
ي  تقرير عن أنشطة المكتب اإلقليمي العرب 
لالتحاد الدولي لالتصاالت 

ة خالل (2019إل نوفمت  يناير )الفتر



2019االحداث الرئيسية في -1

لالتحاد الدولي لالتصاالتالعربيشبكة مراكز التميز أنشطة برامج بناء القدرات و -2

العربيةالمبادرات االقليمية في المنطقة-3

المشاريع-4

المحتويات 



تتمة -المحتويات 

لدولة فلسطينالفنيةمساعداتال-6

مع الشركاء وأصحاب المصلحة العربيأنشطة أخرى للمكتب اإلقليمي -7

العربيةالمساعدات الفنية لإلدارات -5



2019نوفمت  يناير إل من االحداث الرئيسية -1

Major Events 
Jan. – Nov. 

2019 



االت ورشة عمل االتحاد الدولي لالتصاالت بشأن مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتص

لرابطة الدول المستقلة والمنطقة العربية

الصفحة االلكترونية 

فبراير 12-14
2019

التاريخ  أوزبكستان–طشقند  المكان 

بالتعاون مع 

وزارة تنمية تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت بجمهورية أوزبكستان 

والمكتب اإلقليمي لرابطة الدول المستقلة 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتورشـة عمـل حـول بناء القدرات في مجـال 

مارس 17-28
2019

التاريخ  مصر –القاهرة المكان 

بالتعاون مع 

بفلسطينوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
ARCCالسيبرانيوالمركز العربي اإلقليمي لألمن 

(  RDF-ARB)لالتحاد الدولي لالتصاالت للمنطقة العربية للتنميةالمنتدى اإلقليمي

الصفحة االلكترونية 

مارس 19

2019

التاريخ  لبنان –بيروت  المكان 

مع بالتعاون 

(اإلسكوا)منظمة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

ووزارة االتصاالت بلبنان

حول التكنولوجيات الناشئة المنتدى اإلقليمي 

الصفحة االلكترونية

ابريل 23-24
2019

التاريخ  تونس–تونس العاصمة  المكان 

بالتعاون مع 
بتونس( INTT)الهيئة الوطنية 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 العربية،" اإلبداع واالبتكار الرقمي للفتيات"إطالق مسابقة 

2019لعام اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلوماتمن االحتفالية بكجزء

الصفحة االلكترونية

ابريل 23
2019

التاريخ  مصر –القاهرة المكان 

بالتعاون مع 
AWOمنظمة المرأة العربية 

بمصر CITغرفة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و

2019االحتفال باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لعام 

الصفحة االلكترونية

2019ابريل 24 التاريخ  مصر –القاهرة  المكان 

بالتعاون مع 
بمصر–البريطانية الجامعة

مصر–والمجلس القومي للمرأة 

مصر-وشركة أورانج

مية المستدامة األسبوع اإلقليمي لالتحاد الدولي لالتصاالت بشأن التكنولوجيات الناشئة من أجل التن

والتحول الرقمي في المنطقة العربية

االلكترونية الصفحة

أغسطس 26-29
2019

التاريخ  االمارات العربية –دبي 

المتحدة

المكان 

بالتعاون مع 

الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت بجمهورية مصر العربية 
GSMAالرابطة الدولية لمشغلي الهاتف النقال وIntelوبدعم من شركة إنتل 

شركاء آخرونوGIEوالشركة العالمية لالبتكار وريادة األعمال 

باستضافة كريمة من هيئة تنظيم االتصاالت بدولة اإلمارات العربية المتحدة وجامعة دبي

دورة تدريبية حول مهارات الريادة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

سبتمبر 2-4
2019

التاريخ  موريتانيا –نواكشوط  المكان 

بالتعاون مع 
AWOمنظمة المرأة العربية 

بمصر CITغرفة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و

http://www.itu.int/girlsinict
http://www.itu.int/girlsinict
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2019/IoT/IoT.aspx


