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  (SG)األمانة العامة 

  2019يوليو  10جنيف،  

  :إىل CL-19/31املرجع:
  الدول األعضاء يف االحتاد  -
 أعضاء قطاعات االحتاد  -

Béatrice Pluchon السيدة  جهة االتصال:

 registration@itu.int-sg :الربيد اإللكرتوين
    

 26إىل  16ن ميف الفرتة  التابعة للمجلسوأفرقة اخلرباء دعوة إىل حضور اجتماعات أفرقة العمل  املوضوع:
  2019  سبتمرب

  حضرات السادة والسيدات،
  حتية طيبة وبعد،

إىل  16 الفرتة من يفاملزمع عقدها للمجلس  ةالتابعوأفرقة اخلرباء  العملأفرقة  اتيسرين أن أدعوكم إىل حضور اجتماع
  :التايل النحو على 2019 سبتمرب 26

 اإلثنني

  سبتمرب16

 الثال�ء

 سبتمرب 17

 األربعاء

 سبتمرب18

 اخلميس

 سبتمرب19

 اجلمعة

  سبتمرب 20

 السبت/األحد

فريق اخلرباء املعين 
بلوائح االتصاالت 

 ITR)-(EGالدولية 

مفتوح للدول األعضاء 
 وأعضاء القطاعات

فريق اخلرباء املعين 
 بلوائح االتصاالت

 ITR)-(EG الدولية

مفتوح للدول األعضاء 
 وأعضاء القطاعات

فريق العمل التابع للمجلس 
واملعين 0ملوارد املالية 

 FHR)-(CWG  والبشرية

مفتوح للدول األعضاء 
 وأعضاء القطاعات

فريق العمل التابع للمجلس 
واملعين بقضا3 السياسات 

العامة الدولية املتعلقة 
0Internet)-(CWGإلنرتنت 

 فقطمفتوح للدول األعضاء 

فريق العمل التابع للمجلس 
واملعين بقضا3 السياسات 

العامة الدولية املتعلقة 
Internet)-(CWG 0إلنرتنت

 فقطمفتوح للدول األعضاء 

  خدمة الرتمجة 
 الشفوية متاحة

  خدمة الرتمجة 
 الشفوية متاحة

  %إلنكليزية فقط %إلنكليزية فقط %إلنكليزية فقط

املوعد النهائي لتقدمي 
   :املسامهات

  سبتمرب2اإلثنني

املوعد النهائي لتقدمي 
   :املسامهات

 سبتمرب 2اإلثنني 

املوعد النهائي لتقدمي 
   :املسامهات

 سبتمرب6اجلمعة

املوعد النهائي لتقدمي 
   :املسامهات

  سبتمرب 7السبت

املوعد النهائي لتقدمي 
   :املسامهات

  سبتمرب 7السبت 
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 اإلثنني

  سبتمرب23

 الثال�ء

 سبتمرب 24

 األربعاء

 سبتمرب25

 اخلميس

 سبتمرب 26

 اجلمعة

  سبتمرب 27

السبت/األحد

فريق اخلرباء غري الرمسي 
املعين 0ملنتدى العاملي 
 لسياسات االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات 

 2021واالتصاالت لعام 
21)-WTPF-(IEG 

 مفتوح للخرباء املعنيني

املوعد النهائي لتعيني 
 21اخلرباء: األربعاء 
  أغسطس

فريق اخلرباء غري الرمسي 
املعين 0ملنتدى العاملي 

 تصاالت/لسياسات اال
تكنولوجيا املعلومات 

 2120واالتصاالت لعام 
21)-WTPF-(IEG  

 مفتوح للخرباء املعنيني

املوعد النهائي لتعيني 
 21اخلرباء: األربعاء 

 أغسطس

فريق العمل التابع للمجلس
تمعالعاملية >واملعين 0لقمة 

املعلومات وأهداف التنمية 
)WSIS & -CWG املستدامة

SDG) 

مفتوح للدول األعضاء 
 وأعضاء القطاعات

فريق العمل التابع للمجلس
 واملعين حبماية األطفال على

 COP)-(CWG اخلط

مفتوح للدول األعضاء 
 وأعضاء القطاعات

 جلسة إضافية للمجلس

مفتوحة للدول األعضاء 
ا7لس + املراقبني من  يف

الدول األعضاء + منظمات 
  االتصاالت اإلقليمية 

من أعضاء  9الست + 
  القطاعات املعنيني

  الرتمجة الشفوية موجودة %إلنكليزية فقط %إلنكليزية فقط %إلنكليزية فقط %إلنكليزية فقط

املوعد النهائي لتلقي 
  التعليقات على 

املشروع األويل لتقرير 
  :األمني العام

 أغسطس21األربعاء

املوعد النهائي لتلقي 
  التعليقات على 

املشروع األويل لتقرير 
  :األمني العام

 أغسطس21األربعاء 

املوعد النهائي لتقدمي 
   :املسامهات

  سبتمرب 13اجلمعة 

املوعد النهائي لتقدمي 
   :املسامهات

  سبتمرب 14 السبت

املوعد النهائي لتقدمي 
   :املسامهات

  سبتمرب 14 السبت

 

، 2019يونيو  20إىل  10اليت ُعقدت يف الفرتة من  2019وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألذكركم Kنه كما تقرر يف دورة اHلس لعام 
بعد جمموعة اجتماعات أفرقة العمل وأفرقة اخلرباء مباشرًة. وسُرتسل دعوة  سبتمرب 27جلسة إضافية للمجلس يوم اجلمعة سُتعقد 

  منفصلة خبصوص هذا احلدث.

