
 
 

International Telecommunication Union • Place des Nations, CH-1211 Geneva 20, Switzerland  
Tel: +41 22 730 5111 • Fax: +41 22 733 7256 • E-mail: bdtmail@itu.int • www.itu.int •  

 (BDT)مكتب تنمية االتصاالت 
 
 2016 يوليو 8جنيف،   
   

 إىل: BDT/DM/180 املرجع:
 ةمنطقة العربيحاد من الء يف االتإدارات الدول األعضا -
 ))2014ع يف بوسان، مراجَ (ال 99فلسطني (القرار  -
 يةمنطقة العربأعضاء قطاع تنمية االتصاالت من ال -
 منطقة العربيةمية من الاهليئات األكادي -
 جهااألمم املتحدة وصناديقها وبرام -
 التمويل اإلقليمية وكاالت -
 يةمنطقة العربمنظمات اإلقليمية لالتصاالت من الال -
 اتليةالس األنظمة لتشغيل احلكومية الدولية منظماتال -
 متحدةمتخصصة لألمم الالوكاالت ال -

  
 ARB)-(RPM للمنطقة العربية، واالجتماع التحضيري اإلقليمي 2017 يناير 29، (RDF)منتدى اإلقليمي للتنمية ال املوضوع:

 2017 فبراير 1 - يناير 30، (WTDC-17) 2017 لعام االتصاالت لتنمية العالمي للمؤتمر
 الخرطوم، السودان

 السادة والسيدات،حضرات 
 حية طيبة وبعد،ت

مزمع عقده استعداداً ال (RPM-ARB) مشاركة يف االجتماع التحضريي اإلقليمي للمنطقة العربيةيسعدين أن أدعوكم إىل ال
، 2017 فرباير 1يناير إىل  30 خرطوم بالسودان يف الفرتة منيف ال ،2017 (WTDC-17) لعام االتصاالت لتنمية ميالعال مرللمؤت
 السودان. يف (NTC) لالتصاالت القومية من اهليئة كرمية بدعوة

عملية  ) سعيًا إىل إشراك األعضاء يف2010 آباد، (املراَجع يف حيدر 31 التحضريي اإلقليمي استجابًة للقرار ينظم االجتماعو 
ىل إكما يسعى االجتماع .  مرمؤتانعقاد القبل حقيق تنسيق إقليمي تمن أجل  2017 مي لتنمية االتصاالت لعاممر العالمؤتال
ومات واالتصاالت، مع مراعاة معلجتها لتعزيز تنمية االتصاالت/تكنولوجيا الحديد القضايا ذات الُبعد اإلقليمي اليت يتعني معالت

 منطقة.بال اتللدول األعضاء وأعضاء القطاع األكثر إحلاحاً االحتياجات 
بلدان  يف معلومات واالتصاالتتنمية االتصاالت/تكنولوجيا اللمجاالت ذات األولوية األساسية حدد االجتماع الويتوقع أن ي

دول أعمال لالجتماع عد مشروع جحاد، أُ اليت يقوم هبا أعضاء االت الفعلية حقيقاً لذلك ولتسهيل األعمال التحضرييةمنطقة. وتال
 .1 الملحقعليه يف  مكن االطالعوي العربية للمنطقةالتحضريي اإلقليمي 
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خطة ال ت يفمة قطاع تنمية االتصاالمساهمشاركني يف هذا االجتماع استعراض وإرفاد املشروع األويل للألعضاء ال وسيتسىن أيضاً 
، 2018-2021 خطة عمل قطاع تنمية االتصاالت للفرتةمشروع األويل ل، وال2020-2023حاد للفرتة االسرتاتيجية لالت

مر. وترمي هذه الوثائق، اليت ستتاح على مؤتمهيداً لعقد الت 2017 مي لتنمية االتصاالت لعاممر العالمؤتإلعالن ال األويل مشروعوال
 منطقة. خاصة بكلال مسائل واألولوياتالمساعدة يف صياغة إىل ال ،الجتماع التحضريي اإلقليمي للمنطقة العربيةل اإللكرتوين موقعال

نتديات امل. وتوفر 2017 يناير 29مكان نفسه بتاريخ يف ال (RDF-ARB)العربية  للمنطقة اإلقليمي للتنمية منتدىوسُيعقد قبل االجتماع ال
 تكنولوجيا/االتصاالت جالم يف السياسات واضعياإلقليمية للتنمية الفرصة إلجراء حوار رفيع املستوى والتعاون وإقامة شراكات بني 

