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 CL-19/35 المرجع:
الدول األعضاء في االتحاد الدولي إلى 

 مسؤول لالتصاالت
 االتصال:

  السيد كريستوفر كالرك
(Mr Christopher Clark) 

البريد 
 اإللكتروني:

sme@itu.int  

   
جلسات تشاور للدول األعضاء: تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال  الموضوع:

 التكنولوجيا واالبتكار

 حضرات السادة والسيدات،

 تحية طيبة وبعد،

شركات التشجيع " يُطلق عليها اسم التشاورجلسات يسرني أن أدعو وفدكم إلى المشاركة في سلسلة من 
 2019سبتمبر  10. وستُعقد الجلسة األولى في "واالبتكار مجال التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة العاملة في

ونعتزم تنظيم جلسات مماثلة خالل بودابست، هنغاريا.  سيُعقد فيأثناء تليكوم العالمي لالتحاد الذي 
وكذلك أثناء منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات  2020عة للمجلس في أوائل اجتماعات أفرقة العمل التاب

 مناسبات أخرى.و 2020في 

وينظم االتحاد هذه السلسلة من المشاورات كمتابعة للمناقشات الممتازة التي دارت خالل دورة مجلس 
للقرار  االتحاد. ووفقا   عملفي وإشراكها  (SME)تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة  بشأناالتحاد األخيرة 

لمعايير األهلية وقرر تطبيق رسوم جديدة مخفضة (، وضع مجلس االتحاد الصيغة النهائية 2018)دبي،  209
الصفحة اإللكترونية الخاصة ويرجى زيارة . 2020في يناير  من الشركات الصغيرة والمتوسطة للمنتسبين

 اد للحصول على مزيد من المعلومات.في الموقع اإللكتروني لالتح بالشركات الصغيرة والمتوسطة

يرة كات الصغوخالل المناقشات التي جرت في المجلس، أُشير إلى ضرورة بذل جهود خاصة لمساعدة الشر
وفي هذا السياق، ستتيح هذه  اال  فيها.أن تنضم إلى أسرة االتحاد وتصبح عضوا  فع   علىوالمتوسطة 

المشاورات الفرصة للدول األعضاء المهتمة لكي تتبادل أفضل الممارسات بشأن السياسات والمبادرات 
تحدد مجال التكنولوجيا، و عاملة فيوالبرامج الوطنية الحالية التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ال

الشركات في عمل االتحاد، بما في ذلك لجان الدراسات  هذه اإلجراءات المحددة التي يمكن اتخاذها إلشراك
والبرنامج الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة التابع  والدورات التدريبيةله وورش العمل  التابعة

 لتليكوم العالمي لالتحاد. وسيُرسل قريبا  جدول أعمال مفصل بهذا الشأن.

تجري التشاور األولى التي س لحضور جلسة واإلفادة بالمشارك المرشحاهتمامكم  بإبداءويرجى أن تتفضلوا 
إلى أمانة االتحاد في العنوان التالي:  2019أغسطس  16 موعد أقصاه فيأثناء تليكوم العالمي لالتحاد 

@itu.intsme. 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 )توقيع(

 جاو هولين
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