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املنتدى اإلقليمي لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن األمن السيرباين إلفريقيا والدول العربية مبدينة تونس،  :املوضوع
  2009 يونيو 4-5تونس، 

  
  وبعد،طيبة حتية 

املنتدى اإلقليمي لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن يكم الدعوة للمشاركة يف يسرين أن أوجه إلبالنيابة عن االحتاد الدويل لالتصاالت، 
وسيعقد احلدث باالقتران مع . 2009 يونيو 5 و4 املقرر عقده يف مدينة تونس، تونس، يومي األمن السيرباين إلفريقيا والدول العربية

ينظمه االحتاد الدويل لالتصاالت باالشتراك مع الوكالة لذي ا) 2009 يونيو 1-3 (2009منتدى التنمية اإلقليمي للدول العربية لعام 
  .، تونس(ANSI)الوطنية ألمن املعلوماتية 

توصيل العامل "واملنتدى اإلقليمي لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن األمن السيرباين إلفريقيا والدول العربية، واملخصص ملوضوع 
يسية اليت تواجه البلدان يف إفريقيا والدول العربية يف مساعيها حنو تعزيز األمن ، يهدف إىل حتديد بعض التحديات الرئ"مبسؤولية

وسينظر املنتدى يف أفضل املمارسات وآليات تبادل املعلومات واإلجراءات امللموسة . السيرباين وتأمني البنية التحتية احلرجة للمعلومات
السيربانية ذات الطبيعة العابرة للحدود التصدي للتهديدات ئ الرئيسية ملواءمة اليت من شأهنا تطوير األمن السيرباين، مع مراعاة املباد

وسينظر املنتدى يف مبادرات زيادة التعاون والتنسيق بني أصحاب . متعددة البلدان مبا يتفق مع املتطلبات الوطنية واإلقليمية احملددة
  .املصلحة املختلفني على الصعيدين اإلقليمي والدويل

دول أعمال املنتدى على جلسات تفاعلية بشأن املشروعات واألدوات املتعلقة هبا واليت يقوم هبا االحتاد ملساعدة الدول وسيشتمل ج
  :وسُتنفذ أنشطة بناء القدرات يف اجملاالت الرئيسية التالية. األعضاء يف تنمية وحتقيق قدرات األمن السيرباين

  وضع إطار قانوين؛  •
  ؛(CIRT)حلوادث واإلنذار هبا وإدارهتا، مبا يف ذلك إنشاء فريق استجابة وطين للحوادث احلاسوبية إنشاء قدرات ملراقبة ا  •

  حتــاد الـــدويل لالتصــاالتالا

  تليفاكس  مكتب تنمية االتصاالت
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  . املبادئ الرئيسية للتعاون الدويلمعستراتيجية وطنية لألمن السيرباين والتناغم ااإلجراءات اليت يتعني مراعاهتا عند وضع   •
 يف الصناعة وجمموعات أخرى من أصحاب املصلحة من بلدان بالقارة اإلفريقية أن يضم احلدث ممثلني حكوميني وأطراف فاعلةويتوقع 

اذ بشأن األمن فوالدول العربية للمناقشة وتبادل املعلومات والتعاون بشأن صياغة وتنفيذ أطر وطنية للسياسات وأطر تنظيمية وأطر إن
واهليئات اليت  من الوزارات والدوائر احلكومية؛ واملؤسسات وسيستفيد من املنتدى صانعو سياسات املعلومات واالتصاالت. السيرباين

وممثلون عن جهات التشغيل والتصنيع وموردي اخلدمات ورابطات اذه؛ فتتعامل مع سياسات األمن السيرباين وتشريعاته ووسائل إن
  .الصناعة واملستهلكني الضالعني يف الترويج لثقافة األمن السيرباين

واملشاركة يف املنتدى مفتوحة جلميع الدول األعضاء . ل باإلنكليزية والعربية والفرنسية مع ترمجة فوريةوستجري أحداث ورشة العم
. باالحتاد وأعضاء القطاعات واملنتسبني واملهتمني من أصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك ممثلون عن املنظمات اإلقليمية والدولية

دى، كما ميكن اإلطالع على معلومات أكثر تفصيالً عن احلدث، مبا يف ذلك معلومات ومرفق بالرسالة مشروع جدول أعمال املنت
كما توجد معلومات أخرى على موقع احلدث على شبكة . التسجيل وطلبات املنح وبرنامج االجتماعات يف ملحقي هذه الرسالة

  .برجاء تصفح هذا املوقع قبل احلدث. tunis/2009/events/cyb/D-ITU/int.itu.www/الويب على العنوان 
  .ويف النهاية نتطلع إىل مشاركتكم الفعالة ومسامهاتكم القيمة يف هذا احلدث

  
  .وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

  
  
  ]األصل عليه توقيع[

  سامي البشري املرشد
  االتمدير مكتب تنمية االتص

  
  2: امللحقات

www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2009/tunis/
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  I قـامللح

  التسجيل املسبق وطلبات املنح
 إفريقيا والدول العربية واملعنيني من مناملشاركة يف املنتدى مفتوحة جلميع الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء القطاعات واملنتسبني 

  .أصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك ممثلون عن املنظمات اإلقليمية والدولية
ويسرنا أن نفيدكم بأن االحتاد سيقدم منحة واحدة للمشاركة يف هذا االجتماع لكل وفد مؤهل وخمول على النحو الواجب من 

