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ماسزافازافا،كوس :االتصال جهة
معارفمشاريعوإدارةالرئيسدائرةدعمال

 أعضاءقطاعتنميةاالتصاالتإىل 

 5447 730 22 41+ :الهاتف

 5484 730 22 41+ :الفاكس

  itu.int-WTDC@2014 :اإللكتروني البريد
 

، دبي، 2014دعوة إلى المشاركة في المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام  :الموضوع
)هذه الرسالة  2014أبريل  10مارس إلى  30اإلمارات العربية المتحدة، من 
 )وتحل محلها 2013 يوليو 22تلغي رسالة الدعوة المؤرخة 

  

 ،سادةوالسيداتحضراتال
 ،حتيةطيبةوبعد

ملااعتمدهاجمللسمبوافقة(WTDC-14)2014بناًءعلىتغيريموعدومكانانعقاداملؤمترالعامليلتنميةاالتصاالتلعام وفقًا
باملادة وعماًل األعضاء الدول من املطلوبة الدويللالتصاالتوالقسم25األغلبية االحتاد العامةمنالقوا3مناتفاقية عد

العامليمنظمتكمإىلاملشاركةبصفةمراقبيفاملؤمترملؤمتراتاالحتادومجعياتهواجتماعاته،فإنهمندواعيسروريأنأدعو
 االتصاالت 2014 (WTDC-14)لعاملتنمية سيعقد الذي  مارس 30في دبي بمركز التجارة العالمي في الفترة من ،

وةكرميةمنحكومةاإلماراتالعربيةاملتحدة.دعناًءعلىب2014 أبريل 10 إلى
كلأربعسنواتيفالفرتةالواقعةبنيمؤمترينللمندوبنياملفوضني.وتوفر(WTDC)تُعقداملؤمتراتالعامليةلتنميةاالتصاالت

بتنميةاالتصاالتوتقدميتهذه للنظريفاملواضيعواملشاريعوالربامجذاتالصلة وجيهاتوإرشاداتلقطاعاملؤمتراتحمفاًل
االتصاالت.تنمية

 امللحق يف 1ويرد املؤمتر أعمال جدول الدولWTDC-14مشروع من املطلوبة األغلبية مبوافقة اجمللس أقرها اليت بصيغته
مشروعهيكلاملؤمتر.2امللحقاألعضاء،ويرديف

ت.تفاصيلمفيدةبشأنالتسجيلوغريذلكمنإجراءا3وترديفامللحق
إذااحتجتمإىلأيمعلوماتأخرىيرجىاالتصالبالسيدكومساسزافازافا،رئيسدائرةدعماملشاريعوإدارةاملعارف،عربو

.41+ 22 730 5447أوباهلاتفitu.int-WTDC@2014الربيداإللكرتوينإىلالعنوان
غإىلمشاركتكمومسامهتكملضمانأنتكونخطةالعملاليتسيعتمدهااملؤمترأداةفعالةوناجعةوإنينأتطلعباهتمامبال

لتوجيهأعمالنايفالسنواتاملقبلةيفسبيلتلبيةاحتياجاتمجيعالبلدانعلىأساسأولوياتواسرتاتيجياتمتفقعليها.
وتفضلوابقبولفائقالتقديرواالحرتام

[توقيععليهاألصل]
 توريهمدونإ.الدكتورح
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1ملحـقال

 2014لتنمية االتصاالت لعام مي  مر العال مؤت جدول أعمال ال
 قطاع تنمية االتصاالت أنشطةتقرير عن  أوالا 

حيدرآبادخطةعملتنفيذ1)
أنشطةالفريقاالستشاريلتنميةاالتصاالت2)
أنشطةجلانالدراسات3)
القمةالعامليةجملتمعاملعلومات4)
العاملتوصيلراتالقمةبشأنمؤمت5)
اإلقليمياحلضورتعزيز6)

ًواالستراتيجياتًالسياساتًثانيا ً

تقريرعنحالةتنميةاالتصاالت/تكنولوجيااملعلوماتواالتصاالت1)
ذاتالصلةبعملقطاعتنميةاالتصاالت2010مؤمتراملندوبنياملفوضنيلعامنتائج2)
(3 واجنتائج االحتاد تماعاتهمؤمترات الصلة ذات األخرى االتصاالت/بتنميالرئيسية املعلوماتة تكنولوجيا

