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 2009 أبريل DM-141 27  :املرجع
  السيد ميلود أمزيان :جهة االتصال

 رئيس املكتب اإلقليمي العريب باالحتاد، القاهرة، مصر

  :اتفاهل
  :فاكسال

 :لكترويناإل الربيد

+202 3537 1777  
+202 3537 1888  

int.itu@ameziane.miloud  

  :إىل
  إدارات الدول األعضاء يف االحتاد؛  -
  أعضاء قطاع تنمية االتصاالت؛  -
  ليميةاملنظمات اإلق  -

     

النفاذ إىل الطيف، مبا يف ذلك : "منتدى التنمية اإلقليمي لقطاع تنمية االتصاالت للمنطقة العربية  :املوضوع
 2009 يونيو 1-3، مدينة تونس، تونس، " اجتاهات وتكنولوجيات-ات اإلذاعية اخلدم

  السيدات،/حضرات السادة

يسرين أن أحيطكم علماً بأنه بدعوة كرمية من وزير تكنولوجيا االتصاالت بتونس، سيعقد منتدى التنمية اإلقليمي لقطاع 
  يف الفترة "  اجتاهات وتكنولوجيات- يف ذلك اخلدمات اإلذاعية النفاذ إىل الطيف، مبا: "تنمية االتصاالت للمنطقة العربية

.  بتونس(ANF)وسيقوم االحتاد بتنظيمه باالشتراك مع الوكالة الوطنية للترددات ) تونس( مبدينة تونس 2009 يونيو 3-1
 إلفريقيا والدول العربية وسيعقد احلدث باالقتران مع املنتدى اإلقليمي لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن األمن السيرباين

  ).2009 يونيو 5و 4 يف(

واهلدف الرئيسي من منتدى التنمية اإلقليمي هذا هو إتاحة الفرصة للهيئات التنظيمية وخرباء التكنولوجيا واخلرباء القانونيني 
ارفهم وخربام لدى منظمات إدارة الطيف وجهات البث لالطالع على آخر ما مت التوصل إليه يف هذا اال وتبادل مع

  . والبث اإلذاعيوآرائهم بشأن الوضع الراهن ومستقبل إدارة الطيف

وسيتم  .ويرجى مالحظة أن املنتدى حدث ال ورقي. وستجري املناقشات باإلنكليزية والعربية والفرنسية مع توفري الترمجة الفورية
. html.indexDevelopmentForum/tech/D-ITU/int.itu.www://http :وضع مجيع الوثائق ونسخها احملدثة على املوقع

  .والوثائق غري املقدمة على اخلط ستتاح أثناء االجتماع يف نسختها الورقية

 الدخول والتسجيل واملنح وحجز الفنادق وتأشريةعمل املنتدى  ربنامجبوميكن احلصول على مزيد من املعلومات فيما يتعلق 
  :فضالً عن املعلومات العملية والعامة األخرى مما يلي

  ؛1امللحق االجتماع يف برنامج عمل مشروع   •

  ؛2امللحق معلومات عملية وعامة ومتطلبات احلصول على تأشرية دخول تونس يف   •

  ؛3امللحق استمارة حجز الفنادق ووسائل االنتقال يف   •

منحة واحدة لكل بلد  (املنح الكاملةيرجى مالحظة أن االحتاد الدويل لالتصاالت سيقدم عدداً حمدوداً من : نحامل  •
ونتيجة للعدد احملدود جداً من املنح، ستعطى . )مؤهل من بني أقل البلدان منواً أو البلدان ذات الدخل املنخفض

نرجو منكم . وذلك رهناً بامليزانية املتاحةبرنامج األعمال ود بنأحد األولوية للمندوب الذي يقدم ورقة مقبولة بشأن 
 وإعادا إىل خدمات املنح مبكتب تنمية االتصاالت 4امللحق تسمية مرشحيكم عن طريق ملء االستمارة الواردة يف 

  ؛2009 مايو 10موعد أقصاه يف 

 

  االحتــاد الـــدويل لالتصــاالت
  مكتب 

  تنمية االتصاالت



راجع التفاصيل ( االتصال املعنية ، يرجى ملء االستمارة وإعادا إىل جهة5امللحق استمارة التسجيل يف   •
  .2009 مايو 22 أقصاهموعد ، بأسرع وقت ممكن، يف )باالستمارة

  :وملزيد من املعلومات أو إذا كان لديكم أي استفسار، يرجى االتصال بواحد مما يلي

 :بالنسبة إىل االحتاد الدويل لالتصاالت
  دكتور ميلود أمزيان ال

حتاد الدويل لالتصاالت رئيس املكتب اإلقليمي العريب لال
 بالقاهرة، مصر

 1777 3537 202+  :اهلاتف
  1888 3537 202+  :الفاكس

  int.itu@ameziane.miloud :الربيد اإللكتروين
 

 :بالنسبة إىل تونس
  السيدة ليليا سوسي

  الوكالة الوطنية للترددات، تونس
 90 42 32 71 216+  :اهلاتف
 33 32 32 71 216+  :الفاكس

  tn.anf@soussi.l :الربيد اإللكتروين

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

  سامي البشري املرشد
  مدير مكتب تنمية االتصاالت

 5 :امللحقات


