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األمانة العامة 2018/11/29 :

تقرير وقرارات الدورة 22

جمللس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات
األمانة العامة2018/11/29 :

ً
أوال  :افتتاح أعمال الدورة

 تلبية للدعوة الموجهة من األمانة العامة لجامعة الدول العربية ،عقد مجلس الوزراء العربلالتصاالت والمعلومات دورته الثانية والعشرين في مقر األمانة العامة بالقاهرة يوم الخميس
الموافق .2018/11/29
 شاركت في فعاليات االجتماع وفود تمثل  19دولة عربية (األردن ،اإلمارات ،البحرين ،تونس،الجزائر ،السعودية ،السودان ،العراق ،عمان ،فلسطين ،قطر ،جزر القمر ،الكويت ،لبنان ،ليبيا،
مصر ،المغرب ،موريتانيا ،اليمن) واألمانة العامة لجامعة الدول العربية ،وبصفة المراقب
ممثلون عن كل من المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت ،والمنظمة العربية
لتكنولوجيات االتصال والمعلومات ،واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،
واألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،ومنظمة االتصاالت الفضائية العربية
(عربسات).
 افتتح االجتماع معالي الدكتور/عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بجمهوريةمصر العربية رئيس الدورة  21للمجلس ،بكلمة رحب فيها بالحضور متمنيا لهم إقامة طيبة في
بلدهم الثاني مصر ،مشيدا باإلنجازات التي حققتها أجهزة المجلس خالل الدورة المنصرمة
وبصفة خاصة نتائج مؤتمر المندوبين المفوضين في دبي  ،2018ثم أعلن ترأس دولة فلسطين
للدورة  22لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات ودعا معالي الدكتور/عالم موسى وزير
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الوفد الممثل لدولة فلسطين إلى التفضل لتولي أعمال
رئيس االجتماع.
 تناول الكلمة معالي الدكتور/عالم موسى وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في دولةفلسطين مرحبا بدوره بأصحاب المعالي والسعادة رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في االجتماع،
مشي ار إلى عدد من الموضوعات الهامة التي يتناولها مشروع جدول األعمال المعروض على
االجتماع.
 وفي كلمته قدم سعادة السفير الدكتور /كمال حسن على األمين العام المساعد رئيس قطاعالشئون االقتصادية بجامعة الدول العربية الشكر إلى جمهورية مصر العربية على توليها رئاسة
أعمال الدورة السابقة لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات وقدم التهنئة إلى دولة
فلسطين على رئاستها للدورة  22للمجلس مشي ار إلى تزامن تولي رئاسة فلسطين للدورة 22
للمجلس مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الجمعية العامة لألمم
المتحدة .وتابع سيادته مشي ار إلى أهمية تفعيل دور تقنيات االتصاالت والمعلومات في المنطقة
العربية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبلوغ غاياتها.
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ً
ثانيا  :إقرار جدول األعمال
استترض ا اتمرعتتشر ع ت لر متتللا دوعتتشا ا تتلل

 )22عملتتا ا تتل اع ا ض ت ا

راتتشتو لا عضللعتتشو

ا ع فلر إ يه عن قبا اتمرعشر  )44لعكرا ا رنفيتي ،لبضتل اتسترعشر إ تا عتلاا و لاسرفستش او لستشع ا لفتلل

ا ع ش كة دق ا عملا بنلل مللا دوعشا اتمرعشر ولا ا نحل ا رش ي:

 البنددددددد األول ج نتددددددائج اجتمدددددداع ( )35للجنددددددة العربيددددددة الدائمددددددة للبريددددددد (اإلسددددددكندريةج
)2018/7/19
الموضدددددددددددددددددددددددددوع

البندددددد

تقارير وتوصيات اجتماعات فرق العمل البريدية العربيةج

أوال

-

االجتماع الثالث لفريق العمل العربي المؤقت المكلف بصياغة محاور االستراتيجية
البريدية العربية العامة ( 2024-2018اإلسكندرية)2018/7/16 :
االجتماع العاشر لفريق العمل العربي للطرود والبريد العاجل (اإلسكندرية:
)2018/7/16
االجتماع الحادي عشر لفريق العمل العربي للتحضير للمؤتمرات (اإلسكندرية:
)2018/7/17
االجتماع الثاني لفريق العمل العربي لتطوير الخدمات والمنتجات (اإلسكندرية:
)2018/7/17
االجتماع الثالث لفريق العمل العربي للتنظيم والخدمة الشمولية (اإلسكندرية:
)2018/7/18

 االجتماع الثالث لفريق العمل العربي لألجور (اإلسكندرية)2018/7/18 :ثانيا

االستراتيجية البريدية العربية العامة للفترة 2024-2018

ثالثا

معرض طوابع البريد العربي

رابعا

طابع البريد العربي الموحد 2019

خامسا
سادسا

متابعة تنفيذ خطة التنمية اإلقليمية للمنطقة العربية 2020-2017
القضايا الخاصة بفلسطين
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 البنددددد الثدددداني ج نتددددائج االجتمدددداع ( )43للجنددددة العربيددددة الدائمددددة لالتصدددداالت والمعلومددددات
(األمانة العامةج )2018/11/27-25
البندددددد

الموضدددددددددددددددددددددددددوع

أوال

نتائج اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات:
أ .نتائج أعمال فريق العمل المؤقت المكلف بتطوير الهيكلية القائمة ومستجداتها في إطار
مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات
ب .نتائج أعمال فريق العمل العربي المكلف بالتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين 2018

ثانيا

ثالثا

القضايا الخاصة بفلسطين
نشاط األجهزة التي تتمتع بصفة المراقب في أعمال مجلس الوزراء العرب لالتصاالت
والمعلوماتج
د .نشاط المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت

ب .نشاط المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات
ج .نشاط الشبكة العربية لهيئات تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات
رابعا
خامسا

نتائج مؤتمر المندوبين المفوضين 2018
التعاون العربي المشترك مع المجموعات والمنظمات اإلقليمية األخرى في مجال االتصاالت
وتقنية المعلومات

سادسا

المبادرة العربية لحوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية

سابعا

مشروع الربط اإلقليمي لشبكات اإلنترنت العربية

ثامنا

المنتدى اإلقليمي للمحتوى الرقمي العربي

تاسعا

تشكيل فريق عمل للتحضير الجتماعات مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت

 البند الثالث ج اعتماد تقرير وتوصيات الدورة ( )43للمكتب التنفيذي لمجلدس الدوزراء العدرب
لالتصاالت والمعلومات (األمانة العامةج .)2018/7/4
 البند الرابع ج طلب دولدة فلسدطين فدي الحصدول علدى العضدوية الكاملدة فدي االتحداد البريددي
العالمي.

 البند الخامس ج الفقرة الخاصة بحساب مجلس الوزراء العدرب لالتصداالت والمعلومدات ضدمن
الحساب الموحد للمجالس الوزارية المتخصصة.
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 البند السادس ج تشكيل المكتب التنفيذي.
 البند السابعج موعد ومكان الدورتين ( )45و( )46للمكتدب التنفيدذي لمجلدس الدوزراء العدرب
لالتصدددداالت والمعلومددددات والدددددورة ( )23لمجلددددس الددددوزراء العددددرب لالتصدددداالت
والمعلومات
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ثالثا  :القرارات
ناقشت الدورة الثانية والعشرين لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات الموضوعات
المدرجة على جدول أعمالها المرفوعة إليها من قبل الدورة  44للمكتب التنفيذي ،وأصدرت بشأنها

الق اررات التاليةج
البند األول

نتائج االجتماع ( )35للجنة العربية الدائمة للبريد (اإلسكندريةج )2018/7/19
إن عملا ا ل اع ا ض ا

بش قشه يلم 2018/11/29

راشتو لا عضللعشو في لل ره ا ثشنية لا ض ين لا ري وقلو في عق األعشنتة ا ضشعتة

لبضل اط وه ولا:

 -عيك األعشنة ا فنية

 رق ي لرلايشو اتمرعشر  35لمنة ا ض بية ا لائعة لب يل اإلسكنل ية)2018/7/19 : -رلاية ا عكرا ا رنفيي ،في لل ره ا ابضة لاأل بضين األعشنة ا ضشعة)2018/11/28 :

لبضل رقليم ا ك إ ا ا لمنة ا ض بية ا لائعة لب يل ولا مهللهش ا عبيل ة ا ا ا فر بين امرعشوي ا عملا
لبضل اتسرعشر إ ا علاا و ا لفلل ا ع ش كة
وبعد المداولة،،،

يقرر

-

اعتماد تقرير وتوصيات االجتماع الخامس الثالثين للجنة العربية الدائمة للبريد على النحو الوارد

الحقا في هذا البند.

