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 (BDT)مكتب تنمية االتصاالت 
 

 2015 مارس 16جنيف،  BDT/IEE/RME/DM/023 املرجع:
   

 الرابطات التنظيمية إىل:  

  
 2015 يونيو 8، غابون، ليبرفيلاجتماع الرابطات التنظيمية،  املوضوع:

 2015 يونيو 9-11، غابون، ليبرفيلالندوة العالمية لمنظمي االتصاالت، 

 حضرات السادة والسيدات،
 حية طيبة وبعد، ت

 عقد قبل الندوة العاملية ملنظمي االتصاالتيسرين أن أدعوكم إىل املشاركة يف االجتماع السنوي للرابطات التنظيمية الذي سي  
االحتاد الدويل وسينظمه  2015 يونيو 8بعد ظهر يوم  غابون، ليربفيل. وسي عقد هذا االجتماع يف (GSR15) 2015 لعام

 .يف غابون (ARCEP)  اإللكرتونية والربيدهيئة تنظيم االتصاالت بالتعاون مع  (ITU) لالتصاالت
ظيمية، وحتديدًا لرئيس األمانة والرؤساء. وجتري املشاركة يف احلدث بناًء على الدعوة فقط علمًا أن احلدث حمجوز للرابطات التن

 الرابطات بني فعالية وأكثر أفضل تعاون حنو اجلسور ويتيح اجتماع الرابطات التنظيمية فرصة للمناقشة وتبادل املعلومات وبناء
 .املناطق خمتلف يف التنظيمية

النفاذ إىل االتصاالت الدولية القائمة على األلياف البصرية؛ وستشمل موضوعات املناقشة هذا العام: كيفية هتيئة بيئة متكينية لتعزيز 
 ودور املنظمات اإلقليمية والدولية يف التجوال الدويل املتنقل.

 يرجى االطالع على الربنامج املؤقت لالجتماع الوارد يف املرفق.
اجتماع  ست عقد بعداليت  (GSR15) تصاالتعشرة ملنظمي اال اخلامسةويسرين أن أدعوكم أيضًا إىل املشاركة يف الندوة العاملية 

الرئيسية لتحقيق  وستناقش الندوة هذا العام املسائل واحلوافز التنظيمية .2015 يونيو  11 إىل 9الرابطات التنظيمية يف الفرتة من 
التمويل وحوافز دعم االبتكارات نقص يف ذلك اآلليات املبتكرة اليت ميكن للهيئات التنظيمية استعماهلا ملعاجلة  الفرص الرقمية مبا

املالية وتيسري مناذج جتارية جديدة وتأمني االستثمار يف البنية التحتية. وسيبحث املشاركون أيضاً املبادرات التنظيمية مثل استعراض 
انية الدفع باستعمال التدابري الضريبية وتعزيز قابلية التشغيل البيين للخدمات املتاحة على اخلط واالستخدام واسع االنتشار إلمك

 يف عامل أصبح فيه البشر واألشياء موصلني على حنو متزايد. (IoT) الوسائل املتنقلة واإلعداد إلنرتنت األشياء
 ما فيها متطلبات احلصول على التأشرية فيما يتعلق هبذا االجتماع يف العنوان التايل: مكن االطالع على مجيع املعلومات ب وي

www.itu.int/gsr15. 
إذا كنتم حتتاجون إىل لغات أخرى غري اللغة اإلنكليزية  وستتوفر الرتمجة الشفوية بناًء على طلبات املشاركني. لذلك يرجى بيان ما

ائي، ست وفر الرتمجة الشفوية . وبناًء على الطلبات املقدمة حبلول هذا املوعد النه2015 أبريل 20يف استمارة التسجيل، وذلك قبل 
 املطلوبة. باللغات املطلوبة إذا ما ورد طلب واحد على األقل للغة
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شعبة التنظيم وبيئة األسواق بالربيد  ة، رئيسSofie Maddens بالسيدةوإذا كنتم حباجة إىل أي معلومات، يرجى االتصال 
 .41+ 22 730 6256/730 5709 أو عن طريق اهلاتف: tgsr@itu.in اإللكرتوين:

مفتوح، وي رجى من جهات االتصال املعينة للرابطات التنظيمية  2015 والتسجيل للمشاركة يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام
قائمة جهات تسجيل مندوبيها عرب موقع التسجيل اخلاص بالندوة العاملية ملنظمي االتصاالت. وميكن الدخول إىل موقع التسجيل و 

 .D/meetings/registration/-http://www.itu.int/net3/ITU: العنوان التايل من خالل TIES اخلدمة باستخدام حساباالتصال 
، من خالل الربيد 2015 مايو 7وي طلب من جهات االتصال املعينة للرابطات التنظيمية أن ترسل قائمة مندوبيها يف موعد أقصاه 

 .gsr@itu.intاإللكرتوين التايل: 

 .ليربفيلأتطلع إىل لقائكم يف 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 

 ألصل عليه توقيع[ا]

 سانو براهيما
 مدير ال
 
 
 
 

 مؤقتبرنامج  :1الملحق 
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 غابون، ليبرفيل
 2015يونيو  8

 

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

 االفتتاححفل  14:45-14:30

 .اجتماع الرابطات التنظيمية، غابون، ورئيس (ARCEP) والربيد اإللكرتونية السيّد لني مومبو، رئيس اجمللس التنظيمي، هيئة تنظيم االتصاالت

 (BDT) السيد براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت
 الجلسة األولى: عرض المشاريع واألنشطة الرئيسية 15:15-14:45

 املشاريع واألنشطة الرئيسية لكل رابطة تنظيمية بغرض تبادل التجارب اجليدة وأفضل املمارساتعرض 

 تفاعلية. مناقشاتجلسة 
 الجلسة الثانية:  16:00-15:15

 هتيئة بيئة متكينية لتعزيز النفاذ إىل االتصاالت الدولية القائمة على األلياف البصرية
 القضايا الرئيسية •
 والدولية اإلقليميةدور املنظمات  •
 املبادرات اإلقليميةحملة عامة عن  -املشاريع القائمة  •

 جلسة مناقشات تفاعلية
 استراحة قصيرة 16:15-16:00

 
 الجلسة الثالثة:  17:00-16:15

 دور املنظمات اإلقليمية والدولية يف التجوال الدويل املتنقل
 القضايا الرئيسية •
 والدوليةاإلقليمية دور املنظمات  •
 املبادرات اإلقليميةحملة عامة عن  -املشاريع القائمة  •

 جلسة مناقشات تفاعلية
 الجلسة الرابعة:  17:30-17:00

 مالحظات ختامية

___________ 


