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 (SG)األمانة العامة 
 

 2019 يوليو 17جنيف،  
 

الدول األعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبون  CL-19/34 املرجع:
 المنضمة إلى االتحادوالهيئات األكاديمية 

 دولة فلسطين
اد مؤتمرات االتحالمنظمات التي يحق لها حضور 

 مراقب واجتماعاته بصفة

 (Preetam Maloor) بريتام مالوور جهة االتصال:

 17 54 730 22 41+ اهلاتف:

 wtpf2021@itu.int الربيد اإللكرتوين:
   

االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات جدول التخطيط المتعلق بالمنتدى العالمي السادس لسياسات  املوضوع:
 والدعوة إلى ترشيح خبراء (WTPF-21) واالتصاالت

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

على املنتدى العاملي لسياسات  اإلبقاء )املرفق(( 2018ع يف ديب،         )املراج   2قرر مؤمتر املندوبني املفوضني مبوجب قراره 
وتبادل اآلراء واملعلومات بشأن سياسات االتصاالت/تكنولوجيا مناقشات لل كمحفل  (WTPF)االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 ملزمة. ريغ وتكون نتائجه، تشاملة لعدة قطاعاالقضايا العاملية وال         وخصوصا  املعلومات واالتصاالت واملسائل التنظيمية 

                                      أن ي عقد املنتدى العاملي السادس لسياسات  )املرفق( 611، مبوجب املقرر 2019قرر اجمللس يف دورته العادية لعام و 
                                       ثالثة أيام، وي فضل أن ي عقد بالتعاقب مع  يف جنيف، سويسرا، ملدة (WTPF-21) االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 كالتايل:  2021يف عام وقرر كذلك أن يكون موضوع املنتدى . 2021لعام منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات 
 السياسات الرامية إىل تعبئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة والناشئة ألغراض التنمية املستدامة:  "

كيف أن التكنولوجيات واالجتاهات الرقمية اجلديدة والناشئة متثل عوامل متكينية لالنتقال العاملي إىل   WTPF-21سيناقش املنتدى 
 (5G) واجليل اخلامس (IoT) وإنرتنت األشياء (AI) االقتصاد الرقمي. وتشمل املواضيع اليت سيجري النظر فيها الذكاء االصطناعي

وغريها. وهبذا الصدد، سريكز املنتدى على الفرص والتحديات  (OTT) ى اإلنرتنتوالبيانات الضخمة واخلدمات املتاحة حبرية عل
 مشروع جدول األعمال. 611باملقرر  ويرد يف امللحق املستدامة". والسياسات الرامية إىل تعزيز التنمية

 (.2018ع يف ديب،         )املراج   2                                             وستجري العملية التحضريية للمنتدى وفقا  للقرار 
 :على النحو التايلللمناقشة أثناء املنتدى              يشكل أساسا  وسيجري إعداد تقرير األمني العام الذي 

 WTPF-21                                                                                             يدعو األمني العام فريقا  متوازنا  غري رمسي من اخلرباء الذين يشارك كل منهم بفعالية يف التحضري للمنتدى ‘1’
 العملية؛ بلده، من أجل املساعدة يف هذه يف

 هبذا املقرر؛ 2             وفقا  للملحق  WTPF-21مني العام تقرير املنتدى         ي ع د األ ‘2’
 ؛السابقني                                     وفقا  للنظام الداخلي املتبع يف املنتديني WTPF-21تعقد اجتماعات املنتدى  ‘3’
 أسابيع على األقل. بستة WTPF-21                                                   ي عمم التقرير النهائي لألمني العام قبل افتتاح املنتدى  ‘4’
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 إعداد التقرير.من أجل املرفق اإلجراء واجلدول الزمين  611باملقرر  2ويرد بالتفصيل يف امللحق 
يف مقر االحتاد  2019سبتمرب  24و 23املزمع عقده يومي  (IEG WTPF-21)ويف ضوء االجتماع األول لفريق اخلرباء غري الرمسي 

