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إعادة طبع أو استنساخ هذا املنشور أو أي جزء منه بأي جيوز حمفوظة. ال  النشرمجيع حقوق 
 شكل إال بإذن خطي من االحتاد الدويل لالتصاالت.



رسالة من األمين العام

فأسرة االحتاد آخذة يف النمو  يتغري عامل التكنولوجيا بسرعة ويتغري معه االحتاد الدويل لالتصاالت.
                ً                                                                وأصبحت أكثر تنوعا  مما كانت عليه يف أي وقت مضى، مع قيام الشركات الصغرية والكبرية على 

من الطاقة واألمن السيرباين إىل السيارات  –السواء بدور نشيط يف خمتلف قطاعات االقتصاد 
والشحن واللوجستيات. ومع تقارب الصناعات والتكنولوجيات، تظهر هياكل سوقية ومناذج جتارية 
واسرتاتيجيات استثمارية وتدفقات إيرادات جديدة، وتدعو احلاجة إىل تعزيز دور االحتاد بوصفه 

 (5G) وجيات التحويلية كإنرتنت األشياء واجليل اخلامسيتعلق بالتكنول املنصة العاملية الرائدة فيما
واملدن الذكية والذكاء االصطناعي وغريها.

موعة من النصوص األساسية خري دليل على القوة والقيم والرؤية التطلعية اليت اعتمدها  وهذه ا
لواء واحد ، حيث اجتمعت البلدان حتت 2018 أعضاء االحتاد يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام

االت الرئيسية                                                      ُ             لتعزيز النفاذ الشامل والقوة اإلجيابية للتحول الرقمي. وأ حرز التقدم يف عدد من ا
منها تيسري مشاركة الشركات الصغرية واملتوسطة، واخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت، وشبكات 

لوجيات املعلومات واالتصاالت، املستقبل لفائدة البلدان النامية، والثقة واألمن يف استخدام تكنو 
 املستدامة. الذكية واملساواة بني اجلنسني، واملدن

تمع أمام نقطة حتول مع استخدام أكثر من نصف سكان العامل لإلنرتنت للمرة األوىل  ويقف ا
وقت  تزال هناك فجوات رقمية هائلة داخل البلدان وفيما بينها، يف التاريخ. ومع ذلك، ال يف

 لتوفريه النمو بشكل خطري فيما خيص العديد من مؤشرات النفاذ. ولقد آن األوان يتباطأ في
 العام واخلاصمن القطاعني ، وتشجيع املزيد من االستثمار لذين ال يزالون غري موصولنيلالتوصيلية 

الشركات الصغرية واملتوسطة وأصحاب املشاريع من جانب األعمال من  يف قطاع ودعم االبتكار
لضمان أال يتخلف أحد عن الركب يف سياق الثورة الرقمية وجعل الشمول أولوية الشباب، 
 اليوم. السائدة



منذ أكثر من قرن ونصف  املتغرية والتغري التكنولوجي األوقاتيف التكيف مع االحتاد وقد جنح 
مع وكاالت  التعاون من خالل التنمية جمال يفالقرن. ويف ديب، أكد االحتاد دوره كشريك رئيسي 

قيق حتبالتقدم حنو التعجيل     ً    سعيا  إىل وغريها لالستفادة من التكنولوجياالشقيقة األمم املتحدة 
موعة من  االقتصاد الرقمي. بوعودأهداف التنمية املستدامة والوفاء  وآمل يف أن تكون هذه ا

عامل  –حنو متزايد لفهم التزام االحتاد جتاه عامل رقمي وموصول على  النصوص األساسية مفيدة
 تظل فيه تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت قوة لصاحل كل فرد يف كل مكان.

جاو هولني 2019، مارس
األمني العام 
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مؤمتر املندوبني  نصوص الدستور واالتفاقية وملحقيهما واردة بالصيغة اليت اعتمدها 1
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إشارة إىل مؤمتر املندوبني املفوضني  PP-06أو ، )2002املندوبني املفوضني (مراكش، 

.)2010إشارة إىل مؤمتر املندوبني املفوضني (غواداالخارا،  PP-10أو  )2006(أنطاليا، 
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، مثليشري رقم اهلامش بدون رمز ) أ 
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) ومل يدخل عليه 1992إىل نص اعتمده مؤمتر املندوبني املفوضني اإلضايف (جنيف،  
 تعديل منذئذ.
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 ودخلت عليه) 1992إىل نص اعتمده مؤمتر املندوبني املفوضني اإلضايف (جنيف،  
 1998دخلت التعديالت يف مؤمترات  هذا املثالات الحقة؛ يف تعديالت يف مؤمتر 

 .2010و 2006و

أو PP-98أو  PP-94يشري رقم اهلامش املتبوع حبرف هجائي مث بأي من الرموز  ) د
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 1998و 1994مؤمتر معني؛ يف هذه األمثلة أضيف النص يف مؤمترات إىل نص أضافه  
 .2006و 2002و

 PP-98و PP-94رموز البأكثر من رمز من يشري رقم اهلامش املتبوع حبرف هجائي مث  ) ه
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دخلت عليه مث ، هذا املثاليف  1998مؤمتر أحد املؤمترات، مثل إىل نص أضافه  
 2002دخلت التعديالت يف مؤمتري  هذا املثالتعديالت يف مؤمترات الحقة؛ يف 

 .2006و

 PP-94( املشار إليهاتشري كلمة "ملغاة" إىل نص أو نصوص ألغاها أي من املؤمترات  3
.)PP-10أو  PP-06أو  PP-02أو  PP-98 أو
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بعض احلاالت اليت خضعت لشيء من الصقل يف الصياغة لدواعي الرتتيب  وباستثناء 4
مت االحتفاظ بالرتقيم الوارد يف الوثائق  –يف الدستور ويف االتفاقية  –املنطقي أو االتساق 

، A ،B ،Cوبذلك مت االحتفاظ باحلروف  .اخلتامية للمؤمترات اليت اعتمدت النص أو عدلته
"      ً      ً مكررا  ثالثا  " و"     ً      ً مكررا  ثانيا  " و"     ً مكررا  إخل يف النصوص املضافة، كما مت االحتفاظ بكلمات "

أو املواد  األقسام" يف الفقرات املضافة، ومل جتر إعادة ترقيم للفصول أو     ً       ً مكررا  رابعا  و"
ً                                                              حالة احلذف (فمثال  يرد الفصل الرابع يف االتفاقية بعد الفصل الثاين مباشرة ألن الفصل  يف               

الوثائق اخلتامية للمؤمتر  الثالث مل يعد له وجود). وهذا يتيح سهولة الرجوع إىل نصوص
بع ما طرأ على نصوص الدستور واالتفاقية من تطوير يف مؤمترات املعين، كما يتيح تت

 املندوبني املفوضني املتتابعة.

   ُ                                                                          واعت مدت القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته يف مؤمتر املندوبني املفوضني  5
ّ  عد لت. ومل 2010و 2006 ُ  ِّ           وع د لت يف مؤمتري  2002 لعام ندوبني مؤمتر امل القواعد العامة يف  

القواعد العامة. وتشمل هذه  2018وال يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  2014لعام 
 القواعد العامة ما يلي:

 30إىل  26األحكام العامة املتعلقة باملؤمترات واجلمعيات املتمثلة يف أحكام املواد من  -
 نقلها إىل هذا الصك اجلديد؛ 2002من االتفاقية، واليت قرر مؤمتر مراكش، 

 النظام الداخلي ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته؛ -

) فيما يتعلق 2002اإلجراءات اليت اعتمدها مؤمتر املندوبني املفوضني (مراكش،  -
بانتخاب األمني العام ونائب األمني العام ومديري مكاتب القطاعات وأعضاء جلنة 

لس؛لوائح الراديو، وانتخاب ا  لدول األعضاء لعضوية ا

) فيما 2002اإلجراءات اليت اعتمدها كذلك مؤمتر املندوبني املفوضني (مراكش،  -
 يتعلق بتعديالت هذه القواعد واعتمادها وسريان مفعوهلا.

 وترد أرقام اهلامش هلذه القواعد العامة يف اهلامش األمين. 

الربوتوكول االختياري بشأن التسوية اإللزامية للخالفات، يف مؤمتر املندوبني  ِ  م دتعوا 6
 ) ومل تدخل عليه تعديالت منذئذ.1992املفوضني اإلضايف (جنيف، 
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أما املقررات والقرارات والتوصيات فرتد بصيغتها السارية املفعول. ويرد قرين رقم كل قرار  7
)" 1994"(كيوتو،  ، مثلوتارخيه اعتمده املؤمتر الذي مكان انعقاد إشارة إىل

 )"2006أو "(أنطاليا،  )"2002)" أو "(مراكش، 1998"(مينيابوليس،  أو
. وحني ترد عبارة )"2018"(ديب، أو  )"2014"(بوسان، أو  )"2010"(غواداالخارا،  أو

أو "(املراجع  )"2002)" أو "(املراجع يف مراكش، 1998مينيابوليس،  "(املراجع يف
أو "(املراجع يف بوسان،  ")2010أو "(املراجع يف غواداالخارا، )" 2006أنطاليا،  يف

أحد مؤمترات املندوبني فهذا يعين أن القرار اختذ يف  )"2018ديب،  أو "(املراجع يف )"2014
 2006 أو أنطاليا، 2002أو مراكش،  1998مينيابوليس الحق (مؤمتر  مث عدل يف املفوضني

ً                 . وفضال  عن ذلك، حيمل كل )2018أو ديب،  2014بوسان، أو  2010أو غواداالخارا،       
توصية إشارة إىل مؤمتر املندوبني املفوضني الذي اعتمده، كما حيمل عند  قرار أو مقرر أو

 1994 املؤمترات اليت عدلته فيما بعد، فعلى سبيل املثال، اعتمد مؤمتر االقتضاء إشارة إىل
 2010و 2006و 2002و 1998، مث عدلته مؤمترات 301الصفحة  يف الوارد 48القرار 

     ً  تباعا . 2018و 2014و

 –) 2002(املراجع يف مراكش،  -) 1998(املراجع يف مينيابوليس،  -) 1994(كيوتو، 
 - )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010(املراجع يف غوداالخارا،  -) 2006 أنطاليا، يف (املراجع

 )2018(املراجع يف ديب، 
 
كما تتضمن جمموعة النصوص األساسية هذه، قائمة كاملة باملقررات والقرارات والتوصيات  8

ا مؤمترات املندوبني املفوضني أو عدلتها أو ألغتها (يف كيوتو،   1994اليت اعتمد
وبوسان،  2010وغواداالخارا،  2006وأنطاليا،  2002ومراكش،  1998ومينيابوليس، 

 .)2018وديب،  2014
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 دستور 
 

 *االتحاد الدولي لالتصاالت
 

_______________ 
وال تشري  األساسيني لالحتاد (الدستور واالتفاقية) جيب اعتبارها لغة حمايدةاللغة املستعملة يف نصوص الصكني  *

 .إىل جنس بعينه





3 CS/Art. 1  

 

 دسـتور  
 لالتصـاالت االتحـاد الـدولي

 مقدمـة 

ا، مع االعرتاف الكامل   1 باحلق السيادي لكل دولة يف تنظيم اتصاال
    ً                                                        ونظرا  إىل أمهية االتصاالت املتزايدة يف احلفاظ على السلم ويف التنمية 
االجتماعية واالقتصادية جلميع الدول، فإن الدول األطراف يف هذا الدستور، 
 باعتباره الصك األساسي لالحتاد الدويل لالتصاالت، ويف اتفاقية االحتاد الدويل

ّ                    ً لالتصاالت (املسماة فيما بعد "االتفاقية") اليت تكم ل هذا الدستور، سعيا                                              
منها إىل تسهيل العالقات السلمية والتعاون الدويل والتنمية االقتصادية 
ُ                            واالجتماعية بني الشعوب عن طريق ح سن تشغيل االتصاالت، قد اتفقت                               

 على ما يلي:

 

 

 األولالفصـل 
 أساسيـةأحكام 

 

 

 1املـادة 
 أهـداف االتحـاد

 االحتاد هي: أهداف 1 2
3 

PP-98 
لتحسني  وتوسيعه، احلفاظ على التعاون الدويل بني الدول األعضاء أ)

 االتصاالت جبميع أنواعها وترشيد استعماهلا؛

 

  



 CS/Art. 1 4 

 

3A 
PP-98 

تشجيع مشاركة الكيانات واملنظمات يف أنشطة االحتاد وزيادة هذه  ) ً ا  أ مكرر 
التعاون املثمر والشراكة بني هذه الكيانات واملنظمات املشاركة، وتعزيز 

والدول األعضاء بغية بلوغ الغايات اإلمجالية املنصوص عليها ضمن 
 أهداف االحتاد؛

4 
PP-98 

تعزيز املساعدة التقنية وتوفريها يف ميدان االتصاالت للبلدان النامية،  ب)
ً                                                               فضال  عن تشجيع حشد املوارد املادية والبشرية واملالية الالزمة لتنفيذها،    

 إىل املعلومات؛ سبل الوصول    ً           إضافة إىل تشجيع 

تشجيع تنمية الوسائل التقنية وتشغيلها أفضل تشغيل، بغية حتسني  ج) 5
ا، وإتاحتها للجمهور إىل مردودية  خدمات االتصاالت وزيادة فائد

 أقصى حد ممكن؛

السعي إىل إيصال مزايا التكنولوجيات اجلديدة يف االتصاالت إىل مجيع  د ) 6
 سكان العامل؛

الرتويج الستعمال خدمات االتصاالت يف سبيل تسهيل العالقات  ه ) 7
 السلمية؛

8 
PP-98 

عضاء وتشجيع كل ما هو مثمر وبناء من تعاون تنسيق جهود الدول األ و )
 وشراكة بني الدول األعضاء وأعضاء القطاعات لبلوغ هذه الغايات؛

ً                أوسع مشوال  يف تناول مسائل ج الرتويج على الصعيد الدويل العتماد  ز ) 9        
           ً                                                   االتصاالت نظرا  للطابع العاملي الذي يتسم به اقتصاد املعلومات وجمتمع 

وذلك عن طريق التعاون مع املنظمات الدولية احلكومية املعلومات، 
األخرى، اإلقليمية منها والعاملية، ومع املنظمات غري احلكومية املهتمة 

 باالتصاالت.
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وهلذا الغرض، يضطلع االحتاد بوجه خاص مبا يلي: 2 10

11
PP-98

لراديوية، يقوم بتوزيع نطاقات ترددات الطيف الراديوي، وتعيني الرتددات ا أ )
املخصصة، وعندما يتعلق األمر باخلدمات  الراديوية وتسجيل الرتددات

الفضائية يسجل كل املواقع املدارية ذات الصلة على مدار السواتل 
    ً                               إضافة  إىل اخلصائص ذات الصلة واملتعلقة  ،املستقرة بالنسبة إىل األرض

ت بسواتل يف مدارات أخرى، لتفادي التداخالت الضارة بني حمطا
 االتصاالت الراديوية ملختلف البلدان؛

12
PP-98

ينسق اجلهود إلزالة التداخالت الضارة بني حمطات االتصاالت الراديوية  ب)
ملختلف البلدان، ولتحسني استعمال طيف الرتددات الراديوية من أجل 
خدمات االتصاالت الراديوية وحتسني استعمال مدار السواتل املستقرة 

 األرض واملدارات الساتلية األخرى؛بالنسبة إىل 

رضية؛                                                    ُ يسهل تقييس االتصاالت على الصعيد العاملي مع نوعية خدمة م  ج)13

14
PP-98

يشجع التعاون والتضامن الدوليني بغية تأمني املساعدة التقنية للبلدان  ) د
ا يف البلدان النامية،  النامية، وإقامة منشآت االتصاالت وشبكا

سينها، جبميع الوسائل املتوفرة لديه، مبا يف ذلك مشاركته وتطويرها وحت
يف برامج األمم املتحدة املناسبة واستعمال موارده اخلاصة حسب 

 احلاجة؛

ينسق اجلهود لتحقيق االنسجام يف تنمية وسائل االتصاالت، ال سيما  ه )15
الوسائل اليت تستدعي تقنيات فضائية، حىت تتم االستفادة املثلى مما 

 توفره من إمكانيات؛
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16 
PP-98 

يشجع التعاون بني الدول األعضاء وأعضاء القطاعات يف سبيل إقرار  و )
خدمة تقدمي معدالت للتعريفات يف أدىن مستويات ممكنة تتالءم مع 

لالتصاالت مستقلة إدارة مالية  ضرورة وجودجيدة وتأخذ يف االعتبار 
 سليمة؛تقوم على أسس 

ك ن من تأمني سالمة احلياة البشرية بالتعاون  يعمل على ) ز 17 ّ                                       اعتماد تدابري مت   ُ              
 بني خدمات االتصاالت؛

يقوم يف جمال االتصاالت بإجراء الدراسات وإقرار اللوائح التنظيمية  ح) 18
 واعتماد القرارات وصياغة التوصيات واآلراء ومجع املعلومات ونشرها؛

تنمية الدولية على وضع سقوف          ً                      يعمل جاهدا  مع هيئات التمويل وال ط) 19
دف،  ائتمان تفضيلية ومؤاتية، تستخدم يف تطوير مشاريع اجتماعية 
دف إليه، إىل توسيع خدمات االتصاالت لتصل إىل أكثر املناطق  فيما 

 عزلة يف خمتلف البلدان.

19A 
PP-98 

والتعاون مع  ،مشاركة الكيانات املعنية يف أنشطة االحتاد يشجع ي)
 املنظمات اإلقليمية وغريها من املنظمات بغية بلوغ أهداف االحتاد.
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 2املـادة 
 تكويـن االتحاد

20 
98-PP 

االحتاد الدويل لالتصاالت هو منظمة دولية حكومية تتعاون فيها الدول  
األعضاء وأعضاء القطاعات لبلوغ أهداف االحتاد، ويتمتع هؤالء األعضاء 

                   ً      ً                                        وواجبات معرفة تعريفا  واضحا . واالحتاد، مراعاة ملبدأ العاملية وللفائدة حبقوق 
ىن من كون املشاركة فيه عاملية، يتكون من: ُ                                      اليت جت       

21 
PP-98 

ا طرفا   أي أ )                                                       ً دولة من الدول األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالت لكو
ذا الدستو  ر يف أي اتفاقية دولية لالتصاالت قبل بدء العمل 

 وباالتفاقية؛

أي دولة أخرى عضو يف األمم املتحدة تنضم إىل هذا الدستور وإىل  ب) 22
 من هذا الدستور؛ 53              ً            االتفاقية طبقا  ألحكام املادة

23 
PP-98 

                  ً                                 ً دولة أخرى ليست عضوا  يف األمم املتحدة تطلب أن تصبح عضوا   أي ج)
بعد أن يقبل طلبها ثلثا الدول األعضاء يف االحتاد، تقوم، يف االحتاد، و 
من  53 ألحكام املادة     ً طبقا  إىل هذا الدستور وإىل االتفاقية  باالنضمام

بني مؤمترين  الواقعةأثناء الفرتة طلب العضوية تقدمي  متهذا الدستور. وإذا 
للمندوبني املفوضني، يقوم األمني العام مبشاورة الدول األعضاء 

إذا مل جتب خالل  عن التصويت وتعترب الدولة العضو ممتنعة ؛اداالحت يف
ا. مهلة أربعة أشهر من تاريخ  مشاور
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98-PP 

 3 املـادة
 حقـوق وواجبات

 الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

24 
98-PP 

يتمتع كل من الدول األعضاء وأعضاء القطاعات باحلقوق وخيضع  1
 الدستور ويف االتفاقية.للواجبات املنصوص عليها يف هذا 

25 
PP-98 

الدول األعضاء، فيما يتعلق مبشاركتها يف مؤمترات االحتاد  تتمتع 2
 :التالية باحلقوقواجتماعاته ومشاوراته، 

26 
PP-98 

ا لعضويةحيق للدولة العضو أن تشارك يف املؤمترات،  أ )   وجيوز انتخا
لس، وحيق هلا أن تسمي مرشحني النتخا االحتاد أو  كمسؤولني يف  ما

 جلنة لوائح الراديو؛يف أعضاء 

27 
PP-98 

من هذا الدستور، حيق للدولة العضو  210و 169أحكام الرقمني ب     ً رهنا   ب)
صوت واحد يف مجيع مؤمترات املندوبني املفوضني، ويف مجيع املؤمترات 
العاملية ومجيع مجعيات القطاعات، ويف مجيع اجتماعات جلان 
لس إذا كانت عضوا  فيه. أما يف                                          ً             الدراسات، ويف مجيع دورات ا

ل األعضاء املنتمية إىل املؤمترات اإلقليمية فال حيق التصويت إال للدو 
 ؛املنطقة املعنية

28 
PP-98 

للدولة    ً  أيضا  من هذا الدستور، حيق  210و 169أحكام الرقمني ب     ً رهنا   ج)
أي مشاورة جتري باملراسلة. أما يف حالة  العضو صوت واحد يف

للدول  املشاورات املتعلقة باملؤمترات اإلقليمية فال حيق التصويت إال
 .املنطقة املعنيةىل األعضاء املنتمية إ
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28A 
PP-98 

حيق ألعضاء القطاعات، فيما يتعلق مبشاركتهم يف أنشطة االحتاد، أن  3
األحكام ب     ً رهنا  يشاركوا مشاركة كاملة يف أنشطة القطاع الذي هم أعضاء فيه، 

 ذات الصلة يف هذا الدستور واالتفاقية:

28B 
PP-98 

رؤساء ونواب رؤساء مجعيات القطاعات  تويل مناصبجيوز هلم  أ ) 
ا و   ملؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت؛اواجتماعا

28C 
PP-98 

املقررات كذلك يف حيق هلم املشاركة يف اعتماد املسائل والتوصيات و و  ب)
     ً رهنا  املتعلقة بطرائق العمل واإلجراءات املتبعة يف القطاع املعين، 

 املعتمدة يفاالتفاقية واملقررات ذات الصلة  األحكام ذات الصلة يفب
ذا الشأن.  مؤمتر املندوبني املفوضني 

 
 4املـادة 

 صكوك االتحاد

 صكوك االحتاد هي: 1 29
 االحتاد الدويل لالتصاالت هذا،دستور  -
 واتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت، -
 اإلدارية. واللوائح -

أحكامه بأحكام االتفاقية، هو الصك إن هذا الدستور، الذي تكتمل  2 30
 األساسي لالحتاد،
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31 
PP-98 

                               ُ          ً                        إن أحكام هذا الدستور واالتفاقية ت كملها أيضا  أحكام اللوائح اإلدارية  3
                               ُ                     ، واليت تنظم استخدام االتصاالت وت لزم مجيع الدول األعضاء:يليفيما  املبينة

 لوائح االتصاالت الدوليـة، -
 لوائح الراديـو.و  -

يف حالة وجود تضارب بني أحد أحكام هذا الدستور وأحد أحكام  4 32
االتفاقية أو اللوائح اإلدارية، تسري أحكام الدستور. ويف حالة وجود تضارب 
بني أحد أحكام االتفاقية وأحد أحكام اللوائح اإلدارية، تسري أحكام 

 االتفاقية.

 

 

 5املـادة 
 التعاريـف

 خالف ذلك:ما مل يقتض سياق النص   33

يقصد باملصطلحات املستخدمة يف هذا الدستور واملعرفة يف ملحقه  أ )  34
 يتجزأ منه، املعاين الوارد تعريفها يف ذلك امللحق؛               ً  الذي يشكل جزءا  ال

ويقصد باملصطلحات غري املعرفة يف ملحق هذا الدستور، واملستخدمة  ب) 35
    ً                     جزءا  ال يتجزأ منها، املعاين ملحقها الذي يشكل  يف االتفاقية واملعرفة يف

 الوارد تعريفها يف ذلك امللحق؛

ويقصد باملصطلحات األخرى املعرفة يف اللوائح اإلدارية، املعاين الوارد  ج) 36
 اللوائح. تلك تعريفها يف
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 6املـادة 
 تنفيـذ صكوك االتحاد

37 
98-PP 

تلتزم الدول األعضاء بأن تتقيد بأحكام هذا الدستور واالتفاقية واللوائح  1
ا اليت  أو تشغلها، واليت  تقيمهااإلدارية يف مجيع مكاتب االتصاالت وحمطا

تؤمن خدمات دولية، أو اليت قد تسبب تداخالت ضارة للخدمات الراديوية 
ختضع هلذه االلتزامات  فيما يتعلق باخلدمات اليت ال التابعة لبلدان أخرى، إال

 الدستور. من هذا 48     ً            طبقا  ألحكام املادة

38 
PP-98 

                      ً                                      تلتزم الدول األعضاء أيضا  بأن تتخذ التدابري الالزمة لفرض مراعاة  2
أحكام هذا الدستور واالتفاقية واللوائح اإلدارية على وكاالت التشغيل اليت 

االتصاالت وتشغيلها، واليت تؤمن خدمات دولية أو تشغل  بإقامةترخص هلا 
 أخرى. حمطات قد تسبب تداخالت ضارة للخدمات الراديوية التابعة لبلدان

 

 

 7املـادة 
 هيكل االتحاد

 يتألف االحتاد من:  39

 مؤمتر املندوبني املفوضني، وهو اهليئة العليا لالحتاد؛ أ )  40

لس، وهو يتصرف  ب) 41  باسم مؤمتر املندوبني املفوضني؛ا

 املؤمترات العاملية لالتصاالت الدولية؛ ج) 42
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قطاع االتصاالت الراديوية، مبا فيه املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت  د ) 43
 الراديوية ومجعيات االتصاالت الراديوية وجلنة لوائح الراديو؛

44 
PP-98 

مبا فيه اجلمعيات العاملية لتقييس االتصاالت؛قطاع تقييس االتصاالت،  ه )

قطاع تنمية االتصاالت، مبا فيه املؤمترات العاملية واإلقليمية لتنمية  و ) 45
 االتصاالت؛

 األمانة العامة. ز ) 46

 

 

 8املـادة 
 مؤتمر المندوبين المفوضين

47 
98-PP 

 ويدعىيتكون مؤمتر املندوبني املفوضني من وفود متثل الدول األعضاء.  1
 مرة كل أربع سنوات.إىل االنعقاد املؤمتر 

48 
PP-98 

مقرتحات الدول    ً      بناء  على  ،يضطلع مؤمتر املندوبني املفوضني مبا يلي 2
لس: األعضاء، ومبراعاة تقارير  ا

 1 بلوغ أهداف االحتاد املذكورة يف املادةحيدد املبادئ العامة اليت تتيح  أ )  49
 من هذا الدستور؛

50 
PP-94 
PP-98 

لس عن أنشطة االحتاد منذ آخر مؤمتر للمندوبني  ب) ينظر يف تقارير ا
 املفوضني، وعن السياسة العامة والتخطيط االسرتاتيجي لالحتاد؛
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51 
PP-98 
PP-02 

، كما حيدد احلدود ميزانية االحتاداخلطة االسرتاتيجية لالحتاد وأسس يضع  ج)
املالية للفرتة املمتدة إىل موعد انعقاد مؤمتر املندوبني املفوضني التايل، 

يف  املشار إليها   ً                                            آخذا  باحلسبان مقرراته الصادرة على أساس التقارير 
أعاله، وذلك بعد أن يكون قد نظر يف مجيع جوانب أعمال  50 الرقم

 الفرتة؛ ههذاالحتاد ذات الصلة أثناء 

51A 
PP-98 

إىل  161D حيدد، باستعمال اإلجراءات املوضحة يف األرقام من ) ً ا  مكرر  ج
161G  من هذا الدستور، العدد الكلي لوحدات املسامهة للفرتة املمتدة

إىل موعد انعقاد مؤمتر املندوبني املفوضني التايل، وذلك على أساس 
 الدول األعضاء؛ تعلنهافئات املسامهة اليت 

يضع مجيع التوجيهات العامة املتعلقة مبوظفي االحتاد، وعند اللزوم حيدد  د ) 52
الرواتب األساسية، وجداول الرواتب، ونظام البدالت واملعاشات 

 التقاعدية جلميع موظفي االحتاد؛

ائيا  إذا دعا األمر؛ ه ) 53                           ِّ             ً              ينظر يف حسابات االحتاد، ويصد ق عليها 

54 
PP-98 

لس؛ اليت تشكل عضويةينتخب الدول األعضاء  و )  ا

ينتخب األمني العام، ونائب األمني العام، ومديري مكاتب القطاعات  ز ) 55
 املنتخبني؛ بصفتهم مسؤويل االحتاد

 ينتخب أعضاء جلنة لوائح الراديو؛ ح) 56

57 
PP-94 
PP-98 

 على تعديالتما تقدمه الدول األعضاء من مقرتحات إلدخال ينظر في ط)
 55                                     ً            التفاقية، ويعتمدها إذا دعا األمر، وفقا  ألحكام املادةاهذا الدستور و 

 ؛حسب احلالةاالتفاقية ، ذات الصلة من حكام األمن هذا الدستور و 
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يربم أو يراجع، عند االقتضاء، االتفاقات بني االحتاد واملنظمات الدولية  ي) 58
لس باسم االحتاد مع كل اتفاق مؤقت يع األخرى، وينظر يف قده ا

 بشأنه؛                                  ً           هذه املنظمات، ويتخذ ما يراه مناسبا  من إجراءات

58A 
PP-98 
PP-02 

ويعدل القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته؛ يعتمد ) ً ا  ي مكرر 

                                  ُ            يعاجل مجيع مسائل االتصاالت األخرى اليت تعترب ضرورية. ك) 59

59A 
PP-94 

 بصفة جيوز،بني مؤمترين عاديني للمندوبني املفوضني،  الواقعةيف الفرتة  3
الدعوة إىل عقد مؤمتر غري عادي للمندوبني املفوضني يكون له  ،استثنائية

 على:          ً وذلك بناء  جدول أعمال موجز ملعاجلة أمور معينة

59B 
PP-94 

 مؤمتر املندوبني املفوضني العادي السابق؛ صادر عنقرار  أ ) 

59C 
PP-94 
PP-98 

                                    ً               طلب يقدمه ثلثا الدول األعضاء إفراديا  إىل األمني العام؛ ب)

59D 
PP-94 
PP-98 

لس يوافق عليه ثلثا الدول األعضاء على األقل. ج)  اقرتاح من ا
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 9املـادة 
 المبادئ المتعلقة باالنتخابات والمسائل المرتبطة بها

يف االنتخابات املشار إليها يف األرقام  حيرص مؤمتر املندوبني املفوضني 1 60
 أعاله على: 56 إىل 54 من

61 
PP-02 

لس مع املراعاة الواجبة لضرورة  أ )  أن يتم انتخاب الدول األعضاء يف ا
لس توزيعا  منصفا  على مجيع مناطق العامل؛                         ً      ً                     توزيع مقاعد ا

62 
PP-94 
PP-98 
PP-02 

األمني العام ومديرو املكاتب من بني     ُ                      أن ي نتخب األمني العام ونائب  ب)
املرشحني الذين تقرتحهم الدول األعضاء من رعاياها وأن يكونوا مجيعهم 
م التوزيع اجلغرايف  من رعايا دول أعضاء خمتلفة، وأن يراعى عند انتخا
املنصف بني مناطق العامل؛ وينبغي أن تراعى كذلك، املبادئ املتجسدة 

 تور؛الدس من هذا 154 يف الرقم

63 
PP-94 
PP-98 
PP-02 

    ُ                                                         أن ي نتخب أعضاء جلنة لوائح الراديو بصفتهم الفردية من بني املرشحني  ج)
الذين تقرتحهم الدول األعضاء من رعاياها. وال جيوز ألي دولة عضو 
               ً      ً                                   أن تقرتح إال مرشحا  واحدا  فقط. وجيب أال يكون أعضاء جلنة لوائح 

ليت ينتمي إليها مدير مكتب الراديو من رعايا نفس الدولة العضو ا
م إيالء االعتبار الواجب  االتصاالت الراديوية؛ وينبغي عند انتخا

 93 للتوزيع اجلغرايف املنصف بني مناطق العامل واملبادئ املتجسدة يف الرقم
 من هذا الدستور.

64 
PP-02 

ترد يف االتفاقية األحكام املتصلة ببدء مباشرة الوظائف وبشغورها  2
 لالنتخاب. بإمكانية إعادة التأهلوكذلك 
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 10املـادة 
 المجلس

65 
98-PP 

لس من الدول األعضاء اليت  1) 1 مؤمتر املندوبني  ينتخبهايتألف ا
 من هذا الدستور. 61            ً            املفوضني طبقا  ألحكام الرقم

66 
PP-02 

لس 2)  لس،  تسمي كل دولة عضو يف ا     ً                     شخصا  ليحتل مقعده يف ا
 يساعده مستشار أو أكثر.وميكن أن 

67 
PP-02 

 (ملغاة) 

لس،  3 68 يف الفرتة الواقعة بني مؤمترين للمندوبني املفوضني، يتصرف ا
بصفته اهليئة اإلدارية لالحتاد، باسم مؤمتر املندوبني املفوضني، يف حدود 

 املذكور. السلطات اليت يفوضها له املؤمتر

69 
PP-98 

لس مجيع ال يتخذ 1) 4 تدابري الالزمة كي يسهل على الدول األعضاء ا
تنفيذ أحكام هذا الدستور واالتفاقية واللوائح اإلدارية ومقررات مؤمتر املندوبني 

، كما األخرى املفوضني، وعند االقتضاء، مقررات مؤمترات االحتاد واجتماعاته
 املفوضني. األخرى اليت يسندها إليه مؤمتر املندوبني املهاميضطلع جبميع 

70 
PP-98 
PP-02 

لس املسائل الكربى املتعلقة بسياس 2)              ً االتصاالت طبقا   اتيدرس ا
اليت يعطيها مؤمتر املندوبني املفوضني حىت تستجيب العامة للتوجيهات 

 سياسات االحتاد واسرتاتيجيته استجابة كاملة للتطور يف بيئة االتصاالت.
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70A
PP-02

لس تقريرا  عن السياسة العامة والتخطيط االسرتاتيجي ُ    ي عد       ً مكررا ) 2             ً                                      ا
ما لالحتاد وآثارمها املالية، ويستعمل هلذا الغرض البيانات احملددة اليت  املوصى 

أدناه. 74A                        ً      يعدها األمني العام تنفيذا  للرقم

لس تنسيقا  فعاال  بني أنشطة االحتاد، وميارس مراقبة مالية  3) 71 ً                                     يؤمن ا      ً               
على األمانة العامة والقطاعات الثالثة. فعلية

لس وفقا  ألهداف االحتاد يف تنمية االتصاالت يف  4) 72               ً                                يساهم ا
البلدان النامية، جبميع الوسائل املتوفرة لديه، مبا فيها مشاركة االحتاد يف برامج 

األمم املتحدة املناسبة.

