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    (BDT)االتـاالتص تنمية مكتب

  

 المعممة الرسالة :المرجع
BDT/PKM/HCB/CIRCULAR/010 

 

 2012فبراير  20 جنيف،  

 السيد كوسماس زافازافا، :جهة االتصال
دارة المعارف رئيس  دائرة دعم المشاريع وا 

جميع الدول األعضاء في االتحاد الدولي  إلى
 لالتصاالت

 5447 730 22 41+ :الهاتف 
 +5484 730 22 41 :الفاكس

 cosmas.zavazava@itu.int :اإللكتروني البريد

بشأن الفريق المعني بمبادرات  (WTDC-10)للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت  40تنفيذ القرار  :الموضوع
 (GCBI) بناء القدرات

 حضرات السادة والسيدات،
 تحية طيبة وبعد،

الذي كلف مدير مكتب  2010للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام  40يسعدني أن أحيطكم علمًا بأنه وفقًا للقرار 
 :االتصاالت تنمية

 مناطقهم، باحتياجات دراية على القدرات تنمية مجال في خبراء قوامُه (GCBI) القدرات بناء بمبادرات يُعنى فريق بتشكيل"
 ألنشطته الناجح التنفيذ في والمساهمة االتصاالت تنمية قطاع مساعدة على االتحاد في األعضاء الدول قدرة لتعزيز وذلك
لالتصاالت إلى المساعدة  اإلقليمية ، دعوت في خطوة أولى جميع المنظمات..."متكاملة بطريقة القدرات بناء مجال في
وقد عرضت نتائج هذه العملية على االجتماع األخير . تحديد خبراء وترشيحهم لعضوية الفريق المعني ببناء القدرات في

التيسير، أرفقت  وألغراض(. 2011 الجتماع الفريق في 3الوثيقة المرجعية )االتصاالت  لتنمية االستشاري للفريق
 .مناطق 5أسماء للمرشحين من  10الذي يحتوي على  1 الملحق

. أعماله والغرض من هذه الرسالة التماس أن تنظروا في هذه الترشيحات حتى يتسنى تشكيل الفريق على النحو الواجب ويشرع في
ذا لم أستلم تعليقات بحلول المهلة الزمنية المحددة، . 2012مارس  15تعليقاتكم بحلول  إلي   أرسلتم ما إذا لكم ممتناً  وسأكون وا 

 .يزال أسماء مرشحيها قيد التشاور بالدعم باستثناء أوروبا حيث ال يحظونفسأفترض أن األشخاص المرشحين 
 .واالحترام التقدير فائق بقبول وتفضلواوأشكركم مسبقًا على تعاونكم 

 ]األصل عليه توقيع[

 سانو براهيما
 المدير

 من المناطقبأسماء المرشحين قائمة  :الملحق
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 1الملحـق 

 الفريق المعني بمبادرات بناء القدرات
 أسماء المرشحين من المناطق

 الوظيفة/اللقب المالحظات البلد االسم المنطقة
 السيدة إفريقيا

 غالديس أوغالو
 مقدم من االتحاد كينيا

لالتصاالت  اإلفريقي
(ATU) 

 المدير العام
استشارات افتراضية 
 حول الموارد البشرية 

 السيد
 الحاجي سار

 مقدم من االتحاد السنغال
 لالتصاالت اإلفريقي

(ATU) 

دائرة إدارة الموارد 
البشرية وتنميتها 

 (SONATEL)سوناتيل 
 الدول كومنولث

 المستقلة 
 البروفيسور
 ماركوزيان. مهير ف

 مقدم من الكومنولث أرمينيا
 مجال في اإلقليمي

 (RCC)االتصاالت 

أستاذ، الجامعة 
 الروسية األرمنية

 البروفيسور
 دوكوشاييف. فالديمير أ

 مقدم من الكومنولث االتحاد الروسي
 مجال في اإلقليمي

 (RCC)االتصاالت 

 موسكو أستاذ، جامعة
 لالتصاالت التقنية

 (MTUCI) والمعلومات

 السيد األمريكتان
 سانتياغو رياس بوردا

 البلدان مقدم من لجنة كندا
لالتصاالت  األمريكية
(CITEL) 

 مستشار أول،
 قطاع الصناعات

 كندا
 السيد

 إيريك هويرتا
 البلدان مقدم من لجنة المكسيك

لالتصاالت  األمريكية
(CITEL) 

مستشار السياسات 
 العامة في مجال
 تنمية االتصاالت

 السيد العربية  الدول
 سامي تريمش

 مقدم من تونس
 العربية الدول جامعة
(LAS) 

مدير التعاون 
والتسويق، مركز 

الدراسات والبحوث 
 (CERT)لالتصاالت 

 السيد
 عبد الرحمان رفيع

 مقدم من المغرب
 العربية الدول جامعة
(LAS) 

 األمين العام
 للبريد الوطني المعهد

الوكالة /والمواصالت
الوطنية لتقنين 

 االتصاالت
 السيد الهادئ والمحيط آسيا

 عبد العزيز أوانغ
 مقدم من اتحاد ماليزيا

 الهادئ المحيط-آسيا
 (APT)لالتصاالت 

موظف خاص لدى 
 نائب األمين العام

وزارة ( االتصاالت)
اإلعالم واالتصاالت 

 والثقافة بماليزيا
 السيد

 جها. ن. ر
 مقدم من اتحاد الهند

 الهادئ المحيط-آسيا
 (APT)لالتصاالت 

نائب المدير العام 
 (العالقات الدولية)

دائرة االتصاالت 
 بوزارة االتصاالت
 الحكومة الهندية

 لإلعالم الحقاً  المشاورات جارية  بعد قرار يتخد لم أوروبا
 لإلعالم الحقاً  المشاورات جارية  بعد قرار يتخد لم

 

 


