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ما هو مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد الدو لالتصاالت؟

الهيئة العليا لالتحاد
)من الدستور 7المادة (

صفته وأهدافه

يحدد السياسات العامة 
الالزمة لتحقيق
أهداف االتحاد

يعدل أحكام الدستور 
واالتفاقية، ويعتمد 
الخطتين المالية 

واالستراتيجية

يق إدارة االتحاد ينتخب أعضاء ف
والدول األعضاء  المجلس

(RRB)وأعضاء لجنة لوائح الراديو 

سنوات

ُيعقد كل

أسابيع

يمتد

مشارك

يحضره
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ما هو مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد الدو لالتصاالت؟

جدول أعمال المؤتمر

ً  عليها والتصديق االتحاد، حسابات  النظر)و  االقتضاء؛ حسب نهائيا

 المجلس؛ عضوية تشكل التي األعضاء الدول انتخاب) ز

 ؤومس بصفتهم القطاعات مكاتب ومديري العام، األمين ونائب العام، األمين انتخاب)ح
 المنتخبين؛ االتحاد

 الراديو؛ لوائح لجنة أعضاء انتخاب)ط

 االتفاقية،و الدستور ع تعديالت إلدخال مقترحات من األعضاء الدول تقدمه فيما النظر)ي
ً  االقتضاء، حسب واعتمادها  من الصلة ذات واألحكام الدستور من 55 المادة ألحكام وفقا

؛ ع الصلة، ذات االتفاقية  التوا

 مراجعةب أو األخرى الدولية والمنظمات االتحاد بين اتفاقات بإبرام اللزوم، عند القيام،)ك
 مباس المجلس يبرمه قد ما جميع  والنظر المنظمات، هذه مع المبرمة االتفاقات

ً  يراه ما واتخاذ معها، مؤقتة اتفاقات من االتحاد  الشأن؛ هذا  إجراءات من مناسبا

 األخرى؛ واجتماعاته االتحاد لمؤتمرات الداخ النظام وتعديل اعتماد)ل

ً  يكون قد ما جميع معالجة) م يا  .باالتصاالت المتعلقة األخرى المسائل من ضرو

1 ادةالم  عليها المنصوص االتحاد أهداف لتحقيق الالزمة العامة السياسات تحديد) أ 
 الدستور؛ من

ير  النظر)ب منذ داالتحا بها اضطلع التي األنشطة بشأن المجلس من المقدمة التقا
والتخطيط العامة السياسة وبشأن األخير المفوضين المندوبين مؤتمر انتهاء

 لالتحاد؛ االستراتيجي

 موعد إ الممتدة للفترة بها المتصلة المالية الحدود ووضع االتحاد، ميزانية أسس إرساء)ج
، المفوضين المندوبين مؤتمر عقد يرا أساس ع الصادرة قراراته ضوء  التا  لتقا

 أعمال جوانب جميع  نظر قد يكون أن بعد وذلك الدستور، من 50 الرقم  إليها المشار
 الفترة؛ هذه أثناء الصلة ذات االتحاد

 بينالمندو مؤتمر عقد موعد إ الممتدة للفترة المساهمة لوحدات الك العدد تحديد) د
 باتباع وذلك األعضاء، الدول تعلنها التي المساهمة فئات أساس ع التا المفوضين
 الدستور؛ من 161G إ 161D من األرقام  المبينة اإلجراءات

 حديدبت اللزوم، عند والقيام، االتحاد بموظفي المتعلقة العامة التوجيهات جميع إصدار) ه
لجميع التقاعدية والمعاشات البدالت ونظام الرواتب وجداول األساسية الرواتب
 االتحاد؛ موظفي

من دستور االتحاد 8تنص عليه المادة 
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؟ما هو مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد الدو لالتصاالت

(PP-22) 2022مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 

 التحادل والعشرون الحادي المفوضين المندوبين مؤتمر سُيعقد
 سبتمبر، 26 اإلثنين يوم من الممتدة الفترة  لالتصاالت الدو

كتوبر 14 الجمعة يوم إ برومانيا، بوخارست  2022 أ
.بوخارست  الشهير البرلمان بقصر

 المعروف ،)النواب ومجلس الشيوخ مجلس( البرلمان وقصر
 ً  ضيفويست .رومانيا  البرلمان مقر هو الشعب، بمجلس أيضا

ً  القصر مبنى ً  متاحف ثالثة أيضا ً  ومركزا  وقصر .للمؤتمرات دوليا
كبر ثا هو رومانيا  البرمان لمدا لالستخدام إداري مبنى أ

.العالم 
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؟ما هو مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد الدو لالتصاالت

