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 إىل: 

 إدارات الدول األعضاء يف االحتاد؛ -
 ؛(2018، ديبيف  املراَجع) 99القرار  املراقب مبوجب -

   

 : )GET-19( بشأن االتصاالت في حاالت الطوارئ الثالثالعالمي  المنتدىدعوة إلى المشاركة في  املوضوع:
 ، باالكالفا، موريشيوس2019مارس  8-6ح، إنقاذ األروا 

 (2018أكتوبر  8)هذه الرسالة تلغي وتحل محل رسالة الدعوة المؤرخة 

 ،حضرات السيدات والسادة
 ،حتية طيبة وبعد

 إنقاذ األرواح، :(GET-19)الطوارئ املنتدى العاملي الثالث بشأن االتصاالت يف حاالت يسرين أن أدعوكم إىل املشاركة يف 
يف موريشيوس. وسينظَّم  (ICTA)الذي ينظمه االحتاد الدويل لالتصاالت وتستضيفه هيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 .2019مارس  8إىل  6، موريشيوس، من فندق إنرتكونتيننتال، يف باالكالفا املنتدى يف

مجيع أحناء  ويُعقد هذا احلدث يف الوقت الذي تؤدي فيه الكوارث الطبيعية إىل عواقب وخيمة على الناس واالقتصادات يف
العامل. ويف الوقت نفسه، حيدث منو هائل يف شبكات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يرافقه االبتكار 

مام فرص إنقاذ األرواح واحلد من عواقب الكوارث. وقد ساعدت كذلك خطة التنمية التكنولوجيات، مما يفتح اآلفاق أ يف
يف إذكاء الوعي بشأن أمهية احلد من خماطر الكوارث وإدارهتا. ومن بني أهداف التنمية املستدامة اليت  2030املستدامة لعام 

إىل حاجة البلدان واجملتمعات  13و 11و 2و 1هدفاً، تشري األهداف  17واليت يبلغ عددها  (UN)وضعتها األمم املتحدة 
 احمللية إىل أن تتصدى لتحديات الكوارث.

يف احلد من خماطر  (ICT) وسوف يسلط املنتدى الضوء على دور شبكات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الت/تكنولوجيا املعلمات واالتصاالت الكوارث وإدارهتا وإنقاذ األرواح. وستدور املناقشات أيضاً حول كيفية استخدام االتصا

للحد من خماطر الكوارث مبا يسهم يف حتقيق األهداف املتفق عليها دولياً مبا فيها األهداف الواردة يف خطة التنمية املستدامة 
 وإطار سنداي للحد من خماطر الكوارث. 2030 لعام

وسيجمع هذا املنتدى بني وزراء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ورؤساء اهليئات الوطنية لتنظيم تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وكبار املديرين التنفيذيني من صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ورؤساء منظمات األمم املتحدة وغريهم 
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وى من املنظمات غري احلكومية والوكاالت اإلنسانية واملصارف اإلمنائية واملنظمات اإلقليمية من املشاركني واملمثلني رفيعي املست
املعنية بإدارة الكوارث واهليئات األكادميية ووسائل اإلعالم. وسيستفيد املشاركون من املنتدى باعتباره احملفل الدويل الرئيسي 

ربات ومناقشة السياسات وعرض كيفية استخدام التكنولوجيات ملناقشة الفرص والتحديات وتبادل املعلومات بشأن اخل
 واخلدمات اجلديدة من أجل احلد من خماطر الكوارث وإدارهتا.

وسرتكز اجللسات على اسرتاتيجيات احلد من خماطر الكوارث، والتخطيط على الصعيد الوطين يف جمال االتصاالت 
لتحتية املتينة، والتنسيق على الصعيد الوطين. وسيسلط احلدث حاالت الطوارئ والسياسات ذات الصلة، والبنية ا يف

الضوء أيضًا على أمهية أنظمة الرصد واإلنذار املبكر، وإدخال واستخدام التكنولوجيات الناشئة واالبتكارات، وتطبيق 
جيات اجلديدة البيانات الضخمة من أجل التنبؤ حباالت الطوارئ والتصدي هلا. وسيعرض املنتدى ويبني دور التكنولو 

مثل البيانات الضخمة، وإنرتنت األشياء، والروبوتات، والذكاء االصطناعي يف استشعار الكوارث ورصدها والتنبؤ هبا، 
 ودور تطبيقاهتا يف أعقاب وقوع الكوارث.

بلدان اليت يقل فيها الو  (LDC)أقل البلدان منوًا  من للمشاركنيمنحة واحدة لكل بلد  ميكن تقدمي، امليزانية املتاحةويف حدود 
ونظراً لقيود امليزانية، قد ُيطلب من البلدان املستفيدة من املنح  .دوالر أمريكي 000 2 للفرد عن (GDP) اإلمجايل احملليالناتج 

استمارة التكاليف املرتبطة مبشاركة مرشحيها. ويرجى اإلحاطة علماً بأنه ينبغي أن ترد  اليت يقدمها االحتاد أن تساهم جزئياً يف
 .2019 فرباير 1 موعد أقصاه طلب املنحة إىل االحتاد يف

 .املوقع اإللكرتوينولتيسري التخطيط واألعمال التحضريية، أشجعكم على التسجيل يف 
. ويرجى توجيه أي استفسارات أو طلبات للحصول على املوقع اإللكرتوينعملية يف ويتاح أيضاً مشروع الربنامج ومعلومات 

 .+41 22 730 5837االتصال هاتفياً بالرقم أو  get@itu.intمعلومات إضافية إىل العنوان: 

 أتطلع إىل مشاركتكم ومسامهتكم الثمينة من أجل جناح هذا املنتدى املهم.

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 

 ]مت التوقيع على األصل[

 
 مارتن-دورين بوغدان

 املديرة
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