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 تقرير وتوصيات

 لتنمية االتصاالت للمؤتمر العالمي المكلف بالتحضير العربي لفريق العمل ثلالثا جتماعاال

 

 البند األول: افتتاح االجتماع 

  افتتح أعمال االجتماع معالي الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس محافظ هيئة االتصاالت وتقنية
المعلومات بكلمة رحب فيها بالوفود المشاركة في المملكة العربية السعودية، وأكد على أهمية التنسيق 

العربية  الدول العربي الجيد خالل أعمال المؤتمرات الدولية من أجل الخروج بنتائج تخدم مصالح
 .المنطقةوتساهم في تطوير القطاع في 

  ثم تناول الكلمة السيد خالد فودة مدير تنمية االتصاالت وتقنية المعلومات مقدما الشكر إلى المملكة
العربية السعودية على استضافتها ألعمال االجتماع وأخص بالشكر هيئة االتصاالت وتقنية 

لى معالي المحافظ على اهتمامه بالمعلومات على جهودها لتنظيم أعم المشاركة في ال االجتماع وا 
افتتاح أعمال االجتماع تأكيدا ألهمية الحدث.  وأشار السيد خالد فودة إلى غياب سعادة المهندس 
ناصر بن حماد رئيس الفريق وتابع بقراءة الفقرة الخاصة برئاسة اجتماعات فرق العمل المعنية 

ئب الرئيس المهندس مصعب عبد اهلل مدير إدارة االتصاالت بوزارة بالتحضير للمؤتمر داعيا نا
 رئاسة االجتماع.تولي المواصالت واالتصاالت بمملكة البحرين ل

  وتناول سعادة المهندس مصعب عبد اهلل الكلمة مقدما بدوره الشكر إلى المملكة العربية السعودية على
وقدم الشكر إلى المشاركين على ثقتهم في توليه  استضافة أعمال االجتماع وحسن االستقبال والكرم،

 رئاسة االجتماع واالهتمام بالحضور والمشاركة.
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 البند الثاني: إقرار جدول األعمال

  اطلع المشاركون على مشروع جدول األعمال المعد من قبل رئاسة الفريق وأقر االجتماع بنود جدول
 أعماله على النحو التالي:

 : افتتاح االجتماع البند األول

 : إقرار جدول األعمالالبند الثاني

: استعراض ألبرز مخرجات االجتماع السابق واالجتماع اإلقليمي التحضيري لالتحاد الدولي البند الثالث
 لالتصاالت للمنطقة العربية والمنتدى اإلقليمي العربي المنعقد بجمهورية السودان.   

 مخرجات اجتماعات االتحاد الدولي لالتصاالت التحضيرية للمؤتمر: استعراض ألبرز البند الرابع

االطالع على ودراسة الوثائق والمقترحات المقدمة إلى المؤتمر من الدول والمجموعات اإلقليمية  :البند الخامس
 األخرى

استعراض المبادرات العربية المزمع تقديمها إلى المؤتمر العالمي القادم لتنمية االتصاالت والتي  البند السادس:
 نتجت عن اجتماع الفريق الثاني بالسودان

: االطالع على ودراسة الوثائق والمقترحات المقدمة لالجتماع من قبل اإلدارات العربية حول القرارات البند السابع
 ر جديد(قرا –الغاء  –)تحيين 

: التحضير للمشاركة في أعمال الفريق االستشاري للقطاع واجتماع فريق المراسلة المعني واالجتماع البند الثامن
 ITU-CMالتنسيقي التحضيري لالتحاد 

: دعم قطاع تنمية االتصاالت للدول العربية عماًل بقرارات االتحاد ذات الصلة من مؤتمر المندوبين البند التاسع
  والمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت المفوضين

: استعراض هيكلية المؤتمر القادم ومناقشة مرشحي المجموعة العربية لمختلف المناصب سواء بقطاع البند العاشر
 تنمية االتصاالت أو المناصب في المؤتمر

 : موعد ومكان االجتماع القادم للفريقالبند الحادي عشر
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البند الثالث: استعراض ألبرز مخرجات االجتماع السابق واالجتماع اإلقليمي التحضيري لالتحاد الدولي 
 لالتصاالت للمنطقة العربية والمنتدى اإلقليمي العربي المنعقد بجمهورية السودان.   