2022السمات األساسية لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 

أن يجعل مؤتمر المندوبين المفوضين  2021قرر مجلس االتحاد  دورته لعام 
  :2022لعام 

  مراعياً للبيئة قدر اإلمكان•
  مراعياً للمساواة بين الجنسين•
• ً   شموليا
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ما الجهات التي يمكنها المشاركة؟

لمشاركة أُرسلت دعوات إ الفئات التالية من الكيانات التي يحق لها ا
):من االتفاقية 23انظر المادة ( المؤتمر 

 من االتفاقية 268  الرقم[الدول األعضاء[
○40/21-CL :دعوة باسم حكومة رومانيا
○41/21-CL :دعوة من األمين العام لالتحاد

99القرار [  فلسطين ) ، )]2018المراَجع  د
ية )):2006أنطاليا، ( 145بالقرار  2الملحق (  المراقبون المشاركون بصفة استشا

]من االتفاقية 269Aالرقم [األمم المتحدة ○
]من االتفاقية 269Bالرقم [المنظمات اإلقليمية لالتصاالت ○
]من االتفاقية 269Cالرقم [ ساتليةالمنظمات الدولية الحكومية التي تشغل أنظمة ○
ية ○ ]من االتفاقية 269Dالرقم [الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذ
○1021/21-DM :دعوة من األمين العام لالتحاد

ية ):)2006أنطاليا، ( 145بالقرار  3الملحق (  المراقبون الذين ال يشاركون بصفة استشا
وكاالت التشغيل المعترف بها والمنظمات العلمية أو (من االتفاقية  229أعضاء القطاعات المشار إليهم  الرقم ○

ى المنظمات اإلقليمية والمنظمات الدولية األخر(من االتفاقية  231والرقم ) الصناعية والمؤسسات المالية أو اإلنمائية
)لالتصاالت أو التقييس أو المنظمات المالية أو اإلنمائية

○1022/21-DM :دعوة من األمين العام لالتحاد
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ما الجهات التي يمكنها المشاركة؟

ما الجهات التي شاركت  مؤتمر المندوبين المفوضين األخير؟

2018 -مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد الدو لالتصاالت   
 المشاركة

منظمة بصفة مراقب  مشاركاً يمثلون

180
دولة عضواً 

يراً  و

42
نائباً لوزراء
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الهيكل والجدول الزمني المقترحان

هيكل المؤتمر

6اللجنة 5اللجنة 4اللجنة 3اللجنة 2اللجنة 1اللجنة 
يق العمل التابع  ف

للجلسة العامة
(WG-PL)

ة مسائل السياسة العامالصياغةالميزانيةأوراق االعتمادلجنة التوجيه
المسائل المتعلقة اإلدارة والتنظيموالمسائل القانونية

بالسياسات العامة

 استناداً إ
(PP-18) 2018مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد لعام 
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 الهيكل والجدول الزمني المقترحان

اختصاصات اللجان

1اللجنة 
  لجنة التوجيه

 وسالسته العمل سير بُحسن المتعلقة المسائل جميع تنسيق تتو
 قدر نهابي التداخل تتال بحيث وعددها، الجلسات ترتيب وتخطط
 من 67 الرقم( الوفود بعض ألعضاء المحدود العدد إ بالنظر اإلمكان
  .)واجتماعاته وجمعياته االتحاد لمؤتمرات العامة القواعد

PP-18استناداً إ المؤتمر 
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 الهيكل والجدول الزمني المقترحان

اختصاصات اللجان

2اللجنة 
  لجنة أوراق االعتماد

 لجلسةا إ استنتاجاتها وإبالغ الوفود اعتماد أوراق من بالتحقق تقوم
 من 68 الرقم(العامة الجلسة تضعه الذي الزمني اإلطار حدود  العامة

  .)واجتماعاته وجمعياته االتحاد لمؤتمرات العامة القواعد

PP-18استناداً إ المؤتمر 
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الهيكل والجدول الزمني المقترحان

اختصاصات اللجان

3اللجنة 
  لجنة مراقبة الميزانية

 النفقات اباتحس  والنظر للوفود المتاحة والمرافق التنظيم بتحديد تقوم
ير وتقديم عليها، والموافقة المؤتمر مدة طوال المتكبدة  جلسةال إ تق

ية النفقات مجموع عن العامة  التي يةالتقدي والتكاليف للمؤتمر التقدي
 العامة القواعد من 73 والرقم 71 الرقم( المؤتمر قرارات تنفيذ يستدعيها
  .)واجتماعاته وجمعياته االتحاد لمؤتمرات

PP-18استناداً إ المؤتمر 
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الهيكل والجدول الزمني المقترحان

