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  (SG)األمانة العامة 
 

  2019 مايو 13جنيف،  
 

  :إىل CL-19/20 املرجع:
 الدول األعضاء يف جملس االحتاد الدويل لالتصاالت  -
 الدول األعضاء اليت تتمتع بصفة مراقب يف االحتاد  -
 املراقبني اآلخرين  -

 جهة االتصال:
  

 اهلاتف:

    السيدة بياتريس بلوشون
(Ms Béatrice Pluchon)  

+41 22 730 6266 

 gbs@itu.int الربيد اإللكرتوين:
   
    

  تنظيم العمل-2019دورة ا	لس لعام  املوضوع:
 إدارة الوقتمشروع خطة احملّدث و جدول األعمال األويلمشروع 

  حضرات السادة والسيدات،
  حتية طيبة وبعد،

الفرتة   عقد يف مقر االحتاد يفستُ اليت  9201  اليت وجهتها إليكم حلضور دورة اJلس املقبلة لعام برسالة الدعوةإحلاقًا 
، يسرين أن أقدم يف ملحق هذه الرسالة 2019  يونيو  20 اخلميسيوم ) إىل 09:30ة (الساع  يونيو  10 اإلثنني  يوم  من

  التاليتني:  الوثيقتني
  ؛2019مشروع جدول األعمال األويل احملّدث لدورة اJلس العادية لعام   -
  مشروع خطة إدارة الوقت.  -

  التسجيل

 اإللكرتوين املوقع  حصرًا يف اخلطالتسجيل على  ري، وجي9201مارس   11يف  9201  لعام العادية لدورة اJلس التسجيلبدأ 
  .)https://www.itu.int/en/council/Pages/Registration.aspx(  للمجلس

اجلنسني  صري املساواة بنيبادرة الدولية ملناملi، ويف إطار التزام االحتاد وتعميمهاومتاشياً مع سياسة االحتاد بشأن املساواة بني اجلنسني 
  وفدكم. أن أغتنم هذه الفرصة كي أشجعكم على إشراك مندوبني من النساء يف أيضاً  ، أودجنيف يف
الرئيسي)،  مونربsن، املدخل Jلس من مقر االحتاد يف جنيف (مبىنميكن احلصول على بطاقات تعريف اهلوية اخلاصة iو 

  .08:30ابتداًء من الساعة  2019 يونيو 6 اخلميس يوم

mailto:gbs@itu.int
https://www.itu.int/md/S19-DM-CIR
https://www.itu.int/en/council/Pages/Registration.aspx
http://genderchampions.com/geneva
http://genderchampions.com/geneva
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  قـالو9ئ

تطبيق مزامنة . وميكن تنزيل http://www.itu.int/en/council/2019تاح وwئق اJلس يف املوقع اإللكرتوين التايل حصراً: ستُ 
حتاد إىل من خمدم اال |يئته ملزامنة آخر الوwئق املنشورة وميكن ،من هذه الصفحة الذي أعده االحتاد 2019  وwئق اJلس لعام

  .احمللي  جهازكم
ة بفرت  االجتماعقبل افتتاح  ، ينبغي إرسال مجيع املسامهاتالصادر عن اJلس 556  للمقرروفقًا وأود تذكريكم {نه 

لضمان ترمجتها يف الوقت املناسب والنظر وذلك  9201مايو  27يتجاوز   موعد ال أي يف أربعة عشر يومًا تقوميياً   عن  تقل  ال
  .2019  لعام فيها على النحو الواجب أثناء دورة اJلس

  ا	لسمداوالت 

i لس على شبكة اإلنرتنتل 519  قررملعمًالJلمجلس واملمارسات السابقة، سُتذاع مداوالت ا  (IBS)  وميكن النفاذ إليها من
  .9ncil/201http://www.itu.int/en/couيف العنوان التايل:  (TIES)  خالل خدمة تبادل معلومات االتصاالت

  أتطلع إىل لقائكم يف جنيف.

