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 الدول األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالتإىل  CL-18/18 املرجع:
 Nikolaos Volanis جهة االتصال:

  ppcredentials@itu.int الربيد اإللكرتوين:

   
المزمع عقده  (PP-18) 2018للوفود المشاركة في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام أوراق االعتماد  املوضوع:

 2018نوفمبر  16أكتوبر إلى يوم الجمعة  29دبي، اإلمارات العربية المتحدة، من يوم اإلثنين  في

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

 اليت تدعو حكومتكم إىل إرسال وفد إىل مؤمتر املندوبني املفوضني 2017أكتوبر  23املؤرخة  17/42يسرين أن أشري إىل الرسالة املعممة رقم 
. 2018 نوفمرب 16أكتوبر إىل يوم اجلمعة  29، من يوم اإلثنني اإلمارات العربية املتحدة، ديباملزمع عقده يف  (PP-18) 2018 لعام
 (.1 مللحق)انظر ا المؤتمرات بأوراق االعتماد فيمن اتفاقية االحتاد فيما يتعلق  31املادة                                أسرتعي انتباهكم خصوصا  إىل أحكام  أن وأود

وقعها رئيس الدولة، يإىل مؤمترات املندوبني املفوضني بأوراق اعتماد الدول األعضاء             ت عتمد وفود                             وعمال  بأحكام املادة املذكورة، 
                                            تستويف أوراق االعتماد املقدمة واحدا  من املعايريجيب أن  ة على ذلك،و وعال. أو رئيس احلكومة، أو وزير الشؤون اخلارجية

 :على األقل التالية
 مطلق الصالحيات؛الوفد ل     ختو   •
 دون قيد؛بتمثيل حكومته  تأذن للوفد •
 .حق توقيع الوثائق اخلتامية عطي للوفد أو لبعض أعضائهت •

ويض                                                       . وحسب املمارسة املتبعة، ت عترب أوراق االعتماد أو أوراق تفوينبغي إرسال النسخة األصلية من أوراق االعتماد إىل األمني العام
أو بالربيد اإللكرتوين،                                      املرس لة فقط عن طريق برقية أو بالفاكس                                                              السلطة غري املستوفية للشروط املشار إليها سابقا  بوضع خط حتتها، أو 

حيق للوفد الذي ال تعرتف اجللسة العامة بصحة أوراق اعتماده أن  ال، من اتفاقية االحتاد 333             ووفقا  للرقم غري صحيحة.     ا  أوراق
 .ميارس حق التصويت أو التوقيع على الوثائق اخلتامية ما مل يتم تصحيح هذا الوضع

، أدعوكم إىل 2018                                                                               وحرصا  على متكني بلدكم من ممارسة حقوقه السيادية كاملة  يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعامويف ضوء ما تقدم 
، ن أوراق االعتمادالنسخة األصلية م مقر االحتاد الدويل لالتصاالت يف جنيفالتأكد من أن ترسل السلطات املختصة يف بلدكم إىل 

رسالة توجيه ريق ، عن طقبل افتتاح املؤمتروذلك  -مشفوعة، حسب االقتضاء، برتمجة معتمدة إىل إحدى اللغات الرمسية لالحتاد 
 مسجلة إىل العنوان التايل:
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اإلمارات العربية  ،يف مكان انعقاد املؤمتر بديب                                                                            وميكن أيضا  إيداع النسخة األصلية من أوراق االعتماد لدى أمانة جلنة أوراق االعتماد 
 .2018أكتوبر  27            اعتبارا  من املتحدة، وذلك 

املتاح  2018 املوقع اإللكرتوين ملؤمتر املندوبني املفوضني لعام                     هبذه الوثيقة وأيضا  يف  2امللحق                                 وسعيا  إىل تيسري هذه املهمة، يرد يف 
 يفي جبميع املعايري هوو  ،ه الوفودتستعمل كياالعتماد   ألوراق، منوذج https://www.itu.int/web/pp-18: العنوان التايل يف

 .يف األحكام ذات الصلة من اتفاقية االحتادالواردة 
وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألذكركم بأن توفري املعلومات . 2018مايو  28                                                      وأحيطكم علما  بأن التسجيل إلكرتونيا  يف املؤمتر سيبدأ يوم 

