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 2018 مارس12 القاهرة،  018481 المرجع:
   

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إدارات إلى:  

 وجميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت        

 والشركاء في الدول العربية       

       في الدول العربية والمؤسسات االكاديمية       

 والمنظمات االقليمية والدولية ذات العالقة       
   

 الموضوع:

 

ورشة العمل االقليمية بشأن االستخدامات المستقبلية لنطاقات الترددات الفوق عالية 

(UHFفي المنطقة العربية )، 

 2018 أبريل 12، المملكة المغربية –مراكش  
 

 ،تحية طيبة وبعد
 

ورشة العمل االقليمية بشأن االستخدامات المستقبلية لنطاقات  سعادتكم لحضور/يسرنا دعوة معاليكم

المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي  والتي ينظمها ( في المنطقة العربيةUHFالترددات الفوق عالية )

بعد  2018أبريل  12يوم ، المملكة المغربية –مراكش في  المنتدى العالميبالتعاون مع  لالتصاالت

في الشرق األوسط  الترددي المؤتمر السنوي الرابع إلدارة الطيفستعقد ورشة العمل بعد اختتام  .الظهر

 الترددي دارة الطيفإلعربي االجتماع الثالث والعشرين للفريق ال ا، وسيسبقه2018وشمال أفريقيا لعام 

 .2018أبريل  11إلى  7الذي سيعقد خالل الفترة 

 

( في UHFتهدف ورشة العمل هذه إلى مناقشة االستخدامات المستقبلية لنطاقات الترددات الفوق عالية )

 700المنطقة العربية، وتسليط الضوء على بعض دراسات الحالة من البلدان العربية بشأن حالة النطاق 

ميغاهيرتز. وباإلضافة إلى ذلك، ستقدم ورشة العمل ملخصا لقرارات المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 

بشأن إدارة الطيف الترددي وأنشطة االتحاد ذات الصلة في المنطقة. ومن بين المسائل  2017لعام 

 : ستغطى البنود التالية (،UHFاألخرى المتصلة باالستخدامات المستقبلية لنطاقات الترددات الفوق عالية )

 ميغاهيرتز، 700التطورات األخيرة والخطط المستقبلية للنطاق  -
 ،(UHF) عالية تعزيز المعرفة والفهم حول نطاقات الترددات الفوق -
 تبادل المعلومات والخبرات بين المشاركين، -
 واألنشطة المتعلقة ذات 2017للعام عرض نتائج المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت  -

 الصلة،
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 .كةإنشاء عالقة جيدة وتعاون وثيق لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع البلدان المشار -

 

ومات تستهدف ورشة العمل أخصائي إدارة الطيف الترددي من الهيئات التنظيمية لتكنولوجيا المعل

 واالتصاالت، ووزارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ومشغلي شبكات الهاتف النقال.

 

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

، باإلضافة إلى جميع ما يستجد، على موقع االنترنت الخاص منحة ورابط التسجيل عبر اإلنترنتال

  .(اضغط هنا)بالمكتب اإلقليمي 

 

  نشجعكم على المشاركة والتسجيل على الخط من خالل الرابط المذكور أعاله.

 

في هذا النشاط، فإنه والدول ذات الدخل المنخفض وتسهيالً لمشاركة بعض الوفود من الدول األقل نمواً 

القامة لمندوب واحد من كل دولة من الدول األقل التغطية نفقات  جزئيةالمنح اليوجد عدد محدود من 

وعلى اإلدارات الراغبة في طلب  .يوم واحدل ورشةلمشاركة في الوالدول ذات الدخل المنخفض لنموا 

 مارس 27في موعد أقصاه على االنترنت ى موقع الورشة المنحة تعبئة وإرسال النموذج المتوفر عل

2018. 

 

  ئول ـة/ روده االمير علي، مسـال بالمهندسـاالتص ة، يمكنكمـورشهذه العن ات ـوملمزيد من المعل

                           التالي: نياالت، على البريد االلكتروـي لالتصـاد الدولـي لالتحـالبرامج بالمكتب اإلقليمي العرب

(rouda.alamirali@itu.int.) 

 

 .مراكشوأن نراكم في  الورشة الهامةنتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذه 

 

 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحترام،،،                  

 

 

   مهندس/ ابراهيم الحداد                                                               

 
 المدير االقليمي للمكتب اإلقليمي العربي       

 االتحاد الدولي لالتصاالت                                                                      
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