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 (SG)األمانة العامة 
 

 2021سبتمبر  27جنيف،  

 

 الدولي لالتصاالت الدول األعضاء في االتحادإلى  CL-21/41 المرجع:

 بياتريس بلوشونالسيدة  جهة االتصال:
 (Ms Béatrice Pluchon) 

  gbs@itu.int  البريد اإللكتروني:

   

 2022 (PP-22) مؤتمر المندوبين المفوضين لعام الموضوع:

 حضرات السادة والسيدات، 

 تحية طيبة وبعد، 

وبموافقة أغلبية هذه الدول،   بالتشاور مع الدول األعضاء  ، قرر  (ITU) االتحاد الدولي لالتصاالتيشرفني أن أعلمكم أن مجلس  

المفوضين للمندوبين  القادم  المؤتمر  رومانيا،    في لالتحاد    عقد  منبوخارست،  أسابيع،  ثالثة  اإلثنين   لمدة  إلى  سبتمبر    26يوم 

كتوبر  14الجمعة  يوم  رومانيا. قصر البرلمان فيفي  2022أ

على معلومات هامة  يسعدني أن أطلعكم    ، للمشاركة في المؤتمر  وفد  إلرسالرومانيا  من حكومة    إليكم  وبناًء على الدعوة الموجهة

  من أجل التحضير للمؤتمر.

   تشكيل الوفود 

كون   لكم إذالتسهيل التحضير للمؤتمر، أ بالرد على هذه الدعوة شاكراً   registration@itu.int-sg:  العنوانمن خالل    تفضلتم 

 في وفدكم.  العدد المقّدر للمشاركين ذكرمع ، 2022مارس  31 قبل  ويفضل

المضيف وموافقة  و  البلد  نية  مع  الهدف  2021  في دورته لعام  مجلسالتماشياً  المفوضين تنظيم    هو ، فإن  للمندوبين    مؤتمر 

الجنسينراعي منظور  يو للجميع  شامل   بين  النساء  المساواة  إلى دعم وتشجيع مشاركة  أود أن أدعوكم  المنطلق،  . ومن هذا 

نتمكن معاً ووالشباب في وفدكم.   المؤتمر مقارنًة    زيادةمن    آمل أن  المشاركات في  النساء  المفوضين عدد  المندوبين  بمؤتمر 

 . في المائة 35نسبة المشاركات إلى  وصولبلوغ الهدف المتمثل في  وضمان  2018 لعام

 مقترحات تتناول أعمال المؤتمر

مؤتمر المندوبين المفوضين  عداد وتقديم المقترحات إلى  إل   (CPI)واجهة مقترحات المؤتمر  ع الدول األعضاء بشدة على استعمال  تشج  

 الست.  نشرها بلغات االتحاد ب ستعجل  ، كما  على أفضل وجه   األداة معالجة األمانة للمساهمات هذه  وسُتسهل    . 2022 لعام 

الموقع اإللكتروني الخاص   فيوإعداد المقترحات  والمبادئ التوجيهية الخاصة باستعمال النظام  واجهة مقترحات المؤتمر    وتتاح

وإذا واجهتم صعوبات    .)TIES(إمكانية النفاذ إلى خدمة تبادل معلومات االتصاالت  مع    2022بمؤتمر المندوبين المفوضين لعام  

 .ppcontributions@itu.intالعنوان أو كانت لديكم أسئلة، بمكن االتصال بخدمة مراقبة الوثائق عن طريق هذا 

يرجى أخذ العلم  اء،  حرصاً على ضمان نشر مقترحات الدول األعضاء في الوقت المناسب لكي تنظر فيها جميع الدول األعضو

 بالمواعيد النهائية التالية لدى إعداد المقترحات: 

قبل التاريخ المحدد ينبغي أن تصل إلى األمين العام    لتعديل دستور االتحاد واتفاقيته  المقترحات من الدول األعضاء •

األمين العام في أسرع وقت ممكن . وسيقوم  2022يناير   26 قبل ، أي  تقل عن ثمانية أشهر الفتتاح المؤتمر بفترة ال

تقل عن ستة أشهر، بنشر أي مقترحات من هذا القبيل لكي تتمكن جميع الدول   قبل تاريخ افتتاح المؤتمر بفترة ال

