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 2019 فبراير 4القاهرة،  018674 المرجع:
   

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إدارات إلى:  

 جميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت         

 الشركاء في الدول العربية        

       في الدول العربيةالمؤسسات األكاديمية         

قليمية والدولية ذات العالقةالمنظمات اإل          

االستشاريةللفرق اإلقليميين  والنواب رؤساءال          

       والمجموعات الدراسية        

والتنمية والراديو(بقطاع التقييس )          
   

 الموضوع:

 

 ( RDF-ARBللتنمية لالتحاد الدولي لالتصاالت )العربي المنتدى اإلقليمي 

   2019مارس  19لبنان،  -بيروت 

 ،تحية طيبة وبعد
 

الذي لالتحاد الدولي لالتصاالت  للتنميةالعربي يسرنا دعوتكم لحضور المنتدى اإلقليمي     

اجتماع تنسيقي إقليمي هذا المنتدى  يعتبر. اللبنانيةبالجمهورية  بيروت،في  2019مارس  19سيعقد في 

، باإلضافة إلى التوجهات االستراتيجية 2019ألعضاء االتحاد من أجل استعراض خطته التشغيلية لعام 

بما في ذلك البرامج واألنشطة  2022-2019والمستقبلية لتنفيذ الخطة التشغيلية اإلقليمية لالتحاد 

ذلك، فإن المنتدى يتيح فرصة للحوار الرفيع  (. وعالوة علىRIsالمقترحة لتنفيذ المبادرات اإلقليمية )

المستوى بين أعضاء االتحاد وأصحاب المصلحة اآلخرين من المنطقة العربية من أجل تضافر الجهود، 

 والسعي إلى شراكات جديدة واالتفاق على مجاالت األولوية للفترة المقبلة.
 

 Arab Highالعربي رفيع المستوى )يتم تنظيم المنتدى لهذا العام كجزء من أنشطة المنتدى 

Level Forum (AHLF)( المعني بتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات )WSIS وأهداف )

تنظمه والذي  ،لبنان - في بيروت 2019مارس  21إلى  19خالل الفترة من  SDGs)التنمية المستدامة )

منظمة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( بالتعاون مع المكتب اإلقليمي العربي 

لالتحاد الدولي لالتصاالت. يهدف المنتدى العربي رفيع المستوى إلى تعزيز تنفيذ مخرجات القمة العالمية 

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة للعربية. لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة في المنطقة ا

 (.اضغط هناموقع المنتدى على موقع المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت )
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 مشروع جدول األعمال، نموذج يمكنكم االطالع على كافة الوثائق المتعلقة بهذه األنشطة، مثل

 ونموذج حجز الفندقالتسجيل عبر اإلنترنت  رابطللمشاركين، نشرة المعلومات  ،ةمنحال طلب

الدولي  تحادالللمكتب اإلقليمي العربي على الموقع اإللكتروني ل سيتم توفيرهاوالتي والتأشيرات 

 (. اضغط هنا) لالتصاالت

 

ً بأن من خالل الموقع اإل اإلنترنت ندعوكم للتسجيل عبر آخر لكتروني المذكور أعاله. علما

 .2019مارس  5موعد للتسجيل هو 

 

في  األقل نمواً والبلدان ذات الدخل المنخفضالعربية تسهيالً لمشاركة بعض الوفود من الدول 

من  واحد نفقات السفر واالقامة لمندوبلتغطية  الكاملةالمنح فإنه يوجد عدد محدود من  هذه االنشطة،

 تعبئة نموذج. وعلى اإلدارات الراغبة في طلب المنحة 2019مارس  21الى  19للفترة من  هذه الدول

 .2019مارس  1أقصاه المذكور أعاله في موعد  االلكترونيالمتوفر على موقع  المنحةطلب 
 
فيرجى عدم التردد في  أعاله،مزيد من المعلومات حول المنتدى واألحداث المذكورة ولل 

منسق البرامج بالمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، ، يبالسيد/ كريم عبد الغناالتصال 

  (.karim.abdelghani@itu.int)على البريد االلكتروني: 

 

 .نتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذه األنشطة وأن نراكم في بيروت

  

 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحترام،،،                  
 

 

   مهندس/ ابراهيم الحداد                                                               

 

 
 

 المدير االقليمي للمكتب اإلقليمي العربي       

 االتحاد الدولي لالتصاالت                                                                     
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