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 لتقرير أوالً: ا

استنادًا لالئحة اإلجراءات الداخلية للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، عقدت  -
 بمدينة العلمين الجديدةاالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  فرع في

على خالل ( للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك 51الدورة العادية )حضوريا 
السيد / أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول برئاسة   8/7/2021-6فترة ال

األمين العام المساعد رئيس ي كمال حسن عل /ير الدكتورفـــــــــــــــــــــــالس العربية وبحضور
رئيس مكتب األمين العام المساعد  ، و السفير / حسام زكي قطاع الشؤون االقتصادية 

، والدكتور/ اسماعيل عبد الغفار رئيس االكاديمية العربية للعلوم األمين العام 
ن ورؤساء وممثلي المنظمات يوبمشاركة السادة المدراء العاموالتكنولوجيا والنقل البحري 

، أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشتركومؤسسات العمل العربي المشترك 
 ر مدير ادارة المنظمات واالتحادات العربية،محمد خير عبد القاد /الوزير المفوض و 

والوزير المفوض/ طارق النابلسي مدير ادارة التنمية والسياسات االجتماعية والوزير 
 المفوض/ خالد والي مدير ادارة تنمية االتصاالت وتقنية المعلومات .

الغيط  افتتح االجتماع معايل األمني العام جلامعة الدول العربية السيد/ امحد أبو -
ومقدمًا الشكر  مرحبًا بالمشاركين،رئيس جلنة التنسيق العليا للعمل العربي املشرتك، 

إسماعيل  رئيسها األستاذ الدكتورلكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري و لل 
ن وأسبق قال انه عبد الغفار على حسن الضيافة واحتضان فعاليات هذه االجتماعات، و 

ألولويات التي يتعين التركيز عليها واالهتمام بها من أجل تطوير وتحديث العمل حددنا ا
العربي المشترك... وتتمثل هذه األولويات في ريادة األعمال والتنمية المستدامة والتحول 
الرقمي.. وقد تم اختيار موضوع التحول الرقمي في الدورة السابقة وهو موضوع في غاية 

في تناوله خالل هذه الدورة وربما لدورات أخرى  اللجنة ستمرتأن  ألهميته األهمية وأرى
 قادمة.

 ويف هذا اإلطار أكد السيد األمني العام على النقاط التالية

ن ان هذا العصر   - تشكل فيه البيانات موردًا رئيسيًا من موارد النمو االقتصادي وا 
مكاناتها ُتقاس البيانات والمعلومات هي "بترول هذا الزمان" وقد صارت قد رات الدول وا 

 بمدى تحكمها في تكنولوجيا المعلومات واالستفادة من البيانات الضخمة. 

أشار الى التسارع في وتيرة التحول الرقمي للفراد والحكومات الذي ضاعف من حجم  -



 

- 15 - 

التحديات األمنية المرتبطة باألمن السيبراني مع تزايد أخطار الجريمة االلكترونية بمختلف 
 أبعادها.

أوضح ان موضوع أمن البيانات شهد مؤخرًا تطورات هامة على الصعيد الدولي...  -
حيث شكلت األمم المتحدة لجنة مفتوحة العضوية لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن 

، وأضاف وهي لجنة ستبدأ عملها قريباً  ،مكافحة استخدام التكنولوجيا ألغراض إجرامية
 ا.والدفاع عنه همبفاعلية في أعمالها لحماية حقوق بأنه على العرب المشاركة

كما أشار الى انه في الدورة السابقة للجنة التنسيق العليا تم تشكيل فريق عمل لوضع  -
إطار عربي موحد لمواجهة القرصنة االلكترونية وحماية الشبكات، وتم في الدورة السابقة 

طلع يتات األمن السيبراني... والذي الدعوة إلى تنظيم منتدى عربي لمناقشة تحديأيضًا 
 ودعا الى المشاركة فيه بفاعلية. إلى إقامته في أقرب فرصة ممكنة،

وضع سياسات عربية للتحول الرقمي في بلداننا يتطلب أيضًا االهتمام ببناء  أنأوضح  -
اً مجلسًا استشاريالعربية  ةالجامعشكل تقترح أن ا  قدراتنا في مجال الذكاء االصطناعي... و 

عربيًا يضم مختصين من المنظمات العربية يشرف على وضع استراتيجية عربية في هذا 
المجال ويدعم بناء قدرات العاملين فيه، ويقدم المشورة والدعم الفني الالزم للدول 

 .العربية

األمني العام املساعد رئيس قطاع  يالسفري الدكتور/ كمال حسن علحتدث  -
الشكر لرئيس االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل  مقدماً  الشؤون االقتصادية

البحري ومرحبًا بالمشاركين في االجتماع موضحًا أهمية اللجنة في تعزيز التعاون 
والتنسيق وتبادل الخبرات بين األمانة العامة ومنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك 

 هامتطلبات المرحلة الراهنة مؤكدا على دور  لزيادة فعالية العمل العربي المشترك ومواكبة
تحقيق الغايات المشتركة التي تسعى اليها الدول العربية في لأداة من األدوات الرئيسية ك

هناك اهتمام قائاًل ان ضوء المتغيرات والتحوالت غير المسبوقة التي يمر بها العالم ، 
الذكاء االصطناعي يلعب دورًا  عالمي متزايد بموضوع الرقمنه والتحول الرقمي حيث اصبح