(ق  – 522دع)2018/11/29 – 22
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البند األول  -أوال

تقارير وتوصيات اجتماعات فرق العمل البريدية العربيةج
 االجتماع الثالث لفريق العمل العربي المؤقت المكلف بصياغة محاور االستراتيجية البريدية العربية العامة( 2024-2018اإلسكندرية)2018/7/16 :
 -االجتماع العاشر لفريق العمل العربي للطرود والبريد العاجل (اإلسكندرية)2018/7/16 :

 -االجتماع الحادي عشر لفريق العمل العربي للتحضير للمؤتمرات (اإلسكندرية)2018/7/17 :

 االجتماع الثاني لفريق العمل العربي لتطوير الخدمات والمنتجات (اإلسكندرية)2018/7/17 : االجتماع الثالث لفريق العمل العربي للتنظيم والخدمة الشمولية (اإلسكندرية)2018/7/18 : االجتماع الثالث لفريق العمل العربي لألجور (اإلسكندرية)2018/7/18 :إن عملا ا ل اع ا ض ا

بش قشه يلم 2018/11/29

راشتو لا عضللعشو في لل ره ا ثشنية لا ض ين لا ري وقلو في عق األعشنتة ا ضشعتة

لبضل اط وه ولا:

 عيك األعشنة ا فنية -رقش ي لرلايشو امرعشوشو ف ق ا ضعا ا عض لضة

 رق ي لرلايشو اتمرعشر  35لمنة ا ض بية ا لائعة لب يل اإلسكنل ية)2018/7/19 : -رلاية ا عكرا ا رنفيي ،في لل ره ا ابضة لاأل بضين األعشنة ا ضشعة)2018/11/28 :

لبضل رقليم ا ك إ ا ف ق ا ضعا ا ب يلية ولا مهللهش ا ا ا فر عش بين امرعشوشو ا عملا

لبضل اتسرعشر إ ا علاا و ا لفلل ا ع ش كة
وبعد المداولة،،،

يقرر

 .1اعتماد تقارير وتوصيات اجتماعات فرق العمل البريدية العربية المعروضة على االجتماع على النحو
الوارد في هذا البند.

 .2تعديل نص القرار الصادر عن مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات في دورته  20والتي عقدت
في أبو ظبي بتاريخ  ،2016/9/28والخاص بالمكافأة التشجيعية بحيث يتم تعديل آلية احتساب أجرة

توزيع البريد العاجل الدولي والطرود وفقا لالتفاقية العربية كاالتيج
-

إلغاء المكافئة التشجيعية  (SDR) 2وحدة سحب خاصة للبريد العاجل الدولي والطرود
احتساب أجرة التوزيع لخدمة البريد العاجل الدولي لتصبح  (SDR) 3.5وحدة سحب خاصة عن البعثية
الواحدة.
احتساب أجرة التوزيع لخدمة الطرود لتصبح  )SDR( 3وحدة سحب خاصة.
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 .3تكليف فريق العمل العربي للطرود والبريد العاجل بمراجعة اال تفاقات ونصوص الق اررات السابقة الخاصة

بالمكافأة التشجيعية وآلية احتساب أجرة توزيع البريد العاجل الدولي والطرود بين الدول العربية من أجل
وضع آليات واضحة لمعايير التوزيع والحوافز التشجيعية وآليات التنفيذ لخدمة الطرود والبريد العاجل بين

الدول العربية ورفع تقرير بشأن الموضوع إلى اللجنة العربية الدائمة للبريد.

 .4دعوة اإلدارات البريدية العربية إلى وضع آلية ونظام جديد للدفع عند االستالم بين الدول العربية والتي
ستساعد على نمو التجارة اإللكترونية بين المشغلين البريديين.

 .5دعوة المكتب ا لدولي لالتحاد البريدي العالمي إلى التنسيق مع الجمهورية التونسية وجمهورية مصر
العربية من أجل تنظيم دورات تدريبية لفائدة المختصين باإلدارات البريدية العربية في كافة المجاالت ذات

العالقة بتنفيذ خطة العمل في مركزي التدريب في تونس ومصر.

 .6دعوة الدول العربية إلى تقديم عروض عن تجاربها الناجحة في مجال التجارة اإللكترونية خالل أعمال
اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد.

(ق  – 523دع)2018/11/29 – 22
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البند األول  -ثانيا

االستراتيجية البريدية العربية العامة للفترة 2024-2018
إن عملا ا ل اع ا ض ا

راشتو لا عضللعشو في لل ره ا ثشنية لا ض ين لا ري وقلو في عق األعشنتة ا ضشعتة

بش قشه يلم 2018/11/29

لبضل اط وه ولا:

 عيك األعشنة ا فنية رق ي لرلايشو اتمرعشر  35لمنة ا ض بية ا لائعة لب يل اإلسكنل ية)2018/7/19 : -رلاية ا عكرا ا رنفيي ،في لل ره ا ابضة لاأل بضين األعشنة ا ضشعة)2018/11/28 :

لبضل رقليم ا ك إ ا ف يق ا ضعا ا عكلف بايشغة ا فق ا اشاة بشتسر اريمية ا ب يلية لعنطقة ا ض بية
لبضل اتسرعشر إ ا علاا و ا لفلل ا ع ش كة
وبعد المداولة،،،

يقرر

 -تكليف األمانة العامة بالتنسيق لمشاركة ممثل عن فريق العمل المؤقت الذي قام بصياغة الفقرة

الخاصة باالستراتيجية البريدية للمنطقة العربية في أعمال فريق بلورة االستراتيجية العربية العامة

لالتصاالت والمعلومات وذلك حتى االنتهاء من صياغة االستراتيجية العربية العامة الجديدة لالتصاالت

وتقنية المعلومات.

(ق  – 524دع)2018/11/29 – 22
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البند األول  -ثالثا

معرض طوابع البريد العربي
إن عملا ا ل اع ا ض ا

بش قشه يلم 2018/11/29

راشتو لا عضللعشو في لل ره ا ثشنية لا ض ين لا ري وقلو في عق األعشنتة ا ضشعتة

لبضل اط وه ولا:

 عيك األعشنة ا فنية رق ي لرلايشو اتمرعشر  35لمنة ا ض بية ا لائعة لب يل اإلسكنل ية)2018/7/19 : -رلاية ا عكرا ا رنفيي ،في لل ره ا ابضة لاأل بضين األعشنة ا ضشعة)2018/11/28 :

لبضل رقليم ا ك إ ا ا ععلكة ا عغ بيتة ولتا رنمتيم عضت ا طلابتر ا ب يتل ا ض بتي  2018فتي علينتة لمتل لرقتليم
ا رهنئة هش ولا نمشح ا عض ا

لبضل اتسرعشر إ ا علاا و ا لفلل ا ع ش كة
وبعد المداولة،،،

يقرر

 .1تقديم الشكر لبريد المغرب على تنظيم معرض طوابع البريد العربي  2018في مدينة وجدة المغربية،

ودعوته لتقديم ورقة حول أعمال ونتائج المعرض إلى االجتماع القادم للجنة العربية الدائمة للبريد

لالستفادة منه في أعمال المعارض القادمة.