وتشمل املنحة تذكرة طائرة يف .  إفريقيا والدول العربية، وذلك رهناً بامليزانية املتاحةمن (LDCs)اإلدارة اليت يتبعها أقل البلدان منواً 
وينبغي . واملنح موجهة يف األساس لوزارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ية وبدل إعاشة عن مدة احلدثالدرجة االقتصاد

  .بليايل العبور ورسوم تأشرية الدخوللطاليب املنح حتمل تكاليف أي رسوم إضافية تتعلق على سبيل املثال وليس احلصر 
  . وذلك باستعمال استمارة طلب املنحة على اخلط2009 مايو 10صاه مرشحيكم املؤهلني يف موعد أقأمساء ويرجى منكم إرسال 

  :وميكن احلصول على استمارة التسجيل املسبق وطلب منحة للمشاركة يف االجتماع من املوقع
/registration/istun/2009/events/cyb/D-ITU/int.itu.www   

. مشاركتها بالكامل/من كل بلد غري حمدد على أن يتحمل املندوب اإلضايف تكاليف مشاركتهوعدد املندوبني املشاركني يف االجتماع 
ويتوقع أن . ويفضل أن يقوم البلد بإيفاد ممثلني يعكسون الوظائف الرئيسية يف جمال األمن السيرباين واملشار إليها يف النقاط املعلنة عاليه

  .يكون املندوبون على دراية مببادراهتم الوطنية املتعلقة باألمن السيرباين
  .2009 مايو 22وينبغي القيام بالتسجيل املسبق بأسرع وقت ممكن، يف موعد غايته 

العريب لالحتاد بالقاهرة، وينبغي للبلدان اليت حتتاج إىل املساعدة حلضور االجتماع االتصال بالسيد ميلود أمزيان باملكتب اإلقليمي 
 أو بالسيد براهيما سانو باملكتب int.itu@ameziane.miloud:  أو على الربيد اإللكتروين+1777 3537 202: مصر، على اهلاتف رقم

 int.itu@sanou.brahima:  أو الربيد اإللكتروين+4977251 551 11 : ثيوبيا، على اهلاتف رقمإاإلقليمي لالحتاد بإفريقيا بأديس أبابا، 
كما ميكن احلصول على مزيد من املعلومات بشأن احلدث من السيدة كريستني . int.itu@cybmail: مع إرسال نسخة إىل العنوان

  ).int.itu@sund.christine: الربيد اإللكتروين(ند، شعبة تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألمن السيرباين سو

  املسامهات
برجاء إرسال مسامهاتكم . سيرباينفيه تقدمي مسامهات إلكترونية إىل االجتماع بشأن التجارب الوطنية يف جمال األمن المن املرغوب 
  .2009 مايو 22 قبل يوم int.itu@cybmailعلى العنوان 

  مشروع جدول أعمال املنتدى
  ميكن االطالع على جدول األعمال الكامل مع وصف خمتصر حملتويات كل جلسة على املوقع

html.agenda/tunis/2009/events/cyb/D-ITU/int.itu.www   

  معلومات عملية من أجل املشاركني يف االجتماع
  توجد معلومات عملية من أجل املشاركني يف احلدث على املوقع

html.information-practical/tunis/2009/events/cyb/D-ITU/int.itu.www   

www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2009/tunis/registration/
mailto:miloud.ameziane@itu.int
www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2009/tunis/agenda.html
www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2009/tunis/practical-information.html
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  II قـامللح
  األعمال جدول مشروع

  املنتدى اإلقليمي لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن األمن السيرباين إلفريقيا والدول العربية
  2009 يونيو 5-4

  مدينة تونس، تونس
  2009يونيو  4 ،اخلميس

 )مطلوب التسجيل املسبق على اخلط(التسجيل يف االجتماع وتوزيع الشارات  08:30-09:30

 افتتاح االجتماع وكلمة الترحيب 09:30-10:00

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

 استراحة قهوة 11:15-11:30

   مواءمة القضية العاملية مع احلاجات الوطنية واإلقليمية-أسلوب االحتاد الدويل لالتصاالت : 2اجللسة  11:30-13:00

 غداء 13:00-14:30

  لألمن السيرباينالوطين واإلجراءات اليت يتعني مراعاهتا عند وضع استراتيجية وطنية الربنامج األمن السيرباين يف : 3اجللسة  14:30-15:45

 شاي/استراحة قهوة 15:45-16:00

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

 اختتام اليوم وإعالنات 17:15-17:30

 )مل يتحدد بعد(حفل استقبال  -19:00  

  
  2009 يونيو 5 ،اجلمعة

   إنفاذ فعالةوسائل وضع أساس قانوين وإنشاء :5اجللسة  09:30-10:45

 شاي/استراحة قهوة 10:45-11:00

  بلورة حلول تقنية من أجل مرونة شبكات املعلومات واالتصاالت وقدرهتا على االستعادة: 6اجللسة  11:00-12:45

 غداء 12:45-14:00

  حتديد اهلياكل التنظيمية السليمة وتطوير قدرات إدارة احلوادث: 7اجللسة  14:00-15:30

 شاي/استراحة قهوة 15:30-15:45

  الترويج لثقافة األمن السيرباين من خالل شراكات مبتكرة: 8اجللسة  15:45-17:00

 قدماًسبل املضي اختتام املنتدى ووضع توصيات وحتديد  17:00-17:30
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