 11املـادة 
األمانـة العامـة

األمانة العامة أمني عام يساعده نائب أمني عام.يدير  1) 731

      ً مكررا   73
PP-06

يتصرف األمني العام بصفة املمثل القانوين لالحتاد. 

73A
PP-98

عالوة على ذلك، و إن وظائف األمني العام حمددة يف االتفاقية.  2) 
يلي: يضطلع األمني العام مبا

74
PP-98

جلنة التنسيق؛ينسق أنشطة االحتاد مبساعدة  أ ) 



 CS/Art. 11 18 

 

74A 
PP-98 
PP-02 

ويقدم إىل الدول األعضاء وأعضاء ، مبساعدة جلنة التنسيق،    ّ يعد   ب)
إعداد تقرير عن القطاعات، املعلومات احملددة اليت قد يتطلبها 

 العامة واخلطة االسرتاتيجية لالحتاد، وينسق تنفيذ هذه اخلطة؛ اتالسياس
ويرسل هذا التقرير إىل الدول األعضاء وأعضاء القطاعات للنظر فيه 
أثناء الدورتني العاديتني األخريتني للمجلس قبل مؤمتر املندوبني 

 املفوضني؛

75 
PP-98 

         ً استخداما  موارد االحتاد  لضمان استخداميتخذ مجيع التدابري الالزمة  ج)
لس عن مجي ً                 اقتصاديا ، ويكون مسؤوال  أمام ا ع اجلوانب اإلدارية واملالية        ً             

 ألنشطة االحتاد؛

76 
PP-06 

 (ملغاة) 

76A 
PP-98 

يتم اجلهة اليت يودع لديها ما  بصفتهلألمني العام أن يتصرف  جيوز 3) 
 من هذا الدستور. 42                     ً       من ترتيبات خاصة وفقا  للمادة إقراره

ً                   يكون نائب األمني العام مسؤوال  أمام األمني العام؛  2 77 ويساعد األمني العام                          
ممارسة وظائفه، ويضطلع باملهام اخلاصة اليت يسندها إليه األمني العام.  يف

 وميارس وظائف األمني العام يف غيابه.
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 الثاين لـالفص
قطاع االتصاالت الراديوية

 12املـادة 
وظائفـه وهيكله

78
98-PP

 يف الوفاء بأهداف وظائف قطاع االتصاالت الراديويةتتمثل  1) 1
من هذا  1 االحتاد املتعلقة باالتصاالت الراديوية كما تنص عليها املادة

 وذلك: ،الدستور، مع مراعاة االعتبارات اخلاصة بالبلدان النامية
بتأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال مجيع  -

ية، مبا فيها خدمات االتصاالت الراديوية لطيف الرتددات الراديو 
اخلدمات اليت تستعمل مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض أو 

 من هذا الدستور، 44 أحكام املادةب     ً رهنا  املدارات الساتلية األخرى، 
دون حتديد ملدى الرتددات، وباعتماد توصيات من بإجراء دراسات  -

 الراديوية. تتعلق باالتصاالت

باستمرار يف املسؤوليات احملددة لقطاعي       ُ           جيب أن ي عاد النظر  2)  79
االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت بالتعاون الوثيق بني القطاعني، فيما 
                                           ً                      يتعلق باملسائل ذات األمهية املشرتكة للقطاعني، وفقا  لألحكام ذات الصلة من 
االتفاقية. وجيب تأمني تنسيق وثيق بني قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع 

االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت. تقييس

يعمل قطاع االتصاالت الراديوية من خالل: 2 80
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 مؤمترات عاملية وإقليمية لالتصاالت الراديوية؛ أ )  81

 جلنة لوائح الراديو؛ ب) 82

83 
PP-98 

 مجعيات االتصاالت الراديوية؛ ج)

 جلان دراسات االتصاالت الراديوية؛ ) د 84

84A 
PP-98 

 الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية؛ ) ً ا  مكرر  د

 مكتب االتصاالت الراديوية برئاسة مدير منتخب. ) ه 85

 يتألف أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية من: 3 86

87 
PP-98 

                             ً  إدارات مجيع الدول األعضاء، حكما ؛ أ ) 

88 
PP-98 

لألحكام ذات الصلة                                           ً كل كيان أو منظمة تصبح من أعضاء القطاع وفقا   ب)
 االتفاقية. من

 

 

 13املـادة 
 مؤتمـرات االتصاالت الراديوية
 وجمعيات االتصاالت الراديوية

جيوز ملؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية أن يقوم مبراجعة جزئية، أو مراجعة   1 89
كلية يف حاالت استثنائية، للوائح الراديو. كما جيوز له أن يتناول أي مسألة 

ذات طابع عاملي تدخل ضمن اختصاصه وتتصل جبدول أعماله. أما  أخرى
 االتفاقية. مهام املؤمتر األخرى فهي واردة يف
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90 
PP-98 
PP-06 

 كل  مرة االنعقاد إىل     ً عادة   الراديوية لالتصاالت العاملية املؤمترات ُ    ت دعى 2
 من الصلة ذات لألحكام       ً تطبيقا   جيوز، ذلك ومع أعوام؛ أربعة أو أعوام ثالثة

 إىل الدعوة أو الفرتة، تلك خالل عاملي مؤمتر عقد إىل الدعوة عدم االتفاقية،
 .إضايف مؤمتر عقد

91 
PP-98 
PP-06 

 ثالثة كل  مرة     ً أيضا   االنعقاد إىل     ً عادة   الراديوية االتصاالت مجعيات ُ    ت دعى 3
 العاملية املؤمترات         ً       ً   تقرتن زمانا  ومكانا  ب أن وجيوز أعوام، أربعة أو أعوام

 الراديوية االتصاالت قطاع فعالية حتسني على    ً عمال   الراديوية، لالتصاالت
 ألعمال الالزمة التقنية األسس الراديوية االتصاالت مجعيات وتضع. وكفاءته
 املؤمترات طلبات جلميع باالستجابة وتقوم الراديوية لالتصاالت العاملية املؤمترات
 .اجلمعيات هذه مهام االتفاقية وحتدد. املذكورة

92 
PP-98 

جيب أن تتوافق مقررات املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية ومجعيات  4
االتصاالت الراديوية واملؤمترات اإلقليمية لالتصاالت الراديوية يف مجيع األحوال 
مع أحكام هذا الدستور واالتفاقية. وفوق ذلك، جيب أن تتوافق مقررات 

اديوية واملؤمترات اإلقليمية لالتصاالت الراديوية يف مجيع مجعيات االتصاالت الر 
قرارات  اعتمادهااألحوال مع أحكام لوائح الراديو. وجيب على املؤمترات، عند 

املالية اليت قد ترتتب عليها، وينبغي أن  اآلثارأو مقررات، أن تأخذ يف االعتبار 
ااعتماد قرارات ومقررات  تتجنب قات تتجاوز احلدود أن تؤدي إىل نف من شأ

 املفوضني. مؤمتر املندوبني يضعهااملالية اليت 
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 14املـادة 
 لجنـة لوائح الراديـو

ً      ً    تتألف جلنة لوائح الراديو من أعضاء منتخبني، مؤهلني تأهيال  رفيعا  يف  1 93                                                    
ميدان االتصاالت الراديوية ولديهم خربة عملية يف جمال ختصيص الرتددات 

وجيب أن يكون كل عضو على إملام تام باألحوال اجلغرافية واستعماهلا. 
واالقتصادية والدميوغرافية ملنطقة معينة من العامل. وميارس هؤالء األعضاء 

 وظائفهم باستقاللية يف خدمة االحتاد على أساس عدم التفرغ.

93A 
PP-98 

من عدد  أو   ً            عضوا  على األكثر  12تتكون جلنة لوائح الراديو من   ً ا )مكرر  1
 من العدد الكلي للدول األعضاء، أيهما أكرب. 6% من األعضاء يقابل

 تشمل مهام جلنة لوائح الراديو ما يلي: 2 94

95 
PP-98 
PP-02 

                     ً         تضمن معايري تقنية، وفقا  للوائح ت القواعد اإلجرائية اليتاملوافقة على  أ ) 
 ويستخدمختصة.             ً                                    الراديو ووفقا  ملقررات مؤمترات االتصاالت الراديوية امل

يف تطبيق لوائح الراديو من أجل تسجيل هذه القواعد املدير واملكتب 
هذه القواعد كون تالدول األعضاء. كما  تضعهاختصيصات الرتدد اليت 

ألي تعليق من جانب اإلدارات، وإذا  موضوعة بطريقة شفافة ومفتوحة
ا ت عرض على  املؤمتر العاملي التايل                            ُ        استمر اخلالف يف أي مسألة فإ

 لالتصاالت الراديوية؛

النظر يف أي مسألة أخرى ال ميكن حلها بتطبيق القواعد اإلجرائية  ب) 96
 املذكورة أعاله؛
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97 
PP-98 

اإلضافية املتعلقة بتخصيص الرتددات واستعماهلا، كما  املهامتنفيذ مجيع  ج)
لإلجراءات املنصوص    ً  طبقا  و من هذا الدستور  78 الرقم هو مبني يف

لس  عليها يف لوائح الراديو، واليت حيددها مؤمتر خمتص، أو حيددها ا
                                                               ً مبوافقة أغلبية الدول األعضاء، بغية اإلعداد ملثل هذا املؤمتر أو تنفيذا  

 ملقرراته.

عندما يقوم أعضاء جلنة لوائح الراديو بأعمال وظائفهم يف اللجنة،  1) 3 98
م ال بصفتهم ممثلني لدولتهم العضو يف االحتاد أو ملنطقة معينة، يعملون  فإ

ولكن بصفتهم قوامني على مهمة دولية عمومية. وينبغي أن ميتنع كل عضو يف 
م إدارته  مباشرة. اللجنة بصورة خاصة عن املشاركة يف املقررات اليت 

99 
PP-98 

وظائفه ال جيوز ألي عضو من أعضاء اللجنة، فيما يتعلق مبمارسة  2) 
يف خدمة االحتاد، أن يطلب أو يتلقى تعليمات من أي حكومة، وال من أي 
عضو يف حكومة، وال من أي منظمة أو شخص عموميني أو خاصني. وجيب 
على أعضاء اللجنة أن ميتنعوا عن اختاذ أي تدبري أو املشاركة يف أي قرار من 

 أعاله. 98                            َّ         شأنه أن يتناىف مع وضعهم املعر ف يف الرقم

100 
PP-98 

جيب على كل من الدول األعضاء وأعضاء القطاعات أن حيرتم  3) 
التأثري حماولة الطابع الدويل الصرف لوظائف أعضاء اللجنة، وأن ميتنع عن 

 اللجنة. يفقيامهم بوظائفهم يف عليهم 

 حتدد االتفاقية أساليب عمل جلنة لوائح الراديو. 4 101
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98-PP 

 15املـادة 
 دراسات االتصـاالت الراديويـةلجان 

 والفريق االستشاري لالتصـاالت الراديويـة

102 
98-PP 

وظائف جلان دراسات االتصاالت الراديوية والفريق  حتدد االتفاقية 
 الراديوية. االستشاري لالتصاالت

 

 

 16املـادة 
 مكتب االتصاالت الراديوية

 االتصاالت الراديوية.حتدد االتفاقية وظائف مدير مكتب   103
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 الثالثالفصـل 
قطاع تقييس االتصاالت

 17املـادة 
وظائفه وهيكله

104
98-PP

يف الوفاء بأهداف االحتاد وظائف قطاع تقييس االتصاالت تتمثل  1) 1
مع  الدستور،هذا من  1 كما تنص عليها املادة  املتعلقة بتقييس االتصاالت،

مراعاة االعتبارات اخلاصة بالبلدان النامية، وذلك من خالل إجراء دراسات 
ذا الشأن، بغية  حول املسائل التقنية والتشغيلية والتعريفية، واعتماد توصيات 

 االتصاالت على الصعيد العاملي. حتقيق التوحيد القياسي يف جمال

احملددة لقطاعي  جيب أن يعاد النظر باستمرار يف املسؤوليات 2)  105
تقييس االتصاالت واالتصاالت الراديوية بالتعاون الوثيق بني القطاعني، فيما 
                                           ً                      يتعلق باملسائل ذات األمهية املشرتكة للقطاعني، وفقا  لألحكام ذات الصلة من 
االتفاقية. وجيب تأمني تنسيق وثيق بني قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع 

االتصاالت. تقييس االتصاالت وقطاع تنمية

يعمل قطاع تقييس االتصاالت من خالل: 2 106

107
PP-98

اجلمعيات العاملية لتقييس االتصاالت؛ أ ) 

جلان دراسات تقييس االتصاالت؛ ب) 108
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108A 
PP-98 

 الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت؛ ) ً ا  مكرر  ب

 مكتب تقييس االتصاالت برئاسة مدير منتخب. ج) 109

 يتألف أعضاء قطاع تقييس االتصاالت من: 3 110

111 
PP-98 

                             ً  إدارات مجيع الدول األعضاء، حكما ؛ أ ) 

112 
PP-98 

                                          ً                  كل كيان أو منظمة تصبح من أعضاء القطاع وفقا  لألحكام ذات الصلة  ب)
 من االتفاقية.

 

98-PP 

 18املـادة 
 الجمعيات العالمية لتقييس االتصاالت

113 
98-PP 

 اجلمعيات العاملية لتقييس االتصاالت حمددة يف االتفاقية.إن مهام  1

114 
PP-98 

ُ                                                           ت دعى اجلمعيات العاملية لتقييس االتصاالت إىل االنعقاد مرة كل أربع  2
                      ُ                    ً                      سنوات، ومع ذلك جيوز أن ت عقد مجعية إضافية وفقا  لألحكام ذات الصلة من 

 االتفاقية.

115 
PP-98 

العاملية لتقييس االتصاالت يف مجيع  جيب أن تتوافق مقررات اجلمعيات 3
األحوال مع أحكام هذا الدستور واالتفاقية واللوائح اإلدارية. وجيب على 

 اآلثارقرارات أو مقررات، أن تأخذ يف االعتبار  اعتمادهااجلمعيات، عند 
من اعتماد قرارات ومقررات تتجنب  املالية اليت قد ترتتب عليها، وينبغي أن

ا مؤمتر املندوبني  يضعهاىل نفقات تتجاوز احلدود املالية اليت أن تؤدي إ شأ
 املفوضني.
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98-PP 

 19املـادة 
 لجان دراسات تقييس االتصـاالت

 والفريق االستشاري لتقييس االتصـاالت

116 
98-PP 

وظائف جلان دراسات تقييس االتصاالت والفريق  حتدد االتفاقية 
 االستشاري لتقييس االتصاالت.

 

 

 20املـادة 
 مكتب تقييس االتصاالت

 حتدد االتفاقية وظائف مدير مكتب تقييس االتصاالت.  117
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 الرابعالفصـل 
 قطاع تنمية االتصاالت

 

 

 21املـادة 
 وظائفه وهيكله

تتمثل وظائف قطاع تنمية االتصاالت يف الوفاء بأهداف االحتاد   1) 1 118
من هذا الدستور، وتفي مبسؤولية االحتاد املزدوجة  1 كما تنص عليها املادة

ضمن حدود دائرة اختصاصه احملدد، بصفته وكالة متخصصة لألمم املتحدة 
وبصفته وكالة منفذة تقوم بتنفيذ املشاريع يف إطار املنظومة اإلمنائية لألمم 
املتحدة أو مبوجب ترتيبات أخرى للتمويل، وذلك لتسهيل تنمية االتصاالت 

 ينها، مبا يقدمه وينظمه وينسقه من أنشطة التعاون واملساعدة التقنيني.وحتس

تكون أنشطة قطاعات االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت  2)  119
                                                                     ً وتنمية االتصاالت حمل تعاون وثيق فيما يتعلق بالقضايا املتصلة بالتنمية طبقا  

 لألحكام ذات الصلة من هذا الدستور.

ا قطاع تنمية االتصاالت ضمن اإلطار إن الوظائ 2 120 ف احملددة اليت خيتص 
 املذكور أعاله هي:

االرتفاع مبستوى الوعي لدى أصحاب القرار للدور اهلام الذي تؤديه  أ )  121
االتصاالت يف برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية الوطنية، وتقدمي 

ميدان السياسة العامة  املعلومات واملشورة بشأن اخليارات املمكنة يف
 والبنية؛
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122
PP-98

تنمية شبكات        ً                      ، خصوصا  من خالل الشراكات، علىتشجيعال ب)
ا، والتوسع فيها وتشغيلها، ال سيما يف البلدان  االتصاالت وخدما

دعم النامية، مع مراعاة أنشطة اهليئات املعنية األخرى، عن طريق 
تنمية املوارد البشرية والتخطيط واإلدارة وحشد  القدرات يف جماالت

املوارد والبحث والتطوير؛

تعزيز منو االتصاالت بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية لالتصاالت، ومع  ج)123
مؤسسات متويل التنمية، العاملية منها واإلقليمية، مبراقبة حالة التقدم يف 

يضمن حسن تنفيذها؛املشاريع الداخلة يف برناجمه للتنمية حىت 

تنشيط حشد املوارد لتوفري املساعدة يف ميدان االتصاالت للبلدان  د )124
النامية، بتشجيع إقرار سقوف ائتمانية تفضيلية مؤاتية، والتعاون مع 

مؤسسات التمويل والتنمية، العاملية منها واإلقليمية؛

التكنولوجيا املناسبة لصاحل ترويج وتنسيق برامج ترمي إىل تسريع نقل  ه )125
البلدان النامية، مع مراعاة التطورات والتغيريات اليت تطرأ على شبكات 

البلدان املتقدمة؛

تشجيع مشاركة الصناعة يف تنمية االتصاالت يف البلدان النامية، وتقدمي  ) و126
املشورة الختيار التكنولوجيا املناسبة ونقلها؛

وإجراء الدراسات أو رعايتها، عند اللزوم، بشأن املسائل  تقدمي املشورة، ) ز127
التقنية واالقتصادية واملالية واإلدارية والتنظيمية ومسائل السياسة العامة، 

مبا فيها دراسات مشاريع خاصة يف ميدان االتصاالت؛
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التعاون مع القطاعني اآلخرين واألمانة العامة واهليئات األخرى املعنية  ح) 128
                                                     ً ضع خطة شاملة لشبكات االتصاالت الدولية واإلقليمية، تعاونا  لو 

 يسهل تنسيق تنميتها يف سبيل توفري خدمات االتصاالت؛

                                       ً                    إيالء عناية خاصة الحتياجات أقل البلدان منوا  عند قيامه بوظائفه  ط) 129
 السابق ذكرها.

 يعمل قطاع تنمية االتصاالت من خالل: 3 130

 العاملية واإلقليمية لتنمية االتصاالت؛املؤمترات  أ )  131

 جلان دراسات تنمية االتصاالت؛ ب) 132

132A 
PP-98 

 الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت؛ ) ً ا  ب مكرر 

 مكتب تنمية االتصاالت برئاسة مدير منتخب. ج) 133

 يتألف أعضاء قطاع تنمية االتصاالت من: 4 134

135 
PP-98 

                  ً  الدول األعضاء، حكما ؛إدارات مجيع  أ ) 

136 
PP-98 

                                          ً                  كل كيان أو منظمة تصبح من أعضاء القطاع وفقا  لألحكام ذات الصلة  ب)
 االتفاقية. من
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 22املـادة 
 مؤتمرات تنمية االتصاالت

تشكل مؤمترات تنمية االتصاالت منتدى للنقاش، من أجل دراسة  1 137
بتنمية االتصاالت، وتزويد مكتب تنمية املسائل واملشروعات والربامج املتعلقة 

 واإلرشادات. االتصاالت بالتوجيهات

 تشمل مؤمترات تنمية االتصاالت: 2 138

 املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت؛ أ )  139

 املؤمترات اإلقليمية لتنمية االتصاالت. ب) 140

الواقعة بني مؤمترين ينعقد مؤمتر عاملي لتنمية االتصاالت يف الفرتة  3 141
للمندوبني املفوضني، كما تنعقد يف هذه الفرتة، حسب املوارد املتوفرة 

 واألولويات، مؤمترات إقليمية لتنمية االتصاالت.

142 
PP-98 

مؤمترات تنمية االتصاالت أي وثائق ختامية، بل تتخذ  يصدر عنال  4
ا شكل قرارات أو مقررات أو توصيات أو تقارير. وجيب أن تتوافق  استنتاجا
هذه االستنتاجات، يف مجيع األحوال، مع أحكام هذا الدستور واالتفاقية 

ن قرارات أو مقررات، أ اعتمادهاواللوائح اإلدارية. وجيب على املؤمترات، عند 
 تتجنب اعتماد املالية اليت قد ترتتب عليها، وينبغي أن اآلثارتأخذ يف االعتبار 
اقرارات ومقررات  أن تؤدي إىل نفقات تتجاوز احلدود املالية اليت  من شأ

 مؤمتر املندوبني املفوضني. يضعها

 حتدد االتفاقية مهام مؤمترات تنمية االتصاالت. 5 143
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98-PP 

 23املـادة 
 لجان دراسات تنمية االتصاالت

 والفريق االستشاري لتنمية االتصاالت

144 
98-PP 

وظائف جلان دراسات تنمية االتصاالت والفريق  حتدد االتفاقية 
 االتصاالت. االستشاري لتنمية

 

 

 24املـادة 
 مكتب تنمية االتصاالت

 حتدد االتفاقية وظائف مدير مكتب تنمية االتصاالت.  145
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02-PP 

 

 ألف -الفصـل الرابع 
 أساليب عمل القطاعات

A145 
02-PP 

جيوز جلمعية االتصاالت الراديوية واجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت  
واملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت وضع أساليب وإجراءات عمل واعتمادها من 
أجل إدارة أنشطة القطاعات. وجيب أن تكون أساليب وإجراءات العمل هذه 

 246Dسيما األرقام من  والمتوافقة مع هذا الدستور واالتفاقية واللوائح اإلدارية، 
 من االتفاقية. 246Hإىل 
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 اخلامسالفصـل 
 أحكام أخرى تتعلق بسير العمل في االتحاد

 

 

 25 املـادة
 الدوليةالمؤتمرات العالمية لالتصاالت 

جيوز ملؤمتر عاملي لالتصاالت الدولية أن يقوم مبراجعة جزئية، أو مراجعة   1 146
كلية يف حاالت استثنائية، للوائح االتصاالت الدولية. كما جيوز له أن يتناول 
أي مسألة أخرى ذات طابع عاملي تدخل ضمن اختصاصه وتتصل جبدول 

 أعماله.

147 
PP-98 

املؤمترات العاملية لالتصاالت الدولية، يف مجيع  جيب أن تتوافق مقررات 2
األحوال، مع أحكام هذا الدستور واالتفاقية. وجيب على املؤمترات، عند 

املالية اليت قد ترتتب  اآلثارقرارات أو مقررات، أن تأخذ يف االعتبار  اعتمادها
ا اعتماد قرارات ومقررات تتجنب  عليها، وينبغي أن  أن تؤدي إىل من شأ

 مؤمتر املندوبني املفوضني. يضعهانفقات تتجاوز احلدود املالية اليت 

 

 

 26املـادة 
 لجنة التنسيق

تتألف جلنة التنسيق من األمني العام، ونائب األمني العام، ومديري  1 148
املكاتب الثالثة. ويرأسها األمني العام، وعند غيابه يرأسها نائب األمني العام.
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التنسيق كفريق تسيري إداري داخلي يسدي املشورة لألمني  تعمل جلنة 2 149
العام، ويقدم له مساعدة عملية يف مجيع املسائل اإلدارية واملالية ومسائل أنظمة 

       ً                   تقع حصرا  ضمن اختصاص أي من  املعلومات ومسائل التعاون التقين، اليت ال
اخلارجية القطاعات أو اختصاص األمانة العامة، وكذلك يف جمايل العالقات 

واإلعالم. وعندما تنظر اللجنة يف هذه املسائل، عليها أن تراعي مراعاة تامة 
لس، ومصاحل االحتاد ككل.  أحكام هذا الدستور واالتفاقية، ومقررات ا

 

 

 27املـادة 
 المنتخبون والموظفون المعينون في االتحاد ونالمسؤول

املوظفني املعينني يف االحتاد جيب على املسؤولني املنتخبني وعلى  1) 1 150
أال يلتمسوا تعليمات أو يتقبلوها من أي حكومة وال من أي سلطة خارج 
االحتاد أثناء قيامهم بوظائفهم. وجيب عليهم أن ميتنعوا عن كل تصرف ال 

 يتالءم مع وضعهم كموظفني دوليني.

151 
PP-98 

بع جيب على الدول األعضاء وأعضاء القطاعات احرتام الطا 2) 
         ِّ                                                الدويل الص رف لوظائف هؤالء املسؤولني املنتخبني واملوظفني املعينني يف 

 بأعماهلم. قيامهم يفالتأثري عليهم  حماولة االحتاد، واالمتناع عن

ال جيوز للمسؤولني املنتخبني وال للموظفني املعينني يف االحتاد أن  3)  152
  ً                  أيا  كانت طبيعتها، يف تكون هلم، خارج وظائفهم، مشاركة أو مصاحل مالية، 

تم باالتصاالت. إال أن عبارة "مصاحل مالية" جيب أال تفسر  أي مؤسسة 
ا تتعارض مع استمرار قبض مبالغ التقاعد الناشئة عن وظيفة أو  على أ

 خدمات سابقة.
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153
PP-98

سري العمل يف االحتاد، جيب على كل دولة من كفاءة بغية تأمني   4) 
                      ً     ً                            انتخب أحد رعاياها أمينا  عاما ، أو نائب أمني عام، أو مدير الدول األعضاء 

بني مؤمترين  الواقعةاإلمكان عن استدعائه يف الفرتة  رمكتب، أن متتنع قد
للمندوبني املفوضني.

يراعى يف املقام األول، عند تعيني املوظفني وحتديد شروط عملهم،  2 154
فيهم أعلى مستويات ضرورة حصول االحتاد على خدمات أشخاص تتوفر 

الفعالية والكفاءة والنـزاهة. وتوىل األمهية الواجبة لضرورة أن يكون التعيني على 
أوسع قاعدة جغرافية ممكنة.

28املـادة 

ماليـة االتحاد

تشتمل نفقات االحتاد على التكاليف املخصصة: 1551
للمجلس؛ أ ) 156
وقطاعاته املختلفة؛لألمانة العامة لالحتاد  ب)157
ملؤمترات املندوبني املفوضني وللمؤمترات العاملية لالتصاالت الدولية. ج)158

159
PP-98

ُ   َّ                 ت غط ى نفقات االحتاد من: 2

159A
PP-98

مسامهات أعضائه من الدول األعضاء وأعضاء القطاعات؛ أ ) 

159B
PP-98

اللوائح املالية.اإليرادات األخرى احملددة يف االتفاقية ويف  ب)

159C
PP-98

جيب على كل عضو من الدول األعضاء وأعضاء القطاعات أن   ً ا )مكرر  2
   ً         وفقا  لألرقام  اخيتاره اليت         ً                                        يدفع مبلغا  يعادل عدد الوحدات املقابلة لفئة املسامهة 

 يلي. فيما 161Iإىل  160 من
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159D 
PP-98 
PP-02 

النفقات اليت تتكبدها املؤمترات تتحمل اجلهات التالية       ً      ً مكررا  ثانيا ) 2
 من هذا الدستور: 43 الرقم اإلقليمية املشار إليها يف

159E 
PP-02 

                                       ً              مجيع الدول األعضاء يف املنطقة املعنية، وفقا  لفئة مسامهتها؛ أ ) 

159F 
PP-02 

                                                   ً       أي دول أعضاء من مناطق أخرى شاركت يف هذه املؤمترات، وفقا  لفئة  ب)
 مسامهتها؛

159G 
PP-02 

أعضاء القطاعات واملنظمات األخرى املصرح هلم والذين شاركوا يف مثل  ج )
 االتفاقية.                  ً      هذه املؤمترات، وفقا  ألحكام

160 
PP-98 

اختيار  حريةكل عضو من الدول األعضاء وأعضاء القطاعات ل 1) 3
 يف نفقات االحتاد. ايريد املشاركة  اليتفئة املسامهة 

161 
PP-98 

جتري الدول األعضاء هذا االختيار خالل مؤمتر املندوبني  2) 
يف االتفاقية والشروط احملددة فيها املسامهة الوارد            ً            املفوضني، وفقا  جلدول فئات 

 ولإلجراءات املوضحة فيما يلي.

161A 
PP-98 

املسامهة الوارد                                 ً           جيري أعضاء القطاعات اختيارهم وفقا  جلدول فئات  3) 
 ط احملددة فيها ولإلجراءات املوضحة فيما يلي.يف االتفاقية والشرو 

161B 
PP-98 

لس، يف دورته اليت تسبق انعقاد مؤمتر املندوبني  1)  ً ا )مكرر  3 حيدد ا
            ً      ً                                                 املفوضني، مبلغا  مؤقتا  لوحدة املسامهة، على أساس مشروع اخلطة املالية للفرتة 

 العدد الكلي لوحدات املسامهة.و املعنية 
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161C 
PP-98 
PP-06 

ُ                                                    ي علم األمني العام الدول األعضاء وأعضاء القطاعات باملبلغ  2) 
أعاله، ويدعو  161Bاملؤقت لوحدة املسامهة الذي يتم حتديده مبوجب الرقم 

                                                 ً                   الدول األعضاء إىل إبالغه بفئة املسامهة اليت ختتارها مؤقتا ، على أن يكون هذا 
اإلبالغ قبل تاريخ انعقاد مؤمتر املندوبني املفوضني مبا ال يقل عن أربعة أسابيع.

161D 
PP-98 

حيدد مؤمتر املندوبني املفوضني، يف األسبوع األول من انعقاده،  3) 
املؤقت ملبلغ وحدة املسامهة والناتج عن التدابري اليت اختذها األمني احلد األعلى 

         ً                        أعاله، آخذا  يف االعتبار أي تغيريات يف  161Cو 161B           ً         العام تطبيقا  للرقمني 
ا إضافة  إىل فئات                                                          ً          فئة املسامهة تكون الدول األعضاء قد أبلغت األمني العام 

 تغيري. املسامهة اليت ظلت دون

161E 
PP-98 
PP-02 
PP-06 

                            ً                       حيدد مؤمتر املندوبني املفوضني، آخذا  يف االعتبار مشروع اخلطة  4) 
على النهائي ملبلغ وحدة ، بأسرع ما ميكن، احلد األاملنقحةاملالية بصيغته 

األسبوع األخري من مؤمتر أقصاه يوم اإلثنني من          ً  وحيدد موعدا  ة، املسامه
بناء على دعوة من األمني  املندوبني املفوضني، لتعلن فيه الدول األعضاء،

 .العام، عن اختيارها النهائي لفئة املسامهة

161F 
PP-98 

الدول األعضاء اليت ال تبلغ األمني العام بقرارها يف املوعد  حتتفظ 5) 
 اكانت قد اختار  اليتدده مؤمتر املندوبني املفوضني، بفئة املسامهة حيالذي 
     ً  سابقا .
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161G 
PP-98 

مؤمتر املندوبني املفوضني إثر ذلك على اخلطة املالية النهائية، يوافق  6) 
على أساس العدد الكلي لوحدات املسامهة املقابلة لفئات املسامهة النهائية اليت 
ا الدول األعضاء وفئات مسامهة أعضاء القطاعات يف تاريخ املوافقة  اختار

 على اخلطة املالية.

161H 
PP-98 

                                 ً       حييط األمني العام أعضاء القطاعات علما  باحلد  1)      ً     ً  مكررا  ثانيا ) 3
اليت األعلى النهائي ملبلغ وحدة املسامهة، ويدعوهم إىل إبالغه بفئة املسامهة 

ا ، على أن يكون هذا اإلبالغ خالل مهلة ال تزيد على ثالثة أشهر خيتارو
 بعد تاريخ انتهاء مؤمتر املندوبني املفوضني.

161I 
PP-98 

ء القطاعات الذين ال يبلغون األمني العام بقرارهم أعضا حيتفظ 2) 
     ً  سابقا . اكانوا قد اختاروه  اليتخالل مهلة األشهر الثالثة بفئة املسامهة 

162 
PP-98 

تعديالت جدول فئات املسامهة اليت يعتمدها مؤمتر  تنطبق 3) 
املندوبني املفوضني على اختيار فئة املسامهة خالل مؤمتر املندوبني املفوضني 

 .التايل

163 
PP-94 

PP-98 

عضو من الدول األعضاء أو  اخيتاره اليتيبدأ العمل بفئة املسامهة  4) 
ؤمتر املندوبني سنتني التالية ملفرتة ال                        ً             من أعضاء القطاعات اعتبارا  من ميزانية 

 املفوضني.

164 
PP-98 

 (ملغاة) 
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165 
PP-98 
PP-10 

 ختفض الأ عليها جيب مسامهتها فئة األعضاء الدول إحدى ختتار ماعند 5
ا الدولة  15 على يزيد امب الفئة هذه يف املائة من عدد الوحدات اليت اختار

القيمة األقل  إىلمع التقريب العضو للفرتة السابقة على إجراء التخفيض، 
ثالث  تبلغ اليت املسامهات حالة يف اجلدول يف الوحدات عدد األقرب من قيم

فئة واحدة للمسامهة يف حالة املسامهات  عن يزيد اأو مب أكثر، أو وحدات
لس ويبني من ثالث وحدات. األقل        ً تدرجييا   التخفيض هذا تنفيذ كيفية  هلا ا
 استثنائية ظروف يف أنه بيد. املفوضني للمندوبني مؤمترين بني املمتدة الفرتة يف
 جيوز دولية، مساعدات برامج يف الشروع تستدعي اليت الطبيعية الكوارث مثل
 املسامهة وحدات عدد يف أكرب بتخفيض يسمح أن املفوضني املندوبني ملؤمتر
ا على وبرهنت األعضاء الدول إحدى ذلك طلبت إذا  تستطيع تعد مل أ

ا اليت الفئة يف مبسامهتها الوفاء  .   ً أصال   اختار

165A 
PP-98 

تستدعي اليت عند وقوع ظروف استثنائية مثل الكوارث الطبيعية   ً ا )مكرر  5
الشروع يف برامج مساعدات دولية، جيوز للمجلس أن يسمح بتخفيض عدد 
ا مل  وحدات املسامهة إذا طلبت ذلك إحدى الدول األعضاء وبرهنت على أ

ً  أصال . ااختار اليتمبسامهتها يف الفئة  الوفاءتعد تستطيع     

165B 
PP-98 

جيوز للدول األعضاء وأعضاء القطاعات، يف أي وقت،       ً      ً مكررا  ثانيا ) 5
ا اليتاختيار فئة مسامهة أعلى من الفئة   من قبل. اعتمد

 167و 166
PP-98 

 (ملغاة) 

168 
PP-98 

 امسامهتهحصص                                        ً  تدفع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات، مقدما   8
لس مع  السنتنيميزانية  على أساسالسنوية حمسوبة  ما قد يعتمده اليت يقرها ا

لس من تعديالت   .عليهاا
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169 
PP-98 

ا لالحتاد تفقد حقها يف  9 كل دولة من الدول األعضاء تتأخر يف مدفوعا
من هذا الدستور، عندما يعادل مبلغ  28و 27الرقمني املشار إليه يف التصويت 

ا أو يفوق مبلغ املسامهات   .عليها عن السنتني السابقتني املستحقةمتأخرا

170 
PP-98 

ترد يف االتفاقية األحكام احملددة اليت حتكم املسامهات املالية من أعضاء  10
 القطاعات ومن منظمات دولية أخرى.

