
 

International Telecommunication Union • Place des Nations • CH-1211 Geneva 20 • Switzerland  
Tel: +41 22 730 5111 • Fax: +41 22 730 5545/730 5484 • E-mail: bdtmail@itu.int • www.itu.int/itu-d 

 

 

 (BDT) مكتب تنمية االتصاالت

 

 2013فبراير  27 جنيف، BDT/RPM-ARB/DM-273  :املرجع

 إىل: 

 منإدارات الدول األعضاء في االتحاد  -  
 المنطقة العربية 

أعضاء قطاع تنمية االتصاالت في االتحاد  -
 من المنطقة العربية

 المنظمات اإلقليمية والدولية -
المنظمات الحكومية الدولية القائمة بتشغيل  -

 أنظمة ساتلية

  

  

  

 

 (RPM) ، واالجتماع التحضيري اإلقليمي2013 أكتوبر 28، (RDF)منتدى التنمية اإلقليمي  :الموضوع
 ، البحرين2013 أكتوبر 3129العربية،  للدول

 ،حضرة السيد الفاضل/السيدة الفاضلة

 تحية طيبة وبعد،
زمع عقده استعدادًا للمؤتمر الم   العربية للدوليسعدني أن أدعوكم إلى المشاركة في االجتماع التحضيري اإلقليمي 

 2013 أكتوبر 31 إلى 29 الفترة من، وذلك في (WTDC-RPM-ARB) 2014 العالمي لتنمية االتصاالت لعام
 البحرين بدعوة كريمة من حكومة البحرين. في

( سعيًا إلى تحقيق تنسيق 2010 آباد، ع في حيدر)المراج   31 للقرار وتنظم االجتماعات التحضيرية اإلقليمية استجابةً 
شراك األعضاء في عملية المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام من بداياتها.  2014 (WTDC14) إقليمي أكبر وا 

عد اإلقليمي التي يتعين معالجتها لتعزيز تنمية وتسعى هذه االجتماعات كذلك إلى تحديد القضايا ذات الب  
للدول األعضاء وأعضاء  عرب عنهاالم   لحةاالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مع مراعاة االحتياجات الم  

 بالمنطقة. القطاع
االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات  إلى تنميةويتوقع أن يحدد االجتماع المجاالت ذات األولوية العليا األساسية بالنسبة 

واالتصاالت في بلدان المنطقة. وتحقيقًا لذلك ولتسهيل األعمال التحضيرية التي يقوم بها أعضاء قطاع تنمية 
 جتماع ويمكن االطالع علي  في الملحق.عد مشروع جدول أعمال لال، أ  في االتحاد االتصاالت

المقرر أن  (RDFARB) أيضًا منتدى التنمية اإلقليمي العربي لينظم وسيغتنم االتحاد فرصة انعقاد هذا االجتماع
ويرمي المنتدى إلى توفير منبر من أجل الحوارات المفتوحة  .2013 أكتوبر 28 تستضيف  حكومة البحرين يوم

ين واضعي سياسات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والهيئات التنظيمية ودوائر والتعاون والشراكات ب
ال مج في قضايا إقليمية محددة الصناعة والهيئات األكاديمية ووكاالت التنمية اإلقليمية والدولية ومنظماتها بشأن

 الموقع اإللكتروني لالجتماع فيقريبًا  المنتدىاالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وسيتوفر جدول أعمال 



- 2 - 

 

 

 .التحضيري اإلقليمي للمنطقة العربية

 المساهمات
. 2013 يوليو 22 ، سيتاح نموذج للمساهمة يومالتحضيري اإلقليمي للمنطقة العربيةتسهياًل لتقديم المساهمات إلى االجتماع 

ضافة إلى ذلك، ومن أجل توفير نهج مشترك للتقدم بالمقت سرعة في معالجة الوثائق المقدمة الرحات، سيوفر النموذج كذلك وا 
هذا النموذج للتأخير في معالجتها ونشرها.  باستعمالتقدم  بخفض إعادة نسق المساهمات. وقد تتعرض المساهمات التي ال
 وستنشر وثائق العمل على نفس الموقع اإللكتروني بمجرد توفرها.

( للمؤتمر 2010 آباد، ع في حيدر)المراج   1 ية من جانب الوفود وتماشيًا مع القرارولتحقيق تقدم في األعمال التحضير 
العالمي لتنمية االتصاالت، ينبغي تقديم المقترحات والمساهمات بشأن بنود مشروع جدول األعمال بأسرع وقت ممكن 

 .2013 سبتمبر 29 وفي موعد أقصاه

 التسجيل وطلبات المنح
التي تعينها  (DFP) المعينة لخط حصرًا من خالل جهات االتصالوتقديم طلبات المنح على ايجري التسجيل المسبق 

 .2013 يوليو 22 ، وذلك اعتبارًا منوالمنتدىكل إدارة وكيان مؤهل للمشاركة في االجتماع 
 المعنية تصالاعتماد من جهة اال  رسالةالذين سيقومون بالتسجيل في مكان االجتماع تقديم  المشاركينويتعين على 

 من الكيان الذي يتبعونه.
في القيام بإجراءات التسجيل الخاصة بكياناتها/إداراتها ويمكن االطالع على قائمة  المعينة ويتمثل دور جهات االتصال

  العنوان التالي: في TIES جهات االتصال باستعمال وسيلة الدخول إلى الخدمة
D/meetings/registration/-http://www.itu.int/net3/ITU. 

