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

 22يوليو  2013وتحل محلها)
حضرات السادة والسيدات،
حتية طيبة وبعد،

بناءً على تغيري موعد ومكان انعقاد املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  (WTDC-14) 2014وفقاً ملا اعتمده اجمللس مبوافقة
األغلبية املطلوبة من الدول األعضاء وعمالً باملادة  25من اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت والقسم  3من القواعد العامة ملؤمترات
االحتاد ومجعياته واجتماعاته ،فإنه من دواعي سروري أن أدعو حكومتكم إىل إيفاد وفد إىل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
لعام  ،(WTDC-14) 2014الذي سيعقد في دبي بمركز التجارة العالمي في الفترة من  30مارس إلى  10أبريل  2014بدعوة
كرمية من حكومة اإلمارات العربية املتحدة.
تُعقد املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت ) (WTDCكل أربع سنوات يف الفرتة الواقعة بني مؤمترين للمندوبني املفوضني .وتوفر
هذه املؤمترات حمفالً للنظر يف املواضيع واملشاريع والربامج ذات الصلة بتنمية االتصاالت وتقدمي توجيهات وإرشادات لقطاع
تنمية االتصاالت.
ويرد يف امللحق  1مشروع جدول أعمال املؤمتر  WTDC-14بصيغته اليت أقرها اجمللس مبوافقة األغلبية املطلوبة من الدول األعضاء،
ويرد يف امللحق  2مشروع هيكل املؤمتر.
وميكن االطالع يف امللحق  3على تفاصيل مفيدة بشأن التسجيل واملنح وإجراء تقدمي املسامهات واملوعد النهائي لتقدميها.
إذا احتجتم إىل أي معلومات أخرى يرجى االتصال بالسيد كومساس زافازافا ،رئيس دائرة دعم املشاريع وإدارة املعارف ،عرب الربيد
اإللكرتوين إىل العنوان  WTDC-2014@itu.intأو باهلاتف .+41 22 730 5447
وإنين أتطلع باهتمام بالغ إىل مشاركتكم ومسامهتكم لضمان أن تكون خطة العمل اليت سيعتمدها املؤمتر أداة فعالة وناجعة لتوجيه
أعمالنا يف السنوات املقبلة يف سبيل تلبية احتياجات مجيع البلدان على أساس أولويات واسرتاتيجيات متفق عليها.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.
[األصل عليه توقيع]
الدكتور محدون إ .توريه
األمني العام
International Telecommunication Union • Place des Nations • CH 1211 Geneva 20 • Switzerland
Tel: +41 22 730 5111 • Fax: +41 22 733 7256 • E-mail: itumail@itu.int • www.itu.int
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الملحـق
جدول أعمال المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام 2014
1

تقرير عن أنشطة قطاع تنمية االتصاالت

أوالا
(1
(2
(3
(4
(5
(6

ثانيا

تنفيذ خطة عمل حيدر آباد
أنشطة الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت
أنشطة جلان الدراسات
القمة العاملية جملتمع املعلومات
مؤمترات القمة بشأن توصيل العامل
تعزيز احلضور اإلقليمي

السياسات واالستراتيجيات
(1
(2
(3

(4
(5
(6

ثالث ا

تقرير عن حالة تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
نتائج مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  2010ذات الصلة بعمل قطاع تنمية االتصاالت
نتائج مؤمترات االحتاد واجتماعاته الرئيسية األخرى ذات الصلة بتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت (املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2012واملؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام  2012ومجعية
االتصاالت الراديوية لعام  2012واجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام  2012واملنتدى العاملي لسياسات
االتصاالت لعام  2013ومنتديات القمة العاملية جملتمع املعلومات)
نتائج االجتماعات اإلقليمية التحضريية لعام 2013
مسامهة قطاع تنمية االتصاالت يف اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد
اإلعالن الصادر عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2014

خطة عمل قطاع تنمية االتصاالت
(1

(2

التعاون بني األعضاء
أ ) جلان الدراسات
’ ‘1مسائل الدراسة
’ ‘2اهليكل وأساليب العمل
ب) الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت
’ ‘1اهليكل وأساليب العمل
’ ‘2تفويض الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت للتصرف بني املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت
(القرار  24املراجع يف حيدر آباد)2010 ،
برنامج عمل مكتب تنمية االتصاالت
أ ) القضايا السياسية والتنظيمية
ب) القضايا التقنية والتشغيلية
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(3