 .األعضاء من ضرورة تقدمي وثيقة االعتماد األصليةمن خالل نظام التسجيل على اخلط ال يعفي الدول 
توضيحات، يرجى أال ترتددوا يف االتصال بأمانة جلنة أوراق االعتماد                                استفسارات أو كنتم حباجة إىل أي                       وإذا كانت لديكم أي  

 .tials@itu.intppcreden: التابعة للمؤمتر من خالل العنوان التايل

 .التقدير واالحرتاموتفضلوا بقبول فائق 

 )توقيع(

 جاو هولني
 العام األمني

 من االتفاقية 31ادة املـ 1. الملحقات:
 منوذج ألوراق االعتماد 2. 
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 1امللحق 
 اتفاقية االتحاد الدولي لالتصاالت

 31ادة املـ
 أوراق االعتماد في المؤتمرات

ر لمندوبني املفوضني أو إىل مؤمتلدولة من الدول األعضاء إىل مؤمتر  توفدهجيب على الوفد الذي  1
                                                                                       راديوية أو إىل مؤمتر عاملي لالتصاالت الدولية، أن يكون م عتمدا  حسب األصول طبقا  ألحكام األرقام التصاالت لال
 أدناه. 331إىل  325 من

324 
98-PP 

ئيس بأوراق اعتماد يوقعها رئيس الدولة، أو ر                                        ت عتمد الوفود إىل مؤمترات املندوبني املفوضني  1) 2
 احلكومة، أو وزير الشؤون اخلارجية.

325 

أعاله، بأوراق اعتماد يوقعها رئيس  324                                                   ت عتمد الوفود إىل املؤمترات األخرى املشار إليها يف الرقم  2) 
 .ليت يعاجلها املؤمترالدولة، أو رئيس احلكومة، أو وزير الشؤون اخلارجية، أو الوزير املختص بالقضايا ا

326 

ة العضو رئيس البعثة الدبلوماسية للدول جيوز أن يصدق على أوراق اعتماد الوفد، بصفة مؤقتة، 3) 
جنيف  املعنية لدى احلكومة املضيفة، أو رئيس الوفد الدائم للدولة العضو املعنية لدى مكتب األمم املتحدة يف

 ملذكورةاالسويسري، شريطة أن يرد تأكيد بذلك صادر عن إحدى السلطات  االحتادانعقد املؤمتر يف  إذا
 .للمؤمتر قبل التوقيع على الوثائق اخلتامية يتم تسلم التأكيدأعاله وأن  326أو  325 الرقم يف

327 
98-PP 

 327 إىل 325                                                                              ت قبل أوراق االعتماد إذا كانت موقعة من إحدى السلطات املختصة املذكورة يف األرقام من 3
 أعاله، ومستوفية ألحد املعايري اآلتية :

328 

ول الوفد مطلق الصالحيات؛ -  329                          خت 

 330 تأذن للوفد بتمثيل حكومته دون قيد؛ -

 331 تعطي للوفد أو لبعض أعضائه حق توقيع الوثائق اخلتامية. -

 باسم تصويتالحق  أن ميارسلوفد الذي تعرتف اجللسة العامة بصحة أوراق اعتماده حيق ل 1) 4
 على الوثائق اخلتامية.وأن يوقع من الدستور،  210و 169الدولة العضو املعنية مع مراعاة أحكام الرقمني 

332 
98-PP 

حيق للوفد الذي ال تعرتف اجللسة العامة بصحة أوراق اعتماده أن ميارس حق التصويت  ال 2) 
 تصحيح هذا الوضع.التوقيع على الوثائق اخلتامية، طاملا مل يتم  وال

333 

؛ ومن أجل ذلك، ينبغي للدول األعضاء أن تودع أوراق االعتماد لدى أمانة املؤمتر يف أسرع وقت ممكن 5
. شكيل هذه األمانةأمانة املؤمتر فور ت إىلترسل أوراق اعتمادها قبل موعد افتتاح املؤمتر إىل األمني العام الذي حييلها 