 .2تكليف األمانة العامة بالتواصل مع بريد السودان لبيان رغبته في استضافة معرض الطوابع العربي لسنة
 2019في مدينة بورتسودان باعتبارها عاصمة الثقافة العربية لعام  ،2019واتخاذ الترتيبات المطلوبة
إلقامة المعرض.

(ق  – 525دع)2018/11/29 – 22
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البند األول – رابعا

طابع البريد العربي الموحد 2019

إن عملا ا ل اع ا ض ا

راشتو لا عضللعشو في لل ره ا ثشنية لا ض ين لا ري وقلو في عق األعشنتة ا ضشعتة

بش قشه يلم 2018/11/29
لبضل اط وه ولا:
 -عيك األعشنة ا فنية

 رق ي لرلايشو اتمرعشر  35لمنة ا ض بية ا لائعة لب يل اإلسكنل ية)2018/7/19 : -رلاية ا عكرا ا رنفيي ،في لل ره ا ابضة لاأل بضين األعشنة ا ضشعة)2018/11/28 :

لبضل رقليم ا ك إ ا اإللا او ا ب يلية ا ض بية ا ري قلعو عقر حشو راعيم ا طشبر ا ب يل ،ا ض بتي ا علحتل ضتشم

2019

لبضل اتسرعشر إ ا علاا و ا لفلل ا ع ش كة
وبعد المداولة،،،

يقرر

 .1تكليف األمانة العامة بإعادة مخاطبة اإلدارات البريدية العربية من أجل تسمية ممثلها في اللجنة الفنية
المختصة باختيار التصميم النهائي للطابع البريدي العربي الموحد .2019

 .2الترحيب برغبة كل من المملكة األردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية لالنضمام لعضوية اللجنة
الفنية المختصة باختيار التصميم النهائي للطابع البريدي العربي الموحد  ،2019وتكليف األمانة العامة

بمخاطبة اإلدارات البريدية في كل منهما لتسمية ممثليها في أعمال اللجنة.

 .3تكليف األمانة العامة بالتنسيق لعقد اجتماع للجنة الفنية المختصة بتقييم التصاميم المقترحة للطابع

العربي الموحد  ،2019وذلك قبل االجتماع القادم للجنة العربية الدائمة للبريد خالل الربع األول من

العام القادم .2019

(ق  – 526دع)2018/11/29 – 22
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البند األول  -خامسا

متابعة تنفيذ خطة التنمية اإلقليمية للمنطقة العربية 2020-2017
إن عملا ا ل اع ا ض ا

بش قشه يلم 2018/11/29

راشتو لا عضللعشو في لل ره ا ثشنية لا ض ين لا ري وقلو في عق األعشنتة ا ضشعتة

لبضل اط وه ولا:

 عيك األعشنة ا فنية رق ي لرلايشو اتمرعشر  35لمنة ا ض بية ا لائعة لب يل اإلسكنل ية)2018/7/19 : -رلاية ا عكرا ا رنفيي ،في لل ره ا ابضة لاأل بضين األعشنة ا ضشعة)2018/11/28 :

لبضل رقليم ا ك إ ا ا عكرا ا لل ي

رحشل ا ب يل ،ا ضش عي ولا مهلله رنفيي األن تطة لا بت اع ا رتي رقتر فتي

إطش اطة ا رنعية اإلقليعية لعنطقة ا ض بية

لبضل اتسرعشر إ ا علاا و ا لفلل ا ع ش كة
وبعد المداولة،،،

يقرر

 .1دعوة اإلدارات البريدية العربية إلى االستمرار في التعاون مع المكتب الدولي لالتحاد البريدي العالمي من
أجل متابعة تنفيذ خطة التنمية اإلقليمية للمنطقة العربية  2020-2017والمشاركة في كافة ورش

العمل التي يعقدها في إطار الخطة.

 .2التأكيد على رؤساء فرق العمل الوطنية المعنيين بمشروع التجارة اإللكترونية العمل على متابعة المشروع
في إطار خطة التنمية اإلقليمية للمنطقة العربية .2020-2017

 .3دعوة رؤساء اإلدارات البريدية العربية إلى العمل على متابعة التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل
الخاصة بخطة التنمية اإلقليمية للمنطقة العربية  2020-2017على المستويين الوطني واإلقليمي.

 .4دعوة المكتب الدولي لالتحاد البريدي العالمي إلى موافاة اإلدارات البريدية العربية من خالل األمانة
العامة لجامعة الدول العربية بكافة التوصيات التي تصدر عن ورش العمل التي تنعقد في إطار خطة

التنمية اإلقليمية للمنطقة العربية  ،2020-2017وتقديم تقارير حول نتائج ورش العمل والزيارات
الميدانية التي تتم تتضمن المقترحات التي من شأنها تفعيل تنفيذ خطة العمل..

(ق  – 527دع)2018/11/29 – 22
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البند األول  -سادسا

القضايا الخاصة بفلسطين
إن عملا ا ل اع ا ض ا

بش قشه يلم 2018/11/29

راشتو لا عضللعشو في لل ره ا ثشنية لا ض ين لا ري وقلو في عق األعشنتة ا ضشعتة

لبضل اط وه ولا:

 عيك األعشنة ا فنية -ا ل قة ا عقلعة عن لل ة فلسطين ب أن ا قضشيش ا ري راص قطشر ا ب يل ليهش

 رق ي لرلايشو اتمرعشر  35لمنة ا ض بية ا لائعة لب يل اإلسكنل ية)2018/7/19 : رلاية ا عكرا ا رنفيي ،في لل ره ا ابضة لاأل بضين األعشنة ا ضشعة)2018/11/28 :لبضل اتسرعشر إ ا علاا و ا لفلل ا ع ش كة
وبعد المداولة،،،

يقرر

 .1دعوة أمين عام جامعة الدول العربية إلى متابعة جهوده واتصاالته مع مدير عام لالتحاد البريدي
العالمي من اجل متابعه تنفيذ كافة أحكام االتحاد الخاصة بفلسطين ،حيث يمثل تعطيل تنفيذ هذه األحكام

خرقا للحقوق اإلنسانية للشعب الفلسطيني ،واتخاذ الخطوات الالزمة لضمان مواصلة االتحاد لدوره في
حل القضايا العالقة مع الجانب اإلسرائيلي فيما يخص كافة مسائل البريد الدولي.

 .2دعوة أمين عام جامعه الدول العربية والدول األعضاء في مجلس االتحاد إلى التواصل مع مدير عام
االتحاد البريدي العالمي وباقي الدول أعضاء مجلس اإلدارة من أجل الضغط على الجانب اإلسرائيلي
لتنفيذ االتفاقيات الثنائية الموقعة مع دولة فلسطين والتي من شأنها سداد حصص النفقات الختامية

المحتجزة لديها.

 .3دعوة الدول العربية األعضاء في مجلس االتحاد إلى متابعة التنسيق مع مدير عام االتحاد البريدي
العالمي من أجل وضع آلية تضمن تنفيذ كافة ق اررات االتحاد وأحكام مجلس اإلدارة الخاصة بفلسطين

وابرزها الحكم  C 115/1999والصادر عن مؤتمر بكين  1999والذي منح فلسطين الحق في تبادل

بريد تبادال مباشر مع الدول األعضاء في االتحاد ،وحكم مجلس اإلدارة  2012/1والخاص بتنفيذ أحكام

اتفاقية اتحاد البريد العالمي ونظمها لوائحها والخاصة في التبادل البريدي ،وحكم مجلس اإلدارة

 2008.3/4والخاص بتصنيف فلسطين ألهداف النفقات الختامية وصندوق تحسين نوعية الخدمة،
وحكم مجلس االستثمار البريدي  2009.1/5والخاص بتطبيق اتفاقيه االتحاد البريدي العالمي ونظام
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الطرود البريدية ،وتحديد أسعار الحصص البرية للبريد الوارد إلى فلسطين ومشاركتها في نظام العال وات

المتصلة بالطرود البريدية.

