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 2019 فبراير 18القاهرة،  018682 المرجع:
   

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إدارات إلى:  

 جميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت         

 الشركاء في الدول العربية        

       في الدول العربيةالمؤسسات األكاديمية         

قليمية والدولية ذات العالقةالمنظمات اإل          

االستشاريةللفرق اإلقليميين  والنواب رؤساءال          

       والمجموعات الدراسية        

والتنمية والراديو(بقطاع التقييس )          
   

 الموضوع:

 

 التكنولوجيات الناشئةحول المنتدى اإلقليمي 

   2019 أبريل 24-23، تونس

 ،تحية طيبة وبعد
 

 تونس الذي سيعقد فيحول التكنولوجيات الناشئة ويسرنا دعوتكم لحضور المنتدى اإلقليمي     

 ( بتونس.INTTلالتصاالت )الهيئة الوطنية بالتعاون مع  2019أبريل  24الى  23خالل الفترة من 
 

تسليط الضوء على الفرص والمزايا والتحديات المرتبطة هو الهدف العام لهذا المنتدى اإلقليمي 

الجيل المعلومات واالتصاالت الرئيسية: بتطوير وتنفيذ واستخدام التكنولوجيات الناشئة لتكنولوجيا 

 (AI)عي ، الذكاء االصطنا(Big Data) الضخمة لبياناتا، (IoT) األشياء إنترنت، (5Gالخامس )

 .(CC) ةيسحابالحوسبة الو

 

ركاء اإلقليميين وأصحاب االتحاد الدولي لالتصاالت والش ألعضاءمنح فرصة يالمنتدى سوف 

 .البعض مإلى إقامة شراكات مع بعضه عيالسووتعزيز التعاون وتبادل المعرفة  تواصلللالمصلحة 

 

على عالوة على ذلك، سوف يناقش المنتدى اإلقليمي التحديات والفرص التي ينبغي أن تعالج 

المنطقة لتشجيع نشر هذه التكنولوجيات الجديدة مع الهدف النهائي المتمثل في المساهمة في  مستوى

 .تحقيق أهداف التنمية المستدامة
 

آخر التطورات في هذه  ونسيقدم نالذيو لالتصاالت، االتحاد الدوليمشاركة خبراء ن أ

 .سوف تكون فرصة لتبادل المعرفة مع المهنيين المحليين واإلقليميين ،التكنولوجيات
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على كافة الوثائق المتعلقة بهذا يمكنكم االطالع واإلنجليزية والفرنسية.  تينباللغالمنتدى سيدار 

نشرة  ،ةمنحال طلب نموذج، التسجيل عبر اإلنترنت رابط، مشروع جدول األعمال، مثل الحدث

لمكتب على الموقع اإللكتروني ل سيتم توفيرهاوالتي  ونموذج حجز الفندق للمشاركينالمعلومات 

 (. اضغط هنا) الدولي لالتصاالت تحاداللاإلقليمي العربي 

 

ويستهدف المنتدى المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من الدول 

األعضاء في االتحاد، هيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، القطاع الخاص )شركات 

 (.االتصاالت ومقدمي الخدمات

 

ً بأن لكتروني الممن خالل الموقع اإل اإلنترنت ندعوكم للتسجيل عبر آخر ذكور أعاله. علما

 .2019 أبريل 15موعد للتسجيل هو 

 

في  األقل نمواً والبلدان ذات الدخل المنخفضالعربية تسهيالً لمشاركة بعض الوفود من الدول 

 واحد لمندوب ةاإلقام أو نفقات السفرلتغطية  جزئيةالالمنح فإنه يوجد عدد محدود من  هذه االنشطة،

المتوفر على موقع  المنحةطلب  اإلدارات الراغبة في طلب المنحة تعبئة نموذج. وعلى من هذه الدول

 .2019مارس  31أقصاه المذكور أعاله في موعد  االلكتروني
 
مستشار ، صالح الدين معرف /السيدب الـاالتص ، يمكنكمهذا المنتدىات عن ـلمزيد من المعلوم 

تحاد الدولي لالتصاالت، على البريد اإللكتروني العربي لال ، بالمكتب اإلقليميول للدول العربيةأ

(slaheddine.maaref@itu.int).  

 

 .تونسنتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذه األنشطة وأن نراكم في 

  

 واالحترام،،،وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير                   
 

 

   مهندس/ ابراهيم الحداد                                                               

 

 
 

 المدير االقليمي للمكتب اإلقليمي العربي       

 االتحاد الدولي لالتصاالت                                                                     
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