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تحــاد الـــدولي لالتصــاالتالا
 مكتب تنمية االتصاالت

 
 

 Circular C08/TDAG/DDIR:املرجع  2008  نوفمبر19 :التاريخ
     
   :إىل
   

 :إلرسال الرد
 int.itu@secretariat-tdag :وينإلكتربريد :لالستفسار

 
، رئيسة شعبة تنظيم المبير. ف

المؤتمرات واألنشطة
 

 5484 5545/730 730 22 41+ :فاكس

 5990 730 22 41+ :هاتف  

 2009 يناير 28-30جنيف، االجتماع الرابع عشر للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت،   :الموضوع

 معني بمسائل القطاع الخاص والتابع للفريق االستشارياالجتماع السابع لفريق العمل ال
  )2009 يناير 26(

 االجتماع الثاني لفريق العمل المعني بتنمية الموارد البشرية والتابع للفريق االستشاري
  )2009 يناير 27(

 

  تحية طيبة وبعد،
مية االتصاالت وفريقي عمله التي يسرني أن أدعوكم إلى المشاركة في االجتماعات القادمة للفريق االستشاري لتن 

  .ستعقد في مقر االتحاد في جنيف
وسيتناول الفريق االستشاري، باإلضافة إلى استعراض خطة عمل الدوحة، تنظيم المؤتمر العالمي لتنمية 

 وعمليته التحضيرية، بغرض توفير مدخالت استراتيجية لهذا الحدث الهام 2010االتصاالت الذي سينعقد في عام 
  .ي سيوجه أعمال قطاع تنمية االتصاالت في االتحاد في السنوات األربع التاليةالذ

وسيكون باب المشاركة فيه مفتوحاً أمام الدول األعضاء. 2009 يناير 30 إلى 28وسيجتمع الفريق االستشاري من 
  .في االتحاد وأعضاء القطاع ورؤساء لجان الدراسات ونوابهم

 2009 يناير 26ري سيجتمع فريق العمل المعني بمسائل القطاع الخاص يوم وقبيل اجتماع الفريق االستشا
  .2009 يناير 27وسيجتمع فريق العمل المعني بتنمية الموارد البشرية يوم 

  جداول األعمال
  في الموقع التالي الثالثةويمكن االطالع على مشاريع جداول األعمال لهذه االجتماعات 

www.itu.int/ITU-D/tdag/14thTDAG/agenda.html 2008ديسمبر  15 وينبغي تقديم المساهمات بحلول 
 ويرجى مالحظة أننا قد www.itu.int/ITU-D/tdag/14thTDAG/template.htmlباستعمال النموذج الوارد في 

. تُقدم باستعمال النموذج المذكور نتمكن من ترجمة الوثائق التي ترد بعد الموعد النهائي أو الوثائق التي ال ال
  .www.itu.int/md/D06-DAP1.3.1.14-C/e يمكن بعد توفرها في الموقع  وستنشر وثائق العمل بأسرع ما

  التسجيل وطلبات الحصول على منح

www.itu.int/ITU-D/tdag/14thTDAG/agenda.html
www.itu.int/ITU-D/tdag/14thTDAG/template.html
www.itu.int/md/D06-DAP1.3.1.14-C/e
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 بشأن ،http://www.itu.int/ITU-D/tdag/index.htmlويمكن الحصول على معلومات أخرى، في الموقع 
 يمكن الحصول على معلومات عن غرف لى الخط كماحصرياً عالتسجيل وطلبات المنح وهي عمليات ستجري 

وينبغي تقديم طلبات التسجيل األولي وطلبات الحصول على المنح بأسرع ما يمكن . الفنادق ومتطلبات التأشيرات
 يناير 20ويمكن القيام بالتسجيل األولي بدون طلب منحة حتى . 2008  ديسمبر 12يتجاوز  موعد الولكن في 

2009.  
  الوثائق
ولذلك ُيرجى من المندوبين .  عقد اجتماع الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت هذا العام بدون استخدام ورقتقرر

زيل جميع وثائق االجتماع والدخول إلى الموقع اإللكتروني للحصول على الوثائق  إحضار حواسيبهم المحمولة لتن
تزامن حسب الطلب مع مخدم االتحاد في جنيف بحيث ي) ناقل متسلسل عام (USBوقد تم إعداد مفتاح . الجديدة

 ويسمح للمشاركين باالطالع في أي وقت على جميع الوثائق المنشورة (FTP)العامل ببروتوكول نقل الملفات 
كما سيتاح عدد محدود من الحواسيب المحمولة الستعمال . للفريق االستشاري بأي لغة من اللغات المتاحة

  .حاسوب محمولالمندوبين الذين ليس لديهم 
وأعتقد جازماً أن مشاركتكم الفّعالة ستؤدي إلى نجاح هذه االجتماعات، وأنا على ثقة من أنني سأتمكن، كما تمكنت

  . في الماضي، من االستفادة من مشورتكم وتوصياتكم القّيمة ألعمال مكتب تنمية االتصاالت
  .وأتطلع إلى مقابلتكم في جنيف
  . واالحتراموتفضلوا بقبول فائق التقدير

