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 2017 مايو 12جنيف،  BDT/DIR/DM/239-PAL املرجع:

   
   

    إىل دولة فلسطني

   

   

، فندق هيلتون، بوينس آيرس، األرجنتين، من (WTDC-17) 2017المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام  الموضوع:
 2017أكتوبر  20إلى  9

 

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

يسّرين غاية السرور أن  ،(DM-16/1011 – SG/BDT) 2016يوليو  6إحلاقاً برسالة الدعوة اليت وّجهها األمني العام لالحتاد بتاريخ 
الذي سُيعقد صاالت املؤمتر العاملي املقبل لتنمية االتب أقدم لكم طّي هذه الرسالة معلومات عن الرتتيبات التنظيمية والعملية اخلاصة

 .2017 أكتوبر 20 إىل 9 من األرجنتني، يرس،آ بوينس بفندق هيلتون، يف
مرة كّل أربع سنوات يف الفرتة الواقعة بني مؤمترين للمندوبني املفوضني للنظر  (WTDC) وتُعقد املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت

املواضيع واملشاريع والربامج ذات الصلة بتنمية االتصاالت. وحتدد هذه املؤمترات االسرتاتيجيات واألهداف من أجل تنمية  يف
االتصاالت باالحتاد الدويل  وتقدم توجيهات وإرشادات لقطاع تنمية (ICT) االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 .(ITU-D) لالتصاالت
يُدعى إليها  فريدةمنصة  2017لعام  يف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت جلزء الرفيع املستوىوعلى غرار املؤمترات السابقة، سيتيح ا

جية آرائهم بشأن االجتاهات الناشئة واملسائل اليت تتسم بأمهية اسرتاتيمسؤولون رفيعو املستوى من الدول األعضاء لإلعراب عن 
 .(SDG) من أجل التعجيل بتحقيق أهداف التنمية املستدامة لتنمية االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وقت التحدث  اوين، وحيّبذ أن يقتصرالعامة على الوزراء، أو نواهبم أو مساعديهم أو أمناء الدو  ةأن تقتصر بيانات السياسويُقرتح 
 .على ثالث دقائق مع العلم أن النص الكامل للبيان سينشر على املوقع اإللكرتوين للمؤمتر

هو "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق أهداف التنمية  2017 لعام وموضوع املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
مشروع جدول أعمال املؤمتر الذي أقره جملس االحتاد مبوافقة األغلبية املطلوبة من  1. ويرد يف امللحق (ICTSDGs)املستدامة" 

 .هيكل املؤمترمشروع  2الدول األعضاء. ويرد يف امللحق 
أعضائه عددًا من باقات الرعاية دعمًا للذكرى اخلامسة والعشرين لتأسيس قطاع تنمية على ويعرض مكتب تنمية االتصاالت 

. وتنطوي كل باقة من باقات الرعاية 2017االتصاالت وللفعاليات اليت تعقد على هامش املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 
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تنظيم  تعبئتها يف مجيع املوارد اليت تتم مة الراعية. وستستخدعلى جمموعة كبرية من املزايا وتعرض فرصة فريدة إلبراز مكانة اجله

الرعاية وتنفيذ املشاريع واملبادرات، وعلى وجه اخلصوص املبادرات اإلقليمية اليت سيعتمدها املؤمتر. وميكن االطالع  باقاتأنشطة 
 .www.itu.int/go/ar/itudsponsorshipsعلى تفاصيل مجيع مزايا الرعاية يف: 

( بشأن متكني الشباب من 2014 )بوسان، 198، وعماًل بالقرار وتعميمها اجلنسنيبني  املساواةبشأن  االحتادمع سياسة  ومتاشياً 
بني من مندو هذه الفرصة كي أشجعكم على إشراك  أغتنم، أود أيضًا أن خالل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 .وفدكم يف النساء والشباب
  تقدميها.ل على تفاصيل مفيدة بشأن التسجيل واملنح وإجراء تقدمي املسامهات واملوعد النهائي 3وميكن االطالع يف امللحق 

