
 

 

 
 1المكلف بتطوير الهيكلية القائمةالمؤقت العمل فريق آلية عمل و وأهداف مهام 

 في إطار مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات ومستجداتها 
 

 أوالً: تمهيد
 

واليت تأيت بناًء  املؤقت يف إطار جملس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات العملفريق آلية ومنهجية عمل الوثيقة مهام و تتضمن هذه 
 على:

( القاضي بإنشاء فريق عمل مؤقت يعمل على 2015 ( جمللس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات )القاهرة،19خمرجات الدورة الـ) -
 داف فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة لالتصاالت واملعلومات وكذلك منهجية عمل اللجنة، النظر يف هيكلية وأه

( واليت كلف األمانة الفنية بعقد اجتماع لفريق 2016 جمللس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات )أبوظيب، (20)رجات الدورة الـخم -
الوزراء العرب لدراسة هيكلية اللجنة العربية الدائمة لالتصاالت واملعلومات وفرق العمل التابعة هلا، عمل من اخلرباء تنفيذًا ملقررات جملس 

املطلوبة من   واألدوار، بصفة خاصة األمانة الفنية وتكليف الفريق بدراسة املهام املطلوبة من األجهزة واملنظمات اليت تعمل يف إطار اجمللس
  ،يامها هبذه املهام، وعرض النتائج على االجتماعات القادمة جمللس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلوماتاملطلوبة لق كل منها واإلمكانات

ناقشت املقرتح املقدم من اجلمهورية  ( واليت2017( جمللس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات )القاهرة، 21خمرجات الدورة الـ) -
 إلنشاء االحتاد العريب لالتصاالت وأوصت بالتايل: رتح املقدم من دولة اإلمارات العربية املتحدة اللبنانية إلنشاء هيئة لالستثمار واملق

  دعوة اإلدارات العربية إىل إرسال املالحظات حول الورقة اللبنانية بشأن موضوع إنشاء هيئة عربية لالستثمار يف تكنولوجيا
( جمللس الوزراء العرب 20االتصاالت واملعلومات للعرض على االجتماع القادم لفريق العمل العريب املشكل مبوجب الدورة )

يانات العاملة يف إطار جملس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات املزمع انعقاده يف مقر لالتصاالت واملعلومات لدراسة الك
 . 2018 يناير 10و 9األمانة العامة جلامعة الدول العربية يومي 

  التأكيد على اجلمهورية اللبنانية إىل إعداد دراسة جدوى اقتصادية للمقرتح وتقدميها إىل االجتماع القادم لفريق العمل العريب
 املكلف بدراسة الكيانات العاملة يف إطار جملس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات. 

  يف اعمال االجتماع القادم لفريق العمل العريب املكلف بدراسة التأكيد على دولة اإلمارات العربية املتحدة ضرورة املشاركة
 الكيانات العاملة يف إطار جملس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات.

  التأكيد على اإلدارة العربية إرسال املالحظات إىل األمانة العامة حول الورقة اإلماراتية بشأن تأسيس االحتاد لعريب لالتصاالت
ه خالل اجتماع فريق العمل العريب املكلف بدراسة الكيانات العاملة يف إطار جملس الوزراء العرب لالتصاالت املزمع دراست
 واملعلومات.

_______________ 
 تتضمن املنظمات واهليئات وفرق العمل واللجان العاملة يف إطار جملس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات.    1
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 لفريق العمل العريب املكلف بدراسة  دمالتأكيد على دولة اإلمارات العربية املتحدة ضرورة املشاركة يف اعمال االجتماع القا
 الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات. الكيانات العاملة يف إطار جملس

  التأكيد على املكتب اإلقليمي العريب لالحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال واملعلومات والشبكة
الكيانات العاملة  العربية هليئات تنظيم االتصاالت ضرورة املشاركة يف اعمال االجتماع القادم لفريق العمل العريب املكلف بدراسة

 يف إطار جملس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات.
 