  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

  (توقيع)

  جاو هولني
  العام األمني

  2 امللحقات:
    

http://www.itu.int/en/council/2019
http://www.itu.int/en/council/2019
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  1امللحـق 

  2019لس لعام دورة ا�ل احملدَّث مشروع جدول األعمال األويل

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

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

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

iللغات الرمسية  مع املعلوماتالعاملية Jتذلك تقرير عن التقدم احملرز يف تفعيل املوقع اإللكرتوين ملنتدى القمة  يف مبا
  )140 (القرار الست لألمم املتحدة على األقل

 nternetI-(CWG(  تقرير رئيس فريق العمل التابع للمجلس واملعين بقضاs السياسات العامة الدولية املتعلقة iإلنرتنت 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  للغاتiواملعين  فريق العمل التابع للمجلستقرير  6.1

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

  لوائح االتصاالت الدولية دورsً ومراجعةاستعراض):2018(املراَجع يف ديب،146 القرار متابعة 7.1
  وأفرقة اخلرباء التابعة للمجلس قائمة الرتشيحات ملناصب رؤساء ونواب رؤساء أفرقة العمل 8.1

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

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

 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

 تعديل العملية االنتخابية يف مؤمتر املندوبني املفوضني 4.2
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 WRC)-(19 2019 لعام تقرير عن األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  5.2

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

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

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

 WTDC)-(21 األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 9.2

  PP)-(22 2022 األعمال التحضريية ملؤمتر املندوبني املفوضني لعام 10.2

  WTSA)-(20 2020 األعمال التحضريية للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام 11.2

3 PL  لس للنظر فيهاتقارير	أخرى معروضة على ا 

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

  )ADM 21مل ُيستخدم (انظر الوثيقة 2.3

  اللجنة الدائمة للتنظيم واإلدارةبشأن تقرير  3.3

4 PL أمور أخرى 

 اJلس ومقرراته اليت انتهى مفعوهلا قرارات 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 اسرتداد تكاليف معاجلة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية  - 

خبصوص بطاقات التبليغ عن  482 ملراَجعة احملتملة للمقررi املتعلقةتوصيات فريق اخلرباء بشأن التقرير   - 
  األرضالشبكات الساتلية املعقدة غري املستقرة iلنسبة إىل

  )5 (املقررتدابري الكفاءة   - 

  املشاركة املؤقتة للكيا�ت املعنية مبسائل االتصاالت يف أنشطة االحتاد 3

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

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

  )167 (القرار (EWM)خطة عمل مفصلة بشأن التدابري املتعلقة {ساليب العمل اإللكرتونية  6
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  اسرتاتيجية التفاهم اليت هلا تبعات مالية و/أومذكرات مسامهة االحتاد يف  7

  االحتاد  ّمل نفقاتواهليئات األكادميية يف حت يتعلق مبسامهة أعضاء القطاعات واملنتسبني  حتسني اإلدارة واملتابعة فيما 8

  )41  (القرار املتأخرات واحلساiت اخلاصة iملتأخرات

  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 

 )94(القرارتعيني مراجع خارجي جديد للحساiت 12
 2018عن السنة املاليةاملراَجعاحلساiت املراَجعة: تقرير اإلدارة املالية 13

 تقارير املراجع اخلارجي: 14

 2018حساiت االحتاد لعام  -

 2018املتعلقة بتليكوم العاملي لالحتاداالحتادحساiت  -

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

  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
  األعضاء املعين مبشروع مباين مقر االحتادتقرير موجز عن أعمال الفريق االستشاري للدول 

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

 التنسيق رسومو )(UNSDGللتنمية املستدامةجمموعة األمم املتحدة 20

  تقوية احلضور اإلقليمي 21

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

 مل ُيستخدم 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 لعام209 تنفيذ القرار 28
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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 رسالة بشأن خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 4

 )25 تقوية احلضور اإلقليمي (القرار 5

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

 2018 عام املعلومات املتعلقة iملِنح اليت قدمها االحتاد يف 7

االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة  -  71/243 قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 8
  ميةاليت تضطلع �ا منظومة األمم املتحدة من أجل التنالتنفيذية 

إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف سياق االستعراض الشامل   -  72/279 قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة
  ةاليت تضطلع �ا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمي التنفيذيةة األنشطة سلسياالذي جيري كل أربع سنوات 

اJاالت اليت قد |م القطاعات الثالثة واألمانة العامة مجيعاً  9
 

(GCA)السيرباين  ملحق التقرير املقدم من الرئيس السابق لفريق اخلرباء الرفيع املستوى التابع للرب�مج العاملي لألمن 10
 

