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بتطوير الهيكلية  المكلفالمؤقت  العمل لفريق األول االجتماع

ومستجداتها في إطار مجلس الوزراء العرب القائمة 

 لالتصاالت والمعلومات

(10/1/2018-9: األمانة العامة)  

 جامعة الدول العربية
 القطاع االقتصادي

االتصاالت وتقنية المعلوماتتنمية إدارة   
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 تقرير وتوصيات

االجتماع األول لفريق العمل المؤقت المكلف بتطوير الهيكلية القائمة ومستجداتها في إطار مجلس 

 الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات

 )األمانة العامة: 2018/1/10-9(

 

 أوالً: تمهيد

( لمجلس الوزراء العرب 19الصادر عن االجتماع )، (5/10/2015 -19دع  448)رقم  القرار باإلشارة إلى

 الذي تضمن: ،(5/10/2015: القاهرةلالتصاالت والمعلومات )

العربية لفنية بإنشاء فريق عمل مؤقت يعمل على النظر في هيكلية وأهداف فرق العمل التابعة للجنة تكليف األمانة ا"

( 20الدائمة لالتصاالت والمعلومات وكذلك منهجية عمل اللجنة، وتقديم تقرير بشأن الموضوع للعرض على الدورة )

 الدائمة لالتصاالت والمعلومات" لالتصاالت والمعلومات من خالل اللجنة العربيةلمجلس الوزراء العرب 

لمجلس الوزراء العرب ( 20االجتماع )الصادر عن ، (28/9/2016 -20دع  486)رقم  القرار إلى باإلشارة وكذلك 

 :28/9/2016: أبوظبيلالتصاالت والمعلومات )

العرب لالتصاالت "تكليف األمانة الفنية بعقد اجتماع لفريق عمل من الخبراء تنفيذا لمقررات مجلس الوزراء 

والمعلومات لدراسة هيكلية اللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات وفرق العمل التابعة لها، وتكليف الفريق 

بدراسة المهام المطلوبة من األجهزة والمنظمات التي تعمل في إطار المجلس وبصفة خاصة األمانة الفنية واألدوار 

ت المطلوبة لقيامها بهذه المهام، وعرض النتائج على االجتماع القادم لمجلس الوزراء المطلوبة من كل منها واإلمكانا

 العرب لالتصاالت والمعلومات"

بتطوير الهيكلية  المكلفالمؤقت عقد فريق العمل على الدعوة الموجهة من األمانة العامة لجامعة الدول العربية،  وبناء   

مقر األمانة العامة لجامعة اجتماعه األول في  الوزراء العرب لالتصاالت والمعلوماتالقائمة ومستجداتها في إطار مجلس 

 (.9،10/1/2018الدول العربية بالقاهرة يومي )

 جتماعاال :ثانياً 

 –السودان  –السعودية  -الجزائر -تونس  –اإلمارات  -األردن ( دول عربية: )9شارك في االجتماع وفود تمثل )

، واألمانة المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات(، باإلضافة إلى ممثلين لكل من المغرب -مصر – عمان

  .التابعة لجامعة الدول العربية الفنية لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات
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 بالوفودرحب  حيث، مدير ادارة االتصاالت وتقنية المعلومات بجامعة الدول العربية - أ/ خالد فودةافتتح االجتماع 

وتقدم إليهم بالشكر لتلبيتهم دعوة األمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات ومشاركتهم في  المشاركة

 التوفيق والنجاح ألعمال الفريق. ى، كما تمنهذا الفريق والمهام الموكلة إليه أهمية على أكد كما ،هذا االجتماع

 على جدول األعمال( األول)البند  إنابتهاالفريق و : رئاسةثالثا

بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا  ةمدير اإلدارة العامة للعالقات الدوليالمهندسة/ علوية الحمدابي ) التوافق حول توليتم 

االجتماع  وافتتح( لرئاسة الفريق بالتوافق بين ممثلي الدول العربية الحاضرة لالجتماع،  جمهورية السودان –المعلومات 

كذلك بالوفود  تاالجتماع، ورحبأعمال  لجامعة الدول العربية الستضافتها الشكر  قدمت خاللها بكلمة من رئيسة الفريق

 . وتمنت للجميع التوفيق في اعمال االجتماع المشاركة

بناء على منهجية عمل فرق العمل المتخصصة التابعة للجنة العربية لالتصاالت والمعلومات، والتي تتضمن أن وكذلك 

 :وهم ،نواب لرئاسة الفريق ربعةأالتفاق على اختيار تم افقد يكون هناك نائبين على األقل لرئيس الفريق، 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة         المهندس/ ناصر المرزوقي       .1

 المملكة العربية السعودية       خالد أسامة خليل /السيد .2

 سلطنة عمان                      الشنفريسالم / سيدال .3

 مصر العربيةجمهورية                    محمد عبد النبي/ السيد .4

 

 : جدول أعمال االجتماع ارابع

جدول أعمال  إقرار، وبعد المناقشات والمداخالت من الوفود المشاركة، تم عرض االجتماع مشروع جدول األعمالاست

