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 االتحاد الدولي لالتصاالت
 المكتب اإلقليمي العربي

 
 

 2017 يوليو 19، القاهرة 018333 املرجع:

   
 جميع إدارات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات العربية إلى:   

 وهيئات تنظيم االتصاالت العربية  
 وجميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت والشركاء في الدول   
 العربية  

والدولية ذات العالقةوالمنظمات االقليمية             
 

   

   

   

 

 المعلومات ااالتصاالت وتكنولوجي النفاذ إلىسبوع أ الموضوع:

 
،حتية طيبة وبعد  

ىل االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات إلالحتاد الدويل لالتصاالت اخلاصة بالنفاذ  قليميةاإللتنفيذ املبادرة العربية  دعما  
الذي حيتفل به يف و (، IDUAIاملعلومات )ب لالنتفاع لليونسكو العاملي باليوم ال  احتفا وأيضاخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة، 

لذوي االحتياجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  التصاالت /با االنتفاع نضما"حتت عنوان عام  من كلبتمرب س 28
ن يقوما معا بتنظيم أ (اليونسكواملتحدة للرتبية والعلم والثقافة )مم ومنظمة األاالحتاد الدويل لالتصاالت من  كال   يسر"، اخلاصة

 .2017سبتمرب 28-24الفرتة من  خاللوذلك تكنولوجيا املعلومات و  االتصاالتالنفاذ إىل  سبوعأ
  

تكنولوجيا املعلومات و  االتصاالتالنفاذ إىل أمهية حول  ةالعربي املنطقةيف رفع مستوى الوعي لويهدف هذا األسبوع 
مثل "خطة العمل جملتمع املعلومات" املختلفة  دوليةالقليمية و اإلات يتفاقمن اال ن كثريا  حيث أ لألشخاص ذوي اإلعاقة.خاصة 

(WSIS)،  أكدت مرارا  قد  ،2030التنمية املستدامة  وكذلك أهداف ،الذي رعته منظمة اليونسكو 2014إعالن نيودهلى و 
ذوي اإلعاقة. من  كافة خاصة  لمواطننيالكاملة لضمان املشاركة لكعنصر أساسي   للمعلومات الوصول تيسريأمهية عملية على 
عزيز النفاذ إىل االتصاالت وإحراز تقدم لت أصحاب املصلحةلتعزيز التعاون بني ممتازة كون فرصة يهذا األسبوع سن إلذلك ف نتيجة

 .عات العربيةفراد يف اجملتمجلميع األوتكنولوجيا املعلومات 
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هذا األسبوع من أجل قل يف واحد على األتنظيم نشاط لالعربية  الدولالصلة يف  اتذاجلهات املعنية مجيع  ندعوحنن و 
تصميم طبيعة للجهات املعنية حرية و . يأو اإلقليمعلى الصعيد الوطين  تسليط الضوء على أنشطتها الرئيسية يف هذا اجملال، سواء  

االتصاالت  النفاذ إىل إمكانيةة مهيأهنا تعكس أطاملا  األسبوع اليت يتم االشرتاك من خالهلا يف هذاونطاق األنشطة املختلفة 
 .تكنولوجيا املعلومات يف املنطقة العربيةو 

 

 املرفقالنموذج  التكرم مبلءوذلك من خالل سبوع هذا األ النشاط الذي ستنظمونه خالليرجى تقدمي معلومات عن 
 على الربيد اإللكرتوين )ITU)لالحتاد الدويل لالتصاالت العريب املكتب اإلقليمي ب امجكرمي عبد الغين، منسق الرب   رساله للسيد/إو 
)karim.abdelghani@itu.int(   املكتب اإلقليمي لليونسكو يف تصاالت واملعلومات االبول هيكتور، مستشار  /السيدو

 .2017يوليو  30وذلك قبل  )p.hector@unesco.org (على الربيد اإللكرتوين:الدول العربية يف للعلوم 
 

