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 (BDT)مكتب تنمية االتصاالت 
 

 2015 فرباير 2جنيف،  BDT/TDAG/024معممة  الرسالة ال املرجع:
   

 إىل:  
 حاد؛ االت يف إدارات الدول األعضاء -
 (؛99موجب القرار  مراقب )ب ال -
 قطاع تنمية االتصاالت؛أعضاء  -
 أعضاء مكتب الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت؛ -
 جان دراسات قطاع تنمية االتصاالت ونواهبم رؤساء ل -

  
  االجتماع العشرون للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت، جنيف، سويسرا املوضوع:

للفريق االستشاري التابعين العمل بالمراسلة كل من فريقي )المسبوق باجتماع   2015أبريل  30-28
 أبريل( 27 في االتصاالت لتنمية

 حضرات السادة والسيدات،
 حية طيبة وبعد، ت

مقر  يف مزمع ُعقده ال (TDAG)للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت العشرين االجتماع  يف مشاركة يسرين أن أدعوكم إىل ال
 .2015أبريل  30إىل  28الفرتة من  يف جنيف يف حاد االت

مفوضني التاسع عشر  مندوبني ال مر ال مؤت، نتائج ملة أمور بني ج، من حيث سيتناولوهلذا االجتماع جدول أعمال موسع 
وأثر هذه النتائج فيما يتعلق بعمل  2014 نوفمرب 7أكتوبر إىل  20جمهورية كوريا من  بوسان ب يف قدعُ الذي  (PP-14) حاد لالت

 .(ITU-D) حاد باالت االتصاالت قطاع تنمية
 مشروع جدول أعمال اجتماع الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت. 1 الملحق يف ومرفق
 مات واإلقامة وإجراءات التأشرية. مساه م ال منح وتقدي م طلبات ال مذكرة تقدم معلومات بشأن التسجيل وتقدي 2 الملحق يف ومرفق

 موقع اإللكرتوين للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت: فور تيسرها على الميع وثائق االجتماع  وستنشر ج
)D/TDAG-http://www.itu.int/ITU(. 

عمل تشكيل فريقي  2014أكتوبر  1 يفُعقد اجتماعه الذي  يف الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت قرروكما تذكرون فإن 
مي لتنمية االتصاالت بشأن "النظام  مر العال مؤت ( الصادر عن ال2014ديب،  يف )املراَجع 1 ما بالقرار ، يُعىن أحدهمراسلة بال

خطة  خطة االسرتاتيجية وال الحاد الدويل لالتصاالت"، ويُعىن الفريق اآلخر ب التابع لالت لقطاع تنمية االتصاالتالداخلي 
 .واإلعالن التشغيلية
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أدعوكم يسرين أن خط،  جرى على ال اليت تُ  مراسلة العمل بالاقشات فريقي من يف مشاركة ، باإلضافة إىل تشجيعكم على الوعليه

الذي يسبق اجتماع الفريق االستشاري و بريل أ 27 يف عقداألول الذي سيُ حضوري  اجتماعهما ال يف الفعليةمشاركة  أيضًا إىل ال
للفريق  موقع اإللكرتوين ال يف مراسلة العمل باللتنمية االتصاالت ذاته. وسيتاح كل من مشروع جدول األعمال وصالحيات فريقي 

 .)D/TDAG-http://www.itu.int/ITU( االستشاري لتنمية االتصاالت
مكن من االستفادة من مشورتكم  جاح هذا االجتماع وأنا على ثقة من أنين سأت وأعتقد جازماً أن مشاركتكم الفّعالة ستؤدي إىل ن

 ة االتصاالت.عمل مكتب تنمي يف وتوصياتكم القيمة

 جنيف. يف وأتطلع إىل لقائكم

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 ]األصل عليه توقيع[

 براهيما سانو
 مدير ال

 2 الملحقات:
 



- 3 - 

 

 

 1ملحـق  ال

 قطــاع تنمـية االتصـاالت
 (TDAG)الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت 

 

  االتــــي لالتصـــدولــال ادـــاالتحـ

  للفريق االستشاري لتنمية االتصاالتالعشرون االجتماع 

  2015أبريل  28-30جنيف، 

  
 TDAG15-20/1-Aالوثيقة  
 2015فبراير  2  
 باإلنكليزيةاألصل:   
 

 مشـروع جـدول األعمـال
 

 كلمة األمني العام 1
 كلمة مدير مكتب تنمية االتصاالت 2
 مالحظات استهاللية من رئيس الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت 3
 خطة إدارة الوقت يف اعتماد جدول األعمال والنظر 4
 فيما يتعلق بقطاع تنمية االتصاالت باالحتاد 2014نتائج مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  5
رات الصادرة اذلك القر  يف ، مبا2014واخلطة التشغيلية لقطاع تنمية االتصاالت لعام  االسرتاتيجية استعراض تنفيذ اخلطة 6