 ]األصل عليه توقيع[

 سامي البشير المرشد
 مدير مكتب تنمية االتصاالت

 

  

 

http://www.itu.int/ITU-D/tdag/index.html
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  قطاع تنمية االتصاالت 
  لالحتاد الدويل لالتصاالت

  االجتماع الرابع عشر للفريق االستشاري
    لتنمية االتصاالت

 TDAG14/01-Aالوثيقة     2009 يناير 28-30جنيف، 

 2008  نوفمبر20    

 باإلنكليزية: صلاأل    

    مكتب تنمية االتصاالت  :املصدر
   مشروع جدول األعمال  :العنوان

  الوثيقة   
  -  كلمة األمين العام  1

  -  كلمة مدير مكتب تنمية االتصاالت 2

 TDAG14/01  اعتماد جدول األعمال 3

  2008تقييم تنفيذ الخطة التشغيلية لعام  4

 TDAG14/02  استعراض التنفيذ  )أ  

 TDAG14/04  النقاط البارزة في برامج خطة عمل الدوحة  )ب 

 TDAG14/03  تقرير تقييم المشاريع والمبادرات اإلقليمية  )ج 

 TDAG14/05  الشراكات وتعبئة الموارد  )د  

تقرير عن مساهمة قطاع تنمية االتصاالت في تنفيذ خطة عمل القمة العالمية لمجتمع  5
  المعلومات

TDAG14/06 

 TDAG14/07  ئل المتصلة بلجان دراسات قطاع تنمية االتصاالتالمسا 6

 TDAG14/10  تقرير فريق العمل المعني بتنمية الموارد البشرية والتابع للفريق االستشاري  7

   تقرير فريق العمل المعني بمؤشرات األداء الرئيسية والتابع للفريق االستشاري 8

 TDAG14/11  ع الخاص والتابع للفريق االستشاريتقرير فريق العمل المعني بمسائل القطا  9

 TDAG14/09  تطور عضوية قطاع تنمية االتصاالت   10

   مؤتمرات مكتب تنمية االتصاالت واجتماعاته  11

 TDAG14/14  2009الجدول الزمني ألحداث مكتب تنمية االتصاالت في   )أ  

 TDAG14/08تقرير : 2010 لعام األعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت  )ب 
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  مرحلي عن االجتماعات التحضيرية اإلقليمية
   االتصاالت األنشطة المشتركة بين القطاعات  12

 TDAG14/12  نتائج الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت التي تتصل بقطاع تنمية  )أ  

 TDAG14/13  تعزيز تنسيق األنشطة المشتركة بين القطاعات  )ب 

   ستجد من أعمالما ي  13

____________ 
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  قطاع تنمية االتصاالت 
  لالحتاد الدويل لالتصاالت

  االجتماع الرابع عشر للفريق االستشاري
  لتنمية االتصاالت

  

 WGPS07/01-Aالوثيقة     2009 يناير 26جنيف، 

 2008  نوفمبر20    

 باإلنكليزية: األصل    

    مكتب تنمية االتصاالت  :املصدر
   مشروع جدول األعمال  :عنوانال
  الوثيقة   
  -  كلمة االفتتاح من مدير مكتب تنمية االتصاالت  1

  -  رسالة ترحيب من رئيس الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت 2

مالحظات استهاللية من رئيس فريق العمل المعني بمسائل القطاع الخاص والتابع للفريق  3
  االستشاري

 

 WGPS07/01 اعتماد جدول األعمال 4

   )2008 فبراير 4-5(اعتماد التقرير األخير لرئيس فريق العمل إلى الفريق االستشاري  5

تطور عضوية قطاع تنمية االتصاالت منذ المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام  6
  ؛ االتجاهات واآلفاق2006

 

 المكاتب اإلقليمية لالتحاد عن أنشطة تقارير رؤساء فرق العمل اإلقليمية ورؤساء  7
  2008أعضاء القطاع لعام /القطاع الخاص

 

 المتصلة بالشراكات والترويج 2009-2010استعراض الخطط التشغيلية للفترة  8
  أعضاء القطاع/ومبادرات القطاع الخاص

 

 إلى أعضاء القطاع التي يتعين تقديمها/مناقشة بشأن القضايا الرئيسية للقطاع الخاص  9
  2009الفريق االستشاري في عام 

 

إعداد قضايا القطاع الخاص لعرضها على المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت في   10
 فيما يتعلق بمستقبل قضايا القطاع الخاص ومشاركة أعضاء القطاع في أنشطة 2010

  قطاع تنمية االتصاالت
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ريق االستشاري لتنمية ، فريق العمل التابع للف)2006الدوحة،  (6القرار   - 
  االتصاالت والمعني بمسائل القطاع الخاص

 

تعبئة الموارد والشراكة لتعجيل ) 2006المراجع في الدوحة،  (13القرار   - 
  تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

   ما يستجد من أعمال  - 

   كبيرةاألحداث المقبلة التي ينتظر أن يشارك فيها القطاع الخاص مشاركة   11

 قُبيل الندوة العالمية لمنظمي (GILF)المنتدى العالمي الثاني لقادة الصناعة   - 
  2009االتصاالت لعام 

