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دعوة إلى المشاركة في المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام  ،2014دبي،
اإلمارات العربية المتحدة ،من  30مارس إلى  10أبريل ( 2014هذه الرسالة

الموضوع:

تلغي رسالة الدعوة المؤرخة

22

يوليو

2013

وتحل

محلها(

حضراتالسادةوالسيدات،
حتيةطيبةوبعد،

بناءً علىتغيريموعدومكانانعقاداملؤمترالعامليلتنميةاالتصاالتلعام (WTDC-14) 2014وفقاًملااعتمدهاجمللسمبوافقة
األغلبيةاملطلوبةمنالدولاألعضاءوعمالً باملادة 25مناتفاقيةاالحتادالدويللالتصاالتوالقسم 3منالقواعدالعامة
ملؤمتراتاالحتادومجعياتهواجتماعاته،فإنهمندواعيسروريأنأدعومنظمتكمإىلاملشاركةبصفةمراقبيفاملؤمترالعاملي
لتنمية االتصاالت لعام ،(WTDC-14) 2014الذي سيعقد في دبي بمركز التجارة العالمي في الفترة من  30مارس
إلى  10أبريل 2014بناءًعلىدعوةكرميةمنحكومةاإلماراتالعربيةاملتحدة .
تُعقداملؤمتراتالعامليةلتنميةاالتصاالت )(WTDCكلأربعسنواتيفالفرتةالواقعةبنيمؤمترينللمندوبنياملفوضني.وتوفر
هذهاملؤمتراتحمفالً للنظريفاملواضيعواملشاريعوالربامجذاتالصلةبتنميةاالتصاالتوتقدميتوجيهاتوإرشاداتلقطاع
تنميةاالتصاالت .
ويرد يف امللحق  1مشروع جدول أعمال املؤمتر  WTDC-14بصيغته اليت أقرها اجمللس مبوافقة األغلبية املطلوبة من الدول
األعضاء،ويرديفامللحق2مشروعهيكلاملؤمتر .
وترديفامللحق3تفاصيلمفيدةبشأنالتسجيلوغريذلكمنإجراءات .
وإذااحتجتمإىلأيمعلوماتأخرىيرجىاالتصالبالسيدكومساسزافازافا،رئيسدائرةدعماملشاريعوإدارةاملعارف،عرب
الربيداإللكرتوينإىلالعنوانWTDC-2014@itu.intأوباهلاتف .+41 22 730 5447
وإنينأتطلعباهتمامبالغإىلمشاركتكمومسامهتكملضمانأنتكونخطةالعملاليتسيعتمدهااملؤمترأداةفعالةوناجعة
لتوجيهأعمالنايفالسنواتاملقبلةيفسبيلتلبيةاحتياجاتمجيعالبلدانعلىأساسأولوياتواسرتاتيجياتمتفقعليها .
وتفضلوابقبولفائقالتقديرواالحرتام 
[األصلعليهتوقيع] 
الدكتورحمدونإ.توريه
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الملحـق 1
جدول أعمال المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام 2014
تقرير عن أنشطة قطاع تنمية االتصاالت

أوالا
(1
(2
(3
(4
(5
(6

تنفيذخطةعملحيدرآباد 
أنشطةالفريقاالستشاريلتنميةاالتصاالت 
أنشطةجلانالدراسات 
القمةالعامليةجملتمعاملعلومات 
مؤمتراتالقمةبشأنتوصيلالعامل 
تعزيزاحلضوراإلقليمي 

ثانياً ًالسياساتًواالستراتيجيات ً
(1
(2
(3

(4
(5
(6

ثالثا

تقريرعنحالةتنميةاالتصاالت/تكنولوجيااملعلوماتواالتصاالت 
نتائجمؤمتراملندوبنياملفوضنيلعام2010ذاتالصلةبعملقطاعتنميةاالتصاالت 
نتائج مؤمترات االحتاد واجتماعاته الرئيسية األخرى ذات الصلة بتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت (املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2012واملؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام2012
ومجعية االتصاالت الراديوية لعام 2012واجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام 2012واملنتدى العاملي
لسياساتاالتصاالتلعام2013ومنتدياتالقمةالعامليةجملتمعاملعلومات) 
نتائجاالجتماعاتاإلقليميةالتحضرييةلعام 2013
مسامهةقطاعتنميةاالتصاالتيفاخلطةاالسرتاتيجيةلالحتاد 
اإلعالنالصادرعناملؤمترالعامليلتنميةاالتصاالتلعام2014

