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 والتوصيات التقرير
  

 ( لفريق عمل27االجتماع ) 
 العربية االسرتاتيجيةبلورة 

 لالتصاالت واملعلومات 
 (25/7/2017-24: األمانة العامة)
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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 6 تمثل وفود بحضور 25/7/2017-24 يومي بالقاهرة العامة
 الدولي لالتحاد العربي اإلقليمي المكتب من كل تمثل وفود المراقب وبصفة العامة واألمانة( مصر ،قطر

بجانب األمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب  البحري والنقل ولتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديميةو  لالتصاالت
    .لالتصاالت والمعلومات

 

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

 مدير إدارة الشئون العربية بوزارة االتصاالت بجمهورية مصر العربية النبي عبد محمد/ السيد الكلمة ثم تناول
 األعمال جدول مشروع استعراض في المباشرة الفنية األمانة من طلبو  المشاركة بالوفود بدوره ارحبم الفريق رئيسو 

 .أعدته الذي
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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

 العربية العامة لالتصاالت والمعلومات االستراتيجيةتحديث  البند األول

 العربية لالتصاالت والمعلومات االستراتيجيةموقف المشروعات  الثانيالبند 

 أجندة المنطقة العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة البند الثالث

  إعداد المبادرات للمؤتمر العالمي القادم لتنمية االتصاالت البند الرابع

 االتصاالت والمعلوماتتمكين ذوي اإلعاقة باستخدام تقنيات  البند الخامس

 موعد ومكان االجتماع القادم البند السادس
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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،

 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 
 

 وبعد المداولة، 
 

 يوصي بــ       

 41الطلب من األمانة العامة سرعة العمل على تنفيذ توصية المكتب التنفيذي الصادرة عن دورته  .1
في صياغة االستراتيجية العربية العامة لالتصاالت والخاصة ببحث إمكانية االستعانة بخبراء للمساعدة 

مع االسترشاد بمخرجات الفريق في هذا الشأن والوثيقة السابقة  2024والمعلومات وحتى عام 
حاطة الفريق بالمستجدات في  لالستراتيجية العربية العامة لالتصاالت والمعلومات وخطة عملها، وا 

 اجتماعه القادم.
مة اعتبار السيد/ رضا قلوز من الجمهورية التونسية والسيد/ إباء عويشق من الطلب من األمانة العا .2

االستراتيجية الجمهورية العربية السورية عند النظر في الخبراء المزمع التعاقد معهم للعمل على صياغة 
، وذلك نظرا لما يتمتعون به من خبرة سابقة 2024العربية العامة لالتصاالت والمعلومات وحتى عام 

من أجل اختيار الخبراء وباع في المجال واقتراح ترشيحات أخرى وعرضها على االجتماع القادم للفريق 
 المناسبين ألداء المهام المطلوبة.

الطلب من رئاسة الفريق بالتعاون مع نواب الفريق إعداد خطة عمل للفريق مقسمة بشكل مرحلي من  .3
النهائية من وثيقة االستراتيجية الجديدة وخطة عملها ثالثة أشهر بدءا من تاريخه وحتى تقديم النسخة 

المقرر انعقادها خالل الربع الثالث من العام  22إلى دورة مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات 
 ، وعرض الخطة على االجتماع القادم للفريق.2018المقبل 

ومات واألكاديمية العربية للعلوم الترحيب بمبادرتي المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعل .4
والتكنولوجيا والنقل البحري لمشاركة الخبراء المزمع االستعانة بهم في صياغة االستراتيجية العربية 

، والطلب من جمهورية السودان مشاركتهم لتمثيل فريق 2024العامة لالتصاالت والمعلومات حتى عام 
والمعلومات ضمن فريق عمل مصغر وتنسيق العمل وفقا عمل بلورة االستراتيجية العربية لالتصاالت 

 لتوجهات الفريق من أجل القيام بالدور المطلوب.
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طار عام  .5 الطلب من رئاسة الفريق بالتعاون مع نواب الرئيس اقتراح المهام المطلوبة ومنهجية العمل وا 
العربية العامة لالتصاالت االستراتيجية استرشادي لعمل الخبراء المزمع التعاقد معهم من أجل صياغة 

وعرض المخرجات على االجتماع القادم للفريق من أجل اعتبار األمانة  ،2024والمعلومات حتى عام 
 العامة لهذا اإلطار المرجعي حين التعاقد مع الخبراء المطلوبين.