ا. رقم ، رهن إشارتكم ملدّكم بأي معلومات إضافية قد تطلبوهنالسيد يوشي توريغو، نائب مدير مكتب تنمية االتصاالتوسيكون 
 .itu.int-WTDC@17 الربيد اإللكرتوين:، 41+ 22 730 5484، رقم الفاكس: 41+ 22 730 5784اهلاتف: 

 املؤمتر واخلطة االسرتاتيجية وخطة العمل اليتوأتطلع إىل مشاركتكم ومسامهاتكم لضمان أن يكون اإلعالن الذي سيصدر عن 
البلدان استنادًا إىل  الة وعملية لتوجيه أعمالنا يف السنوات املقبلة يف سبيل تلبية احتياجات مجيعسيعتمدها املؤمتر أدوات فعّ 

 األولويات واالسرتاتيجيات املّتفق عليها.

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 

 
 سانو براهيما
 املدير
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 1امللحـق 

 معمالاألمشروع جدول 
 2017لتنمية االتصاالت لعام  للمؤتمر العالمي

 تنفيذ خطة معمل دبيتقرير معن  1البند 
 تقاسم قصص النجاح والدروس املستفادة من تنفيذ خطة عمل ديب 1
 تقرير الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت 2

 تقرير جلان الدراسات 3
 حتاد:باال 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) 2015مجعية االتصاالت الراديوية لعام  ب(

 (WTSA-16) 2016اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام  (ج
 القمة العاملية جملتمع املعلوماتخطوط عمل  تنفيذ مسامهة قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد يف 5

سياسات واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تحقيق أهداف  2البند 
 المستدامة التنمية

 اجتماعات املائدة املستديرة للوزراء وقادة دوائر الصناعة

 2018-2021خطة معمل قطاع تنمية االتصاالت للفترة  3البند 

 2017 نتائج االجتماعات اإلقليمية التحضريية للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 1
 2020-2023مسامهة قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد يف اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة  2
 2018-2021خطة عمل قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد للفرتة  3

 2017إعالن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  4

 الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت 5
 24 )القرار االتصاالت لتنمية العاملية املؤمترات بني للتصرف االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق تفويض أ ( 

 ((2014)املراَجع يف ديب، 
 اهليكل وأساليب العمل ب(

 جلان الدراسات 6
 مسائل الدراسات (أ  

 اهليكل وأساليب العمل ب(
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 القرارات والتوصيات 7
 آليات التمويل من أجل تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 8

 الشراكات أ ( 
 دور القطاع اخلاص ب(

 ما يستجد من أعمال 9
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 2امللحق 
 مشروع هيكل المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت

 (WTDC-17) 2017لعام 

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

أن تنظيم مقرتحات بش تقدمياجتماع لرؤساء الوفود الذين يقومون خالل االجتماع بإعداد جدول أعمال اجللسة العامة األوىل و 
 املؤمتر وبشأن الرؤساء ونواب الرؤساء للمؤمتر وجلانه، وعند االقتضاء، بشأن فريق )أفرقة( عمل اجللسة العامة.

املقرتحات  لدراسات، ولوضعا جلان وخصوصاً تشكيل العمل املقرتحات املتعلقة بربنامج يف املؤمتر للنظر خالل الوفود رؤساء جيتمع
 املؤمتر. يشكلها ىوأي أفرقة أخر  االتصاالت لتنمية االستشاري والفريق الدراسات للجان الرؤساء ونواب الرؤساء ةبتسمي املتصلة

 : لجنة التوجيه1اللجنة 
 اإلمكان قدر تزامنها وجتنب وعددها اجللسات ترتيب وختطيط العمل، سري حبسن املرتبطة األمور مجيع : تنسيقاالختصاصات

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

 مراقبة الميزانية لجنة :2اللجنة 
 املتكبدة النفقات حسابات راروإق وفحص للمندوبني، املتاحة العمل ووسائل املؤمتر بتنظيم املتعلقة الرتتيبات : حتديداالختصاصات

