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 2017 فرباير 7جنيف،  BDT/IEE/RME/DM/221 املرجع:
   

 إىل:  
 ؛أعضاء قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد -
 ؛إدارات الدول األعضاء يف االحتاد -
 ؛اهليئات التنظيمية الوطنية -
 ؛اإلقليمية والدوليةاملنظمات  -
املنضّمة إىل البحوث  ومعاهد اهليئات األكادميية -

 االحتاد

   
 2017يوليو  11-14، ناساو، جزر البهاما، (GSR)الندوة العالمية السابعة عشرة لمنظمي االتصاالت  املوضوع:

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

، 2017 يوليو 11-14 املزمع عقدها يف (GSR-17)يسرين أن أدعوكم إىل املشاركة يف الندوة العاملية السابعة عشرة ملنظمي االتصاالت 
بالتعاون مع حكومة جزر  (ITU) االحتاد الدويل لالتصاالت . وسينظم الندوةGSR-17لألحداث السابقة للندوة يوليو  11وسُيحجز يوم 

 هيئة رئيس يف جزر البهاما، وسيرتأسه  (Atlantis, Paradise Island) منتجع "أتالنتيس، بردايس أيالند" احلدث يفالبهاما. وسيعقد 
 .( يف البهاماURCA) واملنافسة املرافق تنظيم

اكتسبت وجتمع الندوة رؤساء اهليئات الوطنية لتنظيم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من مجيع أحناء العامل وقد 
شهرة بوصفها احملفل السنوي العاملي الذي جيمع املنظمني لتبادل آرائهم وخرباهتم كي تكون جتارب البلدان جتارب يستنار هبا 

وقادة  وواضعي السياسات بني املنظمني عامليًا حيوياً  اً حوار أيضًا ويعزز هذا االجتماع  وحيقَّق بفضلها مستوى تنظيمي ممتاز.
 حيث ميكن ألعضاء قطاعات االحتاد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتجمال  يف اب املصلحة الرئيسينيأصحسائر و الصناعة 

تكنولوجيا االتصاالت/قطاع  مناقشات تفاعلية وحتديد أفضل املمارسات للمضي قدماً. ولن تركز املناقشات على املشاركة يف
 لوائحتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع الاالتصاالت/املعلومات واالتصاالت فحسب، وإمنا سرتكز أيضًا على كيفية تفاعل 

-التنظيمية األخرى حبيث يتسىن مناقشة املبادئ املشرتكة والقواعد الواضحة والبسيطة ألغراض استحداث الفرص للجميع 
 يف ظل نظام إيكولوجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يزداد تعقيداً وحيوية. - سواء على حد   رواد األعمالاملستهلكون و  

 البرنامج
م تكنولوجيا املعلومات يتنظل. فقد بلغ اليوم اجليل اخلامس يف عامل الفرص الرقمية"عيش السيكون موضوع الندوة هو: "

ت اليت يوفرها التعاون بني أصحاب املصلحة من أجل هتيئة بيئة متكينية اق اإلمكانواالتصاالت سن الرشد، ومن الضروري أن تطل  
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املوقع الشبكي، مع  يفمشروع جدول أعمال الندوة، الذي سيكون متاحًا قريبًا بعناية تتيح االبتكار واالستثمار. وقد ُوضع 
 الحق. وقت واملدخالت اليت أُرسلت إلينا يف 2016مراعاة املدخالت املقدمة خالل ندوة عام 

يوليو، احلوار العاملي بشأن  11ويسرنا إبالغكم فيما خيص الندوة هذا العام، بأننا سنستضيف، كحدث مواضيعي قبل الندوة، يوم 
الشمول املايل الرقمي، الذي سريكز بوجه خاص على األمن السيرباين الرامي إىل حتقيق الشمول املايل الرقمي، وذلك بالتعاون مع 

يوليو االجتماع اإلقليمي املغلق  12 م مزيد من املعلومات عن هذا احلدث يف الوقت املناسب. وسُيعقد صباح يومشركاء. وسُيقدَّ ال
 .(CRO)للرابطات التنظيمية "الذي يقتصر على املدعوين فقط" واجتماع كبار مسؤويل التنظيم من القطاع اخلاص 

الظهر(  )بعد 12االحتاد يومي  يف االتصاالت تنمية قطاع وأعضاء السياسات وواضعي مفتوحة للمنظمني الندوة وستكون جلسات
يوليو، سُيعقد مساران متوازيان، مسار املنظمني املفتوح للمنظمني وواضعي السياسات فقط ومسار دوائر  14ويف  يوليو. 13و

حدثوا عن املسارين املختلفني وعن الصناعة املفتوح ألعضاء قطاع تنمية االتصاالت. وسيضم احلفل اخلتامي مجيع املشاركني كي يت
 االتصاالت. ملنظمي العاملية املناقشات ويقدموا ما اعتمده املنظمون من مبادئ توجيهية متعلقة بأفضل املمارسات ومنبثقة عن الندوة

عن  وسُتعقد جلسات إعالمية واجتماعات مائدة مستديرة خالل اسرتاحات القهوة والغداء هدفها إعطاء معلومات تفصيلية
قضايا الساعة  وإتاحة الفرص للمشاركني إلجراء مناقشات مفصلة عن باالحتاد منتجات وخدمات قطاع تنمية االتصاالت

