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 (44تقرير وتوصيات االجتماع )

 للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات

 (27/6/2019-26)األمانة العامة: 

 

 أوالً: افتتاح أعمال اللجنة:

 بناا على اادلوةاالىوجلوةمو اااالمااللومم نااالوةا مااالة  ماااالوةاالوجلوةالبرااالىلاالملوة  نااالوةالبرااالوةلو مااالة   اا  مل
ل(.27/6/2019-ل26ووملبارللفيلملللومم نالوةا مالب ةل هلجلخ جلوةف لجل)لوةلوبعووةما وم ملو  م ىا ل

 (ل ااون  لوة ئو اال لوةياااولرا لوةيااولول لوةاااالو  (للوةااالىلبرااال)واماا لوم ل15وقااللراا ل لفاايلاىماا جلو   ماا  ل
وةاارمل(لب  ناا لومم نااالوةا مااالة   ماااا ل لوة ااوم جلم اال لوةمباال  ةبناا ل لل لف يااطرل لوةيوراام لىماا لقطاال 

وب اافالوةملوقاا لمم  ااوللىاالليااجلمااللوةمي اا لواق رماايلوةالباايلة  ،اا للوةاالوةيلة   اا  م لوةمن مااالوةالبرااال
 لة ناااالو ماااللوةم ،ااالجلو ق  ااا لرالراااالوةالبراااالة ا اااوللووة ينوةو رااا و ي لرمل ومااا ملة ينوةو رااا ملو   ااا جلووةما 

 .ل)ملف لق  مالبأيم علوةوفوللوةمر ليا(وو   م ىرالةبل لآير لومن مالوةملاجلوةالبرا
 ليرللملرللإلولجل نمرالو     ملو لنرالوةما وم ملب  مااالوةالوجلوةالبراالب ةيا لجلوةمرالووةيلخ ةلل، لوةيرل/ل 

ى ادلاهمراالو   ما  لوةانعلرنالاللقباجلونالا لللمؤيالوفيلبراملوةاال لملاللومم ناالوةا ماالة  مااالوةالوجلوةالبراا ل
 وةمي  لوة نفرنعلمب رلج لومررلولإةدلاهللوةموضوى ملوةمالوضالى دلو   م  .

 وةمر ل لفايلاىما جلو   ما   لللوةالف يطرلل ر لوفللل مرجلوةئى لنايم ل ن وجلوةي مالل ر لو   م  لوةيرل/ل
 .ول، لبلولهلب ةوفوللوةمر ليال
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 ثانياً: إقرار جدول األعمال:

 (لة  نااالوةالبرااالوةلو مااالة   اا  ملووةما وماا ملوةماااللماالل44باااللوياا الورلمراالو ل االوجلاىماا جلو   ماا  ل)
 الوجلاىما جلو   ما  لى ادلوةن،اولقبجلومم نالوةفنرا لوباللو ي م  لإةدلمل ل، ملومن قر ملوةوفول ل للإقالولل

 وة  ةي:
 

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع البنـــــد

 البند األول

 :نتائج اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات
 ن   جلاىم جلفلر لوةامجلةرؤوللوة لرر  -1
وةاري رالوةل  مالومي  لو ا لفيلإط للن   جلاىم جلفلر لوةامجلوةمؤقملوةمي فلب طورلل -2

 م   لوةوئلوعلوةال لة     ملووةما وم م
 ن   جلاىم جلفلر لرؤوللو ن لنم -3

لوةلض ر لوةخ  البف يطرل البند الثاني

 البند الثالث

نشاط األجهزة التي تتمتع بصفة المراقب في أعمال مجلس الوزراء العرب لالتصاالت 
 والمعلومات

لواق رميلوةالبيلة  ، للوةلوةيلة     منر طلوةمي  ل -1
لنر طلوةمن مالوةالبرالة ينوةو ر ملو    جلووةما وم م -2
 نر طلوةربيالوةالبرالةار  مل ن رللو     ملو لنرالوةما وم م -3

 البند الرابع

التعاون العربي المشترك مع المجموعات والمنظمات اإلقليمية األخرى في مجال االتصاالت 
 المعلوماتوتقنية 

لوة ا وللوةالبيلوة رني -1
لوة ا وللوةالبيلو فلرلي -2
لوة ا وللمعلمن مالوةملاجلوةالبرا -3

 وةمب للجلوةالبرالة،ويمالوان لنملفيلوةمنطلالوةالبرا البند الخامس
 وةمن لىلواق رميلة م، وىلوةلقميلوةالبي البند السادس
لم   لو  ، للوةلوةيلة     م ريرجلفلر لىمجلة  ،ضرلل   م ى مل البند السابع

 البند الثامن
منا رالىمجلوةفل لوةفنرالوةم خ  الوة يل امجلفيلإط للم   لوةوئلوعلوةال لة     مل

لووةما وم م
لو ق   للوةلقميلفيلوةمنطلالوةالبرا البند التاسع
لوةم موىالوةالبرالمب، ثلوةفض ع البند العاشر

