
 
بشأن عمل ورشة  

" العريض النطاق خدمات إلى الشامل النفاذ بشأن التنظيمية السياسات " 
2/1-7 المسألة االتحاد، في االتصاالت تنمية لقطاع 1 الدراسات لجنة  

سويسرا جنيف، لالتصاالت، الدولي االتحاد مقر ،2008 سبتمبر 8  
 
 

  جدول األعمال 

 09.00 – 08.30 تسجيل المندوبين 

مة الترحيبآل    
 السيد ماريو مانيفتش، رئيس إدارة السياسات واالستراتيجيات، مكتب التنمية، االتحاد 

 مالحظات افتتاحية 
  لقطاع التنمية1بودرييه، رئيسة لجنة الدراسات -السيدة أودري لوريدان 

09.15 – 9.00 

 

 

 النطاق العريض في المساعدة على تحقيق مجتمع المعلومات
:الرئيس   لقطاع التنمية1بودرييه، رئيسة لجنة الدراسات -ة أودري لوريدانالسيد 

 االتجاهات العالمية واإلقليمية في النطاق العريض
، شعبة اإلحصاءات، مكتب التنمية، االتحادلوزانوفا يولياالسيدة    

همية النطاق العريض في المساعدة على تحقيق مجتمع المعلوماتأ   
، شعبة التنظيم وبيئة السوق، مكتب التنمية، االتحاد2/1-7منسق االتحاد للمسألة    

وحدة : مجموعة األدوات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الصادرة عن االتحاد وبرنامج المعلومات من أجل التنمية
 نموذجية جديدة بشأن النفاذ الشامل والخدمة الشاملة

 Intelecon مؤسس،أندرو دايموند، مدير اإلدارة وال    

 مناقشة مفتوحة

10.15 – 09.15 

 10.15 – 10.30 استراحة القهوة   

 

 

 االستراتيجيات الوطنية للنفاذ
ARPTC السيد دومينيك مونغيمبا،:  الرئيس   

  لقطاع التنمية2/1-7، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مقرر بالوآالة، المسألة 

  منظور الهند–امل إلى النطاق العريض المبادرات التنظيمية للنهوض بالنفاذ الش  
 ،TRAI ،السيد آرفيند آومار  

األثر التنظيمي لشبكات الجيل التالي على التوصيل البيني: 2/1-6الهند، مقرر المسألة   

 مبادرات جديدة للنطاق العريض في المناطق الريفية 
FCC، الواليات المتحدة  السيدة روآسان ماآإيلفان،     

تجارب حديثة العهد من البرتغال: النهوض بتوفير الخدمات الشاملة للنطاق العريض   
 السيد ماريو فرانكو، وزارة األشغال العامة والنقل واالتصاالت، البرتغال 

االعناصر األساسية لرسم سياسة تنظيمية بشأن النفاذ الشامل إلى خدمات النطاق العريض في صربي   
ا، صربي  Ratel اتاسا غوسبيك، السيدة ن   

ناقشة مفتوحةم   

12.00 – 10.30 

 12.00 – 14.00 استراحة الغداء 

BDT- TELECOMMUNICATION DEVELOPMENT BUREAU 



لتحديات التنظيمية إزاء نشر النفاذ الشامل إلى النطاق العريضا   
  سوزان شور، رئيسة شعبة التنظيم وبيئة األسواق، بالنيابة، مكتب تنمية االتصاالت في االتحاد:الرئيس

يل للنهوض بالنفاذ إلى النطاق العريض في آل أنحاء البلدمبادرة حكومة البراز   
Anatel ، البرازيل  و موريرا،  السيدة آريستينا آوتيني    

 أربعة نماذج عملية لتحقيق النفاذ الشامل إلى النطاق العريض
،السيد إيدوين سان رومان   Indotel ، الجمهورية الدومينيكية    

قات المتمكنة إلى الخدمات الماليةالتطبي: منافع المستعمل النهائي   
   السيدة سونيا أرانازا، مستشارة G-REXشبكة، Accion، الواليات المتحدة

 مناقشة مفتوحة

15.30 – 14.00 

 15.30 – 16.00 استراحة القهوة   

 جلسة أداء أدوار تفاعلية 
عريضاستراتيجيات عملية للنهوض بالنفاذ الشامل إلى النطاق ال: مفتاح النجاح   

 ورشة عمل تفاعلية يديرها
Intelecon،السيد أندرو دايموند، مدير اإلدارة والمؤسس 

 مناقشة مفتوحة

17.00 – 16.00 

 
 
 

 
_________________ 