 . بعد إقراره جدول األعمال االجتماع (1الملحق رقم )يمثل  االجتماع،

 جتماع: الوثائق المقدمة لالخامسا

من دولة اإلمارات العربية المتحدة  وثيقتين: على النحو التالي ثالث وثائق إلى االجتماعغ عدد الوثائق المقدمة بل

الوثائق المقدمة إلى جدوال بيبين  (2الملحق رقم ) اتملوعصاالت والمتووثيقة من األمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب لال

 جتماع.االهذا 

 )البند الثاني على جدول األعمال( مهام  الفريق: اً دسسا

 تمت العديد من المناقشات حتى خلص أعضاء الفريق إلى تحديد المهام الموكلة إلى الفريق، وهي كما يلي:

 اللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات.تحديد أدوار  .1

 دراسة منهجية عمل اللجنة. .2

 دراسة آليات ومنهجيات عمل فرق العمل الفنية التابعة للجنة. .3

 دراسة الكيانات القائمة والكيانات المستحدثة. .4

تحليل الوضع الراهن لألمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات، وتحديد المعوقات التي  .5

 تواجهها.
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 جديدة. ير التي بموجبها يتم إنشاء كياناتايوضع األسس المرجعية والمع .6

 منهجية عمل الفريق )البند الثالث على جدول األعمال( اً:سابع

وقدم حول مقترح آلية عمل ومنهجية الفريق، دولة اإلمارات العربية المتحدة  المقدمة من استعرض االجتماع الوثيقة

 على تقديمه لهذه الوثيقة الهامة،الجميع الشكر لممثل دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 :يلي بما الفريق أوصى المناقشة وبعد

 تحيين آلية ومنهجية الفريق من خالل ،دولة اإلمارات العربية المتحدة بالتعاون مع جمهورية السودان الطلب من .1

لدراستها واعتمادها خالل  اإلدارات العربيةإدخال التعديالت التي تم االتفاق عليها باالجتماع وإرسالها إلى 

 .االجتماع القادم للفريق

)البند الرابع على جدول مقترح دولة اإلمارات بشأن "إنشاء اتحاد عربي لالتصاالت" استعراض  :ثامناً 

 األعمال(

  االجتماع مقترح دولة اإلمارات العربية المتحدة حول "إنشاء اتحاد عربي لالتصاالت، والذي تم تحويله استعرض

، الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء (4/12/2017-21دع  518ق) للمناقشة في اجتماع الفريق بموجب القرار رقم 

 ، والذي نص على:4/12/2017اريخ ( التي عقدت في القاهرة بت21العرب لالتصاالت والمعلومات في دورته )

العمل العربي المشكل التأكيد على دولة اإلمارات العربية المتحدة ضرورة المشاركة في أعمال االجتماع القادم لفريق  .1
لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات لدراسة الكيانات العاملة في إطار مجلس  20بموجب قرار الدورة 

 9الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات المزمع انعقاده في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 
 .10/1/2018و

بية إرسال المالحظات إلى األمانة العامة حول الورقة اإلماراتية بشأن موضوع تأسيس االتحاد التأكيد على اإلدارات العر .2
لمجلس الوزراء  20العربي لالتصاالت المزمع دراسته خالل اجتماع فريق العمل العربي المشكل بموجب قرار الدورة 

زراء العرب لالتصاالت والمعلومات والمزمع العرب لالتصاالت والمعلومات لدراسة الكيانات العاملة في إطار مجلس الو
 .10/1/2018و 9انعقاده في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 

 

  شرحا وافيا من إدارة المنظمات بالقطاع االقتصادي الزميلة د/ عال البدري  قدمتعلى طلب أعضاء الفريق بناء

لك الضوابط والمعايير إلنشاء المنظمات العربية بالخطوات المتبعة في جامعة الدول العربية إلنشاء كيانات جديدة، وكذ

فيما المتخصصة الجديدة المعتمدة من المجلس االقتصادي واالجتماعي، كما قامت باإلجابة على اسئلة أعضاء الفريق 

 يتعلق بهذا الموضوع.

  مستقل على غرار المناطق عربي واحد  إنشاء كيانقام ممثل دولة اإلمارات العربية المتحدة بتقديم وثيقة شارحة حول

اإلقليمية األخرى بمسمى االتحاد العربي لالتصاالت، ويكون تحت مظلة جامعة الدول العربية يكون مسؤول عن كافة 

الدراسات واألبحاث واألنشطة ذات الصلة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والسعي نحو تطوير خدمات 

عدة للدول األقل نموا  في المنطقة العربية. والهدف الرئيسي هو النهوض بالعمل االتصاالت في المنطقة وتقديم المسا

العربي المشترك في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وخلق كيان عربي قوي وموحد. وبإنشاء االتحاد العربي 

  ربي لالتصاالت.لالتصاالت يتم دراسات كافة الكيانات الحالية بهدف إلغائها أو ضمها إلى االتحاد الع
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  السلكية لللمواصالت السلكية واالتحاد العربي ة ااتفاقي ةقوثي الفريق اءألعضقدم ممثل سلطنة عمان