 الفريقوأهداف  ثانياً: مهام
 

 : آلية لتنفيذ مهام الفريق والنتائج املتوقعة واملواعيد املقرتحة إلجناز املهام( 1)ترد يف امللحق  تتلخص مهام الفريق يف التايل
فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة لالتصاالت واملعلومات مبا يف ذلك منهجية عمل  وخمرجاتوأهداف  . دراسة هيكلة ومهام1

 .  من خالل تعديل مهامها أو دجمها أو إلغائها حتسني فعالية العملو  جتنب ازدواجية األعمال ، هبدفاللجنة العربية الدائمة
ومنظمات وغريها( العاملة يف إطار جملس الوزراء العرب لالتصاالت الكيانات )احتادات هيكلة ومهام وأهداف وخمرجات . دراسة 2

 . من خالل تعديل مهامها أو دجمها أو إلغائها حتسني فعالية العملو جتنب ازدواجية األعمال  هبدف واملعلومات
هبدف واملعلومات ت ب لالتصاال. دراسة مهام وأهداف املنظمات واهليئات واالحتادات األخرى الغري عاملة يف إطار جملس الوزراء العر 3

 وجتنب ازدواجية العمل وتوحيد اجلهود واملوارد قدر اإلمكان.  ومهامها االطالع على أعماهلا
 السابقة.  واخلربات يدة مع األخذ بعني االعتبار التجاربدإلنشاء هيئات أو كيانات ج من الدول . دراسة املقرتحات املقدمة4
إنشاء أو دمج أو إلغاء فرق العمل واللجان والكيانات العاملة يف إطار جملس الوزراء  واضحة لكيفية. وضع معايري وأسس مرجعية 5

  . العمل املستقبلي وتنظيم العرب لالتصاالت واملعلومات مبا يف ذلك فرق العمل واللجان والكيانات اجلديدة، هبدف تنسيق
 أو عراقيل تواجه عمل األمانة الفنية هبدف حتسني عمل األمانة الفنية وتنظيمها.  . دراسة وحتديد مهام األمانة الفنية ودراسة أية عواقب6
 

 منهجية الفريق ثالثاً:
 

 تتمثل منهجية الفريق العامة من خالل ما يلي: 
 

وتوصيات بناًء على الدراسات اليت سيقوم هبا الفريق هتدف إىل حتسني وتنظيم العمل اهلياكل واللجان والفرق إعداد مقرتحات  .1
إىل جملس الوزراء العرب لالتصاالت  ويتم رفع التوصيات، يف إطار جملس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلوماتالعاملة 

 الت واملكتب التنفيذي. واملعلومات من خالل اللجنة العربية الدائمة لالتصا

  هبدف االطالع على مهامها.  دراسة الكيانات العاملة حتت مظلة جامعة الدول العربية .2

 ا. اهتدراسة املقرتحات املقدمة من الدول العربية إلنشاء كيانات جديدة والطلب من الدول إعداد دراسة وافية حول مقرتح .3

التنسيق مع اإلدارات املعنية بة تزويد الفريق جبميع املعلومات واملراجع اليت حيتاجها الطلب من األمانة الفنية جبامعة الدول العربي .4
 جبامعة الدول العربية. 

مبا يف ذلك الكيانات األخرى ذات العالقة باالتصاالت العاملة حتت مظلة جامعة الدول العربية  الكياناتالطلب من  .5
 يف عمله.  هات اليت تساعدتزويد الفريق باملعلوموتكنولوجيا املعلومات إىل 

 ميكن للفريق إن دعت احلاجة أن يطلع على التجارب واخلربات يف املناطق اإلقليمية األخرى ويتم ذلك من خالل رئاسة الفريق.  .6

 الطلب من الدول العربية املشاركة بفعالية يف اعمال الفريق.  .7

 عمال الفريق.ميكن للفريق إن دعت احلاجة إىل ذلك دعوة خرباء للمشاركة يف أ .8
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 :التنسيق رابعاً:
 

 

 فريق )رئيس الفريق ونوابه( وممثلي الدول العربية واألمانة الفنية جبامعة الدول العربية وممثلي الكيانات العاملةيتكون الفريق من قيادة ال -
التنسيق بني  وذلك كي يتم عربيةدولة ويتم حتديد أمساء املنسقني من كل . يف إطار جملس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات

ويعمل الفريق من خالل سلسلة من االجتماعات ، )wg@tra.gov.ae( فريق من خالل الربيد اإللكرتوين للفريقأعضاء ال
 يعقدها الفريق وكذلك من خالل الربيد اإللكرتوين للفريق.  

إرسال رسائل الدعوة يف وقت مبكر )شهر قبل االجتماع( ويكون املوعد النهائي لتقدمي أي مقرتحات أسبوع  الفنيةيطلب من األمانة  -
 قبل بداية االجتماع، وال يتم دراسة أية مقرتحات ترد إىل الفريق بعد املوعد النهائي ويتم إرجائها إىل االجتماع الالحق للفريق. 