 نميةتياجات املالية لقطاع تتقدير االح وكذلك للمؤمتر التقديرية النفقات جمموع عن العامة اجللسة إىل تقرير وتقدمي املؤمتر فرتة طوال
والتكاليف املرتتبة على تنفيذ  (WTDC) لتنمية االتصاالت التايل ؤمتر العامليحىت انعقاد امل (ITU-D) باالحتاد االتصاالت

 .ؤمترامل قرارات

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

مبادئ  الصلة واملوافقة عليها، ووضع باألهداف؛ واستعراض املسائل اليت تدرسها جلان الدراسات واملبادرات اإلقليمية ذات
توجيهية مالئمة لتنفيذها؛ واستعراض القرارات ذات الصلة واملوافقة عليها؛ والعمل على أن تكون النواتج متوافقة مع هنج اإلدارة 

 القائمة على النتائج بغية حتسني فعالية اإلدارة ومساءلتها.

 أساليب معمل قطاع تنمية االتصاالت :4اللجنة 
: استعراض وإقرار جدول األعمال وإعداد مقرتحات بشأن تنظيم العمل؛ وفحص املقرتحات واملسامهات املتعلقة ختصاصاتاال

بالتعاون بني األعضاء؛ وتقييم أساليب العمل وسري أعمال جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت والفريق االستشاري لتنمية 
بغية  ت املتاحة لتحقيق التنفيذ األمثل للربامج وإقرار إجراء التغيريات املناسبة فيها؛ وتقييم وحتديد اخليارا(TDAG) االتصاالت

تعزيز التآزر بني املسائل اليت تدرسها جلان الدراسات والربامج واملبادرات اإلقليمية؛ وتقدمي تقارير إىل اجللسة العامة تتضمن 
فعها الفريق ذ برنامج عمل القطاع، استنادًا إىل التقارير اليت ير مقرتحات بشأن أساليب عمل قطاع تنمية االتصاالت بغية تنفي

 االستشاري وجلان الدراسات إىل املؤمتر ومقرتحات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع تنمية االتصاالت واهليئات األكادميية.
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 الصياغة لجنة :5اللجنة 
 ومواءمة ،ومضموهنامثل القرارات، بدون تغيري معناها  ؤمترصياغة النصوص الناشئة عن مداوالت امل صقل: االختصاصات

 إقرارها. أجل من العامة اجللسة إىل رفعها ، هبدفلالحتاد النصوص باللغات الرمسية
 وإضافًة إىل ذلك، يُقرتح تشكيل فريق عمل تابع للجلسة العامة على النحو املوضح أدناه:

 2020-2023 قطاع تنمية االتصاالت في الخطة االستراتيجية لالتحاد للفترةفريق العمل التابع للجلسة العامة: مساهمة 
 واإلمعالن الصادر معن المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت

يعتمدها قطاع تنمية االتصاالت يف اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد اليت س مسامهة: صياغة مشروع إعالن املؤمتر وإعداد االختصاصات
 دوبني املفوضني.املؤمتر املقبل للمن

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

 أمور ُأحيلت إىل املؤمتر. تشكل جلاناً للنظر يف أن
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 3امللحـق 
 الترتيبات التنظيمية

 والمشاركةوالقبول توجيه الدمعوة  1البند 
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 وإىل املنظمات واملؤسسات املشار إليها يف األحكام ذات الصلة من املادة (BDT) االتصاالت
املراَجع ) 169( وإىل اهليئات األكادميية وفقاً للقرار 2014)املراَجع يف بوسان،  99 لك إىل فلسطني وفقاً للقرارلالتصاالت، وكذ

 .2016(. وقد أُرسلت هذه الدعوة يف يوليو 2014بوسان،  يف
كل دولة عضو أو عضو قطاع . إال أنه جيب على  2017 لعام االتصاالت لتنمية العاملي وال يلزم تقدمي أوراق اعتماد حلضور املؤمتر

أعضاء يع مجإىل هذا املؤمتر، أن خيطر مدير مكتب تنمية االتصاالت بذلك مع حتديد أمساء ووظائف ممثلني  ينوي إرسال وفد أو
 من اتفاقية االحتاد(. 339 املمثلني )الرقم الوفد أو

