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 (SG)األمانة العامة 

 

 2020 مايو  26جنيف،  

 

 DM-20/1008 المرجع:

 السيدة بياتريس بلوشون  جهة االتصال: الدول األعضاء في مجلس االتحاد الدولي لالتصاالتإلى 

(Ms Béatrice Pluchon) 

  6266 730 22 41+ الهاتف:

  gbs@itu.int :البريد اإللكتروني 

   

 تنظيم مشاورة افتراضية ألعضاء المجلس  الموضوع:

 حضرات السادة والسيدات، 

 تحية طيبة وبعد، 

وقد أخذت األمانة علماً، على النحو الواجب،  DM-20/1005 الردود التي تلقيتها منكم على رسالتي أود أن أشكركم على 

بالتعليقات الواردة من الدول األعضاء وكذلك بجميع البنود المقترحة التي ترغب في مناقشتها في إطار 

 االفتراضية. المشاورة

فافية التامة، وبموافقة الدول األعضاء المعنية، نُشرت فرادى الردود ويسرني أن أبلغكم بأنه لضمان الش

 :(TIES)وجدول موجز في الصفحة اإللكترونية المكرسة لخدمة تبادل معلومات االتصاالت  المفصلة

1005.aspx-20-DM-//www.itu.int/en/council/ties/Pages/replieshttps: 

ً إلى هذه الردود، أعدت األمانة مشروع جدول األعمال الوارد في الملحق  للمشاورة االفتراضية ألعضاء المجلس،  1واستنادا

 يتضمن جميع البنود التي طلبت الدول األعضاء إدراجها.وهو 

وبالنظر إلى اآلراء المختلفة، يرجى من الدول األعضاء التشاور فيما بينها في األسابيع القادمة لكي تتمكن من االتفاق على 

 تاح.جدول األعمال النهائي في بداية المشاورة االفتراضية وتحقيق أفضل استفادة من الوقت المحدود الم

 ً أن جدول األعمال المقترح يخضع لموافقة الدول األعضاء وأن الوقت المتاح محدود، يرجى من الدول األعضاء أن ب وعلما

ترسل مساهماتها إلى االجتماع باستعمال النموذج المرفق. ويرجى أخذ العلم في هذا الصدد بأن الموعد النهائي إلرسال 

 .2020 يونيو 2المساهمات قد جرى تمديده حتى 

 وسُينشر بعد ذلك مشروع خطة إدارة الوقت المقترح في الموقع اإللكتروني.
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مشارك غير نشط )"مشاهدون"(.  000 2مشارك نشط )"متحدثون"( و 300ويرجى مالحظة أن المنصة تدعم حوالي 

د، ينبغي فمسجلين لكل وفي الجلسات روابط منفصلة للمشاركين النشطين وغير النشطين. ومن بين المشاركين ال وستتوفر

في حين ينبغي اعتبار  تحديد عدد يتراوح بين شخص واحد وثالثة أشخاص باعتبارهم "متحدثين" من أجل كامل مدة المشاورة، 

، registration@itu.int-sgأعضاء الوفد المسجلين اآلخرين "مشاهدين". وينبغي إرسال أسماء "المتحدثين" إلى العنوان 

. وإذا احتاج أحد الوفود إلى إضافة "متحدث" آخر من أجل جلسات remote.participation@itu.intونسخة إلى العنوان 

ً باإلمكانات محددة أو بنود محددة من جدول األعمال، يرجى االتصال باألمانة من  خالل العنوانين المذكورين أعاله. ورهنا

 التقنية المتوفرة، قد يكون بإمكان األمانة تخصيص مدة من أجل "متحدث" إضافي.

 يونيو. 9أتطلع إلى لقائكم في إطار المشاورة االفتراضية في 

 )توقيع(

 الدكتور السيد عزوز

 رئيس المجلس 

 2الملحقات: 

 االفتراضية ألعضاء المجلس  للمشاورة  األعمال المقترحمشروع جدول    - 1الملحق  

 مساهمات الدول األعضاءلنموذج    - 2الملحق  
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 1الملحق 

 لمشاورة االفتراضية ألعضاء المجلسل المقترح عمالاألمشروع جدول 

، يونيو 2 ي موعد أقصاه ف مساهمة بشأن أي موضوع من المواضيع المدرجة أدناه  من الدول األعضاءإذا قدمت أي دولة 

