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 االتحاد الدولي لالتصاالت
 المكتب اإلقليمي العربي

 

 

Ref:  017766        5132 مارس 13، القاهرة   

 

 

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إداراتإلى: 

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

 

 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 
 

إقليمية  ورشة عملدعوتكم لحضور  والمتضمن ،2015مارس  5 بتاريخ 017741الحقا لخطابنا رقم 
عن المبادرة االقليمية "ضمان النفاذ لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبخاصة لألشخاص ذوي 

ركز مفي  ،المصرية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتباستضافة كريمة من  ،امزمع عقدهالو"، اإلعاقة
 .2015 أبريل 21و 20 منالفترة خالل ، جمهورية مصر العربية – الجيزةالمؤتمرات بالقرية الذكية، 

 

( 2015-2017اعوام القادمة ) للثالثالعربي اإلقليمي  المكتبوستتناول الورشة الخطة المقترحة لعمل 

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

 العربية بهدف تلقى مرئياتهم بخصوص الخطة تمهيدا لمراجعتها ثم تبنيها.

 

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

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

 في إطار حرص وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وذلك  .نفس المكانفي في نفس الفترة و المصرية

ي والت  ، وفي ضوء استراتيجية الوزارةالمصري تمعوتمكين ودمج ذوي اإلعاقة في المج علي دعمالمصرية 

تهدف إلى تطويع أدوات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لتيسير الحياة لذوي اإلعاقة في مصر والعالم العربي، 

مليون نسمة، أطلقت الوزارة العديد من البرامج لتمكين ذوى اإلعاقة من  55والذي يبلغ تعدادهم نحو اكثر من 

ية قدراتهم تكنولوجياً، و تطوير العملية التعليمية لهم والمساهمة في دمجهم في سوق العمل، وأيضاً خالل تنم

االستفادة من الموارد البشرية المتخصصة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للمساعدة في تطوير 

يراً علي عاقة، والتي القت استحسانا كببرمجيات جديدة وتطبيقات للهواتف النقالة باللغة العربية لتمكين ذوى اإل

 المستوي الدولي.
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 المصننننرية وللسنننننة الرابعننننة علنننني التننننوالي، تعقنننند وزارة االتصنننناالت وتكنولوجيننننا المعلومننننات
كحننندت ينننتم منننن خاللننن   "المنننؤتمر السننننوي الننندولي لالتصننناالت وتكنولوجينننا المعلومنننات لنننذوي االعاقنننة"

دة، وحيننننت حققننننت التفاعننننل بننننين الشننننركاى، واالطننننال  علنننند كننننل جدينننند فنننني مجننننال ا دوات المسنننناع
المتمينننز للعديننند منننن الننندول الصنننديقة   نجاحنننا كبينننرا، تبلنننور فننني الحضنننور الننندولي المنننؤتمرات السنننابقة

عدة فننننني عنننننارو لنننننألدوات المسنننننا55اكلنننننر منننننن  ةوبمشنننننارك  والشنننننقيقة، وممللننننني الهيةنننننات الدولينننننة،
لمنننننؤتمرات، وحينننننت سنننننتقوم النننننوزارة بالتعننننناون منننننع االتحننننناد الننننندولي االمعنننننارو المصننننناحبة لتلننننن  

لالتصننننناالت بنننننزطالال المركنننننز االقليمننننني لالتصننننناالت وتكنولوجينننننا المعلومنننننات لنننننذوي االحتياجنننننات 
فننننند المنننننؤتمر السننننننوي الرابنننننع لالتصننننناالت ايضنننننا للمشننننناركة  حضنننننوركمالخاصنننننة، فزنننننن  يشنننننرفنا 

المنننؤتمرات بالقرينننة  ةبقاعننن 0522ابرينننل  02و 05علومنننات لنننذوي االعاقنننة وذلننن  ينننومي وتكنولوجينننا الم

  الذكية.
 

تكم مشارك، نرجو المحليين والدوليين داةماً لتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحةنتطلع إذ  حننو
 والمساهمة في اعمال هذه الفعاليات.

 

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

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

 .31/4/2015علما بان أخر موعد للتسجيل هو 
 

فزن  يوجد عدد محدود من  ،هذه الورشةمن الدول االقل نموا في  لمشاركة بعو الوفود وتسهيالً 
. وعلد االدارات الراغبة في طلب المنحة تعبةة النموذج المتوفر االقامة والسفرلتغطية تكاليف الكلية المنح 

 .7/4/2015 المذكور أدناه في موعد أقصاه لورشةعلد موقع ا
 

 يمكنكم االتصال بـ:لمزيد من المعلومات، 
 

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

؛ ملل جدول ا عمال، نشرة المعلومات ونموذج حجز الفندال، بهذه الورشةهذا وتتوفر الولاةال المتعلقة 
 بالمكتب اإلقليمي علد موقع االنترنت الخاصعلد  هذا النشاط، جميع ما يستجد بخصوصباإلضافة إلد 
 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 الحدت

 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فاةال التقدير واالحترام،،،  

 
 ابراهيم الحداد المهندس/    

 

 

 المدير االقليمي للمكتب اإلقليمي العربي  
 الدولي لالتصاالتاالتحاد       
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