 جمال السياسات والتنظيم. يف

 المشاركة في حلقات النقاش
املعدة  املناقشة ورقاتاإلجراءات اليت اتُّبعت سابقاً، لن تُلق  أي عروض رمسية فيما عدا العروض اليت سيجريها أصحاب  متاشياً مع

، وغريها من وثائق االحتاد، من أجل افتتاح كل جلسة. إن املشاركة النشطة جلميع ملنظمي االتصاالت العاملية الندوة إطار يف
تنفيذية، يف حلقات النقاش، موضع ترحيب وتشجيع. ويرجى من الذين يودون املشاركة  يتولون مناصب  ناملشاركني الذي

يف موعد أقصاه  على اإلنرتنتكمتحدثني يف إحدى اجللسات احملددة يف الربنامج املؤقت ملء استمارة تسجيل املتحدثني 
املشاركني الذين جرى اختيارهم قبل  ، مع تقدمي خمطط عن مسامهتهم احملتملة يف املوضوع. وسيتم إبالغ2017فرباير  20
 .2017مارس  17

 منصة تواصل على الخط
املوقع  يف ستتاح اخلط على تفاعلي تواصل منصة توفر الندوة فرص تواصل فريدة يف الفرتة السابقة للحدث وخالله بواسطة

. وتوفر هذه املنصة للمستعملني املسجلني الفرصة لتحديد  www.itu.int/gsr17يف العنوان التايل:  2017 عاماإللكرتوين لندوة 
االجتماع. ويسرنا هذا العام أيضاً  مواعيدهم باستخدام حواسيبهم اللوحية أو هواتفهم الذكية وسيتمّكنون أيضاً من حجز قاعات

جل مساعدة املشاركني يف تنظيم اجتماعات تواصل وحجز قاعات االجتماع. وميكن احلصول توفري خدمة ميّسرة للتواصل من أ
 أو عن طريق االتصال بالرقم gsr@itu.intالتايل:  على مزيد من التفاصيل بشأن هذه اخلدمة من خالل عنوان الربيد اإللكرتوين

+41 22 730 6256/5443. 

 ق والترجمة الشفويةالوثائ
على توفري الوثائق عرب اإلنرتنت. وميكن تنزيل الوثائق اليت أِعدَّت الندوة ورقية للوثائق وتعتمد نسخ  أيالندوة  لن ُتستخدم يف

. وستتوفر الرتمجة الشفوية بلغات العمل الرمسية 2017 للندوة لعام للحدث، وغريها من املعلومات، من املوقع اإللكرتوين
 لالحتاد. الست

 التسجيل
عرب اإلنرتنت حصراً، عن طريق جهات االتصال اليت تعّينها كل إدارة/كيان.  2017فبراير  10 اعتبارًا منسيجري التسجيل 

جهة االتصال يف معاجلة إجراءات التسجيل لإلدارة اليت تتبعها أو الكيان الذي تتبعه. وميكن احلصول على قائمة  ويتمثل دور
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 باستعمال بيانات  D/CDS/meetings/registration/index.asp-http://www.itu.int/net4/ITUتاحة جهات االتصال امل
. وميكن جلهات االتصال املعينة احلصول على استمارة (TIES) خدمة تبادل معلومات االتصاالت الدخول إىل تسجيل

  D/CDS/meetings/registration/index.asp-http://www.itu.int/net4/ITU  التسجيل
لدى كيانكم جهة اتصال، أو إذا رغبتم يف تعديل تفاصيل االتصال و/أو تغيري جهة االتصال، يرجى منكم التكرم وإذا مل يكن 

بتقدمي تفاصيل اسم هذه اجلهة واالسم العائلي وعنوان الربيد اإللكرتوين، وإرسال هذه املعلومات يف رسالة رمسية عن طريق 
 .BDTMeetingsRegistration@itu.intق الربيد اإللكرتوين: أو عن طري 41+ 22 730 4548 الفاكس إىل الرقم:

 معلومات عملية
ذلك تفاصيل  يف يرجى مالحظة أن على املشاركني حتمل نفقات سفرهم وإقامتهم. وتتاح معلومات عملية بشأن اإلقامة مبا

 ين للندوة.لوجستية يف املوقع اإللكرتو 
ونظرًا ملتطلبات احلصول على تأشرية الدخول، وبغية ضمان استصدار التأشرية يف الوقت املناسب للمشاركة يف الندوة، 

. وستكون شعبة التنظيم وبيئة GSR-17أحّثكم على اتّباع تعليمات استصدار التأشرية الواردة يف املوقع اإللكرتوين للندوة 
 gsr@itu.int ملساعدة املشاركني الذين حيتاجون إىل املساعدة )عنوان الربيد اإللكرتوين:األسواق على أمت استعداد 

 .(6256/5443 730 22 41+ اهلاتف: أو
 .2017 لعام يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالتوآمل أن تتمّكنوا من املشاركة وتقدمي مسامهة قيمة 

 بقبول فائق التقدير واالحرتام.وتفضلوا 

 

 ]توقيع عليه األصل[
 سانو براهيما

 مدير ال
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