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 االجتماع أعمال افتتاح: أوال
 

بمقر   3/12/2019-2فريق بلورة االستراتيجية العربية لالتصاالت والمعلومات يومي  29عقد االجتماع 
دول عربية )اإلمارات، السعودية، السودان،  9األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور وفود تمثل 

وفود تمثل كل من المنظمة العربية  5فلسطين، الكويت، مصر، المغرب، اليمن( وبصفة المراقب عمان، 
لتكنولوجيات االتصال والمعلومات، المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، األكاديمية العربية للعلوم 

اعية لغربي أسيا، االتحاد العربي لالقتصاد ولتكنولوجيا والنقل البحري، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتم
 الرقمي بجانب األمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات.

 

 بكلمةتنمية االتصاالت وتقنية المعلومات بجامعة الدول العربية  خالد والي مدير/السيد االجتماع أعمال افتتح وقد
 .  العربية مصر جمهورية في طيبة إقامة لهم متمنيا المشاركة بالوفود بها رحب
 

بوزارة االتصاالت بجمهورية مصر  أحمد عبد المنعم مسؤول ملف االقليمي العربي/ المهندس ثم تناول الكلمة
 جدول مشروع استعراض في المباشرة الفنية األمانة من طلبو  المشاركة بالوفود بدوره ارحبم الفريق رئيسو  العربية

 .أعدته الذي األعمال
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 االجتماع أعمال جدول إقرار: ثانيا
 

 المناقشات إلى االستماع وبعد الفنية األمانة قبل من المعد االجتماع مشروع جدول أعمال المشاركون ضاستعر 
 :التالي النحو على االجتماع أعمال جدول إقرار تم المشاركة الوفود ومداخالت

 
  

 الموضوع البند

 االستراتيجية العربية العامة لالتصاالت والمعلوماتتحديث  البند األول

 االستعانة بخبير فني لتحديث االستراتيجية العربية لالتصاالت والمعلومات البند الثاني

 االقتصاد الرقمي في المنطقة العربية البند الثالث

 2030األجندة الرقمية  البند الرابع

 موعد ومكان االجتماع القادم البند الخامس
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  التوصيات: ثالثا
 

 العربية العامة لالتصاالت واملعلومات االسرتاتيجيةحتديث : األول البند
 

 بعد االطالع على 
  ،مذكرة األمانة الفنية 

 فريق العمل المعلومات المعدة من قبل تقنية لالتصاالت و  ةالعربي ةاالستراتيجي مسودة وثيقة
  المصغر،

 المعدة من قبل و  2024البريدية العربية العامة حتى عام محاور االستراتيجية  مسودة وثيقة
 فريق العمل المؤقت المكلف بصياغتها،

 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 
 

 وبعد المداولة، 
 

 يوصي بــ       

  لالتصاالت اإلحاطة علما بما قدمته األمانة الفنية حول ما قام به فريق عمل بلورة االستراتيجية العربية
 .والمعلومات لتحديث االستراتيجية حتى تاريخه
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 .االستعانة خببري فني لتحديث االسرتاتيجية العربية لالتصاالت واملعلومات: الثاني البند
 

 بعد االطالع على 
  ،مذكرة األمانة الفنية 

 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 
 وبعد المداولة، 

 
 يوصي بــ       

 أن يكون نطاق االستراتيجية العربية االتصاالت والمعلومات. -1
أعوام من تاريخ اعتمادها من مجلس الوزراء العرب لالتصاالت  5أن تكون مدة تطبيق االستراتيجية  -2

  والمعلومات.
العربية  الترحيب باقتراح اإلسكوا القيام بإطالق مشروع للتعاون الفني المشترك بينها وبين جامعة الدول -3

والمنظمات ذات العالقة وذات االهتمام وأعضاء الفريق، بشكل تشاركي ومن خالل تضافر كافة الجهود، 
تأخذ في االعتبار االسترشاد أو لالتصاالت والمعلومات مشتركة عربية من أجل صياغة استراتيجية 

