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 االتحاد الدولي لالتصاالت
 المكتب اإلقليمي العربي

 

 

Ref:  017721        5151فبراير  51، القاهرة   

 

 

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إداراتإلى: 

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

 

 (RDFالمنتدى االقليمي للتنمية )لموضوع: ا
   2015مارس  54،52المملكة األردنية الهاشمية،  - عمان               

 
              

 وبعد،تحية طيبة 
 

والخاص  (WTDC-14) 4172( للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت للعام 71عمال بالقرار رقم )
ن موالذى نص على تنظيم اجتماعات إقليمية بما فيها المنتدى اإلقليمي للتنمية  تنفيذ المبادرات المعتمدة إقليمياب

لى عالتعريف  وكذلكالمبادرات تلك أجل مناقشة المبادرات اإلقليمية والمشاريع لكل منطقة وآليات تنفيذ 
فإننا يسرنا دعوتكم  ،4172لعام ب اإلقليمي العربي في إطار خطة عمل المكتالدول األعضاء واحتياجات 
 ،يئة تنظيم قطاع االتصاالتهباستضافة كريمة من  ،مزمع عقدهالو (RDF)المنتدى اإلقليمي للتنمية لحضور 

 .2015 مارس 24و 23 منالفترة خالل المملكة االردنية الهاشمية،  -عمانفي 
 

اعوام  للثالثالعربي اإلقليمي  خطة عمل المكتبمقترحات  عرضلللتنمية المنتدى اإلقليمي  يهدف

خططه  في وضع ومشاركة الدول األعضاء وأعضاء القطاعات والشركاء بالمنطقة( 2015-2017القادمة )

االتحاد الدولي لالتصاالت بكافة قطاعاته للمنطقة العربية مع التركيز على  سوف يعمل عليهاالتي و التشغيلية

 المبادرات االقليمية الخمسة وهي:

 

ذات النطاق  ات: تنمية النفاذ للنطاق العريض واعتماد الشبك7رقم  اإلقليميةالمبادرة  .1

 .العريض

 .المعلومات واالتصاالت : بناء الثقة واألمن في استعمال تكنولوجيا4المبادرة االقليمية رقم  .2

االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية  استخدام :3المبادرة االقليمية رقم  .3

 .الذكية والمستدامة، وحماية البيئة
 .: التعلم الذكي2المبادرة االقليمية رقم  .4
واالتصاالت، التصاالت/تكنولوجيا المعلومات لنفاذ ال: ضمان 2المبادرة االقليمية رقم  .5

 .وبخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة
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 كما سيركز المنتدى أيضا على تبادل الخبرات المتعلقة بالجوانب التقنية واالقتصادية والتنظيمية.

 

 وإننا نتطلع الى مشاركتكم والمساهمة في اعمال هذه الفعاليات.

 

 موقع التسجيل:حصرا من خالل  اإلنترنت التسجيل لحضور هذه الفعاليات عبر سيجري
http://www.itu.int/online/regsys/ITU-D/workshop/edrs.registration.form?_eventid=4000223 

 

 .15/3/2015علما بان أخر موعد للتسجيل هو 
 

 المعلومات، يمكنكم االتصال بـ: لمزيد من
 

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

 
هذا وتتوفر الوثائق المتعلقة بهذا المنتدى؛ مثل جدول األعمال، نشرة المعلومات ونموذج حجز الفندق، 

على موقع االنترنت الخاص بالمكتب اإلقليمي على  هذا النشاط، جميع ما يستجد بخصوصباإلضافة إلى 
 العنوان التالي: 

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

 

 .وان نراكم في عمان نتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذا الحدث

 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحترام،،،  

 
 
 

 ابراهيم الحداد المهندس/   
 

 

 

 المدير االقليمي للمكتب اإلقليمي العربي  
 االتحاد الدولي لالتصاالت     
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