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 (BDT)مكتب تنمية االتصاالت 
 

 2017 مايو 23جنيف،  BDT/IEE/RME/DM/221-RAM املرجع:
   

 التنظيمية الرابطات إىل  

  

 2017يوليو  12، ناساو، جزر البهاما، اجتماع الرابطات التنظيمية الموضوع:
 2017يوليو  11-14، ناساو، جزر البهاماالندوة العالمية لمنظمي االتصاالت، 

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت يسرين أن أدعوكم إىل املشاركة يف االجتماع السنوي للرابطات التنظيمية الذي سيسبق 
إىل  09:00من الساعة  2017يوليو  12. سُيعقد هذا االجتماع يف ناساو، جزر البهاما، صباح يوم (GSR-17) 2017 لعام

 .(URCA) بالتعاون مع هيئة تنظيم املرافق واملنافسة يف جزر البهاما (ITU)، وسينظمه االحتاد الدويل لالتصاالت 12:00 الساعة
سيما رئيس األمانة  حلدث خمصص للرابطات التنظيمية اإلقليمية، الالدعوة فقط ألن ا بناًء علىواملشاركة يف احلدث متاحة 

 املعلومات وتبادل لمناقشةل فرصةً  ورؤساء الرابطات أو املمثلني املعينني حسب األصول. ويتيح اجتماع الرابطات التنظيمية
 اجلسور حنو تعاون أفضل وأكثر فعالية بني الرابطات التنظيمية يف خمتلف املناطق. ومد

هذا العام على دور املنظمات اإلقليمية والدولية يف حتقيق النفاذ ميسور التكلفة إىل تكنولوجيا املعلومات وسريكز موضوع املناقشة 
واالتصاالت، إذ يتناول باخلصوص اسرتاتيجيات النفاذ الشامل واخلدمة الشاملة يف بيئة تنظيمية تعاونية والتجوال الدويل املتنقل. 

سيما فيما يتعلق بتبادل املعلومات ذات الصلة مع املنظمات التنظيمية  كني أيضًا فرصة عرض أنشطتهم، الوستتاح للمشار 
ذات الصلة يف الندوة العاملية  ضمن برنامج أفرقة النقاشلمناقشات لملخص  قدم. وسياألخرى اإلقليمية واملنظمات الدولية

 .2017ملنظمي االتصاالت لعام 
عامل  يفعيش ال. وسيكون موضوع هذا العام "2017 املشاركة يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام وأنتم مدعوون أيضًا إىل

مراعاة مسامهات الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت ( بعناية مع هناالفرص الرقمية". وأعد مشروع جدول أعمال الندوة )املتاح 
يوليو احلوار العاملي بشأن  11واجتماع كبار املسؤولني التنظيميني واملسامهات اليت أُرسلت إلينا الحقاً. وسُيعقد يف  2016 لعام

 الرقمية.األمن واخلدمات املالية الشمول املايل الرقمي كحدث سابق للندوة، مع الرتكيز هذا العام على 
 .www.itu.int/gsr17وميكن االطالع على مجيع املعلومات، مبا يف ذلك متطلبات التأشرية، يف املوقع: 

 كنتم إذا مبا التسجيل استمارة يف فادةباإل التفضل يرجى ولذلك. املشاركني طلبات إىل استناداً  الشفوية الرتمجة توفري سيتمو 
 استالم وشريطة النهائي، املوعد هذا قبل الواردة الطلبات إىل واستناداً . 2017يونيو  1قبل  اإلنكليزية خالف أخرى لغات تطلبون
 .املطلوبة ةباللغ الشفوية الرتمجة رستوف   معينة، لغة أجل من طلبات
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، وميكن حتتاجوهنا قد معلومات بأي   لتزويدكم إشارتكم رهن ،رئيسة شعبة التنظيم وبيئة األسواق ،مادنسصويف  السيدة وتبقى
 .41+ 22 730 6256/730 5443أو اهلاتف:  gsr@itu.intاالتصال هبا عن طريق الربيد اإللكرتوين: 

وباب التسجيل يف الندوة مفتوح، ويرجى من جهات االتصال املعينة للرابطات التنظيمية تسجيل مندوبيها من خالل موقع 
التسجيل اخلاص بالندوة. وميكن النفاذ إىل موقع التسجيل وقائمة جهات االتصال باستخدام بيانات الدخول إىل خدمة تبادل 

  ن: يف هذا العنوا (TIES)معلومات االتصاالت 
D/CDS/meetings/registration/index.asp-https://www.itu.int/net4/ITU 

، وذلك عن 2017يونيو  10يتجاوز  ويرجى من جهات االتصال املعينة للرابطات التنظيمية إرسال قائمة املندوبني يف موعد ال
 .gsr@itu.intطريق الربيد اإللكرتوين إىل العنوان: 

 .أتطلع إىل لقائكم يف ناساو

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 

 ]األصل عليه توقيع[

 سانو براهيما
 املدير
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 اجتماع الرابطات التنظيمية
 2017يوليو  12

 جدول األعمال
 )بناًء على الدعوة فقط(

 واألحداث التي تسبقها (GSR) التسجيل للمشاركة في الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت 08:00 - 09:00
  

 كلمة ترحيب 09:00 - 09:15
  

 المستقبلية للرابطات التنظيميةلمحة عامة عن األنشطة السابقة والخطط  09:15 - 10:15
  

 استراحة قصيرة 10:15 - 10:30
  

من أجل تحقيق أهداف  (ICT) النفاذ ميسور التكلفة إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 10:30 - 11:45
 : دور الرابطات التنظيمية في إطالق إمكانات عالم الغد الرقمي؟(SDG) التنمية المستدامة

 ما هي الخطوات المقبلة؟ -شبكة األلياف البصرية الدولية  النفاذ إلى 
 نقاط تبادل اإلنترنت (IXP) - المحلي؟ هل هي حل لتيسر التكلفة واستحداث فرص على الصعيد 
 التجوال الدولي المتنقل (IMR) -  هل هذه هي البداية؟ وإلى أين نتجه فيما يخص تجوال

 البيانات؟
  عالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامةماذا عن استراتيجية (SDG) ؟ وكيف يمكننا تحقيق

من أجل  (ICT) آليات تنظيمية تعاونية لالستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
الصحة والتعليم والخدمات الحكومية؟ ما الذي يمكن أن تقوم به الرابطات التنظيمية 

 هذا المجال؟ للمساعدة في
  

 استنتاجات واالختتام 11:45 - 12:00
  

 استراحة الغداء 12:00 - 14:00

___________ 