لوةمم يالوةالبرالوةياولرامي هم مل البند الحادي عشر
ل2030وم نلجلوةلقمرالوةالبرال البند الثاني عشر
ل(لة  نالوةالبرالوةلو مالة     ملووةما وم م45موىللومي للو   م  ل) البند الثالث عشر
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 :: التوصيــاتثالثا  
وةرااا ل،الواولو للق مااملوة  ناااالبللويااالوةموضاااوى ملوةملل ااالى ااادل االوجلاىم ةاااا لووط اااملى ااادلوةماانيلومل

لوةامج لوباللو ي م  لإةدلملوخ ملوةوفوللوةمر ليالووةملووةالا للملبرأنا لوة و ر ملوآل رااا:
 

 البند األول: نتائج اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات

( لووةنعلىلللفيلملللومم نالوةا مالة  ماال44)إللوة  نالوةالبرالوةلو مالة     ملووةما وم ملفيلو  م ىا ل
لوباللوط ىا لى د:ل27/6/2019-26وةلوجلوةالبرالب ةل هلجلخ جلوةف لجل

 منيلجلومم نالوةفنرا ل -
 لرللو و ر ملو  م ى ملفل لوةامجلوة  ةرال:  ل -

 .)ملف (لفلر لوةامجلوةالبيلةر وللوة لرر (لة13   م  ل)و -1
لة3و   م  ل) -2 لفيلإط للم   لفلر ل( لوةل  مالومي  لو ا  لوةاري را وةامجلوةمؤقملوةمي فلب طورل

 .وةوئلوعلوةال لة     ملووةما وم م
 ر وللوان لنم.وةامجلوةالبيلةفلر لةل(13و   م  ل) -3

ل وبالل للرللوةريللةفل لوةامجلى دل اولهللخ جلوةف لجلم لبرللو  م ىيلوة  نا -
 

 توصي بـــــ
 

ل.وةفل لإةدلهنهمعل للرللوةريللبم ل  علفيلهنهلوة ل لرللووى م له  للى م  للوا، طا -
ل
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 :البند الثاني: القضايا الخاصة بفلسطين
( لووةنعلىلللفيلملللومم نالوةا مالة  ماال44إللوة  نالوةالبرالوةلو مالة     ملووةما وم ملفيلو  م ىا ل)

لوباللوط ىا لى د:ل27/6/2019-26وةلوجلوةالبرالب ةل هلجلخ جلوةف لجل
 منيلجلومم نالوةفنرا ل -
وةولقالوةمللمالملللوةالف يطرللبرأللوة و ر ملوة يل لغ لفيلىلضا لى دلوةمي  لوة نفرنعلةم   ل -

 وةوئلوعلوةال لة     ملووةما وم م 
 وبعد المداولة،

 توصي بـــــ
وة أيرللى دلاهمراللىللو بنيلوةلوجلوةالبرالط  لف يطرللمللا جلوة، وجلى دلوةاضورالوةي م الفيلو  ، للوةلوةيل .1

ل.لوةالف يطرللمرلو لقلوللبانولوةماندلفيلوةوقملوةنعل ل  رهلىنلم ل لللة     مل
ل .2 لبلوةا لةمل ل، ملوةللولوملوةخ  ا لو بنيلوةلوجلوةالبرا للىل لى دلاهمرا لإةدلوةمؤ مللوة أيرل ل للرما  ف يطرللوة يلر ل

لوةمئمعلىللهلفيل ماولرالم للوةالبرال)رلللوةررخ(.ل2019وةا ةميلة     ملوةلولرورال
لوةلوةيل .3 لة  ، ل لوةا ل لوممرل لمع لو     ه لوم  باا ل اوله لوةالبرا لوةلوج ل  ماا لامرللى ل لموو  ا لى دلاهمرا وة أيرل

ل.نلي فالقلولوملو  ، للوةخ  البف يطرلة     ململلا جلوةامجلى دل نفر
لىوجلوةلوجلوةالبرالوب فالخ  الومىض علفيلم   لو  ، للوةلوةيلة     ملإةدلوة نير لمعلوممرللوةا للة  ، لل .4

ل لوةللول لة نفرن لآةرا لةوضع لة     م لل99وةلوةي لل125ووةللول للبي لفي لمؤ ملل2018)وةملو ارل لىل لوة  للرل )
(لوم  باالوة للرلل2017وةملو علفيلوةمؤ مللوةا ةميلة نمرالو     مل)برون لآرل لل18فوضرللووةللوللوةمنلوبرللوةم

ل.وةلولعلوةمللللمللوممرللوةا للة  ، للبرأللوةللولوملوةخ  البف يطرل
فيل نفرنلللىوجلوةلوجلوةالبرالوب فالخ  الومىض علفيلم   لو  ، للوةلوةيلة     ملإةدلوةامجلى دلوةمي ىلج .5

