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 االجتماع أعمال افتتاح: أوال
 

عن طريق الفيديو  29/9/2020يوم فريق بلورة االستراتيجية العربية لالتصاالت والمعلومات ل 31عقد االجتماع 
وفود  وبمشاركةبالقاهرة،  كونفرنس وباستضافة من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية

السعودية، السودان، عمان، فلسطين، الكويت، مصر، المغرب، ، الجزائر، اإلماراتدول عربية ) 10تمثل 
االكاديمية ، وفود تمثل كل من المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات 5( وبصفة المراقب موريتانيا

المكتب  ،االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيالجنة األمم المتحدة ، العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 
اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، االتحاد العربي لالقتصاد الرقمي بجانب األمانة الفنية لمجلس الوزراء 

 العرب لالتصاالت والمعلومات.
 

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

 بوزارة االتصاالت بجمهورية مصر العربية أحمد عبد المنعم مسؤول ملف االقليمي العربي /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

 الفريق يسرئ تسمية البند األول

 نواب الرئيس تسمية البند الثاني

 االستراتيجية العربية لالتصاالت والمعلوماتخارطة الطريق إلعداد  البند الثالث

 موعد ومكان االجتماع القادم البند الرابع

 



 - 3 - 

  التوصيات: ثالثا
 

 تسمية رئيس الفريق: األول البند
 

 بعد االطالع على 
 مذكرة األمانة الفنية،  −
 منهجية العمل المعتمدة لفرق العمل الفنية المتخصصة، −

 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 
 وبعد المداولة، 

 
 يوصي بــ       

 أحمد عبد المنعم /السيدتسمية  -

 مسؤول ملف االقليمي العربي بوزارة االتصاالت بجمهورية مصر العربية  

للفترة القادمة حتى انتهاء فترة  العربية لالتصاالت والمعلومات االستراتيجيةرئيسا لفريق عمل بلورة 
 .2021رئاسة جمهورية مصر العربية للفريق بنهاية عام 
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 .تسمية نواب الرئيس: الثاني البند
 

 بعد االطالع على 
 مذكرة األمانة الفنية،  −
 منهجية العمل المعتمدة لفرق العمل الفنية المتخصصة، −

 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 
 وبعد المداولة، 

 
 يوصي بــ       

 الذكري تسمية السيد/ منصور  .1
 وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات السعوديةبمستشار قانوني 

 لرئيس فريق عمل بلورة اإلستراتيجية العربية لالتصاالت والمعلومات.با ئنا

رئاسة نائب  ممثلها الذي سيتولى مهامتسمية ودولة الكويت  جمهورية السودانالطلب من كل من  .2
 قبل انعقاد االجتماع القادم للفريق. الفريق
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 لالتصاالت واملعلوماتخارطة الطريق إلعداد االسرتاتيجية العربية : الثالث البند
 

 بعد االطالع على 
 مذكرة األمانة الفنية،  −

استعراض المهندس أيمن الشربيني مدير سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للعرض  −
االستراتيجية العربية لتكنولوجيا  منهجية إعداد وتطوير وتفعيلالمقدم من قبل االسكوا بعنوان "

 ،"المعلومات واالتصاالت
 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 

 وبعد المداولة، 
 

 يوصي بــ       

على الجهود المبذولة )اإلسكوا(  آسيا يلجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربلتقديم شكر  .1
عيل المنهجية المقترحة لوضع وتطوير وتف بشأنوالعرض المتكامل المعد والمقدم حول رؤية االسكوا 

مجلس  االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )االجندة الرقمية العربية( استجابة لقرار
 .(18/12/20219)الرياض:  (23جتماع )عن االالصادر  والمعلومات التصاالتل العرب راءالوز 

المنهجية المقترحة لوضع وتطوير وتفعيل االستراتيجية العربية  بشأنسكوا اعتماد الرؤية المقدمة من اإل .2
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )االجندة الرقمية العربية( وما تضمنته من جدول زمني وكذلك إطار 