املشاركة  األعضاء وأعضاء القطاع الذين يرغبون يفالدول من وحرصًا على اختاذ الرتتيبات الالزمة يف الوقت املناسب، يرجى 
وكذلك املنظمات واملؤسسات والكيانات األخرى اليت حيق هلا احلضور بصفة  2017 لعام االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر يف

(، 2014ملراَجع يف بوسان، )ا 169( أو القرار 2014)املراَجع يف بوسان،  99من اتفاقية االحتاد أو القرار  25 مراقب مبوجب املادة
 القيام بالتسجيل من خالل املوقع اإللكرتوين.

 التسجيل 2البند 
 ملؤمتر.ا سيبدأ التسجيل على اخلط حصراً من خالل جهات االتصال اليت تعينها كل إدارة وكل كيان حيق له املشاركة يف

ول على املتعلقة باإلدارات والكيانات اخلاصة هبا. وميكن احلصيف استيفاء إجراءات التسجيل املعّينة ويتمثل دور جهات االتصال 
 .http://www.itu.int/go/itudreg قائمة جهات االتصال عن طريق التسجيل يف خدمة تبادل معلومات االتصاالت يف العنوان:

وإذا مل يكن لدى كيانكم  http://www.itu.int/go/itudreg لتسجيل من خالل الرابط التايل:وميكن جلهات االتصال املعّينة ا
 .itu.int-RegistrationWTDC@17 جهة اتصال، فريجى االتصال خبدمتنا اخلاصة بتسجيل املندوبني يف العنوان:

 سيبدأ التسجيل وإصدار الشارات يف املوقع بفندق هيلتون، بوينس آيرس، ثالثة أيام قبل افتتاح املؤمتر.

 التنظيم المؤقت للمؤتمر 3البند 
مشروع هيكل املؤمتر وكذلك  2 بإنشاء جلان لتسيري أعماله. ويرد يف امللحق 2017 لعام االتصاالت لتنمية العاملي املؤمترسيقوم 

 العمل التابع للجلسة العامة. االختصاصات املقرتحة للجان ولفريق

 المنح 4البند 
 اليت يقل فيها الناتج النامية والبلدان (LDC) ندوبني من أقل البلدان منواً للمضور املؤمتر حلاملتاحة، جيوز تقدمي منح  بامليزانيةرهنًا 
دوالر أمريكي. وستعطى األولوية ملقدمي طلبات احلصول على املنح املنتمني إىل أقل  000 2للفرد عن  (GDP) اإلمجايل احمللي

 منواً. البلدان

http://www.itu.int/go/itudreg
http://www.itu.int/go/itudreg
mailto:RegistrationWTDC-17@itu.int
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مل املنحة الكاملة تشسيتم منح إما منحة واحدة كاملة أو منحتني جزئيتني لكل دولة عضو مستحقة تبعًا للتمويل املتاح. و 
 عن ضالً فأوفر مسار مباشر من البلد األصلي إىل موقع االجتماع /القتصادية عرب أقصرتذكرة طريان ذهابًا وإيابًا من الفئة ا

ًا وإيابًا من الفئة تذكرة طريان ذهاب زئيةتشمل املنحة اجلو بدل يومي لتغطية تكاليف اإلقامة والوجبات واملصروفات النثرية. 
ة والوجبات بدل يومي لتغطية تكاليف اإلقام أوأوفر مسار مباشر من البلد األصلي إىل موقع االجتماع /االقتصادية عرب أقصر

 النثرية. واملصروفات
 ww.itu.int/go/itudreghttp://wولطلب احلصول على منحة، يتعني على املشارك التسجيل على اخلط عرب املوقع التايل: 

ووضع عالمة يف املربع املناسب يف االستمارة. وعند قبول التسجيل، سرُتسل إىل املشارك استمارة طلب منحة إلكرتونية. وينبغي 
ل حسب األصول من اإلدارة اليت ينبغي هلا أيضًا التوقيع على ملء استمارة طلب املنحة وتوقيعها واعتمادها من مسؤول خموّ 

 ارة وختمها باخلتم الرمسي لإلدارة.االستم
 االحتاد إىلاهلا وإرس الواجب النحو على ومعتمدة وموقعة مستكملةً  االستمارة تصوير من ويتحمل كل مرشح مسؤولية التثبت

 أقصاه مومعد في 41+ 22 730 5778إرساهلا بالفاكس إىل الرقم:  أو fellowships@itu.intبالربيد اإللكرتوين إىل العنوان 
 .2017 أغسطس 9

 ولن يُنظر إال يف الطلبات اليت تستويف مجيع الشروط املذكورة أعاله.