 جبنيف، أود أن أدعوكم إىل القيام مبا يلي:
 يتم اختياره ريكل خبخرباء( يف جمال املواضيع ذات الصلة اليت سيتناوهلا املنتدى وإرسال اسم  أو ) خبري ترشيح 1

. ويرجى 2019أغسطس  21قبل  wtpf2021@itu.int :إىل العنوان التايل بريده اإللكرتوينوعنوان  وسريته الذاتية
 معاجلة طلبات احلصول على التأشرية للمشاركة يف االجتماع األول، ينبغي إرسال الرتشيحاتمالحظة أنه بغية تيسري 

 أقرب وقت ممكن. يف
لمنتدى يف املوقع اإللكرتوين ل           اليت ست نشر) ط  التقريرلصيغة األوىل ملشروع خماالتعليقات بشأن إرسال  2

 .wtpf2021@itu.intأغسطس إىل العنوان التايل:  21أغسطس( قبل  1 يف
 املرشحني فق . اءجلميع اخلرب عد يف هذا االجتماع                                                                    سيجري االجتماع باللغة اإلنكليزية فق . وسي تاح التسجيل واملشاركة عن ب  

 املساعدة بوجه تقدميهبدف                                                                                      وأخريا ، أود أن أدعو أعضاء االحتاد إىل تقدمي مسامهات طوعية إىل الصندوق االستئماين الذي سي نشأ 
 الساحلية والبلدان والبلدان النامية غري والدول اجلزرية الصغرية النامية                         اليت تشمل أقل البدان منوا  لمندوبني من البلدان النامية ل خاص
 يف املنتدى.وذلك لكي يشاركوا ، ر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليةاليت مت

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 )توقيع(

 جاو هولني
 العام األمني

 المرفقات:
 ،( ملؤمتر املندوبني املفوضني2018               )املراج ع يف ديب،  2القرار : 1المرفق 
  (2019لعام  دورة اجمللس) 611املقرر  :2المرفق 
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 1املرفق 
 (2018ديب،  يف        املراج ع ) 2القرار 

 المنتدى العالمي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 (،2018الدويل لالتصاالت )ديب، لالحتاد إن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 اعتباره إذ يضع يفو 
 ؛(UNGA)القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة  أ ( 

بعد مضي عشر  (WSIS) القمة العاملية جملتمع املعلومات نتائجيان احلدث رفيع املستوى بشأن تنفيذ ب ب(
يف احلدث رفيع         اعت مدان ي، اللذ2015 ورؤية احلدث فيما يتعلق بالقمة العاملية جملتمع املعلومات بعد عام (WSIS+10) سنوات

مع  (MPP) املنصة التحضريية ألصحاب املصلحة املتعددينعملية أساس  على االحتاد( الذي نسقه 2014املستوى )جنيف، 
بني وأقرمها مؤمتر املندو  ،وكاالت األمم املتحدة األخرى واجلامع لكل أصحاب املصلحة يف القمة العاملية جملتمع املعلومات

 ؛عامة لألمم املتحدةالستعراض الشامل للقمة الذي أجرته اجلمعية الل       وق دما(، 2014 )بوسان، املفوضني
 ( هلذا املؤمتر؛2018               )املراج ع يف ديب،  77القرار  ج(
وملة األسواق وتزايد م التكنولوجي وعت تأثري جمموعة عوامل منها التقدلتغريات كبرية حتتعرضت أن بيئة االتصاالت  (د 

 أفضل؛ بشكلطلب املستعملني على اخلدمات املتكاملة العابرة للحدود اليت تالئم احتياجاهتم 
                                                                   وخصوصا  الفصل بني الوظائف التنظيمية والوظائف التشغيلية وحترير اخلدمات  ،أن إعادة هيكلة قطاع االتصاالت ( ه
 ؛االحتاد معظم الدول األعضاء يف أمر ممكن يف ،ظهور جهات تنظيم فاعلة جديدةاستمرار و 

وي تصاالت اجلديدة والسريعة التطور والناشئة تنطأن تكنولوجيات وخدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واال و (
 على وعود هائلة بالنهوض برفاهية اإلنسان؛