أسبوع الشمول الرقمي لالتحاد الدولي لالتصاالت ومنظمة اليونسكو

االلكترونيةالصفحة

سبتمبر 22-28
2019

التاريخ  المكان 

بالتعاون مع 

والجامعة االمريكية في مصر منظمة اليونسكو

"سد الفجوة الرقمية لالبتكار"ورشة عمل االتحاد الدولي لالتصاالت حول 

الصفحة االلكترونية

أكتوبر 1-2

2019

التاريخ  مصر –القاهرة المكان 

بالتعاون مع 
(TIEC)مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال 

العراق فيأسبوع الشمول الرقمي لالتحاد الدولي لالتصاالت ومنظمة اليونسكو

الصفحة االلكترونية

سبتمبر 22-25
2019

التاريخ  العراق –د بغدا المكان 

مع بالتعاون 

منظمة اليونسكو ووزارة االتصاالت بالعراق 

ي مجال تعزيز القدرات ف"ورشة العمل اإلقليمية لالتحاد الدولي لالتصاالت حول 
في المنطقة العربية" اإلنترنت الدوليةحوكمة

االلكترونيةالصفحة

أكتوبر 1-3
2019

التاريخ  مملكة البحرين–المنامة  المكان 

بالتعاون مع 

RCICTالمركز اإلقليمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2019/DIW/DIW.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2019/TIEC19/TIEC.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2019/DIW/Iraq.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2019/IG/IG.aspx


الورشة اإلقليمية السنوية لالتحاد الدولي لالتصاالت والمنظمة الدولية لالتصاالت

للمنطقة العربية " االتصاالت عبر األقمار االصطناعية"الفضائية حول 

الصفحة االلكترونية

13-17

2019أكتوبر

التاريخ  الجمهورية –الجزائر 

الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية

المكان 

بالتعاون مع 

وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات
بالجزائروالرقمنة

في المنطقة العربية حول المطابقة والتشغيل البيني الدورة التدريبية 

الصفحة االلكترونية

أكتوبر14-16
2019

التاريخ  تونس–تونس العاصمة  المكان 

مع بالتعاون 
CERTمركز الدراسات والبحوث في مجال االتصاالت 

2019في المنطقة العربية لعام السيبرانيألسبوع اإلقليمي لألمن ا

الصفحة االلكترونية

أكتوبر 27-31
2019

التاريخ  سلطنة عمان –مسقط  المكان 

مع بالتعاون 
هيئة تقنية المعلومات ممثلة بالمركز الوطني للسالمة المعلوماتية في سلطنة عُمان

دورة تدريبية حول مهارات الريادة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الصفحة االلكترونية

برنوفم4-6
2019

التاريخ  جيبوتي–جيبوتي  المكان 

بالتعاون مع

والبريد واالتصاالت بجيبوتيوزارة االعالم

https://academy.itu.int/index.php/training-courses/full-catalogue/itu-itso-annual-regional-training-workshop-satellite-communications-arab-region
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional%20Presence/ArabStates/Pages/Events/2019/Cyber/Cyber.aspx


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

المنطقة العربية

الصفحة االلكترونية

برنوفم26-28

2019

التاريخ  ية العربالمملكة–الرياض

السعودية

المكان 

بالتعاون مع 
(ARCO)المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر 

بالمملكة ( CITC)بالتنسيق مع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 

العربية السعودية

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2019/ICT4DRR/DRR.aspx


ز مركز شبكة أنشطة برامج بناء القدرات و -2 ي التمت  ت لالتحاد الدولي التصاال العرب 



منطقة لشبكة مراكز التميز لالتحاد الدولي لالتصاالت في الالتسييريةالجتماع األول للجنة ا

2019العربية

فبراير 19-20

2019

التاريخ  ة المملكة العربي–الرياض 

السعودية 

المكان 

بالتعاون مع 

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

"  واألدلة الجنائية الرقميةالسيبرانياألمن "لدورة التدريبية حول ا

3-ابريل29
2019مايو 

التاريخ  تونس –العاصمة تونس المكان 

التعاون مع ب

(CIFODE'COM)مركز اإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصالت بتونس 

"  لمتنقلةالجيل الرابع والجيل الخامس من تكنولوجيات االتصاالت الخلوية ا"الدورة التدريبية حول 

ابريل 22-26

2019

التاريخ  تونس –العاصمة تونس المكان 

التعاون مع ب

(CIFODE'COM)مركز اإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصالت بتونس 

وبرتوكول ( SDN)التنفيذ العملي للشبكات المعرفة بالبرمجيات "لدورة التدريبية حول ا

Openflow"

