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 عشر الثالثتقرير وتوصيات االجتماع 
 اإلنترنت لشئونلفريق العمل العربي 

 25/6/2019، 24، األمانة العامة
 

 
 االجتماعأواًل: افتتاح أعمال 

 
  تلبية للدعوة الموجهة من األمانة العامة لجامعة الدول العربية، عقد فريق العمل العربي لشئون اإلنترنت

( دول 9بحضور وفود تمثل ) 25/6/2019و 24يومي  األمانة العامةمقر عشر في  الثالثاجتماعه 

واألمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات، وبصفة مراقب ممثلين عن لجنة  ،عربية

األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، والمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي 

قائمة بأسماء الوفود  1رقم ت، واألكاديمية العربية للعلوم ولتكنولوجيا والنقل البحري.    )مرفق لالتصاال

 المشاركة(

  مدير إدارة تنمية االتصاالت وتقنية المعلومات باألمانة العامة لجامعة  – واليافتتح االجتماع السيد/ خالد

 السيدة/ ايفون سليمان من الجمهورية اللبنانية متثم قاالدول العربية، بكلمة رحب فيها بالوفود المشاركة. 

 .بالترحيب بالمشاركين رئيسا لالجتماع بصفتها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جمهورية السودان، جمهورية الصووما،، دولوة سلسوطين، دولوة المملكة العربية السعودية،  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  *اإلمارات العربية المتحدة،
 .ة مصر العربيةالجمهورية اللبنانية، جمهوريقطر، 



                         

 

 
                  

 األمانة العامة

 القطاع االقتصادي

 المعلوماتاالتصاالت وتقنية تنمية إدارة 

2 

 

 ثانيا : إقرار جدول األعمال
 

  ،باستعراض مشروع جدو، أعما، االجتماع المقترح، وبناء علو  مودات ت وسوود اإلدارات العربيوة المشواركة
 تم إقرار جدو، أعما، االجتماع عل  النحو التالي :

 

 اب رئاسة الفريق للفترة القادمةانتخ 1

 عمله وخطة للفريق التفصيلية المهام 2

 صناعة أسماء النطاقات 3

 مشروع الربط اإلقليمي لشبكات اإلنترنت العربية 4

5 
 القمة مخرجات إطار في لها التابعة والمنتديات والمسارات اإلنترنت إدارة موضوعات

 المعلومات لمجتمع العالمية

 (OTT) المشغلين شبكات أعلى والرسائل والصورة الصوت نقل تطبيقات موضوعات 6

7 
 اإلنترنت شبكة على واإلرهاب الجريمة ومكافحة السيبراني األمن موضوعات

 لتطبيقاتها الضار واالستخدام

 IoTموضوعات إنترنت األشياء  8

 القادم االجتماع ومكان موعد 9
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 ثالثا : التوصيات
 أعما، اجتماعه، وأصدر بشأنها التوصيات التالية:ناقش الفريق الموضوعات المدرجة عل  جدو، 

 

 انتخاب رئاسة الفريق للفترة القادمة البند االول:

 
 الوفود المشاركة، بعد االستماع إلى مداخالت واستفسارات

 يوصي الفريق بما يلي :  

 

  للفريق وكل من رئيسا وتسمية المهندس/ عبدالعزيز عبدهللا الفايز  المملكة العربية السعوديةاختيار

، 2021دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية نوابا للرئيس وذلك حتى نهاية عام 

 .الفريق إنابةوتكليف األمانة الفنية بمخاطبة هذه الدول لتسمية األشخاص الذين سيتولون 
 

 

 المهام التفصيلية للفريق وخطة عمله  :الثانيالبند 
 

 على طالعاالبعد 

 مذكرة األمانة العامة، -

 الوفود المشاركة، وبعد االستماع إلى مداخالت واستفسارات

 يوصي الفريق بما يلي :  

 

 الهدف:

 وتطبيقاتها وما يتعلقق بالسياسقات والتشقريعات وأصقول  وخدماتهااإلنترنت  شئونالتطور المتسارع في عالم  مواكبة

 . وتنفيذ ما يتم تكليف الفريق به من قبل مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات التنظيم واإلدارة والحوكمة

 المهام:

أن يسققاهم الفريققق العربققي لشققئون اإلنترنققت فققي طققرح  ومناقشققة التحققديات واقتققراح حلققول ووضققعها بتصققر   -1

ئققد فققي المنطقققة الفوا واسققتغاللبحققث كيفيققة اسققتغالل الفققرص المتاحققة مققن خققالل اإلنترنققت مققع  صققانعي القققرار

 المالئمة طر التنظيميةودراسة األالعربية ومعرفة الصعوبات واألضرار وكيفية تفاديها 

لتشقكيل السياسقات المتعلققة باإلنترنقت، التخقاذ المواققف المناسقبة فقي المنظمقات  وتوصياتوجهات نظر  تقديم -2

الدوليقة ومراكقز الققرار الدوليقة، بحث كيفيقة تعزيقز مواققف وخيقارات القدول العربيقة فقي السقاحات  مع الدولية

 وإمكانية التأثير في مراكز القرار العالمي بما يخدم مصالح الدول العربية.

