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 )18( العادية الدورة أعمال جدول بنود مشروع
 والمعلومات لالتصاالت العرب الوزراء لمجلس

  )18/12/2014: القاهرة(
   
   

 لجنة العربية الدائمة للبريد النتائج اجتماع  : البند األول �
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  للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات ) 35(نتائج االجتماع : البند الثاني  �
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للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء    ) 35(ورة  اعتماد تقرير وتوصيات الد   : البند الثالث    �

  العرب لالتصاالت والمعلومات 

  

  مشروع النطاقات العلوية العربية العامة: البند الرابع  �

  

تقرير األمين العام المساعد للـشؤون االقتـصادية حـول الحـساب            : البند الخامس    �

 الخاص للمجلس

  

 العـرب لالتـصاالت     تشكيل المكتب التنفيذي لمجلـس الـوزراء      : البند السادس  �

  والمعلومات
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للمكتـب التنفيـذي لمجلـس      ) 38 (و) 37(الدورتين  موعد ومكان   : البند السابع  �

لمجلس الـوزراء العـرب     ) 19(التصاالت والمعلومات والدورة    ب ل الوزراء العر 

  لالتصاالت والمعلومات
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  األول البند                                  
  
  

  

  على للعرض مذكرة

  عشر الثامنة العادية الدورة
  وماتوالمعل لالتصاالت العرب الوزراء لمجلس

  18/12/2014: القاهرة
  

 

   

 .للبريد الدائمة العربية لجنةا اجتماع نتائج  الموضــــــوع

 عــــــرض
  الموضوع

 بتـاريخ  الدوحـة  فـي  البريديـة  العربيـة  اإلدارات مـسئولين  كبـار  اجتمع -
 اللجنة اجتماعات انعقاد لصحة المطلوب النصاب يكتمل لم وحيث ،26/3/2014

 اجتماعـا  واعتبـاره  االجتمـاع  عقد المشاركون قرر فقد للبريد، دائمةال العربية
 لالتصاالت العرب الوزراء لمجلس 18 الدورة أعمال إلى التوصيات ورفع تشاوريا

  .مناسبا المجلس يراه بما لألخذ والمعلومات

  :التالية الموضوعات االجتماع ناقش وقد -
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 النحـو  علـى  للبريد الدائمة العربية للجنة 28 االجتماع وتوصيات تقرير اعتماد  المقترح
  .البند هذا في الحقا الوارد

  

  أوال: األول البند                              
  

  
  

  على للعرض مذكرة

  عشر الثامنة العادية الدورة
  والمعلومات لالتصاالت العرب الوزراء لمجلس

  18/12/2014: القاهرة
  

 

   

  للبريد الدائمة العربية للجنة التابعة العمل فرق اجتماعات جنتائ  الموضــــــوع

 عــــــرض
  الموضوع

 

  

    المقترح
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  ثانيا: األول البند                                  
  

  
  

  على للعرض مذكرة

  عشر الثامنة العادية الدورة
  والمعلومات لالتصاالت العرب الوزراء لمجلس

  18/12/2014: القاهرة
  

 

   

  يةالبريد العمل فرق هيكلة إعادة  الموضــــــوع

 عــــــرض
  الموضوع

لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات ) 17(اعتمدت الدورة  −
 :الهيكلية الجديدة لفرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة على النحو التالي

 فريق عمل التنمية البريدية −

 فريق عمل النفقات الختامية واألجور −

  فريق عمل المعايير والتقنية −

 لتحضير للمؤتمراتفريق عمل ا −

  فريق عمل البريد العاجل والطرود −

قدم البريد الجزائري ورقة عمل متعلقة بإنشاء ) 17(وخالل انعقاد الدورة  −
فريق عمل للتنظيم البريدي، ووجه المجلس بتقديم المقترح إلى االجتماع 
السابع والعشرين للجنة العربية الدائمة للبريد لدراسته ورفع توصية بشأنه 

 .رة القادمة للمجلسللدو

كما أوصى فريق عمل النفقات الختامية واألجور خالل اجتماعه األخير  −
 .بتغيير مسمى الفريق ليكون فريق عمل النفقات الختامية

 

ية الدائمة لالتصاالت للربيد ية الدائمة لالتصاالت للربيد ية الدائمة لالتصاالت للربيد ية الدائمة لالتصاالت للربيد للجنة العربللجنة العربللجنة العربللجنة العرب) ) ) ) 27((((وبالعرض على االجتماع وبالعرض على االجتماع وبالعرض على االجتماع وبالعرض على االجتماع 
  ::::ليةليةليةليةاختذت بشأن املوضوع التوصيات التااختذت بشأن املوضوع التوصيات التااختذت بشأن املوضوع التوصيات التااختذت بشأن املوضوع التوصيات التا) ) ) ) 2013////12////17-16: : : : الدوحةالدوحةالدوحةالدوحة((((
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دمج مهام كل من  التنظيم البريدي و التنمية البريدية في فريق واحد  .1
 .يسمى فريق التنظيم والتنمية البريدية

تحديد رئاسة كل من فرق العمل البريدية المعتمدة لمدة أربع سنوات وذلك  .2
 :على النحو

يتولى البريد الجزائري رئاسة : فريق عمل التنظيم والتنمية البريدية −
 .الفريق

يتولى بريد المغرب رئاسة : فريق عمل النفقات الختامية واألجور −
 .الفريق

  .يتولى البريد السعودي رئاسة الفريق: : فريق عمل المعايير والتقنية −

 .يتولى البريد السعودي رئاسة الفريق: فريق عمل التحضير للمؤتمرات −

يتولى بريد اإلمارات رئاسة : فريق عمل البريد العاجل والطرود −
 .ريقالف

تعطى أولوية انعقاد اجتماعات كل فرق عمل بريدي للدولة التي تتولى  .3
رئاسة  الفريق، وتعقد فرق العمل البريدية اجتماعها األول قبل انعقاد 

 . االجتماع القادم للجنة العربية الدائمة للبريد

ووضع   خالل االجتماع القادم بمراجعة المهام المكلف بها كل فريقيقوم .4
 خالل اجتماعاته األولى وتحديد نائبي الرئيس ربع سنوات خطة عمل أل

 .الفريق مسئولية رئيس الفريق ونائبيهوتكون مهمة تنفيذ خطة عمل 

 

  

 :تحديد هيكلية فرق العمل البريدية المعتمدة على النحو التالي .1  المقترح

يتولى البريد الجزائري رئاسة و: فريق عمل التنظيم والتنمية البريدية −
 .لمدة األربعة سنوات القادمة الفريق

يتولى بريد المغرب رئاسة و: فريق عمل النفقات الختامية واألجور −
 . لمدة األربعة سنوات القادمةالفريق

 يتولى البريد السعودي رئاسة الفريقو: فريق عمل المعايير والتقنية −
  .لمدة األربعة سنوات القادمة
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السعودي رئاسة يتولى البريد و: فريق عمل التحضير للمؤتمرات −
 . لمدة األربعة سنوات القادمةالفريق

يتولى بريد اإلمارات رئاسة و: فريق عمل البريد العاجل والطرود −
 . لمدة األربعة سنوات القادمةالفريق

تعطى أولوية انعقاد اجتماعات كل فرق عمل بريدي للدولة التي تتولى  .2
ألول قبل انعقاد رئاسة  الفريق، وتعقد فرق العمل البريدية اجتماعها ا

 . االجتماع القادم للجنة العربية الدائمة للبريد

تكليف األمانة العامة بتعديل منهجية عمل الفرق الفنية المتخصصة التابعة  .3
لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات بحيث يحق ألي من للجنتين 

  .لتابعة لهاالعربيتين  الدائمتين تحديد أو تغيير رئاسة أي من فرق العمل ا
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  ثالثا: األول البند                                  
  

  

  على للعرض مذكرة

  عشر الثامنة العادية الدورة
  والمعلومات لالتصاالت العرب الوزراء لمجلس

  18/12/2014: القاهرة
  

 

   

  العربي البريد لطوابع الرابع المعرض  الموضــــــوع

 لمجلس عشر الثالثة الدورة عن الصادر 253 رقم القرار إلى باإلشارة −  المقترح
 معرض بشأن) 1/7/2009: بيروت(والمعلومات لالتصاالت العرب ءالوزرا
 -:نصه والذي العربي البريد طوابع


%ض  �-	.�/	0 ��0%0%�� ا���6*5 40	 آ	��2 ���1	-� ا�د:�ة ا�8�9ان ا�
 .�B2011اA0 ا�9%@8 ا�%0? وذ�= ا8�0اء 
> :	م 

  .2014 تكون مدينة طرابلس هي عاصمة الثقافة العربية للعام −

  

-16: : : : الدوحةالدوحةالدوحةالدوحة((((ية الدائمة للربيد ية الدائمة للربيد ية الدائمة للربيد ية الدائمة للربيد للجنة العربللجنة العربللجنة العربللجنة العرب) ) ) ) 27((((وبالعرض على االجتماع وبالعرض على االجتماع وبالعرض على االجتماع وبالعرض على االجتماع 

  ::::اختذت بشأن املوضوع التوصيات التاليةاختذت بشأن املوضوع التوصيات التاليةاختذت بشأن املوضوع التوصيات التاليةاختذت بشأن املوضوع التوصيات التالية) ) ) ) 2013////12////17

دعوة دولة ليبيا لتأكيد رغبتها في استضافة معرض طوابع البريد العربي  −
،وفي حالة تأكيد ذلك 2014خالل األسبوع األول من شهر فبراير المقبل 

وم األمانة العامة بمكاتبة اإلدارات البريدية العربية لتأكيد مشاركتها في تق
، وذلك حتى يتسنى 2014المعرض المذكور قبل نهاية شهر فبراير القادم 

اتخاذ اإلجراءات المطلوبة إلقامته، وفي حالة عدم تأكيد دولة ليبيا 
األقل استضافة المعرض أو عدم تأكيد مشاركة نصف الدول العربية على 

خالل اآلجال المحددة لذلك، تكلف األمانة العامة بمخاطبة البريد الجزائري 
لتأكيد رغبته في استضافة المعرض واقتراح الموعد المناسب لذلك والبدء 

 .فورا في اتخاذ الترتيبات الالزمة لذلك
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	ت ��� ا����� ا���	�ت و�����  إدارة �

�� ��(�) ا��زراء ا�%ب�  ا�
	�� ا�*
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ولة بناء على توصية اللجنة العربية الدائمة للبريد، قامت األمانة الفنية بمكاتبة د −
 .ليبيا لنقل نص التوصية، ولم يرد رد حتى تاريخه

وبالعرض على االجتماع الثامن والعشرين للجنة العربية الدائمة للبريد  −
، أصدر توصية بالتأكيد على التوصية الصادرة عن )26/3/2014: الدوحة(

 :والتالي نصها) 6/3/2014: القاهرة(  للمكتب التنفيذي 35االجتماع 

 الفنية بإعادة مكاتبة البريد الليبي لتأكيد استعداده الستضافة تكليف األمانة −
، ومكاتبة افدارات 10/4/2014المعرض الرابع لطوابع البريد العربي قبل 

البريدية العربية فورا في حالة الرد باإليجاب لتاكيد مشاركتها في فعاليات 
د ردود المعرض في طرابلس، وفي حالة اعتذار البريد الليبي او عدم ورو

خالل المهلة المحددة او عدم  تأكيد مشاركة ما ال يقل عن نصف الدول 
العربية في فعاليات المعرض في حال إقامته في طرابلس، يتم مكاتبة البريد 
الجزائري لتاكيد استضافته للمعرض واقتراح الموعد المناسب وسرعة البدء 

 .في اتخاذ الترتيبات الالزمة لذلك

ى إقامة المعرض في طرابلس، فقد قامت األمانة العامة وحيث أنه لم يتسن −
بمكاتبة البريد الجزائري، والذي رد بالموافقة على استضافة المعرض واقترح 

، وقامت األمانة العامة 2014 ديسمبر 20 إلى 13اقامته خالل الفترة من 
  .بتعميم الدعوة على اإلدارات البريدية العربية
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  رابعا: األول البند                                  
  

  

  على للعرض مذكرة

  عشر الثامنة العادية ورةالد
  والمعلومات لالتصاالت العرب الوزراء لمجلس

  18/12/2014: القاهرة
  

 

   

  العالمي البريدي باالتحاد العربية الترجمة  الموضــــــوع

 عــــــرض
  الموضوع

  

    المقترح
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	�� ا�*
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  خامسا: األول البند                                  
  

  

  على للعرض مذكرة

  عشر الثامنة العادية الدورة
  المعلوماتو لالتصاالت العرب الوزراء لمجلس

  18/12/2014: القاهرة
  

 

   

  العربي البريد متحف  الموضــــــوع

 عــــــرض
  الموضوع

 الثامنة دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس عن الصادر للقرار باإلشارة −
 لطوابع العربية الدول لجامعة العامة األمانة متحف إعارة بشأن والثمانين

 عبر فقد ،2011 عام أول من اعتبارا عامين لمدة لكوذ قطر لدولة البريد
 .المذكور المتحف إعارة مدة تمديد في رغبته عن القطري البريد

  

-16: : : : الدوحةالدوحةالدوحةالدوحة((((ية الدائمة للربيد ية الدائمة للربيد ية الدائمة للربيد ية الدائمة للربيد للجنة العربللجنة العربللجنة العربللجنة العرب) ) ) ) 27((((وبالعرض على االجتماع وبالعرض على االجتماع وبالعرض على االجتماع وبالعرض على االجتماع 

  ::::اختذت بشأن املوضوع التوصيات التاليةاختذت بشأن املوضوع التوصيات التاليةاختذت بشأن املوضوع التوصيات التاليةاختذت بشأن املوضوع التوصيات التالية) ) ) ) 2013////12////17

ارة متحف طوابع البريد العربي دعم الطلب القطري بشأن تمديد مدة إع .1
 .الخاص باألمانة العامة لجامعة الدول العربية

تكليف األمانة العامة بعرض الموضوع بالتمرير على المكتب التنفيذي  .2
لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات، وعرض الموضوع على 

 .االجتماع القادم للمجلس االقتصادي واالجتماعي

ارات البريدية العربية إرسال ثالثة نسخ من طوابعها التأكيد على اإلد .3
 .البريدية ألمانة العامة ونسختين منها لمتحف الطوابع البريدية

  

 االقتصادي لمجلسا دورة على الموضوع بعرض العامة مانةاأل قامت −
 إلى الموضوع بإحالة العامة األمانة بتكليف قرارا تأصدر يتوال واالجتماعي،

 

�ا�
	�� ا�	  

  ا���	ع ا����	دي

	ت ��� ا����� ا���	�ت و�����  إدارة �

�� ��(�) ا��زراء ا�%ب�  ا�
	�� ا�*

	ت�� �+��	�ت وا��
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 باتخاذ وفوضه والمعلومات لالتصاالت العرب الوزراء لمجلس القادم االجتماع
 .الموضوع بشأن المناسب القرار

: القاهرة (التنفيذي للمكتب والثالثين الخامس االجتماع على الموضوع وبعرض −
 :التالية التوصية بشأنه أصدر ،)6/3/2014

 امعةج وبين بينها التفاهم مذكرة سريان تمديد في قطر دولة برغبة الترحيب −
 سنوات خمس لمدة العربي البريد طوابع متحف إعارة بشأن العربية الدول
 المبرمة، التفاهم مذكرة في عليه المنصوص االنتهاء تاريخ من اعتبارا جديدة

 التخاذ للمجلس القادم الدورة على الموضوع بعرض الفنية األمانة وتكليف
  .بشأنه المناسب القرار

ة قطر في تمديد مدة إعارة متحـف طوابـع البريـد            الترحيب برغبة دول   −  المقترح
  العربي  
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  سادسا: األول البند                                  
  

  

  على للعرض مذكرة

  عشر الثامنة العادية الدورة
  والمعلومات لالتصاالت العرب الوزراء لمجلس

  18/12/2014: القاهرة
  

 

   

  بفلسطين الخاصة القضايا  الموضــــــوع

 عــــــرض
  الموضوع

  

    المقترح

  

 
�
	  ا�
	�� ا�

  ا���	ع ا����	دي

	ت ��� ا����� ا���	�ت و�����  إدارة �

�� ��(�) ا��زراء ا�%ب�  ا�
	�� ا�*

	ت�� �+��	�ت وا��
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  سابعا: األول البند                                  
  

  

  على للعرض مذكرة

  عشر الثامنة العادية الدورة
  والمعلومات لالتصاالت العرب الوزراء لمجلس

  18/12/2014: القاهرة
  

   

 2016-2013 اإلقليمية التنمية خطة  الموضــــــوع

 عــــــرض
  الموضوع

  

   −  المقترح

  

 
�
	  ا�
	�� ا�

  ا���	ع ا����	دي

	ت ��� ا����� ا���	�ت و�����  إدارة �

�� ��(�) ا��زراء ا�%ب�  ا�
	�� ا�*

	ت�� �+��	�ت وا��
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  الثاني البند                                 
  

  

  على للعرض مذكرة

  عشر الثامنة العادية الدورة
  والمعلومات تصاالتلال العرب الوزراء لمجلس

  18/12/2014: القاهرة
  

   

: العامة األمانة (والمعلومات لالتصاالت الدائمة العربية للجنة) 35 (االجتماع نتائج  الموضــــــوع
14-15/12/2014(  
 

 عــــــرض
  الموضوع

 يـومي  )35( اجتماعهـا  والمعلومات لالتصاالت الدائمة العربية اللجنة عقدت -
 وناقـشت  عربيـة،  دولة 12 ومشاركة العامة األمانة بمقر 14-15/12/2014

  :التالي النحو على أعمالها جدول على المدرجة الموضوعات

  

 أو�

���ت ��ق ا��� ا������ �
��� ا������ ا��ا�� ���B.Cت ��� ا����

)�0ت�  وا�


(�2 ا���ددي  .1� Dا���& ا����ا �  ���E ا��
2. HI� &����ا � ون ا��E��� F��9 ا��

����� 

& ا����& �C.-�د ا��و�& ���B.Cت�
��Iط ا� �J ا;:  
` ا����&  .أ 	
:aا J� ��Iط ا� 
�ل   .ب �M� �:C��ت ذات ا��B.C� &�و��ا�.-�د ا �)I�����0� أ��ل وأ

���
 ا�


)�0ت ���%��� ا������ �� �)�)���ت ا�.�Bل وا�O���Iط ا� 


)�0ت��Iط ا�I	 � ا������ را����  ��P�Qت .�D�O ا�.��Bت و.��9� ا�

�R �& ا��(9� ا������ 0�1/���� ا�	�درة ا������  �-)آ� ا�

�R ا������ �3د�3���& �I	 �ت ا��
 �I0وع ا���T ا;:

����3 4�)/
 ا����89 ا�5� �6�7

 

�ا�	
	�� ا�  

  ا���	ع ا����	دي

	ت ��� ا����� ا���	�ت و�����  إدارة �

�� ��(�) ا��زراء ا�%ب�  ا�
	�� ا�*

	ت�� �+��	�ت وا��



 - 17 -

�� ا�.��Bت  ����0��� &� ا����.H� ا�����2014 

��3�. � ا�.H0 ����� 4�W(5 ��2014و��4 ا�


)�0ت ���Xا� ا����ون ا����& ا���Iك �& ��0ل ا�.��Bت و.��9� ا�

�I� دي�Z &����ا &
-�)ى ا��:� &�& ا�%��
� ا����ى ا;:���� 

 

 لالتـصاالت  الدائمـة  العربيـة  للجنـة ) 35( االجتمـاع  وتوصـيات  تقرير اعتماد .1  المقترح
 هذا في الحقا الوارد النحو على )15/12/2014-14: العامة األمانة( والمعلومات

  .البند
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        مذكرة شارحةمذكرة شارحةمذكرة شارحةمذكرة شارحة

         للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون

        للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات

            ))))2014////12////15----14: : : : القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة((((

  
  نتائج اجتماعات فرق العمل الموضوع


(�2 ا���ددي .1� Dا���& ا����ا � ���E ا��
  ا�)W)ع��ض

بناء على التنسيق الذي مت بني رئيس الفريق، واألمانة الفنية لس الوزراء العرب  −

لالتصاالت واملعلومات، وعلى الدعوة الكرمية من دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