يونيو 24-26
2019

التاريخ السودان–الخرطوم  المكان

بالتعاون مع 

(سوداكاد)لالتصاالت سوداتلأكاديمية 



" البيانات الضخمة"الدورة التدريبية حول 

سبتمبر 3-5
2019

التاريخ  السودان–الخرطوم  المكان 

بالتعاون مع 

(سوداكاد)لالتصاالت سوداتلأكاديمية 

"  الحوسبة السحابية"الدورة التدريبية حول 

سبتمبر 17-19

2019

التاريخ  السودان–الخرطوم  المكان 

بالتعاون مع 

(سوداكاد)لالتصاالت سوداتلأكاديمية 

"14001نظام اإلدارة البيئي وفقًا لمعيار أيزو "الدورة التدريبية حول 

سبتمبر23-26
2019

التاريخ  تونس–تونس العاصمة  المكان 

بالتعاون مع 

(CITET)مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة 

"  البصريةالشبكاتتصميم "الدورة التدريبية حول 

سبتمبر23-27
2019

التاريخ  تونس–تونس العاصمة  المكان 

بالتعاون مع 
S2Tمؤسسة تونس لألقطاب الذكية بتونس 



ئق عريض النطاق عبر المايكروويف فاالنفاذ إلى اإلنترنت"حول الثانية الدورة التدريبية 
" السرعة

أكتوبر 22-24
2019

التاريخ  السودان–الخرطوم  المكان 

بالتعاون مع 

(سوداكاد)لالتصاالت سوداتلأكاديمية 

في اإلدارة البيئية وحماية GISتطبيقات نظام المعلومات الجغرافية"الدورة التدريبية حول 

"  الموارد

نوفمبر25-28
2019

التاريخ  تونس–تونس العاصمة  المكان 

بالتعاون مع 
CITETمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة 

"األدلة الرقمية"لدورة التدريبية حول ا

19-21
2019نوفمبر 

التاريخ  ة المملكة العربي–الرياض

السعودية

المكان 

بالتعاون مع 

جامعة نايف العربية للعلوم االمنية

"  إستباقينهج : السيبرانيةدارة الجرائم إ"الدورة التدريبية حول 

أكتوبر7-11
2019

التاريخ  تونس–تونس العاصمة المكان 

بالتعاون مع 
S2Tمؤسسة تونس لألقطاب الذكية بتونس 



"والفنيالسياساتيالمنظر : اإلنترنتحوكمة"التدريبية حول الدورة

نوفمبر26-28
2019

التاريخ السودان–الخرطوم  المكان 

بالتعاون مع 

(سوداكاد)لالتصاالت سوداتلأكاديمية 



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

ي المنطقة-3
ز
يةالعربالمبادرات االقليمية ف

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


نظيمية والتدابير حاالت الطوارئ ووضع األطر التمجال البيئة وتغير المناخ واالتصاالت فيزيادة الوعي وتقديم الدعم بشأن التحديات الرئيسية في:الهدف•
هذا المجالالالزمة لمواجهة التحديات في

النتائج المتوقعة•

:مساعدة البلدان في

مجال التعرض للمجاالت يفلتلبية احتياجاتها ذات العالقة بهذه المبادرة وبالتحديد إصدار مبادئ توجيهية للسياسات واألطر التنظيمية والتقنية والتدابير الالزمة 1)
.الطوارئ، وكذلك إدارة المخلفات اإللكترونيةفي حاالتتصاالتاالالكهرومغناطيسية، و

اإللكترونيةتوالمخلفاالكهرومغناطيسية،للمجاالتالتعرضعنالناتجةالسلبيةاآلثاروكذلكالطوارئ،حاالتفياالتصاالتعنتدريبيةبرامجإطالق2)
.التنميةيدعمنحوعلىاإللكترونيةالمخلفاتمنلالستفادةنموذجتطويرإلىباإلضافةمعها،للتعاملالمناسبةالحلولوإيجاد

اطيسية،الكهرومغنللمجاالتالتعرضمخاطرمنتوعيةوبرامجحمالتإطالقخاللهامنيمكنالتيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتطبيقاتتطوير3)
.اإللكترونيةالمخلفاتومعالجةتدويرإعادةو

البيئة وتغير المناخ واالتصاالت في حاالت الطوارئ



:المشاريع المقترحة•

.(Deployment of Disasters Early Warning System in Arab LDCs)إدارة الكوارث باستخدام نظام اإلنذار المبكر للدول العربية األقل نموا مشروع 1)

