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 2017يناير  19جنيف،  BDT/TDAG/009الرسالة املعممة  املرجع:
   

 إىل:  
 االحتاد؛ إدارات الدول األعضاء يف -
 (؛2014)املراَجع يف بوسان،  99القرار  -
 ؛أعضاء قطاع تنمية االتصاالت -
 ؛مكتب الفريق االستشاري لتنمية االتصاالتأعضاء  -
 رؤساء جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت ونواهبم  -

   
 2017 مايو 9-12 للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت، جنيف، سويسرا الثاني والعشروناالجتماع  املوضوع:

االجتماع التنسيقي  يسبقه (،للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت ةالعمل بالمراسلة التابعأفرقة و)
 2017مايو  8 في لالجتماعات اإلقليمية التحضيرية

 حضرات السادة والسيدات،
 طيبة وبعد، حتية
 (TDAG) االجتماع الثاين والعشرين للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت يف املشاركةأن أدعوكم إىل دواعي سروري البالغ  ملنإنه 

 مقر االحتاد يف جنيف. يف 2017 مايو 12إىل  9الفرتة من  قده يفاملزمع ع
االسرتاتيجية والتشغيلية لقطاع تنمية  وهلذا االجتماع جدول أعمال موسع حيث سيتناول، من بني مجلة أمور، تنفيذ اخلطتني

األعمال التحضريية ، و 2018-2021 للفرتة لقطاع تنمية االتصاالت الرباعية املتجددةالتشغيلية  ، واخلطة2016 االتصاالت لعام
إىل  9الفرتة من  الذي سُيعقد يف بوينس آيرس، األرجنتني، يف 2017 (WTDC-17)لعام  لتنمية االتصاالت العامليؤمتر ملل

 بناًء على دعوة كرمية من حكومة األرجنتني. 2017 أكتوبر 20
بإعداد ومناقشة  2016 ومارس 2015 وكما تذكرون، قام الفريق االستشاري وأفرقة العمل باملراسلة التابعة له يف اجتماعيه يف أبريل

، اليت كانت متاحة أمام أعضاء 2017ة االتصاالت لعام املشاريع التمهيدية للوثائق الرئيسية الثالث املتعلقة باملؤمتر العاملي لتنمي
املبينة الوثائق و  التمهيدية الثالثةاملشاريع وُقدمت فيما بعد مجيع . 2016االحتاد للتشاور بشأهنا والتعليق عليها حىت هناية يونيو 

للحصول على أي  (WTDC-17) 2017لمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام ل االجتماعات اإلقليمية التحضريية الستة إىل أدناه
 :بشأهناأخرى مدخالت 

  ؛2020-2023املشروع التمهيدي ملسامهة قطاع تنمية االتصاالت يف اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة  
0007/-C-RPMARB-nt/md/D14http://www.itu.i  

  0008 ؛خلطة عمل قطاع تنمية االتصاالت التمهيدياملشروع/-C-RPMARB-http://www.itu.int/md/D14  

mailto:bdtmail@itu.int
http://www.itu.int/itu-d
http://www.itu.int/md/D14-RPMARB-C-0007/
http://www.itu.int/md/D14-RPMARB-C-0007/
http://www.itu.int/md/D14-RPMARB-C-0008/
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 تمهيدي إلعالن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعامالشروع امل (WTDC-17) 2017؛  
0009/-C-RPMARB-http://www.itu.int/md/D14  

 (للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 1القرار ) التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت لقطاع تنمية االتصاالت النظام الداخلي  
0010/-C-RPMARB-http://www.itu.int/md/D14  

  0011 تبسيط قرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالتتقرير بشأن/-C-RPMARB-http://www.itu.int/md/D14  
 متثل هذه الوثائق كلها بنوداً هامة يف جدول أعمال الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت.و 

لتوحيد نتائج االجتماعات اإلقليمية التحضريية يف تقرير واحد.  2017مايو  8وعالوة على ذلك، سُيعقد اجتماع تنسيقي يوم 
 وسُيقدم التقرير املوحد إىل الفريق االستشاري للنظر فيه.

اليت هلا تأثري على عمل  (WTSA-16) 2016وسيستعرض الفريق االستشاري أيضًا نتائج اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام 
 قطاع تنمية االتصاالت.

