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 (SG)األمانة العامة 
 

 2018 يوليو 18جنيف،  
 

 : الدول األعضاء يف االحتادىلإ CL-18/33 املرجع:

 (Béatrice Pluchon)بياتريس بلوشون  جهة االتصال:
 رئيسة أمانة اهليئات اإلدارية

ر االتصال املعنية باملشاركة يف مؤمت إىل عناية جهات
 2018 املندوبني املفوضني لعام

   

  contributions@itu.int الربيد اإللكرتوين:

   

 (2018)دبي، لالتحاد  الترتيبات التنظيمية الخاصة بمؤتمر المندوبين المفوضين املوضوع:

 السادة والسيدات،حضرات 
 حتية طيبة وبعد،

، يسرين أن ُأحيطكم علماً بأن األعمال التحضريية للمؤمتر املقبل 2017أكتوبر  23املرسلة يف لالحتاد  42بالرسالة املعممة رقم إحلاقاً 
الصدد، أود أن أدعوكم  يرام. وهبذا الذي سيعقد يف ديب، اإلمارات العربية املتحدة تسري على أحسن ما لالحتاد للمندوبني املفوضني

أكتوبر  29الفرتة من  ديب يف املزمع عقده يف 2018إىل اإلحاطة بالرتتيبات التالية املتخذة استعدادًا ملؤمتر املندوبني املفوضني لعام 
 .2018 نوفمرب 16إىل 

 التسجيل
وسيجري على اخلط حصرًا يف املوقع اإللكرتوين للمؤمتر  2018 مايو 28تح باب التسجيل حلضور مؤمتر املندوبني املفوضني يف فُ 

، 2018 ني املفوضني لعامويرجى العلم بأنه للتسجيل حلضور مؤمتر املندوب .www.itu.int/pp/registrationالعنوان التايل:  يف
إجراءات التسجيل اخلاصة  18/29رقم  املعممة الرسالةبد أن يكون للمشارك حساب املستعمل اخلاص باالحتاد. وقد أُرسلت يف  ال

 بالوزراء وغريهم من املندوبني رفيعي املستوى.

 التأشيرة
العنوان  على كامل تفاصيل االشرتاطات اخلاصة بالتأشرية، يرجى من املشاركني زيارة املوقع اإللكرتوين للبلد املضيف يف لالطالع

http://www.pp18dubai.ae/visa.php . لدخول وإىل جانب ذلك، جيب على املشاركني الذي حيتاجون إىل تأشرية
 اإلمارات العربية املتحدة حتميل مستنداهتم على املوقع اإللكرتوين.

ميكن احلصول على تأشرية عن طريق أمانة االحتاد. بيد أنه إذا كنتم ترغبون يف أن تسهل أمانة االحتاد إرسال  يرجى مالحظة أنه ال
هذه املعلومات  يف استمارة التسجيل اإللكرتونية. وسرتسل املعلومات إىل البلد املضيف، يرجى ملء اجلزء اخلاص مبعلومات التأشرية

 بعد ذلك إىل سلطات اإلمارات العربية املتحدة.
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 االنتخابات: مقابالت مجلة أخبار االتحاد مع المرشحين
 الذين نيجري جملة أخبار االحتاد مقابالت مع املرشحني للمناصب الرمسية املنتخبة اخلمسة. وعلى املرشحوكما جرت العادة، ستُ 

. 2018 أكتوبر 5بتوقيت وسط أوروبا يوم  23:59يرغبون يف املشاركة يف هذه املقابالت تقدمي إجاباهتم يف موعد أقصاه الساعة 
 املعلومات الكاملة عن اإلجراءات، مبا يف ذلك األسئلة. 2018 يف املوقع اإللكرتوين ملؤمتر املندوبني املفوضني لعام هناوتتاح 

 بيانات السياسة العامة
ميكن تقدمي الطلبات للحصول على فرتات زمنية إللقاء بيانات السياسة العامة من على اخلط هنا. وستلقى بيانات السياسة العامة 

لفيديو اخلاص ين للمؤمتر باللغة )اللغات( اليت قدمت هبا وسيكون ااملوقع اإللكرتو  يفستنشر ت، وبعد إلقاء البيانامن على املنصة. 
املندوبني املفوضني  املوقع اإللكرتوين ملؤمتر يفبإلقاء البيان متاحًا للتنزيل من يوتيوب. وميكن االطالع على املزيد من املعلومات 

