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 2018 أغسطس7 القاهرة،  018558 المرجع:
   

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إدارات إلى:  

 وجميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت        

 والشركاء في الدول العربية       

       في الدول العربية والمؤسسات االكاديمية       

 والمنظمات االقليمية والدولية ذات العالقة       
   

 الموضوع:

 

 الرقمي شمولسبوع الأل الحفل الختاميالرقمي ولشمول منتدى رفيع المستوى حول اال

 2018 سبتمبر 27، السودانجمهورية  – خرطوملا

 ،تحية طيبة وبعد
 

 الحفل الختاميوالرقمي لشمول منتدى رفيع المستوى حول اال سعادتكم لحضور/دعوة معاليكميسرنا 

بالتعاون مع  المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت والتي ينظمه الرقمي شمولالسبوع أل

الجهاز  بمقر، وذلك 2018 سبتمبر 27يوم  ،ومنظمة اليونسكو بالسودان جهاز تنظيم االتصاالت والبريد

  .السودان -بالخرطوم 

 

يهدف الى تسليط الضوء على و الحفل الختامي ألسبوع الشمول الرقميرفيع المستوى المنتدى هذا  يعد

المنتدى ها سيتناولبعض التجارب الناجحة في المنطقة العربية وأيضا تبادل الخبرات في مجاالت محددة 

 :من ضمنها

  النفاذ لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 الشمول المالي الرقمي 
 الشمول الرقمي والتعليم 
 التكنولوجيات الحديثة والشمول المالي  

 

اليونسكو  منظمةلكم دعوة مشتركة بين االتحاد الدولي لالتصاالت و اإرسالنقد سبق أنه الجدير بالذكر و

القاهرة يعقد في ـسفي المنطقة العربية: النفاذ واالعتماد والتطبيق، والذي  الشمول الرقميبوع ـأس بشأن

جميع أصحاب المصلحة في حيث أن . 2018 سبتمبر 28-23 الفترةخالل  ،جمهورية مصر العربية –

نشطتهم إلى تنظيم نشاط واحد على األقل خالل هذا األسبوع إللقاء الضوء على أمدعوون المنطقة العربية 

الرقمي شمول عكس موضوع الي بما ،سواء على المستوى الوطني أو اإلقليمي المجال،الرئيسية في هذا 

سيتم الترويج لكافة هذه األنشطة على موقع أسبوع الشمول الرقمي وأيضا في وسائل . ةفي المنطقة العربي

وأيضا كيفية االنضمام كشريك يمكنكم االطالع على كافة الوثائق المتعلقة بهذا النشاط  .االعالم المختلفة

 (.اضغط هنا) من خالل الرابط التاليفي أسبوع الشمول الرقمي 
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المعلومات ونموذج طلب ؛ مثل جدول األعمال، نشرة دىنتالمهذا، وتتوفر جميع الوثائق المتعلقة بهذا 

، باإلضافة إلى جميع ما يستجد، على موقع االنترنت الخاص منحة ورابط التسجيل عبر اإلنترنتال

  .(اضغط هنا)بالمكتب اإلقليمي 

 

 20أقصاه في موعد  المشاركة والتسجيل على الخط من خالل الرابط المذكور أعالهنشجعكم على 

  .2018سبتمبر 

 

في هذا النشاط، فإنه والدول ذات الدخل المنخفض وتسهيالً لمشاركة بعض الوفود من الدول األقل نمواً 

كل دولة من الدول  القامة لمندوب واحد مناو السفر لتغطية نفقات كاملةالمنح اليوجد عدد محدود من 

نموذج طلب المنحة، إرسال في طلب المنحة  الراغبينوعلى  والدول ذات الدخل المنخفض،األقل نمواً 

 أغسطس 72في موعد أقصاه المنتدى، بعد تعبئته وتوقيعه من قبل إداراتهم المعنية، على موقع والمتوفر 

8201. 

 

، كريم عبد الغني /ستاذباألال ـاالتص ، يمكنكمالمنتدىهذا عن أو االستفسارات ات ـلمزيد من المعلوم

                           التالي: نياالت، على البريد االلكتروـي لالتصـاد الدولـي لالتحـالبرامج بالمكتب اإلقليمي العرب  نسقم

(karim.abdelghani@itu.int.) 

 

 .خرطومالوأن نراكم في منتدى ال انتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذ

 

 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحترام،،،                  

 

 

   مهندس/ ابراهيم الحداد                                                               

 
 

 اإلقليمي العربي المدير االقليمي للمكتب       

 االتحاد الدولي لالتصاالت                                                                      
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