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 (BDT) مكتب تنمية االتصاالت
 

 2013سبتمبر  13 جنيف، BDT/RPM-ARB/DM/464 :المرجع

  
   

   العربية المنطقة في الوزراء إلى
  
  

 

 (RPM) واالجتماع التحضيري اإلقليمي، 2013 أكتوبر 28، (RDF)منتدى التنمية اإلقليمي  :الموضوع
 ، المنامة، البحرين2013 أكتوبر 3129العربية،  للدول

 معالي الوزير/معالي الوزيرة،
 تحية طيبة وبعد،

التحضيري اإلقليمي إلحاقًا بالدعوة التي ُأرِسلت إلى إدارة بلدكم، يسعدني أن أدعو حكومتكم إلى إرسال وفد إلى االجتماع 
، 2014 ، الُمزمع عقده في المنامة، البحرين، استعدادًا للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام(RPM-ARB) للدول العربية

 بدعوة كريمة من حكومة البحرين. 2013 أكتوبر 31 إلى 29 وذلك في الفترة من
( وسعيًا إلى تحقيق تنسيق 2010 آباد، )المراَجع في حيدر 31وتنظم االجتماعات التحضيرية اإلقليمية عماًل بالقرار 

شراك األعضاء في عملية المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام من بداياتها.  2014 (WTDC14) إقليمي أكبر وا 
وتسعى هذه االجتماعات كذلك إلى تحديد القضايا ذات الُبعد اإلقليمي التي يتعين معالجتها لتعزيز تنمية 

تصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مع مراعاة االحتياجات الُملحة الُمعرب عنها للدول األعضاء وأعضاء اال
 بالمنطقة. القطاع
أن يحدد االجتماع التحضيري اإلقليمي المجاالت ذات األولوية العليا األساسية من أجل تنمية تكنولوجيا  وُيتوقع

نطقة. وتحقيقًا لهذه الغاية ولتسهيل األعمال التحضيرية التي يقوم بها أعضاء قطاع المعلومات واالتصاالت في بلدان الم
 تنمية االتصاالت في االتحاد، ُأعد مشروع جدول أعمال لالجتماع يمكن االطالع عليه في الملحق.

المنتدى بين أصحاب ، وسيجمع 2013 أكتوبر 28 لمدة يوم واحد في (RDF)كما تقرر تنظيم منتدى التنمية اإلقليمي 
المصلحة المتعددين لمناقشة اتجاهات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة. وسيتاح مشروع جدول 

 ونأمل أن يشارك وفد من بلدكم في هذا الحدث أيضًا. أعمال المنتدى قريبًا في الموقع اإللكتروني لالجتماع.

من خالل استعمال االستمارة المتاحة في الموقع اإللكتروني التالي لالجتماع التحضيري ويمكن تقديم مقترحات إلى االجتماع 
 lt.aspxARB/Pages/defau-D/Conferences/WTDC/WTDC14/RPM-http://www.itu.int/en/ITU اإلقليمي:

ذا كنتم في حاجة إلى مزيد من المعلومات، يرجى من الموظف المعني لديكم االتصال بالسيد إبراهيم الحداد، المدير  وا 
أو هاتفيًا  )ARB@itu.int-RPM(اإلقليمي للمكتب اإلقليمي العربي التابع لالتحاد في مصر بالبريد اإللكتروني 
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 .(71777 353 2 20+ الرقم على)
المزمع عقدهما  (RPM) واالجتماع التحضيري اإلقليمي (RDF) منتدى التنمية اإلقليمي مشاركة وفدكم في وأتطلع إلى

 المنامة. في

 وتفضلوا، معالي الوزير/معالي الوزيرة، بقبول فائق التقدير واالحترام.

 ]األصل عليه توقيع[

 براهيما سانو

 المدير

 مشروع جدول األعمال: الملحقات
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 مشروع جدول األعمال األولي
 2013لالجتماع التحضيري اإلقليمي للمنطقة العربية، 

   
  حفل االفتتاح 1
  انتخاب الرئيس ونائب الرئيس 2
  اعتماد جدول األعمال 3
  النظر في خطة إدارة الوقت 4
( 2010 )المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعامآباد  تقييم تنفيذ خطة عمل حيدر 5

 عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة
 

 (WTSA-12) 2012 تقريران عن نتائج الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام أ5
ذات الصلة بأعمال قطاع تنمية  (WCIT-12) 2012 العالمي لالتصاالت الدولية لعام والمؤتمر

 (ITU-D) االتصاالت

 

  تحديد المجاالت ذات األولوية 6
في ذلك أساليب العمل  مواضيع من أجل أعمال قطاع تنمية االتصاالت في المستقبل )بما 7

 ومسائل الدراسة الُمسندة إلى لجنتي الدراسات( ترتبط بالمجاالت ذات األولوية المحددة
 

  تحديد األولويات للمبادرات اإلقليمية 8
  من أعماليستجد  ما 9

 سانو براهيما
  المدير

 


