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      2015أبريل  29األربعاء 

  المتحدث (المتحدثون)  بند جدول األعمال  الوقت

  التسجيل واستراحة قهوة  08:00-09:00

09:00-09:10  
منتدى مجموعة عمل لاإلفتتاح الرسمي 

  اتصاالت الطوارئ السادس والثالثون
سعادة عبد اهللا الشيباني، األمين العام لمجلس دبي التنفيذي  

  وعضو مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية في دبي

  عام لوكالة االمارات للفضاءالمدير الدكتور محمد األحبابي، ال  خدمة اإلنسانية من خالل تنمية الفضاء  09:10-09:20

09:20-09:40  
لعبة تغيير التحول المساعدات الرقمية: 

  اإلنساني
 في مكتب قسم البرامج المؤسسيةمدير ، يوب سون-ويالسيدة ك

  (أوتشا)تنسيق الشؤون اإلنسانية ل األمم المتحدة

09:40-10:00  
: 2020مجموعة اتصاالت الطوارئ 

حياة المنقذة لل للحلول الرقميةالشراكات اليوم 
  للغد

ورئيس مجموعة لمعلومات ا مدير قسم، السيد جاكوب كيرن
  اتصاالت الطوارئ في برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة

10:00-10:10  
األقمار الصناعية والتحول في نظام العمل 

  اإلنساني
  الرئيس التنفيذي لشركة ثريا، السيد سامر حالوي

10:10-10:20  
البنية التحتية الحرجة  ،األقمار الصناعية
  لالستجابة األولى

  الرئيس التنفيذي، الياه سات، مسعود محمد شريف محمودالسيد 

    استراحة   10:20-11:00

11:400-11:40  
تواصل المجتمعات والتحول الرقمي: تأثيرها 

  على االستجابة اإلنسانية

الشركة ومسؤول المجتمع والصناعة في رئيس ، روتجر ريمانالسيد 
األوسط وأفريقيا لدى شركة  قوحدة خدمة العمالء في منطقة الشر 

  إريكسون

11:40-12:20  
حسين لت مسبقاً  والتكنولوجياالعالقات  وضع

التواصل مع المجتمعات المحلية في 
  االستجابة للكوارث

أمانة شبكة التواصل مع  مدير أول للبرامج، أنجال روز،السيدة 
  )CDAC(المجتمعات المتأثرة بالكوارث 

  راديو االستجابة األولىمنسق دولي، مايك آدامز، السيد 
مم مكتب األمنسق اإلتصاالت مع المجتمعات، جيل أريفالو، السيد 

  )المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا

    الغداء   12:20-13:50

13:50-14:20 

المنصات المحمولة المتعددة القنوات 
لالستجابة للكوارث: الدروس المكتسبة من 

  منطقة الشرق األوسط 

مدير تطوير األعمال، منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، ، يزيد شيكيم
  سوكتيل لحلول المحمول

14:20-15:00  
ميثاق االتصال في العمل اإلنساني: التزام 

  المتضررينشركات المحمول بدعم السكان 
ل جمعية أنظمة المحمو االستجابة للكوارث،  رئيسكيال ريد، السيدة 

  )GSMAالعالمية (
 ليفيسك، المنسق العالمي لالتصاالت مع-أليكساندرا سيكوتالسيدة 
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  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا)المجتمعات، 
  لإلتصاالت نكريم خوجة، الرئيس التنفيذي، روشاالسيد 

الهاتف  نية الفلبيشركة ، رئيس الشؤون العامة، الالسيد رامون إسبيرتو
  واإلتصاالت الذكية لمسافات الطويلةل

سيا آ السيد عبد اهللا حسن، العالقات العامة واإلتصاالت، مدير اول،
  سيل

    استراحة   15:00-15:30

15:30-16:30  
التواصل مع المجتمعات: البيانات 

والتوقعات بشأن االستجابة  االجتماعية
  اإلنسانية

مدير البرنامج، االبتكار االجتماعي، معهد ، هيذر ليسونالسيدة 
  )QCRIقطر لبحوث الحوسبة (

