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 2019 رأكتوب 14القاهرة،  018805 المرجع:

   

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إدارات إلى:  

 جميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت        

 الشركاء في الدول العربية       

 المؤسسات األكاديمية في الدول العربية             

المنظمات اإلقليمية والدولية ذات العالقة         

الرؤساء والنواب اإلقليميين للفرق االستشارية         
والمجموعات الدراسية               

)بقطاع التقييس والتنمية والراديو(         

 هيئات وجمعيات الهالل األحمر والصليب األحمر           

العربية         

   

 الموضوع:

 

دور تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في إدارة الطوارئ "حول ورشة العمل اإلقليمية 

 والكوارث" في المنطقة العربية

   2019 نوفمبر 28-26، المملكة العربية السعودية -الرياض 
 

 تحية طيبة وبعد،

 

االتحاد  الورشةهذه . ينظم المشار اليها أعالهاإلقليمية ورشة العمل  يسرنا دعوتكم لحضور    

 بالتعاون مع ،(ARCO) المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمرو (ITU)الدولي لالتصاالت 

 . وذلك بمقر المنظمة بالمملكة العربية السعودية (CITC) هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

 
إلدارة  (ICT)إلى تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هذه تهدف ورشة العمل 

لتكنولوجيا المعلومات  اتستخداماالالرئيسية المتعلقة بأفضل  مسائلالكوارث في المنطقة ومعالجة ال

 المتجددةبمثابة منصة لتبادل الخبرات  الورشة كونتواالتصاالت للحد من مخاطر الكوارث. كما س

 .في إدارة الكوارث اإلنذار المبكرنظم وأفضل الممارسات في استخدام التقنيات الحديثة للمراقبة و

 

تستهدف الورشة مقرري السياسات من وزارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومنظمات 

لهالل األحمر والصليب األحمر ات الوطنية لالهيئإدارة الكوارث والهيئات التنظيمية لالتصاالت و

القطاع الخاص ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمشاركين اآلخرين من  مؤسساتو
 المنظمات اإلنسانية، فضالً عن المؤسسات األكاديمية ووسائل اإلعالم.

 

 .ترجمة فوريةتوفر باللغتين العربية واإلنجليزية مع  ورشةعقد التس
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 ،ةالمنح طلب مشروع جدول األعمال، نموذج، مثل بهذه الورشةالوثائق المتعلقة  تتوفر كافة 

على الموقع ، معلومات عن التأشيراتالونشرة المعلومات للمشاركين، رابط التسجيل عبر اإلنترنت 

 (. اضغط هنا) الدولي لالتصاالت تحادالللمكتب اإلقليمي العربي اإللكتروني ل

 

آخر موعد لكتروني المذكور أعاله. علماً بأن من خالل الموقع اإل اإلنترنت ندعوكم للتسجيل عبر

 .2019 نوفمبر 15 للتسجيل هو
 

 العربيةالدول في  إدارات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الوفود منتسهيالً لمشاركة بعض 

لتغطية  الجزئيةالمنح فإنه يوجد عدد محدود من  ط،انشا الهذفي  والدول ذات الدخل المنخفض األقل نمواً 

 األقل نمواً  العربيةالدول في  إدارات االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتمن  واحد االقامة لمندوبنفقات 

المتوفر  المنحةطلب  . وعلى اإلدارات الراغبة في طلب المنحة تعبئة نموذجوالدول ذات الدخل المنخفض

 .2019 أكتوبر 30أقصاه المذكور أعاله في موعد  االلكترونيعلى موقع 

 

مصطفي بالمهندس/  فيرجى عدم التردد في االتصال ،هذا النشاطمزيد من المعلومات حول ولل 
البريد اإللكتروني على المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، بمج، االبر مسؤول المهدي،

(mustafa-ahmed.al-mahdi@itu.int) مدير مركز البحوث ، إبراهيم الدوي /دكتورالو

 صليب االحمرية للهالل األحمر والبالمنظمة العرب والمعلومات

(ibraheemildowy@arabrcrc.org). 

 

 .الرياضوأن نراكم في  هذا الحدثة في نتطلع لمشاركتكم الفعال

  

 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحترام،،،                  
 

 

 
 

 التويجريالدكتور/ صالح بن حمد 

 األمين العام 

المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب 

 األحمر

 
 

   مهندس/ ابراهيم الحدادال              

 يـمـليـقر اإلـالمدي              

 المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي              

                     لالتصاالت               

 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2019/ICT4DRR/DRR.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2019/ICT4DRR/DRR.aspx
mailto:mustafa-ahmed.al-mahdi@itu.int
mailto:ibraheemildowy@arabrcrc.org