 هذه المساهمة سُتدرج أيضاً في مشروع جدول األعمال. فإن

 #/C20 الموضوع  #

يتضمن 

مقرراً أو 

 قراراً 

 التعليقات

1 
 قائمة الترشيحات لمناصب رؤساء ونواب رؤساء أفرقة العمل التابعة للمجلس

 وأفرقة الخبراء وأفرقة الخبراء غير الرسمية
 ال 21

: إلى االجتماع الحضوري ُينقل

 عضو واحدةدولة من  مقترح

 ال 17 (68)القرار اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات  2
ُينقل إلى االجتماع الحضوري: 

 من دولتين من الدول األعضاء مقترح

3 

  2022و 2021 المواعيد والمدد المقترحة النعقاد دورات مجلس االتحاد لألعوام

العمل التابعة للمجلس والجتماعات أفرقة  2026و 2025و 2024و 2023و

 (37)الوثيقة الداعمة  (612 والمقرر 111و 77)القراران  2021و 2020 في

 مقرر 2
ُينقل إلى االجتماع الحضوري: 

 من دولة عضو واحدة مقترح

 ال WTSA 24)-(20  2020العالمية لتقييس االتصاالت لعام    للجمعية   األعمال التحضيرية  4
الحضوري: ُينقل إلى االجتماع 

 من دولة عضو واحدة مقترح

 قرار 55 2023المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  5
ُينقل إلى االجتماع الحضوري: 

 من دولتين من الدول األعضاء مقترح

6 
 استرداد تكاليف معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية 

 )المعّدل(( 482 )المقرر
 مقرر 16

ُينقل إلى االجتماع الحضوري: 

 دول أعضاء 3من  مقترح

 ال 14 دعم مكتب تقييس االتصاالت 7
ُينقل إلى االجتماع الحضوري: 

 دول أعضاء 3من  مقترح

 قرار 42 2019عن السنة المالية المراَجع الحسابات المراَجعة: تقرير اإلدارة المالية  8
ُينقل إلى االجتماع الحضوري: 

 دول أعضاء 3من  مقترح

 ال 40 2019تقرير المراجع الخارجي: حسابات االتحاد لعام  9
ُينقل إلى االجتماع الحضوري: 

 من دولتين من الدول األعضاء مقترح

 ال 41 2019 المتعلق بتليكوم العالمي لالتحاد االتحادتقرير المراجع الخارجي: حساب  10
ُينقل إلى االجتماع الحضوري: 

 من دولتين من الدول األعضاء مقترح

 ال 7 (619 والمقرر   212)القرار   تقرير عن التقدم المحرز بشأن مشروع مباني مقر االتحاد  11
الحضوري: ُينقل إلى االجتماع 

 من دولة عضو واحدة مقترح

12 
المعني بمشروع    (MSAG)  تقرير موجز عن أعمال الفريق االستشاري للدول األعضاء 

 (212)القرار  مباني مقر االتحاد
 مقرر 48

ُينقل إلى االجتماع الحضوري: 

 من دولتين من الدول األعضاء مقترح

 ال 56 التي يترتب عليها آثار مالية  2019نتائج المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام   13
ُينقل إلى االجتماع الحضوري: 

 من دولة عضو واحدة مقترح

 مقرر 60 وظيفة وعملية التحقيق الجديدة 14
ُينقل إلى االجتماع الحضوري: 

 دول أعضاء 3من  مقترح

 دول أعضاء 5مقترح من بند جديد:    على سير أعمال االتحاد وأنشطته   COVID)-(19  المستجد   كورونا أثر جائحة فيروس   15

16 

القمة والمعني بفريق العمل التابع للمجلس بشأن نتائج أنشطة تقرير 

وقرارات  140 القرار) وأهداف التنمية المستدامة لمجتمع المعلومات العالمية
 )المعّدل(( 1334)المعّدل( و 1332و 1281 المجلس

 ال 8

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 دولتين من الدول األعضاء
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 #/C20 الموضوع  #

يتضمن 

مقرراً أو 

 قراراً 

 التعليقات

17 
تقرير رئيس فريق العمل التابع للمجلس والمعني بقضايا السياسات العامة الدولية 

 )المعّدل(( 1336و   1305)قرارا المجلس   CWG)-(Internet المتعلقة باإلنترنت
 ال 51

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 عضو واحدة دولة

 ال 33 180و 133و 102و 101أنشطة االتحاد المتصلة باإلنترنت: القرارات  18

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 دولتين من الدول األعضاء

19 
استعمال  واألمن في  بناء الثقة أنشطة االتحاد الدولي لالتصاالت بشأن تعزيز دوره في

