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 (WTDC-17)2017املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  املوضوع:

  حضرات السادة والسيدات،
  حية طيبة وبعد،ت

ن  حاد الدويل لالتصاالت لالت (WTDC-17) 2017 لتنمية االتصاالت لعام مقبلال ميمر العالمؤتاليشرفين أن أحيطكم علمًا 
 مجلسال موافقةوب األرجنتنيمة من حكومة ، بناًء على دعوة كري2017أكتوبر  20إىل  9بوينس أيرس، األرجنتني، من  يفعقد سيُ 

  حاد.االت وأغلبية الدول األعضاء يف
لتنمية  ميمر العالمؤتالإرسال وفد للمشاركة يف فلسطني إىل  دولة )، يسعدين أن أدعو2014، بوسان(املراَجع يف  99 ووفقاً للقرار
  .2017 لعام االتصاالت

مواضيع لا للنظر يف مفوضنيمرين للمندوبني اليف الفرتة الواقعة بني مؤت (WTDC) مية لتنمية االتصاالتمرات العالمؤتتُعقد الو 
ف من أجل تنمية امرات االسرتاتيجيات واألهدمؤتحدد هذه ال. وتبتنمية االتصاالت مشاريع والربامج ذات الصلةوال

يل حاد الدو الت االتصاالت م توجيهات وإرشادات لقطاع تنميةمعلومات واالتصاالت وتقداالتصاالت/تكنولوجيا ال
  .(ITU-D) لالتصاالت
"تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق أهداف التنمية  هو 2017 لعام مي لتنمية االتصاالتمر العالمؤتوموضوع ال

موافقة أغلبية الدول مجلس بمر الذي وافق عليه المؤتمشروع جدول أعمال ال 1ملحق . ويرد يف ال("ICTSDGs")املستدامة" 
لقرار األعضاء. و  د،  (املراَجع يف حيدر 31عمًال  ، ينظم مكتب تنمية لتنمية االتصاالت ميمر العالللمؤت )2010آ
حدًا لكل منطقة، سينظم اجتماعني منها يف الربع األخري من وا (RPM) حضريً اجتماعًا إقليميًا تحاد لالت (BDT) االتصاالت

  جدول الزمين هلذه االجتماعات.ال 2ملحق . ويرد يف ال2017 الربع األول من عام وأربعة اجتماعات يف 2016 عام
  .مرمؤتم مقرتحاتكم بشأن أعمال التقديإىل  أدعوكم أيضاً )، 2014، بوسان(املراَجع يف  99 ألحكام القرارووفقاً 

مفيدة بشأن التسجيل ال ، إضافًة إىل التفاصيل2017 لعام مي لتنمية االتصاالتمر العالمؤتالوسُريَسل إليكم قريبًا مشروع هيكل 
  مها.موعد النهائي لتقديمقرتحات والم المنح وإجراء تقديوال
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لقرار وتعميمها جنسنيالبني  مساواةالبشأن  حاداالتمع سياسة  ماشياً وت مكني الشباب ) بشأن ت2014(بوسان،  198، وعمًال 
 وشباب ساءنهذه الفرصة كي أشجعكم على إشراك  أغتنم، أود أيضاً أن معلومات واالتصاالتمن خالل االتصاالت/تكنولوجيا ال

  .وفدكم يف

 .2017 لعام مي لتنمية االتصاالتالعالمر مؤتأتطلع ببالغ االهتمام إىل مشاركتكم يف ال

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 [األصل علیھ توقیع]

 جاو هولني

 

  

  2017 لعام مي لتنمية االتصاالتالعالمر مؤتمشروع جدول أعمال ال  :1ملحق ال
ت إقليمية للتنميةمسبوقة بال (RPM)جدول الزمين لالجتماعات اإلقليمية التحضريية ال  :2ملحق ال   (RDF) منتد
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 1ملحـق ال
  2017لتنمية االتصاالت لعام  ميمر العالملؤتامشروع جدول أعمال 

  تنفيذ خطة عمل ديبتقرير عن   أوالً 
  عمل ديبتقاسم قصص النجاح والدروس املستفادة من تنفيذ خطة  1
 تقرير الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت 2
  تقرير جلان الدراسات 3
  الحتاد: تقرير بشأن تنفيذ نتائج مؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته األخرى املتعلقة بعمل قطاع تنمية االتصاالت 4

 (PP-14) 2014 مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  أ ) 
 (WRC-15) 2015 /املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام(RA-15) 2015ديوية لعام مجعية االتصاالت الرا  ب)
   (WTSA-16) 2016اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام   )ج

الحتاد يف خطوط عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات   5   مسامهة قطاع تنمية االتصاالت 

  املستدامة  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق أهداف التنميةسياسات واسرتاتيجيات   نياً 
  اجتماعات املائدة املستديرة للوزراء وقادة دوائر الصناعة

 2018-2021خطة عمل قطاع تنمية االتصاالت للفرتة   لثاً 
   2017 نتائج االجتماعات اإلقليمية التحضريية للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  1
الحتاد يف اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة   2   2020-2023مسامهة قطاع تنمية االتصاالت 
الحتاد للفرتة   3  2018-2021خطة عمل قطاع تنمية االتصاالت 
 2017إعالن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام   4
  الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت  5

 24 (القرار التصاالتا لتنمية العاملية املؤمترات بني للتصرف االتصاالت لتنمية ستشارياال الفريق تفويض  أ ) 
  ))2014(املراَجع يف ديب، 

  اهليكل وأساليب العمل  ب)
  جلان الدراسات  6

  مسائل الدراسات  أ ) 
  اهليكل وأساليب العمل  ب)

  القرارات والتوصيات  7
  املعلومات واالتصاالتآليات التمويل من أجل تنمية تكنولوجيا   8

  الشراكات  أ ) 
  دور القطاع اخلاص  ب)

  ما يستجد من أعمال  9
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 2ملحـق ال
  (RPM) التحضريية اإلقليمية لالجتماعات الزمين اجلدول

ت إقليمية للتنمية املسبوقة   (RDF) مبنتد

  املنطقة املكان  املوعد
 كومنولث ةملنطق التحضريي اإلقليمي االجتماعكومنولث الدول املستقلة:   مجهورية قريغيزستان  2016نوفمرب  9-11

  2016 نوفمرب 8 يف للتنمية اإلقليمي املنتدى يسبقهاملستقلة،الدول
إفريقيا: االجتماع اإلقليمي التحضريي ملنطقة إفريقيا، يسبقه املنتدى   مجهورية رواندا   2016ديسمرب  6-8

  2016 ديسمرب 5اإلقليمي للتنمية يف 
الدول العربية: االجتماع اإلقليمي التحضريي ملنطقة الدول العربية، يسبقه   مجهورية السودان   2017فرباير  1 -يناير  30

  2017يناير  29 املنتدى اإلقليمي للتنمية يف
راغواي  2017مارس  3 - 1 سبقه ياألمريكتان: االجتماع اإلقليمي التحضريي ملنطقة األمريكتني،   مجهورية 

  2017فرباير  28يف  املنتدى اإلقليمي للتنمية
آسيا واحمليط اهلادئ: االجتماع اإلقليمي التحضريي ملنطقة آسيا واحمليط   مجهورية إندونيسيا  2017مارس  21-23

  2017مارس   20 اهلادئ، يسبقه املنتدى اإلقليمي للتنمية يف
: االجتم  مجهورية ليتوانيا  2017أبريل  27-28 ، يسبقه املنتدى أورو اع اإلقليمي التحضريي ملنطقة أورو

  2017أبريل  26اإلقليمي للتنمية يف 

___________  
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