منظمة اإلسكوا والمنظمة  االستعانة بالوثائق والدراسات القيمة التي تم عرضها على الفريق )من ِقبل
بحيث تصب في الوثيقة  (لالقتصاد الرقمي واالتحاد العربيلتكنولوجيات االتصال والمعلومات العربية 

  المشتركة.
بشأن ، تقديم تصور متكامل (اإلسكواالطلب من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ) -4

 االستراتيجية العربية العامة لالتصاالت والمعلومات من أجل التنمية لصياغةالمنهجية الموصي باتباعها 
تستند على آلية  (،2020على االجتماع القادم للفريق )والمقترح عقده خالل الربع االول من عام للعرض 

المنظمات  شاركةشراكة بين األمانة التنفيذية لمنظمة اإلسكوا مع االمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبم
 اآلتي: تتضمن المنهجيةان العربية واالقليمية والدولية ذات العالقة واالهتمام، و 

 مراحل المختلفة وجدول زمني مقترح؛تصور لل .أ 

وصف الشروط المرجعية المتعلقة بتخصصات الخبراء الموصي بالتعاقد معهم وما ينبغي أن يتوفر  .ب 

 ؛سابقة أعمال أولديهم من خبرات 

التكلفة المتوقعة للموارد المطلوبة وحصر بالموارد المتاحة والجهات المساهمة، ومساهمة تقديرات  .ج 

 كل جهة؛

 وصف أدوار ومهام المنظمات المشاركة؛ .د 

توصيف الهوية المقترحة والهيكل المبدئي المقترح لالستراتيجية المزمعة، وما ستضمنه وما لن يدخل  .ه 

 في اختصاصها؛

 والمدخالت المطلوبة من ممثلي الدول في الفريق ومداها الزمني؛ تحديد التعاون الفني الالزم  .و 

وبين الفريق واالمانة الفنية لمجلس  ،تحديد آلية التنسيق البحثي بين اإلسكوا والمنظمات من جهة .ز 

 الت و المعلومات من جهة أخرى.الوزراء العرب لالتصا
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فريق العمل المعني باالستراتيجية في اتخاذ القرار المناسب بشأن المنهجية المقترحة من قبل  يقوم -5
وللفريق تقرير كيفية استخدام الموارد المالية التي سبق رصدها في األمانة العامة للتعاقد مع ، اإلسكوا 

 .خبير للمشاركة مع اإلسكوا وغيرها من الداعمين في تفعيل المنهجية المقترحة
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 .االقتصاد الرقمي يف املنطقة العربية: الثالث البند
 

 بعد االطالع على 
  ،مذكرة األمانة الفنية 

  االتصال  تش من المنظمة العربية لتكنولوجياماستعراض كل من السيد/ سامي تريبعد
والمعلومات ورقة حول مشروع مخطط تنفيذي لتطوير رؤية واستراتيجية عربية في مجال 

االتحاد العربي لالقتصاد الرقمي ممثال في الدكتور/عبد الوهاب و ، واالقتصاد الرقمي التكنولوجيا
مستشار االتحاد بتقديم عرض حول  –دنانه حاد والدكتور/هشام تنائب رئيس اال– مغني

 االستراتيجية العربية لالقتصاد الرقمي .

  السعودية و جمهورية مصر مالحظات كل من دولة االمارات العربية المتحدة ،المملكة العربية
 العربية على الستراتيجية العربية لالقتصاد الرقمي،

 

 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 
 وبعد المداولة، 

 
 يوصي بــ       

  تقديم الشكر لكل من المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات  واالتحاد العربي لالقتصاد
 العروض المتميزة و حثهم على مزيد العمل للتطوير تلك العروض مستقبال.الرقمي على تقديمهم 
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 .2030األجندة الرقمية : الرابع البند
 

 بعد االطالع على 
  ،مذكرة األمانة الفنية 

  لعرض لاستعراض المهندس أيمن الشربيني مدير سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
" وهيكلها والذي 2030االطار االستراتيجي واألجندة الرقمية العربية المقدم من قبل االسكوا حول ""

 ،يتضمن عدة مكونات تعمل على صعيد الدولة واالقتصاد والمجتمع والمواطن
 مناقشات الوفود المشاركة، وبعد االستماع إلى 