 (174و 130)القراران  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 ال 18

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 دولتين من الدول األعضاء

 ال 36 االتحاد حالياً إلطار البرنامج العالمي لألمن السيبراني تقرير بشأن كيفية استعمال  20

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 دول أعضاء 3

 ال 65 مبادئ توجيهية بشأن استعمال االتحاد للبرنامج العالمي لألمن السيبراني 21

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

االفتراضية: مقترح من المشاورة 

 دول أعضاء 3

22 
  179 )القرار تقرير فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية األطفال على الخط 

 ( ( للمجلس المعدَّل )   1306قرار  ال و 
 ال 57

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 دول أعضاء 3

23 
 1372 والقرار 154)القرار  اللغاتبوالمعني  للمجلسفريق العمل التابع تقرير 

 )المعدَّل( للمجلس(
 ال 12

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 عضو واحدة دولة

24 
 146)القرار  )ITR-EG(تقرير فريق الخبراء المعني بلوائح االتصاالت الدولية 

 (للمجلس )المعدَّل( 1379والقرار 
 ال 26

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 دول أعضاء 3

 ال 6 (2018)المراَجع في دبي،  70 أنشطة االتحاد المتعلقة بالقرار 25

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 عضو واحدة دولة

26 
  87A )األرقام  2024-2021مشروع الخطة التشغيلية الرباعية لألمانة العامة للفترة 

 من االتفاقية(   223Aو   205Aو   181Aو 
 قرار 28

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 دولتين من الدول األعضاء

 ال 19 للمجلس( 1292والقرار  11)القرار تقرير عن أحداث تليكوم العالمي لالتحاد  27

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 دولتين من الدول األعضاء

 ال 13 تحسينات مقترحة بشأن مؤتمرات المندوبين المفوضين 28

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 دولتين من الدول األعضاء

29 
 2018 التابعة لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 5للجنة  7و 6تنفيذ التوصيتين 

 )العملية االنتخابية(
 ال 4

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 دولتين من الدول األعضاء

30 
والمؤتمر العالمي  RA)-(19 2019تقرير عن جمعية االتصاالت الراديوية لعام 

 WRC)-(19 2019لالتصاالت الراديوية لعام 
 ال 27

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 دول أعضاء 4
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 #/C20 الموضوع  #

يتضمن 

مقرراً أو 

 قراراً 

 التعليقات

31 
  :الجدول الزمني لمؤتمرات االتحاد وجمعياته واجتماعاته المقبلة

 (111و 77)القراران  2020-2023
 ال 37

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 دول أعضاء 5

32 
األعمال التحضيرية للمنتدى العالمي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات 

 (611والمقرر  2)القرار  WTPF)-(21 2021 واالتصاالت لعام
 ال 5

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 دول أعضاء 6

 ال WTDC 30)-(21  2021  لعام   للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت األعمال التحضيرية  33

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 دول أعضاء 4

34 
 2020-2019تقرير بشأن تنفيذ الخطة االستراتيجية لالتحاد وأنشطته للفترة 

 من االتفاقية( 102و 82و 61)األرقام 
 ال 35

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 أعضاءدول  3

 ال 62 الرقم القياسي الجديد لالتحاد 35

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من دولة 

 عضو واحدة

 ال 63 تقرير فريق العمل المعني بعمليات الرقابة الداخلية 36

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 عضو واحدة دولة

37 
للمجلس )األرقام العالمية للنداءات الدولية    601و   600تقرير حالة عن تنفيذ المقررين  

 ((IIN)وأرقام تعرف جهة اإلصدار  (UIFN) المجانية
 ال 47

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 عضو واحدة دولة

 ال 45 لها تبعات مالية و/أو استراتيجيةمذكرات التفاهم التي مساهمة االتحاد في  38

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 دولتين من الدول األعضاء

 ال 22 (565والمقرر  162)القرار  (IMAC) تقرير اللجنة االستشارية المستقلة لإلدارة 39

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

االفتراضية: مقترح من المشاورة 

 دول أعضاء 3

 مقرر 49 (614والمقرر  94)القرار تعيين مراجع خارجي جديد للحسابات  40

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 دول أعضاء 6

 ال 46 (ASHI)خدمة الالتأمين الصحي بعد انتهاء مدة االلتزامات الخاصة ب 41

االجتماع الحضوري إلى نُقل من 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 عضو واحدة دولة

