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ت ورشة عمل االتحاد الدولي لالتصاالت بشأن مؤشرات تكنولوجیا المعلوما
واالتصاالت لرابطة الدول المستقلة والمنطقة العربیة

الصفحة االلكترونیة 
فبرایر 12-14

2019
التاریخ  أوزبكستان–طشقند  المكان 

13 عدد الدول 
المشاركة 

62 عدد المشاركین 

بالتعاون مع 
وزارة تنمیة تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت بجمھوریة أوزبكستان 

والمكتب اإلقلیمي لرابطة الدول المستقلة 

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتورشـة عمـل حـول بناء القدرات في مجـال 

مارس 17-28
2019

التاریخ  مصر –القاھرة المكان 

1 عدد الدول 
المشاركة 

4 عدد المشاركین 

التعاون مع 
بفلسطینوزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات

ARCCالسیبرانيوالمركز العربي اإلقلیمي لألمن 

)  RDF-ARB(لالتحاد الدولي لالتصاالت للمنطقة العربیة للتنمیةالمنتدى اإلقلیمي
الصفحة االلكترونیة 

مارس 19
2019

التاریخ  لبنان –بیروت  المكان 

13 عدد الدول 
المشاركة 

33 عدد المشاركین 

مع بالتعاون 

)اإلسكوا(منظمة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا 

ووزارة االتصاالت بلبنان

حول التكنولوجیات الناشئة المنتدى اإلقلیمي 
الصفحة االلكترونیة

ابریل 23-24
2019

التاریخ  تونس-تونس العاصمة  المكان 

7 عدد الدول 
المشاركة 

100 عدد المشاركین 

بالتعاون مع 

بتونس) INTT(الھیئة الوطنیة لالتصاالت 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2019/02_Tashkent/02_Tashkent.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2019/RDF19/RDF.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2019/ET/ET.aspx


في المنطقة العربیة،" اإلبداع واالبتكار الرقمي للفتیات"إطالق مسابقة 
مات لعام الیوم الدولي للفتیات في مجال تكنولوجیا االتصاالت والمعلومن االحتفالیة بكجزء

2019
الصفحة االلكترونیة

ابریل 23
2019

التاریخ  مصر –القاھرة المكان 

عدد الدول 
المشاركة

25 عدد المشاركین

بالتعاون مع 
AWOمنظمة المرأة العربیة 

بمصر CITغرفة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت و

2019االحتفال بالیوم الدولي للفتیات في مجال تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات لعام 
الصفحة االلكترونیة

ابریل 24
2019

التاریخ  مصر –القاھرة  المكان 

عدد الدول 
المشاركة

100 عدد المشاركین

بالتعاون مع 
بمصر–البریطانیة الجامعة

مصر–و المجلس القومي للمرأة 
مصر-وشركة أورانج

http://www.itu.int/girlsinict
http://www.itu.int/girlsinict


� مركز شبكة أ�شطة برامج بناء القدرات و -2 ي التم�ي ت لالتحاد الدو�ي التصاال العري�



منطقة لشبكة مراكز التمیز لالتحاد الدولي لالتصاالت في الالتسییریةالجتماع األول للجنة ا
2019العربیة

فبرایر 19-20
2019

التاریخ  ة المملكة العربی–الریاض 
السعودیة 

المكان 

5 عدد الدول 
المشاركة

15 عدد المشاركین

بالتعاون مع 
جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة

"  واألدلة الجنائیة الرقمیةالسیبرانياألمن "لدورة التدریبیة حول ا
2019ومای 3-أبریل 29تونس، -تونس العاصمة 

3–ابریل 29
2019مایو 

التاریخ  تونس –العاصمة تونس المكان 

1 عدد الدول 
المشاركة

3 عدد المشاركین

التعاون مع ب
)CIFODE'COM(مركز اإلعالم والتكوین والتوثیق والدراسات في تكنولوجیا المواصالت بتونس 

