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 2018 رأكتوب 31القاهرة،  018625 المرجع:
   

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إدارات إلى:   

 وجميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت         

 والشركاء في الدول العربية        

       في الدول العربيةوالمؤسسات االكاديمية         

 قليمية والدولية ذات العالقةوالمنظمات اإل        
   

 الموضوع:

 

عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمرأة في المنطقة مي االقلي المؤتمرتذكير ب

 العربية: تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتمكين المرأة

 2018 نوفمبر 27-26، الجمهورية اللبنانية – بيروت 
 

 ،تحية طيبة وبعد
 

عن تكنولوجيا االقليمي  لمؤتمرباوالمتعلقة ، 4/10/2018بتاريخ  018568باإلشارة إلى دعوتنا رقم 

 المعلومات واالتصاالت للمرأة في المنطقة العربية: تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتمكين المرأة

باستضافة كريمة من شركة اوجيرو  المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت ي ينظمهوالذ

( ومجتمع AWOمنظمة المرأة العربية )مع بالتعاون لالتصاالت تحت رعاية وزارة االتصاالت اللبنانية و

 بيروتفي ، (LLWB) لسيدات العمل( والرابطة اللبنانية WB)مجموعة البنك الدولي و( ISOCاالنترنت )

أهمية مشاركتكم الفعالة  الدعوة وعلى يسرنا التأكيد على، 2018 نوفمبر 27-26، الجمهورية اللبنانية –

 .هذا المؤتمر في

 

إلى تسليط الضوء على أهمية المهارات الرقمية لتمكين المرأة وربطها بفرص العمل  هذا المؤتمر يهدف

من خالل عرض قصص النجاح من المنطقة. وسيوفر منصة للحوار ألصحاب المصلحة الرئيسيين في 

تحديد . كما سيساعد على وأفضل الممارسات في هذا المجال المنطقة لتبادل المعرفة والمبادرات الناجحة

ديات والعقبات الرئيسية التي تحول دون مشاركة المرأة في التحول الرقمي مع استكشاف الفرص التي التح

يتيحها قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتسليط الضوء على بعض الممارسات الجيدة التي 

 ها بعض الجهات الفاعلة في المنطقة.تطور

 

منظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع العامة، وال جهاتالمتخصصين من ال وهو يخاطب

ت واالتصاالت في والمانحين الذين يعملون في مجال النوع االجتماعي وتكنولوجيا المعلوما ،المدني

 .المنطقة العربية
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، ورابط التسجيل عبر اإلنترنتمثل جدول األعمال، نشرة المعلومات  المؤتمر؛جميع الوثائق المتعلقة بهذا 

موقع االنترنت الخاص بالمكتب اإلقليمي  يها علىعليمكنكم االطالع باإلضافة إلى جميع ما يستجد، 

  .(اضغط هنا)

 

  .2018/11/15 وذلك قبل المذكور أعالهعلى الخط من خالل الرابط وفدكم تسجيل نرجو 

 
لتغطية نفقات السفر واإلقامة لمندوب واحد من كل دولة  المنح الكاملةيوجد عدد محدود من  بأنهونذكركم 

والدول ذات الدخل المنخفض. وعلى اإلدارات الراغبة في طلب المنحة تعبئة وإرسال  نموا  من الدول األقل 

لتلقي نموذج المنحة  موعدبأنه قد تم تمديد آخر  علما   ،نترنتالمؤتمر على اإلالنموذج المتوفر على موقع 

 .2018أكتوبر  22 من بدال   2018نوفمبر  10ليصبح 
 

ة/ روده االمير علي، ـال بالمهندسـاالتص ، يمكنكمالحدثهذا عن  االستفسارات/اتـلمزيد من المعلوم

                           التالي: نياالت، على البريد االلكتروـي لالتصـاد الدولـتحي لالـالبرامج بالمكتب اإلقليمي العرب  ئول ـمس

(rouda.alamirali@itu.int.) 

 

 .بيروتوأن نراكم في  الهام الحدثهذا نتطلع لمشاركتكم الفعالة في 

 

 بقبول فائق التقدير واالحترام،،، سعادتكم/وتفضلوا معاليكم                  

 

 

   مهندس/ ابراهيم الحداد                                                               
 

 
 

 المدير االقليمي للمكتب اإلقليمي العربي       

 االتحاد الدولي لالتصاالت                                                                      
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