 وثائق المؤتمر 5البند 
 ستنشر الوثائق التحضريية التالية:

 ديب.تقرير بشأن تنفيذ خطة عمل  •
 االستشاري لتنمية االتصاالت.فريق تقرير بشأن أنشطة ال •
 .2017 تقرير بشأن االجتماعات اإلقليمية التحضريية للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام •
 .2020-2023 للفرتة لالحتاد االسرتاتيجية اخلطة يف باالحتاد االتصاالت تنمية قطاع مسامهةمشروع  •
 .2018-2021 للفرتة باالحتاد االتصاالت تنمية قطاع عمل خطةمشروع  •
 .2017 لعام االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر إعالنمشروع  •

 .للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت( 1لقطاع تنمية االتصاالت )القرار النظام الداخلي  •
 .تبسيط قرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالتتقرير عن  •
 تقارير رؤساء جلان الدراسات. •
خطوط عمل القمة العاملية جملتمع يف تنفيذ  (ITU-D)االتصاالت باالحتاد  عن مسامهات قطاع تنميةتقرير  •

 .(WSIS) املعلومات
 .(WTDC-17)مسامهات من الدول األعضاء وأعضاء قطاع تنمية االتصاالت إىل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  •

، ستجري أعمال املؤمتر العاملي لتنمية 2014 ملؤمتر املندوبني املفوضني لعام 154 والقرار اجمللسالصادر عن  1141لقرار لطبقًا 
الذي  تطبيق مزامنة الوثائق ميلوسُيشجع كل مشارك على حتبدون استعمال نسخ ورقية قدر اإلمكان.  2017 االتصاالت لعام

أي وقت مجيع  ن يف متناول املشاركني يفللسماح بأن يكو سيتزامن بشكل أوتومايت مع خمدم بروتوكول نقل امللفات باالحتاد 
مكان  حملي يف  ذلك، سيتاح خمدم وثائقإىل إضافةً و لالحتاد.  الست وثائق املؤمتر املنشورة واملتاحة بأي لغة من اللغات الرمسية

ت لالحتاد. وسيحصل وفد  الساللغات الرمسية املؤمتر للسماح بالنفاذ الفوري إىل مجيع وثائق املؤمتر املنشورة واملتاحة بأي لغة من 
 كل دولة عضو على نسخة من التقرير النهائي.

http://www.itu.int/go/itudreg
mailto:fellowships@itu.int
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  وستتاح الوثائق يف املوقع اإللكرتوين للمؤمتر يف العنوان التايل:
/WTDC/WTDC17/Pages/default.aspxD/Conferences-http://www.itu.int/ar/ITU. 

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

 المساهمات 6البند 
 مومعد في أي) 2017 لعام االتصاالت لتنمية العالمي المؤتمر افتتاح مومعد من شهرين قبل المساهمات متقد   أن ينبغي
 ديب، يف عاملراجَ ) 1 للقرار ووفقاً  ،حال ةأي وعلى .إمعان النظر فيها لوفوديتسىن ل حىت (2017 أغسطس 8 الثالثاء يوم أقصاه
مومعد  في أي) تقويميا   يوما   30 أقصاه مومعد في املسامهات تقدمي ينبغي االتصاالت، تنمية لقطاع الداخلي النظام بشأن (2014
 ،(2010 غواداالخارا،) 165 والقرار القرار ذاهب عمالً و . املناسب الوقت يف تهارتمجل اً ضمان (2017 سبتمبر 9 السبت يوم أقصاه
 على األقل تقويميا   يوما 14 أقصاهموعد هنائي يف  2017 لعام االتصاالت لتنمية العاملي لمؤمترل املسامهات مجيع تقدمي ينبغي
 (.جنيف توقيت حسب 2359 السامعة معند 2017 سبتمبر 25 ثنيناإل يوم أقصاه مومعد في يأ) املؤمتر افتتاحموعد  قبل

