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 (BDT) مكتب تنمية االتصاالت
 

 2018 فرباير 7جنيف،  Circular BDT/PKM/HCB/003 املرجع:
   
 :إىل  

 ؛إدارات الدول األعضاء يف االحتاد -
 ؛هيئات التنظيم الوطنية -
 ؛يف االحتادقطاع تنمية االتصاالت أعضاء  -
مة املنضاألكادميية ومعاهد البحوث  اهليئات -

 ؛الحتادا إىل
 ؛األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة -
 املنظمات اإلقليمية والدولية األخرى؛ -
 مراكز التميز -

  

   

 (CBS) الندوة العالمية لبناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت املوضوع:
 يكيةالجمهورية الدومين ،"تنمية المهارات من أجل االقتصاد والمجتمع الرقميين" سانتو دومينغو

 2018يونيو  20-18

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

اليت  (CBS) يسرين أن أدعو منظمتكم إىل املشاركة يف الندوة العاملية لبناء القدرات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ويُنظم الندوة مكتب تنمية . 2018يونيو  20إلى  18في الفترة من  ،سانتو دومنيغو، الجمهورية الدومينيكيةستعقد يف 
 .(INDOTEL)ويستضيفها املعهد الدومينيكي لالتصاالت  (ITU)التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت  (BDT) االتصاالت

مناقشة كيفية تغيري  "،تنمية المهارات من أجل االقتصاد والمجتمع الرقميينحول موضوع "واهلدف الرئيسي للندوة اليت تُنظم 
لالقتصاد واجملتمع  املطلوبةالحتياجات من املهارات ل (ICT)االتصاالت و  املعلومات االجتاهات الناشئة يف جمال تكنولوجيات

تحقيق مناقشات حول املتطلبات من املهارات ل تشمل الندوة. وسمما يؤثر بدوره على بناء القدرات وتنمية املهاراتالرقميني، 
تياجات بناء واح على مستوى اجملتمعات، وستبحث تطورات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (SDG)أهداف التنمية املستدامة 

إعداد قوة  ية يفوستناقش الندوة أيضًا دور املؤسسات األكادمي .التدخالت الضرورية يف جمال السياساتالقدرات وستحدد 
التعلم اآليل و  عاملة تناسب االقتصاد الرقمي، وستتناول موضوع التحول الرقمي مبا يف ذلك الذكاء االصطناعي والروبوتات

وإنرتنت األشياء واحلوسبة السحابية وحتليل البيانات الضخمة. وسيحدد حوار بني مراكز التميز وقطاع األعمال واألوساط 
ملبتكرة ملعاجلة فجوة املهارات. وسيعرض عدد من املبتكرين الشباب منتجاهتم وخدماهتم الرقمية يف جمال التعلم األكادميية النهج ا
 القدرات. اإللكرتوين وتنمية
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رين يعملون كادميية وخرباء خخوجتمع الندوة بني جمموعة متنوعة من أصحاب املصلحة من احلكومات ودوائر الصناعة واهليئات األ
جمال التكنولوجيات الناشئة وتنمية املهارات البشرية. وسيقوم املشاركون بتبادل املعلومات بشأن خرباهتم وتقدمي دراسات احلالة  يف

سيما  ميني، اللتعزيز القدرات من أجل االقتصاد واجملتمع الرق سبل املضي قدماً ومناقشة الشراكات احملتملة وتقدمي توصيات بشأن 
 .البلدان النامية يف

يف تعزيز التعاون بني االحتاد وقطاع األعمال  2018يتمثل أحد األهداف الرئيسية للندوة لعام وبناًء على األحداث السابقة، 
 واألوساط األكادميية يف جمال تنمية القدرات من أجل املستقبل الرقمي.

مسية األخرى وستتاح الرتمجة الشفوية للغات العمل الر  اإلنكليزية واإلسبانية وبدون استخدام الورق. وستجري الندوة باللغتني
، وشريطة وجود مخسة 2018مايو  4ذلك يف استمارة التسجيل يف موعد أقصاه  تبيانلالحتاد حسب طلبات املشاركني، وينبغي 

 طلبات على األقل للغة معّينة.
  وسُينشر يف املوقع التايل:

 Building/Pages/events/CBS/2018/default.aspx-D/Capacity-https://www.itu.int/en/ITU من املعلومات  مزيد
لبات طبشأن االجتماع مبا يف ذلك مشروع الربنامج وتفاصيل التسجيل ومجيع املعلومات اللوجستية األخرى مثل ترتيبات اإلقامة و 

 الدخول.احلصول على تأشرية 
 .2018عام ل العاملية لبناء القدرات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالندوة الة يف وأتطلع إىل مشاركتكم الفعّ 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 سانو براهيما
 املدير

 
  

https://www.itu.int/en/ITU-D/Capacity-Building/Pages/events/CBS/2018/default.aspx
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 1امللحق 
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 2امللحق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 