 حتميل كافة الوثائق واملسامهاتللفريق على املوقع اإللكرتوين جلامعة الدول العربية ويتم  يطلب من األمانة الفنية إنشاء صفحة خاصة -
 على تلك الصفحة،  واملراجع

، ).aewg@tra.gov( من خالل الربيد اإللكرتوين املخصص للفريق الفريق املقدمة الجتماعات املقرتحاتتعميم بتقوم األمانة  -
مع تبيان تاريخ إرسال  فور تسلمها هلذه املقرتحات على الصفحة اخلاصة بالفريقت والوثائق املقدمة وتقوم بوضع مجيع املقرتحا

 .املقرتح

وتعقد  التالية املقرتحة االجتماعاتيكون التنسيق بني الدول العربية لتبادل املرئيات عن طريق الربيد اإللكرتوين وعن طريق  -
االجتماعات مبقر جامعة الدول العربية إال إذا تقدمت إحدى الدول العربية بطلب الستضافة االجتماع، ويقوم الفريق بتحديد عدد 

 :االجتماعات اليت حيتاجها إلجناز مهامه

 القاهرة، جامعة الدول العربية.  2018 يناير 10 – 09 للفريق األول االجتماع 

  2018سبتمرب  05 – 0203االجتماع الثاين للفريق. 

  2018 الربع األخري من عاماالجتماع الثالث للفريق. 

  2019الربع األول من عام االجتماع الرابع للفريق . 

 وميكن متديد أعمال الفريق  يتم حتديد االجتماعات املستقبلية للفريق )إن دعت احلاجة إىل ذلك( بالتشاور بني أعضاء الفريق
 .)إن مل يتمكن من إجناز أعماله( وذلك بتوصية من جملس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات
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 : آلية تنفيذ مهام وأهداف الفريق 1الملحق رقم 
 

 التوقيت المتوقع إلنجازها النتائج المتوقعة آلية العمل مهام وأهداف الفريق #

1 

دراسة هيكلة ومهام وأهداف 
وخمرجات فرق العمل التابعة للجنة 
العربية الدائمة لالتصاالت 

منهجية واملعلومات مبا يف ذلك 
عمل اللجنة العربية الدائمة، 
هبدف جتنب ازدواجية األعمال 
وحتسني فعالية العمل من خالل 
تعديل مهامها أو دجمها أو 

 إلغائها.

فرق العمل التابعة للجنة  وتاريخ إنشاء أهداف ومهامو الفريق هبيكلية  من األمانة العامة تزويدالطلب  -
  مبا يف ذلك اللجنة العربية الدائمة ومنهجية عملها.  العربية الدائمة

فرق العمل التابعة للجنة مبخرجات عمل  الطلب من األمانة بالتعاون مع فرق العمل املعنية تزويد الفريق -
 . مبا يف ذلك اللجنة العربية الدائمة العربية الدائمة

لفرق العمل التابعة للجنة جتماعات السابقة ركة يف االق بعدد الدول املشايالطلب من األمانة تزويد الفر  -
 العربية الدائمة )ثالثة اجتماعات سابقة( وعدد املسامهات املقدمة لالجتماع. 

الطلب من األمانة بالتعاون مع رئاسة فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة تزويد الفريق بأية  -
 . وأية مقرتحات لتحسني عملها العربية الدائمة صعوبات أو عراقيل تعيق عمل فرق العمل التابعة للجنة

أن يقوم الفريق بدراسة الوثيقة اخلاصة مبنهجية عمل الفرق الفنية املتخصصة التابعة جمللس الوزراء العرب  -
   . 2013واليت مت اعتمادها يف عام لالتصاالت واملعلومات 

للمشاركة يف أعمال  للجنة العربية الدائمةفرق العمل التابعة دعوة من يرغب من رؤساء أو نواب رؤساء  -
 الفريق. 

دعوة اإلدارات العربية تقدمي مقرتحاهتا ومالحظاهتا حول هيكلية ومهام فرق العمل التابعة للجنة العربية  -
 الدائمة لالتصاالت واملعلومات وآلية حتسينها وتنظيمها. 

لوضع الراهن لفرق العمل إعداد دراسة حتليلية ل -
  النظر يف:  وبناًء عليه نة العربية الدائمةالتابعة للج

 إعادة هيكلة فرق العمل 

  إعادة النظر يف مهام بعض فرق العمل
 وحتسينها. 

 دمج أو إلغاء بعض فرق العمل  

  مراجعة الوثيقة اخلاصة مبنهجية عمل الفرق
 املتخصصة. 

دراسة آلية عمل اللجنة العربية الدائمة وحتسينها أو  -
 ل أخرى لتحسني فاعلية العمل.النظر يف أية بدائ

إعداد مقرتحات وتوصيات ترفع إىل جملس الوزراء  -
 العرب لالتصاالت واملعلومات. 

