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 2018 دیسمبر 42 القاھرة،  018660 المرجع:

   
 مراكز تمیز االتحاد الدولي لالتصاالت بالمنطقة العربیة إلى:  

   العربیة االتصاالت وھیئات تنظیم جمیع إدارات       
 االتحاد الدولي لالتصاالتأعضاء قطاعات        
 أعضاء المؤسسات االكادیمیة باالتحاد الدولي لالتصاالت        
 في المنطقة العربیة       
 بالمنطقة العربیة  المنظمات اإلقلیمیة والدولیة ذات العالقة       

 
   

 الموضوع:

 
 في المنطقة العربیة لالتحاد الدولي لالتصاالت دعوة لالجتماع األول للجنة التسییریة لشبكة مراكز التمیز

 2019 فبرایر 20 – 19  ،لمملكة العربیة السعودیةا –ریاض ال

 تحیة طیبة وبعد،
 

االجتماع األول للجنة التسییریة لشبكة مراكز التمیز لالتحاد الدولي لالتصاالت في المنطقة للمشاركة في  كمیسرني أن أدعو
االتحاد الدولي . ھذا االجتماع ینظمھ مملكة العربیة السعودیةال –الریاض في  2019 فبرایر 20 -19یومي  المزمع عقدهوالعربیة 

 . جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیةباستضافة كریمة من  لالتصاالت
 

في دورتھا  المنطقة العربیةمراكز التمیز لالتحاد الدولي لالتصاالت في ھذا االجتماع سیكون األول للجنة التسییریة لشبكة 
 .2022وتستمر حتى دیسمبر  2019في ینایر  تبدأالجدیدة التي 

 
لمراكز التمیز توفر و ھاوعملیات مراكز التمیزتنظیم وتوفیر الرقابة على أداء شبكة  ھوریة یسیالتلھدف الرئیسي للجان ا

رئیسیة النتیجة لذا فان ال. فیما بینھا البعض وتعزیز التعاونالفرصة لعرض ومناقشة أنشطتھا، وتبادل الخبرات والتعلم من بعضھا 
في المنطقة  لالتحاد الدولي لالتصاالت مراكز التمیزشبكة  اتتفق علیھ التى2019بالخطة التشغیلیة للعام الخروج لالجتماع ھي 

 العربیة.
 

لشبكة مراكز  التشغیلیة واإلجراءاتالعملیات وثیقة " كما نصت إدارة وحوكمة شبكة مراكز تمیز االتحاد الدولي لالتصاالت
المختارة من مراكز التمیز تتكون  یةریلجنة التسیال عضویةن أ  ،)اضغط ھنا للتحمیل" (2018لعام  لالتحاد الدولي لالتصاالت تمیز

واالتحاد الدولي  من الدول األعضاء باالتحاد الدولي لالتصاالت نوممثلین إثنین إضافییوالدول األعضاء التي تستضیف مراكز التمیز 
المشاركة في االجتماع كمراقبین وتبادل خبراتھم  من المنطقة العربیة االتحاد الدولي لالتصاالتألعضاء كذلك یمكن  .لالتصاالت

 ومعرفتھم في بناء القدرات في مجال االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات.
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، على جدول االعمال وطریقة التسجیل وغیرھا من المعلومات المفیدةمثل جتماع ھذا وتتوفر جمیع الوثائق المتعلقة بھذا اال
 .)اضغط ھنااالتحاد (بوابة أكادیمیة االجتماع بموقع 

 
السفر  تكالیفتحمل نفقات المشاركین الدول وفان على ذا االجتماع، في ھ للمشاركةرسوم ایة ھناك  ھ لیسعلى الرغم من أن

 .واإلقامة
 

 .2019فبرایر  1 هد أقصارابط المذكور أعاله في موعیتم التسجیل لھذه الدورة التدریبیة حصریا عن طریق اإلنترنت على ال
 

ید من المعلومات، یمكنكم االتصال بالمھندس/ مصطفي المھدي، مسؤول البرامج، بالمكتب اإلقلیمي العربي لالتحاد ولمز
، جامعة نایف العربیة  رائد الراشدي )، والسید/mahdi@itu.int-ahmed.al-mustafaالدولي لالتصاالت، على البرید اإللكتروني (

 .)alrashidi@nauss.edu.sa ( ، على البرید اإللكترونيللعلوم االمنیة
 

 .ھذا االجتماع الھامنتطلع لمشاركتكم الفعالة في 
 

 وتفضلوا معالیكم/سعادتكم بقبول فائق التقدیر واالحترام،،،               

 

 
 

   مھندس/ ابراھیم الحداد                 

 
                                                                  

 المدیر االقلیمي للمكتب اإلقلیمي العربي       
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