اختصاصات اللجان

 4اللجنة 
  لجنة الصياغة

 للمؤتمر ةالختامي الوثائق  إدراجها يتقرر التي النصوص صياغة تصقل
 من 69 الرقم( العامة الجلسة ع لعرضها بالمعنى، المساس بدون

  .)واجتماعاته وجمعياته االتحاد لمؤتمرات العامة القواعد

PP-18استناداً إ المؤتمر 
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الهيكل والجدول الزمني المقترحان

اختصاصات اللجان

 5اللجنة 
  لجنة مسائل السياسة العامة والمسائل القانونية

ير  تنظر حاد،لالت العامة السياسة بمسائل المتعلقة والمقترحات التقا
ير ذلك  بما  القراراتب وتوصي االتحاد؛ أنشطة عن المجلس يقدمها التي التقا

 المقترحات وتدرس الثالثة؛ والقطاعات العامة األمانة بأنشطة يتعلق فيما المناسبة
 وجمعياته االتحاد لمؤتمرات العامة والقواعد واالتفاقية الدستور لتعديل

 لجلسةل المناسبة اإلجراءات بجميع وتوصي االختياري؛ والبروتوكول واجتماعاته
ير مراعاة مع العامة يق 6 اللجنة عن الصادرة الصلة ذات والتوصيات التقا  وف
 أثناء تثار قانو طابع ذات أخرى مسائل أي  وتنظر العامة؛ للجلسة التابع العمل

  .6 اللجنة إ مالية آثار عليها تترتب التي المسائل وتحيل المؤتمر؛

PP-18استناداً إ المؤتمر 
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الهيكل والجدول الزمني المقترحان

اختصاصات اللجان

 6اللجنة 
  لجنة اإلدارة والتنظيم

ير االستراتيجية الخطة مشروع  تنظر  لمتعلقةا األخرى والمقترحات والتقا
ير وتدرس االستراتيجية؛ بالخطة  باإلدارة علقةالمت الصلة ذات والمقترحات التقا
ية المالية بالموارد المتعلقة تلك سيما وال لالتحاد، العامة  ذات ألجزاءوا والبش
ير من الصلة  مشروع وتعد األخرى؛ العمل وأفرقة اللجان من المقدمة التقا

 الجلسة وتوصي ؛2024-2027 للفترة المالية الخطة ومشروع المالية السياسات
 إ لوتحي االتحاد؛ أنشطة بإدارة المتعلقة المناسبة القرارات بجميع العامة
 يةواالتفاق الدستور ع تعديالت إدخال تتطلب التي المسائل 5 اللجنة

  .واجتماعاته وجمعياته االتحاد لمؤتمرات العامة والقواعد

PP-18استناداً إ المؤتمر 
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 الهيكل والجدول الزمني المقترحان

اختصاصات اللجان
PP-18استناداً إ المؤتمر 

يق العمل التابع للجلسة العامة  (WG-PL)ف
  المسائل المتعلقة بالسياسات العامة

ير  ينظر  المسائل أنبش مناسبة إجراءات باتخاذ ويوصي والمقترحات التقا
 من ذلك وغير اإلنترنت، سياسات ذلك  بما العامة، بالسياسات المتعلقة
 تعديالت إدخال تستلزم التي المسائل 5 اللجنة إ وُيحيل العامة؛ المسائل

 وجمعياته االتحاد لمؤتمرات العامة والقواعد واالتفاقية الدستور ع
    .مالية آثار تستتبعها التي المسائل 6 اللجنة وإ واجتماعاته،
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الهيكل والجدول الزمني المقترحان

الجدول الزمني للمؤتمر
كتوبر 14 –سبتمبر  26 أ

د اجتماع رؤساء الوفو 
غير الرسمي

اجتماع 
رؤساء الوفود

حفل
االفتتاح

انتخاب
الرئيس ونوابه

لقة البيانات المتع
مة بالسياسة العا

تحديد
االنتخاباتأعمال اللجان

1األسبوع 

الموعد النها لإلعالن عن 
اختيار فئة المساهمة

24
سبتمبر

رة االجتماع األخير لدو
2022المجلس لعام 
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الهيكل والجدول الزمني المقترحان

الجدول الزمني للمؤتمر
كتوبر 14 –سبتمبر  26 أ

استكمال 
االنتخابات

أعمال
اللجان

ير لجنة تق
أوراق االعتماد

ة إعداد الوثائق الختامي
والموافقة عليها

يحات  التص
والتحفظات

التوقيع ع 
مية الوثائق الختا

وحفل االختتام

WEEK 3األسبوع 2

فروغ اللجان
من أعمالها

كتوبر أ
14

2األسبوع 

دورة المجلس 
االستثنائية

2023لعام 
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كيف يمكن االستعداد لعقد المؤتمر؟