 .من االتفاقية(  520و 519 الدستور والرقمين من 225و 224 األعضاء من االطالع عليها )انظر الرقمين
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الرقم • بأحكام  القو   40  وعمالً  ) من  واجتماعاته  وجمعياته  االتحاد  لمؤتمرات  العامة  يلي اعد  فيما  إليها  يشار 

تقديم  ،  "(العامة  بالقواعد" أخرىينبغي  األمانة   أعمال  بشأن  أي مقترحات  إلى  أقرب وقت ممكن ولكن  المؤتمر  في 

 . 2022مايو   26أقصاه  موعد في

يوماً   21الموعد النهائي الصارم لتقديم جميع المساهمات هو    فإن  ، (2018)المراَجع في دبي،    165مع القرار    تماشياً و  •

أي   المؤتمر  افتتاح  قبل  القسمين2022سبتمبر    5تقويمياً  في  المحددة  النهائية  المواعيد  باستثناء  من    17و  8 ، 

 العامة.  القواعد

 الوثائق.  لإلعداد األولي للمقترحات وذلك تفادياً إلدخال تنقيحات على الدول األعضاء أيضاً أن تولي عناية فائقة  وُيرجى من

 الوثائق 

المعلومات/الوثائقوفقاً   إلى  النفاذ  االتحاد بشأن  المفوضين لعام  ستتاح وثائق مؤتمر  ،  لسياسة  الموقع  في    2022المندوبين 

 .للمؤتمر اإللكتروني 

بما في ذلك الوثائق  ،  وثائقنسخ ورقية لللن تُوفر أي  وورقية.   نسخ استخدام  بدونستجري أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين  و 

 .الختامية المؤقتة

 االنتخابات 

األمين العام ونائب األمين العام ومديري مكاتب القطاعات الثالثة )مكتب  سوف يعمد مؤتمر المندوبين المفوضين إلى انتخاب 

الراديوية االتصاالت  (BR) االتصاالت  تقييس  االتصاالت  (TSB) ومكتب  تنمية  لوائح (BDT) ومكتب  لجنة  أعضاء  جانب  إلى   ،)

 . (RRB) الراديو 

كثر( أليإذا كان بلدكم   أعلمتموني كتابًة ما وسأكون شاكراً لكم إذا ما المناصب، وأرجو في هذه  هذه من يرغب في ترشيح فرد )أو أ

الرقمين )انظر  بهم  الخاصة  الذاتية  السيرة  وبيانات  المرشحين  بأسماء  كتابًة  إعالمي  ووفقاً    63و  62 الحالة  الدستور(.  من 

 ابية.للوظائف االنتخمرشحات ع الدول األعضاء على ترشيح الصادر عن المجلس، تُشج   1187 للقرار

من السيرة الذاتية مصحوبة ببيان رؤية وصورة   ، Wordبنسق  ذلك، أود أن أطلب منكم أيضاً إرسال نسخة إلكترونية،    وإضافًة إلى

. وسُتنشر  السيرة الذاتية وبيان الرؤية معاً عن خمس صفحات  يزيد بيانويوصى بأال  .  ppelections@itu.intإلى العنوان التالي:  

 شكل وثائق صادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين.  هذه البيانات في

سيعمد مؤتمر المندوبين المفوضين إلى انتخاب الدول األعضاء التي سيتألف منها مجلس االتحاد في المرة القادمة. ولذلك  كما

 من الدستور(.   61 إذا كان بلدكم ينوي ترشيح نفسه لَشغل مقعد في المجلس )انظر الرقم ماب أرجو التكرم بإعالمي 

الرقم   بأحكام  العا  170وعمالً  القواعد  العام في موعد المة،  من  األمين  إلى  الترشيحات جميعها  أن تصل هذه  يتجاوز  يجب 

 . 2022أغسطس   29توقيت جنيف( من يوم اإلثنين  ب) 23:59 الساعة

المادة إلى  الرجوع  االنتخابات يرجى  المتبعة في  االنتخابات واإلجراءات  التفصيلية بشأن  المعلومات  االتفاقية   2 ولمزيد من  من 

الثا العامة.  والفصل  القواعد  بأنشطة  لث من  المتعلقة  األخالقية  الجوانب  بشأن  التوجيهية  المبادئ  على  أيضاً  االطالع  ويمكن 

