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 والتوصيات التقرير
  

 ( لفريق عمل26االجتماع ) 
 العربية االسرتاتيجيةبلورة 

 لالتصاالت واملعلومات 
 (27/4/2017-26: 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
 السعودية،تونس، الجزائر، األردن، ) عربية دول  8 تمثل وفود بحضور 27/4/2017-26 يومي بالقاهرة العامة

 العربية األكاديمية من كل تمثل وفود المراقب وبصفة العامة واألمانة( ، المغربمصر الكويت،العراق،  السودان،
    .الدولي لالتحاد اإلقليمي المكتبو  البحري والنقل ولتكنولوجيا للعلوم

 

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

 .  العربية
 

 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

 
  

 العربية العامة لالتصاالت والمعلومات االستراتيجيةتحديث  البند األول 

 العربية لالتصاالت والمعلومات االستراتيجيةموقف المشروعات  البند الثاني

 المستدامةأجندة المنطقة العربية لتنفيذ أهداف التنمية  البند الثالث

 إعداد المبادرات للمؤتمر العالمي القادم لتنمية االتصاالت  البند الرابع

 تمكين ذوي اإلعاقة باستخدام تقنيات االتصاالت والمعلومات البند الخامس

 للفريق القادم االجتماع ومكان موعد 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       

العربية العامة الستراتيجية وثيقة االحالية ل إعادة النظر في الصياغةبفريق العمل المصغر  تكليف -
ضافة لالتصاالت والمعلومات  وارسال ، المتبعة لصياغة االستراتيجية وتنفيذهاباآللية  ةخاص فقرةوا 

العربية  اإلداراتلتعميمها على من تاريخ االجتماع خالل اسبوع  العامة إلى األمانة الوثيقة المحدثة
 .إرسالهاخالل شهر من تاريخ مرئياتها إلبداء 
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 .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 

 



 - 5 - 

 .املنطقة العربية لتنفيذ أهداف التنمية املستدامةأجندة : الثالث البند
 

 بعد االطالع على 
  ،مذكرة األمانة الفنية 

لتفعيل وبعد تقديم الشكر إلى األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على اقتراحها تقديم الدعم 
 المستدامة في المنطقة العربية،تحقيق اهداف التنمية دور االتصاالت وتقنية المعلومات من أجل 

 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 
 وبعد المداولة، 

 
 يوصي بــ       

على تخصيص لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسي )االسكوا(ا  إلى شكرتقديم ال .1
حول القمة العربية لمجتمع ها أعمال مؤتمر ورشة عمل حول االستراتيجية العربية خالل فعاليات 

وتكليف رئاسة الفريق بتقديم  في بيروت 2017مايو  12-10عقده خالل الفترة  المعلومات المزمع
 .عرض حول االستراتيجية خالل أعمال ورشة العمل وتولي أعمال التنسيق مع االسكوا بشأنها

قرير حول نتائج ورشة العمل إعداد تلفنية من أجل األمانة ارئاسة الفريق بالتعاون مع  تكليف .2
وعرضه على االجتماع  حول القمة العربية لمجتمع المعلوماتالمنعقدة على هامش منتدى االسكوا 

 القادم للفريق.

تقديم الدعم لتفعيل دور االتصاالت بشأن مبادرتها لالعربية تقديم ورقة عمل  ةاألكاديميالطلب من  .3
ومقترحاتها بشأن مؤشرات تنمية المستدامة في المنطقة وتقنية المعلومات من أجل تحقيق اهداف ال

 على االجتماع القادم للفريق. اعرضهالقطاع و 
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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       

المكلف  العمل العربي المبادرات العربية التي اقرها فريق حول ورقة األمانة العامة إعدادالطلب من  -
 على االجتماع القادم للفريق. اوعرضه لتنمية االتصاالت القادم بالتحضير للمؤتمر العالمي
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 تقنيات االتصاالت واملعلوماتمتكني ذوي اإلعاقة باستخدام : اخلامس البند
 