 .4دعوة المكتب الدولي لالتحاد البريدي العالمي إلى مواصلة وتعزيز المساعدات التقنية المتخصصة
المقدمة من االتحاد إلى فلسطين من اجل تنمية قطاع البريد وخدماته واتخاذ التدابير المالئمة والهادفة
إلى تخصيص األموال الالزمة ضمن الموارد المتاحة.

 .5دعوة اإلدارات البريدية العربية إلى تقديم كافة أنواع المساعدة الفنية من أجل تطوير وتنمية بريد
فلسطين ثنائيا أو من خالل برامج اال تحاد البريدي العالمي.

 .6دعوة الدول العربية األعضاء في مجلس االتحاد البريدي العالمي إلى التنسيق مع مدير عام لالتحاد

البريدي العالمي لوضع آلية تضمن تقيد البلدان األعضاء بالمواد  167و 168و 170و 171و173

و 174من نظام بريد الرسائل خاصة اإلرساليات المغلقة واإلرساليات العابرة بالمكشوف وأعداد وتشكيل

البعائث الموجهة إلى فلسطين.

 .7دعوة اإلدارات البريدية العربية إلى إعفاء البريد الفلسطيني من قيمه التعويض للبعائث البريدية التي لم
تصل بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية الغير مبررة وخاصة بريد الطرود والبريد الموثق (المسجل).

 .8دعوة اإلدارات العربية إلى دعم انضمام فلسطين إلى منظومة االتحاد البريدي العالمي لترقيم الطابع
البريدي.

 .9دعوة الدول العربية إلى دعم تفعيل خدمة البريد العاجل بين فلسطين ومختلف دول العالم.
 .10دعوة اإلدارات العربية لدعم فلسطين في مطالبة اإلدارات البريدية للدول األعضاء في االتحاد البريدي
العالمي بإرسال إرساليات وبعائث مغلقه مباشره إلى فلسطين وعلى األخص البريد الصيني وعلى

إكسبرس.

(ق  – 528دع)2018/11/29 – 22
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البند الثاني

نتائج االجتماع ( )43للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات (األمانة العامةج

)2018/11/27-25
إن عملا ا ل اع ا ض ا

راشتو لا عضللعشو في لل ره ا ثشنية لا ض ين لا ري وقلو في عق األعشنتة ا ضشعتة

بش قشه يلم 2018/11/29
لبضل اط وه ولا:

 -عيك األعشنة ا فنية

 -رق ي ت لرلاتتيشو اتمرعتتشر  43لمنتتة ا ض بيتتة ا لائعتتة

راتتشتو لا عضللعتتشو األعشنتتة ا ضشعتتة-25 :

)2018/11/27

 رلاية ا عكرا ا رنفيي ،في لل ره ا ابضة لاأل بضين األعشنة ا ضشعة)2018/11/28 :لبضتتل رقتتليم ا تتك إ تتا ا لمنتتة ا ض بيتتة ا لائعتتة

امرعشوي ا عملا

راتتشتو لا عضللعتتشو ولتتا مهللهتتش ا عبيل تتة ا ت ا ا فر ت بتتين

لبضل اتسرعشر إ ا علاا و ا لفلل ا ع ش كة
وبعد المداولة،،،

يقرر

 اعتماد تقرير وتوصيات االجتماع ( )43للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات (األمانة العامةج )2018/11/27-25على النحو الوارد الحقا في هذا البند.

(ق  – 529دع)2018/11/29 – 22
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البند الثاني  -أوال

نتائج اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات

أ .نتائج أعمال فريق العمل المؤقت المكلف بتطوير الهيكلية القائمة ومستجداتها في إطار مجلس
الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات

إن عملا ا ل اع ا ض ا

راشتو لا عضللعشو في لل ره ا ثشنية لا ض ين لا ري وقلو في عق األعشنتة ا ضشعتة

بش قشه يلم 2018/11/29
لبضل اط وه ولا:
 -عيك األعشنة ا فنية

 رق ي لرلايشو اتمرعشوين األلا لا ثشني ف يق ا ضعا ا عكلف برطلي ا هيكلية ا قشئعة لعسرملارهش فيإطش عملا ا ل اع ا ض ا

راشتو لا عضللعشو

 رق ي ت لرلاتتيشو اتمرعتتشر  43لمنتتة ا ض بيتتة ا لائعتتة)2018/11/27

راتتشتو لا عضللعتتشو األعشنتتة ا ضشعتتة-25 :

 -رلاية ا عكرا ا رنفيي ،في لل ره ا ابضة لاأل بضين األعشنة ا ضشعة)2018/11/28 :

لبضل رقليم ا ك إ ا ف يق ا ضعا ولا مهلله ا ا ا فر عش بين امرعشوي ا عملا

لبضل اتسرعشر إ ا علاا و ا لفلل ا ع ش كة
وبعد المداولة،،،

يقرر
 .1اعتماد تقارير وتوصيات االجتماع األول والثاني لفريق العمل المكلف بتطوير الهيكلية القائمة
ومستجداتها في إطار مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات على النحو الوارد في هذا البند

(األمانة العامةج  2018/1/10-9واألمانة العامةج .)2018/9/5-3

 .2التأكيد على مواصلة فريق العمل المؤقت المكلف بتطوير الهيكلية القائمة ومستجداتها في إطار مجلس
الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات أعماله وفق الق اررات السابقة لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت

والمعلومات والتي تقضي بالنظر في هيكلية وأهداف فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة لالتصاالت
والمعلومات وكذلك منهجية عمل اللجنة والمهام المطلوبة من األجهزة والمنظمات التي تعمل في إطار

المجلس وبصفة خاصة األمانة الفنية واألدوار المطلوبة من كل منها واإلمكانات المطلوبة لقيامها بهذه

المهام وتقديم تقرير بشأن الموضوع للعرض على االجتماع القادم للجنة العربية الدائمة لالتصاالت

والمعلومات.

 .3تكليف األمانة العامة بتعميم كافة المخرجات السابقة لفريق العمل المؤقت المكلف بتطوير الهيكلية
القائمة ومستجداتها في إطار مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات على الدول العربية من أجل
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االطالع عليها وابداء المالحظات بشأنها خالل شهرين من تاريخه تمهيدا لمناقشتها خالل االجتماع

القادم للفريق.

 .4التأكيد على فريق العمل المؤقت المكلف بتطوير الهيكلية القائمة ومستجداتها في إطار مجلس الوزراء
العرب لالتصاالت والمعلومات األخذ في االعتبار ضوابط العمل العربي المشترك الخاصة بإنشاء الكيانات
الجديدة ودراسة الكيانات العاملة في إطار مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات عند دراسة مقترح

تأسيس اتحاد عربي لالتصاالت.

 .5تكليف فريق العمل المؤقت المكلف بتطوير الهيكلية القائمة ومستجداتها في إطار مجلس الوزراء العرب
لالتصاالت والمعلومات اعتبار األهداف التي أنشئت من أجلها الكيانات القائمة وفرق العمل التي تعمل

في إطار مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات وابداء المالحظات بشأن المهام غير الموجودة في

إطارها واالزدواجية الموجودة واإلضافات المتوقعة من إنشاء االتحاد العربي لالتصاالت واعداد تقرير

مفسر في هذا الشأن يتم تعميمه على الدول العربية إلبداء المالحظات وعرض النتائج على االجتماع

القادم للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات.

 .6التأكيد على الدول العربية أهمية المشاركة الفاعلة في أعمال فريق العمل المؤقت المكلف بتطوير
الهيكلية القائمة ومستجداتها في إطار مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات.

