
  

  
  
  

  لالحتاد الدويل لالتصاالت 2009لعام نتدى اإلقليمي امل
  إلفريقيا والدول العربية بشأن األمن السيرباين

  "توصيل العامل بروح من املسؤولية"
  اجلمهورية التونسية، تونس

  2009 يونيو 5-4

 جدول أعمال املنتدى
 تكنولوجيا استعمالالنمو السريع يف غري أن . أي بلد عملية التنمية يف  يف حامساً تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت دوراًتؤدي: الوصف

البىن هجوم على شن  و على اخلط الضعفمصادر الستغالل ملرتكيب اجلرائم السيربانية جديدة  فرصاً أيضاً أتاحاملعلومات واالتصاالت
 اليت التحديات أهم هو أحدالتصاالت م تكنولوجيا املعلومات وابناء الثقة واألمن يف استخدافإن ونتيجة لذلك، . لبلدانل احلامسةالتحتية 

 وأن حد كبري إىلحدود وطنية متميزة ال حتده  ونظراً ألن الفضاء السيرباين.  اليوم تعقيداًباإلنترنت وأكثرهالة و املوصتواجهها البلدان
 قبل أن يتم التصدي  يف فترة زمنية قصرية جداًجسيمة رار إىل أضمؤديةيف أي مكان ويف أي وقت ميكنها أن تنشأ التهديدات السيربانية 

 هنج عاملي وضع يلزموبالتايل . كاٍف غري  فقطلتصدي هلذه التحديات على الصعيدين الوطين واإلقليميا االقتصار على حماولةفإن  ،هلا
 للتعاون الدويل ، إطاراً(GCA)لسيرباين العاملي برنامج األمن ا االحتاد الدويل لالتصاالت، من خالل وضعوهلذا السبب . ملعاجلة املوضوع
  .السيرباينيف جمال األمن 

 وقطاع األعمال واملنظمات األخرى، وفرادى احلكومات للمعلومات مسؤولية مشتركة بني البىن التحتية احلامسة ومحاية السيرباين إن األمن
 .استعماهلا أو إدارهتا يقومون بتوفريها أو أو اأو ميلكوهن والشبكاتظمة واألنتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   الذين يطوروناملستعملني
لثورة الرقمية للبلدان من جين الفوائد الكاملة ا لكي تتمكنأولوية عالية ب، وتنفيذ التدابري ذات الصلة السيرباينمن تعزيز األ حيظىوجيب أن 
  .املتطورةواجلديدة   االتصاالتتوتكنولوجيا
  ملوضوعاملكرسوفريقيا والدول العربية  إلبشأن األمن السيرباينلالحتاد الدويل لالتصاالت  2009لعام دى اإلقليمي نتامل اهلدف من

البىن  وتأمني  السيرباينمناأل بلدان املنطقة يف تعزيز ها حتديد بعض التحديات الرئيسية اليت تواجههو "توصيل العامل بروح من املسؤولية"
تقاسم املعلومات وإجراءات ملموسة لتطوير األمن وآليات أفضل املمارسات يف املنتدى نظر يوسوف . لومات للمعالتحتية احلامسة

على   والوفاء باملتطلبات احملددةةالوطني  وعرب للحدودةالعابر التهديدات السيربانيةطبيعة  للتوفيق بني الرئيسية املبادئ مراعاة، مع السيرباين
أو ختطط هلا لتعزيز التعاون والتنسيق مع  املنطقة بلدان هبا تضطلع اليت اإلجراءاتاملنتدى كما سيبحث . الصعيدين الوطين واإلقليمي

  .ة والدوليواإلقليمية ة الوطنياملستوياتأصحاب املصلحة اآلخرين على 
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 2009 يونيو 4اخلميس 

 )ل املسبق على اخلط مطلوباًيكون التسجي (تصاريح الدخولالتسجيل يف االجتماع واحلصول على  09:30-08:30

 افتتاح االجتماع وكلمة ترحيب 10:00-09:30

  كلمة ترحيب 
  مالحظات افتتاحية
 مالحظات افتتاحية

  (CIIP)ومحاية البنية التحتية احلامسة للمعلومات   حنو هنج متكامل لألمن السيرباين– متهيد: 1اجللسة  11:15-10:00

جمتمع معلومات شامل  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أمر حيوي لبناء تعمالاسالثقة واألمن يف : وصف اجللسة 
 ةنظماأل و تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاستعمالالتغريات املستمرة يف وتوفر  .وآمن على الصعيد العاملي

