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االجتماع األول لفريق العمل العربي المكلف بالتحضير 
(2018لمؤتمر المندوبين المفوضين )دبي   

 )20/12/2017-18:دبــي(

 جامعة الدول العربية
 القطاع االقتصادي

االتصاالت وتقنية المعلومات تنمية إدارة  
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تحضير لمؤتمر المندوبين المكلف باللفريق العمل العربي  جتماع األولتقرير وتوصيات اال

 (20/12/2017-18)دبي:  المفوضين

 :أوالً: تمهيد

للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت  41باإلشارة إلى التوصية الصادرة عن االجتماع 

الترحيب برغبة دولة اإلمارات العربية المتحدة في استضافة ( بشأن 13/7/2017والمعلومات )األمانة العامة: 

 ،2017ديسمبر شهر فعاليات االجتماع التحضيري األول لمؤتمر المندوبين المفوضين خالل 

وباستضافة كريمة من دولة اإلمارات ، وبناء على الدعوة الموجهة من األمانة العامة لجامعة الدول العربية

العربية المتحدة ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت، عقد فريق العمل العربي المكلف بالتحضير لمؤتمر 

 (.2017/  12/  20 – 18)خالل الفترة ة دبي بدولة اإلمارات المندوبين المفوضين اجتماعه األول في مدين

 جتماع:ثانياً: اال

قطاع تنظيم ل العامة لهيئةبا لقطاع االتصاالت المدير العامنائب  -ماجد المسمارسعادة /  ،افتتح االجتماع

بأهمية منوهاً و في بلدهم الثانيالمشاركة  الشقيقة العربيةمرحباً بالوفود  - العربية المتحدة ماراتاالتصاالت بدولة اإل

دور المجموعة العربية خالل الدورات األخيرة من مؤتمر المندوبين المفوضين، وتمنى أن تكون الدورة المقبلة 

للمؤتمر مناسبة جديدة لتأكيد أهمية العمل العربي المنسق على الساحة الدولية بما يخدم مجتمعاتنا ودولنا وأمتنا بشكل 

إلى أهمية الزمن التي تزداد على نحو اضطرادي، إذ بات للزمن مقياس جديد من حيث وتيرة كما أشار . عام

ضمن االتحاد الدولي لالتصاالت أن نكون في موقع الفعل عربية  مجموعةالتبدالت والمستجدات، وأنه علينا ك

ن موقع المشاركة ال من موقع والتأثير سواء تعلق األمر بنشاطاتنا ضمن المؤتمر، أو بتحضيراتنا لدخول المستقبل م

 النجاح والتوفيق.كل جتماع تمنى لالفي الختام و، التلقي

باألمانة العامة  ير إدارة تنمية االتصاالت وتقنية المعلوماتمد خالد فودة /للسيدفتتاحية تال ذلك كلمة ا 

تنظيم االتصاالت اإلماراتية على رحب فيها بدوره بالوفود المشاركة وقدم الشكر إلى هيئة جامعة الدول العربية، ل

، كما تقدم للهيئة بالتهنئة على استضافة دولة اإلمارات العربية المتحدة استضافة االجتماع وحسن االستقبال والوفادة

شيدا ملعربي في جميع المحافل العالمية إلى أهمية التنسيق ا. ثم أشار PP-18لمؤتمر المندوبين المفوضين القادم 

قامت به المجموعة العربية في التحضير للمؤتمر العالمي السابق لتنمية االتصاالت )بوينس أيرس بالدور الذي 

2017.) 

هيئة تنظيم االتصاالت  – المدير التنفيذي إلدارة الطيف التردديقام بدوره المهندس/ طارق العوضي )

، بإلقاء كلمة بعد اختياره لتولي رئاسة الفريق، حيث رحب بالوفود المشاركة، وتقدم بدولة اإلمارات العربية المتحدة(

، يحتاج إلى كثير من PP-18إليهم بالشكر على ثقتهم فيه لتولي رئاسة الفريق، وأفاد أن التحضير للمؤتمر القادم 

لخروج من المؤتمر بأفضل النتائج العمل وأن هذا العمل يتطلب تضافر جهود جميع ممثلي الدول العربية، للمحاولة با

التي تهم  يعضااختيار الموكذلك أكد م/ طارق خالل كلمته على أهمية  صب في مصلحة المواطن العربي.تالتي 

كما  المؤتمر،المنطقة العربية والتركيز عليها عند إعداد المقترحات العربية المشتركة وذلك لتوحيد الجهود خالل 
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 المقترحات التي تقدم إلى المؤتمر.كافة متابعة  شدد على ضرورة

 

 :االجتماع: المشاركة في ثالثاً 

مملكة واإلمارات العربية المتحدة، دولة ) عربية دول (9)من  مشاركاً  35االجتماعالمشاركين في  بلغ عدد 

سلطنة وجمهورية السودان، ولمملكة العربية السعودية، ا، والشعبية الديمقراطيةالجزائرية والجمهورية البحرين، 

األمانة الفنية لمجلس الوزراء  باإلضافة إلى (المملكة المغربيةو ،وجمهورية مصر العربيةدولة الكويت، وُعمان، 