 وبعد المداولة، 
 

 يوصي بــ       

 
  أعاله . المذكورةفيما يخص ورقة العمل قدمته تقديم الشكر لإلسكوا على العرض الذي 
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 القادم االجتماع ومكان موعد: اخلامس البند
 

 بعد االطالع على 
  ،مذكرة األمانة الفنية 

 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 
 وبعد المداولة، 

 
 يوصي بــ       

في مقر األمانة  2020االجتماع خالل الربع األول من العام القادم ( للفريق 30عقد االجتماع ) -
 العامة ، وذلك ما لم تتقدم أحد الدول العربية الستضافة االجتماع.
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 قائمة بأسماء المشاركين

  ( لفريق االستراتيجية العربية29)في االجتماع 

 لالتصاالت والمعلومات

 3/12/2019-2: االمانة العامة 

 

 دولة اإلمارات

 هيئة تنظيم االتصاالت –عالقات دولية  األسعد عجيلي

Email: ia@tra.gov.ae  

 هيئة تنظيم االتصاالت –أخصائي ترقيم  عمر النمر

Email: omar.alnemr@tra.gov.ae 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات -مستشار قانوني  منصور علي زكري

 +966  118144478+     966  555286786هاتف: 

Email: mzakry@mcit.gov.sa 

 وحدة التحول الرقمي –مدير ادارة الدراسات واألبحاث  فرح الطحالوي

 +966  542899744هاتف: 

Email: ftahlawi@ndu.gov.sa 

 سودانجمهوريه ال

 مدير اإلدارة العامة للتخطيط  بابكر إبراهيم الترابي 

 جهاز تنظيم االتصاالت والبريد

 +249912397415هاتف: 

Email: elturabi@tpra.gov.sd 

 رئيس قسم التخطيط االستراتيجي حاتم عبدالرحمن علي 

 جهاز تنظيم االتصاالت والبريد

 +2499123619585هاتف: 

Email: hatim@tpra.gov.sd            

 سلطنة عمان

 مدير دائرة شئون االتصاالت والبريد راشد بن عبدهللا العلوي 

 وزارة التقنية واالتصاالت 

 +96898952711هاتف: 

Email: rashidaa@motc.gov.om            

 رئيس قسم الخدمة الشاملة لالتصاالت والبريد باالنتداب غنية بنت سالم السعدية 

 وزارة التقنية واالتصاالت 

 

Email: ghanias@motc.gov.om            

 التحليل االقتصادي والتخطيط االستراتيجيرئيس قسم  محمد مراد محمد البلوشي 

 وزارة التقنية واالتصاالت 

 +96895259521هاتف: 

Email: mohammedb@motc.gov.om            

 دولة فلسطين

 وكيل وزارة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات  جميل الزغارنة

 +970562500006هاتف: 

Email: deputyminister@mtit.gov.ps  

mailto:ia@tra.gov.ae
mailto:omar.alnemr@tra.gov.ae
mailto:mzakry@mcit.gov.sa
mailto:ftahlawi@ndu.gov.sa
mailto:elturabi@tpra.gov.sd
mailto:hatim@tpra.gov.sd
mailto:rashidaa@motc.gov.om
mailto:ghanias@motc.gov.om
mailto:mohammedb@motc.gov.om
mailto:deputyminister@mtit.gov.ps
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 مدير عام الحاسوب الحكومي خالد الريس

 +201000701901+  فاكس: 970599467464هاتف: 

Email: krayyes@hotmail.com 

krayyes@mtit.gov.ps 

 مندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية –مستشار  رزق الزعانين 

 +201002249857هاتف: 

Email: zaaneen@yahoo.com            

 دولة الكويت

 مدير ادارة أمانة سر مجلس اإلدارة جراح إبراهيم الصالح

  العامة لالتصاالت وتقنية المعلوماتالهيئة 

 +96597474443هاتف: 

 j.alsaleh@citra.gov.kwEmail:  

 خبير عالقات دولية علياء عبدهللا اللوغاني

  الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات

 +96599170747هاتف: 

j.alsaleh@citra.gov.kwEmail:  