املبادرات واملشاريع اإلقليمية
أ ) األولويات اإلقليمية
ب) التمويل والشراكات لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ج) دور القطاع اخلاص
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الملحـق
مشروع هيكل المؤتمر واختصاصات اللجان
2

اجتماع رؤساء الوفود
االختصاصات :وفقاً للرقم  49من القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته ،يعقد قبل اجللسة االفتتاحية للمؤمتر
اجتماع لرؤساء الوفود الذين يقومون خالل االجتماع بإعداد جدول أعمال اجللسة العامة األوىل وإعداد مقرتحات بشأن تنظيم
املؤمتر وبشأن الرؤساء ونواب الرؤساء للمؤمتر وجلانه ،وعند االقتضاء ،فريق (أفرقة) عمل اجللسة العامة.

اللجنة  :1لجنة التوجيه
االختصاصات :تنسيق مجيع األمور املرتبطة حبسن سري العمل ،وختطيط ترتيب اجللسات وعددها ،وجتنب التزامن قدر اإلمكان
نظراً للعدد احملدود ألعضاء بعض الوفود.

تتألف هذه اللجنة من رئيس املؤمتر ونوابه وكذلك من رؤساء اللجان وفريق (أفرقة) عمل اجللسة العامة ونواهبم.

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
ستنشأ عن تنفيذ قرارات املؤمتر.

اللجنة  :3األهداف
االختصاصات :استعراض وإقرار جدول األعمال وإعداد مقرتحات بشأن تنظيم العمل؛ واستعراض وإقرار النواتج والنتائج
األساسية املتوقعة ومؤشرات األداء األساسية املتعلقة باألهداف؛ واستعراض املسائل اليت تدرسها جلان الدراسات واملبادرات
اإلقليمية ذات الصلة واملوافقة عليها ،ووضع مبادئ توجيهية مالئمة لتنفيذها ،واستعراض القرارات ذات الصلة واملوافقة عليها؛
والعمل على أن تكون النواتج متوافقة مع هنج اإلدارة القائمة على النتائج بغية حتسني فعالية اإلدارة ومساءلتها.

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 املتاحة
لتحقيق التنفيذ األمثل للربامج وإقرار إجراء التغيريات املناسبة فيها بغية تعزيز التآزر بني املسائل اليت تدرسها جلان الدراسات
والربامج واملبادرات اإلقليمية.

اللجنة  :5لجنة الصياغة
االختصاصات :مواءمة النصوص اليت تتضمن استنتاجات املؤمتر يف اللغات الرمسية الست لالحتاد الدويل لالتصاالت ،دون تغيري
املعىن ،على النحو احملدد يف املادة  22من دستور االحتاد ،وذلك هبدف رفعها إىل اجللسة العامة من أجل إقرارها.

مالحظة توضيحية
وفقاً للرقم

63

من القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته جيوز للجلسة العامة للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت أن
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تشكل جلاناً للنظر يف أمور أحيلت إىل املؤمتر.

وإضافةً إىل ذلك ،يُقرتح تشكيل فريقي عمل تابعني للجلسة العامة على النحو املوضح فيما يلي:

فريق العمل ألف :اخلطة االسرتاتيجية لقطاع تنمية االتصاالت واإلعالن

االختصاصات احملتملة :صياغة مشروع إعالن وإعداد مسامهة قطاع تنمية االتصاالت يف اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد اليت
سيعتمدها املؤمتر املقبل للمندوبني املفوضني.

فريق العمل باء :القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد عشر سنوات من انعقادها ) (WSIS+10وما بعد ذلك
االختصاصات احملتملة :فحص املقرتحات واملسامهات املتعلقة بالقمة العاملية جملتمع املعلومات يف سياق تطور بيئة
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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الملحـق
الترتيبات التنظيمية
3

