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 (BDT)مكتب تنمية االتصاالت 

 

 2016 يوليو  29جنيف،  BDT/TDAG/07معممة الرسالة ال املرجع:
   

 إىل:  
 حادإدارات الدول األعضاء يف االت -
 (2014ع يف بوسان، )املراج   99القرار   -
 قطاع تنمية االتصاالتأعضاء  -
 (TDAG) مكتب الفريق االستشاري لتنمية االتصاالتأعضاء  -

  

االجتماع الثاني لفريق العمل بالمراسلة التابع للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت  املوضوع:
 (CG-SR)بتبسيط القرارات  والمعني

 ظهرًا(، جنيف، سويسرا 1)من الساعة  2016 سبتمبر 28

 السادة والسيدات،حضرات 
 حية طيبة وبعد،ت

معين صاالت والمراسلة التابع للفريق االستشاري لتنمية االتمشاركة يف االجتماع الثاين لفريق العمل بالالأدعوكم إىل  يسرين أن
 .ظهراً  1بدءاً من الساعة  ،يف جنيفحاد مقر االتب 2016 سبتمرب 28مقرر عقده يف ال (CG-SR) بتبسيط القرارات

 (WTDC) االتمي لتنمية االتصمر العالمؤتمبادئ التوجيهية بشأن تبسيط قرارات الواهلدف من االجتماع استعراض مشروع ال
ية إىل أهداف قطاع تنم مفوضني إضافةً مندوبني المر الوتوصياته مع قرارات مؤت WTDCمر مؤتوالبحث يف مقابلة قرارات ال

مر دًا للمؤتموضوعات متشاهبة بغية تبسيطها إعداخاصة بجميع القرارات البشأن تالعمل جه. ويتوقع أيضًا االتصاالت ونوات
 .(WTDC-17) 2017 مي لتنمية االتصاالت لعامالعال
ا توفرهمتعلقة باالجتماع فور ميع الوثائق الوستنشر ج. 1ملحق مكن االطالع على مشروع جدول أعمال االجتماع يف الوي
)Group-Correspondence-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG-http://www.itu.int/en/ITU-موقع اإللكرتوين ال يف

)ions.aspxResolut-streamlining-on  . مراسلةاختصاصات فريق العمل بالأيضاً  موقعال هذا علىكما تتاح SR)-(CG. 
 :عن طريق القائمة الربيدية التالية SR-CGمناقشات اإللكرتونية للفريق مشاركة يف الواستعدادًا لالجتماع، أشجعكم على ال

sres@lists.itu.int-cg-tdag. ستعمال متعلقة بكيفية امبادئ التوجيهية الوتتاح على الصفحة اإللكرتونية للفريق ال
 الربيدية. القائمة
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مكتب  ملنا يفمية لعالة ويف تلقي مشورتكم اليت تعد على قدر كبري من األهوكالعادة، أتطلع بشدة إىل مشاركتكم الفع  
 االتصاالت. تنمية

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 [توقيع عليه األصل]

 سانو براهيما
 مديرال

 

 : مشروع جدول األعمال1ملحـق ال
 : مذكرة معلومات للمشاركني2ملحق ال
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 1ملحق ال

 (TDAG)لتنمية االتصاالت  الفريق االستشاري
 

تصاالت االستشاري لتنمية االفريق العمل بالمراسلة التابع للفريق 
ية المؤتمر العالمي لتنم وتوصيات بتبسيط قرارات والمعني

 (CG-SR) االتصاالت
 2016سبتمبر  28جنيف، 

 

  
 TDAG/CG-SR/4-Aالوثيقة 

 2016يوليو  15 
 األصل: باإلنكليزية

 

 مشروع جدول األعمال
 االستشاري لتنمية االتصاالتمراسلة التابع للفريق فريق العمل بال

 (CG-SR) مي لتنمية االتصاالتمر العالمؤتال قراراتمعين بتبسيط وال
 ظهراً  1، الساعة 2016سبتمرب  28األربعاء 

 مقر االتحاد، جنيف

 مالحظات افتتاحية وإقرار جدول األعمال 1
 مات املقدمةمساهعرض ومناقشة ال 2
 مضي قدماً سبل الكيفية مناقشة   3
 ما يستجد من أعمال 4

 شرفاتمد رضا الدكتور أح
مراسلة التابع فريق العمل بالرئيس 
 االستشاري لتنمية االتصاالت للفريق

 قرارات معين بتبسيطوال
 مي لتنمية االتصاالتمر العالمؤتال
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 2ملحـق ال

 مذكرة معلومات للمشاركين
  ودعم الحصول على التأشيرات التسجيل

  قراراتالمعين بتبسيط لفريق االستشاري لتنمية االتصاالت واللمراسلة التابع باللفريق العمل لالجتماع الثاين  مسبقجري التسجيل الي
تشاري. يف اجتماع الفريق االس اليت تعينها كل إدارة وكيان مؤهل للمشاركة من خالل جهات االتصال حصراً  إلكترونيبشكل 