 ذات العالقة بشؤون اإلنترنت وإبداء الرأي بخصوصها.والدولية االطالع على مخرجات فرق العمل العربية  -3

 نترنت واألمن السيبراني.العمل على تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال سياسات اإل -4

خدم تحقيق أهدا  التنمية المستدامة التي حددتها تعزيز السياسات التي من شأنها استغالل وسائل اإلنترنت بما ي -5

في المنطقة العربية والعمل على تشجيع المشاركة الفعالة فيمقا يخق   (SDGs) 2030األمم المتحدة في أجندة 

 مسار التعاون الرقمي.
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 في صناعة أسماء النطاقات المستجدات : لثالثاالبند 

 

 الموقف الحالي لمشروع النطاقات العلوية العربية العامة 

 على طالعاالبعد 

 مذكرة األمانة العامة -

 العربية المتحدة اإلماراتدولة االستعراض المقدم من ممثل  -
 

 وبعد االستماع إلى مداخالت واستفسارات الوفود المشاركة،

 الفريق بما يلي :يوصي   

 
 

  الطلب من دولة اإلمارات العربية المتحدة التعاون مع األمانة العامة لوضع إطار زمني لالنتهاء من

ومشاركة الدول األعضاء بمستجدات  و .عرب  arab.اإلجراءات المطلوبة لفتح باب التسجيل في النطاقين 

 العمل.

 

 

 اإلنترنت العربيةشبكات ل اإلقليميربط ال : الرابعالبند 
 

 بعد االطالع على

 مذكرة األمانة العامة، -

 

 وبعد االستماع إلى مداخالت واستفسارات الوفود المشاركة،

 يوصي الفريق بما يلي : 

 

عمل حول إمكانية تنفيذ مشروع الربط الورقة إعادة مخاطبة دولة الكويت إلرسال تكليف األمانة العامة ب .1

اإلقليمي لشبكات اإلنترنت العربية من خالل نقاط المبادلة والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع وكيفية 

ورفع خالل اجتماعه القادم،  فريق العمل العربي لشئون اإلنترنتوذلك لدراستها من قبل المضي قدما، 

 ة لالتصاالت والمعلومات.التقرير إلى اللجنة العربية الدائم

بموافاة الفريق بما تقوم به في هذا  الشبكة العربية لهيئات تنظيم االتصاالت وتقنية المعلوماتالطلب من  .2

 الخصوص لالستفادة منه واالسترشاد به ولتفادي االزدواجية في أعمال الفريق والشبكة.

لمشاركة وتسهيل الربط اإلقليمي لشبكات دعوة المشغلين وهيئات تنظيم االتصاالت في الدول العربية ل .3

 األنترنت فيما بين الدول العربية.
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   : الخامسالبند 

 المسارات والمنتديات التابعة لها في إطار مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات اإلنترنت و موضوعات

 

 بعد االطالع على

 مذكرة األمانة العامة، -

منظومقة الحقوار العربقي حقول القضقايا العالميقة لحوكمقة اإلنترنقت، وتعزيقز دور  وورقة اإلسكوا بعنوان "تحديث -

 الحكومات في المسار العربي للمنتدى العالمي"

 

 وبعد االستماع إلى مداخالت واستفسارات الوفود المشاركة،

 يوصي الفريق بما يلي :  

 على واإلقليمي العالمي المستويين على لإلنترنت، العامة السياسات حول العربي الحوار أهمية على التأكيد .1

 عليه؛ الحفاظ ينبغي سيادياا  مجاالا  الوطنية السياساتتبقى  أن

تعميم ورقة اإلسكوا بعنوان "تحديث منظومة الحوار العربي حول القضايا العالمية لحوكمة اإلنترنت،  .2

ية إلبداء مرئياتها عليها وتعزيز دور الحكومات في المسار العربي للمنتدى العالمي" على الدول العرب

 (2)مرفق رقم ومناقشتها في اجتماع الفريق القادم.

