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Reference: …………017178……: 2013/7/17                                                                  الرقم   :التاريخ

 بما فيها هذه الصفحة(  2ات )عدد الصفح                                   
 

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم إلى جميع إدارات تعـميـم

 في الدول العربيةوالشركاء  طاع تنمية االتصاالتوجميع أعضاء ق

 والمنظمات االقليمية والدولية ذات العالقة
 

    حول "التوجهات الجديدة لبناء وتمويل النطاق العريض: السياسات اقليمية ورشة عمل الموضوع: 

 3102 سبتمبر 24-25، مملكة البحرين – ةواالقتصاديات"، المنام             
 

 بة وبعد ،تحية طي
 

 حول ورشة عمل اقليميةللمشاركة في  ،2013/6/12بتاريخ  017148باالشارة الى دعوتنا رقم 
 استضيفهى سوف تتوال"، التوجهات الجديدة لبناء وتمويل النطاق العريض: السياسات واالقتصاديات"

ننا نود  التأكيد على ، فا3102 سبتمبر 25و 24ي يوملمنامة في ا البحرينمملكة هيئة تنظيم االتصاالت ب
   اهمية مشاركتكم الفعالة في هذه الورشة وندعوكم لتقديم اوراق عمل متعلقة بمواضيع الورشة.

 
بتطوير شبكات النطاق العريض خاصة جميع القضايا الالى مناقشة ورشة العمل وتهدف 

 التنمية على العريض النطاق ألثر ضافياا فهما تعطي ستحاول الورشة ان كما .والخدمات ذات العالقة
كما . العريض النطاق لتطوير ةإستراتيجيوضع  إلى الحاجة بالتاليتبين و واالقتصادية، االجتماعية

 التنمية في العريض النطاق خدمات مساهمة كيفية حول الخبرات لتبادل فرصة ستكون هذه الورشة
 .المستدامة
 
 التنظيميطة الهيئطات بط  تضططلع أن كنيم الذي العمل الدور ورشة تتناول من ناحية أخرى سوفو

 العريض. النطاق خدماتشبكات و تطوير لتعزيز
 

 :التالي موقع التسجيلحصرا من خالل  اإلنترنت عبر التسجيلويمكنكم 
www.itu.int/online/regsys/ITU-D/workshop/edrs.registration.form?_eventid=4000164 

 

 .51/9/0231موعد للتسجيل هو  أخرعلما بان 

 
؛ فإنط  يوجطد عطدد محطدود هطذا النشطاطفطي  وتسهيالً لمشاركة بعض اإلدارات من الدول االقل نموا

المتوفر تعبئة النموذج  . وعلى االدارات الراغبة في طلب المنحةمن المنح الجزئية لتغطية تكاليف اإلقامة

 .1/9/2310 في موعد أقصاه أدناهالمذكور  لورشةاعلى موقع 
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 :بـ يمكنكم االتصال ،ت عن هذه الورشةلمزيد من المعلوماو

 slaheddine.maaref@itu.int :البريد االلكتروني        ، مستشار أولصالح الدين معرف األستاذ/
   
 

مثطل جطدول األعمطال،  بهطا؛الوثطائق المتعلقطة  يمكنكم زيارة الموقع التالي والطذي يتضطمن كافطةكما 
جميططع مططا يسططتجد ونمططوذج حجططز الفنططدق، باإلضططافة إلططى ونمططوذج طلططب المنحططة الجزئيططة نشططرة المعلومططات 

 : هذا النشاط بخصوص
 

http://www.itu.int/ITU-D/arb/ARO/2013/BFB/index.html 
 

 

 ن نراكم بالبحرين.آملين ا

 
 ،،بقبول وافر االحترام والتقدير ،معاليكم/سعادتكم وتفضلوا      

 

 

 

 المهندس/ ابراهيم الحداد
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