 ال 44 عة الداخليةتقرير المراجع الداخلي عن أنشطة المراجَ  42

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 دولتين من الدول األعضاء

 ال 38 (191 )القراراستراتيجية تنسيق الجهود بين قطاعات االتحاد الثالثة  43

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 عضو واحدة دولة

 ال 29 (619)المقرر استراتيجية بشأن ظروف عمل الموظفين وخطة لتنفيذها  44

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 عضو واحدة دولة
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 #/C20 الموضوع  #

يتضمن 

مقرراً أو 

 قراراً 

 التعليقات

 ال 43 إطار المساءلة في االتحاد 45

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 عضو واحدة دولة

 ال 25 (25)القرار تعزيز الحضور اإلقليمي  46

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

االفتراضية: مقترح من المشاورة 

 عضو واحدة دولة

47 

استعراض شامل للحضور اإلقليمي لالتحاد يشمل اقتراح تقرير مرحلي بشأن 

، دلالتحاتدابير مناسبة لضمان استمرار فعالية وكفاءة الحضور اإلقليمي 

ذلك التوصيات التي تشملها الدراسة التي أجراها الخبير االستشاري  في بما

 (616والمقرر  25 )القرارالخارجي 

 ال 

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 عضو واحدة دولة

 ال  تقرير مرحلي، إن وجد، من المؤسسة الخارجية بشأن المراجعة المحاسبية الجنائية 48

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 عضو واحدة دولة

49 
االستراتيجية المتعلقة بالموارد البشرية تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الخطة 

 (2018)المراَجع في دبي،  48 والقرار
54 

 قرار

 مقرر

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 عضو واحدة دولة

 ال 59 تقرير من مكتب األخالقيات 50

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 دولتين من الدول األعضاء

 ال 61 تقرير بشأن تنفيذ خطة عمل إدارة المخاطر 51

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 عضو واحدة دولة

52 
التدابير التي يتخذها االتحاد بشأن شروط تقديم الدعم الطبي في حاالت الطوارئ 

 االتحاد واجتماعاته التي تُعقد خارج جنيففي أماكن انعقاد مؤتمرات 
 ال 31

نُقل من االجتماع الحضوري إلى 

المشاورة االفتراضية: مقترح من 

 عضو واحدة دولة

وطلبت دولتان من الدول األعضاء مناقشة جميع بنود جدول األعمال المقترح خالل المشاورة االفتراضية. ومراعاًة للشكل 

 ومدته، لم تتمكن األمانة من تلبية هذا الطلب.المقترح لالجتماع 

 

 

  

https://www.itu.int/en/council/ties/Pages/replies-DM-20-1005.aspx
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 2الملحق 

 نموذج مساهمات الدول األعضاء

 المشاورة االفتراضية ألعضاء المجلس

 2020يونيو  9التي تبدأ في 
 

  

  

 مساهمة مقدمة من دولة عضو )دول أعضاء( بشأن بنود 

 المجلسمشروع جدول أعمال المشاورة االفتراضية ألعضاء 

 

  اسم الدولة العضو )الدول األعضاء( 

 مقدمة المساهمة: 
 

  

  عنوان الوثيقة: 

  

اإلحالة إلى مشروع جدول أعمال  

 /Document C20## المشاورة االفتراضية: 

  

 

   (تتجاوز صفحتينبأالّ موجزة )يوصى  اتينبغي أن تكون المساهمالمساهمة المقدمة من الدولة العضو )الدول األعضاء(: 

 /xxC20تعليقات تتعلق بالوثيقة 

 

 

 

 

 السبيل المقترح للمضي قدماً 
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 العنوان:  إلى 2020  يونيو 2في موعد أقصاه  أمانة مجلس االتحاديجب إرسال المساهمات إلى 

contributions@itu.int 

المساهمة من جانب عدة دول أعضاء، يرجى الحرص على أن تتلقى جهة )جهات( االتصال الخاصة بكل دولة في حال تقديم هذه 

 عضو نسخة من الرسالة المرَسلة إلى أمانة مجلس االتحاد. 

  قائمة جهات االتصال الخاصة بالدول األعضاء في االتحاد، تيسيراً للرجوع إليها. على  هناويمكن االطالع 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

mailto:contributions@itu.int
https://www.itu.int/online/mm/scripts/s/gensel21?_lang=&_event=C-00007451&_event_type=