                                                                                        هنالك حاجة ملح ة إىل إطار عاملي لتبادل املعلومات عن اسرتاتيجيات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات أن  ( ز
 وسياساهتا؛ واالتصاالت

لومات جمال االتصاالت/تكنولوجيا املع والقواعد التنظيمية الوطنية يفبد من االعرتاف بوجود السياسات  أنه ال (ح
 االتصاالت؛                                                                          واالتصاالت وفهمها، وذلك إلتاحة تطو ر أسواق عاملية تساعد على تناسق تنمية خدمات

املنتديات العاملية السابقة لسياسات  املسامهات اهلامة اليت قدمتها الدول األعضاء وأعضاء القطاعات يف (ط
 املنتديات، والنتائج اليت حققتها هذه (WTPF) تصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاال

 وإذ يدرك
                                                               تشمل، الرتويج على الصعيد الدويل العتماد هنج أوسع مشوال  يتناول مسائل  تشمل، فيما االحتادأن أهداف  أ ( 

 وصول مع واقتصاد املعلومات من طابع عاملي، والسعي إىليتسم به جمت                                              االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت نظرا  ملا
العمل  منافع تكنولوجيات االتصاالت اجلديدة إىل سكان العامل أمجع، وحتقيق تناسق جهود الدول األعضاء وأعضاء القطاعات يف

 املعلومات(؛ العاملية جملتمع القمةعلى بلوغ هذه الغايات )انظر نتائج 
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لومات هو احملفل الوحيد لتنسيق اسرتاتيجيات االتصاالت/تكنولوجيا املعو  يتمتع مبكانة فريدةيزال  ال االحتادأن  ب(
واالتصاالت وسياساهتا على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية، ولتبادل املعلومات اخلاصة هبذه االسرتاتيجيات والسياسات 

 تناسقها؛ ودراستها وحتقيق
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي أنشأه مؤمتر املندوبني املفوضني أن املنتدى العاملي لسياسات ج(

، كان مبثابة إطار جتري 2013و 2009و 2001و 1998و 1996 املرات اليت انعقد فيها يف                        ( والذي تكل ل بالنجاح يف1994 )كيوتو،
قد ساهم  مشرتكة بني خمتلف القطاعات، وهو بذلك فيه مناقشات بني مشاركني رفيعي املستوى بشأن مسائل عاملية أو مسائل

 ذاته؛ ىأعمال هذا املنتد                                 وضع اإلجراءات اليت يتعني  تطبيقها يف العامل وكذلك يف حتقيق تقدم االتصاالت يف يف
جنيف،             الذي ع قد يف 2013 لعام أن املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( د

 ،مندوب 900 يقل عن وما ال االحتاد             دولة عضوا  يف 126 ، إذ حضرته                          واحدا  من املنتديات الناجحة، كان سويسرا
 وإذ يؤكد

باحلاجة سياساهتا وتشريعاهتا و                                                                           أن الدول األعضاء وأعضاء القطاعات، وعيا  منها بضرورة إعادة النظر باستمرار يف أ ( 
، اعتمدت  إىل التنسيق يف آلية تتيح هلا مناقشة ك  املنتدى                                                                بيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت السريعة التغري 

 العامة؛ اسرتاتيجياهتا وسياساهتا
ينبغي  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/ميدان االتصاالت بصفته منظمة دولية ذات دور رائد فريد يف االحتادن أ ب(

االت/تكنولوجيا بني مشاركني رفيعي املستوى بشأن سياسات االتص تنظيم املنتدي لتسهيل تبادل املعلومات فيما له أن يستمر يف
 واالتصاالت؛ املعلومات

                                                                                    هو توفري اإلطار الالزم لتبادل اآلراء واملعلومات وبالتايل التوص ل إىل رؤية مشرتكة بني املسؤولني  نتدىاملأن اهلدف من  ج(
صاالت/تكنولوجيا ميدان االت العامل أمجع بشأن املسائل املرتتبة على ظهور خدمات وتكنولوجيات جديدة يف عن وضع السياسات يف