 .7تكليف األمانة العامة بإعادة مخاطبة إدارات االتصاالت وتقنية المعلومات في الدول العربية من أجل
تسمية ممثلين عنها لالنضمام إلى قائمة البريد االلكتروني الخاصة بعمل فريق العمل المؤقت المكلف

بتطوير الهيكلية القائمة ومستجداتها في إطار مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات من أجل

تأكيد المشاركة في أعمال الفريق للدول التي يتعذر عليها حضور االجتماعات.

 .8تكليف األمانة العامة بعرض المستجدات في أعمال فريق العمل الثالث الخاص بتطوير العمل االقتصادي

واالجتماعي العربي المشترك على أعمال فريق العمل المؤقت المكلف بتطوير الهيكلية القائمة
ومستجداتها في إطار مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات ،والترحيب برغبة الجمهورية التونسية

في تقديم ورقة تتضمن رؤية لتطوير الهيكلة تتوافق مع أعمال فريق العمل الثالث ومع توجهات مجلس

جامعة الدول العربية في هذا الشأن تعرض على االجتماع القادم لفريق العمل المؤقت المكلف بتطوير

الهيكلية.

(ق  – 530دع)2018/11/29 – 22
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تابع البند الثاني  -أوال

نتائج اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات

ب .نتائج أعمال فريق العمل العربي المكلف بالتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين 2018

إن عملا ا ل اع ا ض ا

بش قشه يلم 2018/11/29

راشتو لا عضللعشو في لل ره ا ثشنية لا ض ين لا ري وقلو في عق األعشنتة ا ضشعتة

لبضل اط وه ولا:

 عيك األعشنة ا فنية رق تتش ي لرلا تتيشو امرعشو تتشو ف ي تتق ا ضع تتا ا ض ب تتي ا عكل تتف بش رحض تتي2018

 -رق ي ت لرلاتتيشو اتمرعتتشر  43لمنتتة ا ض بيتتة ا لائعتتة

ع تتلرع ا عن تتللبين ا عفلض تتين

راتتشتو لا عضللعتتشو األعشنتتة ا ضشعتتة-25 :

)2018/11/27

 رلاية ا عكرا ا رنفيي ،في لل ره ا ابضة لاأل بضين األعشنة ا ضشعة)2018/11/28 :لبضل رقليم ا ك إ ا ف يق ا ضعا ولا مهلله ا ا ا فر عش بين امرعشوي ا عملا

لبضل اتسرعشر إ ا علاا و ا لفلل ا ع ش كة
وبعد المداولة،،،

يقرر

 .1اعتماد تقارير وتوصيات اجتماعات فريق العمل العربي المكلف بالتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين

 2018على النحو الوارد في هذا البند (دبيج ،2017/12/20-18الخرطومج ،2018/3/8-5مسقطج

 ،2018/6/28-25الرياضج ،2018/9/26-24دبيج.)2018/10/28

 .2تقديم الشكر إلى رئاسة فريق العمل العربي المكلف بالتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين ونواب
الرئيس وأعضاء الفريق على الجهد المتميز الذي قاموا به للتحضير للمؤتمر والدفاع عن مصالح الدول

العربية خالل أعمال المؤتمر.

 .3دعوة رئاسة الفريق إلى إعداد تقرير حول أعمال الفريق يتضمن اإليجابيات والمعوقات التي واجهها
ومقترحاته لعمل فرق التحضير لالستفادة منه مستقبال في أعمال فرق التحضير للمؤتمرات.

(ق  – 531دع)2018/11/29 – 22
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البند الثاني – ثانيا

القضايا الخاصة بفلسطين
إن عملا ا ل اع ا ض ا

بش قشه يلم 2018/11/29

راشتو لا عضللعشو في لل ره ا ثشنية لا ض ين لا ري وقلو في عق األعشنتة ا ضشعتة

لبضل اط وه ولا:

 عيك األعشنة ا فنية ا ل قة ا عقلعة عن لل ة فلسطين ب أن ا قضشيش ا ري راص قطشر اتراشتو لرقنية ا عضللعشو ليهش رق ي ت لرلاتتيشو اتمرعتتشر  43لمنتتة ا ض بيتتة ا لائعتتة)2018/11/27

راتتشتو لا عضللعتتشو األعشنتتة ا ضشعتتة-25 :

 -رلاية ا عكرا ا رنفيي ،في لل ره ا ابضة لاأل بضين األعشنة ا ضشعة)2018/11/28 :

لبضل اتسرعشر إ ا علاا و ا لفلل ا ع ش كة
وبعد المداولة،،،

يقرر

 .1التأكيد على أهمية دعم وتبني الدول العربية طلب فلسطين من أجل الحصول على العضوية الكاملة في
االتحاد الدولي لالتصاالت حين تقديم دولة فلسطين لمشروع قرار بهذا المعنى في الوقت الذي ترتئيه.

 .2التأكيد على أهمية دعم وتبني الدول العربية لمقترحات الق اررات الخاصة بدولة فلسطين التي يتم تقديمها
إلى المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية  2019المزمع عقده في جمهورية مصر العربية

(شرم الشيخ).

 .3التأكيد على أهمية مواصلة أمين عام جامعة الدول العربية جهوده ومتابعة اتصاالته مع األمين العام
لالتحاد الدولي لالتصاالت من أجل العمل على تنفيذ كافة ق اررات االتحاد الخاصة بفلسطين.

 .4دعوة الدول العربية وبصفة خاصة األعضاء في مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت إلى التنسيق مع
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت لوضع آلية لتنفيذ القرار  99والقرار ( 125المراجعين في دبي

 )2018الصادرين عن مؤتمر المندوبين المفوضين والقرار  18المراجع في المؤتمر العالمي لتنمية
االتصاالت (بيونس آيرس  )2017ومتابعة التقرير الدوري المقدم من األمين العام لالتحاد بشأن الق اررات

الخاصة بفلسطين.

 .5دعوة الدول العربية وبصفة خاصة األعضاء في مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت إلى العمل على
المساعدة في تنفيذ الق اررات الخاصة بفلسطين وحقها في الموارد والمصادر الطبيعية من طيف ترددي
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ومدى رقمي وانشاء بوابات دولية ،ومواصلة الجهود لتنفيذ خطة العمل التي تم وضعها من قبل قطاعات

االتحاد الدولي الثالث بعد مؤتمر المندوبين المفوضين كيوتو .1994

 .6تكليف األمانة العامة بمخاطبة مكتب تنمية االتصاالت في االتحاد الدولي لالتصاالت من أجل التنسيق
والتعاون مع مكتب االتصاالت الراديوية للبدء الفوري في تمكين فلسطين من استغالل الحيز الترددي

 MHZ 862-694والناجم عن عملية التحول الرقمي لالستخدامات وتطبيقات الخدمة المتنقلة ذات
النطاق العريض بناء على القرار رقم 12

عن مؤتمر المندوبين المفوضين.

الصادر عن مؤتمر الراديو  2015والقرار  125الصادر

 .7تكليف األمانة العامة بمخاطبة مكتب تنمية االتصاالت في االتحاد الدولي لالتصاالت من أجل مواصلة
وتعزيز المساعدات التقنية المقدمة إلى فلسطين بناء على القرار  125المحين في دبي  2018وقرار

 18المراجع في المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت (بيونس آيرس  )2017من اجل تنمية شبكات
االتصاالت لديها ،واتخاذ التدابير المالئمة الهادفة إلى إنشاء شبكات النفاذ الدولية بما في ذلك المحطات

األرضية الساتلية.

 .8دعوة المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت متابعة تنفيذ الفقرة الثانية من القرار 125
المحين في دبي  2018بناء على التأكيدات والضمانات التي تقدم بها األمين العام لالتحاد خالل مؤتمر

المندوبين المفوضين .2018

 .9تكليف األمانة العامة بمخاطبة مكتب تنمية االتصاالت في االتحاد الدولي لالتصاالت من أجل تنفيذ
برامج وأنشطه ومشاريع ومبادرات خاصة بفلسطين عمال باالتفاقات السابقة في االتحاد الخاصة بدولة
فلسطين وزيادة المخصصات المالية التابعة لمكتب تنمية االتصاالت والمخصصة للمساعدات التي تقدم

لدولة فلسطين في إطار أنشطته.