ة العامة وثيقة االستراتيجية العربيمسودة الطلب من رئيس الفريق بالتعاون مع نواب الرئيس تحديث  .6
المقترحة من الفريق وفقا للمناقشات والمداخالت التي دارت  2024لالتصاالت والمعلومات حتى عام 

رسال النسخة المحدثة إلى األمانة العامة خالل أسبوع من تاريخه لتعميمها  خالل أعمال االجتماع وا 
مناقشتها خالل االجتماع تمهيدا ل 30/8/2017على اإلدارات العربية إلبداء المالحظات بشأنها قبل 

المصغر الذي سيعمل على صياغة االستراتيجية لالسترشاد بها  لالقادم للفريق وتقديمها إلى فريق العم
 في أعماله.

التأكيد على أهمية العمل عند اإلعداد لصياغة االستراتيجية على تحليل الوضع الراهن على الصعيدين  .7
العربية السابقة لالتصاالت والمعلومات وتعريف الفرص والتحديات اإلقليمي والدولي وتقييم االستراتيجية 

 السابقة والحالية لتطوير القطاع في المنطقة بشكل متكامل.
التأكيد على أهمية صياغة فقرة خاصة بالهياكل الرئيسية لتنفيذ أهداف االستراتيجية تتضمن دور  .8

رة إلى أهمية االستعانة بهم في المبادئ العامة المنظمات اإلقليمية والدولية العاملة في المجال، واإلشا
 1لالستراتيجية.

تكليف األمانة الفنية بإحاطة فريق العمل التابع للجنة العربية الدائمة للبريد والمكلف بصياغة الفقرات  .9
الخاصة بالبريد في االستراتيجية العربية العامة لالتصاالت والمعلومات بخطة عمل الفريق للفترة القادمة 

 للتأكد من مواكبة أعماله لمراحل صياغة االستراتيجية والمواعيد المقررة لذلك.
 

                                                 
1
 أكدت الجمهورية التونسية على أهمية ذكر المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات ضمن الهياكل الرئيسية المذكورة في الفقرة 



 - 5 - 

 .العربية لالتصاالت واملعلومات االسرتاتيجيةموقف املشروعات : الثاني البند
 

 بعد االطالع على 
  ،مذكرة األمانة الفنية 

 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 
 وبعد المداولة، 

 
 يوصي بــ       

األمانة العامة مخاطبة الدول العربية والمنظمات المعنية من أجل موافاتها بموقف التأكيد على  -
السابقة العربية الستراتيجية تتبناها أو تشارك في تنفيذها ضمن أعمال بلورة المشروعات التي كانت ا

 على االجتماع القادم للفريق.بشأنها وعرض موقف محدث 
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 .أجندة املنطقة العربية لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة: الثالث البند
 

 بعد االطالع على 
  ،مذكرة األمانة الفنية 

  مقترح لبلوغ أهداف وغايات  رقة عمل المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات حولو
 بالمنطقة العربية. 2030التنمية المستدامة 

  دور المنظمة في تحقيق ورقة عمل المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات حول
 .أهداف التنمية المستدامة ومقترحاتها لبلوغ األهداف

االتصال والمعلومات على إعداد ورقتي العمل المشار  تلتكنولوجياوبعد تقديم الشكر إلى المنظمة العربية 
 إليهما،

 اقشات الوفود المشاركة، وبعد االستماع إلى من
 وبعد المداولة، 

 
 يوصي بــ       

العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات لبلوغ المنظمة  مقترحالفنية تعميم الطلب من األمانة  .1
في تحقيق وورقة العمل حول دورها  بالمنطقة العربية 2030أهداف وغايات التنمية المستدامة 

ات العربية إلبداء مالحظاتها تمهيدا على اإلدار  ومقترحاتها لبلوغ األهدافأهداف التنمية المستدامة 
 لمناقشة الموضوع خالل االجتماع القادم للفريق.

العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات أهمية المشاركة في االجتماع القادم المنظمة  التأكيد على .2
 ل أعمال االجتماع.المقدمة منها خال  لللفريق من أجل مناقشة أوراق العم

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقديم ورقة عمل حول مبادرتها التأكيد على  .3
لتقديم الدعم لتفعيل دور االتصاالت وتقنية المعلومات من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

 زراء العرب لالتصاالت والمعلومات.و للمكتب التنفيذي الدائم لمجلس ال 41توصيات الدورة تنفيذا ل
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 إعداد املبادرات للمؤمتر العاملي القادم لتنمية االتصاالت : الرابع البند
 