اجلدول الزمين الجتماعات  2. ويرد يف امللحق مشروع جدول أعمال اجتماع الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت 1 امللحق يف ويرد
املوقع  يفوستنشر مجيع وثائق االجتماع فور تيسرها  واالجتماع التنسيقي لالجتماعات اإلقليمية التحضريية. فريق االستشاريال

 .)D/TDAG-www.itu.int/ITU( االتصاالت:اإللكرتوين للفريق االستشاري لتنمية 
فريق اجتماع ال األسبوع الذي سيجري فيه اليت أشجعكم على املشاركة فيها، خالل ،التاليةاألربعة وسوف تُعقد االجتماعات 

 :االستشاري لتنمية االتصاالت
  (االتصاالت لتنمية للمؤمتر العاملي 1 القرارباالحتاد ) لقطاع تنمية االتصاالتفريق العمل باملراسلة املعين بالنظام الداخلي 
  واإلعالن االسرتاتيجية والتشغيلية املعين باخلطتني باملراسلةفريق العمل 
 فريق العمل باملراسلة املعين بتبسيط قرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 
  املشرتك.بالقضايا ذات االهتمام  املعينفريق التنسيق بني القطاعات 
. علوماتإذا احتجتم إىل مزيد من املت، رهن إشارتكم يوشي توريغوا، نائب مدير مكتب تنمية االتصاال بقى السيديو 

 .secretariat@itu.int-tdag، بريد إلكرتوين: 5484 730 22 41+، فاكس: 5784 730 22 41+ هاتف:
مكتب  ة دائمًا لعملنا يفصياتكم القّيموتو تطلع إىل مشاركتكم الفّعالة وإىل مشورتكم أفإين وكما هو احلال دائماً، 

 االتصاالت. تنمية
 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 ]األصل عليه التوقيع[

 سانو براهيما
 مديرال

 

 2017: مشروع جدول أعمال الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت لعام 1امللحق  امللحقات:
االستشاري لتنمية االتصاالت واالجتماع التنسيقي لالجتماعات  اجلدول الزمين الجتماعات الفريق: 2امللحق 
 التحضريية اإلقليمية
 مذكرة معلومات للمشاركني: 3امللحق 

  

http://www.itu.int/md/D14-RPMARB-C-0009/
http://www.itu.int/md/D14-RPMARB-C-0009/
http://www.itu.int/md/D14-RPMARB-C-0010/
http://www.itu.int/md/D14-RPMARB-C-0010/
http://www.itu.int/md/D14-RPMARB-C-0011/
http://www.itu.int/ITU-D/TDAG
mailto:tdag-secretariat@itu.int
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 1امللحـق 

 (TDAG)الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت 

 2017مايو  9-12الثاني والعشرون، جنيف، االجتماع  
  
 TDAG17-22/1-Aالوثيقة  
 2016ديسمبر  21  
 األصل: باإلنكليزية  
 

 مشـروع جـدول األعمـال
 
 كلمة األمني العام 1
 كلمة مدير مكتب تنمية االتصاالت 2
 من رئيس الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت افتتاحيةمالحظات  3
 خطة إدارة الوقت يف اعتماد جدول األعمال والنظر 4
 املتصلة بعمل قطاع تنمية االتصاالت 2016نتائج اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام  5
 2016تقرير بشأن تنفيذ اخلطتني االسرتاتيجية والتشغيلية لقطاع تنمية االتصاالت لعام  6
 تقارير بشأن أنشطة جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت  7
، مبا يف ذلك االستعراض الشامل تنفيذ خطة عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات يف مسامهة قطاع تنمية االتصاالت 8

 للجمعية العامة لألمم املتحدة وأهداف التنمية املستدامة
 2018-2021اخلطة التشغيلية الرباعية املتجددة لقطاع تنمية االتصاالت للفرتة  9

 :2017 ت لعامللمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالاألعمال التحضريية  10
 2017معلومات حمدثة بشأن األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  أ ( 

 تقرير االجتماع التنسيقي لالجتماعات اإلقليمية التحضريية ب(
 2017هيكل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  (ج
االسرتاتيجية لالحتاد، مبا يف ذلك التقرير املقدم من فريق مسامهة قطاع تنمية االتصاالت يف مشروع اخلطة  ( د

العمل باملراسلة التابع للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت واملعين باخلطتني االسرتاتيجية 
 واإلعالن والتشغيلية

بع للفريق مشروع خطة عمل قطاع تنمية االتصاالت مبا يف ذلك التقرير املقدم من فريق العمل باملراسلة التا ( ه
 واملعين باخلطتني االسرتاتيجية والتشغيلية واإلعالنلتنمية االتصاالت االستشاري 
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، مبا يف ذلك تقرير فريق العمل باملراسلة التابع 2017مشروع إعالن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  (و 
 والتشغيلية واإلعالنللفريق االستشاري لتنمية االتصاالت واملعين باخلطتني االسرتاتيجية 

للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت(،  1أساليب العمل والنظام الداخلي لقطاع تنمية االتصاالت )القرار  (ز 
واملعين بالنظام  لتنمية االتصاالتذلك التقرير املقدم من فريق العمل باملراسلة التابع للفريق االستشاري  يف مبا

 الداخلي لقطاع تنمية االتصاالت
تبسيط قرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، مبا يف ذلك التقرير املقدم من فريق العمل باملراسلة التابع  (ح

  واملعين بتبسيط قرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لتنمية االتصاالتللفريق االستشاري 
التنسيق بني القطاعات املعين بالقضايا فريق املقدم من ذلك التقرير املرحلي  يف التعاون مع القطاعني اآلخرين مبا 11

 املشرتك االهتمام ذات
بشأن املسائل  2017إىل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  (TDAG)تقرير الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت  12

 (2014)املراَجع يف ديب،  24املسندة إليه مبوجب القرار 
 (GCBI) املعين باملبادرات املتعلقة ببناء القدراتالفريق عن تقرير  13
 :تنمية االتصاالت لقطاع األنشطة األخرىتقرير عن  14

 2017و 2016 للعامني (GSR) الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت ( أ 
  (CBS-2016) 2016 الندوة العاملية لبناء القدرات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام ب(
 2017و 2016 للعامني (WTIS) الندوة العاملية ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ج(

 واالبتكار والشراكات بالعضويةاملسائل املتصلة  15
 االحتفاالت بالذكرى اخلامسة والعشرين لقطاع تنمية االتصاالت 16
 اجلدول الزمين ألحداث قطاع تنمية االتصاالت 17
 تجد من أعمالما يس 18

 سانو براهيما
 ديرامل

  



5 

 

 2امللحق 

 الجدول الزمني الجتماعات الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت
 واالجتماع التنسيقي لالجتماعات اإلقليمية التحضيرية

 

 

 اإلثنين

 مايو 8
 الثالثاء

 مايو 9

 األربعاء

 مايو 10

 الخميس

 مايو 11

 الجمعة

 مايو 12

احاً 
صب

 

 09:30من الساعة 
 10:30الساعة  إلى

اجتماع مكتب الفريق 
االستشاري لتنمية 

 االتصاالت

 11:00من الساعة 
 12:30الساعة  إلى

االجتماع التنسيقي 
لالجتماعات اإلقليمية 

 التحضريية

 09:30من الساعة 
 10:00الساعة  إلى

افتتاح اجتماع الفريق 
االستشاري لتنمية 

 االتصاالت

 حفل االفتتاح 
 صورة مجاعية 

إلى  10:30من الساعة 
 12:30الساعة 

الجلسة العامة للفريق 
االستشاري لتنمية 

 االتصاالت

 09:30من الساعة 
 12:30إلى الساعة 

فريق العمل باملراسلة 
التابع للفريق 

االستشاري لتنمية 
االتصاالت واملعين 

بتبسيط قرارات املؤمتر 
العاملي لتنمية 

 االتصاالت

 09:30من الساعة 
 12:30ة إلى الساع

الجلسة العامة 
 للفريق االستشاري
 لتنمية االتصاالت

 09:00من الساعة 
 12:00الساعة  إلى

الجلسة العامة للفريق 
لتنمية  االستشاري
 االتصاالت

ظهر
د ال

بع
 

 14:30من الساعة 
 17:30الساعة  إلى

االجتماع التنسيقي 
لالجتماعات اإلقليمية 

 التحضريية

 14:30من الساعة 
 17:30الساعة  إلى

فريق العمل باملراسلة التابع 
للفريق االستشاري لتنمية 

االتصاالت واملعين 
باخلطتني االسرتاتيجية 

 واإلعالن والتشغيلية

 014:0من الساعة 
 15:30إلى الساعة 

فريق التنسيق بني 
 املعينالقطاعات 

بالقضايا ذات 
 *املشرتكاالهتمام 

 16:00من الساعة 
 17:30إلى الساعة 

فريق العمل باملراسلة 
املعين بالنظام الداخلي 

لقطاع تنمية 
 1 القرار) االتصاالت

للمؤمتر العاملي 
 (االتصاالت لتنمية

 14:30من الساعة 
 17:30إلى الساعة 

الجلسة العامة 
 للفريق االستشاري
 لتنمية االتصاالت

 014:3من الساعة 
 017:3الساعة  إلى

الجلسة العامة للفريق 
لتنمية  االستشاري
 االتصاالت

من الفريق االستشاري لتقييس  2من الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية و 2اجتماع املمثلني املعينني من األفرقة االستشارية الثالثة ) *
 من الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت(. 2االتصاالت و
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 3امللحـق 