ويف هذا الصدد، فإن االحتاد الدويل لالتصاالت بالتعاون مع منظمة اليونسكو سينظمون ورشيت عمل يف اجلامعة 
 بالقاهرة كالتايل:األمريكية 

 

 مت تصميم 2017سبتمرب  28إىل  27 من ،عاقةلألشخاص ذوي اإل تصميم مواقع وحمتوى الكرتوين نافذا  دورة تدريبية ل :
يف املنطقة العربية، وخاصة للمنظمني املسؤولني عن وضع سياسات إمكانية الدويل لالتصاالت ألعضاء االحتاد  هذه الدورة

 تكريومب اإللكرتونية واملصممني عواقامل، وكذلك ملديري املشاريع ومطوري تكنولوجيا املعلوماتو النفاذ إىل االتصاالت 
 ، وموظفي املوارد البشرية، ووسائل اإلعالم، وما إىل ذلك.ةجتماعياالشاريع املوالقادة املسؤولني عن  الرقمي،احملتوى 
إىل شبكة اإلنرتنت، وكيفية تنفيذها من حيث النفاذ إمكانية تعريف : ومنهاذات الصلة واضيع م هذه الدورةغطي توسوف 

السياسة الداخلية داخل املنظمات، ما هي التكنولوجيات املساعدة وكيفية استخدامها من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة، 
، مبا يف ذلك اختبار اذالنفإىل احملتوى على شبكة اإلنرتنت وكيفية تنفيذها، وكيفية التحقق من إمكانية  النفاذما هي معايري 

 .عاقةشخص من ذوي اإلاملستخدم من قبل 
 

 سرتكز ورشة و : 2017سبتمرب  28االجتماعات لتيسري مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة، تنظيم  كيفية  ورشة عمل حول
اإلقليمية والدولية، العمل هذه على زيادة الوعي بالتدابري اليت ينبغي أن يتخذها أصحاب املصلحة، وال سيما املنظمات 

 ت العمل واملؤمترات وغريها من األنشطة لضمان أن تكون يف متناول األشخاص ذوي اإلعاقة.ورشايف تنظيم اجتماعاهتم و 
 

ورش العمل املذكورة أعاله سوف تقدم باللغتني العربية واالجنليزية مع توافر ترمجة فورية، وهاتني الورشتني مفتوحتني جلميع 
 ة سواء من املنظمات احمللية أو الدولية.أصحاب املصلح
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لتغطية نفقات  كاملةواحدة  منحة  دفإنه يوجد عد ،هاتني الورشتنيوتسهيال  ملشاركة بعض الوفود من الدول األقل منوا  يف 
لب املنحة تعبئة النموذج املتوفر على من كل دولة من الدول األقل منوا. وعلى اإلدارات الراغبة يف ط ب واحدملندو والسفر قامة اإل

 .2017اغسطس 17يف موعد أقصاه و املذكور أدناه،  موقع الورشة 
 

باإلضافة إىل مجيع األنشطة  االتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتأسبوع النفاذ إىل املعلومات عن  برجاء العلم بأنه تتوفر
 (.انقر هنا) التايل قعو املتعلقة به مبا يف ذلك ورشيت العمل املذكورتني أعاله على امل

 
السيد / بول هيكتور، املذكورة تفاصيل التواصل اخلاصة  كرمي عبد الغين أو  /سيدبالعلومات، ميكنكم االتصال ملزيد من امل

 هبم أعاله.
 

 املعلومات يف املنطقة العربية.  اردكم اإلجيايب والتعاون معكم لضمان جناح أسبوع النفاذ إىل االتصاالت وتكنولوجينتطلع ل
 

 واالحرتام،،،وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير 
  

 
 

   مهندس/ ابراهيم الحداد             
 

 
 املدير االقليمي للمكتب اإلقليمي العريب       

االحتاد الدويل لالتصاالت                                                                             
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