
 

International Telecommunication Union • Place des Nations • CH-1211 Geneva 20 • Switzerland  
Tel: +41 22 730 5111 • Fax: +41 22 730 5545/730 5484 • E-mail: bdtmail@itu.int • www.itu.int/itu-d 

 

 (BDT)مكتب تنمية االتصاالت 
 

 2016أبريل  4 جنيف، BDT/PKM/HCB/004الرسالة املعممة  املرجع:
   

 إىل:  
 ؛األعضاء يف االحتاد إدارات الدول -
  ؛اهليئات التنظيمية -
 ؛االتصاالتأعضاء قطاع تنمية  -
  ؛اهليئات األكادمييةمن عضاء األ -
 ؛األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة -
 ؛املنظمات اإلقليمية والدولية األخرى -
 مراكز التميز -

  

 (CBS)الندوة العالمية لبناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  املوضوع:
 الرقمي""اغتنام فرص بناء القدرات في العصر 

 2016سبتمبر  6-8نيروبي، كينيا، 

  

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

، اليت (CBS-2016) يسرين أن أدعو منظمتكم إىل املشاركة يف الندوة العاملية لبناء القدرات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
باالحتاد  (BDT). ويتوىل تنظيم الندوة مكتب تنمية االتصاالت 2016سبتمبر  8إلى  6نيروبي، كينيا، في الفترة من ستعقد يف 

 الرقمي". "اغتنام فرص بناء القدرات في العصروتستضيفها هيئة االتصاالت الكينية، حو املوضوع  (ITU)الدول لالتصاالت 
والتعليم ومديري عموم هيئات تنظيم االتصاالت/ وجتمع هذه الندوة وزراء حكوميني من وزارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقادة الصناعة من خمتلف أحناء العامل. كما سيشارك يف الندوة ممثلون عن اهليئات األكادميية 
 ومراكز التميز التابعة لالحتاد وخرباء آخرون يف جمال بناء القدرات البشرية.

قطاع  مائدة مستديرة وزارية ستتناول املسائل السياساتية الرئيسية املتعلقة بأولويات بناء القدرات البشرية يف CBS-2016وتضم الندوة 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة. كما ستضم حوارًا بني القادة يركز على ضرورة إقامة 

 التغري. من أجل بناء القدرات يف بيئة رقمية دائمةشراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين 
لعرض مشاريع بناء القدرات يف العامل وأفضل املمارسات من اهليئات األكادميية والصناعة.  معرضوسينظم خالل مدة الندوة 

عرض املخصصة هذا الصدد، تدعى الدول األعضاء وأعضاء القطاع واجلامعات ومراكز التميز إىل االستفادة من مساحة ال ويف
وستخصص مساحات باملعرض على أساس "أسبقية التقدم". وستنشر املعلومات التفضيلية بشأن تيسر  .باجملان لعرض أعماهلا

 .aspx-Building/Pages/CBS-cityD/Capa-www.itu.int/en/ITU.2016املساحات يف الوقت املناسب على 
، ستخصصان ملوضوعي "بناء القدرات يف جمال إدارة اإلنرتنت" و"هيئات 2016سبتمبر  5فعاليتان قبل الندوة يوم وستنظم 
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 التنظيم كأدوات متكينية وكجهات مستفيدة من بناء القدرات".
فعاليات الندوة باإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية. وستتاح الرتمجة الشفوية للغات الرمسية الثالث األخرى لالحتاد حسب  وستجرى

، شريطة وجود مخسة طلبات على األقل 2016يوليو  8طلبات املشاركني، على أن يتبني ذلك يف استمارة التسجيل يف موعد غايته 
 للغة املطلوبة.

 عن للفرد اإلمجايل احمللي الناتج فيها يقل اليت البلدان من للمشاركني بلد لكل واحدة منحة تقدمي جيوز املتاحة، نيةامليزا حدود ويف
احلصول على منحة استكمال استمارة طلب احلصول على منحة واملتاحة يف التقدم بطلب  وعلى الراغبني .أمريكي دوالر 000 2

 .2016يوليو  8على املوقع اإللكرتوين للحدث وإعادهتا يف موعد غايته 
االطالع على مزيد من املعلومات عن االجتماع، مبا يف ذلك مشروع الربنامج وتفاصيل التسجيل واستمارات طلب احلصول وميكن 
ستية األخرى مثل اإلقامة يف الفنادق وترتيبات احلصول على التأشرية على ن املعلومات اللوجمنح وغري ذلك معلى 

2016.aspx-Building/Pages/CBS-D/Capacity-www.itu.int/en/ITU. 
 .CBS-2016ركتكم الفعالة يف الندوة ومشا وأتطلع إىل ردكم اإلجيايب

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 ]ألصل عليه توقيع[

 سانو براهيما
 املدير
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