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والمؤتمر العالمي  2020أماكن ومواعيد انعقاد الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام  الموضوع:

 2022ومؤتمر المندوبين المفوضين لعام  2021لتنمية االتصاالت لعام 

 حضرات السادة والسيدات،

 وبعد، تحية طيبة

 (WTSA-20)، ستُعقد الجمعية العالمية المقبلة لتقييس االتصاالت (2018ع في دبي، )المراج   77عمالً بالقرار 
في الربع  (WTDC-21)، وسيُعقد المؤتمر العالمي المقبل لتنمية االتصاالت 2020 في الربع األخير من عام

 .2022المفوضين في الربع األخير من عام ، وسيعقد المؤتمر المقبل للمندوبين 2021األخير من عام 

بأنني تلقيت دعوات رسمية من حكومة جمهورية الهند لعقد الجمعية العالمية لتقييس  أبلّغكمويسرني أن 
مهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية لعقد المؤتمر العالمي لتنمية جومن حكومة  2020 االتصاالت لعام
 (ANCOM)رومانيا والهيئة الوطنية إلدارة وتنظيم االتصاالت في رومانيا  حكومةومن  2021 االتصاالت لعام

 .2022لعقد مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 

العالمية لتقييس االتصاالت بشأن عقد الجمعية  608المقرر  2019واعتمد مجلس االتحاد في دورته في يونيو 
عقد بشأن  610والمقرر  2021 العالمي لتنمية االتصاالت لعامالمؤتمر  بشأن عقد 609 والمقرر 2020لعام 

 وقرر أن تكون المواعيد واألماكن المحددة على النحو التالي: 2022مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 

 27إلى  17من ، الهندحيدر آباد،  (WTSA-20) 2020 االتصاالت لعام لتقييسالجمعية العالمية 
تسبقها الندوة العالمية للمعايير ، و2020 نوفمبر

(GSS-20)  ؛2020نوفمبر  16في 

نوفمبر  19إلى  8، من إثيوبياأديس أبابا،  (WTDC-21) 2021 المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام
 ؛2021

أكتوبر  14إلى سبتمبر  26من بوخارست، رومانيا  (PP-22) 2022 عاملمؤتمر المندوبين المفوضين 
2022. 
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الدول األعضاء في االتحاد أن تبلّغ األمين  جميع ، يرجى مناتفاقية االتحادمن  42وعمالً بالرقم ومن ثم، 
هذه المؤتمرات الثالثة لالتحاد على النحو المبين  لعقد األماكن والمواعيد المحددةالعام بموافقتها على 

الفاكس بأو  memberstates@itu.int وانعن طريق البريد اإللكتروني إلى العنأعاله، ويفضل أن يكون ذلك 
استخدام النموذج الوارد في المرفق  ويرجى .2019سبتمبر  30موعد أقصاه في  6627 730 22 41+إلى الرقم 

 للرد. 1

 أتطلع إلى تلقي ردودكم.

 .وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

 )توقيع(

 جاو هولين
 العام األمين

والمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت  2020أماكن ومواعيد انعقاد الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام  مشاورة بشأن :1المرفق 
 2022المندوبين المفوضين لعام  ومؤتمر 2021 لعام

 (2018)المراَجع في دبي،  77القرار  :2المرفق 

 (2019)دورة المجلس لعام  608المقرر  :3المرفق 

 (2019)دورة المجلس لعام  609المقرر  :4المرفق 

 (2019)دورة المجلس لعام  610المقرر  :5المرفق 
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 1المرفق 

أماكن ومواعيد انعقاد الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام  مشاورة بشأن
ومؤتمر المندوبين  2021والمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام  2020

 2022المفوضين لعام 

 :اسم الدولة العضو في االتحاد

 

 ☐ نعم (WTSA-20) 2020 االتصاالت لعام لتقييسالجمعية العالمية  نوافق على موعد ومكان انعقاد
 ☐ ال 

 ☐ نعم (WTDC-21) 2021 المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام انعقاد نوافق على موعد ومكان
 ☐ ال 

 ال  ☐ نعم  (PP-22) 2022 مؤتمر المندوبين المفوضين لعام انعقاد نوافق على موعد ومكان
☐ 

حاد هذه المؤتمرات الثالثة لالت لعقد األماكن والمواعيد المحددة ويُرجى منكم إبالغ األمين العام بموافقتكم على
 البريد اإللكتروني إلى العنوانعن طريق على النحو المبين أعاله، ويفضل أن يكون ذلك 

memberstates@itu.int  2019سبتمبر  30موعد أقصاه  في 41+ 22 730 6627أو بالفاكس إلى الرقم. 
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 2المرفق 