 بعد االطالع على 
  ،مذكرة األمانة الفنية 

 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 
 وبعد المداولة، 

 
 يوصي بــ       

فريق العمل العربي المكلف بالتحضير مخرجات اجتماعات إحاطة الفريق بتكليف األمانة الفنية بمتابعة  -
 ت بشأن المبادرات العربية التي سوف يتم تقديمها إلى المؤتمر.لتنمية االتصاالالقادم للمؤتمر العالمي 
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 متكني ذوي اإلعاقة باستخدام تقنيات االتصاالت واملعلومات: اخلامس البند
 

 بعد االطالع على 
  ،مذكرة األمانة الفنية 

 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 
 وبعد المداولة، 

 
 يوصي بــ       

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إعداد ورقة حول نفاذ ذوي اإلعاقة إلى  التأكيد على -
عميمها على تكليف األمانة الفنية بتو تطبيقات وخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات في مجال التدريب، 

 .لفريقلتمهيدا لمناقشتها خالل االجتماع القادم اإلدارات العربية فور وصولها 
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 القادم االجتماع ومكان موعد :السادس البند
 

 بعد االطالع على 
  ،مذكرة األمانة الفنية 

 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 
 وبعد المداولة، 

 
 يوصي بــ       

لم في مقر األمانة العامة بالقاهرة وذلك ما  19/9/2017-18يومي ( للفريق 28عقد االجتماع ) -
 .في استضافة االجتماع تهاالدول العربية برغب ىحداتتقدم 
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 قائمة بأسماء المشاركين

 لالتصاالت والمعلومات ( لفريق االستراتيجية العربية27) في االجتماع 

 7/2017/ 25 -24: األمانة العامة 

 

 التونسيةالجمهورية 

نائب المندوب الدائم –وزير مفوض  األسعد عجيلي  

01025434289هاتف:   

 

Email: lassaadajili@gmx.fr 

 الجزائريةالجمهورية 

المندوبية الدائمة –ملحق  امين صحراوي  

01157706922هاتف:   

27364158فاكس:    

Email: aminesahraaui@hotmail.com  

  المملكة العربية السعودية

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات -مدير عام التخطيط والمشاريع ناصر سعد الزياب  

+966  114618043+     966  554451088هاتف:   

Email: nthiyab@citc.gov.sa 

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات -مستشار شئون دولية الزياديعلي محمد   

+966  555453201هاتف:   

Email: aziyadi@citc.gov.sa 

 سودانجمهوريه ال

العامة للتخطيط االستراتيجي والسياسات اإلدارةمدير  جمال أمين السيد محمد   

وتكنولوجيا المعلومات وزارة االتصاالت  

+249912220008هاتف:   

Email: gamal@ntc-gov.sd 

gam.alaming@hotmail.com    
         

 دولة قطر

لدي جامعة الدول العربيةالمندوبية الدائمة لدولة قطر  -مستشار محمد سامي السبيعي  
 alsubaey@mofa.gov.qaEmail:  

 

 جمهورية مصر العربية

رئيس الفريق -وزارة االتصاالت -مدير ادارة الشئون العربية محمد عبد النبي  

01001801903هاتف:   

35371010فاكس:   
 mnabawy@mcit.gov.egEmail:  

 المكتب االقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت

mailto:lassaadajili@gmx.fr
mailto:aminesahraaui@hotmail.com
mailto:nthiyab@citc.gov.sa
mailto:aziyadi@citc.gov.sa
mailto:gamal@ntc-gov.sd
mailto:gam.alaming@hotmail.com
mailto:alsubaey@mofa.gov.qa
mailto:mnabawy@mcit.gov.eg
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المكتب اإلقليمي العربي الدولي لالتصاالت –مدير برامج  م. رودة األمير علي  

02  35371777            01118889139هاتف:   

02  35371888فاكس:   

 rouda.alamirali@itu.int: Email 

 االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

 مستشار رئيس األكاديمية  أ.د. محمد علي أبو الدهب

01001684009هاتف:   

02  22685619فاكس:   

Email: mdahab@aast.edu 

  عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات محمد عبد الفتاح ابو رزقة

01222812815هاتف:   

02  22685619فاكس:   
Email:  coe.aastmt@gmail.com 

 

 وفد األمانة العامة لجامعة الدول العربية

 تنمية االتصاالت وتقنية المعلومات مدير إدارة خالد فودة

   20222575011+هاتف: 

 20225743023+فاكس:   

Email: khaled.foda@gmail.com  

 مسؤول قسم تقنية المعلومات هم. حازم سمير حز

 أدارة تنمية االتصاالت وتقنية المعلومات

   20222575011+هاتف: 

 20225743023+فاكس:   

Email: hhezzah.las@gmail.com  

 منسق االتصال خالد محمد بدر

   20222575011+هاتف: 

 20225743023+فاكس:   

E-mail: khaled.radwan@las.int  
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