"  لمتنقلةالجیل الرابع والجیل الخامس من تكنولوجیات االتصاالت الخلویة ا"الدورة التدریبیة حول 

ابریل 22-26
2019

التاریخ  تونس –العاصمة تونس المكان 

2 عدد الدول 
المشاركة

5 عدد المشاركین 

التعاون مع ب
)CIFODE'COM(مركز اإلعالم والتكوین والتوثیق والدراسات في تكنولوجیا المواصالت بتونس 



https://www.itu.int/en/ITU-D/Documents/Regional_Initiaitves_ARAB-STATES-E.pdf

ي المنطقة-3
�ةالع��المبادرات االقل�م�ة ��

https://www.itu.int/en/ITU-D/Documents/Regional_Initiaitves_ARAB-STATES-E.pdf


نظیمیة والتدابیر حاالت الطوارئ ووضع األطر التمجال البیئة وتغیر المناخ واالتصاالت فيزیادة الوعي وتقدیم الدعم بشأن التحدیات الرئیسیة في:الھدف•
ھذا المجالالالزمة لمواجھة التحدیات في

النتائج المتوقعة•
:مساعدة البلدان في

مجال التعرض للمجاالت يفلتلبیة احتیاجاتھا ذات العالقة بھذه المبادرة وبالتحدید إصدار مبادئ توجیھیة للسیاسات واألطر التنظیمیة والتقنیة والتدابیر الالزمة 1)
.الطوارئ، وكذلك إدارة المخلفات اإللكترونیةفي حاالتتصاالتاالالكھرومغناطیسیة، و

اإللكترونیةتوالمخلفاالكھرومغناطیسیة،للمجاالتالتعرضعنالناتجةالسلبیةاآلثاروكذلكالطوارئ،حاالتفياالتصاالتعنتدریبیةبرامجإطالق2)
.التنمیةیدعمنحوعلىاإللكترونیةالمخلفاتمنلالستفادةنموذجتطویرإلىباإلضافةمعھا،للتعاملالمناسبةالحلولوإیجاد

اطیسیة،الكھرومغنللمجاالتالتعرضمخاطرمنتوعیةوبرامجحمالتإطالقخاللھامنیمكنالتيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیاتطبیقاتتطویر3)
.اإللكترونیةالمخلفاتومعالجةتدویرإعادةو

البیئة وتغیر المناخ واالتصاالت في حاالت الطوارئ



:المشاریع المقترحة•
.(Deployment of Disasters Early Warning System in Arab LDCs)إدارة الكوارث باستخدام نظام اإلنذار المبكر للدول العربیة األقل نموا مشروع 1)
:  أنشطة تم االنتھاء منھا•

منطقة العربیة في الالكوارث المعلومات واالتصاالت في إدارة تكنولوجیا / الوثیقة المرجعیة للسیاسات واالطر والتنظیمیة المتعلقة باستخدام االتصاالتتطویر 

المشاریع المقترحة -البیئة وتغیر المناخ واالتصاالت في حاالت الطوارئ 



استعمالاءةإسذلكفيبما،السیبرانیةالتھدیداتأشكالجمیعومكافحةالخطعلىاألطفالوحمایةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیات/االتصاالتاستعمالفيواألمنالثقةتعزیز:الھدف•
.واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیات/االتصاالت

المتوقعةالنتائج•
:فيالبلدانمساعدة

ومكافحةالخطعلىطفالاألحمایةمجالفيوبالتحدیدالمبادرةبھذهالعالقةذاتاحتیاجاتھالتلبیةبمعلوماتوتزویدھاالالزمةوالتدابیروالتقنیةالتنظیمیةواألطرللسیاساتتوجیھیةمبادئإصدار•
.السیبرانیةالتھدیداتأشكالجمیع

فيواألمنالثقةبناءمجاليفالعربیةالجامعاتطالبلتدریسواستعمالھاتوفیرھایجبالتيالتعلیمیةوالموادالتقنیةاألبحاثیخصفیمااتباعھاالواجبباالستراتیجیاتالوعيإذكاءفياالستمرار•
.واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیا/االتصاالتعمالاست