خطة عمل قطاع تنمية االتصاالت
(1

(2

التعاونبنياألعضاء 
أ) جلانالدراسات 
’ ‘1مسائلالدراسة 
’ ‘2اهليكلوأساليبالعمل 
ب) الفريقاالستشاريلتنميةاالتصاالت 
’ ‘1اهليكلوأساليبالعمل 
’ ‘2تفويضالفريقاالستشاريلتنميةاالتصاالتللتصرفبنياملؤمتراتالعامليةلتنميةاالتصاالت
(القرار24املراجعيفحيدرآباد )2010،
برنامجعملمكتبتنميةاالتصاالت 
أ) القضاياالسياسيةوالتنظيمية 
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(3

ب) القضاياالتقنيةوالتشغيلية 
املبادراتواملشاريعاإلقليمية 
أ) األولوياتاإلقليمية 
ب) التمويلوالشراكاتلتنميةتكنولوجيااملعلوماتواالتصاالت 
ج) دورالقطاعاخلاص 


الملحـق2

مشروع هيكل المؤتمر واختصاصات اللجان
اجتماع رؤساء الوفود
االختصاصات:وفقاًللرقم 49منالقواعدالعامةملؤمتراتاالحتادومجعياتهواجتماعاته،يعقدقبلاجللسةاالفتتاحيةللمؤمتر
اجتماع لرؤساء الوفود الذين يقومون خالل االجتماع بإعدادجدول أعمال اجللسة العامة األوىلوإعداد مقرتحات بشأن
تنظيماملؤمتروبشأنالرؤساءونوابالرؤساءللمؤمتروجلانه،وعنداالقتضاء،فريق(أفرقة)عملاجللسةالعامة.

اللجنة  :1لجنة التوجيه
االختصاصات:تنسيقمجيعاألموراملرتبطةحبسنسريالعمل،وختطيطترتيباجللساتوعددها،وجتنبالتزامنقدراإلمكان
نظراًللعدداحملدودألعضاءبعضالوفود .

تتألفهذهاللجنةمنرئيساملؤمترونوابهوكذلكمنرؤساءاللجانوفريق(أفرقة)عملاجللسةالعامةونواهبم .

اللجنة  :2لجنة مراقبة الميزانية
االختصاصات:حتديد الرتتيبات املتعلقة بتنظيم املؤمتر ووسائل العمل املتاحة للمندوبني ،وفحص وإقرار حسابات النفقات
املتكبدة طوال فرتة املؤمتر وتقدمي تقرير إىل اجللسة العامة عن جمموع النفقات التقديرية للمؤمتر وكذلك تقدير التكاليف اليت
ستنشأعنتنفيذقراراتاملؤمتر .

اللجنة  :3األهداف
االختصاصات :استعراض وإقرار جدول األعمال وإعداد مقرتحات بشأن تنظيم العمل؛ واستعراض وإقرار النواتج والنتائج
األساسيةاملتوقعةومؤشراتاألداءاألساسيةاملتعلقةباألهداف؛واستعراضاملسائلاليتتدرسهاجلانالدراساتواملبادرات
اإلقليميةذاتالصلةواملوافقةعليها،ووضعمبادئتوجيهيةمالئمةلتنفيذها،واستعراضالقراراتذاتالصلةواملوافقةعليها؛
والعملعلىأنتكونالنواتجمتوافقةمعهنجاإلدارةالقائمةعلىالنتائجبغيةحتسنيفعاليةاإلدارةومساءلتها .