لبووب مللوةرا ل نر ع لمللطرفل لللعلوملىللقميلوو  لوةطبرارا لووةم  لل لفيلوةموولل لبف يطرللو،لا  وةللولوملوةخ  ا
لوةمنلوبرلل لمؤ مل لبال لوة  ث لوةلوةي لو  ، ل لقط ى م لقبج لمل لوضاا  ل ل لوة ي لوةامج لخطا لة نفرن لوة اول وموو  ا

ل.1994وةمفوضرلليرو ول
لوة نير لووة ا وللمعل .6 لوةلوةيلة     ململلا ج لو     ملفيلو  ، ل لمي  ل نمرا لبمخ طبا لوةا ما  ي رفلومم نا

ووةن  للىلل MHZ 862-694وة،رئلوة لللعللمي  لو     ملوةلولرورالة بلعلوةفولعلفيل ميرللف يطرللمللوي ب ج
وة  لللىللل12ىم رالوة ،وجلوةلقميلة ي خلوم ملو طبرل ملوةخلمالوةم نل النوملوةنط  لوةالررلبن على دلوةللولللقلل

 .وة  لللىللمؤ مللوةمنلوبرللوةمفوضرلل125ووةللوللل2015مؤ مللوةلولرول
لوةا ما .7 لومم نا لو ائرئلل ي رف لموو  ا لا ج لمل لة     م لوةلوةي لو  ، ل لفي لو     م ل نمرا لمي   بمخ طبا

وةملو علفيلوةمؤ مللل18وقلوللل2018وةم،رللفيللبيلل125وةمي ىلوملوة لنرالوةمللمالوةدلف يطرللبن على دلوةللولل
ل)برون لآرل ل لو     م لة نمرا لربي ملو     ملة2017وةا ةمي ل نمرا لو ج لمل لوةم  مال( لوة لوبرل لوو خ ن لرا  

ل.وةا لفالإةدلإنر علربي ملوةنف نلوةلوةرالبم لفيلنة لوةم،ط ملوملضرالوةي   را
لمللا ج نمرالو     ملفيلو  ، للمي  للواق رميلوةالبيلة  ، للوةلوةيلة     ملإةدلوة نير لمعللمي  وةلىوجل .8

 نفرنلبلومجلوونرطهلومر لرعلومب للوملخ  البف يطرللىم لب   ف ق ملوةي بلالفيلو  ، للوئر لجلوةمخ   ملوةم ةرال
ة  ةحلمي ىلجلف يطرللضمللوةمخ   ملوةم ةرالةمي  ل نمرالو     ملوةميليالةانولوةبلرلوةألري جلومخلىلملل

لوةمي ىلجلوة يل لخجلفيلنط  لنر طه.
ل وةلولرولوةلوةيلة     ملوةدلو خ نل لوبرللإض فرالفا ةالب ة نير لمعلمي   لو  ، للوة  ثل)وة نمرا للىوجلو  ، ل .9

ووة لرر (لة ميرللف يطرللمللبن علو طورللوةبنرالوة ، رالة     ملوةي يرالووة ي يرالويوجلب مرعلوةلوجلومىض عل
و     م/ ينوةو ر لوةما وم ملوو     ملوة،لر الووي   ا للفيلو  ، للة وفرللوةنف نلى دلاي  لغرلل مررئعلوةد

 لوخلم  ا لو طبرل  ا لوة،لر ا.
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البند الثالث: نشاط األجهزة التي تتمتع بصفة المراقب في أعمال مجلس الوزراء العرب لالتصاالت 
 :والمعلومات

وةنعلىلللفيلملللومم نالوةا مالة  ماال( لول44إللوة  نالوةالبرالوةلو مالة     ملووةما وم ملفيلو  م ىا ل)
لوباللوط ىا لى د:ل27/6/2019-26وةلوجلوةالبرالب ةل هلجلخ جلوةف لجل

 منيلجلومم نالوةفنرا ل -
 توصي بـــــ      

لوة نير لمعلوةمن م ملوةلوةرالوواق رمرالووةالبرالنوملوة  الةمنعلو ئلوو رالفيلومنرطا. .1
ل .2 لوةا ما لو م نا لومنرطاللوةامجلى دلوة نير وةط  لمل ل مرع ل نفرن لةضم ل لوةمن م ملنوملوة  ا برل

 .ووةامجلى دلىلللو ئلوو رالفيلوةامجلبرللهنهلوةمن م موةمط وبال
 

 نشاط المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت .أ 
ل) لة     ملووةما وم ملفيلو  م ىا  لوةلو ما لوةالبرا لوة  نا لووةنعلىلل44إل لوةا مالل(  لومم نا فيلملل

لوباللوط ىا لى د:ل27/6/2019-26ة  ماالوةلوجلوةالبرالب ةل هلجلخ جلوةف لجل
 منيلجلومم نالوةفنرا ل -
وة للرللوةمللللمللوةمي  لواق رميلوةالبيلة  ، للوةلوةيلة     ملبرأللانرط هلخ جلوةف لجلم لبرلل -