مية االتصاالت واملتعلقة بقطاع تن 2014لعام ومؤمتر املندوبني املفوضني  2014لعام عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 
 واملبادرات اإلقليمية

 األمور املتعلقة بلجنيت دراسات قطاع تنمية االتصاالت 7
 تنفيذ خطة عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات يف مسامهة قطاع تنمية االتصاالت 8
معاجلة الوثائق العمل( و  طرائق - للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 1النظام الداخلي لقطاع تنمية االتصاالت )القرار  9

 االستشاري لتنمية االتصاالت مبا يشمل فريق العمل باملراسلة التابع للفريق، (EDH) إلكرتونياً 

مبا يشمل فريق العمل باملراسلة التابع ، 2016-2019اخلطة التشغيلية الرباعية املتجددة لقطاع تنمية االتصاالت للفرتة  10
 االت االستشاري لتنمية االتص للفريق

 ذلك التقرير املرحلي عن الفريق املشرتك بني القطاعات يف التعاون مع القطاعني اآلخرين مبا 11
 (GCBI)تقرير الفريق املعين باملبادرات املتعلقة ببناء القدرات  12
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 تنمية االتصاالت لقطاع التالية األنشطة األخرىتقرير عن  13
 2015لعام  (GSR) الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت ( أ 

 2014لعام  (WTIS) الندوة العاملية ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ب
 حاالت الطوارئ يف االتصاالت (ج
 للتنميةاملنتديات اإلقليمية  ( د

 واملسائل املتعلقة باالبتكار املسائل املتصلة باألعضاء والشراكات 14
 2017و 2016تقرير مرحلى عن إعداد ميزانية قطاع تنمية االتصاالت لعامي  15
 اجلدول الزمين ألحداث قطاع تنمية االتصاالت 16
 ما يستجد من أعمال 17

 براهيما سانو
 مدير مكتب تنمية االتصاالت

d/tdag-http://www.itu.int/itu 
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 2ق ـملح ال

 مذكرة معلومات بشأن الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت

 التسجيل وطلبات المنح
له على التابعني مراسلة  العمل بال ياالستشاري لتنمية االتصاالت وفريق الجتماع الفريقمسبق  سيجري التسجيل ال

اجتماعات الفريق  يف للمشاركة مخولة الاليت تعينها اإلدارات والكيانات  حصرًا من خالل جهات االتصال الخط
 موقع ال يف 2015فبراير  3 الثالثاءخط يوم  االستشاري لتنمية االتصاالت. وسيبدأ التسجيل على ال

D/meetings/registration/-http://www.itu.int/net3/ITU. 
له يوم التابعني مراسلة  العمل بالواجتماع فريقي مكان اجتماع الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت  يف وسيبدأ التسجيل

 حاد. مبىن مونربيان باالت يف 0730الساعة  يف 2015 أبريل 27
حمل  مع بطاقة شخصية ت خاصة هبم مسبق سيكون عليهم فقط إحضار رسالة التأكيد ال مندوبون الذين قاموا بالتسجيل ال وال

م رسالة اعتماد من جهة االتصال املعينة من  مسبق تقدي م يقوموا بالتسجيل ال مندوبني الذين ل صورة فوتوغرافية. ويتعني على ال
 مكان االجتماع. يف خاص هبم للتسجيل الكيان ال

مكن االطالع على قائمة جهات  هبا. وي خاص جة إجراءات التسجيل لإلدارة/الكيان ال معال يف ويتمثل دور جهة االتصال
 .D/meetings/registration/-http://www.itu.int/net3/ITU موقع ال يف TIESخدمة  االتصال من خالل ال

 أحدث جيل أو لتغيري جهة االتصال، يرجى منكم توفريجهة من جهات االتصال للتس خاصة ب ولتعديل بيانات االتصال ال
رسالة  يف معلومات م هذه ال ذلك االسم العائلي والشخصي وعنوان الربيد اإللكرتوين وتقدي يف ما تفاصيل جهة االتصال ب

اجتماعات مكتب تنمية االتصاالت:  يف خول إىل قسم التسجيل مية عن طريق الفاكس موجهة من مسؤول م رس
 .(bdtmeetingsregistration@itu.int بالربيد اإللكرتوين ىل العنوان التايل: أو 41+ 22 730 41+/5545 22 730 5484)

مايل  محلي اإلج فيها الناتج الم منحة واحدة لكل بلد للمشاركني من البلدان اليت يقل  جوز تقدي متاحة ي ميزانية ال ويف حدود ال
ميزانية، قد يتعني على البلدان  . ونظرًا لقيود ال(LDC) مواً  دوالر أمريكي، مع إعطاء األولوية ألقل البلدان ن 000 2للفرد عن 

