
  فريق العمل العربي المعني بتنفيذ ربط شبكات االنترنت العربيةمحضر اجتماع 

  

  2012نوفمبر/ تشرين الثاني  14 التاريخ:

  الثالثة ظھراً  –صباحاً  10 الوقت:

  جامعة الدول العربية - 4القاعة  المكان:

  الحضور: 

 الجزائر –وزارة البريد وتكنولوجيا االعالم واالتصال السيد عبد القادر بن نعوم:  -

 سلطنة عمان –السيد علي الفارسي: وزارة النقل واالتصاالت  -

 عمان –السيد خليفة بن خلفان الشقصي: وزارة النقل واالتصاالت  -

 تونس – لإلنترنتالسيد رمزي مفتاح: الوكالة التونسية  -

 تونس -المعلومات واالتصالالسيد سفيان الھميسي: وزارة تكنولوجيا  -

 جيبوتي -السيد أنور علي اسماعيل: جيبوتي تيليكوم -

 البحرين -السيد عادل الشويخ: ھيئة تنظيم االتصاالت -

 مصر -السيد محمد عبد النبي ناصر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات -

 مصر -السيد أحمد احمد شرف الدين: الجھاز القومي لتنظيم االتصاالت -

 مصر -يد ھشام أبو اليزيد: الجھاز القومي لتنظيم االتصاالتالس -

 الدكتور ميلود أميزيان: رئيس الشبكة العربية لھيئات تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات -

 األمانة العامة للجامعة العربية -ة االتصاالت وتقنية المعلوماتالسيد خالد فودة: مدير ادار -

 األمانة العامة للجامعة العربية –ت وتقنية المعلومات ادارة االتصاالحزة: ازم حالسيد  -

 السيد ابراھيم الحداد: مدير المكتب االقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت -

 اآلنسة رودة األميرعلي: المكتب االقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت -

  

لتنفيذ مشروع ربط شبكات االنترنت العربية وقد تضمن جدول أعمال االجتماع األول لفريق العمل العربي 
  النقاط التالية:

 انتخاب رئيس الفريق 

 انتخاب نواب الفريق 

 مراجعة قرارات وزراء االتصاالت العرب بخصوص ھذا المشروع 

 مراجعة تقرير فريق العمل العربي عن دراسة  مشروع ربط شبكات االنترنت العربية 

 وضع مھمة عمل الفريق 

 فريقوضع خطة عمل ال 



  النقاش النھائي 

 التوصيات 

 االتفاق على موعد االجتماع القادم 

  

ھذا وقد تم افتتاح االجتماع بكلمة ترحيب من السيد خالد فودة مدير ادارة االتصاالت وتقنية المعلومات في 
ي حصل األمانة العامة لجامعة الدول العربية ، ثم تاله تقديم لمحة تاريخية عن ھذا المشروع ، والتقدم الذ

االقتصادية واالجتماعية   وزراء االتصاالت العرب والقمة التنموية مقرراتفيه. كما استعرض السيد فودة 
  .فيما يتعلق بھذا المشروع

 ثم تم عرض مخرجات فريق العمل العربي السابق الذي قام بدراسة ربط شبكات االنترنت العربية   
ستبيان الذي تم وضعه وتعميمه على الدول العربية والذي بناء وطريقة عمله واالجتماعات التي قام بھا واال

عليه تم تحرير التقرير النھائي للفريق والذي تضمن تصوره لعملية الربط وذلك عن طريق تقسيمھا إلى 
أربع مستويات رئيسية تتضمن خطوط الربط الفيزيائية الفعلية و توجيه البيانات و خدمات االنترنت وأخيراً 

نترنت. كما تم استعراض نقاط الضعف والقوة لھذا المشروع كما وردت في التقرير المذكور محتوى اال
  وكذلك التوصيات التي خرجت عن الفريق.

