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2019دورة ا	لس لعام  املوضوع:

  ،والسيداتحضرات السادة 
  حتية طيبة وبعد،

الفرتة  يف االحتادعقد يف مقر ستُ  2019 اNلس لعام ةMن دور  تذكريكم يسرين، للمجلسمن النظام الداخلي  1 للمادةطبقًا 
  .2019 يونيو 20اخلميس يوم ) إىل 0930ة (الساع 2019 يونيو 10 اإلثنني يوم من

 واحداً  راقباً ممن اتفاقية االحتاد، جيوز لدولة عضو ليست من بني الدول األعضاء يف اNلس أن ترسل  60A وعمًال Mحكام الرقم
 21و 15و 12و 11و 7 داملوا على نفقتها اخلاصة كي حيضر اجتماعات اNلس. وترد معلومات بشأن مشاركة املراقبني يف اNلس يف

  من النظام الداخلي للمجلس.
  مشروع جدول األعمال األويل

. وجيري اآلن إعداد مشروع الربeمج الزمين الذي 2019 لعام العادية األويل لدورة اNلس األعمالمشروع جدول  1 امللحقيف يرد 
  .قريباً سريسل إليكم 
من النظام الداخلي للمجلس، على الدول األعضاء يف االحتاد إبالغ األمني العام Mي بند إضايف تود أن تقرتحه  3.4ووفقاً للمادة 

  ).2019أبريل  15قبل افتتاح الدورة بثمانية أسابيع على األقل (قبل 

  لالتسجي

اإللكرتوين  املوقع يف حصراً  اخلطعلى التسجيل  جرييسو  .9201 مارس 11يف  9201 لعام العادية لدورة اNلس التسجيليبدأ س
  .)http://www.itu.int/en/council/2019( للمجلس

اجلنسني وتعميمها، أود أيضًا أن أغتنم هذه الفرصة كي أشجعكم على إشراك ومتاشيًا مع سياسة االحتاد بشأن املساواة بني 
تقريرًا عن متثيل اد ، يقدم االحتمناصري املساواة بني اجلنسنيمبادرة يف إطار  اللتزامايتوفدكم. ووفقًا   مندوبني من النساء يف

  .مجيع اجتماعات االحتاد  النساء يف
وية اخلاصة |Nلس من مقر االحتاد يف جنيف (مبىن مونربzن، املدخل الرئيسي)، هلميكن احلصول على بطاقات تعريف ا

  .0830ابتداًء من الساعة  2019 يونيو 10 اإلثنني يوم

mailto:gbs@itu.int
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  قـالو�ئ

)، وبغية ختفيض تكاليف الو{ئق، ستتاح و{ئق اNلس 8201  ،ديب(املراَجع يف  5  |ملقرر 2  من امللحق 8  وفقًا للفقرة
ُتوزع أي نسخ ورقية من الو{ئق قبل دورة اNلس  ولن. www.itu.int/en/council/2019املوقع التايل:   يف حصراً   اخلط  على
  .خالهلا  أو 2019  لعام

الذي أعده االحتاد عملية تنزيل و{ئق دورة  2019 وعلى غرار دورات اNلس السابقة، سوف يسّهل تطبيق مزامنة و{ئق اNلس لعام
من خمدم االحتاد إىل جهازكم احمللي. وسيتاح هذا التطبيق يف املوقع اإللكرتوين للمجلس وقد متت �يئته ملزامنة  2019 اNلس لعام

، املنقحة أو جلديدةارسالة |لربيد اإللكرتوين إلشعاركم بنشر و{ئق اNلس  إليكمكنتم تودون أن نرسل وإذا  آخر الو{ئق املنشورة. 
  ./http://www.itu.int/TIES اإللكرتوين املوقعيف  (TIES) خدمة تبادل معلومات االتصاالت ىلحسابكم للنفاذ إ حتديثيرجى 

الصادر  556 . ووفقاً للمقررitu.intcontributions@وينبغي تقدمي املسامهات إىل اNلس يف أقرب وقت ممكن إىل العنوان التايل: 
. 9201 مايو 27أي يف موعد أقصاه  يوماً تقوميياً  14تقل عن  ال، ينبغي تقدمي مجيع املسامهات قبل بدء االجتماع بفرتة عن اNلس

 وقع اإللكرتوين قبلاملالصفحة ذات الصلة من  و{ئق أمانة االحتاد اليت تستدعي اختاذ قرار من جانب اNلس فسيتم نشرها يفأما 
  تقوميياً. يوماً  30تقل عن  اNلس بفرتة ال دورة افتتاح
ر إال إذا طلب و ، ستكون الو{ئق املقدمة إىل اNلس متاحة للجمهللسياسة العامة لالحتاد بشأن النفاذ إىل املعلومات/الو{ئقووفقاً 

  مقدم الوثيقة غري ذلك.
  الفنادقيف  اإلقامة

الرجوع رجى . يُ االحتاديف اجتماعات  املشاركةعلى ختفيضات يف أسعار الفنادق يف جنيف ألعضاء الوفود  احلصولأمكن 
 رةً ينبغي إرساهلا مباش اليت احلجزعلى قائمة الفنادق واستمارة لالطالع  http://www.itu.int/travel/index.html  املوقع  إىل

  .إىل الفندق املعين

  أتطلع إىل لقائكم يف جنيف.

