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Reference: ………017157……… :0202 يونيو 02                                                       الرقم   التاريخ: 

  

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

 
 

 مفتوحة المصدر مجيات رالب لمبادرة  ثانياالجتماع التنسيقي االفتراضي ال: لموضوعا

 تحية طيبة وبعد،

المكتب االقليمي العربي لدعم البرمجيات مفتوحة المصدر في المنطقة باالشارة الى نشاطات 
العربية، برجاء االحاطة بان االجتماع التنسيقي االفتراضي األول النشاء شبكة اقليمية للبرمجيات مفتوحة 

، ونود أن ننتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر للمشاركين في هذا االجتماع 0202يونيو  6المصدر قد تم يوم 
كما ، طبقا للتقرير الذي عرض في االجتماع الهام، حيث تبنى المشاركون رؤية موحدة النشاء هذه الشبكة

عشر صباحا  ةفي تمام الساعة الحادي 3102يوليو  8قرر المشاركون موعد االجتماع القادم ليكون يوم 
، طريق الفيديو/الهاتف من خالل التواصل عن كذلك افتراضيا اجتماعا سيكونبتوقيت القاهرة علما بأنه 

وسيتناول االجتماع القادم مسودة خطة العمل لتنفيذ هذا المشروع وأيضا سيخصص جزء من االجتماع للدول 
راتيجيتها للبرمجيات مفتوحة المصدر، ومن ثم الراغبة في تبني مراكز شبه اقليمية لعرض انجازاتها واست

  .نرجو منكم افادتنا برغبتكم بالمشاركة في هذا الجزء من االجتماع
 

نملوذ  التسلجيل ، مثلل جلدول األعملال، االجتماع االفتراضيهذا وسيتم توفير الوثائق المتعلقة بهذا 
جميع باإلضافة إلى  ،ومسودة خطة العمل وعالمشر هذا تنفيذ لكيفية ستراتيجيةاال رؤيةعن ال مفصلوالتقريرال

 هذا النشاط، من على موقع االنترنت الخاص بالمكتب اإلقليمي على العنوان التالي:  ما يستجد بخصوص
http://www.itu.int/ITU-D/arb/ARO/2013/FOSS/index-ar.html 

 

تصال لديكم، اذا كنتم قد قمتم بتسميتهم من قبل، بتعبئة البتوجيه نقطة افي هذا االطار برجاء التكرم 
 .3102 يوليو 4وموافاتنا به في موعد اقصاه المتوفر على موقعنا االلكتروني المدون ادناه، نموذ  التسجيل 

 

 ، ، ، وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير

   مهندس/ ابراهيم الحداد                                                                               
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