 .10تكليف األمانة العامة بمخاطبة االتحاد الدولي لالتصاالت من أجل اتخاذ تدابير إضافية فعالة
بالتنسيق مع مكاتب االتحاد الثالث (التنمية والراديو والتقييس) لتمكين فلسطين من بناء وتطوير البنية

التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية اسوه بجميع الدول األعضاء في االتحاد لتوفير النفاذ على أساس
غير تمييزي إلى االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة ووسائلها وخدماتها وتطبيقاتها

الحديثة.

(ق  – 532دع)2018/11/29 – 22
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البند الثاني – ثالثا

نشاط األجهزة التي تتمتع بصفة المراقب في أعمال مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات
أ .نشاط المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت

إن عملا ا ل اع ا ض ا

بش قشه يلم 2018/11/29

راشتو لا عضللعشو في لل ره ا ثشنية لا ض ين لا ري وقلو في عق األعشنتة ا ضشعتة

لبضل اط وه ولا:

 عيك األعشنة ا فنية -رق ي األن طة ا اشص بش عكرا اإلقليعي ا ض بي

رحشل ا لل ي

 رق ي ت لرلاتتيشو اتمرعتتشر  43لمنتتة ا ض بيتتة ا لائعتتة)2018/11/27

راشتو

راتتشتو لا عضللعتتشو األعشنتتة ا ضشعتتة-25 :

 -رلاية ا عكرا ا رنفيي ،في لل ره ا ابضة لاأل بضين األعشنة ا ضشعة)2018/11/28 :

لبضل رقليم ا ك إ ا ا عكرا اإلقليعي ا ض بي

رحشل ا لل ي

راشتو ولا مهلله

لبضل اتسرعشر إ ا علاا و ا لفلل ا ع ش كة
وبعد المداولة،،،

يقرر

 .1الطلب من المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت تعميم الخطة التشغيلية لعمله لكل عام ،في
نهاية العام الذي يسبقه ،على إدارات االتصاالت وتقنية المعلومات في الدول العربية من أجل إبداء

المالحظات بشأنها ،ودعوة الدول العربية إلى تقديم مقترحاتها بشأن الخطة التشغيلية وفقا الحتياجاتها

الخاصة أو االحتياجات الخاصة بالمنطقة العربية عمال بالقرار رقم  25المراجع في دبي .2018

 .2الطلب من المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت تضمين فقرة خاصة بالموازنات المخصصة
والموازنات والمساهمات العينية المطلوبة لكل برنامج أو نشاط في التقرير الخاص بالخطة التشغيلية

لعمله كل عام.

(ق  – 533دع)2018/11/29 – 22
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تابع البند الثاني – ثالثا

نشاط األجهزة التي تتمتع بصفة المراقب في أعمال مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات
ب .نشاط المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات

إن عملا ا ل اع ا ض ا

بش قشه يلم 2018/11/29

راشتو لا عضللعشو في لل ره ا ثشنية لا ض ين لا ري وقلو في عق األعشنتة ا ضشعتة

لبضل اط وه ولا:

 عيك األعشنة ا فنية رق ي األن طة ا اشص بش عنمعة ا ض بية ركنل لميشو اتراشا لا عضللعشو رق ي ت لرلاتتيشو اتمرعتتشر  43لمنتتة ا ض بيتتة ا لائعتتة)2018/11/27

راتتشتو لا عضللعتتشو األعشنتتة ا ضشعتتة-25 :

 -رلاية ا عكرا ا رنفيي ،في لل ره ا ابضة لاأل بضين األعشنة ا ضشعة)2018/11/28 :

لبضل رقليم ا ك إ ا ا عنمعة ا ض بية ركنل لميشو اتراشا لا عضللعشو ولا مهللهش
لبضل اتسرعشر إ ا علاا و ا لفلل ا ع ش كة
وبعد المداولة،،،

يقرر

 دعوة الدول العربية إلى المشاركة الفاعلة في األنشطة المستقبلية للمنظمة العربية لتكنولوجيات االتصالوالمعلومات.

(ق  – 534دع)2018/11/29 – 22

- 22 -

تابع البند الثاني – ثالثا

نشاط األجهزة التي تتمتع بصفة المراقب في أعمال مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات
ج .نشاط الشبكة العربية لهيئات تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات

إن عملا ا ل اع ا ض ا

بش قشه يلم 2018/11/29

راشتو لا عضللعشو في لل ره ا ثشنية لا ض ين لا ري وقلو في عق األعشنتة ا ضشعتة

لبضل اط وه ولا:

 عيك األعشنة ا فنية رق ي األن طة ا اشص بش بكة ا ض بية هيئشو رنميم اتراشتو لرقنية ا عضللعشو رق ي ت لرلاتتيشو اتمرعتتشر  43لمنتتة ا ض بيتتة ا لائعتتة)2018/11/27

راتتشتو لا عضللعتتشو األعشنتتة ا ضشعتتة-25 :

 -رلاية ا عكرا ا رنفيي ،في لل ره ا ابضة لاأل بضين األعشنة ا ضشعة)2018/11/28 :

لبضل رقليم ا ك إ ا ا بكة ا ض بية هيئشو رنميم اتراشتو لرقنية ا عضللعشو ولا مهللهش
لبضل اتسرعشر إ ا علاا و ا لفلل ا ع ش كة
وبعد المداولة،،،

يقرر

 دعوة الدول العربية إلى المشاركة الفاعلة في األنشطة المستقبلية للشبكة العربية لهيئات تنظيماالتصاالت وتقنية المعلومات.

(ق  – 535دع)2018/11/29 – 22
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البند الثاني  -رابعا

نتائج مؤتمر المندوبين المفوضين 2018
إن عملا ا ل اع ا ض ا

بش قشه يلم 2018/11/29

راشتو لا عضللعشو في لل ره ا ثشنية لا ض ين لا ري وقلو في عق األعشنتة ا ضشعتة

لبضل اط وه ولا:

 عيك األعشنة ا فنية ا رق ي ا عقلم عن لل ة اإلعش او ا ض بية ا عرحل ب أن نرشئ دوعشا علرع ا عنللبين ا عفلضين 2018 رق ي ت لرلاتتيشو اتمرعتتشر  43لمنتتة ا ض بيتتة ا لائعتتة)2018/11/27

راتتشتو لا عضللعتتشو األعشنتتة ا ضشعتتة-25 :

 -رلاية ا عكرا ا رنفيي ،في لل ره ا ابضة لاأل بضين األعشنة ا ضشعة)2018/11/28 :

لبضتتل رقتتليم ا تتك إ تتا لل تتة اإلعتتش او ا ض بيتتة ا عرحتتل ولتتا إوتتلال ا رق يت ب تتأن نرتتشئ دوعتتشا عتتلرع ا عنتتللبين
ا عفلضين

لبضل اتسرعشر إ ا علاا و ا لفلل ا ع ش كة
وبعد المداولة،،،

يقرر

 .1تقديم التهنئة إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة على نجاح أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين 2018
وعلى حسن التنظيم ،وتقديم الشكر إلى رؤساء ونواب رؤساء لجان المؤتمر من الدول العربية وكافة

الدول العربية على التعاون المثمر للمشاركة في إنجاح أعمال المؤتمر.

 .2تقديم التهنئة إلى مصر على توليها رئاسة مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت وكذلك إلى اإلمارات على
توليها منصب نائب رئيس المجلس وكذلك تونس والجزائر والسعودية والكويت والمغرب على حصولهم

على مقاعد في مجلس اإلدارة ،ودعوة إدارات االتصاالت وتقنية المعلومات في الدول العربية إلى تكثيف

مشاركتها في أعمال وأنشطة االتحاد الدولي لالتصاالت المستقبلية من أجل تحقيق أقصى فائدة.