والشباباألطفالیةوتوعالمجال،ھذافيواالستراتیجیاتوالتشریعاتالقوانینسنفيالمساعدةخاللمنسیماالاإلنترنتشبكةىعلوالضارالمسيءالمحتوىمنالعربوالشباباألطفالحمایة•
.السیبرانيباألمنالخاصالعربياإلقلیميالمركزمنواالستفادةالتدریبیة،والبرامجالعملوورشالتوعیةحمالتإطالقخاللمنبمخاطره

.العالقةذاتھاتالجمعبالتعاون،السیبرانیةالتھدیداتاشكالجمیعمكافحةفيوالمساعدةالخطعلىاألطفالحمایةخاللھامنیمكنالتيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیاتطبیقاتتطویر•
.واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیا/التصاالتلحرجةالالتحتیةالبنیةحمایةبشأنودراسیةتدریبیةوحلقاتدوراتتنظیم•
المعلوماتتكنولوجیا/االتصاالتاستخدامفيواألمنالثقةبناءفيواالكادیمیینالجامعیینالطالبمعرفةوزیادةلتوعیةالمتخصصةاألكادیمیةللھیئاتالخبراءوتوفیرالتدریبیةالبرامجإعداد•

.المجالھذافيالخبراتوتبادلواالتصاالت،
فيمثیالتھاوبینھابینوفیماالعربیة،المنطقةفيالحاسوبلحوادثلالستجابةالوطنیةالمراكزبینفیمااألمثلوالتنسیق،العربیةالمنطقةفي(CIRT)الحاسوبلحوادثلالستجابةوطنیةمراكزإنشاء•

.األخرىاإلقلیمیةالمناطق

تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت/الثقة واألمن في استعمال االتصاالت



المشاریع المقترحة•
 Support selected countries (Mauritania and one(في إنشاء فرقھا الوطنیة لالستجابة لطوارئ المعلوماتیة ) ودولة أخرى من الدول األقل نمواً موریتانیا (دعم بلدان مختارة -مشروع 1)

LDC) in establishing their national CIRTs.(
).Assist francophone countries in COP and in conducting COP challenges(بالمخاطر على االنترنتمساعدة البلدان الناطقة بالفرنسیة في حمایة األطفال على االنترنت ورفع الوعي 2)

المشاریع المقترحة -تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت /الثقة واألمن في استعمال االتصاالت



ق مستویات عالیة تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت وتحقی/دعم وتمكین النفاذ إلى الخدمات المالیة الرقمیة واستعمالھا من خالل استعمال االتصاالت:الھدف•
.الرقميمن الشمول المالي 

النتائج المتوقعة•
:مساعدة البلدان في

ل الممارسات واالستفادة من التجارب وافضشمول المالي الرقمي وتحدید االحتیاجات سواء على المستوى الوطني أو اإلقلیميالإعداد دراسات لتقییم وضع •
.الدولیة، مع القاء الضوء على العالقة بین الشمول المالي، والثبات المالي، والتكامل المالي، وحمایة المستھلك

میع الخدمات ذ لجرفع الوعي بمفھوم وممارسات الشمول المالي الرقمي، باإلضافة إلى التعریف بأبعاد الخدمات المالیة الرقمیة من حیث ضمان وتیسیر النفا•
.والثقة واالمن واالعتمادیة وجودة الخدماتالمالیة، وكذلك كیفیة االستخدام،

ومقدمي ومنظميتوفیر الدعم االستشاري والتقني وبرامج التدریب الالزمة لتوطید التنسیق بین منظمي ومقدمي خدمات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات•
.الخدمات المالیة بھدف تحقیق التكامل والتقارب بین القطاعین

