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 األمين العام
 

 2018ديسمبر  5جنيف،  

 

  إلى: مكتب األمين العام التصال:ل
 االتحاد الدول األعضاء فيإدارات  -

 جنيف البعثات الدائمة في -
 5111 730 22 41+ :الهاتف
 7256 733 22 41+ :الفاكس
البريد 

 اإللكتروني:
SGO@itu.int  

  CL-18/54 الرسالة المعممة المرجع:
   

 تليكوم العالمي لالتحاد المقبلة أحداث الموضوع:

 حضرات السادة والسيدات،

 تحية طيبة وبعد،

بشأن  11للقرار  تعديالتأثناء مؤتمر المندوبين المفوضين لهذا العام، وما أعقبه من  جرىالنقاش الذي  بعد
 .لةتليكوم العالمي لالتحاد المقب أحداثتليكوم االتحاد، يسّرني االتصال بجميع الدول األعضاء بخصوص 

2019 سيتم تنظيم تليكوم العالمي لالتحاد في في بودابست، هنغاريا في شهر سبتمبر، ويسرني أن أعلن  
المهتمة الدول األعضاء ويرجى من  اآلن. قد بدأتمن أجل األعوام الالحقة ات عملية تقديم العطاء أن

2020 تليكوم العالمي لالتحاد لعامباستضافة  مايو  1في موعد أقصاه تقديم مقترحاتها   2019 ويرجى من  .
تليكوم العالمي لالتحاد في باحتمال اهتمامها باستضافة  أيضا  الدول األعضاء  2021 ، وذلك 2022 و/أو 

31في موعد أقصاه  ديسمبر   2019. 

، خطوات (2018)المراَجع في دبي،  11ن في القرار االتحاد حاليا ، على النحو المبي وبالتوازي مع ذلك، يتخذ
م ألحداث تليكو استراتيجي ومالي شامل مكتب استشاري خارجي لإلدارة إلجراء تقييمتعيين من أجل 
إلى مدعوة  األعضاء والدول. 2020المجلس لعام  دورةإلى  بما يصل إليهتقريرا   على أن يرفع ،االتحاد

جاالت جميع م تناوللضمان  هذا المكتب االستشاريالمتعلقة بتعيين  االختصاصاتتحديد اإلسهام في 
 .2019ر يناي 11في موعد أقصاه  تلقي االتحاد لجميع المساهمات. وينبغي بشكل واف   االهتمام/الشواغل

لو  ،في المستقبل انعقادهااستمرار وأحداث تليكوم االتحاد  أهمية دوامعلى دعمكم لضمان  االتحاد يعّوِّ
 .العام القادمفي  واالنضمام إليها هذه المنصةمن  الكاملة الدول األعضاء على االستفادة جميع ويشجع

 .واالحترام فائق التقديروتفضلوا بقبول 

 جاو هولين

تليكوم العالمي لالتحادأحداث : استضافة 1الملحق 
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  1الملحق 
 (2018)ديسمبر 

 تليكوم العالمي لالتحاد أحداث استضافة

 عن الحدثمعلومات أساسية  1
 عالمية (، منصة  2018)المراَجع في دبي،  11لقرار ل تليكوم العالمي لالتحاد، المنظم وفقا  حدث  يشكل

سنويا   عقدي  و (SME)الصغيرة والمتوسطة  الكبرى والشركاتوالشركات للخدمات الدولية تجمع الحكومات 
 .السنةفي الربع الثالث من 

الرقمية ومنتدى لتبادل المعارف وبرنامجا  للجوائز يكّرم المبادرات  للحلول ا  معرض تليكوم االتحاد ويضم
رص الشراكة ف تسليط الضوء علىلتواصل للا  ورمحوالمبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

، بما في ذلك تفاصيل كاملة عن نسقه للحدثويمكن االطالع على استعراض عام كامل  واالستثمار.
رة بعد التقارير الصادوتنزيل  للحدث اإللكتروني موقعالومكوناته األساسية والجمهور المستهدف، بزيارة 

 ات األخيرة.في المر انعقاده

عن اد حاليا  ويعمل االتح ولقي استحسانا  بالغا ، ديربان بجنوب إفريقيا في هذا العام التحادتليكوم اوقد ع قد 
 ست.في بوداب 2019في عام  ستكون البلد المضيف لدورة الحدث مع هنغاريا التي كثب

 في أعوام الحدثومقترحاتها الستضافة طلبات ترّشحها إلى تقديم  اآلن جميع الدول األعضاء مدعوةو
 .2022 و/أو 2021و/أو  2020