 .3تقديم التهنئة إلى السعودية ومصر والمغرب على حصول مرشحيها على مقاعد في مجلس لوائح الراديو.

(ق  – 536دع)2018/11/29 – 22
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البند الثاني  -خامسا

التعاون العربي المشترك مع المجموعات والمنظمات اإلقليمية األخرى في مجال االتصاالت
وتقنية المعلومات
إن عملا ا ل اع ا ض ا

بش قشه يلم 2018/11/29

راشتو لا عضللعشو في لل ره ا ثشنية لا ض ين لا ري وقلو في عق األعشنتة ا ضشعتة

لبضل اط وه ولا:

 عيك األعشنة ا فنية رق ي ت لرلاتتيشو اتمرعتتشر  43لمنتتة ا ض بيتتة ا لائعتتة)2018/11/27

راتتشتو لا عضللعتتشو األعشنتتة ا ضشعتتة-25 :

 رلاية ا عكرا ا رنفيي ،في لل ره ا ابضة لاأل بضين األعشنة ا ضشعة)2018/11/28 :لبضل اتسرعشر إ ا علاا و ا لفلل ا ع ش كة
وبعد المداولة،،،

يقرر

 تكليف األمانة العامة بالتوقيع على مذكرة التعاون المزمع إبرامها بين جامعة الدول العربية والمصلحةالصينية إلدارة الفضاء اإللكتروني مع األخذ في االعتبار المالحظات التي وردت من الدول العربية على
مسودة مذكرة التعاون التي تم تعميمها.

(ق  – 537دع)2018/11/29 – 22
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البند الثاني  -سادسا

المبادرة العربية لحوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية
إن عملا ا ل اع ا ض ا

بش قشه يلم 2018/11/29

راشتو لا عضللعشو في لل ره ا ثشنية لا ض ين لا ري وقلو في عق األعشنتة ا ضشعتة

لبضل اط وه ولا:

 عيك األعشنة ا فنية رق ي ت لرلاتتيشو اتمرعتتشر  43لمنتتة ا ض بيتتة ا لائعتتة)2018/11/27

راتتشتو لا عضللعتتشو األعشنتتة ا ضشعتتة-25 :

 رلاية ا عكرا ا رنفيي ،في لل ره ا ابضة لاأل بضين األعشنة ا ضشعة)2018/11/28 :لبضل اتسرعشر إ ا علاا و ا لفلل ا ع ش كة
وبعد المداولة،،،

يقرر

 .1التأكيد على األمانة العامة تعميم كافة الدعوات الخاصة بالفعاليات التحضيرية للمنتدى العربي لحوكمة
اإلنترنت التي تنظمها لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا على الدول العربية.

 .2دعوة الدول العربية إلى تكثيف المشاركة في أعمال اللجنة االستشارية المعنية بتنظيم المنتدى العربي
لحوكمة اإلنترنت.

(ق  – 538دع)2018/11/29 – 22
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البند الثاني -سابعا

مشروع الربط اإلقليمي لشبكات اإلنترنت العربية
إن عملا ا ل اع ا ض ا

بش قشه يلم 2018/11/29

راشتو لا عضللعشو في لل ره ا ثشنية لا ض ين لا ري وقلو في عق األعشنتة ا ضشعتة

لبضل اط وه ولا:

 عيك األعشنة ا فنية رق ي ت لرلاتتيشو اتمرعتتشر  43لمنتتة ا ض بيتتة ا لائعتتة)2018/11/27

راتتشتو لا عضللعتتشو األعشنتتة ا ضشعتتة-25 :

 رلاية ا عكرا ا رنفيي ،في لل ره ا ابضة لاأل بضين األعشنة ا ضشعة)2018/11/28 :لبضل اتسرعشر إ ا علاا و ا لفلل ا ع ش كة
وبعد المداولة،،،

يقرر

 -الترحيب بمبادرة دولة الكويت إلعداد ورقة عمل حول إمكانية تنفيذ مشروع الربط اإلقليمي لشبكات

اإلنترنت العربية من خالل نقاط المبادلة والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع وكيفية المضي قدما ،ورفع
التقرير إلى اللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات من خالل فريق العمل العربي لشئون اإلنترنت.

(ق  – 539دع)2018/11/29 – 22
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البند الثاني  -ثامنا

المنتدى اإلقليمي للمحتوى الرقمي العربي
إن عملا ا ل اع ا ض ا

بش قشه يلم 2018/11/29

راشتو لا عضللعشو في لل ره ا ثشنية لا ض ين لا ري وقلو في عق األعشنتة ا ضشعتة

لبضل اط وه ولا:

 عيك األعشنة ا فنية رق ي ت لرلاتتيشو اتمرعتتشر  43لمنتتة ا ض بيتتة ا لائعتتة)2018/11/27

راتتشتو لا عضللعتتشو األعشنتتة ا ضشعتتة-25 :

 رلاية ا عكرا ا رنفيي ،في لل ره ا ابضة لاأل بضين األعشنة ا ضشعة)2018/11/28 :لبضل اتسرعشر إ ا علاا و ا لفلل ا ع ش كة
وبعد المداولة،،،

يقرر

 تكليف األمانة العامة بالتنسيق مع دولة قطر من أجل النظر في تأجيل انعقاد المنتدى إلى نهاية العامالقادم  2019أو مطلع العام التالي .2020

(ق  – 540دع)2018/11/29 – 22
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البند الثاني  -تاسعا

تشكيل فريق عمل للتحضير الجتماعات مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت
إن عملا ا ل اع ا ض ا

بش قشه يلم 2018/11/29

راشتو لا عضللعشو في لل ره ا ثشنية لا ض ين لا ري وقلو في عق األعشنتة ا ضشعتة

لبضل اط وه ولا:

 عيك األعشنة ا فنية ا ل قتة ا عقلعتة عتن لل تة اإلعتش او ا ض بيتة ا عرحتتل ب تأن إن تشع ف يتق وعتا و بتي لرحضتي تمرعشوتتشوعملا اترحشل ا لل ي

راشتو

 -رق ي ت لرلاتتيشو اتمرعتتشر  43لمنتتة ا ض بيتتة ا لائعتتة

راتتشتو لا عضللعتتشو األعشنتتة ا ضشعتتة-25 :

)2018/11/27

 رلاية ا عكرا ا رنفيي ،في لل ره ا ابضة لاأل بضين األعشنة ا ضشعة)2018/11/28 :لبضتتل رقتتليم ا تتك إ تتا لل تتة اإلعتتش او ا ض بيتتة ا عرحتتل ولتتا إوتتلال ا عقر ت ح ا اتتشص ب ن تتشع ف يتتق وعتتا و بتتي
لرحضي تمرعشوشو عملا اترحشل ا لل ي

لبضل اتسرعشر إ ا علاا و ا لفلل ا ع ش كة

راشتو

وبعد المداولة،،،

يقرر

 .1الترحيب بمقترح دولة اإلمارات العربية المتحدة إلنشاء فريق عمل عربي للتحضير لدورات مجلس االتحاد
الدولي لالتصاالت ،وتكليف األمانة العامة بتعميم المقترح على الدول العربية إلبداء مرئياتها تمهيدا

لمناقشة الموضوع خالل االجتماع القادم للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات.

 .2دعوة الدول العربية األعضاء في مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت إلى التنسيق فيما بينها للتحضير
لالجتماع القادم للمجلس.

