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 االجتماع أعمال افتتاح: أوال
 

عن طريق الفيديو   28/7/2020يوم فريق بلورة االستراتيجية العربية لالتصاالت والمعلومات  30عقد االجتماع 
وفود  وبمشاركةبالقاهرة،  كونفرنس وباستضافة من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية

السودان، عمان، فلسطين، الكويت، مصر، المغرب، السعودية، البحرين، تونس، األردن، دول عربية ) 11تمثل 
لجنة األمم وفود تمثل كل من المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات،  4( وبصفة المراقب موريتانيا

المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، ، االتحاد  ،المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا
 القتصاد الرقمي بجانب األمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات.العربي ل

 

 بكلمةتنمية االتصاالت وتقنية المعلومات بجامعة الدول العربية  خالد والي مدير/السيد االجتماع أعمال افتتح وقد
 .  المشاركة بالوفود بها رحب
 

بوزارة االتصاالت بجمهورية مصر  مسؤول ملف االقليمي العربيأحمد عبد المنعم  /المهندس ثم تناول الكلمة
 جدول مشروع استعراض في المباشرة الفنية األمانة من طلبو  المشاركة بالوفود بدوره ارحبم الفريق رئيسو  العربية

 .أعدته الذي األعمال
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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

 البند األول
التصور المقدم من قبل اإلسكوا بشأن منهجية صياغة االستراتيجية 

 العربية لالتصاالت والمعلومات

 البند الثاني
مبادرة جمهورية مصر العربية لتوفير خبير للتعاون في اعداد 

 االستراتيجية

 البند الثالث
ورقة المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات حول تعزيز الثقة 

 الرقمية لدعم االقتصاد الرقمي في المنطقة العربية

 البند الرابع
العربية السعودية والخاصة بتنمية مجتمع المقترحات المقدمة من المملكة 

 االتصاالت والمعلومات في الوطن العربي.

 االستراتيجية األوروبية للبيانات البند الخامس

 موعد ومكان االجتماع القادم البند السادس
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  التوصيات: ثالثا
 

 التصور املقدم من قبل اإلسكوا بشأن منهجية صياغة االسرتاتيجية: األول البند
 العربية لالتصاالت واملعلومات

 
 بعد االطالع على 

 مذكرة األمانة الفنية،  −

استعراض المهندس أيمن الشربيني مدير سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للعرض  −
االستراتيجية العربية الموحدة  منهجية وضع وتطوير وتفعيل مقترح"المقدم من قبل االسكوا حول 

 "،"2030المعلومات واالتصاالت واألجندة الرقمية العربية لتكنولوجيا 
 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 

 وبعد المداولة، 
 

 يوصي بــ       

المقدم حول "مقترح منهجية وضع وتطوير وتفعيل االستراتيجية الترحيب بالعرض قديم الشكر و ت -
" من قبل اإلسكوا، 2030العربية الموحدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألجندة الرقمية العربية 

حال طلب منها وبما أبدت به من استعداد لتقديم الخبرات والمساهمات المباشرة وغير المباشرة في 
 ذلك بشكل رسمي.

شكر المنظمة العربية لتكنولوجيا االتصال واالتحاد العربي لالقتصاد الرقمي وجمهورية مصر العربية  -
  بالتعهد به من مساهمات في المشروع المزمع. ما تفضلت على

المعلومات إلى دعوة الدول األعضاء الراغبة للمشاركة في إعداد االستراتيجية العربية لالتصاالت و  -
 .عمل المشروع إطارتعيين الخبير أو الباحث أو مساعد الباحث ليكون نقطة االرتكاز البحثية داخل 

الطلب من األمانة الفنية تعميم مقترح اإلسكوا على الدول العربية لدراسته وإبداء مالحظاتها وموافاة  -
 .20/8/2020األمانة الفنية بها في موعد أقصاه 

األمانة الفنية مخاطبة اإلسكوا إلعداد وثائق المشروع المشترك الخاص باالستراتيجية الى الطلب من  -
 .20/8/2020حين تلقي مالحظات الدول العربية في 
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 .العربية لتوفري خبري للتعاون يف اعداد االسرتاتيجيةمبادرة مجهورية مصر : الثاني البند
 

