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 األمين العام
 
 2019فرباير  27جنيف،  
 

 إدارات الدول األعضاء يف االحتاد - Xin LIU :جهة االتصال
 البعثات الدائمة يف جنيف -
 اهليئات التنظيمية الوطنية -
 إليهاأعضاء قطاعات االحتاد واملنتسبني  -
 اهليئات األكادميية -

 5886/5418 730 22 41+ اهلاتف:
 6444 730 22 41+ الفاكس:

 guestrelations.telecom@itu.int الربيد اإللكرتوين:

 CL-19/05الرسالة املعممة  املرجع:
  

 2019دعوة إلى حضور تليكوم العالمي لالتحاد لعام  املوضوع:

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

أن يدعو دوله األعضاء وأعضاء قطاعاته واهليئات التنظيمية الوطنية إىل حضور تليكوم  (ITU)يسر االحتاد الدويل لالتصاالت 
 .بودابست، هنغاريا سبتمرب يف 9-12 الذي سيعقد يف الفرتة 2019العاملي لالحتاد لعام 

قدرة  ،"لنبتكر معا : التوصيلية مجال اهتمامنا"، الذي ينظ م حتت موضوع 2019وسيستكشف تليكوم العاملي لالحتاد لعام 
التكنولوجيا على تسريع عجلة التنمية بالرتكيز على ضرورة التعاون على الصعيد الدويل عرب القطاعات لضمان أن حتول 

 ة إجيابية يف مجيع أحناء العامل.التكنولوجيات الرقمية حياة اإلنسان بطريق
وسيشمل احلدث معرضا  دوليا  للحلول الرقمية، ومنتدى عامليا  للمناقشات وتبادل املعارف على أعلى مستوى، وبرناجما  مرموقا  

 الصغرية واملتوسطة.ربى والشركات ملنح اجلوائز، وأنشطة تواصل تستهدف احلكومات والشركات الك
إىل منصته لدعم االبتكار والنمو وتعزيزمها يف الشركات الصغرية واملتوسطة، خاصة  2019وسيستند تليكوم العاملي لالحتاد لعام 

كرميا  للحلول ت برنامج منح الجوائزاملخصص يف املعرض و فضاء االبتكارو برنامج الشركات الصغيرة والمتوسطةمن خالل 
 واالتصاالت ذات األثر االجتماعي.ائمة على تكنولوجيا املعلومات املبتكرة الق

 وميكن االطالع على التفاصيل الكاملة بشأن احلدث، مبا يف ذلك فرصة ترشيح متحدثني يف املنتدى، يف املوقع التايل:

http://telecomworld.itu.int. 
لتأكيد اهتمامكم واحلصول على تفاصيل التسجيل اخلاصة  بأمانة تليكوم االحتادويدعو االحتاد مكتبكم إىل االتصال 

والتعهد  سنيمناصري املساواة بني اجلن مببادرةيف إطار التزامي بالوزراء/رؤساء املنظمات والزمالء املصاحبني التابعني لكم. و 
اشيا  مع هذا التعهد ومع ومت .تقريرا  عن متثيل النساء يف مجيع اجتماعات االحتاد، يقدم االحتاد بتحقيق املساواة بني اجلنسني

 وفدكم. املساواة بني اجلنسني وتعميمها، أحثكم على إيالء اهتمام خاص للتوازن بني اجلنسني يفسياسة االحتاد بشأن 
 يف سبتمرب القادم. 2019وأتطلع إىل الرتحيب بكم يف تليكوم العاملي لالحتاد لعام 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 ]األصل عليه توقيع[

 هولني جاو
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