اللجنة  :4أساليب عمل قطاع تنمية االتصاالت
االختصاصات :استعراض وإقرار جدول األعمال وإعداد مقرتحات بشأن تنظيم العمل؛ وفحص املقرتحات واملسامهات
املتعلقة بالتعاون بني األعضاء وتقييم أساليب العمل وسري أعمال جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت ،وتقييم وحتديد
اخليارات املتاحةلتحقيق التنفيذ األمثلللربامج وإقرار إجراء التغ يريات املناسبةفيهابغية تعزيز التآزر بني املسائل اليت
تدرسهاجلانالدراساتوالربامجواملبادراتاإلقليمية .
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اللجنة  :5لجنة الصياغة
االختصاصات:مواءمة النصوص اليت تتضمن استنتاجات املؤمتر يف اللغات الرمسية الست لالحتاد الدويل لالتصاالت ،دون
تغيرياملعىن،علىالنحواحملدديفاملادة22مندستوراالحتاد،وذلكهبدفرفعهاإىلاجللسةالعامةمنأجلإقرارها .

مالحظة توضيحية
وفقاًللرقم63منالقواعدالعامةملؤمتراتاالحتادومجعياتهواجتماعاتهجيوزللجلسةالعامةللمؤمترالعامليلتنميةاالتصاالتأن
تشكلجلاناًللنظريفأمورأحيلتإىلاملؤمتر .
وإضافةًإىلذلك،يُقرتحتشكيلفريقيعملتابعنيللجلسةالعامةعلىالنحواملوضحفيمايلي :

فريقالعملألف:اخلطةاالسرتاتيجيةلقطاعتنميةاالتصاالتواإلعالن 

االختصاصات احملتملة :صياغة مشروع إعالن وإعداد مسامهة قطاع تنمية االتصاالت يف اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد اليت
سيعتمدهااملؤمتراملقبلللمندوبنياملفوضني .


فريقالعملباء:القمةالعامليةجملتمعاملعلوماتبعدعشرسنواتمنانعقادها)(WSIS+10ومابعدذلك 
االختصاصات احملتملة :فحص املقرتحات واملسامهات املتعلقة بالقمة العاملية جملتمع املعلومات يف سياق تطور بيئة
االتصاالت/تكنولوجيااملعلوماتواالتصاالت .




الملحـق 3
الترتيبات التنظيمية
توجيه الدعوة والمشاركة
يرسلاألمنيالعام،بعدالتشاورمعمديرمكتبتنمية  االتصاالت،دعوةإىلإدارةكلدولةعضو،وإىلأعضاءقطاع
تنميةاالتصاالتوإىلاملنظماتواملؤسساتاملشارإليهايفاألحكامذاتالصلةمناملادة 25مناتفاقيةاالحتادالدويل
لالتصاالت ،وكذلك إىل فلسطني وفقاً للقرار( 99املراجع يف غواداالخارا( )2010 ،انظر الرسالةDM 13/1016
املؤرخة22يوليو .)2013
وأوراقاالعتمادغريمطلوبةحلضوراملؤمتر.إالأنهجيبعلىكلدولةعضوأوعضوقطاعينويإرسالوفدأوممثلنيإىل
املؤمتر،أنخيطرمديرمكتبتنميةاالتصاالتبذلكمعحتديدأمساءووظائفمجيعأعضاءالوفدأواملمثلني(الرقم339من
اتفاقيةاالحتاد) .
وحرصاًعلىاختاذالرتتيباتالالزمةيفالوقتاملناسب،تُدعىالدولاألعضاءوأعضاءالقطاعالذينيرغبونيفاملشاركةيف
املؤمتروكذلك املنظماتواملؤسساتاليتحيقهلااحلضوربصفةمراقبمبوجباملادة 25مناتفاقيةاالحتادأوالقرار99
(املراجعيفغواداالخارا،)2010،إىلالقيامبالتسجيلاملسبق .
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التسجيل
يرجى مالحظة أن الدول األعضاء وأعضاء القطاع تلقوا تبليغ ا منفصالا بتاريخ بدء التسجيل المسبق.

