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 ، يسرين أن أحيل إىل املؤمتر، يف ملحق هذه الوثيقة، ترشيح:3إحلاقاً باملعلومات الواردة يف الوثيقة 

 (جمهورية نيجيريا االتحادية) وليام إيجيهالسيد 

 ملنصب مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت.

 جاوهولني 
 األمني العام

 1 لحقات:مال
  

 (PP-18)مؤتمر المندوبين المفوضين 
 2018 نوفمبر 16 -أكتوبر  29، دبي

 
  

  
 A-60 الوثيقة الجلسة العامة

 2018 أكتوبر 1 
 باإلنكليزيةاألصل:  

 مذكرة من األمين العام
 (BDT)ترشيح ملنصب مدير مكتب تنمية االتصاالت 
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 236/2018مالحظة رقم: 
 

 ف بأطيب حتياهتا إىليف جني األخرى املنظمات الدوليةو  مكتب األمم املتحدة لدى نيجرييا االحتاديةجلمهورية  الدائمةتتقدم البعثة 
تضمن تأن ترفق بالطي رسالة موجهة إىل السيد هولني جاو، األمني العام لالحتاد. و  ويشرفها (ITU) الحتاد الدويل لالتصاالتا

باالحتاد  (BDT)ت تنمية االتصاالملنصب مدير مكتب إجييه  وليامالسيد رتشيح ب نيجرييا االحتاديةقرار حكومة مجهورية الرسالة 
ات العربية املتحدة، ملفوضني لالحتاد املزمع عقده يف ديب، اإلمار االنتخابات اليت ستجري يف مؤمتر املندوبني ا يف الدويل لالتصاالت

 .2018نوفمرب  16أكتوبر إىل  29 الفرتة من يف
حيتوي  USBاح إجييه مرفقة بالرسالة املذكورة. ومرفق أيضاً مفت وليامكتيبات احلملة االنتخابية للسيد ويرجى اإلحاطة بأن نسخاً من  

 لشخصي.ملفه اعلى نسخة إلكرتونية من 
 .التقدير واالحرتام فائقن ع لالحتاد الدويل لالتصاالتجمدداً  تعربهذه الفرصة لكي  االحتاديةنيجرييا جلمهورية وتغتنم البعثة الدائمة 

 2018 سبتمرب 28جنيف، 

 (ITU)االتحاد الدولي لالتصاالت 
Place des Nations 

1211 Geneva 20 
 سويسرا
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 توزارة تكنولوجيا االتصاال
P.M.B. 12578, Federal Secretariat Complex 

Phase 1, Annex III Shehu Shagari Way, Abuja 
 info@commtech.gov.ng :الربيد اإللكرتوين

 
MC/ST. 0166/Vol. Ill 28  2018سبتمبر 

 
 السيد هولين جاو

 األمني العام،
 لالتصاالت،االحتاد الدويل 

Place de Nations, 
1211 Geneva 20 

 سويسرا

 
 إيجيه )نيجيريا(  وليامترشيح السيد 

  (BDT)لمنصب مدير مكتب تنمية االتصاالت 
 (ITU) باالتحاد الدولي لالتصاالت

حتادية قد وافق على ة نيجرييا االعن احلكومة االحتادية لنيجرييا، أوجه إليكم هذه الرسالة ألبلغكم بأن رئيس مجهوري نيابةً  1
االنتخابات  يف (ITU) مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالتإجييه كمرشح نيجرييا ملنصب  وليامالسيد  تسمية

 إىلأكتوبر  29ن يف الفرتة م ،يف ديب، اإلمارات العربية املتحدةاملزمع عقده  2018اليت ستجري خالل مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 
 .2018نوفمرب  16

 العميقةعرفته يف قطاع تكنولوجيا املعلومات االتصاالت وم لسيد إجييهل الواسعةربة اإلدارية واملالية والتقنية بفضل اخلو  2
الدول األعضاء أن ب على ثقةكانته الدولية، فإن حكومة نيجرييا بالقطاعني العام واخلاص وفهمه للديناميات الداخلية لالحتاد وم

رية الذاتية مكتب تنمية االتصاالت. ومرفق بالطي ملخص الس لتويل منصب مديرمن انتخابه خري استفادة االحتاد ستستفيد  يف
 .(UN)لألمم املتحدة  (6) إجييه باللغات الرمسية الست وليامللسيد 

 .التقدير واالحرتامفائق وتفضلوا بقبول  3

 مهندس ف. ي. ن. داودوال
 إدارة الطيف مدير

 مسؤول االتصال/مستشار لدى االحتاد
 عن: معايل الوزير
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