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 2019 یولیو  15القاھرة،  018748 المرجع:

   

 إلى: جمیع إدارات وھیئات تنظیم االتصاالت العربیة  
 جمیع أعضاء قطاع تنمیة االتصاالت       
 الشركاء في الدول العربیة      
 المؤسسات األكادیمیة في الدول العربیة            
 المنظمات اإلقلیمیة والدولیة ذات العالقة      
 الرؤساء والنواب اإلقلیمیین للفرق االستشاریة      
 والمجموعات الدراسیة            

 (بقطاع التقییس والتنمیة والرادیو)       
         

 
   

 الموضوع:
 

 لالبتكار" الرقمیة الفجوةورشة عمل االتحاد الدولي لالتصاالت حول "سد 
Bridging Digital Innovation Gap  

  2019أكتوبر  2-1 ،جمھوریة مصر العربیة -القاھرة 
 

 ،تحیة طیبة وبعد
 

الرقمیة  ولي لالتصاالت حول "سد الفجوةاالتحاد الدرشة عمل ویسرنا دعوتكم لحضور     
 - القاھرة عقد فيتي ستال"، وتعزیز روح المبادرة الرقمیة والنظم اإلیكولوجیة لبدء التشغیل: لالبتكار

مركز اإلبداع التكنولوجي بالتعاون مع  2019 اكتوبر 2لى إ 1خالل الفترة من  ،جمھوریة مصر العربیة
 .)TIEC( وریادة األعمال

 
وتطویر األطر الخاصة باالبتكار لفائدة  عزیز ریادة األعمالت ھوالورشة ه الھدف العام لھذ

 في الدول العربیة باالعتماد على التكنولوجیات الرقمیة. الناشئة المؤسسات
 
 رابط، مشروع جدول األعمال، مثل على كافة الوثائق المتعلقة بھذا الحدثیمكنكم االطالع و

على الموقع اإللكتروني  للمشاركیننشرة المعلومات  ،ةمنحال طلب نموذج، التسجیل عبر اإلنترنت
 ). اضغط ھنا( الدولي لالتصاالت تحادالللمكتب اإلقلیمي العربي ل
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ً بأن من خالل الموقع اإل اإلنترنت ندعوكم للتسجیل عبر آخر لكتروني المذكور أعاله. علما
 .2019 سبتمبر 52موعد للتسجیل ھو 

 
في  األقل نمواً والبلدان ذات الدخل المنخفضالعربیة تسھیالً لمشاركة بعض الوفود من الدول 

من  واحد اإلقامة لمندوبو نفقات السفرلتغطیة  كاملةالالمنح فإنھ یوجد عدد محدود من  ،ھذا النشاط
المتوفر على موقع  المنحةطلب  . وعلى اإلدارات الراغبة في طلب المنحة تعبئة نموذجلھذه الدو

 .2019 سبتمبر 1أقصاه المذكور أعاله في موعد  االلكتروني
 
مستشار ، صالح الدین معرف /السیدب الـاالتص ، یمكنكمھذه الورشةات عن ـلمزید من المعلوم 

العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، على البرید اإللكتروني  ، بالمكتب اإلقلیميول للدول العربیةأ
)slaheddine.maaref@itu.int(.  

 
 .القاھرةوأن نراكم في الورشة نتطلع لمشاركتكم الفعالة في ھذه 

  
 وتفضلوا معالیكم/سعادتكم بقبول فائق التقدیر واالحترام،،،                  

 
 

   مھندس/ ابراھیم الحداد                                                               
 

 
 

 المدیر االقلیمي        
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