 

 

 29املـادة 
 اللغــات

171 
PP-06 

اللغات الرمسية لالحتاد هي اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية  1) 1
 .والعربية والفرنسية

ُ                       ً                                ت ستعمل هذه اللغات، طبقا  ملقررات مؤمتر املندوبني املفوضني ذات  2)  172
الصلة، لصياغة وثائق ونصوص االحتاد ونشرها بصيغ متكافئة يف الشكل 

 واملضمون، وكذلك للرتمجة الشفوية املتبادلة أثناء مؤمترات االحتاد واجتماعاته.

 ي.يف حالة التضارب أو التنازع، يعتمد النص الفرنس 3)  173

جيوز أن جتري املناقشات بعدد من اللغات أقل من العدد املذكور أعاله  2 174
 عندما يتفق مجيع املشاركني يف مؤمتر أو اجتماع على هذا اإلجراء.

 

 
 30املـادة 

 مقـر االتحـاد

 يكون مقر االحتاد يف جنيف.  175
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 31املـادة 
 أهلية االتحاد القانونية

176 
98-PP 

االحتاد، يف أراضي كل دولة من الدول األعضاء فيه، باألهلية يتمتع  
 القانونية الالزمة ملمارسة وظائفه وبلوغ أهدافه.

 

02-PP 

 

 32املـادة 
 القواعد العامة لمؤتمرات االتحاد وجمعياته واجتماعاته

177 
98-PP 
02-PP 

املعتمدة يف    َّ                                                 تطب ق القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته  1
 على التحضري للمؤمترات واجلمعيات وعلى تنظيم مؤمتر املندوبني املفوضني

املناقشات يف مؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته وعلى وتسيري  األعمال
لس واألمني العام ونائب األمني العام ومديري  انتخاب الدول األعضاء يف ا

 اديو.الر  مكاتب القطاعات وأعضاء جلنة لوائح
178 

PP-98 
PP-02 

جيوز للمؤمترات واجلمعيات وللمجلس اعتماد القواعد اليت تراها الزمة  2
الفصل الثاين من القواعد العامة ملؤمترات االحتاد الستكمال القواعد الواردة يف 

 متوافقة. غري أن تلك القواعد التكميلية جيب أن تكون ومجعياته واجتماعاته
 املشار إليه أعاله؛والفصل الثاين  مع أحكام هذا الدستور وأحكام االتفاقية

وتنشر القواعد التكميلية اليت تعتمدها املؤمترات أو اجلمعيات كوثائق هلذه 
 .املؤمترات أو اجلمعيات
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 السادسالفصـل 
أحكام عامـة تتعلق باالتصـاالت

 33املـادة 
خدمة االتصاالت الدوليةحـق الجمهور في استعمال 

179
98-PP

اخلدمة الدولية  عن طريقتعرتف الدول األعضاء حبق اجلمهور يف الرتاسل  
بالنسبة  موحدةللمراسالت العمومية. وتكون اخلدمات والرسوم والضمانات 

إىل مجيع املستعملني، يف كل فئة من املراسالت، بدون أي أولوية أو تفضيل.

 34املـادة 
االتصـاالت إيقاف

180
98-PP

                  ً برقية خصوصية، وفقا   أيحتتفظ الدول األعضاء حبقها يف إيقاف إرسال  1
لقوانينها الوطنية، عندما تبدو خطرة على أمن الدولة، أو خمالفة لقوانينها أو 
                                     ً                          للنظام العام أو لآلداب، على أن يتم فورا  إبالغ مكتب اإلصدار بإيقاف 
                                                            ً      الربقية كلها أو أي جزء منها، إال إذا بدا أن هذا اإلبالغ يشكل خطرا  على 

 أمن الدولة.

181
PP-98

                     ً                              حتتفظ الدول األعضاء أيضا  حبقها يف قطع أي اتصاالت خصوصية  2
         ً                                                             أخرى، وفقا  لقوانينها الوطنية، عندما تبدو خطرة على أمن الدولة أو خمالفة 

 لآلداب. لقوانينها أو للنظام العام أو
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 35املـادة 
 تعليـق الخدمـات

182 
98-PP 

تعليق خدمة االتصاالت حتتفظ كل دولة من الدول األعضاء حبقها يف  
الدولية، سواء بصفة عامة، أو فقط لعالقات معينة أو ألنواع معينة من 
                                                      ً                املراسالت الصادرة أو الواردة أو العابرة، على أن تقوم فورا  بإبالغ ذلك إىل  

 كل دولة أخرى من الدول األعضاء عن طريق األمني العام.

 

 

 36املـادة 
 المسؤوليــة

183 
98-PP 

تقبل الدول األعضاء أي مسؤولية جتاه مستعملي خدمات  ال 
باحلصول على  اخلاصةيما فيما يتعلق باملطالبات س االتصاالت الدولية، ال

 تعويضات.
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 37املـادة 
 سريـة االتصـاالت

184 
98-PP 

مع نظام املتوافقة تتعهد الدول األعضاء باختاذ مجيع التدابري املمكنة  1
 املستخدم، بغية تأمني سرية املراسالت الدولية.االتصاالت 

ا حتتفظ حبقها يف إبالغ السلطات املختصة بتلك املراسالت  2 185 غري أ
لضمان تطبيق قوانينها الوطنية أو تنفيذ االتفاقيات الدولية اليت هي أطراف 

 فيها.

 

 

 38املـادة 
 إنشاء قنوات االتصاالت ومنشآتها، 

 وتشغيلها وحمايتها

186 
98-PP 

لكي تنشئ، يف أفضل الظروف  الالزمةتتخذ الدول األعضاء التدابري  1
التقنية، القنوات واملنشآت الضرورية لتأمني تبادل االتصاالت الدولية بسرعة 

 ودون انقطاع.

                                             ً          جيب تشغيل هذه القنوات واملنشآت، قدر اإلمكان، وفقا  للطرائق  2 187
العملية تفوقها يف التشغيل، كما جيب أن تبقى واإلجراءات اليت أثبتت التجربة 

 والتقين. يف حالة جيدة لالستعمال وأن تواكب التقدم العلمي

188 
PP-98 

 واليتهاتلك القنوات واملنشآت يف حدود محاية تؤمن الدول األعضاء  3
 القانونية.
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189 
PP-98 

 أجزاءتتخذ كل دولة من الدول األعضاء التدابري الالزمة لتأمني صيانة  4
ادارات االتصاالت الدولية الواقعة  ، ما مل تكن هناك ترتيبات حتت سيطر

               ً      خاصة حتدد شروطا  أخرى.

189A 
PP-98 

تعرتف الدول األعضاء بضرورة اختاذ التدابري العملية كي حتول دون أن  5
املنشآت الكهربائية جبميع أنواعها إىل إعاقة تشغيل يؤدي تشغيل األجهزة و 

القانونية لدول أعضاء أخرى. الواليةمنشآت االتصاالت الواقعة ضمن حدود 

 

 

 39املـادة 
 المخالفات عناإلبالغ 

190 
98-PP 

ً                    تسهيال  لتطبيق أحكام املادة  من هذا الدستور، تتعهد الدول األعضاء  6     
بأن تتبادل املعلومات وأن تساعد كل منها األخرى عند االقتضاء، فيما يتعلق 

 مبخالفات أحكام هذا الدستور واالتفاقية واللوائح اإلدارية.

 

 

 40املـادة 
 أولوية االتصاالت المتعلقة بسالمة الحياة البشرية

الدولية أن متنح األولوية املطلقة جلميع  جيب على خدمات االتصاالت  191
االتصاالت املتعلقة بسالمة احلياة البشرية يف البحر والرب واجلو والفضاء 
اخلارجي، وكذلك لالتصاالت املتعلقة باحلاالت الوبائية ذات الصفة االستثنائية 

 العاجلة اليت حتددها منظمة الصحة العاملية.
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 41املـادة 
 الدولة أولوية اتصاالت

من هذا الدستور، تتمتع اتصاالت الدولة  46و 40   ً                رهنا  بأحكام املادتني   192
يف ملحق هذا الدستور) حبق األولوية على االتصاالت  1014 (انظر الرقم

                        ً                             األخرى، قدر اإلمكان عمليا  وبناء على طلب خاص من مصدرها.

 

 

 42املـادة 
 ترتيبـات خاصـة

193 
98-PP 

ا، حتتفظ الدول   األعضاء ألنفسها، ولوكاالت التشغيل اليت تعرتف 
ً                                  وللوكاالت األخرى املرخص هلا أصوال  هلذا الغرض، حبق اختاذ ترتيبات خاصة                             

م عموم الدول األعضاء. بيد أن هذه الرتتيبات  بشأن مسائل اتصاالت ال
فيما  جيب أال تتناقض مع أحكام هذا الدستور أو االتفاقية أو اللوائح اإلدارية،

يتعلق بالتداخالت الضارة اليت قد يسببها تنفيذ هذه الرتتيبات خلدمات 
االتصاالت الراديوية التابعة لدول أعضاء أخرى، وبصورة عامة فيما يتعلق 

يسببها هذا التنفيذ لتشغيل خدمات اتصاالت أخرى  باألضرار التقنية اليت قد
 تابعة لدول أعضاء أخرى.
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 43املـادة 
 المؤتمرات اإلقليمية، والترتيبات اإلقليمية، 

 والمنظمات اإلقليمية

194 
98-PP 

حتتفظ الدول األعضاء حبقها يف عقد مؤمترات إقليمية، واختاذ ترتيبات  
إقليمية، وإنشاء منظمات إقليمية، بغية تسوية مسائل اتصاالت ميكن أن تعاجل 

ات اإلقليمية مع هذا الدستور تتناقض الرتتيب على الصعيد اإلقليمي. وجيب أال
 وال مع االتفاقية.
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 السابعالفصـل 
 أحكام خاصة تتعلق باالتصاالت الراديوية

 

98-PP 

 44املـادة 
 استعمال طيف الترددات الراديويـة

 ومدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى األرض
 والمدارات الساتلية األخرى

195 
02-PP 

األعضاء جهدها للحد من عدد الرتددات واتساع الطيف بذل الدول ت 1
ً      ً   يلزم لتأمني تشغيل اخلدمات الضرورية تشغيال  مرضيا .  املستعمل إىل أدىن ما                                      

 وهلذه الغاية، تسعى إىل تطبيق آخر التحسينات التقنية بأسرع ما ميكن.

196 
PP-98 

عندما تستعمل الدول األعضاء نطاقات الرتددات خلدمات االتصاالت  2
 الرتددات الراديوية واملدارات املصاحبة أناحلسبان يف تأخذ عليها أن الراديوية، 

مبا فيها مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض هي موارد طبيعية  هلا
ً     حمدودة، جيب استعماهلا استعماال  رشيدا  وفعاال  واق       ً      ً      ً     ً              تصاديا  طبقا  ألحكام لوائح                          

موعات البلدان  نصف إىل امل سبل النفاذالراديو، ليتسىن ملختلف البلدان أو 
اخلاصة للبلدان النامية، االحتياجات هذه املدارات والرتددات، مع مراعاة 

 واملوقع اجلغرايف لبعض البلدان.
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 45املـادة 
 التداخالت الضارة

197 
98-PP 

، على حنو   ً                أيا  كان الغرض منها       ُ     ُ                جيب أن ت نشأ وت شغل مجيع احملطات،  1
يسبب تداخالت ضارة لالتصاالت أو للخدمات الراديوية اخلاصة بالدول  ال

ا، وبوكاالت التشغيل األخرى  األعضاء األخرى، وبوكاالت التشغيل املعرتف 
ً                                      املرخص هلا أصوال  بتأمني خدمة اتصاالت راديوية، واليت تعمل    ً        طبقا  ألحكام              

 لوائح الراديو.

198 
PP-98 

تتعهد كل دولة من الدول األعضاء مبطالبة وكاالت التشغيل اليت تعرتف  2
ً                       ا، ووكاالت التشغيل األخرى املرخص هلا أصوال  هلذا الغرض، بأن تتقيد                                       

 أعاله. 197 بأحكام الرقم

199 
PP-98 

                    ً التدابري املمكنة عمليا  تعرتف الدول األعضاء فوق ذلك بضرورة اختاذ  3
ً  للحيلولة دون تشغيل األجهزة واملنشآت الكهربائية، أيا  كان نوعها، تشغيال                    ً                                                

ضارة لالتصاالت أو للخدمات الراديوية املشار إليها يف ت يسبب تداخال
 أعاله. 197 الرقم

 

 

 46املـادة 
 نداءات االستغاثة ورسائلها

تقبل نداءات االستغاثة ورسائلها   ُ                            ت لزم حمطات االتصال الراديوي بأن  200
                 ً                                                   بأولوية مطلقة، أيا  كان مصدرها، وأن جتيب عليها بنفس األولوية، وأن تعمل 

ا. يلزم     ً   فورا  ما  بشأ
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 47املـادة 
  اإلشارات الزائفة أو المضللة المتعلقة باالستغاثة

 الهوية تعرفأو الطوارئ أو السالمة أو 

201 
98-PP 

 تداولتتعهد الدول األعضاء باختاذ التدابري الالزمة ملنع إرسال أو  
اإلشارات الزائفة أو املضللة املتعلقة باالستغاثة أو الطوارئ أو السالمة أو 
تعرف اهلوية، كما تتعهد بالتعاون على حتديد مواقع احملطات الواقعة حتت 

تعرف هويات  القانونية واليت ترسل مثل تلك اإلشارات، وعلى واليتها
 احملطات. هذه

 

 

 48املـادة 
 منشآت خدمات الدفاع الوطني

202 
98-PP 

فيما يتعلق باملنشآت الراديوية  احلريةالدول األعضاء بكامل  تتمتع 1
 .ا اخلاصة العسكرية

غري أن هذه املنشآت جيب أن تراعي، قدر اإلمكان، األحكام التنظيمية  2 203
تقدميها يف حاالت االستغاثة، والتدابري الواجب  املتعلقة بالنجدة الواجب

اختاذها للحيلولة دون التداخالت الضارة، وكذلك أحكام اللوائح اإلدارية 
املتعلقة بأمناط البث والرتددات الواجب استعماهلا، حسب طبيعة اخلدمة اليت 

 تؤمنها.

ً                                              وفضال  عن ذلك، عندما تشارك هذه املنشآت يف خدمة املراسال 3 204 ت    
العمومية أو يف اخلدمات األخرى اليت حتكمها اللوائح اإلدارية، جيب عليها أن 

            ً                                           تتقيد عموما  باألحكام التنظيمية اليت تطبق على تلك اخلدمات.
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 الثامنالفصـل 
 العالقات مع األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى

 األعضاء ومع الدول غير

 

 
 49املـادة 
 األمم المتحدةالعالقات مع 

إن العالقات بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل لالتصاالت حيددها   205
 املنظمتني. االتفاق املعقود بني هاتني

 

 

 50املـادة 
 العالقات مع المنظمات الدولية األخرى

206 
02-PP 

االتصاالت، بغية املساعدة على حتقيق تنسيق دويل كامل يف ميدان  
يتعاون االحتاد مع املنظمات الدولية اليت هلا مصاحل وأنشطة ذات ينبغي أن 

 صلة باالتصاالت.
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 51املـادة 
 دول غير األعضاءالالعالقات مع 

207 
98-PP 

حتتفظ كل دولة من الدول األعضاء لنفسها ولوكاالت التشغيل املعرتف  
مع دولة ليست ا، حبق حتديد الشروط اليت تقبل مبوجبها تبادل االتصاالت 

ً  من الدول األعضاء يف االحتاد. وإذا قبلـت إحدى الدول األعضاء اتصاال                                                             
    ً                                                            صادرا  من أراضي مثل هذه الدولة، جيب عليها إرساله. وطاملا أن االتصال 
يسلك قنوات االتصاالت التابعة إلحدى الدول األعضاء، تطبق عليه 

وائح اإلدارية، كما تطبق عليه األحكام اإللزامية يف هذا الدستور واالتفاقية والل
 الرسوم العادية.
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 التاسعالفصـل 
 أحكام ختامية

 

 

 52املـادة 
 أو الموافقـة القبـولالتصديق أو 

208 
98-PP 

يتم التصديق يف آن واحد على هذا الدستور وعلى االتفاقية، أو القبول  1
ما، أو املوافقة عليهما، من جانب كل دولة من الدول األعضاء املوقعة، 

أقرب وقت ممكن حسب قواعدها الدستورية، وبشكل وثيقة وحيدة تودع يف 
 لدى األمني العام الذي يبلغ الدول األعضاء بإيداع كل وثيقة.

209 
PP-98 

ذا الدستور       ً  اعتبارا  خالل فرتة سنتني  1) 2 من تاريخ بدء العمل 
وباالتفاقية، تتمتع كل دولة من الدول األعضاء املوقعة باحلقوق املمنوحة للدول 

من هذا الدستور، حىت وإن مل  28 إىل 25 األعضاء واملذكورة يف األرقام من
 أعاله. 208            ً      ملوافقة وفقا  للرقمتكن قد أودعت وثيقة التصديق أو القبول أو ا

210 
PP-98 

ذا الدستور       ً  اعتبارا  بعد انقضاء فرتة سنتني  2)  من تاريخ بدء العمل 
وباالتفاقية، تصبح الدولة العضو املوقعة اليت مل تودع وثيقة التصديق أو القبول 

أعاله غري أهل للتصويت يف أي مؤمتر لالحتاد، أو  208               ً       أو املوافقة وفقا  للرقم
يف أي دورة للمجلس، أو يف أي اجتماع من اجتماعات قطاعات االحتاد، أو 
                            ً                                    يف أي مشاورة باملراسلة جترى وفقا  ألحكام هذا الدستور واالتفاقية، طاملا 

 تتأثر احلقوق األخرى هلذه الدولة العضو، غري تودع الوثيقة املذكورة. وال مل
 حقوق التصويت.
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من هذا  58                                               ً        بعد دخول هذا الدستور واالتفاقية حيز التنفيذ طبقا  للمادة 3 211
                                                                   ً    الدستور، تصبح كل وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة سارية املفعول اعتبارا  من 

 تاريخ إيداعها لدى األمني العام.

 

 

 53املـادة 
 االنضمام

212 
98-PP 

أخرى جيوز لدولة عضو مل توقع هذا الدستور واالتفاقية أو ألي دولة  1
أحكام املادة املذكورة، أن ب     ً رهنا  من هذا الدستور،  2 يف املادة مشار إليها

تنضم إىل هذا الدستور واالتفاقية يف أي وقت. ويتم االنضمام يف آن واحد 
                     ً  الدستور واالتفاقية معا . تشملبشكل وثيقة وحيدة 

213 
PP-98 

تودع وثيقة االنضمام لدى األمني العام الذي يبلغ الدول األعضاء  2
منها بإيداع كل وثيقة انضمام فور استالمها، ويرسل إىل كل منها نسخة 

 مصدقة.

من هذا  58                                               ً        بعد دخول هذا الدستور واالتفاقية حيز التنفيذ طبقا  للمادة 3 214
                                                 ً                   الدستور، تصبح كل وثيقة انضمام سارية املفعول اعتبارا  من تاريخ إيداعها 

 العام. لدى األمني
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 54املـادة 
 اللوائح اإلداريـة

ا املادة 1 215 من هذا الدستور، هي صكوك  4 إن اللوائح اإلدارية، كما حدد
 دولية ملزمة، جيب أن تتوافق مع أحكام هذا الدستور واالتفاقية.

ما، أو  2 216 إن التصديق على هذا الدستور وعلى االتفاقية، أو القبول 
من هذا  53و 52                                       ً         املوافقة عليهما، أو االنضمام إليهما، وفقا  للمادتني

ا                         ً            الدستور، تنطوي كلها أيضا  على الرضاء بالتقيد باللوائح اإلدارية اليت اعتمد
املؤمترات العاملية املختصة قبل تاريخ التوقيع على هذا الدستور واالتفاقية. 
ذا الرضاء أنه ينطوي على مراعاة كل حتفظ أديل به عند توقيع اللوائح  ويفهم 
قة                                                   ً               املذكورة أو أي مراجعة هلا، ما دام التحفظ ال يزال قائما  عند إيداع وثي

 االنضمام. التصديق أو القبول أو املوافقة أو

216A 
PP-98 

أعاله سارية  216 تبقى اللوائح اإلدارية املشار إليها يف الرقم  ً ا )مكرر  2
من هذا  146و 89      ً        تطبيقا  للرقمني يتم اعتمادهاكل مراجعة ب     ً رهنا  املفعول، 

 تاملفعول. وكل مراجعة للوائح اإلدارية، سواء كان ةصبح ساريتالدستور و 
املفعول يف التاريخ أو التواريخ احملددة يف هذه  ةصبح ساريت، كليةأم   ةجزئي

بلغت األمني العام، قبل أبالدول األعضاء اليت فقط  املراجعة، فيما يتعلق
ذه املراجعة  .التاريخ أو التواريخ احملددة، عن موافقتها على أن تتقيد 

217 
PP-98 

 (ملغاة) 
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217A 
PP-98 

 كليةتبلغ الدول األعضاء موافقتها على أن تتقيد مبراجعة جزئية أو    ً ا )مكرر  3
 على هذه املراجعة للوائح اإلدارية بأن تودع لدى األمني العام وثيقة التصديق

أو االنضمام إليها، أو بأن تبلغ األمني العام  عليها أو املوافقة ا أو القبول
ذه املراجعة.  موافقتها على أن تتقيد 

217B 
PP-98 

كذلك ألي دولة من الدول األعضاء أن تبلغ األمني   جيوز      ً      ً مكررا  ثانيا ) 3
العام أن تصديقها أو قبوهلا أو موافقتها أو انضمامها إىل التعديالت املدخلة 

من  42 من الدستور أو املادة 55             ً        االتفاقية وفقا  للمادةالدستور أو هذا  على
للوائح اإلدارية   كليةاالتفاقية، يشكل موافقة على التقيد بأي مراجعة جزئية أو  

على هذا كما اعتمدها مؤمتر خمتص قبل التوقيع على هذه التعديالت املدخلة 
 الدستور أو االتفاقية.

217C 
PP-98 

أعاله لدى إيداع  217Bليغ املشار إليه يف الرقم التب يتم      ً      ً مكررا  ثالثا ) 3
الدولة العضو وثيقة تصديقها أو قبوهلا أو موافقتها أو انضمامها إىل التعديالت 

 هذا الدستور أو االتفاقية. علىاملدخلة 

217D 
PP-98 

                                  ً        ً           كل مراجعة للوائح اإلدارية تطبق مؤقتا  اعتبارا  من تاريخ       ً      ً مكررا  رابعا ) 3
لتنفيذ، جتاه كل دولة من الدول األعضاء اليت وقعت على هذه دخوهلا حيز ا

ا وفقا  للرقمني  217A                                                        ً        املراجعة ومل تبلغ األمني العام موافقتها على أن تتقيد 
                                    ً                     أعاله. وال يصبح هذا التطبيق املؤقت نافذا  إال إذا مل تعرتض عليه  217Bو

 الدولة العضو املعنية لدى توقيع املراجعة.

218 
PP-98 

يستمر هذا التطبيق املؤقت إىل أن تبلغ الدولة العضو املعنية قرارها إىل  4
 املراجعة.باألمني العام بشأن موافقتها على التقيد 
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 221إلى  219
PP-98 

 )ملغاة(

221A 
PP-98 

إذا مل تبلغ الدولة العضو قرارها إىل األمني العام بشأن موافقتها   ً ا )مكرر  5
              ً ستة وثالثني شهرا   غضونأعاله يف  218 مبوجب الرقمعلى التقيد باملراجعة 

تلي التاريخ أو التواريخ احملددة لدخول املراجعة حيز التنفيذ، تعترب هذه الدولة 
ذه املراجعة.  العضو قد أبدت موافقتها على التقيد 

221B 
PP-98 

أو   217D الرقم الوارد يفكل تطبيق مؤقت يف إطار املعىن       ً      ً مكررا  ثانيا ) 5
 تنطوي على مراعاة، 221A الرقم الوارد يفكل موافقة بالتقيد يف إطار املعىن 

ا لدى توقيعها على  التحفظات اليت تكون الدولة العضو املعنية قد أبد
 216A األرقام الوارد يفكل موافقة على التقيد يف إطار املعىن و املراجعة. 

اليت تكون الدولة  التحفظات تنطوي على مراعاةأعاله  218و 217Bو 217Aو
ا عند توقيع اللوائح اإلدارية أو أي مراجعة هلا، شريطة  العضو املعنية قد أبد

ذه التحفظات عند  األمني العام عن موافقتها  إبالغأن حتتفظ الدولة العضو 
 على التقيد.

222 
PP-98 

 (ملغاة) 

223 
PP-98 

مبوجب هذه  يتلقاه                           ً            األمني العام الدول األعضاء فورا  بكل تبليغ  ُ    ي علم 7
 املادة.
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 55املـادة 
 أحكام تتعلق بتعديل هذا الدستور

224 
98-PP 
02-PP 

جيوز لكل دولة من الدول األعضاء أن تقرتح أي تعديل هلذا الدستور.  1
األعضاء ومتكينها من ولكي ميكن إرسال مثل هذا االقرتاح إىل مجيع الدول 

دراسته يف وقت مناسب، جيب أن يرد االقرتاح إىل األمني العام قبل التاريخ 
احملدد الفتتاح مؤمتر املندوبني املفوضني بثمانية أشهر على األقل. وينشر األمني 
العام االقرتاح على مجيع الدول األعضاء للعلم بأسرع ما ميكن ولكن قبل هذا 

 على األقل.التاريخ بستة أشهر 

225 
PP-98 

وفدها إىل مؤمتر املندوبني لي دولة من الدول األعضاء، أو أل جيوز 2
أي تعديل  تغيريات علىراح إلدخال أي وقت بأي اقت تتقدم يف املفوضني، أن

 أعاله. 224        ً      رح وفقا  للرقممقت

من يتألف النصاب املطلوب يف أي جلسة عامة ملؤمتر املندوبني املفوضني  3 226
أجل النظر يف أي اقرتاح لتعديل هذا الدستور أو أي اقرتاح بإدخال تغيريات 
على التعديل املقرتح، من أكثر من نصف عدد الوفود املعتمدة يف مؤمتر 

 املندوبني املفوضني.

لكي يتم اعتماد اقرتاح بإدخال تغيريات على أي تعديل مقرتح، وكذلك  4 227
ً                                 سواء كان معدال  أم ال، جيب أن تتم املوافقة عليه يف جممله،  اعتماد االقرتاح يف             

جلسة عامة، على األقل من ثلثي عدد الوفود املعتمدة يف مؤمتر املندوبني 
 التصويت. املفوضني اليت حيق هلا

228 
PP-98 
PP-02 

إال إذا نصت القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته، طبق ت 5
 ن هذه املادة على خالف ذلك، فتعترب هي السائدة.الفقرات السابقة م
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229 
PP-98 

يبدأ العمل جبميع تعديالت هذا الدستور اليت يعتمدها مؤمتر املندوبني  6
املفوضني، بكليتها وبشكل صك تعديل وحيد، يف موعد حيدده املؤمتر، فيما 

يقها وثائق تصد املوعدبني الدول األعضاء اليت تكون قد أودعت قبل هذا 
ما، أو موافقتها عليهما، أو  على هذا الدستور وعلى صك تعديله، أو قبوهلا 
                  ُ                                                   انضمامها إليهما. وي ستبعد كل تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام إىل جزء 

 التعديل. فقط من صك

230 
PP-98 

يبلغ األمني العام مجيع الدول األعضاء بإيداع كل وثيقة تصديق أو قبول  7
 انضمام. أوأو موافقة 

من هذا  53و 52 بعد بدء العمل بأي صك تعديل، تطبق املادتان 8 231
الدستور بشأن التصديق على الدستور املعدل، أو القبول به، أو املوافقة عليه، 

 أو االنضمام إليه.

بعد بدء العمل بأي صك تعديل، يسجله األمني العام لدى األمانة  9 232
من ميثاق األمم املتحدة.  102    ً             وفقا  ألحكام املادةالعامة لألمم املتحدة، 
 من هذا الدستور على كل صك تعديل. 241            ً          وينطبق أيضا  حكم الرقم
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 56املـادة 
 تسويـة الخالفـات

233 
98-PP 

ا بشأن املسائل املتعلقة بتفسري أو  جيوز 1 للدول األعضاء تسوية خالفا
بتطبيق هذا الدستور أو االتفاقية أو اللوائح اإلدارية عن طريق التفاوض أو 

الثنائية أو  ات                          ً                          بالطرق الدبلوماسية، أو وفقا  لإلجراءات املقررة يف املعاهد
لية، أو بأي طريقة أخرى تعددة األطراف املربمة بينها لتسوية اخلالفات الدو امل

 تقررها باالتفاق فيما بينها.

234 
PP-98 

ألي دولة  جيوز        ُ                                         عندما ال ت عتمد أي وسيلة من وسائل التسوية املذكورة،  2
                        ً                                ً من الدول األعضاء تكون طرفا  يف خالف، أن تلجأ إىل التحكيم طبقا  

 االتفاقية. لإلجراء احملدد يف

235 
PP-98 

الربوتوكول االختياري بشأن التسوية اإللزامية للخالفات املتعلقة  ينطبق 3
ذا الدستور وباالتفاقية وباللوائح اإلدارية بني الدول األعضاء األطراف يف 

 هذا الربوتوكول.

 

 

 57املـادة 
 نقض هذا الدستور واالتفاقيـة

236 
98-PP 

حيق لكل دولة من الدول األعضاء اليت صدقت على هذا الدستور  1
ما، أو وافقت عليهما، أو انضمت إليهما، أن  واالتفاقية، أو قبلت 

                            ً             نقض هذا الدستور واالتفاقية معا  بشكل وثيقة يف هذه احلالة تنقضهما. ويتم 
التبليغ  تلقيهوحيدة يف تبليغ يوجه إىل األمني العام. ويقوم األمني العام فور 

 بإعالم الدول األعضاء األخرى به.
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                                              ً                  يسري هذا النقض بعد انقضاء فرتة سنة واحدة، ابتداء  من التاريخ الذي  2 237
 بشأنه. يتلقى فيه األمني العام التبليغ

 

 

 58املـادة 
 والمسائل ذات الصلة السريانبدء 

238 
20-PP 

يدخل هذا الدستور واالتفاقية، اللذان اعتمدمها مؤمتر املندوبني املفوضني  1
بني الدول األعضاء  1994يوليو  1) حيز التنفيذ، يف 1992اإلضايف (جنيف، 

اليت أودعت قبل هذا التاريخ وثائق تصديقها أو قبوهلا أو موافقتها أو 
 انضمامها.

ذا الدستور  2 239  238 واالتفاقية يف التاريخ احملدد يف الرقمعندما يبدأ العمل 
ما يلغيان االتفاقية الدولية لالتصاالت (نريويب،  )، وحيالن 1982أعاله، فإ

 حملها بني األطراف.

من ميثاق األمم املتحدة، يسجل األمني العام  102   ً              طبقا  ألحكام املادة  3 240
 لألمم املتحدة.لالحتاد هذا الدستور واالتفاقية لدى األمانة العامة 

241 
PP-98 

املوضوعة باللغات  ،تبقى النسخة األصلية هلذا الدستور ولالتفاقية 4
مودعة يف حمفوظات  ،اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية

االحتاد. ويرسل األمني العام نسخة مصدقة طبق األصل، باللغات املطلوبة، إىل  
 املوقعة. األعضاءكل دولة من الدول 

يف حال وجود تضارب بني نصوص هذا الدستور واالتفاقية يف خمتلف  5 242
 الفرنسي. اللغات يعتمد النص
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 ملحـقال
تعريف بعض المصطلحات المستعملة في هذا الدستور 

وفي اللوائح اإلدارية لالتحاد الدولي  االتفاقية وفي
 لالتصـاالت

ألغراض صكوك االحتاد املذكورة أعاله، يقصد باملصطلحات التالية   1001
 التعاريف الواردة مقابل كل منها: املعاين الواردة يف

1001A 
PP-98 

     ً طبقا               ً                        دولة تعترب عضوا  يف االحتاد الدويل لالتصاالت  :دولة عضو 
 الدستور. من هذا 2 للمادة

1001B 
PP-98 

                    ً        و منظمة مصرح هلما وفقا  ألحكام كيان أ  :عضو من أعضاء القطاعات 
 ملشاركة يف أنشطة أحد القطاعات.بامن االتفاقية  19 املادة

كل خدمة أو دائرة حكومية مسؤولة عن اختاذ التدابري للوفاء   :إدارة  1002
بااللتزامات املقررة يف دستور االحتاد الدويل لالتصاالت، ويف اتفاقية االحتاد 

 لوائح اإلدارية.ال الدويل لالتصاالت، ويف

تداخل يهدد تشغيل خدمة مالحة راديوية أو غريها من  :تداخل ضار  1003
خدمات السالمة، أو يؤدي بشكل خطري إىل تدهور تشغيل خدمة اتصال 

                ً                                       ً      ً  راديوي يتم وفقا  للوائح الراديو، أو يعيقه أو يقطعه قطعا  متكررا .

كل اتصال جيب على املكاتب واحملطات أن تقبله بغية   :مراسلة عمومية  1004
 إرساله، حبكم وضعها حتت تصرف اجلمهور.
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1005 
PP-98 

جمموعة املندوبني، ورمبا املمثلني أو املستشارين أو امللحقني أو  :وفـد 
 الذين ترسلهم الدولة العضو نفسها. ،املرتمجني
وفدها كما تشاء. وجيوز  حرية تشكيلكل دولة من الدول األعضاء لو  

                                          ً                      هلا بوجه خاص، أن تضم إليه، يف من تضم، أشخاصا  ينتمون إىل أي كيان أو 
                  ً                                              منظمة مصرح هلما وفقا  لألحكام ذات الصلة يف االتفاقية، بصفة مندوبني أو 

 مستشارين أو ملحقني.

