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 التحاد الدولي لالتصاالتا 
 المكتب اإلقليمي العربي 

 

Ref : 017852  5201 سبتمبر2 ،القاهرة  

 

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إداراتإلى: 
 عضاء المنتسبين في الدول العربية أعضاء قطاع تنمية االتصاالت واأل وجميع       
 والدولية ذات العالقة اإلقليميةوالمنظمات        

 

 "بل الرقميين: تمكين مواطني المستقنترنتعلى اال األطفالحماية  استراتيجية" اإلقليمية حولعمل الورشة دعوة لحضور لموضوع: ا
   2015أكتوبر  26-25جمهورية مصر العربية،  – القاهرة

              
 

 وبعد،حتية طيبة              
 

ت وحتوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املصرية وبالتعاون مع  2015يف إطار خطة عمل املكتب اإلقليمي العريب لعام  
: تمكين ترنتنالعلى ا األطفالحماية  استراتيجيةاإلقليمية حول عمل الورشة فإننا يسرنا دعوتكم حلضور " ،مظلة جامعة الدول العربية

 .2015أكتوبر  26- 25 ، خالل الفرتة منمجهورية مصر العربية – لقاهرةاب واملزمع عقدها ،"مواطني المستقبل الرقميين
 

وعي بالتحديات املتعلقة ال إىل رفعورشة الوشبابنا، هتدف هذه أطفالنا جتاه بالنظر ألمهية الرتكيز على املسؤولية املشرتكة 
ملواطنينا  أمانا   أكثرنرتنت اإلعامل جلعل ، فضال عن تسهيل تبادل املعارف واخلربات ذات الصلة (COP)نرتنت إلاألطفال على احبماية 
 .ضعفا  األكثر 

 
ون إنفاذ القان جهاتاخلاص، و صناع السياسات، والقطاع من ملختلف أصحاب املصلحة  منربا  يوفر هذا احلدث  كما

 نرتنت.ة حبماية األطفال والشباب على اإلملناقشة القضايا والفرص املتعلق ،واملنظمات الدولية وغريها
 

املنطقة  يف إلنرتنتال على اماية األطفحلعربية من أصحاب املصلحة الرئيسيني خمصصة  شبكةانشاء على  معا   سنعمل
 لصياغة اسرتاتيجيات وطنية خاصة بالشأن ذاته.، ووضع مبادئ توجيهية العربية
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خر موعد آن بأ علما  ، دناهالورشة املذكور أمن خالل موقع  حصرا   اإلنرتنت عرب التسجيل حلضور هذه الورشة سيجري
   .15/10/2015للتسجيل هو 
 

 ستجدوهنا على الرابط التايل:لورشة كما أن كافة املعلومات والوثائق عن هذه ا
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2015/COP.aspx 

 
لتغطية تكاليف  ةكاملالمنح الالورشة، فإنه يوجد عدد حمدود من  يف هذه قل منوا  لوفود من الدول األوتسهيال  ملشاركة بعض ا

دارات الراغبة يف طلب املنحة تعبئة النموذج املتوفر على موقع الورشة . وعلى اإلداراتواحد فقط من هذه اإل واإلقامة ملرشحالسفر 
-Rania) إىلمع نسخة ( bdtfellowships@itu.int) إىلوإعادته على الربيد االلكرتوين 

Refaat.Danial@itu.int )عمل اصلني على املنح تقد م ورقةمن احل علماُ أنه يطلب .01/10/2015 يف موعد أقصاه 
 يف بلداهنم.على االنرتنت توضح الوضع احلايل حلماية األطفال 

 
 :بــملزيد من املعلومات، ميكنكم االتصال 

 ول برامج باملكتب اإلقليمي العريب لالحتاد الدويل لالتصاالت، على الربيد االلكرتوين:مسؤ ، مري علياأل ةة/ روداملهندس

rouda.alamirali@itu.int  لوجيا بوزارة االتصاالت وتكنو  لإلنرتنتميىن عمران، املشرف على قسم االستخدام اآلمن أو األستاذة
 . yshawky@mcit.gov.egاملعلومات، على الربيد اإلليكرتوين: 

 

 نتطلع ملشاركتكم الفعالة يف هذا احلدث.
 

 سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحرتام،،، وتفضلوا معاليكم/                                 
 

 
 إبراهيم الحداد لمهندس/ا

 
 

 املدير اإلقليمي للمكتب اإلقليمي العريب  
 االحتاد الدويل لالتصاالت     
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