 )ملف ( لو  م ىيلوة  نا

إةدلوةمي  لواق رميلوةالبيلة  ، للوةلوةيلة     ملى دل اولهلةلىللاىم جلم   لوبالل للرللوةريلل
لوةوئلوعلوةال لة     ملووةما وم ملووم ائجلوة  باالةه لوى دلإىلوللوة للرللبرأللانرط ه 

 وبعد المداولة،ل
 توصي بـــــ      
ة     ملفرم لبرللو  م ىيلوة  نالوةالبراللوا، طالى م لبنر طلوةمي  لواق رميلوةالبيلة  ، للوةلوةي .1

 وةلو مالة     ملووةما وم م.
للىوجلوةلوجلوةالبرالإةدلوةمر ليالوةف ى الفيلومنرطالوةمي لب رالة مي  لو ق رمي. .2
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 نشاط المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات .ب 
لة     ملووةما وم ملفي لوةلو ما لوةالبرا لوة  نا ل)لإل لوةا مال44و  م ىا  لومم نا لملل لفي لووةنعلىلل  )

لوباللوط ىا لى د:ل27/6/2019-26ة  ماالوةلوجلوةالبرالب ةل هلجلخ جلوةف لجل
 منيلجلومم نالوةفنرا ل -
وة للرللوةمللللمللوةمن مالوةالبرالة ينوةو ر ملو    جلووةما وم ملبرأللانرط ا لخ جلوةف لجلم لبرلل -

  )ملف (لو  م ىيلوة  نا

لةلىللاىم جلم   ل وبالل للرللوةريللإةدلوةمن مالوةالبرالة ينوةو ر ملو    جلووةما وم ملى دل اوله 
لوةوئلوعلوةال لة     ملووةما وم ملووم ائجلوة  باالةه لوى دلإىلوللوة للرللبرأللانرط ا  

 وبعد المداولة،
 توصي بـــــ

ل - لوةمر ليا لإةد لوةالبرا لوةلوج لو    جللىوج لة ينوةو ر م لوةالبرا لة من ما لوةمي لب را لومنرطا لفي وةف ى ا
لووةما وم م.
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 نشاط الشبكة العربية لهيئات تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات .ج 
ل) لة     ملووةما وم ملفيلو  م ىا  لوةلو ما لوةالبرا لوة  نا لوةا مال44إل لومم نا لفيلملل لووةنعلىلل  )

لوباللوط ىا لى د:ل27/6/2019-26وةالبرالب ةل هلجلخ جلوةف لجلة  ماالوةلوجل
 منيلجلومم نالوةفنرا ل -
وة للرللوةمللللمللوةربيالوةالبرالةار  مل ن رللو     ملو لنرالوةما وم ملبرأللانرط ا لخ جلوةف لجل -

  )ملف (لم لبرللو  م ىيلوة  نا

 رللو     ملو لنرالوةما وم ملى دل اوله لةلىللاىم جلوبالل للرللوةريللإةدلوةربيالوةالبرالةار  مل ن
لم   لوةوئلوعلوةال لة     ملووةما وم ملووم ائجلوة  باالةه لوى دلإىلوللوة للرللبرأللانرط ا  

 ل
 وبعد المداولة،

 توصي بـــــ

ل - لوةالبرا لة ربيا لوةمي لب را لومنرطا لفي لوةف ى ا لوةمر ليا لإةد لوةالبرا لوةلوج لو     مللىوج ةار  مل ن رل
لو لنرالوةما وم م.
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التعاون العربي المشترك مع المجموعات والمنظمات اإلقليمية األخرى في مجال  :لرابعالبند ا
 االتصاالت وتقنية المعلومات

 

 :التعاون العربي الصيني -1
ل) لة     ملووةما وم ملفيلو  م ىا  لوةلو ما لوةالبرا لوة  نا ل44إل لووةنعلىلل لوةا مال(  لومم نا فيلملل

لوباللوط ىا لى د:ل27/6/2019-26ة  ماالوةلوجلوةالبرالب ةل هلجلخ جلوةف لجل
 منيلجلومم نالوةفنرا ل -
وةنلجلوة ينوةو ر لولي لرمرالوةالبرالة ا وللولوةالبيلةنلجلوة ينوةو ر لب ملووةالرلوةمللللمللوةمليئلوة رني -

ل)ملف ( وةب،لعل
 ل

 وبعد المداولة،
 بـــــ توصي

وةمنحلوةمللمالمللوة  ن لوةط  لمللوةمن مالوةالبرالة ينوةو ر لو    جلووةما وم ملوة،لصلى دل امرلل -1
لوةفنرالةم    دل مرعلىلوئلوعلو     ملوةال لة     ملووةما وم مل وة رنيلب ة نير لمعلومم نا

 ل.وةلوجلوةالبرا
ةمليئلوة رنيلوةالبيلةنلجلوة ينوةو ر لب مي لرمرالوةالبرال ي ف لجلمللووة ا وللمعلولىوجلوةلوجلوةالبرالة -2

