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 األمانة العامة

   
 2014يناير  30جنيف،  DM 1005 :املرجع

 ماس زافازافا، كوس لالتصال:
 معارف مشاريع وإدارة ال رئيس دائرة دعم ال

 

 مشاركة بصفة مراقب منظمات ال الميع  إىل ج - 5447 730 22 41+ اهلاتف:

  5484 730 22 41+ الفاكس:
  itu.int-WTDC@2014 الربيد اإللكرتوين:

   
 ، دبي،2014مي لتنمية االتصاالت لعام  مر العال مؤت في البصفة مراقب مشاركة  دعوة إلى ال :املوضوع

 2014أبريل  10مارس إلى  30متحدة، من  اإلمارات العربية ال

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

وفقًا ملا اعتمده اجمللس مبوافقة  (WTDC-14) 2014 بناًء على تغيري موعد ومكان انعقاد املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام
من القواعد العامة ملؤمترات  3من اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت والقسم  25 باملادة األغلبية املطلوبة من الدول األعضاء وعمالً 

العاملي لتنمية منظمتكم إىل املشاركة بصفة مراقب يف املؤمتر االحتاد ومجعياته واجتماعاته، فإنه من دواعي سروري أن أدعو 
 إلى مارس 30في دبي بمركز التجارة العالمي في الفترة من ، الذي سيعقد 2014 (WTDC-14) لعاماالتصاالت 

 دعوة كرمية من حكومة اإلمارات العربية املتحدة.ناًء على ب 2014 أبريل 10
كل أربع سنوات يف الفرتة الواقعة بني مؤمترين للمندوبني املفوضني. وتوفر   (WTDC) تُعقد املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت

حمفاًل للنظر يف املواضيع واملشاريع والربامج ذات الصلة بتنمية االتصاالت وتقدمي توجيهات وإرشادات لقطاع  املؤمترات هذه
 االتصاالت. تنمية

بصيغته اليت أقرها اجمللس مبوافقة األغلبية املطلوبة من الدول األعضاء،  WTDC-14مشروع جدول أعمال املؤمتر  1ويرد يف امللحق 
 مشروع هيكل املؤمتر. 2 امللحق ويرد يف

 تفاصيل مفيدة بشأن التسجيل وغري ذلك من إجراءات. 3وترد يف امللحق 
إذا احتجتم إىل أي معلومات أخرى يرجى االتصال بالسيد كومساس زافازافا، رئيس دائرة دعم املشاريع وإدارة املعارف، عرب و 

 .41+ 22 730 5447أو باهلاتف  itu.int-WTDC@2014 الربيد اإللكرتوين إىل العنوان
 أتطلع باهتمام بالغ إىل مشاركتكم.

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 [توقيع عليه األصل]

 مدون إ. توريه الدكتور ح
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 1ق ملحـ ال

 2014لتنمية االتصاالت لعام مي  مر العال مؤت جدول أعمال ال

 تقرير عن أنشطة قطاع تنمية االتصاالت أوالا 
 حيدر آبادخطة عمل  تنفيذ 1)
 أنشطة الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت 2)
 أنشطة جلان الدراسات 3)
 القمة العاملية جملتمع املعلومات 4)
 العاملتوصيل مؤمترات القمة بشأن  5)
 اإلقليمي احلضورتعزيز  6)

 ستراتيجياتالسياسات واال ثانياا 
 تقرير عن حالة تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 1)
 ذات الصلة بعمل قطاع تنمية االتصاالت 2010مؤمتر املندوبني املفوضني لعام نتائج  2)
تكنولوجيا املعلومات ة االتصاالت/بتنميالرئيسية األخرى ذات الصلة  مؤمترات االحتاد واجتماعاتهنتائج  3)

ومجعية  2012 واملؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام 2012)املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  واالتصاالت
املنتدى العاملي لسياسات و  2012 واجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام 2012 االتصاالت الراديوية لعام

 مات(ومنتديات القمة العاملية جملتمع املعلو  2013 لعام االتصاالت
 2013لعام  التحضريية نتائج االجتماعات اإلقليمية 4)
 سرتاتيجية لالحتادمسامهة قطاع تنمية االتصاالت يف اخلطة اال 5)
 2014اإلعالن الصادر عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  6)

 خطة عمل قطاع تنمية االتصاالت ثالثاا 
 التعاون بني األعضاء 1)

 الدراساتجلان  ( أ 
 الدراسة مسائل ‘1’
 اهليكل وأساليب العمل ‘2’

 الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت (ب
 اهليكل وأساليب العمل ‘1’
 تفويض الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت للتصرف بني املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت ‘2’

 (2010ع يف حيدر آباد، املراج   24 القرار)
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 مل مكتب تنمية االتصاالتبرنامج ع 2)
 القضايا السياسية والتنظيمية ( أ 