اختيار فئة وحدات المساهمة

ية األعضاء للدول  دولالج حدود  وذلك مساهمتها، وحدات فئة اختيار ح
ً  االتفاقية من 33 المادة  المحدد .الدستور من 165 الرقم بمراعاة رهنا

 لوحدة المؤقتة القيمة تحديد ع 2021 لعام دورته  المجلس وافق
318 بمبلغ (CU) المساهمة .2024-2027 للفترة سويسري فرنك 000,00
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كيف يمكن االستعداد لعقد المؤتمر؟

اختيار فئة وحدات المساهمة

:وحدة حتى فئة وحدتين 40من فئة 
  مع التدرج بوحدة واحدة

  :أد من فئة وحدتين، ع النحو التا

  فئة وحدة ونصف الوحدة
  فئة وحدة واحدة

  فئة نصف الوحدة
بع الوحدة   فئة 
  *فئة ثُمن الوحدة

  *من الوحدة 1/16فئة 

حدة ال تجوز المساهمة بهما سوى للدول األعضاء التي أدرجتها األمم المت*
ولتلك التي يحددها مجلس االتحاد (LDC) قائمة أقل البلدان نمواً 
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 كيف يمكن االستعداد لعقد المؤتمر؟

اختيار فئة وحدات المساهمة

 لفئة المؤقت االختيار عن لإلعالن النها الموعد 2021 ديسمبر 31 كان
 وسُيتيح .2027 ديسمبر 31 إ 2024 يناير 1 من الممتدة الفترة  المساهمة

.2024-2027 للفترة المالية الخطة إعداد لألمانة اإلجراء هذا
  

 الغلإلب النها والموعد المساهمة لوحدة النهائية القيمة المؤتمر وسيحدد
  .المساهمة وحدات لفئة النها باالختيار
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كيف يمكن االستعداد لعقد المؤتمر؟

(CPI)أعدوا مقترحاتكم عبر واجهة مقترحات المؤتمر 

 يسرت المؤتمر مقترحات بواجهة المسماة اإللكترونية األداة هذه إن
  .ؤتمرالم أثناء المقترحات وتقديم إعداد لهم المصرح األعضاء ع

    .اتالمقترح إدارة نظام عبر المقترحات تتبع سهولة تتيح وهي

 التي يةالحال األساسية االتحاد نصوص مجموعة  البحث وتسهل
  .المفوضين للمندوبين األخير المؤتمر  اعُتمدت

https://www.itu.int/net4/proposals/CPI/PP22

إلعداد الوثائق
  التي ستقدمونها
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كيف يمكن االستعداد لعقد المؤتمر؟

المواعيد النهائية لتقديم المساهمات

مقترحات تعديل
الدستور واالتفاقية 

من الدستور،  224الرقم : المراجع
من االتفاقية، 519الرقم 

كش، ( 114القرار  )2002مرا

المقترحات األخرى 
مرالمتعلقة بأعمال المؤت

40الرقم : المرجع(
)من القواعد العامة

الموعد النها الصارم
  لضمان ترجمة الوثائق

165القرار : المرجع(
) ، ))2018المراَجع  د

 سبتمبر
2022 

 يناير
2022 

 مايو
2022 
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 كيف يمكن االستعداد لعقد المؤتمر؟

تشكيلة الوفود والتسجيل

 إ لهاك تقدم التسجيل، طلبات تقديم وبعد .فردية عملية التسجيل إن•
  .عليها للموافقة األعضاء الدول من بكل المعني التنسيق مسؤول

للمستعمل حساب حيازة نفسه يسجل كي مندوب كل ع يجب•
 .االتحاد لدى

  .2022 مايو  التسجيل باب سُيفتح•
 دعن السفر تأشيرات ع الحصول  المساعدة طلبات تقديم يجب•

  .اتالطلب هذه معالجة االتحاد، ال المضيف، البلد وسيتو .التسجيل
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كيف يمكن االستعداد لعقد المؤتمر؟

وحساب المستعمل لدى االتحاد (TIES)خدمة تبادل معلومات االتصاالت 

 الالزم الحساب وهو االتحاد، لدى المستعمل حساب حيازة إ إضافةً •
ً  مندوب لكل ينبغي للتسجيل،   انيةبإمك هذا حسابه دعم يضمن أن أيضا

.)(TIES االتصاالت معلومات تبادل خدمة إ النفاذ
 فيها بما االتحاد،  المعلومات موارد إ النفاذ TIES الخدمة ُتتيح•

  .الجلسات أثناء تُستعرض التي العمل وثائق من وغيرها المساهمات
 الخاص المستعمل حساب إ دخولك سجل ،TIES الخدمة إ النفاذ لطلب•