  للمؤتمر مخرجات االجتماع السابق ومخرجات االجتماع اإلقليمي التحضيري اطلع المشاركون على
لى المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد  وقدم المشاركون الشكر إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة وا 

 الدولي لالتصاالت على تقديم العروض حول مخرجات االجتماعات المذكورة.
 

 : استعراض ألبرز مخرجات اجتماعات االتحاد الدولي لالتصاالت التحضيرية للمؤتمرالبند الرابع

 وقدم اجتماعات االتحاد الدولي لالتصاالت التحضيرية للمؤتمر ع المشاركون على مخرجات اطل
حول  المشاركون الشكر إلى المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت على تقديم العروض

مخرجات االجتماعات المذكورة، وطلب المشاركون من المكتب اإلقليمي متابعة العمل على تقديم 
 قادمة.وراق والعروض حول مخرجات االجتماعات التحضيرية الاأل

 

البند الخامس: االطالع على ودراسة الوثائق والمقترحات المقدمة إلى المؤتمر من الدول والمجموعات 
 اإلقليمية األخرى

  اطلع المشاركون على العرض المعد من قبل اإلدارة الكويتية بشأن الوثائق والمقترحات المقدمة إلى
المؤتمر وقدموا الشكر إلى اإلدارة الكويتية على العرض المقدم وطلبوا منها متابعة المستجدات بشأن 

، تمهيدا لتشكيل فرق رضها على االجتماع القادم للفريقالوثائق والمقترحات المقدمة إلى المؤتمر وع
قديمها إلى المؤتمر الوثائق والمقترحات التي يتم تلمتابعة برئاسة نواب رئيس الفريق عمل مصغرة 

 .لمناقشتها خالل اجتماعات الفريق واقتراح المواقف العربية الموحدة بشأنها
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المزمع تقديمها إلى المؤتمر العالمي القادم لتنمية البند السادس: استعراض المبادرات العربية 
 والتي نتجت عن اجتماع الفريق الثاني بالسودان االتصاالت

 األخيرة من المبادرات العربية المزمع تقديمها إلى المؤتمر العالمي القادم ة استعرض المشاركون النسخ
لتنمية االتصاالت والتي نتجت عن اجتماع الفريق الثاني، واطلع الفريق على المالحظات الواردة من 

 بشأن هذه المبادرات واتفق الفريق على ما يلي: اإلدارات الجزائرية والسعودية والسودانية
 برئاسة مصر وعضوية كل من اإلمارات والجزائر والسعودية والسودان افتراضيتشكيل فريق عمل  .1

للعمل على صياغة نسخة شبه نهائية للمبادرات تعتبر  ومن يرغب من اإلدارات العربية األخرى
وخالل أعمال االجتماع، على أن تتضمن النسخ المحدثة المالحظات الواردة من اإلدارات العربية 

حديد لألعمال أو اإلجراءات المطلوبة من االتحاد الدولي لالتصاالت في كل مبادرة، ومؤشرات ت
 قياس خاصة بكل مبادرة وأرقام مستهدفة تسمح بقياس مدى التقدم المحرز في تنفيذ كل مبادرة.

الطلب من فريق العمل االفتراضي تعميم النسخة المحدثة من المبادرات التي سيقوم الفريق  .2
غتها على باقي أعضاء الفريق باستخدام البريد االلكتروني وعلى كافة اإلدارات العربية عن بصيا

طريق األمانة العامة قبل االجتماع القادم بفترة ال تقل عن ثالثة أسابيع حتى تتمكن اإلدارات 
 العربية األخرى من مراجعتها تمهيدا لمناقشتها خالل االجتماع القادم للفريق.