هامًا في المجتمعات والمؤسسات المدنية والعسكرية وأجهزة االمن القومي ولذلك أصبحت 
الدول والقطاع الخاص يضخون استثمارات ضخمة في شتى مجاالت الذكاء االصطناعي 
 مع العمل على توفير االستخدام اآلمن لتكنولوجيا المعلومات ونشر ثقافة االستخدام
اآلمن في ظل تزايد القرصنة االلكترونية ، و اوضح السفير الدكتور/ كمال حسن علي ان 

في االجتماع السابق  المشكلةجدول اعمال هذه الدورة يتضمًن نتائج اعمال اللجان 
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( للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، وهناك عدد من التوصيات 50للدورة )
ه اللجان مرفوعة للجنة التنسيق العليا للعمل العربي التي صدرت في اجتماعات هذ

المشترك ، و في الختام أكد على دور منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك لتحقيق 
طموحات الدول العربية في التعاون والتنسيق في كل المجاالت باعتبارها بيوت خبرة 

 ي مجاالت تخصصها.عربية تقدم المشورة والخبرة  في شتى المسائل والقضايا ف

حتدث االستاذ الدكتور / امساعيل عبد الغفار رئيس االكادميية العربية  -
مرحبًا بالمدراء العامين  ورؤساء المنظمات  للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل  فرعومؤسسات العمل العربي المشترك في 
 وفي ياالكاديمية فى بناء العنصر البشر موضحًا دور  الجديدة العلمينالبحري بمدينة 

، فقد كانت لها رؤية والدول العربية االخرىدعم خطة التنمية االقتصادية فى دولة المقر 
مثل مدينة العلمين الجديدة والتى تعتبر عاصمة مصر المدن الجديدة فى التواجد فى 

المشروع الوحيد  اذ يعتبر فرع االكاديميةتوسط ، الجديدة للسياحة على ساحل البحر الم
مثل كلية طب االسنان كليات االكاديمية  وتضمبمدينة العلمين الجديدة .  دشن يالذ

وبشراكة مع كبرى الجامعات العالمية وذلك  وكلية الصيدلة،وكلية الذكاء االصطناعى 
 الذكية.ات وبناء جيل جديد من الجامع الرابعة،لمواكبة الثورة الصناعية 

اسماعيل عبد الغفار ان هذه الدورة تهتم بمناقشة موضوعات بالغة  /كما أوضح الدكتور 
االتجاهات الحديثة فى الذكاء االصطناعى االهمية خاصة المحور الرئيسي للدورة وهو" 

عصر الثورة الصناعية الرابعة وقد أخذت الرقمنة  ألن هذا ومستقبلها فى المنطقة العربية"
حيث تتم االستفادة من ثورة المعلومات ا إلى مجاالت الحياة من أجل حياة أفضل، سبيله

على جميع القطاعات يؤثر ايجابًا  مبتكرواالتصاالت لتقديم الخدمات والمنتجات بشكل 
للثورة الصناعية  الرئيسيالمحرك  هو االصطناعيالذكاء قد بات و المتقدمة ،  بالدول

، كما أوضح تقوم عليها صناعة التكنولوجيا  التيز األساسية الرابعة و يعتبر إحدى الركائ
التميز  فيتعتمد على الجودة والتي استراتيجية العمل داخل االكاديمية رئيس االكاديمية 

 بما يتوافق مع التقدم األكاديميمن خالل اهداف ورؤية واضحة قوامها رفع كفاءة العمل 
وفي ختام حديثه ،  العالم يشهدها التي واالتصاالت اتالمعلوم تكنولوجيا وثورة العلمي

مجاالت التعليم والتدريب  فيالمتخصص  العربيالكاديمية بيت الخبرة تمنى ان تظل ا
بخالص وتقدم  كافة المجاالت ، فيالعرب  للخوةوالبحوث واالستشارات  عونا ودعما 

ط االمين العام لجامعة الدول العربية الشكر والتقدير  إلى معالى السيد / احمد ابو الغي
بوصفها أحد األذرع الفنية  لجامعة الدول  للكاديميةعلى دعمه المستمر والمتواصل 
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المشترك وتعزيز  العربيأهم األدوات الرئيسية لتحقيق مقاصد العمل  ىالعربية وأحد
 .مسيرته

 

ات واالحتادات توىل الوزير املفوض / حممد خري عبد القادر مدير ادارة املنظم -3
العربية عرض البنود املدرجة على جدول اعمال اللجنة والتي مت اعتمادها 

 -على النحو التايل: 

 - املرفقة:حيث خلصت اللجنة اىل اعتماد القرارات يف صورتها 

( للجنة التنسيق العليا للعمل 50تقرير بشأن متابعـة تنفيذ قرارات االجتمــاع ) البنـد األول
 . 13/1/2021و12بتقنية الفيديو كونفرانس وحضوريا يومي  املنعقدةالعربي املشرتك 

 (اعمال الدورة )حمور البند الثاني 
من  ماالجتاهات احلديثة يف الذكاء االصطناعي ومستقبلها يف املنطقة العربية. "مقد

 االكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري".
 

لتنسيق العليا ( للجنة ا50يف االجتماع السابق للدورة ) املشكلةنتائج اعمال اللجان  البند الثالث
 وهي على النحو التايل: 

اجتماع اللجنة املشكلة لدراسة فكرة انشاء مرصد عربي جملابهة االزمات  •
 (2021مارس  15 )والكوارث والطوارئ. 