واالتصاالت لعام الراديوية لالتصاالت العاملي لعام2012)املؤمتر الدولية لالتصاالت العاملي 2012واملؤمتر
لعام الراديوية االتصاالت لعام2012ومجعية االتصاالت لتقييس العاملية العامليو2012واجلمعية املنتدى

ومنتدياتالقمةالعامليةجملتمعاملعلومات(2013لعاملسياساتاالتصاالت
2013لعامالتحضرييةنتائجاالجتماعاتاإلقليمية4)
سرتاتيجيةلالحتادمسامهةقطاعتنميةاالتصاالتيفاخلطةاال5)
 2014اإلعالنالصادرعناملؤمترالعامليلتنميةاالتصاالتلعام6)

 قطاع تنمية االتصاالت عملخطة  ثالثاا 
التعاونبنياألعضاء1)

جلانالدراسات (أ
الدراسةمسائل ‘1’
اهليكلوأساليبالعمل‘2’

الفريقاالستشاريلتنميةاالتصاالت(ب
اهليكلوأساليبالعمل‘1’
لتنميةاالتصاالتتفويضالفريقاالستشاريلتنميةاالتصاالتللتصرفبنياملؤمتراتال‘2’ عاملية

(2010عيفحيدرآباد،املراج 24القرار)
برنامجعملمكتبتنميةاالتصاالت2)

القضاياالسياسيةوالتنظيمية(أ
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القضاياالتقنيةوالتشغيلية(ب
املبادراتواملشاريعاإلقليمية3)

األولوياتاإلقليمية(أ
ااملعلوماتواالتصاالتالتمويلوالشراكاتلتنميةتكنولوجي(ب
دورالقطاعاخلاص(ج


 

 2ملحـقال
 مر واختصاصات اللجان مؤت مشروع هيكل ال

 اجتماع رؤساء الوفود
للرقم منالقواعدالعامةملؤمتراتاالحتادومجعياتهواجتماعاته،يعقدقبلاجللسةاالفتتاحيةللمؤمتر49االختصاصات:وفقًا

ا الوفود لرؤساء بشأناجتماع مقرتحات وإعداد األوىل العامة اجللسة أعمال جدول بإعداد االجتماع خالل يقومون لذين
 تنظيماملؤمتروبشأنالرؤساءونوابالرؤساءللمؤمتروجلانه،وعنداالقتضاء،فريق)أفرقة(عملاجللسةالعامة.

 لجنة التوجيه :1اللجنة 
اإلمكانقدرالتزامنوجتنبوعددها،اجللساتترتيبوختطيطالعمل،سريحبسناملرتبطةاألمورمجيعاالختصاصات:تنسيق

الوفود.بعضألعضاءاحملدودللعددنظراً
العامةونواهبم.اجللسةعملوفريق)أفرقة(اللجانرؤساءمنوكذلكونوابهاملؤمتررئيسمناللجنةهذهتتألف

 لجنة مراقبة الميزانية :2اللجنة 
حتد النفقاتحساباتوإقراروفحصللمندوبني،املتاحةالعملووسائلاملؤمتربتنظيماملتعلقةالرتتيباتيداالختصاصات:

اليتالتكاليفتقديروكذلكللمؤمترالتقديريةالنفقاتجمموععنالعامةاجللسةإىلتقريروتقدمياملؤمترفرتةطوالاملتكبدة
املؤمتر.قراراتتنفيذعنستنشأ

 األهداف :3اللجنة 
والنتائج النواتج وإقرار واستعراض العمل؛ تنظيم بشأن مقرتحات وإعداد األعمال جدول وإقرار استعراض االختصاصات:
جلانالدراساتواملبادرات واستعراضاملسائلاليتتدرسها باألهداف؛ املتعلقة املتوقعةومؤشراتاألداءاألساسية األساسية

قةعليها،ووضعمبادئتوجيهيةمالئمةلتنفيذها،واستعراضالقراراتذاتالصلةواملوافقةعليها؛اإلقليميةذاتالصلةواملواف
والعملعلىأنتكونالنواتجمتوافقةمعهنجاإلدارةالقائمةعلىالنتائجبغيةحتسنيفعاليةاإلدارةومساءلتها.

