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 تقرير وتوصيات

 لتنمية االتصاالت للمؤتمر العالمي المكلف بالتحضير العربي لفريق العملالثاني  جتماعاال

 

 أوالً: تمهيد

 تللمؤتمر العالمي لتنمية االتصاال العربي المكلف بالتحضيرالعمل لفريق توصيات االجتماع األول بناء على 

(، والتي تضمنت انعقاد االجتماع الثاني للفريق قبيل 22/12/2016-21الذي عقد في القاهرة خالل الفترة ) ،(2017)

على الدعوة الموجهة  وبناء   في جمهورية السودان، RPMاالجتماع التحضيري اإلقليمي العربي للتحضير لمؤتمر التنمية 

بجمهورية  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتستضافة كريمة من من األمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبا

مدينة في  الثانياجتماعه   2017 عقد فريق العمل العربي المكلف بالتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت، السودان

 (. 28/1/2017)السبت الموافق  يوم، الخرطوم

 جتماعاال :ثانياً 

 –مان ع   –السودان  –السعودية  – اإلمارات-األردن ( دول عربية: )13) شارك في االجتماع وفود تمثل

(، باإلضافة إلى ممثلين لكل من المكتب فلسطين- البحرين –المغرب  –الجزائر  –اليمن  – مصر –ليبيا  –الكويت 

التابعة لجامعة  والمعلومات، واألمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت لعربي لالتحاد الدولي لالتصاالتاإلقليمي ا

  .الدول العربية

مدير إدارة تنمية االتصاالت وتقنية المعلومات باألمانة العامة لجامعة الدول  – خالد فودةاالستاذ/ افتتح االجتماع 

ني وتقدم بخالص شكره إلى معالي وزيرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات د/ تها المشاركة، بالوفود رحبحيث ، العربية

 الدول بين البناء والتنسيق التعاون أهمية على أكد كما واإلعداد الجيد لالجتماع،والحفاوة عبد هللا على حسن االستقبال 

 التوفيق تمنى كما المنطقة، مصالح تحقق التي النتائج أفضل إلى للوصول للمؤتمر التحضيرية االجتماعات خالل العربية

 .الفريق ألعمال والنجاح

كلمة بعد ذلك، معالي وزيرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات د/ تهاني عبد هللا، حيث رحبت فيها تناولت ال

مؤكدة من جانبها على ضرورة  السودانالمشاركين في بلدهم الثاني  إقامة سعيدة لكافة اسيادته المشاركة، وتمنتالوفود ب

دم وضرورة التنسيق والتفاعل مع المجموعات اإلقليمية تكاتف المجموعة العربية في تحضيراتها الحالية للمؤتمر القا

المعنية األخرى ضمانا  لمشاركة ناجحة وفاعلة للفريق العربي في المؤتمر متمنية كل التوفيق والسداد ألعمال الفريق 

 .لالتصاالتالدولي  لالتحادالعربي وألعمال االجتماع التحضيري 

 ،لعالقات الدولية بهيئة تنظيم االتصاالت اإلماراتية، ورئيس الفريقا مدير- م/ ناصر بن حماد ثم تناول الكلمة

على دعوتها الكريمة وتشريفها بالحضور  وتقدم بخالص شكره إلى معالي الوزيرة المشاركة، بالوفودبدوره رحب  ذيوال

فريق وتحضيرات شخصيا والوزارة الموقرة على دعم أعمال ال حرصهاوالذي إن دل فإنما يدل على  االجتماعألعمال 

 العربية.المجموعة 
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 على جدول األعمال( األول)البند  إقرار جدول األعمال: اثالث

استعرض االجتماع مشروع جدول األعمال، وبعد المناقشات والمداخالت من الوفود المشاركة، تم إقرار جدول 

ما قام رئيس الفريق في مستهل حديثه حول كجدول األعمال االجتماع بعد إقراره.  (1الملحق رقم )أعمال االجتماع، يمثل 

حيث أشار  2016الفريق األول والذي عقد بمصر في ديسمبر  اجتماعجدول األعمال بالتطرق سريعا  إلى أبرز ما جاء في 

إلى قيام الفريق بالنظر في مخرجات المجموعات اإلقليمية األخرى وباألخص مقترحات المبادرات اإلقليمية المنبثقة عن 

التحضيرية الخاصة باالتحاد الدولي  اجتماعاتهاوسبقت  ،قدتموعة األفريقية ومجموعة دول الكومونولث والتي ع  المج