كما قام السيد ابراھيم الحداد المدير االقليمي للمكتب االقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت بالتأكيد على 
ى كافة النواحي االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية . كما نوه اھمية المشروع لما فيه من منعكس عل

بالدعم الذي يتلقاه ھذا المشروع باعتباره أحد المشاريع التي تم اقرارھا في قمة توصيل العالم العربي التي 
ا . وأبدى السيد ابراھيم الحداد دعم المكتب االقليمي العربي المطلق لھذ2012عقدت في مارس/آذار 

  المشروع لما فيه مصلحة المنطقة.

كما جرى التأكيد على ضرورة ان تكون مرجعية الفريق التقرير الذي صدر عن فريق العمل العربي لدراسة 
  مشروع ربط شبكات االنترنت العربية والذي تم استعراضه مسبقاً.

ً لفسففيما بعد تمت عملية انتخاب رئيس للفريق وقد تم التوافق على تسمية السيد  يق ريان الھميسي رئيسا
  العمل العربي المكلف بتنفيذ مشروع ربط شبكات االنترنت العربية

لنواب الفريق فقد قرر الفريق تسمية ثالث نواب ، وتم التوافق على تسمية السيد ھشام أبو اليزيد   بالنسبة اما 
لحين االجتماع الثاني لفتح المجال نائبان للفريق وتم تأجيل اختيار النائب الثالث والسيد علي الفارسي 

  لألعضاء الذين لم يتمكنوا من الحضور للمشاركة.

  

  

  



  

  الفريق: مقررات

في المنطقة العربية للمشاركة في أعمال  ومزودي الخدمات وكافة أصحاب المصلحة دعوة المشغلين -
ھذا الفريق باعتبارھم احد اھم مكونات تنفيذ المشروع. وتم االتفاق على أن يوجه المكتب االقليمي 
العربي تعميم بخصوص ھذا الموضوع باإلضافة إلى جھد أعضاء الفريق في تشجيع المنظمين على 

 المشاركة بفعالية.

 المشرفة الحكومية الجھات الى أو المعلومات وتقنية االتصاالت تنظيم ھيئات الىتوجيه استبيان  -
عربية أصحاب المصلحة ، على ان يتم  دولة كل في المعلومات وتقنية االتصاالت قطاع تنظيم على

وارسالھا إلى أعضاء  2012ديسمبر  10وضع مسودة االستبيان من قبل السيد عادل الشويخ بتاريخ 

 .2012ديسمبر  15رساله رسمياً بتاريخ الفريق للتداول قبل ا
الطلب من االتحاد الدولي لالتصاالت تقديم المساعدة الالزمة للدول من اجل البدء بعملية الربط  -

 .لتنفيذ نقاط نفاذ وطنية ىالوطنية وذلك عن طريق تزويد الدول الراغبة بدراسات حول الطرق المثل
دراسة الجانب التنظيمي  صاالت الطلب من المنظمين الطلب من الشبكة العربية لھيئات تنظيم االت -

 والتشريعي لنقاط النفاذ.

مشاركة تقرير الفريق العربي السابق حول دراسة مشروع ربط شبكات االنترنت العربية مع كافة  -
 الدول.

رحلة يقوم المكتب االقليمي العربي بالتعاون مع األمانة الفنية لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ الم -
األولى من نقاط النفاذ وذلك على المستوى الوطني من اجل ضمان تحقيق الربط الوطني وھي 

 المرحلة األولى من المشروع.

مع أعضاء الفريق ومع  األخرىمشاركة جميع التقارير ذات الصلة والتي صدرت عن المنظمات  -
 الدول العربية.

مع عمل ھذا الفريق مثل فريق العمل العربي التواصل مع فرق العمل العربية التي يتكامل عملھا  -
 لشؤون االنترنت والنطاقات العربية.

 العلوية دعوة كالً من رئيس فريق العمل العربي لشؤون االنترنت ورئيس اللجنة التوجيھية للنطاقات  -
 للمشاركة في أعمال ھذا الفريق.

) من 2013خالل شھر مارس  تنظيم ورشة عمل خالل  الربع األول من العام القادم (على األغلب -
قبل المكتب االقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت يدعى إليھا كافة أصحاب المصلحة من اجل 
التعريف بالمشروع وتحديد األھداف واآلليات التي سيتم من خاللھا تنفيذ المشروع . تم اقتراح أن 
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