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 2019 وييول 16القاهرة،  018749 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:

 

لتنمية أجل ا من بشأن التكنولوجيات الناشئة الدولي لالتصاالتالتحاد اإلقليمي لسبوع األ

 في المنطقة العربيةوالتحول الرقمي المستدامة 

   2019 أغسطس 29-26، العربية المتحدةمارات اإل –دبي 
 

 ،تحية طيبة وبعد
 

بشأن التكنولوجيات الناشئة  الدولي لالتصاالتالتحاد اإلقليمي لسبوع األ يسرنا دعوتكم لحضور

فعاليات األسبوع في مدينة دبي  تٌنظم. في المنطقة العربيةوالتحول الرقمي لتنمية المستدامة من أجل ا

هيئة  باستضافة كريمة من 2019أغسطس  29إلى  26دولة اإلمارات العربية المتحدة، في الفترة من  –

الجهاز القومي لتنظيم  وبالتعاون معجامعة دبي و ةالعربية المتحداإلمارات دولة تنظيم االتصاالت ب

( والرابطة الدولية لمشغلي الهاتف Intelبدعم من شركة إنتل )و جمهورية مصر العربيةاالتصاالت ب

 .وشركاء آخرون (GIE) والشركة العالمية لالبتكار وريادة األعمال (GSMA)النقال 
 

( وكيف ستغير 5G) نقالةتقنيات الهواتف اللخامس من سيركز األسبوع هذا العام على الجيل ا

والبيانات الضخمة والمدن الذكية على نطاق واسع في والذكاء االصطناعي المشهد لنشر إنترنت األشياء 

والذكاء  نشر إنترنت األشياء هذا األسبوعبعزز األنشطة المرتبطة ت، سمنطقة العربية. باإلضافة إلى ذلكال

ذكية في المنطقة العربية بهدف المساهمة في  ومجتمعات إلنشاء مدن والبيانات الضخمة االصطناعي

المنطقة  الجديدة فيالحضرية جندة األباإلضافة إلى  الرقمي والتحولالمستدامة تحقيق أهداف التنمية 

 .العربية
 

 :عدد من األنشطة على النحو التالي علىاألسبوع  سيشمل هذا
 

والبيانات الرابع لالتحاد الدولي لالتصاالت بشأن "إنترنت األشياء قليمي اإلالمنتدى السنوي  -

" في المنطقة العربية. سيتكون المنتدى من سلسلة من الذكيةوالمجتمعات والمدن الضخمة 

حلقات النقاش التي تهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول مجموعة متنوعة 
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والتنظيمية واالقتصادية لتقنية الجيل الخامس من الموضوعات التي تغطي األجزاء الفنية 

 . الذكية والمجتمعات وإنترنت األشياء والبيانات الضخمة والمدن
حول إنترنت األشياء والبيانات العربي الخليج دول إقليمي لمنطقة شبه سيتم تنظيم تحدي  -

الذي  الضخمة والمدن الذكية كجزء من أنشطة "تحدي إنترنت األشياء العربي" اإلقليمي

ينظمه شركاء الشركة العالمية لالبتكار وريادة األعمال ومعهد مهندسي الكهرباء 

اإلمارات العربية المتحدة وبدعم من االتحاد الدولي دولة ( في IEEEواإللكترونيات )

 .لالتصاالت
(" 5G)نقالة برنامج تدريبي لبناء القدرات لمدة يومين حول "تقنية الجيل الخامس للهواتف ال -

 .(GSMA)ظمه الرابطة الدولية لمشغلي الهاتف النقال تن
 

الدول األعضاء في االتحاد وأعضاء جميع المشاركة في فعاليات األسبوع مفتوحة أمام ن أب علما  

من المنطقة  القطاع والمنتسبين والمؤسسات األكاديمية وكذلك أصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين

( الذي 5G) نقالةالتدريبي لبناء القدرات حول تقنية الجيل الخامس للهواتف الالبرنامج ، ما عدا العربية

فقط لمنظمي تكنولوجيا  ا  سيكون مخصصوالذي  (GSMA) تنظمه الرابطة الدولية لمشغلي الهاتف النقال

 .من المنطقة العربية الحكومات والوزاراتومسؤولي  المعلومات واالتصاالت وصانعي السياسات
 

 .نتدى باللغتين العربية واإلنجليزية مع ترجمة فوريةسيعقد الم
 

 طلب نموذج، مشروع جدول األعمال، مثل األسبوعالوثائق المتعلقة بأنشطة هذا  وتتوفر كافة

على ، معلومات عن التأشيراتالو رابط التسجيل عبر اإلنترنت، نشرة المعلومات للمشاركين ،ةالمنح

 (. اضغط هنا) الدولي لالتصاالت تحادالللمكتب اإلقليمي العربي الموقع اإللكتروني ل
 

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

 .2019 أغسطس 15موعد للتسجيل هو 
 

في  والدول ذات الدخل المنخفض األقل نموا  العربية تسهيال  لمشاركة بعض الوفود من الدول 

من  واحد نفقات السفر واالقامة لمندوبلتغطية  الكاملةالمنح فإنه يوجد عدد محدود من  ،نشطةاألهذه 

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

 .2019 أغسطس 1أقصاه المذكور أعاله في موعد  لكترونياإل
 

مصطفي بالمهندس/  يرجى عدم التردد في االتصال ،األنشطةهذه مزيد من المعلومات حول ولل 

 البريد اإللكترونيعلى المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، بمج، االبر مسؤول المهدي،

(mahdi@itu.int-ahmed.al-mustafa)  /هيئة تنظيم، منظمات دولية مسؤول، هللا بن خدية عبدوالسيد 

  .(abdulla.binkhadia@tra.gov.ae)العربية المتحدة  ماراتاإلاالتصاالت بدولة 
 

 .ة في هذه األنشطة وأن نراكم في دبينتطلع لمشاركتكم الفعال
  
 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحترام،،،                  

 

   مهندس/ ابراهيم الحداد                                                               

 
 يـمـليـقر اإلـالمدي                                           
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