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 إلى: M. Stefano Polidori جهة االتصال:

 ؛إدارات الدول األعضاء في االتحاد -

االتحاد والمنتسبين  اتأعضاء قطاع -
والمؤسسات األكاديمية المنضمة  إليه
والمنظمات الدولية واإلقليمية  إليه

 والوطنية ذات الصلة

 5858 730 22 41+ الهاتف:

 5853 730 22 41+ الفاكس:

البريد 
 اإللكتروني:

tsbevents@itu.int 

  

  مستقبل التلفزيون في أوروبا الموضوع:

 (2019يونيو  7)جنيف، سويسرا، 

 حضرات السادة والسيدات،

 تحية طيبة وبعد،

مستقبل التلفزيون "يسرني أن أدعوكم إلى حضور ورشة العمل التي ينظمها االتحاد بشأن  1
 جنيف، سويسرا.في  (ITU)في مقر االتحاد الدولي لالتصاالت  2019يونيو  7 التي ستعقد يوم "في أوروبا

والغرض من ورشة العمل مناقشة لمستقبل التلفزيون في أوروبا مع أصحاب المصلحة المعنيين  2
األطر التنظيمية والسياساتية والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها الناشئة  تتناول

ً فرصة وتتيح ورشوالمتقاربة وكذلك السطوح البينية للمستعملين وقضايا إمكانية النفاذ.  ة العمل أيضا
لمناقشة أنشطة التقييس اإلقليمية والدولية المتصلة بالتلفزيون ولتبادل أفضل الممارسات ودراسات الحالة 

 .وخدمات التلفزيون األخرى بشأن نشر التلفزيون الكبلي

الشبكات التلفزيونية والكبلية ) لقطاع تقييس االتصاالت 9لجنة الدراسات ويُعقد الحدث بالتعاقب مع اجتماع 
لمكتب تقييس  4/9الرسالة الجماعية انظر ) 9201 يونيو 13-6جنيف، في  عقده( المقرر عريضة النطاق

ً اجتماع لفريق المقرر المشترك المعني بإمكانية النفاذ إلى الوسائط السمعية  .(االتصاالت وسينظم أيضا
(. AVA-IRGالموقع اإللكتروني للفريق نظر ابعد الظهر ) 2019يونيو  6في جنيف يوم  )AVA-IRG(المرئية 
 .IRG-AVA واجتماع الفريق 9المشاركة عن بعد لكل من اجتماع لجنة الدراسات مكانات إوستتاح 

وتُنظم ورشة العمل هذه في سياق المبادرة اإلقليمية األوروبية التي وافق عليها المؤتمر العالمي  3
والتي ستُقدم "، البنية التحتية للنطاق العريض واإلذاعة وإدارة الطيفبشأن " 2017 لتنمية االتصاالت لعام

 تنطوي عليهامن خاللها المساعدة للبلدان المحتاجة إليها بشأن تقييم الديناميات والتحديات والفرص التي 
ً لجنة الدراسات تكنولوجيات النطاق العريض المختلفة في أوروبا بقطاع تقييس  9. وتدعم الحدث أيضا

بقطاع االتصاالت الراديوية  6ولجنة الدارسات  (الشبكات التلفزيونية والكبلية عريضة النطاق)االتصاالت 
 ( وهي فرصة لتلبية متطلبات واحتياجات البلدان المختلفة من عالم المعايير.الخدمة اإلذاعية)

 سيما: سير عمل لجان دراسات االتحاد، ال فيالحدث وأخيراً، سيساهم 

 عريضة النطاق الكبليةالتلفزيونية والشبكات لقطاع تقييس االتصاالت:  9لجنة الدراسات  -

 الخدمة اإلذاعيةلقطاع االتصاالت الراديوية:  6لجنة الدراسات  -
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تهيئة بيئة تمكينية لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا لقطاع تنمية االتصاالت:  1لجنة الدراسات  -
 المعلومات واالتصاالت

المعلومات خدمات وتطبيقات تكنولوجيا لقطاع تنمية االتصاالت:  2لجنة الدراسات  -
 واالتصاالت من أجل تعزيز التنمية المستدامة

وهناك معلومات خاصة بالحدث، بما في ذلك البرنامج والتسجيل متاحة على الموقع اإللكتروني  4
ويرجى  .Seminars/20190607/Pages/default.aspx-and-T/Workshops-.itu.int/en/ITUhttps://wwwللحدث على: 

https://www.itu.int/net4/CRM/xreg/web/Registration.aspx?Event=C-ستمارة المتاحة على الخط: االالتسجيل عبر 
http://www.itu.int/en/delegates-ترد في العنوان وتسهيالً لكم،  .2019مايو  31موعد أقصاه  في 00005993

.aspxcorner/Pages/default ومعلومات عملية أخرىالموصى بها  الفنادقب قائمة. 

مفتوح أمام الدول األعضاء في االتحاد وأعضاء القطاع  في ورشة العمل وباب المشاركة 5
وأمام أي شخص من أي بلد عضو في االتحاد  المنضمة إلى االتحاد األكاديمية والمؤسساتوالمنتسبين 

يرغب في المساهمة في العمل. ويشمل ذلك أيضاً األفراد األعضاء في المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية. 
 .والمشاركة في ورشة العمل مجانية

 سويسراذكركم بأن على مواطني بعض البلدان الحصول على تأشيرة للدخول إلى أأن  دووأ 6
، أسابيع على األقل (4)بأربعة  الحدثويجب طلب التأشيرة قبل تاريخ بدء بعض الوقت فيها.  وقضاء

القنصلية( الذي يمثل سويسرا في بلدكم، أو من أقرب مكتب من  والحصول عليها من المكتب )السفارة أو
في االتحاد أو الدول األعضاء وإذا واجهت  بلدكم. المكتب في بلد المغادرة في حالة عدم وجود مثل هذا

بناًء على طلب  ،مشاكل بهذا الشأن، يمكن لالتحاد أو المؤسسات األكاديمية نيأعضاء القطاعات أو المنتسب
رسمي منهم إلى مكتب تقييس االتصاالت، التدخل لدى السلطات السويسرية المختصة لتيسير إصدار التأشيرة 

وينبغي تقديم أي طلب من هذا القبيل  أسابيع. بعةبأر على أن يتم ذلك في غضون الفترة المذكورة المحددة
. من خالل وضع عالمة في المربع المناسب في استمارة التسجيل قبل الحدث بفترة ال تقل عن أربعة أسابيع

 ."دعم طلب التأشيرةحاملة عبارة " )travel@itu.int( وينبغي إرسال الطلبات إلى قسم السفر في االتحاد

 .tsbevents@itu.int ولمزيد من المعلومات وألي تساؤالت أخرى بخصوص الحدث، يرجى االتصال

 :االتصال التاليين بشأن هذا الحدث بمسؤوليويرجى اإلحاطة علماً أيضاً 

 jaroslaw.ponder@itu.int بوندر، جاروسلو: مكتب االتحاد في أوروبا -

 ruoting.chang@itu.int تشانغ، روتينغ: مكتب االتصاالت الراديوية/قطاع االتصاالت الراديوية -

 stefano.polidori@itu.int ، ستيفانوبوليدوري: مكتب تقييس االتصاالت/قطاع تقييس االتصاالت -

 istvan.bozsoki@itu.int بوزوكي، استيفان: مكتب تنمية االتصاالت/قطاع تنمية االتصاالت -

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 ]توقيع[

 هولين جاو
 األمين العام
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