 جمهورية مصر العربية

 احمد عبدالمنعم عبدالحميد

 )رئيس الفريق(

 مسئول الملف اإلقليمي العربي 

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا االتصاالت 

 35371010فاكس:     01001168357هاتف: 

Email: aabdelmonem@mcit.gov.eg   

 مدير أول تحليل سياسات اإلنترنت روال حسن حمزه حسن

 الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 

 010093393066هاتف: 

Email: rollah@tra.gov.eg   

 خصائي عالقات عربيةأ عمر همام احمد

 الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 

 01111123223هاتف: 

 oshihab@tra.gov.egEmail:  

 مدير التطوير االستراتيجي ريهام معوض حسن

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا االتصاالت 

 01227309555هاتف: 

Email: rihassan@mcit.gov.eg   

 نائب المشرف على اإلدارة المركزية للعالقات الدولية مي رجب عبدالحميد السيد

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا االتصاالت 

 01005058685هاتف: 

Email: mragab@mcit.gov.eg   

 المملكة المغربية

 رئيس قسم تكنولوجيات المعلومات والذمة الرقمية رشيد المترجي

 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

 +212662843375هاتف: 

Email: relmoutarajji@mcinet.gov.ma   

mailto:krayyes@hotmail.com
mailto:zaaneen@yahoo.com
mailto:j.alsaleh@citra.gov.kw
mailto:j.alsaleh@citra.gov.kw
mailto:aabdelmonem@mcit.gov.eg
mailto:rollah@tra.gov.eg
mailto:oshihab@tra.gov.eg
mailto:rihassan@mcit.gov.eg
mailto:mragab@mcit.gov.eg
mailto:relmoutarajji@mcinet.gov.ma
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 المكتب االقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت

 مستشار أول صالح الدين معرف

 +20235371777هاتف: 

Email: slaheddine.maaref@itu.int  

 المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات

 االستراتيجيمدير التخطيط  سامي ترميش

 +21698381738هاتف: 

Email: s.trimesh@aicto.org 

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 مدير سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بينيرأيمن الش

 +9613451763هاتف: 

 el_sherbiny@un.orgEmail:  

 االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

 رئيس قسم علوم الحاسب محمد مصطفى فؤاد الطويل

01001925677هاتف:   

Email: mohamed.mostafa@aast.edu 

mohamed.eltaweel@ieee.org  

رئيس قسم التحويل –أستاذ االقتصاد  مروة عاصم الشربيني  

01225605754هاتف:   

Email: marwassem@yahoo.com 

الشبكات والحواسبمدير مركز  محمد جمال محمد عبدالعال  

01001610369هاتف:   

Email:  mgamal@aast.edu  

 مدير مركز المعلومات والتوثيق محمد فاروق حسين محمد

0122832176هاتف:   

Email: mohamed.farouk@aast.edu 

 العربي لالقتصاد الرقمياالتحاد 

 نائب الرئيس عبدالوهاب احمد غنيم

 +201223562513هاتف: 

Email: Smart.solutions.eg.uae@gmail.com  

 مستشار االتحاد العربي لالقتصاد الرقمي هشام دنانه

 

 العربية وفد األمانة العامة لجامعة الدول

 دارة تنمية االتصاالت وتقنية المعلوماتإمدير  واليخالد 

   201222112856+: هاتف

Email: khaledmwali@yahoo.com  

 قسم تقنية المعلومات مسؤول هحازم سمير حز

 أدارة تنمية االتصاالت وتقنية المعلومات

   20222575011+: هاتف

Email: hhezzah.las@gmail.com  

 االتصاالتقسم  مسؤول ريهام أحمد الميت

 أدارة تنمية االتصاالت وتقنية المعلومات

   20222575011+: هاتف

E-mail: reham.elmayet@las.int 

 

mailto:slaheddine.maaref@itu.int
mailto:s.trimesh@aicto.org
mailto:el_sherbiny@un.org
mailto:mohamed.mostafa@aast.edu
mailto:mohamed.eltaweel@ieee.org
mailto:marwassem@yahoo.com
mailto:mgamal@aast.edu
mailto:mohamed.farouk@aast.edu
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