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 2020 برنوفم 10القاھرة،  018995 المرجع:
   

 العربیة االتصاالت وھیئات تنظیم جمیع إدارات :ىلإ  
 جمیع أعضاء قطاع تنمیة االتصاالت         
 الشركاء في الدول العربیة        

       في الدول العربیةالمؤسسات األكادیمیة         
قلیمیة والدولیة ذات العالقةالمنظمات اإل          
االستشاریةللفرق اإلقلیمیین  والنواب رؤساءال          
       والمجموعات الدراسیة        
منظمات األمم المتحدة في المنطقة العربیة          

المتحدة في الدول لمنسقون المقیمون لألمما          
       في المنطقة العربیة        
جمیع أصحاب المصلحة من غیر أعضاء           
االتحاد الدولي لالتصاالت          

   

 للمنطقة العربیة للتنمیةالمنتدى اإلقلیمي  الموضوع:
 

 ،تحیة طیبة وبعد
 

عنوان ت تح" للمنطقة العربیة للتنمیةالمنتدى اإلقلیمي " يللمشاركة ف یسعدني أن أدعوكم
للدول  التحاد الدولي لالتصاالتالمكتب اإلقلیمي لینظمھ  والذي، "تحدید المسار نحو عقد العمل الرقمي"

سیتم و القاھرة. بتوقیت) 15:00 - 12:00(الساعة  2020 برنوفم 26و 25 یومي ویعقد عن بعد العربیة
 .والفرنسیةنجلیزیة اإلمع وجود ترجمة للغات العربیة باللغة  منتدىتقدیم ال

 
یأتي في وقت صعب للغایة لیس فقط للمنطقة منطقة العربیة ھذا العام المنتدى اإلقلیمي للتنمیة للن أ

  .على المنطقة العربیة بمستویات غیر مسبوقة 19-أثرت جائحة كوفید أجمع، حیثولكن للعالم 
 

 :النحو التالي على ھيھذا العام للمنتدى اإلقلیمي للتنمیة اأھداف 
 

في بیئة ما  2030تشكیل رؤیة للتحول الرقمي اإلقلیمي لتحقیق أجندة التنمیة المستدامة لعام  .1
 .19-لكوفیدا بعد
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 تسلیط الضوء على فرص التعاون من خالل أطر التعاون المستدام لألمم المتحدة. .2

 
یویة واإلعداد العالمي لالتصاالت الراد زیادة الوعي وتعزیز التنسیق لتنفیذ نتائج المؤتمر .3

 .والمؤتمر العالمي لتنمیة االتصاالت العالمیة لتقییس االتصاالتللجمعیة 
 
تعزیز فرص التعاون مع أصحاب المصلحة المعنیین بما یتماشى مع أنشطة المكتب اإلقلیمي  .4

 .2021العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت لعام 
 
مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة في المنطقة العربیة، بما في مشاركة  إلىالمنتدى ھدف ی

ذلك ممثلین من وزارات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، ومنظمي االتصاالت، ومشغلي االتصاالت، 
والمؤسسات األكادیمیة، ومنظمات األمم المتحدة، والمنسقین المقیمین لألمم المتحدة، فضالً عن أصحاب 

 .ذوي الصلة المصلحة اآلخرین
 
والوثائق التسجیل مسودة جدول األعمال ورابط  ذلك في بماالتفصیلیة المعلومات الطالع على ل

علما بان اخر موعد  .1)ھنا انقر( التالي الرابط على منتدىلل الرئیسیة الصفحةزیارة  كممكنیذات الصلة، 
كریم  /سیدال التواصل معالمعلومات، یمكنكم االستفسارات وولمزید من  .2020 نوفمبر 24للتسجیل ھو 
، على البرید اإللكتروني بالمكتب اإلقلیمي العربيلبرامج، ا منسق، عبد الغني

)karim.abdelghani@itu.int(. 
 

 .ذا الحدث الھامھالذي سیساھم في إنجاح نتطلع لمشاركتكم الفعالة 
                  

 وتفضلوا بقبول فائق التقدیر واالحترام،             
 

                                                                                                                 
                                درویشمحمد عادل 

 مدیر المكتب اإلقلیمي
 االتحاد الدولي لالتصاالت
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