االنتخابية   التيالحمالت  المجلس في دورته لعام    بالصيغة  اإللكتروني  في    2021اعتمدها  المفوضين مؤتمر  لالموقع  المندوبين 

 . 2022 لعام

ينبغي تجنب   (، C21/13بأن يكون المؤتمر مراعياً للبيئة )انظر الوثيقة    2021وتماشياً مع قرار مجلس االتحاد في دورته لعام  

 . الموقع اإللكتروني للمؤتمرء حيز على اإلنترنت لمواد الحملة االنتخابية في  المواد الورقية للحملة االنتخابية قدر اإلمكان وسيتم إنشا

 . ppelections@itu.intإلى العنوان التالي:  PDFالحملة االنتخابية في نسق  كتيباتإرسال  ينبغيو 

 ممارسة الحقوق وأوراق االعتماد الخاصة بالمؤتمر 

كمل وجه في  لدول األعضاءلكي يتسنى   السيادية على أ المفوضين، عليها أن تحرص على   ممارسة حقوقها  المندوبين  مؤتمر 

تحرص كذلك على أن تكون الوفود التي تمثلها   من الدستور وأن  210و  169 قميناالحتفاظ بحقها في التصويت طبقاً ألحكام الر 

وسُيرسل إلى الدول األعضاء مزيد من المعلومات    من االتفاقية.   31 في المؤتمر قد تم اعتمادها وفق األصول المتبعة طبقاً للمادة

 . 2022بشأن تقديم أوراق االعتماد الخاصة بالمؤتمر في أوائل 
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 ودعم طلب التأشيرة التسجيل 

التسجيل لحضور   بدايةسيبدأ  المفوضين في  المندوبين  و 2022مايو    مؤتمر  الخط حصراً س،  اإللكتروني في    يجري على  الموقع 

ال يعفي الدول األعضاء   ي اإللكترون نظام التسجيل   . وتقديم المعلومات عبرPP)-(22  2022لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام  

 (. قسم ممارسة الحقوق أعالهمن ضرورة تقديم أوراق اعتماد أصلية )انظر 

 من خالل نموذجيتعلق بطلبات الحصول على التأشيرة   طلب المساعدة اإلدارية فيماالتقدم عبر اإلنترنت ب   يجب على المشاركينو 

عند فتح باب التسجيل. وينبغي تقديم   الموقع اإللكتروني للمؤتمروستتاح المعلومات الخاصة بدعم طلب التأشيرة في    التسجيل.

 طلبات التأشيرة في أقرب وقت ممكن، مع مراعاة أنه لن تكون هناك إمكانية للحصول على تأشيرة في المطار عند الوصول.

   شاركة الشخصيات الهامة جداً وكبار الشخصيات م

سيتم إرسال المزيد من المراسالت إلى الدول األعضاء فيما يتعلق بالترتيبات الخاصة والمزايا والتسهيالت التي ستقدم لرؤساء 

 . الحاضرين بصفة مندوبين على المستوى الوزاريوالدول والحكومات 

   بيانات السياسة العامة

الوقت لبيانات السياسة العامة في األيام األولى للمؤتمر.   في مؤتمرات المندوبين المفوضين السابقة، سيتم تخصيص  اً متبع  كانكما  

أوائل عام   التوجيهية في  المبادئ  المزيد من  إرسال  و   2022وسيتم  البيان  إعداد  كيفية  بشأن  األعضاء  الدول  طلب  تقديم  إلى 

 اإلنترنت.  رإللقاء البيان عب تخصيص مدة زمنية

   األحداث االجتماعية 

بإدارة  ستقوم   االتحاد  لدى  البروتوكول  لألحداث  متابعةخدمة  الزمني  وتقديم    الجدول  التسجيل  تسهيل  بهدف  االجتماعية 

  يوصى بشدة ولذلك  اجتماعي خالل المؤتمر.    حدث  يرغبون في تنظيمالمعلومات إلى الدول األعضاء والمشاركين اآلخرين الذين  

، للمساعدة الترتيبات النهائية  اتخاذقبل  لدى االتحاد  البروتوكول  خدمة  مكتب  ب أن يعمد منظمو األحداث االجتماعية إلى االتصال  ب 