 التزامات البلد المضيف 2
لعام  جلسالمدورة )المراَجع في  العالمي لالتحادألحداث تليكوم  نموذج االتفاق مع البلد المضيفبيّن ي

 عناصره األساسية ما يلي:ومن تزامات البلد المضيف، ( إطار ال2016

ليكوم تعقد النفقات األساسية ل فيمساهمة مالية مباشرة يتألف من التحاد: لمقطوع مبلغ  دفع ( أ 
نح وبرامج وتنفيذه وفي  هالمتصلة باإلعداد والتخطيط لاالتحاد   تحاد.الشباب التي ينظمها االالمِّ

ؤولي بعثات مسإيفاد نفقات  ذلك يشمل الحدث خارج مقر االتحاد: عقدسداد النفقات المتصلة ب ب(
 ، ونفقات شحن معدات االتحاد إلى مكان الحدث ومنه.وخاللهاالتحاد قبل عقد الحدث 

انية تشمل المتطلبات المك المقترنة به:جميع نفقات الخدمات تغطية و الحدث لعقدتوفير مكان  ج(
تتسع أللف قاعة احتفاالت/مأدبات ) ،2m 000 10تبلغ  غير مجهزةيلي: مساحة عرض  ما الدنيا

قاعة غداء  (،شخص ئةابين مائة وثالثمتتراوح سعاتها (، ست قاعات مؤتمرات )شخص
ستراحة ، االتلفزيونيللتصوير ديو استشخص(، مركز إعالمي مزّود ب ائتيتتسع لـمخاصة )

 تسجيل، مكاتب لموظفي االتحاد ومسؤوليه المنتَخبين.لللكبار الزوار، منطقة 

متعلقة المتطلبات اللجنة للتنسيق مع البلد المضيف، وتوفير يشمل إنشاء  الدعم التنظيمي: ( د
 اإلقامةووسائل النقل ، والبروتوكوالت، وحجز الترويج له، والتوعية اإلعالمية بالحدثمسائل ب

يين لالموظفين المحوالحصول على تأشيرات الدخول، واألمن والسالمة،  ، وتيسيرقفي الفناد
 العاملين في الحدث، واإلعفاءات الضريبية، والرسوم الجمركية.

 .أمانة تليكوم االتحادويمكن االطالع على مزيد من التفاصيل في نموذج االتفاق وبالطلب من 

 لبلد المضيفالمتحققة ل المنافع 3
قتصادية المباشرة وغير المباشرة، تشمل يحصل البلد المضيف على عدد من المنافع االجتماعية واال

 عناصرها األساسية ما يلي:

الحلول واالبتكارات  لعرضوريا  مكانا  مح شكلت مساحة مميزة في المعرض: الحصول على ( أ 
 جهود البحث والتطوير المحلية إبرازاالتصاالت وو مجال تكنولوجيا المعلومات الوطنية في

 االستشارية المحلية فيوالشركات األجهزة، وصناعة  ،البرمجيات والشركات المحلية لتطوير
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في  ملةالعا المحلية الصغيرة والمتوسطة التكنولوجية الشركاتو ،مجال تكنولوجيا المعلومات
 والرعاية الصحية والسالمة.التنقلية والمحاكاة و التجارية األعمالمثل مجاالت 

على أن تليكوم العالمي  عالوة   :الوطنية الصغيرة والمتوسطة التكنولوجية الشركاتدعم  ب(
رقمية لا المشاريع المبتدئةأنحاء العالم أذكى أفكار  شتىمن لالتحاد يجلب إلى البلد المضيف 

 كاتللشرتيح أيضا  يادية، فإنه يالتكنولوجية الصغيرة والمتوسطة وروحها الر الشركاتو
 ا الوطنيةوحاضنات التكنولوجي الوطنيينوالمبتكرين  الوطنية التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة
والخبراء  ،متخصص من المشترين والمستثمريندولي  فرصا  فريدة لالتصال بجمهور

 ومتخذي القرار في دوائر صناعة ،السياسات الحكومية واضعيو ،بارزينالاألعمال وّجهي وم
 .االتصاالتو تكنولوجيا المعلومات

ت دورا  فاعال  في المناقشا الوطنية لصغيرة والمتوسطةاالتكنولوجية  الشركاتمنح كما يمكن  
، طةالصغيرة والمتوس الشركات، بتخصيص جلسات تركز على الحدث منتدى في التي تجري

وأصحاب  أصحاب هذه الشركاتأو في إطار مبادرات خاصة تمّكن من إجراء مناقشات بين 
 المصلحة الرئيسيين.

