
 

 

 
 

 

 

Reference:….. 017503………: 2014/3/18                                                                       الرقم   التاريخ:

 بما فيها هذه الصفحة(  2)عدد الصفحات                                    
 

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم إلى جميع إدارات تعـميـم

 في الدول العربيةوالشركاء  ضاء قطاع تنمية االتصاالتوجميع أع

 والمنظمات االقليمية والدولية ذات العالقة
 

 صناعة المحتوىلالتنموي  األثرالمنتدى االقليمي الثاني للمحتوى الرقمي العربي بعنوان "الموضوع: 

  4102مايو  5-4سلطنة عمان،  – "، مسقطالرقمي العربي             
 

 بة وبعد،تحية طي
 

 8ايماءا الى المنتدى االقليمي األول للمحتوى الرقمي العربي الذي تم عقده في القاهرة يوم 
السياسات والخطط مسئولين عن وضع ولل معاليكم/سعادتكم يسعدنا توجيه الدعوة الى، 1023ديسمبر 

الثاني للمحتوى الرقمي  للمشاركة في المنتدى االقليمي في مجال المحتوى الرقمياإلستراتيجية والخبراء 

سلطنة عمان   -"، والذي سيعقد في مسقطصناعة المحتوى الرقمي العربيلالتنموي  األثرالعربي بعنوان "
هذا المنتدى ينظم تحت رعاية جامعة الدول العربية وباستضافة كريمة ،1022مايو  5الي  4في الفترة من 

ن مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في من هيئة تقنية المعلومات في سلطنة عمان وبالتعاو

 مصر ومنظمة االسكوا.  
 

    
سبل النهوض بصناعة المحتوى الرقمي العربي والتحديات التي تواجهه  هذا المنتدىتناول يوس

وعلى وجه الخصوص سيناقش المنتدى الموضوعات  ،وأيضا بحث االثار التنموية الناتجة عن تطويره
 التالية:

  المحتوى الرقمي العربي صناعةات التكنولوجية الحديثة لتعزيز التوجه .2

 المحتوى الرقمي العربيصناعة دور الحكومات في دعم  .1

 النشر اإللكتروني و المحتوى االعالمي قضايا .3
 تحديات وآفاق التعاون والتكامل اإلقليمي لتعزيز المحتوى الرقمي العربي .2

 االقتصادية الوطنية دور االبداع واالبتكار في تعزيز المنظومة .5

  صناعة المحتوى الرقمي العربيتطوير دور المؤسسات االكاديمية والتعليمية ومساهمتها في  .6

 
عن عدد من الفعاليات االقليمية التي سينظمها القائمين  هذا المنتدىوسيتم ايضا االعالن خالل هذا 

 خالل هذا العام.   هذا المنتدىعلى 
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 حصرا من خالل الموقع التالي: اإلنترنت عبر التسجيل يمكنكم
http://www.itu.int/online/regsys/ITU-D/workshop/edrs.registration.form?_eventid=4000192 

 

 .01/2/4102علما بان اخر موعد للتسجيل هو 
 

؛ فإنه يوجد عدد محدود هذا المنتدىفي  من الدول االقل نموا اإلدارات وتسهيالً لمشاركة بعض
تعبئة النموذج المتوفر  . وعلى االدارات الراغبة في طلب المنحةلتغطية تكاليف اإلقامة الجزئيةمن المنح 

 .01/2/2410المذكور ادناه في موعد أقصاه  المنتدىعلى موقع 
 

ح من ترونه مناسبا للتحدث في أحد جلسات المنتدى طبقا أيضا برجاء االحاطة بأنه يمكنكم ترشي
للموضوعات المطروحة أعاله وذلك عن طريق االتصال باألستاذ كريم عبدالغني، منسق البرامج 

 :االلكتروني البريدعبر  01/2/2410 قبل يوم بالمكتب االقليمي والمسئول عن تنظيم هذا المنتدى

karim.abdelghani@itu.int 
 

نشرة المعلومات ونموذج  و مثل جدول األعمال بهذا المنتدىالوثائق المتعلقة سيتم توفير هذا و
من على  هذا النشاط جميع ما يستجد بخصوصباإلضافة إلى ، طلب المنحة الجزئية ونموذج حجز الفندق
 العنوان التالي:  علىموقع االنترنت الخاص بالمكتب اإلقليمي 

http://www.itu.int/ITU-D/arb/ARO/2014/ADC/index.html 

 
 نتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذا الحدث وان نراكم بمسقط. 

 
 

 ،،،بقبول وافر االحترام والتقدير معاليكم/سعادتكم وتفضلوا      

 

 

 المهندس/ ابراهيم الحداد
  

 

   

 
 اإلقليمي العربي مدير االقليمي للمكتبال         

 االتحاد الدولي لالتصاالت
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