   نا.  م ى ملوةة ا وللووة ينوةو ر لووةنلجلوةب،لعلووةط  لمللوةمليئل للرلل للرلللولعلىللونرط هل 
نل طلو   جلمووف جلومم نالوةفنرالةم   لوةوئلوعلوةال لة     ملووةما وم ملبوةط  لمللوةلوجلوةالبرال -3

ة وو جلمعلوةمليئلوة رنيلوةالبيلمللا جلولفيليجلمنا ل ملوةمانرالب      ملو لنرالوةما وم مب ة ا
ل لوةب،لع  لووةنلج لووة ينوةو ر  لة ا ول لوةالبرا لب مي لرمرا لوة ينوةو ر  لاوللة نير ةنلج لوة للربرا و ، ر   م
لوةالل لوة رللووةلوج لوةمر ل لبرل لفيلوةم   ملنوملو ه م ل لولشلوةامجلوة طورلرا لفيلإط للخطا برا

 ووة للر لوةينورالة مليئلوة رنيلوةالبيلةنلجلوة ينوةو ر لووةمموةال ئ ر  لاولي ر  لمللوة  ن لوة رني.
 
 
 :األفريقيالتعاون العربي  -2

ل) لو  م ىا  لة     ملووةما وم ملفي لوةلو ما لوةالبرا لوة  نا لوةا مال44إل لومم نا لملل لفي لووةنعلىلل  )
لوباللوط ىا لى د:ل27/6/2019-26ة  ماالوةلوجلوةالبرالب ةل هلجلخ جلوةف لجل

  لمنيلجلومم نالوةفنرا -
 ووةمرلو لوةمل لحل نفرنهلمعلوة  ن لو فلرليل )ملف ( -
 

 وبعد المداولة،
 توصي بـــــ

لو فلرلي.ل ة  نوى م لبم ل  خنهلو م نالوةا مالفيلوط للوة ا وللوةالبيلوةمر ل لمعللوا، طا -
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 :التعاون مع منظمة المرأة العربية -3
ل) لة     ملووةما وم ملفيلو  م ىا  لوةلو ما لوةالبرا لوة  نا لوةا مال44إل لومم نا لفيلملل لووةنعلىلل  )

لوباللوط ىا لى د:ل27/6/2019-26ة  ماالوةلوجلوةالبرالب ةل هلجلخ جلوةف لجل
 منيلجلومم نالوةفنرا ل -
ل)ملف (من مالوةملاجلوةالبرال،وجلانرطالوةمن مال لوةالرلوةمللللملول -

 
 وبعد المداولة،

 توصي بـــــ
لوة نمرال .1 لاهلوف ل ،لر  لفي لمنا  لة ي ف لج لوةالبرا لوةملاج لمن ما لمع لوة نير  ل ي رف لو م نا لمل وةط  

لوةمي لومالووةخ  الب ميرللوةملاجلب ي خلولل ينوةو ر لو     ملوةما وم مل.
 للرلل ل لرللبريجللولعلى دلو  م ى ملوة  نالوةالبرالوةلو مالة     مللوةملاجلوةالبرالمن ماوةط  لملل .2

ل.ووةما وم مليبنلللو للى دلاىم جلوة  نا
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 :: المبادرة العربية لحوكمة اإلنترنت في المنطقة العربيةالخامسالبند 
ل لة     ملووةما وم ملفيلو  م ىا  لوةلو ما لوةالبرا لوة  نا لوةا مال44)إل لومم نا لفيلملل لووةنعلىلل  )

لوباللوط ىا لى د:ل27/6/2019-26ة  ماالوةلوجلوةالبرالب ةل هلجلخ جلوةف لجل
 منيلجلومم نالوةفنرا ل -
ييوو(ل،وجل ،لرثلة نالوممللوةم ،لجلو ق   لرالوو   م ىرالةبلبيلآير )والوةمللللمللقبجلالرووة -

ل لوةالبيل،وج لوة،وول لوةمي للمن وما لوة،يوم ملفي للول ل ائرئ لوان لنملو لة،ويما لوةا ةمرا وةلض ر 
 وةالبيلة من لىلوةا ةمي.)ملف (

 
 وبعد المداولة،

 توصي بـــــ
لىلرل،وجل .1 لة للرما  لةبلبيلآير )و ييوو( لو ق   لرالوو   م ىرا لوةم ،لج لوممل لوةريللإةدلة نا  للرل

وةا ةمرالة،ويمالوان لنملول ائرئللوللوة،يوم ملفيلوةمي لل ،لرثلمن ومالوة،ووللوةالبيل،وجلوةلض ر ل
 وةالبيلة من لىلوةا ةمي.

