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 املنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال واملعلومات

  تعزيز الثقة الرقمّية لدعم الاقتصاد الرقمي في املنطقة العربية

 

 

 الاطار العام .1

 

  الشبكة العربية " الثقة الرقمّيةحول مشروع املنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال واملعلومات

إفريقية -وهو عبارة عن إرساء شبكة عربية. AAECA-Net"  الافريقية لهياكل التصديق الالكتروني

مما يساعد على تطوير التجارة الالكترونية  والافريقية في البلدان العربية التصديق الالكترونيلهياكل 

ومع بقية  وتأمين سالمة وسرّية املبادالت الالكترونية عبر شبكة الانترنت بين البلدان العربية وإلافريقية

نحو مزيد من التنسيق والتعاون : "في إطار تحقيق وتنفيذ الرؤية التي وضعت في الغرض  دول العالم

في مجال الثقة الرقمّية من أجل إقتصاديات أكثر موثوقّية تعتمد على الاقليمي والبين الاقليمي 

 "موائمة ألاطر القانونية والاعتراف املتبادل لخدمات الثقة الرقمّية

 

 الخاص الاطار  .2

 

رة ملرا ملسرت  مرن ترحيرل مرن كرل الردول العربيرة للعمرل املشرتر  ّرلل  ّّ تتقّدم املنظمة بعرض هذا املشرروع اا

علررررى املسررررتو  ( 401)قرررررار ا إلالرررري إلاقتصررررادي والاجتمررررادي فرررري دورترررر  العاديررررة هررررذا املشررررروع وإياررررا فرررري إطررررار 

الاقتصررررادية والاجتماعيررررة فرررري دور  ررررا الرابعررررة : الررررو اري بشررررأن متابعررررة تنفيررررذ قرررررارات القمررررة العربيررررة التنموّيررررة 

  .(00/4/0042: الإلامهورية اللبنانية  –بيروت )

   :5النقطة عدد 

دعوووا الوودول العربيووة ملزيوود موون التعوواون فووي مجووال بقتصوواد الرقمووي وتبووادل الخ وورات     وويما فووي مو ووو  "

للوصوووووول إصوووووى منصوووووات مشوووووتركة ألامووووون السوووووي راني والبيانوووووات الاخصوووووّية واليشووووور عات  ات الصووووولة  وووووعيا 

 . "لتحفيز التبادل التجاري والنمّو الاقتصادي
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ة على توفير  بذلك في دعم تطوير الاقتصاد الرقمي داال البلدان العربيةوتساهم املنظمة  ّّ الذي يرتكز اا

الثقة في مجال بقليمي والدوصي تنسيق الجهود والتعاون السالمة والثقة ملستعملي الخدمات الرقمية  عبر 

 .أو التصديق الالكترونيالسي رني من الرقمّية  واء كان  لك على مستوى ألا 

 

 " الافريقية لهياكل التصديق الالكتروني-الشبكة العربية: "مشرو ملحة عن  .3
 

  0042 سنة :بطالقتاريخ    

  (ممثلة في هيئات التصدي الالتروني)دول  2  :عدد البلدان املنضّمة 

  دول عربية  2 :العربية البلدان 

  دول إفريقية  0  :البلدان الافريقية  

  سرررركرتارية : كالتررررا ي وضررررع هينررررل تنظيمرررري م ّصرررر   تررررّم لحسررررن تسرررريير هررررذ  الشرررربكة   :الهيكوووول التنظيمووووي

يررررتم تعيررررين ر رررر ي ملرررردة سررررنة ويلررررك حسررررل الدولررررة الترررري يقررررع فا ررررا :  تشررررري علا ررررا املنظمررررةة ر رررر ي الشرررربكة 

 . املنتد  السنوي للثقة الرقميةة لإلانة توجا ية وفرق عمل مت ّصصة

  مررل إ ررى حررد الان تنرروين رالرررة فرررق عمررل مت ّصصررة للعمررل علررى إعررداد وتنفيررذ برررام  ع تررم :العموولطريقووة

 الشبكة سواء على املستو  التقني إو القانوني لخدمات الثقة الرقمّية

 مزيد من املعلومات حول املشرو  في الوثيقة املرفقة*

 

 AAECA-Netفوائد الانضمام إصى شبكة  .4

 

إ ى هذ  الشبكة عنصرا فاعال في تحقيق ألاهداي املرجّوة من االل تسعى املنظمة إ ى جعل الدول املنظّمة  

 : توفير فااء دا م لرتقريل كل إصحاب املصلحة املتعّددين لر 

   تقاسم املعلومات واملعرفة في مجال الثقة الرقمّية  

  التنسيق بين جميع ألاطراي املعنية في شتى املواضيع الخاّة بالثقة الرقمية والتصديق الالكتروني

 سواء على املستو  القانوني إو التقني 

   موا مة ألانظمة وتقريل الرؤ  ووجهات النظر إلطالق حلول ومبادرات جماعّية ت دم املصلحة

 املشتركة في املنطقة 

 : يا ات للمن رطين في إطار هذ  الشبكةة من ا وهي تقّدم جملة من الامت

إقتراح مر يات ومقترحات إلطالق إي مبادرة إو برنام  عمل و  املشاركة في إجتماعات اللإلانة التوجا ية -

 مشتر 

دراساتة ورقات ) عن عملهاالانتفاع بنل الورا ق التي تصدر و  ر اسة إحد فرق العمل املت صصة -

 ...(عملة 
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 الشركة املعنية بموقع الشبكة وكل املطبوعات ا خصصة للمشروع /الهيئة Logoوضع شارة  -