 ).23/5/2014-19: ديب(عقد االجتماع الثامن عشر للفريق 

فة إىل ممثلني عن كل من األمانة دولة، باإلضا) 16(حضر االجتماع  وفود متثل  −

الفنية لس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات، واملكتب الفين لالتصاالت 

لس التعاون لدول اخلليج العربية، واألكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

ت البحري، وعربسات، واحتاد إذاعات الدول العربية، واالحتاد الدويل لالتصاال

 .ومكتبه اإلقليمي العريب

انعقد يف اليوم األول لالجتماع عدة اجتماعات موعات عمل مصغرة، وكانت  −

 :كالتايل

 .اخلدمات املتنقلة ذات النطاق العريض): 1(جمموعة العمل  �

 .خدمات العلوم): 2(جمموعة العمل  �

 .اخلدمات األرضية واملالحية وهواة الالسلكي): 3(جمموعة العمل  �

 .اخلدمات الساتلية): 4( العمل جمموعة �

 .مسائل عامة): 5(جمموعة العمل  �

حيث مت استعراض التقارير وأوراق العمل املقدمة من رؤساء جمموعات العمل 

ومنسقي بنود جدول أعمال املؤمتر ومن اإلدارات العربية املشاركة، للوقوف على 
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اجتماعات جلان آخر نتائج الدراسات والتوجهات اليت مت التوصل إليها خالل 

الدراسة باالحتاد الدويل لالتصاالت واملواقف املبدئية للمجموعات اإلقليمية، 

وقامت كل جمموعة عمل بعد ذلك بإعداد تقرير عن كل بند بناء على أوراق 

العمل املقدمة والنقاشات اليت متت واقتراح موقف مبدئي لتقدميها إىل اجللسة العامة 

 .للفريق

 :لعديد من املوضوعات، من أمههاتناول االجتماع ا −

لتعاون بني فريق العمل العريب الدائم للطيف الترددي واملكتب اإلقليمي العريب ا −

 :)ASBU(لالحتاد الدويل لالتصاالت واحتاد إذاعات الدول العربية 

كانت قد تقدمت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف دولة فلسطني 

ب عقد ورشة عمل خبصوص عملية التحول إىل البث إىل اموعة العربية بطل

التلفزيوين الرقمي األرضي واالستفادة من النطاق الرقمي الفائض الناتج عنه 

وذلك بالتعاون مع املكتب الراديوي باالحتاد الدويل لالتصاالت، كما قدمت 

دولة االمارات ورقة عمل تقترح فيها بدء عملية تنسيق لترددات إذاعية رقمية 

 وذلك لتعويض التخصيصات 2006يدة وفق خطة واتفاقية جنيف جد

والتعيينات اليت خسرا العديد من اإلدارات العربية نتيجة القرار بتخصيص 

ميجاهرتز للخدمة املتنقلة ) 790-694(ميجاهرتز و) 862-790(النطاقني 

، )28/11/2013-24: الكويت(خالل االجتماع السابع عشر للفريق 

  :ك فقد أوصى الفريق بوبناء على ذل

يقوم رئيس الفريق بالتنسيق مع مدير املكتب الراديوي باالحتاد الدويل "

لإلتصاالت لإلعداد لعقد الورشة واإلجتماع التنسيقي العريب ومن مث التنسيق 

  "مع اإلدرات العربية لتحديد املوعد

راديو وبناءا على هذه التوصية فقد مت التنسيق بني رئاسة الفريق وقطاع ال

واملكتب اإلقليمي العريب باالحتاد الدويل لالتصاالت واألمانة الفنية لس 

 :الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات لعقد

املنتدى اإلقليمي لالحتاد الدويل لالتصاالت حول خدمات البث  �

 حيث مت خالل هذا املنتدى التليفزيوين الرقمي األرضي يف املنطقة العربية،

ع األمور املتعلقة باالنتقال من البث التليفزيوين األرضي التماثلي مناقشة مجي

إىل البث التليفزيوين األرضي الرقمي، وقد مثل هذا املنتدى اخلطوة املبدئية 
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إلجراء التنسيق بني الدول العربية بشأن الطيف الترددي للخدمة التليفزيونية 

 .الرقمية األرضية

� ا�ول ������ ا� ��.�-ات ا+ذا(�& ا�)"'& ا%$�#"ع ا� �
�ع �"�)89& ا��456�7-�3& ا��2#�& ا�ر�0&، ��و��:d هcا ا�

اF3a ا��& 9�3)م �
��Q إ��اءات .�/�E ا��9)ات ا;ذا��� 
 D. g�Z ،������ول ا��4 ا�� ��Wرaا ����� ا��:(�i5�
ا��
ا:��اح �0)�� 40 ا������ ا���5� وا;��اءات ا�Cز0� �	�ء 


�� ا���/� ،4��1l 4������E، آ� .D ا�.�5ق �
` ��9 ا
  :�-�g � )ن

االجتماع التنسيقي الثاين، سيعقد يف تونس خالل الشهر التاسع من ) 1

  .م2014العام احلايل 

االجتماع التنسيقي الثالث، سيعقد يف املغرب خالل الشهر الثاين من ) 2

  .م2015العام القادم 

 العربية واليت يوجد تداخل بينها كما مت اإلتفاق على دعوة الدول غري

وبني دول عربية للتنسيق معها، وسيقوم االحتاد الدويل لالتصاالت بدور 

الوساطة للتنسيق مع الدول اليت ال ميكن دعوا حلضور االجتماعات 

  .التنسيقية العربية

 

 :2015التحضري للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية القادم لعام  −

وعة من أوراق العمل املقدمة من اإلدارات العربية املختلفة وفريق مت مناقشة جمم �

العمل اخلليجي، واليت توضح مرئيات اإلدارات والدراسات اجلارية يف جلان 

 2015الدراسة باالحتاد الدويل لالتصاالت حول بنود جدول أعمال املؤمتر 

أعمال واملواقف املبدئية للمجموعات اإلقليمية األخرى حول بنود جدول 

 .املؤمتر

مت مناقشة التقارير املقدمة من رؤساء جمموعات العمل املصغرة حول آخر  �

املستجدات يف جلان الدراسة التابعة لقطاع الراديو باالحتاد الدويل لالتصاالت، 

وفرق العمل التابعة هلا ومواقف اموعات اإلقليمية األخرى حول بنود جدول 

 .أعمال املؤمتر

 :WRC-15 من جدول أعمال املؤمتر القادم 7ل البند رقم حلقة النقاش حو �

النظر يف أي "من جدول أعمال املؤمتر ) 7(مت عقد حلقة نقاش حول البند 
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املراجع  (86تغيريات قد يلزم إجراؤها، ويف خيارات أخرى، تطبيقا للقرار 

ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن إجراءات النشر املسبق ) 2002يف مراكش 

ترأستها اململكة العربية السعودية على هامش "  تنسيق والتبليغ والتسجيلوال

االجتماع، حضرها ممثلون لعشرة دول باإلضافة إىل ممثلني للمؤسسة العربية 

 مسألة 12، حيث مت استعراض ومناقشة "عربسات"لالتصاالت الفضائية 

تقرير مطروحة ضمن هذا البند، ومجيع األساليب املقترحة يف مسودة نص 

 .CPM15-2االجتماع التحضريي للمؤمتر 

التحضري لورشة العمل اإلقليمية القادمة لالحتاد الدويل لالتصاالت حول التحضري  −

، باإلضافة للتحضري لالجتماع WRC-15للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

غري الرمسي للمجموعات اإلقليمية خالل اجتماع الفريق االستشاري لالتصاالت 

 :RAGالراديوية 

ورشة العمل الثانية بشأن األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت  �

 .2014الراديوية، واليت عقدت يف الشهر احلادي عشر من العام احلايل 

االجتماع غري الرمسي للمجموعات اإلقليمية خالل اجتماع الفريق االستشاري  �

 لالتصاالت، والذي عقد يف  يف االحتاد الدويلRAGلالتصاالت الراديوية 

 .27/6/2014-24الفترة 

وثائق وعروض تقدميية مقدمة من بعض املنظمات والشركات العاملية حول بنود  −

 .جدول أعمال املؤمتر

االجتماعات التنسيقية مع اموعات اإلقليمية األخرى حول بنود جدول أعمال  −

 .املؤمتر

 .مناقشة بعض القضايا اخلاصة بفلسطني −

تقدمي املقترحات وأوراق العمل إىل اجتماعات فريق العمل العريب الدائم آلية  −

 .للطيف الترددي

  :وقد جاءت أهم التوصيات اليت صدرت عن االجتماع على النحو التايل −

؛ 2015 من جدول أعمال املؤمتر العاملي لإلتصاالت الراديوية 1.1بالنسبة للبند  .1

النطاقات املقترحة للخدمة املتنقلة دعوة دولة قطر إىل إعداد جدول يضم كافة 
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للنطاق العريض مع ذكر أمساء اإلدارات العربية وتعميمه على اإلدارات لكي تبدي 