 البىن التحتية احلامسةة  ومحايالسيرباينمن األ أكرب من التركيز على اً قدرشبكات مزايا هامة لكنها تتطلب أيضاًالو
 لشبكاتا  هذه الذين يطوروناملستعملنيوفرادى للمعلومات من جانب احلكومات والشركات واملنظمات األخرى 

 لتكنولوجيا املعلومات املترابطة للمواصفات ونظراً. أو ميلكوهنا أو يقومون بتوفريها أو إدارهتا أو استعماهلا
ملخاطر والتهديدات القائمة ا املصلحة حينما يدرك أصحاب احلقيقي إال السيربايناألمن تشجيع ال ميكن واالتصاالت، 

دعم و األمن السيرباين ثقافة نشر أن تضطلع بدور رائد يف اتوجيب على احلكوم. على اخلطوكيفية محاية أنفسهم 
بالغ األمهية يف تعزيز اً  أمرالتعاون اإلقليمي والدويل يعد ،وعالوة على ذلك. جهود املشاركني اآلخرين يف هذا الصدد

 فكرة عن وتعطي  للتهديدات السيربانيةالصورة احلالية حملة عامة عن قدم هذه اجللسةتو. السيرباينثقافة عاملية لألمن 
 .هذه البيئة اجلديدة املتغرية باستمرار اليومية يف الشؤونن يف تدبري والتحديات اليت تواجهها البلدان والشركات واملواطن

  :ير اجللسةمد
  :عرض
  :عرض
  :عرض

  قصريةاستراحة 11:30-11:15

  االحتياجات الوطنية واإلقليميةالقضايا العاملية و التوفيق بني:  2 اجللسة 13:00-11:30

 للتعاون ، إطاراً(GCA)برنامج األمن السيرباين العاملي الدويل لالتصاالت، من خالل وضع االحتاد : وصف اجللسة 
 والعمل ات مناقش إجراءاملعنيني أصحاب املصلحةتوفري منصة عاملية حيث ميكن جلميع ل السيرباين األمن الدويل يف جمال

ينفرد  ولكن. األمن السيرباين  اليت يطرحهاتحدياتالتزايد  لةمنسقوبطريقة  حنو أفضل  من أجل االستجابة علىمعاً
االحتاد الدويل ويعمل .  الوطين واإلقليميمراعاة السياق  ينبغي معاجلتها معمعينة مبتطلبات واحتياجات كل بلد ومنطقة

ستكشف تو. املساعدة على حنو سليمتقدمي  املتطلبات احملددة من أجل مراعاةلالتصاالت مع الدول األعضاء لضمان 
لتزويد الدول األعضاء عمل على تنسيق اجلهود الشاملة ي أن تصاعدي وأ تنازيل نهجل، كيف ميكن اجللسةهذه 
 .ة ومتسقةومساعدة متكاملتجابة سبا

  :مدير اجللسة
  :عرض
  :عرض
  :عرض

  الغداءاستراحة 14:30-13:00
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األمن السيرباين يف الربنامج الوطين واإلجراءات اليت جيب النظر فيها عند وضع استراتيجية وطنية : 3اجللسة  15.45-14:30
  لألمن السيرباين

من األ واألمن يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتعزيز إن احلاجة إىل بناء الثقة: وصف اجللسة 
 ونظراً ألن اجلهات الفاعلة الوطنية من . به عموماًأمر مسلم على الصعيد الوطين، احلامسة ومحاية البىن التحتية السيرباين

هياكل اإلطار املؤسسي بلدان بعض ال وضعت القضايا ذات الصلة، بأمهية اخلاص منظورها هلاقطاعني العام واخلاص ال
يف حني أن بلداناً أخرى اتبعت  منسقهنج حرصاً على اتباع محاية البىن التحتية احلامسة للمعلومات /لألمن السيرباين

البنية  ومحاية لألمن السيربايناستراتيجية وطنية  يف إطارها ما هي املسائل اليت ينبغي النظر في.  وغري مؤسسيبسيطاًهنجاً 
 بعض اجللسة؟ وستناقش هذه إشراكها يف هذا الصدد اليت ينبغيما هي اجلهات الفاعلة  للمعلومات؟ ية احلامسةالتحت

. محاية البنية التحتية احلامسة للمعلومات/اجلهود الوطنية يف سبيل حتقيق األمن السيرباين وتنسيقالعناصر الالزمة لتطوير 
يقصد  محاية البنية التحتية احلامسة للمعلومات اليت/ لألمن السيرباين الوطينيتكما ستقدم اجللسة أداة االحتاد للتقييم الذا

