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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
 المراقب وبصفة( ، اليمنمصر ،عمان) عربية دول 3 تمثل وفود بحضور 24/4/2018-23 يومي بالقاهرة العامة
العامة لدول مجلس التعاون لدول  ألمانةوا لالتصاالت الدولي لالتحاد العربي اإلقليمي المكتب من كل تمثل وفود

    .بجانب األمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات الخليج العربية
 

تنمية االتصاالت وتقنية  مسؤول قسم تقنية المعلومات بإدارة حازم حزه/السيد االجتماع أعمال افتتح وقد
 مصر جمهورية في طيبة إقامة لهم متمنيا المشاركة بالوفود بها رحب بكلمةالمعلومات بجامعة الدول العربية 

 .  العربية
 

 إدارة الشئون العربية بوزارة االتصاالت بجمهورية مصر العربيةمدير  النبي عبد محمد/ السيد ثم تناول الكلمة
 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

 والمعلومات العربية لالتصاالت االستراتيجيةاالستعانة بخبير فني لتحديث  البند الثاني

 العربية لالتصاالت والمعلومات االستراتيجيةموقف المشروعات  البند الثالث

 أجندة المنطقة العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة البند الرابع

 تمكين ذوي اإلعاقة باستخدام تقنيات االتصاالت والمعلومات البند الخامس

 موعد ومكان االجتماع القادم السادسالبند 
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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،

 المعدة من قبل و  2024محاور االستراتيجية البريدية العربية العامة حتى عام  مسودة وثيقة
 فريق العمل المؤقت المكلف بصياغتها،

 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 
 

 وبعد المداولة، 
 

 يوصي بــ       

للبريد لوضعها امام الخبير المكلف اعتماد المحاور الرئيسية المقدمة من اللجنة العربية الدائمة  .1
 .2024بصياغة االستراتيجية العربية العامة لالتصاالت والمعلومات حتى عام 

دعوة فريق العمل العربي المؤقت المكلف بصياغة محاور االستراتيجية البريدية العربية والتابع للجنة  .2
ر المكلف بصياغة االستراتيجية العربية العربية الدائمة للبريد لتقديم ما توصل إليه الفريق إلى الخبي

 .2024العامة لالتصاالت والمعلومات حتى عام 
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 .االستعانة خببري فني لتحديث االسرتاتيجية العربية لالتصاالت واملعلومات: الثاني البند
 

 بعد االطالع على 
  ،مذكرة األمانة الفنية 

 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 
 وبعد المداولة، 

 
 يوصي بــ       

العام لعمل الخبير الفني الذي سيكلف بصياغة االستراتيجية  الطلب من األمانة الفنية تعميم االطار .1
يوم من تاريخ  15عليها خالل  األبداء مرئياتهعلى الدول العربية  العربية العامة لالتصاالت والمعلومات

 .تمهيدا العتمادها اإلرسال
مات لدول مجلس االستراتيجية الخاصة باالتصاالت والمعلو  إرسالالطلب من مجلس التعاون الخليجي  .2

 .الستئناس بها خالل صياغة االستراتيجية العربية العامة لالتصاالت والمعلوماتلالتعاون الخليجي 
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 العربية لالتصاالت واملعلومات. االسرتاتيجية: موقف املشروعات الثالث البند
 

 بعد االطالع على 
  ،مذكرة األمانة الفنية 

 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 
 وبعد المداولة، 

 
 يوصي بــ       

السابقة لموافاة  ةدعوة األمانة الفنية إلعادة مراسلة الدول العربية التي تبنت مشروعات االستراتيجي -
 األمانة بموقف مشروعات التي قامات بتبنيها.
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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       

لبلوغ أهداف التنمية المستدامة  الطلب من األمانة الفنية دعوة الدول العربية لعرض تجاربها ومرئياتها -
 .الراغبة الدول العربية من قبلالستئناس بها خالل أعمال اجتماعات الفريق ل
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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       

التأكيد على جمهورية مصر العربية إعداد مقترح مفصل حول اعتماد المركز المصري لالبتكار لتمكين ذوي  .1
إلى مهام المركز اإلعاقة باستخدام تقنيات االتصاالت والمعلومات كمركز إقليمي للمنطقة العربية مع اإلشارة 

وأهدافه ومنهجية العمل والتعاون العربي المطلوب لتحقيق هذه األهداف، وا رسال المقترح إلى األمانة العامة 
 تمهيدا لعرض الموضوع على االجتماع القادم فريق عمل بلورة االستراتيجية العربية لالتصاالت والمعلومات.