1006 
PP-98 

شخص ترسله حكومة دولة من الدول األعضاء إىل مؤمتر  :مندوب 
ا يف أحد  للمندوبني املفوضني، أو شخص ميثل حكومة دولة عضو أو إدار

 اجتماعاته. مؤمترات االحتاد أو

كل فرد أو شركة أو مؤسسة أو وكالة حكومية، يشغل   :وكالة تشغيل  1007
أو ميكنه أن يسبب منشأة اتصاالت معدة لتأمني خدمة اتصاالت دولية، 

 اخلدمة. تداخالت ضارة ملثل هذه

1008 
PP-98 

ا  كل وكالة تشغيل مستوفية للتعريف أعاله،   :وكالة تشغيل معرتف 
تشغل خدمة مراسالت عمومية أو خدمة إذاعية، وتفرض عليها االلتزامات 

 الدستور الدولة العضو اليت يوجد املقر الرئيسيهذا من  6 الواردة يف املادة
لتلك الوكالة على أراضيها، أو الدولة العضو اليت صرحت لتلك الوكالة بأن 

 تشغلها. تنشئ خدمة اتصاالت على أراضيها وأن

 اتصال يتحقق بواسطة املوجات الراديوية. :اتصال راديوي  1009
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ا موجهة ليستقبلها  :خدمة إذاعية  1010 خدمة اتصال راديوي تكون إرساال
عموم اجلمهور مباشرة. وميكن أن تشمل هذه اخلدمة إرساالت صوتية أو 

                    ً                تلفزيونية أو أنواعا  أخرى من اإلرسال.

توفري وسائل اتصاالت بني مكاتب االتصاالت  :خدمة اتصاالت دولية  1011
ا، أيا  كانت طبيعتها، الواقعة يف بلدان خمتلفة، أو اليت تنتمي إىل              ً                                                       أو حمطا

 بلدان خمتلفة.

كل إرسال أو بث أو استقبال للعالمات أو اإلشارات أو   :اتصاالت  1012
، بواسطة                                            ً              املكتوبات أو الصور أو األصوات أو املعلومات، أيا  كانت طبيعتها

األنظمة السلكية أو الراديوية أو البصرية أو سواها من األنظمة 
 الكهرمغنطيسية.

مادة مكتوبة معدة إلرساهلا باإلبراق بغية تسليمها إىل املرسل إليه.  :برقية  1013
                                      ً                        ويشمل هذا املصطلح الربقية الراديوية أيضا ، ما مل ينص على خالف ذلك.

 االتصاالت الصادرة عن: :اتصاالت الدولة  1014
 رئيس الدولة؛ -
 كومة؛احلكومة أو أعضاء احلرئيس  -
 قائد أعلى للقوات العسكرية، الربية أو البحرية أو اجلوية؛ -
 املوظفني الدبلوماسيني والقنصليني؛ -
 يف األمم املتحدة؛األمني العام لألمم املتحدة أو رؤساء اهليئات الرئيسية  -
 لية،حمكمة العدل الدو  -

 الردود على اتصاالت الدولة املذكورة أعاله.أو  

 برقيات غري برقيات الدولة أو برقيات اخلدمة. :برقيات خصوصية  1015
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شكل من أشكال االتصاالت تكون فيه املعلومات املرسلة معدة  :إبراق  1016
لتسجيلها عند الوصول يف شكل وثيقة بيانية. وميكن يف بعض احلاالت أن 

 شكل آخر أو أن تسجل الستعمال الحق. تقدم هذه املعلومات يف
الوثيقة البيانية تسجل املعلومات يف شكل ثابت وميكن  مالحظة: 

فهرستها والرجوع إليها؛ وميكن أن تأخذ شكل مادة مكتوبة أو مطبوعة أو 
 صورة ثابتة.

                              ً                    شكل من أشكال االتصاالت معد أساسا  لتبادل املعلومات عن  :مهاتفة  1017
 طريق الكالم.

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 اتفـاقيـة
 *االتحـاد الـدولي لالتصـاالت

 

_______________ 
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 اتفـاقيـة 
 االتحـاد الـدولي لالتصـاالت

 

 

 األول الفصـل
 سير العمـل في االتحاد

 1القسم  

 

 

 1 املـادة
 المفوضينمؤتمـر المندوبين 

                            ً                      جيتمع مؤمتر املندوبني املفوضني وفقا  لألحكام ذات الصلة من  1)  1
 دستور االحتاد الدويل لالتصاالت (املسمى فيما بعد "الدستور"). يف 8 املادة

2 
PP-98 

يعني مؤمتر املندوبني املفوضني املكان احملدد النعقاد املؤمتر الالحق  2) 
وإذا  .                                      ً بدئه وانتهائه بالضبط إن أمكن ذلك عمليا   وتارخييللمندوبني املفوضني 

لس املكان  مل يتحقق ذلك  مبوافقة أغلبية الدول األعضاء. والتارخينيحيدد ا

جيوز تغيري املكان احملدد النعقاد مؤمتر املندوبني املفوضني التايل  1) 2 3
 وتارخيي بدئه وانتهائه بالضبط، أو أي منها:

4 
PP-98 

                                                ً     لى طلب من ربع الدول األعضاء على األقل، يوجه إفراديا  إىل    ً   بناء  ع أ ) 
 األمني العام؛ أو

لس ب) 5     ً                   بناء  على اقرتاح من ا

6 
PP-98 

 تتطلب هذه التغيريات موافقة أغلبية الدول األعضاء. 2) 
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 2املـادة 
 االنتخابات واألمـور المتعلقـة بها

 المجلس 

7 
PP-98 

 10 حاالت الشغور اليت تقع يف الظروف احملددة يف األرقام من باستثناء 1
أدناه، متارس الدول األعضاء املنتخبة للمجلس واليتها حىت التاريخ  12 إىل

ا.  الذي ينتخب فيه جملس جديد. وميكن أن يعاد انتخا

8 
PP-98 

لس أثناء الفرتة  1) 2  بني مؤمترين للمندوبني الواقعةإذا شغر مقعد يف ا
                          ً                                      املفوضني، يعود ذلك املقعد حكما  إىل الدولة العضو اليت حصلت، أثناء آخر 

بني الدول األعضاء املنتمية إىل نفس من اقرتاع، على أكرب عدد من األصوات 
 واليت مل تنجح يف االنتخاب. املنطقة

9 
PP-98 

                                     ً                 إذا تعذر لسبب ما ملء مقعد شاغر استنادا  إىل اإلجراء املبني  2) 
لس الدول األعضاء األخرى املنتمية إىل  8 الرقم يف أعاله، يدعو رئيس ا

ا خالل مهلة شهر بدءا  من تاريخ الدعوة إىل  إىل املنطقة                               ً                     تقدمي ترشيحا
لس الدول األعضاء إىل انتخاب  الرتشيح. ويف اية هذه الفرتة يدعو رئيس ا

اع السري باملراسلة، الدولة العضو اجلديدة للمجلس. ويتم االنتخاب باالقرت 
ويتطلب نفس األغلبية املذكورة أعاله. وحتتفظ الدولة العضو اجلديدة يف 
لس مبنصبها إىل أن ينتخب املؤمتر املختص التايل للمندوبني املفوضني  ا

لس اجلديد.  ا

لس شاغرا : 3 10                              ً  يعترب مقعد من مقاعد ا

11 
PP-02 

ل أ )  من ميثلها يف دورتني عاديتني متتاليتني  سإذا مل ترسل دولة عضو يف ا
لس؛  من دورات ا

12 
PP-98 

لس. ب)  إذا استقالت إحدى الدول األعضاء من عضويتها يف ا
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 المسؤولون المنتخبون 

13 
PP-06 

يتوىل األمني العام ونائب األمني العام ومديرو املكاتب وظائفهم يف  1
م. ويظلون عادة يف  التواريخ اليت حيددها مؤمتر املندوبني املفوضني عند انتخا
وظائفهم حىت التواريخ اليت حيددها مؤمتر املندوبني املفوضني التايل، وال جيوز أن 

م  ا إال مرة لنفس املنصب يعاد انتخا واحدة. وتعين عبارة إعادة االنتخاب أ
 .الأم  الواليتان متعاقبتنيسواء كانت  ،ممكنة لوالية ثانية فقط

إذا شغر منصب األمني العام، حيل نائب األمني العام حمل األمني العام  2 14
يف منصبه، وحيتفظ به حىت التاريخ الذي حيدده مؤمتر املندوبني املفوضني 

لف نائب األمني العام األمني العام يف هذه الظروف، يعترب التايل. وعندما خي
 15                         ً                                   منصب نائب األمني العام شاغرا  يف نفس التاريخ، وتطبق أحكام الرقم 

 أدناه.

إذا شغر منصب نائب األمني العام يف تاريخ يسبق التاريخ احملدد لبدء  3 15
لس خلفا  يوم 180انعقاد مؤمتر املندوبني املفوضني التايل بأكثر من  ً                ً ا ، يعني ا

 له للمدة املتبقية من الوالية.

إذا شغر منصبا األمني العام ونائب األمني العام يف آن واحد، يقوم  4 16
املدير الذي قضى أطول مدة يف اخلدمة مبمارسة وظائف األمني العام ملدة ال 

لس أمينا  عاما ، وإذا شغر املنصبان يف تاريخ يسبق  90تتجاوز     ً                 ً     ً                                 يوما . ويعني ا
   ً   يوما ،  180التاريخ احملدد لبدء انعقاد مؤمتر املندوبني املفوضني التايل بأكثر من 

لس على  لس يعني أيضا  نائبا  لألمني العام. واملوظف الذي يعينه ا                 ً      ً                                         فإن ا
 ة من والية سلفه.هذا النحو يظل يف اخلدمة للمدة املتبقي

 

  



 CV/Art. 2 72 

إذا شغر منصب أحد املديرين بصورة مفاجئة، يقوم األمني العام باختاذ  5 17
لس مديرا                                                                 ً اخلطوات الالزمة لضمان القيام مبهام ذلك املدير إىل أن يعني ا
    ً                                                                جديدا  يف دورته العادية التالية اليت تعقد بعد حدوث الشغور. وحيتفظ املدير 

بوظيفته حىت التاريخ الذي حيدده مؤمتر املندوبني  املعني على هذا النحو
 املفوضني التايل.

لس إىل تعيني شخص لشغل منصب األمني العام أو نائب  6 18 يبادر ا
األمني العام إذا شغر املنصب يف احلالة املذكورة يف األحكام ذات الصلة من 

من  27ملادة               ً                                    هذه املادة، رهنا  باألحكام ذات الصلة املنصوص عليها يف ا
الدستور، وذلك أثناء إحدى دوراته العادية إذا حدث الشغور خالل التسعني 
   ً                                                               يوما  اليت تسبق تلك الدورة أو أثناء دورة تعقد بدعوة من رئيسه يف غضون 

 األحكام. تلك الفرتات املنصوص عليها يف

إن مدة اخلدمة اليت يقضيها موظف معني يف منصب مسؤول منتخب  7 19
ال حتول دون تقدمه  18إىل  14لشروط املذكورة أعاله يف األرقام من    ً   وفقا  ل

 برتشيح نفسه النتخابه أو إعادة انتخابه هلذا املنصب.

 أعضاء لجنة لوائح الراديو 

20 
PP-06 

يتوىل أعضاء جلنة لوائح الراديو وظائفهم يف التواريخ اليت حيددها مؤمتر  1
م،  ويظلون يف وظائفهم حىت التواريخ اليت املندوبني املفوضني عند انتخا

م إال مرة  حيددها مؤمتر املندوبني املفوضني التايل، وال جيوز أن يعاد انتخا
ا ممكنة لوالية ثانية فقط، سواء كانت واحدة . وتعين عبارة إعادة االنتخاب أ

 ال. أمالواليتان متعاقبتني 
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21 
PP-02 

أو صار غري قادر على ممارسة  إذا استقال عضو من أعضاء اللجنة 2
وظائفه، أثناء الفرتة الواقعة بني مؤمترين للمندوبني املفوضني، يقوم األمني العام، 
بعد التشاور مع مدير مكتب االتصاالت الراديوية، بدعوة الدول األعضاء يف 
لس  االحتاد املنتمية إىل املنطقة املعنية إىل اقرتاح مرشحني حىت يقوم ا

بديل من بينهم أثناء دورته التالية. غري أن الشغور إذا وقع قبل دورة بانتخاب 
لس بأكثر من  لس اليت تسبق مؤمتر املندوبني  90ا    ً                                         يوما  أو بعد دورة ا

    ً يوما   90ميكن يف غضون  املفوضني، تقوم الدولة العضو املعنية بأسرع ما
ً                          بتسمية أحد رعاياها بديال  حيل حمله ويظل ميارس وظائفه  إما إىل أن يباشر                       

لس وظائفه، وإما إىل أن يباشر األعضاء اجلدد  العضو اجلديد الذي ينتخبه ا
يف اللجنة الذين ينتخبهم مؤمتر املندوبني املفوضني التايل وظائفهم، حسب 
لس أو مؤمتر  احلالة. وجيوز تقدمي البديل كمرشح لالنتخاب الذي جيريه ا

 ة.املندوبني املفوضني، حسب احلال

22 
PP-02 

يعترب عضو جلنة لوائح الراديو غري قادر على ممارسة وظائفه إذا تغيب  3
عن اجتماعات اللجنة ثالث مرات متتالية. وعندئذ يعلن األمني العام، بعد 
التشاور مع رئيس اللجنة وكذلك مع عضو اللجنة والدولة العضو املعنية، عن 

ا الرقموجود وظيفة شاغرة يف اللجنة، ويتخذ   21 الرتتيبات اليت يقضي 
 أعاله.
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98-PP 

 3املـادة 
 المؤتمرات والجمعيات األخرى

23 
98-PP 

ُ                                                               ت دعى مؤمترات االحتاد ومجعياته العاملية التالية بشكل عادي إىل االنعقاد  1
                                    ً               بني مؤمترين للمندوبني املفوضني، وذلك وفقا  ألحكام الدستور  الواقعةيف الفرتة 

 ذات الصلة:
24 

PP-98 
 مؤمتر عاملي واحد أو مؤمتران عامليان لالتصاالت الراديوية؛ أ ) 

25 
PP-98 

 مجعية عاملية واحدة لتقييس االتصاالت؛ ب)

 مؤمتر عاملي واحد لتنمية االتصاالت؛ ج) 26
27 

PP-98 
 واحدة أو مجعيتان لالتصاالت الراديوية.مجعية  د )

 جيوز بصفة استثنائية، يف الفرتة الواقعة بني مؤمترين للمندوبني املفوضني: 2 28
29 

PP-98 
 (ملغاة) 

30 
PP-98 

 أن تدعى إىل االنعقاد مجعية عاملية إضافية لتقييس االتصاالت. -

                     ً      تتخذ هذه التدابري بناء على: 3 31
 مؤمتر املندوبني املفوضني؛ أو قرار من أ )  32
33 

PP-98 
توصية من املؤمتر العاملي السابق أو اجلمعية العاملية السابقة للقطاع  ب)

لس؛ ويف حالة مجعية االتصاالت الراديوية، حتال  املعين، شريطة موافقة ا
توصية اجلمعية إىل املؤمتر العاملي الالحق لالتصاالت الراديوية كي يعد 

لسالتعليقا  أو ا؛     ً علما   ت اليت يلزم إحاطة ا
34 

PP-98 
                                             ً          طلب من ربع الدول األعضاء على األقل، يوجه إفراديا  إىل األمني  ج)

 أو العام؛
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لس. د) 35  اقرتاح من ا

 ُ                                                 ً      يدعى مؤمتر إقليمي لالتصاالت الراديوية إىل االنعقاد بناء على: 4 36

 املفوضني؛ أوقرار من مؤمتر املندوبني  أ )  37

توصية من مؤمتر سابق عاملي أو إقليمي لالتصاالت الراديوية، شريطة  ب) 38
لس؛ أو  موافقة ا

39 
PP-98 

على األقل،  ةاملعني املنطقةطلب من ربع الدول األعضاء املنتمية إىل  ج)
             ً                  يوجه إفراديا  إىل األمني العام؛ أو

لس. د) 40  اقرتاح من ا

41 
PP-98 

ملؤمتر للمندوبني املفوضني أن يعني املكان احملدد النعقاد مؤمتر  جيوز 1) 5
عاملي أو إقليمي أو مجعية ألحد القطاعات، وتارخيي بدء كل منها وانتهائه 

 بالضبط.

42 
PP-98 

ذا الشأن،  عدم وجوديف حال  2)  لس مكان االنعقاد  يعنيقرار  ا
مبوافقة أغلبية الدول األعضاء إذا تعلق احملدد وتارخيي البدء واالنتهاء بالضبط، 

األمر مبؤمتر عاملي أو جبمعية ألحد القطاعات، ومبوافقة أغلبية الدول األعضاء 
إذا تعلق األمر مبؤمتر إقليمي، ويف احلالتني تطبق  ةاملعني املنطقةاملنتمية إىل 
 أدناه. 47أحكام الرقم 

ر أو مجعية وتارخيي بدء كل جيوز تغيري املكان احملدد النعقاد مؤمت 1) 6 43
                          ً      منهما وانتهائه بالضبط بناء على:

44 
PP-98 

طلب من ربع الدول األعضاء على األقل إذا تعلق األمر مبؤمتر عاملي أو  أ ) 
 املنطقةجبمعية ألحد القطاعات، أو ربع الدول األعضاء املنتمية إىل 

                                                         ً على األقل إذا تعلق األمر مبؤمتر إقليمي. وتوجه الطلبات إفراديا   ةاملعني
لس قصد املوافقة؛ أو  إىل األمني العام الذي يعرضها على ا

لس. ب) 45  اقرتاح من ا

  



 CV/Art. 3 76 

46 
PP-98 

        ُ      أعاله، ال ت عتمد  45و 44يف احلاالت املشار إليها يف الرقمني  2) 
ائيا  إال مبوافقة أغلبية الدول األعضاء إذا تعلق األمر                      ً                                              التعديالت املقرتحة 

عاملي أو جبمعية ألحد القطاعات، أو مبوافقة أغلبية الدول األعضاء  مبؤمتر
إذا تعلق األمر مبؤمتر إقليمي، مع مراعاة أحكام  ةاملعني املنطقةاملنتمية إىل 

 أدناه. 47 الرقم

47 
PP-98 
PP-02 

من  138و 123و 118و 46و 42أثناء املشاورات املشار إليها يف األرقام  7
من القواعد العامة ملؤمترات  36و 31و 29و 28و 26ويف األرقام  هذه االتفاقية

خالل  ترسل ردودها، تعترب الدول األعضاء اليت ال االحتاد ومجعياته واجتماعاته
لس  تلك املشاورات، وبالتايل، ال تؤخذ  يف مشاركةغري املهلة اليت حددها ا

ال يتجاوز  الردود املتلقاةيف االعتبار لدى حساب األغلبية. وإذا كان عدد 
مشاورة جديدة تكون  ىنصف عدد الدول األعضاء اليت استشريت، جتر 

ا                 ً                نتيجتها حامسة، أيا  كان عدد األصوات   .املدىل 

                            ً      تصاالت الدولية إىل االنعقاد بناء  على تدعى املؤمترات العاملية لال 1) 8 48
 املفوضني. قرار من مؤمتر املندوبني

إن األحكام اليت تتعلق بالدعوة إىل مؤمتر عاملي لالتصاالت  2)  49
                                                          ً         الراديوية واعتماد جدول أعماله وشروط املشاركة فيه، تنطبق أيضا ، حسبما 

 الدولية. يناسب، على املؤمترات العاملية لالتصاالت
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 2القسم  

 

 

 4املـادة 
 المجلـس

50 
PP-94 
PP-98 

 حيدد مؤمتر املندوبني املفوضني الذي ينعقد مرة كل أربع سنوات 1) 1
لس عدد الدول األعضاء يف  .ا

50A 
PP-94 
PP-98 

من العدد اإلمجايل للدول يف املائة  25جيب أال يتجاوز هذا العدد  2) 
 األعضاء.

لس 1) 2 51  مرة واحدة كل سنة يف دورة عادية يف مقر االحتاد. جيتمع ا

وجيوز له، أثناء هذه الدورة، أن يقرر عقد دورة إضافية بصفة  2)  52
 استثنائية.

53 
PP-98 

لس أن يدعوه إىل االنعقادل جيوز 3)  كقاعدة يف مقر االحتاد   ،رئيس ا
بني دورتني عاديتني، بناء على طلب من أغلبية الدول  الواقعةأثناء الفرتة عامة، 

من  18 األعضاء فيه، أو مببادرة من رئيسه نفسه يف الظروف املبينة يف الرقم
 هذه االتفاقية.

لس قرارات إال أثناء دورة من دوراته. وجيوز للمجلس، بصفة  3 54 ال يتخذ ا
 ت يف مسألة معينة باملراسلة.استثنائية، أن يقرر يف دورة من دورات انعقاده الب

55 
PP-98 

لس، يف بداية كل دورة عادية، رئيسه ونائب رئيسه من بني  4 ينتخب ا
. وحيتفظ املناطقبني  التناوبممثلي الدول األعضاء فيه، مع مراعاة مبدأ 

الرئيس ونائب الرئيس مبنصبيهما إىل حني افتتاح الدورة العادية الالحقة، وال 
ما. وحيل نائب الرئيس حمل الرئيس  جيوز أن يعاد  .غيابه يفانتخا
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56 
PP-98 

الشخص الذي تسميه إحدى الدول  ينبغي، قدر اإلمكان، أن يكون 5
لس،  األعضاء يف لس لشغل مقعد يف ا يف إدارة  أحد املسؤولنيا

ً                         االتصاالت التابعة هلذه الدولة، أو أن يكون مسؤوال  مباشرة أمام هذه اإلدارة                                             
ً      مسؤوال  عنهاأو  ً                . وجيب أن يكون ذلك الشخص مؤهال  من حيث خربته يف                                 

 خدمات االتصاالت.

57 
PP-98 
PP-02 

ال يتحمل االحتاد إال نفقات السفر واإلقامة والتأمني، اليت يتكبدها  6
لس  لس ممثل كل دولة من الدول األعضاء يف ا ملمارسة مهامه أثناء دورات ا

البلدان النامية اليت وضع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي قائمة اليت تنتمي إىل فئة 
 ا.

58 
PP-06 

 (ملغاة) 

لس. 8 59  يضطلع األمني العام بوظائف أمني ا

60 
PP-98 

ُ   ً    املكاتب ح كما  يف  ومديرويشارك األمني العام ونائب األمني العام  9        
لس، ولكن دون  مع ذلك  للمجلس وجيوزيف التصويت.  املشاركةمداوالت ا

 أن يعقد جلسات تقتصر على ممثلي الدول األعضاء فيه.

60A 
PP-98 
PP-02 

لس،       ً مكررا ) 9 ميكن لكل دولة عضو ليست من بني الدول األعضاء يف ا
                                    ً      ً                      بعد أن ختطر األمني العام، أن ترسل مراقبا  واحدا  على نفقتها اخلاصة كي 

لس وجلانه وأفرقة عمله.  وال يتمتع املراقب حبق التصويت. حيضر اجتماعات ا

60B 
PP-02 

PP-06 

جيوز ألعضاء القطاعات احلضور بصفة مراقبني يف  )     ً      ً مكررا  ثانيا   9
لس، مبا  لس وجلانه وأفرقة عمله، وفقا  للشروط اليت يضعها ا                                     ً                            اجتماعات ا

 فيها الشروط املتعلقة بعدد هؤالء املراقبني وإجراءات تعيينهم.
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61 
PP-98 

لس كل عام ينظر 10 التقرير الذي يعده األمني العام عن تنفيذ اخلطة  يف ا
لس ما يراه  االسرتاتيجية اليت اعتمدها مؤمتر املندوبني املفوضني، مث يتخذ ا

ذا الشأن.        ً           مناسبا  

61A 
PP-02 

لس، عند االقتضاء، مع االحرتام الكامل للحدود       ً مكررا ) 10 جيوز أن يقوم ا
ليت يعتمدها مؤمتر املندوبني املفوضني، باستعراض وحتيني اخلطة املالية ا

االسرتاتيجية اليت تشكل أساس اخلطط التشغيلية املقابلة وإبالغ الدول 
 األعضاء وأعضاء القطاعات بذلك.

61B 
PP-02 

لس نظامه الداخلي.      ً ثانيا )      ً مكررا   10  يضع ا

لس، يف الفرتة الواقعة بني  11 62 مؤمترين للمندوبني املفوضني، على يشرف ا
                                                ً        جممل التسيري اإلداري واإلدارة يف االحتاد. ويضطلع خصوصا  مبا يلي:

62A 
PP-02 

يتلقى ويدرس البيانات احملددة عن التخطيط االسرتاتيجي اليت  1) 
من الدستور، ويشرع، أثناء  74Aيقدمها األمني العام كما هو مبني يف الرقم 

لس العاد ية قبل األخرية اليت تسبق انعقاد مؤمتر املندوبني املفوضني دورة ا
                                                      ً        الالحق، يف إعداد مشروع خطة اسرتاتيجية جديدة لالحتاد، مستعينا  يف ذلك 
مبسامهات الدول األعضاء وأعضاء القطاعات، وكذلك مسامهات األفرقة 
االستشارية للقطاعات، ويضع مشروع خطة اسرتاتيجية جديدة منسقة قبل 

 د مؤمتر املندوبني املفوضني بأربعة أشهر على األقل؛انعقا

62B 
PP-02 

ً      ً                                يضع جدوال  زمنيا  لوضع اخلطتني االسرتاتيجية واملالية  )     ً مكررا   1         
            ً                                                       لالحتاد، وخططا  تشغيلية لكل قطاع ولألمانة العامة، على حنو يسمح بالتنسيق 

 املناسب بني هذه اخلطط؛
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النظام األساسي للموظفني واللوائح املالية يقر ويراجع       ً      ً مكررا  ثانيا ) 1  63
                                          ً                         يف االحتاد وأي لوائح أخرى يراها ضرورية، مراعيا  املمارسات املتبعة يف األمم 
ا املتخصصة اليت تطبق النظام املوحد للرواتب والبدالت  املتحدة ووكاال

 واملعاشات التقاعدية؛

 يقوم، عند االقتضاء، بتعديل: 2)  64

الرواتب األساسية ملوظفي الفئتني الفنية والعالية، باستثناء رواتب جداول  أ )  65
الوظائف اليت تشغل عن طريق االنتخاب، بغية مواءمتها مع جداول 
الرواتب األساسية اليت حتددها األمم املتحدة للفئات املقابلة يف النظام 

 املوحد؛

العامة، بغية مواءمتها مع جداول الرواتب األساسية ملوظفي فئة اخلدمات  ب) 66
ا املتخصصة يف بلد مقر  الرواتب اليت تطبقها األمم املتحدة ووكاال

 االحتاد؛

بدالت مقر العمل للفئتني الفنية والعالية، وكذلك بدالت املقر للوظائف  ج) 67
                                  ً                     اليت تشغل عن طريق االنتخاب، وذلك طبقا  ملقررات األمم املتحدة 

 اد؛السارية يف بلد مقر االحت

                                            ً         البدالت اليت يستفيد منها مجيع موظفي االحتاد، متاشيا  مع مجيع  د) 68
 التعديالت املعتمدة يف النظام املوحد لألمم املتحدة؛

69 
PP-98 

           ً         ً االحتاد توزيعا  جغرافيا   وظائفيتخذ القرارات الالزمة لتأمني توزيع  3) 
 والعالية، ويراقب تنفيذ هذه القرارات؛ الفنية     ً                         منصفا  ولتمثيل النساء يف الفئتني 

يبت يف االقرتاحات اليت يعرضها عليه األمني العام بعد أن تكون  4)  70
جلنة التنسيق قد تفحصتها، فيما يتعلق بالتغيريات الكربى يف تنظيم األمانة 

                                ً                       العامة ومكاتب قطاعات االحتاد وفقا  للدستور وهلذه االتفاقية؛

  



81 CV/Art. 4  

ويقرر اخلطط املتعددة السنوات املتعلقة بالوظائف يف االحتاد يدرس  5)  71
وموظفيه، وبرامج تنمية املوارد البشرية فيه، كما يقدم توجيهات فيما يتعلق 
مبوظفي االحتاد ومستويات الوظائف وهيكلها، مع مراعاة التوجيهات العامة 

من  27 ملادةالصادرة عن مؤمتر املندوبني املفوضني واألحكام ذات الصلة من ا
 الدستور؛

يقوم، عند االقتضاء، بتعديل مسامهات االحتاد واملوظفني يف  6)  72
الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة حسب نظام 
الصندوق املشرتك ولوائحه، وكذلك بدالت غالء املعيشة اليت متنح 

    ً                   ووفقا  للممارسات املتبعة للمستفيدين من صندوق التأمينات ملوظفي االحتاد، 
 فيه؛

73 
PP-98 
PP-02 

PP-06 

امليزانية وينظر يف ميزانية فرتة السنتني لالحتاد ويقرها،  يستعرض )7 
 101                                                        ً       (الواردة يف تقرير اإلدارة املالية الذي يعده األمني العام وفقا  للرقم املتوقعة

        ً          ددة، آخذا  باحلسبان اليت تلي فرتة ميزانية حم السنتنيمن هذه االتفاقية) لفرتة 
من الدستور وكذلك  50 مقررات مؤمتر املندوبني املفوضني املتعلقة بالرقم

من الدستور؛  51                                     ً             احلدود املالية اليت يضعها هذا املؤمتر وفقا  ألحكام الرقم
                                    ً                         ويؤمن أكرب اقتصاد ممكن يف النفقات، واضعا  نصب عينيه التزام االحتاد 

لس، يف عمله باحلصول على نتائج مرضية يف أ سرع وقت ممكن. ويراعي ا
يف اخلطة  تردهذا، األولويات اليت حيددها مؤمتر املندوبني املفوضني كما 

األمني  جلنة التنسيق املعرب عنها يف تقرير االسرتاتيجية لالحتاد، ووجهات نظر
من هذه االتفاقية، وتقرير اإلدارة املالية املشار إليه  86العام املشار إليه يف الرقم 

لس سنويا  اإليرادات والنفقات  101 يف الرقم                                   ً                    من هذه االتفاقية. ويستعرض ا
     ً                       ، وفقا  لقرارات مؤمتر املندوبني حسب االقتضاءدف إدخال تعديالت 

 املفوضني ومقرراته؛
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املراجعة السنوية حلسابات االحتاد يتخذ الرتتيبات الالزمة إلجراء  8)  74
اليت يعدها األمني العام، ويوافق على هذه احلسابات، عند االقتضاء، لعرضها 

 التايل؛ على مؤمتر املندوبني املفوضني

75 
PP-98 

يتخذ الرتتيبات الالزمة لدعوة مؤمترات االحتاد ومجعياته إىل  9) 
اد بالتوجيهات املناسبة، فيما االنعقاد، ويزود األمانة العامة وقطاعات االحت

ا التقنية وغريها، يف التحضري للمؤمترات واجلمعيات وتنظيمها،  يتعلق مبساعد
وذلك مبوافقة أغلبية الدول األعضاء إذا تعلق األمر مبؤمتر عاملي أو مجعية، أو 

 ؛إقليمي إذا تعلق األمر مبؤمتر ةاملعني املنطقةأغلبية الدول األعضاء املنتمية إىل 

 من هذه االتفاقية؛ 28يقرر ما يلزم بشأن الرقم  10)  76

    ُّ                                                       يبت  يف تنفيذ املقررات اليت تتخذها املؤمترات واليت هلا آثار مالية؛ 11)  77

يتخذ مجيع التدابري األخرى اليت يراها ضرورية حلسن سري العمل يف  12)  78
ا الدستور وهذه   االتفاقية واللوائح اإلدارية؛االحتاد، ضمن احلدود اليت يقضي 

79 
PP-98 
PP-02 

يتخذ مجيع الرتتيبات الالزمة، بعد موافقة أغلبية الدول األعضاء،  13) 
         ً                                                      ليحل مؤقتا  املسائل غري املنصوص عليها يف الدستور ويف هذه االتفاقية ويف 

 لها؛ميكنها انتظار انعقاد املؤمتر املختص القادم حل اللوائح اإلدارية، واليت ال
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80 
PP-94 

PP-06 

يتوىل مسؤولية التنسيق مع مجيع املنظمات الدولية املشار إليها يف  14) 
من الدستور. وهلذا الغرض، يعقد باسم االحتاد اتفاقات  50و 49 املادتني

من الدستور ويف الرقمني  50 مؤقتة مع املنظمات الدولية املشار إليها يف املادة
269B 269وC االتفاقية، ومع األمم املتحدة تطبيقا  لالتفاق  هذه من         ً                               
تعرض هذه االتفاقات و  ،بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل لالتصاالت املعقود

 8 املادة للحكم ذي الصلة من                                  ً  املؤقتة على مؤمتر املندوبني املفوضني وفقا  
 الدستور؛ من

81 
PP-98 
PP-02 

عن أعماله، خالل ثالثني  يرسل إىل الدول األعضاء حماضر موجزة 15) 
     ً                                                                يوما  بعد كل دورة من دوراته، وكذلك مجيع الوثائق األخرى اليت يراها مفيدة؛

                                 ً                     يقدم إىل مؤمتر املندوبني املفوضني تقريرا  عن أنشطة االحتاد منذ  16)  82
 آخر مؤمتر للمندوبني املفوضني، كما يعرض عليه أي توصيات يراها مناسبة.