را  تصل اتصاال  مباشمسائل تبطرح  تركز على البلد المضيف: في منتدى الحدثجلسات  عقد ج(
. ويمكن ئرةافي النقاشات الد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتب المتعلق البلد المضيفببرنامج 

 ،ل وحلقات النقاشفي ورش العم طريةق  بدراسات حاالت  اإلسهاملبلد المضيف أيضا  ل
اسات والسيالتكنولوجيات الناشئة والنماذج شأن واالطالع على آراء الخبراء وتبادل المعارف ب

 ، وإبقاء الحوارككل االتصاالتو صناعة تكنولوجيا المعلومات تحدد مالمحواالتجاهات التي 
 .تليكوم العالمي لالتحاد من أحداث التالي حدثال مفتوحا ، وتنظيم جلسات متابعة في

لصقل المهارات، وتيسير نمو صناعة تكنولوجيا  تقديم برامج خاصة ومبادرات محلية: ( د
مية وتحقيق التنالتكنولوجية الصغيرة والمتوسطة  الشركاتاالتصاالت ونجاح و المعلومات
المبادرات تنظيم ورش عمل لبناء  هذه تشمل وقد دية على الصعيد الوطني.االقتصا-االجتماعية

 رامجب، وأرباب األعمال الشبابالقدرات وحلقات دراسية رئيسية، وأنشطة خاصة للطالب و
 .العمل، وتوجيه دعوات من البلد المضيف إلى تراثية

ا لوجيإلى صناعة تكنوبتوجيه االنتباه عالميا   :على الساحة المضيف وإبرازه التواصل مع البلد ( ه
االستثمار الوطنية في والمواهب والخبرات وفرص الشراكة والمعلومات واالتصاالت الوطنية 

 هذا المجال.

 لتقديم المقترحاتالمواعيد النهائية  4
ل ممث عن طريقمن حكومة الدولة العضو مباشرة  أو طلبات التبليغ باالهتمام والعطاءات تقدم يجب أن 

 على النحو التالي: رسمي ينوب عن الحكومة

 2020فيما يتعلق بتليكوم العالمي لالتحاد لعام  ( أ 

على أن تشمل مقترحا  شامال   2019مايو  1أقصاه ينبغي تقديم العطاءات بالتفصيل إلى االتحاد في موعد 
يتناول التزامات البلد المضيف من جميع جوانبها مع تقديرات للدعم المقدم من الصناعة الوطنية لتكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت.

 .2019ويتوقع اتخاذ قرار في هذا الصدد قبل انعقاد دورة مجلس االتحاد لعام 

 2022و/أو لعام  2021فيما يتعلق بتليكوم العالمي لالتحاد لعام  ب(

عن اهتمامها بتقديم عطاءات الستضافة  2019ديسمبر  31ينبغي للدول األعضاء إبالغ االتحاد في موعد أقصاه 
 حدث واحد أو أكثر وما تنويه بهذا الشأن. وينبغي أن يتضمن اإلبالغ معلومات أولية عن المدينة أو األماكن

 والتواريخ المقترحة لتنظيم الحدث المعني.
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 أي أسئلة عن الحدث )األحداث( أو لإلجابة على
ة أمان الرجوع إلى ينبغي طاءات،عملية تقديم الع
 :التالي على النحو تليكوم االتحاد

طاءات والع التبليغ باالهتمامإخطارات  هيوجينبغي ت
 :النهائية إلى

  ليو شينالسيد 
  تليكوم االتحاد المدير التنفيذي،

  االتحاد الدولي لالتصاالت
Place des Nations   

CH-1211 Geneva, Switzerland   
  6616 730 22 41+الهاتف: 

int.itu@liu.xin  

  السيد هولين جاو
  األمين العام

  االتحاد الدولي لالتصاالت
Place des Nations   

CH-1211 Geneva, Switzerland   
  7256 733 22 41+الفاكس: 

SGO@itu.int  

 الروابط اإللكترونية/المراجع 5
  تليكوم االتحاد الدولي لالتصاالت ( )"أحداث2018، دبي)المراَجع في  11القرار ،"

 (.من الوثائق الختامية 21 إلى 17الصفحات من 

 (2016)المراَجع في دورة المجلس لعام  نموذج االتفاق مع البلد المضيف. 

 الموقع اإللكتروني لتليكوم االتحاد الدولي لالتصاالت. 

___________ 
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