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 (BDT)مكتب تنمية االتصاالت 
 

 2016 نوفمرب  10جنيف،  BDT/TDAG/08الرسالة املعممة  املرجع:
   

 إىل:  
 ؛إدارات الدول األعضاء يف االحتاد -
 ؛(2014)املراَجع يف بوسان،  99القرار  -
 ؛تنمية االتصاالت أعضاء قطاع -
مكتب الفريق االستشاري لتنمية أعضاء  -

 (TDAG) االتصاالت

  

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

 بعد الظهر(، جنيف، سويسرا 3:30)من الساعة  2017 يناير 25

  

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

املشاركة يف االجتماع الثالث لفريق العمل باملراسلة التابع للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت واملعين أدعوكم إىل  يسرين أن
 .بعد الظهر 3.30مبقر االحتاد يف جنيف، بدءاً من الساعة  2017 يناير 25املقرر عقده يف  (CG-SR) بتبسيط القرارات

قرارات  الكفيلة بزيادة فعالية تناول أولويات التنمية لدى أعضاء االحتاد يف والوسائل وسيواصل هذا االجتماع مناقشة السبل
متشاهبة  مواضيعاليت تتناول فيما يتعلق بدمج القرارات  وسيواصل االجتماع العمل. (WTDC)املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 

عة ، باالستناد إىل املبادئ التوجيهية املراجَ (WTDC-17) 2017عدادًا للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام بغرض تبسيطها إ
 التعليقات. وستعرض وتناقش املقرتحات املقدمة من األعضاء. كما ستعرض 2 املرفقة بامللحق اخلاصة بتبسيط قرارات املؤمتر

 للمؤمتر. ينيي الواردة من أول اجتماعني إقليميني حتض
ة الصفح وستنشر مجيع الوثائق املتعلقة باالجتماع يف. 1 وميكن االطالع على مشروع جدول أعمال االجتماع يف امللحق

 .فريقالاختصاصات أيضاً  هذا املوقع يففور إتاحتها. كما تتاح  SR-CG لفريق العمل باملراسلةاإللكرتونية 
 عن طريق القائمة الربيدية التالية: SR-CGواستعدادًا لالجتماع، أشجعكم على املشاركة يف املناقشات اإللكرتونية للفريق 

sres@lists.itu.int-cg-tdag.  الربيدية. الصفحة اإللكرتونية للفريق املبادئ التوجيهية املتعلقة بكيفية استعمال القائمة يفوتتاح 

mailto:bdtmail@itu.int
http://www.itu.int-d/
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG-Correspondence-Group-on-streamlining-Resolutions.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG-Correspondence-Group-on-streamlining-Resolutions.aspx
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 االتصاالت. مكتب تنمية وكالعادة، أتطلع إىل مشاركتكم الفّعالة وإىل تلقي مشورتكم اليت تعد على قدر كبي من األمهية لعملنا يف

 فائق التقدير واالحرتام.وتفضلوا بقبول 

 سانو براهيما
 املدير

 :الملحقات
 : مشروع جدول األعمال1
 : مشروع املبادئ التوجيهية املراَجعة اخلاصة بتبسيط قرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2
 : مذكرة معلومات للمشاركني3
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 1امللحق 

 (TDAG)لتنمية االتصاالت  الفريق االستشاري
 

 االستشاري لتنمية االتصاالتفريق العمل بالمراسلة التابع للفريق 
 (CG-SR) المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت وتوصيات والمعني بتبسيط قرارات

 2017 يناير 25جنيف، 
  

 TDAG/CG-SR/4-Aالوثيقة 
 2016نوفمبر  10 

 فقط األصل: باإلنكليزية

 مشروع جدول األعمال
 االستشاري لتنمية االتصاالتفريق العمل باملراسلة التابع للفريق 

 (CG-SR) املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت واملعين بتبسيط قرارات
 بعد الظهر 3.30، الساعة 2017يناير  25األربعاء 

 مقر االتحاد، جنيف

 مالحظات افتتاحية وإقرار جدول األعمال 1
 CG-SRلالجتماع الثاين للفريق استعراض االستنتاجات الرئيسية  2
 عرض ومناقشة املسامهات املقدمة 3
 مناقشة سبل املضي قدماً  4
 ما يستجد من أعمال 5

