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األنواع المختلفة من الوثائق

DT/working

ير•  نم مقدمة ووثائق تقا
 العام واألمين المجلس

 من مقدمة ومساهمات
األعضاء الدول

ترشيحات ومحاضر •
الجلسات العامة

مجموعة وثائق العمل •
الرئيسية

 الزرقاء الوثائق مجموعة•
 ةالوردي الوثائق ومجموعة
 هاتحيل التي للنصوص

امةالع الجلسة إ اللجان

 ُتعرض ال للعلم وثائق•
للمناقشة

 وردت كما ُتنشر – ُتترجم ال
األصلية بلغتها

ية وثائق• إدا

أعمال جداول•

نللمشاركي مؤقتة قائمة•

ية باللغة فقط اإلنكلي

 ذات مؤقتة عمل وثائق•
يع محدود تو

• ً  أفرقة تستخدمها ما غالبا
 ةالمخصص واألفرقة الصياغة
داخلية ألغراض

 ةالجلس خالل صادرة وثائق•
 بحقوق محمية هي ولذلك
 تبادل خدمة إ النفاذ

(TIES) االتصاالت معلومات

ية باللغة فقط اإلنكلي

مؤقتة عمل وثائق•

 لجنة أو عامة جلسة ُتعّدها•
يق أو عمل ف

 خالل صادرة وثائق•
 هي ولذلك العامة الجلسة
 إ  النفاذ بحقوق محمية
 معلومات تبادل خدمة

(TIES) االتصاالت

ية باللغة تتاح  أو فقط، اإلنكلي
 النصوص كانت إذ تترجم

اميةالخت الوثائق  سُتدرج

INF/1ADM/1DL/1 DOC/1



www.itu.int5

من يمكنه تقديم وثيقة؟

الدول األعضاء ودولة فلسطين 
)99القرار (

 229األرقام من (أعضاء القطاعات 
)من االتفاقية 231إ 

)من االتفاقية 269Aالرقم (منظمة األمم المتحدة 
من  269Bالرقم (المنظمات اإلقليمية لالتصاالت 

)االتفاقية
غيل المنظمات الدولية الحكومية التي تقوم بتش

  )من االتفاقية 269Cالرقم ( ساتليةأنظمة 
ة الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة والوكال

ية  )من االتفاقية 269Dالرقم (الدولية للطاقة الذ

رئيس المؤتمر
األمين العام 

المجلس 

)خالل المؤتمر(رؤساء اللجان 

ير تقا

مذكرات

عدم تقديم وثائق =وثائق مقدمة للعلم  =مساهمات  =
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كيف يمكن تقديم مساهمة؟

 (CPI)أعّدوا مساهمتكم من خالل واجهة تقديم المقترحات للمؤتمر 
(PMS)وتتبعوها من خالل نظام إدارة المقترحات 

: إلعداد مساهمتكم، ُيرجى الرجوع إ الصفحة التالية
proposals/-of-submissiondocuments//22ppint/itu.www.https://

هي أداة إلكترونية تيسر ع ) CPI(  واجهة تقديم المقترحات للمؤتمر•
.األعضاء المصّرح لهم إعداد مقترحات وتقديمها أثناء المؤتمر

تحاد، وتسّهل هذه األداة البحث  مجموعة النصوص األساسية الحالية لال•
.التي اعُتمدت  المؤتمر األخير للمندوبين المفوضين

، يمكن (CPI)وفور تقديم المقترحات  واجهة تقديم المقترحات للمؤتمر •
.(PMS)تتبعها بسهولة باستعمال نظام إدارة المقترحات 

، 2022 وتتاح ع الموقع اإللكترو لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام•
(CPI)مبادئ توجيهية بشأن استخدام واجهة تقديم المقترحات للمؤتمر 

.(PMS)إدارة المقترحات ونظام 
متاحة لمستعم خدمة تبادل ( (CPI)واجهة تقديم المقترحات للمؤتمر •

):)(TIESمعلومات االتصاالت 
22PPCPI/proposals//4netint/itu.www.https://

:)(PMSإدارة المقترحات نظام •
#22PPproposals//4netint/itu.www.https://
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وثائقال/سياسة االتحاد بشأن النفاذ إ المعلومات

 نفاذ مقّيد بوجود حسابمتاحة للجمهور العام
(TIES) الخدمة 

متاحة للجمهور العام

ق الختاميةالوثائالوثائق الصادرة خالل المؤتمروثائق المدخالت

 ما لم يبلغ مقدم الوثيقة
أمانة االتحاد بغير ذلك
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المواعيد النهائية لتقديم المساهمات

مقترحات تعديل الدستور 
واالتفاقية

 519من الدستور، والرقم  224الرقم : المراجع(
))2002مراكش، ( 114من االتفاقية والقرار 

المقترحات األخرى 
بشأن أعمال المؤتمر

)من القواعد العامة 40الرقم : المرجع(

الموعد النها الصارم

لضمان ترجمة الوثائق
 165القرار : المرجع(

) ، ))2018الُمراَجع  د

26
يناير

2022

26
مايو

2022

5
سبتمبر

2022
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مراحل تطور الوثائق خالل المؤتمر

ير والوثائق المقدمة• التقا
والمساهمات  من األمانة

 المقدمة من الدول األعضاء
وثائق للعلم•

يع المقترحات• تو
حسب اللجان المعنية وفق

الهيكل المعتمد
ير ع الموافقة• التقا

العمل ع مستوى 
اللجان

أفرقة العمل/اللجان(PL) الجلسات العامةالمساهمات

ير اللجان المقدم ة تقا
إ الجلسة العامة 

)الوثائق البيضاء(

مذكرة من رئيس 
نة لجنة إ رئيس لج

أخرى
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مراحل تطور الوثائق خالل المؤتمر

 النصوص ع الموافقة•
جانب من الموضوعية

يق/الموضوعية اللجان•  ف
 امةالع للجلسة التابع العمل
 النصوص مجموعة  وُتنشر

الصياغة لجنة إ المقدمة

 للنصوص صياغية مراجعة إجراء
  الست باللغات ومواءمتها

الجلسة العامة(EdCom) لجنة الصياغيةاللجان
القراءة األو

الزرقاءمجموعة النصوص  البيضاءمجموعة النصوص 

الجلسة العامة لجنة الصياغة
القراءة الثانية والموافقة النهائية

ي/الختامية الوثائق /رالتقا
نتائج المحاضر

الورديةمجموعة النصوص 

نتقال  بعض األحيان، تقرر الجلسة العامة اال
مباشرة إ القراءة الثانية
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!شكراً لكم
يد من المعلومات :  لم

intitu.gbs@