 القضايا التقنية والتشغيلية (ب
 املبادرات واملشاريع اإلقليمية 3)

 األولويات اإلقليمية ( أ 
 التمويل والشراكات لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ب
 دور القطاع اخلاص (ج
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 2ملحـق  ال
 مر واختصاصات اللجان مؤت مشروع هيكل ال

 اجتماع رؤساء الوفود
من القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته، يعقد قبل اجللسة االفتتاحية للمؤمتر  49االختصاصات: وفقًا للرقم 

حات بشأن تنظيم اجتماع لرؤساء الوفود الذين يقومون خالل االجتماع بإعداد جدول أعمال اجللسة العامة األوىل وإعداد مقرت 
 املؤمتر وبشأن الرؤساء ونواب الرؤساء للمؤمتر وجلانه، وعند االقتضاء، فريق )أفرقة( عمل اجللسة العامة.

 لجنة التوجيه :1اللجنة 
 اإلمكان قدر التزامن وجتنب وعددها، اجللسات ترتيب وختطيط العمل، سري حبسن املرتبطة األمور مجيع االختصاصات: تنسيق

 الوفود. بعض ألعضاء احملدود للعدد نظراً 
 العامة ونواهبم. اجللسة عمل وفريق )أفرقة( اللجان رؤساء من وكذلك ونوابه املؤمتر رئيس من اللجنة هذه تتألف

 لجنة مراقبة الميزانية :2اللجنة 
 النفقات حسابات وإقرار وفحص للمندوبني، املتاحة العمل ووسائل املؤمتر بتنظيم املتعلقة الرتتيبات االختصاصات: حتديد

 اليت التكاليف تقدير وكذلك للمؤمتر التقديرية النفقات جمموع عن العامة اجللسة إىل تقرير وتقدمي املؤمتر فرتة طوال املتكبدة
 املؤمتر. قرارات تنفيذ عن ستنشأ

 األهداف :3اللجنة 
العمل؛ واستعراض وإقرار النواتج والنتائج  االختصاصات: استعراض وإقرار جدول األعمال وإعداد مقرتحات بشأن تنظيم

األساسية املتوقعة ومؤشرات األداء األساسية املتعلقة باألهداف؛ واستعراض املسائل اليت تدرسها جلان الدراسات واملبادرات 
واملوافقة عليها؛  اإلقليمية ذات الصلة واملوافقة عليها، ووضع مبادئ توجيهية مالئمة لتنفيذها، واستعراض القرارات ذات الصلة

 والعمل على أن تكون النواتج متوافقة مع هنج اإلدارة القائمة على النتائج بغية حتسني فعالية اإلدارة ومساءلتها.

 أساليب عمل قطاع تنمية االتصاالت :4اللجنة 
املسامهات املتعلقة االختصاصات: استعراض وإقرار جدول األعمال وإعداد مقرتحات بشأن تنظيم العمل؛ وفحص املقرتحات و 

اخليارات املتاحة بالتعاون بني األعضاء وتقييم أساليب العمل وسري أعمال جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت، وتقييم وحتديد 
ات تدرسها جلان الدراس لتحقيق التنفيذ األمثل للربامج وإقرار إجراء التغيريات املناسبة فيها بغية تعزيز التآزر بني املسائل اليت

 والربامج واملبادرات اإلقليمية.

 لجنة الصياغة :5اللجنة 
 تغيري دون لالتصاالت، الدويل لالحتاد الست الرمسية اللغات يف املؤمتر استنتاجات تتضمن اليت النصوص مواءمة: االختصاصات

 إقرارها. أجل من العامة اجللسة إىل رفعها هبدف وذلك االحتاد، دستور من 22 املادة يف احملدد النحو على املعىن،



- 5 - 

\\blue\dfs\BDT\WTDC-2014\Invitations\3rd Invitation\Observers\WEB\DM1005_WTDC14_Third_Invitation_Observers-ar.docx   (357185) 30.01.14 30.01.14 

 توضيحيةمالحظة 
من القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته جيوز للجلسة العامة للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت أن  63وفقًا للرقم 

 تشكل جلاناً للنظر يف أمور أحيلت إىل املؤمتر.
 