سجيل مشاركني الت منحة، يتعني على ال حصول على استمارة ال منحة. ولطلب ال تكاليف ال يف مستفيدة من منحة أن تساهم ال
 مناسب. مربع ال ال يف م وضع عالمة خط أواًل ث على ال

 .2015مارس  2موعد أقصاه  في منح إىل قسم الالموقعة المعتمدة و استمارة طلب المنحة جب إعادة  وي
 موعد النهائي. الطلبات اليت تصل بعد هذا ال يف ولن يُنظر

 الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية
 مشاركني. ولذا، يرجى أن تبينوا الشفوية الجتماع الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت بناًء على طلب المة  ستتوفر الرتج

 .2015مارس  13وذلك قبل لغات أخرى غري اإلنكليزية،  يف استمارة التسجيل ما إذا كنتم ترغبون يف

 المشاركة عن بُعد والبث الشبكي
 للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت. ةمقبل الاالجتماعات  يف مشاركة التفاعلية عن بُعد ستتاح خدمة ال

 معتاد. وسيستمر بالتوازي البث الشبكي ال

http://www.itu.int/net3/ITU-D/meetings/registration/
http://www.itu.int/net3/ITU-D/meetings/registration/
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- 6 - 

البث الشبكي. يرجى وخدمة مشاركة التفاعلية عن بُعد  للنفاذ إىل كل من خدمة ال TIESخدمة  ال يف ويتعني وجود حساب
متعلقة باالستخدام العملي  معلومات ال ميع ال للحصول على ج اإللكرتوين للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت موقع الزيارة 
 الوسيلتني. هلاتني

 لهوفريقي العمل بالمراسلة التابعين تقديم المساهمات إلى الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت 
جب أن تقدم باستخدام  مس صفحات وي مات أال تزيد عن خ (، ينبغي للمساه2014ديب،  يف مراَجع )ال 1طبقًا للقرار 

 .موقع هذا ال يفمتاح  النموذج اإللكرتوين ال
جميع  م اإللكرتونية لضمان العرض السليم ل باستمارة التقدي Wordمتكم بربنامج  مساه حاق النسخة األصلية ل ويرجى إل

 جداول. نية والالروابط النصية والرسوم البيا
 .2015مارس  13مات ليكون  مساه م ال موعد النهائي لتقدي حديد ال م ت ، ت1 من القرار 1.1.13وطبقاً للفقرة 

مارس  13ميًا ) يومًا تقوي 45بفرتة تقل عن قبل االجتماع مات اليت ترد إىل الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت  مساه ميع ال وج
مات اليت ترد  مساه ، ستنشر ولكنها لن ترتجم. وال(2015أبريل  15على األقل )ميًا  تقوييومًا  12تقل عن  ولكن ال ،(2015
 لن ترتجم.مراسلة  فريقي العمل بالإىل 
مياً لن تدرج على جدول األعمال. ولن توزع، بل سترتك لالجتماع  يوماً تقوي 12مات اليت ترد قبل االجتماع بأقل من  مساه وال

 مات بعد افتتاح االجتماع. التايل. ولن تقبل أي مساه

 الوثائق
ميع وثائق  محمولة لتنزيل ج مندوبني إحضار حواسيبهم ال بدون استخدام نسخ ورقية. ويرجى من الاالجتماعات دار تُ س

 مزامنة الوثائق للمستعمل ل جديدة. وسيتوفر دليل موقع اإللكرتوين لالطالع على الوثائق ال حليًا وللنفاذ إىل ال م اتاالجتماع
 .موقع اإللكرتوين للفريق االستشاري ال يف

للتمكن من النفاذ إىل  (TIES)خدمة تبادل معلومات االتصاالت  يف مندوبني التأكد من أن لديهم حسابات ويتعني على ال
مكن االطالع على معلومات بشأن كيفية طلب  موقع اإللكرتوين. وي باجتماع الفريق االستشاري عن طريق الخاصة  الوثائق ال

 ./http://www.itu.int/TIES العنوان: يف TIES حصول على حساب ال

 معلومات عملية
مشاركون على االطالع بصورة متأنية على  حث ال التأشريات. ويُ سويسرا تطبق إجراءات صارمة بشأن مراعاة أن يرجى 

حصول على التأشرية  جة طلب ال . ويرجى مالحظة أن معالموقع اإللكرتوين للفريق االستشاري ال يف متاحة اإلجراءات ال
"Schengen" ع على األقل.يستغرق ثالثة أسابي 
ذلك قائمة بالفنادق اليت تقدم  يف ما للحصول على معلومات عملية عن جنيف، ب حاد مندوبني لدى االت ركن الويرجى زيارة 

 حاد. أسعاراً تفضيلية لالت
___________ 
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