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 ،حضرات السادة والسيدات
 حية طيبة وبعد،ت

ليكوم تواهليئات التنظيمية الوطنية إىل حضور  قطاعاتهأن يدعو دوله األعضاء وأعضاء  (ITU)يسر االحتاد الدويل لالتصاالت 
 .ريقياإف يف جنوب للمؤمتراتالدويل  مركز ديربان يف سبتمرب 13إىل  10من  سيجري يف الفرتةالذي  2018 لعام حادمي لالتالعال
رية لألمم املتحدة، يوفر للحكومات والشركات واملؤسسات الصغ الرائد وم العاملي لالحتاد، بوصفه احلدث التكنولوجييكوتل

ماعية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية االجت دفع عجلة االبتكارواملتوسطة منصة مرموقة للمساعدة يف 
 ة رقمية أكثر ذكاء  تنميالبتكار من أجل ا اليت ينطوي عليها العامل. وسيبحث احلدث هذا العام القدرة اهلائلة يف واالقتصادية

 .واصل املستهدفةمن خالل املنتدى العاملي واملعرض الدويل وبرنامج اجلوائز املشهور وأنشطة الت
االبتكارات يف جمال التكنولوجيات والسياسات اليت تؤدي إىل عامل أذكى. ويدعوكم االحتاد إىل  المنتدى العالميويبحث 

وزراء املشاركون وسيدعى ال حلول للتحديات اجملتمعية احلامسة. لعرض األفكار واخلربات واملساعدة يف صياغة متحدث تسمية
 سبتمرب. 11يوم الثالثاء  الوزارية تلقائيا  إىل إلقاء كلمة يف اجتماع املائدة املستديرة

بني البلدان والشركات واملؤسسات الصغرية واملتوسطة لعرض احللول وجماالت اخلربة الرئيسية لديها.  المعرض الدوليوجيمع 
ويشجعكم االحتاد على النظر يف تنظيم حضوركم من خالل جناح وطين أو جناح مستقل وضمان حضور املؤسسات الصغرية 

كرمي أفضل ت يرمي إىلالذي  برنامج جوائز تليكوم العالمي لالتحادأو مبادرات الشركات املؤهلة للمشاركة يف واملتوسطة 
 .لتحقيق الصاحل االجتماعيالقائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  الواعدة االبتكارات

للتواصل مع زمالء من كبار ممثلي الصناعة  فرص تواصل رفيعة المستوىأيضا   2018ويتيح تليكوم العاملي لالحتاد لعام 
جارية وتيسري سيق بني األعمال التللتن املتخصصةذلك حضور حفل االفتتاح واملناسبات االجتماعية األخرى واخلدمة  يف مبا

 التواصل اخلاصة وتطبيق احلدث اخلاص بنا. ومساحاتاالجتماعات الثنائية للقادة 
 .http://telecomworld.itu.intيف املوقع التايل:  اخلاصة جبميع جوانب احلدث الكاملة وميكن االطالع على التفاصيل

 العام ناألمي
 

 2018 يونيو 12جنيف،  

 إدارات الدول األعضاء يف االحتاد؛ - Xin LIU :جهة االتصال
 ؛البعثات الدائمة يف جنيف -
 اهليئات التنظيمية الوطنية؛ -
 قطاعات االحتادأعضاء  -

 5886/5418 730 22 41+ اهلاتف:

 6444 730 22 41+ الفاكس:

 guestrelations.telecom@itu.int :الربيد اإللكرتوين

 CL-18/17الرسالة املعممة/ املرجع:
  

 2018 سبتمبر 10-13 جنوب إفريقيا،، بانر يد، 2018تليكوم العالمي لالتحاد لعام  إلى حضوردعوة  :الموضوع
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الوزراء/رؤساء واحلصول على تفاصل التسجيل اخلاصة ب اهتمامهلتأكيد  بأمانة تليكوم االحتادويدعو االحتاد مكتبكم إىل االتصال 
 وبني الشباب.أننا نرحب بصفة خاصة مبشاركة املندوبات واملند مع مالحظةاملنظمات والزمالء املصاحبني، 

 يف سبتمرب. 2018أتطلع إىل الرتحيب بكم يف تليكوم العاملي لالحتاد لعام و 

 التقدير واالحرتام.وتفضلوا بقبول فائق 

 ]األصل عليه توقيع[

 هولني جاو
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