لوةط  لمللومم نالوةفنرالوللوجلهنولوةبنللفيلاىم جلوةفلر لوةمانيلبرؤوللو ن لنم. .2
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 :حتوى الرقمي العربيمالمنتدى اإلقليمي لل: دسالبند السا
لة     مل لوةلو ما لوةالبرا لوة  نا ل)إل لوةا مال44ووةما وم ملفيلو  م ىا  لومم نا لفيلملل لووةنعلىلل  )

لوباللوط ىا لى د:ل27/6/2019-26ة  ماالوةلوجلوةالبرالب ةل هلجلخ جلوةف لجل
 منيلجلومم نالوةفنرا ل -

 
 وبعد المداولة،

 
 توصي بـــــ

ل.ل2020خ جلوةلبعلوموجلمللى للموىللةالللوةمن لىللوةا مالب ة نير لمعللوةالقطللة ،لرللومم نا ي رفل -
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 :: تشكيل فريق عمل للتحضير الجتماعات مجلس االتحاد الدولي لالتصاالتالسابعالبند 
ل) لة     ملووةما وم ملفيلو  م ىا  لوةلو ما لوةالبرا لوة  نا لوةا مال44إل لومم نا لفيلملل لووةنعلىلل  )

لوباللوط ىا لى د:ل27/6/2019-26ة  ماالوةلوجلوةالبرالب ةل هلجلخ جلوةف لجل
 منيلجلومم نالوةفنرا ل -
ووةم ،  ملوةووللجلمللوةمم يالوةمبلبرالى دلمل لحللوةالو م لوملوةالبرالوةم ،لجلة ريرجلفلر لىمجل -

 )ملف (ة  ،ضرللةلولوملم   لو  ، للوةلوةيلة     مل 
 

 وبعد المداولة،
 

 توصي بـــــ
ل .1 للوةا لمل لح لى د لم   لوةمووفلا لةلولوم لة  ،ضرل لىلبي لىمج لفلر  لانر ع لوةم ،لج لوةالبرا وام لوم

لو ي رفل لوةمبلبرا  لوةمم يا لمل لوةووللج لوةم ،  م لو ى ب ل لبارل لومخن لمع لة     م لوةلوةي و  ، ل
لومم نالوةا مالبإى للفلر لوةامجلوةمؤقملوةمي فلب طورللوةاري رالوةل  مالومي  لو ا لبانولوةخ وص.

لو .2 لوةال لة     ملووةما وم مةط  لمللومم نا لةم   لوةوئلوع لوةفلر لوةمئمعللوةفنرا وة نير لبرللهنو
لوةلوةيلة     م.لو  ، لوةا م الفيلم  جللفل لوةامجلوةالبرالوةفنرالوةم خ  ا رير هلوي فال
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الوزراء العرب : منهجية عمل الفرق الفنية المتخصصة التي تعمل في إطار مجلس الثامنالبند 
ل:لالتصاالت والمعلومات

ل) لة     ملووةما وم ملفيلو  م ىا  لوةلو ما لوةالبرا لوة  نا لوةا مال44إل لومم نا لفيلملل لووةنعلىلل  )
لوباللوط ىا لى د:ل27/6/2019-26ة  ماالوةلوجلوةالبرالب ةل هلجلخ جلوةف لجل

 منيلجلومم نالوةفنرا ل -
لملل - لبرألل الرجلووةم ،  ملوةووللج لوةم ،لج لو م لوملوةالبرا لىمجللوةا لى دلولقا لوةمبلبرا وةمم يا

 منا رالىمجلوةفل لوةفنرالوةم خ  الوة يل امجلفيلإط للم   لوةوئلوعلوةال لة     مل )ملف (
 

 وبعد المداولة،
 

 توصي بـــــ
 

وةالبرالوةم ،لجلبرألل الرجلمنا رالىمجل ي رفلومم نالوةا مالبإى لجل امرللوةولقالوةمللمالملللوةالوام لومل -
لوة يل امجلفيلإط للم   لوةوئلوعلوةال لة     ملووةما وم ململلا جلإبلوعل لوةم خ  ا وةفل لوةفنرا
لةمن قر ا لخ جلو   م  لوةل لللة  نالوةالبرالوةلو مالة     ملووةما وم ملمعل ل مارلو وةم ،  ملبرأنا 

ل.دلوةولقالمللقبجلوةمم يالوةمبلبرالبارللو ى ب لاخنلوةم ،  ملوةووللجلى 
ل  
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 :قتصاد الرقمي في المنطقة العربيةالبند التاسع: اال
ل) لة     ملووةما وم ملفيلو  م ىا  لوةلو ما لوةالبرا لوة  نا لوةا مال44إل لومم نا لفيلملل لووةنعلىلل  )

لوط ىا لى د:لوبالل27/6/2019-26ة  ماالوةلوجلوةالبرالب ةل هلجلخ جلوةف لجل
 منيلجلومم نالوةفنرا ل -
ووةللويالوةمللمالمللقبجلة نالوممللوةم ،لجلو ق   لرالوو   م ىرالةبلبيلآير )و ييوو(لبانوولل"اف  ل -