ا املعلومات ميدان االتصاالت/تكنولوجي أي مسائل أخرى تتعلق بالسياسة العامة يف                                    املعلومات واالتصاالت إضافة  إىل النظر يف
 مشرتكة؛                                                                                                    واالتصاالت ويكون تبادل وجهات النظر بشأهنا مفيدا  على املستوى العاملي إضافة إىل اعتماد آراء تعكس وجهات نظر

، حيث إن التكنولوجيات واحتياجاهتا 1الناميةإيالء اهتمام خاص ملصاحل البلدان  أنه ينبغي أن يستمر املنتدى يف ( د
 البلدان؛ هذه يف التحتية لالتصاالتتطوير البنية                                     واخلدمات احلديثة ميكن أن تساهم كثريا  يف

 ؛للمنتدىللتحضري       كاف  ضرورة توفري وقت   ( ه
 املنتدى؛ على الصعيد اإلقليمي قبل عقد التحضري والتشاورأمهية  ( و
ستفيد تتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الناشئة /االتصاالتوتكنولوجيات املتعلقة خبدمات  املسائلأن مناقشة  ( ز

 ،، كل حسب دورهمن مشاركة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني
 يقرر

مات مع منتدى القمة العاملية جملتمع املعلو ويفضل عقده بالتعاقب عقد املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت  1
 ، مع مراعاة احلاجة إىل ضمان االستعداد الكايف من جانب الدول األعضاء؛2021 لعام

                                                           
 انتقالية.                                                                                                                تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة 1
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                                                                                       اإلبقاء على املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي أنشئ تطبيقا   2
ت/تكنولوجيا تتعلق بسياسات االتصاال( ملؤمتر املندوبني املفوضني، وذلك بغية مواصلة مناقشة األمور اليت 1994 )كيوتو، 2 للقرار

بادل يتعلق مبسائل عاملية أو مسائل مشرتكة بني خمتلف القطاعات، وت                                                املعلومات واالتصاالت واملسائل التنظيمية، وخصوصا  ما
 الشأن؛ وجهات النظر واملعلومات هبذا

أن  مية؛ إالقواعد تنظي تصاالت أينولوجيا املعلومات واالينتج عن املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تك أال 3
بتوافق اآلراء لتنظر فيها الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واجتماعات واعتماد اآلراء تقارير الاملنتدى سيعمل على إعداد 

 املختصة؛ االحتاد
ألعضاء ا                                                                                     أن يكون املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مفتوحا  جلميع الدول 4

 األعضاء؛ ميكن عند االقتضاء عقد جلسة خاصة للدول األعضاء فق  إذا قرر ذلك أغلبية ممثلي الدول وإمنا ،وأعضاء القطاعات
                                                                                             أن ينعقد املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حسب احلاجة لالستجابة سريعا   5

السابقة مارسات املراعاة مع م ،ةاملتغري  بيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تظهر يفملسائل السياسة العامة اليت قد 
 ؛ة لسياسات االتصاالتالسابق ةالعاملياملنتديات بشأن عقد لالحتاد واخلربة اليت اكتسبها 

يزانية املتاحة حدود موارد امل أن ينعقد املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يف 6
 ؛االحتاد ميزانية                                  عمال  على ختفيف اآلثار املرتتبة عليه يف، االحتادمع أحد اجتماعات أو منتديات  ، قدر اإلمكان،باالقرتانو 
يا بشأن مدة انعقاد املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوج من قرار يلزم ما اختاذ يفجملس االحتاد أن يستمر  7

 ؛بالبحث                                                                                 املعلومات واالتصاالت، وتارخيه فضال  عن مكان انعقاده وجدول أعماله واملواضيع اليت يتناوهلا
ن أي م                                                                            حتديد جدول األعمال واملواضيع اليت ست بحث استنادا  إىل تقرير يعد ه األمني العام ويتض االستمرار يف 8

 ،اعاتالقط أو أي إسهام آخر من الدول األعضاء وأعضاءلالحتاد مدخالت هبذا اخلصوص صادرة عن مؤمتر أو مجعية أو اجتماع 
العاملية السابقة  دياتاملنتمع مراعاة املمارسات السابقة لالحتاد واخلربة اليت اكتسبها، مبا يف ذلك عملية التحضري، بشأن عقد 

