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 االتحاد الدولي لالتصاالت
 المكتب اإلقليمي العربي

 

 

Ref:  017769        2102 أبريل 2، القاهرة   

 

 

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إداراتإلى: 
  وجميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت واالعضاء المنتسبين في الدول العربية       
 والمنظمات االقليمية والدولية ذات العالقة       

 

 " المستدامةالذكية و  لمدنا" حول تحاد الدولي لالتصاالتاال منتدىلموضوع: ا
 2015 مايو 3-4 ،االمارات العربية المتحدة – أبو ظبي            

              

 وبعد،حتية طيبة 
تنفيذ املبادرات املعتمدة ( واخلاص بWTDC-14) 4172للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت للعام  (71)عمال بالقرار رقم 

كجزء نظيمه  والذي يأيت ت ،“املدن الذكية واملستدامة"حول  لالتصاالت الدويل االحتاد منتدىيسرنا دعوتكم للمشاركة يف  ،إقليميا
مية الذكية واملستدامة، واالتصاالت للتن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات "استخداممن املراحل املقرتحة لتنفيذ املبادرة اإلقليمية حول 

االجتماع األخري مباشرة يعقب هذا املنتدى . 4172 مايو 3-4االمارات العربية املتحدة،  – أبو ظيبيف زم  عقد  املو ، "ومحاية البيئة
االجتماع األول للمسألة اجلديدة رقم و ( 2015مايو  6-2( صباحاواألربعاء ) ثالثاءحول املدن الذكية واملستدامة )ال املختصللفريق 

  .اخلاصني بقطاع التقييس (2015مايو  1 – 6 واخلميس (مساءا) األربعاءحول املدن الذكية واملستدامة ) 41
 

ة الذكية واملستدامة التنمياملعلومات واالتصاالت يف  استخدام تكنولوجيات يةبناء الوعي بشأن كيفليهدف هذا املنتدى 
 .  يف هذا اجملال اقوم هبيميكن أن اليت وأدوار خمتلف أصحاب املصلحة بالرتكيز على املدن الذكية 

 

 املواضي  التالية: ا املنتدىناقش هذيس
 ،" املستدامة التنمية الذكية" الوطنية حولواالسرتاتيجيات  والسياسات اخلطط (7

 الذكية املستدامة، للمدن واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استخدام (4

 معايري ومؤشرات أداء املدينة الذكية املستدامة وكيفية رصدها، (3

 املستدامة، للمدن الذكية األساسية اهلياكل (2
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 املستدامة. للمدن الذكية طريق خارطة (2
؛ نتدىامل اثائق املتعلقة هبذهذا وتتوفر الو . ترمجة فورية م  توفراملنتدى خالل  اللغتني العربية واإلجنليزية استخدامسيتم  

موق  ى هذا النشاط، عل مجي  ما يستجد خبصوصمثل جدول األعمال، نشرة املعلومات ومنوذج حجز الفندق، باإلضافة إىل 
 على العنوان التايل:  االنرتنت اخلاص باملكتب اإلقليمي

 http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2015/SSC/SSC.aspx 

 :التايل من خالل موق  التسجيليرجى التسجيل عرب اإلنرتنت للمشاركة، 
T/misc/edrs.registration.form?_eventid=3000772-http://www.itu.int/online/regsys/ITU  

 .31/2/2015 علما بان أخر موعد للتسجيل هو
 

لتغطية  كاملةلااملنح ، فإنه يوجد عدد حمدود من املنتدى هذا وتسهياًل ملشاركة بعض الوفود من الدول االقل منوا يف 
ملنتدى ا. وعلى االدارات الراغبة يف طلب املنحة تعبئة النموذج املتوفر على موق  واحد فقط ملشارك السفرو االقامة تكاليف 

 .51/2/2015 يف موعد أقصا  اعال ملذكور ا
 

العريب  يباملكتب االقليم مسئول مساعد برامج، مصطفى املهدي/ ملهندسامن املعلومات، ميكنكم االتصال بـملزيد 
 Mahdi@itu.int-Ahmed.Al-Mustafa   على الربيد االلكرتوين: لالحتاد الدويل لالتصاالت،

 

 .أبوظيبوان نراكم يف  نتطل  ملشاركتكم الفعالة يف هذا احلدث

 واالحرتام،،،وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير   
 

 ابراهيم احلداد املهندس/   

 
 املدير االقليمي للمكتب اإلقليمي العريب  

 االحتاد الدويل لالتصاالت     
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