عمل عربي موحد ملواجهة  اجتماع فريق العمل العربي املعني بوضع إطار •
      . ملشرتكؤسسات العمل العربي امااللكرتونية ومحاية شبكات  القرصنة

 (2021مايو 4)     

 طالل ابو غزالة العاملية اجتماع جلنة اخلرباء من املنظمات العربية ومؤسسة •

عملية بشأن الكيانات املقرتحة من املؤسسة.  مقرتحاتلتقديم دراسات جدوى و
 (2021مايو  5)

اجتماع اللجنة املعنية بدراسة مقرتح جملس وزراء الداخلية العرب " انشاء  •
ريق من اخلرباء العرب يف اجملاالت األمنية والقانونية والفنية وسائر اجملاالت ف

 (2021مايو  6املعنية ملواجهة اجلرائم االلكرتونية )

 

 ( للجنة التنسيق العليا للعمل العربي املشرتك52موعد ومكان عقد الدورة ) البند الرابع
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( للجنة التنسيق العليا 51قرارات الدورة )

 للعمل العربي املشرتك
 االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرعب

 " مدينة العلمين الجديدة "

6-8/7/2021 
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ق العليا للعمل   ( للجنة التنسي50تقرير بشأن متابعـة تنفيذ قرارات االجتمــاع )البنــد األول: 

بتقنية الفيديو كونفرانس وحضوريا يومي  املنعقدةالعربي املشرتك 
 . 13/1/2021و12

 

 -على: اطلعت اللجنة 

 مذكرة األمانة العامة لجامعة الدول العربية، -

مؤسسات العمل العربي المشترك بشأن متابعة تنفيذ قرارات منظمات و الردود الواردة من  -
 تخصصها.للجنة كل في مجال  (50)االجتماع السابق 

 واستمعت إىل:                                                                 

 معالي األمين العام   •
 رئيس قطاع الشؤون االقتصادية. –مداخالت األمين العام المساعد  •
 توضيحات مدير ادارة المنظمات واالتحادات العربية  •
ن وممثلي مؤسسات العمل العربي المشترك بشأن متابعة المدراء العاميي مداخالت •

 المنعقدة(، للجنة التنسيق العليا للعمل العربي 50 تنفيذ قرارات االجتماع السابق )د.
 13/1/2021و12يومي 

 
 وبعد املناقشة،،، 

 تقرر
الطلب من اعضاء اللجنة اقتراح مواضيع ومشـاريع مشـتركة كمحـاور عمـل فـي الـدورات   .1

جنــة التنســيق العليــا للعمــل العربــي المشــترك تواكــب متطلبــات المرحلــة الراهنــة القادمــة لل
 وتساهم في إثراء جدول أعمال اللجنة. 

التأكيــد علــى أهميــة مشــاركة مؤسســات وصــناديق التمويــل العربيــة فــي اجتماعــات لجنــة  .2
التنســـيق العليـــا للعمـــل العربـــي المشـــترك وفـــي مناقشـــة المواضـــيع المدرجـــة والمشـــاريع 

 برامج المشتركة المعتمدة من القمم العربية والمجلس االقتصادي واالجتماعي.وال
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حــث المنظمــات ومؤسســات العمــل العربــي المشــترك اعضــاء اللجنــة علــى االســتمرار فــي  .3
موافاة اتحاد اذاعات الدول العربية بقصص النجاح وأبرز المشـاريع والتجـارب واالنجـازات 

علــى ان  ،ي يتــولى االتحــاد اصــدارها كــل ثالثــة شــهورلوضــعها بالمجلــة االلكترونيــة التــ
يتولى االتحاد صياغة المعلومات والبيانات الواردة من منظمات ومؤسسات العمـل العربـي 

 المشترك بالتنسيق مع نقاط االتصال في المنظمات العربية. 

 دعوة المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك الشريكة في بوابة .4
لــم تــواف بعــد بنقــاط اتصــالها الــى ســرعة التواصــل مــع  يالشــبكة العربيــة للمعلومــات التــ

(، لموافاتهــا بنقــاط االتصــال والترجمــة األمانــة العامــة للجامعــة )إدارة المعلومــات والتوثيــق
المعنيــة بالبوابــة، حتــى يتســنى تــدريبها علــى ادخــال المعلومــات الخاصــة بهــا علــى موقــع 

ـــ ـــة الشـــبكة العربي ـــة خـــالل شـــهر بواب ـــدًا إلطالقهـــا بصـــورتها المحدث ة للمعلومـــات، تمهي
 .2021أغسطس 

منظمــات ومؤسســات العمــل العربــي المشــترك التــي لــم تنضــم بعــد إلــى بوابــة الشــبكة حــث  .5
العربيــة للمعلومــات، إلــى المبــادرة باالنضــمام والمســاهمة فــي إثــراء المحتــوى المعلومــاتي 

 للبوابة. 