 .http://www.itu.int/go/regitud  :اإللكرتوين التايلموقع يف ال 2016 أغسطس 1اإلثنين يوم  اإللكرتوينوسيفتح باب التسجيل 
مبىن  يف صباحاً  8الساعة  2016سبتمبر  28األربعاء، يوم  يف مكان انعقاد االجتماع CG-SR اجتماع الفريقيف  التسجيل سيبدأ
 .حادباالت مونربيان
طاقة شخصية ب معحاد من االت هبم خاصةال تأكيد التسجيل"" رسالة مسبق إحضارال بالتسجيل قاموا الذين مندوبنيوعلى ال

 من اعتماد سالةر  مسبق، فيتعني عليهم أيضًا إحضارال التسجيل هلم يتسن مل الذين مندوبونأما ال .حمل صورة فوتوغرافيةت
 .االجتماع مكان انعقاد يف هم للتسجيلخاص بال الكيان معينة مناالتصال ال جهة
ناء عملية معينة أثعن طريق جهات االتصال الدخول  ةحصول على تأشري دعم ال أيضاً  طلبيأن  املشاركعلى  ،حاجةعند ال

لى االطالع مشاركون عث الحتطبق إجراءات صارمة بشأن التأشريات وي  وترجى مالحظة أن سويسرا  .خطالتسجيل على ال
حصول على ال جة طلبرجى مالحظة أن معالت. و موقع اإللكرتوين للفريق االستشاريال مذكورة يفالبعناية على اإلجراءات 

 .األقل ثالثة أسابيع على ستغرقت "Schengen"تأشرية 
 االتصال جهات مةقائ االطالع على مكنوي. بإداراهتا/كياناهتا اخلاصة التسجيل القيام بإجراءات االتصال يف جهات دور ويتمثل
 .D/meetings/registration/-http://www.itu.int/net3/ITUعلى العنوان متاحة ال TIES خدمة إىل الدخول بتسجيل

ضور من جهة معتمدة إىل خدمة التسجيل حل ميفاكس رسولتعديل تفاصيل االتصال أو تغيري جهة االتصال، يرجى إرسال 
بالربيد اإللكرتوين إىل  أو 5484 730 22 41+/5545 730 22 41+ اجتماعات مكتب تنمية االتصاالت )بالفاكس إىل الرقم

معدلة: االسم العائلي واالسم األول وعنوان (، تتضمن التفاصيل الbdtmeetingsregistration@itu.intالعنوان التايل: 
 اإللكرتوين. الربيد

 الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية
 .باللغة اإلنكليزية فقط CG-SRفريق سيجري اجتماع ال

 البث عبر الويبو  المشاركة عن بُعد في االجتماع
 .االجتماع القادمعد يف عن ب  التفاعلية مشاركة ستقدَّم خدمات ال

 .معتادة للبث الشبكيخدمة الوسيستمر، على التوازي، توفري ال
 مشاركة عن ب عد والبث الشبكي.للنفاذ إىل كل من خدميت ال (TIES)ويلزم حساب يف خدمة تبادل معلومات االتصاالت 

 .ق االستشارياملوقع اإللكرتوين للفري، يرجى زيارة خدمةمتعلقة باالستعمال العملي هلذه الالمعلومات ولالطالع على مجيع ال
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 له ةالعمل بالمراسلة التابع وأفرقةالفريق االستشاري  كل من  إلى المقدمة المساهمات
مس عن خ مقد مةمات المساهالينبغي أال تزيد ، مي لتنمية االتصاالتمر العالللمؤت (2014 )املراج ع يف ديب، 1 طبقًا للقرار
 .الرابط هذاعلى متاح باستخدام النموذج ال هامجب تقديوي، صفحات
مرجعية ميع الروابط الخط لضمان أن تكون جمتاح على المتكم بنموذج التقدمي المساهاألصلية ل" Word" إرفاق نسخةويرجى 

 .جداول معروضة بشكل صحيحوالرسوم البيانية وال
د مات ترد بعهيومًا تقومييًا ال ت درج يف جدول األعمال. ولن ت قبل أي مسا 12مات الواردة قبل االجتماع بأقل من مساهوال

 .االجتماع افتتاح
 .CG-SRريق املقد مة إىل الف ماتمساهولن ترتجم ال

 الوثائـق
 االجتماع وثائق ميعج زيللتن محمولةحواسيبهم ال إحضار مندوبنيال من ويرجى. بدون استخدام نسخ ورقية سي عقد االجتماع

دليل املستخدم  يموقع اإللكرتوين للفريق االستشار اليف جديدة. ويتاح ال الوثائق على لالطالع موقع اإللكرتوينودخول ال حلياً م
 الوثائق. مزامنةل

للتمكن من النفاذ إىل  (TIES) حسابات يف خدمة تبادل معلومات االتصاالتمندوبني التأكد من أن لديهم وي طلب إىل ال
طلب  مكن االطالع على معلومات بشأن كيفيةوي باجتماع الفريق االستشاري من خالل املوقع اإللكرتوين.خاصة الوثائق ال

 .http://www.itu.int/TIES/العنوان اإللكرتوين  من خالل TIES خدمةحصول على حساب يف الال

 معلومات عملية
قائمة  ذل  ما يفحاد، بواالتمدينة جنيف متعلقة بمعلومات العملية اللالطالع على ال حادلالتمندوبني ركن اليرجى زيارة 

 .حاديت تعرض أسعاراً تفضيلية لالتفنادق الال

___________ 
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