 بعد االطالع على 
 ،مذكرة األمانة الفنية 

 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 
 وبعد المداولة، 

 
 يوصي بــ       

 التصىاالت وتكنولوجيىاالىدولي السىادل لدعوة اإلدارات العربية إلىى تكثيىف مشىاركتها فىي أعمىال المىؤتمر  -
 .9/5/2017-8 يوميبجمهورية مصر العربية  ذوي االعاقة والمزمع عقدهلألشخاص المعلومات 
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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 تتقدم في مقر األمانة العامة بالقاهرة وذلك ما  3/7/2017-2يومي ( للفريق 27عقد االجتماع ) -
 .في استضافة االجتماع تهاالدول العربية برغب ىحدا
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 قائمة بأسماء المشاركين في

 لفريق االستراتيجية العربية لالتصاالت والمعلومات (26)االجتماع 

 4/2017/ 27 -26: االمانة العامة 

 

 الهاشميةالمملكة األردنية 

 سفارة المملكة األردنية الهاشمية -مساعد المستشار اإلقتصادي زياد العالوي

 + 202  37484852هاتف:  

 +2012 70907780موبايل:   

Email: alawi.tariq@gmail.com  

 

 الجمهورية التونسية 

 السفارة التونسية –العام نائب المندوب  األسعد عجيلي

 + 2010  25434289هاتف:  

Email: lassaadajili@gmx.fr  

 

 الديمقراطية الشعبية  الجمهورية الجزائرية

ملحق -المندوبية الدائمة  أمين صحراوي  

01157706922هاتف:   

27364158فاكس:   

Email: aminesahraoui@hotmail.com  

 المملكة العربية السعودية 

هيئة االتصاالت و وتقنية المعلومات -مدير عام التخطيط والمشاريع احمد أسامه عرب  

+966555213815هاتف  

Email: aarab@citc.gov.sa 

 سودانجمهوريه ال

 مدير اإلدارة العامة للتخطيط االستراتيجي والسياسات جمال أمين السيد محمد 

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 +249912220008هاتف: 

gov.sd-gamal@ntcEmail:  

alaming@hotmail.com-gam            

 دولة الكويت

 الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات –عضو مجلس إدارة  سعود خالد الزيد

    99771828 965+هاتف:

 

 s.alzaid@citra.gov.kwEmail:  

 جمهورية مصر العربية

 )رئيس الفريق(وزارة االتصاالت  -مدير إدارة الشئون العربية محمد عبد النبي

 2+01001801903هاتف: 

 202+35371010فاكس: 

 mnabawy@mcit.gov.egEmail:  

 المملكة المغربية

 مندوبية المملكة المغربية لدى الجامعة العربية -مستشارة  هند الشيخ

 01115593391: هاتف

Email: ambmorocco-egypt@macc.gov.ma    

      hind.chaih@gmail.com  

mailto:alawi.tariq@gmail.com
mailto:lassaadajili@gmx.fr
mailto:aminesahraoui@hotmail.com
mailto:aarab@citc.gov.sa
mailto:gamal@ntc-gov.sd
mailto:gam-alaming@hotmail.com
mailto:gam-alaming@hotmail.com
mailto:s.alzaid@citra.gov.kw
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mailto:ambmorocco-egypt@macc.gov.ma
mailto:hind.chaih@gmail.com
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 العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري االكاديمية

 ا.د. محمد على ابو الذهب

 

 

 

 

 

 مستشار رئيس األكاديمية للشئون العلمية

01001684009هاتف:   

002  02  2685619فاكس:   

Email: mdahab@aast.edu  

 د. محمد عبدالفتاح ابورزقه

 

 

 

 

 

الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات عميد كلية  

 

01222812815هاتف:   

   

Email: coe.aastmt@gmail.com  

 د. هنادي حسين عيسى

 

 

 

 

 

 رئيس وحدة تخطيط التعليم

 10066004333 20+هاتف: 

  

Email: hanady.issa@aast.edu  

 المكتب اإلقليمي لالتحاد الدولي لالتصاالت

 منسق برامج عبد الغنىكريم محمد محمود 

01275066663هاتف:   

Email: karim.abdelghani@itu.int 

 وفد األمانة العامة لجامعة الدول العربية

 إدارة تنمية االتصاالت وتقنية المعلومات مدير خالد فودة

   20222575011+هاتف: 

 20225743023+فاكس:   

Email: khaled.foda@gmail.com  

 مسؤول قسم تقنية المعلومات م. حازم سمير حزه

 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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