أو  تبالقراراالسودان.  ذلك باإلضافة إلى أوراق العمل األخرى سواء الخاصة  المنطقة العربية في اجتماع لالتصاالت

   .2017ة االتصاالت أو مشروع مسودة إعالن األرجنتين أو خطة العمل لمكتب قطاع تنميالمبادرات اإلقليمية 

بمقترحات المبادرات اإلقليمية للمنطقة لخروج اهو  االجتماععلى أن المهمة األساسية من هذا  االجتماعواتفق 

 1 –يناير  30والذي سيعقد في الفترة ) تالدولي لالتصاال لالتحادالتحضيري  جتماعاالالعربية والتي ستعرض على 

( واستعراض مقترحات الفريق بما يخص تحيين قرارات المؤتمر أو قرارات جديدة( ومنها قرارات تهم دعم 2017براير ف

بعض الدول العربية األقل نموا بالمنطقة وأخيرا مناقشة موضوع هيكلية المؤتمر القادم وأية ترشيحات عربية بشأن 

حات العربية لما بعد المؤتمر ضمن مكتب قطاع تنمية ب رئيس للجان أو فرق عمل المؤتمر و الترشيرئاسة/نوا

  االتصاالت.

 الفريق العربي إلى معالي الوزيرة للتهنئة بمناسبة رفع الحظر باسمأوصى المجتمعون على أهمية رفع تهنئة كما 

     عن جمهورية السودان الشقيقة والذي يبشر لمرحلة قادمة مشرقة بإذن المولى عز وجل. اإلقتصادي

 نواب رئيس الفريق )البند الثاني على جدول أعمال االجتماع( عا:راب

ناقش االجتماع موضوع تسمية نواب الرئيس في ضوء أن عدد محدود من الدول قد حضر االجتماع السابق 

بي للفريق وبحيث يكون هناك تمثيل لنواب الفريق من كافة المناطق العربية )دول الخليج العربي، افريقيا، المغرب العر

رغبة مملكة البحرين حسن طالب و /االجتماع علما  برغبة المغرب لتسمية نائب رئيس للفريق وهو السيد أخذ وبالد الشام(

 -اآلتي: نواب على النحو  ستةعليه أصبح الفريق مكون من و

 األستاذة/ نيرمين السعدني          جمهورية مصر العربية .1

 رية تونسالبيولي           جمهو لالمهندس/ فيص .2

 الدكتور/ جمال أمين السيد         جمهورية السودان .3

 المهندس/االنصاري المشاقبة       المملكة االردنية الهاشمية .4

 المهندسة/ سميرة بالل              دولة الكويت .5

 السيد/ حسن طالب                  المملكة المغربية .6

 القادم للفريق( االجتماعاالسم في  مملكة البحرين                      )سوف يقدم .7

إدارة الفريق متمنيا  لجميع النواب كل التوفيق والسداد بانضمام األردن والبحرين والمغرب إلى  االجتماعرحب قد و

 القادم.للوصول ألفضل النتائج خالل المؤتمر 
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والمنتدى اإلقليمي العربي،  التحضير لالجتماع اإلقليمي لالتحاد الدولي لالتصاالت للمنطقة العربية خامسا:

 على جدول أعمال االجتماع( لثالبند الثاالقادم )ودراسة المبادرات العربية المقترحة للمؤتمر 

استعرض المهندس/ إبراهيم الحداد، مدير المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت أعمال التحضير 

 150للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت، حيث أشار إلى أن ما يقرب من للتحضير  لالجتماع اإلقليمي التحضيري العربي

من كبار المسئولين قاموا بالتسجيل لحضور هذا االجتماع  17دولة عربية، وخمسة منظمات دولية، و 19مشارك من 

 اإلقليمي الهام.

لجنة المراجعة لجنة التوجيهية وال: وهي لجان للمؤتمر ، حيث أفاد أن هناك خمسالقادم كما استعرض هيكلية المؤتمر

 لجنة الميزانية، لجنة لتحديد اهداف قطاع التنمية، لجنة خاصة بأوراق العمل واإلعالن الختامي.والصياغة، 

االجتماع  اعتمدإبراهيم الحداد إلى ضرورة تسمية نواب لالجتماع التحضيري اإلقليمي العربي حيث  أشار المهندسو

 -وهم: ئهم ليكونوا نواب لرئيس االجتماع التحضيري تسمية كل من التالية أسما

 المهندس/ناصر بن حماد )اإلمارات( )رئيس الفريق العربي(. .1

 الزيادي )السعودية( عليالسيد/ .2

 )الجزائر( نسيمة راشدي /السيدة .3

 