  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

  (توقيع)

  جاو هولني
  العام األمني

    1 امللحق:

http://www.itu.int/en/council/2019
http://www.itu.int/TIES/
mailto:contributions@itu.int
http://www.itu.int/en/access-policy/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/travel/index.html
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  امللحق

  2019لس لعام دورة ا�األويل لمشروع جدول األعمال 

1 PL السياسة العامة واالسرتاتيجية والتخطيط  
أهداف التنمية و  لقمة العاملية Nتمع املعلوماتواملعين |فريق العمل التابع للمجلس بشأن نتائج أنشطة تقرير  1.1

  (املعّدل)) 1334(املعّدل) و 1332و 1281 وقرارات ا�لس 140 القرار( 8201منذ دورة اNلس لعام  املستدامة

 تائجنتقرير شامل يتضمن معلومات مفصلة عن األنشطة اليت يضطلع �ا االحتاد وأعماله وإسهاماته يف سياق تنفيذ  2.1
 (املعدَّل) للمجلس)، 1332والقرار  140 (القرار 2030القمة العاملية Nتمع املعلومات وخطة التنمية املستدامة لعام 

|للغات الرمسية  مع املعلوماتالعاملية Nتمبا يف ذلك تقرير عن التقدم احملرز يف تفعيل املوقع اإللكرتوين ملنتدى القمة 
  )140(القرار  الست لألمم املتحدة على األقل

 INTERNET)-(CWG  إلنرتنت|تقرير رئيس فريق العمل التابع للمجلس واملعين بقضاz السياسات العامة الدولية املتعلقة  3.1
 (املعّدل)) 1344(املعّدل) و  1336و 1305(قرارات ا�لس 

  )180و 133و 102و 101(القرارات أنشطة اإلنرتنت  4.1

 لومات واالتصاالتاستعمال تكنولوجيا املع  واألمن يف  بناء الثقة  أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن تعزيز دوره يف 5.1
  )174و 130(القراران 

  (املعدَّل) للمجلس) 1372والقرار  154(القرار  للغات|واملعين  فريق العمل التابع للمجلستقرير  6.1

  خطة مفصلة للمشاريع التجريبية املتعلقة |إلجراءات البديلة يف الرتمجة التحريرية والرتمجة الشفوية والعرض النصي 

  )146(القرار وأساليب عمله  )ITR-EG(اختصاصات فريق اخلرباء املعين بلوائح االتصاالت الدولية  7.1

  التابعة للمجلس قائمة الرتشيحات ملناصب رؤساء ونواب رؤساء أفرقة العمل 8.1

  )8201، ديب(املراَجع يف 70 أنشطة االحتاد املتعلقة |لقرار 9.1

 1390  من االتفاقية والقرار 223Aو 205Aو 181Aو 87A(األرقام  2023-2020اخلطط التشغيلية لالحتاد للفرتة  110.
  :للمجلس)

 قطاع االتصاالت الراديوية  -

 ع تقييس االتصاالتقطا   -

 قطاع تنمية االتصاالت  -

 األمانة العامة  -

2 PL االحتاد أحداث 

  للمجلس) 1292والقرار  11(القرار أحداث تليكوم العاملي لالحتاد  1.2

  )68(القرار  جمتمع املعلوماتالتصاالت و ل اليوم العاملي 2.2

  2018املندوبني املفوضني لعام  تقرير عن مؤمتر 3.2
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 نسني)اجلالعملية االنتخابية يف مؤمتر املندوبني املفوضني (جلسات االستماع والتوازن بني تعديل  4.2

 WRC)-(19 2019لعام  تقرير عن األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  5.2

 )WTPF-21( 2021/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام منتدى العاملي لسياسات االتصاالتلل األعمال التحضريية 6.2
  )2 (القرار

 111و 77(القراران  2022و 2021و 2020 دورات جملس االحتاد لألعواماملقرتحة النعقاد واملدد املواعيد  7.2
   للمجلس) 604 واملقرر

  )111و 77(القراران  )2022-2019( اجلدول الزمين ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته املقبلة 8.2

3 PL لس للنظر فيها	تقارير أخرى معروضة على ا 

  من االتفاقية) 102و 82و 61(األرقام  2019-2018تقرير بشأن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد وأنشطته للفرتة  1.3

 )25(القرار تقوية احلضور اإلقليمي  2.3

  اللجنة الدائمة للتنظيم واإلدارةبشأن تقرير  3.3

4 PL أمور أخرى 

 قرارات اNلس ومقرراته اليت انتهى مفعوهلا 41.