:  أنشطة تم االنتهاء منها•

بيةالعرفي المنطقة الكوارث المعلومات واالتصاالت في إدارة تكنولوجيا / واالطر والتنظيمية المتعلقة باستخدام االتصاالتتطوير نموذج السياسات -

في المنطقة ( SAR)ونسبة االمتصاص النوعي ( EMF)مغنطيسية ونموذج السياسات واألطر التنظيمية واإلرشادات حول التعرض البشري للمجاالت الكهرتطوير -

العربية

جمع البيانات المتعلقة بإحصاءات النفايات اإللكترونية بالمنطقة العربية -

لنفايات اإللكترونية خالل اات االنتهاء من تطوير المحتوى التدريبي إلحصاءات النفايات االلكترونية التي سوف يتم تقديمها في الدورة التدريبية اإلقليمية حول إحصاء-
بتونس  2019ديسمبر 18الى 16الفترة 

المشاريع المقترحة -البيئة وتغير المناخ واالتصاالت في حاالت الطوارئ 



استعمالاءةإسذلكفيبما،السيبرانيةالتهديداتأشكالجميعومكافحةالخطعلىاألطفالوحمايةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيات/االتصاالتاستعمالفيواألمنالثقةتعزيز:الهدف•
.واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيات/االتصاالت

المتوقعةالنتائج•

:فيالبلدانمساعدة

ومكافحةالخطعلىطفالاألحمايةمجالفيوبالتحديدالمبادرةبهذهالعالقةذاتاحتياجاتهالتلبيةبمعلوماتوتزويدهاالالزمةوالتدابيروالتقنيةالتنظيميةواألطرللسياساتتوجيهيةمبادئإصدار•
.السيبرانيةالتهديداتأشكالجميع

فيواألمنالثقةبناءمجاليفالعربيةالجامعاتطالبلتدريسواستعمالهاتوفيرهايجبالتيالتعليميةوالموادالتقنيةاألبحاثيخصفيمااتباعهاالواجبباالستراتيجياتالوعيإذكاءفياالستمرار•
.واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا/االتصاالتعمالاست

والشباباألطفاليةوتوعالمجال،هذافيواالستراتيجياتوالتشريعاتالقوانينسنفيالمساعدةخاللمنسيماالاإلنترنتشبكةىعلوالضارالمسيءالمحتوىمنالعربوالشباباألطفالحماية•
.السيبرانيباألمنالخاصالعربياإلقليميالمركزمنواالستفادةالتدريبية،والبرامجالعملوورشالتوعيةحمالتإطالقخاللمنبمخاطره

.العالقةذاتهاتالجمعبالتعاون،السيبرانيةالتهديداتاشكالجميعمكافحةفيوالمساعدةالخطعلىاألطفالحمايةخاللهامنيمكنالتيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتطبيقاتتطوير•

.واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا/التصاالتلحرجةالالتحتيةالبنيةحمايةبشأنودراسيةتدريبيةوحلقاتدوراتتنظيم•

المعلوماتتكنولوجيا/االتصاالتاستخدامفيواألمنالثقةبناءفيواالكاديميينالجامعيينالطالبمعرفةوزيادةلتوعيةالمتخصصةاألكاديميةللهيئاتالخبراءوتوفيرالتدريبيةالبرامجإعداد•

.المجالهذافيالخبراتوتبادلواالتصاالت،

فيمثيالتهاوبينهابينوفيماالعربية،المنطقةفيالحاسوبلحوادثلالستجابةالوطنيةالمراكزبينفيمااألمثلوالتنسيق،العربيةالمنطقةفي(CIRT)الحاسوبلحوادثلالستجابةوطنيةمراكزإنشاء•

.األخرىاإلقليميةالمناطق

تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت/الثقة واألمن في استعمال االتصاالت



المشاريع المقترحة•

 Support selected countries (Mauritania and one)في إنشاء فرقها الوطنية لالستجابة لطوارئ المعلوماتية ( ودولة أخرى من الدول األقل نموا  موريتانيا )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 بالفرنسية في حماية األطفال على االنترنت ورفع الوعي 2)

المشاريع المقترحة -تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت /الثقة واألمن في استعمال االتصاالت