 .آرائها حول هذه النطاقات بشكل مفصل وتقدمه للفريق يف اجتماعه القادم

 فيما خيص املسألة ب، طلبت اإلدارة اجلزائرية محاية اخلدمة 2.1بالنسبة للبند  .2

 ميجاهرتز بعدم تأييد أي إجراء تقين أو تنظيمي 790 – 694ة يف النطاق اإلذاعي

يهدف إىل التقليل من محاية اخلدمة اإلذاعية، ولذا فإا ترى أن اختاذ مسافات 

الفصل كأساس للتنسيق بني اخلدمتني املتنقلة واإلذاعية قد يضمن احلماية الالزمة 

رية ال تؤيد ترتيبات القنوات املطروحة اإلدارة اجلزائ. والكافية للخدمة اإلذاعية

 OOBE                             -25وكذا ال تدعم  قيمة 

dBm/8MHz . ستقوم اإلدارة اجلزائرية بدراسة معمقة للنتائج اليت ستسفر

 ميجاهريتز وكذا النطاق 790-694عنها دراسات التوافق والتشارك يف النطاق 

 . حتديد موقفها النهائي لكل املسائل املطروحةااور األدىن حىت يتسىن هلا

 دعوة لدول العربية موافاة رئيس الفريق مبرئياا حول 8.1بالنسبة للبند  .3

 جيجاهريتز، وذلك لتحديد 14 و 6االستخدامات األرضية احلالية يف النطاقات 

 .  موقف النهائي للفريق

 24.5 – 24.25نطاق  دعوة الدول العربية إىل دراسة ال10.1بالنسبة للبند  .4

ج تشري إىل أنه ال يوجد 4جيجاهريتز نظرا ألن الدراسات احلالية يف فريق العمل 

  .تأثري على اخلدمات الثابتة يف حالة الوصلة اهلابطة

قبل ) 7(دعوة الدول العربية إىل اختاذ موقف واضح حول معظم مسائل البند رقم  .5

 .م2015وية لعام بدء أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الرادي

بوضع مجيع ) راضي احلمد من اململكة العربية السعودية/م(تكليف منسق البند  .6

وتعميمها على الدول ) 7(اإلجيابيات والسلبيات لكل مسألة من مسائل البند 

العربية  عن طريق رئيس الفريق قبل موعد انعقاد االجتماع القادم لفريق العمل 

 .ملدة ال تقل عن شهرالعريب الدائم للطيف الترددي 

دعوة اإلدارات العربية ومشغلي شبكات األقمار الصناعية يف الدول العربية إىل  .7

 5-1الذي سيعقد خالل الفترة ) SC(املشاركة بفعالية يف اجتماع اللجنة اخلاصة 

 . مبقر االحتاد الدويل لالتصاالت جبنيف2014ديسمرب 

ورشة العمل اإلقليمية لالحتاد الدويل دعوة الدول العربية إىل ضرورة املشاركة يف  .8
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، (WRC-15)لالتصاالت حول التحضري للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

لتقدمي مواقف اموعة العربية على بنود جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت 

، باإلضافة إىل الوقوف على نتائج آخر الدراسات اليت توصلت 2015الراديوية 

 .فرق العمل باالحتاد مع االطالع على مواقف اموعات اإلقليمية األخرىإليها 

)��ت  .9�د�)ة ا��ول ا������ إ�` �Wورة . %�2 ا���/�E 0' ا�
�� ا�1aى ��)��Z اqراء وا�)ا:Z 2)ل ��)د ��ول ا���ل �
ا;:

� ا����& ���B.Cت ا��اد�)�� .H وا;Crع �
` ا�)ا:2 2015ا�
����	�ا�.H)��ت ��Zل ��)د ��ول أ��ل ا�� . �scQ ا�

التأكيد على اإلدارة الفلسطينية بضرورة إرسال رسائل إىل مدير مكتب  .10

الراديو خبصوص املمارسات اإلسرائيلية، وعلى ضرورة تضمني هذه الرسائل يف 

 وأيضا اىل املؤمتر CPM-15تقرير مدير مكتب الراديو الذي يقدمه الجتماع 

، حىت يتم إدراج بند ملناقشة قضايا فلسطني 2015إلتصاالت الراديوية العاملي ل

 .على جدول أعمال املؤمتر

دعوة األمانة العامة جلامعة الدول العربية مبخاطبة االحتاد الدويل لالتصاالت  .11

 .06للتحقيق يف اخلروقات اليت تتم من اجلانب اإلسرائيلي خلطة جنيف 

داد مسودة قرار خاص بدولة فلسطني دعوة اإلدارة الفلسطينية إىل إع .12

وتزويد اإلدارات العربية عن طريق رئيس الفريق بنسخة من مسودة القرار قبل 

موعد انعقاد املؤمتر بوقت كاف ليتسىن ملندويب الدول العربية إىل املؤمتر عرضها 

  .على اجلهات املختصة يف دوهلم إلبداء مرئيام بشأن مسودة القرار

��� إ�` إر�3ل ا��Z��9ت وأوراق ا��� ا��& .)د د�)ة ا��ول ا��� .13
 2�)
� Dا���& ا����ا ����ت ا�E��5 ا����ا���3ا�QW �& ا
�ع ��ا���ددي �& 0)�� أ:s�B أ3	)ع وا�Z :	� 0)�� ا�
�ع ��C� �0ت(
و���3	� أي ور:� .�9م ��� هcا ا�)�� ور:� �0

�ع ا��9دم��
�Q ا�` ا��(-. D��3و. 

�ع ا����& ا�%��& ���/�E ا��9)ات ا;ذا��� ا�6�7� آ� ��9 ا� −��
 ��/���� اaر�W� �& ا��Q)ر�� ا��)(�i5�
-8: ا�-��0ت(���0�7� ا��

���8�3w� آ��� 40 ا.-�د إذا��ت ا��ول ا������ ) 12/9/2014

�4 ل %�0�� ) 14(و�-8)ر 0a40 ا � �4 �
%دو�� ��;��W� إ�` 0


F ا�)زراء ا���
)�0ت، وا� �J ا��5& ا���5� ���ب ���B.Cت وا�
� ا������، وJ� 0 ا�.��Bت �

F ا����ون ��ول ا�7����B.Cت �
ا��اد�)�� ���.-�د ا��و�& ���B.Cت، وا.-�د إذا��ت ا��ول ا������، 
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�ع�� :و40 أهD ا�)W)��ت ا��& .��و��Q هcا ا�

�  &���9ل �
	g ا��:C� 2��� �)1GE-06. 

� �. ��
� ���(�i5�
/�E ا��9)ات ا;ذا��� ا�6�7� ���0�7� ا��
 .ا��:�� اaر�W� �& ا��(9� ا������

�  ���(�i5�

�� .�/�E ا��9)ات ا;ذا��� ا�6�7� ���0�7� ا���
  .ا��:�� اaر�W� ��4 ا��(9� ا������ ودول ا��)ار ��z ا������

  
 

)W)عا.�7ذ �0 .�اs ا�
��� ا�):�ة 3��0	� �MIن ا - ا���9ح�. 
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 J�"K ��	�أو�ا &�  ا�%�
        مذكرة شارحةمذكرة شارحةمذكرة شارحةمذكرة شارحة

         للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون

        للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات

            ))))2014////12////15----14: : : : القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة((((

  

 الموضوع
  نتائج اجتماعات فرق العمل

2. F��9��ون اHI� &����ا � ���E ا��
 ��ض ا�)W)ع

 بني رئاسة الفريق ووزارة املواصالت بدولـة الكويـت          بناء على التنسيق الذي مت     -

واألمانة الفنية لس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات، يعقد االجتماع الفريق          

، علـى أن    )27/11/2014-26(اجتماعه الثامن يف دولة الكويت خالل الفترة        

لالتصاالت للمنطقة يسبقه بيوم املنتدى اإلقليمي للتقييس الذي يعقده االحتاد الدويل   

 .العربية

  .سوف يتم عرض املوضوع يف حينه -
 
 

 .ا.�7ذ �0 .�اs ا�
��� ا�):�ة 3��0	� �MIن ا�)W)ع - ا���9ح
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        مذكرة شارحةمذكرة شارحةمذكرة شارحةمذكرة شارحة

         للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون

        للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات

            ))))2014////12////15----14: : : : القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة((((

  
 نشاط المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت الموضوع

 ��ض ا�)W)ع
� �MMPKQ"د ا�9MMMو��      ) 15(د(NMM ا�9MMورة    -MM�� ا� �MM#�72+ا RMM�S#ا� TMM7U#7�

  J8 ،V�WX3ل أ-Y &�U7ا� Zا�9ور4& إ� �49\ ا��."ر4.K & �"�8 Zت إ�%"]KQ�
�K"`3aX.49\ ا�#.��Y"ت ا��� 4�اه" ���)^ &bc"�#ا��-'�"ت ا� &�U7ا� . 

 
 .ا.�7ذ �0 .�اs ا�
��� ا�):�ة 3��0	� �MIن ا�)W)ع - ا���9ح

 

"�3"d �3"e9 ا��bا� 
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        مذكرة شارحةمذكرة شارحةمذكرة شارحةمذكرة شارحة

         للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون

        للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات

            ))))2014////12////15----14: : : : القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة((((

  
 نشاط المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات ضوعالمو

 ��ض ا�)W)ع
}}}}� ا�����}}}}� �� �)�)��}}}}�ت ا�.}}}}�Bل   �TMMMM7U#7 ) 15(د(NMMMM ا�9MMMMورة  -O�ا�


)�0ت�� & K.49\ ا��.M"ر4� ا�9ورM4& إ�ZM ا�MY &M�U7-ل أ�WXM3`"،                وا�"�8 Zإ� 
bc"�#ا��-'�"ت ا� &�U7اه" ���)^ ا��K ��K J8"`3aX.49\ ا�#.��Y"ت ا�� &. 

 
 .ا.�7ذ �0 .�اs ا�
��� ا�):�ة 3��0	� �MIن ا�)W)ع - ا���9ح

 

"e�"d �3"e9 ا��bا� 
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        مذكرة شارحةمذكرة شارحةمذكرة شارحةمذكرة شارحة

         للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون

        للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات

            ))))2014////12////15----14: : : : القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة((((

  
 لهيئات تنظيم االتصاالت وتقنية المعلوماتنشاط الشبكة العربية  الموضوع

 ��ض ا�)W)ع
ا�I	 � ا������ �P�Q}�ت .�D�{O ا�.}��Bت و.T7U#7�          �{��9  ) 15(د(N ا�9ورة    -


)�0ت�� & K.49\ ا��."ر4� ا�9ور4& إ�Z ا�Y &�U7-ل أJM8 ،"`�WX3         ا�"�8 Zإ� 
"`3aX� &bc"�#ا��-'�"ت ا� &�U7اه" ���)^ ا��K � .K.49\ ا�#.��Y"ت ا��

 
 .ا.�7ذ �0 .�اs ا�
��� ا�):�ة 3��0	� �MIن ا�)W)ع - ا���9ح

  

" �3� را"e9 ا��bا� 
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        مذكرة شارحةمذكرة شارحةمذكرة شارحةمذكرة شارحة

         للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون

        للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات

            ))))2014////12////15----14: : : : القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة((((

  
 العربية المنطقة في االنترنت لحوكمة الطريق خارطة مبادرة :الموضوع

 عرض

 :الموضوع
في إطار مبادرة حوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية والتي تشارك  −

فيها جامعة الدول العربية لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية 
تم عقد المنتدى العربي السنوي األول لحوكمة  ،)اإلسكوا(لغربي آسيا 

