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الهدف من انشاء هذه املساحة•

عرض خصائص املنتدى •

أخذ رأيكم واقتراحاتكم•
خطة العرض
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األهداف

: في املنصة لتحقيق األهداف التالية( IGED Forum)تم انشاء منتدى مجموعة خبراء اإلعاقة 

2019خالل اجتماع القاهرة في ديسمبر : على توصية املجموعةبناًءا1)

. ةال يمكن الدخول له إال باسم املستخدم والكلمة السري: يسهل التواصل في منتدى خاص2)

على أخبار، أو مسودات وثائق يريدون عرضها:يمكن لألعضاء مشاركة أي فعاليات يقومون بها3)

.  املجموعة

 عند تغير نقطة التواصل في: يشكل أرشيف  يسهل استمرارية عمل املجموعة4)
ً
دولة خصوصا

. سنويةيمكن مشاركة قائمة أسماء األعضاء، اإلطار املرجعي، والتقارير لكل االجتماعات ال. معنية

(6
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الخصائص

ملناسب لذلكسيتم انشاء اسم مستخدم لكل نقطة تواصل في كل بلد، يمكنكم تزويدنا باإليميل ا1)

شكل وتصميم املنتدى مرن، يمكننا تطويره من خالل اقتراحاتكم2)

مشاركة مسودات لوثائق لعرضها على املجموعة ومناقشتها يمكنكم3)

يمكنكم مشاركة أي فعاليات تهم سياسات اإلعاقة 4)

املنتدى متوفر باللغة العربية واالنجليزية، مثل باقي املنصة5)



© Copyright ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without written permission

IGEDعرض تجريبي ملنتدى 
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آراءكم وتعليقاتكم

وفتح ( 3مشاركة الفعاليات ( 2مشاركة الوثائق، ( 1: املنتدى حاليا يسمح بثالث وظائف1)

هل هناك خصائص ناقصة تريد اضافتها؟  النقاشات، 

كثر؟ هل تعتقدون بأن املساحة ستكون مفيدة لكم، كيف يمكن أن نجعلها مفيدة أ2)

هل هناك مواضيع معينة للنقاش تريد اضافتها في املنتدى؟ 3)

أي تعليقات أو اقتراحات أخرى؟ 4)
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 لكم
ً
شكرا