 .statements-www.itu.int/pp/policyيف العنوان:  2018 لعام

 الجدول الزمني العام ألعمال المؤتمر
. وقد ُنشر  2018 وملساعدتكم يف التحضري ألعمال املؤمتر، قدم مشروع أويل خلطة إدارة الوقت للمؤمتر إىل اجمللس يف دورته لعام

 .هنا 2018جمللس  كوثيقة معلومات يف املوقع اإللكرتوين
 ومن املقرر عقد االجتماعات التالية يف عطلة هناية األسبوع اليت تسبق املؤمتر واليوم األول للمؤمتر:

 :2018أكتوبر  27السبت، 
 للمجلس 2018االجتماع األخري لدورة  09:30

 :2018أكتوبر  28األحد، 
 إحاطة إعالمية للمندوبني اجلددجلسة  16:00
 اجتماع غري رمسي لرؤساء الوفود 17:00

 :2018أكتوبر  29اإلثنني، 
 االجتماع الرمسي لرؤساء الوفود 09:30
 حفل االفتتاح 11:00
 اجللسة العامة األوىل 14:30

 وثائق المؤتمر
املوقع  (، تتاح املقرتحات املتعلقة بأعمال املؤمتر يف47إىل  39وفقاً للقواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته )انظر األرقام 

 .www.itu.int/pp/documentsاإللكرتوين للمؤمتر يف العنوان: 
تقدم  ، ستجري أعمال املؤمتر بدون ورق. ولن2017(، وطبقاً لقرار اجمللس يف دورته لعام 2014)املراَجع يف بوسان،  5وطبقاً للمقرر 

  /وثائق االحتادسياسات النفاذ إىل معلوماتلنسخ ورقية من الوثائق. وتنشر وثائق املؤمتر يف املوقع اإللكرتوين للمؤمتر طبقًا 
 .2016اعتمدها اجمللس يف دورته لعام  كما

 وسائل اإلعالم
سيتم فتح اعتماد وتسجيل وسائل اإلعالم للمؤمتر على اخلط يف يوليو. واعتماد وسائل اإلعالم باالحتاد إلزامي ألي فرد من وسائل 

. ويوصى 2018 مركز أخبار مؤمتر املندوبني املفوضني لعامملعلومات الكاملة عرب اإلعالم للمشاركة. وتتاح املبادئ التوجيهية وا
يع الفعاليات مج بتسجيل وسائل اإلعالم كمشاركني من "وسائل اإلعالم" من أجل استالم شارة "وسائل اإلعالم" اليت تتيح النفاذ إىل

 اإلعالمية ومجيع األخبار واملعلومات اخلاصة بوسائل اإلعالم.
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 معلومات عملية
ك وكذل info-www.itu.int/pp/practicalيسرين أن ُأحيطكم علمًا بأنه ميكن االطالع يف املوقع اإللكرتوين للمؤمتر يف العنوان 

عامة خبصوص مكان املؤمتر وأوراق  على معلومات ،/http://www.pp18dubai.aeاملوقع اإللكرتوين للبلد املضيف يف العنوان  يف
تكنولوجيا  ومرافق وحجز الغرف ومرافق اإلعالم واالتصال ومتطلبات اجلواز والتأشرية وإجراءاتهاالعتماد وجدول أعمال املؤمتر 

 املعلومات واإلقامة يف الفنادق وغريها من املعلومات العملية.

 مراعاة البيئة في مؤتمر المندوبين المفوضين
متاشياً مع االلتزام خبفض انبعاثاته من الكربون، يضطلع االحتاد جبهود من أجل جعل املؤمتر "مراعياً للبيئة" ألقصى قدر ممكن. 

يتعلق باإلقامة  يدعى املشاركون، بالتعاون مع البلد املضيف إىل اللجوء إىل االختيارات املراعية للبيئة فيماالصدد،  هذا ويف
الفنادق واستهالك الطاقة وعادات إعادة التدوير وموردي اهلدايا وبدائل الكربون يف السفر. وتتاح املعلومات الكاملة  يف
 .www.itu.int/greenpp العنوان يف

 أتطلع إىل لقائكم يف ديب.

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 جاو هولني
 العام األمني
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