وبما یضمن حمایة إقامة الشراكات بین القطاعین العام والخاصولشمول المالي الرقمي بما یشجع على تبني اتنظیمیة وقانونیة محفزة استرشادیةتطویر أطر •
.خصوصیة وبیانات المستخدمین و تعزیز الثقة في الخدمات المالیة الرقمیة

ى طلب من علناءجذب الدعم المالي والتقني من الجھات المانحة والممولة وأصحاب المصلحة إقلیمیا ودولیا للمساھمة في تحقیق ھدف ونتائج ھذه المبادرة ب•
.الدول العربیة الراغبة

الشمول المالي الرقمي



:  المشاریع المقترحة •
.الرقميمساعدة بعض الدول في المنطقة العربیة على بناء بیئات مواتیة للشمول المالي 1)

المشاریع المقترحة -الشمول المالي الرقمي 



واتخاذنظیمیةالتاألطرووضعمواجھتھاوكیفیةالضخمةوالبیاناتاألشیاءإنترنتعصرفيالمقبلةالتحدیاتأھمیةبخصوصالوعيونشرزیادة:الھدف•
التحولأجلمنوالعملواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیات/االتصاالتمجالفيالسریعةالتطوراتمواكبةعلىتساعدأنشأنھامنالتيالالزمةالتدابیر

.الذكیةوالمجتمعاتالمدنإلى
المتوقعةالنتائج•

:فيالبلدانمساعدة
المدنإلىللتحولةالعربیللمنطقةطریقخارطةووضعالضخمة،والبیاناتاألشیاءإنترنتتكنولوجیالمواكبةالتنظیمیةواألطراالستراتیجیةالخططوضع•

.لفةالمختوخدماتھاتطبیقاتھایدعمبماالعریضالنطاقخدماتتوفیراجلمنلالتصاالتالتحتیةالبنیةتطویرطریقعنالذكیةوالمجتمعات
عنھاالناتجةاآلثاراسةودرالذكیة،والمجتمعاتوالمدنالضخمةوالبیاناتاألشیاءإنترنتمجالفيالعربیةالبلدانبینالخبراتتبادلوالتقنيالتعاونتعزیز•

.العالمیةالتجاربمنواالستفادةاإلیجابیةأوالسلبیةسواءً 
واألنظمةاألجھزةمختلفبینوالمطابقةوالخصوصیةاألمنمثلالتحدیاتأھمیناقشالضخمةوالبیاناتاألشیاءإنترنتحولالمستوىرفیعمنتدىتنظیم•

ھامشلىعجانبياجتماععقدوالمنتدى،فيللتحدثالصناعةقطاعمنخبراءالودعوة،الرقمیةاألشیاءمعماریةذلكفيماالمجالھذافيالحلولوأبرز
.الخاصوالقطاعالصناعةقطاعمعالمنتدى

صفحةلخالمنالعربیةللدولالضخمةالبیاناتذلكفيبماالذكیةوالمدناألشیاءإنترنتمجالفيوالتجاربوالبحوثالدراساتأبرزعلىالحصول•
.المجالھذافياستشاراتعلىالحصولفيالراغبةالعربیةالدولمساعدةوكذلك،العربياإلقلیميللمكتبااللكترونيموقعالعلىالمبادرةلھذهمخصصة

وتعزیزتدامة،المسالتنمیةأھدافمؤشراتلقیاسالتكلفةمنخفضومصدربدیلاوكمكملالضخمةالبیاناتاستخداماتیخصفیماالعربیةالقدراتبناء•
.الرئیسیةالتنمیةمؤشراتلقیاسالضخمةالبیاناتوتحلیللتنفیذالمصلحةأصحابقدرات

.ذكیةبیئةلتھیئةالضروریةالبیاناتمنھائلةكمیاتلتخزینمؤمنةتحتیةبنيانشاء•
المراكز،لكتمنواالستفادةالمبادرةھذهمجاالتفيوالخبراتالخبراءلتوفیرالعربیةالدولفيالقائمةوالدراساتاالبحاثومراكزالتمیزمراكزتحدید•

