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 االتحاد الدولي لالتصاالت
 المكتب اإلقليمي العربي

 

 

Ref : 018210  2016ر ديسمب 92 ،القاهرة  

 

 

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إدارات: إلى 

 التصاالت والشركاء في الدول العربيةل االتحاد الدوليوجميع أعضاء 
 والمنظمات االقليمية والدولية ذات العالقة        

 

 شبكات النطاق العريض في الشبكات المستقبلية: "حول دعوة لحضور المنتدى االقليمي لموضوع: ا
 2017فبراير  22-21، تونس، "(App Economyالتطبيقات ) عصر اقتصاد              
              

 وبعد،تحية طيبة 
 

المنتدى لحضور فإننا يسرنا دعوتكم  ،2017لعام في إطار خطة عمل المكتب اإلقليمي العربي 
اقتصاد التطبيقـات              بكات النطاق العريض في عصر ـشتقبلية: ـبكات المسـالش"حول اإلقليمي 

(App Economy")، باستضافة ، 2017 فبراير 22الى  21 منالفترة خالل  تونسمزمع عقده في الو
مركز اإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصالت مع بالتعاون وكريمة 

(CIFODE'COM). 
 

ومدى تأثيرها على شبكات  (App Economyالتطبيقات ) ياتاقتصاديهدف هذا المنتدى لمناقشة 
االتصاالت من حيث أنها توفر خدمات جديدة وبالتالي تتطلب توفير شبكات جديدة للنطاق العريض. كما 

البنية التحتية في تطوير  (App Economyاقتصاد التطبيقات )سيتطرق المنتدى الى فوائد وتحديات 
 سبة، الحوالجيل الخامس جديدة مثلالات تكنولوجيبما في ذلك ال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتل

نظيمية وتقاسم البنية التحتية والمنصات الرقمية والتوجهات الت االشياء، والبيانات الكبيرة وإنترنت السحابية
 .الجديدة لقطاع االتصاالت

 

 وإننا نتطلع الى مشاركتكم والمساهمة في اعمال هذه الفعاليات.         
 

هذا، وتتوفر جميع الوثائق المتعلقة بهذا الحدث؛ مثل جدول األعمال، نشرة المعلومات ونموذج 

طلب المنحة ورابط التسجيل عبر اإلنترنت ونموذج حجز الفندق، باإلضافة إلى جميع ما يستجد بخصوص 

 . اضغط هناهذا النشاط، على موقع االنترنت الخاص بالمكتب اإلقليمي 

 

 .51/2/2017علما بان أخر موعد للتسجيل هو 
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التسويق والعالقات وحدة ، مديرة ة/ هدى جرايةيدـلسامن المعلومات، يمكنكم االتصال بلمزيد 
، (CIFODE'COMوالتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصالت )مركز اإلعالم و التكوين الدولية ب

 houda.jarraya@cifodecom.com.tn  :البريد االلكتروني على
 

أول بالمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي األستاذ/ صالح الدين معرف، مستشار أو 
 slaheddine.maaref@itu.int :البريد االلكتروني ، علىلالتصاالت
 

وتسههههيالم لمشهههاركة بعض الوفود من الدول األقل نموام في هذا النشهههاط، فإند يوجد عدد محدود 
من المنح الجزئيههة لتيطيههة نفقههات االقههامههة لمنههدوب واحههد من كههل دولههة من الههدول األقههل نموا. وعلى 

 راغبة في طلب المنحة تعبئة وإرسههال النموذا المتوفر على موقع المنتدى في موعد أقصههاهاإلدارات ال
30/1/2017. 

 
 .وان نراكم في تونس نتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذا الحدث

 م،،،بقبول فائق التقدير واالحترا معاليكم/سعادتكموتفضلوا   

 
 
 

 ابراهيم الحداد المهندس/   
 
 

 

 

 االقليمي للمكتب اإلقليمي العربيالمدير   
 االتحاد الدولي لالتصاالت     
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