المبادرات استعراض ودراسة الوثائق والمقترحات المقدمة لالجتماع من قبل االدارات العربية حول : اً دسسا

 على جدول األعمال( لرابع)البند ا

للمبادرات التي سوف يتم اعتمادها خالل معنية تقدمت كل من االمارات والسعودية، والسودان ومصر بمقترحات 

 .لالجتماع( يوضح قائمة بأوراق العمل المقدمة 2.  المرفق )RPMاالجتماع التحضيري اإلقليمي العربي 

أوراق العمل المقدمة من اإلدارات كال  على حده وإفساح المجال أمام من  ستعراضاتم االتفاق على أن يتم 

وبناء عليه وبعد المناقشات يرغب من اإلدارات المشاركة التقدم بأية استفسارات أو مالحظات على أوراق العمل.  

قترحات التالية كمقترحات والمداوالت بشأن جميع أوراق العمل المقدمة، ارتأى االجتماع أن يصار إلى اعتماد الم

 -وهي: لمبادرات عربية تقدم إلى االجتماع التحضيري العربي 

 .حاالت الطوارئ : البيئة وتغير المناخ واالتصاالت في1 المبادرة اإلقليمية

 .استعمال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت : الثقة واألمن في2 المبادرة اإلقليمية

 .ول المالي الرقمي: الشم3 المبادرة اإلقليمية

 .: إنترنت األشياء والمدن الذكية والبيانات الضخمة4 المبادرة اإلقليمية

 .: االبتكار وريادة األعمال5 المبادرة اإلقليمية
 

كذلك أجمع الفريق على ضرورة اجتماع الفريق العربي أثناء انعقاد االجتماع التحضيري لالتحاد الدولي 

 تفاصيل كل مبادرة على حدة من حيث الهدف والنتائج المرجوة من كل مبادرة. لالتصاالت لالنتهاء من صياغة
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ودراسة الوثائق والمقترحات المقدمة لالجتماع من قبل االدارات العربية حول القرارات  ضسابعاً: استعرا

 )البند الخامس على جدول األعمال(:

( يوضح قائمة 3.  المرفق )رارات المؤتمرتقدمت كل من السودان ومصر والجزائر بمقترحات معنية خاصة بق

 بأوراق العمل المقدمة لالجتماع.

تم االتفاق على أن يتم استعراض أوراق العمل المقدمة من اإلدارات كال  على حده وإفساح المجال أمام من 

ت.  وبناء عليه يرغب من اإلدارات المشاركة التقدم بأية استفسارات أو مالحظات على أوراق العمل الخاصة بالقرارا

وبعد المناقشات والمداوالت بشأن جميع أوراق العمل المقدمة، ارتأى االجتماع أن يتم مناقشة واستعراض هذه المقترحات 

 في االجتماع التحضيري العربي.

 

 البند السادس على جدول األعمال(:العربية )ثامناً: دعم قطاع تنمية االتصاالت في البلدان 

برغبة بعض البلدان العربية إلعداد قرار باسمها في المؤتمر القادم نحو الحصول على دعم االتحاد  أخذ االجتماع علما  

.  وقد وليبيا والعراقالدولي لالتصاالت ممثال  بمكتب قطاع تنمية االتصاالت على سبيل المثال كل من فلسطين واليمن 

في دعم قطاع تنمية االتصاالت لها بصياغة مشروع القرار الذي  الدول العربية التي ترغبأوصى الفريق بضرورة تقدم 

قبل حتى يتم اعتمادها من الفريق إلى االجتماع القادم للفريق تقترحه )تعديل قرارات قائمة، أو مشاريع لقرارات جديدة( 

 المؤتمر.

قرار الدعم الذي الغة مشروع التي تقدمت بطلب دعم قطاع تنمية االتصاالت، بصيا كما كلف الفريق اإلدارات العربية

 تحتاجه في قطاع تنمية االتصاالت

 

البند التنمية )مرشحي المجموعة العربية لمختلف المناصب في هيكلية المؤتمر القادم ومكتب قطاع  :تاسعاً 

 على جدول األعمال(السابع 

جنتين واخذ االجتماع علما  استعرض المهندس إبراهيم الحداد وقدم لمحة عامة عن هيكلية المؤتمر القادم باألر

بذلك وأوصى الفريق على ضرورة التنسيق العربي حول هذا الخصوص وخاصة التنسيق بشأن تسمية ممثلي المجموعة 

 العربية لمنصب رئيس/نائب رئيس لجان/فرق عمل المؤتمر.