 إمنانية تمثيل املنظمة في التظاهرات الاقليمية والعاملية التي تددى إلا ا  -

 

   ما تم انجازه .5

 

ة تم AAECA-Netالافريقية لهياكل التصديق الالكتروني -في إطار اطط العمل السنوّية للشبكة العربية

 : إنجا  ألانشطة وتحقيق ألاهداي التالية 

  بالتعون مع التحاد الدو ي لالتصاالت و الاتحاد " للثقة الرقمّية إقليمي-البيناملنتد  "تنظيم دورتان من

 0042 مسقط – The interregional Standardization Forum for PKI & E-trustالافريقي لالتصاالت  

 0042 و توني

  سنة  – وكل الورا ق املتعلقة ب ينلة فرق العمل وطريقة التسيير ميثاق إلانامام إ ى الشبكةاعداد

0042 

  0042حتى موفى  –من افريقيا و املنطقة العربية إ ى الشبكة وابراء إ ى فرق العمل  –دول  2انامام 

 النسخة )  العربية والافريقيةوضع سالمة املبادالت الالكترونية في الدول ل ية دراسة تقييمو نشر  إعداد

 0042سنة  ( ألاو ى

  إعداد ونشر كتاب إبيض بعنوان"PKI deployment roadmap" –  0042سنة 

  ة بالشبكة ّّ  0042سنة  - www.etrustnet.org اعداد  بوابة إلكترونية اا

  تنظيم دورات تدريبية لفا دة املهندسين والخبراء من الدول العربية والافريقية 

  (الخدمات الاستشارية هي ادمات حسل الطلل)تقديم ادمة استشارية و مساندة لفا دة دولة عربية  

 وية يالتواّل مع الشبكة الاقليمية الاسAsian PKI Consortium  -  من املتوقع إمااء إتفاقية تعاون

 0042سنة  – معها

  اللإلانة الفنية للتوقيع الالكتروني والبنية التحتّية"التواّل واملشاركة بصفة مراقل في إجتماعات " TC 

ESI#68 التابع للمعهد ألاوروبي ملعايير الاتصاالت السلكية والالسلكية ETSI  والاتفاق على الاعداد لتوقيع

إتفاقية تعاون في حول مسألة ادمات الثقة الرقمّية والامااء الالكترونية سواء كان يلك على املستو  

 0042سنة  – التقني إو القانوني وكذلك املعايير

 

 الرؤية املستقبلية لتفعيل هذا املشرو  خدمة لالقتصاد الرقمي في املنطقة العربية .6

 

التررري يسرررعى املتررردالون إ رررى تحقيقهرررا مرررن ارررالل هرررذ  الشررربكة هررري التنسررريق مرررع كافرررة ألاطرررراي املعنيرررة ألاولويرررة 

الصررررعوبات املشررررتركة فيمررررا ي رررر  إنشرررراء معررررايير لقابليررررة التشررررغيل البينرررري فرررري مجررررال و  إليجرررراد حلررررول للمشرررراكل

http://www.etrustnet.org/
http://www.etrustnet.org/
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ين العربيرة والافريقيرة هينل املفتاح العمومية وحلول التصديق الالكتروني وادمات الثقة الرقمية فري املنطقتر

  .ويلك ب دي تعزيز التجارة واملبادالت الالكترونية بين بلدان املنطقتين ومع بقية بلدان العالم

جعل مشار عها وبرامجها مفتوحة وجامعة لكل دول املنطقة وفي إطار تشريك  إصى وفي إطار  عي املنظمة

املنظمة مستقبال إصى تتطلع كل أصحاب املصلحة املتعددين خدمة ملستقبل رقمي أكثر أمانا وا تدامة 

  : التفاعل مع هذا املشرو  من قبل جميع ألاطراف من خالل

 إطار على الان راط في ممثلة في هيئات التصديق الالكتروني إو الهيئات ا ختّصة الدول العربية  تشإلايع

 (بالنسبة للدول التي لم تن رط بعد)  AAECA-Net شبكة

  على املستو   –واقع وآفاق الثقة الرقمية في الدول العربية " :حول املساهمة واملشاركة في الدراسة

 التي إطلقت ا املنظمة في إطار هذا املشروع " التقني والقانوني

  فريق العمل الت طيط الاستراتيجي ) فرق العمل املت ّصصة لهذ  الشبكةاملشاركة واملساهمة في

 .(الفريق التقني والفريق القانوني والتنظيميوإساليل العملة 

 (املؤتمراتة ورشات العملة الدراساتة) املساهمة النشيطة في إنشطت ا ا ختلفة....    

  تقديم املعلومات ا حينة الخاّة بالهياكل الخاّة بالتصديق الالكتروني في الدول العربية وكل

املعلومات التي من شأن ا تقديم رؤية واضحة عن واقع املنطقة لتسليط الاوء على قص  النجاح 

 الغرضومساعدة الدول التي تحتاج املساندة في 

 

 

 مقترح توصية  .7

 

ية التالية  : في إطار ما تقّدمة تتقّدم املنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال واملعلومات بمقترح التّو

 

وحووا الوودول العربيووة " الافريقيووة لهياكوول التصووديق الالكترونووي-الشووبكة العربيووة"بأنشووطة مشوورو   األاخووذ علموو

على التفاعل بيجابي مع هذا املشرو  واملشاركة في مختلف أنشطته والانتفا  بالخدمات التوي يقوّدمها خدموة 

     .لتطوير الاقتصاد الرقمي في املنطقة العربية


