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 مكتب
  (BDT)االتـاالتص تنمية

 

   
 2011 اكتوبر 10 جنيف، BDT/IEE/RME/DM/105 :المرجع

   

مكتب تنمية االتصاالت، أرمينيا /االحتاد الدويل لالتصاالت  
 2011الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام  - سييت، كولومبيا

   2011واملنتدى العاملي لقادة الصناعة لعام 

 العالمية الندوة - كولومبيا سيتي، أرمينيا االتصاالت، تنمية مكتب/لالتصاالت الدولي االتحاد :الموضوع
 1122 لعام الصناعة لقادة العالمي والمنتدى 1122 لعام االتصاالت لمنظمي

 السادة، حضرات

 وبعد، طيبة تحية
أود أن أعرب لكم عن شكري لمشاركتكم في الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت والمنتدى العالمي لقادة الصناعة لالتحاد 

 .لالتصاالت، اللذين ُعقدا مؤخرًا في أرمينيا سيتي في كولومبياالدولي 
وقد أظهرت المشاركة الفّعالة للدول األعضاء وأعضاء القطاعات من جميع المناطق هذه السنة أن الحوار المفتوح بين 

نوعها تسمح لصناع  المشاركين في الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت والمنتدى العالمي لقادة الصناعة فرصة فريدة من
/ السياسات والمنظمين وممثلي الصناعة بتبادل التجارب القيمة بشأن القضايا الجوهرية التي يواجهها قطاع االتصاالت

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
لممارسات على مجموعة من المبادئ التوجيهية التنظيمية ألفضل ا 2011واتفقت الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام 

التي تحدد نُهجًا تنظيمية ابتكارية يمكن لصناع السياسات والمنظمين اتباعها من أجل تعزيز نشر شبكات النطاق 
العريض، وتشجيع االبتكار، وزيادة اإللمام بالتكنولوجيا الرقمية لكي يتحقق الشمول الرقمي للجميع في عالم النطاق 

توجيهية السيد كريستيان ليزكانو أورتيز، المدير التنفيذي للجنة تنظيم االتصاالت وقد نسَّق إعداد هذه المبادئ ال. العريض
، الذي تفضل بقبول االضطالع بدور السفير 2011ورئيس الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام  (CRC)في كولومبيا 

 .ادوالترويج ألهمية المبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات في األحداث المقبلة لالتح
ويمكنكم أيضًا زيارة . وسُيرسل إليكم تقريرا الرئيس للندوة وللمنتدى المذكورين طي رسالة منفصلة

 الرابطاتلالطالع على القائمة الكاملة لجميع وثائق الندوة والمنتدى وتقرير اجتماع  www.itu.int/GSR11 الموقع
 .2011سبتمبر  19الذي ُعقد في  التنظيمية

على  2011 ويستمر الحوار بشأن اختيار موضوع للدورة المقبلة لهذين الحدثين ونرحب بمقترحاتكم حتى نهاية شهر أكتوبر
 .gsr@itu.int :العنوان التالي

والمنتدى العالمي لقادة  2011لمنظمي االتصاالت لعام وشكرًا لكم مجددًا على مشاركتكم في إنجاح الندوة العالمية 
نني أتطلع إلى مشاركتكم المستمرة 2011الصناعة لعام   .وا 

 .وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام
 [األصل عليه توقيع]

 سانو براهيما
  المدير
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