 بشأن ،الدوليةو  اإلقليمية اإلمنائية واملنظمات والوكاالت األكادميية واملؤسسات الصناعة ودوائر واملنظمني واالتصاالت املعلومات
ييم التوجهات االسرتاتيجية قوهي ترمي إىل توفري منرب لت. واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت جمال يف حمددة إقليمية مسائل
االتصاالت.  تنميةل تؤثر على خطة العمل اإلقليمية ملكتب تنمية االتصاالت، خالل الفرتات الفاصلة بني املؤمترات العاملية اليت قد

 لالجتماع التحضريي اإلقليمي للمنطقة العربية. اإللكرتوينموقع الاملنتدى قريباً يف  جدول أعمالوسيتاح مشروع 
هبذه الرسالة معلومات مفصلة عن تقدمي املسامهات، والتسجيل، وطلبات املنح، ومجيع املعلومات األساسية،   2الملحق ويوفر 

 كي يتسىن لكم املشاركة واالستفادة إىل أقصى حد من هذين احلدثني.
حتقيق أهداف  يفاملنتدى من أجل إبرازه واملسامهة  املنظَّمة خالل لألنشطة مرة ألول سُتقرتح اليت ةالرعاي بفرص العلم أخذ رجىوي

التايل:  العنوان يف اإلنرتنت على هاب الصلة ذات واملزايا الفرص هذه تفاصيل . وستتاح قريباً (SDG) التنمية املستدامة
http://www.itu.int/go/itudsponsorshipsةتنمي مكتب يظل بشأن مسائل الرعاية، استفسارات أي لديكم كانت  . وإذا 

 .bdtpartners@itu.intاإللكرتوين:  الربيد طريق عن به االتصال وميكن تصرفكم رهن االتصاالت
 جهتني التاليتني:وإذا احتجتم ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بال

 االتحاد الدولي لالتصاالت 
 حدادالسيد إبراهيم ال

 مكتب اإلقليمي للدول العربيةمدير ال
 71777 353 202+ اهلاتف:

 haddad@itu.int-ebrahim.al اإللكرتوين:عنوان الربيد 
 البلد المضيف 

 مد جيالينمهندس نادر أحال
 (NTC) مدير التقين للهيئة القومية لالتصاالتال

 2360 8356 1 249+ اهلاتف:
 arab.rpm@ntc.gov.sd عنوان الربيد اإللكرتوين:

أداة فّعالة ونافعة لتوجيه أعمالنا  2017 وأتطلع إىل تلقي مسامهاتكم لكفالة أن يكون املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام
 .يعاً مج ألولويات اليت ستحددو�اتلبية احتياجات بلدان املنطقة العربية استناداً إىل ا من أجل السنوات املقبلة يف

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.
 
 ] األصل عليه توقيع [
 

 سانو براهيما
 مديرال

 : مشروع جدول األعمال1ملحق ال :الملحقات
 : معلومات مفصلة2ملحق ال 
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 1ملحـق ال
 مشروع جدول أعمال

 االجتماع التحضيري اإلقليمي للمنطقة العربية

 االفتتاح حفل 1
 الرئيس وابانتخاب الرئيس ون 2
 جدول األعمال إقرار 3
 النظر يف خطة إدارة الوقت 4
)، واملسامهة (WTDC-14) 2014 لعام االتصاالت لتنمية العاملي تقدمي معلومات عن تنفيذ خطة عمل ديب (املؤمتر 5

 (SDG)وأهداف التنمية املستدامة  (WSIS)املعلومات  جملتمع العاملية تنفيذ خطة عمل القمة يف
 :االتصاالت نميةت قطاع بعمل املتعلقة األخرى واجتماعاته ومجعياته االحتاد مؤمترات نتائج تنفيذ بشأن تقرير 6

 العاملي املؤمتر/(RA-15) 2015 لعام الراديوية االتصاالت ، ومجعية(PP-14) 2014 لعام املفوضني املندوبني مؤمتر
 (WTSA-16) 2016 لعام االتصاالت لتقييس العاملية ، واجلمعية(WRC-15) 2015 لعام الراديوية لالتصاالت

 2017لعام  االتصاالت لتنمية العاملي األعمال التحضريية للمؤمتر 7
 2020-2023 املشروع األويل ملسامهة قطاع تنمية االتصاالت يف اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة 1.7
 الدراسات) نيت(مبا يف ذلك مسائل جل 2018-2021 األويل خلطة عمل قطاع تنمية االتصاالت للفرتةاملشروع  2.7
 2017لعام  االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر املشروع األويل إلعالن 3.7
 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت) 1النظام الداخلي لقطاع تنمية االتصاالت (القرار  4.7
 قرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالتتبسيط  5.7

 حديد األولويات للمبادرات اإلقليمية، واملشاريع املرتبطة هبا وآليات التمويلت 8
 يستجد من أعمال ما 9

