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 (SG) ةألمانة العاما
 

 2013 مارس 13جنيف،   
   

 االحتاد إىل الدول األعضاء وأعضاء القطاعات يف DM-13/1005 املرجع:
  (Ms Doreen Bogdan)السيدة دورين بوغدان  لالتصال:
 5417 730 22 41+ :اهلاتف

 wtpf2013@itu.int الربيد اإللكرتوين:
  

خامس لسياسات االتصاالت/تكنولوجيات  مي ال لمنتدى العالمعلومات بشأن األعمال التحضيرية ل آخر ال املوضوع:
 حوار االستراتيجي وال (WTPF-13)معلومات واالتصاالت  ال

 ،والسيداتالسادة حضرات 
 حية طيبة وبعد، ت

لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا  مقبل المي  لمنتدى العاللالتحضريية أن األعمال ب أبلغكم، يسرين أن DM-12/1024إحلاقًا برساليت 
جنيف، ، (CICG) مرات يف مركز جنيف الدويل للمؤتما  مزمع عقده حوار االسرتاتيجي ال وال (WTPF−13) معلومات واالتصاالت ال

 .تسري سرياً حسناً ، 2013مايو  16إىل  13يف الفرتة من  سويسرا

 حوار االستراتيجي ال
، من 2013 مايو 13، اإلثننيمنتدى، أي يوم  ، سيعقد حوار اسرتاتيجي يف اليوم الذي يسبق افتتاح المي العال منتدى إضافة إىل ال

مستوى موضوع "بناء أسس  مرات. وسيتناول متحدثون رفيعو ال يف مركز جنيف الدويل للمؤت 18:00إىل الساعة  14:30الساعة 
 .dialogue-http://www.itu.int/go/wtpf/13موقع التايل:  مفصل يف ال مستقبل". ويتاح الربنامج ال النطاق العريض من أجل ال

 معلومات واالتصاالت /تكنولوجيا الخامس لسياسات االتصاالت مي ال تدى العالمن ال
بيئة  حظى حاليًا بدرجة عالية من االهتمام يف اليت تمناقشة االسرتاتيجيات والسياسات  حفًال ل مي م منتدى العال يوفر هذا ال
منتدى تبادل وجهات النظر بشأن قضايا السياسة العامة  منتدى ملزمة. وسيتيح ال متغرية، دون أن تكون نواتج ال االتصاالت ال

آراء بالتوافق كي تنظر فيها  ويعتمدتقارير  يعد همنتدى نتائج تنظيمية إلزامية، ولكن متصلة باإلنرتنت. ولن يصدر عن ال الدولية ال
مفتوحاً منتدى  سابقة، سيكون المنتديات ال ال وعلى غرار حاد ذات الصلة. الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واجتماعات االت

موقع  مفصل يف ال حضور. ويتاح الربنامج ال جمهور ووسائل اإلعالم إىل ال ويدعى أيضاً الأمام الدول األعضاء وأعضاء القطاعات. 
 .http://www.itu.int/en/wtpf-13 التايل:
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 تقرير األمين العام
مشروع الرابع لتقرير األمني  متعلقة بال واستعرض التعليقات ال. 2013 فرباير 6-8مي اجتماعه األخري يف  خرباء غري الرس فريق ال عقد

 العام ووافق بتوافق اآلراء على مشاريع اآلراء الستة التالية اليت ستدرج يف النسخة األخرية من التقرير.
 كحل طويل األجل لزيادة التوصيلية  نتلإلنرت تشجيع إنشاء نقاط تبادل  1 الرأي
 وتنمية التوصيل عريض النطاق مو أكرب مكينية من أجل ن تعزيز بيئة ت 2 الرأي
 (IPv6) ربوتوكول اإلنرتنتلالسادس  دعم بناء القدرات من أجل نشر اإلصدار 3 الرأي
 واالنتقال من اإلصدار الرابع ربوتوكول اإلنرتنتل 6دعم تبين اإلصدار  4 الرأي
 مصلحة يف إدارة اإلنرتنت أصحاب ال �ج تعدددعم  5 الرأي
 معزز دعم تشغيل عملية التعاون ال 6 الرأي

 .sg.aspx-13/Pages/report-://www.itu.int/en/wtpfhttpموقع التايل:  مشروع النهائي لتقرير األمني العام يف ال سيتاح ال

 الوثائق
مشاركني إحضار حواسيبهم الشخصية  مكن. ويرجى من ال منتدى بدون استخدام نسخ ورقية إىل أقصى حد م ال عمل سيجري

