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 إعالن طلب متحدثني

 

ANF 

  :منتدى التنمية اإلقليمي لقطاع تنمية االتصاالت للمنطقة العربية
  اجتاهات-النفاذ إىل الطيف، مبا يف ذلك اخلدمات اإلذاعية "

 "وتكنولوجيات
  

  2009 يونيو 1-3، )تونس (مدينة تونس

 

  int.itu@bozsoki.istvan وint.itu@ameziane.dmilou: لالتصال

  تلبية لدعوة كرمية من وزارة تكنولوجيا االتصاالت يف تونس، يعقد منتدى التنمية اإلقليمي لقطاع تنمية االتصاالت 
يف ) تونس(يف مدينة تونس "  اجتاهات وتكنولوجيات-ذاعية النفاذ إىل الطيف، مبا يف ذلك اخلدمات اإل: "للمنطقة العربية

ويعقد احلدث .  يف تونس(ANF) وينظم االحتاد هذا املنتدى باالشتراك مع الوكالة الوطنية للترددات 2009يونيو  1-3الفترة 
   5 و4يف (الدول العربية باالقتران مع املنتدى اإلقليمي لالحتاد الدويل لالتصاالت املعين باألمن السيرباين إلفريقيا و

  ).2009يونيو 

واهلدف الرئيسي ملنتدى التنمية اإلقليمي هذا هو إتاحة فرصة للهيئات التنظيمية وخرباء التكنولوجيا واخلرباء القانونيني لدى 
آرائهم بشأن منظمات إدارة الطيف وجهات البث لإلملام بآخر ما وصل إليه العلم يف هذا اال ولتبادل معارفهم وخربام و

الوضع الراهن واملستقبلي يف جمال إدارة الطيف مع احلضور املنتمني إىل االحتاد من إدارات أخرى باملنطقة، وذلك ملوافاة 
أعضاء االحتاد باملعلومات الوافية بشأن أنشطة املنظمات الدولية املتعلقة بالتحول إىل اإلذاعة الرقمية والتوجه اجلديد 

ة الرقمية ومساعدم يف اختاذ القرارات بشأن أفضل السبل اليت ميكن لبلدان املنطقة اتباعها للتحول إىل لتكنولوجيات اإلذاع
  .اخلدمات الرقمية وإىل أي مدى يتعني على هذه البلدان االستعداد لتنفيذ البث الرقمي

كما سريكز املنتدى على تبادل اخلربات بشأن اجلوانب التقنية واالقتصادية والتنظيمية إلدارة الطيف والتحول من اإلذاعة 
  .التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية

. ورقي حدث الويرجى مالحظة أن منتدى التنمية اإلقليمي . وستجرى املناقشات باإلنكليزية والعربية والفرنسية مع توفري الترمجة الفورية
  .http://www.itu.int/ITU-D/tech/indexDevelopmentForum.html :وسيتم وضع مجيع الوثائق وصيغها احملدثة على املوقع

النفاذ إىل : "لقطاع تنمية االتصاالت للمنطقة العربيةوأود أن أدعوكم إىل املشاركة كمتحدثني يف منتدى التنمية اإلقليمي 
  .2009 يونيو 1-3 يف الفترة ،يف مدينة تونس، تونس"  اجتاهات وتكنولوجيات-الطيف، مبا يف ذلك اخلدمات اإلذاعية 

 التسجيل األعمال وإعالن طلب متحدثني ووثيقة املعلومات واستمارةبرامج مشاريع (ومجيع املعلومات املتعلقة باملنتدى 
:  حتديثها بانتظامي موضوعة على موقع االحتاد على شبكة الويب وسيجر)واستمارة حجز الفندق وما إىل ذلك

html.indexDevelopmentForum/tech/D-ITU/int.itu.www://http.  

  .وع برنامج العملومرفق طيه أيضاً مشر

  .2009 مايو 15: هو)  كلمة200حبد أقصى (والسري الذاتية )  كلمة400حبد أقصى (واملوعد النهائي لتقدمي امللخصات 

  .int.itu@ameziane.miloudو int.itu@bozsoki.istvan: وميكن إرسال الطلبات عرب الربيد اإللكتروين على العنوانني

  .وستلقى هذه الطلبات االعتبار الواجب عند الصياغة النهائية لربنامج عمل املنتدى



  