 لعامة على النحو املوضح فيما يلي:للجلسة ا وإضافًة إىل ذلك، يُقرتح تشكيل فريق ي عمل تابعني
 فريق العمل ألف: اخلطة االسرتاتيجية لقطاع تنمية االتصاالت واإلعالن

االختصاصات احملتملة: صياغة مشروع إعالن وإعداد مسامهة قطاع تنمية االتصاالت يف اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد اليت 
 املفوضني.سيعتمدها املؤمتر املقبل للمندوبني 

 
 وما بعد ذلك (WSIS+10)فريق العمل باء: القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد عشر سنوات من انعقادها 

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

 
  



- 6 - 

 3ملحـق  ال
 الترتيبات التنظيمية

 توجيه الدعوة والمشاركة
يرسل األمني العام، بعد التشاور مع مدير مكتب تنمية االتصاالت، دعوة إىل إدارة كل دولة عضو، وإىل أعضاء قطاع تنمية 

من اتفاقية االحتاد الدويل  25 االتصاالت وإىل املنظمات واملؤسسات املشار إليها يف األحكام ذات الصلة من املادة
 .(2010)املراج ع يف غواداالخارا،  99 لالتصاالت، وكذلك إىل فلسطني وفقاً للقرار

إىل ممثلني  وأوراق االعتماد غري مطلوبة حلضور املؤمتر. إال أنه جيب على كل دولة عضو أو عضو قطاع ينوي إرسال وفد أو
من  339 املمثلني )الرقم ت بذلك مع حتديد أمساء ووظائف مجيع أعضاء الوفد أوأن خيطر مدير مكتب تنمية االتصاال املؤمتر،

 اتفاقية االحتاد(.
املشاركة يف املؤمتر  وحرصاً على اختاذ الرتتيبات الالزمة يف الوقت املناسب، ُتدعى الدول األعضاء وأعضاء القطاع الذين يرغبون يف

)املراج ع  99من اتفاقية االحتاد أو القرار  25 ر بصفة مراقب مبوجب املادةوكذلك املنظمات واملؤسسات اليت حيق هلا احلضو 
 (، إىل القيام بالتسجيل املسبق.2010غواداالخارا،  يف

 التسجيل
سيبدأ التسجيل املسبق على اخلط حصرًا من خالل جهات االتصال اليت تعينها كل إدارة وكل كيان حيق له املشاركة 

 يف مكان املؤمتر فسيبدأ قبل افتتاح املؤمتر بثالثة أيام. املؤمتر. أما التسجيل يف
على  ويتمثل دور جهات االتصال يف استيفاء إجراءات التسجيل املتعلقة باإلدارات والكيانات اخلاصة هبا. وميكن احلصول

 .العنوان يف هذا (TIES) تبادل معلومات االتصاالت االتصال عن طريق التسجيل يف خدمةقائمة جهات 

 التنظيم المؤقت للمؤتمر
مشروع هيكل املؤمتر وكذلك اقرتاح يتعلق باختصاصات اللجان وفريق  2 بإنشاء جلان لتسيري أعماله. ويرد يف امللحق املؤمترسيقوم 

 لعامة.العمل التابع للجلسة ا

 وثائق المؤتمر
 ستنشر الوثائق التحضريية التالية:

 آباد تقرير بشأن تنفيذ خطة عمل حيدر •
 تقرير بشأن أنشطة الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت  •
 2014 تقرير بشأن االجتماعات اإلقليمية التحضريية للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام •

 الدراساتتقارير رؤساء جلان  •
 مسامهة قطاع تنمية االتصاالت يف اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد •
 تقرير بشأن تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات •
 تقرير بشأن مبادرة توصيل العامل •
 (WTDC-14)مسامهات من الدول األعضاء وأعضاء قطاع تنمية االتصاالت إىل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  •

http://www.itu.int/net3/ITU-D/meetings/registration/?_eventid=4000187
http://www.itu.int/net3/ITU-D/meetings/registration/?_eventid=4000187
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، ستجري أعمال املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 2010 ملؤمتر املندوبني املفوضني لعام 154 والقرار 1141 طبقًا لقرار اجمللس
بدون استعمال نسخ ورقية قدر اإلمكان. وسُيشجع كل مشارك على تنزيل تطبيق مزامنة الوثائق الذي سيتزامن  2014 لعام

وكول نقل امللفات باالحتاد للسماح بأن يكون يف متناول املشاركني يف أي وقت مجيع وثائق املؤمتر بشكل أوتومايت مع خمدم بروت
لالحتاد. وباإلضافة إىل ذلك، سيتاح خمدم وثائق حملي يف مكان املؤمتر الست املنشورة واملتاحة بأي لغة من اللغات الرمسية 
املنشورة واملتاحة بأي لغة من اللغات الرمسية الست لالحتاد. وسيحصل كل وفد للسماح بالنفاذ الفوري إىل مجيع وثائق املؤمتر 

 وكيان مشارك على جمموعة واحدة من الوثائق )نسخة مطبوعة(.
 ستتاح الوثائق يف املوقع اإللكرتوين للمؤمتر يف العنوان التايل:

http://www.itu.int/WTDC14. 

ميلكون حواسيب حممولة، سيتاح مقهى  وبالتايل، يرجى من املشاركني إحضار حواسيبهم احملمولة اخلاصة هبم. وبالنسبة للذين ال
 إنرتنت لتنزيل الوثائق وطباعتها، عند اللزوم، على أساس اخلدمة الذاتية.

___________ 
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