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 االتحاد الدولي لالتصاالت

 يالعرب يالمكتب اإلقليم
 

 

 2017 ديسمبر 26، القاهرة     018444 المرجع:

   
   

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إداراتإلى: 
 وجميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت        
 والشركاء في الدول العربية       
 والمنظمات االقليمية والدولية ذات العالقة       

   

   

   

   

 

: "نحو تنفيذ مخرجات المؤتمر العالمي لتنمية 2018 (RDFالمنتدى االقليمي للتنمية ) الموضوع:
  ("WTDC-17االتصاالت )

  الجديدة التكنولوجيات حول وورشة العمل
   2018 فبراير 15-12، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -الجزائر 

 

 تحية طيبة وبعد،

"نحو والذي يعقد تحت عنوان:  2018 لعام (RDF)المنتدى اإلقليمي للتنمية يسرنا دعوتكم لحضور    
الذي و ،2018فبراير  13 -12يومي  ،("WTDC-17العالمي لتنمية االتصاالت )تنفيذ مخرجات المؤتمر 

باستضافة يعقدان  نواللذا ،2018 فبراير 15-14يومي ، مباشرة ورشة العمل حول التكنولوجيات الجديدة يعقبه
الجزائر في  ،بالجزائر البريد والمواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنةة اروزكريمة من 

 .العاصمة
 

 . مدير قطاع تنمية االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت، السيد براهيما سانوسيفتتح هذا المنتدى    

 

المكتب اإلقليمي لالتحاد إلجراء حوار رفيع المستوى بين سيتيح المنتدى اإلقليمي للتنمية فرصة    

التوجهات  مناقشةمنصة ل . وسيكون بمثابةوأعضاء القطاعوصناع القرار من الدول األعضاء الدولي لالتصاالت 

ما في ذلك البرنامج المقترح لتنفيذ المبادرات ، ب2021-2018خالل الفترة خطة العمل اإلقليمية لاالستراتيجية 

 اإلقليمية الخمس.

 

ت ن ورشة العمل ستتطرق آلخر المستجدات فيما يتعلق بتكنولوجيات الجيل الخامس للشبكاأكما    

 وانترنت األشياء باإلضافة الى البيانات الضخمة والحوسبة السحابية.

 

  .بثالث لغات، العربية واالنجليزية والفرنسية مع توفر ترجمة فورية وستقدم هذه االنشطة   

 

؛ مثل جدول األعمال، نشرة المعلومات ونموذج حجز نشطةبهذه األهذا وتتوفر الوثائق المتعلقة    
على موقع االنترنت الخاص بالمكتب اإلقليمي  ،نشطةاأل ههذ جميع ما يستجد بخصوصباإلضافة إلى الفندق، 

 (أضغط هنا)على العنوان التالي 
             

http://www.itu.int/ITU-D/arb/
mailto:ITU-RO-ArabStates@itu.int
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2018/RDF/RDF18.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2018/RDF/RDF18.aspx
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موعد للتسجيل خر آعلما بان  أعاله. من خالل موقع التسجيل اإلنترنت التسجيل عبرللمشاركة، يرجى  

 .2018ر فبراي 1 هو
 

المنح فإنه يوجد عدد محدود من  ،نشطةاألهذه وتسهيالً لمشاركة بعض الوفود من الدول األقل نمواً في 

لحضور  من كل دولة من الدول األقل نموافقط واحد  لمندوب الكاملة )لتغطية مصاريف السفر واإلقامة(

المذكور أعاله في  المنتدى. وعلى اإلدارات الراغبة في طلب المنحة تعبئة النموذج المتوفر على موقع النشاطين

 .2018يناير  15موعد أقصاه 
 

 لمزيد من المعلومات، يمكنكم االتصال بـ:
 

 أول بالمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، علىاألستاذ/ صالح الدين معرف، مستشار 
والعالقات الدولية السيدة/ حسينة لعرج، مديرة التعاون أو ( slaheddine.maaref@itu.int) :البريد االلكتروني

بريد الكتروني: ، بالجزائر السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنةت المواصالالبريد و بوزارة

(@mpttn.gov.dzh.laredj). 

 
 .الجزائرنراكم في ن أونتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذا الحدث 

   
 

 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحترام،،،

 

 

 ابراهيم الحداد المهندس/  
 
 

 
 

 

 اإلقليمي العربيقليمي للمكتب المدير اإل  
 االتحاد الدولي لالتصاالت     
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