ع في دبي،  77القرار   (2018)المراج 

 وجمعياتهومنتدياته مؤتمرات االتحاد تحديد مواعيد وفترات 
 (2019-2023) ودورات مجلسه

 (،2018دبي، الدولي لالتصاالت )لالتحاد إن مؤتمر المندوبين المفوضين 

ر  إذ يذّكِّ

من دستور االتحاد التي تنص على أن يدعى مؤتمر المندوبين المفوضين  8من المادة  47بالرقم  ( أ 
 سنوات؛ إلى االنعقاد مرة كل أربع

من الدستور التي تنص على أن تدعى المؤتمرات العالمية  13من المادة  91و 90بالرقمين  (ب
عادةً إلى االنعقاد مرة كل ثالثة أعوام أو  (RA) وجمعيات االتصاالت الراديوية (WRC) لالتصاالت الراديوية

 أربعة أعوام ويجوز أن تقترن زماناً ومكاناً؛

لى أن تدعى الجمعيات العالمية لتقييس من الدستور التي تنص ع 18من المادة  114بالرقم  (ج
 سنوات؛ إلى االنعقاد مرة كل أربع (WTSA) االتصاالت

من الدستور التي تنص على أن يُعقد مؤتمر عالمي لتنمية االتصاالت  22من المادة  141بالرقم  ( د
 الفترة الواقعة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين؛ في

من اتفاقية االتحاد التي تنص على أن يجتمع مجلس االتحاد مرة  4من المادة  51بالرقم  ( ه
 االتحاد؛ مقر دورة عادية في واحدة كل سنة في

ع في 111 بالقرار ( و  ( لمؤتمر المندوبين المفوضين،2014بوسان،  )المراج 

 وإذ يقر

ع في 71 بالقرار ( أ   للفترةلالتحاد بشأن الخطة االستراتيجية ( لهذا المؤتمر، 2018دبي،  )المراج 
 ؛فيها واألولويات المحددة 2023-2020

، كانت التحديات الخاصة 2020-2023للفترة لالتحاد مشروع الخطة المالية  أنه لدى النظر فيب ب(
 على البرامج تحديات جمة، ةالمتزايد اتالطلب لتلبيةبزيادة اإليرادات 

 اعتباره وإذ يضع في

 ،والمنتديات المؤتمرات والجمعيات تحديد مواعيدعند لالتحاد ضرورة مراعاة الموارد المالية  أ ( 
 نطاق الموارد المحدودة؛ فياالتحاد سيما ضرورة كفالة فعّالية عمليات  وال

توافر حيز كاف لالجتماعات الستيعاب األنشطة األساسية لقطاعات  الحاجة إلى مراعاة ب(
 االتحاد؛

مؤتمر المندوبين نفس العام الذي يُعقد فيه  لمؤتمرات والجمعيات والمنتديات فياعقد أن  (ج
 ه،وموظفياالتحاد المفوضين، يثقل األعباء على أعضاء 

 وقد نظر في

 لها؛ التي قدمها األمين العام بشأن المؤتمرات والجمعيات المخطط PP-18/37 الوثيقة أ ( 

 الدول األعضاء،المقترحات التي تقدم بها عدد من  ب(

 بعين االعتباروإذ يأخذ 

األحكام المختلفة للدستور واالتفاقية التي تنشئ قطاعات االتحاد الثالثة والعناصر المكونة لها،  أ ( 
 ؛بما في ذلك المؤتمرات والجمعيات ولجان الدراسات واألفرقة االستشارية
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األعمال التحضيرية الضرورية التي يتعين أن تقوم بها الدول األعضاء الطلبات المتزايدة و (ب
 وجمعية ومنتدى لالتحاد؛ قبل كل مؤتمراالتحاد وأعضاء القطاعات واألمانة العامة وقطاعات 

نوقت أبكر من السنة التقويمية  فيالمجلس أن تحديد موعد انعقاد  (ج  الربط بين الخطط يحّسِّ
 ،المجلسالتشغيلية والميزانية واألنشطة األخرى التي يضطلع بها االستراتيجية والمالية و

 وإذ يالحظ

الذي جرى تعديله آخر مرة في  2016الصادر عن المجلس )دورة المجلس لعام  1380القرار أن  أ ( 
إلى  21 منليكون  2019لعام  (RA)موعد انعقاد جمعية االتصاالت الراديوية ( حدد 2017 دورة المجلس لعام