 ؛لسياسات االتصاالت
 املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على تقرير أن تركز املداوالت اليت جتري يف 9

جمللس ا                                                                                                             واحد فق  من األمني العام ومسامهات من املشاركني تعتمد على التقرير املذكور الذي ي عد ه األمني العام وفقا  إلجراء يعتمده 
وجيب  ،املنتسبني واهليئات األكادميية وأصحاب املصلحةآراء و  القطاعاتالدول األعضاء وأعضاء قدمة من املقرتحات املوعلى أساس 

 املنتدى؛ أي آراء جديدة مل تقدم خالل الفرتة التحضريية احملددة إلعداد تقرير األمني العام واليت تسبقمشاريع  ينظر املنتدى يف أال
ية املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتقيق الفعال يف تيسري املشاركة الواسعة 10

 ،انعقاده التشغيلية الالزمة خالل
 يكلف األمني العام

 ورد مبراعاة ما صاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتباختاذ الرتتيبات التحضريية للدعوة إىل عقد املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت
 أعاله، "يقرر" حتت

 جملس االحتاديكلف 
بشأن مدة انعقاد كل منتدى مقبل من املنتديات العاملية لسياسات  من قرار يلزم ما اختاذ أن يستمر يفب 1

 يها؛ف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتارخيه ومكان انعقاده وجدول أعماله واملواضيع اليت يبحث
 ؛أعاله "يقرر" من 8 الفقرة ات الالزمة إلعداد تقرير األمني العام املشار إليه يفأن يعتمد اإلجراءب 2
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، حسب االقتضاء، املشاركة املفتوحة أمام جملس االحتاد"يكلف "من  2يف الفقرة  ااملشار إليهتشمل اإلجراءات بأن  3
ع مراعاة م أمام مجيع أصحاب املصلحة املهتمني،مجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات، ومشاورات عامة على اإلنرتنت مفتوحة 

 ت،املمارسات السابقة لالحتاد واخلربة اليت اكتسبها، مبا يف ذلك عملية التحضري، بشأن عقد املنتديات العاملية السابقة لسياسات االتصاال
 كذلك  جملس االحتاديكلف 

ات واالتصاالت نتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلوم                                                     أن يعرض على مؤمتر املندوبني املفو ضني القادم تقريرا  عن املب
 بشأنه. يلزم الختاذ ما
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 2املرفق 
 (2019لعام  دورة اجمللس) 611 قرررامل

 واالتصاالت المنتدى العالمي السادس لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات
 إن اجمللس،

 يأخذ بعني االعتبارإذ 
املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا ( بشأن 2018)ديب،  ( ملؤمتر املندوبني املفوضني2018 ،يف ديبع        املراج  ) 2 القرار

 ،(WTPF) املعلومات واالتصاالت
 وإذ يضع يف اعتباره

ؤولني عن وضع سل إىل رؤية مشرتكة بني املآلراء واملعلومات وبالتايل التوصهو توفري اإلطار الالزم لتبادل ا املنتدىأن اهلدف من 
كنولوجيا ميدان االتصاالت/ت العامل أمجع بشأن املسائل املرتتبة على ظهور خدمات وتكنولوجيات جديدة يف السياسات يف

يا املعلومات ميدان االتصاالت/تكنولوج أي مسائل أخرى تتعلق بالسياسة العامة يف                                    املعلومات واالتصاالت إضافة  إىل النظر يف
 ،مشرتكة رإىل اعتماد آراء تعكس وجهات نظ                                                        بادل وجهات النظر بشأهنا مفيدا  على املستوى العاملي إضافة  واالتصاالت ويكون ت
 يقرر

                                                                                          أن ي عقد املنتدى العاملي السادس لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جنيف، سويسرا،  1
 ؛(WTPF-21) 2021                                                                              ثالثة أيام، وي فضل أن ي عقد بالتعاقب مع منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام  ملدة