توجيه الدعوة والمشاركة
يرسل األمني العام ،بعد التشاور مع مدير مكتب تنمية االتصاالت ،دعوة إىل إدارة كل دولة عضو ،وإىل أعضاء قطاع تنمية
االتصاالت وإىل املنظمات واملؤسسات املشار إليها يف األحكام ذات الصلة من املادة  25من اتفاقية االحتاد الدويل
لالتصاالت ،وكذلك إىل فلسطني وفقاً للقرار ( 99املراجع يف غواداالخارا( )2010 ،انظر الرسالة DM 13/1016
املؤرخة  22يوليو .)2013
وأوراق االعتماد غري مطلوبة حلضور املؤمتر .إال أنه جيب على كل دولة عضو أو عضو قطاع ينوي إرسال وفد أو ممثلني إىل
املؤمتر ،أن خيطر مدير مكتب تنمية االتصاالت بذلك مع حتديد أمساء ووظائف مجيع أعضاء الوفد أو املمثلني (الرقم  339من
اتفاقية االحتاد).
وحرصاً على اختاذ الرتتيبات الالزمة يف الوقت املناسب ،تُدعى الدول األعضاء وأعضاء القطاع الذين يرغبون يف املشاركة يف املؤمتر
وكذلك املنظمات واملؤسسات اليت حيق هلا احلضور بصفة مراقب مبوجب املادة  25من اتفاقية االحتاد أو القرار ( 99املراجع
يف غواداالخارا ،)2010 ،إىل القيام بالتسجيل املسبق.

التسجيل
يرجى مالحظة أن الدول األعضاء وأعضاء القطاع تلقوا تبليغ ا منفصالا بتاريخ بدء التسجيل المسبق.

سيبدأ التسجيل املسبق على اخلط حصراً من خالل جهات االتصال اليت تعينها كل إدارة وكل كيان حيق له املشاركة
يف املؤمتر .أما التسجيل يف مكان املؤمتر فسيبدأ قبل افتتاح املؤمتر بثالثة أيام.

ويتمثل دور جهات االتصال يف استيفاء إجراءات التسجيل املتعلقة باإلدارات والكيانات اخلاصة هبا .وميكن احلصول على
قائمة جهات االتصال عن طريق التسجيل يف خدمة تبادل معلومات االتصاالت ) (TIESيف هذا العنوان
.http://www.itu.int/net3/ITU-D/meetings/registration/?_eventid=4000187

التنظيم المؤقت للمؤتمر
سيقوم املؤمتر بإنشاء جلان لتسيري أعماله .ويرد يف امللحق  2مشروع هيكل املؤمتر وكذلك اقرتاح يتعلق باختصاصات اللجان وفريق
العمل التابع للجلسة العامة.

المنح
رهناً بتيسر املوارد املالية وبغية تشجيع املشاركة ،جيوز تقدمي منحة كاملة واحدة أو منحتني جزئيتني لكل إدارة من إدارات أقل
البلدان منواً ) (LDCوالبلدان اليت يقل فيها الناتج اإلمجايل احمللي للفرد عن  2 000دوالر أمريكي مع إيالء األولوية ألقل البلدان
منواً .وميكن طلب استمارة املنح عن طريق استكمال القسم املخصص لذلك يف استمارة التسجيل املتاحة على اخلط .وينبغي
استكمال استمارة طلب املنحة على النحو الواجب وإعادهتا إىل االحتاد يف موعد أقصاه  24فبراير .2014

وثائق المؤتمر
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ستنشر الوثائق التحضريية التالية:
تقرير بشأن تنفيذ خطة عمل حيدر آباد
•
تقرير بشأن أنشطة الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت
•
تقرير بشأن االجتماعات اإلقليمية التحضريية للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2014
•
تقارير رؤساء جلان الدراسات
•
مسامهة قطاع تنمية االتصاالت يف اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد
•
تقرير بشأن تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات
•
تقرير بشأن مبادرة توصيل العامل
•
مسامهات من الدول األعضاء وأعضاء قطاع تنمية االتصاالت إىل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )(WTDC-14
•
طبقاً لقرار اجمللس  1141والقرار  154ملؤمتر املندوبني املفوضني لعام  ،2010ستجري أعمال املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
لعام  2014بدون استعمال نسخ ورقية قدر اإلمكان .وسيُشجع كل مشارك على تنزيل تطبيق مزامنة الوثائق الذي سيتزامن بشكل
أوتومايت مع خمدم بروتوكول نقل امللفات باالحتاد للسماح بأن يكون يف متناول املشاركني يف أي وقت مجيع وثائق املؤمتر املنشورة
واملتاحة بأي لغة من اللغات الرمسية الست لالحتاد .وباإلضافة إىل ذلك ،سيتاح خمدم وثائق حملي يف مكان املؤمتر للسماح بالنفاذ
الفوري إىل مجيع وثائق املؤمتر املنشورة واملتاحة بأي لغة من اللغات الرمسية الست لالحتاد .وسيحصل كل وفد وكيان مشارك على
جمموعة واحدة من الوثائق (نسخة مطبوعة).
ستتاح الوثائق يف املوقع اإللكرتوين للمؤمتر يف العنوان التايل:
.http://www.itu.int/WTDC14

وبالتايل ،يرجى من املشاركني إحضار حواسيبهم احملمولة اخلاصة هبم .وبالنسبة للذين ال ميلكون حواسيب حممولة ،سيتاح مقهى
إنرتنت لتنزيل الوثائق وطباعتها ،عند اللزوم ،على أساس اخلدمة الذاتية.