."TIES الخدمة إ النفاذ اطلب" خيار ع وانقر االتحاد لدى بك
 التي المنظمة  TIES بالخدمة المعني التنسيق مسؤول إ طلبك سُيقدم•

  .عليه للموافقة إليها تنتمي
 استعراض ع نشجعك ،TIES بالخدمة المعني التنسيق مسؤول كنَت  إن•

 صاراقت لضمان الخدمة هذه إ النفاذ يمكنهم الذين المستعملين قائمة
  .عليهم  المواَفق المندوبين ع إليها النفاذ إمكانية
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كيف يمكن االستعداد لعقد المؤتمر؟

أوراق االعتماد
   .أصلية اعتماد وثيقة تقديم ضرورة من األعضاء الدولَ  المندوبين تسجيل ُيعفي ال•

 :التالية المعايير من واحداً  المقدمة االعتماد أوراق تستو أن يجب•

الصالحيات؛ مطلق الوفد تخول 

 قيد؛ دون حكومته بتمثيل للوفد تأذن 

 الختامية الوثائق ع التوقيع حق أعضائه بعض أو الوفد تمنح. 

ير أو الحكومة رئيس أو الدولة رئيس يوقع أن يجب• ع الخارجية الشؤون و

 .االعتماد أوراق

   :التا الرابط عبر االعتماد وثيقة نموذج ع الحصول ُيتاح•

credentials/participation//22ppint/.itu.www//:https
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كيف يمكن االستعداد لعقد المؤتمر؟

تقديم الترشيحات

  :  ينتخب مؤتمر المندوبين المفوضين
  األمين العام•
  نائب األمين العام•
(BR)مدير مكتب االتصاالت الراديوية •
(TSB)مدير مكتب تقييس االتصاالت •
(BDT)مدير مكتب تنمية االتصاالت •
ً  12وعددهم  (RRB)أعضاء لجنة لوائح الراديو •   عضوا
  عضواً  48أعضاء مجلس االتحاد وعددهم •
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كيف يمكن االستعداد لعقد المؤتمر؟

تقديم الترشيحات

أقصاه موعد  العام األمين إ الترشيحات جميع تصل أن يجب•
  2022 أغسطس 29 اإلثنين يوم من جنيف بتوقيت 23:59 الساعة

االتحاد لمؤتمرات العامة القواعد من 170 الرقم :المرجع(
 .)واجتماعاته وجمعياته

 
 لمنتَخبينا المسؤولين لمناصب المقدمة الترشيحات بإرسال يتعلق فيما•

 سيرته انوبي المرشح اسم بها ُيرَفق أن ينبغي الراديو، لوائح لجنة وأعضاء
 .له فوتوغرافية وصورة)Word بنسق( منه المقدم الرؤية وبيان الذاتية

 
 المفوضين ينالمندوب لمؤتمر اإللكترو الموقع  الترشيحات جميع ُتنشر•

  :التا الرابط عبر 2022 لعام
candidates/elections//22ppint/.itu.www//:https
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كيف يمكن االستعداد لعقد المؤتمر؟

البيانات المتعلقة بالسياسة العامة

 العامة السياسة عن ببيانات اإلدالء إ المستوى رفيعو المسؤولون سُيدعى•
يد 2022 مايو  وسيرَسل .للمؤتمر العام الموضوع تتناول  المعلومات من الم

 .البيانات هذه بشأن المقترحة التوجيهية والمبادئ الشأن بهذا

 .المنبر من العامة بالسياسة المتعلقة بالبيانات سُيد•

   .دقائق ثالث مداخلة كل مدة تتجاوز لن•

 مندوبينال لمؤتمر اإللكترو الموقع  والمطولة الكاملة الكلمات نشر يمكن•
 .لالتحاد المفوضين

ً  مايو شهر من اعتباراً  الطلبات تقدم أن ينبغي•  الموقع  اإلنترنت عبر فصاعدا
   :التا الرابط عبر للمؤتمر اإللكترو

slot/-a-requeststatements/-policy/22ppint/.itu.www//:https
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كيف يمكن االستعداد لعقد المؤتمر؟

ين لألصوات  االنتخابات  اقتراح تعيين فار

يق كل يتألف• ين خمسة من األصوات فارزي أفرقة من ف  واتلألص فار
ية منطقة لكل واحد أصوات فارز( .)A، B، C، D، E :إدا

 مع ةرسمي غير مشاورات ع بناءً  األصوات فارزي المؤتمر رئيس ُيعين•
االتحاد لمؤتمرات العامة القواعد من 176 الرقم( المناطق