كلكيانحيقلهاملشاركة

سيبدأالتسجيلاملسبقعلىاخلطحصراً منخاللجهاتاالتصالاليتتعينهاكلإدارة و
يفاملؤمتر.أماالتسجيليفمكاناملؤمترفسيبدأقبلافتتاحاملؤمتربثالثةأيام .

ويتمثلدورجهاتاالتصاليفاستيفاءإجراءاتالتسجيلاملتعلقةباإلداراتوالكياناتاخلاصةهبا.وميكناحلصول
علىقائمةجهاتاالتصالعنطريقالتسجيليفخدمةتبادلمعلوماتاالتصاالت)(TIESيفهذا العنوان .

التنظيم المؤقت للمؤتمر
سيقوماملؤمتر بإنشاءجلانلتسيريأعماله.ويرديفامللحق 2مشروعهيكلاملؤمتروكذلكاقرتاحيتعلقباختصاصاتاللجان
وفريقالعملالتابعللجلسةالعامة .

وثائق المؤتمر
ستنشرالوثائقالتحضرييةالتالية :
• تقريربشأنتنفيذخطةعملحيدرآباد 
• تقريربشأنأنشطةالفريقاالستشاريلتنميةاالتصاالت 
تقريربشأناالجتماعاتاإلقليميةالتحضرييةللمؤمترالعامليلتنميةاالتصاالتلعام2014
•
تقاريررؤساءجلانالدراسات 
•  
• مسامهةقطاعتنميةاالتصاالتيفاخلطةاالسرتاتيجيةلالحتاد 
• تقريربشأنتنفيذنواتجالقمةالعامليةجملتمعاملعلومات 
• تقريربشأنمبادرةتوصيلالعامل 
• مسامهات من الدول األعضاء وأعضاء قطاع تنمية االتصاالت إىل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
) (WTDC-14
طبقاًللقرار1141للمجلسوالقرار154ملؤمتراملندوبنياملفوضنيلعام،2010ستجريأعمالاملؤمترالعامليلتنميةاالتصاالت
لعام 2014بدوناستعمالنسخورقيةقدراإلمكان.وسيُشجعكلمشاركعلىتنزيلتطبيقمزامنةالوثائقالذيسيتزامن
بشكلأوتومايتمعخمدمبروتوكولنقلامللفاتباالحتادللسماحبأنيكونيفمتناولاملشاركنييفأيوقتمجيعوثائق
املؤمتراملنشورةواملتاحةبأيلغةمناللغاتالرمسيةالستلالحتاد.وباإلضافةإىلذلك،سيتاحخمدموثائقحملييفمكان
املؤمترللسماحبالنفاذالفوريإىلمجيعوثائقاملؤمتراملنشورةواملتاحةبأيلغةمناللغاتالرمسيةالستلالحتاد.وسيحصلكل
وفدوكيانمشاركعلىجمموعةواحدةمنالوثائق(نسخةمطبوعة) .
ستتاحالوثائقيفاملوقعاإللكرتوينللمؤمتريفالعنوانالتايل :

.http://www.itu.int/WTDC14

وبالتايل ،يرجى من املشاركني إحضار حواسيبهم احملمولة اخلاصة هبم .وبالنسبة للذين الميلكون حواسيب حممولة ،سيتاح
مقهىإنرتنتلتنزيلالوثائقوطباعتها،عنداللزوم،علىأساساخلدمةالذاتية .


