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 االتحاد الدولي لالتصاالت
 املكتب اإلقليمي العريب

 
Ref: 018141        6201 أكتوبر 31 ،القاهرة   

 
 جميع إدارات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات العربية إلى:
 وهيئات تنظيم االتصاالت العربية    
 وجميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت والشركاء في الدول العربية    
 والمنظمات االقليمية والدولية ذات العالقة    

 

 المنتدى اإلقليمي العربي االفريقي لمنظمةبو  2016بالمؤتمر اإلقليمي الخامس لألمن السيبراني تذكير الموضوع: 
           FIRST  2016نوفمبر  3إلى  أكتوبر 30 من، جمهورية مصر العربية –شرم الشيخ ، لعالميةا 

              
 حتية طيبة وبعد،

 

دعوتكم  واملتضمن 2016 أغسطس 15بتاريخ  ITU-ARCC/10/2016باإلشارة إىل خطابنا رقم 
خالل الفرتة الذي سيعقد  ،( Cyber Security SummitRegional( اخلامس لألمن السيرباين املنتدى اإلقليميللمشاركة يف 

ز والذي ينظمه االحتاد الدويل لالتصاالت / املرك ،مجهورية مصر العربية –يف شرم الشيخ ، 2016نوفمرب  1إىل  أكتوبر 30 من
 (Nispana Innovative Platformالعريب اإلقليمي لألمن السيرباين وبالتعاون مع شركة نيسبانا للمنصات املبتكرة )

افريقي  تنظيم االتصاالت يف مجهورية مصر العربية، والذي سيعقبه مباشرة منتدى إقليمي عريبلباستضافة كرمية من اجلهاز القومي 
 .2016نوفمرب  3-2العاملية وذلك ملدة يومني من   FIRSTحتت رعاية وتنظيم منظمة 

 
من السيرباين أليف جمال اوسريكز على التعاون حتت شعار "تعاون ال حمدود، حلماية بال حدود"، هذا العام مؤمتر  عقدسي

إىل  املؤمتر يهدفو باعتباره أحد الركائز األساسية للتصدي للتحديات الرئيسية فيما يتعلق بالتهديدات السيربانية يف عاملنا اليوم. 
من كبار مسؤويل تكنولوجيا املعلومات  300كثر من أل توفري منصة مناسبةادميي و تعزيز التواصل ما بني القطاع العام واخلاص واألك

هة التهديدات ملناقشة وصياغة التوجهات واخلطط االسرتاتيجية ملواجواالتصاالت واألمن السيرباين يف املنطقة العربية واالفريقية 
 قليمي.إلمن السيرباين العاملي واألالناشئة لقطاع ا
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والتسجيل من خالل الرابط املذكور أدناه، إن مل تكونوا قد قمتم بذلك  يف هذه املنصة لكم للمشاركة جندد دعوتنا
ى املستوى على مستوى السياسات وعل السيرباينلتبادل اخلربات والتعرف على آخر املستجدات يف األمن ا، وذلك حىت اآلن

  .التقين
 

على العنوان توفرة مهذا النشاط،  مجيع ما يستجد خبصوصباإلضافة إىل باملؤمتر، املتعلقة  مجيع الوثائقونذكركم بان 
 التايل: 

://rcssummit.com/http 
 

، ميكنكم االتصال باملهندسة/ رودة األمري علي، مسؤول برامج باملكتب اإلقليمي العريب لالحتاد ستفساراتملزيد من اال
 .(rouda.alamirali@itu.int)الدويل لالتصاالت، على الربيد االلكرتوين 

 

 .شرم الشيخوأن نراكم يف اهلام  ؤمترنتطلع ملشاركتكم الفعالة يف هذا امل

 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحرتام،،،  
 
 
 

 ابراهيم الحداد المهندس/   
 

 

 املدير االقليمي للمكتب اإلقليمي العريب  
 االحتاد الدويل لالتصاالت     
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