لالتصاالت  المكتب الفنيل من عن كحضر ممثلون مراقب بصفة وبالجامعة العربية تصاالت والمعلومات الالعرب ل

تصاالت التحاد الدولي لالوالمكتب اإلقليمي العربي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ل التابع لألمانة العامة

 .جتماعين في االقائمة بأسماء المشارك تضمني (1الملحق رقم ).(عربسات) لالتصاالت الفضائيةالعربية  المؤسسةو

 

 :)البند الثالث على جدول أعمال االجتماع( الزمني: جدول األعمال والبرنامج رابعاً 

 .(2الملحق رقم )على النحو الوارد في جتماع الماد جدول أعمال ااعتتم  

 :لالجتماع المقدمة الوثائق: خامساً 

( 7من دولة اإلمارات، و) (5):  التالي النحو على ثيقةو (21) جتماعاال هذا في المقدمة الوثائق عدد بلغ

، من جمهورية مصر العربية تين، ووثيقوثائق من جمهورية السودان (6)و السعودية،وثائق من المملكة العربية 

 المقدمة الوثائق بجدوال يبين (3) رقم الملحق. ووثيقة مقدمة من المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت

 .االجتماع هذا إلى

 :: نتائج االجتماعسادساً 

 :)البند الثاني على جدول أعمال االجتماع( ونوابه الفريق رئيس انتخاب (1

ابعةة لمجلةس الةوزراء العةرب لالتصةاالت والمعلومةات التةي توفقا لمنهجية عمل الفرق الفنية المتخصصة ال
تكون رئاسة فرق العمل المعنية بالتحضير للمؤتمرات الدولية للدولة المضيفة للمؤتمر التالي، وذلك إذا أن  تنص

 ،ما كان المؤتمر سيعقد في أحد الدول العربية

سوف يعقد فةي مدينةة دبةي بدولةة اإلمةارات العربيةة ، PP-18ونظرا ألن مؤتمر المندوبين المفوضين القادم 

المهنةةدس/ طةةارق العوضةةي )المةةدير  ، فقةةد تةةم تسةةمية2018نةةوفمبر  16أكتةةوبر الةةى  29 المتحةةدة خةةالل الفتةةرة

رئيسةا لفريةق العمةل العربةي  (تنظيم االتصاالت بدولةة اإلمةارات العربيةة المتحةدةة بهيئ التنفيذي للطيف الترددي
 المكلف بالتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين، وجاءت الترشيحات لنواب الرئيس كالتالي:

 

 المهندس/ األنصاري المشاقبة المملكة األردنية الهاشمية  -

 خيارآمال المهندسة/             الجمهورية الجزائرية -
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   المهندس/ عبد الرحمن الحسن المملكة العربية السعودية  -

 دان                   المهندس/ مصطفى عبد الحفيظجمهورية السو -

 سلطنة عمان                         المهندس/ سالم الشنفري -

  محمد اإلدريسي المهندس/ سيدي  المملكة المغربية  -

تشكيل الفريق المبين أعاله نهائيا مع عدم إضافة أي نواب جدد خالل  كما اتفق الفريق على أن يكون

للترشح للمناصب المختلفة إعطاء األولوية لباقي أعضاء الفريق والتأكيد على ، االجتماعات القادمة للفريق

 المؤتمر.لجان لمشاركة في لللجان المؤتمر، وذلك إلعطاء الفرصة ألكبر عدد من أعضاء الفريق 

 :على جدول أعمال االجتماع( رابع)البند التحضيرات الدولة المستضيفة للمؤتمر استعراض  (2

 

 ( 1ناقش االجتماع الوثيقة رقم،) تصاالت بدولة اإلمارات العربية المتحدة،والمقدمة من هيئة تنظيم اال 

الذي عقد في بوسان بجمهورية  PP-14حيث تم استعراض بعض المعلومات عن المؤتمر السابق 

ض التحضيرات الحالية التي تقوم بها دولة اإلمارات العربية المتحدة ااستعرتم كوريا الجنوبية، ثم 

(، بما في ذلك 16/11/2018 – 29/10المقرر انعقاده في دبي خالل الفترة ) PP-18للمؤتمر القادم 

من المقرر أن يكون  هأفاد ممثل دولة اإلمارات أن، كما الخاص به شعار المؤتمر والموقع االلكتروني

شهادة كمؤتمر الذي سوف يحصل على الدولي لالتصاالت لمؤتمر األول لالتحاد هذا المؤتمر هو ا

 صديق للبيئة.

 

 :على جدول أعمال االجتماع( الخامس)البند  منهجية وآلية عمل الفريقاستعراض  (3

 

 تصاالت بدولة اإلمارات العربية المتحدة،والمقدمة من هيئة تنظيم اال ،(2االجتماع الوثيقة رقم ) ناقش 

)دبي،  آلية ومنهجية عمل فريق العمل العربي المكلف بالتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضينحول 

 : ت اآلتيةمقترحاال. تناولت الوثيقة (2018

 منهجية الفريق. 

