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 2019 يوليو 24القاهرة،  018746 المرجع:
   

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إدارات إلى:  

 جميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت         

 الشركاء في الدول العربية        

       في الدول العربيةالمؤسسات األكاديمية         

قليمية والدولية ذات العالقةالمنظمات اإل          

االستشاريةللفرق اإلقليميين  والنواب رؤساءال          

       والمجموعات الدراسية        

والتنمية والراديو(بقطاع التقييس )          
   

 الموضوع:

 

حول "تعزيز القدرات في مجال لالتحاد الدولي لالتصاالت  ةقليمياإلالعمل رشة و

 لمنطقة العربيةفي ا" الدولية إلنترنتاحوكمة 

 2019 أكتوبر 3-1، مملكة البحرين – لمنامةا
 

 ،تحية طيبة وبعد
 

"تعزيز القدرات حول  لالتحاد الدولي لالتصاالت ورشة العمل االقليميةيسرنا دعوتكم لحضور 

مملكة البحرين، خالل  –في المنامة عقد تي ستال لمنطقة العربيةفي ا "الدولية إلنترنتافي مجال حوكمة 

المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي ها ينظم. هذه الورشة 2019 أكتوبر 3إلى  1الفترة من 

بمملكة  (RCICT) اإلقليمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصالالمركز  باستضافة كريمة منلالتصاالت 

 .البحرين
 

 حوكمةاالتحاد الدولي لالتصاالت في مجال  ألعضاءتعزيز القدرات  إلىالعمل  ورشةهدف ت

اإلنترنت حوكمة مناقشات بوتوفير نظرة عامة حول الجوانب الرئيسية ذات الصلة الدولية إلنترنت ا

-WTDC)لالتحاد الدولي لالتصاالت المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت نتائج وهذا يتوافق مع  .الدولية

 ضاءعألأن بناء القدرات  على ، حيث اتفقت الدول األعضاء في االتحاد الدولي لالتصاالت(2017

واحدة من القضايا ذات األولوية التي ينبغي هي الدولية  ة اإلنترنتحوكماالتحاد الدولي لالتصاالت في 

 لبناء القدرات.معالجتها ببرنامج االتحاد الدولي لالتصاالت 
 

 :، بما في ذلكاإلنترنتجوانب حوكمة عددا كبيرا من و اواسع انطاقالعمل ورشة  غطىست

 بسبب اإلنترنت في بيئة متغيرة  حوكمة( االتمتةautomation) ؛والتحول الرقمي 

 ة اإلنترنت لصانعي سياسة تكنولوجيا حوكمات في مجال تنمية القدرات في األولوي

كاديمية من واالتصاالت، والمنظمين، ومشغلي االتصاالت، واألوساط األالمعلومات 

  ؛ةلعربيالمنطقة ا

 والخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقميالسيبراني باألمنلمسائل المتعلقة ا ،. 
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  االحداث اإلقليمية المتعلقة بتنمية القدرات في مجال حوكمة  الثالثة في سلسلة منورشة تعد هذه ال

الخبرة إن االتحاد الدولي لالتصاالت بالتعاون مع أصحاب المصلحة اآلخرين.  هااإلنترنت التي ينظم

العمل هذه سوف تصب في تطوير المزيد من تنمية القدرات وبرامج التدريب في  ورشاتالمكتسبة من 

ذه الورشة تنظم . هتحت مظلة أكاديمية االتحاد الدولي لالتصاالت قدمتة اإلنترنت، والتي حوكممجال 

جمعية ( وICANN( ومنظمة االيكان )Diplo Foundationديبلو ) مؤسسةمع شراكة تفاعلية  إطارفي 

 RIPE)لإلنترنت ألوروبا والشرق األوسط  اإلقليميالمسجل ومركز تنسيق شبكة ( ISOC) االنترنت

NCC.) 
 

 ولن يتم طباعة أية أوراق عمل. ليزية جباللغة اإلن هذه ورشة العمل ستعقد
 

جدول األعمال ورابط التسجيل على الخط  مثل ؛حدثهذا الالمعلومات عن  هذا وستتوفر

االنترنت الخاص  قعموعلى ، للمشاركين ومتطلبات الحصول على التأشيرة بما في ذلك نشرة المعلومات

 (.اضغط هنا) بهذه الورشة
 

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

 .2019 سبتمبر 20موعد للتسجيل هو 
 

في  ذات الدخل المنخفض دولاألقل نمواً والالعربية تسهيالً لمشاركة بعض الوفود من الدول و

من هذه  واحد لمندوب ةاإلقام تكاليفلتغطية  جزئيةالالمنح فإنه يوجد عدد محدود من  هذه االنشطة،

المذكور  االلكترونيالمتوفر على موقع و نموذجال. وعلى اإلدارات الراغبة في طلب المنحة تعبئة الدول

 .2019 سبتمبر 10أقصاه أعاله في موعد 
 

 مسؤول مصطفي المهدي،، يمكنكم االتصال بالمهندس/ هذا النشاطات عن ـلمزيد من المعلوم

mustafa-) البريد اإللكترونيعلى المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، بمج، االبر

mahdi@itu.int-ahmed.al ،)بالمركز اإلقليمي لتكنولوجيا اخصائية ، والسيدة/ عائشة خالد القطان

 (.aysha.alqattan@gmail.com) البريد اإللكترونيعلى  ،المعلومات واالتصال بمملكة البحرين
 

 .المنامةوأن نراكم في  ةالهام هذه الورشةنتطلع لمشاركتكم الفعالة في 

  

 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحترام،،،                  
 

 

   مهندس/ ابراهيم الحداد                                                               

 
 ي ـمـليـقر اإلـالمدي                         
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