ع يف مراجَ  (ال 5 للمقرر منتدى. واستجابةً  موقع اإللكرتوين اخلاص بال وستتاح الوثائق يف المنتدى.  محمولة للعمل يف ال ال
ميع الوثائق،  من ج كحد أقصىمن النسخ الورقية   جموعتان مقرتحة للحد من النفقات، ستتاح م والتدابري ال )2010غواداالخارا، 

حصول  ال مندوبني الذين يرغبون يف ويرجى من ال منتدى. الانعقاد بناًء على الطلب، للدول األعضاء وأعضاء القطاعات يف مكان 
 .2013 أبريل 29 قبل registration@itu.int-sgالربيد اإللكرتوين التايل  عنوان على وثائق تقد  طلباتم من خالل

 منتدى تعليقات األعضاء على تقرير األمين العام خالل ال
منتدى، وخاصة  تعليقات إضافية بشأن تقرير األمني العام يف ال إلبداءستتاح للدول األعضاء وأعضاء القطاعات الفرصة 

منتدى إىل العنوان  ستقدم خالل المكتوبة اليت  مات ال مساه وينبغي إرسال ال منتدى واعتمادها. يتعلق باستعراض آراء ال فيما
. فيها على النحو الواجب ونظر الوفودمناسب  يف الوقت ال متها ترجضمان ل 2013أبريل  29قبل  wtpf2013@itu.intالتايل 

 مات ثالث صفحات. مساه تتجاوز ال ويوصى بشدة أال

 حوار االستراتيجي منتدى وال التسجيل في ال
http://www.itu.int/en/wtpf-موقع اإللكرتوين للمنتدى:  مكن من خالل ال مشاركون على التسجيل يف أقرب وقت م ُيشجع ال

13/Pages/participation.aspx من فيهم  حوار االسرتاتيجي، ب منتدى و/أو ال يف ال مشاركين جميع ال ل. والتسجيل مطلوب
خول هلم الدخول إىل مركز جنيف  يف، نظراً ألن شارات البعثات الدائمة لن ترها يف جناليت يوجد مقن من البعثات الدائمة و ممثل ال

حوار  منتدى وال ال شاراتستحمل و التسجيل.  عندخيار  مكن انتقاء هذا ال ؛ ويعدمشاركة عن بُ  الوستتاح مرات.  الدويل للمؤت
 حاد. من مدخل مبىن مونربيان باالت حصول عليها المكن  وي صورة فوتوغرافيةاالسرتاتيجي 

 تقديم الشاراتمكاتب  ساعات العمل ل
 14:00-17:00 :2013مايو  10جمعة  ال

 15:00-18:00 :2013مايو  12األحد 
 13:30-17:00و 07:30-12:00 :2013مايو  13 اإلثنني
 13:30-17:00و 08:30-12:00: 2013مايو  17جمعة  إىل ال 2013مايو  14الثالثاء 

 منح ال
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 للفرد مايل اإلج محلي ال الناتج معدل فيها يقل والبلدان اليتموًا  للمشاركني من أقل البلدان ن جوز ي ،رهنًا بتوافر األموال الالزمة
هلم  اً مصرح ذلك كانحصول على منحة جزئية إذا   تقد  طلب ال، مواً) (ُمتنح األولوية ألقل البلدان ن أمريكي دوالر 000 2 عن

أسبقية تقد  مؤهل على أساس وستقدم منحتان جزئيتان لكل دولة عضو وعضو قطاع  و الواجب من إداراتم.على النح
http://www.itu.int/en/wtpf-موقع التايل:  حصول على منحة يف ال متعلقة بطلب ال . وترد الشروط واإلجراءات الالطلبات

13/Pages/fellowships.aspx2013 أبريل 4حصول على منح جزئية على اخلط عند التسجيل قبل  . وينبغي تقد  طلبات ال. 

 معلومات عامة للمشاركين
متاح يف العنوان التايل:  موقع اإللكرتوين للمنتدى ال مكن االطالع على معلومات عامة للمشاركني يف ال ي

13/Pages/default.aspx-http://www.itu.int/en/wtpf. 

 مات الطوعية مساه ال
لتغطية تكاليف  أنشئصندوق استئماين  مات طوعية يف حاد لتقد  مساه وختامًا أود أن أغتنم هذه الفرصة ألناشد أعضاء االت

 مشاركة. مواً من ال ممثلني من أقل البلدان ن سيما لتمكني ال خامس وال المنتدى  ال

 خامس. منتدى ال ال جاح العمل معكم لضمان نأتطلع إىل 

 .وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام

 ]التوقيع[

 مدون إ. توريه الدكتور ح
 األمني العام
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