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  (BDT) االتصاالت تنمية مكتب
  

  جنيف،  BDT//POL/RME/DM/071 :المرجع
    

 فال، مختارالسيد  :االتصال جهة
 رئيس شعبة التنظيم وبيئة األسواق

 «fullname» 

«orgname» 

«org_adr_city», «ctry_shortnamee»  

 

  6256 730 22 41+  :الهاتف

  +5484 730 / 5545 730 22 41 :الفاكس

  akhtar.fall@itu.intm :اإللكتروني البريد

 

 2011 سبتمبر 20 ،كولومبيا ،سيتي ، أرمينياالتنظيمية الرابطاتاجتماع  :الموضوع

 ،السيدة الفاضلة/حضرة السيد الفاضل

 وبعد، طيبة تحية

بالتعاون مع وزارة وقد نظم االتحاد الدولي لالتصاالت . اجتماع رابطات الهيئات التنظيميةيسرني أن أدعوكم إلى المشاركة في 
مركز المؤتمرات  هذا االجتماع الذي سيعقد في (CRC)تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهيئة تنظيم االتصاالت في كولومبيا 

 .2011 سبتمبر 19 بعد ظهر يوم ، كولومبياسيتي أرمينيا الحضرية الثقافية في

رابطات التنظيمية لكم فرصة للمناقشة وتبادل المعلومات ومد الجسور نحو تعاون أفضل وأكثر فعالية بين الويتيح اجتماع 
  (GILF)المنتدى العالمي لقادة صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وسيعقد االجتماع هذا العام قبل . المناطق

، وسيترأسه السيد دافيد بيريز، رئيس 2011سبتمبر  20-23المزمع عقدهما في  (GSR) الندوة العالمية لمنظمي االتصاالتو
 .INDOTEL لمعهدر الدولة في الجمهورية الدومينيكية، ورئيس اللجنة التنفيذية ي، ووز REGULATEL رابطة

 :وستشمل المواضيع المطروحة للمناقشة هذا العام

 رابطة التنظيمية والدعم المالي،الاستدامة  ● 

 الهيئات التنظيمية الوطنية،الحفاظ على التبادل الفعال للمعلومات والخبرات بين  ● 

 .(ICTDec)تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ب المتعلقةالقرارات التنظيمية  تبادل المعلومات بشأنمركز  تقديم ● 

mailto:Makhtar.fall@itu.int
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، ومن أجل تلبية احتياجاتكم وتوقعاتكم على نحو أفضل، يرجى ملء (1الملحق )وقد أرفقت بالطي البرنامج المؤقت 
عادته ( 2الملحق )االستبيان المرفق  . akhtar.fall@itu.intm: اإللكتروني التالي إلى عنوان البريدفي أقرب وقت ممكن وا 

االجتماع بما فيها متطلبات وستجدون جميع المعلومات المتعلقة بهذا . وسيجري بحث الردود المجمعة أثناء االجتماع
 .en.html-www.itu.int/GSR11/rras11/index: الحصول على التأشيرة في الموقع اإللكتروني التالي

رسال  ويرجى منكم أن تتفضلوا بالتسجيل من خالل إجراءات التسجيل الخاصة بالندوة العالمية لمنظمي االتصاالت وا 
 .لتأكيد مشاركتكم bdtmeetingsregistration@itu.int: رسالة بالبريد اإللكتروني إلى العنوان التالي

 .وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

 ]األصل عليه توقيع[

 سانو براهيما
 مديرال

 

 2: الملحقات
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 1ق ـالملح

 الهيئات التنظيمية اجتماع رابطات
 ، كولومبياسيتي أرمينيا

 2011سبتمبر  19 - ثنينال 

 

 البرنامج المؤقت

 حفل االفتتاح 14:45-14:30
 براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت

ورئيس اللجنة  الجمهورية الدومينيكية،ر الدولة في ي، ووز REGULATEL  (2011-2010)، رئيس رابطةفيد بيريزدا
 INDOTELالتنفيذية لمعهد 

 CRC-Colombiaكريستيان ليزكانو، المدير التنفيذي لمؤسسة 

 الجلسة األولى 15:30-14:45
 التجارب في الرابطات التنظيمية: استدامة الرابطة التنظيمية والدعم المالي

اإلنجازات المحققة بفضل الدعم المالي المقدم : من منتدى منظمي االتصاالت في أمريكا الالتينية ديباجة
 من المفوضية األوروبية

 :التجارب اإلقليمية األخرى
 أوروبا ● 
 المحيط الهادئو  آسيا ● 
 إفريقيا ● 
 األمريكتان ● 

 الثانيةالجلسة  16:00-15:30
تكنولوجيا بمركز تبادل المعلومات بشأن القرارات التنظيمية المتعلقة : ظيم وبيئة األسواقتنعرض أدوات ال

 (ICTDec)المعلومات واالتصاالت 

 مكتب تنمية االتصاالت/وبيئة األسواقالتنظيم شعبة 

 استراحة قصيرة 16:15-16:00

 الجلسة الثالثة 17:15-16:15
 االتصاالت؟تبادل المعلومات والخبرات بين رابطات منظمي كيف يتم 

 في المصادفة صعوباتأكبر الو  نجاح أفضل: REGULATELنهج تمهيدي مقدم من غوستافو بينا كينونيس، 
 والمعلومات الخبرات تبادل

 :التجارب اإلقليمية األخرى
 أوروبا ● 
 المحيط الهادئو  آسيا ● 
 إفريقيا ● 
 األمريكتان ● 

 مالحظات ختامية واختتام االجتماع 17:30-17:15

 



- 4 - 

 
 

 

 2الملحـق 

 اجتماع رابطات الهيئات التنظيمية
 استبيان

 

 :يرجى الرد على األسئلة التالية

 ال نعم :هل لدى منظمتكم

   نظم قانونية

   هيكل تنظيمي

   إدارة مستقلة لالعتمادات المالية

 

 

 :بشأن ما يليمن تاريخ منظمتكم ثالثة أمثلة  بإيجاز قّدم

 منظمتكمأكبر نجاح حققته 

 العنوان السنة
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 أكبر الصعوبات التي واجهتها منظمتكم

 العنوان السنة

  

  

  

  

 

 

 ال نعم كيف ُتمول أنشطتكم؟

   منح

   مساهمات األعضاء

   مصادر أخرى

 

 

 ال نعم الهيكل والتنظيم الخاص بمنظمتكموصف 

   هيكل دائم

   غير دائم

   غير ذلك؟

 

 ــــــــــ


