
  
 

 
International Telecommunication Union • Place des Nations • CH-1211 Geneva 20 • Switzerland  

Tel: +41 22 730 5111 • Fax: +41 22 730 5545/730 5484 • E-mail: bdtmail@itu.int • www.itu.int/itu-d • www.itu150.org  

 

 
 

 

 (BDT)مكتب تنمية االتصاالت 
 

 2015 أكتوبر 8جنيف،  BDT/PKM/LSE/DM 103 املرجع:
   

  
 

 

  
: إنقاذ األرواح (GET-2016)مي الثاين بشأن االتصاالت يف حاالت الطوارئ منتدى العالدعوة إىل ال املوضوع:

 (2016يناير  25-28)مدينة الكويت، الكويت، 

 حضرات السادة والسيدات،
 ،حية طيبة وبعدت

االحتاد الدويل  الذي ينظمهبشأن االتصاالت يف حاالت الطوارئ: إنقاذ األرواح  املنتدى العاملي الثاينأن أدعوكم إىل يسرين 
املنتدى الذي سيعقد يف فندق رجينسي يف مدينة الكويت،  وسيوفروتستضيفه وزارة االتصاالت بالكويت.  (ITU)لالتصاالت 
، منصة وفرصة للمشاركني ملناقشة دور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 2016يناير  28إىل  26من يف الفرتة الكويت، 

 احلد من خماطر الكوارث وإدارهتا.واالتصاالت يف 
احلكومات ورؤساء اهليئات التنظيمية لالتصاالت وكبار املديرين التنفيذيني من كيانات القطاع اخلاص  هذا املنتدى وزراء وسيحضر

رفيعي املستوى من املنظمات اإلنسانية وغريهم من املشاركني  املنظمات غري احلكومية ورؤساء وكاالت األمم املتحدة وممثلو
هذه  من املشاركون وسيستفيد .واهليئات األكادميية ووسائل اإلعالم املعنية بإدارة الكوارثقليمية اإلواملصارف اإلمنائية واملنظمات 

اخلربات واملمارسات يف جمال استخدام التكنولوجيات احلديثة ألغراض إنسانية. وسيقدم  املعلومات بشأن هذه الفرصة لتبادلو املنصة 
 األرواح. احلديثة لبحث كيفية االستفادة من التكنولوجيا الناشئة إلنقاء االتصاالتحلول تكنولوجيا املعلومات و اخلرباء عدداً من 

املعلومات حول مواضيع من قبيل  تبادلوالغرض منها  2016يناير  25وسُتعقد اجللسات اليت تسبق احلدث املتصلة باملنتدى يوم 
اتفاقية تامبريي والتنظيم وغريها من القضايا املتعلقة باستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف احلد من خماطر 

 وإدارهتا. الكوارث
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والبحث واإلنقاذ وسُينظم طوال مدة املنتدى معرض لعرض التكنولوجيات اجلديدة املتعلقة برصد الكوارث واإلنذار املبكر 
وهبذا الصدد، ُتدعى  تغري املناخ والتكيف معه. آثاروالتنسيق بني األنشطة األخرى املتعلقة بإدارة الكوارث والتخفيف من 

لعرض حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلاصة  جماناً الدول األعضاء وأعضاء القطاع إىل االستفادة من املساحة املتاحة 
وستتاح معلومات مفصلة عن توفر مساحات العرض يف  الكوارث وإدارهتا. وطأةكن أن تساهم يف التخفيف من هبم اليت مي
:D/Emergency-http://www.itu.int/en/ITU- سُتنشر يف الوقت املناسب يف املوقع التايل: معلوماتمذكرة 

2016.aspx-Telecommunications/Pages/Events/2016/GET أكشاك العرض سُتخصص على . ويرجى اإلحاطة علماً أن 

 

 أسبقية ورود الطلبات.أساس مبدأ 
اليت يقل فيها الناتج والبلدان  (LDC) أقل البلدان منواً  حدود امليزانية املتاحة تقدمي منحة واحدة لكل بلد للمشاركني منيف ميكن و 

امليزانية، جيوز أن يُطلب من البلدان املستفيدة من  إىل القيود املفروضة علىونظرًا  .دوالر أمريكي 2000احمللي اإلمجايل للفرد عن 
جيب أن ترد إىل االحتاد  أن استمارة املنحةمالحظة مرشحيها. ويرجى منح االحتاد أن تساهم جزئيًا يف النفقات املرتبطة مبشاركة 

 .2015نوفمرب  27يف موعد أقصاه 
أو من خالل املوقع التايل:  هناوبغية تيسري التخطيط والتحضري، أشجعكم على التسجيل على اخلط 

D/workshop/edrs.registration.form?_eventid=4000267-http://www.itu.int/online/regsys/ITU 
D/Emergency-w.itu.int/en/ITUhttp://ww-يتاح مشروع الربنامج ومعلومات عملية يف املوقع التايل: و 

2016.aspx-Telecommunications/Pages/Events/2016/GET 
 وأتطلع إىل مشاركتكم ومسامهتكم القّيمة يف سبيل جناح هذا املنتدى اهلام.

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 

األصل موقع من ()  

 

 سانو براهيما
 مديرال
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