ق مستويات عالية تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت وتحقي/دعم وتمكين النفاذ إلى الخدمات المالية الرقمية واستعمالها من خالل استعمال االتصاالت:الهدف•
.الرقميمن الشمول المالي 

النتائج المتوقعة•

:مساعدة البلدان في

ل الممارسات واالستفادة من التجارب وافضشمول المالي الرقمي وتحديد االحتياجات سواء على المستوى الوطني أو اإلقليميالإعداد دراسات لتقييم وضع •
.الدولية، مع القاء الضوء على العالقة بين الشمول المالي، والثبات المالي، والتكامل المالي، وحماية المستهلك

ميع الخدمات ذ لجرفع الوعي بمفهوم وممارسات الشمول المالي الرقمي، باإلضافة إلى التعريف بأبعاد الخدمات المالية الرقمية من حيث ضمان وتيسير النفا•
.والثقة واالمن واالعتمادية وجودة الخدماتالمالية، وكذلك كيفية االستخدام،

ومقدمي ومنظميتوفير الدعم االستشاري والتقني وبرامج التدريب الالزمة لتوطيد التنسيق بين منظمي ومقدمي خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات•
.الخدمات المالية بهدف تحقيق التكامل والتقارب بين القطاعين

وبما يضمن حماية إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاصولشمول المالي الرقمي بما يشجع على تبني اتنظيمية وقانونية محفزة استرشاديةتطوير أطر •
.خصوصية وبيانات المستخدمين و تعزيز الثقة في الخدمات المالية الرقمية

ى طلب من علناءجذب الدعم المالي والتقني من الجهات المانحة والممولة وأصحاب المصلحة إقليميا ودوليا للمساهمة في تحقيق هدف ونتائج هذه المبادرة ب•
.الدول العربية الراغبة

الشمول المالي الرقمي



:  المشاريع المقترحة •

.الرقميمساعدة بعض الدول في المنطقة العربية على بناء بيئات مواتية للشمول المالي 1)

المشاريع المقترحة -الشمول المالي الرقمي 



واتخاذنظيميةالتاألطرووضعمواجهتهاوكيفيةالضخمةوالبياناتاألشياءإنترنتعصرفيالمقبلةالتحدياتأهميةبخصوصالوعيونشرزيادة:الهدف•

التحولأجلمنوالعملواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيات/االتصاالتمجالفيالسريعةالتطوراتمواكبةعلىتساعدأنشأنهامنالتيالالزمةالتدابير
.الذكيةوالمجتمعاتالمدنإلى

المتوقعةالنتائج•

:فيالبلدانمساعدة

المدنإلىللتحولةالعربيللمنطقةطريقخارطةووضعالضخمة،والبياناتاألشياءإنترنتتكنولوجيالمواكبةالتنظيميةواألطراالستراتيجيةالخططوضع•

.لفةالمختوخدماتهاتطبيقاتهايدعمبماالعريضالنطاقخدماتتوفيراجلمنلالتصاالتالتحتيةالبنيةتطويرطريقعنالذكيةوالمجتمعات

عنهاالناتجةاآلثاراسةودرالذكية،والمجتمعاتوالمدنالضخمةوالبياناتاألشياءإنترنتمجالفيالعربيةالبلدانبينالخبراتتبادلوالتقنيالتعاونتعزيز•
.العالميةالتجاربمنواالستفادةاإليجابيةأوالسلبيةسواء  

واألنظمةاألجهزةمختلفبينوالمطابقةوالخصوصيةاألمنمثلالتحدياتأهميناقشالضخمةوالبياناتاألشياءإنترنتحولالمستوىرفيعمنتدىتنظيم•

هامشلىعجانبياجتماععقدوالمنتدى،فيللتحدثالصناعةقطاعمنخبراءالودعوة،الرقميةاألشياءمعماريةذلكفيماالمجالهذافيالحلولوأبرز
.الخاصوالقطاعالصناعةقطاعمعالمنتدى

صفحةلخالمنالعربيةللدولالضخمةالبياناتذلكفيبماالذكيةوالمدناألشياءإنترنتمجالفيوالتجاربوالبحوثالدراساتأبرزعلىالحصول•
.المجالهذافياستشاراتعلىالحصولفيالراغبةالعربيةالدولمساعدةوكذلك،العربياإلقليميللمكتبااللكترونيموقعالعلىالمبادرةلهذهمخصصة