 

بع: االطالع على ودراسة الوثائق والمقترحات المقدمة لالجتماع من قبل اإلدارات العربية حول البند السا
 قرار جديد( –الغاء  –القرارات )تحيين 

  الوثائق والمقترحات المقدمة من اإلدارات اإلماراتية والجزائرية والسعودية اطلع المشاركون على
 واتفق المشاركون على ما يلي:والسودانية والمصرية لتقدمها إلى المؤتمر 

الموافقة بشكل مبدئي على المقترحات والوثائق المقدمة من اإلدارات العربية والتي تم عرضها على  .1
فقا لما يرد من اإلدارات و المؤتمر ومواصلة العمل على تعديل صياغة هذه الوثائق والمقترحات 

ع القادمبشأنها خالل اجتماع الفريق الحالي واجتماعه  العربية داد النسخ النهائية من المقترحات وا 
 باللغة العربية تمهيدا لتقديمها إلى المؤتمر وفقا لآلليات المتبعة لذلك.



 
 

  (20/4/2017-18)الرياض:   2017ت االتصاال لتنمية العالمي للمؤتمر التحضيرب المكلف العربي العمل لفريق الثالث االجتماع وتوصيات تقرير

-5- 

تعميم النسخة النهائية من المقترحات والوثائق العربية التي سيتم التوصل إليها خالل االجتماع  .2
من اإلدارات العربية غير المشاركة في القادم على اإلدارات العربية لحشد الدعم على هذه الوثائق 

االجتماع، واعتبار الدول العربية المشاركة في االجتماع القادم للفريق داعمة تلقائيا لكافة الوثائق 
التي يتم االتفاق عليها خالل أعمال االجتماع ما لم تتقدم بتحفظ تجاه أحد أو بعض الوثائق 

 المعروضة.
ومصر ومن يرغب من اإلمارات وعضوية كل من الجزائر برئاسة  افتراضيتشكيل فريق عمل  .3

مع مراعاة ما  9اإلدارات العربية األخرى للعمل على صياغة مقترح موحد تجاه تعديل القرار رقم 
 وعرضه على االجتماع القادم للفريق. ورد من مالحظات خالل أعمال االجتماع

ن ومن يرغب من اإلدارات العربية تشكيل فريق عمل افتراضي برئاسة السعودية وعضوية السودا .4
مع مراعاة ما ورد من  20األخرى للعمل على صياغة مقترح موحد تجاه تعديل القرار رقم 

 وعرضه على االجتماع القادم للفريق. مالحظات خالل أعمال االجتماع
 وفقا للمالحظات الواردة خالل 22الطلب من اإلدارة المصرية صياغة مقترح تعديل القرار رقم  .5

 أعمال االجتماع وتقديم النسخة المعدلة إلى االجتماع القادم للفريق.
السودان ومصر ومن اإلمارات و تشكيل فريق عمل افتراضي برئاسة السعودية وعضوية كل من  .6

 37يرغب من اإلدارات العربية األخرى للعمل على صياغة مقترح موحد تجاه تعديل القرار رقم 
عرضه على االجتماع القادم للفريق، و  خالل أعمال االجتماع مع مراعاة ما ورد من مالحظات

 .50مع القرار  37واعتبار دمج القرار 
وفقا للمالحظات الواردة خالل أعمال  45دعوة اإلدارة السعودية إلى صياغة مقترح تعديل القرار  .7

 الفريق وتقديم النسخة المعدلة إلى االجتماع القادم للفريق.
وفقا للمالحظات الواردة خالل أعمال  47إلى صياغة مقترح تعديل القرار  دعوة اإلدارة المصرية .8

 الفريق وتقديم النسخة المعدلة إلى االجتماع القادم للفريق.
وفقا  59صياغة مقترح تعديل القرار ل بالتعاون مع اإلدارة البحرانيةدعوة اإلدارة السعودية  .9

