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 االتحاد الدولي لالتصاالت
 المكتب اإلقليمي العربي

 

 

Ref   2112يو ليو 12 ،القاهرة        017567  : 

                                                                                                                                                                       

 

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إدارات: إلى 

 والشركاء في الدول العربيةوجميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت 

 والمنظمات االقليمية والدولية ذات العالقة
 

 

 ،المنتدى العربي االقتصادي والمالي لالتصاالت للمنطقة العربيةدعوة لحضور الموضوع: 

  دولة الكويتب – 2112 نوفمبر 22                

  
 تحية طيبة وبعد،

 

 فانه يسعدنا توجيه الدعوة الى خطة عمل المكتب اإلقليمي العربي لهذا العام، إطارفي 
باستضافة  زمع انعقادهالم، والعربي االقتصادي والمالي لالتصاالت المنتدى/سعادتكم لحضور معاليكم

  .3102نوفمبر  32 يومفي دولة الكويت  ،كريمة من وزارة المواصالت
 
 الموضوعات التالية:على  منتدىهذا ال سيركزو
 

  المنطقة،تقدير التكاليف والتعريفات في سياسات 

 المتقاربةالرقمية  شبكاتالتنظيم ونظام الترخيص في ال(Converged Digital 

Networks)، 

 اضافيةالخدمات االتأثير اإلنترنت و (OTT) Over The Top services  على

  الصوت،خدمات 

  الدوليأفضل الممارسات بشأن التجوال. 

 

 علما بان هذا المنتدى سيعقبه اجتماعات الفرق العربية التالية: 
 

 ، يومي)قطاع التقييس( 2العربي للمجموعة الدراسية اجتماع الفريق  -
 .3102نوفمبر  32-32

 
 .3102نوفمبر  32-36 ، يوميللتقييس العربيفريق الاجتماع  -
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اركة ـللمشندعوكم  فأنناوعليه  ،االستفادة من خبرتكم في هذا المجال وإننا نتطلع الى

 .لمنتدىا اوالمساهمة في اعمال هذ
 

 

 :موقع التسجيلحصرا من خالل  اإلنترنت عبر المنتدى لهذا التسجيل سيجري
www.itu.int/online/regsys/ITU-D/workshop/edrs.registration.form?_eventid=4000201 

 

 .11/11/2211علما بان أخر موعد للتسجيل هو 
 

 
 االتصال بـ:لمزيد من المعلومات، يمكنكم 

 

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

فإنه يوجد عدد  ،المنتدىوتسهيالً لمشاركة بعض اإلدارات من الدول االقل نموا في هذا 
. وعلىى االدارات الراببىة فىي طلىب المنحىة تعبنىة النمىوذف المتىوفر نح الجزئيةة الممحدود من 
 .1/11/2211المذكور أدناه في موعد أقصاه لمنتدى على موقع ا
 
، مثىىل جىىدول األعمىىال، نشىىرة المعلومىىات بهىىذا الحىىد الوثىىانق المتعلقىىة  وتتىىوفرهىىذا 

هىىذا النشىىاط، علىىى موقىىع  جميىىع مىىا يسىىتجد بخصىىو ونمىىوذف حجىىز الفنىىدق، باإلضىىافة إلىىى 
 : بهاالنترنت الخا  

http://www.itu.int/ITU-D/arb/ARO/2014/REAFF/index.html 
 

 نتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذا الحد  وان نراكم بالكويت.
 

 

 ،،،وافر االحترام والتقدير قبول بسعادتكم وتفضلوا معاليكم /                

 

 

 

   مهندس/ ابراهيم الحداد               
 

 
 
 

 

 مدير االقليمي للمكتب اإلقليمي العربيال       
 االتحاد الدولي لالتصاالت                                             
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