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حضرات السادة والسيدات،
تحية طيبة وبعد،
بعد النقاش الذي جرى أثناء مؤتمر المندوبين المفوضين لهذا العام ،وما أعقبه من تعديالت للقرار  11بشأن
يسرني االتصال بجميع الدول األعضاء بخصوص أحداث تليكوم العالمي لالتحاد المقبلة.
تليكوم االتحادّ ،
في بودابست ،هنغاريا في شهر سبتمبر ،ويسرني أن أعلن  2019سيتم تنظيم تليكوم العالمي لالتحاد في
أن عملية تقديم العطاءات من أجل األعوام الالحقة قد بدأت اآلن .ويرجى من الدول األعضاء المهتمة
 .ويرجى من  2019تقديم مقترحاتها في موعد أقصاه  1مايو 2020باستضافة تليكوم العالمي لالتحاد لعام
 ،وذلك  2022و/أو 2021الدول األعضاء أيضا باحتمال اهتمامها باستضافة تليكوم العالمي لالتحاد في
 2019.ديسمبر 31في موعد أقصاه
وبالتوازي مع ذلك ،يتخذ االتحاد حاليا ،على النحو المبين في القرار ( 11المرا َجع في دبي ،)2018 ،خطوات
من أجل تعيين مكتب استشاري خارجي لإلدارة إلجراء تقييم استراتيجي ومالي شامل ألحداث تليكوم
االتحاد ،على أن يرفع تقريرا بما يصل إليه إلى دورة المجلس لعام  .2020والدول األعضاء مدعوة إلى
اإلسهام في تحديد االختصاصات المتعلقة بتعيين هذا المكتب االستشاري لضمان تناول جميع مجاالت
االهتمام/الشواغل بشكل واف .وينبغي تلقي االتحاد لجميع المساهمات في موعد أقصاه  11يناير .2019
يعول االتحاد على دعمكم لضمان دوام أهمية أحداث تليكوم االتحاد واستمرار انعقادها في المستقبل،
و ّ ِّ
ويشجع جميع الدول األعضاء على االستفادة الكاملة من هذه المنصة واالنضمام إليها في العام القادم.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

هولين جاو
الملحق  :1استضافة أحداث تليكوم العالمي لالتحاد

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

الملحق 1
(ديسمبر )2018

استضافة أحداث تليكوم العالمي لالتحاد
1

معلومات أساسية عن الحدث

يشكل حدث تليكوم العالمي لالتحاد ،المنظم وفقا للقرار ( 11المرا َجع في دبي ،)2018 ،منصة عالمية
للخدمات الدولية تجمع الحكومات والشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة ) (SMEويعقد سنويا
في الربع الثالث من السنة.
يكرم المبادرات
ويضم تليكوم االتحاد معرضا للحلول الرقمية ومنتدى لتبادل المعارف وبرنامجا للجوائز ّ
المبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومحورا للتواصل لتسليط الضوء على فرص الشراكة
واالستثمار .ويمكن االطالع على استعراض عام كامل للحدث ،بما في ذلك تفاصيل كاملة عن نسقه
ومكوناته األساسية والجمهور المستهدف ،بزيارة الموقع اإللكتروني للحدث وتنزيل التقارير الصادرة بعد
انعقاده في المرات األخيرة.
وقد عقد تليكوم االتحاد هذا العام في ديربان بجنوب إفريقيا ولقي استحسانا بالغا ،ويعمل االتحاد حاليا عن
كثب مع هنغاريا التي ستكون البلد المضيف لدورة الحدث في عام  2019في بودابست.
وجميع الدول األعضاء مدعوة اآلن إلى تقديم طلبات ترشّحها ومقترحاتها الستضافة الحدث في أعوام
 2020و/أو  2021و/أو .2022
2