 

 (8/7/2021-6– 51د/ -ع  ت. ل. 1 ق.)                                    
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ورقة  االجتاهات احلديثة يف الذكاء االصطناعي ومستقبلها يف املنطقة العربية. "البند الثاني: 
   من االكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري". ةممقد

 

 اطلعت اللجنة على:
االجتاهات احلديثة يف الذكاء  بشأن للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري" العربية االكاديميةمذكرة  -

  االصطناعي ومستقبلها يف املنطقة العربية. "
 

  -إىل: واستمعت 
 معالي األمين العام  -
 العرض الذي قدمه رئيس االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. -
 ئيس قطاع الشؤون االقتصادية ر  –مداخالت األمين العام المساعد  -
  مؤسسات العمل العربي المشترك المدراء العاميين ورؤساء منظمات و السادة مداخالت  -

  
 وبعد املناقشة،،،

 تقرر
 

النظر فــي تقــديم تصــور لتشــكيل مجلــس استشــاري بــتكليــف المنظمــات العربيــة المعنيــة   -1
ربيــة فــي مجــال عربــي يضــم مختصــين مــن المنظمــات يشــرف علــى وضــع اســتراتيجية ع

 ينالتحول الرقمي ويـدعم بنـاء قـدرات العـاملين فيـه، ويقـدم المشـورة والـدعم الفنـي الالزمـ
 للدول العربية. 

دعوة االمانة العامة للجامعة التنسيق مع االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل  -2

لمنظمة العربية البحري والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )االلكسو( وا

لتكنولوجيات االتصال والمعلومات واتحاد الجامعات العربية وجامعة نايف للعلوم األمنية 

 إلصدار وثيقة مرجعية استرشادية لمعايير الجامعة الذكية بالدول العربية.

االمانة العامة للجامعة بالتنسـيق مـع منظمـات ومؤسسـات العمـل العربـي المشـترك  تكليف -3
في مجال جاهزية الحكومات العربية ظيم منتدى عربي حول تحديات مؤشر ذات الصلة لتن

 . االصطناعيالذكاء 
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دعوة االمانة العامة للجامعة بالتنسيق مـع االكاديميـة العربيـة للعلـوم والتكنولوجيـا والنقـل  -4

ـــذكاء  ـــه فـــي ال ـــي لعقـــد ورشـــة عمـــل حـــول تجربت البحـــري للتعـــاون مـــع االتحـــاد األوروب
لالسترشاد بها من الدول العربية واعضاء لجنـة التنسـيق العليـا للعمـل االصطناعي، وذلك 
 العربي المشترك.

دعوة الدول العربية للتعاون والتنسيق مع االمانة العامة للجامعة ومنظمات العمل العربـي  -5
اعضاء اللجنة ذات الصلة لوضع استراتيجية عربيـة موحـدة للـذكاء االصـطناعي  المشترك

 أسوة بما تم في االتحاد األوروبي.في الدول العربية 
دعــوة الــدول العربيــة للتعــاون مــع مؤسســات العمــل العربــي المشــترك اعضــاء اللجنــة ذات  -6

الصــلة لالســتثمار فــي مجــاالت التكنولوجيــا الحديثــة وفــي مقــدمتها الــذكاء االصــطناعي 
 وانترنـــت االشـــياء وسالســـل الكتـــل، مـــع االخـــذ فـــي االعتبـــار االهميـــة القصـــوى للجوانـــب

 االخالقية لتلك التقنيات للحد من االخطار التي يمثلها االستخدام غير المسئول لها.
دعـــوة الـــدول العربيـــة بالتعـــاون مـــع االمانـــة العامـــة للجامعـــة ومؤسســـات العمـــل العربـــي  -7

سياسـة عربيـة ومنهجيـة عمـل لتعزيـز البحـث  اعضاء اللجنة ذات الصلة لوضـع المشترك
 . االصطناعيء المشترك فى مجال الذكا العلمي

حـــث وزارات االتصـــاالت والمعلومـــات فـــى الـــدول العربيـــة الـــى ســـرعة اســـتكمال الجوانـــب  -8
التشريعية المتعلقة بمنظومة الذكاء االصطناعي، وتسـمية لليـة تنظيميـة لمتابعـة ومراقبـة 

 هذه المنظومة باالستفادة من خبرات مؤسسات العمل العربي المشترك المعنية.
التعاون مع االمانة العامة للجامعة والمؤسسات والهيئات العربية ذات الدول العربية بحث  -9

ــذكاء االصــطناعي فــيســراع بتفعيــل إلالصــلة ل ــة اســتخدام ال مــع  بعــض المجــاالت الحيوي
 والعربية في هذا الشأن. خبرات الدول المتقدمة االستفادة من 

ؤتمر التفــاعلي دعــوة منظمــات ومؤسســات العمــل العربــي المشــترك الــى المشــاركة فــي المــ -10
للتكنولوجيــا واالشــخاص ذوي االعاقــة ومعــرض االختراعــات واالبتكــارات ذات الصــلة المقــرر 

بمناســبة اليــوم العــالمي للشــخاص ذوي االعاقــة خــالل  2021ديســمبر  3عقــدهما يــوم 
، وموافــاة االمانــة العامــة للجامعــة بــاي اختراعــات او ابتكــارات 2020معــرض اكســبو دبــي 

 ا في المعرض.حتى يتم ادراجه
 
 (8/7/2021-6 – 51د/ -ع  ت. ل. 2 ق.)         
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 الثالث: البند 

 
( للجنة التنسيق العليا وهي على النحو 50يف االجتماع السابق للدورة ) املشكلةنتائج اعمال اللجان   

 التايل: 
لطوارئ. اجتماع اللجنة املشكلة لدراسة فكرة انشاء مرصد عربي جملابهة االزمات والكوارث وا -1

 (2021مارس  15 )

 