والذي حضره ما يقرب من ) 11/10/2012-9(ت اإلنترنت بمدينة الكوي
 كما تم عقد االجتماع السنوي الثاني  .دولة) 16(مشارك من ) 300(

- 1(للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت بمدينة الجزائر العاصمة 
والذي حضره ما " شركاء من أجل التنمية"تحت شعار ) 3/10/2013

 .مشارك) 800(يقرب من 

يات االجتماع السنوي الثالث للمنتدى العربي في إطار اإلعداد لفعال −
وقد . لحوكمة اإلنترنت تم عقد ثالث اجتماعات للجنة االستشارية للمنتدى

 التفصيلية التقارير تم االتفاق على أهمية توثيق االجتماع السنوي و نشر

 واستقر. الجلسة منسق من تدقيقها بعد مباشرة الجلسات مقرري من

 عناوين ستكون التي الرئيسية األربعة حاورالم اختيار حول الرأي

 العام اإلطار وتشكل المخططة، األربعة الرئيسية للجلسات لموضوعات

 كما الثالث السنوي االجتماع خالل تناولها سيتم التي للموضوعات الفرعية

 :يلي

 البنية التحتية  والنفاذ لإلنترنت •

ياسات السياسات الدولية العامة لإلنترنت، وآليات صنع الس •
 المحلية

 الحقوق والمسئوليات: االنفتاح •

 الخصوصية وإعادة بناء الثقة •

"�8"f �3"e9 ا��bا� 



 - 30 -

  

تم عقد المنتدى العربي السنوي الثالث لحوكمة االنترنت في بيروت خالل 
 باستضافة من لجنة األمم المتحدة االقتصادية 2014 نوفمبر 27 و26يومي 

ثلون كافة فئات  شخصا يم571، بمشاركة )اإلسكوا(واالجتماعية لغربي آسيا 
أصحاب المصلحة والتي تضمنت حوالي الثلث من ممثلي إدارات االتصاالت 

األردن، تونس، الجزائر، جيبوتي، ( دولة عربية 15وتقنية المعلومات من 
وقد صدرت . السودان، العراق، عمان، فلسطين، قطر، لبنان، ليبيا، مصر

  .رسائل للمنتدى من الجلسات الرئيسية
namely Lebanon, Egypt, Tunisia, Kuwait, Algeria, Djibouti, Jordan, 

Libya, Palestine, Sudan, Yemen, Iraq, Morocco, Oman, and Qatar 
 .ا.�7ذ �0 .�اs ا�
��� ا�):�ة 3��0	� �MIن ا�)W)ع - :ا���9ح
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        مذكرة شارحةمذكرة شارحةمذكرة شارحةمذكرة شارحة

         االجتماع الخامس والثالثون االجتماع الخامس والثالثون االجتماع الخامس والثالثون االجتماع الخامس والثالثون للعرض على للعرض على للعرض على للعرض على

        للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات

            ))))2014////12////15----14: : : : القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة((((

  
 العربية االنترنت لشبكات اإلقليمي الربط مشروع :الموضوع

 عرض

 :الموضوع
كان فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ مشروع ربط شبكات االنترنت  −

 بمدينة الحمامات 12/11/2013يوم العربية قد عقد اجتماعه الثاني 
 :بتونس، حيث اتفق علي الخطوات التالية اجل التقدم بالمشروع

الطلب من  جامعة الدول العربية و المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي  .1

وزارات وهيئات تنظيم (لالتصاالت بإرسال خطابات لجميع الدول العربية 

وك ورؤساء الدول العربية وقرارات السادة لتذكيرهم بقرارات السادة مل) وطنية

وزراء االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالدول العربية ومن ثم دعوتهم لتنوير 

حول ) مشغلي خدمات االتصاالت ومزودي خدمة اإلنترنت(القطاع الخاص 

 مشروع ربط شبكات اإلنترنت العربي ،

داد خطة عمل للفريق يتم دعوة أعضاء الفريق للبدء فورا في إعداد متطلبات إع .2

 إرسالها للمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت ، 

الطلب من المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت أن ينظم ورشة عمل  .3

أولي حول مشروع ربط شبكات اإلنترنت العربي لتنوير الدول العربية حول 

لدول من تنفيذ هذا المشروع ، حيث يتم  المكاسب التي يمكن أن تحصل عليها  ا

عرض تجارب محلية وإقليمية ودولية في هذه الورشة علي أن تعقد علي هامش  

اقرب نشاط إقليمي  للمكتب اإلقليمي في الربع األول من العام القادم إن أمكن 

 "cد"c �3"e9 ا��bا� 
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 ذلك،

 الطلب من المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت تعين خبير خالل  .4

 يعمل على اقتراح خطة عمل متضمنة فترة زمنية 2014الربع األول من العام 

لتنفيذ المشروع حيث سيقوم فريق العمل العربي بإرسال متطلبات خطة العمل 

)Request For Proposal (RFP) (،للمكتب اإلقليمي العربي 

شة عمل الطلب من المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت أن ينظم ور .5

ثانية حول مشروع ربط شبكات اإلنترنت العربي  يتم فيها استعرض خطة العمل 

 .المقترحة بواسطة الخبير ومناقشتها من قبل أعضاء الفريق والحضور الكريم

أخيرا الطلب من الدول العربية المشاركة الفعالة في أعمال الفريق وتبادل خبراتها  .6

  .في هذا المجال

 

 للمكتب التنفيذي لمجلـس الـوزراء العـرب         )35(اع  وبالعرض على االجتم  
  :لالتصاالت والمعلومات، أصدر بشأن الموضوع التوصيات التالية

دعوة اإلدارات العربية العمل على اتخاذ التدابير الالزمة بالتعاون مع  .1
المشغلين ومزودي خدمات اإلنترنت لديها والتي من شأنها تفعيل تنفيذ 

دلة الوطنية باعتبارها المرحلة األولى عمليات إنشاء نقاط المبا
  .والضرورية لتنفيذ المشروع

دعوة المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت إلى تقديم  .2
الدعم الفني بشأن إنشاء نقاط المبادلة الوطنية إلى اإلدارات العربية 

  .الراغبة

 لالتحاد تكليف األمانة الفنية بالتنسيق مع المكتب اإلقليمي العربي .3
الدولي لالتصاالت بشأن دعوة لجنة األمم المتحدة االقتصادية 

للمشاركة في أعمال فريق العمل )  االسكوا(واالجتماعية لغربي آسيا 
المعني بتنفيذ مشروع ربط شبكات االنترنت العربية لطرح مقترحاتها  
لخدمة أعمال المشروع خالل اجتماعات الفريق والتنسيق لمشاركتها في 

نظيم أعمال ورش العمل المعنية بتوعية القطاعات والفئات المختلفة ت
المعنية في الدول العربية حول المكاسب التي يمكن أن تحصل عليها  
الدول من تنفيذ هذا المشروع وعرض التجارب الناجحة وأفضل 



 - 33 -

 .الممارسات المحلية واإلقليمية والدولية حول الموضوع

   
ع ربط شبكات اإلنترنت في المنطقة تم عقد ورشة عمل حول مشرو −

 بالجمهورية التونسية تم خاللها 12/11/2014-11العربية يومي 
  :مناقشة الموضوعات التالية

 الوطنية، المبادلة نقاط وتطوير إرساء دعم في دور الحكومات −

 وتأمين الوطنية المبادلة نقاط إلرساء المالئم االقتصادي النموذج −

 مردوديتها وديمومتها،

 المبادلة نقاط تسيير حسن على المشجع والترتيبي القانوني طاراإل −

 الوطنية،

 بها االستئناس يمكن التي الناجحة واإلقليمية الوطنية التجارب −
 .كنموذج
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        مذكرة شارحةمذكرة شارحةمذكرة شارحةمذكرة شارحة

        على االجتماع الخامس والثالثونعلى االجتماع الخامس والثالثونعلى االجتماع الخامس والثالثونعلى االجتماع الخامس والثالثون للعرض  للعرض  للعرض  للعرض 

        للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات

            ))))2014////12////15----14: : : : القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة((((

  
 القضايا الخاصة بفلسطين الموضوع

 .c0آ�ة ��ض 0�90� 40 دو�� �
/(�4 - ��ض ا�)W)ع
 .ا.�7ذ �0 .�اs ا�
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        مذكرة شارحةمذكرة شارحةمذكرة شارحةمذكرة شارحة

         للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون

        للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات

            ))))2014////12////15----14: : : : القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة((((

  
 2014نتائج المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت  الموضوع

 بدولة دبي بمدينة االتصاالت لتنمية العالمي المؤتمر عقد − ��ض ا�)W)ع
 ،)10/4/2014 – 30/3 (الفترة خالل المتحدة العربية اإلمارات
  :دولة 138 ل ممثلين بحضور

 لهذا بالتحضير المكلف العربي العمل لفريق اجتماعان عقد −
 أما ،27/10/2014 يوم البحرين في كان أولهما المؤتمر،
 ).3/3/2014-2 (الفترة خالل القاهرة في عقد فقد الثاني االجتماع

  :للمؤتمر عربية إقليمية مبادرات خمسة  تقديم تم −

 .تنمية النفاذ إلى النطاق العريض واعتماد النطاق العريض .1

تكنولوجيا المعلومات / بناء الثقة واألمن في استخدام االتصاالت .2

 .واالتصاالت

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية الذكية / استخدام االتصاالت .3

 .والمستدامة وحماية البيئة

 .تعلم الذكيال .4

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، / ضمانات النفاذ إلى االتصاالت .5

  .خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة

 بالتحضير المكلف العربي الفريق رئيس يقوم وسوف هذا −
  .المؤتمر نتائج حول االجتماع خالل تقرير بعرض للمؤتمر
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        مذكرة شارحةمذكرة شارحةمذكرة شارحةمذكرة شارحة

         للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون

        للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات

            ))))2014////12////15----14: : : : القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة((((

  
 2014نتائج مؤتمر المندوبين المفوضين  الموضوع

 ثالثة للمؤتمر بالتحضير المكلف العربي العمل فريق عقد − ��ض ا�)W)ع
 .المؤتمر لهذا تحضيرية اجتماعات

 ومناقشة العربي الموقف بلورة االجتماعات هذه خالل تم −
 أو حذف أو إضافة بشأن العربية الدول من المقدمة المقترحات