 النسخة المعدلة إلى االجتماع القادم للفريق.للمالحظات الواردة خالل أعمال الفريق وتقديم 
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ومن  السعوديةالسودان و الجزائر و وعضوية كل من  مصرتشكيل فريق عمل افتراضي برئاسة  .10
 62يرغب من اإلدارات العربية األخرى للعمل على صياغة مقترح موحد تجاه تعديل القرار رقم 

 .ضه على االجتماع القادم للفريقوعر  مع مراعاة ما ورد من مالحظات خالل أعمال االجتماع
وفقا للمالحظات الواردة خالل أعمال  79دعوة اإلدارة المصرية إلى صياغة مقترح تعديل القرار  .11

 الفريق وتقديم النسخة المعدلة إلى االجتماع القادم للفريق.
سرقة أجهزة االتصاالت بناء على مكافحة القرار بشأن دعوة اإلدارة المصرية إلى صياغة مقترح  .12

 عدلة إلى االجتماع القادم للفريق.خالل أعمال الفريق وتقديم النسخة المالمالحظات الواردة 
 ات التعديالت المقدمة منهاعلى مقترح والسعودية والسودانية الجزائريةات تقديم الشكر إلى اإلدار  .13

ل خالل االجتماع ودعوة رئاسة الفريق إلى اعتماد المقترح الموحد المعدإعالن بوينس أيرس و  على
تعميمها على أعضاء الفريق باستخدام البريد االلكتروني خالل يومين من تاريخه تمهيدا لتقديمها 
إلى اجتماع الفريق االستشاري كمقترح عربي موحد باسم الدول المشاركة في االجتماع والدول 

 روني.التي تقوم بتأكيد دعمها من خالل البريد االلكت
 وثيقة الخطة االستراتيجية على التعديالت المقدمة منهاعلى  الجزائريةات تقديم الشكر إلى اإلدار  .14

تعميمها على أعضاء دعوة رئاسة الفريق إلى و اعتماد المقترح الموحد المعدل خالل االجتماع و 
يومين من تاريخه تمهيدا لتقديمها إلى اجتماع الفريق  خاللالفريق باستخدام البريد االلكتروني 

االستشاري كمقترح عربي موحد باسم الدول المشاركة في االجتماع والدول التي تقوم بتأكيد دعمها 
 من خالل البريد االلكتروني.

دمج وكذلك  50و  37بشأن دمج القرارين  اتالطلب من جمهورية السودان إعداد المقترح .15
تعميمها على الفريق باستخدام البريد االلكتروني إلبداء المالحظات تمهيدا و  32و  17القرارين 

 االجتماع القادم للفريق.لمناقشتها خالل 
لغاء ة الدول العربية إلى دعو  .16 متابعة العمل على صياغة المقترحات وتقديم الوثائق بشأن تحيين وا 

قرارات جديدة بما يخدم مصالح الدول القرارات السابقة لالتحاد الدولي لالتصاالت وصياغة 
 العربية وعرض مقترحاتها على االجتماع القادم للفريق.
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البند الثامن: التحضير للمشاركة في أعمال الفريق االستشاري للقطاع واجتماع فريق المراسلة المعني 
 ITU-CMواالجتماع التنسيقي التحضيري لالتحاد 

 يف مشاركة اإلدارات العربية في أعمال االجتماع القادم للفريق التأكيد على أعضاء الفريق أهمية تكث
من أجل حشد الدعم للوثائق العربية التي سوف تقدم إلى المؤتمر من  (9/5/2017) االستشاري

مشاركة رئيس الفريق ونوابه في أعمال اجتماع االتحاد الدولي  هذا االجتماع، وكذلكخالل 
لالتصاالت التنسيقي التحضيري المخصص لتجميع نتائج االجتماعات التحضيرية للمناطق اإلقليمية 

 .(8/5/2017) المختلفة
 

في دعم الراغبة للدول العربية االتحاد الدولي لالتصاالت في البند التاسع: دعم قطاع تنمية االتصاالت 
 االتحاد لبنية وأنظمة االتصاالت وتقنية المعلومات لديها