 أساليب عمل قطاع تنمية االتصاالت :4اللجنة 
استع واملسامهاتاالختصاصات: املقرتحات وفحص العمل؛ تنظيم بشأن مقرتحات وإعداد األعمال جدول وإقرار راض

وحتديد وتقييم االتصاالت، تنمية قطاع دراسات جلان أعمال وسري العمل أساليب وتقييم األعضاء بني بالتعاون املتعلقة
التغ إجراء وإقرار األمثلللربامج التنفيذ لتحقيق املتاحة اليتاخليارات املسائل بني التآزر تعزيز بغية فيها املناسبة يريات

تدرسهاجلانالدراساتوالربامجواملبادراتاإلقليمية.
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 لجنة الصياغة :5اللجنة 
االختصاصات دونلالتصاالت،الدويللالحتادالستالرمسيةاللغاتيفاملؤمتراستنتاجاتتتضمناليتالنصوصمواءمة:

إقرارها.أجلمنالعامةاجللسةإىلرفعهاهبدفوذلكاالحتاد،دستورمن22املادةيفاحملددالنحوعلىاملعىن،تغيري

 توضيحيةمالحظة 
منالقواعدالعامةملؤمتراتاالحتادومجعياتهواجتماعاتهجيوزللجلسةالعامةللمؤمترالعامليلتنميةاالتصاالتأن63وفقاًللرقم

مورأحيلتإىلاملؤمتر.تشكلجلاناًللنظريفأ
 

لعامةعلىالنحواملوضحفيمايلي:وإضافًةإىلذلك،يُقرتحتشكيلفريق يعملتابعنيللجلسةا
فريقالعملألف:اخلطةاالسرتاتيجيةلقطاعتنميةاالتصاالتواإلعالن

 يف االتصاالت تنمية قطاع مسامهة وإعداد إعالن مشروع صياغة احملتملة: اليتاالختصاصات لالحتاد االسرتاتيجية اخلطة
سيعتمدهااملؤمتراملقبلللمندوبنياملفوضني.


ومابعدذلك(WSIS+10)فريقالعملباء:القمةالعامليةجملتمعاملعلوماتبعدعشرسنواتمنانعقادها

بيئة تطور سياق يف املعلومات جملتمع العاملية بالقمة املتعلقة واملسامهات املقرتحات فحص احملتملة: االختصاصات
االتصاالت/تكنولوجيااملعلوماتواالتصاالت.






3ملحـقال
 الترتيبات التنظيمية

 توجيه الدعوة والمشاركة
التشاورمعمديرمكتبتنمية بعد كلدولةعضو،وإىلأعضاءقطاعيرسلاألمنيالعام، إىلإدارة دعوة االتصاالت،

مناتفاقيةاالحتادالدويل25تنميةاالتصاالتوإىلاملنظماتواملؤسساتاملشارإليهايفاألحكامذاتالصلةمناملادة
للقرار وفقًا فلسطني إىل وكذلك 99لالتصاالت، غواداالخارا، يف 2010)املراج ع الرسا( DM 13/1016لة)انظر

(.2013يوليو22املؤرخة
إالأنهجيبعلىكلدولةعضوأوعضوقطاعينويإرسالوفدأو إىلممثلنيوأوراقاالعتمادغريمطلوبةحلضوراملؤمتر.

من339املمثلني)الرقمأنخيطرمديرمكتبتنميةاالتصاالتبذلكمعحتديدأمساءووظائفمجيعأعضاءالوفدأواملؤمتر،
اتفاقيةاالحتاد(.

