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 (BDT) االتصاالت تنميةمكتب

  2014 فبراير 3 جنيف، BDT/IEE/RME/DM/390 :المرجع
  
 التنظيمية الرابطات إلى  

  

  

  2014 نيويو 2،البحرين،المنامةالرابطات التنظيمية، اجتماع :الموضوع
  2014 يونيو  3-5 ،البحرين المنامة،الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت، 

  حضرات السادة والسيدات،
  وبعد، طيبة تحية

الندوة العالمية لمنظمي  قبلعقد يسرني أن أدعوكم إلى المشاركة في االجتماع السنوي للرابطات التنظيمية الذي سيُ 
االتحاد وسينظمه  2014يونيو  2الخليج بالمنامة، البحرين بعد ظهر يوم عقد هذا االجتماع في فندق . وسيُ (GSR) االتصاالت

  .في البحرين (TRA)هيئة تنظيم االتصاالت بالتعاون مع  (ITU) الدولي لالتصاالت
 بين فعالية وأكثر أفضل تعاون نحو الجسور وتبادل المعلومات وبناءويتيح اجتماع الرابطات التنظيمية فرصة للمناقشة 

  .المناطق مختلف في التنظيمية الرابطات
وتشمل موضوعات المناقشة هذا العام تنظيم خدمات النطاق العريض: حماية المستهلكين بالنسبة لجودة الخدمة، المستحدثات 

وأي آثار على التنظيم؛ وٕادارة اإلنترنت واألسواق غير  OTTالخاصة بالتطورات المتعلقة بحياد الشبكة ومناقشة استكشافية للخدمات 
  إطار إقليمي.الرسمية وسرقة المطاريف في 

  المرفق. لالجتماع يرجى االطالع على البرنامج المؤقت
التي ستلي اجتماع  (GSR)عشرة لمنظمي االتصاالت  الرابعةويسرني أن أدعوكم أيضًا إلى المشاركة في الندوة العالمية 

  .2014 يونيو  5إلى  3الرابطات التنظيمية في الفترة من 
بما فيها متطلبات الحصول على التأشيرة فيما يتعلق بهذا االجتماع في العنوان ويمكن االطالع على جميع المعلومات 

  .www.itu.int/gsr14 التالي:
إذا كنتم تحتاجون إلى لغات أخرى غير اللغة  وستتوفر الترجمة الشفوية بناًء على طلبات المشاركين. لذلك يرجى بيان ما

. وبناًء على الطلبات المقدمة بحلول هذا الموعد النهائي، سُتوفر 2014 أبريل 20ليزية في استمارة التسجيل، وذلك قبل اإلنك
  المطلوبة.  الترجمة الشفوية باللغات المطلوبة إذا ما ورد طلب واحد على األقل للغة

رئيس شعبة التنظيم وبيئة األسواق بالبريد ، Makhtar Fall وٕاذا كنتم بحاجة إلى أي معلومات، يرجى االتصال بالسيد
  .41+ 22 730 6256/730 5709أو عن طريق الهاتف: gsr@itu.intاإللكتروني:

http://www.itu.int/gsr14
mailto:gsr@itu.int
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 (TIES) ويمكن االطالع على قائمة جهات االتصال من خالل تسجيل الدخول إلى خدمة تبادل معلومات االتصاالت
  .العنوان  هذا في

إلى  عن طريق البريد اإللكتروني ويرجى من جهات االتصال المعينة للرابطات التنظيمية إرسال قائمة بأسماء مندوبيها
  .4201 مايو 7عد ال يتجاوز في مو وذلك  gsr@itu.intالتالي:   العنوان

من جهات االتصال المعينة للرابطات  رجىويُ  ،مفتوح 2014 الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام في للمشاركةالتسجيل و 
  .هنا التنظيمية تسجيل مندوبيها عبر موقع التسجيل الخاص بالندوة العالمية لمنظمي االتصاالت المتاح

  .المنامةأتطلع إلى لقائكم في 

  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

  ]األصل عليه توقيع[

  سانو براهيما
  المدير

  مؤقتبرنامج  :1الملحق 
 

  
   

http://www.itu.int/net3/ITU-D/meetings/registration/
mailto:gsr@itu.int
http://www.itu.int/net3/ITU-D/meetings/registration/
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  لبحريناالمنامة،،الخليجفندق
 2014نيويو 2

 

  برنامج مؤقت- اجتماع الرابطات التنظيمية
 التسجيل 14:30-13:30

 حفل االفتتاح 14:45-14:30

  ، البحرين(TRA) الدكتور محمد العامر، رئيس هيئة تنظيم االتصاالت

  (BDT) السيد براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت
  اجتماع الرابطات التنظيمية رئيس

عرض المشاريع واألنشطة الرئيسيةالجلسة األولى: 15:15-14:45
  لكل رابطة تنظيمية بغرض تبادل التجارب الجيدة وأفضل الممارسات عرض المشاريع واألنشطة الرئيسية

  تفاعلية. مناقشاتجلسة 

واألثر تنظيم خدمات النطاق العريض: حماية المستهلكين بالنسبة لجودة الخدمة الجلسة الثانية: 16:00-15:15
 على اللوائح

  (EMERG) األورومتوسطيةمنظمي االتصاالت مجموعة عرض من 

  تجارب من مناطق أخرى

استراحة قصيرة 16:15-16:00

 إدارة اإلنترنتالجلسة الثالثة:  17:00-16:15

  (ARCTEL-CPLP)عرض من رابطة االتصاالت ومنظمي االتصاالت لمجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية 

  جلسة مناقشات تفاعلية.

 األسواق غير الرسمية وسرقة المطاريف:الرابعة الجلسة 17:45-17:00

  (ARCTEL-CPLP)عرض من رابطة االتصاالت ومنظمي االتصاالت لمجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية 

  تجارب من مناطق أخرى
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