 .)واجتماعاته وجمعياته

يق وُيستعان األصوات، لفارزي أفرقة سُتنشأ•  جوالت فمختل  واحد بف
   .الواحدة االنتخابية الدورة

هاترشيحات المؤتمر قبل األمانة إ ترسل أن ع المناطق تشجع•
 .األصوات لفارزي
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كيف يمكن االستعداد لعقد المؤتمر؟

اقتراح تعيين الرؤساء ونوابهم

  .واجتماعاته وجمعياته االتحاد لمؤتمرات العامة القواعد من 49 الرقم•
 يراَعى أن همونواب اللجان ورؤساء ونوابه المؤتمر رئيس تعيين مقترحات  ينبغي

يع الجنسين، بين والتوازن التناوب، مبدأ ، والتو  .الالزمة اءاتالكف وتوفر الجغرا

 .المناطق مع بالتشاور المقترحات لالتحاد العام األمين ويقدم•

ً  الرئيس نواب عدد سُيقترح• نواب ةست عددهم بلغ وقد المؤتمر، الحتياجات وفقا
 .2018 لعام المفوضين المندوبين مؤتمر 

 .ممكن وقت أسرع  لالتحاد العام األمين إ مقترحاتكم قدموا•
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كيف يمكن االستعداد لعقد المؤتمر؟

مراعاة البيئة  مؤتمر المندوبين المفوضين

 االتحاد مليع االتحاد، أحداث لجميع البيئية البصمة من المنهجي الحد جهود تواصل إطار •
ضينالمفو  المندوبين لمؤتمر التخطيط عملية تضمين أجل من حالياً  رومانيا وحكومة

 من ثالحد بهذا يتصل ما خفض بهدف البيئية االستدامة اعتبارات (PP-22) 2022 لعام
 .ومخلفات للطاقة واستهالك الحراري االحتباس لغازات انبعاثات

 ضيلتف المثال، سبيل ع منها، بسبل وذلك الجهود هذه دعم ع المندوبون ُيشجع •
يبة ةمساف ع فنادق واختيار بسفرهم، المقترنة االنبعاثات ومعاوضة المرن التنقل  من ق
، غير يكون أن المؤتمر هدف تحقيق ودعم المؤتمر، عقد مكان  ياهم قنينات وإحضار و
  .استخدامها عدم عند أجهزتهم تشغيل إيقاف عن فضالً  استخدامها، إعادة يمكن

 إسهام وكيفية PP-22 المؤتمر  البيئة مراعاة جهود عن تفاصيل ع هنا االطالع يمكن •
 .البيئة مراعاة هدف تحقيق دعم  المندوبين



www.itu.int35

كيف يمكن االستعداد لعقد المؤتمر؟

مؤتمر للمندوبين المفوضين يراعي المساواة بين الجنسين

 إ يرمي الذي الحدث هو الجنسين بين للمساواة المراعي الحدث •
 بوضع قةالمتعل التدابير دعم خالل من الجنسين بين بالمساواة النهوض

 من التي القرار، وصنع العمل وبيئة واإلدارة والمشاركة األعمال جداول
يع كنظام تعمل أن جماعي، بشكلٍ  استخدامها عند شأنها،  اواةالمس لتس

 مستدامةال التنمية أهداف وتحقيق واستدامتها، وتحقيقها الجنسين بين
 ع قائم مجتمع بناء  والمساهمة ،)5 الهدف( 2030 عام بحلول

 .للجميع وشامل الجنسين بين المساواة
 للمندوبين مؤتمر تنظيم ع 2021 لعام المجلس دورة وافقت •

 .الجنسين بين المساواة يراعي المفوضين
اءالنس تمثيل نسبة يادة ع األعضاء الدولَ  العام األمين يشجع •

وضينالمف المندوبين مؤتمر  المشارِكات نسبة لتبلغ وفودها 
 .35% عن يقل ال ما 2022 لعام
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كيف يمكن االستعداد لعقد المؤتمر؟

مؤتمر للمندوبين المفوضين يراعي المساواة بين الجنسين

 :التالية المعايير استيفاء (PP-22) 2022 لعام المفوضين المندوبين مؤتمر سيراعي•

ية دفةها مشاركةً  المرأة مشاركة تتيح للجميع وشاملة تمكينية بيئة تهيئة  وجوه
 الجنسين؛ بين المساواة مبدأ وإعالء

 واإلدارة؛ المشاركة  الجنسين بين والمساوة 
 الجنسين بين المساواة مبدأ وقراراته المؤتمر مداوالت ُتع أن وضمان. 