 براهيما سانو

مديرال  
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 2ملحق ال

 المكان

 مكان التايل:حدثان يف السينظَّم ال
 فندق السالم روتانا 

 شارع إفريقيا
 السودانخرطوم، ال

 7777 8700 1 249+اهلاتف: 
 7788 8700 1 249+الفاكس: 

 sales.alsalam@rotana.comالربيد اإللكرتوين: 
 www.rotana.comموقع اإللكرتوين: ال

 ةالتأشير  على الحصول التسجيل ودعم

خط حصراً من خالل جهات االتصال اليت تعينها كل إدارة وكيان مؤهل للمشاركة. ويُفتح باب جري التسجيل املسبق على الي
 . التايل: موقع اإللكرتوينال من خالل 2016يونيو  27خط يوم التسجيل على ال

فندق السالم  عند مدخل قاعة االجتماع يف 00:14 الساعة يناير 28 السبت يوم االجتماع انعقاد مكان يف التسجيل وسيبدأ
فوتوغرافية  صورة ة حتملشخصي بطاقة مع هبم اخلاصة التأكيد رسالة إحضار املسبق بالتسجيل قاموا الذين املندوبني وعلى. روتانا

 تماعيتسجلون مباشرة في مكان انعقاد االج ويتعين على جميع المشاركين الذين .أو غريمها) قيادة(جواز سفر أو رخصة 
 .همب الخاصة المعينة االتصال جهة من اعتماد رسالة إحضار

كن االطالع على قائمة مبإدارهتا/كيا�ا. ويويتمثل دور جهة االتصال املعنية بالتسجيل يف القيام بإجراءات التسجيل اخلاصة 
 .يف هذا العنوان )(TIES االتصاالت معلومات تبادل خدمةباستعمال وسيلة الدخول إىل  (DFP)جهات االتصال املعينة 

الدخول.  ةري تأش على من البلد املضيف الدعم للحصول أيضاً  تطلب أن االتصال املعينةجهة  يتعني على احلاجة، وعند
 يلي التفاصيل الالزمة لالتصال بالشخص املكلف يف البلد املضيف بتقدمي الدعم للحصول على تأشرية الدخول.  وفيما

 مدحمد أحاملهندسة أريج م 
 مسؤولة عن العالقات الدولية

 (NTC)لالتصاالت  القومية اهليئة
 3291 1297 9 249+محمول: اهلاتف ال

 2356 8356 1 249الفاكس: 
 aryg@ntc.gov.sdالربيد اإللكرتوين: 

 لأسبوعني على األقل ملعاجلة طلب تأشرية الدخول. وميكن االطالع على معلومات إضافية بشأن تأشريات الدخو  إتاحةويرجى 
 .العربية للمنطقة اإلقليمي التحضريي لالجتماع موقع اإللكرتوينال يف

وإذا مل يكن إلدارتكم/كيانكم جهة اتصال معينة، أو يف حالة الرغبة يف تعديل تفاصيل االتصال و/أو تغيري جهة االتصال 
رمسية من مسؤول معتمد إىل قسم التسجيل حلضور اجتماعات مكتب تنمية االتصاالت (بالفاكس املعينة، يرجى إرسال رسالة 

) BDTMeetingsRegistration@itu.int أو بالربيد اإللكرتوين إىل العنوان: 41+ 22 730 41/5484+ 22 730 5545 إىل الرقم:
 تفاصيل احملدثة التالية: االسم العائلي للشخص املعين وامسه األول وعنوان الربيد اإللكرتوين اخلاص به.تتضمن ال

mailto:sales.alsalam@rotana.com
mailto:sales.alsalam@rotana.com
http://www.rotana.com/
http://www.rotana.com/
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http://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp
mailto:aryg@ntc.gov.sd
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 رسوم المشاركة

تعلق بالسفر ي ميع نفقاهتم فيماحمل جمشاركني تميع الحدثني. ولكن على جتفرض أي رسوم للمشاركة يف هذين ال ال
 والتأمني. واإلقامة

 المنح

 عن للفرد إلمجايلا محليال الناتج فيها يقل اليت البلدان من للمشاركني واحدة منحة تقدمي جيوز املتاحة، امليزانية حدود يف
 ."أوالً  ُخيدم أوالً  القادم"، على أساس (LDC) أمريكي، مع إيالء األولوية ألقل البلدان منواً  دوالر 000 2

جزئيتني  تنيمنح أو كاملة  واحدة منحة تكون اليت منحة،ال االحتاد طلب يف العضو للدولة معنيةال أن تعتمد اإلدارة من بد وال
 .2016ديسمبر  2يف  النهائي موعدال قبل بد من إرسال الطلب وال حيق له احلصول عليها، لكل بلد
 احملتمل الكبري للعدد ومراعاةً  جداً، محدودةال ميزانيةال حدود يف املؤهلة األعضاء الدول جانب من مشاركة أكرب ولتشجيع
وعند االقتضاء، . األخرى والنفقات والوجبات اإلقامة نفقات لتغطية خصصي مالئم يومي إقامة بدل سيتوفر منح،ال لطلبات
 .مباشر مسار أقصر عبر السياحية بالدرجة سفر تذكرة حاداالت سيوفر