 تجاه )التعديل على نصوص دستور االتحاد الدولي لالتصاالت و/أو اتفاقيته،  آلية عمل الفريق

 التعديالت على قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين، المقترحات العربية المشتركة(.

 .التنسيق بين الدول العربية، والتنسيق بين المجموعة العربية والمجموعات اإلقليمية األخرى 

  والمؤازرين.مهام المنسقين 

 ( والمقدمة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالمملكة العربية 3ناقش االجتماع الوثيقة رقم ،)

د وسيلة حيث أكدت الوثيقة على أهمية إيجا المقبلة الفترة خالل لفريقا عمل آليةحول السعودية، 

 لالتصال عن بعد بين أعضاء الفريق كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

  اد الدولي لالتصاالت عن استعداد / إبراهيم حداد، مدير المكتب اإلقليمي العربي لالتحهندسمالأعرب

 .go to meetingمن خالل تطبيق االجتماعات االفتراضية المكتب للمساعدة في إجراء 

  ن / مصطفى عبد الحفيظ، ممثل الجمهورية السودانية بأن الهيئة القومية لالتصاالت بالسوداالمهندسأفاد

 قامت بتدشين تطبيق لالتصال عن بعد، وأن الهيئة ترحب باستخدام الفريق لهذا التطبيق.
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  تم تكليف المهندس/ ناصر المرزوقي، ممثل دولة اإلمارات العربية المتحدة بتحديث الوثيقة اإلماراتية

قام ن والمناقشات التي تمت حول هاتين الوثيقتيفي ضوء وثيقة السعودية وما تناولته الفي ضوء 

 .لالجتماع إلى الفريق في اليوم التالي بتقديمها

 

 :يلي بما الفريق أوصى المناقشة، وبعد

آلية ومنهجية عمل فريق العمل العربي المكلف بالتحضير للمؤتمر القادم للمندوبين المفوضين  اعتماد .1

 على النحو المرفق بتقرير وتوصيات االجتماع. (2018)دبي، 

مشاركة األمانة العامة لجامعة الدول العربية رئاسة الفريق في أعمال التنسيق التأكيد على أهمية  .2

 العربي خالل أعمال المؤتمر والتنسيق العربي مع المجموعات اإلقليمية األخرى.

 لمناقشة مواضيع محددة. اجراء االجتماعات االفتراضيةالطلب من أعضاء الفريق  .3

على الدولة التي تقدم أي مقترح، أن تسمي منسقا لهذا المقترح، وأن يتم تركيز المقترحات في  .4

 لمجموعة العربية.لالموضوعات الهامة 

 

 :على جدول األعمال( سادس)البند النبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت ومؤتمر المندوبين المفوضين  (4

 

 المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت من والمقدمة (،4رقم )الوثيقة  االجتماع استعرض 

، واشتمل (2018مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد الدولي لالتصاالت لعام  حول )عرضا تقديميا

 العرض على:

 .تعريف بمؤتمر المندوبين المفوضين الذي يعقده االتحاد الدولي لالتصاالت 

 .برنامج عمل المؤتمر 

  من الذي يحق له المشاركة، اعداد المشاركين في المؤتمر السابق( المشاركة في المؤتمرPP-14.) 

  الهيكل المقترح والجدول الزمني للمؤتمرPP-18 بناء على معطيات مؤتمر ،PP-14. 

 .كيفية التحضير للمؤتمر 

  كيفية إعداد المقترحات من خالل واجهةConference Preparatory Interface (CPI). 

 .المواعيد النهائية لتقديم المساهمات، وكيفية إرسالها 

 .أوراق االعتماد 

  الدعايةسياسة. 

 .اقتراح فارزي األصوات لعملية االنتخابات والتصويت 

  لرئيس للمؤتمر واللجان التابعة لهالمناصب الرئيس ونواب اقتراح. 

 .الجدول الزمني لالجتماعات التحضيرية للمجموعات اإلقليمية 

 .االجتماع التحضيري غير الرسمي بين األقاليم 

 .كيفية اإلعداد للسفر واإلقامة في دبي 
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 ( 5استعرض االجتماع الوثيقة رقم،)  هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالمملكة العربية والمقدمة من
تضمنت و ،PP-14 لالتصاالت الدولي المفوضين لالتحاد المندوبين مؤتمر نتائج السعودية، حول أهم

 هذه الوثيقة:
 من حيث رئيس المؤتمر، ورؤساء ونواب رؤساء لجان المؤتمر وفريق العمل التابع  هيكلة المؤتمر(

 .للجلسة العامة للمؤتمر(
 .أهم نتائج المؤتمر 

 ( 6استعرض االجتماع الوثيقة رقم،)  والمقدمة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالمملكة العربية

 تضمنت هذه، ولالتصاالت الدولي المفوضين لالتحاد المندوبين مؤتمرعن  نظرة عامةالسعودية، حول 

 الوثيقة:

 .خلفية عن مؤتمر المندوبين المفوضين 
  لمحة عن مؤتمر المندوبين المفوضينPP-14. 
  (.2018 -2015االنتخابية للفترة )الترشح لمناصب االتحاد 
 .جدول أعمال المؤتمر 
 .هيكلة المؤتمر 

 

 وبعد المناقشة، أوصى الفريق بما يلي:

 

الجتماع الخامس لفريق العمل العربي المكلف لبتوجيه الدعوة للدول العربية تكليف األمانة العامة  .1

 في وقت مبكر.، 28/10/2018يوم األحد المقرر انعقاده بالتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين 
 

دعوة الدول العربية إلى تقديم الوثائق إلى اجتماعات فريق العمل العربي المكلف بالتحضير لمؤتمر  .2

سوف  هذا الموعدعلى األقل، والوثائق التي سوف تقدم بعد  بأسبوعالمندوبين المفوضين قبل االجتماع 

 يتم أخذ العلم بها فقط.