 بعد االطالع على 
 مذكرة األمانة الفنية،  −

لمداخلة جمهورية مصر العربية بشأن تعذر تحديد الخبير المقترح من طرفها نظرا للظروف وبعد االستماع 
 ، حاليةالفي الفترة بالد العالم التي تمر بها 

 وبعد المداولة، 
 

 يوصي بــ       

دعوة جمهورية مصر العربية إلى تحديد الخبير المقترح للمساهمة في مشروع التعاون الفني المشترك  -
جية العربية لالتصاالت والمعلومات واألجندة الرقمية العربية، لوضع وتطوير الوثيقة الموحدة لالستراتي

  على أن يتم موافاة األمانة الفنية به في أقرب وقت.
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ورقة املنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال واملعلومات حول تعزيز : الثالث لبندا
 يف املنطقة العربيةالثقة الرقمية لدعم االقتصاد الرقمي 

 
 بعد االطالع على 

 مذكرة األمانة الفنية،  −

االتصال والمعلومات  تش من المنظمة العربية لتكنولوجيامالسيد/ سامي تري العرض المقدم من −
 ، "تعزيز الثقة الرقميّة لدعم االقتصاد الرقمي في المنطقة العربية"ورقة حول 

 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 
 وبعد المداولة، 

 
 يوصي بــ       

تقديم الشكر للمنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات وحثها على مزيد من العمل للتطوير تلك  −
عن المشروع الى اللجنة العربية الدائمة العروض مستقبال. والطلب منها تقديم بصفة دورية تقرير 

 .لالتصاالت والمعلومات
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بتنمية جمتمع  املقرتحات املقدمة من اململكة العربية السعودية واخلاصة: الرابع البند
 االتصاالت واملعلومات يف الوطن العربي.

 
 بعد االطالع على 

 مذكرة األمانة الفنية،  −

 ،االستماع الى مداخلة السيدة/ شهد البلوي من المملكة العربية السعودية −
 وبعد المداولة، 

 
 يوصي بــ       

 
تقديم الشكر للمنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات وحثها على مزيد من العمل للتطوير تلك  -

العروض مستقبال. والطلب منها تقديم بصفة دورية تقرير عن المشروع الى اللجنة العربية الدائمة 
 .والمعلوماتلالتصاالت 
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 االسرتاتيجية األوروبية للبياناتاخلامس:  البند
 

 بعد االطالع على 
 مذكرة األمانة الفنية،  −

 االستراتيجية األوروبية للبيانات، −
 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 

 وبعد المداولة، 
 

 يوصي بــ       

في وضع االستراتيجية العربية لالتصاالت  باالستراتيجية األوروبية للبياناتواالسترشاد  االستفادة  −
 والمعلومات.

-  
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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       

ما لم  المقر،في دولة  2020( للفريق خالل النصف الثاني من شهر سبتمبر 31عقد االجتماع ) -
 االستضافة.تتقدم دولة أخرى بطلب 
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 قائمة بأسماء المشاركين

  ( لفريق االستراتيجية العربية30)في االجتماع 

 لالتصاالت والمعلومات

 28/7/2020عن بعد: 

 

