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 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم إدارات جميع  إلى: 

 عضاءوالهيئات األكاديمية األوجميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت والمنتسبين        

 والمنظمات والهيئات والمراكز االقليمية ذات العالقة       

 

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

 لمنطقة العربيةل رابعالملتقى ال –المعلوماتية طوارئ لستجابة للإلالوطنية مراكز لل              

  2016 / أيارمايو 27 -23، تونس جمهورية – الحمامات                             

      
 تحية طيبة وبعد،

 

 في سلطنة عمان لالتصاالتالدولي  لالتحادلألمن السيبراني  اإلقليمي العربي المركزباسـم يسرنا 

 اإلقليمية لعمالفعاليات ورشة  فيللمشـاركة دعوتكم  ،الدولي لالتصـاالت تحادلالقليمي العربي المكتب اإلو

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

خالل الفترة  تونس جمهورية – الحمامات فيمزمع عقدها من ال والتيبالمنطقة العربية،  المعلوماتيةطوارئ لل

الوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتية في تونس قبل ن م ااستضافتهسيتم والتي  2016 /أيارمايو 27 إلى 23 من

(NACS.) 
 

 

للفرق المشاركة، كما تهدف  المعلوماتية واالستجابة للطوارئوتهدف هذه الورشة إلى تعزيز قدرات التواصل 

 لالستجابةللتصدي للتهديدات السيبرانية من خالل المراكز الوطنية الجماعية الجهود استمرار ضمان  إلى

 العربية. في المنطقة المعلوماتية  ارئللطو

 

من ثالث  يتكون فريقبالمشاركة المعلوماتية  ئللطوارهذا وستتاح للدول العربية التي لديها مركز وطني لالستجابة 

، أما بالنسبة للدول )اختياري(كمراقب  دارة أو متخذي القرارشخص من اإل إلىضافة باإل ،أربعة أفراد تقنيين إلى

 4 إلى 1) مراقببصفة المشاركة فيمكنها  ستكمل إنشاء مراكزها الوطنية لالستجابة للطوارئ المعلوماتيةالتي لم ت

  .  مراقب(

 

األيام التالية يليه في  ،ةالحالياليوم األول من الورشه سيتم تخصيصه لعدة جلسات تتناول قضايا األمن السيراني  

 ثر شيوعا  األنواع األك تتضمن سيناريوهات مختلفة لتمحور حويس الذي إجراء تقييم الجاهزية )هجوم افتراضي(

 للتعاون ومناقشة التحديات الراهنة في مجال منصة هذه الورشه سوف تسهم في إنشاء. من الهجمات االلكترونية

في  ة في بناء القدراتلدوره تدريبي ماسيتم تخصيصه اليومين األخيرين. بين الدول المشاركة األمن السيبراني

 .األمنيةجال االستجابة للحوادث م

 

 ،السيبرانيةلهجمات ا تهديداتحول للمدراء ومتخذي القرار مخصصة في اليوم الثاني سيتم عقد جلسة عمل كما 

 االستجابةالهجمات وكيفية  تقييم المخاطر المحتملة لمثل هذهمن لتمكين المدراء  افتراضيهجوم تمثيل حيث سيتم 

 .منهجية عملية بطريقة هال
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عنها بما فيها جدول على مزيد من المعلومات  االطالعيمكنكم بالنظر إلى أن هذه الورشة غير ورقية، 

  التالي: عن طريق الرابط ونموذج حجز الفندق ونشرة المعلومات ونموذج التسجيل األعمال

http://arcc.om/?event 

 

 باتخاذين كالمشارينصح  كما. 5201 /أيارمايو 10هو د للتسجيل في هذه الورشة خر موعآن أب ا  علم

 في أسرع وقت ممكن. تونسعلى تأشيرة جمهورية لحصول الالزم ل

 

 البريد االلكتروني:على  نذير الصفواني/ كتورداليرجى التواصل مع  ،وجود أي استفساراتفي حال و     

(nadher.alsafwani@ita.gov.om ) رودة  /ةالمهندسأو  السيبراني لألمنالعربي يمي االقلالمركز من

 البريد االلكتروني:على  لالتحاد الدولي لالتصاالت قليمي العربياإلمن المكتب علي، راألمي

(rouda.alamirali@itu.int.) 

 

 ،والتقدير،وتفضلوا بقبول وافر اإلحترام 

 

 
 

 إبراهيم الحداد المهندس/   نوفل فريخه المهندس/  المهندس/ بدر الصالحي     
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