 2018 األخريالربع  -

2 

دراسة هيكلة ومهام وأهداف 
وخمرجات الكيانات )احتادات 
ومنظمات وغريها( العاملة يف 
إطار جملس الوزراء العرب 
لالتصاالت واملعلومات هبدف 
جتنب ازدواجية األعمال وحتسني 
فعالية العمل من خالل تعديل 

وتاريخ إنشاء الكيانات العاملة يف ومقر  أهداف ومهامو  الفريق هبيكلية من األمانة العامة تزويدالطلب  -
  إطار جملس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات. 

مبخرجات ونتائج الكيانات املعنية وأية  املعنية تزويد الفريقالكيانات الطلب من األمانة بالتعاون مع  -
 . عراقيل أو صعوبات تواجهها الكيانات

يف األعضاء يف الكيانات ونسبة مشاركة الدول األعضاء الدول ق بقائمة يالفر الطلب من األمانة تزويد  -
 . واألنشطة اليت تقوم هبا الكيانات االجتماعات

للكيانات العاملة  إعداد دراسة حتليلية للوضع الراهن -
يف إطار جملس الوزراء العرب لالتصاالت 

 واملعلومات.

إعداد دراسة حول دمج أو إلغاء أو تطوير عمل  -
 بعض الكيانات. 

إعداد مقرتحات وتوصيات ترفع إىل جملس الوزراء  -
 العرب لالتصاالت واملعلومات.

 2018 األخريالربع  -
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الطلب من األمانة العامة بالتعاون مع الكيانات واإلدارات املعنية جبامعة الدول العربية تزويد الفريق  - مهامها أو دجمها أو إلغائها.
 لتلك الكيانات.  أخرى يزانية( وأية مصادر دخلبامليزانية املخصصة للكيانات )حصص الدول يف امل

الطلب من األمانة العامة بالتعاون مع الكيانات واإلدارات املعنية جبامعة الدول العربية تزويد الفريق بعدد  -
  املوظفني العاملني يف الكيانات وجنسياهتم وسلم الرواتب والدرجات الوظيفية.

رئاسة الفريق إرسال دعوة ملمثلي الكيانات العاملة يف إطار جملس الطلب من األمانة الفنية بالتعاون مع  -
 الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات للمشاركة يف أعمال الفريق.

دعوة اإلدارات العربية تقدمي مقرتحاهتا ومالحظاهتا حول هيكلية ومهام الكيانات العاملة يف إطار جملس  -
 ية حتسينها وتنظيمها.الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات وآل

3 

دراسة مهام وأهداف املنظمات 
واهليئات واالحتادات األخرى الغري 
عاملة يف إطار جملس الوزراء 
العرب لالتصاالت واملعلومات 
هبدف االطالع على أعماهلا 
وجتنب ازدواجية العمل وتوحيد 

 اجلهود واملوارد قدر اإلمكان.

وتاريخ إنشاء املنظمات واهليئات ومقر  أهداف ومهامالفريق هبيكلية و  من األمانة العامة تزويدالطلب  -
  عاملة يف إطار جملس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات. الغري واالحتادات 

املنظمات واهليئات واالحتادات الغري عاملة يف إطار جملس الوزراء الطلب من األمانة العامة بالتعاون مع  -
واإلدارات املعنية جبامعة الدول العربية تزويد الفريق بامليزانية املخصصة  علوماتالعرب لالتصاالت وامل

 . وعدد العاملني )حصص الدول يف امليزانية( وأية مصادر دخل أخرىاملنظمات واهليئات والكيانات 

للمنظمات  لوضع الراهنعداد دراسة عامة حول اإ -
واهليئات واالحتادات الغري عاملة يف إطار جملس 

 هاالوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات، تبني مهام
  هاوأهداف

إعداد مقرتحات وتوصيات ترفع إىل جملس الوزراء  -
 العرب لالتصاالت واملعلومات.

 2018من عام  األخريالربع  -

 

4 

من  دراسة املقرتحات املقدمة
إلنشاء هيئات أو كيانات  الدول

جديدة مع األخذ بعني االعتبار 
 التجارب واخلربات السابقة

 دراسة املقرتح املقدم من اجلمهورية اللبنانية حو إنشاء هيئة عربية لالستثمار.  -

 .حول مقرتحها وإرساله إىل الفريق دعوة اجلمهورية اللبنانية إىل إعداد دراسة جدوى اقتصادية -

 . اللبنانية بشأن املقرتح املقدم من اجلمهوريةحول  ا ومرئياهتاحظاهتل ماللعربية إىل إرسادعوة اإلدارات ا -

 دراسة املقرتح املقدم من دولة اإلمارات العربية املتحدة حول إنشاء االحتاد العريب لالتصاالت.  -

