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 االتحاد الدولي لالتصاالت
 المكتب اإلقليمي العربي

 
 

 2017 يوليو  61القاهرة،      018316 املرجع:

   
 المعلومات العربيةجميع إدارات االتصاالت وتكنولوجيا  إلى:   

 وهيئات تنظيم االتصاالت العربية      
 وجميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت والشركاء في       

  ذات العالقةوالمنظمات االقليمية والدولية  الدول العربية      
 

   

   

   

 

 ( GSMAوالرابطة الدولية لمشغلي االتصاالت )لالتحاد الدولي لالتصاالت  التدريبية اإلقليميةورشة العمل الموضوع: 
  ،ة العربيةقالمنط في إدارة الكوارثالتصاالت من أجل بشأن تكنولوجيا المعلومات وا            
 2017 أغسطس 29-28 ،السودان - الخرطوم            

 
،حتية طيبة وبعد  

سوف ( GSMA) الرابطة الدولية ملشغلي االتصاالت معبالتعاون الحتاد الدويل لالتصاالت املكتب اإلقليمي العريب ل
 ،في المنطقة العربية إدارة الكوارثالتصاالت من أجل التدريبية اإلقليمية بشأن تكنولوجيا المعلومات واورشة العمل ينظما 

 .2017أغسطس  29-28 باخلرطوم خالل الفرتة ،باستضافة كرمية من اهليئة القومية لالتصاالت جبمهورية السودان
 

زيادة الوعي بأمهية دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إدارة الكوارث وتوسيع نطاق لهذه الورشة التدريبية  هتدف
ع يمهتدف ايل جتاملعرفة بشأن السياق اإلنساين لالستجابة حلاالت الطوارئ وآليات االستجابة املشرتكة بني الوكاالت، وكذلك 

 .املنطقة العربيةأصحاب املصلحة املشاركني يف إدارة الكوارث من أدوار 
 

 يئاتيا املعلومات واالتصاالت واهلذات الصلة مثل مقدمي تكنولوج واخلاصة الورشة التدريبية اجلهات احلكوميةتستهدف 
الوطنية إلدارة الكوارث  يئاتواهل ة واالنسانيةاالجتماعيووزرات الشؤون االتصاالت تكنولوجيات املعلومات و لالتنظيمية الوطنية 

 اخلصوص: وجهوعلى وشركائها 
 

 املسؤولون عن تنسيق تقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أثناء حاالت الطوارئ؛ 
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 ن من تقدمي خدماتيتأثرو أو الذين يكون  واالتصاالت املعلوماتعن تنظيم خدمات تكنولوجيا  املسؤولون 
 ؛واالتصاالت املعلوماتتكنولوجيا 

 ا املعلومات وضع سياسات تكنولوجي عنواملسؤولني الوطنية  اتصانعو السياسات على مستوى احلكوم
 واالتصاالت؛

 .مدراء القطاع العام الذين يسعون إىل استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إدارة الكوارث 
 

الوثائق املتعلقة  كافة  . يرجى مالحظة أنالرتمجة الفوريةتوفر ستعقد ورشة العمل التدريبية باللغتني العربية واإلجنليزية مع 
نموذج حجز عرب اإلنرتنت و التسجيل رابطو المنحة طلبنموذج و نشرة المعلومات، جدول األعمالمثل  ذه الورشة؛هب

على موقع االنرتنت اخلاص باملكتب اإلقليمي على العنوان تتوفر ، باإلضافة إىل مجيع ما يستجد خبصوص هذا النشاط، الفندق
  .(أضغط هنا) التايل

 

علما بأن اخر يوم ، من خالل الرابط املذكور أعالهوالتسجيل التدريبية  هذه الورشةلمشاركة والتسجيل يف ل ندعوكم
  . 2017أغسطس  15للتسجيل هو 

 

حمدود من املنح فإنه يوجد عدد  ،التدريبية هذه الورشةاألقل منوًا يف العربية وتسهياًل ملشاركة بعض الوفود من الدول 
بئة . وعلى اإلدارات الراغبة يف طلب املنحة تعملندوب واحد من كل دولة من الدول األقل منوا نفقات االقامةلتغطية  زئيةاجل

 .2017 أغسطس 10املذكور أعاله يف موعد أقصاه  ورشةالنموذج املتوفر على موقع ال
 

العريب لالحتاد الدويل لالتصاالت،  املكتب اإلقليميبمج، االرب  مسؤول مصطفي املهدي، /ميكنكم االتصال باملهندس
، منسق العالقات الدولية باهليئة واملهندس/ عبدالرمحن الضو(، mahdi@itu.int-ahmed.al-mustafaالربيد اإللكرتوين )على 

 .يف حالة وجود أية استفسارات لديكم (abdulrahman@ntc.gov.sdالقومية لالتصاالت على الربيد االلكرتوين )
 

 .اخلرطومن نراكم يف أو نتطلع ملشاركتكم الفعالة 
 

 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحرتام،،،               
 

   مهندس/ ابراهيم الحداد                                                                              

 
 املدير االقليمي للمكتب اإلقليمي العريب                                                                      

االحتاد الدويل لالتصاالت                                                                              
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