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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 23/2/2017-22 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 طلبو  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
 

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

 
  

 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

 إعداد المبادرات للمؤتمر العالمي القادم لتنمية االتصاالت  البند الخامس

 البند السادس
باستخدام تقنيات االتصاالت إنشاء مركز إقليمي عربي لتمكين ذوي اإلعاقة 

 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 

  الفريق،المقترحة لعمل الفريق والمعدة من قبل رئاسة عمل المنهجية 

 ، رئاسة الفريق على منهجية العمل المقترحةوبعد تقديم الشكر إلى 

 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 
 وبعد المداولة، 

 
 يوصي بــ       

 خطة عمل الفريق المرفقة بتقرير وتوصيات االجتماع.اعتماد  -
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 العربية العامة لالتصاالت واملعلومات االسرتاتيجيةحتديث : الثاني البند
 

 بعد االطالع على 
  ،مذكرة األمانة الفنية 

  لالتصاالت والمعلومات المعدة من قبل  ةالعربي االستراتيجيةلفريق بلورة  ةاالستراتيجيمقترح الخطة
 اإلدارة السودانية،
ة العربي االستراتيجيةلفريق بلورة  ةاالستراتيجيمقترح الخطة اإلدارة السودانية على وبعد تقديم الشكر إلى 
 ، لالتصاالت والمعلومات

 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 
 

 وبعد المداولة، 
 

 يوصي بــ       

اعتماد الهيكل العام لالستراتيجية العربية العامة لالتصاالت والمعلومات المرفقة بتقرير وتوصيات  .1
 .االجتماع

نابتها للعمل على صياغة المسودة األولى لالستراتيجية تشكيل فريق عمل  .2 مصغر من رئاسة الفريق وا 
 .العربية لالتصاالت والمعلومات

دعوة اللجنة العربية الدائمة للبريد إلى صياغة مرئياتها فيما يتعلق بقطاع البريد لتضمينها في  .3
 .2024االستراتيجية العربية العامة لالتصاالت والمعلومات حتى عام 
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 .العربية لالتصاالت واملعلومات االسرتاتيجيةموقف املشروعات : الثالث البند
 

 بعد االطالع على 
  ،مذكرة األمانة الفنية 

 وموقف المشروعات التي كانت قائمة والمعد من قبل األمانة  جدول مشروعات المنتج األول
 الفنية،

 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 
 وبعد المداولة، 

 
 يوصي بــ       

الطلب من األمانة العامة مخاطبة الدول العربية والمنظمات المعنية من أجل موافاتها بموقف للمشروعات  -
 التي كانت قائمة لالستراتيجية السابقة وعرض موقف محدث على االجتماع القادم للفريق.
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 .أهداف التنمية املستدامةأجندة املنطقة العربية لتنفيذ : الرابع البند
 

 بعد االطالع على 
  ،مذكرة األمانة الفنية 

 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 
أعمال مؤتمر اإلسكوا حول القمة العربية  العرض المقدم منها حولاإلسكوا على وبعد تقديم الشكر إلى 

 ، 2017الثاني من شهر مايو القادم  لمجتمع المعلومات المزمع انعقاده في بيروت خالل األسبوع

 وبعد المداولة، 
 

 يوصي بــ       

حول القمة العربية لمجتمع  اإلسكواالعربية إلى تكثيف مشاركتها في أعمال مؤتمر  تاإلدارادعوة  .1
 .2017الثاني من شهر مايو القادم  األسبوعالمعلومات المزمع انعقاده في بيروت خالل 

إلى تخصيص مساحة زمنية خالل أعمال المؤتمر إلقامة ورشتي عمل تشاوريتين حول  اإلسكوادعوة  .2
 االستراتيجية العربية العامة لالتصاالت والمعلومات ومشروع النطاقات العلوية العربية العامة.
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 إعداد املبادرات للمؤمتر العاملي القادم لتنمية االتصاالت : اخلامس البند
 

 بعد االطالع على 
  ،مذكرة األمانة الفنية 

  حول مخرجات منتدى  العرض المقدم من ممثل المكتب اإلقليمي لالتحاد الدولي لالتصاالت
 التنمية اإلقليمي للمنطقة العربية التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت، 

حول مخرجات دم منه على العرض المقالمكتب اإلقليمي لالتحاد الدولي لالتصاالت وبعد تقديم الشكر إلى 
 ،منتدى  التنمية اإلقليمي للمنطقة العربية التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت

 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 
 وبعد المداولة، 

 
 يوصي بــ       

ترح تقديمها إلى الطلب من المكتب اإلقليمي لالتحاد الدولي لالتصاالت إرسال المبادرات العربية المق -
المؤتمر العالمي القادم لتنمية االتصاالت والمبادرات العربية المعتمدة خالل الجمعية العالمية السابقة 
لتقييس االتصاالت لتعميمها على اإلدارات العربية تمهيدا لمناقشتها خالل أعمال الفريق من أجل أخذها 

 .2024عامة لالتصاالت والمعلومات حتى عام بعين االعتبار عند صياغة االستراتيجية العربية ال
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إنشاء مركز إقليمي عربي لتمكني ذوي اإلعاقة باستخدام تقنيات : السادس البند
 االتصاالت واملعلومات

 
 بعد االطالع على 

 ،مذكرة األمانة الفنية 
 لتمكين ذوي اإلعاقة  قليمي العربياإلمركز العربية حول المصر جمهورية من  ةمالمقد الورقة

 باستخدام تقنيات المعلومات،
  العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن الدور الذي تقوم به لدعم الطالب  األكاديميةمذكرة

 ،اإلعاقةذوي 
حول المركز اإلقليمي العربي لتمكين ذوي وبعد تقديم الشكر إلى اإلدارة المصرية على إعداد الورقة 

 باستخدام تقنيات المعلومات،اإلعاقة 
األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على الدور الذي تقوم به لدعم وبعد تقديم الشكر إلى 

 الطالب ذوي اإلعاقة وعلى الورقة المقدمة،
 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 

 وبعد المداولة، 
 

 يوصي بــ       

رات العربية إلى تكثيف مشاركتها في أعمال المؤتمر السادس لتمكين ذوي اإلعاقة الذي تقيمه دعوة اإلدا .1
 .9/5/2017-8وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية خالل الفترة 

المعنية لتفعيل دعوة األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إلى التنسيق مع كافة األطراف  .2
 المقترح الوارد منها بشأن توفير برامج للتدريب الشامل ألعضاء هيئات التدريس والموظفين بالمؤسسات
 و الجامعات والمدارس إلكسابهم المهارات الالزمة لمساعدة الطالب ذوي اإلعاقة بشكل طبيعي وفعال.

 



 - 9 - 

 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  2017خالل النصف الثاني من الشهر الرابع ( للفريق 26عقد االجتماع ) -
 .ي استضافة االجتماعف تهالم تتقدم أحد الدول العربية برغبالعامة بالقاهرة وذلك ما 

 
 

 
 
 


