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 (BDT) االتصاالت تنمية مكتب

  
 2014يونيو  3 جنيف، BDT/TDAG/023 المعممة الرسالة :المرجع

   

 إلى:  
 ؛األعضاء في االتحاد إدارات الدول -
 ؛أعضاء قطاع تنمية االتصاالت -
 الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت؛أعضاء مكتب  -
 رؤساء لجان دراسات قطاع تنمية االتصاالت ونوابهم -

  
 االجتماع التاسع عشر للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت الموضوع:

 2014أكتوبر  1 -سبتمبر  29

 حضرات السادة والسيدات،
 تحية طيبة وبعد،

قده المزمع ع   (TDAG)يسرني أن أدعوكم إلى المشاركة في االجتماع التاسع عشر للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت 
 .2014أكتوبر  1سبتمبر إلى  29مقر االتحاد في جنيف في الفترة من  في

الذي عقد مؤخرًا  (WTDC-14)ويحظى هذا االجتماع بأهمية خاصة حيث سيتناول نتائج المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 
وأثرها على عمل قطاع تنمية االتصاالت. وسيستعرض الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت أيضًا العناصر الرئيسية لخطة 

 عمل دبي بهدف تقديم مدخالت استراتيجية لتنفيذها بفعالية خالل السنوات األربع المقبلة.
 اع الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت.مشروع جدول أعمال اجتم 1 الملحقومرفق في 

جراءات التأشيرة. 2 الملحقفي  ومرفق  مذكرة تقدم معلومات بشأن التسجيل وتقديم طلبات المنح وتقديم المساهمات واإلقامة وا 
وستنشر جميع وثائق االجتماع فور تيسرها على الموقع اإللكتروني للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت: 

D/Conferences/TDAG/Pages/default.aspx-http://www.itu.int/en/ITU. 
الة ستؤدي إلى نجاح هذا االجتماع وأنا على ثقة من أنني سأتمكن من االستفادة من وأعتقد جازمًا أن مشاركتكم الفع  

 م وتوصياتكم القيمة في عمل مكتب تنمية االتصاالت.مشورتك
 وأتطلع إلى لقائكم في جنيف.

 فائق التقدير واالحترام.بقبول وتفضلوا 

 ]األصل عليه التوقيع[

 براهيما سانو
 المدير

 2 الملحقات:
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 االتصاالت تنمية قطاع

 
 (TDAG)الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت 

 للفريق االستشاري لتنمية االتصاالتاالجتماع التاسع عشر 
 2014أكتوبر  1 -سبتمبر  29 جنيف،

   

 TDAG14-19/1-A الوثيقة  
 xxxالتاريخ:   
 باإلنكليزية: األصل  

   
  مدير مكتب تنمية االتصاالت المصدر:
  مشروع جدول األعمال العنوان:

   
 كلمة األمين العام 1
 االتصاالتكلمة مدير مكتب تنمية  2
 مالحظات استهاللية من رئيس الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت 3
 اعتماد جدول األعمال والنظر في خطة إدارة الوقت 4
 2014نتائج المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام  5

 (24الوالية الجديدة للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت )القرار  1.5
 يجية لتنفيذ خطة عمل دبياعتبارات استرات 2.5
 األنشطة المشتركة بين القطاعات 3.5

 استعراض تنفيذ الخطة التشغيلية لقطاع تنمية االتصاالت 6
 األمور المتعلقة بلجنتي دراسات قطاع تنمية االتصاالت 7
 مساهمة قطاع تنمية االتصاالت في تنفيذ خطة عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 8
 2015-2018غيلية الرباعية المتجددة لقطاع تنمية االتصاالت للفترة الخطة التش 9

 أساليب عمل الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت ولجان الدراسات 10
 (GCBI)تقرير الفريق المعني بالمبادرات المتعلقة ببناء القدرات  11
 المسائل المتصلة باألعضاء والشراكات 12
 ما يستجد من أعمال 13

___________ 

 ب. سانو، المدير، مكتب تنمية االتصاالت االسم/المنظمة/الكيان: جهة االتصال:

 5533 730 22 41 + رقم الهاتف: 

  BDTDocscontrol@itu.int البريد اإللكتروني: 
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 2الملحق 
 االتصاالتمذكرة معلومات بشأن الفريق االستشاري لتنمية 

 التسجيل وطلبات المنح
سيجري التسجيل المسبق على الخط حصرًا من خالل جهات االتصال التي تعينها اإلدارات والكيانات المخولة للمشاركة 

على الموقع  2014يونيو  16اجتماعات الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت. وسيبدأ التسجيل على الخط يوم  في
D/meetings/registration/-http://www.itu.int/net3/ITU. 

في مبنى مونبريان باالتحاد. والمندوبون  08:30في الساعة  2014سبتمبر  29وسيبدأ التسجيل في مكان االجتماع يوم 
بهم مع بطاقة شخصية تحمل صورة  ةالتأكيد الخاصرسالة ر الذين قاموا بالتسجيل المسبق سيكون عليهم فقط إحضا

ويتعين على المندوبين الذين لم يقوموا بالتسجيل المسبق تقديم رسالة اعتماد من جهة االتصال المعينة من الكيان  فوتوغرافية.
 الخاص بهم للتسجيل في مكان االجتماع.