في الربع للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت الخامس  االجتماعشاركة في الم على العربية الدول تشجيع .3

 .والفعاليات العربية المصاحبة له وكذلك في المنتدى العالمي الرابع عشر في برلين 2019األخير من 

 

 

 (OTTموضوعات تطبيقات نقل الصوت والصورة والرسائل أعلى شبكات المشغلين ) :السادسالبند
 

 بعد االطالع على

 مذكرة األمانة العامة، -

 

 وبعد االستماع إلى مداخالت واستفسارات الوفود المشاركة،

 يوصي الفريق بما يلي :  

المعلومات تقديم تقرير بما تقوم به  فيما يخ   الطلب من الشبكة العربية لهيئات تنظيم االتصاالت وتقنية -

( وإطالع الفريق OTTموضوعات تطبيقات نقل الصوت والصورة والرسائل أعلى شبكات المشغلين )

 عليه  في اجتماعه القادم.

 الفريق القادمة. أعمالدعوة الشبكة العربية لهيئات تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات للمشاركة في  -
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 :السابعالبند 
 موضوعات األمن السيبراني ومكافحة الجريمة واإلرهاب على شبكة اإلنترنت واالستخدام الضار لتطبيقاتها

 

 بعد االطالع على

 مذكرة األمانة العامة، -

 

 وبعد االستماع إلى مداخالت واستفسارات الوفود المشاركة،

 يوصي الفريق بما يلي :  

 

دعوة الدول العربية التي لم تنضم لالتفاقيات العربية المتعلقة باألمن السيبراني والجريمة المعلوماتية بما في  -1

االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة  ”و ”االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المعلوماتية“ذلك 
 ليها.إوكذلك االتفاقيات المتعلقة بحماية األطفال على اإلنترنت وسرعة االنضمام  ”الوطنية للحدود

الطلب من دولة اإلمارات المتحدة إرسال استراتيجية األمن السيبراني لديها إلى األمانة العامة لتعميمها على  -2

 . الوطنيةالدول العربية لالستفادة منها في استراتيجياتها 

ادة  والمشاركة في المنتديات ذات الصلة والتشجيع على تبادل الخبرات وتشارك دعوة الدول على االستف -3

 افضل الممارسات.

على تقديم العون والمساعدات الفنية إلنشاء مراكز  المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالتحث  -4

 في الدول العربية األقل نمواا. CERTاالستجابة لطوارئ الحاسبات 

األمانة العامة تعميم نقطة االتصال بدولة اإلمارات العربية المتحدة والخاصة باألمن السيبراني الطلب من  -5

وبرامج حماية الطفل على اإلنترنت على جميع الدول العربية حتى يمكن للدول العربية التواصل معها 

 واالستفادة من التجربة اإلماراتية.

ل األمن السيبراني والحث على التعاون بين الجامعات العربية تشجيع المبادرات الهادفة لنشر الوعي في مجا -6

 في مجال البحوث والتطوير واالبتكار.
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 IoTموضوعات إنترنت األشياء   البند الثامن:
 

 بعد االطالع على

 مذكرة األمانة العامة،      

 وبعد االستماع إلى مداخالت واستفسارات الوفود المشاركة،

 يلي :يوصي الفريق بما   
 

( وفي حالة عدم إمكانية استضافة IoTاستضافة منتدي إلنترنت األشياء ) يةلبنانالجمهورية الالطلب من  .1

الستضافة على جميع الدول العربية إلبداء رغبتها في المنتدى بالجمهورية اللبنانية يتم تعميم طلب ا

 المنتدى. استضافة

البنى التحتية والتشريعات  "لبنانية لتقديم ورقة العمل حول من األمانة العامة التنسيق مع اإلدارة الالطلب  .2
السابق تقديمها في االجتماع  "وخدمات األشياء المترابطة (IoT)والتراخي  المرتبطة بإنترنت األشياء 

 بهد  عرضها على االجتماع القادم للفريق.  للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات (39)

التشريعات والقوانين في هذا المجال بين  لموائمةوضع ميثاق أو مبادئ عامة استمرار عمل الفريق على  .3

ودراسة مخرجات االتحاد الدولي لالتصاالت ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية  الدول العربية

  .لغربي آسيا في هذا الشأن

 

 

 للفريق القادمموعد ومكان االجتماع :  لبند التاسعا
 

 بعد االطالع على

 مذكرة األمانة العامة، -

وبعققد اسققتعراض جققدول االجتماعققات التابعققة لمجلققس الققوزراء العققرب لالتصققاالت والمعلومققات واالجتماعققات 