 الدكتور أمحد رضا شرفات
 االتاالستشاري لتنمية االتص فريق العمل باملراسلة التابع للفريقرئيس 

 العاملي لتنمية االتصاالتاملؤمتر  قرارات واملعين بتبسيط

___________ 
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 2امللحـق 
 مشروع المبادئ التوجيهية المراَجعة الخاصة

 بتبسيط قرارات المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت
 العالمي لتنمية االتصاالتالصادرة عن المؤتمر الحالية لتبسيط القرارات توجيهية مبادئ  - ألف

 التالية يف العمل املتعلق بتبسيط القرارات:التوجيهية قد يكون من اجملدي االستعانة باملبادئ 
 السؤال المبدأ

 ؟االتصاالت العاملي لتنميةهل يتسق القرار مع والية مكتب تنمية االتصاالت وخطة عمل املؤمتر  التماسك واالتساق
مية العاملي لتنالصادرة عن املؤمتر احلالية هل هناك تداخل أو ازدواجية مع القرارات األخرى  التداخل واالزدواجية

أو مع خطة عمله؟ هل تتجسد أهداف القرارات يف أهداف اخلطة االسرتاتيجية  االتصاالت
لقطاع تنمية االتصاالت أو براجمه أو مبادراته اإلقليمية، أو مسائل جلان الدراسات أو أساليب 

 ؟مكتب تنمية االتصاالت عمل
 /تالعاملي لتنمية االتصاال؟ هل هناك قرار أو قرارات أخرى للمؤمتر ال غىن عنه القرارهذا هل  الضرورة

 الفعل؟يتناول/تتناول املوضوع أو اإلجراء ذاته؟ هل نـُفِّذ القرار ب اجمللس/مؤمتر املندوبني املفوضني
التوجه نحو اتخاذ 

 والمحاسبةإجراءات، 
 هل هناك خط واضح للمحاسبة يف القرار؟ ؟يدعو القرار إىل إجراء معني أو ناتج معنَي هل 

 
 على إضافة قرار جديد. احلاليةوعموماً، يفَضل تبسيط القرارات 

 ُأجنز وُحِذف. قد يف قرار ما، ميكن أن يعترب القرار املذكورة عندما تُنَفذ أو تُنَجز اإلجراءات أو األنشطة و 

 م لتنفيذه تنفيذاً فعاالً.الالز الضروري أن تبقى التعديالت الصياغية للقرارات اليت اعُتمدت يف احلد األدىن أو يف احلد وينبغي 

إىل إصدار اجة أن يُطرح تساؤل عن مدى احلينبغي ، قرار من قرارات املؤمترفقط يف وإذا ما اقتضى األمر إجراء حتديثات صياغية 
 صيغة مراَجعة. 

 العالمي لتنمية االتصاالتادئ التوجيهية إلعداد قرارات جديدة للمؤتمر المب - باء

إن الغرض من القرارات اجلديدة هو حتديد أساليب العمل أو تناول مسائل تعّد جديدة بصورة واضحة وذات أمهية قصوى لقطاع 
 .دولياً التنمية املتفق عليها  يف برامجأو  االتصاالتالعاملي لتنمية للمؤمتر  احلاليةتنمية االتصاالت، ومل يسبق تناوهلا يف الوثائق 

 وعملياً:
 ؛احلاليةمواءمة وتنسيق القرارات املقرتحة اجلديدة مع القرارات ينبغي  -
االت أو قضيًة متثِّل تنمية االتصمكتب أن تتناول القرارات اجلديدة املقرتحة موضوعاً جديداً خمتلفاً ضمن نطاق ينبغي  -

االت أو السياسة بتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتص فيما يتعلقحتديًا جديدًا كبيًا أو حتديًا مل يسبق التصدي له 
 العامة ذات الصلة؛