التزامات البلد المضيف

يبيّن نموذج االتفاق مع البلد المضيف ألحداث تليكوم العالمي لالتحاد (المرا َجع في دورة المجلس لعام
 )2016إطار التزامات البلد المضيف ،ومن عناصره األساسية ما يلي:
دفع مبلغ مقطوع لالتحاد :يتألف من مساهمة مالية مباشرة في النفقات األساسية لعقد تليكوم
أ)
المنح والشباب التي ينظمها االتحاد.
االتحاد المتصلة باإلعداد والتخطيط له وتنفيذه وفي برامج ِّ
سداد النفقات المتصلة بعقد الحدث خارج مقر االتحاد :يشمل ذلك نفقات إيفاد بعثات مسؤولي
ب)
االتحاد قبل عقد الحدث وخالله ،ونفقات شحن معدات االتحاد إلى مكان الحدث ومنه.
توفير مكان لعقد الحدث وتغطية جميع نفقات الخدمات المقترنة به :تشمل المتطلبات المكانية
ج)
2
الدنيا ما يلي :مساحة عرض غير مجهزة تبلغ  ،m 10 000قاعة احتفاالت/مأدبات (تتسع أللف
شخص) ،ست قاعات مؤتمرات (تتراوح سعاتها بين مائة وثالثمائة شخص) ،قاعة غداء
مزود باستديو للتصوير التلفزيوني ،استراحة
خاصة (تتسع لـمائتي شخص) ،مركز إعالمي ّ
لكبار الزوار ،منطقة للتسجيل ،مكاتب لموظفي االتحاد ومسؤوليه المنتخَبين.
الدعم التنظيمي :يشمل إنشاء لجنة للتنسيق مع البلد المضيف ،وتوفير المتطلبات المتعلقة
د)
بمسائل التوعية اإلعالمية بالحدث ،والترويج له ،والبروتوكوالت ،وحجز وسائل النقل واإلقامة
في الفنادق ،وتيسير الحصول على تأشيرات الدخول ،واألمن والسالمة ،والموظفين المحليين
العاملين في الحدث ،واإلعفاءات الضريبية ،والرسوم الجمركية.
ويمكن االطالع على مزيد من التفاصيل في نموذج االتفاق وبالطلب من أمانة تليكوم االتحاد.
3

المنافع المتحققة للبلد المضيف

يحصل البلد المضيف على عدد من المنافع االجتماعية واالقتصادية المباشرة وغير المباشرة ،تشمل
عناصرها األساسية ما يلي:
الحصول على مساحة مميزة في المعرض :تشكل مكانا محوريا لعرض الحلول واالبتكارات
أ)
الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإبراز جهود البحث والتطوير المحلية
والشركات المحلية لتطوير البرمجيات ،وصناعة األجهزة ،والشركات االستشارية المحلية في
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مجال تكنولوجيا المعلومات ،والشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة المحلية العاملة في
مجاالت مثل األعمال التجارية والمحاكاة والتنقلية والرعاية الصحية والسالمة.
دعم الشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة الوطنية :عالوة على أن تليكوم العالمي
لالتحاد يجلب إلى البلد المضيف من شتى أنحاء العالم أذكى أفكار المشاريع المبتدئة الرقمية
والشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة وروحها الريادية ،فإنه يتيح أيضا للشركات
التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة الوطنية والمبتكرين الوطنيين وحاضنات التكنولوجيا الوطنية
فرصا فريدة لالتصال بجمهور دولي متخصص من المشترين والمستثمرين ،والخبراء
ومو ّجهي األعمال البارزين ،وواضعي السياسات الحكومية ،ومتخذي القرار في دوائر صناعة
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
كما يمكن منح الشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة الوطنية دورا فاعال في المناقشات
التي تجري في منتدى الحدث ،بتخصيص جلسات تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة،
أو في إطار مبادرات خاصة تم ّكن من إجراء مناقشات بين أصحاب هذه الشركات وأصحاب
المصلحة الرئيسيين.
عقد جلسات في منتدى الحدث تركز على البلد المضيف :بطرح مسائل تتصل اتصاال مباشرا
ببرنامج البلد المضيف المتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في النقاشات الدائرة .ويمكن
للبلد المضيف أيضا اإلسهام بدراسات حاالت قطرية في ورش العمل وحلقات النقاش،
واالطالع على آراء الخبراء وتبادل المعارف بشأن التكنولوجيات الناشئة والنماذج والسياسات
واالتجاهات التي تحدد مالمح صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ككل ،وإبقاء الحوار
مفتوحا ،وتنظيم جلسات متابعة في الحدث التالي من أحداث تليكوم العالمي لالتحاد.
تقديم برامج خاصة ومبادرات محلية :لصقل المهارات ،وتيسير نمو صناعة تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ونجاح الشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التنمية
االجتماعية-االقتصادية على الصعيد الوطني .وقد تشمل هذه المبادرات تنظيم ورش عمل لبناء
القدرات وحلقات دراسية رئيسية ،وأنشطة خاصة للطالب وأرباب األعمال الشباب ،وبرامج
تراثية ،وتوجيه دعوات من البلد المضيف إلى العمل.
التواصل مع البلد المضيف وإبرازه على الساحة :بتوجيه االنتباه عالميا إلى صناعة تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت الوطنية والمواهب والخبرات وفرص الشراكة واالستثمار الوطنية في
هذا المجال.