 :املوضوع التايل 2021 عاميف أن يتناول املنتدى  2
 : ةمالسياسات الرامية إىل تعبئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة والناشئة ألغراض التنمية املستدا "

كيف أن التكنولوجيات واالجتاهات الرقمية اجلديدة والناشئة متثل عوامل متكينية لالنتقال العاملي إىل   WTPF-21 سيناقش املنتدى
 (5G) واجليل اخلامس (IoT) وإنرتنت األشياء (AI) االقتصاد الرقمي. وتشمل املواضيع اليت سيجري النظر فيها الذكاء االصطناعي

على الفرص والتحديات  وغريها. وهبذا الصدد، سريكز املنتدى (OTT) ة واخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنتوالبيانات الضخم
 املستدامة"؛ والسياسات الرامية إىل تعزيز التنمية

 (؛2018               )املراج ع يف ديب،  2             وفقا  للقرار  WTPF-21أن تكون العملية التحضريية للمنتدى  3
 ؛هبذا املقرر 1إىل مشروع جدول األعمال الوارد يف امللحق  WTPF-21يستند جدول أعمال املنتدى  أن 4
توافق بواعتماد اآلراء تقارير الأن املنتدى سيعمل على إعداد  قواعد تنظيمية؛ إال أي WTPF-21 ينتج عن املنتدى أال 5

 املختصة؛ االحتاد اآلراء لتنظر فيها الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واجتماعات
 :على النحو التايل جيري إعداد تقرير األمني العامأن  6

                                                                                     يدعو األمني العام فريقا  متوازنا  غري رمسي من اخلرباء الذين يشارك كل منهم بفعالية يف التحضري  ‘1’
 العملية؛ بلده، من أجل املساعدة يف هذه يف WTPF-21 للمنتدى

 هبذا املقرر؛ 2             وفقا  للملحق  WTPF-21                              ي ع د األمني العام تقرير املنتدى  ‘2’
 ؛السابقني لنظام الداخلي املتبع يف املنتدينيل       وفقا   WTPF-21 تعقد اجتماعات املنتدى ‘3’
 أسابيع على األقل. بستة WTPF-21 عمم التقرير النهائي لألمني العام قبل افتتاح املنتدى   ي   ‘4’
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                                               مفتوحا  أمام مجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات؛ WTPF-21املشاركة يف املنتدى يكون باب  أن 7
                                                     وفقا  لقرارات مؤمتر املندوبني املفوضني واجمللس السارية بشأن  WTPF-21 أن تكون الرتتيبات املتخذة لعقد املنتدى 8

 ،اتاملنتدي هذه
 يكلف األمني العام
تغطية  تقدمي مسامهات طوعية لإلسهام يف حتاد وأعضاء القطاعات واألطراف األخرى املهتمة، علىبتشجيع الدول األعضاء يف اال

      منوا . وتسهيل مشاركة أقل البلدان WTPF-21 تكاليف املنتدى

 2: الملحقات

  



- 9 - 

 1امللحرق 

  مشروع جدول أعمال
 لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالسادس  المنتدى العالمي

 /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتلسياسات االتصاالت السادسافتتاح املنتدى العاملي  1
 انتخاب الرئيس 2
 وعروض مالحظات استهاللية 3
 تنظيم أعمال املنتدى 4
 عرض تقرير األمني العام 5
 عرض تعليقات األعضاء على التقرير 6
 مناقشة 7
 اآلراء مشاريعالنظر يف  8
 رئيس واآلراءاعتماد تقرير ال 9

 يستجد من أعمال ما 10
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 2امللحرق 

 WTPF-21اإلجراء والجدول الزمني المتعلقان بإعداد األمين العام لتقرير المنتدى 

 يهاألمني العام للتعليق علالصيغة األوىل ملشروع خمط  تقرير ر على اخل      نش     ت   2019 أغسطس 1

 الصيغة األوىل ملشروع التقرير                                   املوعد النهائي لتلق ي التعليقات على  2019أغسطس  21
املوعد النهائي لتقدمي التسميات من أجل تكوين فريق متوازن من اخلرباء لتقدمي املشورة إىل 