العاملي لتنمية ر متتتناول القرارات اجلديدة املقرتحة موضوعاً يكون قد سبق تناوله يف خطة عمل املؤ  الأينبغي يف العادة  -
 ؛واخلطة التشغيلية االتصاالت
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احلاجة إىل قرار مماثل  مدىنظر بعناية يف أن يُ ينبغي ملؤمتر املندوبني املفوضني قضية ذات أولوية، قرار حايل إذا حّدد  -
 ؛العاملي لتنمية االتصاالتصادر عن املؤمتر 

ناك قرار جديد إذا ما كان ه العاملي لتنمية االتصاالتاملؤمتر  أن ُتدرس بعناية احلاجة إىل قرار جديد صادر عنينبغي  -
مقرتح يتناول مواضيع سبق تناوهلا يف أهداف التنمية املتفق عليها دولياً مثل أهداف التنمية املستدامة وأهداف القمة 

 ؛أُرسيت بوصفها خطوطاً لإلبالغ األهداف قد، حيث إن هذه (WSIS)العاملية جملتمع املعلومات 
اً مع مبادئ اإلدارة حىت ميكن قياس تنفيذها اتساقأو نواتج  أن حيدِّد القرار اجلديد املقرتح ما هو متوقع من نتائجينبغي  -

 آلية مناسبة لإلبالغ؛ وباملثل، ينبغي أن حيدد القرارالقائمة على النتائج. 
 .ارات الدول األعضاءأن يؤيد القرارات اجلديدة املقرتحة أكثر من إدارة واحدة من إدينبغي  -

___________ 
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 3امللحـق 
 مذكرة معلومات للمشاركين

 التسجيل ودعم الحصول على التأشيرات
ت واملعين بتبسيط لفريق االستشاري لتنمية االتصااللفريق العمل باملراسلة التابع ل الثاينلالجتماع  جيري التسجيل املسبق

 اجتماع يف اليت تعينها كل إدارة وكيان مؤهل للمشاركة من خالل جهات االتصال حصراً  إلكترونيبشكل  (CG-SR) قراراتال
 :يف املوقع اإللكرتوين التايل 2016 نوفمبر 01يف  اإللكرتوينوسيفتح باب التسجيل الفريق االستشاري. 

http://www.itu.int/go/regitud. 
مبىن  يف صباحا   8الساعة  2017يناير  25األربعاء، يوم  يف مكان انعقاد االجتماع CG-SR اجتماع الفريقيف  التسجيل سيبدأو 

 .باالحتاد مونربيان
 هويةبطاقة  اد معاالحت من الواردة هبم اخلاصة "تأكيد التسجيل" رسالة املسبق إحضار بالتسجيل قاموا الذين وعلى املندوبني

 جهة من اعتماد سالةر  املسبق، فيتعني عليهم أيضًا إحضار التسجيل هلم يتسن مل الذين أما املندوبون .حتمل صورة فوتوغرافية
 .االجتماع مكان انعقاد يف اخلاص هبم للتسجيل لكيانلاالتصال املعينة 

دخول عن طريق جهات االتصال املعينة أثناء عملية  ةدعم احلصول على تأشي  أيضاً  طلبيأن  املشاركعلى  ،عند احلاجةو 
الطالع بعناية ث املشاركون على اتطبق إجراءات صارمة بشأن التأشيات وحيُ وترجى مالحظة أن سويسرا . اإللكرتوينالتسجيل 

أشية ترجى مالحظة أن معاجلة طلب احلصول على ت. و املوقع اإللكرتوين للفريق االستشاري املذكورة يفعلى اإلجراءات 
"Schengen" األقل ثالثة أسابيع على ستغرقت. 

 االتصال جهات ائمةق االطالع على وميكن. بإداراهتا/كياناهتا اخلاصة التسجيل القيام بإجراءات االتصال يف جهات دور ويتمثل
 .D/meetings/registration/-http://www.itu.int/net3/ITU العنوان يفاملتاحة  TIES خدمة إىل الدخول بتسجيل
جيل من جهة معتمدة إىل خدمة التسبالفاكس رمسي طلب االتصال أو تغيي جهة االتصال، يرجى إرسال بيانات ولتعديل 