منالضخمةبیاناتوالاألشیاءانترنتواستغاللالعربیة،الدولفيالعریضالنطاقخدماتتوفرمستوىلرفعالمساھمةفيللتعاونواتفاقاتشراكاتوعقد
.دوريبشكلالتقدموقیاسالذكیةللمدنمؤشراتووضعالتنمیة،اجل

إنترنت األشیاء والمدن الذكیة والبیانات الضخمة



:المشاریع المقترحة•
.  مشروع تنظیم تحدي تطبیقات إنترنت األشیاء من أجل التنمیة في المنطقة العربیة1)
.مساعدة دولتین على دعم استخدام تكنولوجیات البیانات الضخمة في مجال الصحة من خالل برامج بناء قدرات وتنفیذ مشروع استرشادي2)

المشاریع المقترحة -إنترنت األشیاء والمدن الذكیة والبیانات الضخمة 



تكنولوجیا /التبناء القدرات وزیادة الوعي بشأن ثقافة االبتكار وریادة األعمال خاصةً بالنسبة للشباب وتمكین المرأة بغیة تسخیر أدوات االتصا: الھدف•
.العملإطالق مشاریع وأنشطة اقتصادیة تركز على توفیر فرص المعلومات واالتصاالت في

النتائج المتوقعة

:مساعدة البلدان في

الممارساتافضلذلكفيبماواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیا/االتصاالتمجالفياالبتكارثقافةواثراءلتحفیزوإقلیمیةوطنیةواستراتیجیاتآلیاتوضع•
.الصلةذات

الصغیرةوالصغرمتناھیةالمشروعاتبدعمالمعنیة–جدیدةومؤسساتابداعمراكزانشاءمع–الحاضناتوبرامجالقائمةالمؤسساتدوروتطویرتشجیع•
فيالممارساتزابرمنواالستفادةخاصةمشاریعإقامةمنالشبابتمكینذلكفيبماواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیا/االتصاالتمجالمجالفيوالمتوسطة

.المجالھذا

.االعمالوریادةاالبتكارثقافةتعزیزفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیا/االتصاالتدورمناالستفادةعليالجنسینمنالشبابتدریب•

.العربیةباللغةتطبیقاتتطویرفيواالبتكارلإلبداعوالطالبالشبابتحفیز•

ً اإلقلیمیةوالمؤتمراتالعملوورشاالجتماعاتعقدمنتمكنوسائلوابتكارتطویر• .إلكترونیا

علىالخبراتلتبادتشجیعمعوالمعاھد،والمؤسساتوالحاضناتوالبحثالتدریبمراكزبینالتنسیقفيوالمساعدةالبشریةالمواردقدراتوبناءتعزیز•
.والدولياإلقلیميالمستوى

مساعدة

االبتكار وریادة األعمال



:المشاریع المقترحة •
.قتصادينظام االتطویر وتنفیذ دورات تدریب مھني في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لتمكین الشباب من اكتساب مھارات رقمیة تمشیا مع احتیاجات ال1)
.التكنولوجیة والحاضنات ومساعدة الشركات المبتكرة في التطویر والوصول إلى أسواق جدیدةالمدن تطویر منصة للتعاون بین 2)

االبتكار وریادة األعمال



ي المنطقة الع���ة-4
مشار�ــــع االتحاد الدو�ي لالتصاالت ��



20212018-جاریة المشاریع ال
)E-Waste Monitor in Arab Region(مشروع مراقبة إحصاءات النفایات االلكترونیة في المنطقة العربیة 1)
، تم تمدیده العربیةفي المنطقة السیبرانيلألمن اإلقلیمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالتمركز ال2)
الثانيالمشروع –فلسطینفي دولة اتتوصیل المجتمعالمدارسربط مبادرة 3)
جیبوتي-عریضة النطاق سلكیة الالشبكة ال4)
صرموزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات-اإلعاقةالمركز اإلقلیمي لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لألشخاص ذوي 5)
الھاتف المحمول في مكافحة مرض السكري بالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة بتونس ستخدامإمشروع 6)
اإلمارات العربیة المتحدة-ھیئة تنظیم االتصاالت -والشراكة في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت التعاون 7)
(CITC)الخدمات االستشاریة إلى ھیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات بالمملكة العربیة السعودیةتقدیم 8)
فلسطین-المركز الوطني لطوارئ الحاسب األلى وبناء القدرات تنفیذ دعم 9)