ل تسمية ممثل عنها في الترشح في االجتماع القادم للفريق من خال بالدهرغبة بالبحرين مملكة كما أشار ممثل 

 لمنصب نائب رئيس في إحدى لجان المؤتمر وأخذ الفريق علما  بذلك.

وفيما يتعلق بالترشيحات لمناصب رئاسة ونواب الرئاسة في أعمال اللجان الدراسية لقطاع التنمية ) اللجنة 

االردنية الهاشمية رغبة بالدة  المملكة االستشاري للتنمية فقد بين مندوب( والفريق 2واللجنة الدراسية  1الدراسية 

مية لدورة قادمة وذلك بناء على قرارات مؤتمر التنمية ذات العالقة، كما بين نبالترشيح لمنصب نائب الفريق االستشاري للت
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مندوب دولة االمارات رغبة بالدة كذلك بالترشيح لمنصب نائب رئيس اللجنة الدراسية الثانية لفترة دراسية جديدة، وكذلك 

بين  ومن جهته األولى. ومندوب جمهورية مصر العربية للجنة الدراسية  للجنة الدراسية ذاتها جمهورية السوداندوب من

في ضوء أن المملكة  الدراسية االولى مندوب المملكة االردنية الهاشمية بأنه متاح ترشيح جديد من الدول العربية للجنة

دول العربية في أعمال الفريق االستشاري في ضوء ان مندوب دولة سنوات وممثل أخر لل 8 المنصب لاحتفظت بهذا 

سنوات  8ال يزيد عن  المدة لماسنوات، وعلية بين مندوب دولة االمارات أن هذا الموضوع حول اكمال  8االمارات أكمل 

ات القادمة الترشيحات في االجتماع موضوعاتما زال بحاجة لرأي قانوني، وعلية ارتأى رئيس الفريق أن يتم بحث 

 للفريق.  

اإلمارات للترشح لمنصب مدير مكتب دولة رغبة  الفنية لجامعة الدول العربية ألمانةامن جانب آخر أوضحت 

بأن ذلك يأتي من خالل المشاركون وأوضح بدبي.   2018دوبين المفوضين القادم قطاع تنمية االتصاالت في مؤتمر المن

.  المنبثق عن اللجنة العربية الدائمة المكلف بالتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين التنسيق في أعمال فريق العمل العربي

مارس سيقوم بالدعوة إليه مدير مكتب القطاع لكافة  14-13وأوضح رئيس الفريق كذلك إلى وجود اجتماع تنسيقي في 

مور الهامة على طاولة المؤتمر ومنها رؤساء المجموعات اإلقليمية التحضيرية ليتم التشاور فيما بينهم حول عددا  من األ

 موضوع رئاسة اللجان والفرق أثناء المؤتمر.

 

 البند الثامن على جدول األعمال(القادم ) االجتماععاشرا: موعد ومكان 

 وأوصى ،للفريق في أبريل القادم )الثالث( االجتماع القادم الحتضان السعوديةالمملكة العربية رغبة بأخذ االجتماع علما  

 االجتماع القادم.وتاريخ لتحديد موعد الرئاسة واألمانة  معإلى ضرورة التنسيق بعد الترحيب بهذه الدعوة االجتماع 

   

 

 الختامية الجلسة: عشر أحد

على  في جمهورية السودان للوزارة الموقرة ولهيئة تنظيم االتصاالترئيس الفريق عن شكره وتقديره  أعرب -

على حسن واألمانة العامة  وللنواب االجتماع في المشاركة العربية الوفود ميعلجالغة وحسن االعداد والحفاوة الب

 االجتماع.أعمال  إنجاح الذي أدى إلىتعاونهم 

بوزارة االتصااالت ممثلة  السودانلجمهورية وتقديرها  امتنانهاعن  جتماعاال في المشاركة العربية الوفود تأعرب -

 لارئيس الشاكر وجهات كماا باه، حظيات التاي الضايافة وكارم ساتقبالاال حسان لىعوالهيئة وتكنولوجيا المعلومات 

 أعماال نجااح فاي فعاال بادور ساهمتوالعاملين في تنظيم عقد هذا االجتماع لجهودهم الكبيرة التاي أ ونوابه الفريق

 .  جتماعاال

 