 3القسم  

 

 

 5املـادة 
 األمانـة العامـة

 يضطلع األمني العام مبا يلي: 1 83

ً                         يكون مسؤوال  عن إدارة موارد االحتاد إمجاال ، وله أن يفوض إدارة جزء  أ )  84                           ً          
من هذه املوارد إىل نائب األمني العام وكذلك إىل مديري املكاتب، بعد 

 األمر؛ التشاور مع جلنة التنسيق إذا اقتضى
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ينسق أنشطة األمانة العامة وقطاعات االحتاد، مع مراعاة وجهات نظر  ب) 85
جلنة التنسيق للتأكد من استخدام موارد االحتاد أفضل استخدام فعال 

 واقتصادي ممكن؛

86 
PP-98 

لس، يبني همبساعدة جلنة التنسيق، ويعرض     ً  تقريرا  ُ    ي عد  ج)  فيه على ا
األخري للمندوبني املفوضني التطورات يف بيئة االتصاالت منذ املؤمتر 

توصيات تتعلق بسياسة االحتاد واسرتاتيجيته للمستقبل مع ما  ويضمنه
 مالية؛ آثاريرتتب عليهما من 

86A 
PP-98 

مؤمتر املندوبني  يعتمدهاينسق تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية اليت  ) ً ا  ج مكرر 
 لس؛                  ً      ً                              املفوضني ويعد تقريرا  سنويا  عن هذا التنفيذ كي ينظر فيه ا

                                        ً                       ينظم عمل األمانة العامة ويعني موظفيها، وفقا  للتوجيهات اليت يعطيها  د) 87
لس؛  مؤمتر املندوبني املفوضني والقواعد اليت يضعها ا

87A 
PP-98 
PP-02 

ممتدة ملدة أربع سنوات للسنة التالية         ً              يعد سنويا  خطة تشغيلية  ) ً ا  د مكرر 
ا والسنوات الثالث اليت تليها، تغطي  األنشطة اليت جيب أن يقوم 

ً   امتثـاال  لموظفو األمانة العامة  ، واآلثار املالية املرتتبة لخطة االسرتاتيجية      
عليها، مع مراعاة اخلطة املالية اليت يعتمدها مؤمتر املندوبني املفوضني؛ 
وتستعرض األفرقة االستشارية التابعة للقطاعات الثالثة هذه اخلطة 

لس سنويا  باستعراضها واملوافقة عليها؛ التشغيلية الرباعية،                  ً                           ويقوم ا
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يتخذ التدابري اإلدارية املتعلقة مبكاتب قطاعات االحتاد، ويعني موظفي  ه ) 88
              ً                                               هذه املكاتب بناء  على اختيار مدير املكتب املعين واقرتاحاته، على أن 

 ام؛يظل القرار النهائي يف التعيني أو التسريح من اختصاص األمني الع

ا املتخصصة ميس  و) 89 لس بأي قرار تتخذه األمم املتحدة ووكاال يبلغ ا
 شروط اخلدمة والبدالت واملعاشات التقاعدية يف النظام املوحد؛

لس؛ ز) 90  يكفل تطبيق أي لوائح يعتمدها ا

 يقدم املشورة القانونية إىل االحتاد؛ ح) 91

ألغراض التسيري اإلداري، كي يؤمن يشرف على موظفي االحتاد،  ط) 92
استخدامهم أفضل استخدام فعال ممكن، ويطبق عليهم شروط عمل 
النظام املوحد. واملوظفون الذين يعينون ليساعدوا مديري املكاتب 
مباشرة، يتبعون سلطة األمني العام اإلدارية، ويعملون حتت األوامر 

لس اإلدارية العامة؛                                  ً       املباشرة للمديرين املعنيني، ولكن وفقا  لتوجيه  ات ا

 ُ                                                     ي لحق موظفني مبناصب أخرى غري املناصب اليت سبق تعيينهم فيها،  ي) 93
وذلك بصفة مؤقتة حسب متطلبات العمل املتغري يف مقر االحتاد، ويف 

 ضوء املصلحة العامة لالحتاد، وبالتشاور مع مديري املكاتب املعنيني؛
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واملالية الالزمة ملؤمترات كل قطاع واجتماعاته،  يتخذ الرتتيبات اإلدارية ك) 94
 باالتفاق مع مدير املكتب املعين؛

يؤمن أعمال األمانة الالزمة للتحضري ملؤمترات االحتاد وبعدها، مع مراعاة  ل) 95
 قطاع؛ مسؤوليات كل

96 
PP-06 

من  49 املشار إليه يف الرقم األولُ                               ي عد توصيات الجتماع رؤساء الوفود  م)
أي القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته، مع مراعاة نتائج 

 ؛مشاورات إقليمية

ألمانة ملؤمترات االحتاد بالتعاون مع احلكومة الداعية حسب ايؤمن أعمال  ن) 97
االقتضاء، ويقدم اخلدمات والتسهيالت الالزمة النعقاد اجتماعات 

املعين حسب االقتضاء، وباالستفادة من االحتاد، بالتعاون مع املدير 
أعاله. وجيوز لألمني  93                          ً      ً        موظفي االحتاد حسبما يراه الزما ، وفقا  للرقم 

         ً                                           العام أيضا  أن يوفر خدمات األمانة ألي اجتماع آخر يتعلق 
 باالتصاالت على أساس التعاقد، إذا طلب منه ذلك؛

يف الوقت املناسب لوثائق  يتخذ الرتتيبات الالزمة من أجل النشر والتوزيع س) 98
اخلدمة والنشرات اإلعالمية وأي وثائق وملفات أخرى تعدها األمانة 
لس  العامة والقطاعات أو تبلغ إىل االحتاد أو تطلب املؤمترات أو ا
لس قائمة جيرى حتديثها تباعا  بالوثائق الواجب نشرها،                                        ً                         نشرها. ويعد ا

ثائق اخلدمة والوثائق األخرى اليت بعد التشاور مع املؤمتر املعين بشأن و 
 نشرها؛ تطلب املؤمترات
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                                                       ً     يصدر جملة دورية إخبارية وثائقية عامة حول االتصاالت، استنادا  إىل  ع) 99
املعلومات املتجمعة لديه أو املوضوعة حتت تصرفه، مبا فيها املعلومات 

 أخرى؛ اليت قد حيصل عليها من منظمات دولية

100 
PP-98 
PP-06 

ويقدمها إىل نفقات االحتاد  اليت تغطييعد مشروع ميزانية فرتة السنتني  ف)
لس آخذا  يف اليت يقررها مؤمتر املندوبني  املالية احلدود االعتبار         ً   ا

املفوضني، وذلك بعد التشاور مع جلنة التنسيق، والعمل على حتقيق أكرب 
نية هذا من قدر ممكن من االقتصاد يف النفقات. ويتكون مشروع امليزا

 أساس تتضمن املعلومات املتعلقة مبيزانية االحتاد على    َّ  موح دةميزانية 
                     ً                      النتائج، واملوضوعة وفقا  لتوجيهات األمني العام  أساس التكاليف وعلى

                                                        ً      ً   املتعلقة بامليزانية. ويتضمن املشروع صيغتني، تقابل إحدامها منوا  صفريا  يف 
وي أو يقل عن أي حد يضعه                             ً     وحدة املسامهة، وتقابل األخرى منوا  يسا

مؤمتر املندوبني املفوضني بعد أي سحب حمتمل من حساب االحتياطي. 
لس القرار املتعلق بامليزانية ُ     وي رسل  إىل مجيع الدول عليه  بعد موافقة ا
 ؛للعلم األعضاء

          ً     ً                                          ً        يضع تقريرا  سنويا  عن اإلدارة املالية مبساعدة جلنة التنسيق، وفقا  ألحكام  ص) 101
لس. ويتم وضع تقرير عن اإلدارة املالية مع اللو  ائح املالية، ويقدمه إىل ا

حساب إمجايل يعرضان على مؤمتر املندوبني املفوضني التايل للنظر فيهما 
ائية؛  واملوافقة عليهما موافقة 

102 
PP-98 

          ً     ً                                                 يضع تقريرا  سنويا  عن أنشطة االحتاد مبساعدة جلنة التنسيق، وبعد موافقة  ق)
         ُ                         لس عليه يرسل إىل مجيع الدول األعضاء؛ا
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102A 
PP-98 

من  76Aيتوىل إدارة الرتتيبات اخلاصة املشار إليها يف الرقم  ) ً ا  ق مكرر 
الدستور، وتتحمل الدول املوقعة على هذه الرتتيبات تكاليف هذه 

 ؛العام اإلدارة على النحو الذي حتدده باالتفاق مع األمني

 وظائف أمانة االحتاد األخرى؛يقوم جبميع  ر) 103

لس. ش) 104 ا ا  يقوم بكل وظيفة أخرى يكلفه 

105 
PP-06 

 يف مؤمترات االحتاد، بصفة استشاريةاملشاركة جيوز لألمني العام أو لنائبه  2
وجيوز لألمني العام أو ملمثله املشاركة بصفة استشارية يف مجيع اجتماعات 

 االحتاد األخرى.

 4القسم  

 

 

 6املـادة 
 لجنـة التنسيق

تساعد جلنة التنسيق األمني العام وتقدم له املشورة بشأن مجيع  1) 1 106
يف الدستور، واملواد  26املسائل املذكورة يف األحكام ذات الصلة من املادة 

 االتفاقية. ذات الصلة من هذه

الدولية تتوىل اللجنة مسؤولية تأمني التنسيق مع مجيع املنظمات  2)  107
من الدستور، فيما يتعلق بتمثيل االحتاد يف  50و 49املادتني  املذكورة يف

 مؤمترات هذه املنظمات.
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تنظر اللجنة يف نتائج أنشطة االحتاد وتساعد األمني العام يف  3)  108
لس. 86إعداد التقرير املشار إليه يف الرقم   من هذه االتفاقية لعرضه على ا

109 
PP-98 

اتبذل اللجنة جهدها للوصول إىل  2 باإلمجاع. وجيوز لرئيسها،  استنتاجا
إذا مل تدعمه أغلبية أعضاء اللجنة، أن يتخذ قرارات يف حاالت استثنائية على 

املسائل املطروحة أمر عاجل ال ميكنه  أن البت يفمسؤوليته اخلاصة، إذا اعترب 
لس القادمة. ويف هذه الظروف، ي                    ً        ً قدم على الفور تقريرا  كتابيا  انتظار دورة ا

لس حول تلك املسائل، مبينا  األسباب اليت محلته                                             ً                  إىل الدول األعضاء يف ا
                            ً                                      على اختاذ تلك القرارات، ومبلغا  إياها وجهات نظر أعضاء اللجنة اآلخرين 
             ً                                                  املعروضة كتابيا . وإذا كانت املسائل املدروسة يف مثل تلك الظروف ليست 

لس لينظر فيها عند عاجلة ولكنها مع ذل ك مهمة، جيب عرضها على ا
 .التاليةانعقاد دورته 

يدعو اللجنة إىل االنعقاد رئيسها، مرة واحدة كل شهر على األقل،  3 110
                 ً                 ً                          وجيوز أن جتتمع أيضا ، عند احلاجة، بناء على طلب اثنني من أعضائها.

111 
PP-02 

PP-06 

 للدول األعضاء. وإتاحته يتم إعداد تقرير عن أعمال جلنة التنسيق  4
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 5القسم 
 قطاع االتصاالت الراديوية

 

 

 7املـادة 
 المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية

من  90 ُ                                                ً       ي دعى مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية إىل االنعقاد، وفقا  للرقم 1 112
الدستور، لينظر يف مسائل معينة ختص االتصاالت الراديوية. ويعاجل املؤمتر 
                                                                     ً العاملي لالتصاالت الراديوية البنود الواردة يف جدول أعماله الذي يعتمد وفقا  

 لألحكام ذات الصلة من هذه املادة.

جيوز أن يتضمن جدول األعمال ملؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية،  1) 2 113
 يلي:ما 

املراجعة اجلزئية، أو املراجعة الكلية يف حاالت استثنائية، للوائح الراديو  أ )  114
 من الدستور؛ 4املادة  املشار إليها يف

 أي مسألة أخرى ذات طابع عاملي تدخل ضمن اختصاص املؤمتر؛ ب) 115

بند يتعلق بالتعليمات املوجهة إىل جلنة لوائح الراديو وإىل مكتب  ج) 116
 االتصاالت الراديوية فيما خيص أنشطتهما، والنظر يف هذه األنشطة؛

117 
PP-98 

حتديد املواضيع اليت جيب أن تدرسها مجعية االتصاالت الراديوية وجلان  د)
دراسات االتصاالت الراديوية، وكذلك األمور اليت جيب أن تنظر فيها 

 يوية.لالتصاالت الراد املقبلةاجلمعية واليت ختص املؤمترات 

 

  



91 CV/Art. 7  

118 
PP-94 
PP-98 

                                ً                 حتديد اإلطار العام جلدول األعمال سلفا  قبل املؤمتر بفرتة  ينبغي 2) 
لس جدول األعمال النهائي  ،ترتاوح بني أربع سنوات وست سنوات، وحيدد ا

ويفضل أن يفعل ذلك قبل املؤمتر بسنتني، مبوافقة أغلبية الدول األعضاء 
هاتني الصيغتني  وضعمن هذه االتفاقية. وجيب  47 ومبراعاة أحكام الرقم

    ً طبقا  جلدول األعمال على أساس توصيات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية، 
 من هذه االتفاقية. 126لرقم ألحكام ا

يتضمن جدول األعمال كل مسألة يقرر مؤمتر للمندوبني املفوضني  3)  119
 إدراجها فيه.

           ً      األعمال بناء على: جيوز تغيري جدول 1) 3 120

121 
PP-98 

                                                      ً     طلب من ربع الدول األعضاء على األقل، وتوجه الطلبات إفراديا  إىل  أ ) 
لس قصد املوافقة؛ أو  األمني العام الذي يعرضها على ا

لس. ب) 122  اقرتاح من ا

123 
PP-98 

ائيا  التعديالت املقرتحة يف جدول أعمال مؤمتر عاملي  2)              ً                                         ال تعتمد 
لالتصاالت الراديوية إال مبوافقة أغلبية الدول األعضاء، مع مراعاة أحكام 

 من هذه االتفاقية. 47 الرقم

 وفوق ذلك يقوم املؤمتر مبا يلي: 4 124

يتفحص تقرير مدير املكتب عن أنشطة القطاع منذ انعقاد املؤمتر  1)  125
 عليه؛ األخري، ويوافق

لس  2)  126 تتعلق بالبنود الواجب إدراجها يف يوجه توصيات إىل ا
جدول األعمال ملؤمتر قادم، ويعرض وجهات نظره حول جداول أعمال 
مؤمترات االتصاالت الراديوية على مدى أربع سنوات على األقل، مع تقديراته 

 لآلثار املالية املرتتبة عليها؛
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مني ُ   ِّ                                           ي ضم ن مقرراته تعليمات أو طلبات، حبسب احلال، إىل األ 3)  127
 االحتاد. العام وإىل قطاعات

جيوز للرئيس ولنواب الرئيس جلمعية االتصاالت الراديوية، أو للجان  5 128
الدراسات ذات الصلة، أن يشاركوا يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

 املصاحب هلا.

 

 

 8املـادة 
 جمعيات االتصـاالت الراديويـة

الراديوية يف التوصيات املتعلقة باملسائل اليت تنظر مجعية االتصاالت  1 129
ا اخلاصة، أو حتال إليها من مؤمتر املندوبني املفوضني أو             ً                                                         تعتمدها وفقا  إلجراءا
لس، أو من جلنة لوائح الراديو، وتصدر توصيات  أي مؤمتر آخر، أو من ا

 بشأن املوضوع إذا استدعى األمر.

129A 
PP-02 

  َّ                                                    ختو ل مجعية االتصاالت الراديوية اعتماد أساليب وإجراءات عمل  )     ً مكررا   1
 من الدستور. 145A    ً       وفقا  للرقم  القطاعإلدارة أنشطة 

 أعاله، مبا يلي: 129تقوم مجعية االتصاالت الراديوية، فيما يتعلق بالرقم  2 130

131 
PP-98 

                ً        جلان الدراسات وفقا  ألحكام  اليت تعدها تقاريرال تنظر يف 1) 
من هذه االتفاقية، وتوافق على مشاريع التوصيات الواردة يف هذه  157 الرقم

تقارير الفريق االستشاري  تنظر يفالتقارير، أو تعدهلا أو ترفضها، كما 
 ؛االتفاقية من هذه 160H للرقم     ً وفقا   املعدة لالتصاالت الراديوية

  



93 CV/Art. 8  

املسائل الراهنة توافق على برنامج العمل الناتج عن استعراض  2)  132
واملسائل املستجدة، وحتدد درجة أولوية هذه املسائل، ومدى استعجاهلا، 
واآلثار املالية املقدرة للقيام بدراستها واملهلة املطلوبة ألدائها، مع مراعاة احلاجة 

 االحتاد؛ إىل حتميل احلد األدىن من املتطلبات على موارد

 132 املوافق عليه واملشار إليه يف الرقمتقرر، يف ضوء برنامج العمل  3)  133
إذا كان األمر يدعو إىل استبقاء جلان الدراسات احلالية، أو حلها،  أعاله، ما

أو إحداث جلان دراسات جديدة، وتعهد إىل كل منها باملسائل املطلوبة 
 دراستها؛

م البلدان النامية قدر املستطاع، بغية تسه 4)  134 يل ُ َ                                                      جت  مع املسائل اليت 
 مشاركة هذه البلدان يف دراسة هذه املسائل؛

تبدي آراءها بشأن املسائل اليت تدخل ضمن اختصاصها،  5)  135
 استجابة لطلبات مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية؛

136 
PP-98 

          ً                                             تقدم تقريرا  إىل املؤمتر العاملي الالحق لالتصاالت الراديوية عن  6) 
تضمينها يف جدول األعمال ملؤمترات قادمة تقدم األعمال بشأن نقاط ميكن 

 ؛لالتصاالت الراديوية

136A 
PP-02 

تقرر ما إذا كانت احلاجة تدعو إىل االحتفاظ بأفرقة أخرى أو  7) 
                               ّ                       حلها أو إحداث أفرقة جديدة وتعني رؤساءها ونواب رؤسائها؛

136B 
PP-02 

ه؛ وال أعال 136A تضع اختصاصات األفرقة املشار إليها يف الرقم 8) 
 توصيات. تعتمد تلك األفرقة مسائل وال

 

 

  



 CV/Art. 9 94 

يرتأس مجعية االتصاالت الراديوية شخص تسميه حكومة البلد الذي  3 137
ينعقد فيه االجتماع، وعندما ينعقد االجتماع يف مقر االحتاد يرتأسها شخص 

ا. ويساعد الرئيس نواب للرئيس تنتخبهم اجلمعية.  تنتخبه اجلمعية ذا

137A 
PP-98 
PP-02 

الفريق االستشاري لالتصاالت تكلف جيوز جلمعية اتصاالت راديوية أن  4
مبسائل حمددة تقع يف إطار اختصاصها، باستثناء املسائل املتعلقة  الراديوية

باإلجراءات اليت تغطيها لوائح الراديو، مع توضيح التدابري املطلوبة بشأن هذه 
 .املسائل

 

 

 9املـادة 
 اإلقليمية لالتصاالت الراديويةالمؤتمرات 

138 
98-PP 

ال جيوز أن يتناول جدول األعمال ملؤمتر إقليمي لالتصاالت الراديوية إال  
مسائل اتصاالت راديوية معينة ذات طابع إقليمي، مبا يف ذلك التوجيهات إىل 
جلنة لوائح الراديو وإىل مكتب االتصاالت الراديوية بشأن أنشطتهما املتعلقة 

أخرى.  مناطقشريطة أال تتعارض هذه التوجيهات مع مصاحل  ،نطقة املعنيةبامل
تنطبق و جدول أعماله.  وال جيوز أن تناقش يف املؤمتر إال املسائل املدرجة يف

 123إىل  118 على املؤمترات اإلقليمية لالتصاالت الراديوية أحكام األرقام من
ق بالدول األعضاء املنتمية إىل من هذه االتفاقية، ولكنها تنطبق فقط فيما يتعل

 .املنطقة املعنية
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 10املـادة 
 لجنة لوائح الراديو

139 
98-PP 

 (ملغاة) 

140 
PP-02 

 من الدستور، تنظر اللجنة: 14إضافة إىل الوظائف املذكورة يف املادة  2
يف تقارير مدير مكتب االتصاالت الراديوية املتعلقة بدراسة  1) 

                     ً                                      التداخالت الضارة، بنـاء  على طلب من إدارة أو أكثر من اإلدارات حاالت 
 املهتمة، وتقوم بصياغة التوصيات الالزمة يف هذا الصدد؛

كذلك يف الطلبات املقدمة من إدارة أو أكثر من اإلدارات املهتمة  2) 
الستئناف النظر بصورة مستقلة عن املكتب يف القرارات اليت اختذها املكتب 

 الرتددات. علق بتخصيصاتفيما يت

141 
PP-02 

جيب على أعضاء اللجنة أن يشاركوا بصفة استشارية يف مؤمترات  3
االتصاالت الراديوية. ويف هذه احلالة ال جيوز لألعضاء املشاركة يف هذه 

م.  املؤمترات بصفة أعضاء يف وفود بلدا

141A 
PP-02 

جنة أن يشاركا بصفة جيب على عضوين من اللجنة تسميهما الل      ً مكررا ) 3
مؤمترات املندوبني املفوضني ومجعيات االتصاالت الراديوية. ويف  استشارية يف

هذه احلالة ال جيوز هلذين العضوين املسميني من اللجنة املشاركة يف هذه 
 بلديهما. املؤمترات أو اجلمعيات بصفة أعضاء يف وفدي

ة والتأمني، اليت يتكبدها ال يتحمل االحتاد إال نفقات السفر واإلقام 4 142
 أعضاء اللجنة ملمارسة وظائفهم يف خدمة االحتاد.
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142A 
PP-02 

يتمتع أعضاء اللجنة، يف ممارسة وظائفهم يف خدمة االحتاد على  )     ً مكررا   4
الدستور واالتفاقية، أو أثناء القيام ببعثات لصاحل االحتاد،  النحو احملدد يف

الوظيفية املكافئة ملا متنحه كل دولة عضو للمسؤولني باالمتيازات واحلصانات 
                    ً                                         املنتخبني يف االحتاد، رهنا  باألحكام ذات الصلة يف التشريع الوطين أو يف 
التشريعات األخرى املطبقة يف كل دولة عضو. ومتنح هذه االمتيازات 
                                   ً                           واحلصانات الوظيفية ألعضاء اللجنة حتقيقا  ملصلحة االحتاد وليس ملصلحتهم 

خصية. وجيوز لالحتاد، بل وجيب عليه، أن يرفع احلصانة املمنوحة لعضو يف الش
اللجنة يف مجيع احلاالت اليت يعتقد فيها أن هذه احلصانة تعوق سالمة إقامة 

 العدل ويعتقد أنه ميكن رفعها دون اإلضرار مبصاحل االحتاد.

 تكون أساليب عمل اللجنة على النحو التايل: 5 143

                            ً       ً                 ب أعضاء اللجنة من بينهم رئيسا  ونائبا  للرئيس، ميارسان ينتخ 1)  144
وظائفهما ملدة سنة واحدة، مث يتوىل نائب الرئيس بعد كل سنة خالفة الرئيس، 
وينتخب نائب رئيس جديد. ويقوم أعضاء اللجنة عند غياب الرئيس ونائبه، 

 بانتخاب رئيس مؤقت من بينهم هلذا الظرف.

145 
PP-02 

                           ً                    نة عادة أربعة اجتماعات سنويا  على األكثر، مدة كل تعقد اللج 2) 
                                         ً                     منها مخسة أيام على األكثر، يف مقر االحتاد عموما ، وينبغي أن حيضر هذه 
االجتماعات ثلثا أعضائها على األقل. وجيوز للجنة أن تقوم مبهامها باستعمال 
وسائل االتصال احلديثة. وجيوز مع ذلك للجنة، إذا رأت ضرورة ذلك، أن 

عقد، حسب املسائل اليت يتعني النظر فيها، اجتماعات إضافية ميكن أن متتد ت
 يف حالة استثنائية إىل أسبوعني.
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ا باإلمجاع. وإذا مل يتسن  هلا  3)  146 ّ     تبذل اللجنة جهدها الختاذ قرارا                                                  
                ً                                         يعترب القرار سليما  إال إذا صوت لصاحله ثلثا أعضاء اللجنة على  ذلك، ال

نع التصويت بالوكالة.األقل. ولكل                                  ُ                     عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد، ومي 

جيوز للجنة أن تعتمد الرتتيبات الداخلية اليت تراها ضرورية لعملها،  4)  147
   ً                                                ُ                وفقا  ألحكام الدستور وهذه االتفاقية ولوائح الراديو. وت نشر هذه األحكام  

 للجنة. كجزء من القواعد اإلجرائية

 

 

 11املـادة 
 دراسات االتصـاالت الراديويـةلجان 

تقوم مجعيات االتصاالت الراديوية بإنشاء جلان دراسات االتصاالت  1 148
 الراديوية.

149 
PP-98 

تضطلع جلان دراسات االتصاالت الراديوية بدراسة املسائل  1) 2
    ً                                                       وفقا  إلجراء حتدده مجعية االتصاالت الراديوية، وتعد مشاريع توصيات املعتمدة 

من  247إىل  246A                 ً                                 بغية اعتمادها وفقا  لإلجراء املنصوص عليه يف األرقام من 
 هذه االتفاقية.

149A 
PP-98 

تضطلع جلان الدراسات كذلك بدراسة املواضيع احملددة يف  )     ً مكررا   1 
املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية. وجيب القرارات والتوصيات الصادرة عن 

 156                                                           ً       أن ترد نتائج هذه الدراسات يف التوصيات أو التقارير املعدة وفقا  للرقم
 أدناه.
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150 
PP-98 

 158 الرقم                                       ً            تركز دراسة املسائل واملواضيع املذكورة آنفا ، مع مراعاة 2) 
 يلي: ماأدناه، على 

151 
PP-98 

لرتددات الراديوية يف االتصاالت الراديوية لألرض استعمال طيف ا أ ) 
واالتصاالت الراديوية الفضائية، واستعمال مدار السواتل املستقرة بالنسبة 

 أخرى؛ ساتليةإىل األرض ومدارات 

 خصائص األنظمة الراديوية وأداؤها؛ ب) 152

 تشغيل احملطات الراديوية؛ ج) 153

 يف املسائل املتعلقة باالستغاثة والسالمة.جوانب "االتصال الراديوي"  د ) 154

155 
PP-98 

لمسائل ذات الطابع ل      ً عموما   هذه الدراسات تتصدىال  3) 
أن تؤخذ يف االعتبار يف احلاالت جيوز االقتصادي، لكن العوامل االقتصادية 

 اليت تفرض إجراء مقارنات بني عدة حلول تقنية أو تشغيلية.

                     ً                   االتصاالت الراديوية أيضا  باألعمال التحضريية تقوم جلان دراسات  3 156
املتعلقة باملسائل التقنية والتشغيلية واإلجرائية اليت تعرض على مؤمترات 
االتصاالت الراديوية العاملية أو اإلقليمية للنظر فيها، كما تقوم بإعداد تقارير 

وية                   ً                                         حول هذه املسائل وفقا  لربنامج العمل الذي تضعه مجعية اتصاالت رادي
لس.                   ً                           ذا الشأن أو تبعا  للتوجيهات الصادرة عن ا

                       ً                                   تعد كل جلنة دراسات تقريرا  تقدمه إىل مجعية االتصاالت الراديوية،  4 157
                                          ً                           تستعرض فيه سري العمل، والتوصيات املعتمدة وفقا  إلجراء التشاور املشار إليه 

ليت تعرض على أعاله، ومشاريع التوصيات اجلديدة أو املراجعة ا 149يف الرقم 
 اجلمعية للنظر فيها.
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من الدستور، يقوم قطاع االتصاالت الراديوية  79مع مراعاة أحكام الرقم  5 158
 151وقطاع تقييس االتصاالت باستمرار باستعراض املهام املذكورة يف األرقام 

من هذه االتفاقية فيما يتعلق بقطاع تقييس  193الرقم  أعاله ويف 154إىل 
ت، بغية التوصل إىل اتفاق مشرتك بشأن إقرار التعديالت الواجب االتصاال

إدخاهلا يف توزيع املسائل اليت يدرسها القطاعان. ويتعاون هذان القطاعان 
ذا االستعراض والتوصل إىل       ً      ً                                                            تعاونا  وثيقا ، ويعتمدان إجراءات تتيح هلما القيام 

االتفاق، ميكن  اتفاقات يف الوقت املناسب وبأسلوب فعال. ويف حال عدم
لس على مؤمتر املندوبني املفوضني للبت فيها.  عرض املسألة عن طريق ا

جيب على جلان دراسات االتصاالت الراديوية، أثناء اضطالعها مبهامها،  6 159
أن تويل ما جيب من االهتمام لدراسة املسائل وصياغة التوصيات املتعلقة 

النامية، وتنميتها، وحتسينها على مباشرة بإقامة االتصاالت يف البلدان 
الصعيدين اإلقليمي والدويل. وتؤدي جلان الدراسات أعماهلا، آخذة باحلسبان 
الواجب عمل املنظمات الوطنية واإلقليمية واملنظمات الدولية األخرى املهتمة 
باالتصاالت الراديوية، وتتعاون مع هذه املنظمات، واضعة يف اعتبارها أن 

           ً                            يبقى حمتفظا  مبوقعه املهيمن يف جمال االتصاالت. االحتاد جيب أن

ً                                                        عمال  على تسهيل استعراض أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية، ينبغي  7 160   
تم  اختاذ تدابري ترمي إىل تشجيع التعاون والتنسيق مع املنظمات األخرى اليت 
باالتصاالت الراديوية ومع قطاعي تقييس االتصاالت وتنمية االتصاالت. 
ذه التدابري  ومجعية االتصاالت الراديوية هي اليت تقرر املهام احملددة املتعلقة 

 وشروط املشاركة وقواعد تطبيق هذه التدابري.
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98-PP 

 

 11Aاملـادة 
 الفريق االستشاري لالتصاالت الراديويـة

160A 
98-PP 

02-PP 

ملشاركة ممثلني عن   ً ا  الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية مفتوحيكون  1
 إدارات الدول األعضاء وممثلني عن أعضاء القطاع ولرؤساء جلان الدراسات

 ، وهو يتصرف من خالل املدير.واألفرقة األخرى

160B 
PP-98 

 يضطلع الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية مبا يلي: 2

160C 
PP-98 
PP-02 

املالية  سائلواملاألولويات والربامج والعمليات  يستعرض 1) 
 واالسرتاتيجيات املتعلقة جبمعيات االتصاالت الراديوية وجلان الدراسات

والتحضري ملؤمترات االتصاالت الراديوية، وأي أمور خاصة  واألفرقة األخرى
ا إليه مؤمتر من مؤمترات االحتاد أو مجعية من مجعيات االتصاالت  يعهد 

لس؛  الراديوية أو ا

160CA 
PP-02 

يستعرض تنفيذ اخلطة التشغيلية للفرتة السابقة، لتحديد  )     ً مكررا   1 
االت اليت مل حيقق فيها املكتب األهداف الواردة يف اخلطة أو اليت مل  ا

يتمكن من حتقيقها، ويسدي إىل املدير املشورة بشأن اختاذ التدابري التصحيحية 
 الالزمة؛

160D 
PP-98 

التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل املعد مبوجب أحكام  يستعرض 2) 
 االتفاقية؛ من هذه 132 الرقم

160E 
PP-98 

 اخلطوط التوجيهية الالزمة ألعمال جلان الدراسات؛ يضع 3) 

160F 
PP-98 

                                      ً               الرتتيبات الالزمة لتحقيق أمور منها خصوصا  تعزيز التعاون بيوصي  4) 
خرى، ومع قطاع تقييس االتصاالت وقطاع والتنسيق مع هيئات التقييس األ

 العامة؛ تنمية االتصاالت واألمانة

 
  



101 CV/Art. 12  

160G 
PP-98 

مع اإلجراءات اليت  مبا يتفقيعتمد إجراءات العمل اخلاصة به  5) 
 الراديوية؛ تعتمدها مجعية االتصاالت

160H 
PP-98 

         ً                                            ً      يعد تقريرا  يعرضه على مدير مكتب االتصاالت الراديوية مبينا  فيه  6) 
 ؛بشأن النقاط املوضحة أعالهاملتخذة التدابري 

160I 
PP-02 

         ً                                                  يعد تقريرا  جلمعية االتصاالت الراديوية بشأن املسائل املسندة إليه  7) 
 من هذه االتفاقية وحييله إىل املدير لعرضه على اجلمعية. 137A     ً      وفقا  للرقم

 

 

 12املـادة 
 مكتب االتصـاالت الراديويـة

يقوم مدير مكتب االتصاالت الراديوية بتنظيم أعمال قطاع االتصاالت  1 161
الراديوية وتنسيقها. ووظائف املكتب تكملها الوظائف احملددة يف أحكام لوائح 

 الراديو.

 يضطلع املدير، على وجه اخلصوص، مبا يلي: 2 162

 فيما يتعلق مبؤمترات االتصاالت الراديوية: 1)  163

164 
PP-98 
PP-02 

وللمكتب،  واألفرقة األخرى ينسق األعمال التحضريية للجان الدراسات أ ) 
ويبلغ الدول األعضاء وأعضاء القطاع بنتائج هذه األعمال، وجيمع 

م، ويعرض على املؤمتر تقريرا  شامال   ً  تعليقا يتضمن مقرتحات جيوز أن                                ً     
 ذات طابع تنظيمي؛
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165 
PP-02 

ُ   ً                                             يشارك ح كما  ولكن بصفة استشارية يف مداوالت مؤمترات االتصاالت  ب)       
الراديوية ومجعية االتصاالت الراديوية ويف مداوالت جلان دراسات 
االتصاالت الراديوية واألفرقة األخرى. ويتخذ املدير مجيع التدابري الالزمة 
للتحضري ملؤمترات االتصاالت الراديوية واجتماعات قطاع االتصاالت 

من هذه  94                                        ً              الراديوية، بالتشاور مع األمانة العامة وفقا  ألحكام الرقم 
                                                    ً          االتفاقية، ومع قطاعي االحتاد اآلخرين، عند االقتضاء، مراعيا  املراعاة 

لس املتعلقة بإجراء هذا التحضري؛  الواجبة توجيهات ا

يقدم املساعدة للبلدان النامية يف األعمال التحضريية ملؤمترات  ج) 166
 االتصاالت الراديوية.