 و ق   للوةلقميلفيلوةمنطلالوةالبرا" )ملف (

 توصي بـــــ
 

لة     ملووةما وم مل .1 لوةالبرا لو ي لو ر را لبانوولل ي رفلفلر لب ولج لمللواييوو لوةمللما لوةللويا بمن قرا
لقبجل لمل لوةلقميلووةمالج لة ق   ل لوةالبرا لوينة لو ي لو ر را لوةالبرا"  لوةلقميلفيلوةمنطلا "اف  لو ق   ل

 و  ، للوةالبيلة ق   للوةلقميلوة  بعلةم   لوةو،لجلو ق   لرا.
لوةالبي .2 لوو  ، ل لواييوو لفيلاىم جلو  م ى ملفلر لل ي رفلومم نالوةا مالبلىوج لوةلقميلة مر ليا ة ق   ل

 ب ولجلو ي لو ر رالوةالبرالة     ملووةما وم ملة للرللىلرل للرميل،وجلو ولو لوة يل لل للرما لمللقب ال.
للىوجلوةمن مالوةالبرالة  نير لمعلفلر لب ولجلو ي لو ر رالوةالبرالة     ملووةما وم ملفيلهنولوةخ وص. .3

ل  
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 :لمجموعة العربية للتعاون الفضائيا لبند العاشر:ا
ل) لة     ملووةما وم ملفيلو  م ىا  لوةلو ما لوةالبرا لوة  نا لوةا مال44إل لومم نا لفيلملل لووةنعلىلل  )

لوباللوط ىا لى د:ل27/6/2019-26ة  ماالوةلوجلوةالبرالب ةل هلجلخ جلوةف لجل
 منيلجلومم نالوةفنرا ل -
ملوةالبرالوةم ،لجلوم للوة ل،ر لب اولللوةالواوةللوللوةخ صل"وة ،ف لوةوولللمللوةمم يالوةمبلبرالى دل -

ل"ل)ملف لوة ،ف (ةم موىالوةالبرالة  ا وللوةفض  ينر علوا

 توصي بـــــ

وةالبراللوةط  لملللوةالوام لوملوةالبرالوةم ،لجلب للرللمنيلجلر ل،ال،وجلوةمب للجلوةخ  البإنر علوةم موىا -
لة  ا وللوةفض  يلةمن قر ا لفيلو   م  لوةل لللة  نا لووةن للفيلوخ   صلوة  نالة ن للفيلهنولوةموضو ل.
ل  
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 البند الحادي عشر: مساهمات المملكة العربية السعودية:
ل) لة     ملووةما وم ملفيلو  م ىا  لوةلو ما لوةالبرا لوة  نا ل44إل لومم نا لفيلملل لووةنعلىلل وةا مال( 

لوباللوط ىا لى د:ل27/6/2019-26ة  ماالوةلوجلوةالبرالب ةل هلجلخ جلوةف لجل
 منيلجلومم نالوةفنرا ل -
 للرلل،وجلاىم جلم   لو  ، لل)ملف (لوللووي الورلوفللوةمم يالوةالبرالوةياولرالة مي هم ملوة  ةرا -

ل )ملف (ل2019وةلوةيلة     م

 توصي بـــــ
 

 مبادرة "العاصمة العربية الرقمية"اطالق أوال : 
لبألل -ال لوةمم يا لووة ل،ر لبمل لح لوةلقمرا لوةالبرا لوةا  ما لبرأل لوةياولرا لوةالبرا لوةمم يا لمب للج وى م ل

ل يوللملرنالوةلر رلووجلى  مالىلبراللقمرال.
 ق لوحلآةرالر للالل لوللوةمن مالوةالبرالة ينوةو ر ملو    جلووةما وم ملب ة نير لمعلوةلوجلو ىض عل - ل

لوى م له ل خ ر لل"وةا  مالوةالبرالوةلقمرا".
لوةمب للجل -جل لهنه لة نفرن لوةلوج لبرل لوة نير  لووةما وم م لو    ج لة ينوةو ر م لوةالبرا لوةمن ما ل  وةد ول

 مي لب  .
وةياولرالى دل مرعلوةلوجلوةمللمالمللوةمم يالوةالبرالوة  ةرالولوةط  لمللومم نالوةا مال امرللوةمي هم مل ثانيا :

ل.ل15/10/2019وةالبرالووةط  لمنا لإبلوعلم ،   ا لومووف جلو م نالوةا مالبا فيلموىللاق  هل
لووةخلم مل -ال لوةمن   م لوةوج لو يارج لةلىل لوةالبرا لوةب لول لفي لوة رلرا م لو لومن ما  ،لرث

 امجلبريللفيل مرعلوةب لوللوو ن مالووة طبرل ملوة لنرالوةما وم ملوةمن  الفيلوةوطللوةالبيلة
لوةالبرا

ل ائرئل،ضوللوة  ما ملوةالبرالفيلمن  ملوة ا رللوةلقمرا - ل
ل بنيلمؤرللوة ،وجلوةلقميلى دلوللريولل،ي  لة نو لو   م ىي. -جل
ل بنيلم   لو،لوملوة ،وجلوةلقميلوةالبي -لل
للإنر عل نلو لىلبيلةلىلللووللو ىم جلولوةمؤيي ملوةن ر ا -هل