ون االجتماعية في األمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن تكليف األمانة الفنية بالتنسيق مع قطاع الشئ .2
 الموضوعات واألنشطة المتعلقة بتمكين ذوي اإلعاقة باستخدام تقنيات االتصاالت وتقنية المعلومات.

دعوة الدول العربية إلى تبادل الخبرات وقصص النجاح بشأن موضوعات تمكين ذوي اإلعاقة باستخدام  .3
والمعلومات وذلك من خالل عرض التجارب العملية في المحافل العربية التي تعني تقنيات االتصاالت 

 بالموضوع وا رسال التقارير ذات العالقة إلى األمانة العامة لتعميمها على الدول العربية.
ة تكليف األمانة الفنية بالتواصل مع الدول العربية وتقديم ورقة إلى االجتماع القادم للجنة العربية الدائم .4

قليميا ودوليا لألشخاص ذوي اإلعاقة  لالتصاالت والمعلومات حول المصطلحات المستخدمة وطنيا وا 
 والتعريفات الخاصة بكل مصطلح.
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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       

في مقر األمانة العامة  2018خالل النصف األول من شهر يوليو ( للفريق 29عقد االجتماع ) -
 .في استضافة االجتماع تهاالدول العربية برغب ىحدالم تتقدم بالقاهرة وذلك ما 
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 قائمة بأسماء المشاركين

 لالتصاالت والمعلومات العربية( لفريق االستراتيجية 28) في االجتماع 

 24/4/2018-23: األمانة العامة 

 

 سلطنة عمان

 مدير دائرة شؤون االتصاالت والبريد باالنتداب راشد بن عبدهللا العلوي

 وزارة النقل واالتصاالت

 24685024 968+          98952711 968+هاتف: 

Email: rashidaa@motc.gov.om  

 وزارة النقل واالتصاالت -مهندس اتصاالت  محمد بن مراد البلوشي 

 24685045 968+          95259521 968+هاتف: 

Email: mohammedb@motc.gov.om 

 جمهورية مصر العربية

 رئيس الفريق -وزارة االتصاالت -العربيةمدير ادارة الشئون  محمد عبد النبي

  1001801903 20+هاتف: 

Email: mnabawy@mcit.gov.eg  

وزارة االتصاالت  –نائب رئيس االدارة المركزية للعالقات الدولية  سماح عزيز عطية 

 وتكنولوجيا المعلومات

  20+1065493049      202+ 35341505هاتف: 

Email: saziz@mcit.gov.eg  

 الجمهورية اليمنية

 المندوبية اليمنية –سكرتير ثان  شايفة احمد مهدي

 201111093119+هاتف: 

Email: shaifaahmef2000@yahoo.com  

 المكتب االقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت

 الدولي لالتصاالتلالتحاد المكتب اإلقليمي العربي  –برامج  منسق كريم عبدالغني

             1275066663 20+هاتف: 

 2+02  35371888فاكس: 

Email: karim.abdelghani@itu.int  

 مجلس التعاون لدول الخليج العربيةامانة 

 إدارة االتصاالت والحكومة اإللكترونيةمدير  بن عبدهللا الصالحماهر 

             558484884 966+هاتف: 

Email: malsaleh@gccsg.org  

 وفد األمانة العامة لجامعة الدول العربية

 مسؤول قسم تقنية المعلومات فهمي محمد الحمد

 أدارة تنمية االتصاالت وتقنية المعلومات

   20222575011+هاتف: 

 20225743023+فاكس:   

Email: fehmi_las@yahoo.fr  

 مسؤول قسم تقنية المعلومات هم. حازم حز

 أدارة تنمية االتصاالت وتقنية المعلومات

   20222575011+هاتف: 

 20225743023+فاكس:   

Email: hhezzah.las@gmail.com  
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