 املؤمتر بأمانة التصالا يرجى توجيه، أو توضيح أيلطلب و . أدناه املبني النظام باستخدام اً إلكرتوني املسامهات تقدمي وينبغي
 .wtdc.documentcontrol@itu.intمن خالل عنوان الربيد اإللكرتوين  2017 لعام االتصاالت لتنمية العاملي

 .اويرجى من الدول األعضاء وأعضاء القطاع إيالء االهتمام الواجب لإلعداد األويل للمسامهات لتفادي إجراء تعديالت هل

 المؤتمرقبل معالجة المساهمات  7البند 
جتميع املسامهات املختلفة بطريقة تفسح اجملال إلعداد جمموعة صلبة ومتماسكة تتكون من عناصر مرتابطة ومتآزرة،  من أجل

وميكن النفاذ إليها عرب الرابط التايل:  (CPI)ستتاح لألعضاء أداة قائمة على الويب تعرف بتسمية واجهة مقرتحات املؤمتر 
Interface.aspx-Proposal-Conference-D/Conferences/Pages/WTDC-https://www.itu.int/ar/ITU.  ويتاح على

 دليل املستخدم واملبادئ التوجيهية إلعداد املقرتحات.الرابط أيضا  هذا
وستسمح هذه األداة، باإلضافة إىل توفري هنج مشرتك لتقدمي املسامهات، بسرعة معاجلة الوثائق عن طريق احلد من إعادة تنسيق 

 .معاجلتها ونشرها إىل التأخري يف CPIتقدم باستخدام واجهة  وبالتايل جيوز أن تتعرض املسامهات اليت الاملسامهات. 
 قبيل من خرىاأل الرئيسية االحتاد ألحداث مقرتحاتولعّل استخدام هذه الواجهة مألوف لدى األعضاء الذين قدموا فيما سبق 

 العاملية اجلمعية أو (WRC-15) 2015 لعام الراديوية لالتصاالت العاملي املؤمتر أو (PP-14) 2014 لعام املفوضني املندوبني مؤمتر
 لتنمية عامليال املؤمتر. ولتوجيه أي استفسارات بشأن الواجهة، يرجى االتصال بأمانة (WTSA-16) 2016 لعام االتصاالت لتقييس

 .wtdc.documentcontrol@itu.int على العنوان: 2017 لعام االتصاالت
من القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته، ينبغي أن حتمل الوثائق املقدمة اليت تتضمن أكثر من  42 ووفقًا للرقم

 التايل: مقرتح واحد رقماً لتحديد كل مقرتح وموضوع املقرتح. وستخصص األمانة لكل مقرتح أرقاماً مرجعية مكونة على النحو
ABC/25/3 

على  3 إىل رقم الوثيقة اليت سينشر فيها املقرتح ويدل الرقم 25 د صاحب املقرتح، ويشري الرقمهو رمز البل ABCحيث إن الرمز 
الرقم التسلسلي للمقرتح داخل تلك الوثيقة. وستتوىل األمانة إدراج الرمز املكون من ثالثة أحرف ورقم الوثيقة. غري أن ترقيم كل 

 تقدمي املقرتح. مقرتح سيتم بواسطة النظام اإللكرتوين على اخلط عند
يت الزمين احملدد، سيقوم مكتب تنمية االتصاالت بتوزيع الوثائق بناًء على املواضيع ال املوعدوعلى أساس املسامهات الواردة ضمن 