الذي سيعقده االتحاد الدولي  لألقاليماالجتماع التنسيقي غير الرسمي دعوة الدول العربية للمشاركة في  .3

 افي هذ remote participationامكانية المشاركة عن بعد ، علما بأن هناك 2018 سبتمبرلالتصاالت في 

 .االجتماع

على هامش االجتماع الرابع لألقاليم االجتماع التنسيقي فة لسعودية في استضاالترحيب برغبة المملكة العربية ا .4

 27إلى  23خالل الفترة من لفريق العمل العربي المكلف بالتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين المقرر انعقاده 

هيئة  االتصاالت وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية واالتحاد بين  التنسيق، على أن يتم 2018سبتمبر 

 .حول استضافة االجتماع التنسيقي بين األقاليم الدولي لالتصاالت 
 

 

على  بعسا)البند الاستعراض ألبرز مخرجات مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت، وفرق العمل التابعة له  (5

 :جدول األعمال(

 

 والمقدمة من هيئة تنظيم االتصاالت بدولة اإلمارات العربية (7رقم ) الوثيقة االجتماع استعرض ،

 الوثيقة:"، وتضمنت هذه 2017أبرز نتائج دورة المجلس لعام المتحدة حول "

 الدولي االتحاد مجلس لدورات الواردة المقترحات ودراسة للتحضير عربي فريق تشكيل 
 .لالتصاالت

 2017لعام المجلس لدورة العربية الدول من المقدمة المقترحات. 
 العام لهذا االتحاد مجلس دورة خالل نوقشت التي والمواضيع المساهمات أبرز. 
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 2017لعام المجلس دورة خالل قدمت التي البيانات. 

  والمقدمة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالمملكة العربية (8رقم ) الوثيقة االجتماعاستعرض ،

 "، وتضمنت هذه الوثيقة:2017أحداث دورة مجلس االتحاد لعام السعودية حول "

 .الجلسة االفتتاحية 

 2017لعام  االتحاد مجلس دورة خالل نوقشت التي لموضوعاتا أبرز. 

 2017لعام المجلس دورةترشيحات التي تم اإلعالن عنها أثناء ال. 
 .أهم نتائج اجتماعات دورة هذا المجلس 
 

 تقرير عن فريق  ، والمقدمة من المملكة العربية السعودية حول(9االجتماع الوثيقة رقم ) استعرض(

 – CWG) المتصلة باإلنترنت لدوليةا العامة سياساتالالتابع لمجلس االتحاد والمعني بمسائل  العمل
Internet))،  تناول التقرير لمحة عن نشأة هذا الفريق وأنشطته، وقدم التقرير مقترحا بأن يقوم الفريق

  ( من شأنها توضيح اختصاصات الفريق.102بتقديم تحيينات على القرار )العربي 

المعني عمل المجلس أعربت المملكة العربية السعودية عن رغبتها في الترشح لرئاسة فريق كما 
 .باإلنترنتبدراسة قضايا السياسات الدولية المتصلة 

 
 والمقدمة من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت بجمهورية مصر (10رقم ) الوثيقة استعرض االجتماع ،

وتضمنت ، (EG-ITRs)"الخبراء المعني بلوائح االتصاالت الدوليةنتائج اجتماعات فريق العربية حول "

تعريفا بلوائح االتصاالت الدولية، ونبذة عن فريق الخبراء التابع لمجلس االتحاد الذي تم  هذه الوثيقة

وسوف يقوم ، 2012تشكيله لدراسة إمكانية تحيين لوائح االتصاالت الدولية التي تم إقرارها في دبي 

 .2018ي ابريل ف قادم المقرر انعقادهال دراسة على اجتماع مجلس االتحادبتقديم نتائج هذه الهذا الفريق 

  

 :وبعد المناقشة، أوصى الفريق بما يلي

 

 .2017تم في دورة مجلس االتحاد لعام اإلحاطة علما بما  (1

لمناصب  2017اإلحاطة علما بالترشيحات التي تم االعالن عنها خالل اجتماع المجلس لعام  (2

 االتحاد الدولي لالتصاالت.

