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 2018 سبتمبر 20القاھرة،  018589 المرجع:
   

 العربیة االتصاالت وھیئات تنظیم جمیع إدارات إلى:  
 وجمیع أعضاء قطاع تنمیة االتصاالت        
 والشركاء في الدول العربیة       

       في الدول العربیةوالمؤسسات االكادیمیة        
 والمنظمات االقلیمیة والدولیة ذات العالقة       

   

 الموضوع:
 

شراكة مع المؤسسات األكادیمیة في مجال الاالجتماع اإلقلیمي رفیع المستوى لبناء 
 السیبرانياألمن 
 2018 دیسمبر 4، المملكة األردنیة الھاشمیة –عمان 

 
 ،تحیة طیبة وبعد

 

التي تمت الموافقة  للمنطقة العربیة لالتحاد الدولي لالتصاالتالثانیة اإلقلیمیة ة كجزء من تنفیذ المبادر
كجزء من الخطة التشغیلیة للمكتب اإلقلیمي العربي و، 2017علیھا في المؤتمر العالمي لتنمیة االتصاالت 

االجتماع اإلقلیمي رفیع المستوى  م/سعادتكم لحضوریسرنا دعوة معالیكلالتحاد الدولي لالتصاالت، 
المنظمة بالتعاون مع م نظّ ی ذيوال يسیبرانشراكة مع المؤسسات األكادیمیة في مجال األمن الاللبناء 

 ویلي، 2018 دیسمبر 4، المملكة األردنیة الھاشمیة – عّمانفي  العربیة لشبكات البحث والتعلیم
 . 2018دیسمبر  3-2 یعقد خالل الفترةسوالذي  ،)AGE18-eالمؤتمر السـنوي للمنظمة (

 
قطاع األكادیمي وغیره من أعضاء االتحاد البین ما إقامة شراكة  االجتماع ھوھذا الھدف الرئیسي من 
تكنولوجیا المعلومات  استخداممن أجل بناء الثقة واألمن في في المنطقة العربیة الدولي لالتصاالت 

من بین . واألكادیمیین في المنطقة العربیةخلق المھنیین واالتصاالت، وتسلیط الضوء على أھمیة 
 : لمواضیع التي ستناقش في ھذا االجتماعا

 .العربیة: التحدیات والفرص سیبراني في المنطقةاألمن ال -
 فیھ؟أھمیة االستثمار ما لماذا األمن السیبراني؟  -
تكنولوجیا  خدامبیئة مواتیة لبناء الثقة واألمن في استتھیئة دور المؤسسات األكادیمیة في  -

 .المعلومات واالتصاالت
 .البحث واالبتكار في مجال األمن السیبراني تنمیة -
أصحاب بین ھم ونبیما األكادیمیة و المؤسساتبین فیما تعزیز التعاون  ةلیآ :مستدیرةمائدة  -

 .المصلحة المعنیین
 .عربیةآلیات تعاون الطریق إلى األمام: نحو  -

http://www.itu.int/ITU-D/arb/
http://www.itu.int/ITU-D/arb/
mailto:ITU-RO-ArabStates@itu.int
http://www.asrenorg.net/eage18/
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من ون وخاصة المسؤول االجتماع،ھذا  للمشاركة فيمدعوون  االتحاد الدولي لالتصاالتأعضاء ن إ

صناعة قطاع الاألوساط األكادیمیة ووزارات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والھیئات التنظیمیة و
فإن جمیع أصحاب  ذلك،في الدول العربیة. باإلضافة إلى  المعلوماتیةوالفرق الوطنیة لالستجابة للطوارئ 

 .للمشاركة المصلحة ذوي الصلة باألمن السیبراني في المنطقة العربیة مدعوون أیًضا
ھذا، وتتوفر جمیع الوثائق المتعلقة بھذا الحدث؛ مثل جدول األعمال، نشرة المعلومات ونموذج طلب 

على موقع االنترنت الخاص ، باإلضافة إلى جمیع ما یستجد، إلنترنتمنحة ورابط التسجیل عبر اال
  ).اضغط ھنا(بالمكتب اإلقلیمي 

 
  عاله.نشجعكم على المشاركة والتسجیل على الخط من خالل الرابط المذكور أ

 
في ھذا النشاط، فإنھ والدول ذات الدخل المنخفض وتسھیالً لمشاركة بعض الوفود من الدول األقل نمواً 

القامة لمندوب واحد من كل دولة من الدول او السفر لتغطیة نفقات لكاملةاالمنح یوجد عدد محدود من 
ؤالء الذین یعملون من ھمع إعطاء األفضلیة لمقدمي الطلبات  والدول ذات الدخل المنخفض،األقل نموا 

مساھمة في جلسات ال ،التي تم قبولھاالطلبات  وسیتعین على مقدمي .االجتماعالمستھدفة من  جاالتفي الم
 ھذا النشاطى موقع علنموذج طلب المنحة، والمتوفر إرسال في طلب المنحة  الراغبینوعلى االجتماع. 

 .8201 نوفمبر 20في موعد أقصاه بعد تعبئتھ وتوقیعھ من قبل إداراتھم المعنیة، المذكور أعاله، 
 

علي، رمیاأل ةة/ رودـال بالمھندسـاالتص ، یمكنكمھذا الحدثعن أو االستفسارات ات ـلمزید من المعلوم
                          التالي: نياالت، على البرید االلكتروـي لالتصـاد الدولـي لالتحـبرامج بالمكتب اإلقلیمي العرب لـؤومس

)rouda.alamirali@itu.int.( 
 

 عمان.وأن نراكم في  الھاما االجتماع نتطلع لمشاركتكم الفعالة في ھذ
 

 وتفضلوا معالیكم/سعادتكم بقبول فائق التقدیر واالحترام،،،                  
 
 
   مھندس/ ابراھیم الحداد                                                               

 
 المدیر االقلیمي للمكتب اإلقلیمي العربي       

 االتحاد الدولي لالتصاالت                                                                      
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