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 إىل:
 أوروباأعضاء االحتاد يف منطقة 

 نسخة إلى:
 ؛ونواهبم التابعة لالحتاددراسات الرؤساء جلان 

مديري مكاتب االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت 
 وتنمية االتصاالت؛

 يف جنيف لبلجيكاالبعثة الدائمة 

   
  

 - (ITR) مراجعة لوائح االتصاالت الدولية املوضوع:
  "(WCIT-12) 2012لعام  للمؤتمر العالمي لالتصاالت الدولية األعمال التحضيرية"

 (2012 أبريل 19، بلجيكا، )بروكسل

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

ورشة العمل املشرتكة بني االحتاد ، من خالل هذه الرسالة، بدعوة منظمتكم حلضور الدويل لالتصاالت يتشرف االحتاد 1
األعمال  – (ITR)مراجعة لوائح االتصاالت الدولية "االتصاالت بشأن  شبكات الدويل لالتصاالت والرابطة األوروبية ملشغلي

 ."2012التحضيرية للمؤتمر العالمي لالتصاالت الدولية لعام 
أبريل من  19يف بروكسل، بلجيكا يوم  Belgacom ،27, Bd. du Roi Albert II مقرستعقد ورشة العمل يف  2

 .13:15 إىل الساعة 09:15 الساعة
فريق العمل التابع للمجلس املعين باألعمال التحضريية للمؤمتر العاملي  وتركز ورشة العمل على تقدمي عرض ألعمال 3

 ا  مزيد وستوفر، للمؤمتر املعلومات املتعلقة باألعمال التحضريية اإلقليمية آخرو  (CWGWCIT12) 2012 لالتصاالت الدولية لعام
والعملية التحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام  (ITR)االتصاالت الدولية  يتعلق بلوائح فيمامن املعلومات للمشاركني 

)http://itu.int/en/wcit- 2012 ديسمرب 14 إىل 3 منيف الفرتة  ،املزمع عقده يف ديب، اإلمارات العربية املتحدة 2012

)12/Pages/default.aspxنظرهم وفهم أفضل لتبادل وجهات للمشاركني فرصة ستتيح ورشة العمل هذه  ،. وعالوة على ذلك
 للمناقشات والقضايا املتصلة بلوائح االتصاالت الدولية وللمقرتحات املقدمة إىل املؤمتر.

وميكن االطالع على املعلومات الكاملة بشأن  .2012 ديسمرب 14 إىل 3 مننفسه يف ديب  WCIT12 وسيعقد املؤمتر 4
 .Pages/default.aspx-http://www.itu.int/en/wcit/12املؤمتر يف العنوان التايل: 
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الذي سيأخذ  2012 وقد أنشئ فريق العمل التابع للمجلس للتحضري للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام 5
التحضريية حسب االقتضاء. وميكن االطالع على املعلومات الكاملة املتعلقة بالفريق االعتبار نتائج االجتماعات اإلقليمية  يف
 .wcit12/index.html-http://itu.int/council/groups/cwgالعنوان التايل:  يف
وسيتاح املزيد من املعلومات حول ورشة العمل يف املوقع اإللكرتوين . 1 الملحقيرد جدول أعمال ورشة العمل يف  6

ومات  وسيجري حتديث هذه املعل .)Seminars/itrs/Pages/default.aspx-and-T/Workshops-http://itu.int/en/ITU( لالحتاد
 أخرى. كلما استجدت معلومات أو ُعّدلت

 املشار إليهيف املوقع اإللكرتوين  ستتاحأي أن مجيع الوثائق ، ةورقي ال سيجري يف بيئة أن هذا االجتماع يرجى مالحظة 7
 احملمولة. إحضار حواسيبهم نياملشارك يُطلب منلذلك . و أعاله

أقرب وقت  يف http://etno.be/Default.aspx?tabid=2477، يرجى التسجيل عرب هذا الرابط: ورشة العملضور وحل 8
 ألن األماكن حمدودة.ممكن نظرا  