 .العربية المجموعة باسم المؤتمر إلى لتقديمها قرارات تعديل

 لخال الجنوبية بكوريا بوسان مدينة في المؤتمر عقد −
 ).7/11/2014 –20/10(الفترة

 يومية شبه عربية تنسيقية اجتماعات بعقد الفنية األمانة قامت −
 .المؤتمر فعاليات خالل

 بالتحضير المكلف العربي الفريق رئيس يقوم وسوف هذا −
  .المؤتمر نتائج حول االجتماع خالل تقرير بعرض للمؤتمر
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        مذكرة شارحةمذكرة شارحةمذكرة شارحةمذكرة شارحة

         للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون

        للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات

            ))))2014////12////15----14: : : : القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة((((

  
 التعاون العربي المشترك في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات الموضوع

 ��ض ا�)W)ع
 القمـم  تحظـى  العربيـة،  الدول لجامعة التنموي الدور رإطا في -

 ونظرا.  األخيرة السنوات خالل خاص باهتمام المشتركة العربية
 القطاعات دعم في المعلومات وتقنية االتصاالت قطاع دور ألهمية

 االتـصاالت  تنميـة  إدارة بدأت واالجتماعية، االقتصادية التنموية
 الـدول  بقمـة  المتعلقة األعمال مع التفاعل في المعلومات وتقنية

  .اإلفريقية العربية والقمة الالتينية أمريكا ودول العربية

  

 مـا  المـشتركة  العمل ورشة في الماضي العام خالل شاركت وقد -
 الحكومـة  حـول  العربيـة  والـدول  الجنوبيـة  أمريكا دول بين

 فـي  عقـدت  والتـي  المـصدر  مفتوحة والبرمجيات االلكترونية
 االتصاالت تنمية إدارة وقامت أيرس، بيونس تينيةاألرجن العاصمة

 ودعت الممكنة التعاون أوجه باستعراض خاللها المعلومات وتقنية
 سـبل  لبحـث  العامـة  األمانة مقر في موسع خبراء اجتماع لعقد

 المعلومـات  وتقنية االتصاالت مجال في الجانبين بين ما التعاون
 المكتب ودعا.  القمة إعالن في به 2012 ليما قمة رحبت ما وهو

 فـي  والمعلومـات  لالتـصاالت  العرب الوزراء لمجلس التنفيذي
 العربيـة  اإلدارات) 7/3/2013 (الدوحة في) 33 (العادية دورته

  .انعقادها المزمع الموسعة العمل ورشة في المشاركة تكثيف إلى

 ،2013 عام خالل المذكور االجتماع عقد من التمكن يتم لم وحيث -
 لعقـد  2014 المقبـل  ينـاير  مـن  الثاني األسبوع راحاقت تم فقد

 تنميـة  إدارة وقامـت  بالقـاهرة،  العامة األمانة مقر في االجتماع

3� ("g�ا"e9 ا��bا� 



 - 38 -

 لالجتمـاع  الفنـي  المنسق باعتبارها المعلومات وتقنية االتصاالت
 الجنوبيـة  أمريكا دول جانب من الفني المنسق إلى رسالة بتوجيه
 والمخرجـات  جتمـاع اال مـن  الهـدف  تحديد بشأن معه للتنسيق
 المـستهدف  والحـضور  المشترك التعاون وموضوعات المحتملة
 وتوزيـع  المطلوبـة  اللوجـستية  واإلجراءات االجتماع وبرنامج
 مـن  المـذكورة  النقاط لكافة مقترحات صياغة تم وقد.  األدوار
 الـرأي  إلبـداء  المعلومـات  وتقنية االتصاالت تنمية إدارة جانب
  ).مرفق (بشأنها

  

 لالتـصاالت  العـرب  الـوزراء  لمجلـس  التنفيذي مكتبال كلف -
) 7/3/2013 (الدوحـة  في) 33 (العادية دورته في والمعلومات

 مجـال  فـي  التعـاون  أفـق  توسـيع  إمكانية ببحث الفنية األمانة
 والدوليـة  اإلقليمية المجموعات مع المعلومات وتقنية االتصاالت

  .األخرى

 القادمـة  اإلفريقيـة  يـة العرب للقمة التحضيرية األعمال إطار في -
 االتصاالت تنمية إدارة شاركت ،)20/11/2013-19: الكويت(

 وفـد  ضمن للقمة التحضيرية الثالثية اللجنة في المعلومات وتقنية
 االتحـاد  مفوضية وبمشاركة العربية الدول لجامعة العامة األمانة

 .المضيفة الدولة باعتبارها الكويت ودولة اإلفريقي

 مـن  انتقائهـا  تـم  مـشروعات  خمس باقتراح رةاإلدا قامت وقد -
 اهتمامـات  مـع  يتوافق وبما العربي العالم توصيل قمة مخرجات

 األولى بالدرجة تعتمد مشروعات انتقاء تم وقد.  اإلفريقي الجانب
 وتطـوير  خلـق  يخـص  فيما المعرفة وتبادل الخبرات نقل على

 نميـة الت قطاعـات  بين ما التواصل وتفعيل المجال في الصناعات
 .الجانبين من المختلفة

 المركز العربي اإلفريقي للتصدي لحوادث الحاسوب .1

 مـن   IPv6 إلى اإلصدار الـسادس      Ipv4االنتقال من اإلصدار الرابع      .2

  بروتوكول االنترنت

تبادل الخبرات ونقل المعلومات ما بين الدول العربية واإلفريقيـة فـي             .3
  العلوية العامةمجال صناعة أسماء النطاقات وسياسات النطاقات
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 إنشاء شبكة عربية إفريقية لدعم البرمجيات مفتوحة المصدر .4

إدارة المعرفة الزراعية واإلنتاج الحيواني باسـتخدام الـنظم الخبيـرة            .5

 المحلية

 االقتـصادي  للمجلس) 92 (الدورة على الموضوع عرض تم وقد -
 اللجنـة  خالل من) 10/9/2013-9: العامة األمانة (واالجتماعي

 :نصه التالي القمة قرار مشروع بشأنه وأصدر ادية،االقتص
تكليف األمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية االتحاد اإلفريقـي         .1

بالعمل على تفعيل التعاون العربي اإلفريقي في مجال االتصاالت وتقنية          
المعلومات، بما يدعم خلق وتطوير الصناعات المختلفة في هذا المجال،          

 .صل بين قطاعات التنمية في المنطقتينوزيادة التوا

دعوة االتحاد الدولي لالتصاالت للمشاركة في تفعيل التعـاون العربـي            .2
  .اإلفريقي في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات

تشكيل لجنة من ممثلي الدول العربية والمنظمات العربية ذات الـصلة            .3
حاد اإلفريقي للعمل   واألمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومفوضية االت      

على تحديد أولويات المشروعات المقترحة، تحقيقاً للهـدف المنـشود،          
ولها أن تستعين بمن تراه من خبراء أو منظمات متخصـصة لتـسهيل        

  .أعمالها
تكليف اللجنة لتفعيل التعاون العربي اإلفريقي فـي مجـال االتـصاالت             .4

قدم المحـرز فـي     وتقنية المعلومات بإعداد تقارير دورية حول مدى الت       
تنفيذ المشروعات وتحقيق الهدف من خالل األمانة العامة لجامعة الدول       

العربية ومفوضية االتحاد اإلفريقي للعرض على الدورات القادمة للقمة         
  .العربية اإلفريقية
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        مذكرة شارحةمذكرة شارحةمذكرة شارحةمذكرة شارحة

         للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون للعرض على االجتماع الخامس والثالثون

        للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلوماتللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات

            ))))2014////12////15----14: : : : القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة((((

  
 نتائج المنتدى اإلقليمي الثاني للمحتوى الرقمي العربي الموضوع

 ��ض ا�)W)ع
 معهد قربم العربي الرقمي للمحتوى الثاني اإلقليمي المنتدى عقد تم -

 2014  نوفمبر 13و 12 يومي الذكية بالقرية المعلومات تكنولوجيا
 وذلـك  ،"العربي الرقمي المحتوى لصناعة التنموي األثر  "بعنوان

 الدوليـة  والمنظمـات  العربيـة  الحكومـات  عن ممثلين بحضور
 المجتمع ومنظمات العالمية والشركات الخاص والقطاع واإلقليمية

 فـي  الرقمـي  المحتوى وإثراء تعزيز ونبشئ الصلة ذات المدني
 . العربي العالم

 :التالية الموضوعات جلسات ست خالل من المنتدى ناقش -

 لتعزيـز  القـدرات  وبنـاء  الحديثة التكنولوجية التوجهات -
 العربي الرقمي المحتوى صناعة

 المحتوى لتعزيز اإلقليمي والتكامل التعاون وآفاق تحديات -
 العربي الرقمي

 اإللكتروني والنشر اإلعالمي وىالمحت قضايا -

 العربي الرقمي المحتوى صناعة دعم في الحكومات دور -

 فـي  الوطنية االقتصادية المنظومة تعزيز في اإلبداع دور -
 المعرفة على مبني اقتصاد لبناء السعي ظل

 صـناعة  تطوير في والتعليمية األكاديمية المؤسسات دور -
 العربي الرقمي المحتوى

 :التالية التوصيات تدىالمن عن صدر وقد -
 نوفمبر 13و 12 في بالقاهرة الثانية للمرة المنتدى انعقاد بمناسبة .1

�X) دي"Y �3"e9 ا��bا� 
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 من الشركاء مع بالتشاور العربية، مصر جمهورية ارتأت ،2014
 ليكون المنتدى هذا استثمار المعنية، والعربية الدولية المنظمات

 نيكو الرقمي للمحتوى عربي لمنتدى تنظيمي هيكل لبناء بداية
 جميع ويضم عام، كل ينعقد ملزم، غير حواري، منتدى بمثابة

 الحكومية، وغير الحكومية الجهات: من المصلحة أصحاب
 ومنظمات الخاص القطاع المعنية، واإلقليمية العربية المنظمات
 لجامعة العامة األمانة من المنتدى يطلب وعليه،.. المدني المجتمع

 الهيكل بشأن العربية مصر ةجمهوري مقترح تبني العربية الدول
 ومنهجية آللية ومفصل شامل تصور وإعداد للمنتدى التنظيمي

