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شاركوا في االحتفاالت بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين 
 2017أكتوبر  11إلنشاء قطاع تنمية االتصاالت في 

 (WTDC-17)المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت  خالل

 

جتري التحضريات على قدم وساق لالحتفال بالذكرى اخلامسة والعشرين إلنشاء قطاع التنمية باالحتاد. وسيكرَّس برنامج خاص 
 أكتوبر. 11لالحتفال يف 

 ملهمون ثونمتحد فيهما يشارك وزاريتين مستديرتين مائدتين الظهر بعد أكتوبر 11 يوم االتصاالت تنمية قطاع وسيستضيف
 .19:30 من الساعة ابتداء   (Alvear Icon)يقام يف فندق ألفري إيكون  بحفل عشاءوستتوج االحتفاالت  .مستقبلية رؤية وذوو

ة وترية لزيادهائلة  اتإمكانرقمي احلايل فهي تنطوي على االقتصاد ال قوام (ICT) وإذ تشكل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
 أهداف التنمية املستدامة وحتسني حياة الناس بطرق أساسية. التقدم يف حتقيق

التفكري  املائدتان املستديرتان الوزاريتان املقاربات اجلديدة وسبلستتناول ، وأفضل املمارساتدراسات احلالة  يف معرض تبادلو 
 14:30 الساعة التنمية املستدامة من من أجل حتقيق أهدافتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  موضوعاجلديدة وآفاق التعاون يف 

 على املستوى رفيعة املداخالت وستثري .17:30إىل الساعة  16:15االقتصاد الرقمي من الساعة  وموضوع 16:00 إىل الساعة
 .ألكادمييةا واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات اخلاص القطاع عنرفيعي املستوى ممثلني  من مقدمة مسامهات الوزراء مستوى

: العنوان ، يرجى االتصال عربالوزاريتني املستديرتني ائدتنيفإذا رغب قادة مؤسساتكم/منظماتكم يف املسامهة يف اجتماعات امل
bdtcommunications@itu.int. 

مسية إلنشاء قطاع تنمية االتصاالت. وستتضمن األ العشاء مناسبة لالحتفال معا  بالذكرى اخلامسة والعشرين حفل وسيكون
 مصلحة صحا أل أيضا   جوائز وسُتمنح .القدامى القطاع ألعضاء خاصة جوائز وستمنح ،برناجما  تفاعليا  مصحوبا  بعدة عروض

 عشاء. وطين أو زي رمسي حلفل زيويوصى بارتداء  .القطاع مشاريع يف واحلالية السابقة مبسامهاهتم اعرتافا   خمتارين
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 فرص الرعاية

 

! مثة سلسلة من الفرص الساحنة لتعزيز احلضور على ملء البصر مبناسبة الذكرى السنوية اخلامسة والعشرين انضم إىل الرعاة
زهاء  سيجمع، الذي 2017إلنشاء قطاع تنمية االتصاالت. وستقام االحتفاالت خالل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 

وزيرا  ونائب وزير والعديد من ممثلي اجملتمع املدين من أصحا  املصلحة  120بلدا ، من بينهم  150شخص من أكثر من  1400
املختلفني، مبا يف ذلك القطاع اخلاص. وللحصول على معلومات عن مزايا ورسوم رزم الرعاية، ترجى زيارة موقعنا اإللكرتوين على 

 www.itu.int/go/en/itudsponsorshipsالتايل:  العنوان
 

 إليكم فرصة فريدة لتعزيز حضوركم على ملء السمع والبصر!
 
 

مدعوون لحضور االحتفاالت بالذكرى السنوية  2017وجميع المشاركين في المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام 
 أكتوبر. 11ة والعشرين في الخامس

 
 
 

 وملواكبة آخر املستجدات، ترجى زيارة:
d25-www.itu.int/itu 

 
 

 

 

 

 

 التواصل يرجى ،االتصاالت تنمية قطاع إلنشاء والعشرين الخامسة ا الذكرى باحتفاالت تتعلق أسئلة أي وبشأن
 bdtcommunications@itu.int العنوان عبر

 41+ 22 730 5568 بالرقم االتصال أو

 

 © 2017 ITU االحتاد الدويل لالتصاالت / 

 

نرحب بالصور الفوتوغرافية اليت تتناول الذكرى اخلامسة والعشرين إلنشاء قطاع تنمية االتصاالت. وإذا كان لديكم 
 .bdtcommunications@itu.intصور فوتوغرافية تودون املشاركة هبا، يرجى إرساهلا إىل العنوان 
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