 من أجل المشاركينمذكرة معلومات 
 وطلبات المنح رسائل دعم طلب التأشيرةو  التسجيل

حصرًا من خالل  الخطاملسبق الجتماع الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت وأفرقة العمل باملراسلة التابعة له على سيجري التسجيل 
اجتماعات الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت. وسيبدأ التسجيل  للمشاركة يف كل إدارة وكل كيان مؤهلاليت تعينها   جهات االتصال
 ./http://www.itu.int/net3/ITU-D/meetings/registration املوقع يف 2016 ديسمرب 22اخلميس، على اخلط يوم 

 التابعةالعمل باملراسلة  واجتماعات أفرقةجتماع الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت احلدث ال مكان وسيبدأ التسجيل يف
 مبىن مونربيان باالحتاد. يف 07:30الساعة  يف 2017 مايو 8 لالجتماعات اإلقليمية التحضريية يومله واالجتماع التنسيقي 

واملندوبون الذين قاموا بالتسجيل املسبق سيكون عليهم فقط إحضار رسالة "تأكيد التسجيل" اخلاصة هبم الصادرة من 
املندوبني الذين مل يقوموا بالتسجيل املسبق تقدمي رسالة االحتاد مع بطاقة هوية حتمل صورة فوتوغرافية. ويتعني أيضًا على 
 مكان احلدث. اعتماد من جهة االتصال املعينة من الكيان اخلاص هبم للتسجيل يف

أثناء عملية  (DFP)وجيب أن ُتطلب رسالة دعم طلب التأشرية، عند احلاجة إليها، أيضًا من جانب جهة االتصال املعينة 
جى العلم بأن سويسرا تطبق إجراءات صارمة بشأن التأشريات. وُُيث املشاركون على االطالع بصورة التسجيل على اخلط. وير 

ttp://www.itu.int/en/ITUh-إجراءات احلصول على التأشرية املتاحة يف املوقع اإللكرتوين للفريق االستشاري:  متأنية على

D/Conferences/TDAG/Pages/default.aspx ويرجى مالحظة أن معاجلة طلب احلصول على التأشرية .Schengen"" 
 األقل. يستغرق ثالثة أسابيع على

معاجلة إجراءات التسجيل لإلدارة/الكيان اخلاص هبا. وميكن االطالع على قائمة جهات  ويتمثل دور جهة االتصال يف
 ./http://www.itu.int/net3/ITU-D/meetings/registrationيف املوقع  TIESاالتصال باستعمال اخلدمة 

تفاصيل جهة ولتعديل بيانات االتصال اخلاصة جبهة من جهات االتصال للتسجيل أو لتغيري جهة االتصال، يرجى منكم توفري أحدث 
رسالة رمسية عن طريق الفاكس  ذلك االسم العائلي والشخصي وعنوان الربيد اإللكرتوين وتقدمي هذه املعلومات يف االتصال مبا يف

 5484 730 22 41+/5545 730 22 41+االتصاالت: ) اجتماعات مكتب تنمية موجهة من مسؤول خمول إىل قسم التسجيل يف
 .(bdtmeetingsregistration@itu.intالعنوان التايل:  بالربيد اإللكرتوين إىل أو

ويف حدود امليزانية املتاحة جيوز تقدمي منحة واحدة لكل بلد للمشاركني من البلدان اليت يقل فيها الناتج احمللي اإلمجايل للفرد 
. ونظرًا لقيود امليزانية، قد يتعني على البلدان (LDC)اء األولوية ألقل البلدان منوًا دوالر أمريكي، مع إعط 000 2عن 

تكاليف املنحة. ولطلب احلصول على استمارة املنحة، يتعني على املشاركني التسجيل على  املستفيدة من املنح أن تساهم يف
 املربع املناسب. اخلط أواًل ووضع عالمة يف

 Fellowships@itu.intإىل قسم املنح عن طريق عنوان الربيد اإللكرتوين التايل استمارة طلب المنحة المعتمدة والموقعة وجيب إعادة 
 .2017مارس  14موعد أقصاه  في