إلى  أكتوبر 28ليكون من  2019لعام  (WRC) ، والمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية2019 أكتوبر 25
 ؛2019 نوفمبر 22

ينبغي أن تكون متاحة مالية االتحاد أن تقارير مراجع الحسابات الخارجي بخصوص  ب(
 ه،دورات وقت مناسب قبل للمجلس في

 يقرر

 1احدعام و تعقد في الربع األخير من العام وأال مبدئياً فيوجمعيات االتحاد مؤتمرات  تُعقدأن  1
ر" من ب( الفقرة ورد في باستثناء ما  ؛أعاله" إذ يذّكِّ

 استدعت إذا إال أسابيع، ثالثة فترة على المفوضين للمندوبين مؤتمر أي انعقاد مدة تقتصر أن 2
 ذلك؛ خالف الملحة الضرورة

ومنتدياته، وأحداثه الرفيعة المستوى، والندوات التي لها أن تحدد مواعيد معارض االتحاد،  3
لس، اللتين اعتمدهما المج الخطة المالية وميزانية فترة السنتين صبغة عالمية ضمن الموارد المعتمدة في

ً للجدول الزمني لألنشطة  واألحداث اإللزامية األخرى لالتحاد مثل المؤتمرات  الرئيسية لالتحادووفقا
 ؛ورات المجلس ومتطلبات حيز االجتماعات لهذه األنشطةوالجمعيات ود

-2023المقبلة لألعوام ودورات المجلس والجمعيات والمنتديات أن يكون برنامج المؤتمرات  4
 على النحو التالي: 2019

 ا؛قريباً منه أومن السنة التقويمية  يوليو - الفترة يونيو مبدئياً دورته العادية فيالمجلس يعقد  1.4

أكتوبر  28في شرم الشيخ )مصر( من  2019يُعقد المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  2.4
 ؛2019 أكتوبر 25إلى  21، وتسبقه جمعية االتصاالت الراديوية من 2019 نوفمبر 22إلى 

 ؛2020 الربع األخير من عام في تُعقد الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت 3.4

ويفضل أن يكون ، 2021في  (WTPF)لعالمي السادس لسياسات االتصاالت يُعقد المنتدى ا 4.4
 منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛ بالتعاقب مع

 ؛2021 الربع األخير من عام في (WTDC) يُعقد المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 5.4

 ؛2022الربع األخير من عام  في يُعقد مؤتمر المندوبين المفوضين 6.4

الربع  ، في2019بعد  ،الراديوية لالتصاالتالتصاالت الراديوية ومؤتمر عالمي لتُعقد جمعية  7.4
 ؛2023 األخير من عام

وأن  ،االتفاقيةجداول أعمال المؤتمرات العالمية واإلقليمية طبقاً لألحكام ذات الصلة من  توضع 5
وتوصيات المؤتمرات والجمعيات قرارات بمراعاة  ، حسب االقتضاء،جداول أعمال الجمعيات توضع
 الصلة؛ ذات

في الفترات المبينة على أن يحدد  "يقرر"من  4الفقرة  المؤتمرات والجمعيات المشار إليها في تُعقد 6
ية زمنية كاف فتراتبعد التشاور مع الدول األعضاء، وترك المجلس مواعيد وأماكن انعقادها بالضبط، وذلك 

 ،أعمالها جداوليحدد المجلس مدتها بالضبط بعد وضع بين مختلف المؤتمرات، وأن 

 يكلف األمين العام

وارد أثناء استخدام الوقت والم في القصوى الكفاءة لتيسير تحقيقأن يتخذ التدابير المناسبة ب 1
 ؛المؤتمرات هذه

                                                           
 تستثنى المؤتمرات العالمية لالتصاالت الدولية. 1
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 االتحادلتحديد اجتماعات لجان الدراسات واألفرقة االستشارية لقطاعات بإعطاء األولوية  2
 مقر االتحاد؛ الثالثة والمجلس وأفرقة العمل التابعة للمجلس عندما تُعقد االجتماعات المذكورة في

بأن يقدم تقريراً إلى المجلس عن تنفيذ هذا القرار، وأن يقترح المزيد من التحسينات، حسب  3
 االقتضاء،

 مجلس االتحاديكلف 

الثالث  العادية دوراته الزمني لمواعيدالجدول من دوراته عادية كل دورة  بأن يحدد، في 1
 ؛متجدد واستعراضه على أساس يوليو - يونيو التالية في

