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 2019 برنوفم 5القاهرة،  018834 المرجع:
   

 إلى:  

 ووزارات وهيئات تنظيم جميع إدارات ₋

 في الدول العربية االتصاالت

جميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت والمنتسبون  ₋

 والمؤسسات األكاديمية

 اإلقليمية والدولية ذات العالقةالمنظمات  ₋
الرؤساء والنواب اإلقليميون للفرق االستشارية  ₋

)بقطاع التقييس والتنمية  واللجان الدراسية

 والراديو(
   

 الموضوع:

 

الطيف: التخطيط  ةدارإلالتحاد الدولي لالتصاالت حول " ةقليميورشة العمل اإل

  "ةالسلكيال االتصاالت فياالبتكار من أجل سياسات الاالستراتيجي و

 2019ديسمبر  5-1، الجزائر - العاصمة الجزائر
 

 ،تحية طيبة وبعد
 

التحاد الدولي ها اينظم التدريبية المشار اليها أعاله والتيورشة العمل دعوتكم لحضور يسرنا 

 . ( بالجزائرANFللذبذبات )باستضافة كريمة من الوكالة الوطنية لالتصاالت 
 

ن إف الحديث،الطيف  ةدارإيشكل أحد أحجار الزاوية في  وسياساتهتخطيط الطيف بالنظر إلى أن 
األطر الدولية والوطنية التي تجري فيها صياغة  حولبية هذه تهدف إلى تقديم رؤى العمل التدريورشة 

المبادئ لى باإلضافة إالسياسات هذه  علىاإلصالح التي أثرت مبادرات ت واالتجاهاكذلك والسياسات 

المستخدمة لجمع وتقييم المعلومات  األدواتقرارات المتعلقة بالسياسات فضال عن  توجهواألهداف التي 

 .إلى وضع السياسات تؤديالتي 
 

من صانعي السياسات والهيئات التنظيمية والمتوسطة العليا  اإلدارة صممت لمسؤوليهذه الورشة 

، وال سيما ؤسساتهمالطيف في م ةدارإ يضطلعون بمسؤولياتالذين  مدراءوالوالمديرين التنفيذيين 

المشاركة في ورشة العمل التدريبية هذه مفتوحة وستكون  .ةياتنب السياسواجالالتخطيط االستراتيجي و

أمام الدول األعضاء في االتحاد وأعضاء القطاع والمنتسبين والمؤسسات األكاديمية وكذلك أصحاب 

 .المصلحة المعنيين اآلخرين
 

 هذا وستتوفر. وثائق مطبوعةأو  أوراق رقمية، أي بدونستكون  والجدير بالذكر أن هذه الورشة

بما في ذلك مكان الورشة ونشرة المعلومات وجدول األعمال ورابط  حدث؛هذا الجميع الوثائق المتعلقة ب

وستعقد . (اضغط هنا) بهذه الورشةاالنترنت الخاص  قععلى مو التسجيل على الخط والعروض التقديمية،
 .اإلنجليزيةباللغة ورشة العمل 
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آخر علماً بأن ، لكتروني المذكور أعالهمن خالل الموقع اإلالخط  للمشاركة ندعوكم للتسجيل عبر

 ولكنمشاركة لهذا الحدث تسجيل للال توجد رسوم . مع العلم أنه 2019نوفمبر  30موعد للتسجيل هو 

إدارتكم / من قبل  تهايجب تغطيوالتأمين يرجى مالحظة أن جميع النفقات المتعلقة بالسفر واإلقامة 

 .ممنظمتكم / شركتك
 

هذا في  ذات الدخل المنخفض دولنمواً والاألقل العربية تسهيالً لمشاركة بعض الوفود من الدول و

فقط من كل دولة  واحد لمندوب ةتكاليف اإلقاملتغطية  الجزئيةالمنح من فإنه يوجد عدد محدود  النشاط،

 اإلداراتالراغبين من وعلى . العربيةمن الدول األقل نمواً والدول ذات الدخل المنخفض في المنطقة 
، المذكور أعاله االلكترونيموقع ال ج طلب المنحة، والمتوفر علىإرسال نموذفي طلب المنحة  العربية

 .2019نوفمبر  20أقصاه في موعد  بعد تعبئته وتوقيعه من قبل إداراتهم المعنية
 

. الجزائرنصح المشاركون أيًضا باتخاذ الخطوات الالزمة للحصول على تأشيرة الدخول إلى ي

على المعلومات في وقت  في بلدانهم للحصولجزائرية ال تصال بسفارة الجمهوريةحيث يتوجب عليهم اال

 .مبكر
 

رودة األميرعلي، مسؤول  /المهندسةب، يمكنكم االتصال هذا النشاطات عن ـلمزيد من المعلومل

البريد ، 35371777 202+ هاتف رقم:)، االتـي لالتصـاد الدولـي لالتحـلمكتب اإلقليمي العرببرامج ، ا

والسيد/ باديس بوصبيعة، مدير المصالح الراديوبحرية  (rouda.alamirali@itu.int ني:االلكترو

البريد ، 659651023 213+ هاتف رقم:( )ANF)بالنيابة، الوكالة الوطنية للذبذبات والراديوجوية 

 .(b.bousbia@anf.dz ني:االلكترو
 

 .الجزائروأن نراكم في هذه الورشة الهامة نتطلع لمشاركتكم الفعالة في 

               

 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحترام،،،                  
 

 

 

   مهندس/ ابراهيم الحداد                                                               

 
 يـمـليـقر اإلـالمدي                                                                           
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