مع األخذ في االعتبار مالحظات الدول العربية والتي أكدت  عمل وآليات للتعاون الفني والبحثي المشترك
المشاركة الفاعلة من الدول العربية في وضع وتطوير وتفعيل االستراتيجية العربية  على أهمية

 لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل آليات عمل جامعة الدول العربية.  
وقت  أقربالطلب من األمانة العامة لجامعة الدول العربية مخاطبة األمانة التنفيذية لمنظمة اإلسكوا في  .3

سيس مشروع لوضع وتطوير وتفعيل االجندة الرقمية واالستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات طلبًا لتأ
جامعة الدول العربية لواالتصاالت وفقا لرؤية االسكوا المعتمدة من الفريق، وتحت المظلة المشتركة 

عربية والمنظمات إلسكوا وفقا آلليات عمل المشاريع المشتركة للمنظمتين، وبمشاركة كافة الدول الوا
 األممية والدولية واالقليمية الراغبة في االنضمام للمشروع.

 تتضمن منظومة العمل المشتركة المكونات اآلتية: .4
المشروع وترتكز نواته على آلية مركزية للتعاون البحثي والفني والذي تديره اإلسكوا وفقا ألنظمة األمم  .أ

باحثين من المنظمات األممية والدولية واالقليمية ذات الصلة المتحدة وأفضل الممارسات العالمية ويتضمن 
 والدول العربية الراغبة في االنضمام للمشروع.

اللجنة الفنية المشتركة والتي تنظم اعمالها الجامعة العربية واإلسكوا وفقا ألنظمتهما؛ والتي تعد حلقة  .ب
التواصل الشبه دائمة بين المشروع وفريق العمل العربي لبلورة االستراتيجية؛ والتي تعمل على تعجيل 

قترحات االسكوا بشأن انضمام مرئياتها ومدخالتها؛ وعلى مراجعة واعتماد م عطاءإلالتواصل مع الدول 
منظمات او جهات للمشروع، وكذلك على مراجعة مسودات الوثيقة المزمعة اوال بأول فور تقديمها من 

 إدارة المشروع، لتسريع وتيرة العمل. 
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يباشر الفريق العربي لبلورة االستراتيجية عملية تشكيل اللجنة الفنية المشتركة للمشروع والتي تتضمن  .5
ل من رئيس الفريق العربي ومدير المشروع لدى جامعة الدول العربية ومدير المشروع لدى رئاستها ك

 العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات المنظمةمنظمة اإلسكوا وتتضمن عضويتها ممثل عن كل من 
إلى  ضافةالرقمي، باإلواالتحاد العربي لالقتصاد  والمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت

ممثلين عن المنظمات االممية والدولية واالقليمية والدول العربية التي تعهدت بتوفير خبراء او باحثين 
 .والفني البحثي المركزية للتعاون  لآللية

التي أعلنت من قبل أو أثناء االجتماع رغبتها  والمنظمات االقليمية تقديم الشكر إلدارات الدول العربية .6
والمنظمات الدولية واإلقليمية الراغبة في االنضمام  الدول العربية ةدعو و  في االنضمام للمشروع،

لالنضمام آلليته المركزية للتعاون البحثي والفني لمدة عام، قرب وقت أفي  أكثرتسمية باحث او ل
 ة الفنية المشتركة لذات المدة.وبالتالي تسمية ممثل دائم لها للجن
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 القادم االجتماع ومكان موعد: الرابع البند
 

 بعد االطالع على 
 مذكرة األمانة الفنية،  −

 وبعد االستماع إلى مناقشات الوفود المشاركة، 
 وبعد المداولة، 

 
 يوصي بــ       

ما لم تتقدم دولة أخرى  المقر،في دولة  2020قبل نهاية العام الحالي ( للفريق 32عقد االجتماع ) -
 االستضافة.بطلب 

 

 


