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 2018 كتوبرأ21 القاهرة،  018596 المرجع:
   

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إدارات إلى:  

 وجميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت        

 والشركاء في الدول العربية       

       في الدول العربية كاديميةوالمؤسسات األ       

 قليمية والدولية ذات العالقةوالمنظمات اإل       
   

 الموضوع:

 

: (IMT) المتنقلة الدولية االتصاالت تعزيز تطوير" عنالعربية قليمية ورشة العمل اإل

 في الدول العربية "العامة والتقييم والمزادات اتالسياس

 2018 كانون األول/ ديسمبر 19 – 18، المملكة العربية السعودية – الرياض
 

 ،تحية طيبة وبعد
 

 االتصاالت عن "تعزيز تطوير اإلقليمية العربيةورشة العمل  سعادتكم لحضور/يسرنا دعوة معاليكم

المكتب اإلقليمي العربي  والتي ينظمهاالسياسات العامة والتقييم والمزادات : (IMT) المتنقلة الدولية

السعودية. وتعقد في المملكة  هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتبالتعاون مع  لالتحاد الدولي لالتصاالت

 .2018 كانون األول/ ديسمبر 19- 18 من خالل الفترة، مقر الهيئة بالرياضفي الورشة 

 

 والهيئات الوطنية واضعي السياساتالعليا من المتوسطة و اإلدارة ياتمستولهذه الورشة مصممة 

إدارة الطيف في  ولين عنالمسؤ والمديرينوالمديرين التنفيذيين للشركات  للطيف الترددي التنظيمية

وارد مالشركات المعنية والمنظمات وال سيما المعنية بالجوانب االقتصادية لالستخدام األكثر كفاءة ل

 : ستمكن المشاركين من ورشةهذه ال .العامةلشبكات االتصاالت المتنقلة الترددي الطيف 

الدولية الحديثة  هااتجاهاتوالوطني،  الترددي على المستوى إدارة الطيف مقارباتوفهم عملية  ₋

  ؛تم تطبيقه لتطوير شبكات وخدمات االتصاالت المتنقلة الدوليةيوالتطورات في السياق الذي 
الجيل طور االتصاالت المتنقلة الدولية وشبكات بتآخر ما تم التوصل إليه فيما يتعلق  اإلطالع على ₋

 ؛واتجاهات استخدام الطيف ذات الصلة في المنطقة العربية الرابع/الجيل الخامس
 وتعلم للطيف الترددي، التي تستند إليها اإلدارة الفعالة االقتصادية الرئيسيةالتعرف على المبادئ  ₋

 ؛ في منح الطيفاآلليات القائمة على السوق تطبيق و أفضل الممارسات في تقييم الطيف
 التي تمت مؤخرا  دراسات حالة وتبادل الخبرات فيما يتعلق بإجراء مزادات الطيف  االطالع على ₋

 ؛طيفاإلداري للعن تطبيق التسعير  فضال   لالتصاالت الدولية المتنقلة،
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السياسات التنظيمية األخرى ذات الصلة التي تهدف إلى تسهيل تطوير  إلى مبادراتالتعرف  ₋

االتصاالت المتنقلة الدولية والشبكات من الجيل الرابع نحو الجيل  وخدمات البنية التحتية لشبكات

 مستقبال . الخامس

 

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

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

  .(اضغط هنا)بالمكتب اإلقليمي 

 

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

 

في هذا النشاط، فإنه والدول ذات الدخل المنخفض وتسهيال  لمشاركة بعض الوفود من الدول األقل نموا  

قامة لمندوب واحد من كل دولة من الدول إلاالسفر ولتغطية نفقات  لكاملةالمنح ايوجد عدد محدود من 

ؤالء الذين يعملون من همع إعطاء األفضلية لمقدمي الطلبات  ،المنخفضوالدول ذات الدخل األقل نموا 

مساهمة في الالتي تم قبولها الطلبات  يوسيتعين على مقدم .العمل ورشةالمستهدفة من  جاالتفي الم

ى موقع علنموذج طلب المنحة، والمتوفر إرسال في طلب المنحة  الراغبينوعلى . العملورشة جلسات 

 .8201 نوفمبر 15في موعد أقصاه  ،أعاله، بعد تعبئته وتوقيعه من قبل إداراتهم المعنية المذكورالورشة 

 

ملء االستمارة ل إلى المملكة العربية السعودية الذين يحتاجون إلى تأشيرة دخوالمشاركين  يرجى من

 سفرال زجواصفحة البيانات الشخصية من من نسخة مع  هاوإرسال أعالهمتوفرة على الموقع االلكتروني ال

للحصول على  كل في بلده المملكةسفارة ال بتصالوا (intaff@citc.gov.sa) إلى البريد اإللكتروني

 .المعلومات في وقت مبكر

 

ميرعلي، األة رودة/ ـال بالمهندسـاالتص ة، يمكنكمـورشهذه العن أو االستفسارات ات ـلمزيد من المعلوم

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

(rouda.alamirali@itu.int.) 

 

 .الرياضوأن نراكم في  الورشة الهامةنتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذه 

 

 معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحترام،،،وتفضلوا                   

 

 

   مهندس/ ابراهيم الحداد                                                               

 

 
 المدير االقليمي للمكتب اإلقليمي العربي       

 االتحاد الدولي لالتصاالت                                                                      
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