اليت و من القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته،  68ف بتدقيقها اللجنة املشار إليها يف الرقم    ل  تكو 
                                                                                                        ترفع إىل اجللسة العامة تقريرا  باستنتاجاهتا خالل مهلة حتددها اجللسة املذكورة. وبانتظار قرار اجللسة العامة يف هذا 

 املعنية. حق تصويت الدولة العضو وممارسةاملؤمتر  ملشاركة يف أعمالاكل وفد ل حيقاملوضوع، 

334 
98-PP 
02-PP 
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جيب على الدول األعضاء، كقاعدة عامة، أن تبذل جهدها إلرسال وفودها اخلاصة إىل مؤمترات االحتاد.  6
غري أنه إذا تعذر على إحدى الدول األعضاء إرسال وفدها اخلاص، لدواع استثنائية، جيوز هلا أن تعطي إىل دولة 

ثيقة توقعها ه الصالحيات مبوجب و عضو أخرى صالحيات التصويت والتوقيع بامسها. وجيب أن يتم تفويض هذ
 أعاله. 326أو الرقم  325يف الرقم  املذكورةإحدى السلطات 

335 
98-PP 

                                                                                             جيوز لوفد حيق له التصويت أن يوكل وفدا  آخر حيق له التصويت يف ممارسة هذا احلق نيابة  عنه أثناء جلسة  7
وقت  ويف                                      الة، أن ي علم بذلك رئيس املؤمتر كتابة  واحدة أو أكثر، إذا تعذر عليه حضورها. وجيب عليه، يف هذه احل

 مناسب.

336 

 337 جيوز لوفد أن ميارس أكثر من تصويت واحد بالوكالة. ال 8

                                                                                          ت قبل أوراق االعتماد وأوراق تفويض الصالحيات املرسلة برقيا . ومع ذلك، ت قبل الردود الربقية على  ال 9
 أو أمانته فيما يتعلق بأوراق االعتماد. طلبات االستفسار اليت يوجهها رئيس املؤمتر

338 

 كل دولة من الدول األعضاء، أو كل كيان مرخص له أو منظمة مرخص هلا، تنوي إرسال وفد أو ممثلني 10
ليها أن عإىل مجعية لتقييس االتصاالت أو إىل مؤمتر لتنمية االتصاالت أو إىل مجعية لالتصاالت الراديوية،  عنها

 القطاع املعين بذلك مبينة أمساء أعضاء الوفد أو املمثلني ووظائفهم.                ت علم مدير مكتب

339 
98-PP 
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 2امللحق 
 نموذج ألوراق االعتماد

 ،(PP-18)للوفود المشاركة في مؤتمر المندوبين المفوضين 
 2018نوفمبر  16 -أكتوبر  29دبي )اإلمارات العربية المتحدة(، 

 أوراق االعتماد

 اسم الدولة العضو

( / رئيس احلكومة / )رئيس الدولةحنن املوقعني أدناه، _____________   1وزير الشؤون اخلارجية
الذي  2018 _____________، نشهد بأن وفد _____________ )الدولة العضو( إىل مؤمتر املندوبني املفوضني لعام

 :2018نوفمرب  16أكتوبر إىل  29)اإلمارات العربية املتحدة(، من  ديب         سي عقد يف 
 2                   خمو ل مطلق الصالحيات؛ •
 2                               ي ؤذن له بتمثيل حكومته دون قيد؛ •
 2له حق توقيع الوثائق اخلتامية. •

 ويتألف هذا الوفد من:
 2                            _____________، رئيسا  للوفد، 1)
 2                                  _____________، نائبا  لرئيس الوفد، 2)
 2                            _____________، عضوا  يف الوفد 3)

 إخل.

 عن:                  ، االسم أو نيابة  2018 يف _____________ )اسم البلد(، بتاريخ _____________)أو حرره(      ح رر 

 _____________ )التوقيع(

 الختم الرسمي
 )رئيس الدولة/
 رئيس احلكومة/

 1وزير الشؤون اخلارجية(
 

                                                           
 الرجاء حذف العبارات غري الالزمة. 1
 من اتفاقية االحتاد، جيب أن تكون أوراق االعتماد مستوفية ملعيار واحد على األقل من هذه املعايري. 331-328             وفقا  لألرقام  2