 مالحظاهتا ومرئياهتا حول املقرتح املقدم من دولة اإلمارات. دعوة اإلدارات العربية لتقدمي  -

 دعوة دولة اإلمارات إىل تقدمي دراسة معمقة حول مقرتحاها.  -

االحتادات دعوة األمانة الفنية بالتعاون مع اإلدارات املعنية إىل تقدمي وثيقة معلوماتية حول آلية إنشاء  -
 ميزانيات املنظمة وأية أمور مالية ذات عالقة. واملنظمات على مستوى جامعة الدول العربية، وكذلك 

إعداد دراسة حول املقرتحات املقدمة من اجلمهورية  -
اللبنانية ودولة اإلمارات العربية املتحدة، بناًء على 

 املعلومات اليت سيتم تزويدها الجتماعات الفريق. 

وضع الراهن بناًء على نتائج الدراسات دراسة ال -
 أعاله. 3و 2و  1اخلاصة مبهام الفريق 

دراسة أية تعارض بني انشاء احتادات جديدة  -
والكيانات احلالية مبا يف ذلك الصعوبات والعراقيل 

 اليت تواجه الكيانات احلالية،

دراسة إمكانية إنشاء كيان واحد معين مبواضيع  -
علومات هبدف توحيد االتصاالت وتكنولوجيا امل

اجلهود واملوارد املالية والبشرية وجتنب ازدواجية 

 2018الربع األخري من عام  -

 



 

6 
 

 العمل.

5 

وضع معايري وأسس مرجعية 
واضحة لكيفية إنشاء أو دمج أو 

إلغاء فرق العمل واللجان 
والكيانات العاملة يف إطار جملس 

الوزراء العرب لالتصاالت 
واملعلومات مبا يف ذلك فرق العمل 

واللجان والكيانات اجلديدة، 
هبدف تنسيق وتنظيم العمل 

 املستقبلي.  
 

مقرتحاهتا حول آلية وضع معايري وأسس مرجعية حول إنشاء أو دمج  دعوة الدول األعضاء إىل إرسال -
 أو إلغاء فرق العمل واللجان والكيانات العاملة يف إطار جملس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات. 

لكيفية إنشاء أو دمج أو إلغاء دعوة الفريق إىل دراسة املقرتحات املقدمة ووضع معايري وأسس مرجعية  -
 ل واللجان والكيانات العاملة يف إطار جملس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلوماتفرق العم

وضع معايري وأسس مرجعية هتدف إىل تنظيم العمل  -
املستقبلي وتكون منهجية مستقبلية إلعادة هيكلة 
)إنشاء أو دمج أو إلغاء( اللجان والكيانات إن 

 دعت احلاجة إىل ذلك. 

تقدمي املنهجية املقرتحة والتوصيات إىل جملس الوزراء  -
 العرب لالتصاالت واملعلومات.  

 2018الربع األخري من عام  -

6 

دراسة وحتديد مهام األمانة الفنية 
ودراسة أية عواقب أو عراقيل 
تواجه عمل األمانة الفنية هبدف 
حتسني عمل األمانة الفنية 

 وتنظيمها

الطلب من األمانة الفنية تزويد الفريق بعدد املوظفني العاملني بإدارة تنمية االتصاالت وتكنولوجيا  -
املعلومات وامليزانية املخصصة لالجتماعات اخلاصة بالفرق واللجان العاملة يف إطار جملس الوزراء العرب 

 لالتصاالت واملعلومات. 

وبات والعراقيل اليت تواجه عمل األمانة الفنية، وأية الطلب من األمانة الفنية تزويد الفريق بالصع -
 مقرتحات لتحسني العمل على مستوى جامعة الدول العربية. 

الطلب من األمانة تزويد الفريق بالنظام املستخدم لنشر وثائق االجتماع واملعلومات اخلاصة  -
 باالجتماعات مبا يف ذلك رسائل الدعوة وجدول أعمال االجتماعات وغريها. 

 دعوة الدول العربية إىل تزويد الفريق مبقرتحاهتا ومرئياهتا لتحسني عمل األمانة الفنية وتنظيمها.  -

 إعداد دراسة حول الوضع الراهن -

إعداد مقرتحات وتوصيات هتدف إىل تنظيم  -
 وحتسني عمل األمانة الفنية.

وضع منهجية عمل واضحة الجتماعات الفرق  -
وزراء العرب واللجان العاملة يف إطار جملس ال

 لالتصاالت واملعلومات. 

 2018الربع الثالث من عام  -

-  

 

  2019ويتم تقدمي الدراسة النهائية لدورة جملس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات عام 

 

 

 