دارة/الكيان الخاص بها. ويمكن االطالع على قائمة جهات ويتمثل دور جهة االتصال في معالجة إجراءات التسجيل لإل
 .D/meetings/registration/-http://www.itu.int/net3/ITUعلى الموقع  TIESاالتصال من خالل الخدمة 

جهات االتصال للتسجيل أو لتغيير جهة االتصال، يرجى منكم توفير تفاصيل جهة ولتعديل بيانات االتصال الخاصة بجهة من 
االتصال بما في ذلك االسم العائلي والشخصي وعنوان البريد اإللكتروني وتقديم هذه المعلومات في رسالة رسمية عن طريق الفاكس 

 5484 730 22 41+/5545 730 22 41+: )موجهة من مسؤول مخول إلى قسم التسجيل في اجتماعات مكتب تنمية االتصاالت
 .(bdtmeetingsregistration@itu.intبالبريد اإللكتروني إلى العنوان التالي:  أو

وفي حدود الميزانية المتاحة يجوز تقديم منحة واحدة لكل بلد للمشاركين من البلدان التي يقل فيها الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 
ونظرًا لقيود الميزانية، قد يتعين على البلدان المستفيدة من  دوالر أمريكي، مع إعطاء األولوية ألقل البلدان نموًا. 000 2عن 

كل جزئي في تكاليف المنحة. ولطلب الحصول على استمارة المنحة، يتعين على المشاركين التسجيل على منحة أن تساهم بش
 الخط أواًل ثم وضع عالمة في المربع المناسب. 

 .2014أغسطس  15في موعد أقصاه إلى قسم المنح  استمارة طلبات المنح الموقعة والمعتمدةويجب إعادة 
 .الطلبات التي تصل بعد هذا الموعد النهائي ولن ي نظر في

 الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية
لغات  ستتوفر الترجمة الشفوية بناًء على طلب المشاركين. ولذا، يرجى أن تبينوا في استمارة التسجيل ما إذا كنتم ترغبون في

 .2014أغسطس  14وذلك قبل أخرى غير اإلنكليزية، 

 لبث الشبكيالمشاركة عن ُبعد وا
 ستتاح خدمة المشاركة التفاعلية عن ب عد في االجتماع المقبل للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت.

 وسيستمر بالتوازي البث الشبكي المعتاد.
للنفاذ إلى كل من خدمة المشاركة التفاعلية عن ب عد والبث الشبكي. يرجى زيارة  TIESويتعين وجود حساب في الخدمة 

للحصول على جميع المعلومات المتعلقة باالستخدام العملي  اإللكتروني للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت الموقع
 الوسيلتين. لهاتين
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 تقديم المساهمات إلى الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت
(، ينبغي للمساهمات أال تزيد عن خمس صفحات ويجب أن تقدم باستخدام النموذج 2014)المراَجع في دبي،  1طبقًا للقرار 

 .D/CDS/contributions/tdag_v2-http://www.itu.int/ITUاإللكتروني المتاح على الموقع 
باستمارة التقديم اإللكترونية لضمان العرض السليم لجميع الروابط  Wordنسخة األصلية لمساهمتكم ببرنامج ويرجى إلحاق ال

 النصية والرسوم البيانية والجداول.
 .2014أغسطس  15من نفس القرار، تم تحديد الموعد النهائي لتقديم المساهمات ليكون  1.1.13وطبقًا للفقرة 

يومًا على األقل، ستنشر  12يومًا تقويميًا، ولكن ال تقل عن  45بل االجتماع بفترة تقل عن وجميع المساهمات التي ترد ق
 ولكنها لن تترجم.

 يومًا تقويميًا لن تدرج على جدول األعمال. ولن توزع، بل ستترك لالجتماع التالي. 12والمساهمات التي ترد قبل االجتماع بأقل من 
 االجتماع.ولن تقبل أي مساهمات بعد افتتاح 

 الوثائق
سيدار اجتماع الفريق االستشاري بدون استخدام نسخ ورقية. ويرجى من المندوبين إحضار حواسيبهم المحمولة لتنزيل جميع 
وثائق االجتماع محليًا وللنفاذ إلى الموقع اإللكتروني لالطالع على الوثائق الجديدة. وسيتوفر دليل للمستعمل لمزامنة الوثائق 

 .الموقع اإللكتروني للفريق االستشاريفي 
للتمكن من النفاذ إلى الوثائق  (TIES)ويتعين على المندوبين التأكد من أن لديهم حسابات في خدمة تبادل معلومات االتصاالت 

كتروني. ويمكن االطالع على معلومات بشأن كيفية طلب الحصول الخاصة باجتماع الفريق االستشاري عن طريق الموقع اإلل
 .http://www.itu.int/TIES/index.htmlفي العنوان:  TIESعلى حساب 

 معلومات عملية
على االطالع بصورة متأنية على يرجى العلم بأن سويسرا تطبق إجراءات صارمة بشأن التأشيرات. وي حث المشاركون 

. ويرجى مالحظة أن معالجة طلب الحصول على التأشيرة الموقع اإللكتروني للفريق االستشارياإلجراءات المتاحة في 
"Schengen" .يستغرق ثالثة أسابيع على األقل 

 corner/Pages/default.aspx-http://www.itu.int/en/delegatesالموقع في ركن المندوبين لدى االتحاد زيارة ويرجى 
 تحاد.للحصول على معلومات عملية عن جنيف، بما في ذلك قائمة بالفنادق التي تقدم أسعارًا تفضيلية لال

___________ 
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