تقدمي املسامهات، و معلومات تفصيلية عن كيفية التسجيل  امللحق وتُرفق يف. سُتعقد هذه االجتماعات يف مقر االحتاد جبنيف
  أخرى. جانب معلومات عملية إىل

  جنيف.أتطلع إىل لقائكم يف و 

  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

  (توقيع)

  جاو هولني
  العام األمني

    

https://www.itu.int/en/wtpf-21/Pages/ieg-wtpf-21.aspx
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  لحقامل

  للمجلس ةالتابعوأفرقة اخلرباء العمل أفرقة معلومات عملية بشأن 

  واجللسة اإلضافية للمجلس

  التسجيل  1
 https://www.itu.int/en/council/Pages/registration.aspx :يف املوقع اإللكرتوين حصراً  بشكل إلكرتوين التسجيل سيجري

  وسُتنشر معلومات تفصيلية عن كيفية التسجيل يف املوقع اإللكرتوين.. 2019 يوليو 10 وسيبدأ يف

  اخلاصة بكم ويةاهل كيفية احلصول على شارات
لكي يتسلم املشاركون شارات اهلوية اخلاصة Wم، سُيطلب منهم تقدمي رقم تسجيل اهلوية الوارد يف رسالة التأكيد اإللكرتونية اخلاصة 

  إصدار الشارات، إضافًة إىل بطاقة هوية رمسية أو جواز سفر. مكتبWم إىل 

إىل  سبتمرب 16 اإلثنني يوممن )، نيف (مبىن مونرب]نجبمقر االحتاد يف  الواقعمن املكتب  اهلوية شاراتميكن احلصول على و 
  .2019 سبتمرب 27اجلمعة  يوم

  الرتتيبات العملية األخرى املطلوبة مسبقاً   2

  املساعدة للحصول على 
شرية دخول
طلبات  جيب تقدميو يف وقت التسجيل.  على اخلط التأشريةاحلصول على بطلبات يتعلق  املساعدة اإلدارية فيما ينبغي طلب

  على األقل. قبل افتتاح االجتماع Kربعة أسابيعاحلصول على التأشرية 

  املشاركة عن بُعد
ة _ملشاركة عن بُعد الطلبات اخلاصوجيب تقدمي  .للمجلس ةالتابعوأفرقة اخلرباء  العمل أفرقة الجتماعات املشاركة عن بُعدتتاح 

  األقل. على افتتاح االجتماع Kربعة أسابيع قبلعند التسجيل 

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

  لغات العمل
سُتعقد االجتماعات _إلنكليزية فقط فيما عدا اجتماع فريق اخلرباء املعين بلوائح االتصاالت الدولية، حيث ستُتاح خدمة الرتمجة 

بل افتتاح قالشفوية والعرض النصي للحوار حسب الطلب. وجيب تقدمي الطلبات اخلاصة خبدمة الرتمجة الشفوية عند التسجيل 
  .األقل على االجتماع Kربعة أسابيع

  إمكانية النفاذ
أمانة االحتاد  ستليبو ينبغي تقدمي الطلبات املتعلقة mمكانية النفاذ عند التسجيل قبل افتتاح االجتماع Kربعة أسابيع على األقل. 

  ، رهناً بتوفر املوارد.قدر املستطاعاالحتياجات املطلوبة 

https://www.itu.int/en/council/Pages/registration.aspx
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  الو�ئق  3

  جداول األعمال والو�ئق
 التابعة للمجلساء وأفرقة اخلرب أفرقة العمل  اجتماعات إطارتاح مشاريع جداول األعمال والوqئق اليت سيجري استعراضها يف سوف تُ 

مشاركني استخدام تاح لل. وستجري االجتماعات بدون استخدام الورق. وسيُ اقع اإللكرتونية ذات الصلةاملو  الوقت املناسب يف يف
  .اتكية يف قاعات االجتماعمرافق الشبكة احمللية الالسل

  املسامهات
  .contributions@itu.int :يف أقرب وقت ممكن يف العنوان التايل التابعة للمجلسوأفرقة اخلرباء أفرقة العمل ينبغي تقدمي املسامهات إىل 

 قبل بدء أي يومًا تقوميياً  12يف موعد أقصاه للمجلس، ينبغي تقدمي مجيع املسامهات اليت ال حتتاج إىل ترمجة  556ووفقًا للمقرر 
فريق اخلرباء ملسامهات إىل ا مجيع تقدمي ينبغيو  جيري العمل فيه بلغة واحدة. التابعة للمجلسوأفرقة اخلرباء اجتماع ألفرقة العمل 

 اللغات عجبميفيه  العمل يجريس حيثاالجتماع  افتتاح قبل تقوميياً  يوماً  14موعد أقصاه  يف املعين بلوائح االتصاالت الدولية
  .1ويُعرض املوعد النهائي _لنسبة لكل فريق يف اجلدول الوارد يف الصفحة لالحتاد.  الست الرمسية

  تنفيذ السياسة اجلديدة املتعلقة &لنفاذ إىل املعلومات/الو�ئق
، دخلت سياسة االحتاد بشأن النفاذ إىل 2018ومت xكيده يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  2016وفقًا ملا قرره اHلس يف عام 

لسياسة فقاً و  التابعة للمجلسوأفرقة اخلرباء الوqئق املقدمة إىل أفرقة العمل  . وستتاح2017 يناير 1املعلومات/الوqئق حيز النفاذ يف 
  .االحتاد بشأن النفاذ إىل املعلومات/الوqئق

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

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

___________ 
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