، والنظر في اهمية هذه اللوائح ITRsدعوة الدول العربية إلى دراسة لوائح االتصاالت الدولية  (3

، وتكليف جمهورية مصر WCITومدى الحاجة إلى عقد مؤتمر جديد للوائح االتصاالت الدولية 

 .حول هذا الموضوع العربية بإعداد ورقة عمل تقدم إلى االجتماع القادم للفريق

جلسات االستماع للمرشحين أن تفيد بالطلب من دولة اإلمارات العربية المتحدة إعداد وثيقة  (4

يجب أن تناقش في مؤتمر المندوبين المفوضين، بالتعاون مع المملكة  مناصب االتحاد الدوليل

 .من اإلدارات العربية العربية السعودية ومن يرغب

( الخاص 102القرار رقم ) ىالعربية السعودية إعداد مقترح إلجراء تعديالت علالطلب من المملكة  (5

 باختصاصات فريق عمل المجلس المعني بدراسة لوائح االتصاالت الدولية.

المملكة األردنية ممثل ضرورة القيام بالتنسيق مع الطلب من ممثل جمهورية مصر العربية  (6

نائبا لرئيس فريق  ه، لكونبدراسة لوائح االتصاالت الدوليةفريق عمل المجلس المعني في الهاشمية 

 .ITRsالمعني بدراسة  العمل
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 والمسؤول الدولية االتصاالت بلوائح المعني الخبراء فريق وموضوعات ونئش التقييس فريق ىتولي (7

 اجتماع قبل ما الفترة خالل أعمال من يستجد ما وكل األمر هذا حول العربية المقترحات متابعة عن

 .2018 المقبل االتحاد مجلس

 النهائي التقرير مهام المفوضين المندوبين لمؤتمر بالتحضير المكلف العربي فريق العمل يتولى (8

 المندوبين مؤتمر إلى وصوالً  المقبل لالتصاالت الدولي االتحاد مجلس اجتماع عن الصادر

 .المفوضين

 

 

 من قبل اإلدارات العربية بما في ذلك دعم الدول العربيةدراسة الوثائق والمقترحات المقدمة لالجتماع  (6

 :على جدول األعمال( ثامنال)البند 

 دراسة تحليلية حول من المملكة العربية السعودية حول المقدمة ( 11الوثيقة ) استعرض االجتماع"

 وتضمنت الوثيقة:قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين"، 

  1994المندوبين المفوضين منذ عام تحليل إحصائي لقرارات مؤتمر: 

  1994لمحة عن قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين لعام. 

  1998لمحة عن قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين لعام. 

  2002لمحة عن قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين لعام. 

  2006لمحة عن قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين لعام. 

  2010مؤتمر المندوبين المفوضين لعام لمحة عن قرارات. 

  2014لمحة عن قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين لعام. 

  المؤتمرات السابقة من حيث القرارات الجديدة، والملغاة والمحينة  قراراتإحصائية بين مقارنة

 )المعدلة(.

 قرارا. 122ا تحليل موضوعي لقرارات مؤتمرات المندوبين المفوضين القائمة والتي يبلغ عدده 

بتقديم خالص شكرهم للمملكة العربية السعودية على إعداد واستعراض هذا وقد تقدم أعضاء الفريق 

 هذه الوثيقة القيمة.

 ( المقدمة من جمهورية مصر العربية حول "استعراض أبرز 12استعرض االجتماع الوثيقة )

 بعض الموضوعات التي تراهاحيث تضمنت الوثيقة الموضوعات باالتحاد الدولي لالتصاالت"، 

هامة ويجب أن يتم أخذها في االعتبار خالل مؤتمر المندوبين المفوضين القادم  جمهورية مصر العربية

2018. 

 ( المقدمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة حول "13استعرض االجتماع الوثيقة ) أولية مقترحات

"، حيث تضمنت الوثيقة مقترحات مبدئية لالجتماع األول  مقدمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة

من قبل  تهاهدف دراس، ب2018لفريق العمل العربي المكلف بالتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين 

 على مرئيات الدول العربية على المقترحات المقدمة.  لالفريق والحصو

 ن إلى مقترحات بشأن دستور االتحاد تنقسم المقترحات التي تقدم إلى مؤتمر المندوبين المفوضي

 واتفاقيته، ومقترحات تتعلق بتعديل أو إلغاء قرارات أو مقترحات لمشروعات قرارات جديدة:
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 أوال: دستور االتحاد واتفاقيته

عدم اقتراح أية تعديالت على دستور االتحاد واتفاقيته مع  للمجموعة العربية هو ئيالموقف المبد

 الموضوع، ومتابعة مواقف المجموعات اإلقليمية األخرى.استمرار دراسة 

 ثانيا: مقترحات بشأن تعديل أو إزالة أو إضافة مشاريع قرارات

  
 المقترح عنوان القرار رقم القرار #

 المقترحات المقدمة من جمهورية السودان:

1 

(36) 

(136) 

(202) 

 /االتصاالت بشأن  :36القرار 

 في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا
 .اإلنسانية المساعدات خدمة

 /االتصاالت استخدام :136القرار 

 في واالتصاالت المعلومات نولوجياكت
 الخاصة واإلدارة الرصد عمليات
 أجل من والكوارث الطوارئ بحاالت
 منها والوقاية بها المبكر اإلنذار