 يرتب  به من آراء أولية األمني العام بشأن استكمال صياغة التقرير وما
االجتماع األول لفريق الخبراء 

 2019غير الرسمي )سبتمبر 
خالل مجموعة اجتماعات 

 العمل التابعة للمجلس( أفرقة

 التعليقات الواردةتقرير األمني العام و الصيغة األوىل ملشروع االجتماع األول لفريق اخلرباء ملناقشة 

اقشات اليت جرت تضمن املنتو  ،األمني العام على اخل  الصيغة الثانية ملشروع تقريرر     نش     ت   2019نوفمبر  1
 إطار االجتماع األول لفريق اخلرباء غري الرمسي يف
                                                            تاح هذا املشروع أيضا  على اخل  من أجل املشاورات العامة املفتوحة   ي  و 

بشأن  سامهاتة للمشروع، ولتقدمي املالثاني الصيغةاملوعد النهائي لتلقي التعليقات على  2019ديسمبر  23
 اخلطوط العريضة ملشاريع اآلراء احملتملة

 املوعد النهائي لتلقي املدخالت من املشاورات العامة املفتوحة

االجتماع الثاني لفريق الخبراء 
 2020غير الرسمي )يناير/فبراير 

خالل مجموعة اجتماعات 
 العمل التابعة للمجلس( أفرقة

مني العام والتعليقات األ الثانية ملشروع تقريرالصيغة االجتماع الثاين لفريق اخلرباء ملناقشة 
 الواردة، مبا يف ذلك التعليقات الواردة من املشاورات العامة املفتوحة

اقشات اليت جرت تضمن املنوت، ملشروع تقرير األمني العام ةالثالثالصيغة  ر على اخل     نش     ت   2020أبريل  1
 راءالرمسي واخلطوط العريضة ملشاريع اآلإطار االجتماع الثاين لفريق اخلرباء غري  يف
                                                            تاح هذا املشروع أيضا  على اخل  من أجل املشاورات العامة املفتوحة   ي  و 

ملسامهات بشأن ا الصيغة الثالثة للمشروع، ولتقدمي                                   املوعد النهائي لتلق ي التعليقات على  2020يونيو  15
 مشاريع اآلراء احملتملة

 من املشاورات العامة املفتوحةاملوعد النهائي لتلقي املدخالت 
االجتماع الثالث لفريق الخبراء 

 2020غير الرسمي )سبتمبر 
خالل مجموعة اجتماعات 

 العمل التابعة للمجلس( أفرقة

مني العام والتعليقات تقرير األشروع مل ةالثالث الصيغةاالجتماع الثالث لفريق اخلرباء ملناقشة 
 الواردة من املشاورات العامة املفتوحةالواردة، مبا يف ذلك التعليقات 

راء، تقرير األمني العام، مبا يف ذلك مشاريع اآلشروع مل ةالرابععلى اخل  الصيغة ر     نش     ت   2020نوفمبر  1
 تضمن املناقشات اليت جرت يف إطار االجتماع الثالث لفريق اخلرباء غري الرمسيتو 

 الصيغة الرابعة ملشروع التقريراملوعد النهائي لتلقي التعليقات بشأن  2020ديسمبر  23
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االجتماع الرابع لفريق الخبراء 
 2021غير الرسمي )فبراير 

خالل مجموعة اجتماعات 
 العمل التابعة للمجلس( أفرقة

ذلك  مبا يف ، العامتقرير األمنيشروع مل ةالرابعالصيغة االجتماع الرابع لفريق اخلرباء ملناقشة 
 مشاريع اآلراء والتعليقات الواردة

 يع اآلراءمبا يف ذلك مشار  ،التقرير النهائي لألمني العام إىل املنتدىعلى اخل  ر     نش     ي   2021مارس  15

)بالتعاقب  2021منتصف مايو 
مع منتدى القمة العالمية 

 (2021لمجتمع المعلومات لعام 

 تواالتصاال االتصاالت/تكنولوجيا املعلوماتاملنتدى العاملي السادس لسياسات 

___________ 


