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 (SG)األمانة العامة 
 
 2018نوفمرب  28جنيف،  
 

 :إىل CL-18/55 املرجع:
 الدول األعضاء يف االحتاد -
 أعضاء قطاعات االحتاد -

 (Ms Béatrice Pluchon)بلوشون  بياتريس السيدة جهة االتصال:

 registration@itu.int-sg :الربيد اإللكرتوين
   

 9201فبراير  1إلى يناير  28من  للمجلس ةالعمل التابع أفرقة اجتماعاتدعوة إلى حضور  املوضوع:

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

إلى يناير  28 الفرتة من يف عقدهااملزمع  (CWG)للمجلس  ةالتابع العملأفرقة  اتاجتماعيسرين أن أدعوكم إىل حضور 
 :التالي النحو على 2019 فبراير 1

 اإلثنين

 يناير 28
 الثالثاء

 يناير 29

 األربعاء

 يناير 30
 الخميس

 يناير 31

 الجمعة

 فبراير 1
 األحد السبت

 

ريق العمل التابع ف
للمجلس المعني 

  باللغات
)LANG-CWG( 

 )بعد الظهر فقط(

 الدول األعضاء

الموعد النهائي لتقديم 
 :المساهمات

 يناير 16األربعاء 

 

فريق العمل التابع للمجلس 
المعني بالموارد المالية 

  والبشرية
)FHR-CWG( 

 )طوال اليوم(

 الدول األعضاء
 + أعضاء القطاعات

الموعد النهائي لتقديم 
 :المساهمات

 يناير 17اخلميس 

 

فريق العمل التابع 
للمجلس المعني 

  بالموارد المالية والبشرية
)FHR-CWG( 

 )صباحاً(

 الدول األعضاء
 + أعضاء القطاعات

فريق العمل التابع 
المعني بالقمة للمجلس 

العالمية لمجتمع 
المعلومات وأهداف 

  التنمية المستدامة
)WSIS & SDGs-CWG( 

 )بعد الظهر(

 الدول األعضاء
 + أعضاء القطاعات

الموعد النهائي لتقديم 
 :المساهمات

 يناير 18اجلمعة 

 

فريق العمل التابع 
المعني بالقمة للمجلس 

العالمية لمجتمع 
المعلومات وأهداف 

  التنمية المستدامة
)WSIS & SDGs-CWG( 

 )طوال اليوم(

 الدول األعضاء
 + أعضاء القطاعات

الموعد النهائي لتقديم 
 :المساهمات

 يناير 18اجلمعة 

 

فريق العمل التابع 
المعني بقضايا للمجلس 
العامة الدولية السياسة 

  المتعلقة باإلنترنت
)Internet-CWG( 

 )طوال اليوم(

 الدول األعضاء

الموعد النهائي لتقديم 
 :المساهمات

 يناير 19السبت 
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تقدمي املسامهات، و معلومات تفصيلية عن كيفية التسجيل  امللحق تُرفق يفو . االحتاد جبنيفسُتعقد هذه االجتماعات يف مقر 
 أخرى. جانب معلومات عملية إىل

 أتطلع إىل لقائكم يف جنيف.و 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 )توقيع(

 جاو هولني
 العام األمني
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 لحقامل
 للمجلس ةالعمل التابعأفرقة معلومات عملية بشأن 

 التسجيل 1
 https://www.itu.int/en/council/Pages/registration.aspx :في الموقع اإللكتروني حصرا   بشكل إلكتروني التسجيل يجريس

 كيفية التسجيل يف املوقع اإللكرتوين.وسُتنشر معلومات تفصيلية عن   .2018 نوفمبر 28 وسيبدأ في

 الخاصة بكم هويةال كيفية الحصول على شارات
خلاصة ا لكي يتسلم املشاركون شارات اهلوية اخلاصة هبم، سُيطلب منهم تقدمي رقم تسجيل اهلوية الوارد يف رسالة التأكيد اإللكرتونية