المساهمات
نظراً للمدة احملدودة للمؤمتر والقيود الزمنية اليت تفرضها احلاجة إىل الرتمجة إىل اللغات الست ،يرجى من الدول األعضاء وأعضاء
القطاع مالحظة أنه يُفضل تقدمي مسامهاهتم قبل افتتاح املؤمتر بشهرين أي قبل  10فبراير .2014
وإضافة إىل ذلك ،بغية ضمان ترمجة الوثائق املقدمة إىل املؤمتر يف الوقت املناسب وقيام الوفود بدراستها بشكل و ٍ
اف ،وفقاً
للقرار ( 165غواداالخارا ،)2010 ،يتعني على الدول األعضاء وأعضاء القطاع أن يقدموا مسامهاهتم يف موعد ال يتجاوز أربعة
عشر يوماً تقوميياً قبل افتتاح املؤمتر أي قبل  15مارس  .2014ويرجى من الدول األعضاء وأعضاء القطاع إيالء االهتمام الواجب
لإلعداد األويل للمسامهات لتفادي إجراء أي مراجعات هلا.

معالجة المساهمات قبل المؤتمر
وبغية جتميع املسامهات املختلفة بطريقة تفسح اجملال إلعداد جمموعة صلبة ومتماسكة ومتوائمة تتكون من عناصر مرتابطة
ومتآزرة ،مت إعداد منوذج هلذا الشأن وميكن احلصول عليه يف العنوان التايل:
.http://www.itu.int/ITU-D/CDS/contributions/wtdc_v2/index.asp
وسيسمح هذا النموذج ،باإلضافة إىل توفري هنج مشرتك لتقدمي املسامهات ،بسرعة معاجلة الوثائق عن طريق احلد من إعادة تنسيق
املسامهات .وبالتايل جيوز أن تتعرض املسامهات اليت ال تقدم باستخدام هذا النموذج إىل التأخري يف معاجلتها ونشرها.
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ووفقاً للرقم  42من القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته ،ينبغي أن حتمل الوثائق املقدمة اليت تتضمن أكثر من مقرتح
واحد رقماً لتحديد كل مقرتح وموضوع املقرتح .وستخصص األمانة لكل مقرتح أرقاماً مرجعية مكونة على النحو التايل:
ABC/25/3

حيث إن الرمز  ABCهو رمز البلد صاحب املقرتح ،ويشري الرقم  25إىل رقم الوثيقة اليت سينشر فيها املقرتح ويدل الرقم  3على
الرقم التسلسلي للمقرتح داخل تلك الوثيقة .وستتوىل األمانة إدراج الرمز املكون من ثالثة أحرف ورقم الوثيقة .غري أن ترقيم كل
مقرتح سيتم بواسطة النظام اإللكرتوين على اخلط عند تقدمي املقرتح.
وعلى أساس املسامهات الواردة ضمن املهلة الزمنية احملددة ،سيقوم مكتب تنمية االتصاالت بتوزيع الوثائق بناءً على املواضيع اليت
حتددها اإلدارة املقدمة لالقرتاح وذلك حرصاً على تيسري املناقشات يف املؤمتر.

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 جدول األعمال.
وتشجع الدول األعضاء وأعضاء القطاع بشدة على عدم تقدمي مسامهات جديدة أثناء املؤمتر.

الم َّ
قدمة
الطول األقصى للمساهمات ُ

ينبغي أال تتجاوز املسامهة مخس ) (5صفحات وينبغي أن تُقدم إىل مدير مكتب تنمية االتصاالت.

ويف حالة مسامهة أكثر تفصيالً تتجاوز الطول األقصى املسموح به إىل حد كبري ،ينبغي تقدمي ملخص
تنفيذي .وسيُرتجم امللخص التنفيذي فقط إذا قُدم ضمن املهلة الزمنية احملددة .وستتاح النسخة املفصلة
للمسامهة على اخلط فقط وباللغة األصلية املقدمة هبا.

___________