16:30-17:10  
الشراكات: تحقيق إستراتيجية مجموعة 

  2020اتصاالت الطوارئ 
  رئيس مجموعة اتصاالت الطوارئجيانلوكا بروني، 

  أعضاء لجنة الخبراء

  اختتام اليوم األول  17:10-17:20
 مجموعة عمل اتصاالت الطوارئرئيس منتدى ، السيد باتريك جوردون

  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا)في 

  وحفل إستقبال بإستضافة شركة ثريا والياه سات صورة جماعية  17:30

      
      2015أبريل  30الخميس 

  المتحدث (المتحدثون)  األعمالبند جدول   الوقت

  الترحيب باليوم الثاني  09:00-09:10
مجموعة عمل اتصاالت رئيس منتدى ، السيد باتريك جوردون

  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا)في  الطوارئ

09:10-09:40  
تصميم حلول المستقبل، اإلصغاء إلى 

  أهميةأصحاب المصلحة المعنيين األكثر 
  مشروع التقنية العالمي، الصليب األحمر األمريكي، آبي ويفر

09:40-10:40  
 البيولوجية إدارة الهوية :الرقمية لمعونةا

  والتحويالت النقدية اإللكترونية

م المفوضية السامية لألمفي  لمعلوماتمدير قسم ا، دوج جرينالسيد 
  المتحدة لشؤون الالجئين

لمعلومات ورئيس مجموعة ا قسممدير ، جاكوب كيرنالسيد 
  اتصاالت الطوارئ في برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة

لشرق ل لفرص االقتصاديةالسيدة أليكسا سويفت، مستشار إقليمي ل
  األوسط، ميرسي كور

  السيد جيريمي كول، مدير ريد روز
 السيد كريس دولي، المستشار التقني اإلقليمي للمدفوعات، برنامج

  صندوق األمم المتحدة لتنمية رأس المالاألمم المتحدة اإلنمائي و 

  استراحة  10:40-11:20
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11:20-11:50  
 إدارة الهوية :الرقمية لمعونةحلقة نقاش: ا

  والتحويالت النقدية اإللكترونية البيولوجية
  

11:50-12:20  
من إعصار هايان إلى إعصار هاجوبيت: 

جهوزية رؤية من عام كامل من بناء 
  البيانات والشبكات المرنة في الفلبين

اثة في مؤسسة اإلغ مدير البحوث والتحليالت، أندرو شرويدرالسيد 
  المباشرة
  محلل ضمني، باالنتير تكنولوجيز، جاستن ريتشموندالسيد 

  غداء  12:20-13:30

13:30-14:00  
تحديد القمة العالمية للعمل اإلنساني: 

  المستقبليةاالستجابة اإلنسانية 
كتب األمم مماثيو هوتشبروكنير، مستشار شراكات األعمال في السيد 

  المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا)

14:00-14:30  
تكنولوجيا االتصاالت: التحديات والفرص 

  لألمن اإلنساني

باحث في منتدى األمن األوروبي بين ، راكيل فازكيزالسيدة 
  )EISFالوكاالت (

ن منتدى األمن األوروبي بيالسيدة ليزا رايلي، المنسق التنفيذي، 
  )EISFالوكاالت (

14:30-15:00  
مبتكرة للتوعية الظرفية النظم االتصاالت 

  األزمات خالل
كاتل ، المدير أول تطوير األعمال الالسلكية السيد حسن أبو وافية،

  لوسينت

    استراحة   15:00-15:40

  المواطنين خالل األزماتمشاركة   15:40-16:10
مدير منتجات المسؤولية االجتماعية للشركات ، توم ماالفانتالسيد 

  في حلول موتوروال

16:10-16:40  
قطار على حطام ال: البتكار التخريبيا

  الطريق الصحيح
االتحاد الدولي الدولي،  لمعلوماتا قسممدير السيد إدوارد هاب، 

  األحمرلجمعيات الصليب األحمر والهالل 

  ملخص المنتدى  16:40-16:50
األمم  في مكتب قسم البرامج المؤسسيةمدير ، يوب سون-ويالسيدة ك
  (أوتشا)تنسيق الشؤون اإلنسانية ل المتحدة

  الختام  16:50-17:00
 مجموعة عمل اتصاالت الطوارئرئيس منتدى ، السيد باتريك جوردون

  اإلنسانية (أوتشا)مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون في 

  وجبات خفيفة مع التعارف والتواصل  17:00
 