إثر انشاء مجلس  1987العربية بداية السبعينات والغيت عام  الدول أت تحت مظلة جامعشالتي ن قهااومالح

 .الوزراء العرب لالتصاالت وتكنلوجيا المعلومات ، بهدف االسترشاد بها في مداوالت الفريق ذات الصلة

 وبعد المناقشة أوصى الفريق بما يلي:

بناء  رحب الفريق بالوثيقة المقدمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة وطلب المزيد من الدراسات والمعلومات   .1

العربي  بالتحديد إعداد مسودة دستور االتحاد العربي لالتصاالت ووضع هيكلية االتحادعلى المقترح المقدم 

 . للدراسة على أن تقدم لالجتماع القادم للفريق لالتصاالت

للفرق واللجان والكيانات العاملة في إطار مجلس الوزراء العرب  دراسة الوضع الراهنيتوجب على الفريق  .2

 في ضوء المقترح المقدم من دولة اإلمارات مع األخذ بعين االعتبار عدم التضارب مع لالتصاالت والمعلومات 

 . لتجنب ازدواجية العمل االستخدام األمثل للموارد المالية والبشرية الكيانات الحالية

من دولة اإلمارات  ةالمقدم الوثيقةعلى ومقترحاتها الطلب من اإلدارات العربية إرسال مالحظاتها ومرئياتها  .3

 العربية المتحدة. 

 

، )البند لالتصاالت والمعلوماتلمجلس الوزراء العرب المقدمة من األمانة الفنية الوثيقة  استعراض: اً تاسع

 على جدول األعمال( الخامس

االسترشادية حول الكيانات التابعة للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات وبعض يقة الوثاالجتماع  اطلع

 المنظمات العاملة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

 :ما يليب الفريق أوصى المناقشة، بعدو

تكليف األمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب بمخاطبة الكيانات القائمة والعاملة في إطار مجلس الوزراء  .1

العرب لالتصاالت والمعلومات، لتزويد الفريق باألهداف التي أنشأت من أجلها، واالنجازات التي قامت بها 

 حتى اآلن، وبمرئياتها حول تطوير عملها.

العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات تقديم عرض تقديمي حول اهداف المنظمة  المنظمةالطلب من  .2

 وانشطتها واالنجازات التي قامت بها منذ نشأتها.

 

على جدول  السادس، )البند  موعد ومكان انعقاد االجتماع القادم للفريق، ومقترح لبنود جدول أعمالهاً: عاشر

 األعمال(

جتماع القادم للفريق في األمانة العامة لجامعة الدول عقد االجتماع على أن يعقد االعلى  الفريقاعضاء اتفق 

 .2018مايو  3إلى  2من  دم إحدى الدول باستضافة االجتماعالعربية في القاهرة ما لم تتق

 :يلي بما الفريق أوصى ،المناقشة بعدو
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الطلب من الدول العربية التي سوف تتقدم بأية مقترحات إلى اجتماعات الفريق القادمة أن يتم إرسالها إلى  .1

رئاسة الفريق وإلى األمانة الفنية في موعد غايته اسبوع قبل االجتماع، وإال فإنه لن تتم مناقشتها خالل 

 االجتماع.

، حتى يتسنى للوفود (شهرين قبل االجتماع)الطلب من األمانة الفنية إرسال رسائل الدعوة في موعد مبكر  .2

 التحضير المبكر لالجتماع والحصول على الموافقات االزمة للمشاركة في االجتماع. 

 تم وضع مقترح لبنود جدول أعمال االجتماع القادم للفريق، كما يلي: .3

 األول بما فيها آلية ومنهجية عمل الفريق.دراسة مخرجات االجتماع  .1

دراسة أوراق العمل المقدمة من المنظمات والهياكل العاملة في إطار مجلس الوزراء العرب  .2

 لالتصاالت والمعلومات.

 دراسة أية مقترحات أخرى مقدمة لالجتماع. .3

 موعد ومكان االجتماع القادم للفريق. .4

 ما يستجد من أعمال. .5

 

 الختامية الجلسة: عشر حادي

واألمانة العامة  وللنواب االجتماع في المشاركة العربية الوفود ميعرئيس الفريق عن شكره وتقديره لج أعرب -

 االجتماع.أعمال  إنجاح الذي أدى إلىعلى حسن تعاونهم 

 لألمان  ة الفني  ة لمجل  س ال  وزراء الع  ربوتق  ديرها  امتنانه  اع  ن  جتم  اعاال ف  ي المش  اركة العربي  ة الوف  ود تأعرب   -

 الفري ق ل رئيس الش كر وجه ت كم ا ب ه، حظي ت الت ي الضيافة وكرم ستقبالاال حسن على لالتصاالت والمعلومات

 أعم  ال نج  اح ف  ي فع  ال ب  دور س  همتوالع  املين ف  ي تنظ  يم عق  د ه  ذا االجتم  اع لجه  ودهم الكبي  رة الت  ي أ ونواب  ه

 .  جتماعاال

 