 
لى  ثالثا : لمللوا، طا لب ة للرللوةمللل ل  ع لبم  لوةلوةيلم   لوةياولرال،وجلاىم جلم   لو  ، ل لوةالبرا وةمم يا

ل.2019 ة     م
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 : 2030األجندة الرقمية العربية  البند الثاني عشر:
ل) لة     ملووةما وم ملفيلو  م ىا  لوةلو ما لوةالبرا لوة  نا لوةا مال44إل لومم نا لفيلملل لووةنعلىلل  )

لوباللوط ىا لى د:ل27/6/2019-26وةلوجلوةالبرالب ةل هلجلخ جلوةف لجللة  ماا
 منيلجلومم نالوةفنرا ل -
لو ق   لرالوو   م ىرالةبلبيلآير )و ييوو( - لوةم ،لج لوةامجلوةمللمالمللقبجلة نالوممل بانوولللوولقا

 .)ملف ("2030واط للو ي لو ر يلةأل نلجلوةلقمرالوةالبرال"
 

 توصي بـــــ

لوةلقمرالوةالبرال"" ي رفلومم نالوةا مالبالرلولقالوةامجلبانوولل - "لى دل2030واط للو ي لو ر يلةأل نلج
فلر لب ولجلو ي لو ر رالوةالبرالة     ملووةما وم ملةمن قر ا لفيلو  م ىهلوةل لللوني  م لبم ل  علفيلوةبنلل

 وة  يع.
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 ( للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات45)البند الثالث عشر: موعد ومكان االجتماع 

ل) لة     ملووةما وم ملفيلو  م ىا  لوةلو ما لوةالبرا لوة  نا لوةا مال44إل لومم نا لفيلملل لووةنعلىلل  )
لوباللوط ىا لى د:ل27/6/2019-26ة  ماالوةلوجلوةالبرالب ةل هلجلخ جلوةف لجل

 منيلجلومم نالوةفنرا ل -

 وبعد المداولة،
 توصي بـــــ

ب ةلر رلولل9/12/2019-7ة  نالوةالبرالوةلو مالة     ملووةما وم ملخ جلوةف لجلل45ىلللو   م  ل 
لةم   لوةوئلوعلوةال لة     ملولوةما وم ملمب رلج.ل23ة مي  لوة نفرنعلولوةلولجلل46نة لقبجلونال للوةلولجل

ل  
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 ختام أعمال االجتماع:

ةادلومم ناالوفيلنا رالو   م  لو امل - وة  نالوةريللإةادلل  ياالو   ما  لى ادل،ياللإلولجلوة  يا م لوو 
وةفنرااالةم  اا لوةااوئلوعلوةااال لة   اا  ملووةما وماا ملى اادل اولهاا لة ن اارللو  م ىاا ملوم  باااالاىماا جل

 فل لوةامج لوى دل،يللواىلولل   م  لوة  نا.

وةيا بلالفايلاىما جلو م ناالوةفنراالةم  ا ليم لو املوة  نالوةريللإةدلوةيارل/خ ةللفاولجلى ادلم اولو اهل -
لوة وفر .م منرالةهلبلووللوة للللولوةوئلوعلوةال لة     ملووةما وم مل

يمااا لو ااااملوة  ناااالوةرااايللإةااادلفااال لوةاماااجلوةالبراااالوة  بااااالم اااائجلم  ااا لوةاااوئلوعلوةاااال لة   ااا  مل -
لووةما وم ملى دل اوله لخ جلوةف لجلم لبرللونال لللول يلوة  نا.ل

اى للوةل ر لنا رالو   م  لر يلو لوملاللو لة  االلوةانعلبنة اهل مراعلوةوفاوللان ا حلاىما جلهانولو   ما  ل -
م منراا لة  مرااعلىااولجلياا ةمالةااب لهل ليماا لو ااهلفاايلي م ااهلوةخ  مرااال لاالرلهلوراايلهلةمم  اايلومم نااالوةفنرااال

ن ا حلاىما جلو   ما  لوواىالوللةم   لوةوئلوعلوةال لة     ملووةما وم ملةياجلما لبانةوهلفايليابرجلإ
ةااهلويااانة لقاالللوةااال ر لراايلهلةمم  ااارللياااجلماال:لوةمي ااا لواق رماايلوةالبااايلة  ،اا للوةااالوةيلة   ااا  م ل

ي لرمراالوةو را لب منوةمليئلوة رنيلوةالبيلةنلاجلوة يلوةمن مالوةالبرالة ينوةو ر ملو    جلووةما وم م 
من مااالوةماالاجلوةالبرااا لا االو اللو   ماا  لبااحلو اللومل ل،اا  اللعلولوةالبرااالة ا ااوللووة ينوةو راا لووةنلااجلوةب،االل

لوةمللما.


