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Reference: …………017367……: 2013/11/18                                                                       الرقم   :التاريخ

 بما فيها هذه الصفحة(  2ات )عدد الصفح                                   
 

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم إلى جميع إدارات تعـميـم

 في الدول العربيةوالشركاء  عضاء قطاع تنمية االتصاالتوجميع أ

 والمنظمات االقليمية والدولية ذات العالقة
 

    العالم العربي"،نحو محتوى رقمي يعزز الشفافية والمشاركة واالبداع في " بعنوان منتدىالموضوع: 

 3102 ديسمبر 8، جمهورية مصر العربية - لجيزةا             
 

 بعد ،تحية طيبة و
 

 يسعدنا توجيه الدعوة الى، لهذا العام في اطار خطة عمل المكتب اإلقليمى العربى

المحتوى في مجال السياسات والخطط اإلستراتيجية والخبراء مسئولين عن وضع للو معاليكم/سعادتكم

ع في نحو محتوى رقمي يعزز الشفافية والمشاركة واالبدا" بعنوان منتدى إقليمىللمشاركة في  الرقمي
القرية في  بمقرها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتستضيفه والذى سوف ت"، العالم العربي

وزارة  مع بالتعاونهذا المنتدى تنظيم سيتم . 3102 ديسمبر 8يوم جمهورية مصر العربية  ،الذكية
   العربية.جامعة الدول  تحت رعايةواالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية 

 
سبل النهوض بصناعة المحتوى الرقمي العربي والتحديات التي تواجهه  منتدىال اتناول هذسي

عن  لمنتدىا مزمع االعالن خالل هذاالمن و .هزمة لتعزيزوأيضا بحث األطر القانونية والتنظيمية الال
 هذا العام.   خاللة التي سينظمها القائمين على هذا المنتدى عدد من الفعاليات االقليمي

 
د ان كانت لديكم مبادرة متعلقة بالمحتوى الرقمي فنحيط سيادتكم علما بأننا نرحبب وفى هذا الصد

أن عرر  ثلره هرال الدررت ياو  مر ن ثرا إرراءت لمرراش الد تق رتو  بمشاركة من يمثل هبذه المببادرة، حيبث

 خالل فعتليتو الد تدى.

 
 لد قع التتلي:حصرا ثا خالل ا اإلاترات عرر التسجيه سيجري

http://www.itu.int/ITU-D/arb/ARO/2013/DC/index.html 

 

 .3/12/3102ث عد للتسجيه ه   أخرعلدت بتن 

 
؛ فإنبه يوجبد عبدد محبدود المنتبدى في هذا وتسهيالً لمشاركة بعض اإلدارات من الدول االقل نموا

تعبئة النموذج  . وعلى االدارات الراغبة في طلب المنحةوالسفرأمن المنح الجزئية لتغطية تكاليف اإلقامة 

 .28/11/2310 في موعد أقصاه أدناهالمذكور  المنتدىالمتوفر على موقع 
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 :بـ لمزيد من المعلومات، يمكنكم االتصال
 

 karim.abdelghani@itu.int :البريد االلكتروني            األستاذ/كريم عبدالغني
   
 

 ونمبوذج، مثبل جبدول األعمبال، نشبرة المعلومبات المنتبدى الوثائق المتعلقة بهبذاتوفير سيتم هذا و
هبذا النشباط، مبن  جميبع مبا يسبتجد بخصبو ونموذج حجز الفنبدق، باإلضبافة إلبى طلب المنحة الجزئية 

 على موقع االنترنت الخا  بالمكتب اإلقليمي على العنوان التالي: 
 

http://www.itu.int/ITU-D/arb/ARO/2013/DC/index.html 

 
 

 ،،بقبول وافر االحترام والتقدير ،معاليكم/سعادتكم وتفضلوا      

 

 

 

 المهندس/ ابراهيم الحداد
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