 

   قمة توصيل كومنولث الدول المستقلة  - 

   2009تليكوم العالمي لالتحاد لعام   - 

   اعتماد تقرير رئيس فريق العمل إلى الفريق االستشاري المقبل  12

   من أعمالما يستجد  13

   مالحظات ختامية 14

 

  :اختصاصات فريق العمل المعني بمسائل القطاع الخاص هي
  أن يكفل االهتمام بمسائل القطاع الخاص في تنمية االتصاالت التي تهم الدول األعضاء وأعضاء القطاعات؛  1
وسائل الالزمة لتشجيع أن يكفل استعمال قطاع التنمية والمكاتب اإلقليمية لالتحاد على وجه الخصوص لل  2

القطاع الخاص على االنضمام إلى أعضاء القطاع وعلى االضطالع بدور أكثر نشاطاً من خالل الشراكة 
مع كيانات االتصاالت في البلدان النامية وخاصة في أقل البلدان نمواً من أجل المساعدة في سد الفجوة 

  القائمة في النفاذ الشامل والنفاذ إلى المعلومات؛
أن يكفل أن يأخذ قطاع التنمية في اعتباره اهتمامات أعضاء القطاع ومتطلباتهم في برامجه من أجل تمكين   3

أعضاء القطاع من المشاركة بفعالية في تحقيق أهداف خطة عمل الدوحة واألهداف الواردة في خطة عمل 
 .جنيف وبرنامج عمل تونس

____________ 
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  قطاع تنمية االتصاالت 

  اد الدويل لالتصاالتلالحت
  االجتماع الرابع عشر للفريق االستشاري

    لتنمية االتصاالت

 WGHRD02/01-Aالوثيقة     2009 يناير 27جنيف، 

 2008  نوفمبر20    

 باإلنكليزية: األصل    

    مكتب تنمية االتصاالت  :املصدر
   مشروع جدول األعمال  :العنوان

  الوثيقة   
    ر مكتب تنمية االتصاالتكلمة االفتتاح من مدي  1

    رسالة ترحيب من رئيس الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت 2

مالحظات استهاللية من رئيس فريق العمل المعني بتنمية الموارد البشرية والتابع  3
  للفريق االستشاري

 

 WGHRD02/01 اعتماد جدول األعمال 4

   2008استعراض خطة عمل فريق العمل لسنة  5

   استعراض أنشطة مكتب تنمية االتصاالت في بناء القدرات 6

   تحليل الردود على استبيان فريق العمل  7

   2009مناقشة واقتراح خطة العمل لسنة  8

   تقرير فريق العمل المعني بتنمية الموارد البشرية والتابع للفريق االستشاري  9

   ريق االستشاريمناقشة واعتماد مشروع تقرير فريق العمل إلى الف  10

   ما يستجد من أعمال 11

   اختتام االجتماع 12

 

  :فيما يلي اختصاصات فريق العمل المعني بتنمية الموارد البشرية
  .استعراض وتقييم األنشطة الجارية لمكتب تنمية االتصاالت في ميدان تنمية الموارد البشرية  1
البشرية في تصميم إطار متكامل ألنشطة تنمية الموارد شعبة بناء القدرات /مساعدة مكتب تنمية االتصاالت  2

  .2007-2010البشرية التي يتعين تنفيذها في الفترة 
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  .المساهمة في إقامة حافظة عالمية لبرامج التدريب تعالج احتياجات مختلف المناطق والدول األعضاء  3
 ويمكن أن تأخذ هذه األنشطة شكل .تنظيم أنشطة عند الحاجة على األصعدة الدولية واإلقليمية والوطنية  4

وتسهيل تنفيذ مشاريع ) تبادل الخبرات(حلقات دراسية أو أفرقة عمل أو ورش عمل أو مساعدة مباشرة 
  .تنمية الموارد البشرية في مجاالت محددة

شعبة بناء القدرات البشرية في مواصلة نشر مواد التدريب ودراسات /مساعدة مكتب تنمية االتصاالت  5
 ت والخطوط التوجيهية والنماذج حسب االقتضاء، في موقع شبكة الويبالحاال

 )http://www.itu.int/itu-d/hrd(ليستعملها أعضاء االتحاد .  
المساعدة في تنظيم ندوة لمدة خمسة أيام لجميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت وكذلك االجتماعات   6

  .نصف السنوية اإلقليمية لمديري الموارد البشرية/السنوية
إصدار تقرير سنوي إلى الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت، بما في ذلك توصيات مقترحة بشأن   7

اإلجراءات المقبلة التي قد يتطلب األمر اتخاذها وتعيين االحتياجات الحالية والمقبلة التي يتعين أن تلبيها مختلف 
المعهد العالمي للتدريب في مجال / تنمية الموارد البشرية، بما في ذلك الجامعة العالمية لالتصاالتمشاريع

 .االتصاالت، والمشاريع األخرى والمبادرات المشابهة وكذلك مراكز التميز الحالية والمقبلة

 

____________  

http://www.itu.int/itu-d/hrd
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