 الالحقةمرات مؤتالإلى  وأن يرفع تقريراً التدابير المناسبة لتيسير تنفيذ هذا القرار  بأن يتخذ 2
 .تنفيذه للمندوبين المفوضين بشأن أي تحسينات ممكنة في
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 3المرفق 

 (2019)دورة المجلس لعام  608المقرر 
 )المعتمد في الجلسة العامة التاسعة(

 (WTSA-20)االتصاالت  المقبلة لتقييسالعالمية  جمعيةالعقد 

 إن المجلس،

 إذ يحيط علماً 

 77 وفقاً للقرار 2020محدد ليكون في الربع األخير من  2020االتصاالت لعام  لتقييسبأن موعد عقد الجمعية العالمية 
مؤتمرات االتحاد ومنتدياته تحديد مواعيد وفترات ) لمؤتمر المندوبين المفوضين (2018 دبي، في ع)المراج  

 ،((2019-2023)وجمعياته ودورات مجلسه المقبلة 

 يقـرر

 16في الفترة من ، الهندفي في حيدر آباد  (WTSA-20) 2020 االتصاالت لعام المقبلة لتقييسالجمعية العالمية عقد تُ أن 
ً  ،2020 نوفمبر 27 إلى  االتحاد، بموافقة أغلبية الدول األعضاء في رهنا

 يكلف األمين العام

 قييسلت الجمعية العالميةالدول األعضاء بشأن الموعد الدقيق والمكان المحدد لعقد  مع جميعبإجراء مشاورة 
 .2020 االتصاالت لعام
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 4المرفق 

 (2019)دورة المجلس لعام  609المقرر 
 الجلسة العامة الرابعة( )المعتمد في

 (WTDC-21)عقد المؤتمر العالمي المقبل لتنمية االتصاالت 

 إن المجلس،

 إذ يحيط علماً 

وفقاً  2021محدد ليكون في الربع األخير من  2021بأن موعد عقد المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام 
ع 77 للقرار د مؤتمرات االتحاتحديد مواعيد وفترات ) لمؤتمر المندوبين المفوضين (2018 دبي، في )المراج 

 ،((2019-2023)ومنتدياته وجمعياته ودورات مجلسه المقبلة 

 يقـرر

جمهورية إثيوبيا في أديس أبابا،  (WTDC-21) 2021 المؤتمر العالمي المقبل لتنمية االتصاالت لعامأن يُعقد 
ً 2021نوفمبر  19إلى  8من  الفترة الديمقراطية االتحادية، في بموافقة أغلبية الدول األعضاء  ، رهنا

 االتحاد، في

 يكلف األمين العام

المؤتمر الموعد الدقيق والمكان المحدد لعقد الدول األعضاء بشأن  مع جميعبإجراء مشاورة  1
 ؛2021 العالمي لتنمية االتصاالت لعام

 .بهذا الشأن 2020 المجلس لعامبإجراء زيارة للمكان ورفع تقرير إلى دورة  2
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 5المرفق 

 (2019)دورة المجلس لعام  610المقرر 
 )المعتمد في الجلسة العامة السادسة(

 عقد مؤتمر المندوبين المفوضين العادي المقبل

 إن المجلس،

 إذ يحيط علماً 

 ( المعتمد2019-2023)للفترة  مؤتمرات االتحاد وجمعياته ومنتدياته المقبلةبأن هذا المؤتمر ُمدرج في برنامج 
ع في دبي،  77 القرار في تحديد مواعيد وفترات مؤتمرات ) لمؤتمر المندوبين المفوضين (2018)المراج 

 ،((2019-2023) االتحاد ومنتدياته وجمعياته ودورات مجلسه المقبلة

 يقـرر

في  أسابيع فترة ثالثةل 2022 مؤتمر المندوبين المفوضين العادي المقبل في عامأن يُعقد  ( أ 
ً )رومانيا( بوخارست  ؛االتحاد موافقة أغلبية الدول األعضاء فيب ، رهنا

 ،2022أكتوبر  14والجمعة  2022سبتمبر  26اإلثنين أن يكون موعدا افتتاح واختتام المؤتمر  ب(

 يكلف األمين العام

مؤتمر الموعد الدقيق والمكان المحدد لعقد الدول األعضاء بشأن  مع جميعبإجراء مشاورة  1
 ؛2022المندوبين المفوضين لعام 

 .بهذا الشأن 2020 بإجراء زيارة للمكان ورفع تقرير إلى دورة المجلس لعام 2

___________ 