  :الموقع اإللكتروني لالجتماعالحصول على استمارة التسجيل من  المعينةويمكن لجهات االتصال 
D/meetings/registration/-int/net3/ITUhttp://www.itu.. 

ذا   االتصالو/أو تغيير جهة  االتصالفي تعديل بيانات  معينة، أو في حالة الرغبةجهة اتصال  لم يكن إلدارتكم/كيانكموا 
االسم العائلي واالسم األول وعنوان البريد اإللكتروني في رسالة رسمية ، يرجى تقديم التفاصيل التي تشمل المعينة
 .registration@itu.int-bdt  أو بالبريد اإللكتروني على العنوان: 41+ 22 730 41/5484+ 22 730 5545 بالفاكس

تقديم إما منحة واحدة كاملة أو منحتين جزئيتين لكل  يمكنوفي حدود الموارد المالية المتاحة ولتشجيع المشاركة، 
والدول األعضاء المستحقة لمنح من االتحاد هي . والمنتدى للمشاركة في االجتماع الدول المستحقة عضو من دولة

يتجاوز فيها  والبلدان ذات الدخل المنخفض التي ال (LDC) الدول التي حددتها األمم المتحدة بصفتها أقل البلدان نمواً 
الجزئية، يتحمل االتحاد  إلى المنحوبالنسبة  كي للفرد الواحد.دوالر أمري 2 000 (GDP) الناتج المحلي اإلجمالي

بطاقات السفر بالطائرة أو بدل اإلعاشة اليومي في حين تتحمل الدولة العضو باقي تكاليف المنحة. وللحصول  تكاليف
 ي االستمارة.أمام اإلطار المناسب ف عالمة ووضععلى الخط  أوالً على استمارة المنح، يجب على المشاركين التسجيل 

التسجيل المسبق يستمر . و 2013 سبتمبر 27 موعد أقصاه ويجب إعادة استمارة طلب المنحة المعتمدة والموقعة في
 .2013 أكتوبر 31 ، أي حتى يومالتحضيري اإلقليميبدون طلب الحصول على منح حتى اختتام االجتماع 

 معلومات عملية للمشاركين
ي ستخدم فيهما ورق بأقصى قدر ممكن وذلك لدعم الجهود العالمية في مكافحة  أقترح أال، أود أن والمنتدىبالنسبة لالجتماع 

ورقية  اً تغير المناخ. وتسهياًل للعمل، ي رجى من المشاركين إحضار حواسيبهم المحمولة معهم. بيد أن  إذا احتاج وفدكم نسخ
لكل دولة عضو تطلب ذلك.  (2) يع هذه النسخ بواقع مجموعتينتوز  نود تحديدمن وثائق هذين الحدثين، فيرجى العلم بأننا 

 .(RDFARB) والمنتدى (RPMARB) الموقع اإللكتروني لالجتماع فيأن الوثائق ستكون متاحة  مالحظةوي رجى 

http://www.itu.int/net3/ITU-D/meetings/registration/
http://www.itu.int/net3/ITU-D/meetings/registration/
http://www.itu.int/net3/ITU-D/meetings/registration/
http://www.itu.int/net3/ITU-D/meetings/registration/
mailto:bdt-registration@itu.int
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جراءات الحصول على التأشيرة قريبًا وست    الموقع اإللكتروني لالجتماع. فيعرض معلومات عملية بشأن اإلقامة في الفنادق وا 
ذا كنتم في حاجة إلى مزيد من وأبقى رهن إشارتكم، و  االتصال  من الموظف المعني لديكم المعلومات، يرجىا 

عبر البريد اإللكتروني على العنوان  العربي التابع لالتحادبراهيم الحداد، المدير اإلقليمي للمكتب اإلقليمي إ بالسيد
ebrahim.alhaddad@itu.int 202+ 35 37 17 77 أو هاتفيًا على الرقم. 

الة ونافعة لتوجي  أداة فع   2014 وأتطلع إلى تلقي مساهماتكم لكفالة أن يكون المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام
 لحة التي ستحددونها.تياجات بلدان المنطقة العربية استنادًا إلى األولويات الم  أعمالنا في السنوات المقبلة لتلبية اح

 .وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

 ]توقيع عليه األصل[

 براهيما سانو

 المدير

 

 : مشروع جدول األعمال األوليالملحقات
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 الملحـق

 
 مشروع جدول األعمال األولي

 2013لالجتماع التحضيري اإلقليمي للمنطقة العربية، 
   
  حفل االفتتاح 1
  انتخاب الرئيس ونائب الرئيس 2
  اعتماد جدول األعمال 3
  النظر يف خطة إدارة الوقت 4
( وخطة عمل القمة العاملية 2010 آباد )املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام تقييم تنفيذ خطة عمل حيدر 5

 جملتمع املعلومات
 

واملؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية  2012 تقريران عن نتائج اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام أ5
 ذات الصلة بأعمال قطاع تنمية االتصاالت 2012 لعام

 

  حتديد اجملاالت ذات األولوية 6
الدراسة  ومسائليف ذلك أساليب العمل  من أجل أعمال قطاع تنمية االتصاالت يف املستقبل )مبا مواضيع 7

 
م
 ترتبط باجملاالت ذات األولوية احملددة (سندة إىل جلنيت الدراساتامل

 

  حتديد األولويات للمبادرات اإلقليمية 8
  يستجد من أعمال ما 9

 براهيما سانو
  المدير

 