 .المنتدى عمل
 من عربية ترجمة ذاكرة لجمع آلية إيجاد أجل من التعاون ضرورة .2

 اآللية للترجمة واحد مصدر وعمل والعامة الخاصة الجهات كل
 .العربية اللغة وإلى من الجيدة

 وإنما العربية باللغة فقط ليس العربي محتوىال يكون بأن االهتمام .3
 .أخرى بلغات

 في والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة جهود وتشجيع دعم .4
 مجاناً، ونيا الكتر وطرحها األجنبية العلمية الدوريات ترجمة مجال

 واإلقليمية العربية والمنظمات العربية الدول كل دفع وضرورة
 .المحتوى من النوع بهذا االهتمام نحو

 االتصال لتكنولوجيات العربية المنظمة جهود وتشجيع دعم .5
 عرضها تم التي المسح استمارة بشأن) اآليكتو (والمعلومات

 ضرورة مع العربية، االتصاالت وإدارات وزارات على وتعميمها
 بتسهيل يسمح الذي الحد إلى القياس مؤشرات تقليل باالعتبار أخذ
 .العربية الدول من الالزمة المعلومات جمع

 الملكية حماية قوانين وتعديل مراجعة نحو التوجيه ضرورة .6
 الرقمي بالمحتوى أكبر اهتمام وإعطاء العربية الدول في الفكرية

 بشكل القوانين هذه تطبيق بآليات االهتمام وكذلك نصوصها، في
 باستصدار اإلسراع على العربية الدول تشجيع وكذلك مالئم،
 .والمعلومات البيانات إلى النفاذ حرية أو ولتدا حرية قانون

 الرقمي المحتوى مجال في األعمال وريادة واإلبداع االبتكار دعم .7
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 صناعة بتحفيز الخاصة اإلسكوا تجربة من واالستفادة العربي
 .التكنولوجية الحاضنات خالل من العربي الرقمي المحتوى

 ePub الـ الى pdf الـ من التحول إلى العرب الناشرين دعوة .8
 .اإللكتروني النشر صيغ من وغيرها

 التأليف عالم في الجديدة المواهب تبني إلى العرب الناشرين دعوة .9
 منصات على النشر تكلفة انخفاض باستغالل لها المجال وفتح

 .ومهنية مؤمنة عربية
 المشروعات دعم فقط ليس العربية الحكومات مطالبة .10

 المشروعات دعم أيضاً ولكن )Mega Projects (الكبيرة
 .العربي الرقمي المحتوى مجال في والمتوسطة الصغيرة

 وضع على العربية الدول تشجيع ضرورة على التأكيد .11
 ملزمة، وغير استرشادية كانت لو حتى الوطنية االستراتيجيات

 لصناعة شاملة ومنظومة معايير االستراتيجيات هذه تضع بحيث
 .العربي الرقمي المحتوى

 علمية درجات العربية الدول في الجامعات لدى تكون أن .12
 .الرقمي المحتوى في متخصصة

 وتطوير بحث مجال في اإلقليمي والتنسيق التعاون تعزيز .13
 لتحسين وأدوات حلول إيجاد خالل من العربي الرقمي المحتوى
 والتجارب النجاح قصص ولتبادل إلكترونياً العربية اللغة استخدام

 .العربية الدول بين فيما
 بوضع المعنية والعربية اإلقليمية المنظمات ضطالعا .14

 البيانات لنشر الالزمة والسياسات للمعايير استرشادية مبادئ
 .البيانات تحليل عن فضالً استخدامها، وإعادة المفتوحة

 العربية، المنطقة في واإلبداع االبتكار منظومة تعزيز .15
 لمالئما) Ecosystem (اإليكولوجي النظام بناء طريق عن وذلك

 .المعرفة على المبني ولالقتصاد لالبتكار
 الرقمي للمحتوى خطط وضع على الحكومات تشجيع .16

  .التعليمي
 الذكية الهواتف علي العربية التطبيقات إنتاج في التوسع  .17

 :خالل من اللوحية واألجهزة
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 الكبرى التكنولوجيا شركات مع بالشراكة الحكومات استمرار •
 للشباب اإلنتاجية البيئة تهيئة و تدريب في

 علي ماديا ومكافأتهم الشباب لتحفيز جادة برامج إيجاد •
 الناجحة البرمجيات

 المتوسطة األعمال قطاع في اإللكترونية التجارة تنمية •
 والصغيرة

 اإلنترنت على العربية التطبيقات توفر قياس على العمل يجب •
 أو العمل أصحاب توعية خالل من تطويرها أوجه ودراسة

 رواد تواجه التي المعوقات لتذليل تيسيرية خدمات تقديم
 اإللكترونية والتجارة اإللكتروني التواجد على األعمال

 وذات وملموسة جادة حوافز بإيجاد العربية الحكومات قيام •
 علي الضرائب خفض مثل العمل لصاحب واضح مادي عائد

 .اإللكترونية التجارة
 إلكترونيا العربية الكتب نشر •
 النشر ألسواق عربي كتاب كل وصول تضمن ياتآل إيجاد •

 .الكبرى الرقمية

 
 .ا.�7ذ �0 .�اs ا�
��� ا�):�ة 3��0	� �MIن ا�)W)ع - ا���9ح
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  الثالث البند                                  
  
  

  

  على للعرض مذكرة

  عشر الثامنة العادية الدورة
  والمعلومات لالتصاالت العرب الوزراء لمجلس

  18/12/2014: القاهرة
  

   

 العـرب  الـوزراء  لمجلس التنفيذي للمكتب) 36 (الدورة ياتوتوص تقرير اعتماد  الموضــــــوع
  )16/12/2014 :القاهرة (والمعلومات لالتصاالت

 عــــــرض
  الموضوع

 دورته والمعلومات لالتصاالت العرب الوزراء لمجلس التنفيذي المكتب عقد -
  .16/12/2014 بتاريخ الثاهرة في) 36 (العادية

 والسودان والسعودية الجزائر اركةبمش االجتماع أعمال مصر ترأست وقد -
  .االجتماع أعمال عن الصومال وتغيبت وليبيا، وقطر والعراق

 النحـو  علـى  أعمالـه  جدول على المدرجة الموضوعات االجتماع وناقش -
  .التالي

   
   
   
  
    

 الوزراء لمجلس التنفيذي للمكتب) 36 (االجتماع وتوصيات تقرير اعتماد -  المقترح
  ).16/12/2014: القاهرة (والمعلومات التلالتصا العرب
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  الرابع البند                                  
  

  

  على للعرض مذكرة

  عشر الثامنة العادية الدورة
  والمعلومات لالتصاالت العرب الوزراء لمجلس

  18/12/2014: القاهرة
  

   

 العامة العربية العلوية النطاقات مشروع  الموضــــــوع

 عــــــرض
  الموضوع

 الطلبين اجتياز عن المخصصة واألرقام لألسماء اإلنترنت هيئة أعلنت −
 األولى التقييم مرحلة) arab.(و) عرب (.العربية الدول جامعة من المقدمين

  .بنجاح

 المستندات باستيفاء وذلك األيكان مع التعاقد لمرحلة التحضير حاليا يتم −
 .عربيةال الدول لجامعة القانونية اإلدارة قبل من االتفاقية ومراجعة المطلوبة

 المتحدة العربية اإلمارات بدولة االتصاالت تنظيم هيئة مع التنسيق وجاري −
 وصياغة وضع وآليات التفاهم مذكرة إلبرام المطلوبة الخطوات بشأن

 .العامة العربية العلوية النطاقات لعمل والحاكمة المطلوبة السياسات

 الجاري العام مطلع في للمشروع التوجيهية اللجنة تشكيل إعادة تم −
 السعودية، الجزائر، اإلمارات، من أعضاء تتضمن حاليا وهى ،2014
 .ومصر الكويت قطر، عمان، العراق،

 1/10/2014 و 30/9 يومي للمشروع التوجيهية للجنة اجتماعا عقد تم −
 على الدائمين اللجنة أعضاء من ستة بحضور بالقاهرة العامة األمانة مقر في

 :التالي النحو

 )اللجنة رئيس (العربية مصر ةجمهوري ممثلة -

 المتحدة العربية اإلمارات دولة ممثل -

 السعودية العربية المملكة ممثل -
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 عمان سلطنة ممثلة -

 العربية الدول لجامعة العامة األمانة ممثال -

 أسماء وتدويل لتشغيل المبدئية العامة السياسات مناقشة االجتماع خالل تم −
.  المطلوبة المستقبلية خطواتوال للمشروع الحالي والموقف النطاقات
 :يلي فيما االجتماع عن الصادرة التوصيات أهم وتمثلت

 إلدارة تابعة بالمشروع الخاصة والمتابعة اإلشراف وحدة تكون أن ضرورة �
 على والتأكيد العربية، الدول بجامعة المعلومات وتقنية االتصاالت تنمية

 بحيث للوحدة كنواة متخصص فني خبير مع التعاقد سرعة اإلدارة
 .القادمة الفترة خالل بالمشروع الخاصة األعمال لمتابعة يخصص

 بيان إلى المتحدة العربية اإلمارات بدولة االتصاالت تنظيم هيئة دعوة �
 مخصص بنكي حساب وإنشاء للمشروع المالي الجانب تولي إمكانية
 مجلس من لمقررات وفقا الصرف يتم المشروع من الدخل لفائض

 .والمعلومات لالتصاالت العرب الوزراء
 الدول بجامعة المعلومات وتقنية االتصاالت تنمية إدارة تجهيز ضرورة �

 بيانات من يومية احتياطية بنسخة االحتفاظ أجل من الالزم وإعداد العربية
 .العامة األمانة مقر في النطاقات

 األيكـان  بعمـل  الدرايـة  ذوي من دولي قانوني بخبير االستعانة ضرورة
 التعاقد تتضمن والتي القادمة الفترة خالل النطاقات وأسماء السجل أعمالو

 أسـماء  وبيـع  وتـدويل  بتـشغيل  الخاصة السياسات ووضع األيكان مع
  .النطاقات

 من االنتهاء ضرورة العربية الدول لجامعة العامة األمانة على التأكيد .1  المقترح
 الفترة خالل يكاناأل مع السجل اتفاقية لتوقيع المطلوبة اإلجراءات