علىاختاذالرتتيباتالالزمةيفالوقتاملناسب،ُتدعىالدولاألعضاءوأعضاءالقطاعالذينيرغبونيف املشاركةيفوحرصًا
مراقبمبوجباملادة بصفة احلضور واملؤسساتاليتحيقهلا املنظمات وكذلك 25املؤمتر القرار أو االحتاد اتفاقية 99من

(،إىلالقيامبالتسجيلاملسبق.2010غواداالخارا،اج عيف)املر
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 التسجيل

 تبليغاا منفصالا بتاريخ بدء التسجيل المسبق. تلقوايرجى مالحظة أن الدول األعضاء وأعضاء القطاع 
املشار له وكلكيانحيق إدارة كل تعينها اليت االتصال جهات خالل من حصرًا اخلط على املسبق التسجيل كةسيبدأ

املؤمتر.أماالتسجيليفمكاناملؤمترفسيبدأقبلافتتاحاملؤمتربثالثةأيام.يف
وميكناحلصول هبا. باإلداراتوالكياناتاخلاصة إجراءاتالتسجيلاملتعلقة ويتمثلدورجهاتاالتصاليفاستيفاء

.العنوان يفهذا(TIES)تتبادلمعلوماتاالتصاالاالتصالعنطريقالتسجيليفخدمةعلىقائمةجهات

 التنظيم المؤقت للمؤتمر
مشروعهيكلاملؤمتروكذلكاقرتاحيتعلقباختصاصاتاللجان2بإنشاءجلانلتسيريأعماله.ويرديفامللحقاملؤمترسيقوم

ملالتابعللجلسةالعامة.وفريقالع

 وثائق المؤتمر
ستنشرالوثائقالتحضرييةالتالية:

آبادتقريربشأنتنفيذخطةعملحيدر•
تقريربشأنأنشطةالفريقاالستشاريلتنميةاالتصاالت•
 2014تقريربشأناالجتماعاتاإلقليميةالتحضرييةللمؤمترالعامليلتنميةاالتصاالتلعام•

يررؤساءجلانالدراساتتقار•
مسامهةقطاعتنميةاالتصاالتيفاخلطةاالسرتاتيجيةلالحتاد•
تقريربشأنتنفيذنواتجالقمةالعامليةجملتمعاملعلومات•
تقريربشأنمبادرةتوصيلالعامل•
ا• لتنمية العاملي املؤمتر إىل االتصاالت تنمية قطاع وأعضاء األعضاء الدول من التصاالتمسامهات

(WTDC-14)
،ستجريأعمالاملؤمترالعامليلتنميةاالتصاالت2010ملؤمتراملندوبنياملفوضنيلعام154والقرارللمجلس1141لقرارلطبقاً

بدوناستعمالنسخورقيةقدراإلمكان.وسُيشجعكلمشاركعلىتنزيلتطبيقمزامنةالوثائقالذيسيتزامن2014لعام
بروتوكولنقلامللفاتباالحتادللسماحبأنيكونيفمتناولاملشاركنييفأيوقتمجيعوثائقبشكلأوتوما يتمعخمدم

لالحتاد.وباإلضافةإىلذلك،سيتاحخمدموثائقحملييفمكانالستاملؤمتراملنشورةواملتاحةبأيلغةمناللغاتالرمسية
قاملؤمتراملنشورةواملتاحةبأيلغةمناللغاتالرمسيةالستلالحتاد.وسيحصلكلاملؤمترللسماحبالنفاذالفوريإىلمجيعوثائ

وفدوكيانمشاركعلىجمموعةواحدةمنالوثائق)نسخةمطبوعة(.
ستتاحالوثائقيفاملوقعاإللكرتوينللمؤمتريفالعنوانالتايل:

nt/WTDC14http://www.itu.i. 

ال للذين وبالنسبة هبم. اخلاصة احملمولة حواسيبهم إحضار املشاركني من يرجى سيتاحوبالتايل، حممولة، حواسيب ميلكون
مقهىإنرتنتلتنزيلالوثائقوطباعتها،عنداللزوم،علىأساساخلدمةالذاتية.