 فيما يتعلق بلجنة لوائح الراديو: 2)  167

يقوم بإعداد مشروع القواعد اإلجرائية ويقدمه إىل جلنة لوائح الراديو  أ )  168
للموافقة عليه. ويتضمن مشروع القواعد اإلجرائية، ضمن أمور أخرى، 

 الراديو؛طرائق احلساب والبيانات الالزمة لتطبيق أحكام لوائح 

169 
PP-98 
PP-02 

لوائح الراديو لجنة بالقواعد اإلجرائية ليقوم بتبليغ مجيع الدول األعضاء  ب)
ذا الشأن بديهااليت ت املالحظاتوجيمع   ؛وحييلها إىل اللجنة اإلدارات 

170 
PP-02 

                                      ً                      يعاجل املعلومات املتلقاة من اإلدارات تطبيقا  لألحكام ذات الصلة من  ج)
اديو ومن االتفاقات اإلقليمية والقواعد اإلجرائية ذات الصلة، لوائح الر 

 املناسب؛          ُ                     ويعدها لتنشر عند اللزوم بالشكل
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يطبق القواعد اإلجرائية اليت توافق عليها اللجنة، وحيضر النتائج وينشرها  د) 171
      ً                                                     استنادا  إىل هذه القواعد، ويعرض على اللجنة أمر إعادة تفحص أي 

على طلب إحدى اإلدارات إذا كان ال ميكن التوصل إىل حل نتيجة بناء 
 باستعمال القواعد اإلجرائية؛

         ً                                                       يقوم، وفقا  لألحكام ذات الصلة من لوائح الراديو، بالتدوين والتسجيل  ه ) 172
املنهجيني لتخصيصات الرتدد وخلصائص املواقع املدارية املصاحبة عند 

الدويل للرتددات. كما أنه االقتضاء، ويقوم بتحديث السجل األساسي 
يراجع ما يتضمنه هذا السجل من تدوينات بغية تعديل أو إلغاء 
البيانات اليت ختتلف عن االستعمال الفعلي لطيف الرتددات حسب 

 احلال، وذلك باالتفاق مع اإلدارة املعنية؛

 يقدم املساعدة إىل اإلدارة أو اإلدارات اليت تطلب املساعدة للتوصل إىل و) 173
حاالت التداخالت الضارة، كما أنه يقوم بعمل حتقيقات، ويعد  حل يف

       ً                    ّ                                   تقريرا  تنظر فيه اللجنة يضمنه مشاريع توصيات إىل اإلدارات املعنية؛

 يقوم بوظائف األمني التنفيذي للجنة؛ ز) 174

175 
PP-02 

ينسق أعمال جلان دراسات االتصاالت الراديوية واألفرقة األخرى،  3) 
ً                      مسؤوال  عن تنظيم هذه األعمال؛ويكون       

175A 
PP-98 

يقدم الدعم الالزم للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية،  ) ً ا  مكرر  3 
          ً       ً                                                 ويعرض سنويا  تقريرا  على الدول األعضاء وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية 

لس بشأن نتائج أعمال الفريق االستشاري  ؛وعلى ا
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175B 
PP-98 
PP-02 

يتخذ التدابري العملية الالزمة لتسهيل مشاركة البلدان  )     ً ثانيا        ً مكررا   3 
 .واألفرقة األخرى النامية يف جلان دراسات االتصاالت الراديوية

 وفوق ذلك، يقوم املدير مبا يلي: 4)  176

177 
PP-98 

جيري الدراسات الالزمة لتقدمي املشورة، بغية تشغيل أكرب عدد ممكن من  أ )
 الراديوية يف أجزاء طيف الرتددات اليت حيتمل أن حتدث فيهاالقنوات 

تداخالت ضارة، وكذلك بغية استعمال مدار السواتل املستقرة بالنسبة 
ً  إىل األرض وغريه من املدارات الساتلية استعماال  منصفا  وفعاال         ً      ً                                        

ساعدة، املالدول األعضاء اليت تطلب  احتياجات        ً             واقتصاديا ، مع مراعاة 
اخلاصة بالبلدان النامية، وكذلك املوقع اجلغرايف اخلاص  تواالحتياجا

 لبعض البلدان؛

178 
PP-98 
PP-06 

     ً آليا  ضاء وأعضاء القطاع بشكل مقروء عيتبادل البيانات مع الدول األ  ب)
وبأشكال أخرى، ويعد الوثائق وقواعد البيانات اخلاصة بقطاع 

مع  الالزمةرتتيبات     ً           تباعا ، ويتخذ ال ويستكملهااالتصاالت الراديوية 
 172                                                   ً       األمني العام إذا اقتضى األمر، لنشرها بلغات االحتاد، وفقا  للرقم

 من الدستور؛

                                 ً  ميسك السجالت الالزمة ويستكملها تباعا ؛ ج) 179

180 
PP-98 
PP-02 

                                            ً                عرض على املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية تقريرا  عن أنشطة قطاع ي د)
االتصاالت الراديوية منذ آخر مؤمتر. وإذا مل يكن هناك مؤمتر عاملي 

 الفرتة املمتدةالتقرير الذي يغطي  ُ    ي عرضخمطط له لالتصاالت الراديوية، 
لس، كما ي   اء عرض على الدول األعضاء وأعض                            ُ منذ آخر مؤمتر على ا

 ؛للعلمالقطاع 
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يضع ميزانية تقديرية قائمة على التكاليف اليت تقابل احتياجات قطاع  )ه  181
االتصاالت الراديوية، وحييلها إىل األمني العام لتنظر فيها جلنة التنسيق 

 من أجل إدراجها يف ميزانية االحتاد؛

181A 
PP-98 
PP-02 

أربع سنوات تغطي السنة التالية وفرتة          ً                      يعد سنويا  خطة تشغيلية ممتدة ملدة  و)
السنوات الثالث اليت تليها، مبا يف ذلك اآلثار املالية املرتتبة على 
ا املكتب لدعم القطاع ككل، ويستعرض  األنشطة اليت جيب أن يقوم 
الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية هذه اخلطة التشغيلية الرباعية 

لن هذه االم 11A مادة   ً    وفقا  لل     ً             سنويا  باستعراضها  ستفاقية ويقوم ا
 واملوافقة عليها؛

خيتار املدير املوظفني التقنيني واإلداريني ملكتب االتصاالت الراديوية يف  3 182
لس. ويعني األمني العام هؤالء املوظفني  إطار امليزانية اليت يوافق عليها ا

رار النهائي يف التعيني أو التقنيني واإلداريني باالتفاق مع املدير. ويعود الق
 التسريح إىل األمني العام.

يقدم املدير الدعم التقين الالزم إىل قطاع تنمية االتصاالت يف إطار  4 183
 أحكام الدستور وأحكام هذه االتفاقية.
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 6القسم 
 اع تقييس االتصـاالتـقط

98-PP 

 

 13املـادة 
 الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت

184 
98-PP 

من  104ُ                                               ً       ت دعى مجعية عاملية لتقييس االتصاالت إىل االنعقاد، وفقا  للرقم  1
 الدستور، لتنظر يف مسائل معينة ختص تقييس االتصاالت.

184A 
PP-02 

  َّ                                              ختو ل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت اعتماد أساليب  )     ً مكررا   1
 من الدستور. 145A                                    ً       وإجراءات عمل إلدارة أنشطة القطاع وفقا  للرقم 

185 
PP-98 

 املسائل اليت جيب أن تدرسها مجعية عاملية لتقييس االتصاالت وأن 2
ا وفقا   ا توصيات هي املسائل اليت تكون اجلمعية قد اعتمد                                                            ً تصدر بشأ

ا اخلاصة، أو املسائل اليت  مؤمتر املندوبني املفوضني أو أي  حييلها إليهاإلجراءا
لس.  مؤمتر آخر أو ا

186 
PP-98 

 من الدستور، مبا يلي: 104            ً             اجلمعية، وفقا  ألحكام الرقم  تضطلع 3

187 
PP-98 
PP-02 

من  194                                   ً              التقارير اليت تعدها جلان الدراسات وفقا  ألحكام الرقم يف  تنظر أ )
هذه االتفاقية وتوافق على مشاريع التوصيات الواردة يف هذه التقارير أو 

تقارير الفريق االستشاري لتقييس  وتنظر يفتعدهلا أو ترفضها، 
 من هذه االتفاقية؛ 197Iو 197H            ً        االتصاالت وفقا  للرقمني 
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توافق على برنامج العمل الناتج عن استعراض املسائل الراهنة واملسائل  ب) 188
املستجدة، وحتدد درجة أولوية هذه املسائل، ومدى استعجاهلا، واآلثار 

بدراستها واملهلة املتوقعة ألدائها، مع مراعاة احلاجة املالية املقدرة للقيام 
 االحتاد؛ إىل حتميل احلد األدىن من املتطلبات على موارد

 188تقرر، يف ضوء برنامج العمل املوافق عليه واملشار إليه يف الرقم  ج) 189
أعاله، ما إذا كان األمر يدعو إىل االحتفاظ بلجان الدراسات القائمة، 

إحداث جلان دراسات جديدة، وتعهد إىل كل منها  أو حلها، أو
 باملسائل املطلوبة دراستها؛

190 
PP-98 

م   د ) م البلدان النامية قدر املستطاع، بغية تسهيل ُ  ّ جت   مشاركةع املسائل اليت 
 املسائل؛ هذههذه البلدان يف دراسة 

األخري، وتوافق  تنظر يف تقرير املدير عن أنشطة القطاع منذ انعقاد املؤمتر ه ) 191
 عليه؛

191A 
PP-02 

تقرر ما إذا كانت احلاجة تدعو إىل االحتفاظ بأفرقة أخرى أو حلها أو  و )
                       ّ                       إحداث أفرقة جديدة وتعني رؤساءها ونواب رؤسائها؛

191B 
PP-02 

تعتمد  أعاله، وال 191Aاختصاصات األفرقة املشار إليها يف الرقم تضع  ز )
 توصيات. تلك األفرقة مسائل وال

191C 
PP-98 

جلمعية عاملية لتقييس االتصاالت أن تكلف الفريق االستشاري  جيوز 4
يف إطار اختصاصها مع توضيح التدابري تقع لتقييس االتصاالت مبسائل حمددة 

 املسائل. املطلوبة بشأن هذه

191D 
PP-98 
PP-02 

البلد حكومة  رئيس تسميهعاملية لتقييس االتصاالت المعية اجلأس رت ي 5
 االجتماع يف مقر االحتاد وعندما ينعقد ،الذي ينعقد فيه هذا االجتماع

ا. ويساعد الرئيس نواب للرئيس تنتخبهم رئيس  يرتأسها تنتخبه اجلمعية ذا
 اجلمعية.
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 14املـادة 
 لجان دراسات تقييس االتصاالت

192 
98-PP 

تضطلع جلان دراسات تقييس االتصاالت بدراسة املسائل املعتمدة  1) 1
   ً                                                               وفقا  إلجراء حتدده اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت، وتعد مشاريع توصيات 

من  247إىل  246A                 ً                                 بغية اعتمادها وفقا  لإلجراء املنصوص عليه يف األرقام من 
 هذه االتفاقية.

ائل التقنية والتشغيلية والتعريفية تتوىل جلان الدراسات دراسة املس 2)  193
املتعلقة باالتصاالت وإعداد توصيات يف هذا املوضوع بغية تقييس االتصاالت 

أدناه، وتعد خاصة توصيات  195                      ً               على الصعيد العاملي، رهنا  بأحكام الرقم 
بشأن التوصيل البيين لألنظمة الراديوية يف شبكات االتصاالت العمومية 

ملطلوبة هلذه التوصيالت البينية. أما املسائل التقنية وبشأن جودة األداء ا
                                            ً                    والتشغيلية اليت تتعلق باالتصاالت الراديوية خصوصا  واملذكورة يف األرقام 

من هذه االتفاقية فتدخل ضمن اختصاص قطاع  154 إىل 151 من
 االتصاالت الراديوية.

194 
PP-98 

ة العاملية لتقييس                        ً                تعد كل جلنة دراسات تقريرا  تقدمه إىل اجلمعي 3) 
                       ً        ، والتوصيات املعتمدة وفقا  إلجراء سري العملاالتصاالت، تبني فيه حالة 

أعاله، ومشاريع التوصيات اجلديدة أو  192 يف الرقم املشاورة املشار إليه
 .للنظر فيها اجلمعية تعرض علىاملراجعة اليت 
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من الدستور، يقوم قطاع تقييس  105مع مراعاة أحكام الرقم  2 195
االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية باستمرار باستعراض املهام املذكورة يف 

من هذه االتفاقية واليت تتعلق  154إىل  151 أعاله ويف األرقام من 193الرقم 
بقطاع االتصاالت الراديوية، بغية التوصل إىل اتفاق مشرتك بشأن إقرار 

إدخاهلا يف توزيع املسائل اليت يدرسها القطاعان. ويتعاون  التعديالت الواجب
ذا                     ً      ً                                        هذان القطاعان تعاونا  وثيقا ، ويعتمدان إجراءات تتيح هلما القيام 
االستعراض والتوصل إىل اتفاقات يف الوقت املناسب وبأسلوب فعال. ويف 

لس على مؤمتر املندوب ني حال عدم االتفاق، ميكن عرض املسألة عن طريق ا
 املفوضني للبت فيها.

جيب على جلان دراسات تقييس االتصاالت، أثناء اضطالعها مبهامها،  3 196
جيب من االهتمام لدراسة املسائل وصياغة التوصيات املتعلقة  أن تويل ما

مباشرة بإقامة االتصاالت يف البلدان النامية، وتنميتها وحتسينها على الصعيدين 
جلان الدراسات أعماهلا، آخذة باحلسبان الواجب  اإلقليمي والدويل. وتؤدي

عمل املنظمات الوطنية واإلقليمية واملنظمات الدولية األخرى املهتمة بالتقييس، 
وتتعاون مع هذه املنظمات، واضعة يف اعتبارها أن االحتاد جيب أن يبقى 

      ً                                           حمتفظا  مبوقعه املهيمن يف جمال التقييس العاملي لالتصاالت.

197 
PP-98 

ً                   عمال  على تسهيل استعراض 4 ينبغي االتصاالت،  تقييس أنشطة قطاع   
تم اليت خرى األنظمات املتدابري ترمي إىل تشجيع التعاون والتنسيق مع  اختاذ

بتقييس االتصاالت ومع قطاعي االتصاالت الراديوية وتنمية االتصاالت. 
ذه واجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت هي اليت تقرر املهام احمل ددة املتعلقة 

 .تطبيق هذه التدابريالتدابري وشروط املشاركة وقواعد 
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98-PP 

 

 14Aاملـادة 
 الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت

197A 
98-PP 

02-PP 

ملشاركة ممثلني عن   ً ا  الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت مفتوحيكون  1
 إدارات الدول األعضاء وممثلني عن أعضاء القطاع ولرؤساء جلان الدراسات

 .واألفرقة األخرى

197B 
PP-98 

 يضطلع الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت مبا يلي: 2

197C 
PP-98 

 املالية واملسائلاألولويات والربامج والعمليات  يستعرض 1) 
 املتعلقة بأنشطة قطاع تقييس االتصاالت؛واالسرتاتيجيات 

197CA 
PP-02 

يستعرض تنفيذ اخلطة التشغيلية للفرتة السابقة، لتحديد       ً مكررا )1  
االت اليت مل حيقق فيها املكتب األهداف الواردة يف اخلطة أو اليت مل  ا

املشورة بشأن اختاذ التدابري  ريتمكن من حتقيقها، ويسدي إىل املدي
 الالزمة؛ التصحيحية

197D 
PP-98 

التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل املعد مبوجب أحكام  يستعرض 2) 
 االتفاقية؛ من هذه 188 الرقم

197E 
PP-98 

 اخلطوط التوجيهية الالزمة ألعمال جلان الدراسات؛ يضع 3) 

197F 
PP-98 

التعاون                                       ً       الرتتيبات الالزمة لتحقيق أمور منها خصوصا  تعزيز بيوصي  4) 
والتنسيق مع اهليئات األخرى ذات الصلة، ومع قطاع االتصاالت الراديوية 

 العامة؛ وقطاع تنمية االتصاالت واألمانة

197G 
PP-98 

مع اإلجراءات اليت  مبا يتفقيعتمد إجراءات العمل اخلاصة به  5) 
 تعتمدها اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛
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197H 
PP-98 

  ً                                        ً      يرا  يعرضه على مدير مكتب تقييس االتصاالت مبينا  فيه يعد تقر  6) 
 ؛بشأن النقاط املوضحة أعالهاملتخذة التدابري 

197I 
PP-98 

         ً  ُ                                            يعد تقريرا  ي عرض على اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت بشأن  7) 
 على اجلمعية. لعرضهوحييله إىل املدير  191A     ً      وفقا  للرقم املسائل املسندة إليه

 

 

 15املـادة 
 مكتب تقييس االتصـاالت

يقوم مدير مكتب تقييس االتصاالت بتنظيم أعمال قطاع تقييس  1 198
 االتصاالت وتنسيقها.

 يضطلع املدير، على وجه اخلصوص، مبا يلي: 2 199

200 
PP-98 
PP-02 

     ً                                             سنويا ، بالتشاور مع رؤساء جلان دراسات تقييس االتصاالت يقوم أ ) 
برنامج العمل الذي توافق عليه اجلمعية بتحديث ، واألفرقة األخرى

 العاملية لتقييس االتصاالت؛

201 
PP-98 
PP-02 

بصفة استشارية يف مداوالت اجلمعيات العاملية ولكن          ً  يشارك حكما   ب)
 لتقييس االتصاالت ويف مداوالت جلان دراسات تقييس االتصاالت

مجيع التدابري الالزمة للتحضري جلمعيات . ويتخذ املدير واألفرقة األخرى
                                                             ً قطاع تقييس االتصاالت واجتماعاته، بالتشاور مع األمانة العامة وفقا  

من هذه االتفاقية، ومع قطاعي االحتاد اآلخرين  94ألحكام الرقم 
لس املتعلقة ب عند إجراء               ً                                        االقتضاء، مراعيا  املراعاة الواجبة توجيهات ا
 التحضري؛ اهذ

 

  



 CV/Art. 15 112 

202 
PP-98 

يف  ذات الصلة                ً         من اإلدارات تطبيقا  لألحكام  املتلقاةيعاجل املعلومات  ج)
لوائح االتصاالت الدولية أو ملقررات اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت، 

 املناسب؛          ُ                     ويعدها لتنشر عند اللزوم بالشكل

203 
PP-98 
PP-06 

     ً آليا  شكل مقروء يتبادل البيانات مع الدول األعضاء وأعضاء القطاع ب ) د
وبأشكال أخرى، ويعد الوثائق وقواعد البيانات اخلاصة بقطاع تقييس 

مع األمني العام الرتتيبات الالزمة                       ً         االتصاالت ويستكملها تباعا ، ويتخذ 
 من الدستور؛ 172                                         ً      إذا اقتضى األمر، لنشرها بلغات االحتاد، وفقا  للرقم

204 
PP-98 

                   ً                 قييس االتصاالت تقريرا  عن أنشطة القطاع يعرض على اجلمعية العاملية لت ه )
لس وعلى الدول األعضاء وأعضاء  منذ آخر مجعية، كما يعرض على ا

للجمعية  التالية            ً                                   القطاع تقريرا  عن أنشطة هذا القطاع يف فرتة السنتني 
 األخرية، إال إذا متت دعوة مجعية ثانية إىل االنعقاد؛

على التكاليف اليت تقابل احتياجات قطاع يضع ميزانية تقديرية قائمة  و ) 205
تقييس االتصاالت، وحييلها إىل األمني العام لتنظر فيها جلنة التنسيق من 

 االحتاد؛ ميزانية أجل إدراجها يف
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205A 
PP-98 
PP-02 

        ً                                                          يعد سنويا  خطة تشغيلية ممتدة ملدة أربع سنوات تغطي السنة التالية وفرتة  )ز 
تليها، مبا يف ذلك اآلثار املالية املرتتبة على السنوات الثالث اليت 

ا املكتب لدعم القطاع ككل، ويستعرض  األنشطة اليت جيب أن يقوم 
الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت يف هذه اخلطة التشغيلية الرباعية 

ل من 14A دة   ً      وفقا  للما     ً             سنويا  باستعراضها  سهذه االتفاقية ويقوم ا
 واملوافقة عليها؛

205B 
PP-98 

يقدم الدعم الالزم للفريق االستشاري لتقييس االتصاالت، ويعرض  )ح
     ً       ً                                                    سنويا  تقريرا  عن نتائج أعماله على الدول األعضاء وأعضاء قطاع تقييس 

لس؛  االتصاالت وعلى ا

205C 
PP-98 

األعمال التحضريية للجمعيات  يفالنامية  للبلدانيقدم املساعدة الالزمة  )ط
                             ً                             العاملية لتقييس االتصاالت، وخصوصا  فيما يتعلق باألمور اليت تتخذ 

 طابع األولوية بالنسبة إىل هذه البلدان.

خيتار املدير املوظفني التقنيني واإلداريني ملكتب تقييس االتصاالت يف  3 206
لس. ويعني  األمني العام هؤالء املوظفني إطار امليزانية اليت يوافق عليها ا

التقنيني واإلداريني باالتفاق مع املدير. ويعود القرار النهائي يف التعيني أو 
 التسريح إىل األمني العام.

يقدم املدير الدعم التقين الالزم إىل قطاع تنمية االتصاالت يف إطار  4 207
 أحكام الدستور وأحكام هذه االتفاقية.
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 7القسم 
 اع تنميـة االتصـاالتـقط

 

 

 16املـادة 
 مؤتمرات تنمية االتصاالت

207A 
PP-02 

  َّ                                                         خيو ل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت اعتماد أساليب وإجراءات عمل  1
 من الدستور. 145A                        ً      إلدارة أنشطة القطاع وفقا  للرقم

ألحكام                                                 ً تضطلع مؤمترات تنمية االتصاالت باملهام التالية، طبقا        ً مكررا ) 1 208
 من الدستور: 118 الرقم

209 
PP-06 

تضع املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت برامج العمل والتوجيهات  أ ) 
لتحديد املسائل واألولويات املتعلقة بتنمية االتصاالت، وتعطي 
التوجيهات واإلرشادات الالزمة لقطاع تنمية االتصاالت بشأن برنامج 
                ً                                                   عمله. وتقرر، وفقا  لربامج العمل املشار إليها أعاله، ما إذا كان هناك ما 
يدعو إىل اإلبقاء على جلان الدراسات القائمة أو حلها أو تشكيل جلان 

 ؛املسائل املطلوب دراستها كل منهاوتسند إىل  جديدة، 

209A 
PP-02 

تقرر ما إذا كانت احلاجة تدعو إىل االحتفاظ بأفرقة أخرى أو       ً مكررا ) أ
                               ّ                       حلها أو تشكيل أفرقة جديدة وتعني رؤساءها ونواب رؤسائها؛

209B 
PP-02 

 209Aاألفرقة املشار إليها يف الرقم تضع اختصاصات    ً      ً را  ثانيا )مكر  أ
 تعتمد تلك األفرقة مسائل وال توصيات؛ ؛ والأعاله
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210 
PP-02 

يف املسائل واألولويات املتعلقة  املؤمترات اإلقليمية لتنمية االتصاالت تنظر ب)
بتنمية االتصاالت، بالنظر إىل احتياجات املنطقة املعنية وخصائصها، 
           ً                                            وجيوز هلا أيضا  أن تعرض توصيات على املؤمترات العاملية لتنمية 

 االتصاالت؛

حتدد مؤمترات تنمية االتصاالت األهداف واالسرتاتيجيات لتنمية  ج) 211
إلقليمية تنمية متوازنة، مع إيالء اهتمام خاص االتصاالت العاملية وا

ا وحتديثها، وكذلك حلشد  للتوسع يف شبكات البلدان النامية وخدما
ً                       املوارد الالزمة هلذه الغاية. وهي تشكل حمفال  لدراسة مسائل السياسة                                       
العامة والتنظيم والتشغيل والقواعد التنظيمية واملسائل التقنية واملالية 

متت إليها بصلة، مبا فيها البحث عن مصادر متويل واجلوانب اليت 
 جديدة واستخدامها؛

تنظر املؤمترات العاملية واإلقليمية لتنمية االتصاالت، كل منها يف ميدان  د ) 212
                                       ّ                      اختصاصه، يف التقارير اليت تعرض عليها، وتقي م أنشطة القطاع، وجيوز 

لقة بأنشطة قطاعي       ً                                    هلا أيضا  أن تنظر يف مسائل تنمية االتصاالت املتع
 االحتاد اآلخرين.

213 
PP-98 

يضع مدير مكتب تنمية االتصاالت مشاريع جداول األعمال ملؤمترات  2
لس للموافقة عليها بقبوهلا  ،تنمية االتصاالت، ويعرضها األمني العام على ا

من أغلبية الدول األعضاء إذا تعلق األمر مبؤمتر عاملي، أو من أغلبية الدول 
إذا تعلق األمر مبؤمتر إقليمي، مع مراعاة  ةاملعني املنطقةاألعضاء املنتمية إىل 

 من هذه االتفاقية. 47 أحكام الرقم
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213A 
PP-98 
PP-02 

الفريق االستشاري لتنمية جيوز ملؤمتر تنمية االتصاالت أن يكلف  3
االتصاالت مبسائل حمددة تقع يف إطار اختصاصه مع توضيح التدابري املوصى 

 ا بشأن هذه املسائل.

 

 

 17املـادة 
 لجان دراسات تنمية االتصاالت

م  1 214 تدرس جلان دراسات تنمية االتصاالت مسائل االتصاالت اليت 
من هذه  211البلدان النامية بوجه خاص، مبا فيها املسائل املذكورة يف الرقم 

                                   ً                              االتفاقية. ويكون عدد هذه اللجان حمدودا  وتنشأ لفرتة حمدودة حسب املوارد 
لوية بالنسبة املتوفرة، وختول صالحيات خاصة لتعاجل مسائل وقضايا ذات أو 

 إىل البلدان النامية، وهي تركز على املهام املوكلة إليها.

تقوم قطاعات االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت وتنمية  2 215
من الدستور، باستمرار باستعراض  119االتصاالت، مع مراعاة أحكام الرقم 

ً                                             املسائل املدروسة عمال  على التوصل إىل اتفاق على توزيع العمل وتضافر                   
ذا  اجلهود وحتسني التنسيق. وتعتمد هذه القطاعات إجراءات تتيح هلا القيام 

 االستعراض والتوصل إىل اتفاقات يف الوقت املناسب وبأسلوب فعال.
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215A 
PP-98 

                                  ُ     دراسات تنمية االتصاالت بإعداد تقرير ي عرض  جلانمن  جلنة قوم كلت 3
عند  وعارضةفيه تقدم األعمال  موضحةعلى املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 

َ                       اللزوم مشاريع التوصيات اجلديدة أو املراجعة كي ينظر فيها املؤمتر.                                       

215B 
PP-98 

وإعداد مشاريع تضطلع جلان دراسات تنمية االتصاالت بدراسة املسائل  4
                          ً                                 التوصيات بغية اعتمادها وفقا  لإلجراءات املنصوص عليها يف األرقام 

 االتفاقية. من هذه 247إىل  246A من

98-PP 

 

 17Aاملـادة 
 الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت

215C 
98-PP 
02-PP 
06-PP 

إدارات ممثلي ملشاركة   ً ا  الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت مفتوحيكون  1
أعضاء القطاع وملشاركة رؤساء جلان الدراسات واألفرقة  الدول األعضاء وممثلي

 .يتصرف من خالل املدير، وهو ونواب رؤسائها األخرى

215D 
PP-98 

 يضطلع الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت مبا يلي: 2

215E 
PP-98 

 املالية واملسائلاألولويات والربامج والعمليات  يستعرض 1) 
 واالسرتاتيجيات املتعلقة بأنشطة قطاع تنمية االتصاالت؛

215EA 
PP-02 

يستعرض تنفيذ اخلطة التشغيلية للفرتة السابقة، لتحديد  )     ً مكررا   1 
االت اليت مل حيقق فيها املكتب األهداف احملددة يف اخلطة أو اليت مل  ا

اختاذ التدابري التصحيحية يتمكن من حتقيقها، ويسدي إىل املدير املشورة بشأن 
 الالزمة؛
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215F 
PP-98 

برنامج العمل املعد مبوجب أحكام  التقدم احملرز يف تنفيذ يستعرض 2) 
 من هذه االتفاقية؛ 209 الرقم

215G 
PP-98 

 اخلطوط التوجيهية الالزمة ألعمال جلان الدراسات؛ يضع 3) 

215H 
PP-98 

               ً               أمور منها خصوصا  تعزيز التعاون يوصي بالرتتيبات الالزمة لتحقيق  4) 
والتنسيق مع قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت واألمانة 

 العامة، ومع مؤسسات التنمية والتمويل املعنية األخرى؛

215I 
PP-98 

 مع اإلجراءات اليت مبا يتفقيعتمد إجراءات العمل اخلاصة به  5) 
 التصاالت؛ا املؤمتر العاملي لتنمية يعتمدها

215J 
PP-98 

         ً                                        ً      يعد تقريرا  يعرضه على مدير مكتب تنمية االتصاالت مبينا  فيه  6) 
 ؛بشأن النقاط املوضحة أعاله املتخذةالتدابري 

215JA 
PP-02 

التصاالت بشأن تنمية ااملؤمتر العاملي لُ         ي عرض على           ً يعد تقريرا   )     ً مكررا  6  
من هذه االتفاقية وحييله إىل املدير  213A   ً        وفقا  للرقم املسائل املسندة إليه 

 لعرضه على املؤمتر.

215K 
PP-98 

جيوز أن يدعو املدير ممثلني عن وكاالت التعاون واملساعدة الثنائية يف  3
تعددة األطراف للمشاركة يف اجتماعات املجمال التنمية ومؤسسات التنمية 

 الفريق االستشاري.

 

98-PP 

 18املـادة 
 االتصـاالتمكتب تنميـة 

يقوم مدير مكتب تنمية االتصاالت بتنظيم أعمال قطاع تنمية  1 216
 االتصاالت وتنسيقها.
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 يضطلع املدير، على وجه اخلصوص، مبا يلي: 2 217

218 
PP-02 

          ً                                                    يشارك حكما  ولكن بصفة استشارية يف مداوالت املؤمترات العاملية لتنمية  أ )
االتصاالت ويف مداوالت جلان دراسات تنمية االتصاالت واألفرقة 
األخرى. ويتخذ املدير مجيع التدابري الالزمة للتحضري ملؤمترات قطاع 

كام ألح                                                       ً  تنمية االتصاالت واجتماعاته، بالتشاور مع األمانة العامة وفقا  
هذه االتفاقية، ومع قطاعي االحتاد اآلخرين عند االقتضاء،  من 94الرقم 

لس املتعلقة بإجراء هذا التحضري؛        ً                                                        مراعيا  املراعاة الواجبة توجيهات ا

                                      ً                        يعاجل املعلومات املتلقاة من اإلدارات تطبيقا  للقرارات واملقررات ذات  ب) 219
 وعن مؤمترات تنمية الصلة الصادرة عن مؤمتر املندوبني املفوضني

 االتصاالت، ويعدها لتنشر عند اللزوم بالشكل املناسب؛

220 
PP-06 

وبأشكال أخرى،      ً آليا  يتبادل البيانات مع أعضاء القطاع بشكل مقروء  ج) 
ويعد الوثائق وقواعد البيانات اخلاصة بقطاع تنمية االتصاالت 

مع األمني العام إذا الرتتيبات الالزمة               ً             ويستكملها تباعا ، ويتخذ مجيع 
 الدستور؛ من 172    ً       وفقا  للرقم اقتضى األمر، لنشرها بلغات االحتاد 

م ع ويعد للنشر، بالتعاون مع األمانة العامة وقطاعي االحتاد اآلخرين،  د ) 221 ّ                                                              جي   ُ
املعلومات ذات الطابع التقين أو اإلداري اليت قد تكون مفيدة فائدة 

ا. خاصة للبلدان النامية، بغية مسا ا على حتسني شبكات اتصاال عد
 ُ                            ً                                 وي سرتعى انتباه هذه البلدان أيضا  إىل اإلمكانيات اليت توفرها الربامج 

 الدولية حتت رعاية األمم املتحدة؛
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222 
PP-98 

                                          ً                  يعرض على املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت تقريرا  عن أنشطة القطاع  ه )
لس وعلى الدول األعضاء منذ آخر مؤمتر، كما يعرض املدير على  ا

 ة                   ً                                         وأعضاء القطاع تقريرا  عن أنشطة هذا القطاع يف فرتة السنتني التالي
 للمؤمتر األخري؛

223 
PP-98 

قطاع  احتياجاتعلى التكاليف اليت تقابل  قائمةيضع ميزانية تقديرية  و)
من تنمية االتصاالت، وحييلها إىل األمني العام لتنظر فيها جلنة التنسيق 

 إدراجها يف ميزانية االحتاد؛ جلأ

223A 
PP-98 
PP-02 

        ً                                                          يعد سنويا  خطة تشغيلية ممتدة ملدة أربع سنوات تغطي السنة التالية وفرتة  ز)
السنوات الثالث اليت تليها، مبا يف ذلك اآلثار املالية املرتتبة على 
ا املكتب لدعم القطاع ككل، ويستعرض  األنشطة اليت جيب أن يقوم 

االستشاري لتنمية االتصاالت هذه اخلطة التشغيلية الرباعية الفريق 
لمن  17A دةللما     ً وفقا       ً             سنويا  باستعراضها  سهذه االتفاقية ويقوم ا

 عليها؛ واملوافقة

223B 
PP-98 

                                                            ً يقدم الدعم الالزم للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت، ويعرض سنويا   ح)
األعضاء وأعضاء قطاع تنمية      ً                            تقريرا  عن نتائج أعماله على الدول 

لس.  االتصاالت وعلى ا

224 
PP-98 

يعمل املدير بالتعاون مع املسؤولني املنتخبني اآلخرين على السعي إىل  3
كوسيط حيفز تنمية االتصاالت، ويتخذ   يقوم بهتقوية دور االحتاد الذي 

اإلجراءات  للشروع يفالرتتيبات الالزمة بالتعاون مع مدير مكتب القطاع املعين 
 لدعوة إىل عقد اجتماعات إعالمية عن أنشطة القطاع املعين.املناسبة مثل  ا
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225 
PP-98 

على طلب من الدول                                     ً جيري املدير دراسات ويسدي املشورة، بناء   4
املعنية، بشأن مسائل تتعلق باالتصاالت الوطنية هلذه الدول، األعضاء 

. وعندما عند اللزوم األمني العاممن مديري القطاعني اآلخرين، و  مبساعدة من
أن تؤخذ  جيوزتقتضي هذه الدراسات مقارنة بني عدة حلول تقنية ممكنة، 

 بعض العوامل االقتصادية يف االعتبار.

خيتار املدير املوظفني التقنيني واإلداريني ملكتب تنمية االتصاالت  5 226
لس. ويعني  يف األمني العام هؤالء املوظفني إطار امليزانية اليت يوافق عليها ا

 ىلباالتفاق مع املدير. ويعود القرار النهائي يف التعيني أو التسريح إ
 العام. األمني

227 
PP-98 

 (ملغاة) 

 

 

 8القسم 
 أحكام مشتركة بين القطاعات الثالثـة

 

 

 19املـادة 
 مشاركة كيانات ومنظمات أخرى غير اإلدارات

 في أنشطة االتحاد

يشجع األمني العام ومديرو املكاتب الكيانات واملنظمات التالية على  1 228
 املشاركة بشكل أكرب يف أنشطة االحتاد:

229 
PP-98 

ا، واملنظمات العلمية أو الصناعية  أ ) وكاالت التشغيل املعرتف 
 ومؤسسات التمويل أو التنمية اليت توافق عليها الدولة العضو املعنية؛
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230 
PP-98 

الكيانات األخرى املعنية مبسائل االتصاالت واليت توافق عليها الدولة  ب)
 العضو املعنية؛

املنظمات اإلقليمية واملنظمات الدولية األخرى املعنية باالتصاالت أو  ج) 231
 التقييس أو التمويل أو التنمية.