بالربيد اإللكرتوين  أو 5484 730 22 41+/5545 730 22 41+ حلضور اجتماعات مكتب تنمية االتصاالت )بالفاكس إىل الرقم
(، تتضمن التفاصيل املعدلة: االسم العائلي واالسم األول وعنوان bdtmeetingsregistration@itu.int إىل العنوان التايل:

 اإللكرتوين. الربيد

 الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية
 .باللغة اإلنكليزية فقط CG-SRسيجري اجتماع الفريق 

 الشبكيالبث المشاركة عن بُعد في االجتماع و 
 االجتماع القادم.عد يف عن بُ التفاعلية ستقَدم خدمات املشاركة 

 .وسيستمر، على التوازي، توفي اخلدمة املعتادة للبث الشبكي
للنفاذ إىل كل من خدميت املشاركة عن بُعد والبث الشبكي.  (TIES)ويلزم حساب يف خدمة تبادل معلومات االتصاالت 

 .ق االستشارياملوقع اإللكرتوين للفريقة باالستعمال العملي هلذه اخلدمة، يرجى زيارة ولالطالع على مجيع املعلومات املتعل

http://www.itu.int/go/regitud
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG-Correspondence-Group-on-streamlining-Resolutions.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG-Correspondence-Group-on-streamlining-Resolutions.aspx
http://www.itu.int/net3/ITU-D/meetings/registration/
mailto:bdtmeetingsregistration@itu.int
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG-Correspondence-Group-on-streamlining-Resolutions.aspx
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 مل بالمراسلة التابعة لهإلى الفريق االستشاري وأفرقة الع المقدمة المساهمات
، س صفحاتعن مخ املسامهات املقّدمةينبغي أال تزيد ، للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت( 2014 )املراَجع يف ديب، 1 طبقاً للقرار
 .هذا الرابطمن خالل باستخدام النموذج املتاح  هاوجيب تقدمي

األصلية ملسامهتكم بنموذج التقدمي املتاح على اخلط لضمان أن تكون مجيع الروابط املرجعية  "Word" ويرجى إرفاق نسخة
 .والرسوم البيانية واجلداول معروضة بشكل صحيح

يومًا تقومييًا ال ُتدرج يف جدول األعمال. ولن تُقبل أي مسامهات ترد بعد  12واملسامهات الواردة قبل االجتماع بأقل من 
 .االجتماع افتتاح

 .CG-SRاملقّدمة إىل الفريق  ولن ترتجم املسامهات

 الوثائـق
 لياً حم االجتماع ثائقو  مجيع لتنزيل حواسيبهم احملمولة إحضار املندوبني من ويرجى. بدون استخدام نسخ ورقية سُيعقد االجتماع

ليل املستخدم د املوقع اإللكرتوين للفريق االستشارياجلديدة. ويتاح يف  الوثائق على لالطالع ودخول املوقع اإللكرتوين
 الوثائق. ملزامنة

للتمكن من النفاذ إىل الوثائق  (TIES) ويُطلب إىل املندوبني التأكد من أن لديهم حسابات يف خدمة تبادل معلومات االتصاالت
اخلاصة باجتماع الفريق االستشاري من خالل املوقع اإللكرتوين. وميكن االطالع على معلومات بشأن كيفية طلب احلصول 

 ./http://www.itu.int/TIESن خالل العنوان اإللكرتوين م TIES على حساب يف اخلدمة

 معلومات عملية
فنادق الائمة قلالطالع على املعلومات العملية املتعلقة مبدينة جنيف واالحتاد، مبا يف ذلك  الحتاديف اركن املندوبني يرجى زيارة 

 .اتفقت عليها مع االحتاداليت تعرض أسعاراً تفضيلية 

___________ 
 

https://www.itu.int/ITU-D/CDS/ad/choice_md.asp?lang=en&rdr=/ITU-D/CDS/contributions/tdag_v2
https://www.itu.int/ITU-D/CDS/ad/choice_md.asp?lang=en&rdr=/ITU-D/CDS/contributions/tdag_v2
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG-Correspondence-Group-on-streamlining-Resolutions.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG-Correspondence-Group-on-streamlining-Resolutions.aspx
http://www.itu.int/TIES/
https://www.itu.int/en/delegates-corner/Pages/default.aspx

