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 االتحاد الدولي لالتصاالت
 المكتب اإلقليمي العربي

 

 

Ref:  017741        5105 مارس 5، القاهرة   

 

 

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إداراتإلى: 

 وجميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت والشركاء في الدول العربية
 االقليمية والدولية ذات العالقةوالمنظمات         

 

 التصاالت/تكنولوجيا المعلومات لنفاذ الضمان "المبادرة االقليمية عن إقليمية  ورشة عمللموضوع: ا
 ،جمهورية مصر العربية – جيزة"، الواالتصاالت وبخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة                

 2015 أبريل 21 ،20               

 
              

 وبعد،تحية طيبة 
 

( والخاص WTDC-14) 4172( للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت للعام 71عمال بالقرار رقم )
عن المبادرة االقليمية "ضمان النفاذ إقليمية  ورشة عمليسرنا دعوتكم لحضور  ،تنفيذ المبادرات المعتمدة إقليمياب

افة باستض ،امزمع عقدهالو"، واالتصاالت وبخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقةلالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات 
 – يزةالجمركز المؤتمرات بالقرية الذكية، في  ،المصرية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتكريمة من 

 .2015 أبريل 21و 20 منالفترة خالل ، جمهورية مصر العربية
 

ا التصاالت وتكنولوجيلالسنوي الرابع  الدولي والمعرض المؤتمر" خالل فعاليات هذه الورشةعقد وت

والذي تستضيفه وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  ،ذوي اإلعاقة: دمج، تمكين، مشاركة"لالمعلومات 

 . نفس المكانفي في نفس الفترة و المصرية

 

( 2015-2017اعوام القادمة ) للثالثالعربي اإلقليمي  المكتبالخطة المقترحة لعمل  لورشةاتناول وست

كافة أصحاب المصلحة المعنيين في المنطقة الدول األعضاء و، حيث سيتم عرضها على لتنفيذ هذه المبادرة

 تمهيدا لمراجعتها ثم تبنيها.  تلقى مرئياتهم بخصوص الخطة العربية بهدف 

 

 وإننا نتطلع الى مشاركتكم والمساهمة في اعمال هذه الفعاليات.

 

 حصرا من خالل موقع التسجيل: اإلنترنت التسجيل لحضور هذه الفعاليات عبر سيجري

D/workshop/edrs.registration.form?_eventid=4000234-www.itu.int/online/regsys/ITU 

 .01/4/2015ما بان أخر موعد للتسجيل هو عل
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فإنه يوجد عدد محدود من  ،هذه الورشةمن الدول االقل نموا في  وتسهيالً لمشاركة بعض الوفود
. وعلى االدارات الراغبة في طلب المنحة تعبئة النموذج المتوفر االقامة والسفرلتغطية تكاليف الكلية المنح 

 .55/3/2015المذكور أدناه في موعد أقصاه  لورشةعلى موقع ا
 

 لمزيد من المعلومات، يمكنكم االتصال بـ:
 

البريد  لىع منسق برامج بالمكتب االقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت،لسيد/ كريم عبد الغني، ا
 karim.abdelghani@itu.int :االلكتروني
 

؛ مثل جدول األعمال، نشرة المعلومات ونموذج حجز الفندق، بهذه الورشةهذا وتتوفر الوثائق المتعلقة 
 بالمكتب اإلقليمي على موقع االنترنت الخاصعلى  هذا النشاط، جميع ما يستجد بخصوصباإلضافة إلى 
 العنوان التالي: 

www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2015/EAPWD/PM_EAPWD.aspx 

 

 ة.الجيزوان نراكم في  نتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذا الحدث

 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحترام،،،  

 
 
 

 ابراهيم الحداد المهندس/   
 
 

 
 

 المدير االقليمي للمكتب اإلقليمي العربي  
 االتحاد الدولي لالتصاالت     
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