ا يعمل مديرو املكاتب بتعاون وثيق مع الكيانات واملنظمات املرخص هل 2 232
 باملشاركة يف أعمال قطاع واحد من قطاعات االحتاد أو أكثر.

233 
PP-98 

كل طلب للمشاركة يف أعمال أحد القطاعات يتقدم به أحد الكيانات  3
هذه  منالدستور و  من        ً                   أعاله وفقا  لألحكام ذات الصلة  229املذكورة يف الرقم 

االتفاقية وتوافق عليه الدولة العضو املعنية، جيب أن تتوجه به هذه الدولة إىل 
 األمني العام.

234 
PP-98 

أعاله تقدمه الدولة  230كل طلب من أحد الكيانات املذكورة يف الرقم  4
لس.  ،العضو املعنية لس كل  ويستعرض              ً                   تتم معاجلته طبقا  إلجراء يضعه ا ا

 اإلجراء. طلب للتأكد من مطابقته هلذا

234A 
PP-98 

 229 ميكن كذلك أن يرسل أحد الكيانات املشار إليها يف الرقمني  ً ا )مكرر  4
طلب قبوله كعضو من أعضاء القطاعات، بتوجيه الطلب مباشرة أعاله 230 و

توجه طلبها  إىل األمني العام. والدول األعضاء اليت جتيز ملثل هذه الكيانات أن
 ختطر                                                ً               مباشرة إىل األمني العام عليها أن حتيط األمني العام علما  بذلك. وإذا مل 

الدولة العضو املعنية األمني العام بذلك، فإن الكيانات التابعة هلا لن تتمتع 
يقوم بإمكانية توجيه طلب مباشر إىل األمني العام. وجيب على األمني العام أن 

للكيانات التابعة  جتيزقائمة الدول األعضاء اليت  باستكمال ونشر      ً تباعا  
ا أن توجه طلبها مباشرة إىل األمني العام. لواليتها  أو لسياد
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234B 
PP-98 

              ً       ً                   األمني العام طلبا  مباشرا  من أحد الكيانات،  يتلقىعندما       ً      ً مكررا  ثانيا ) 4
حددها  املعايري اليت أساسعلى  ،أعاله، عليه أن يتأكد 234A الرقم مبوجب
لس من أن وظائف هذا الكيان املرشح للعضوية وأهدافه متوافقة مع  ،ا

ذا                                   ً                         ً      أهداف االحتاد. مث حييط األمني العام فورا  الدولة العضو املعنية علما  
األمني العام أي اعرتاض  يتسلم          ً                                الطلب داعيا  إياها إىل املوافقة عليه. وإذا مل 

أشهر، يرسل إليها برقية للتذكرة. وإذا مل  يف غضون أربعةمن الدولة العضو 
أشهر بعد تاريخ إرسال  غضون أربعةاألمني العام أي اعرتاض يف  يتسلم

                 ً                  األمني العام اعرتاضا  من الدولة العضو،  تلقى. وإذا      ً مقبوال  الربقية، يعترب الطلب 
 املعنية. فإنه يدعو مقدم الطلب إىل االتصال بالدولة العضو

234C 
PP-98 

                   ً   بتقدمي الطلبات مباشرة ،  تسمح الدولة العضو إذا كانت      ً      ً مكررا  ثالثا ) 4
ا ختوله صالحية املوافقة على الطلبات املقدمة  ميكنها إشعار األمني العام بأ

ا. لواليتهامن كيانات تابعة   أو لسياد

235 
PP-06 

كل طلب للمشاركة يف أعمال أحد القطاعات يتقدم به أحد الكيانات  5
أعاله (عدا املنظمات املذكورة يف الرقمني  231نظمات املذكورة يف الرقم أو امل

269B 269وC   من هذه االتفاقية) حيال إىل األمني العام ويعاجل طبقا ً                                             
لس  .لإلجراءات اليت يضعها ا

236 
PP-06 

كل طلب للمشاركة يف أعمال أحد القطاعات تتقدم به إحدى  6
حيال إىل األمني العام،  269Dإىل  269Bمن األرقام  املنظمات املذكورة يف

 أدناه. 237 وتدرج املنظمة املعنية يف القوائم املذكورة يف الرقم
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237 
PP-98 

PP-06 

يضع األمني العام لكل قطاع قوائم جبميع الكيانات واملنظمات املشار  7
من هذه  269Dإىل  269Bواألرقام من  231إىل  229إليها يف األرقام من 

هذه القوائم  ويستكملاالتفاقية واملرخص هلا باملشاركة يف أعمال القطاعات 
ا مجيع الدول األعضاء وأعضاء     ً          تباعا  وينشرها  على فرتات مناسبة، ويعلم 

القطاعات املعنيني ومدير القطاع املعين. ويقوم هذا املدير بإبالغ الكيانات أو 
ا، كما ي علم الدول األعضاء  املنظمات املعنية مبا اختذ من إجراء                  ُ                  بشأن طلبا

 بذلك. املعنية

238 
PP-98 

املشار إليها يف الواردة يف القوائم مشاركة املنظمات والكيانات  ختضع 8
 33املادة و هذه املادة  ألحكامأعاله يف أعمال القطاعات  237الرقم 

حكام هذه االتفاقية. وال تنطبق عليها أ منصلة الخرى ذات األحكام األو 
 الدستور. من 28إىل  25األرقام من 

239 
PP-94 
PP-98 

ميكن لعضو من أعضاء القطاعات أن يتصرف باسم الدولة العضو اليت  9
، إذا قامت هذه الدولة العضو بإعالم مدير املكتب املعين وافقت على عضويته
ا أجازت له ذلك.  أ

240 
PP-98 

PP-06 

له أن ينقض هذه املشاركة مبوجب كل عضو من أعضاء القطاعات حيق  10
                                  ً                                  تبليغ موجه إىل األمني العام. وميكن أيضا  للدولة العضو املعنية أن تنقض هذه 
                                          ً                        املشاركة عند اللزوم، أو يتم نقض املشاركة طبقا  للمعايري واإلجراءات اليت 
لس إذا تعلق األمر حبالة املوافقة على عضو من أعضاء القطاعات  حيددها ا

ذا النقض بعد انقضا .أعاله 234C ممبوجب الرق أشهر ابتداء ء ستة ويعمل 
 من اليوم الذي يتلقى فيه األمني العام التبليغ املذكور.
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حيذف األمني العام من قائمة الكيانات واملنظمات أي كيان أو منظمة  11 241
          ً                                       ً          مل يعد مرخصا  له باملشاركة يف أعمال أحد القطاعات، وفقا  للمعايري 

لس.  واإلجراءات اليت حيددها ا

241A 
PP-98 

جيوز أن تقرر مجعية أو مؤمتر ألحد القطاعات السماح لكيانات أو  12
يف أعمال جلنة دراسات معينة أو يف أعمال  منتسببصفة  باملشاركةمنظمات 

 يلي: أفرقتها الفرعية، مع مراعاة املبادئ احملددة فيما

241B 
PP-98 

 231إىل  229أو منظمة مشار إليه يف األرقام من ميكن ألي كيان  1) 
 .منتسبيف أعمال جلنة دراسات معينة بصفة  للمشاركة        ً قدم طلبا  يأعاله أن 

241C 
PP-98 

وعندما يتعلق األمر باحلاالت اليت يقرر فيها أحد القطاعات قبول  2) 
، يطبق األمني العام اإلجراءات ذات الصلة من هذه املادة على منتسبني

حجم هذا الكيان أو املنظمة وغري ذلك من  مع مراعاةمقدمي الطلبات، 
 الصلة. املعايري ذات

241D 
PP-98 

أعاله الكيانات أو  237ال تضم القائمة املذكورة يف الرقم  3) 
 أعمال جلنة دراسات معينة. يفبصفة منتسب  باملشاركةاملنظمات املسموح هلا 

241E 
PP-98 

يف أعمال جلنة من جلان الدراسات يف  املشاركةشروط  ترد 4) 
 من هذه االتفاقية. 483Aو 248B الرقمني
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 20املـادة 
 سير األعمال في لجان الدراسات

242 
98-PP 

لتقييس  كل من مجعية االتصاالت الراديوية، واجلمعية العاملية  تقوم 1
رئيس لكل جلنة دراسات  بتعيني االتصاالت، واملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

ونائب واحد للرئيس أو أكثر. وتراعى بوجه خاص يف تعيني الرؤساء ونواب 
الرؤساء معايري الكفاءة ومتطلبات التوزيع اجلغرايف املنصف، وكذلك ضرورة 

 فاعلية.تشجيع البلدان النامية على املشاركة على حنو أكثر 

243 
PP-98 

إذا استدعت أعباء األعمال امللقاة على عاتق أي جلنة من جلان  2
                                               ً     تعني اجلمعية أو املؤمتر العدد اإلضايف الذي تراه ضروريا  من  ذلك، الدراسات

 نواب الرئيس.

                                      ً                      إذا مل يعد رئيس إحدى جلان الدراسات قادرا  على ممارسة وظائفه خالل  3 244
مجعيتني أو مؤمترين للقطاع املعين، وإذا مل يكن يف جلنته سوى الفرتة الواقعة بني 

نائب رئيس واحد، حيل هذا األخري حمل الرئيس. وإذا تعلق األمر بلجنة 
         ّ                                                      دراسات عني  هلا عدة نواب للرئيس، تنتخب هذه اللجنة من بينهم رئيسها 

من                                                                ً اجلديد أثناء اجتماعها التايل، وعند االقتضاء تنتخب نائب رئيس جديدا  
                                 ً      ً                            بني أعضائها. كما تنتخب اللجنة نائبا  جديدا  للرئيس إذا مل يعد أحد نواب 

             ً                              الرئيس قادرا  على ممارسة وظائفه يف هذه الفرتة.

متارس جلان الدراسات أعماهلا باملراسلة قدر اإلمكان وباستعمال وسائل  4 245
 االتصال احلديثة.
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األمني العام وبعد التنسيق  يقوم مدير مكتب كل قطاع، بعد مشاورة 5 246
املنصوص عليه يف الدستور واالتفاقية، بوضع اخلطة العامة الجتماعات جلان 

                ً                                     الدراسات مراعيا  مقررات املؤمتر املختص أو اجلمعية املختصة.

246A 
PP-98 

تعتمد الدول األعضاء وأعضاء القطاعات املسائل اليت جتب  1)      ً مكررا ) 5
، اليت حيددها املؤمتر املختص أو اجلمعية املختصة            ً          دراستها وفقا  لإلجراءات

مبا يف ذلك توضيح ما إذا كانت التوصية الناجتة عن الدراسة  حسب احلالة،
 لدول األعضاء.مع استخضع ملشاورات رمسية 

246B 
PP-98 

التوصيات الناجتة عن دراسة املسائل املشار إليها أعاله  يتم اعتماد 2) 
       ً                                    نية وفقا  لإلجراءات اليت حيددها املؤمتر املختص أو جلنة الدراسات املع يف

. وإذا كانت التوصيات ال تستدعي أن ختضع ، حسب احلالةاجلمعية املختصة
ا تعترب قد حصلت مع املشاورات رمسية  لدول األعضاء بغية املوافقة عليها، فإ

 على املوافقة.

246C 
PP-98 

لدول مع اإذا تعلق األمر بتوصية تتطلب أن ختضع ملشاورات رمسية  3) 
ا تعامل وفقا  ألحكام الرقم  فيما يلي أو حتال إىل املؤمتر  247                      ً              األعضاء، فإ

 احلالة. املختص أو اجلمعية املختصة، حسب

246D 
PP-98 

أعاله يف حالة املسائل  246Bو 246A      ُ               جيب أال ي ستعمل الرقمان  4) 
 سياسية أو تنظيمية مثل: آثاراليت هلا والتوصيات 

246E 
PP-98 

املسائل والتوصيات اليت يوافق عليها قطاع االتصاالت الراديوية فيما  أ )
يتعلق بأعمال مؤمترات االتصاالت الراديوية، ومسائل وتوصيات من 

               ً                                 فئات أخرى وفقا  ملا تقرره مجعية االتصاالت الراديوية؛

246F 
PP-98 

والتوصيات اليت يوافق عليها قطاع تقييس االتصاالت واملتعلقة املسائل  ب)
 بأمور التعريفات واحملاسبة وخبطط الرتقيم والعنونة ذات الصلة؛
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246G 
PP-98 

املسائل والتوصيات اليت يوافق عليها قطاع تنمية االتصاالت واملتعلقة  ج)
 باألمور التنظيمية والسياسية واملالية؛

246H 
PP-98 

 املسائل والتوصيات اليت يسود الشك بشأن جمال تطبيقها. د )

247 
PP-98 

للحصول على موافقة الالزمة تبادر جلان الدراسات إىل اختاذ التدابري  6
                               ُ                              الدول األعضاء على التوصيات اليت ت نجز بني مجعيتني أو مؤمترين. وتكون 

توافق اإلجراءات اليت تطبق للحصول على هذه املوافقة هي اإلجراءات اليت 
 احلالة. حسب ،اجلمعية املختصة أو املؤمتر املختص عليها

247A 
PP-98 

 247أو الرقم  246B       ً        ا تطبيقا  للرقم تتمتع التوصيات املوافق عليه  ً ا )مكرر  6
أعاله بالوضع القانوين ذاته الذي تتمتع به التوصيات اليت يوافق عليها املؤمتر 

ا.  ذاته أو اجلمعية ذا

جيوز عند احلاجة إنشاء أفرقة عمل مشرتكة لدراسة مسائل تستدعي  7 248
 مشاركة خرباء من عدة جلان دراسات.

248A 
PP-98 

                        ً                         ملدير مكتب من املكاتب، وفقا  إلجراء حيدده القطاع املعين  زجيو   ً ا )مكرر  7
جلنة الدراسات املعنية، أن يدعو منظمة ال تشارك يف رئيس وبعد مشاورة 

أعمال القطاع إىل إيفاد ممثلني للمشاركة يف دراسة مسألة حمددة يف جلنة 
 أو يف األفرقة التابعة هلا. املعنية الدراسات

248B 
PP-98 

من هذه  241A الرقماملشار إليه يف  للمنتسبُ     ي سمح       ً ثانيا )      ً مكررا   7
شارك يأعمال أي جلنة من جلان الدراسات دون أن  يف يشاركاالتفاقية، أن 

ا جلان الدراسات.  يف عملية اختاذ القرار وال يف أنشطة االتصال اليت تضطلع 
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يرسل مدير املكتب املعين التقارير اخلتامية اليت تعدها جلان الدراسات  8 249
أعاله إىل  247                                                  ً       واليت حتوي قائمة بالتوصيات اليت متت املوافقة عليها وفقا  للرقم 

اإلدارات واملنظمات والكيانات املشاركة يف أعمال القطاع. وترسل هذه 
تصل إىل مقاصدها قبل  التقارير بأسرع ما ميكن، وجيب يف مجيع األحوال أن

 تاريخ املؤمتر املختص بشهر واحد على األقل.

 

 

 21املـادة 
 التوصيات التي يوجهها مؤتمر إلى آخر

جيوز ألي مؤمتر أن يعرض على مؤمتر آخر من مؤمترات االحتاد توصيات  1 250
 تدخل ضمن نطاق اختصاصه.

251 
PP-06 

توجه هذه التوصيات إىل األمني العام يف وقت مناسب يتيح جتميعها  2
من القواعد العامة ملؤمترات  44 عليه الرقمينص                     ً     وتنسيقها وإبالغها وفقا  ملا 
 .االحتاد ومجعياته واجتماعاته
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 22املـادة 
 عالقات القطاعات فيما بينها ومع المنظمات الدولية

أن يقرروا، بعد التشاور املناسب وبعد التنسيق  جيوز ملديري املكاتب 1 252
املنصوص عليه يف الدستور واالتفاقية ويف مقررات املؤمترات أو اجلمعيات 
املختصة، تنظيم اجتماعات مشرتكة للجان دراسات تابعة لقطاعني أو 
للقطاعات الثالثة، بغية القيام بدراسات وحتضري مشاريع توصيات عن املسائل 

املشرتك. وتعرض مشاريع التوصيات هذه على املؤمترات أو  ذات االهتمام
 اجلمعيات املختصة للقطاعات املعنية.

جيوز أن حيضر مؤمترات أحد القطاعات أو اجتماعاته بصفة استشارية  2 253
األمني العام ونائب األمني العام ومديرا مكتيب القطاعني اآلخرين أو ممثلوهم، 

اديو. وميكن هلذه املؤمترات واالجتماعات أن وكذلك أعضاء جلنة لوائح الر 
تدعو عند اللزوم للحضور بصفة استشارية ممثلني عن األمانة العامة وعن أي 

 قطاع آخر مل جيد ضرورة إليفاد ممثلني عنه.

      ُ                                                    عندما ي دعى أحد القطاعات إىل أن يشارك يف اجتماع ملنظمة دولية،  3 254
زمة لتأمني متثيل القطاع بصفة استشارية، ُ                               ي رخص ملديره أن يتخذ الرتتيبات الال

 االتفاقية. من هذه 107 مع مراعاة أحكام الرقم
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98-PP 
02-PP 

 الثاينالفصل 
 تتعلق بالمؤتمرات والجمعياتخاصة أحكام 

 

02-PP 

 23املـادة 
 مؤتمرات المندوبين المفوضينالقبول في 

 266إلى  255
02-PP 

 (ملغاة) 

267 
PP-02 

 ُ                                      ي قبل للمشاركة يف مؤمترات املندوبني املفوضني: 1

 الوفود؛ أ )  268
268A 
PP-02 

 املسؤولون املنتخبون، وذلك بصفة استشارية؛ ب)

268B 
PP-02 

 ، بصفة استشارية؛من هذه االتفاقية 141A             ً       الراديو، وفقا  للرقم جلنة لوائح  ج )

269 
PP-94 
PP-02 
PP-06 

املشاركة  ميكنهممراقبو املنظمات والوكاالت والكيانات التالية الذين  د )
 بصفة استشارية:

269A 
PP-02 

 األمم املتحدة؛ ’1‘

269B 
PP-02 

 من الدستور؛ 43املنظمات اإلقليمية لالتصاالت املبينة يف املادة  ’2‘

269C 
PP-02 

 املنظمات الدولية احلكومية اليت تشغل أنظمة ساتلية؛ ’3‘

269D 
PP-02 

الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة، وكذلك الوكالة الدولية  ’4‘
 للطاقة الذرية؛
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269E 
PP-02 

PP-06 

من هذه  231و 229الرقمني يف  املشار إليهممراقبو أعضاء القطاعات  ) ه
 .االتفاقية

269F 
PP-02 

 املؤمتر بصفة استشارية.  َّ                                      متث ل األمانة العامة ومكاتب االحتاد الثالثة يف  2

 

02-PP 

 24املـادة 
 مؤتمرات االتصاالت الراديويةالقبول في 

 275إلى  270
02-PP 

 (ملغاة) 

276 
PP-02 

 ُ                                         ي قبل للمشاركة يف مؤمترات االتصاالت الراديوية: 1

 الوفود؛ أ )  277

278 
PP-02 
PP-06 

 69D2إىل  69A2مراقبو املنظمات والوكاالت املشار إليها يف األرقام من  ب)
 املشاركة بصفة استشارية؛ ميكنهممن هذه االتفاقية الذين 

279 
PP-02 
PP-06 

ذات الصلة يف  لألحكام                                       ً  مراقبو املنظمات الدولية األخرى املدعوة وفقا   ج)
عياته واجتماعاته الفصل األول من القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومج

 املشاركة بصفة استشارية؛ ميكنهمالذين 

280 
PP-98 
PP-06 

 مراقبو أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية؛ د )

281 
PP-02 

 (ملغاة) 
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282 
PP-98 
PP-02 

مراقبو الدول األعضاء الذين يشاركون، دون حق التصويت، يف املؤمتر  ) ه
 اتنتمي إليه املنطقة اليتغري  مبنطقةاإلقليمي لالتصاالت الراديوية اخلاص 

 ؛الدول األعضاء املذكورة
282A 
PP-02 

املوظفون املنتخبون، بصفة استشارية، عندما يناقش املؤمتر قضايا داخلة  و )
 ضمن اختصاصهم، وأعضاء جلنة لوائح الراديو.

 

98-PP 
02-PP 

 25املـادة 
 جمعيات االتصاالت الراديويـةالقبول في 
 العالمية لتقييس االتصاالت والجمعيات

 ومؤتمرات تنمية االتصاالت

 294إلى  283
02-PP 

 (ملغاة) 

295 
PP-02 

 ُ                                ي قبل للمشاركة يف اجلمعية أو املؤمتر: 1

 الوفود؛ أ )  296

      ً مكررا   296
PP-06 

 ممثلو أعضاء القطاعات املعنيني؛ ب)

297 
PP-02 
PP-06 

 :بصفة استشارية باسماملراقبون الذين ميكنهم املشاركة  ج)

  ً ا  مكرر  297
PP-06 

من  269Dإىل  269Aاملشار إليها يف األرقام  والوكاالتاملنظمات  ’1‘
 هذه االتفاقية؛

298 
PP-02 

 (ملغاة) 

298A وB 
PP-06 

 (ملغاة) 
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298C 
PP-02 
PP-06 

م  ’2‘ أي منظمة إقليمية أو منظمة دولية أخرى تعاجل مسائل 
 .اجلمعية أو املؤمتر

298D إلى F 
PP-06 

 (ملغاة) 

298G 
PP-02 

  َّ                                                          ميث ل املوظفون املنتخبون واألمانة العامة ومكاتب االحتاد، حسب مقتضى  2
اجلمعية أو املؤمتر بصفة استشارية. ويشارك عضوان من جلنة لوائح  احلال، يف

 الراديو، تسميهما اللجنة، يف مجعيات االتصاالت الراديوية بصفة استشارية.

02-PP  (ملغاة) 30إىل  26 املواد من 

 

 

 31املـادة 
 أوراق االعتماد في المؤتمرات

324 
98-PP 

دولة من الدول األعضاء إىل مؤمتر  توفدهجيب على الوفد الذي  1
راديوية أو إىل مؤمتر عاملي التصاالت لاللمندوبني املفوضني أو إىل مؤمتر ل

                         ُ     ً               ً               لالتصاالت الدولية، أن يكون م عتمدا  حسب األصول طبقا  ألحكام األرقام 
 أدناه. 331إىل  325من 

ُ                                                           ت عتمد الوفود إىل مؤمترات املندوبني املفوضني بأوراق اعتماد يوقعها  1) 2 325
 رئيس الدولة، أو رئيس احلكومة، أو وزير الشؤون اخلارجية.

 324ُ                                                  ت عتمد الوفود إىل املؤمترات األخرى املشار إليها يف الرقم  2)  326
أعاله، بأوراق اعتماد يوقعها رئيس الدولة، أو رئيس احلكومة، أو وزير الشؤون 

 اخلارجية، أو الوزير املختص بالقضايا اليت يعاجلها املؤمتر.
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327 
PP-98 

رئيس  قتة،جيوز أن يصدق على أوراق اعتماد الوفد، بصفة مؤ  3) 
البعثة الدبلوماسية للدولة العضو املعنية لدى احلكومة املضيفة، أو رئيس الوفد 
الدائم للدولة العضو املعنية لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إذا انعقد 

السويسري، شريطة أن يرد تأكيد بذلك صادر عن إحدى  االحتاداملؤمتر يف 
قبل  يتم تسلم هذا التأكيدأعاله وأن  326أو  325يف الرقم  املذكورةالسلطات 

 .للمؤمتر التوقيع على الوثائق اخلتامية

ُ                                                         ت قبل أوراق االعتماد إذا كانت موقعة من إحدى السلطات املختصة  3 328
 أعاله، ومستوفية ألحد املعايري اآلتية: 327إىل  325 املذكورة يف األرقام من

ول الوفد مطلق الصالحيات؛ - 329  ُ                        خت 

 تأذن للوفد بتمثيل حكومته دون قيد؛ - 330

 تعطي للوفد أو لبعض أعضائه حق توقيع الوثائق اخلتامية. - 331

332 
PP-98 

أن لوفد الذي تعرتف اجللسة العامة بصحة أوراق اعتماده حيق ل 1) 4
 169أحكام الرقمني ب     ً رهنا  الدولة العضو املعنية  باسم تصويتالحق  ميارس

 على الوثائق اخلتامية.وأن يوقع من الدستور،  210و

ال حيق للوفد الذي ال تعرتف اجللسة العامة بصحة أوراق اعتماده  2)  333
أن ميارس حق التصويت وال التوقيع على الوثائق اخلتامية، طاملا مل يتم تصحيح 

 هذا الوضع.
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334 
PP-98 

PP-02 

؛ ولذلك، ممكنتودع أوراق االعتماد لدى أمانة املؤمتر يف أسرع وقت  5
ينبغي للدول األعضاء أن ترسل أوراق اعتمادها قبل موعد افتتاح املؤمتر إىل 

ف  َّ ل  تكو . أمانة املؤمتر فور تشكيل هذه األمانة إىلاألمني العام الذي حييلها 
من القواعد العامة ملؤمترات االحتاد  68 بتدقيقها اللجنة املشار إليها يف الرقم

ا خالل و ومجعياته واجتماعاته،                                ً                  اليت ترفع إىل اجللسة العامة تقريرا  باستنتاجا
مهلة حتددها اجللسة املذكورة. وبانتظار قرار اجللسة العامة يف هذا املوضوع، 

الدولة باسم تصويت الملشاركة يف أعمال املؤمتر وملمارسة حق اكل وفد ل حيق
 املعنية. العضو

335 
PP-98 

لدول األعضاء، كقاعدة عامة، أن تبذل جهدها إلرسال وفودها ل ينبغي 6
اخلاصة إىل مؤمترات االحتاد. غري أنه إذا تعذر على إحدى الدول األعضاء 
إرسال وفدها اخلاص، لدواع استثنائية، جيوز هلا أن تعطي إىل دولة عضو 
أخرى صالحيات التصويت والتوقيع بامسها. وجيب أن يتم تفويض هذه 

أو  325 الرقم يف املذكورةات مبوجب وثيقة توقعها إحدى السلطات الصالحي
 أعاله. 326الرقم 

                                  ً                      جيوز لوفد حيق له التصويت أن يوكل وفدا  آخر حيق له التصويت يف  7 336
ممارسة هذا احلق نيابة عنه أثناء جلسة واحدة أو أكثر، إذا تعذر عليه 

ك رئيس املؤمتر كتابة ويف حضورها. وجيب عليه، يف هذه احلالة، أن يعلم بذل
 الوقت املناسب.

 ال جيوز لوفد أن ميارس أكثر من تصويت واحد بالوكالة. 8 337

 

 

 

  



137 CV/Art. 31  

ال تقبل أوراق االعتماد وأوراق الوكالة عن طريق الربق. ومع ذلك، تقبل  9 338
الردود الربقية على طلبات االستفسار اليت يوجهها رئيس املؤمتر أو أمانته فيما 

 يتعلق بأوراق االعتماد.

339 
PP-98 

كل دولة من الدول األعضاء، أو كل كيان مرخص له أو منظمة مرخص  10
إىل مجعية لتقييس االتصاالت أو إىل  عنها هلا، تنوي إرسال وفد أو ممثلني

ُ     ت علم عليها أن مؤمتر لتنمية االتصاالت أو إىل مجعية لالتصاالت الراديوية، 
عين بذلك مبينة أمساء أعضاء الوفد أو املمثلني مدير مكتب القطاع امل

 ووظائفهم.
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98-PP (ملغاة)  الثالثالفصل 

 

02-PP 

 32املـادة 
 القواعد العامة لمؤتمرات االتحاد 

 وجمعياته واجتماعاته

339A 
98-PP 

02-PP 

ومجعياته القواعد العامة ملؤمترات االحتاد مؤمتر املندوبني املفوضني يعتمد  1
وتاريخ تعديلها األحكام املتعلقة بإجراءات  واجتماعاته. وتتضمن هذه القواعد

 بدء العمل بالتعديالت.

340 
PP-98 
PP-02 

مع عدم تطبق القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته  2
من  55 باألحكام املتعلقة بإجراءات التعديل املنصوص عليها يف املادة املساس

 االتفاقية. من هذه 42 الدستور واملادة

 

98-PP 

 32Aاملـادة 
 حـق التصويت

340A 
98-PP 

حسب املعنية تعتمده الدولة  من وفود الدول األعضاءوفد  لكلحيق  1
األصول كي يشارك يف أعمال املؤمتر أو اجلمعية أو أي اجتماع آخر، صوت 

من  3             ً        االجتماع، وفقا  للمادةواحد يف مجيع جلسات املؤمتر أو اجلمعية أو 
 الدستور.

340B 
PP-98 

ميارس وفد الدولة العضو حق التصويت مبقتضى الشروط املنصوص  2
 من هذه االتفاقية. 31 عليها يف املادة
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340C 
PP-98 

عندما ال يوجد متثيل إلحدى الدول األعضاء من خالل إدارة متثلها يف  3
مجعية االتصاالت الراديوية أو اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت أو مؤمتر 
ا التابعة للدولة العضو  تنمية االتصاالت، فإن ممثلي وكاالت التشغيل املعرتف 

عددهم، شريطة مراعاة                 ً                        املعنية حيق هلم مجيعا  صوت واحد بغض النظر عن 
من هذه االتفاقية. كما تطبق على املؤمترات واجلمعيات  239أحكام الرقم 

من هذه االتفاقية بشأن  338إىل  335من  املذكورة أعاله أحكام األرقام
 الصالحيات. تفويض

 

98-PP 

 32Bاملـادة 
 التحفظات

340D 
98-PP 

الوفود يف وجهات  جيب، كقاعدة عامة، على كل وفد ال تشاركه بقية 1
 نظره، أن يسعى قدر إمكانه إىل االتفاق مع رأي األغلبية.

340E 
PP-98 

كل دولة من الدول األعضاء صرحت أثناء مؤمتر للمندوبني املفوضني  2
ا حتتفظ لنفسها حبق إبداء حتفظات مبا يتفق مع التصريح الذي أدلت به  بأ
عند توقيع الوثائق اخلتامية، جيوز هلا إبداء حتفظات بشأن تعديل الدستور أو 

على  تصديقهاوثيقة  هذه االتفاقية إىل الوقت الذي تودع فيه لدى األمني العام
 هذا التعديل أو قبوله أو املوافقة عليه أو االنضمام إليه.
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340F 
PP-98 

إذا بدا لوفد ما أن الطابع الذي يتسم به أحد القرارات قد مينع حكومته  3
َ   من املوافقة على التقيد بالنص املراج ع  اية للوائح اإلدارية                                 ، جيوز هلذا الوفد، يف 

ائي أو املؤمتر الذي سيع َ                                   تمد النص املراج ع، أن يبدي حتفظات على أساس               
مؤقت فيما يتعلق بالقرار املذكور؛ وجيوز أن يبدي مثل هذه التحفظات أي 

هذا املؤمتر املختص إذا   وفد باسم دولة من الدول األعضاء اليت ال تشارك يف
لتوقيع  بالوكالةكانت هذه الدولة العضو قد منحت هذا الوفد صالحيات 

 من هذه االتفاقية. 31                  ً             وثائق اخلتامية وفقا  ألحكام املادة ال

340G 
PP-98 

 قامت                                                   ً        ال يكون التحفظ الذي يتم إبداؤه عند انتهاء املؤمتر صاحلا  إال إذا  4
ً                                       ا  عندما تبلغ موافقتها على التقيد بالصك ـرمسي بتأكيدهالدولة العضو اليت أبدته 

َ                     املعدل أو املراج ع الذي اعتمده املؤمتر  الذي أبدت الدولة العضو حتفظها يف              
 ايته.

 467إلى  341
PP-98 

 (ملغاة) 
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 الرابعالفصـل 
 ام أخـرىـأحك

 

 

 33املـادة 
 الشؤون الماليـة

468 
98-PP 

06-PP 
10-PP 

اجلدول الذي ميكن مبوجبه لكل دولة من     َّ                  يتحد د على النحو التايل  1) 1
 468A فئة مسامهتها شريطة مراعاة أحكام الرقمالدول األعضاء أن ختتار 

أدناه، أو الذي ميكن مبوجبه أن خيتار كل عضو من أعضاء القطاعات فئة 
          ً                   أدناه، وفقا  لألحكام ذات الصلة  468B الرقم أحكاممسامهته شريطة مراعاة 

 من الدستور: 28من املادة 

 :فئة وحدتنيحىت  وحدة 40فئة من 
 مع التدرج بوحدة واحدة

 الشكل التايل: الفئات أقل من وحدتني على
 فئة وحدة ونصف الوحدة

 فئة وحدة واحدة
 فئة نصف الوحدة
 فئة ربع الوحدة

 ن الوحدة     ُ فئة مث  
 من الوحدة 1/16فئة 

468A 
PP-98 

بلغان ت اللتنياملسامهة  فئيتال جيوز للدول األعضاء اختيار  ) ً ا  مكرر  1 
                                ً انت هذه الدول من أقل البلدان منوا  من الوحدة إال إذا ك 1/16مثن الوحدة و

لس  قائمة يف املدرجة يف هذا األمم املتحدة أو كانت من الدول اليت حيددها ا
 .الصدد

468B 
PP-98 

ال جيوز ألعضاء القطاعات اختيار فئة مسامهة أقل من  )     ً      ً مكررا  ثانيا   1 
جيوز هلم فئة نصف الوحدة، باستثناء أعضاء قطاع تنمية االتصاالت الذين 

 1/16من الوحدة. بيد أن فئة  1/16اختيار فئات ربع الوحدة ومثن الوحدة و
ألعضاء القطاع املنتمني إىل البلدان النامية الواردة يف قائمة  ةمن الوحدة حمجوز 

 االحتاد. برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بعد أن ينظر فيها جملس
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469 
PP-98 

أعاله، جيوز ألي  468 ذكورة يف الرقمإضافة إىل فئات املسامهة امل 2) 
       ً     تار عددا  من ختدولة من الدول األعضاء أو عضو من أعضاء القطاعات أن 

 وحدة. 40وحدات املسامهة يفوق 

470 
PP-98 

يبلغ األمني العام، دون إبطاء، كل دولة عضو ال ميثلها وفد يف  3) 
مؤمتر املندوبني املفوضني بقرار كل دولة من الدول األعضاء بشأن فئة املسامهة 

 .ااختار اليت

471 
PP-98 

 (ملغاة) 

472 
PP-98 

يسدد كل من الدول األعضاء اجلديدة وأعضاء القطاعات اجلدد،  1) 2
                        ً                       و قبوله، مسامهة حتسب ابتداء  من اليوم األول من شهر عن سنة انضمامه أ

 احلالة. االنضمام أو القبول، حسب

473 
PP-98 

عندما تنقض إحدى الدول األعضاء الدستور وهذه االتفاقية، أو  2) 
ينقض أحد أعضاء القطاعات مشاركته يف أعمال القطاع املعين، جيب على  

فيه  يسريالشهر الذي  كل منهما تسديد مسامهته حىت آخر يوم من
من هذه االتفاقية،  240 من الدستور أو الرقم 237للرقم            ً النقض وفقا   ذلك

 .حسب احلالة

474 
PP-98 

ابتداء من الشهر الرابع من كل سنة  فائدةرتتب على املبالغ املستحقة ي 3
) يف السنة أثناء املائة(ثالثة يف  3 %مالية لالحتاد. وحتدد هذه الفائدة بنسبة 

               ً         ) يف السنة ابتداء  من أول املائة(ستة يف  6 % األشهر الثالثة التالية وبنسبة
 الشهر السابع.

