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 (BDT) االتصاالت تنمية مكتب

  
 2012 مايو 22 جنيف، BDT/IEE/RME/DM/186 :المرجع

   
 التنظيمية الرابطاتإلى   
  
  

 2012أكتوبر  1النكا،  التنظيمية، كولومبو، سري الرابطاتاجتماع  :الموضوع
 2012 أكتوبر 2-4 – النكا سري الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت، كولومبو،

 حضرات السادة والسيدات،

 وبعد، طيبة تحية

يسرني أن أدعوكم إلى المشاركة في االجتماع السنوي للرابطات التنظيمية الذي سيعقد باالقتران مع الندوة العالمية لمنظمي 
 2012 أكتوبر 1بعد ظهر يوم   النكا سري كولومبو،لتون كولومبو، يهذا االجتماع في فندق ه وسُيعقد. (GSR)االتصاالت 

 .(TRCSL)النكا  بالتعاون مع لجنة تنظيم االتصاالت لسرياالتحاد الدولي لالتصاالت وسينظمه 

 بين فعالية وأكثر أفضل تعاون نحو الجسور التنظيمية فرصة للمناقشة وتبادل المعلومات وبناءالرابطات ويتيح اجتماع 
 قبل الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت. االجتماع وسيعقد. المناطق مختلف في التنظيمية الرابطات

، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قطاعظل التقارب في في الهيئات التنظيمية وستشمل مواضيع المناقشة هذا العام مستقبل 
 .1) والتجوال وتحديات التنظيم عبر الحدود الوطنية. ومرفق بالطي البرنامج المؤقت لالجتماع (الملحق

 الرابطاتأن أدعوكم أيضًا إلى المشاركة في الندوة العالمية الثانية عشرة لمنظمي االتصاالت التي ستلي اجتماع  ويسرني
 .2012 أكتوبر 4إلى  2التنظيمية في الفترة من 

ويمكن االطالع على جميع المعلومات بما فيها متطلبات الحصول على التأشيرة فيما يتعلق بهذا االجتماع في العنوان 
 .www.itu.int/GSR12التالي: 

 ستتاح الخط على تفاعلي تواصل منصة توفر الندوة فرص تواصل فريدة في الفترة السابقة للحدث وأثناءه من خالل
. وتوفر هذه المنصة للمستعملين www.itu.int/GSR12في العنوان التالي:  2012 لعامالموقع اإللكتروني للندوة  في

 ز قاعات االجتماع.المسجلين الفرصة لتحديد مواعيدهم باستخدام حواسيبهم الشخصية أو هواتفهم المحمولة بل وحتى لحج

إذا كنتم تحتاجون إلى لغات أخرى غير اللغة  وستتوفر الترجمة الشفوية بناًء على طلبات المشاركين. لذلك يرجى بيان ما
على الطلبات المقدمة بحلول هذا الموعد النهائي،  . وبناءً 2012 أغسطس 15اإلنكليزية في استمارة التسجيل، وذلك قبل 

 .المطلوبة سُتوفر 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 5709 أو عن طريق الهاتف: gsr@itu.intاإللكتروني: 
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عن طريق البريد اإللكتروني التالي:  مندوبيهاالتنظيمية إرسال قائمة بأسماء  للرابطاتويرجى من جهات االتصال المعينة 
gsr@itu.int  2012 سبتمبر 10في موعد ال يتجاوز وذلك. 

وُيطلب من جهات  2012 مايو 21يوم  2012فتتح التسجيل لحضور الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام سيُ 
عبر موقع التسجيل الخاص بالندوة العالمية لمنظمي االتصاالت  مندوبيهاالتنظيمية تسجيل  للرابطاتاالتصال المعينة 

 مندوبي كل رابطة.قائمة بجهات االتصال المعينة التي ستقوم بتسجيل  2. ويرد في الملحق هناالمتاح 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 ]األصل عليه توقيع[

 سانو براهيما
 المدير

 : البرنامج المؤقت1الملحق 

 : قائمة بجهات االتصال المعينة2الملحق 
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 اجتماع الرابطات التنظيمية
 2012أكتوبر  1كولومبو، سري النكا، 

 
 

 البرنامـج المؤقـت

 