 عمل عربي موحد ملواجهة القرصنة اجتماع فريق العمل العربي املعني بوضع إطار -2
 (2021مايو 4. ) االلكرتونية ومحاية الشبكات ملؤسسات العمل العربي املشرتك

 

لتقديم  طالل ابو غزالة العاملية اجتماع جلنة اخلرباء من املنظمات العربية ومؤسسة -3
 (2021مايو  5)عملية بشأن الكيانات املقرتحة من املؤسسة.  مقرتحاتدراسات جدوى و

 
اجتماع اللجنة املعنية بدراسة مقرتح جملس وزراء الداخلية العرب " انشاء فريق من اخلرباء  -4

العرب يف اجملاالت األمنية والقانونية والفنية وسائر اجملاالت املعنية ملواجهة اجلرائم 
 (2021مايو  6لكرتونية )اال

 -على: اطلعت اللجنة 
 مذكرة األمانة العامة للجامعة،  -

مالحظات ومرئيات منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك حول نتائج اعمال اللجان  -
 االربع.

  -اىل: واستمعت اللجنة 
 معالي األمين العام  -

             يةرئيس قطاع الشؤون االقتصاد –مداخالت األمين العام المساعد  -
 مدير ادارة المنظمات واالتحادات العربيةالسيد مداخالت  -

 مداخالت السادة ممثلي مؤسسات العمل العربي المشترك، -
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 وبعد املناقشة،  

 تقرر
 

 )اجتماع اللجنة املشكلة لدراسة فكرة انشاء مرصد عربي جملابهة االزمات والكوارث والطوارئ.  ➢
 (2021مارس  15

 

ى منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك المعنية االستمرار في تفعيل التأكيد عل -1
وتطوير عمل المراكز والمراصد الخاصة بالكوارث واالزمات والترويج لها في الدول 

 االعضاء ومنظومة العمل العربي المشترك. 

عربية اإلشادة بالجهود التي يبذلها المركز العربي لالستعداد للكوارث التابع للمنظمة ال -2
للهالل األحمر والصليب األحمر، ودعوة منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك 

 أعضاء اللجنة للتعاون معه ودعمه.

االلكرتونية  عمل عربي موحد ملواجهة القرصنة اجتماع فريق العمل العربي املعني بوضع إطار ➢
 (2021مايو 4.  ) ومحاية الشبكات ملؤسسات العمل العربي املشرتك

 

كوين لجنة صياغة من االمانة العامة للجامعة )ادارة تنمية االتصاالت وتقنية ت .1
المعلومات( واالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمنظمة العربية 

منظمة ترغب لتقديم ورقة مجمعة لتأسيس إطار  ةلتكنولوجيات االتصال والمعلوماٍت، واي
 اني. عربي مشترك للمن السيبر 

اعداد "دليل توجيهي شامل للتربية السيبرانية" لحماية االطفال والشباب ومعالجة االخطار  .2
المحدقة بهم في الفضاء االلكتروني، وذلك بالتعاون مع القطاع االجتماعي بجامعة 

 الدول العربية.

اضافه القرصنة من اجل االبتزاز في الورقة المقدمة من االكاديمية العربية للعلوم  .3
 والتكنولوجيا والنقل البحري لما لها من أهمية في مجال االمن السيبراني. 
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الترحيب بمبادرة المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات لتنظيم منتدى عربي  .4
حول إعداد الرؤية العربية االستراتيجية للمن السيبراني بالتعاون مع منظمات ومؤسسات 

لدول العربية الراغبة في ذلك وتحت رعاية معالي األمين العام العمل العربي المشترك وا
 لجامعة الدول العربية.

تكليف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ) االلكسو( بالتنسيق مع المنظمات  .5
العربية إلعداد دليل تربوي للمستخدم يهدف الى تدريب وتوعية المستخدمين على 

 االستخدام اآلمن للنترنت.

لتقديم دراسات جدوى  طالل ابو غزالة العاملية جلنة اخلرباء من املنظمات العربية ومؤسسة ➢
 (2021مايو  5)عملية بشأن الكيانات املقرتحة من املؤسسة.  مقرتحاتو

 

توحيد الجهود الفنية وتفعيل التعليم الرقمي في المؤسسات التعليمية القائمة في الوطن  .1
 .العربي

التواصل مع مؤسسة طالل ابو إلى ت العمل العربي المشترك دعوة منظمات ومؤسسا .2
 غزالة العالمية لمزيد من الشراكات والمشاريع المشتركة كل في مجال تخصصه.

 

اجتماع اللجنة املعنية بدراسة مقرتح جملس وزراء الداخلية العرب " انشاء فريق من اخلرباء  ➢
ائر اجملاالت املعنية ملواجهة اجلرائم االلكرتونية العرب يف اجملاالت األمنية والقانونية والفنية وس

 (2021مايو  6)
 

تشكيل فريق من الخبراء العرب المختصين في المجاالت األمنية والقانونية والفنية وسائر  .1
المجاالت المعنية لمواجهة الجرائم االلكترونية"، وفق التصور المقدم من األمانة العامة 

مع مراعاة مشاركة مؤسسات العمل العربي المشترك في لمجلس وزراء الداخلية العرب 
 اجتماعات الفريق.

