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 االتحاد الدولي لالتصاالت
 المكتب اإلقليمي العربي

 

                                                                                                                  

Ref:  886700   5188 يناير 81، القاهرة        

 

 

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إدارات إلى:

 وجميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت والشركاء في الدول العربية
 والمنظمات االقليمية والدولية ذات العالقة        

 
 

  بيني الربط " تنظيم ال حولألقل نموا اإلقليمية للبلدان العربية اعمل الورشة دعوة لحضور لموضوع: ا
 السودان-الخرطوم  1885 مارس 17-12 ،على بروتوكول اإلنترنت مبنيةاللبيئة ل     

 
              

 
 وبعد،تحية طيبة 

 
 

ورشة "فإننا يسرنا دعوتكم لحضور  ،5102لعام خطة عمل المكتب اإلقليمي العربي  إطارفي 
توكول على برو مبنيةلبيئة الالبيني لربط تنظيم ال حولألقل نموا اإلقليمية للبلدان العربية اعمل ال

 .السودان–الخرطوم ب 1885 مارس 17-12 والمزمع عقدها ايام ،اإلنترنت
 

 
 :بهذه الورشةسيتم تناول المواضيع التالية 

 
 نماذج الربط البيني، .7
 ،البينيشروط العرض المرجعي للربط   .2
 ،للبيئة المبنية على بروتوكول االنترنت البيني للربطرسوم ونماذج التكلفة  .3
 ،على بروتوكول االنترنت المبنى البينيالتحديات التقنية للربط  .4
 ،االنترنتعلى بروتوكول  المبنى البيني الدولية للربطوالممارسات والتجارب اإلقليمية  .5
 ،االنترنتعلى بروتوكول  المبنى البينيللربط األدوار التنظيمية  .6
 .من وجهات نظر الجملة والتجزئةسوق والخدمات ال .1

  
 

 .هذه الفعالياتوالمساهمة في اعمال  مشاركتكموإننا نتطلع الى 
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 :موقع التسجيلحصرا من خالل  اإلنترنت عبر الورشةلحضور هذه  التسجيل سيجري
D/workshop/edrs.registration.form?_eventid=4000224-http://www.itu.int/online/regsys/ITU  

 

 

 .85/3/2015علما بان أخر موعد للتسجيل هو 
 
 

 يمكنكم االتصال بـ:لمزيد من المعلومات، 
 

 ،بالمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت مسئول برامج مصطفي المهدي،/ المهندس
  Mahdi@itu.int-Ahmed.Al-Mustafa :البريد االلكتروني على

 
 

فإنه يوجد عدد محدود  االجتماع،من الدول االقل نموا في هذا  وتسهههيالل لمشههاركة بعض الوفود
. وعلى االدارات الراغبة في طلب المنحة تعبئة النموذج مشااااااااركةالمنح الجزئية لتغطية تكاليف المن 

 .15/1/2015المذكور أدناه في موعد أقصاه لورشة االمتوفر على موقع 
 

، مثل جدول األعمال، نشرة المعلومات ونموذج بهذا الحدثهذا وسيتم توفير الوثائق المتعلقة 
موقع االنترنت الخاص  خاللهذا النشاط، من  جميع ما يستجد بخصوصحجز الفندق، باإلضافة إلى 

 : به
 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2015/IRIPE/defult.aspx 

 

 
 

 نتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذا الحدث.

 م،،،بقبول فائق التقدير واالحترا معاليكم/سعادتكموتفضلوا   

 
 
 

 ابراهيم الحداد المهندس/   
 
 

 

 

 اإلقليمي العربيالمدير االقليمي للمكتب   
 االتحاد الدولي لالتصاالت     
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