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 2018 يوليو 22، القاهرة 018550 المرجع:

   

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إدارات إلى:  

 وجميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت        

 والشركاء في الدول العربية       

       في الدول العربيةوالمؤسسات االكاديمية        

 والمنظمات االقليمية والدولية ذات العالقة       
   

 الموضوع:

 

  حول مشروع ربط شبكات االنترنت ورشة عمل االتحاد الدولي لالتصاالت

 2018أكتوبر  2، مملكة البحرين – المنامة

   

 ،تحية طيبة وبعد

قرار ل ، وتنفيذا2018في إطار خطة عمل المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت لعام 

مجلس الوزراء العرب لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخاص بمشروع ربط شبكات االنترنت 

ورشة عمل حول مشروع ربط شبكات  يسرنا دعوة معاليكم / سعادتكم لحضور، (IXPالعربية )

، باستضافة كريمة من هيئة 2018أكتوبر  2يوم  ،البحرين مملكة - بالمنامةوالمزمع عقدها  رنت،االنت

 تنظيم االتصاالت بالبحرين.

 
 لشبكة العربية لهيئات تنظيم االتصاالت وتقنية المعلوماتلاالجتماع السنوي  عشيةستعقد هذه الورشة 

(AREGNET) ، الستعراض  هذهعمل الورشة تهدف في نفس المكان. و 2018أكتوبر  4و 3يومي

 .التحديات والفرص التي يمثلها هذا المشروع

 

جميع النفقات المتصلة  ، علما بأنلن يكون هناك أية رسوم للمشاركة في هذه الورشة هبرجاء اإلحاطة بأن

 اإلدارات والشركات المشاركة.ا تتحملهاإلقامة للمشاركين ينبغي أن و بالسفر
 

هذا وتتوفر جميع الوثائق المتعلقة بهذه الورشة؛ مثل جدول األعمال، نشرة المعلومات ونموذج طلب 

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

 . (اضغط هنا)التالي هذا النشاط، على موقع االنترنت الخاص بالمكتب اإلقليمي على العنوان 
 

علما بأن اخر موعد للتسجيل االلكتروني المذكور أعاله. من خالل موقع  اإلنترنت عبر لتسجيلندعوكم ل

 .8201 سبتمبر 52هو 
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 المنحوتسهيالً لمشاركة بعض الوفود من الدول األقل نمواً في هذه الورشة، فإنه يوجد عدد محدود من 

لمندوب واحد من كل دولة من الدول األقل نموا. وعلى اإلدارات لتغطية نفقات السفر واإلقامة  الكاملة

في موعد وإعادته عاله الراغبة في طلب المنحة تعبئة النموذج المتوفر على موقع الورشة المذكور أ

 .8201ر سبتمب 1أقصاه 
 

مستشار اول ، صالح الدين معرف /السيدب الـاالتص ة، يمكنكمـورشهذه الات عن ـلمزيد من المعلوم

العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، على البريد اإللكتروني  ، بالمكتب اإلقليميللدول العربية

(slaheddine.maaref@itu.int).  

 

 .في المنامةأن نراكم والورشة هذه نتطلع لمشاركتكم الفعالة في 

 
 ،،والتقدير،بقبول وافر االحترام معاليكم / سعادتكم  وتفضلوا               

 

 

 

 
   مهندس/ ابراهيم الحداد                                                                 
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