ن اللجنة الثالثية المعنية باألمن السيبراني عاالخذ في االعتبار ما ينتج من قرارات  .2
ومكافحة الجريمة التي تم تشكيلها من )مجلس وزراء االتصاالت العرب ومجلس وزراء 

  .رب( وذلك لتحقيق االستفادة القصوى منهاالعدل العرب ومجلس وزراء الداخلية الع
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العربية  واالكاديميةوزراء الداخلية العرب  )مجلسبرنامج عمل وتصور يجمع بين اعداد  .3
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمنظمة العربية للتنمية االدارية واتحاد المصارف 

مواجهة الجرائم على  للقائمين المتعلقة بالرقمنة في جميع الجوانب لوضع تصور العريبة(
 االلكترونية.

المساهمة في تعزيز قدرات الدول بشأن تحديث تشريعاتها ونصوصها التأكيد على  .4
التي تواجه التحليل االستراتيجي ألبرز التهديدات بها، و المعمول  ذات العالقة القانونية

اضي ومدى خطورتها تقييم مستوى التهديدات عبر الفضاء االفتر أمن ونظم المعلومات، و 
 .العربي األمنوتأثيرها على 

 

 (7/2021/ 8-6– 51د/ -ع  ت. ل. 3 ق.)                                   
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( للجنة التنسيق العليا للعمل العربي 52: موعد ومكان عقد الدورة )الرابعالبند 
 .   كاملشرت

 -على: اطلعت اللجنة 

 مذكرة األمانة العامة للجامعة،  -

  -اىل: استمعت و
 معالي األمين العام  -

             رئيس قطاع الشؤون االقتصادية –مداخالت األمين العام المساعد   -

 مداخالت مدير ادارة المنظمات واالتحادات العربية -

 مداخالت السادة ممثلي مؤسسات العمل العربي المشترك، -

 وبعد املناقشة،  
 تقرر

( للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك 52عقد الدورة العادية القادمة ) .1
، والدورة 2022 نايربرئاسة معالي األمين العام لجامعة الدول العربية في شهر ي

، مع التأكيد على توجيه الدعوة ألعضاء 2022( في شهر مايو53العادية )
 اللجنة بفترة كافية.

للعلوم األمنية  جامعة نايف العربيةالترحيب بالدعوة الكريمة المقدمة من  .2
( للجنة التنسيق العليا للعمل العربي 52الستضافة اعمال الدورة العادية )

 .2022ينايرفي  -المملكة العربية السعودية  -الرياضالمشترك في مدينة 

الترحيب بالدعوة الكريمة المقدمة من " اتحاد اذاعات الدول العربية" الستضافة  .3
العليا للعمل العربي المشترك في الجمهورية  ( للجنة التنسيق53اعمال الدورة )

 . 2022التونسية في مايو

 (8/7/2021- 6– 51د/ -ع  ت. ل. 4 ق.)                                     
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 قائمة بأمساء السادة املشاركني

 يف اجتماع جلنة التنسيق العليا للعمل العربي املشرتك
 (51الدورة العادية )

 8/7/2021-6يو كونفرانس: حضوريًا + الفيد

املنظمة /  م
 املؤسسة

 االمييل االسم

منظمة العمل  1
 العربية 

 

المدير العام  –األستاذ /فايز المطيري  •
 لمنظمة العمل العربية

مدير إدارة  –المستشار / عماد شريف  •
 التعاون الدولي 

مدير إدارة  –المستشارة/ هدى الغنيمي  •
 الشؤون المالية واإلدارية 

alo@alolabor.org 

 
 

EMAD@ALOLABOR.ORG 
 

hghonemy@alolabor.org 
 

املنظمة العربية   2
 للتنمية اإلدارية

 

المدير  -ناصر القحطاني /الدكتور  •
 عام للمنظمة العربية للتنمية اإلداريةال

الدكتور عزام حسين إرميلي، مستشار  •
 .المنظمة

 
 

airmeili@arado.org 
 ،00201068895030جوال رقم 

 
املنظمة العربية  3

 للتنمية الزراعية
 إبراهيم ادم احمد/دكتور البروفيسور  •

  العامالمدير  -الدخيري 
مدير الشؤون  –االستاذ رائد حتر  •

 اإلدارية والمالية
رئيس  -دكتور/ كامل مصطفى السيد •

 مصر . –مكتب اإلقليم األوسط 
 األستاذ / ياسر محمد عبد الحميد  •

 -مكتب اإلقليم األوسط -ملحق اول
 مصر

Ibrahim.dukheri@aoad.org 
 

Raedhattar@hotmail.com 
 

Kamel.mostafaelsayed@gmail.com 

 
 

 
Yasser_abdelhamid2000@yahoo.com 

عربي املركز ال 4
لدراسات املناطق 
اجلافة واألراضي 

 القاحلة
 

 -سعادة الدكتور / نصر الدين العبيد •
 المدير العام

مدير  –الدكتور/ أيهم أحمد الحمصي  •
 إدارة االقتصاد والتخطيط

مدير إدارة  – األستاذ / سليمان سفر •

 الشؤون اإلدارية والمالية 

nasredinobeid@gmail.com 
 

963951335529+ 
• ayhamalh@hotmil.com 

• 963949119680+ 
sulimansafar000@gmail.com 

mailto:alo@alolabor.org
mailto:EMAD@ALOLABOR.ORG
mailto:hghonemy@alolabor.org
mailto:airmeili@arado.org
mailto:Ibrahim.dukheri@aoad.org
mailto:Raedhattar@hotmail.com
mailto:Kamel.mostafaelsayed@gmail.com
mailto:Yasser_abdelhamid2000@yahoo.com
mailto:nasredinobeid@gmail.com
mailto:ayhamalh@hotmil.com
mailto:sulimansafar000@gmail.com
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اهليئة العربية  5
 للطاقة الذرية 

 

سعادة الدكتور / سالم حامدي   -
 مدير العام ال

hamdisalemaziz@yahoo.com 

االكادميية  6
العربية للعلوم 

والتكنولوجيا 
 والنقل البحري 

 

األستاذ الدكتور / إسماعيل عبد الغفار  •
 رئيس االكاديمية –

عميد كلية  –الدكتور / على فهمي  •
 الذكاء االصطناعي 

 –عبد السالم حمدي  الدكتور / •
 المستشار القانوني لرئيس االكاديمية.