 حال في واإلغاثة آثارها من والتخفيف
 .وقوعها

 تكنولوجيا استعمال  :202القرار 

 سلسلة لكسر واالتصاالت المعلومات
 انتقال مثل بالصحة المتعلقة الطوارئ
 .إيبوال فيروس

 ما، وتضمينه202 و 36ين إلغاء القرار -

 .136في القرار  

  برئاسة السودان تشكيل فريق عمل مصغر

وعضوية كل من اإلمارات والسعودية 

والكويت والمغرب ومن يرغب من الدول 

من أجل صياغة مقترح  ية األخرىالعرب

وتعميم  202و 136و 36لدمج القرارات 

المقترح على أعضاء الفريق وجميع الدول 

العربية من خالل البريد االلكتروني 

 2018للفريق قبل نهاية شهر فبراير 

تمهيدا لمناقشته خالل أعمال االجتماع 

 القادم للفريق.

2 (137) 
 التالي الجيل شبكات نشربمعني 

NGN النامية البلدان في 

  دعوة جمهورية السودان إلى مراجعة نص

والنظر في جدوى تقديم  137القرار رقم 

مقترح تعديل على القرار أخذا باالعتبار 

اآلراء والمناقشات التي جرت أثناء 

االجتماع وعرض الموضوع على 

 االجتماع القادم للفريق.

3 (203) 
 النطاق بشبكات التوصيليةب معني

 العريض

  دعوة جمهورية السودان إلى النظر في

جدوى تقديم مقترح تعديل على القرار 

أخذا باالعتبار اآلراء والمناقشات  203

التي جرت أثناء االجتماع وعرض 

 الموضوع على االجتماع القادم للفريق.
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4 (133) 
 دور إدارات الدول األعضاء 

 الطابع الدولية الميادين أسماء إدارة في
 اللغات( )المتعددة

  دعوة جمهورية السودان إلى مراجعة نص

والنظر في جدوى تقديم  133القرار رقم 

مقترح تعديل على القرار أخذا باالعتبار 

اآلراء والمناقشات التي تمت أثناء 

االجتماع وعرض الموضوع على 

 االجتماع القادم للفريق.

5 (64) 

 إلى تمييزي غير أساس على النفاذ
 تكنولوجيا /االتصاالت مرافق

 الحديثة واالتصاالت المعلومات
 ذلك في بما وتطبيقاتها، وخدماتها
 التكنولوجيا، ونقل التطبيقية البحوث

 أساس على اإللكترونية واالجتماعات
 عليها متفق شروط

  دعوة جمهورية السودان إلى إعداد مقترح
مع االخذ في  64بشأن تعديل القرار رقم 

االعتبار التعديالت التي تمت على القرار 
في المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت  20

وتعميمه على أعضاء الفريق  2017

وجميع الدول العربية من خالل البريد 
االلكتروني للفريق واألمانة العامة قبل 

تمهيدا لمناقشته  2018نهاية شهر فبراير 

 القادم للفريق.خالل أعمال االجتماع 

6 (130) 
 الثقة بناء مجال في االتحاد دور تعزيز
 تكنولوجيا استخدام في واألمن

 واالتصاالت المعلومات

  إعداد مقترح دعوة جمهورية السودان إلى

 130القرار بشأن تعديل على القرار رقم 

 العربية. اإلداراتوتعميمه على 

7 
مشروع قرار 

 جديد
 للحد من الفقر الشمول المالي الرقمي

  دعوة جمهورية السودان إلى النظر في

جدوى تقديم مقترح مشروع قرار جديد 

بشأن الشمول المالي أخذا باالعتبار اآلراء 

والمناقشات التي جرت أثناء االجتماع 

وعرض الموضوع على االجتماع القادم 

 للفريق.

8 
مشروع قرار 

 جديد

تعزيز واعتماد اللوائح المنظمة لعمل 
 OTTSخدمات 

  دعوة جمهورية السودان إلى إعداد مقترح

مشروع قرار جديد بشأن التطبيقات أعلى 

وتعميمه على  OTT شبكات المشغلين

أعضاء الفريق وجميع الدول العربية من 

خالل البريد االلكتروني للفريق واألمانة 

 2018العامة قبل نهاية شهر فبراير 

تمهيدا لمناقشته خالل أعمال االجتماع 

 القادم للفريق.

 :المقترحات المقدمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة

9 
مشروع قرار 

 جديد
 االصطناعيالذكاء 

  دعوة المملكة العربية السعودية بالتعاون

مع دولة اإلمارات العربية المتحدة 

من أجل صياغة للتنسيق وسلطنة عمان 

لقرار جديد بشأن الذكاء مقترح 

وربطه مع أهداف التنمية  االصطناعي

المستدامة وإبراز الجانب اإليجابي في 
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وتعميم المقترح على أعضاء  استخداماته،  

الفريق وجميع الدول العربية من خالل 

البريد االلكتروني للفريق واألمانة العامة 

تمهيدا  2018قبل نهاية شهر فبراير 

ل االجتماع القادم لمناقشته خالل أعما

 للفريق.