 يلي: وللحصول على مزيد من املعلومات فيما يتعلق بورشة العمل، يرجى االتصال كما 9

 :الدويل لالتصاالتاالحتاد 

 السيد ريتشارد هيل
لقطاع تقييس االتصاالت  3و 2مستشار جلنيت الدراسات 

 CWG-WCIT12 والفريق
 الدويل لالتصاالت االحتاد

Place des Nations 
Geneva, Switzerland 

 
 5887 730 22 41+ هاتف:
 5853 730 22 41+ فاكس:

 richard.hill@itu.int لربيد اإللكرتوين:ا

 :تاالتصاال شبكات رابطة األوروبية ملشغليال

 السيدة كارولني غرير
 مديرة الشؤون التنظيمية
 (ETNO) االتصاالت شبكات الرابطة األوروبية ملشغلي

Avenue Louise, 54 
1050 Brussels, Belgium 

 
 

 1083 227 2 (0) 32 + هاتف مباشر:
 994849 476 (0) 32 + هاتف حممول:

 greer@etno.be الربيد اإللكرتوين:

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 الدكتور محدون إ. توريه 
 األمني العام

 1الملحقات: 
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 1ق ـامللح

 - (ITR)العمل: مراجعة لوائح االتصاالت الدولية  ورشة
 ،(WCIT-12) 2012األعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لالتصاالت الدولية لعام 

 بعد الظهر( 13:15صباحًا إلى الساعة  09:15اعة من الس: 2012أبريل  19)
Belgacom Headquarters, Bd. du Roi Albert II 27, Brussels, Belgium 

 جدول األعمال

 2012أبريل  19

 ومقدمةكلمات ترحيب  09:15 – 09:45
Didier Bellens املدير التنفيذي لشركة ،Belgacom 

Luigi Gambardella رئيس جملس إدارة الرابطة األوروبية ملشغلي شبكات االتصاالت ،(ETNO) 
 لالتصاالت، مدير مكتب تقييس االتصاالت باالحتاد الدويل مالكومل جونسون

 تهيئة الساحة 09:45 – 10:30
 هيل، االحتاد الدويل لالتصاالتريتشارد 

Manuel da Costa Cabral رئيس املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت فيما يتعلق باألعمال ،
 Anacomالتحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية، 

Robert Madelin للمديرية العامة جملتمع املعلومات ووسائل اإلعالم التابعة للمفوضية األوروبية، املدير العام 

 آفاق الصناعة 10:30 – 11:30
 ATT، شركة Karim Lesinaمدير الجلسة: 

Carlos Lopez Blanco شركة ،Telefónica 
Walter McCormick املدير التنفيذي لشركة ،US Telecom 

Tom Wilson املدير التنفيذي لشركة ،Samena 
Tom Phillipsاملسؤول عن الشؤون احلكومية والتنظيمية يف رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة ، 

Kathryn Brown ،النائب األول للرئيس املكلف بوضع السياسات العامة ،Verizon 

 قصيرةاستراحة  11:30 – 11:50
 2012مناقشة مفتوحة استعدادًا للمؤتمر العالمي لالتصاالت الدولية لعام  11:50 – 12:50

 ، رئيس املعهد الدويل لالتصاالتFabio Colasanti: مدير الجلسة
William Kennardسفري الواليات املتحدة األمريكية لدى االحتاد األورويب ، 

Jan Kleijssen ،مبجتمع املعلومات ومكافحة اجلرمية، جملس أوروبا املدير املعين 
 Wiley Reinالسفري دايفيد غروس، شركة 

Sally Wentworth مديرة املكتب اإلقليمي ألمريكا الشمالية/السياسة العامة، مجعية اإلنرتنت ،(ISOC) 
Dominique Wurgesالحتاد الدويل ، أورانج، املقرر اخلاص للرابطة األوروبية ملشغلي االتصاالت لدى ا

 لالتصاالت

 مالحظات ختامية 12:50 – 13:15
 مالكومل جونسون، مدير مكتب تقييس االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت

Daniel Patakiمدير الرابطة األوروبية ملشغلي شبكات االتصاالت ، 

___________ 