مصر، وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ، الذكیةإدارة المیاه 10)
المعلوماتیة وبناء القدرات ذات الصلة في دولة فلسطینلالستجابة لطوارئ تنفیذ المركز الوطني مشروع 11)



وأصحاب المصلحةالشركاءمن للتمویل مقترحة مشروعات 

األشیاء والبیانات الضخمة والمدینة الذكیة إنترنت مشروع لمساعدة الدول في مجال •
 Deployment of Disasters Early Warning System in)مشروع إدارة الكوارث باستخدام نظام اإلنذار المبكر للدول العربیة األقل نموا •

Arab LDCs)
دماج المالي الرقمينلإلمشروع إقلیمي لتشجیع بیئة مواتیة •
مشروع المھارات الرقمیة لالبتكار والتشغیل•
مشروع حمایة األطفال على االنترنت•
مشروع إنشاء المركز الوطني لالستجابة لطوارئ المعلوماتیة وبناء القدرات ذات الصلة في الدول العربیة األقل نمواً •



التحدیات 
لمباشرة للدول وغیر او المساعدات المباشرة التوعویة والتدریبیة لتنفیذ األنشطة المیزانیة المحددة ضعف •

وخاصة األقل نمواً 
فیذھاالعربیة یضعف مستوى المشاركة في األنشطة وكذلك تناألمني الذى تمر بھ المنطقة الوضع •
صة من قبل االتحاد یتطلب تنفیذ المشاریع المتعلقة بالمبادرات اإلقلیمیة میزانیة قد تفوق المیزانیة المخص•

المشاریعالدولي لالتصاالت، وھذا یتطلب وجود ممولین لمثل ھذه 
ً قد تستغرق عملیة ألنشطة االتحاد ممولین و على رعاة حصول ال• طویالً وقتا
نشطةاألاستضافة •



المساعدات الفن�ة لإلدارات الع���ة-5



لمساعدات الفن�ة لإلدارات الع���ةا-5

مساعدة السودان على تطویر االستراتیجیة الوطنیة لحمایة األطفال على االنترنت•
عاقةمساعدة السودان في بلورة سیاسات وطنیة للنفاذ لالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات لألشخاص ذوي اإل•
مساعدة السودان في مراجعة سیاسات التعلم الذكي بالتعاون مع منظمة الیونسكو•
عمل دراسة حول الشمول الرقمي في المنطقة العربیة •
)ورشة عمل عن االبتكار+ اجتماع (للشبكة العربیة للحاضنات مساعدة •
السودان بتطویر إطار عمل حول تسعیر الطیف التردديمساعدة •
. الصومال حول تطویر وثیقة السیاسات االستراتیجیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالتمساعدة •
بینھاوالربط  IXPمساعدة البلدان على تنفیذ مشروع نقاط تبادل اإلنترنت •
ي إدارة البدء في صیاغة نموذج السیاسات واألطر التنظیمیة حول استخدام االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ف•

الكوارث
.  لطوارئمن الدول األقل نموا لتطویر خططھا الوطنیة الستخدام االتصاالت في حالة ا) الصومال والسودان(تم اختیار•
البدء في تقدیم تدریب متخصص حول فض النزاعات والمنافسة لموریتانیا •
لجزر االت في تطویر نموذج لكلفة خدمات االتصمساعدة جزر القمر في بناء القدرات في مجال نماذج الكلف والبدء •