القائمة اخلاصة هبا  دراسة السياسات واإلجراءات والقواعد واملؤسسات والعالقات علىساعدة احلكومات الوطنية هبا م
  .  للمعلوماتالبنية التحتية احلامسة محاية ومعاجلة مسألة األمن السيرباينيف ضوء االحتياجات الوطنية من أجل تعزيز 

  :مدير اجللسة
  :عرض
  :عرض
  :عرض

  قصريةاستراحة 16:00-15:45

   ملموسة لتعزيز التعاون اإلقليمي والدويلإجراءات: 4اجللسة  17:15-16:00

 وتيسري رباين املبذولة يف سبيل حتقيق األمن السيالتعاون اإلقليمي والدويل أمر أساسي لتعزيز اجلهود: وصف اجللسة 
، بعيدة املدىو السيربانية ذات طابع عاملي  واجلرائمالتهديداتالتحديات اليت تفرضها و. عمليات التفاعل والتبادل

أصحاب ميكن معاجلتها إال من خالل استراتيجية متماسكة ضمن إطار التعاون الدويل، مع مراعاة أدوار خمتلف  الو
 القمة العاملية جملتمع املعلومات املنبثق عن 5خط العمل جيمميسر  بوصفه ،االحتاد ويتوىل.  واملبادرات القائمةاملصلحة
أصحاب املصلحة  مع أفضل السبلمناقشة كنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  لبناء الثقة واألمن يف استعمال تاملكرس
املبادرات اإلقليمية بعض  اجللسةه  هذ وستستعرض.األمن السيرباين بطريقة منسقة لتزايد حتديات لالستجابة الرئيسيني
تعزيز التعاون واإلجراءات امللموسة اليت من شأهنا  حتديد اخلطوات املقبلة احملتملةمن أجل  املناقشات ملواصلةاجلارية 
  .األمن السيرباينتعزيز يف سبيل  هوتشجيع والدويل اإلقليمي

  :مدير اجللسة
  :عرض
  :عرض
  :عرض

 ات وإعالنمية يوجلسة ختامية 17:30-17:15

  استقبال حفل   19:00−
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 2009 يونيو 5اجلمعة 
 األسس القانونية وسبل إنفاذ القواننيوضع : 5اجللسة  10:45-09:30

إنفاذ القواننيحتديد سبل  وعلى املستوى الدويل القواننيتنسيق تشريعات وطنية مناسبة وإن وضع : وصف اجللسة 
الستجابة واها وكشفسيربانية وإساءة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتكلها عناصر هامة يف منع اجلرائم ال

ردعو السيرباين حتديث القوانني اجلنائية واإلجراءات والسياسات الالزمة ملعاجلة حوادث األمن  ذلكيتطلبو. هلا
، أو هي يف سبيلها إىلاخلاصة هباعلى القوانني اجلنائية  تعديالت بلدان عدة أدخلتونتيجة لذلك، .  السيربانيةاجلرائم

 ضرورة وجود عن كثباجللسةوتدرس هذه .  الدولية القائمة والتوصيات األطراعتبارهااعتماد تعديالت، واضعة يف 
ستكشف اجملاالت احملتملةوت القانونية الوطنية املتبعة  النهجستعرض بعضتأساس قانوين سليم وإنفاذه بصورة فعالة، و

  .على املستوى الدويل قواننيجلهود تنسيق ال
  :مدير اجللسة

  :عرض
  :عرض
 :عرض

  قصريةاستراحة 11:00-10:45
  على املقاومة شبكات املعلومات واالتصاالتلتحقيق قدرة حلول تقنية بلورة: 6اجللسة  12:45-11:00

واالنتقالالتقارب  حيث إن.  أيضاًحتديات جديدةو ، جديدةفرصاً ها وتطورالتصاالتاتوسع  جيلب :وصف اجللسة 
استراتيجاتإعادة حتديد  يؤدي إىل، )NGN(حنو الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنترنت، أو شبكات اجليل التايل 

خدمات وتطبيقات جديدة، مثل نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنترنت ظهور وإن. واألعمال التجاريةالصناعة 
)VoIP( ،وأمام هذا.  األطر التنظيمية يفالتشكيك ويبعث على التجاريةعمال مناذج األ يستدعي إعادة النظر يف

