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 (BDT) االتصاالت تنمية مكتب (TSB) تقييس االتصاالت مكتب
 

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

الرقمية واالتصاالت  ، ينظم، ابلتعاون مع وزارة السياسة(ITU)أن حنيطكم علمًا أبن االحتاد الدويل لالتصاالت يسران  1
 11 يالذي سيجري يوم   "(5G)يغابت القائم على اجليل اخلامس غ"حنو جمتمع ال عنوان، منتدى االحتاد باليوانن يف ووسائل اإلعالم

 يف أثينا، اليوانن. 2018أكتوبر  12و
طط هذا املنتدى يف سياق املبادرة اإلقليمية األوروبية بشأن البنية التحتية للنطاق العريض واإلذاعة وإدارة الطيف اليت  2 وُيخ

متينة ية نية حتتبوتطوير توصيلية عالية السرعة  توفري واليت تسعى إىل تيسري 2017وافق عليها املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 
وسريكز املنتدى على الفرص املتصلة ابجليل  .ونشرها وتقامسها مع ضمان جتربة للمستعمل تتسم ابملوثوقية واجلودةوآتزرية 
والتحدايت اليت ينبغي التصدي هلا يف تنفيذ البنية التحتية وإدارة الطيف واإلذاعة. وهذا املنتدى الذي يعرض الرؤية  (5G) اخلامس

 خاص املواضيع التالية: ، سيناقش بوجه  2025يغابت حبلول غويل أورواب إىل جمتمع الحت الرامية إىل

 2018أغسطس  2جنيف،   

  
  BDT/EUR/008ة الرسالة املعمم املرجع:

 ملكتب تنمية االتصاالت 
 ملكتب تقييس االتصاالت 106والرسالة املعممة 

 إىل:

 ؛إدارات الدول األعضاء يف االحتاد -
 الوزارات واهليئات التنظيمية؛ -

أعضاء قطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية  -
 االتصاالت؛

املنتسبني إىل قطاع تقييس االتصاالت وقطاع  -
 االتصاالت؛ تنمية

 االحتاد اهليئات األكادميية املنضمة إىل -
 نسخة إىل:

قطاع تنمية االتصاالت لرؤساء جلان الدراسات  -
 وقطاع تقييس االتصاالت ونواهبم؛

 مدير مكتب االتصاالت الراديوية -

  

  

  
  "(5G)يغابت القائم على اجليل اخلامس غحنو جمتمع ال" عنواناالحتاد ب منتدى املوضوع:

 (2018 أكتوبر 12-11 ،اليوانن ،أثينا)
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  السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية املتعلقة ابجليل اخلامس(5G) 

  األطر التنظيمية اليت تعزز تنفيذ اجليل اخلامس(5G) 

  الشبكات املستقبلية واجليل اخلامس(5G): الثابتة واملتنقلة الشبكات 

  قضااي الطيف املتصلة ابجليل اخلامس(5G) 

 النماذج التجارية اجلديدة ملشغلي الشبكات 

  اجليل اخلامس(5G) من أجل املدن الذكية 

  اجليل اخلامس(5G) من أجل املركبات املوصولة واملؤمتتة 

 اخلامس  البتكار فيما ُيص اجليلالنظام اإليكولوجي ل(5G) 

، مبا فيها تلك اليت تضطلع هبا جلان (5G)ا هذا املنتدى يف أعمال االحتاد بشأن اجليل اخلامس وستساهم النتائج اليت سيتوصل إليه
 الدراسات التابعة لقطاعات االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت وتنمية االتصاالت.

سات األكادميية واملؤس مفتوح أمام الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء القطاعات واملنتسبني املنتدىابب املشاركة يف و  3
املنظمات  فرد من أي  بلد عضو يف االحتاد يرغب يف املسامهة يف العمل. ويشمل ذلك األفراد الذين هم أيضاً أعضاء يف وأمام أي  

وينبغي أن تتحمل  تقدم أي منح حلضورها. نية ولكن لنجما املنتدىالدولية واإلقليمية والوطنية. واملشاركة يف 
 كم/شركتكم مجيع النفقات املتعلقة ابلسفر واإلقامة والتأمني اخلاصة ابخلرباء.إدارتكم/منظمت

أن هذا املنتدى سيجري ابللغة اإلنكليزية وبدون استخدام الورق. وتخنشر يف املوقع اإللكرتوين لالحتاد مالحظة ويرجى  4
Presence/Europe/Pages/Events/2018/5GForum -D/Regional-https://www.itu.int/en/ITU املتاح يف العنوان التايل:

x/Towards_5G_Enabled_Gigabit_Society.asp  الواثئق املتصلة ابحلدث مبا يف ذلك جدول األعمال واستمارة التسجيل
من املشاركني  لة. ويخرجىتوفرت معلومات جديدة أو معد   وسيتم حتديث هذا املوقع ابستمرار كلماومعلومات عملية للمشاركني. 

 زايرته ابنتظام لالطالع على أحدث املعلومات.
 سلكية يف مكان احلدث.تتاح مرافق الشبكة احمللية الالس 5
 على اخلط يف استمارة التسجيل. ويخرجى منكم استكمال املنتدىوالتسجيل إلزامي جلميع املشاركني الذين ينوون حضور  6

، وذلك يف موعد أقصاه /D/CDS/meetings/registration/index.asp-ITUhttps://www.itu.int/net4املوقع اإللكرتوين 
 .ا  حصر  اخلط علىمالحظة أن التسجيل املسبق للمشاركني يف هذا احلدث إلزامي وجيري  ويُرجى .2018 أكتوبر 5
ليوانن. اليوانن االتصال يف وقت مبكر أبقرب سفارة أو قنصلية ل ويرجى من املشاركني الذين حيتاجون إىل أتشرية لدخول 7

 وميكن االطالع على معلومات بشأن متطلبات احلصول على التأشرية يف املعلومات العملية املتاحة للمشاركني.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Pages/Events/2018/5GForum%20/Towards_5G_Enabled_Gigabit_Society.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Pages/Events/2018/5GForum%20/Towards_5G_Enabled_Gigabit_Society.aspx
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp
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 22 41+، اهلاتف: EURregion@itu.int)الربيد اإللكرتوين:  السيد جاروسالف بوندر، رئيس مكتب االحتاد ملنطقة أوروابو  8

(؛ والسيدة اندية كاتسانو، مستشارة األمني العام لالتصاالت والربيد، وزارة السياسة الرقمية واالتصاالت ووسائل اإلعالم 5467 730
(؛ والسيدة صوفيا اباباتانسوبولو، رئيسة الدائرة الوطنية 6508090 210 30+، اهلاتف: n.katsanou@yme.gov.gr)الربيد اإللكرتوين: 

، op@yme.gov.grs.papathanasلتخطيط النطاق العريض، وزارة السياسة الرقمية واالتصاالت ووسائل اإلعالم )الربيد اإللكرتوين: 
 .رهن إشارتكم لتزويدكم أبي  معلومات قد حتتاجوهنا هبذا الشأن(؛ 6508008 210 30+اهلاتف: 

 نتطلع إىل املشاركة الفعالة إلدارتكم/منظمتكم/شركتكم.

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 )توقيع(

 تشيساب يل
 (TSB)مدير مكتب تقييس االتصاالت 

 )توقيع(

 براهيما سانو
 (BDT)مدير مكتب تنمية االتصاالت 
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