القمر 



6- � مساعدات االتحاد الدو�ي لالتصاالت لدولة فلسطني



مساعدات االتحاد الدولي لالتصاالت لدولة فلسطین-6

اءإنشمشروعتنفیذإطارضمن1)
لالستجابةالوطنيالمركز

طینلسففيالمعلوماتیةلطوارئ
تمالصلة،ذاتالقدراتوبناء
بناءحـولعمـلورشـةتنظیم

الخدماتمجـالفيالقدرات
CIRTوزارةمنلوفد

وتكنولوجیااالتصاالت
أفراد4منمكونالمعلومات

28إلى17منالفترةفيوذلك
معبالتعاونبالقاھرةمارس
لألمناإلقلیميالعربيالمركز

.ARCCالسیبراني

مشروع إضافي لتوصیل عشر ) 2
.  مدارس بشبكة االنترنت

ي منح لتمكین مشاركة ممثلتقدیم 3)
وزارة االتصاالت من المشاركة في

األحداث الرئیسیة واألنشطة 
. صاالتالتدریبیة لالتحاد الدولي لالت

البدء في تطویر نموذج لكلفة 4)
.خدمات



ي -7 كاء أ�شطة أخرى للمكتب اإلقل��ي العري� مع ال��
وأصحاب المصلحة 



2019ینایر 24-21القاھرة ، مصر ، Hackathonو ، FIGI 2019المشاركة في ندوة -
وشمال أفریقیا دورة االتحاد الدولي لالتصاالت في المؤتمر اإلقلیمي الثاني ألنظمة النقل الذكیة في منطقة الشرق األوسط-

.2019فبرایر 19مصر ، -، أسوان 
ورشة عمل البدء -المشروع اإلقلیمي لالتحاد البریدي العالمي حول التحول الرقمي وتنویع الخدمات البریدیة في أفریقیا -

.2019فبرایر 20-18مصر ، -، القاھرة 
.2019فبرایر 28-25، برشلونة GSMA 19المشاركة في -

eICSالمشاركة في المؤتمر الرابع لـ- (e @ Iraq and Cyber Security Conference)  فندق بابل ، بغداد ،-
2019مارس 5العراق ، 

7-6العراق ، -العراق ، بغداد فيCMCوھیئة االعالم واالتصاالت  MOCوزارة االتصاالت لقاء مع مسؤولین من-
.2019مارس 

)  SG17 RG-ARB(للمنطقة العربیة لقطاع تقییس االتصاالت17المشاركة في المجموعات اإلقلیمیة للجنة الدراسات -
2019أبریل 3-2تونس ، -، تونس (SG17RG-AFR)ألفریقیاو
2019أبریل 5-4تونس ، -، تونس  PKIالمشاركة في منتدى التقییس اإلقلیمي العربي األفریقي حول -

أبریل 10الوالیات المتحدة األمریكیة ، -، واشنطن العاصمة  FIGIلمشاركة في اجتماع اللجنة التنفیذیة لمشروعا-
2019

2019أبریل 18اإلمارات العربیة المتحدة ، -، دبي 2019قمة القادة - SAMENAالمشاركة في مجلس-
و غرفة تكنولوجیا  (AWO)إطالق مسابقة االبتكار واإلبداع الرقمي للفتیات ، بالتعاون مع منظمة المرأة العربیة-

تالتحاد الدولي لالتصاالالمكتب اإلقلیمي العربي لوالمنظمةیاتمصر ، كجزء من احتفال (CIT)المعلومات واالتصاالت
2019أبریل 23، القاھرة مصر ، 2019تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت مجالللفتیات في بالیوم الدولي



تح�ات ف��ق المكتبمع

المكتب االقلیمي العربي
االتحاد الدولي لالتصاالت

71777 353 2 20+: ھاتف 
2 20+: فاكس  353 71888

الجیزة -القریة الذكیة
العربیةمصرجمھوریة 

itu-ro-arabstates@itu.int
www.itu.int

mailto:itu-ro-arabstates@itu.int
http://www.itu.int/
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