 .وعدم توافقهاتحديد المواعيد وتجنب، قدر اإلمكان، تضارب مواعيد األحداث  في

شاشات في مركز المؤتمرات وسُينشر العلى  اليومي  ي  وسُيعرض الجدول الزمن  ع الدعوات.، لن توز  ووفقاً للممارسة المعتادة

للمؤتمر في اإللكتروني  و الموقع  يرجى.  المؤتمر،  أثناء  االجتماعية  باألحداث  المتعلقة  المسائل  جميع  إلى  جميع   إرسال بالنسبة 

 . protocol@itu.intإلى  تتساؤالال

   األعمال التحضيرية األقاليمية للمؤتمر

وسيتم .  أقاليمية  تحضيرية  عقد اجتماعاتعلى  وزيز العملية التحضيرية األقاليمية  تع  على   2021في دورته لعام  مجلس  الوافق  

 .الوقت المناسباإلعالن عن تفاصيل مواعيد هذه االجتماعات وشكلها في 

 اإللكتروني للمؤتمر.   موقع ال   في جدول زمني لالجتماعات اإلقليمية التحضيرية مع المعلومات المقدمة من المجموعات اإلقليمية    وسُيعرض 

 معلومات عملية 

جائحة  ب   المتعلقة   تخفيف التحديثات منتظمة بشأن تطور الوضع الصحي وتدابير  ، بما في ذلك  معلومات عملية إضافية   سُتتاح

 .للبلد المضيف الموقع اإللكتروني  فيوكذلك  الموقع اإللكتروني للمؤتمرفي  كورونا الحالية فيروس

 . بوخارستأتطلع إلى الترحيب بكم السنة القادمة في 

 واالحترام. وتفضلوا بقبول فائق التقدير

 )توقيع(

 جاو هولين

 العام  األمين
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	( المقترحات من الدول الأعضاء لتعديل دستور الاتحاد واتفاقيته ينبغي أن تصل إلى الأمين العام قبل التاريخ المحدد لافتتاح المؤتمر بفترة لا تقل عن ثمانية أشهر، أي قبل 26 يناير 2022. وسيقوم الأمين العام في أسرع وقت ممكن قبل تاريخ افتتاح المؤتمر بفترة لا تقل ...
	( المقترحات من الدول الأعضاء لتعديل دستور الاتحاد واتفاقيته ينبغي أن تصل إلى الأمين العام قبل التاريخ المحدد لافتتاح المؤتمر بفترة لا تقل عن ثمانية أشهر، أي قبل 26 يناير 2022. وسيقوم الأمين العام في أسرع وقت ممكن قبل تاريخ افتتاح المؤتمر بفترة لا تقل ...
	( وعملاً بأحكام الرقم 40 من القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته (يشار إليها فيما يلي "بالقواعد العامة")، ينبغي تقديم أي مقترحات أخرى بشأن أعمال المؤتمر إلى الأمانة في أقرب وقت ممكن ولكن في موعد أقصاه 26 مايو 2022.
	( وعملاً بأحكام الرقم 40 من القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته (يشار إليها فيما يلي "بالقواعد العامة")، ينبغي تقديم أي مقترحات أخرى بشأن أعمال المؤتمر إلى الأمانة في أقرب وقت ممكن ولكن في موعد أقصاه 26 مايو 2022.
	( وتماشياً مع القرار 165 (المراجَع في دبي، 2018)، فإن الموعد النهائي الصارم لتقديم جميع المساهمات هو 21 يوماً تقويمياً قبل افتتاح المؤتمر أي 5 سبتمبر 2022، باستثناء المواعيد النهائية المحددة في القسمين 8 و17 من القواعد العامة.
	( وتماشياً مع القرار 165 (المراجَع في دبي، 2018)، فإن الموعد النهائي الصارم لتقديم جميع المساهمات هو 21 يوماً تقويمياً قبل افتتاح المؤتمر أي 5 سبتمبر 2022، باستثناء المواعيد النهائية المحددة في القسمين 8 و17 من القواعد العامة.
	ويُرجى من الدول الأعضاء أيضاً أن تولي عناية فائقة للإعداد الأولي للمقترحات وذلك تفادياً لإدخال تنقيحات على الوثائق.

