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 2021س مار14 القاھرة،  019061 المرجع:

   

 إلى:   
 

 جمیع إدارات وھیئات تنظیم االتصاالت العربیة
 جمیع أعضاء قطاع تنمیة االتصاالت 

 الشركاء في الدول العربیة
ألكادیمیة في الدول العربیة     المؤسسات ا

المنظمات اإلقلیمیة والدولیة ذات العالقة 
الرؤساء والنواب اإلقلیمیین للفرق 

 والمجموعات الدراسیة       االستشاریة
 المنظمات اإلقلیمیة في المنطقة العربیة

 منظمات األمم المتحدة
 منظمات الشباب العربي

  
   

 الموضوع:
 

 مجموعة الشباب في المنطقة العربیة -الجیلمبادرة توصیل 

 حیة طیبة وبعد،ت
 

الحافز بناء ل، 2020نوفمبر  9"الطریق إلى أدیس" في مبادرة االتحاد الدولي بعنوان تم إطالق 
      2021االت لعام ـنحو المؤتمر العالمي لتنمیة االتصوتسلیط الضوء على اطر بناء أساسیة 

)WTDC-21 تم اإلعالن عن مبادرة وكجزء من ھذه المبادرة العامة  .لالتصاالتالدولي ) لالتحاد
العالمیة  "Generation Connectتوصیل الجیل "محددة وھي 

)https://www.itu.int/generationconnect(،  والتي تھدف إلى إشراك الشباب في جمیع أنحاء
إلى . كما تھدف ھذه المبادرة الیومت في ظل تغییرا يالتغییر الرقمفي العالم وتشجیع مشاركتھم كشركاء 

 . وتواصالً  تمكین الشباب بالمھارات والفرص لتعزیز رؤیتھم لمستقبل أكثر اتصاالً 
 

ھم من أجل تقدیم ترشیحاتلى جمیع األعضاء والجھات ذات صلة إالدعوة أرسل االتحاد علیھ، بناء 
(الرسالة المعممة رقم      مام إلى مجلس رؤى "توصیل الجیل"لالنض من الشباب

BDT/DNS/DGS/067والذي یھدف إلى توفیر التوجیھ االستراتیجي 2020 نوفمبر 24 ) بتاریخ ،
 لالتحاد بشأن مشاركة الشباب وتمكینھم، من بین قضایا أخرى.
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، یسعدني أن أعلن العربي لھدف زیادة تعزیز مشاركة الشباب على المستوى اإلقلیمي ووصوالً 
                                 العربیة لمبادرة توصیل الجیل اء مجموعة الشباب في المنطقة عن إنش

)ARB-ARB Group (GC –Generation Connect (  ودعوة مؤسستكم الكریمة لتقدیم الدعم
عاًما ممن لدیھم اھتمام و/أو  24و 18تتراوح أعمارھم بین یحكم لشاب أو شابة من خالل ترش لھذا العمل

كما یجب أن یمتلكوا مھارات اتصال ومھارات  .خبرة ومعرفة في مجال التقنیات الرقمیة والتحول الرقمي
ة على العمل عن بعد في فرق، ومستوى متقدم في اللغة اإلنجلیزیة أو تحلیلیة وكتابیة قویة، وأیضا القدر

فریدة للشباب للمساھمة في عمل االتحاد الدولي فرصة توفیر حیث سیتم  الفرنسیة باإلضافة للغة العربیة. 
للشباب العربي لمناقشة الفرص والتحدیات  منصة افتراضیةمن خالل  لالتصاالت في المنطقة العربیة

من خالل ھذه المنصة، سیتم استشارة الشباب وتبادل اھتماماتھم وشواغلھم و .ة بالتقنیات الرقمیةالمتعلق
 ووجھات نظرھم بشأن التحول الرقمي مع أعضاء االتحاد.

 
على إنشاء وثیقة ذات مصادر جماعیة لیتم  ستعمل المجموعة العربیة لمبادرة توصیل الجیل

الرقمیین في اجتماع محدد بعد االجتماع التحضیري اإلقلیمي للمؤتمر تقدیمھا من قبل ممثلي الشباب 
). وبعد ذلك، ستواصل RPM-ARBفي المنطقة العربیة ( 2021ت لعام العالمي لتنمیة االتصاال

 Generation( المجموعة عملھا، وستقدم مساھمات قیمة فیما یتعلق بتنظیم القمة العالمیة للشباب
Connect (خالل الفتعقد وف التي س) المؤتمر العالمي لتنمیة االتصاالت  قبیل، )2021نوفمبر  7-6ترة

WTDC-21 ،بأدیس أبابا، اثیوبیا)2021تشرین الثاني /نوفمبر 19-8( الذي سوف یعقد خالل الفترة ، . 
 

تم إطالق ھذه المبادرة تماشیاً مع استراتیجیة االتحاد الدولي لالتصاالت للشباب التي تھدف لقد 
حسین حیاة الشباب في جمیع أنحاء العالم وإحداث تأثیر حقیقي علیھا، وضمان المشاركة الھادفة إلى ت

للشباب في االتحاد الدولي لالتصاالت باعتبارھم أحد أصحاب المصلحة الرئیسیین في تنفیذ خطة عام 
االتصاالت وتقنیة كما ستحظى ھذه المجموعة بدعم إدارة تنمیة  ،.من أجل التنمیة المستدامة 2030

 المعلومات في جامعة الدول العربیة.
 

 25عبر اإلنترنت بحلول توفر یرجى من الشباب العربي تقدیم ترشیحاتھم من خالل النموذج الم
شجع مشاركة الفتیات في ھذه نبأننا ، علماً مساًء بتوقیت القاھرة 11:59، الساعة 2021مارس/آذار 

عن تشكیل النھائي اإلعالن ي باختیار مرشح واحد من كل دولة وسیقوم المكتب االقلیمالمبادرة. 
، بعد إجراء تحلیل متعمق لجمیع 2021نیسان بریل/أ 8بحلول مع األسماء التي تم اختیارھا لمجموعة ل

. ویمكنكم الحصول 2021بریل/نیسان أ 11في كما سیعقد االجتماع االفتتاحي للـمجموعة . الترشیحات
الموقع اإللكتروني:  المعلومات حول مجموعة الشباب للمنطقة العربیة علىعلى المزید من 

).aspx-21/YouthARB21/YouthPresence/ArabStates/Pages/Events/20-D/Regional-https://www.itu.int/en/ITU(. 
 

 في االتحاد مبادرات وتنفیذ لدعم العربیة الدول جامعة مع التعاون أھمیة على نؤكد أن نود كما
 ھذه نجاح لضمان معنا للعمل العربیة المنطقة في األعضاء جمیع كذلك   وندعو العربیة، المنطقة

 ھذا في البلدان جمیع تمثیل لضمان بلدانكم في الشباب شبكات بتفعیل قمتم لو ممتنین وسنكون المبادرة،
 . التحویلي الجھد
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األمیرعلي، مسؤول برامج بالمكتب  رودة/مھندسةمن المعلومات، یرجى االتصال بالللمزید 
 .Rouda.alamirali@itu.intلكتروني: الدولي لالتصاالت على البرید اإل اإلقلیمي العربي لالتحاد

 
 .طلع إلى دعمكم لھذه المبادرة الھامةنت
 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدیر واالحترام،
 

 
 

 

  
 عادل محمد درویش

 مدیر المكتب اإلقلیمي
 االتحاد الدولي لالتصاالت

 واليخالد 
 االتصاالت وتقنیة المعلومات تنمیة مدیر إدارة 

 الدول العربیةجامعة  -لقطاع االقتصادي ا
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