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 االتحاد الدولي لالتصاالت

 المكتب اإلقليمي العربي
 

 

 018396 المرجع:
 2017 أكتوبر 19، القاهرة

 

  

  المعلومات العربيةإلى: جميع إدارات االتصاالت وتكنولوجيا 

 وجميع أعضاء قطاع وهيئات تنظيم االتصاالت العربية      

    تنمية االتصاالت والشركاء في الدول العربية      

  ذات العالقةقليمية والدولية اإل والمنظمات      
 

 :العربيةاألمن السيبراني في المنطقة فعاليات  الموضوع:

 اإلدارية الناجحة في مجال أمن المعلوماتاللقاء الثاني للتجارب  -

 المنتدى اإلقليمي حول األمن السيبراني في عصر التكنولوجيات الناشئة -

 2017تشرين ثاني /نوفمبر 29 -28يومي  ،جمهورية مصر العربية-القاهرة              

 
 تحية طيبة وبعد،

 
دعوتكم يسرنا ، 2017ضمن خطة عمل المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت للعام 

اللقاء ، والتي تتضمن "ألمن السيبراني في المنطقة العربيةللحضور والمشاركة في الفعالية المتعلقة با

ول األمن السيبراني المنتدى اإلقليمي حو" "الثاني للتجارب اإلدارية الناجحة في مجال أمن المعلومات

"، والمقرر أن تعقد بالتعاون مع وباستضافة كريمة من المنظمة العربية في عصر التكنولوجيات الناشئة

جمهورية -بمقر المنظمة بالقاهرة 2017 تشرين ثاني/نوفمبر 29-28للتنمية اإلدارية خالل الفترة يومي 

 .مصر العربية
  

التعريف بالتجارب اإلدارية الناجحة في مجال أمن المعلومات من أجل إلى ات الفعاليتهدف هذه 

إقامة حوار مفتوح بين بلدان المنطقة العربية تعميمها ونشرها واالستفادة منها في الدول العربية، وكذلك 

من  لمناقشة تحديات األمن السيبراني المتعلقة بالتكنولوجيات الناشئة وتطوير آليات دفاعية مبتكرة وفعالة

 .منطلق المنظور الوطني واإلقليمي

 

السياسات وصناع  انعيلمتخصصين في مجال األمن السيبراني وصا هذه الفعالياتستهدف توهذا 

القانونيين العاملين في مجال تكنولوجيا  تخصصينوالموالخبراء المستقلين واالستشاريين القرار 

المعلومات واالتصاالت من الصناعة والحكومات واألوساط األكاديمية وأصحاب المصلحة المعنيين مثل 

 البنية التحتية الحيوية ومقدمي الخدمات.
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  .عمال هذه الفعالياتألى مشاركتكم والمساهمة في إوإننا نتطلع 

 

فر جميع الوثائق المتعلقة بهذا الحدث؛ مثل جدول األعمال، نشرة المعلومات، ونموذج طلب اوتتو

المنحة، ورابط التسجيل عبر اإلنترنت، ونموذج حجز الفندق، باإلضافة إلى جميع ما يستجد بخصوص 

  .اضغط هناهذا النشاط، على موقع اإلنترنت الخاص بالمكتب اإلقليمي 

 
لنشاط، فإنه يوجد عدد محدود من وتسهيالً لمشاركة بعض الوفود من الدول األقل نمواً في هذا ا

المنح الكاملة لتغطية نفقات السفر واإلقامة لمندوب واحد من كل دولة من الدول األقل نموا. وعلى 

تعبئة وإرسال النموذج المتوفر على موقع المنتدى في ها وندوبة متسميلطلب المنحة اإلدارات الراغبة 

 .2017/ 11/ 10موعد أقصاه 

 

 ً  .عالهأويتم التسجيل حصراً من خالل الموقع  2017/ 11/ 25خر موعد للتسجيل هو آن أب علما

 

المهندسة/ روده األمير علي، مسؤول البرامج بالمكتب ولمزيد من المعلومات، يمكنكم االتصال ب

 /الدكتور، أو ب(Rouda.alamirali@itu.intاإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، بريد الكتروني: )

 (. skrashan@arado.orgسامي كريشان، من المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، بريد إلكتروني: )

 

 نراكم في القاهرة.ن وأنتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذا الحدث 

 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحترام،،،  

 
 ابراهيم الحداد مهندس/      

 

 
 المدير االقليمي للمكتب اإلقليمي العربي  

             االتحاد الدولي لالتصاالت     
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