 -الدكتور / مصطفى عبد القادر رشيد  •
مساعد رئيس االكاديمية العربية للعلوم 

 البحريوالتكنولوجيا والنقل 

مدير الشؤون  –الدكتور/ محمد مختار  •
 العربية

 
ast.eduIsmail.ghafar@a 

 
 
 

mostafa.rashid111@gmail.com 
 

املنظمة العربية  7
لتكنولوجيات 

االتصال 
 واملعلومات

 

مدير عام  -المهندس/ محمد بن عمر •
 المنظمة العربية

رئيس قسم  -السيد/ فراس جابلي  •
  الشؤون اإلدارية والمالية

mohamed.benamor@aicto.org 
 

f.Jaballi@aicto.org 
 

 املنظمة العربية  8
 للتنمية الزراعية 

الدكتور / ابراهيم ادم احمد 

 املدير العام   -  الدخيرى  

 

رئللللللل    - كامللللللل  مسللللللل    ال للللللليد

قليملللللللللللللللللل   لللللللللللللللللل  ااقللللللللللللللللللليم املكتلللللللللللللللللل  اا

 ااوسط العرب  بالقاهرة 

  دياسر محمد عبد الحمي

ملحلللللللللللللللللللللللللل  او  مكتلللللللللللللللللللللللللل  ااقللللللللللللللللللللللللللليم  

 ااسط مسر

 +249912331200رقم التلي ون: 

البريداإللكترونى: 

Ibrahim.dukheri@aoad.org 

 

 01270651142رقم التلي ون: 

kamel.mostafa.elsayed@gmail.com 

 01220600331رقم التلي ون: 

Yasser_abdelhamid2000@yahoo.com 

األكادميية  9
العربية للعلوم 

 االدارية واملصرفية

رئيس  -ى هديباألستاذ الدكتور/ مصطف
 االكاديمية

 
 
 

 01222129797رقم التليفون:  
 Mhodieb@aambfs.orgالبريد اإللكتروني:  

 
 01001807807رقم التلي ون: 

mailto:hamdisalemaziz@yahoo.com
mailto:Ismail.ghafar@aast.edu
mailto:mostafa.rashid111@gmail.com
mailto:mohamed.benamor@aicto.org
mailto:f.Jaballi@aicto.org
mailto:Ibrahim.dukheri@aoad.org
mailto:kamel.mostafa.elsayed@gmail.com
mailto:Yasser_abdelhamid2000@yahoo.com
mailto:Mhodieb@aambfs.org
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 نائب الرئيس- د. عمرو النحاس
 
 

 الضبع ود. عمر 
 عميد كلية الدراسات العليا  
المستشار القانوني محمد  -

 عن األكاديمية  –السباعي 

anahas@aambfs.org 

 

 01003020521رقم التلي ون: 

aeldaba@aambfs.org 

جملس الوحدة  10
االقتصادية 

 العربية 
 

 -السفير/ محمدي احمد الني - •
 األمين العام

 حمود مسكة محمد م •
ملحق ثاني باالمانة العامة للمجلس مدير 

 أدراه الشركات
 مصطفي منصور وفا  •

 إدارة المراسم  –عالقات عامة 

ahmedneya@gmail.com 
 
 

mahmoud2meska@gmail.com 
 
 

مة العربية املنظ 11
للهالل االمحر 

 والصليب االمحر
 
 

 الدكتور / صالح بن حمد التويجري
 األمين العام 
 –اد.عبداهلل محمد الهزاع 

 مستشار امين عام المنظمة
  - د. عبداهلل الحمد  

رئيس المركز العربى للستعداد 
  ثللكوار

 

 

 

 9665054792112+رقم التلي ون: 

 alhazaa@hcrc.orgالبريد اإللكترونى: 

 

 00966566255999رقم التلي ون: 

البريد اإللكترونى:  

abdullah@arabrcrc.org 
احتاد جمالس  12

البحث العلمي 
 العربية

 
 

   -ا د مبللللارم محمللللد ع لللل  م لللل و 

 اامين العام

 تم عوده د /حا    أ.