ADM اإلدارة والتنظيم 

  2021-2020 السنتني لفرتةالدويل لالتصاالت مشروع ميزانية االحتاد  1

  حّمل نفقات االحتاداختيار فئات املسامهة يف ت 

  :)5(املقرر اإليرادات والنفقات  2

  )5(املقرر  والنفقاتاالستعراض السنوي لإليرادات   - 

  (املعّدل)) 482 (املقرر التبليغ عن الشبكات الساتليةاسرتداد تكاليف معاجلة بطاقات   - 

خبصوص بطاقات التبليغ  482ملراَجعة احملتملة للمقرر | املتعلقةتوصيات فريق اخلرباء بشأن التقرير   - 
 األرض  عن الشبكات الساتلية املعقدة غري املستقرة |لنسبة إىل

  )5(املقرر تدابري الكفاءة   - 

  املؤقتة للكياeت املعنية مبسائل االتصاالت يف أنشطة االحتاداملشاركة  3

 158و 152و 151(القرارات  CWG)-(FHRتقرير رئيس فريق العمل التابع للمجلس واملعين |ملوارد املالية والبشرية  4
  للمجلس) 1360(املعدَّل) والقرار  563و 558 واملقرران 170و 169و

وأرقام تعرف  (UIFN) للمجلس (األرقام العاملية للنداءات الدولية اNانية 601و 600تقرير حالة عن تنفيذ املقررين  5
  )(IIN)جهة اإلصدار 

  )167(القرار  (EWM)خطة عمل مفصلة بشأن التدابري املتعلقة Mساليب العمل اإللكرتونية  6

  )192(القرار  تبعات مالية و/أو اسرتاتيجية مذكرات التفاهم اليت هلامسامهة االحتاد يف  7
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  االحتاد  ّمل نفقاتواهليئات األكادميية يف حت حتسني اإلدارة واملتابعة فيما يتعلق مبسامهة أعضاء القطاعات واملنتسبني 8

  )41(القرار  املتأخرات واحلسا|ت اخلاصة |ملتأخرات

  طلبات اإلعفاء 9

 )11(املقرر  ICT)-(DF املعلومات واالتصاالتصندوق تنمية تكنولوجيا  10

 للمجلس) 565واملقرر  162(القرار  (IMAC) تقرير اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة 11

 اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارةتقرير فريق االنتقاء املعين بتعيني األعضاء اجلدد يف 

 )94تعيني مراجع خارجي جديد للحسا|ت (القرار 12
 2018عن السنة املاليةاملراَجعاحلسا|ت املراَجعة: تقرير اإلدارة املالية 13

 تقارير املراجع اخلارجي: 14

 2018حسا|ت االحتاد لعام  -

 2018املتعلقة بتليكوم العاملي لالحتاداالحتادحسا|ت  -

 (ASHI)دمة اخللتأمني الصحي بعد انتهاء مدة | االلتزامات اخلاصة 15

  عة الداخليةتقرير املراجع الداخلي عن أنشطة املراجَ  16

  )191 (القراراسرتاتيجية تنسيق اجلهود بني قطاعات االحتاد الثالثة  17

  )212(القرار  تقرير عن التقدم احملرز بشأن مشروع مباين مقر االحتاد 18
  أعمال الفريق االستشاري للدول األعضاء املعين مبشروع مباين مقر االحتادتقرير موجز عن 

لبناء جمتمع معلومات جامع  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قياس - )2018ديب،  يف املراَجع( 131القرار تنفيذ  19
  وشامل للجميع

 (UNSDG)جمموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة 20

  التنسيقرسوم  21

 شروط اخلدمة يف النظام املوحد لألمم املتحدةقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن  22

 )8201، ديب (املراَجع يف 48 تقرير مرحلي بشأن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية املتعلقة |ملوارد البشرية والقرار 23

  )48(القرارألربع سنواتاملمتدة البشرية للموارداخلطة االسرتاتيجية  24

 (املعّدل) للمجلس) 1326 (القرار عضوية جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي االحتاد 25

  تقرير من مكتب األخالقيات 26

 ِمنح االحتاد الدويل لالتصاالت 27

 بشأن مشاركة الشركات الصغرية واملتوسطة2018ملؤمتر املندوبني املفوضني لعام209تنفيذ القرار  28

 معايري إنشاء مكتب منطقة 29
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  تقارير مقدمة للعلم

  حالة املتأخرات يف االحتاد 1
 PP)-(18 2018 لعام مؤمتر املندوبني املفوضنيتقرير جلنة مراقبة ميزانية  2

 التعاون مع منظومة األمم املتحدة 3

 SWAP)-(UN  منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةرسالة بشأن خطة العمل على نطاق  4

 )25تقوية احلضور اإلقليمي (القرار  5

 (HLPF) االحتاد الدويل لالتصاالت يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين |لتنمية املستدامة جملس مسامهة 6
  )140 (القرار

___________  
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