 والتكيفالغد الناشئةقضايا ل التحسبن من أجل ون واملصنعواحلكومات واهليئات التنظيمية واملشغل تكافحالتحول، 
 اليت ميكنلتقنية االتدابري واملعايريعن  حملة عامة عن األخطار اليت هتدد هذه الشبكات ووتقدم هذه اجللسة. معها

 فهم اكتساب مساعدة البلدان علىو هاجللسةالغرض من و. قدرة الشبكة على املقاومة وحتسينهااعتمادها لتعزيز 
 شبكات االتصاالت العامة موثوقة عرباالتصاالتتظل  أن وضمان  التهديدات األمنيةوطأةكيفية التخفيف من أفضل ل
  .ل االستعماة وسهلوقابلة للتشغيلوآمنة 

  :مدير اجللسة
  :عرض
  :عرض
  :عرض

  الغداءاستراحة 14:00-12:45
 حتديد هياكل تنظيمية سليمة وتطوير قدرات إدارة احلوادث: 7اجللسة  15:30-14:00

 واإلنذار واالستجابةلرصدقدرات لإقامة  األمن السيرباينأحد األنشطة الرئيسية ملعاجلة يتطلب : وصف اجللسة 
بشكلإدارة احلوادث وتتطلب . وكشفها وإدارهتا واالستجابة هلا  السيربانية للحوادثستعدادمن أجل اال للحوادث
،احلكومة والقطاع اخلاص بنيالتعاون  التكنولوجية، واتلنظر يف التمويل، واملوارد البشرية، والتدريب، والقدرفعال ا

والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية واملنظماتالتعاون على مجيع املستويات احلكومية  ويعد. واملتطلبات القانونية
وتناقش هذه. إصالح هذا الوضعحنو التوجه اهلجمات احملتملة وب الوعي إلذكاء اً ضرورياًاإلقليمية والدولية، أمر

راتقد إلقامةاملالية و واإلدارية التقنية باجلوانب أفضل املمارسات، واهلياكل التنظيمية واملعايري ذات الصلة اجللسة
  .دوليةالقليمية واإلوطنية وال  على املستوياتللحوادثاملراقبة واإلنذار واالستجابة لرصد ول

  :مدير اجللسة
  :عرض
  :عرض
  :عرض
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   قصريةاستراحة 15:45-15:30
 تعزيز ثقافة األمن السيرباين من خالل شراكات مبتكرة: 8اجللسة  17:00-15:45

التصدي بفعاليةيتطلب و. اجلميع العمل معاً على ه يتعنيأن جلياً اينالفضاء السيرب عاق وظهري :وصف اجللسة 
كيان واحد يستطيعال و  القدرات؛يف تنميةكبرية استثمارات و املهارات التقنيةوارد واملتوفري للتهديدات السيربانية 

لعام واخلاص يف حمافلالقطاعني ا اجلمع بني يف ذلك لتحقيقالعنصر الرئيسي يتمثل و. ذه اجلهودهب  االضطالعفقط
ينبغي أنو.  لبناء القدراتناجعة ووضع خطط لألمن السيرباينأنشطة مشتركة ملواجهة التحديات املشتركة و موثوقة
إنفاذ القوانني،املسؤولني عن الشركات، وإىل  من املواطنني اإلنترنت مستعملي مجيعهذه اجلهود التعاونية تشمل 
 بني التقاسم عالقاتإلقامة تعد أمراً ضرورياً اليت الثقة وهجناح الشراكة ويكون أساس . ةالبنية التحتية احلامس ومقدمي

 يف الفوائد وكذلك التحديات املرتبطةتنظر هذه اجللسة عن كثبسو. يها واحلفاظ علها وتطويرخمتلف األطراف
 تولد خطوات ملموسةد املشتركة اجلهو أن، وكيفاألمن السيرباينالشراكات املبتكرة واملستدامة من أجل تعزيز ب

  . قدماًللمضي
  :مدير اجللسة

  :عرض
  :عرض
  :عرض

 اختتام املنتدى، التوصيات والطريق إىل األمام: 9اجللسة  17:30-17:00

اول وضع توصياتحت النتائج اليت توصل إليها هذا احلدث، وأهماجللسة اخلتامية للمنتدى تعرض  :وصف اجللسة 
  . للمعلومات يف املنطقةالبىن التحتية احلامسةمحاية األمن السيرباين وزيادة أجل تعزيز لألنشطة املقبلة من 

  :مدير اجللسة
  :عرض
  :عرض
  :عرض

 اختتام االجتماع 18:00-17:30

  مالحظات ختامية 
 مالحظات افتتاحية

  

_______________ 
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