 التسجيل:
 

 22:00 الساعة إلى 09:00من الساعة  2012سبتمبر  30األحد 
 18:30 الساعة إلى 09:00من الساعة  2012أكتوبر  1 اإلثنين

 

 المكان:

 النكا كولومبو، سري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شعبة التنظيم وبيئة األسواق
ة شئإل ب ئإلة لي ا ةم قة  ل

 االتحاد الدولي لالتصاالت
www.itu.int/GSR12  
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 2012 أكتوبر 1 اإلثنين
 

 اجتماع الرابطات التنظيمية

 التسجيل 14:30-14:00

 فتتاححفل اال 14:45-14:30

 (BDT) السيد براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت

 (TRCSL)النكا  لجنة تنظيم االتصاالت لسريمدير عام 

 (APT)مدير جماعة آسيا والمحيط الهادئ لالتصاالت 

"مستقبل منظمي االتصاالت" في عالم مجتمع المعلومات: ما هو دور المنظمين  األولى:الجلسة  15:30-14:45
 هي اختصاصاتهم؟ وما

 (REGULATEL) منتدى أمريكا الالتينية لمنظمي االتصاالتعرض من 

 مساهمات من رابطات أخرى

 تجارب التجوال في إطار إقليميالجلسة الثانية:  16:15-15:30

 (ARCTEL-CPLP)لجماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية  االتصاالت منظميرابطة عرض من 

 تجارب من مناطق أخرى

 استراحة قصيرة 16:30-16:15
 

 الجلسة الثالثة: تحديات التنظيم العابر للحدود الوطنية 17:30-16:30

 (ARCTEL-CPLP)لجماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية  منظمي االتصاالترابطة عرض من 

 جلسة مناقشات تفاعلية

_______________ 



 
Annex 2 

 التنظيمية من الجمعيات المعينة لتسجيل المشاركين نقاط االتصال

 

Organization contacts (focal point) Other contacts 

African Forum for Utility Regulators (AFUR) info@afurnet.org  
Association of Communications and 
Telecommunications Regulators of the 
Community of Portuguese Speaking 
Countries (ARCTEL-CPLP) 

filipe.baptista@anacom.pt presidencia@arctel-cplp.org 
info@arctel-cplp.org 
secretariado@arctel-cplp.org 

Arab Regulators Network of 
telecommunications and information 
technologies (AREGNET) 

m.ameziane@arpt.dz ps.aregnet@arpt.dz 
info@aregnet.net 
 

Association of Regulators for Information 
and Communication Services of Eastern and 
Southern Africa (ARICEA) 

adaffala@comesa.int  

Assemblée des Régulateurs des 
Télécommunications de l'Afrique Centrale 
(ARTAC) 

artac@camnet.cm 
barajulien@yahoo.fr 

 

Body of European Regulators for Electronic 
Communications (BEREC) 

berec@ec.europa.eu  

Communications Regulators’ Association of 
Southern Africa (CRASA) 

crasa@it.bw 
blinzie@it.bw 

 

Comité de Régulation des 
Télécommunications (CRTEL) 

ndakon@atci.ci 
 

 

Caribbean Telecommunications Union (CTU) ctu@ctu.int  
Bernadette.Lewis@ctu.int 

 

East African Communications Organisations 
(EACO) 

pmwesigwa@ucc.co.ug  

Eastern Caribbean Telecommunications 
Authority (ECTEL)  

Echarles@ectel.int ectel@ectel.int 
 

Euro-Mediterranean Telecom Regulators 
(EMERG) 

info@mca.org.mt   

Réseau Francophone de la Régulation des 
Télécommunications (FRATEL) 

eugenie.berthelot@arcep.fr 
contact@fratel.org 

 

Organisation of Caribbean Utility Regulators 
(OOCUR) 

secretariat@oocur.org  

Latin American Forum of Telecom 
Regulators (REGULATEL) 

gustavo.pena@regulatel.org gpq@regulatel.org 

South Asian Telecommunication Regulators' 
Council (SATRC) 

aptsatrc@aptsec.org 
amir@apt.int 

 

West Africa Telecommunications 
Regulators’ Association (WATRA) 

info@watra.org  
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