10 (197) 
تيسير إنترنت األشياء تمهيداً لعالم 

 موصل بالكامل

  الفريق اإلقليمي العربي التابع للجنة دعوة

دراسة القرار وتقديم إلى  (20الدراسات )

 إلى اعمال الفريق  همقترح بشأن

  
دعم الشركات الصغيرة جداً 

ودعم عضويتها  والصغيرة والمتوسطة
 في االتحاد الدولي لالتصاالت

  الشركات  انضمامالتوافق على دعم
الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر 

دعوة دولة اإلمارات و لعضوية االتحاد 
العربية المتحدة للتنسيق مع مجموعة 

 .الموضوعهذا األمريكتين بشأن 

12 (25) 
"تقوية الحضور اإلقليمي"، وأن تكون 

المكاتب اإلقليمية التابعة لالتحاد 
 تابعة لمكتب نائب األمين العام. 

  تشكيل فريق عمل مصغر برئاسة

اإلمارات وعضوية كل من البحرين 

والسودان والكويت ومصر ومن يرغب 

من الدول العربية األخرى من أجل 

صياغة أهداف واضحة للمكاتب اإلقليمية 

لالتحاد الدولي لالتصاالت والنظر في 

جدوى تقديم مقترح واضح األسباب بشأن 

وتعميم المقترح  25تعديل القرار رقم 

على أعضاء الفريق وجميع الدول العربية 

من خالل البريد االلكتروني للفريق 

واألمانة العامة قبل نهاية شهر فبراير 

تمهيدا لمناقشته خالل أعمال  2018

 ادم للفريق.االجتماع الق

 :المقترحات المقدمة من جمهورية مصر العربية

13 (191) 
 بين الجهود تنسيق استراتيجية

 الثالثة االتحاد قطاعات

  لتحديث مصر العربية  دعوة جمهورية

 191القرار 

 
 قرار مشروع

 جديد
 باالتحاد العليا المناصب انتخابات

 لالتصاالت الدولي

  إعداد دعوة جمهورية مصر العربية إلى

دراسة أبعاد موضوع الترشح للمناصب 

وما العليا في االتحاد الدولي لالتصاالت 

هي اآلثار المترتبة على انتقال نفس 

الشخص بين المناصب المختلفة باالتحاد  

وعرض الموضوع على االجتماع القادم 

 للفريق.
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 :وبعد المناقشة، أوصى الفريق بما يلي

مراجعة مضمون التعديالت على القرارات المقترحة من قبلها والنظر في جدوى دعوة جمهورية مصر العربية إلى  .1

 إعداد مقترحات في هذا الشأن وعرض الموضوع على االجتماع القادم للفريق.

الموضوعات المدرجة في ورقة العمل السعودية حول أهم الموضوعات التي سوف  دراسةالدول العربية إلى دعوة  .2

 يتناولها المؤتمر القادم للمندوبين المفوضين وتقديم مقترحات بشأنها إلى أعمال االجتماعات القادمة للفريق.

لتي لديها قرارات بمخاطبة الدول العربية ا الفنية لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلوماتتكليف األمانة  .3

باسمها صادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت من أجل إبداء الرأي بشأن رغبتها في إجراء التعديالت على هذه 

 القرارات وتقديم مقترحات في هذا الشأن إلى أعمال االجتماع القادم للفريق.

  
 باالتحاد اإلقليمية المكاتب عمل تطوير

 لالتصاالت الدولي

 ودراسة العالقة ذات القرارات تحيين 

 في االتحاد قطاعات كل يشارك أن إمكانية

 بحيث اإلقليمية للمكاتب التشغيلية الخطة

 في فعال بشكل القطاعات كافة تشارك

 يمكن كما  اإلقليمية، المكاتب أعمال

 اإلقليمية المكاتب تبعية تكون أن دراسة

 العام األمين نائب إلى إداري بشكل

 لالتصاالت الدولي لالتحاد

 131 

 المعلومات تكنولوجيا قياس
 واالتصاالت

 وشامل جامع معلومات مجتمع لبناء
 للجميع

 لتقديم العربية مصر جمهورية دعوة 
 131 القرار على تعديالت إلجراء مقترح

 المعلومات تكنولوجيا بقياس" الخاص
 جامع معلومات مجتمع لبناء واالتصاالت

 على المقترح وتعميم، "للجميع وشامل

 من العربية الدول وجميع الفريق أعضاء
 لمناقشته تمهيدا اإللكتروني البريد خالل

 .القادم االجتماع خالل واعتماده

14 
مشروع قرار 

 جديد
 زيادة إيرادات االتحاد 

  إلى النظر جمهورية مصر العربية دعوة
في جدوى تقديم مقترح مشروع قرار 

أخذا  زيادة االيرادات باالتحادجديد بشأن 
باالعتبار اآلراء والمناقشات التي جرت 
أثناء االجتماع وعرض الموضوع على 

 االجتماع القادم للفريق.