المواعيد النهائية لتقديم المقترحات

يجب أن تقدم العطاءات وطلبات التبليغ باالهتمام من حكومة الدولة العضو مباشرة أو عن طريق ممثل
رسمي ينوب عن الحكومة على النحو التالي:
فيما يتعلق بتليكوم العالمي لالتحاد لعام
أ)
ينبغي تقديم العطاءات بالتفصيل إلى االتحاد في موعد أقصاه  1مايو  2019على أن تشمل مقترحا شامال
يتناول التزامات البلد المضيف من جميع جوانبها مع تقديرات للدعم المقدم من الصناعة الوطنية لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.
ويتوقع اتخاذ قرار في هذا الصدد قبل انعقاد دورة مجلس االتحاد لعام .2019
2020

فيما يتعلق بتليكوم العالمي لالتحاد لعام  2021و/أو لعام
ب)
ينبغي للدول األعضاء إبالغ االتحاد في موعد أقصاه  31ديسمبر  2019عن اهتمامها بتقديم عطاءات الستضافة
حدث واحد أو أكثر وما تنويه بهذا الشأن .وينبغي أن يتضمن اإلبالغ معلومات أولية عن المدينة أو األماكن
والتواريخ المقترحة لتنظيم الحدث المعني.
2022
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لإلجابة على أي أسئلة عن الحدث (األحداث) أو ينبغي توجيه إخطارات التبليغ باالهتمام والعطاءات
عملية تقديم العطاءات ،ينبغي الرجوع إلى أمانة النهائية إلى:
تليكوم االتحاد على النحو التالي:
السيد هولين جاو
السيد شين ليو
األمين العام
المدير التنفيذي ،تليكوم االتحاد
االتحاد الدولي لالتصاالت
االتحاد الدولي لالتصاالت
Place des Nations
CH-1211 Geneva, Switzerland
الهاتف+41 22 730 6616 :
xin.liu@itu.int

Place des Nations
CH-1211 Geneva, Switzerland
الفاكس+41 22 733 7256 :
SGO@itu.int

الروابط اإللكترونية/المراجع
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القرار ( 11المرا َجع في دبي"( )2018 ،أحداث تليكوم االتحاد الدولي لالتصاالت"،
الصفحات من  17إلى  21من الوثائق الختامية).
نموذج االتفاق مع البلد المضيف (المرا َجع في دورة المجلس لعام .)2016
الموقع اإللكتروني لتليكوم االتحاد الدولي لالتصاالت.
___________
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