يز•  اركةمش فيه المندوبات ومشاركة الجنسين بين التوازن PP-22 المؤتمر مراعاة لتع
يبية دورة ستنظم فاعلة،  .المؤتمر عقد قبل تد
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كيف يمكن االستعداد لعقد المؤتمر؟

مؤتمر للمندوبين المفوضين يراعي المساواة بين الجنسين

 ن؟الجنسي بين المساواة المؤتمر بمراعاة تنهض أن األعضاء للدول يمكن كيف

 وفودها  النساء تمثيل نسبة يادة•
   الرؤساء ونواب الرؤساء مناصب لشغل نساء ترشيح •
 األصوات فارز وظيفة لشغل نساء ترشيح •
ية العملية  (NOW) للمرأة اإلقليمية الشبكات إشراك •  التحضي
 مقرراته/المؤتمر قرارات  الجنسين بين المساواة منظور تعميم •
يبية الدورة  للمشاركة نساء تسمية •  للنساء التد
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كيف يمكن االستعداد لعقد المؤتمر؟

استضافة األنشطة االجتماعية

 التوحف الغداء ووقت القهوة احتساء كاستراحات( االجتماعية األنشطة تشكل•
 المؤتمر  اركونالمش فيها يتمكن بالغ، بتقدير تحظى مناسبات )الليلية االستقبال

اصلةالف الفترات  نشاطهم وتجديد العالقات من شبكات وإقامة التواصل من
 .اجتماعاته بين

 سقه،وين األنشطة لهده الزمني الجدول باالتحاد البروتوكول خدمة مكتب يحدد•
 .به المؤتمر  المشاركين إلبالغ

ً  االتصال اجتماعية أنشطة باستضافة المهتمة األطراف ع•  دمةخ بمكتب أوال
يد عنوان عبر باالتحاد البروتوكول  قبل int.ituservice@.protocol اإللكترو الب

 .نهائية ترتيبات أي إجراء  الشروع

يد ع االطالع يمكن•   :التا الرابط عبر الشأن بهذا المعلومات من م
events/-social/22ppint/.itu.www//:https.
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كيف يمكن االستعداد لعقد المؤتمر؟

مشاركة كبار الشخصيات

 الدول رؤساء لخدمة خاصة وتسهيالت ومجامالت ترتيبات ستنفذ•
ً  والحكومات  .الوزاري المستوى ع المندوبين عن فضال

الشخصيات كبار استراحة إ الدخول الخدمات/المجامالت ستشمل•
، بوخارست مطار   وقاعات الشخصيات كبار استراحة إ والدخول الدو

 خاصة اتترتيب وتنفيذ المؤتمر، عقد مكان  الشخصيات كبار اجتماعات
 .ذلك وغير االفتتاح، حفل  الشخصيات كبار مقاعد لتحديد

يد ع االطالع المناسب الوقت  سُيتاح•  شأنال بهذا المعلومات من م
  :التا الرابط عبر

services/-protocol/22ppint/.itu.www//:https.
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كيف يمكن االستعداد لعقد المؤتمر؟

حجز القاعات

مؤتمرال سيستضيف الذي المبنى  االجتماعات قاعات االتحاد أمانة سُتدير•
 .البرلمان بقصر

 عبر القاعات حجز خدمة بمكتب االتصال قاعات حجز  الراغبة الوفود من ُيرجى•
يد  وعدد االجتماع توقيت بيان مع ،int.itulogistics@-conf اإللكترو الب

 .فيه المشاركين
 .ورودها أسبقية أساس ع الطلبات ستعاَلج•
  المؤتمر عقد مكان  القاعات حجز خدمة مكتب سيوجد المؤتمر، عقد أثناء•

 .)الحقاً  المكتب رقم سيحدد(
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كيف يمكن االستعداد لعقد المؤتمر؟

حجز القاعات
   :مهمة معلومات

 ألعمال أساساً  محجوزة 2022 لعام المفوضين المندوبين مؤتمر  االجتماعات مرافق إن
 املةً مع المشاركين جميع معاملة وبغية االجتماعات، قاعات عدد محدودية إ وبالنظر المؤتمر،

 :التالية والشروط البنود ستطبق عادلة،

 غير ينزمنيت بفترتين الحجز مدة وُتقيد ورودها أسبقية أساس ع الطلبات ستعاَلج•
  .الواحد للوفد يومياً  الساعة، ونصف ساعة منها كل مدة متتاليتين،

 .مكتبية كأجنحة أو للعمل كأماكن االجتماعات قاعات حجز يجوز ال•
 وأفرقة المؤتمر لجان )1 :التا األسبقية ترتيب الطلبات معالجة عند سُيطبق•