 المملكة األردنية الهاشمية

السياسات واستراتيجيات االتصاالت وتكنولوجيا رئيس قسم  توفيق ابوبكر

  المعلومات والبريد

Email: Tawfiq.abu-baker@modee.gov.jo  

 مملكة البحرين

  رئيس سياسات االتصاالت عائشة سلمان بن سند

Email: aysha.binsanad@mtt.gov.bh  

 مدير إدارة الشؤون التقنية والعمليات  محمد عبدهللا النعيمي

Email: malnoaimi@tra.org.bh  

 التحتيةمدير قسم األمن السيبراني والبنية  يوسف أحمد بوحجي

Email: ybuhijji@tra.org.bh  

  الجمهورية التونسية

تونس -رئيس مصلحة بمكتب التعاون الدولي والعالقات الخارجية    منى بلطي  

Email: mouna.balti@tunisia.gov.tn  

  المملكة العربية السعودية

  وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات السعودية فهد الجارهللا

Email: fjarallah@mcit.gov.sa  

  هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات السعودية شهد البلوي

Email: sbalawi@citc.gov.sa  

 سودانجمهوريه ال

 مدير اإلدارة العامة للتخطيط  بابكر إبراهيم الترابي 

 جهاز تنظيم االتصاالت والبريد

Email: elturabi@tpra.gov.sd 

 رئيس قسم التخطيط االستراتيجي حاتم عبدالرحمن علي 

 جهاز تنظيم االتصاالت والبريد

Email: hatim@tpra.gov.sd            

 سلطنة عمان

 مدير دائرة شئون االتصاالت والبريد راشد بن عبدهللا العلوي 

 وزارة التقنية واالتصاالت 

 +96898952711هاتف: 

Email: rashid.alalawi@mtc.gov.om            

 دولة فلسطين

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات اويعباسل البل

 حافظ الشنطير

 

 

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

mailto:Tawfiq.abu-baker@modee.gov.jo
mailto:aysha.binsanad@mtt.gov.bh
mailto:malnoaimi@tra.org.bh
mailto:ybuhijji@tra.org.bh
mailto:mouna.balti@tunisia.gov.tn
mailto:fjarallah@mcit.gov.sa
mailto:sbalawi@citc.gov.sa
mailto:elturabi@tpra.gov.sd
mailto:hatim@tpra.gov.sd
mailto:rashid.alalawi@mtc.gov.om
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 دولة الكويت

 عالقات دوليةخبير  علياء عبدهللا اللوغاني

  الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات

Email: a.alloughani@citra.gov.kw  

 جمهورية مصر العربية

 احمد عبدالمنعم عبدالحميد

 )رئيس الفريق(

 مسئول الملف اإلقليمي العربي 

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا االتصاالت 

Email: aabdelmonem@mcit.gov.eg   

 المشرف على اإلدارة المركزية للعالقات الدولية سماح عزيز عطية

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا االتصاالت

Email: saziz@mcit.gov.eg  

 نائب المشرف على اإلدارة المركزية للعالقات الدولية مي رجب عبدالحميد السيد

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا االتصاالت 

Email: mragab@mcit.gov.eg   

 المغربيةالمملكة 

  مستشارة بالمندوبية المغربية هند الشيخ

Email: hind.chaih@gmail.com  

 المكتب االقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت

المدير اإلقليمي للمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي  عادل درويش

  لالتصاالت

Email: adel.darwish@itu.int  

 المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات

 المدير العام للمنظمة  محمد بن عمر

Email: mohamed.benamor@aicto.org  

 االستراتيجيمدير التخطيط  سامي ترميش

Email: s.trimesh@aicto.org 

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حيدر فريحات

fraihat@un.org Email:   

 مدير سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بينيرأيمن الش

 el_sherbiny@un.orgEmail:  

 رئيس قسم االبتكار نيبال ادلبي

idlebi@un.orgEmail:   

 لالقتصاد الرقمياالتحاد العربي 

 مستشار باإلتحاد ايمن غنيم

Email: ayman.ghoneim@arabfde.org  

 

mailto:a.alloughani@citra.gov.kw
mailto:aabdelmonem@mcit.gov.eg
mailto:saziz@mcit.gov.eg
mailto:mragab@mcit.gov.eg
mailto:hind.chaih@gmail.com
mailto:adel.darwish@itu.int
mailto:mohamed.benamor@aicto.org
mailto:s.trimesh@aicto.org
mailto:fraihat@un.org
mailto:el_sherbiny@un.org
mailto:idlebi@un.org
mailto:ayman.ghoneim@arabfde.org
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 وفد األمانة العامة لجامعة الدول العربية

 دارة تنمية االتصاالت وتقنية المعلوماتإمدير  واليخالد 

   201222112856+: هاتف

Email: khaledmwali@yahoo.com  

 قسم تقنية المعلومات مسؤول هحازم سمير حز

 أدارة تنمية االتصاالت وتقنية المعلومات

   20222575011+: هاتف

Email: hhezzah.las@gmail.com  

 

mailto:khaledmwali@yahoo.com
mailto:hhezzah.las@gmail.com