  اطلع المشاركون على مشاريع القرارات المقدمة من اإلدارات العراقية والليبية واليمنية بشأن تقديم
 وأنظمتها لديها من أجل إعادة إعمار البنية التحتية االتحاد الدولي لالتصاالت للدعم لهذه البلدان

إلى إعداد مشاريع القرارات في الصيغة  الراغبةودعوة البلدان ، التصاالت وتقنية المعلوماتلالعمومية 
وعرضها على  والسعودية اإلماراتية بالتعاون مع اإلدارات المعتمدة لالتحاد الدولي لالتصاالت

ودعوة الدول  ،لذلكمن خالل اآلليات المتبعة إلى المؤتمر تقديمها ل االجتماع القادم للفريق تمهيدا
 تكثيف الدعم لهذه القرارات.إلى  العربية

 

البند العاشر: استعراض هيكلية المؤتمر القادم ومناقشة مرشحي المجموعة العربية لمختلف المناصب 
 سواء بقطاع تنمية االتصاالت أو المناصب في المؤتمر

 الورقة المقدمة منه العربي على  أحيط الفريق علما بهيكلية المؤتمر، وقدم الشكر إلى المكتب اإلقليمي
 في هذا الشأن.
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  احيط االجتماع علما برغبة المملكة العربية السعودية في الترشح لمنصب نائب رئيس الفريق
االستشاري، ورغبة المملكة العربية السعودية في الترشح لمنصب نائب رئيس اللجنة الثالثة في أعمال 

 ،الترشح لمنصب نائب رئيس اللجنة الرابعة في أعمال المؤتمرورغبة مملكة البحرين في  ،المؤتمر
دولة ورغبة  ،في أعمال المؤتمر خامسةورغبة دولة الكويت في الترشح لمنصب نائب رئيس اللجنة ال

 ،في أعمال المؤتمرمجموعة العمل المنبثقة عن الجلسة العامة نائب رئيس  الترشح لمنصب فيقطر 
 .الترشح لمنصب نائب رئيس ألحد لجان المؤتمرورغبة جمهورية السودان في 

  المختلفة للجان الدراسية  مناصبللأكد الفريق على أهمية إحاطة جميع الدول العربية بالترشيحات
حتى يتم حشد الدعم  والفريق االستشاري بقطاع تنمية االتصاالت ومناصب اللجان في أعمال المؤتمر

 لكافة المرشحين من الدول العربية.
 

 آلية الفريقعشر:  الحاديالبند 

   الوثائق لكافة أعضاء الفريق بشكل منتظم ودائم من خالل األوراق و الطلب من رئاسة الفريق اتاحة
 .البريد االلكتروني حتى يتم التعامل مع النسخ النهائية من الوثائق التي سوف يتم تقديمها إلى المؤتمر

  لعمل الفريق على أعضاء الفريق باستخدام البريد  المحدثةتعميم اآللية رئاسة الفريق الطلب من
 .للنظر فيها واألخذ بعين االعتبار مالحظات اإلدارات العربية خالل االجتماع القادمااللكتروني 

 

 عشر: موعد ومكان االجتماع القادم للفريق الثانيالبند 

 الفترة عقد االجتماع الرابع للفريق في مقر األمانة العامة بالقاهرة خالل تكليف األمانة العامة بالتنسيق ل
 وذلك ما لم تتقدم أحد الدول العربية الستضافة االجتماع.، 20-23/8/2017
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 ختام أعمال االجتماع

في ختام أعمال االجتماع وجه المشاركون الشكر إلى المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة 
 وتقنية المعلومات على استضافتها ألعمال االجتماع وحسن االستقبال والكرم والوفادة. االتصاالت

لى األمانة  كما وجه المشاركون الشكر إلى رئاسة الفريق على حسن إدارته لجلسات االجتماع، وا 
 الفنية على حسن اإلعداد والتنظيم.

 