وتعزيزتدامة،المسالتنميةأهدافمؤشراتلقياسالتكلفةمنخفضومصدربديلاوكمكملالضخمةالبياناتاستخداماتيخصفيماالعربيةالقدراتبناء•

.الرئيسيةالتنميةمؤشراتلقياسالضخمةالبياناتوتحليللتنفيذالمصلحةأصحابقدرات

.ذكيةبيئةلتهيئةالضروريةالبياناتمنهائلةكمياتلتخزينمؤمنةتحتيةبنيانشاء•

المراكز،لكتمنواالستفادةالمبادرةهذهمجاالتفيوالخبراتالخبراءلتوفيرالعربيةالدولفيالقائمةوالدراساتاالبحاثومراكزالتميزمراكزتحديد•

منالضخمةبياناتوالاألشياءانترنتواستغاللالعربية،الدولفيالعريضالنطاقخدماتتوفرمستوىلرفعالمساهمةفيللتعاونواتفاقاتشراكاتوعقد

.دوريبشكلالتقدموقياسالذكيةللمدنمؤشراتووضعالتنمية،اجل

إنترنت األشياء والمدن الذكية والبيانات الضخمة



:المشاريع المقترحة•

.  مشروع تنظيم تحدي تطبيقات إنترنت األشياء من أجل التنمية في المنطقة العربية1)

.مساعدة دولتين على دعم استخدام تكنولوجيات البيانات الضخمة في مجال الصحة من خالل برامج بناء قدرات وتنفيذ مشروع استرشادي2)

ضمن المشروع العالمي لبناء القدرات ( IPv6)واالصدار السادس من بروتوكول االنترنت ( IoT)البدء في إنشاء مركز تدريب إقليمي حول انترنت األشياء 3)

(  IPv6)واالصدار السادس من بروتوكول االنترنت ( IoT)انترنت األشياء في مجال 

:  أنشطة تم االنتهاء منها•

:تنظيم أسبوع التكنولوجيات الناشئة والذي تضمن األنشطة التالية( 1

2019أغسطس 26-27، (GSMA)بالتعاون مع الرابطة الدولية لمشغلي الهاتف النقال " تقنيات الجيل الخامس "تنظيم الدورة التدريبية اإلقليمية حول -

2019أغسطس 27-26المتحدة، تنظيم تحدي انترنت األشياء والذكاء االصطناعي لمنطقة الخليج دولة االمارات العربية -

2019أغسطس 29-28مع شركة انتل واخرين، بالتعاون " انترنت األشياء والمدن الذكية والبيانات الضخمة "تنظيم المنتدى اإلقليمي حول -

المشاريع المقترحة -إنترنت األشياء والمدن الذكية والبيانات الضخمة 



تكنولوجيا /التبناء القدرات وزيادة الوعي بشأن ثقافة االبتكار وريادة األعمال خاصة  بالنسبة للشباب وتمكين المرأة بغية تسخير أدوات االتصا: الهدف•
.العملإطالق مشاريع وأنشطة اقتصادية تركز على توفير فرص المعلومات واالتصاالت في

النتائج المتوقعة

:مساعدة البلدان في

الممارساتافضلذلكفيبماواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا/االتصاالتمجالفياالبتكارثقافةواثراءلتحفيزوإقليميةوطنيةواستراتيجياتآلياتوضع•
.الصلةذات

الصغيرةوالصغرمتناهيةالمشروعاتبدعمالمعنية–جديدةومؤسساتابداعمراكزانشاءمع–الحاضناتوبرامجالقائمةالمؤسساتدوروتطويرتشجيع•
فيالممارساتزابرمنواالستفادةخاصةمشاريعإقامةمنالشبابتمكينذلكفيبماواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا/االتصاالتمجالمجالفيوالمتوسطة

.المجالهذا

.االعمالوريادةاالبتكارثقافةتعزيزفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا/االتصاالتدورمناالستفادةعليالجنسينمنالشبابتدريب•

.العربيةباللغةتطبيقاتتطويرفيواالبتكارلإلبداعوالطالبالشبابتحفيز•

.إلكترونيا  اإلقليميةوالمؤتمراتالعملوورشاالجتماعاتعقدمنتمكنوسائلوابتكارتطوير•

علىالخبراتلتبادتشجيعمعوالمعاهد،والمؤسساتوالحاضناتوالبحثالتدريبمراكزبينالتنسيقفيوالمساعدةالبشريةالمواردقدراتوبناءتعزيز•
.والدولياإلقليميالمستوى

