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 االجتماع أعمال افتتاح: أوال
 

 األمانة من الموجهة للدعوة وتلبية والمعلومات، لالتصاالت العرب الوزراء لمجلس 19 الدورة مقررات على بناء
 األمانة مقر في اجتماعه والمعلومات لالتصاالت العربية االستراتيجية بلورة فريق عقد العربية، الدول لجامعة العامة
 السودان، السعودية،تونس، الجزائر، ) عربية دول 7 تمثل وفود بحضور 29/11/2016-28 يومي بالقاهرة العامة

 ولتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية من كل تمثل وفود المراقب وبصفة العامة واألمانة( مصر الكويت،العراق، 
 لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم ولجنة لالتصاالت الدولي لالتحاد اإلقليمي المكتبو  البحري والنقل
    .المنظمة العربية لتكنولوجيا االتصال والمعلوماتو ( اإلسكوا) آسيا

 

 بالوفود بها رحب بكلمة المعلومات وتقنية االتصاالت تنمية مدير خالد فوده/ السيد االجتماع أعمال افتتح وقد
 .  العربية مصر جمهورية في طيبة إقامة لهم متمنيا المشاركة

 
 الفنية األمانة من طلب ثم.  المشاركة بالوفود بدوره ارحبم الفريق رئيس النبي عبد محمد/ السيد ثم تناول الكلمة

 .أعدته الذي األعمال جدول مشروع استعراض في المباشرة
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 االجتماع أعمال جدول إقرار: ثانيا
 

 إلى االستماع وبعد الفنية األمانة قبل من والمعدة االجتماع ألعمال المقترحة البنود المشاركون استعراض
 :التالي النحو على االجتماع أعمال جدول إقرار تم المشاركة الوفود ومداخالت المناقشات

 
  

 مناقشة خطة عمل الفريق للمرحلة القادمة البند األول 

 العربية العامة لالتصاالت والمعلومات االستراتيجيةتحديث  البند الثاني

 العربية لالتصاالت والمعلومات االستراتيجيةموقف المشروعات  البند الثالث

 أجندة المنطقة العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة البند الرابع

 البند الخامس
إعداد المبادرات للمؤتمر العالمي القادم لتنمية االتصاالت بالتعاون مع الفريق 

 المكلف بالتحضير للمؤتمر
 البند السادس

مركز إقليمي عربي لتمكين ذوي اإلعاقة باستخدام تقنيات االتصاالت  إنشاء
 والمعلومات

 للفريق القادم االجتماع ومكان موعد البند السابع
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  التوصيات: ثالثا
 

 مناقشة خطة عمل الفريق للمرحلة القادمة: األول البند
 

 بعد االطالع على 
  ،مذكرة األمانة الفنية 

 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 
 وبعد المداولة، 

 
 يوصي بــ       

 ."االستراتيجية بلورة فريق عمل وبرنامجمنهجية " إلى الوثيقة مسمى تعديل .1

 بلورة فريق عمل وبرنامجمنهجية "الطلب من رئاسة الفريق التعاون مع نواب الفريق لوضع مشروع  .2
عتبار المناقشات والمداخالت التي جرت خالل فعاليات االجتماع، الباأخذًا المعدلة  "االستراتيجية

عن طريق األمانة العامة تمهيدا  2017قبل نهاية شهر يناير وتعميمها على جميع الدول العربية 
 .لمناقشتها خالل االجتماع القادم

الدول المختارة إلنابة الترحيب بانضمام الجمهورية التونسية إلى إنابة رئيس فريق العمل، ودعوة  .3
الرئيس إلى مكاتبة األمانة العامة من أجل تسمية الخبراء الممثلين لهم في منصب نائب رئيس 

 فريق عمل بلورة االستراتيجية العربية لالتصاالت والمعلومات.
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 العربية العامة لالتصاالت واملعلومات االسرتاتيجيةحتديث : الثاني البند
 

 بعد االطالع على 
  ،مذكرة األمانة الفنية 

 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 
 وبعد المداولة، 

 
 يوصي بــ       

على تقديم مقترح لمنهجية والمهندس/ جمال أمين السيد تقديم الشكر إلى جمهورية السودان  -
ة عملها، العمل المطلوبة لصياغة االستراتيجية العربية العامة لالتصاالت والمعلومات وخط

االجتماع والطلب منها تعديل خطة العمل وفقا للمداخالت والمقترحات التي جرت خالل فعاليات 
عادةوتقسيم الوثيقة إلى الخطة االستراتيجية والخطة التنفيذية  "الخطة  إلىتسميتها  وا 
م" على أن تشمل وثيقة 2024االستراتيجية العربية العامة لالتصاالت و تقنية المعلومات حتى 