 والمحافل الدولية التي تدخل في حيز اهتمام أعضاء الفريق، 

 

 وبعد االستماع إلى مداخالت الوفود المشاركة،

 الفريق بما يلي :يوصي     

 

   العامة ما لم تتقدم دولة الستضافة  األمانةبمقر  2019 أكتوبرللفريق خالل شهر  14عقد االجتماع

 االجتماع .
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 ن االنترنتئوقائمة بأسماء المشاركين في اجتماع فريق العمل العربي لش
 1مرفق رقم  (6/9201/ 25 -24ألمانة العامة: )ا

 دوله اإلمارات العربية المتحدة:

 األرقام/ مدير موارد األعمالاستمرارية مدير  م. جاسم بو عصيبة العلي 

 +971505275550هاتف: 

Email: jasim.alali@tra.gov.ae   

 مهندس امن المعلومات م. عبد العزيز عبد هللا الزرعوني

 +971552932993هاتف: 

Abdelaziz.Alzarooni@aecert.aeEmail:  

 ممثل العالقات الحكومية و الدولية حميد علي البسطي

 971522233322+هاتف: 

 mid.albasti@tra.gov.aeuHEmail:  

 الديمقراطية الشعبية:الجمهورية الجزائرية 

 ملحق بالمندوبية بوغديري هشام

 hicham.ambalgcairo@gmail.comEmail:  

 المملكة العربية السعودية:

 مستشار  م. خالد اسامة خليل

Email: kkhalid@citc.gov.sa   

 مدير ادارة التمثيل الدولي عبد العزيز عبد هللا الفايزم. 

Email: ayaiz@citc.gov.sa  

 : جمهورية السودان

 عضو المندوبية الدائمة السودانية عبد هللا محمد علي العوضي

 202+37485615فاكس:       2+01150945996: هاتف

Email : abdalladakeen@gmail.com   

 :الصومالجمهورية 

 ملحق محمد عمير إبراهيم

 2+01090405855هاتف: 

 Ibrasembculturalattche@gmail.comEmail :  

 :دولة فلسطين

 م. خالد الريس

  

 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وزارة - مدير عام الحاسوب الحكومي

 +201000701901+       فاكس: 970599467464هاتف: 

 Krayyes@hotmail.comEmail:  

mailto:jasim.alali@tra.gov.ae
mailto:Abdelaziz.Alzarooni@aecert.ae
mailto:Humid.albasti@tra.gov.ae
mailto:hicham.ambalgcairo@gmail.com
mailto:kkhalid@citc.gov.sa
mailto:ayaiz@citc.gov.sa
mailto:abdalladakeen@gmail.com
mailto:Ibrasembculturalattche@gmail.com
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 :دولة قطر

 سكرتير ثاني الشيخ/ غانم آل ثاني

 37615586/02فاكس: 

 gnthani@mofa.gov.qaEmail:  

 الجمهورية اللبنانية:

 رئيس مصلحة العالقات و صيانة االتصاالت الدولية سليمان إيفون

+9611979173+    فاكس: 96170824238هاتف:   

Email: ysleiman@mpt.gov.lb   

 جمهورية مصر العربية:

 الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت –مدير أول العالقات العربية واألفريقية  تامر السيد على القزاز

 3544000فاكس:         35344323هاتف: 

Email: tali@tra.gov.eg  

 الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت – شئون مجتمع المعلومات عاممدير  هشام أبو اليزيد

 +201005281571هاتف: 

Email: hyazed@tra.gov.eg  

 العربية للعلوم والتكنولوجيا : االكاديمية

د/ مصطفي عبدهللا مصطفي 

 عمار

 قسم امن الشبكات والنظمئيس ر

 01001983674هاتف: 

Email: MOSTAFAAMMAR@AAST.EDU  

 االتحاد الدولي لالتصاالت:

 مدير برامج مير علياأل هودر

 201118889139+هاتف: 

Email: rouda.alamirali@itu.int 

 سكوا(:)اإل لجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا

 مدير سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بينيرأيمن الش

+9613451763هاتف:   

Email: el_sherbiny@un.org  

 وفد األمانة العامة لجامعة الدول العربية:

 تنمية االتصاالت وتقنية المعلومات ةإدار مدير واليخالد 

Email: khaledmwali@yahoo.com 

 01222112856هاتف :

بإدارة االتصاالت و تقنية المعلومات  -تقنية المعلومات  خبير سمير حزهحازم   

 0020225750511هاتف  : 

E-mail: hazem.hezzah@las.int  

 

mailto:gnthani@mofa.gov.qa
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