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Reference: ………017128……… :3112مايو  14                                                       الرقم   التاريخ: 

 بما فيها هذه الصفحة( 3)عدد الصفحات                                                                                                                

 

 تعـميـم إلى جميع إدارات االتصاالت العربية
 في البالد العربية االتحاد الدولي لالتصاالت اتعقطاوجميع أعضاء 

 
 

 مفتوحة المصدر مجيات رالب لمبادرة دعم المكتب االقليمي العربي: لموضوعا

 

 تحية طيبة وبعد،

المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت بحيدراباد في  اي أقرهتفي اطار تنفيذ المبادرات االقليمية ال

وايماءا الى المشروع الثالثة الخاصة بالبرمجيات مفتوحة المصدر،  ة، وعلى األخص المبادرة االقليمي3111

والمقدم من  3113لى القمة العربية للتوصيل التي انعقدت في الدوحة في عالذي تم عرضه االقليمي العربي 

نحيط سيادتكم  فيسرنا أناالتحاد الدولي لالتصاالت الخاص بانشاء شبكة خاصة للبرمجيات مفتوحة المصدر، 

  .علما بأننا بصدد تكوين لجنة تسيير لهذا المشروع لبحث سبل تنفيذه مع الشركاء المهتمين

 
وسيكون هذا االجتماع افتراضيا  3112الجتماع األول لهذه اللجنة يوم السادس من يونيو وسينعقد ا

، كما هو معتاد في بعض اجتماعات االتحاد الدولي لالتصاالت وذلك لتيسير مشاركة جهتكم الموقرة فيه

المشروع، علما بأن وتحضيرا لهذا االجتماع الهام سيتم اعداد تقرير مفصل ورؤية استراتيجية لكيفية تنفيذ هذا 

اقليمية في كل منطقة جغرافية للمنطقة شبه تكوين شبكة بين أربعة مراكز  ، مبدأيا، الهدف الرئيسي هو

المراكز على دعم المجهودات الرامية لتطوير تلك البرمجيات في الوطن العربي من خالل  هذه لتعملالعربية، 

دعم الجمعيات والمبرمجين والبحث والتطوير والبرامج التعليمية  تحديثوالدعم التقني والتدريب ونشر الوعي 

اعتماد البرمجيات الحرة في اإلدارة العامة والمؤسسات  عمل علىالو والناشطين في مجال البرمجيات الحرة

   افة الى نشاطات أخرى.باالضالتعليمية 
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برجاء التكرم بابداء الرأي نحو رغبتكم في المشاركة في هذا المشروع ومن ثم في هذا االطار 

بشكل مباشر لمتابعة تنفيذ هذا  /معها( حتى نتواصل معه/بهاليات االتصال بهآتحديد نقطة اتصال )مع تحديد 

 .المشروع

 
مايو  03يوم تبيان المرفق قبل ملئ االسااليعاز لمن تروه مناسبا لكم معاليكم/سعادتكما نرجو من 

 .حتى يتسنى لنا ادراج نتائج هذا االستبيان في التقرير المذكور اعاله 3300

 
سنوافي نقاط االتصال بكافة التفاصيل الخاصة به في ف ،وأخيرا بالنسبة لالجتماع األول للجنة التسيير

 وقت الحق.

 
برجاء ات نقطة االتصال واجابات االستبيان والرسال بيان المشروع المزيد من المعلومات حول هذ

على  كريم عبدالغني، منسق برامج بالمكتب االقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت /التواصل مع األستاذ

 (karim.abdelghani@itu.int): بريده االلكتروني التالي

  

 ، ، ، وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير

 

 

 

   مهندس/ ابراهيم الحداد                                                                               

 

 

 مدير االقليمي للمكتب اإلقليمي العربيال        

 االتحاد الدولي لالتصاالت                                             

 
 