 المساهمات

http://www.itu.int/net3/ITU-D/meetings/registration/?_eventid=4000187
http://www.itu.int/net3/ITU-D/meetings/registration/?_eventid=4000187
http://www.itu.int/WTDC14
http://www.itu.int/WTDC14
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اليت الزمنية والقيود للمؤمتر احملدودة للمدة األعضاءنظرًا الدول من يرجى الست، اللغات إىل الرتمجة إىل احلاجة تفرضها
.2014فبراير  10وأعضاءالقطاعمالحظةأنهيُفضلتقدميمسامهاهتمقبلافتتاحاملؤمتربشهرينأيقبل

الوثائقاملقدمةإىلاملؤمتريفالوقتاملناسبوقيامالوفودبدرا بشكلواٍف،وفقاًوإضافةإىلذلك،بغيةضمانترمجة ستها
يتجاوزأربعة(،يتعنيعلىالدولاألعضاءوأعضاءالقطاعأنيقدموامسامهاهتميفموعدال2010)غواداالخارا،165للقرار

 قبل أي املؤمتر افتتاح قبل تقومييًا يومًا االهتمام2014مارس  15عشر القطاعإيالء وأعضاء ويرجىمنالدولاألعضاء .
عداداألويلللمسامهاتلتفاديإجراءأيمراجعاتهلا.الواجبلإل

 المؤتمر قبلمعالجة المساهمات 
مرتابطة عناصر تتكونمن ومتوائمة ومتماسكة صلبة جمموعة تفسحاجملالإلعداد بطريقة املسامهاتاملختلفة جتميع وبغية

:لتايلومتآزرة،متإعدادمنوذجهلذاالشأنوميكناحلصولعليهيفالعنوانا
D/CDS/contributions/wtdc_v2/index.asp-http://www.itu.int/ITU.ً

تنسيقوسيسمحهذاالنموذج،باإلضافةإىلتوفريهنجمشرتكلتقدمياملسامهات،بسرعةمعاجلةالوثائقعنطريقاحلدمنإعادة
تقدمباستخدامهذاالنموذجإىلالتأخرييفمعاجلتهاونشرها.وبالتايلجيوزأنتتعرضاملسامهاتاليتالاملسامهات.
منالقواعدالعامةملؤمتراتاالحتادومجعياتهواجتماعاته،ينبغيأنحتملالوثائقاملقدمةاليتتتضمنأكثرمنمقرتح42ووفقاًللرقم

التايل:حديدكلمقرتحوموضوعاملقرتح.وستخصصاألمانةلكلمقرتحأرقاماًمرجعيةمكونةعلىالنحوواحدرقماًلت
ABC/25/3

على3إىلرقمالوثيقةاليتسينشرفيهااملقرتحويدلالرقم25هورمزالبلدصاحباملقرتح،ويشريالرقمABCحيثإنالرمز
قة.وستتوىلاألمانةإدراجالرمزاملكونمنثالثةأحرفورقمالوثيقة.غريأنترقيمالرقمالتسلسليللمقرتحداخلتلكالوثي

كلمقرتحسيتمبواسطةالنظاماإللكرتوينعلىاخلطعندتقدمياملقرتح.
ملواضيعوعلىأساساملسامهاتالواردةضمناملهلةالزمنيةاحملددة،سيقوممكتبتنميةاالتصاالتبتوزيعالوثائقبناًءعلىا

.املؤمتراليتحتددهااإلدارةاملقدمةلالقرتاحوذلكحرصاًعلىتيسرياملناقشاتيف

 المؤتمر أثناءمعالجة المساهمات 
املؤمتر. مدة لقصر نظرًا وذلك الفردية، للمسامهات املنهجية العروض على األولوية املوضوعية للمناقشات يكون أن ينبغي

 اإلحاالت تسهيل على بنودوحرصًا مبختلف املسامهات مجيع تربط مؤقتة وثيقة بإعداد األمانة ستقوم املناقشات، خالل
جدولاألعمال.وتشجعالدولاألعضاءوأعضاءالقطاعبشدةعلىعدمتقدميمسامهاتجديدةأثناءاملؤمتر.

 الطول األقصى للمساهمات الُمقدَّمة
يأنتُقدمإىلمديرمكتبتنميةاالتصاالت.صفحاتوينبغ(5)ينبغيأالتتجاوزاملسامهةمخس

وسُيرتجم ينبغيتقدميملخصتنفيذي. إىلحدكبري، الطولاألقصىاملسموحبه تتجاوز تفصياًل أكثر مسامهة ويفحالة
ةاألصليةامللخصالتنفيذيفقطإذاُقدمضمناملهلةالزمنيةاحملددة.وستتاحالنسخةاملفصلةللمسامهةعلىاخلطفقطوباللغ

املقدمةهبا.
___________
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