 اامين العام امل اعد  

 

 +249133434896رقم التلي ون: 

 fasrc@yahoo.comالبريد اإللكترون :

 +249133434896رقم التلي ون: 

 fasrc@yahoo.com البريد اإللكترونى:

ــة  13 ــة العربي اهليئ
لالســـــــــتثمار 
واإلمنــــــــــــــاء 

 االقتصادي

األستاذ / محمد عبد الجبار عبد  -
 الوهاب 

 راة االستثمار الزراعي نائب مدير اد
المستشار احمد عبد الواحد محمد  -

 المستشار القانوني  -مشرف

mabdulwaahab@aaaid.org 
 
 

ahmedelmacri2003@yahoo.com 
 

mailto:anahas@aambfs.org
mailto:aeldaba@aambfs.org
mailto:ahmedneya@gmail.com
mailto:mahmoud2meska@gmail.com
mailto:alhazaa@hcrc.org
mailto:abdullah@arabrcrc.org
mailto:mabdulwaahab@aaaid.org
mailto:ahmedelmacri2003@yahoo.com
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األمانة العامة  14
ء جمللس وزرا

 الداخلية العرب
 

معالي الدكتور/ محمد بن علي  -
 كومان

 اللواء محمد يوسف  -
 الدكتور/ محمد  احمد بابا سالمه -

 0021620378100موبيل: 
 العميد وائل الشامي -

المكتب  –مسؤول االعالم والعالقات العامة 
 العربي للتوعية األمنية واالعالم 

gsecretary@aim.council.org 
council.org-Mohamed.salama@aim 

mhamedbaba@yahoo.fr 
 

املؤسسة العربية  15
لالتصاالت 

 الفضائية عربسات

 روب األستاذ/ عادل إبراهيم خ
 نائب المدير اإلقليمي 

adelk@arabsat.com 
 

االحتاد العام  16
 العربي للتأمني 

 
 

 شكيب أبو زيد -األمين العام-
مجدي فرغلي  –األمين العام المساعد -

 احمد 

CABOUZAID@GAIF.ORG 
1.org-magdy@gaif 

 

احتاد اذاعات  17
 الدول العربية 

 

 المهندس/ عبد الرحيم سليمان
 المدير العام 

a.suleiman@asbu.net 
0021698556655 

جامعة نايف  18
العربية للعلوم 

 األمنية 
 

 رياض محمد الشحراني األستاذ / 
 مساعد وكيل الجامعة للعالقات الخارجية 

ralshahrani@nauss.edu.sa 
 
 

احتاد الغرف  19
 العربية 

 ا د/ سارة الجزار -
مستشار  –األستاذة / مي سرحال  -

 باتحاد الغرف العربية
 بشير العمري -

 
Sara.elgazzar02@gmail.com 

 
maydserhal@yahoo.com 

 
املنظمة العربية  20

 للطريان املدني 
مدير  -عبد النبي منار سعادة المهندس / 

 عام المنظمة
abdoudoukkali@gmail.com 

املركز العربي  21
اية من أخطار للوق

الزالزل والكوارث 
 الطبيعية األخرى

 –سعادة المهندس/ أعمر بلحاج عيسى 
 المدير العام للمركز

Acpend.onh@gmail.com 

mailto:gsecretary@aim.council.org
mailto:Mohamed.salama@aim-council.org
mailto:mhamedbaba@yahoo.fr
mailto:adelk@arabsat.com
mailto:CABOUZAID@GAIF.ORG
mailto:magdy@gaif-1.org
mailto:a.suleiman@asbu.net
mailto:ralshahrani@nauss.edu.sa
mailto:Sara.elgazzar02@gmail.com
mailto:maydserhal@yahoo.com
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املنظمة العربية  22
 للسياحة

 -شريف فتحي عطية /معالي االستاذ 
 االمين العام للمنظمة

 00201111114455جوال رقم 
 

مين العام اال -وليد علي الحناوي  /الدكتور
 المساعد 
 00966505610570جوال رقم 

secgen@atoorg.org 
 

Dr.welhennawy@atoorg.org 
 
 
 
 

احتاد املهندسني   23
 الزراعيني العرب 

 سعادة الدكتور / يحي بكور 
 م األمين العا

األمين العام  –األستاذ / عبد العلى متوكل 
 المساعد 

ybakour@hotmail.com 

 

  -األمانة العامة جلامعة الدول العربية: 
 رئيس قطاع الشؤون االقتصادية – األمين العام المساعد  كمال حسن علي /سعادة السفير الدكتور •
 رئيس مكتب األمين العام –األمين العام المساعد  ر/ حسام زكيسعادة السفي •
 مدير إدارة المنظمات واالتحادات العربية - محمد خير عبد القادر /الوزير المفوضسعادة  •
التنميــة والسياســات االجتماعيــة والمشــرف علــى وحــدة مــدير إدارة  -طارق نبيل النابلسي /الوزير المفوضسعادة  •

 بمكتب القطاع االجتماعي التنسيق والمتابعة 
 مدير ادارة تقنية المعلومات وتكنولوجيا االتصال - سعادة الوزير المفوض/ خالد والي  •
 مكلف بالقطاع االقتصادي -مستشار مكتب األمين العام - سعادة األستاذ / رابح طعبة •
 جتماعي مكلف بالقطاع اال –سكرتير ثاني بمكتب األمين العام   -سعادة األستاذ احمد عصام  •
 بإدارة المنظمات واالتحادات العربية. المشرفة على قسم المنظمات العربية - عال البدري /الدكتورة •
 مسؤولة األنشطة والبرامج بإدارة المنظمات واالتحادات العربية  - األستاذة / سمر فائق •
 إدارة المنظمات واالتحادات العربية    - األستاذ / كريم محمد مصطفى  •

 
 
 
 
 
 

mailto:secgen@atoorg.org
mailto:Dr.welhennawy@atoorg.org
mailto:ybakour@hotmail.com
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