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Reference: ITU-ARCC/36/2015: 2015/4/15                                                                   الرقم   التاريخ: 

         
 

 

 العربية االتصاالت تنظيم وهيئات إدارات جميع  إلى: 

 وجميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت والمنتسبين        

 والمنظمات والهيئات والمراكز االقليمية ذات العالقة       

 

 (Cyber Drill)ستجابة للطوارئ المعلوماتية تقييم الجاهزية لإلورشة عمل الموضوع: 

 لمنطقة العربيةل الملتقى الثالث –المعلوماتية ارئ طولستجابة للإلالوطنية مراكز لل              

  2015 / أيارمايو 19 -17جمهورية مصر العربية،  – الغردقة                             

      
 تحية طيبة وبعد،

 

 في سلطنة عمان لالتصاالتالدولي  لالتحادلألمن السيبراني  االقليمي العربي المركزباسـم يسرنا 

 اإلقليمية عملالفعاليات ورشة في   دعوتكم للمشـاركة ،الدولي لالتصـاالت تحادلالقليمي العربي المكتب اإلو

 ةلالستجابلالوطنية مراكز لوالمخصصة ل( Cyber Drill) للطوارئ المعلوماتية لالستجابةتقييم الجاهزية ل

 – سوما باي الغردقةالم رويال ب فندق مزمع عقدها فيمن ال والتيبالمنطقة العربية،  المعلوماتيةطوارئ لل

الجهاز قبل من  اتهستضافاسيتم والتي  2015 /أيارمايو 19الى   17 ، خالل الفترة منجمهورية مصر العربية

قدرات حول حماية البناء خاصة ب ورشة   هاسيتبع علما بأنه، بجمهورية مصر العربية االتصاالتالقومي لتنظيم 

وذلك ضمن الخطة السنوية للمكتب اإلقليمي  2015مايو/ أيار  21-20ترة فالخالل ، بنى التحتية الوطنيةال

  .الدولي لالتصـاالت تحادلالالعربي 

 

 فريقبالمشاركة التي لديها مركز وطني لالستجابة للطواريء المعلوماتية العربية  دولهذا وستتاح لل

(، ارة أو متخذي القرار كمراقب )اختياريدشخص من اإل ضافة اليباإل ،من ثالث الي أربعة أفراد تقنيين يتكون

المشاركة  هافيمكن ،لالستجابة للطوارئ المعلوماتية نشاء مراكزها الوطنيةإالتي لم تستكمل بالنسبة للدول  أما

 .  مراقب( 4الى  1) مراقببصفة 

 

لوماتية وقدرات اإلستجابة للطواريء المعبناء الفريق و قدرات التواصل تعزيز إلى الورشة وتهدف هذه

لتهديدات السيبرانية من خالل المراكز الوطنية لإلستجابة للطواريء للتصدي للضمان الجهود المستمرة 

عدة ورشة عمل تتناول  )هجوم افتراضي( جراء تقييم الجاهزيةهذا وسيسبق إللمنطقة العربية.  ةالمعلوماتي

 .السيبراني لحوادث األمن االستجابةمواضيع في مجال 

 

 طال  على مزيد من المعلومات عن ورشة العمل ونموذ  التسجيل عن طريق الراب  التالي يمكنكم اإل

http://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/Egypt_cyberdrill_2015.aspx 

اتخاذ ب ين كينصح المشاركما . 5201 /أيارمايو 10هو خر موعد للتسجيل في هذه الورشة آن أب ا  علم

 على تأشيرة جمهورية مصر العربية في أسر  وقت ممكن.لحصول الالزم ل

 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/Egypt_cyberdrill_2015.aspx
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 وتسهيال  لمشاركة بعض الوفود من الدول االقل نموا في هذه األنشطة، فإنه يوجد عدد محدود من المنح     

الراغبة  من الدول األقل نموا   . وعلى االداراتالدولمن هذه  لشخص واحد فق  لتغطية تكاليف المشاركة الشاملة

  التالي بريد االلكترونيه على الوإرسال  الراب  أعاله في طلب المنحة تعبئة النموذ  المتوفر على 

(bdtfellowships@itu.int) ونسخة منه إلى (Rania-Refaat.Danial@itu.int ) في موعد أقصاه

25/4/2015.  

 

 البريد االلكتروني على  نذير الصفواني/ كتوردالالتواصل مع  يرجى ،وجود أي استفساراتفي حال و

(Nadher.alsafwani@ita.gov.om )روده األمير  /ةالمهندسأو  السيبراني يمي لألمناالقل العربيمن المركز

 (.Rouda.AlamirAli@itu.int) البريد االلكتروني على  قليمي العربياإلمن المكتب علي، 

 

 على االتصاالت لتنظيم القومي الجهاز بدرمن مها /أ مع التواصل السفرالسفر،يرجى تأشيرات إجراءات تسهيل       

   :(mbadr@tra.gov.eg)   االلكتروني البريد

 

 ر،،،وتفضلوا بقبول وافر اإلحترام والتقدي

 

 
 

 إبراهيم الحداد المهندس/   هشام العاليلي المهندس/  المهندس/ بدر الصالحي     

 
 

 

  
مدير عام المركز الوطني للسالمة 

 المعلوماتية
لالمن  االقليمي رئيس المركز العربي

 السيبراني 

  لرئيس التنفيذيا
هاز القومي لتنظيم جال

 االتصاالت

ي للمكتب المدير اإلقليم
 اإلقليمي العربي

                           اإلتحاد الدولي لإلتصاالت
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