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 2018 رياين 16القاهرة،  018449 المرجع:

   

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إدارات إلى:  

 وجميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت        

 والشركاء في الدول العربية       

قليمية والدولية ذات العالقةوالمنظمات اإل                
   

 الموضوع:

 

: "نحو تنفيذ مخرجات المؤتمر العالمي لتنمية 2018 قليمي للتنميةالمنتدى اإل

 " 17االتصاالت

  الجديدة التكنولوجيات حولاإلقليمية  وورشة العمل

 2018 فبراير 15-12الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -الجزائر 

   

 ،تحية طيبة وبعد

المنتدى اإلقليمي للتنمية  تذكيركم بيسرنا ، 2017/12/28بتاريخ  018444دعوتنا رقم إلى باإلشارة 

 ،"17"نحو تنفيذ مخرجات المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالتوالذي يعقد تحت عنوان:  2018لعام 

حول التكنولوجيات الجديدة،  اإلقليمية العمليعقبه مباشرة ورشة والذي ، 2018فبراير  13 -12يومي 

المركز الدولي في  نظمهما االتحاد الدولي لالتصاالتي نواللذا ،2018 فبراير 15-14يومي 

البريد والمواصالت السلكية ة اروزباستضافة كريمة من  ،(alger.com-www.cic) الجزائرللمؤتمرات ب

 .الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهوريةفي  ية والتكنولوجيات والرقمنةوالالسلك

 

نشرة المعلومات والوثائق المتعلقة بهذه األنشطة؛ مثل جدول األعمال، ويمكنكم االطالع على كافة 

هذه األنشطة، على موقع االنترنت  جميع ما يستجد بخصوصونموذج حجز الفندق، باإلضافة إلى 

 مطبوعة وثائق أية هناك يكون لن نهبأ علما   .(أضغط هناالخاص بالمكتب اإلقليمي على العنوان التالي )

 .الكترونيا   األنترنت موقع على متاحة الوثائق جميع ستكون حيث الفعاليات هذه خالل

 

( ضغط هنااالتالي ) من خالل موقع التسجيل اإلنترنت عبر بالمنتدى سرعة التسجيلنرجو من حضراتكم 

فبراير  1خر موعد للتسجيل هو آن أب . علما  (ضغط هناا) الورشة من خالل الموقع التاليبالتسجيل و

2018. 
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مراجعة حيث ندعو المشاركين إلى  تأشيرات الدخول،كما نشجعكم على سرعة البدء بإجراءات 

السفارة/القنصلية الجزائرية كل في بلده، وفي حالة عدم وجود سفارة/قنصلية للجزائر في بلدكم، يرجي 

البريد والمواصالت  السيدة/ حسينة لعرج، مديرة التعاون والعالقات الدولية بوزارةسرعة موافاة 

، (h.laredj@mpttn.gov.dz)، بريد الكتروني: بالجزائر السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة

 .بنسخة من جواز سفركم وذلك قبل ثالثة أسابيع على األقل من تاريخ هذه األنشطة

 

أحد الفنادق ستكون متاحة فقط للمشاركين الذين سيقيمون في إلى ن خدمة النقل من المطار أبوننوه 

 (.ضغط هنااالمذكورة في نشرة المعلومات )الفنادق الرسمية 

 

 .أن نراكم في الجزائرهذه األنشطة ونتطلع لمشاركتكم الفعالة في 

 
 بقبول وافر االحترام والتقدير ،،، معاليكم/سعادتكم وتفضلوا               

 

 

 

 
   لحدادامهندس/ ابراهيم                                                                  

 

 
 

 المدير االقليمي للمكتب اإلقليمي العربي       

 لدولي لالتصاالتااالتحاد                                                                        
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