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 إقليمية مبادرات الرباط فيناقش ت االتصاالت بالدول العربية اراتدإ

 العربية لوجيا المعلومات بالمنطقةونوكاالتصاالت وت لتنمية قطاع

 

منتدى التنمية اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي  2016 مارس 29و 28 تحتضن مدينة الرباط يومي
المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي من  ، بتنظيم (RDF-ARB 2016)لالتصاالت
 .الوطنية لتقنين المواصالت الوكالة من استضافةبو  لالتصاالت

لسنة  العالمي لتنمية االتصاالت مؤتمرالالمحدثة تنفيذا لمقررات  ،اإلقليميةوتعد منتديات التنمية 
باالتحاد الدولي  سانحة إلجراء حوار رفيع المستوى بين مكتب تنمية االتصاالت ، فرصة2014

لالتصاالت وصناع القرار في الدول األعضاء في االتحاد وأعضاء القطاع وذلك لتقييم التوجهات 
في الفترات الفاصلة  التي قد تؤثر على خطة العمل اإلقليمية لمكتب تنمية االتصاالتاالستراتيجية 

  بين المؤتمرات العالمية لتنمية االتصاالت.
مقترحات خطة ل على الخصوص، عرضا وتقييما ،يتضمن جدول أعمال منتدى الرباط لهذه السنةو 

للعامين  التنموية وبرنامج المبادراتعمل المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت 
نجازه في المبادرات العربية إ(، إضافة إلى استعراض ومناقشة ما تم 2017و 2016القادمين )

الدولي  االتصاالت لالتحادوأنشطة اللجان الدراسية بقطاع تنمية  2015الخمس خالل عام 
خارطة و خطة العمل قا من انطال ،لالتصاالتلالتصاالت وشبكة مراكز تميز االتحاد الدولي 

 .2014مؤتمر تنمية االتصاالت االخير لسنة الطريق التي اعُتمدت في 
 طارإفي المشاريع التي تندرج سيركز المنتدى أيضا على إيجاد اآلليات الكفيلة بتمويل وتنفيذ هذا و 

 .وتعزيز الشراكة بين أصحاب المصلحة تلك المبادرات

http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2016/RDF/RDF.aspx


ووجهات عروض ومداخالت تتناول تجارب وتبادل األفكار والمقترحات  كما سيستمع المنتدى الى
 بالمنطقة العربية. تنمية االتصاالتحتياجات اوالفاعلين حول  من الخبراء والجامعيين عدد نظر

لسنة  الخمس التي أسفر عنها المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالتاإلقليمية  المبادراتتناول تو 
 التالية:المجاالت  2014
 تنمية النفاذ إلى النطاق العريض واعتماد النطاق العريض. 
 واالتصاالت. المعلومات تكنولوجيا/واألمن في استخدام االتصاالت الثقة بناء 
  استخدام االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية الذكية والمستدامة وحماية

 .البيئة
 التعلم الذكي. 
  االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، خاصة لألشخاص ذوي ضمان النفاذ إلى

 .اإلعاقة
ويحضر هذا اللقاء مسؤولون وخبراء عن االتحاد الدولي لالتصاالت وجامعة الدول العربية 
واإلدارات العربية المعنية بالقطاع باإلضافة إلى جامعيين ومراكز األبحاث وممثلين عن القطاع 

   الخاص.
 

 

  

 


