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 2019 أكتوبر 14القاهرة،  018806 المرجع:
   

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إداراتإلى:   

 جميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت        

 الشركاء في الدول العربية       

 المؤسسات األكاديمية في الدول العربية             
قليمية والدولية ذات العالقةالمنظمات اإل         

االستشاريةاإلقليميين للفرق  والنواب رؤساءال         

       والمجموعات الدراسية       

والتنمية والراديو(بقطاع التقييس )         
   

 الموضوع:

 

حول التعرض البشري  الدولي لالتصاالتالتحاد ل قليميةاإلتدريبية العمل الورشة 

 (SAR( ونسبة االمتصاص النوعي )EMFللمجاالت الكهرومغنطيسية )

   2019 برديسم 3-2، المملكة األردنية الهاشمية – عمان
 

 ،تحية طيبة وبعد
 

هيئة  باستضافة كريمة منتنظم التي المشار اليها أعاله وعمل الورشة  دعوتكم لحضوريسرنا 

الرابطة الدولية لمشغلي الهاتف النقال  وبالتعاون مع األردنية الهاشمية بالمملكةاالتصاالت قطاع تنظيم 

(GSMA). 
 

( في EMFللمجاالت الكهرومغنطيسية ) التعرض عتباراتالمحة عامة عن  ورشة العمل قدمست

التعرض البشري تقييم بيئة مستدامة، بما في ذلك السياسات واألطر التنظيمية والمبادئ التوجيهية بشأن 

 .(EMF) للمجاالت الكهرومغناطيسية
 

، متصاص النوعيمن بين المسائل األخرى المتصلة بالمجاالت الكهرومغناطيسية ونسبة اال

 :سيتم تناول المواضيع التالية
 

توجيهية بشأن التعرض البشري للمجاالت ال مبادئالالدولية وة والوطني القواعد -
 . الكهرومغناطيسية

 .لمجاالت الكهرومغناطيسيةا حول والتواصل التعليمي توعيةلا -
تقنيات الجيل الخامس و لمجاالت الكهرومغناطيسيةذات الصلة بانتشار ا الدولية مبادراتال -

( والذكاء M2M) وتواصل األجهزة فيما بينهاوإنترنت األشياء  (5Gمن الهاتف النقال )

 .االصطناعي
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ومات واالتصاالت، والبيئة لمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلورشة العمل اف تستهد

، من المنطقة العربية (SAR) ونسبة االمتصاص النوعي( EMF) ةالكهرومغناطيسي المجاالتو

عي وزارات البيئة، وصانوبلديات، والتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هيئات تنظيم ووزارات و

 يةالبيئ القضايا في العاملةالوطنية والدولية  منظماتوال (MNOsومشغلي شبكات الجوال ) السياسات

 .المتعلقة بهذا الشأن
 

 .باللغتين العربية واإلنجليزية مع ترجمة فورية تعقد الورشةس
 

 مشروع جدول األعمال، نموذجمكان االنعقاد، مثل ، بهذا الحدثالمتعلقة الوثائق  وتتوفر كافة

 معلومات عن التأشيراتالونشرة المعلومات للمشاركين، رابط التسجيل عبر اإلنترنت  ،ةالمنح طلب

 الدولي لالتصاالت تحاداللاإلقليمي العربي  لمكتبعلى الموقع اإللكتروني ل، وغيرها من المعلومات

 (. اضغط هنا)
 

ً بأن من خالل الموقع اإل اإلنترنت ندعوكم للتسجيل عبر آخر لكتروني المذكور أعاله. علما

 .2019 برنوفم 25موعد للتسجيل هو 
 

العربية الدول في  من قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتتسهيالً لمشاركة بعض الوفود 

 ةالجزئيالمنح فإنه يوجد عدد محدود من  ،هذا النشاطفي  والدول ذات الدخل المنخفض األقل نمواً 
في طلب  . وعلى اإلدارات الراغبةدولة من الدول المذكورةكل من  واحد نفقات االقامة لمندوبلتغطية 

 10 أقصاهالمذكور أعاله في موعد  لكترونياإلالمتوفر على موقع  المنحةطلب  المنحة تعبئة نموذج

 .2019 نوفمبر
 

مصطفي بالمهندس/  يرجى عدم التردد في االتصال ،هذه الورشةمزيد من المعلومات حول ولل 

 البريد اإللكترونيعلى المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، بمج، االبر مسؤول المهدي،
(mahdi@itu.int-ahmed.al-mustafa) مديرية، رئيس قسم العالقات العامةة/ ناهدة عكروش، والسيد 

 بالمملكة األردنية الهاشميةاالتصاالت قطاع  هيئة تنظيم، عالماالتصال واإل

(nahida.akroush@trc.gov.jo).  

 

 .عمانوأن نراكم في  هذا النشاطة في نتطلع لمشاركتكم الفعال
  

 معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحترام،،،وتفضلوا                   
 

 

   مهندس/ ابراهيم الحداد                                                               

 

 يـمـليـقر اإلـالمدي                                           
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