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 االتحاد الدولي لالتصاالت

 المكتب اإلقليمي العربي
 

 

 2017 أكتوبر 51القاهرة،      923018 المرجع:
   

   
  المعلومات العربية جميع إدارات االتصاالت وتكنولوجيا إلى:

 وجميع أعضاء قطاع وهيئات تنظيم االتصاالت العربية      

 والمنظمات  تنمية االتصاالت والشركاء في الدول العربية      

  ذات العالقةقليمية والدولية اإل      

 

   

   

   

 

 "، ةـالعربي المنطقة في اق اإلدارة الذكية للمياهـآف"حول  االتـي لالتصـاد الدولـلالتح قليميةاإلعمل ال ةـورش الموضوع:

 2017ديسمبر 12السودان،  -الخرطوم                

 والمستدامة الذكية المدن من أجل تطويرإنترنت األشياء " حول لالتحاد الدولي لالتصاالت اإلقليمي المنتدىو               

 2017ديسمبر 14-13 ،السودان - الخرطوم "،ة العربيةقالمنط في               

               

 ،تحية طيبة وبعد

 

 لسودات ةوبالتعاون مع أكاديمي 2017خطة عمل المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت لعام تنفيذ ضمن 

 :ةالفعاليات التاليفي يسرنا دعوتكم للمشاركة  لالتصاالت )سوداكاد( بجمهورية السودان،

تعقد التي  "آفاق اإلدارة الذكية للمياه في المنطقة العربية"حول لالتحاد الدولي لالتصاالت قليمية اإلعمل ال ورشة -

 .2017ديسمبر  12 يومالسودان،  – بالخرطوم

والمستدامة في  المدن الذكية من أجل تطوير األشياء تإنترن"حول المنتدى اإلقليمي لالتحاد الدولي لالتصاالت  -

 .2017ديسمبر 14-13 خالل الفترةالسودان،  – بالخرطومالذي يعقد  ،"المنطقة العربية

       

تهدف ورشة العمل إلى مناقشة الدور المتزايد لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في إدارة الموارد المائية وخاصة 

ة العمل الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه ـتلقي ورشـكما س تخدامات الزراعية والحضرية في المدينة الذكية.ـلالس

 ة.ـمياه في المنطقة العربيللالذكية دارة اإلع في ـالتوس

          

التي تؤثر على مختلف  (IoT) ومن ناحية أخرى، يلقي المنتدى الضوء على الدور المتزايد لتقنيات إنترنت األشياء

 ة.ـتدامة ذات نظم إيكولوجية متكاملـمسومدن ذكية وتطوير بناء  هم فيـة، مما يسـمجاالت التنمي
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تخطيط وبناء المدن الذكية وكبار مديري البلديات بويستهدف كال الحدثين مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين            

والمهندسين العاملين في تطبيقات إنترنت األشياء ومقدمي الخدمات الذين يخططون لتقديم تقنيات عمليات وتكنولوجيات جديدة 

ي المعايير وكذلك عاليات أيضا صانعي السياسات ومطوروتستهدف هذه الف .للمياه الذكية االدارةللحلول الذكية بما في ذلك 

خبراء تكنولوجيا المعلومات من الصناعة والحكومة واألوساط األكاديمية والخبراء المستقلين والمستشارين المشاركين في تنفيذ 

 .للمياه الذكية واالدارةمشاريع إنترنت األشياء لتطوير المدن الذكية 

 

 . الترجمة الفوريةتوفر باللغتين العربية واإلنجليزية مع الورشة والمنتدى عقد تس

 

 المنحة طلبنموذج و نشرة المعلومات، جدول األعمالمثل  ؛بالنشاطينالوثائق المتعلقة  كافةيرجى مالحظة أن 

على موقع تتوفر ، الفعاليات ه، باإلضافة إلى جميع ما يستجد بخصوص هذنموذج حجز الفندقو عبر اإلنترنت التسجيل ورابط

  .(أضغط هنا) اإلقليمي على العنوان التالياالنترنت الخاص بالمكتب 

 

علما بأن اخر يوم للتسجيل ، من خالل الرابط المذكور أعالهوالتسجيل  الفعالياتهذه لمشاركة والتسجيل في ل ندعوكم

  . 2017 األول من ديسمبرهو 

 

 كاملةفإنه يوجد عدد محدود من المنح ال ،الفعالياتهذه األقل نمواً في العربية وتسهيالً لمشاركة بعض الوفود من الدول 

لمندوب واحد من كل دولة من الدول األقل نموا. وعلى اإلدارات الراغبة في طلب المنحة تعبئة النموذج  نفقات االقامةلتغطية 

 .2017 نوفمبر 20المذكور أعاله في موعد أقصاه  الفعالياتالمتوفر على موقع 

 

المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، بمج، االبر مسؤول المهدي، ىمصطفيمكنكم االتصال بالمهندس/ 

مدير أول التخطيط ، عبد هللاحمد عاطف والمهندس/ (، mahdi@itu.int-ahmed.al-mustafaالبريد اإللكتروني )على 

 .في حالة وجود أية استفسارات لديكم (atifha@sudatel.sd (على البريد االلكتروني ،سوداكادب والتطوير

 

 .الخرطومن نراكم في أونتطلع لمشاركتكم الفعالة 

 

 معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحترام،،،وتفضلوا                

 

 ابراهيم الحداد مهندس/
 

 

 للمكتب اإلقليمي العربي اإلقليميالمدير         

 االتحاد الدولي لالتصاالت           
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