 أو جواز سفر.إصدار الشارات، إضافًة إىل بطاقة هوية رمسية  مكتبإىل  هبم
اجلمعة  يناير إىل يوم 28 اإلثنني يوممن (، نيف )مب ى مونربيانجبمقر االحتاد يف  الواقعمن املكتب  اهلوية شاراتميكن احلصول على و 
 .2019 فرباير 1

 الترتيبات العملية األخرى المطلوبة مسبقا   2
 المساعدة للحصول على تأشيرة دخول

طلبات  جيب تقدميو يف وقت التسجيل.  على الخط التأشيرةالحصول على بطلبات يتعلق  املساعدة اإلدارية فيما ينبغي طلب
يكون مغلقاً يف الفرتة من ساإلحاطة علماً بأن االحتاد ويرجى  على األقل. قبل افتتاح االجتماع بأربعة أسابيعاحلصول على التأشرية 

 ل على التأشرية خالل تلك الفرتة.وال ميكن معاجلة طلبات دعم احلصو ، 2019يناير  2إىل  2018 ديسمرب 22

 المشاركة عن بُعد
عند التسجيل  الطلبات اخلاصة باملشاركة عن بُعدوجيب تقدمي  .للمجلس ةالعمل التابع أفرقة اتالجتماع المشاركة عن بُعدتتاح 
 األقل. على افتتاح االجتماع بأربعة أسابيع قبل

 جلميع االجتماعات سيكون متاحاً ولذا ميكن متابعة االجتماعات عرب اإلنرتنت. البث الشبكيونذكِّر املشاركني بأن 

 لغات العمل
 .باللغة اإلنكليزية فقطاالجتماعات جري تُ س

 إمكانية النفاذ
أمانة االحتاد  وستليباألقل.  أسابيع على ينبغي تقدمي الطلبات املتعلقة بإمكانية النفاذ عند التسجيل قبل افتتاح االجتماع بأربعة

 ، رهناً بتوفر املوارد.قدر املستطاعاالحتياجات املطلوبة 

https://www.itu.int/en/council/Pages/registration.aspx
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 الوثائق 3
 جداول األعمال والوثائق

الوقت املناسب  يف للمجلس ةالعمل التابع أفرقة إطارسوف تتاح مشاريع جداول األعمال والوثائق اليت سيجري استعراضها يف 
. وستجري االجتماعات بدون استخدام الورق. وسيتاح للمشاركني استخدام مرافق الشبكة احمللية اإللكرتونية ذات الصلةاقع املو  يف

 .اتالالسلكية يف قاعات االجتماع

 المساهمات
 .contributions@itu.int: يف أقرب وقت ممكن يف العنوان التايلأفرقة العمل التابعة للمجلس ينبغي تقدمي املسامهات إىل 

قبل بدء أّي يوما  تقويميا   12 يف موعد أقصاه اليت ال حتتاج إىل ترمجة للمجلس، ينبغي تقدمي مجيع املسامهات 556ووفقًا للمقرر 
 اجتماع ألفرقة العمل التابعة للمجلس جيري العمل فيه بلغة واحدة.

 السياسة الجديدة المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومات/الوثائقتنفيذ 
دخلت سياسة االحتاد بشأن النفاذ إىل ، 2018ومت تأكيده يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  2016اجمللس يف عام  قررهملا وفقًا 

الحتاد بشأن لسياسة اوفقاً  للمجلس ةالعمل التابع أفرقةالوثائق املقدمة إىل  . وستتاح2017 يناير 1املعلومات/الوثائق حيز النفاذ يف 
 .النفاذ إىل املعلومات/الوثائق

 معلومات عملية 4
  :تايلميكن االطالع على قائمة الفنادق ومعلومات عملية أخرى بشأن مدينة جنيف يف املوقع اإللكرتوين ال

corner/Pages/default.aspx-http://www.itu.int/en/delegates. 

___________ 
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