( SWOTالخطة رؤية االستراتيجية والرسالة والقيم وتحليل الوضع الراهن والتحليل الرباعي )
لخطط ، وتشتمل الخطة التنفيذية على المؤشرات والمالحق واواألهدافوالمحاور االستراتيجية 

من خالل األمانة العامة  2017قبل نهاية شهر يناير  وتعميمها على الدول العربية التنفيذية
 تمهيدا لمناقشتها خالل االجتماع القادم للفريق.
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 .العربية لالتصاالت واملعلومات االسرتاتيجيةموقف املشروعات : الثالث البند
 

 بعد االطالع على 
  ،مذكرة األمانة الفنية 

 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 
 وبعد المداولة، 

 
 يوصي بــ       

على األمانة العامة إعداد وثيقة حول الموقف الحالي لمشروعات االستراتيجية مرة أخرى التأكيد  -
 السابقة وعرضها مع قائمة المشروعات المعتمدة لها خالل االجتماع القادم للفريق.
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 .أجندة املنطقة العربية لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة: الرابع البند
 

 بعد االطالع على 
  ،مذكرة األمانة الفنية 

 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 
 وبعد المداولة، 

 
 يوصي بــ       

واالجتماعية الطلب من االتحاد الدولي لالتصاالت التعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية  -
لدور االتصاالت وتقنية المعلومات في تنفيذ أهداف التنمية   لشرقي آسيا من أجل إعداد مقترح

 (2030. )أجندة المنطقة العربية الرقمية 2030المستدامة وتحقيق أجندة األمم المتحدة 
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بالتعاون مع إعداد املبادرات للمؤمتر العاملي القادم لتنمية االتصاالت : اخلامس البند
 الفريق املكلف بالتحضري للمؤمتر

 
 بعد االطالع على 

  ،مذكرة األمانة الفنية 
 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 

 وبعد المداولة، 
 

 يوصي بــ       
تكليف األمانة العامة بتعميم مقترحات االتحاد الدولي لالتصاالت للمبادرات العربية التي سوف يتم  .1

يمها إلى المؤتمر العالمي القادم لتنمية االتصاالت وكذلك المبادرات التي تم صياغتها من قبل تقد
المجموعات اإلقليمي األخرى على جميع الدول العربية من أجل االستعانة بها في تقدم مقترحاتها 

 حول المبادرات العربية التي سوف يتم تقديمها إلى المؤتمر.

تكثيف المشاركة الفعالة في اجتماعات االتحاد الدولي لالتصاالت دعوة الدول العربية إلى  .2
العربية التحضيرية لمؤتمر تنمية االتصاالت والتي من المقرر عقدها في جمهورية  اإلقليمية

في جمهورية السودان، والعمل على تقديم  1/2/2017إلى  29/1السودان خالل الفترة 
 ة.المساهمات لفعاليات االجتماعات المذكور 
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إنشاء مركز إقليمي عربي لتمكني ذوي اإلعاقة باستخدام تقنيات : السادس البند
 االتصاالت واملعلومات

 
 بعد االطالع على 

 ،مذكرة األمانة الفنية 
 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 

 وبعد المداولة، 
 

 يوصي بــ       
العتماد المركز المصري لتمكين ذوي  مفصل الطلب من جمهورية مصر العربية إعداد مقترح .1

اإلعاقة باستخدام تقنيات االتصاالت والمعلومات كمركز إقليمي للدول العربية، مع اإلشارة إلى 
مهام المركز وأهدافه ومنهجية العمل والتعاون العربي المطلوب لتحقيق هذه األهداف، تمهيدا 

 .لمناقشتها خالل االجتماع القادم للفريق

إعداد ورقة حول نفاذ ذوي  للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من األكاديمية العربية الطلب .2
اإلعاقة إلى تطبيقات وخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات في مجال التدريب، وتعميمها على 

 الدول العربية من خالل األمانة العامة تمهيدا لمناقشتها خالل االجتماع القادم للفريق.
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 القادم االجتماع ومكان موعد :السابع البند
 

 بعد االطالع على 
  ،مذكرة األمانة الفنية 

 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 
 وبعد المداولة، 

 
 يوصي بــ       

في مقر األمانة العامة  2017النصف الثاني من فبراير( للفريق خالل 25عقد االجتماع ) -
 .تتقدم أحد الدول العربية برغبة في استضافة االجتماعبالقاهرة وذلك ما لم 

 
 

 
 
 