 .المسموحة الزمنية
 لالتصاالت العرب الوزراء مجلس من نداء بنقل العامة األمانة تكليف .2

 المخصصة واألرقام لألسماء االنترنت هيئة رئيس إلى والمعلومات
 النتهاء المطلوبة الكاملة الزمنية الفرصة إتاحة أجل من) األيكان(

 المطلوبة الداخلية اإلجراءات من العربية الدول لجامعة العامة األمانة
 المصطلحات تباعية لوضوح نظرا وذلك السجل، اتفاقية على للتوقيع
 .العامة العربية العلوية للنطاقات عليها المقدم
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 مع التعاقد سرعة المعلومات وتقنية االتصاالت تنمية إدارة على التأكيد .3
 ةالمطلوب والمتابعة اإلشراف لوحدة كنواة متخصص فني خبير

 خالل بالمشروع الخاصة األعمال لمتابعة يخصص بحيث للمشروع
 .القادمة الفترة

 اللجنة في الدائمين األعضاء مشاركة تكثيف أهمية على التأكيد .4
 اجتماعات في العامة العربية العلوية النطاقات لمشروع التوجيهية

 الفترة خالل المطروحة الموضوعات ألهمية نظرا القادمة اللجنة
 .ةالقادم

 بيان إلى المتحدة العربية اإلمارات بدولة االتصاالت تنظيم هيئة دعوة .5
 مخصص بنكي حساب وإنشاء للمشروع المالي الجانب تولي إمكانية
 مجلس من لمقررات وفقا الصرف يتم المشروع من الدخل لفائض

 .والمعلومات لالتصاالت العرب الوزراء
 والبرامج واألدوات هيزاتالتج ببحث للمشروع التوجيهية اللجنة تكليف .6

 النطاقات بيانات من يومية احتياطية بنسخة االحتفاظ أجل من المطلوبة
 .العامة األمانة مقر في

 ذوي من دولي قانوني خبير مع بالتعاقد للمجلس الفنية األمانة تكليف .7
 الفترة خالل النطاقات وأسماء السجل وأعمال األيكان بعمل الدراية
 الخاصة السياسات ووضع األيكان مع التعاقد نتتضم والتي القادمة
 .النطاقات أسماء وبيع وتدويل بتشغيل
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  الخامس البند                                  
  

  

  على للعرض مذكرة

  عشر الثامنة العادية الدورة
  والمعلومات لالتصاالت العرب الوزراء لمجلس

  18/12/2014: القاهرة
  

   

 للمجلس لخاصا الحساب حول االقتصادية للشؤون المساعد العام األمين تقرير  الموضــــــوع

 عــــــرض
  الموضوع

الصادر عن الدورة العادية ) 27/5/2009-13 دع266ق(بناء على القرار  −
: بيروت(لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات ) 13(

القاضي باستمرار األمانة العامة في تقديم تقرير حول ) 28،27/5/2009
 .نفيذيالحساب الخاص بشكل دوري إلي المجلس ومكتبه الت

  دوالر أمريكي  178266  31/12/2013رصيد الحساب الجاري في  −
         جنيها مصريا  1811

  دوالر أمريكي    11951  12/9/2013   في   قيمة الوديعة  −
 دوالر   المعادل لحوالي2013بلغ المجموع الفعلي للمصروفات عن عام  −

  .أمريكي
  8.��ح �7[�ف �Y i8"ب

   �ب �KQ["%ت وا�# 7-8"تT7U8 ا�-زراء ا�
  �2014 "م 

 
  8[�وo"ت ا�8"3& ا���6&

5000  $  qK"ق وه����94 و  
10000  $  &�b�S8 ت وأدوات")-bW8أ$`5ة و  
7500  $  &o"�0ت وQ6Y  

60000  $  &�2s8 اء و(.-د�bf  
6000$      5oا-Yت وto"S8  
  K�PK &#$�4�4& وo-ر4& وا5�fال  $  5000
  63."ت ��8-(&  $  5000

-  - - -  - - - -  - - -  - - -  - - - - -  
98500$   �  ا+$#"�

 الوزراء لمجلس الخاص الحساب حول المساعد العام األمين تقرير اعتماد  المقترح
 الصرف مقترح على والموافقة ،2013 لعام والمعلومات لالتصاالت العرب
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  السادس البند                                  
  

  

  على للعرض مذكرة

  عشر الثامنة العادية الدورة
  والمعلومات لالتصاالت العرب الوزراء لمجلس

  18/12/2014: القاهرة
  

   

 والمعلومات لالتصاالت العرب الوزراء لمجلس التنفيذي المكتب تشكيل  الموضــــــوع

 عــــــرض
  الموضوع

  �8ء ا��I �� ا�-��&�ا��ول أ

 �J ا���c�5ي�  


F ا�)زراء �
)�0ت��  ا���ب ���B.Cت وا�
  )16/12/2014: ا�."ه�ة (34ا�9ورة ا� "د4& 

  
  ر��F ا� �J ا���c�5ي

Q)ر�� �B0 ا������ .1�.�و� � �0
F ا����0� �
` 0/�)ى ا�9� ودو�� 7��0	�  (
 )C116ل ا��ورة 

 )�02017رس ) (28 (ا�9� ا���د����Z (8` ا���9د  -
 J��� ر��F ا� �J ا���c�5ي

 ).�و� � �0
F ا����0� �
` 0/�)ى ا�9� (دو�� :(� .2
 )�02015رس ) (26 (ا�9� ا���د����Z (8` ا���9د  -
 

3. R�( �ا ��دو) �  ).�و� � �0
F ا����0� �
` 0/�)ى ا�9
 )�02016رس ) (�Z (8�)27` ا���9د ا�9� ا���د��  -
-   


 � ا������ ا�/�)د�� .43�ء ا��ول (ا�a &���Q�ا J�.��
 )و��9 �
- 9��
F ) �)18د ا��ورة ا���د�� ��Z (8` ا�
�)�	  )2014 د�/

Q)ر�� ا�/)دان  .5�3�ء ا��ول(a &���Q�ا J�.��
 )و��9 �

�Z (8�)18 ( F` ا���9د ا��ورة ا���د��  -�
�)�	  )2014 د�/

Q)ر�� ا�B)�0ل  .6�3�ء ا��ول(a &���Q�ا J�.��
 )و��9 �

�Z (8�)18 ( F` ا���9د ا��ورة ا���د��  -�
�)�	  )2014 د�/
  

7.  ��	�I�ا ��r�9ا  )دو�� 7��0	�(ا��Q)ر�� ا��iا���� ا���

�Z (8�)18 ( F` ا���9د ا��ورة ا���د��  -�
�)�	 )2014 د�/
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ا��9دم�8ء ا��I �� �ا��ول أ  

 �J ا���c�5ي� 


)�0ت�
F ا�)زراء ا���ب ���B.Cت وا��� 
)16/12/2014: ا�."ه�ة (34� 9 ا3 ."د ا�9ورة ا� "د4&   

 
 

1.  �W2 &��8-ى ا�.#&(دو� Z7) & 8"Uا� T7U8 "S4و�K(  

- R�S#ا� T�w�� "bw"3 �د����ا � )�02015رس ) (�Z )26` ا���9د ا�9
  )K�وT7U8 "S4 ا�Z7) & 8"U ��8-ى ا�.#& (ا�N4-Sدو�&  .2

 )�02016رس ) (�Z (8�)27` ا���9د ا�9� ا���د��  -
3. &��  )"Z7) & 8 ��8-ى ا�.#&K�وT7U8 "S4 ا�U ($#`-ر4& 8[� ا� �

  )�02017رس ) (�Z (8�)28` ا���9د ا�9� ا���د��  -
�c#"ء ا�9ول ($#`-ر4& ا� �اق .4 �w"U`ا� R�K��7� ".oو(  


�Z (8�)20 ( F` ا���9د ا��ورة ا���د��  -�
�) ���(�2016(  
�c#"ء ا�9ول (�W7c& (#"ن .5 �w"U`ا� R�K��7� ".oو(  


�Z (8�)20 ( F` ا���9د ا��ورة ا���د��  -�
�) ���(�2016(  
6.  i�W�7o &ء ا�9ول(دو�"#c� �w"U`ا� R�K��7� ".oو(  


�Z (8�)20 ( F` ا���9د ا��ورة ا���د��  -�
�) ���(�2016(  
�ة ��4�0  −� J� 8�م ��8)�� ا��C� 4���أو دو ��ا���1ر دو F
�
� E-� �9ار
وو��9 �


�Z)20 ( F` ا���9د ا��ورة ا���د�� (�
�) ���(�2016.(  
7. ) &b(��8 &دو� (-  


�Z)20 ( F` ا���9د ا��ورة ا���د��  �8) -�
�) ���(�2016(  
8. ) &b(��8 &دو�( 


�Z (8�)20 ( F` ا���9د ا��ورة ا���د��  -�
�) ���(�2016( 
 

 
  

  

    المقترح
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  السابع البند                                  
  

  

  على للعرض مذكرة

  عشر الثامنة العادية الدورة
  والمعلومات لالتصاالت العرب الوزراء لمجلس

  18/12/2014: القاهرة
  

   

 العـرب  الـوزراء  لمجلـس  التنفيـذي  للمكتـب ) 37 (الدورة ومكان موعد −  الموضــــــوع
  والمعلومات لالتصاالت

 العـرب  الـوزراء  لمجلـس  التنفيـذي  للمكتـب ) 38 (الدورة ومكان موعد −
 لالتـصاالت  العـرب  الوزراء لمجلس) 19 (والدورة والمعلومات لالتصاالت

 والمعلومات

 عــــــرض
  ضوعالمو

 لالتـصاالت  العـرب  الوزراء لمجلس التنفيذي للمكتب) 37 (الدورة عقد .1
 لم ما وذلك بالقاهرة، العامة األمانة مقر في               يوم والمعلومات

  .االجتماع الستضافة العربية الدول أحد تتقدم

 لالتـصاالت  العـرب  الوزراء لمجلس التنفيذي للمكتب) 38 (الدورة عقد .2
 العـرب  الـوزراء  لمجلـس ) 19 (والدورة             ميو والمعلومات
 بالقـاهرة،  العامة األمانة مقر في             يوم والمعلومات لالتصاالت

  .االجتماع الستضافة العربية الدول أحد تتقدم لم ما وذلك

    المقترح
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