لالتصاالت؛ اإلقليمية والمنظمات األعضاء الدول )2 عنها؛ المنبثقة الصياغة/العمل
 وُتعاد لغىتُ  قد المؤتمر عقد قبل المقدمة الطلبات بأن العلم ُيرجى لذا، .األخرى الكيانات )3

 .الحجوزات وطبيعة الطلبات لعبء وفقاً  اللزوم، وعند حسب زمنياً  جدولتها
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كيف يمكن االستعداد لعقد المؤتمر؟

ية اإلقليمية االجتماعات التحضي

ية العملية بدأت مفوضينال المندوبين لمؤتمر اإلقليمية التحضي
 جدول ع االطالع ويمكن .المناطق جميع  (PP-22) 2022 لعام

 :PP-22 للمؤتمر اإللكترو الموقع  الزمني االجتماعات
preparatory/-ppabout/pp/int/.itu.www//:https.
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كيف يمكن االستعداد لعقد المؤتمر؟

ية  غير الرسمية األقاليميةاالجتماعات التحضي

ية اجتماعات عقد 2021 لعام دورته  المجلس قرر أقاليمية تحضي
:التا النحو ع رسمية غير

  ؛)2022 مارس 21-31 الفترة ( 2022 لعام المجلس دورة مع بالتوازي األول االجتماع ُيعقد•

 قبل أي( األعضاء الدول مساهمات لتقديم النها الموعد انقضاء بعد الثا االجتماع ُيعقد•
بعة المؤتمر عقد ً  األقل، ع أشهر بأ  االتحاد لمؤتمرات العامة القواعد من 40 للرقم وفقا

  ؛2022 يونيو من الثا النصف  )2022 مايو 26 :واجتماعاته وجمعياته

قصاهأ موعد ( الترشيحات لتقديم النها الموعد انقضاء بعد الثالث االجتماع ُيعقد•
ين الثامن اليوم من 23:59 الساعة ً  المؤتمر، عقد قبل والعش  القواعد من 170 للرقم وفقا
)2022 أغسطس 29 يوم من 23:59 الساعة :واجتماعاته وجمعياته االتحاد لمؤتمرات العامة

  ؛2022 سبتمبر من األول األسبوع 

ً  أخير اجتماع عقد يمكن•   .األمر زمل إن المسائل بعض  للتقدم المؤتمر عقد قبل افتراضيا
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كيف يمكن االستعداد لعقد المؤتمر؟

لبلد المضيفالموقع اإللكترو لمؤتمر المندوبين المفوضين والموقع اإللكترو ل

يد ع االطالع يمكن  مؤتمر عن المعلومات من م
  :اإللكترو موقعه  2022 لعام المفوضين المندوبين

22ppint/.itu.www.

يد ع االطالع يمكن  مدينة عن المعلومات من م
 الموقع   الفندقية والحجوزات السفر وتأشيرات بوخارست

.ro.gov.22bucharestpp.www :المضيف للبلد اإللكترو
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كيف يمكن االستعداد لعقد المؤتمر؟

المواعيد النهائية المهمة

26
 سبتمبر
2021 

31
 ديسمبر
2021 

26
 يناير

2022 
 مايو

2022 

26
 مايو

2022 

29
 أغسطس

2022 

إرسال الدعوات
إ المشاركة

ن الموعد النها لتعل
الدول األعضاء عن 

اختيارها المؤقت
لفئة المساهمة

يم الموعد النها لتقد
مقترحات لتعديل 

 االتفاقية/الدستور
من  224الرقم (

 519الرقم /الدستور
)من االتفاقية

 فتح باب التسجيل
 سُيحدد(اإللكترو 

ً موعده بالضبط الحق )ا

يم الموعد النها لتقد
المقترحات األخرى 

من 40الرقم (
القواعد العامة 

لمؤتمرات االتحاد 
)وجمعياته واجتماعاته

  23:59الساعة 
  بتوقيت جنيف

الموعد : االنتخابات
النها لتقديم 

الترشيحات
من  170الرقم (

القواعد العامة 
لمؤتمرات االتحاد 

  )وجمعياته واجتماعاته
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المواعيد النهائية المهمة

5
 سبتمبر
2022 

24
 سبتمبر
2022 

25
 سبتمبر
2022 

26
 سبتمبر
2022 

رم الموعد النها الصا
لتقديم جميع 

المساهمات
المراَجع ( 165القرار (

 ، ))  2018 د

 االجتماع األخير لدورة
2022المجلس لعام 

اجتماع رؤساء الوفود 
غير الرسمي

اجتماع رؤساء الوفود، 
وحفل االفتتاح، 

والجلسة العامة األو 



www.itu.int47

!شكراً لكم
يد اإللكترو التا يد من المعلومات، راسلونا ع عنوان الب :لم

gbs@itu.int


