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 2018 ربنوفم 1 القاهرة،  018623 المرجع:
   

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إدارات إلى:  

 االتصاالت وتقييس  تنمية يوجميع أعضاء قطاع       

 والشركاء في الدول العربية       

       في الدول العربية والمؤسسات االكاديمية       

 قليمية والدولية ذات العالقةوالمنظمات اإل       
   

 الموضوع:

 

ألشياء والمدن الذكية اإنترنت  حولالمنتدى اإلقليمي السنوي لالتحاد الدولي لالتصاالت 

  ة للمنطقة العربيةضخموالبيانات ال

 2018 ديسمبر 17، الكويت – تمدينة الكوي
 

 ،تحية طيبة وبعد
 

المنتدى ، فان (CITRAالهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات )يسعدنا ابالغكم بانه بدعوة كريمة من 

ة ضخمألشياء والمدن الذكية والبيانات الاإنترنت  حولاإلقليمي السنوي لالتحاد الدولي لالتصاالت 

التي سينظمها تزامن مع سلسلة من األحداث يهذا الحدث سوف  ديسمبر. 17في سيتم عقده  للمنطقة العربية

 كالتالي:. هذه األحداث 2018ديسمبر  20إلى  17من في الفترة في الكويت  الدولي لالتصاالت التحادا

 

 (Regional Standardization Forum (RSF): المنتدى اإلقليمي للتقييس )2018ديسمبر  17 -
نترنت األشياء إحول : المنتدى اإلقليمي السنوي لالتحاد الدولي لالتصاالت 2018ديسمبر  17 -

 والمدن الذكية والبيانات الضخمة
تقييس لقطاع  5لفريق اإلقليمي للمنطقة العربية التابع للجنة الدراسات ا: 2018ديسمبر  18 -

 ( SG5RG-ARB) االتصاالت
لقطاع تقييس  3لفريق اإلقليمي للمنطقة العربية التابع للجنة الدراسات ا: 2018ديسمبر  19 -

 ( SG3RG-ARB) التصاالتا
تقييس لقطاع  3لفريق اإلقليمي للمنطقة العربية التابع للجنة الدراسات ا)الصباح(:  2018ديسمبر  20 -

 (SG3RG-ARB) االتصاالت
 تقييس)بعد الظهر(: اجتماع الفريق العربي لل 2018ديسمبر  20 -

 

، إنترنت األشياء، المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا تالمتخصصين في مجاال منتدياتتستهدف هذه ال 

واالقتصادية لالتصاالت/تكنولوجيا ة يسياسالمسائل اللبيئة وتغير المناخ، الضخمة، االبيانات ، المدن الذكية
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والمحاسبية من المنطقة العربية والدول األعضاء في االتحاد  ومسائل التعرفةاالتصاالت المعلومات و

، وزارات ، البلدياتالتنظيميةفي الهيئات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مسئولي الدولي لالتصاالت و

والدولية التي تعمل  المنظمات الوطنيةالبيئة، هيئات التوحيد القياسي، صانعي السياسات، القطاع الخاص و

 .ضايا المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتعلى الق

 

والمدن الذكية إنترنت األشياء حول الدولي لالتصاالت  التحادالرابعة للمبادرة اإلقليمية العربية ا لنفيذت

عن السنوي المنتدى بتنظيم  التحاد الدولي لالتصاالتلالمكتب اإلقليمي العربي سيقوم  ضخمة،البيانات الو

ذه التكنولوجيات الزدهار هة لتشجيع إنشاء بيئات تمكينية ضخماء والمدن الذكية والبيانات الألشيا إنترنت

تناولها يتحديد التحديات اإلقليمية التي ينبغي أن الى .  وباإلضافة إلى ذلك، سوف يهدف المنتدى الناشئة

، االستفادة منهامكن أصحاب المصلحة في المنطقة، فضال عن تسليط الضوء على الفرص اإلقليمية التي ي

 .مستدامةال ال سيما تلك التي يمكن أن تؤدي إلى تنفيذ األهداف اإلنمائيةو

 

نشرة نموذج طلب المنحة، جدول األعمال، ث؛ مثل احداال هبهذتتوفر جميع الوثائق المتعلقة هذا و

إلى جميع ما يستجد، ، باإلضافة ، الفنادق، التنقل والتأشيراتورابط التسجيل عبر اإلنترنتالمعلومات 

  .(اضغط هنا) العربي على موقع االنترنت الخاص بالمكتب اإلقليمي

 

علما بان اخر موعد للتسجيل  .نشجعكم على المشاركة والتسجيل على الخط من خالل الرابط المذكور أعاله

  .2018ديسمبر  1و ه

 

، فإنه نشطةاأل ههذفي والدول ذات الدخل المنخفض وتسهيالً لمشاركة بعض الوفود من الدول األقل نمواً 

كل دولة من  ثنين من مندوبيال ةقاماإل أوالسفر  نفقات لتغطية جزئيتين تينمنحيوجد عدد محدود من 

رسال إوعلى اإلدارات الراغبة في طلب المنحة تعبئة وذات الدخل المنخفض. والدول الدول األقل نموا 

لطلب المنحة  .8201ر نوفمب 19في موعد أقصاه نترنت على اإل النشاطى موقع النموذج المتوفر عل

 (.اضغط هنالى الصفحة التالية )إالمقدمة من قطاع التقييس، نرجو الرجوع 

 

البرامج بالمكتب    نسق، مكريم عبد الغني /سيدال بالـاالتص ، يمكنكمالمنتدىهذا عن ات ـلمزيد من المعلوم

                           التالي: نيالبريد االلكترو االت، علىـي لالتصـاد الدولـي لالتحـاإلقليمي العرب

(@itu.intkarim.abdelghani.) 

 

 .الكويتوأن نراكم في  الهامالمنتدى هذا نتطلع لمشاركتكم الفعالة في 
 

 ر واالحترام،،،وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدي                  
 

   مهندس/ ابراهيم الحداد                                                               
 

 
 

 المدير االقليمي للمكتب اإلقليمي العربي       

 االتحاد الدولي لالتصاالت                                                                      
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