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 األيام األخيرة من المؤتمر

التحاد مؤتمر المندوبين المفوضين ل
2022لعام 

2022مايو 
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الوثائق الختامية

.الختامية وثائقال تشكلس التي النصوص ع للموافقة العامة للجلسات الثالث األسبوع ُيخصص•
• ً  المندوبين رمؤتم  الورق استخدام سُيقلص ،االتحاد  قالور استخدام عدم سياسة مع وتماشيا

 ائقالوث من أو وثائق أي من ورقية نسخ إتاحة عدم ذلك  بما اإلمكان، قدر 2022 لعام المفوضين
.الختامية

  .التوقيع فلح قبل لالتحاد اإللكترو  الموقع  الختامية  الوثائق من األولية  النسخة نشرست•
، االعتماد بين  ما ساعة 24  إ تصل فترة األمر يتطلب•  النهائية للنصوص الثانية، القراءة    النها

ً  اإلحاطة/وإيداع الختامية،  الوثائق إعداد أجل  من وذلك التوقيع، وحفل الختامية  للوثائق  علما
يحات   .ونشرها  التحفظات/بالتص
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يحات الختامية  التحفظات بشأن الوثائق/التص

 بعد للمؤتمر اميةالخت الوثائق  سيدخل الذي النها النص ع العامة الجلسة  الموافقة بعد•
بع مدة ستتاح الثانية،  القراءة  بشأن التحفظات/اإلعالنات إيداع أجل من ساعات  أ
.الختامية  الوثائق

يحات مناقشة،  بدون علماً، التالية العامة  الجلسة تأخذ وسوف•  استالمها  تم يالت التحفظات/بالتص
يحات  أي إيداع أجل من ساعتان مدتها ثانية  زمنية  مهلة وسُتحدد  مع إضافية تحفظات/تص

يحات من األو المجموعة مراعاة .التحفظات/التص
يحات مناقشة،  بدون علماً، تأخذ ذلك بعد عامة  جلسة وتُعقد• .افيةاإلض  التحفظات/بالتص
.الوثائق مراقبة مكتب لدى التحفظات/اإلعالنات تودع•
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اإلعداد  -توقيع الوثائق الختامية 

 :ع يحتوي عضو دولة لكل توقيع ملف إعداد سيتم•
   العضو، الدولة اعتماد أوراق من نسخة1)
 ندوبينالم لمؤتمر الختامية الوثائق ىـعل التوقيع واستمارة2)

 .2022 لعام المفوضين
  .امةالع الجلسات قاعة مدخل عند الملفات جمع طاوالت ستوضع•
 علـى عالتوقي يـف الحق لها عضو، دولة لكل واحد ممثل سيقوم•

.وقيعالت ملفات بجمع التوقيع، حفل قبل الختامية الوثائق
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حفل التوقيع ع الوثائق الختامية 

يع من االنتهاء عند•  لدى كوني أن ينبغي مقاعدهم، المندوبون يأخذ أن وبعد التوقيع، ملفات تو
 العضو الدولة توقيع ملف الختامية الوثائق ع التوقيع  الحق لها التي األعضاء الدول جميع

.بها الخاص
 الختامية، ائقالوث ع التوقيع  الحق لديها التي األعضاء الدول وفود أعضاء الرئيس سيدعو•

 نسخة وُتتاح .التوقيع ورقة  أسمائهم بجوار الختامية الوثائق ع التوقيع إ مقاعدهم، من
 الورقتين تاكل إعادة ويجب .إليها الرجوع لتسهيل التوقيع ملف  العضو الدولة اعتماد أوراق من
.التوقيع ملف 
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حفل التوقيع ع الوثائق الختامية

 توقيعال يـف الحق لها التي ،األعضاء الدول أسماء ىـعل النداء يـف العامة الجلسة أمين سيشرع•
 الفرنسي، المختصر باالسم 2022 لعام المفوضين المندوبين لمؤتمر الختامية الوثائق ع

 عضو دولة كل من واحد ممثل ُيدعى النداء، وعند .الطويلة الفرنسية بالصيغة األبجدي وبالترتيب
 الستكمال تاميةالخ الوثائق مكتب نحو التقدم  الختامية الوثائق ع التوقيع يـف الحق لها

.شارته ع الحصول إ باإلضافة الواجب النحو ع به الخاص التوقيع ملف
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 .عليهم النداء عند المنصة من المندوبون سيقترب•

  الحق لديهم الذين المندوبين توقيعات من األمانة تتحقق•
 المفوضين المندوبين لمؤتمر الختامية الوثائق ع التوقيع

 .2022 لعام

حفل التوقيع ع الوثائق الختامية
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حفل التوقيع ع الوثائق الختامية

 يبلغ قيع،التو ملفات إيداع وبعد األعضاء، الدول ع النداء من العامة الجلسة أمين ينتهي عندما•
 :ي بما العامة الجلسة

 وقعت التي تلك ذلك  بما( الختامية الوثائق ع وقعت التي األعضاء للدول اإلجما العدد1)
 ؛)الحفل قبل

 .وأسماؤها الختامية، الوثائق ع توقع لم التي األعضاء للدول اإلجما العدد2)
 ع وقعت لم التي األعضاء الدول ألسماء ونها ثانٍ  نداء إجراء  العامة الجلسة أمين سيشرع•

.الختامية الوثائق
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حفل التوقيع ع الوثائق الختامية

 الختامية ئقالوثا ىـعل وقعت التي األعضاء للدول الكاملة القائمة إ العامة الجلسة أمين يشير•
 :عدد بإجما العامة الجلسة ويبلغ

 .الختامية الوثائق ع بالتوقيع قامت التي األعضاء الدول1)
 سيتم 2022 لعام المفوضين المندوبين لمؤتمر الختامية الوثائق ع الموقعة الدول قائمة وبأن2)

 .العامة الجلسة محضر ملحق  تضمينها
 .التوقيع حفل انتهاء الرئيس يعلن•



www.itu.int11

شكراً لكم
يد من المعلومات :للم

gbs@itu.int