مساعدة

االبتكار وريادة األعمال



:المشاريع المقترحة •

.قتصادينظام االتطوير وتنفيذ دورات تدريب مهني في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتمكين الشباب من اكتساب مهارات رقمية تمشيا مع احتياجات ال1)

.التكنولوجية والحاضنات ومساعدة الشركات المبتكرة في التطوير والوصول إلى أسواق جديدةالمدن تطوير منصة للتعاون بين 2)

االبتكار وريادة األعمال



ي المنطقة العربية-4
ز
مشاري    ع االتحاد الدولي لالتصاالت ف



20212018-جارية المشاريع ال

(E-Waste Monitor in Arab Region)مشروع مراقبة إحصاءات النفايات االلكترونية في المنطقة العربية 1)

، تم تمديده العربيةفي المنطقة السيبرانيلألمن اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالتمركز ال2)

الثانيالمشروع –فلسطينفي دولة اتتوصيل المجتمعالمدارسربط مبادرة 3)

جيبوتي-عريضة النطاق سلكية الالشبكة ال4)

صرموزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات-اإلعاقةالمركز اإلقليمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لألشخاص ذوي 5)

الهاتف المحمول في مكافحة مرض السكري بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بتونس ستخدامإمشروع 6)

اإلمارات العربية المتحدة-هيئة تنظيم االتصاالت -والشراكة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التعاون 7)

(CITC)الخدمات االستشارية إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعوديةتقديم 8)
فلسطين-المركز الوطني لطوارئ الحاسب األلى وبناء القدرات تنفيذ دعم 9)

مصر، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ، الذكيةإدارة المياه 10)

المعلوماتية وبناء القدرات ذات الصلة في دولة فلسطينلالستجابة لطوارئ تنفيذ المركز الوطني مشروع 11)



وأصحاب المصلحةالشركاءمن للتمويل مقترحة مشروعات 

األشياء والبيانات الضخمة والمدينة الذكية إنترنت مشروع لمساعدة الدول في مجال •

 Deployment of Disasters Early Warning System in)مشروع إدارة الكوارث باستخدام نظام اإلنذار المبكر للدول العربية األقل نموا •
Arab LDCs)

دماج المالي الرقمينلإلمشروع إقليمي لتشجيع بيئة مواتية •

مشروع المهارات الرقمية لالبتكار والتشغيل•

مشروع حماية األطفال على االنترنت•

مشروع إنشاء المركز الوطني لالستجابة لطوارئ المعلوماتية وبناء القدرات ذات الصلة في الدول العربية األقل نموا  •



التحديات 

لمباشرة للدول وغير او المساعدات المباشرة التوعوية والتدريبية لتنفيذ األنشطة الميزانية المحددة ضعف •

وخاصة األقل نموا  

فيذهاالعربية يضعف مستوى المشاركة في األنشطة وكذلك تناألمني الذى تمر به المنطقة الوضع •

صة من قبل االتحاد يتطلب تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمبادرات اإلقليمية ميزانية قد تفوق الميزانية المخص•

المشاريعالدولي لالتصاالت، وهذا يتطلب وجود ممولين لمثل هذه 
طويال  وقتا  قد تستغرق عملية ألنشطة االتحاد ممولين وعلى رعاة حصول ال•

نشطةاألاستضافة •



المساعدات الفنية لإلدارات العربية-5



لمساعدات الفنية لإلدارات العربيةا-5

تقديم تدريب متخصص لمدة أسبوعين حول التوافقية والتشغيل البيني إلطارات من موريتانا ومن جزر القمر•

مساعدة السودان على تطوير االستراتيجية الوطنية لحماية األطفال على االنترنت•

مساعدة السودان في بلورة سياسات وطنية للنفاذ لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة•

مساعدة السودان في مراجعة سياسات التعلم الذكي بالتعاون مع منظمة اليونسكو•

عمل دراسة حول الشمول الرقمي في المنطقة العربية •

(ورشة عمل عن االبتكار+ اجتماع )للشبكة العربية للحاضنات مساعدة •

السودان بتطوير إطار عمل حول تسعير الطيف التردديمساعدة •

.  الصومال حول تطوير وثيقة السياسات االستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمساعدة •

بينهاوالربط  IXPمساعدة البلدان على تنفيذ مشروع نقاط تبادل اإلنترنت •

في إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/ تطوير نموذج السياسات واالطر والتنظيمية المتعلقة باستخدام االتصاالت-

الكوارث في المنطقة العربية

ونسبة ( EMF)مغنطيسية ونموذج السياسات واألطر التنظيمية واإلرشادات حول التعرض البشري للمجاالت الكهرتطوير -

في المنطقة العربية( SAR)االمتصاص النوعي 

.  من الدول األقل نموا لتطوير خططها الوطنية الستخدام االتصاالت في حالة الطوارئ( الصومال والسودان)تم اختيار•

لجمهورية موريتانيامتخصص حول فض النزاعات والمنافسة تقديم تدريب •

موريتانيالجمهورية البدء في تطوير موجهات المنافسة في قطاع االتصاالت •

لجمهورية جزر القمر االتصاالت نموذج التكلفة والتسعير لخدمات البدء في تطوير •



ز -6 مساعدات االتحاد الدولي لالتصاالت لدولة فلسطي 



مساعدات االتحاد الدولي لالتصاالت لدولة فلسطين-6

اءإنشمشروعتنفيذإطارضمن1)

لالستجابةالوطنيالمركز

طينلسففيالمعلوماتيةلطوارئ

تمالصلة،ذاتالقدراتوبناء

بناءحـولعمـلورشـةتنظيم

الخدماتمجـالفيالقدرات

CIRTوزارةمنلوفد

وتكنولوجيااالتصاالت

أفراد4منمكونالمعلومات

28إلى17منالفترةفيوذلك

معبالتعاونبالقاهرةمارس

لألمناإلقليميالعربيالمركز

.ARCCالسيبراني

مشروع إضافي لتوصيل عشر ( 2

.  مدارس بشبكة االنترنت

ي منح لتمكين مشاركة ممثلتقديم 3)

وزارة االتصاالت من المشاركة في

األحداث الرئيسية واألنشطة 

. صاالتالتدريبية لالتحاد الدولي لالت

ة البدء في تطوير نموذج التكلف4)

االتصاالتوالتسعير لخدمات 



ي -7 كاء أنشطة أخرى للمكتب اإلقليمي العرب  مع الشر
وأصحاب المصلحة 



.2019يناير 24-21مصر، -القاهرة ، Hackathonو، 2019FIGIمنتدى المشاركة في -

وشمال دورة االتحاد الدولي لالتصاالت في المؤتمر اإلقليمي الثاني ألنظمة النقل الذكية في منطقة الشرق األوسط-
.2019فبراير 19مصر، -أفريقيا، أسوان 

ورشة عمل البدء، -المشروع اإلقليمي لالتحاد البريدي العالمي حول التحول الرقمي وتنويع الخدمات البريدية في أفريقيا -
.2019فبراير 20-18مصر، -القاهرة 

.2019فبراير 28-25اسبانيا،–، برشلونةGSMA 19المشاركة في -

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

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

(  SG17 RG-ARB)للمنطقة العربية لقطاع تقييس االتصاالت17المشاركة في المجموعات اإلقليمية للجنة الدراسات -
.2019أبريل 3-2تونس، -العاصمة ، تونس(SG17RG-AFR)ا ألفريقيو

.2019أبريل 5-4تونس، -العاصمة، تونس PKIالمشاركة في منتدى التقييس اإلقليمي العربي األفريقي حول -

أبريل 10الواليات المتحدة األمريكية، -، واشنطن العاصمة  FIGIلمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية لمشروعا-
2019.

.2019أبريل 18اإلمارات العربية المتحدة، -، دبي 2019قمة القادة - SAMENAالمشاركة في مجلس-

وغرفة تكنولوجيا  (AWO)إطالق مسابقة االبتكار واإلبداع الرقمي للفتيات، بالتعاون مع منظمة المرأة العربية-
التحاد الدولي لالتصاالتالمكتب اإلقليمي العربي لوالمنظمةياتمصر، كجزء من احتفال (CIT)المعلومات واالتصاالت

.2019أبريل 23مصر، -، القاهرة2019تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مجالللفتيات في باليوم الدولي
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