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  (SG)األمانة العامة 
 

  2019 يوليو 10جنيف،  
 

 DM-19/1005 املرجع:

الدول األعضاء اليت تتمتع بصفة مراقب يف االحتادإىل 
 Béatrice Pluchonالسيدة   جهة االتصال:

 6266 730 22 41+ اهلاتف:

 6627 730 22 41+  الفاكس:

 gbs@itu.int الربيد اإللكرتوين:

    

 2019دورة ا�لس اإلضافية لعام  املوضوع:

   

  حضرات السادة والسيدات،

  حتية طيبة وبعد،

، أود أن أذكركم �ن دورة ا
لس اإلضافية 2019 لعام العادية 
لساالذي اعُتمد يف اجللسة العامة التاسعة لدورة  �617ملقرر عمالً 
  ).09:00(الساعة  سبتمرب 27اجلمعة سُتعقد يف مقر االحتاد يوم  2019لعام 

وحسبما تقرر يف هذه اجللسة العامة التاسعة، ستناقش الدورة اإلضافية للمجلس تقرير األمني العام بشأن التقدم احملرز يف مشروع 
  .2019سبتمرب  14مباين مقر االحتاد الذي سيكون متاحاً يف املوقع اإللكرتوين للمجلس حبلول 

أثناء جمموعة اجتماعات أفرقة العمل وأفرقة اخلرباء. وستجري هذه  2019سبتمرب  16بشأن املوضوع يف  معلوماتوسُتعقد جلسة 
  �للغتني الفرنسية واإلنكليزية. 14:30إىل الساعة  13:00من الساعة  Aاجللسة يف القاعة 

  .1وميكن احلصول على معلومات عملية بشأن التسجيل والو/ئق والسفر واإلقامة يف الفنادق يف امللحق 

   .2019 لعام اإلضافية األويل لدورة ا
لس األعمالمشروع جدول  2مللحق � ويُرفق

  أتطلع إىل لقائكم يف جنيف.

  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

  (توقيع)

  جاو هولني
  العام األمني
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  1امللحق 

  معلومات عملية

  التسجيل

اإللكرتوين  املوقع يف حصراً  اخلطعلى التسجيل  جرييسو  .9201 يوليو 10يف  9201 لعام اإلضافية لدورة ا
لس التسجيليبدأ س
  .)www.itu.int/en/council/2019( للمجلس

 ندوبني، أود أيضاً أن أغتنم هذه الفرصة كي أشجعكم على إشراك من املساواة بني اجلنسني وتعميمهاومتاشياً مع سياسة االحتاد بشأ
مجيع  ن متثيل النساء يفتقريراً ع، يقدم االحتاد مناصري املساواة بني اجلنسنيمبادرة يف إطار اللتزامايت وفدكم. ووفقاً  من النساء يف

  .اجتماعات االحتاد

وية اخلاصة �
لس من مقر االحتاد يف جنيف (مبىن مونربFن، املدخل الرئيسي)، هلبطاقات تعريف ا ميكن احلصول على
  .08:30ابتداًء من الساعة  2019 سبتمرب 16 اإلثنني يوم

  قـالو�ئ

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

الذي أعده االحتاد عملية  2019 لعاماإلضافية ا
لس دورة تطبيق مزامنة و/ئق السابقة، سوف يسّهل  وعلى غرار دورات ا
لس
 احمللي. وسيتاح هذا التطبيق يف املوقع اإللكرتوين للمجلس من خمدم االحتاد إىل جهازكم 2019 لعام اإلضافية تنزيل و/ئق دورة ا
لس

بنشر و/ئق ا
لس  رسالة �لربيد اإللكرتوين إلشعاركم إليكمكنتم تودون أن نرسل وإذا  وقد متت `يئته ملزامنة آخر الو/ئق املنشورة. 
 اإللكرتوين املوقعيف  (TIES) االتخدمة تبادل معلومات االتص حسابكم للنفاذ إىل حتديث، يرجى املنقحة أو اجلديدة

http://www.itu.int/TIES/.  

، سُتنشر و/ئق أمانة االحتاد اليت ستُناقش يف االجتماع يف موعد 2019ا
لس يف دورته العادية لعام  للقرار الذي اختذهووفقًا 
  سبتمرب. 14 أقصاه

 إذا طلب ، ستكون الو/ئق املقدمة إىل ا
لس متاحة للجمهور إالللسياسة العامة لالحتاد بشأن النفاذ إىل املعلومات/الو/ئقووفقاً 
  مقدم الوثيقة غري ذلك.

  الفنادقيف  اإلقامة

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

  .إىل الفندق املعين
   

http://www.itu.int/en/council/2019
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http://www.itu.int/genderdashboard
http://www.itu.int/genderdashboard
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  2امللحق 

  2019لعام  اإلضافية لسدورة ا�مشروع جدول األعمال األويل ل

  اجللسة العامة

  -  مباين مقر االحتاداحملرز يف مشروعالتقدماألمني العام بشأنتقرير   1

  - ما يستجد من أعمال  2

___________  
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