 32القرار  1
المساعدة التقنية للسلطة الفلسطينية من 

 أجل تنمية اتصاالتها
 فلسطين

 34القرار  2
مساعدة البلدان ذات االحتياجات 

ودعم هذه البلدان إلعادة بناء  الخاصة
 قطاع اتصاالتها

 العراق ولبنان والصومال

 فلسطين ضع فلسطين في االتحادو 99القرار  3

 125القرار  4
تقديم المساعدة والدعم إلى فلسطين 

 إلعادة بناء شبكات اتصاالتها
 فلسطين
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أو ذفها تعديلها أو ح العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت إعداد قائمة بالقرارات التي يرىالطلب من المكتب اإلقليمي  .4

تمهيدا لتعميمها على أعضاء الفريق  ،2018قبل نهاية فبراير رسالها إلى رئيس الفريق و األمانة الفنية إدمجها و

 .للفريق االجتماع القادم وتقديم مقترحات بشأنها إلىمن أجل دراستها العربي 
 

 :على جدول أعمال االجتماع( التاسع)البند  العربيةدعم الترشيحات  (7

قرار مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات إلى األمانة العامة للجامعة العربية أشارت 

( والذي دعا الدول العربية إلى موافاة الفريق برغباتها في الترشح لمجلس 2017) 21الصادر عن الدورة 

االتحاد ومناصب االتحاد في أسرع فرصة من أجل تأكيد التنسيق واتخاذ الترتيبات المناسبة من أجل دعم 

 .هذه الترشيحات

 الترشيحات التالية:أعلنت الدول المشاركة عن نيتها تقديم 

 :دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 عضوية مجلس االتحادإعادة الترشيح ل 

 مجلس لوائح الراديو الترشيح لعضوية. 

  جمهورية الجزائر 

 إعادة الترشيح لعضوية مجلس االتحاد 

 لمملكة العربية السعودية:ا 

 عضوية مجلس االتحاد.إعادة الترشيح ل 

 :جمهورية السودان 

 .الترشح لعضوية مجلس االتحاد 

 :دولة الكويت 

 عضوية مجلس االتحادإعادة الترشيح ل 

 :جمهورية مصر العربية 

  عضوية مجلس االتحاد.الترشيح لإعادة 

 .الترشح لعضوية مجلس لوائح الراديو 

 :المملكة المغربية 

  لعضوية مجلس االتحاد.إعادة الترشيح 

 عضوية مجلس لوائح الراديولترشح لا. 

 159القرار  5
مساعدة لبنان ودعمه من أجل إعادة 
بناء شبكات اتصاالته )الثابتة 

 والمتنقلة(
 لبنان

 الصومال تقديم المساعدة إلى الصومال 160القرار  6

 173القرار  7
القرصنة والتعّدي على شبكات 

 لبنان الهواتف الثابتة والخلوية في لبنان
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 :يلي بما الفريق أوصى المناقشة، وبعد

في الترشح لمجلس إدارة تكليف األمانة العامة بمخاطبة الدول العربية من أجل سرعة إبداء نواياها  .1

االتحاد أو مناصب االتحاد من أجل عرضها على الفريق بهدف التنسيق بشأنها واتخاذ الترتيبات 

 لحشد الدعم لها.

ومناصب االتحاد الترشيحات العربية لعضوية مجلس االتحاد دعم جميع دعوة الدول العربية إلى  .2

 .المختلفة

 
 

 :على جدول األعمال( العاشر والحادي عشرالبندين ) األخرىالتنسيق مع المجموعات اإلقليمية  (8

  جلسات تنسيقية خالل أعمال الفريق وذلك اعتبارا في دعوة المجموعات اإلقليمية األخرى للمشاركة تتم
 ، وكذلك محاولة حضور االجتماعات التحضيرية لألقاليم األخرى.من االجتماع القادم

  كمنسق عن المجموعة العربية مع المجموعات اإلقليمية األخرى.تسمية م/ ناصر المرزوقي 
 

 :على جدول األعمال( الثاني عشر)البند  للفريق ماع القادماالجت ومكان موعد (9
 

مارس  8-5في جمهورية السودان خالل الفترة  للفريقي االجتماع الثان الترحيب برغبة جمهورية السودان

2018. 

 

 االجتماعاختتام أعمال : ثامناً 

أعرب رئيس الفريق عن شكره وتقديره لجميع الوفود العربية المشاركة باالجتماع ولنوابه على حسن تعاونهم  -

 مرئياتهم القيمة التي ساعدت على إنجاح أعمال االجتماع مهنئاً بإنجاز أهداف هذا االجتماع األول للفريق.على و

امتنانها وتقديرها لدولة اإلمارات العربية المتحدة على حسن أعربت الوفود العربية المشاركة في االجتماع عن  -

االستقبال وكرم الضيافة التي حظيت به، كما وجهت الشكر لرئيس الفريق لحسن إدارته لالجتماع وإلى األمانة 

 . اعالفنية والعاملين في تنظيم عقد هذا االجتماع لجهودهم الكبيرة التي أسهمت بدور فعال في نجاح أعمال االجتم

كما تقدم الجميع بخالص شكرهم لألمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات على المجهود  -

 أثناء وبعد االجتماعات مما يساهم في انجاح أعمال الفريق.الذي تقوم 