 النهائي. املوعدالطلبات اليت تصل بعد هذا  يف ولن يُنظر
 جمة التحريريةالترجمة الشفوية والتر 

بناًء  واالجتماع التنسيقي لالجتماعات اإلقليمية التحضريية ة الشفوية الجتماع الفريق االستشاري لتنمية االتصاالتستتوفر الرتمج
 وذلكلغات أخرى غري اإلنكليزية، حتتاجون إىل استمارة التسجيل ما إذا كنتم  يف . ولذا، يرجى أن تبينوااملشاركني اتعلى طلب

 .2017 مارس 24قبل 
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وستجرى اجتماعات أفرقة العمل باملراسلة التابعة للفريق االستشاري باللغة اإلنكليزية فقط وكذلك فريق التنسيق بني القطاعات 
 املعين بالقضايا ذات االهتمام املشرتك.

 والعرض النصي المشاركة عن بُعد والبث الشبكي
 .ةاملقبلجتماعات اال يف عن بُعد التفاعلية املشاركةستتاح خدمة 

 وكذلك العرض النصي. الشبكي وسيستمر على التوازي تقدمي خدمة البث
للنفاذ إىل كل من خدمة املشاركة التفاعلية عن بُعد وخدمة البث الشبكي. ويرجى زيارة  TIESاخلدمة  ويتعني احلصول على حساب يف

http://www.itu.int/en/ITU- :املوقع اإللكرتوين للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت

D/Conferences/TDAG/Pages/default.aspx الوسيلتني. للحصول على مجيع املعلومات املتعلقة باالستخدام العملي هلاتني 

 لهوأفرقة العمل بالمراسلة التابعة االتصاالت  تقديم المساهمات إلى الفريق االستشاري لتنمية
تزيد املسامهات عن مخس صفحات  أال(، ينبغي 2014ديب،  للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )املراَجع يف 1طبقًا للقرار 

 :تاملوقع اإللكرتوين للفريق االستشاري لتنمية االتصاال وجيب أن تقدم باستخدام النموذج اإللكرتوين املتاح يف
D/Conferences/TDAG/Pages/default.aspx-http://www.itu.int/en/ITU. 

الروابط باستمارة التقدمي اإللكرتونية لضمان العرض السليم جلميع "Word"ملسامهتكم بربنامج  األصليةويرجى إحلاق النسخة 
 النصية والرسوم البيانية واجلداول.

 24املوعد النهائي لتقدمي املسامهات  أن يكون للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، حتدد 1بالقرار  1.1.13وطبقًا للحكم 
 .2017 مارس

يومًا تقوميياً  45تقل عن ومجيع املسامهات املقدمة إىل الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت واليت ترد قبل االجتماع بفرتة 
، ستنشر ولكنها لن ترتجم. واملسامهات اليت (2017 أبريل 26يومًا تقومييًا على األقل ) 12تقل عن  ، ولكن ال(2017 مارس 24)

 ترد إىل أفرقة العمل باملراسلة لن ترتجم.
يومًا تقومييًا لن تدرج يف جدول األعمال ولن ُتوزع. ولن تقبل أي مسامهات  12واملسامهات اليت ترد قبل االجتماع بأقل من 

 بعد افتتاح االجتماع.

 الوثائق
سُتدار االجتماعات بدون استخدام نسخ ورقية. ويرجى من املندوبني إحضار حواسيبهم احملمولة لتنزيل مجيع وثائق 

ع على الوثائق اجلديدة. وسيتوفر دليل للمستعمل ملزامنة الوثائق االجتماعات حمليًا وللنفاذ إىل املوقع اإللكرتوين لالطال
 .D/Conferences/TDAG/Pages/default.aspx-http://www.itu.int/en/ITU: املوقع اإللكرتوين للفريق االستشاري يف

للتمكن من النفاذ إىل الوثائق  (TIES)خدمة تبادل معلومات االتصاالت  يف املندوبني التأكد من أن لديهم حسابات ويتعني على
علومات بشأن كيفية طلب احلصول على املباجتماع الفريق االستشاري عن طريق املوقع اإللكرتوين. وميكن االطالع على  اخلاصة
 ./http://www.itu.int/TIES العنوان: يف TIES حساب

 معلومات عملية
على  للحصول corner/Pages/default.aspx-https://www.itu.int/en/delegates :لدى االحتاد املندوبنيركن يرجى زيارة 

 .تفاوض االحتاد بشأهناذلك قائمة بالفنادق اليت تقدم أسعاراً تفضيلية  يف معلومات عملية عن جنيف، مبا

___________ 
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