التقارير واإلحصاءات املتعلقة iملوارد البشرية 11
 

التقرير املتعلق �ساءة استعمال موارد الرتقيم 12
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  2امللحق 

English only 

DRAFT TIME MANAGEMENT PLAN 

MON 10 TUES 11 WED 12 THU 13 FRI 14

09.30 

Inaugural Plenary 

Meeting 

- Opening remarks 

- Address by the 

Chairman 

- SG report on the 

State of the Union 

- Organization of work 

of C19 

- Report on the 

implementation of 

the strategic plan 

and activities of the 

Union for 2018-2019 

(CV61, CV102, CV82) 

C19/35  

- Operational plans 

(ITU-R, T, D, GS) 

C19/28  

- Preparations for RA-

19 and WRC-19 

C19/27 

09.30 

Plenary Meeting 

- Presentation of the 

draft budget 2020-

2021 C19/15 

- Preparations for 

WTPF-21 (Res 2) 

C19/5 

- Follow-up to Res. 

146: Periodic review 

and revision of the 

ITRs C19/26 

09.30 

Plenary Meeting 

- Internet activities 

(Res 101, 102, 133, 180) 

C19/33 

- Report of CWG-

Internet (R 1305, 

R 1336(MOD), R 1344(MOD)) 

C19/51 

- Strengthening the role 

of ITU in building 

confidence and 

security in the use of 

ICTs (Res. 130, 174) 

C19/18, 58  

09.30 

Plenary Meeting 

- Report on the 

outcomes of the CWG-

WSIS&SDG activities 
(Res 140, 172, R 1244, R 

1281, R 1332, R 1334(MOD) 

C19/8 

- Report on WSIS 

Implementation and 

2030 Agenda for 

Sustainable 

Development (Res. 140, 

R 1332 Mod. C16) C19/53 

- ITU’s activities related 

to Res. 70 C19/6 

- WTISD (Res 68) 

C19/17 

09.00 

ADM Committee 

12.30 Briefing for new 

delegates 
12.30 Lunch 12.30  Lunch 12.30 Lunch 12.00 Lunch 

14.30 

Plenary Meeting 

- Report on PP-18 

C19/4 

- Amendments to the 

electoral process 

C19/13 

- Preparations for PP-

22 C19/55 

- Preparations for 

WTSA-20 C19/24 

- Preparations for 

WTDC-21 C19/30 

14.30 

ADM Committee 

14.30  

ADM Committee 

14.30 

ADM Committee 

 

14.30 

ADM Committee 

 

17.30 Steering 

Committee 

  17.30  Steering Committee 

 

https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0035/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0028/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0027/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0015/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0005/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0026/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0033/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0051/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0018/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0058/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0008/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0053/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0006/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0017/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0004/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0013/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0055/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0024/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0030/en


- 8 - 

MON 17 TUE 18 WED 19 THU 20

09.30 

ADM Committee 

09.30 

ADM Committee 

09:30  

Plenary Meeting 

- Dates and duration of the 2020, 

2021, and 2022 sessions of 

the Council (Res 77, 111, D 599) 

C19/2  

- Scheduling of ITU conferences, 

assemblies and meetings (2018-

2021) (Res 77, 111) C19/37 

- List of candidatures for Chairs 

and Vice-chairs of CWGs (Dec. 

11, Council R1333) C19/21 

- Obsolete Council Resolutions & 

Decisions C19/3 

09.30 

Plenary Meeting 

 

12.30  Lunch 12.30 Lunch  12.30 Lunch 12.30 Lunch 

14.30 

Plenary Meeting 

- Report on ITU Telecom 

events (Res 11, R 1292) 

C19/19 

- Report of CWG 

Languages (Res 154, R 

1372(MOD)) C19/12 

- Implementation of Res. 

154: Draft plan for full 

acheivement of 

provisions concerning the 

adoption of alternative 

translation procedures 

C19/14 

14.30 

ADM Committee 

14.30 

ADM Committee (end) 

- Presentation of draft Report of 

the Standing Committee on 

Administration and 

Management 

16.00 

Plenary Meeting 

 

14.30 

Plenary Meeting 

- Report of the Standing 

Committee on 

Administration and 

Management 

 

 

17.30 Steering 

Committee  

___________ 

https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0002/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0037/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0021/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0003/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0019/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0012/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0014/en
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