المساهمات
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نظراً للمدة احملدودة للمؤمتر والقيود الزمنية اليت تفرضها احلاجة إىل الرتمجة إىل اللغات الست ،يرجى من الدول األعضاء
وأعضاءالقطاعمالحظةأنهيُفضلتقدميمسامهاهتمقبلافتتاحاملؤمتربشهرينأيقبل 10فبراير  .2014
وإضافةإىلذلك،بغيةضمانترمجةالوثائقاملقدمةإىلاملؤمتريفالوقتاملناسبوقيامالوفودبدراستهابشكلو ٍ
اف،وفقاً
للقرار(165غواداالخارا،)2010،يتعنيعلىالدولاألعضاءوأعضاءالقطاعأنيقدموامسامهاهتميفموعداليتجاوزأربعة
عشر يوماً تقوميياً قبلافتتاحاملؤمترأيقبل 15مارس .2014ويرجىمنالدولاألعضاءوأعضاءالقطاعإيالءاالهتمام
الواجبلإلعداداألويلللمسامهاتلتفاديإجراءأيمراجعاتهلا .

معالجة المساهمات قبل المؤتمر
وبغيةجتميعاملسامهاتاملختلفةبطريقةتفسحاجملالإلعدادجمموعةصلبةومتماسكةومتوائمةتتكونمنعناصر مرتابطة
ومتآزرة،متإعدادمنوذجهلذاالشأنوميكناحلصولعليهيفالعنوانالتايل :
ً .http://www.itu.int/ITU-D/CDS/contributions/wtdc_v2/index.asp
وسيسمحهذاالنموذج،باإلضافةإىلتوفريهنجمشرتكلتقدمياملسامهات،بسرعةمعاجلةالوثائقعنطريقاحلدمنإعادةتنسيق
املسامهات.وبالتايلجيوزأنتتعرضاملسامهاتاليتالتقدمباستخدامهذاالنموذجإىلالتأخرييفمعاجلتهاونشرها .
ووفقاًللرقم42منالقواعدالعامةملؤمتراتاالحتادومجعياتهواجتماعاته،ينبغيأنحتملالوثائقاملقدمةاليتتتضمنأكثرمنمقرتح
واحدرقماًلتحديدكلمقرتحوموضوعاملقرتح.وستخصصاألمانةلكلمقرتحأرقاماًمرجعيةمكونةعلىالنحوالتايل :
 ABC/25/3
حيثإنالرمزABCهورمزالبلدصاحباملقرتح،ويشريالرقم25إىلرقمالوثيقةاليتسينشرفيهااملقرتحويدلالرقم3على
اجالرمزاملكونمنثالثةأحرفورقمالوثيقة.غريأنترقيم

الرقمالتسلسليللمقرتحداخلتلكالوثيقة.وستتوىلاألمانةإدر
كلمقرتحسيتمبواسطةالنظاماإللكرتوينعلىاخلطعندتقدمياملقرتح .
وعلىأساساملسامهاتالواردةضمناملهلةالزمنيةاحملددة،سيقوممكتبتنميةاالتصاالتبتوزيعالوثائقبناءًعلىاملواضيع
اليتحتددهااإلدارةاملقدمةلالقرتاحوذلكحرصاًعلىتيسرياملناقشاتيفاملؤمتر .

معالجة المساهمات أثناء المؤتمر
ينبغي أن يكون للمناقشات املوضوعية األولوية على العروض املنهجية للمسامهات الفردية ،وذلك نظراً لقصر مدة املؤمتر.
وحرصاً على تسهيل اإلحاالت خالل املناقشات ،ستقوم األمانة بإعداد وثيقة مؤقتة تربط مجيع املسامهات مبختلف بنود
جدولاألعمال.وتشجعالدولاألعضاءوأعضاءالقطاعبشدةعلىعدمتقدميمسامهاتجديدةأثناءاملؤمتر .

الم َّ
قدمة
الطول األقصى للمساهمات ُ

ينبغيأالتتجاوزاملسامهةمخس)(5صفحاتوينبغيأنتُقدمإىلمديرمكتبتنميةاالتصاالت .

ويفحالةمسامهةأكثرتفصيالً تتجاوزالطولاألقصىاملسموحبهإىلحدكبري،ينبغيتقدميملخصتنفيذي.وسيُرتجم
امللخصالتنفيذيفقطإذاقُدمضمناملهلةالزمنيةاحملددة.وستتاحالنسخةاملفصلةللمسامهةعلىاخلطفقطوباللغةاألصلية
املقدمةهبا .
___________ 