 .2017 عامل االتصاالت لتنمية العاملي املؤمترحتددها اإلدارة املقدمة لالقرتاح وذلك حرصاً على تيسري املناقشات يف 

http://www.itu.int/ar/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC17/Pages/default.aspx
mailto:wtdc.documentcontrol@itu.int
https://www.itu.int/ar/ITU-D/Conferences/Pages/WTDC-Conference-Proposal-Interface.aspx
mailto:wtdc.documentcontrol@itu.int
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 المؤتمر أثناء الجة المساهماتمع 8البند 
ينبغي أن يكون للمناقشات املوضوعية األولوية على العروض املنهجية للمسامهات الفردية، وذلك نظراً لقصر مدة املؤمتر. وحرصاً 

ال. معلى تسهيل اإلحاالت خالل املناقشات، ستقوم األمانة بإعداد وثيقة مؤقتة تربط مجيع املسامهات مبختلف بنود جدول األع
 وتشجع الدول األعضاء وأعضاء القطاع بشدة على عدم تقدمي مسامهات جديدة أثناء املؤمتر.

 الطول األقصى للمساهمات الُمقد مة 9البند 
ويف هذا الصدد، ينبغي (، ُيشجَّع على إجياز حجم نصوص املسامهات. 2014)املراَجع يف بوسان،  154عماًل بروح القرار 

 صفحات وينبغي أن تُقدم إىل مدير مكتب تنمية االتصاالت. (5)تتجاوز املسامهة مخس  أال
ويف حالة مسامهة أكثر تفصياًل تتجاوز الطول األقصى املسموح به إىل حد كبري، ينبغي تقدمي ملخص تنفيذي. وسُيرتجم 

اللغة األصلية املفصلة للمسامهة على اخلط فقط بامللخص التنفيذي فقط إذا ُقدم ضمن املهلة الزمنية احملددة. وستتاح النسخة 
 .هبا املقدمة

 النفاذ احتياجات تيسير 10البند 
وقد تكون هناك استثناءات بناًء على الطلب بالنسبة من األوراق.  خالياً  2017 لعام االتصاالت لتنمية العاملي سيكون املؤمتر

الربيد  عنوان عرب يف أقرب وقت ممكن مربرة ضروريةطلب أي مساعدة حمددة  يرجى ة.ذوي اإلعاق إىل األشخاص
 ر املوارد.، رهناً بتوفما ميكنوستلىب أمانة االحتاد االحتياجات املطلوبة بأقصى  .itu.int-RegistrationWTDC@17 اإللكرتوين

 الوثائق/المعلومات إلى النفاذ بشأن االتحاد سياسة 11البند 
، تتاح املعلومات/الوثائق للجمهور 2016، كما أقرها اجمللس يف عام سياسة االحتاد بشأن النفاذ إىل املعلومات/الوثائقوفقًا ل

ة بصفة مؤقتوقد دخلت هذه السياسة حيز النفاذ . يطلب مقّدم الوثيقة املعنية من أمانة االحتاد خالف ذلك مل ما
 بشكل هنائي. 2018لعام  ريثما يوافق عليها مؤمتر املندوبني املفوضني 2017 يناير 1 يف

 وهي policy/Pages/default.aspx-http://www.itu.int/ar/accessوهذه السياسة اجلديدة متاحة من خالل الرابط التايل: 
إمكانية  االحتاد بتحسني نفاذ اجلمهور إىل املعلومات، مع محاية بعض أنواع املعلومات اليت قد يتسبب الكشف عنها يف التزام تؤكد

 مشروعة. إحلاق الضرر مبصلحة خاصة أو عامة
كانت الوثيقة   اويتحمل مقدمو املعلومات إىل مؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته وحدهم املسؤولية عن إبالغ أمانة االحتاد ما إذ

أجزاء منها تتضمن معلومات تندرج ضمن أي من الفئات املدرجة أعاله أو باألحرى حساسة. ويف هذه احلاالت يشجع  أو
 لة لنفاذ اجلمهور، إن أمكن.مقدمو املعلومات على تقدمي نسخة معدّ 

خيطر مقدم  املدرجة يف السياسة أو إىل أنوجيب أن تستمر املعلومات املقيدة على حاهلا إىل أن تصبح غري مطابقة للمعايري 
 املعلومات االحتاد جبواز إتاحتها لنفاذ اجلمهور.

___________ 
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