 بعد تقديم طلب تسجيلكم.ويرجى مالحظة أنكم لن تستلموا استمارة طلب المنحة إال 
 .2016 ديسمبر 2 أقصاه موعد يف املنح شؤون قسم إىل والموقعة المعتمدة المنحة طلب استمارة إعادة وجيب

 .النهائي املوعد هذا بعد ترد اليت االستمارات يف يُنظر ولن

 المساهمات

 أعمال االجتماع.ماتكم يف االجتماع التحضريي اإلقليمي األساس الذي ستعتمد عليه تشكل مساه
 العربية للمنطقة قليمياإل التحضريي لالجتماع اإللكرتوين موقعال يف خطال على متاحال النموذج باستخدام ماتمساهال تقدمي جبوي

 عميج تكون أن لضمان اخلط على متاحال التقدمي بنموذج متكممساهل األصلية Word النسخة إرفاق بلغات االجتماع. ويرجى
 .صحيح بشكل معروضة واجلداول البيانية والرسوم اإللكرتونية الروابط

تقدمي ل النهائية واعيدامل، ُحّددت للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )2014ع يف ديب، (املراجَ  1من القرار  1.12وعمًال بالفقرة 
 النحو التايل:املسامهات على 

 الموعد النهائي لتقديم المساهمات موعد الحدثين
 تالمساهما الموعد النهائي األخير لتقديم بغية ضمان ترجمتها

 2017يناير  29للتنمية:  اإلقليمي املنتدى
 التحضريي اإلقليمي: االجتماع

 2017فرباير  1 - يناير 30
 2017يناير  16 2016ديسمرب  30

 اللغات

 .هبذه اللغات الفورية الرتمجة العربية واإلنكليزية والفرنسية. وستوفر باللغات حدثانال سيجرى
تنص عليه  محددة إىل اللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية، وفقًا ملاوسترتَجم الوثائق الواردة يف حدود املواعيد النهائية ال

 التحضريي يوماً قبل بدء االجتماع 30(أي  ر العاملي لتنمية االتصاالتللمؤمت )2014(املراَجع يف ديب،  1 من القرار 1.12 الفقرة
 العربية). للمنطقة اإلقليمي

http://www.itu.int/go/ar/wtdc17rpm
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 السياسة المتعلقة باستخدام الورق والحصول على الوثائق

  ، يفمات والعروضمساه: فستتاح مجيع املواد، مبا فيها البدون استخدام الورقحدثني سُيعقدان يرجى مالحظة أن ال
33Tالعربية للمنطقة اإلقليمي التحضريي الجتماعل اإللكرتوينموقع ال. 

على  االطالع يتسىن لكي (TIES) االتصاالت معلومات تبادل خلدمة حساب رقم على احلصول سيلزم ويرجى مالحظة أنه
العربية. وإذا مل يكن لديكم رقم حساب بعد، فيمكنكم طلبه من خالل الرابط  للمنطقة اإلقليمي التحضريي وثائق االجتماع

 ./http://www.itu.int/TIESالتايل: 
 لالطالعلكرتوين موقع اإلوللدخول إىل ال حملياً  الوثائق مجيع لتحميل به اخلاص احملمول احلاسوب إحضار مندوب كل  من ويرجى

 .اجلديدة الوثائق على
 الجتماعل رتوينموقع اإللكال، سواء لألجهزة املتنقلة أو للحواسيب، يف "االتصاالت تنمية قطاع أحداث" وسيتاح التطبيق

 .مزامنة أداة، كما ستتاح عليه العربية للمنطقة اإلقليمي التحضريي

 معلومات عملية

 الجتماعل موقع اإللكرتوينال يف حدثني ومعلومات عمليةالفنادق املوجودة بالقرب من مكان انعقاد ال عن معلومات ستتاح
 .العربية للمنطقة اإلقليمي التحضريي

 جهات االتصال

 االتحاد الدولي لالتصاالت 
 حدادإبراهيم الالسيد 
 مكتب اإلقليمي للدول العربيةمدير ال

 71777 353 202+اهلاتف: 
 haddad@itu.int-ebrahim.alعنوان الربيد اإللكرتوين: 

 البلد المضيف 
 مد جيالينمهندس نادر أحال
  (NTC)لالتصاالت  القومية للهيئة التقين مديرال

 2360 8356 1 249+اهلاتف: 
 arab.rpm@ntc.gov.sdعنوان الربيد اإللكرتوين: 

___________ 
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