(ق  – 541دع)2018/11/29 – 22
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البند الثالث

اعتماد تقرير وتوصيات الدورة ( )43للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت

والمعلومات (األمانة العامةج )2018/7/4
إن عملا ا ل اع ا ض ا

راشتو لا عضللعشو في لل ره ا ثشنية لا ض ين لا ري وقلو في عق األعشنتة ا ضشعتة

بش قشه يلم 2018/11/29
لبضل اط وه ولا:

 -عيك األعشنة ا فنية

 -رق يت لرلاتيشو ا تلل

 )43لعكرتتا ا رنفيتي ،عملتا ا تل اع ا ضت ا

راتشتو لا عضللعتشو األعشنتتة

ا ضشعة)2018/7/4 :

 رلاية ا عكرا ا رنفيي ،في لل ره ا ابضة لاأل بضين األعشنة ا ضشعة)2018/11/28 :لبضل رقليم ا ك إ ا ا عكرا ا رنفيي ،عملتا ا تل اع ا ضت ا

عش بيني امرعشوي ا عملا

راتشتو لا عضللعتشو ولتا مهتلله ات ا ا فرت

لبضل اتسرعشر إ ا علاا و ا لفلل ا ع ش كة
وبعد المداولة،،،

يقرر

 اعتماد تقرير وتوصيات الدورة ( )43للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات(األمانة العامةج .)2018/7/4

(ق  – 542دع)2018/11/29 – 22
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البند الرابع

طلب دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في االتحاد البريدي العالمي
إن عملا ا ل اع ا ض ا

راشتو لا عضللعشو في لل ره ا ثشنية لا ض ين لا ري وقلو في عق األعشنة

ا ضشعة بش قشه يلم 2018/11/29
لبضل اط وه ولا:
 -عيك األعشنة ا فنية

 ا عتتيك ا تلا ل إ تتا األعشنتتة ا ضشعتتة عتتن لل تتة فلستتطين ب تتأن نيرهتتش ا رقتتلم بطلتتا لحاتتلا ولتتا ا ضضتتليةا كشعلة في اترحشل ا ب يل ،ا ضش عي

 -رلاية ا عكرا ا رنفيي ،في لل ره ا ابضة لاأل بضين األعشنة ا ضشعة)2018/11/28 :

لبضل اتسرعشر إ ا علاا و ا لفلل ا ع ش كة
وبعد المداولة،،،

يقرر

 دعوة الدول العربية إلى تبني حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في االتحاد البريدي العالميودعم كافة المقترحات ومشروعات الق اررات التي تقدم إلى مؤتمرات االتحاد في هذا الخصوص.

(ق  – 543دع)2018/11/29 – 22
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البند اخلامس

الفقرة الخاصة بحساب مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات ضمن الحساب الموحد
للمجالس الوزارية المتخصصة
إن عملا ا ل اع ا ض ا

راشتو لا عضللعشو في لل ره ا ثشنية لا ض ين لا ري وقلو في عق األعشنة

ا ضشعة بش قشه يلم 2018/11/29
لبضل اط وه ولا:
 -عيك األعشنة ا فنية

 رلاية ا عكرا ا رنفيي ،في لل ره ا ابضة لاأل بضين األعشنة ا ضشعة)2018/11/28 :لبضل اتسرعشر إ ا علاا و ا لفلل ا ع ش كة
وبعد المداولة،،،

يقرر

 الموافقة على المقترح المقدم من األمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات للصرفحين الحاجة من البند الخاص بمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات ضمن الحساب الموحد

للمجالس الوزارية المتخصصة خالل العام القادم  2019وفقا لألنظمة المالية المعمول بها في األمانة
العامة لجامعة الجول العربية على أن تقوم األمانة بعرض تقرير دوري على أعمال مجلس الوزراء العرب

لالتصاالت والمعلومات بشأن موقف الحساب وما تم صرفه فعليا منه ومقترح للصرف للعام التاليج
 -اسرضشنة بش اب اع  25000للت دع يكي

 ا ع ش كة في اتمرعشوشو لا عحشفا ياو ا ض قة  20000للت دع يكي -ر معة لطبشوة لعا لفشو عرنلوة  5000للت دع يكي

(ق  – 544دع)2018/11/29 – 22
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البند السادس

تشكيل المكتب التنفيذي
بضل اتط ر ولا عيك األعشنة ا فنية لا نمشم األسشسي عملا ا ل اع ا ض ا

راشتو لا عضللعشو ا عضلا

بق ا عن عملا مشعضة ا للا ا ض بية ولا عسرلى ا قعة ا فق ا اشاة بر كيا ا عكرا ا رنفيي)،

لبشوربش نرشئ ا ملسة اإلم ائية ا ري نمعرهش األعشنة ا فنية لللا دوضشع ا ر كيا ا مليل لعكرا فل انرهشع

دوعشا ا لل  22لعملا

يكلن ا ر كيا ا حش ي لعكرا ا رنفيي ،عملا ا ل اع ا ض ا
لعملا ولا ا نحل ا رش ي:

راشتو لا عضللعشو بضل انضقشل ا لل 22

 .1معهل ية عا ا ض بية لفقش لر ريا ا همشئي ألسعشع ا للا)

 -رئيس المكتب التنفيذي وعضو حتى انعقاد الدورة العادية ( )24للمجلس ()2020

 .2ا ععلكة ا ض بية ا سضللية ر ليكش عملا ا مشعضة ولا عسرلى ا قعة)

 -نائب رئيس المكتب التنفيذي وعضو حتى انعقاد القمة العربية (( )31مارس )2020

 .3ا ععلكة األ لنية ا هش عية ر ليكش عملا ا مشعضة ولا عسرلى ا قعة)

 -عضو حتى انعقاد القمة العربية العادية (( )30مارس )2019

 .4ا معهل ية ا رلنسية ر ليكش عملا ا مشعضة ولا عسرلى ا قعة)

 -عضو حتى انعقاد القمة العربية العادية (( )32مارس )2021

 .5ا معهل ية ا لبنشنية لفقش لر ريا ا همشئي ألسعشع ا للا)

 -عضو حتى انعقاد الدورة العادية ( )24للمجلس ()2020

 .6يبيش لفقش لر ريا ا همشئي ألسعشع ا للا)

 -عضو حتى انعقاد الدورة العادية ( )24للمجلس ()2020

 .7لل ة اإلعش او ا ض بية ا عرحل لل ة عنرابة)

 -عضو حتى انعقاد الدورة العادية ( )24للمجلس ()2020

 .8لل ة فلسطين لل ة عنرابة)

 -عضو حتى انعقاد الدورة العادية ( )24للمجلس ()2020

(ق  – 545دع)2018/11/29 – 22
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البند السابع

موعد ومكان الدورتان ( )45و( )46للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات
والدورة ( )23لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات
إن عملا ا ل اع ا ض ا

بش قشه يلم 2018/11/29

راشتو لا عضللعشو في لل ره ا ثشنية لا ض ين لا ري وقلو في عق األعشنتة ا ضشعتة

لبضل اط وه ولا:

 عيك األعشنة ا فنية -رلاية ا عكرا ا رنفيي ،في لل ره ا ابضة لاأل بضين األعشنة ا ضشعة)2018/11/28 :

لبضل اتسرعشر إ ا علاا و ا لفلل ا ع ش كة
وبعد المداولة،،،

يقرر

 -عقد الدورة ( )23لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات خالل النصف الثاني من الشهر العاشر

 2019يسبقها بيوم واحد الدورة ( )46للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات
في مقر األمانة العامة بالقاهرة ،وذلك ما لم تتقدم أحد الدول العربية الستضافة االجتماع.

(ق  – 546دع)2018/11/29 – 22
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ختام أعمال االجتماع

وفددي ختددام أعمددال االجتمدداع وجدده المجلددس الشددكر إلددى المكتددب التنفيددذي علددى اإلعددداد لدددورة

المجلدس ،وللجندة العربيددة الدائمدة لالتصدداالت والمعلومدات واللجندة العربيددة الدائمدة للبريددد وفدرق العمددل
التابعة لهما على جهدودهم خدالل الفتدرة مدا بدين دورتدي المجلدس ،ولألماندة الفنيدة علدى حسدن اإلعدداد

والتنظيم الجتماعات المجلس ومكتبه التنفيذي واألجهزة التابعة له.
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