475 
PP-98 

 (ملغاة) 
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476 
PP-94 
PP-98 
PP-02 

PP-06 

من هذه  269Eإىل  269Aاملنظمات املشار إليها يف األرقام من  1) 4
                              ّ      ً                                االتفاقية وغريها من املنظمات املبي نة أيضا  يف الفصل الثاين من هذه االتفاقية 

لس، بشرط املعاملة باملثل) وأعضاء القطاعات املشار إليهم  إذا (إال أعفاها ا
                                    ً            من هذه االتفاقية، والذين يشاركون، وفقا  ألحكام هذه  230يف الرقم 

فوضني أو يف مؤمتر أو مجعية أو اجتماع ألحد االتفاقية، يف مؤمتر للمندوبني امل
يف نفقات  نقطاعات االحتاد أو يف مؤمتر عاملي لالتصاالت الدولية، يسامهو 

املؤمترات أو اجلمعيات أو االجتماعات اليت يشاركون فيها حسب تكاليف 
رتتب ت الورغم ذلك                            ً                 هذه املؤمترات واالجتماعات ووفقا  للوائح املالية. 

نظري مشاركتهم يف مؤمتر أو مجعية تكاليف منفصلة قطاعات أعضاء ال على
اجتماع للقطاع الذي ينتمون إليه، باستثناء املؤمترات اإلقليمية  أو

 الراديوية. لالتصاالت

477 
PP-94 

PP-98 

 كل عضو من أعضاء القطاعات وارد يف القوائم املذكورة يف 2) 
                ً         نفقات القطاع وفقا  للرقمني  من هذه االتفاقية عليه أن يساهم يف 237 الرقم
 أدناه. 480Aو 480

 479و 478
PP-98 

 (ملغاة) 

480 
PP-94 
PP-98 

ُ         حيدد مبلغ وحدة املسامهة يف نفقات كل قطاع معين خب مس وحدة  5)                                           
                                            ً                    املسامهة للدول األعضاء. وتعترب هذه املسامهات إيرادا  من إيرادات االحتاد، 

 أعاله. 474 الرقم                      ً       وترتتب عليها فائدة وفقا  ألحكام 

480A 
PP-98 

PP-06 

من أعضاء القطاعات يف نفقات  عضوعندما يساهم       ً مكررا ) 5 
من الدستور، ينبغي حتديد القطاع الذي من أجله  159A االحتاد مبوجب الرقم
 تسدد هذه املسامهة.
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480B 
PP-06 

يف ظروف استثنائية أن يأذن بتخفيض  للمجلسجيوز       ً      ً مكررا  ثانيا ) 5 
                    ً                                       عدد وحدات املسامهة بناء  على طلب أحد أعضاء القطاعات بعد تقدميه 

اليت سبق  يثبت أنه مل يعد بوسعه استبقاء مسامهته يف فئتها األصلية ما
 .اختارها أن

 483إلى  481
PP-98 

 (ملغاة) 

483A 
PP-98 

من هذه  241Aيف الرقم  ماملشار إليه املنتسبنيجيب على       ً مكررا ) 4
الدراسات وأفرقتها الفرعية اليت  وجلنةنفقات القطاع  يفاملسامهة  ،االتفاقية
لس. فيها، على النحو الذي حيدده يشاركون  ا

484 
PP-94 
PP-98 

لس معايري تطبيق اسرتداد التكاليف فيما يتعلق ببعض منتجات  5 حيدد ا
 االحتاد وخدماته.

485 
PP-94 

ً   مال عامال ،  حيتفظ االحتاد حبساب احتياطي، يشكل رأس 6 ّ   ميك نه        من   
مواجهة النفقات األساسية، واالحتفاظ باحتياطات نقدية كافية، تساعد قدر 

لس سنويا  مبلغ الاإلمكان على جتنب اللجوء إىل  حساب                     ً       قروض. وحيدد ا
د ، عنحساب االحتياطيحسب االحتياجات املرتقبة. وتوضع يف  االحتياطي

تصرف، أو اليت  ، مجيع اعتمادات امليزانية اليت مللفرتة سنتني انتهاء كل ميزانية
ا. وترد يف اللوائح املالية التفاصيل األخرى املتعلقة    ُ مل ي   لتزم 

 .االحتياطي سابحب

486 
PP-94 

جيوز لألمني العام أن يقبل باالتفاق مع جلنة التنسيق مسامهات  1) 7
، شريطة أن تتوافق الشروط اليت تنطبق على هذه طوعية، نقدية أو عينية

ومع الربامج اليت يعتمدها أي  املسامهات عند اللزوم مع أهداف االحتاد وبراجمه
، ومع اللوائح املالية اليت جيب أن حتتوي على أحكام خاصة تتعلق من املؤمترات

ابقبول هذه املسامهات الطوعية   .واستخداما



145 CV/Art. 34  

487 
PP-94 

لس يقدم  2)                  ً                                 األمني العام تقريرا  عن هذه املسامهات الطوعية إىل ا
يضمنه يف تقرير اإلدارة املالية، ويف وثيقة موجزة تبني مصدر كل واحدة من 

ا.  هذه املسامهات، واالستعمال املقرتح هلا، وما مت اختاذه بشأ

 

 

 34املـادة 
 المسؤوليات المالية للمؤتمرات

مؤمترات االحتاد مقرتحات أو تتخذ قرارات هلا آثار مالية، قبل أن تعتمد  1 488
عليها أن تراعي مجيع تقديرات ميزانية االحتاد للتأكد من أن تلك املقرتحات أو 
لس خموال   ً  القرارات لن تستدعي نفقات تتجاوز االعتمادات اليت يكون ا                                                           

ا.  للسماح 

املؤمترات إذا كان يستدعي  ال يتخذ أي إجراء لتنفيذ أي قرار اختذه أحد 2 489
زيادة مباشرة أو غري مباشرة يف النفقات مبا يتجاوز االعتمادات اليت يكون 

ا. لس خموال  للسماح  ً            ا         

 

 

 35املـادة 
 اللغــات

490 
98-PP 

يف األحكام ذات  املذكورة       ُ                      ميكن أن ت ستعمل لغات غري اللغات  1) 1
 يف احلاالت اآلتية: يف الدستور 29 الصلة من املادة

491 
PP-98 

لغة ل الشفهي أو الكتايب ستعمالاال     ُ                      إذا ط لب إىل األمني العام تأمني  أ )
على أساس دائم أو حسب احلاجة، على أن تتحمل  إضافية أو أكثر، 

الدول األعضاء اليت تقدم هذا الطلب، أو تؤيده، النفقات اإلضافية 
 املرتتبة على ذلك؛
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492 
PP-98 

اختذ أحد الوفود ترتيبات بنفسه، خالل مؤمتر أو اجتماع لالحتاد  إذا ب)
وبعد إعالم األمني العام أو مدير املكتب املعين، ليؤمن على نفقته 
اخلاصة الرتمجة الشفهية من لغته إىل إحدى اللغات املبينة يف احلكم ذي 

 دستور.يف ال 29ادة الصلة من امل

493 
PP-98 

أعاله، يستجيب األمني العام إىل  491يف احلالة املبينة يف الرقم  2) 
الطلب املذكور يف حدود اإلمكان، بعد أن حيصل من الدول األعضاء املعنية 

 على التعهد بأن تسدد النفقات املستحقة إىل االحتاد حسب األصول.

عين أن أعاله، ميكن كذلك للوفد امل 492يف احلالة املبينة يف الرقم  3)  494
يؤمن على نفقته اخلاصة الرتمجة الشفهية إىل لغته من إحدى اللغات املشار 

 يف الدستور، إذا رغب يف ذلك. 29 إليها يف احلكم ذي الصلة من املادة

495 
PP-98 

 الوثائق املشار إليها يف األحكام ذات الصلة من أي مننشر  ُ ي  ميكن أن  2
، على أن تتعهد يف تلك املادةاحملددة  الدستور بلغة غري اللغات يف 29 املادة

الدول األعضاء اليت تطلب النشر بتحمل كامل النفقات املرتتبة على 
 والنشر. الرتمجة
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 اخلامسالفصـل 
 أحكام متفرقة تتعلق بتشغيل خدمات االتصاالت

 

 

 36املـادة 
 الرسوم واإلعفاءات

املتعلقة برسوم االتصاالت، ومبختلف حتدد يف اللوائح اإلدارية األحكام   496
 احلاالت اليت متنح فيها اإلعفاءات من الرسوم.

 

 

 37املـادة 
 الحسابـات وتسويتهـا وضع

497 
98-PP 

                                                        ً تعترب تسوية احلسابات الدولية مبثابة معامالت جارية، وجتري وفقا   1
لاللتزامات الدولية السارية للدول األعضاء وأعضاء القطاعات املعنيني عندما 

ذا الشأن. ويف  م قد عقدت ترتيبات   حالة عدم وجودتكون حكوما
ة يف ترتيبات من هذا النوع أو اتفاقات خاصة معقودة ضمن الشروط املبين

 اإلدارية.                                   ً              من الدستور، تتم تسوية احلسابات طبقا  ألحكام اللوائح 42 املادة

498 
PP-98 

على إدارات الدول األعضاء وأعضاء القطاعات اليت تشغل  جيب 2
خدمات اتصاالت دولية، أن تتفق فيما بينها على مبلغ ما هلا وما عليها 

 ديون. من
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         ً أعاله طبقا   498توضع احلسابات املدينة والدائنة املشار إليها يف الرقم  3 499
ألحكام اللوائح اإلدارية، ما مل تكن هناك ترتيبات خاصة متفق عليها بني 

 األطراف املعنية.

 

 

 38املـادة 
 الوحـدة النقديـة

500 
98-PP 

بني الدول األعضاء، تكون  متفق عليهاترتيبات خاصة  إذا مل توجد 
الوحدة النقدية املستعملة يف حتديد الرسوم احلسابية خلدمات االتصاالت 

 احلسابات الدولية هي: وضعالدولية ويف 
 إما الوحدة النقدية املعتمدة يف صندوق النقد الدويل -
 وإما الفرنك الذهيب، -

 1 فهي حمددة يف التذييل كما مها معرفان يف اللوائح اإلدارية. أما كيفية التطبيق
 للوائح االتصاالت الدولية.

 

 

 39املـادة 
 االتصال البيني

على احملطات اليت تؤمن االتصاالت الراديوية يف اخلدمة املتنقلة أن جيب  1 501
حدود استخدامها العادي، االتصاالت الراديوية فيما بينها، بغض  تتبادل، يف

 تعتمده لنفسها.النظر عن النظام الراديوي الذي 
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أعاله ال  501 ال يعاق التقدم العلمي، فإن أحكام الرقملكي بيد أنه  2 502
حتول دون استعمال نظام راديوي قاصر عن االتصال بأنظمة أخرى، شريطة 
ذا النظام، وليس ناجتا  عن                        ً                                       ً     أن يكون هذا القصور نامجا  عن الطبيعة اخلاصة 

 أجهزة اعتمدت فقط ملنع االتصال البيين.

أعاله، جيوز إسناد حمطة خلدمة  501الرغم من أحكام الرقم على  3 503
دولية مقيدة، حتدد حسب أغراض تلك اخلدمة، أو حسب ظروف  اتصاالت

 املستعمل. أخرى مستقلة عن النظام

 
 40املـادة 

 اللغـة السريـة

 جيوز حترير برقيات الدولة وبرقيات اخلدمة بلغة سرية يف مجيع العالقات. 1 504

505 
PP-98 

الدول  جيوز قبول الربقيات اخلصوصية احملررة بلغة سرية بني مجيع 2
األعضاء، عدا الدول اليت سبق هلا أن بلغت، عن طريق األمني العام، عن عدم 

 املراسالت. قبوهلا هذه اللغة هلذه الفئة من

506 
PP-98 

الدول األعضاء اليت ال تقبل الربقيات اخلصوصية احملررة بلغة سرية  على 3
يف حالة تعليق الصادرة عن أراضيها أو القاصدة إليها، أن تقبل عبورها، إال 

 من الدستور. 35 املادة اخلدمة املنصوص عليها يف
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 السادسالفصـل 
 التحكيم والتعديـل

 

 

 41املـادة 
 التحكيم: إجراءاتـه

 من الدستور) 56(انظر املادة 

على الطرف الذي يرغب يف التحكيم أن يشرع يف اإلجراءات، بإرساله  1 507
 يطلب فيه التحكيم.                    ً إىل الطرف اآلخر تبليغا  

يقرر الطرفان باتفاق مشرتك إن كان ينبغي أن يعهد بالتحكيم إىل  2 508
أشخاص، أو إىل إدارات، أو إىل حكومات. وإذا مل يتفق الطرفان على هذه 
                                ً                                 النقطة خالل مهلة شهر واحد، اعتبارا  من يوم تبليغ طلب التحكيم، يعهد 

 بالتحكيم إىل حكومات.

ُ    إذا ع هد  3 509 بالتحكيم إىل أشخاص، جيب أال يكون احلكام من رعايا دولة     
ٍ   طرف  يف اخلالف، وأال يكون حمل إقامتهم يف إحدى هاتني الدولتني، وأال    

 منهما. يكونوا يف خدمة أي

510 
PP-98 

ُ                                                        إذا ع هد بالتحكيم إىل حكومات، أو إىل إدارات تابعة هلذه احلكومات،  4     
ن بني الدول األعضاء غري املتورطة يف جيب أن يتم اختيار تلك احلكومات م

                            ً                            اخلالف، واليت تكون مع ذلك أطرافا  يف االتفاق الذي نشأ اخلالف عن 
 تطبيقه.

َ  ً                             ً يسمي كل من الطرفني املعنيني ح ك ما  خالل مهلة ثالثة أشهر، اعتبارا   5 511  َ                          
 من تاريخ استالم اإلخطار اخلاص بطلب عرض اخلالف على التحكيم.

  



151 CV/Art. 41  

ن هناك أكثر من طرفني متورطني يف اخلالف، جيب على كل إذا كا 6 512
جمموعة من جمموعيت األطراف اليت هلا مصاحل مشرتكة يف اخلالف أن تعني 

َ  ً       ً                                حك ما ، وفقا  لإلجراءات املنصوص عليها يف الرقمني   أعاله. 511و 510َ 

ذا الشكل على اختيار حكم ثالث جيب أن  7 513 يتفاهم احلكمان املعينان 
أعاله، إن كان احلكمان األوالن من  509 تتوفر فيه الشروط احملددة يف الرقم

ً            األشخاص وليسا من احلكومات أو اإلدارات، وأن يكون فضال  عن ذلك من                                                 
جنسية غري جنسية احلكمني اآلخرين. ويف حالة عدم اتفاق احلكمني على 

أي مصلحة يف                                      ً      ً          اختيار احلكم الثالث، يقرتح كل منهما حكما  ثالثا  ليست له 
 الثالث. اخلالف. ويقوم األمني العام بإجراء القرعة لتسمية احلكم

ميكن أن يتفاهم الطرفان يف خالف على حسم خالفهما بواسطة حكم  8 514
وحيد، يسمى باتفاق مشرتك بينهما. وميكن كذلك أن يسمي كل منهما 

َ  ً                                                حك ما ، وأن يطلبا إىل األمني العام إجراء قرعة لتسمية حكم  وحيد من بينهما. َ 

يقرر احلكم أو احلكام حبرية مكان هذا التحكيم، وقواعد اإلجراءات  9 515
 الواجب اتباعها فيه.

ائيا  وملزما  لطريف اخلالف. وإذا ع هد  10 516 ُ    يكون قرار احلكم الوحيد                    ً       ً                          
ائيا                                                                    ً بالتحكيم إىل عدة حكام، يكون القرار املتخذ بأغلبية أصوات احلكام 

 للطرفني.      ً وملزما  

يتحمل كل طرف النفقات اليت تكبدها للتحقيق يف اخلالف وعرضه  11 517
على التحكيم. أما مصاريف التحكيم، غري املصاريف اليت تكبدها الطرفان، 

 فيتحملها الطرفان بالتساوي.
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يقدم االحتاد مجيع املعلومات املتعلقة باخلالف اليت قد حيتاج إليها احلكم  12 518
احلكام. ويتم إبالغ قرار احلكم أو احلكام إىل األمني العام، إن قرر طرفا أو 

ً  مستقبال . اخلالف ذلك، للرجوع إليه       

 

 

 42املـادة 
 يةقأحكام تتعلق بتعديـل هذه االتفا

519 
98-PP 

جيوز لكل دولة من الدول األعضاء أن تقرتح أي تعديل هلذه االتفاقية.  1
ولكي ميكن إرسال مثل هذا االقرتاح إىل مجيع الدول األعضاء حىت تتمكن 

ناسب، جيب أن يرد االقرتاح إىل األمني العام قبل املوقت المن دراسته يف 
. تقل عن مثانية أشهر بفرتة ال التاريخ احملدد الفتتاح مؤمتر املندوبني املفوضني

قبل  ميكن بأسرع ماويرسل األمني العام هذا االقرتاح إىل مجيع الدول األعضاء 
 .بفرتة ال تقل عن ستة أشهر التاريخ املذكور

520 
PP-98 

ي دولة من الدول األعضاء أو وفدها إىل مؤمتر املندوبني أل جيوز 2
ٍ  رتاح لتعديل أي تعديل  املفوضني، أن تعرض على املؤمتر يف أي وقت، أي اق                   

 أعاله. 519          ً      مقرتح  وفقا  للرقم

يتألف النصاب املطلوب يف أي جلسة عامة ملؤمتر املندوبني املفوضني،  3 521
أي اقرتاح لتعديل هذه االتفاقية أو لتعديل اقرتاح التعديل، من  حىت تنظر يف

 أكثر من نصف عدد الوفود املعتمدة يف مؤمتر املندوبني املفوضني.
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لكي يتم اعتماد اقرتاح لتعديل أي تعديل مقرتح، وكذلك اعتماد أي  4 522
ً                                 اقرتاح تعديل بكامله، سواء كان معدال  أم ال، جيب أن يوافق عليه، يف جلسة                                  
عامة، أكثر من نصف عدد الوفود املعتمدة يف مؤمتر املندوبني املفوضني اليت 

 حيق هلا التصويت.

523 
PP-98 
PP-02 

، إال إذا نصت القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاتهتطبق  5
ففي هذه احلالة تسود الفقرات السابقة من هذه املادة على خالف ذلك، 

 أحكام الفقرات املذكورة.

524 
PP-98 

يبدأ العمل جبميع تعديالت هذه االتفاقية اليت يعتمدها أحد مؤمترات  6
املندوبني املفوضني، بكليتها وبشكل صك تعديل وحيد، يف تاريخ حيدده 

لدول األعضاء اليت تكون قد أودعت قبل ذلك التاريخ وثائق ل بالنسبةاملؤمتر، 
م ا، أو موافقتها تصديقها على هذه االتفاقية وعلى صك تعديلها، أو قبوهلا 

عليهما، أو انضمامها إليهما. ويستبعد كل تصديق أو قبول أو موافقة أو 
 انضمام إىل جزء فقط من صك التعديل هذا.

أعاله، ميكن ملؤمتر املندوبني املفوضني أن يقرر  524على الرغم من الرقم  7 525
ً                                                  أن تعديال  هلذه االتفاقية هو أمر ضروري من أجل تطبيق تعديل للد ستور على        

يعمل بتعديل االتفاقية قبل بدء العمل  النحو الواجب. ويف هذه احلالة، ال
 بتعديل الدستور.

526 
PP-98 

األمني العام مجيع الدول األعضاء بإيداع كل وثيقة تصديق أو  خيطر 8
 انضمام. قبول أو موافقة أو

من  53و 52بعد دخول أي صك تعديل حيز التنفيذ، تطبق املادتان  9 527
ا، أو املوافقة  الدستور بشأن التصديق على االتفاقية املعدلة، أو القبول 

 عليها، أو االنضمام إليها.
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بعد دخول صك التعديل حيز التنفيذ، يسجله األمني العام لدى األمانة  10 528
من ميثاق األمم املتحدة.  102                       ً              العامة لألمم املتحدة، وفقا  ألحكام املادة 

 من الدستور على كل صك تعديل. 241 الرقم           ً ويطبق أيضا  
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 قـامللح 
 تعريف بعض المصطلحات المستعملة في هذه االتفاقية

 وفي اللوائح اإلدارية لالتحاد الدولي لالتصاالت

باملصطلحات التالية صكوك االحتاد املذكورة أعاله، يقصد ألغراض   1000
 املعاين املبينة يف التعاريف الواردة مقابل كل منها:

 شخص ترسله: خبري:  1001
 حكومة بلده أو إدارته، أو أ )

من هذه  19                          ً              كيان أو منظمة مرخص هلما وفقا  ألحكام املادة  ب)
 أو االتفاقية،

 منظمة دولية، ج)
 اختصاصه املهين.يف مهام االحتاد املتعلقة مبيدان للمشاركة  

1002 
PP-94 
PP-98 

PP-06 

شخص ترسله دولة عضو أو منظمة أو وكالة أو كيان حلضور مراقب:  
لس، دون أن يكون له حق التصويت  مؤمتر أو مجعية أو اجتماع لالحتاد أو ا

 لألحكام ذات الصلة من النصوص األساسية لالحتاد.      ً ووفقا  

راديوي بني حمطات متنقلة وحمطات برية أو : خدمة اتصال خدمة متنقلة  1003
 متنقلة. فيما بني حمطات

: كل هيئة، ليست مؤسسة أو وكالة حكومية، علمية أو صناعيةهيئة   1004
تم بدراسة قضايا االتصاالت وتصميم أو تصنيع جتهيزات معدة 

 .االتصاالت خلدمات
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 : اتصال باملوجات الراديويةراديوياتصال   1005
: املوجات الراديوية هي موجات كهرمغنطيسية، يقل ترددها 1املالحظة  

    ً                                    عادة ، وتنتشر يف الفضاء دون مرشد اصطناعي. GHz 3000عن 
يف هذه االتفاقية، يشمل  154إىل  149: ألغراض األرقام من 2املالحظة  

                        ً                                       مصطلح "اتصال راديوي" أيضا  االتصاالت احملققة مبوجات كهرمغنطيسية يفوق 
 ، وتنتشر يف الفضاء دون مرشد اصطناعي.GHz 3000ترددها 

: اتصال يتعلق باالتصاالت العمومية الدولية، ويتم تبادله اتصال خدمة  1006
 بني: ما
 اإلدارات، -
ا،وكاالت التشغيل امل -  عرتف 
لس، أو األمني العام، أو نائب األمني العام، أو مديري  - رئيس ا

املكاتب، أو أعضاء جلنة لوائح الراديو، أو غريهم من ممثلي االحتاد أو 
موظفيه املرخص هلم، مبن فيهم هؤالء العاملون يف مهمات رمسية خارج 

 مقر االحتاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 القواعـد العامـة
 

 لمؤتمـرات االتحـاد 
 

 وجمعياته واجتماعاته
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 القواعد العامة لمؤتمرات االتحاد  
 وجمعياته واجتماعاته

تطبق القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته (اليت يشار  1 1
على مؤمترات االحتاد الدويل لالتصاالت إليها فيما بعد باسم "القواعد العامة") 

. وإذا حدث تعارض بني ومجعياته واجتماعاته "االحتاد") بعد(املسمى فيما 
ور أو االتفاقية، يسود وأحد أحكام الدستهذه القواعد العامة أحد أحكام 

 هذان الصكان األخريان.

جيوز الجتماعات أحد القطاعات، عدا املؤمترات أو اجلمعيات، أن  2 2
اليت يعتمدها املؤمتر املختص أو  اإلجراءاتعمل تتوافق مع إجراءات تعتمد 

العمل  إجراءاتاجلمعية املختصة للقطاع املعين. وإذا حدث تعارض بني 
 األخرية. أحكام هذه، تسود هذه القواعد العامة املذكورة وأحد أحكام

باألحكام املتعلقة بإجراءات مع عدم املساس  تطبق القواعد العامة 3 3
 من االتفاقية. 42من الدستور واملادة  55 التعديل املنصوص عليها يف املادة
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 الفصـل األول
 بالمؤتمرات والجمعياتأحكام عامة تتعلق 

 عند وجود  الدعوة إلى مؤتمرات المندوبين المفوضين 1 
 حكومة داعية

                                                            ً يعني املكان احملدد النعقاد املؤمتر وتاريخ بدئه وانتهائه بالضبط وفقا   1 4
 من االتفاقية، وبعد التشاور مع احلكومة الداعية. 1ألحكام املادة 

تاريخ افتتاح املؤمتر بسنة واحدة، دعوة توجه احلكومة الداعية، قبل  1) 2 5
 إىل حكومة كل دولة من الدول األعضاء.

جيوز توجيه هذه الدعوات مباشرة أو عن طريق األمني العام أو  2)  6
 أخرى. بواسطة حكومة

للمشاركة بصفة مراقب: املنظمات والوكاالت يدعو األمني العام  3 7
 من االتفاقية. 23 والكيانات املشار إليها يف املادة

الدول األعضاء إىل احلكومة الداعية قبل  ردودجيب أن تصل  1) 4 8
تاريخ افتتاح املؤمتر بشهر واحد على األقل؛ وجيب أن تتضمن، قدر اإلمكان، 

 الوفد. مجيع البيانات املتعلقة بتأليف

جيوز توجيه الردود املذكورة إىل احلكومة الداعية مباشرة أو عن  2)  9
 األمني العام أو بواسطة حكومة أخرى. طريق

املشار إليها والكيانات  املنظمات والوكاالت ردودجيب أن تصل  3)  10
 تاريخ افتتاح املؤمتر. شهر من إىل األمني العام قبلمن االتفاقية  23 املادةيف 
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عند وجود  الدعوة إلى مؤتمرات االتصاالت الراديوية 2 
 حكومة داعية

                                                        ً املكان احملدد النعقاد املؤمتر وتاريخ بدئه وانتهائه بالضبط وفقا  يعني  1 11
 من االتفاقية، بعد التشاور مع احلكومة الداعية. 3 ألحكام املادة

12 
PP-06 

أعاله على مؤمترات االتصاالت  10إىل  5تطبق أحكام األرقام من  1) 2
 من االتفاقية. 24 املادة منحكام ذات الصلة األ    ً  رهنا  بالراديوية، 

لدول األعضاء أن تعلم أعضاء القطاع بالدعوة املوجهة ينبغي ل 2)  13
 إليها للمشاركة يف مؤمتر لالتصاالت الراديوية.

14 
PP-06 

لس أو باقرتاح منه، أن  1) 3 جيوز للحكومة الداعية، باالتفاق مع ا
 269Dإىل  269Aن تبلغ املنظمات الدولية غري املنظمات املذكورة يف األرقام م

 من االتفاقية اليت قد يهمها إرسال مراقبني للمشاركة يف املؤمتر.

أعاله  14 تقوم املنظمات الدولية املهتمة املشار إليها يف الرقم 2)  15
 بإرسال طلب قبول إىل احلكومة الداعية يف غضون شهرين من تاريخ التبليغ.

                     ً       ويتخذ املؤمتر نفسه قرارا  بشأن جتمع احلكومة الداعية الطلبات  3)  16
 املعنية. قبول املنظمات
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والجمعيات  الدعوة إلى جمعيات االتصاالت الراديوية 3 
 العالمية لتقييس االتصاالت ومؤتمرات تنمية االتصاالت

 عند وجود حكومة داعية

يعني املكان احملدد النعقاد كل مجعية أو مؤمتر وتاريخ البدء واالنتهاء  1 17
من االتفاقية، بعد التشاور مع  3                     ً             بالضبط لكل منهما وفقا  ألحكام املادة

 احلكومة الداعية.

يقوم األمني العام قبل تاريخ افتتاح اجلمعية أو املؤمتر بسنة واحدة، وبعد  2 18
 التشاور مع مدير املكتب املعين، بتوجيه دعوة إىل:

 إدارة كل دولة من الدول األعضاء؛ أ ) 19

 أعضاء القطاعات املعنيون؛ ب) 20

 25 املنظمات والوكاالت املشار إليها يف األحكام ذات الصلة من املادة ج) 21
 من االتفاقية.

جيب أن تصل الردود إىل األمني العام قبل افتتاح اجلمعية أو املؤمتر بشهر  3 22
يف واحد على األقل، وينبغي أن تتضمن معلومات كاملة قدر اإلمكان عن تأل

 الوفد أو التمثيل.
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أو جمعيات  إجراءات الدعوة إلى عقد مؤتمرات عالمية 4 
ً                         عالمية أو إلغائها بناء  على طلب من الدول األعضاء أو                       

 على اقتراح من المجلس

ُ                            ت طبق على الدعوة إىل عقد مجعية اإلجراءات اليت األحكام التالية  تعرض 1 23
الفرتة املنقضية بني مؤمترين متتاليني عاملية ثانية لتقييس االتصاالت يف 

للمندوبني املفوضني وتعيني املكان احملدد النعقادها وتارخيي بدئها وانتهائها 
بالضبط، وعلى إلغاء املؤمتر العاملي الثاين لالتصاالت الراديوية أو اجلمعية 

 الثانية لالتصاالت الراديوية.

مجعية عاملية ثانية لتقييس  أي دولة عضو ترغب يف الدعوة إىل عقد 1) 2 24
األمني العام بذلك مبينة ما تقرتحه بشأن مكان انعقاد تبلغ االتصاالت، 

 وانتهائها. اجلمعية وتارخيي بدئها

من ربع الدول األعضاء مماثلة عندما يستلم األمني العام طلبات  2)  25
تصاالت بوسائل اال        ً                              يقوم فورا  بإبالغ مجيع الدول األعضاء بذلك  على األقل،

على هذا وافقتها     ً                                طالبا  منها إبالغه يف غضون ستة أسابيع مباألكثر مالءمة، 
 .االقرتاح أو عدم موافقتها عليه

    ً       وفقا  ألحكام على جممل االقرتاح  الدول األعضاءوافقت أغلبية  إذا 3)  26
مكان انعقاد اجلمعية وتارخيي اقرتاحات االتفاقية، أي إذا قبلت  من 47 الرقم

بوسائل         ً  بذلك فورا  األمني العام مجيع الدول األعضاء يبلغ  بدئها وانتهائها،
 االتصاالت األكثر مالءمة.

إذا كان االقرتاح املقبول يرمي إىل اجتماع اجلمعية يف مكان غري  4)  27
الرتتيبات الالزمة مبوافقة احلكومة املعنية مقر االحتاد، يتخذ األمني العام 

 .اجلمعية لعقد
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 ي(املكان وتارخيجممل االقرتاح  الدول األعضاءأغلبية إذا مل تقبل  5)  28
التفاقية، يعلم األمني العام الدول امن  47                   ً              البدء واالنتهاء) وفقا  ألحكام الرقم 

ائي بشأن                    ً         اليت استلمها، داعيا  إياها إىللردود األعضاء با النقطة أو إرسال رد 
 ة أسابيع من تاريخ االستالم.خالل ستيف  خلالفموضع االنقاط 

الدول األعضاء غلبية تعترب هذه النقاط معتمدة، عندما تقرها أ 6)  29
 االتفاقية. من 47     ً            وفقا  ألحكام الرقم

ٍ          ترغب يف إلغاء مؤمتر عاملي ثان  لالتصاالت أي دولة عضو  1) 3 30                          
العام بذلك. األمني تبلغ الراديوية أو إلغاء مجعية ثانية لالتصاالت الراديوية 

، من ربع الدول األعضاء على األقلاثلة وعندما يستلم األمني العام طلبات مم
بوسائل االتصاالت األكثر         ً                              يقوم فورا  بإبالغ مجيع الدول األعضاء بذلك 

مبوافقتها أو عدم موافقتها     ً                               طالبا  منها إبالغه يف غضون ستة أسابيع مالءمة، 
 .االقرتاح على

   ً        وفقا  ألحكام لبية الدول األعضاء على االقرتاح وافقت أغإذا  2)  31
                                      ً األمني العام مجيع الدول األعضاء بذلك فورا   يبلغمن االتفاقية،  47 الرقم

                               ُ                         بوسائل االتصاالت األكثر مالءمة، ويلغى املؤمتر أو تلغى اجلمعية.

أعاله، باستثناء  31إىل  25         ً                              تنطبق أيضا  اإلجراءات املبينة يف األرقام من  4 32
لس اقرتاح الدعوة إىل عقد مجعية عاملية ثانية 30 الرقم ، عندما يصدر عن ا

ٍ                            إلغاء مؤمتر عاملي ثان  لالتصاالت الراديوية أو مجعية لتقييس االتصاالت أو                    
 ثانية لالتصاالت الراديوية.
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مؤمتر عاملي لالتصاالت أي دولة عضو ترغب يف الدعوة إىل عقد  5 33
جدول  وجيري حتديداملندوبني املفوضني.           ً               تقدم اقرتاحا  بذلك إىل مؤمتر لدولية ا

                         ً بدئه وانتهائه بالضبط وفقا   يأعمال هذا املؤمتر ومكان انعقاده احملدد وتارخي
 من االتفاقية. 3 ألحكام املادة

ً          بناء  على طلب  عقد مؤتمرات إقليمية الدعوة إلى إجراءات 5     
 اقتراح من المجلسبمن الدول األعضاء أو 

إىل  24 يف حالة املؤمترات اإلقليمية تنطبق اإلجراءات املبينة يف األرقام من  34
أعاله على الدول األعضاء من املنطقة املعنية دون غريها. وإذا كان يلزم أن  29

تكون الدعوة إىل عقد املؤمتر مببادرة من الدول األعضاء يف املنطقة، فيكفي أن 
العام طلبات متوافقة من ربع جمموع عدد الدول األعضاء يف  يستلم األمني

أعاله  29إىل  25                       ً                             هذه املنطقة. وتنطبق أيضا  اإلجراءات املبينة يف األرقام من
لس.  عندما يصدر اقرتاح عقد مثل هذا املؤمتر عن ا

في حالة التي تنعقد  أحكام تتعلق بالمؤتمرات والجمعيات 6 
 وجود حكومة داعية عدم

أعاله عند عقد مؤمتر أو مجعية يف حالة  3و 2و 1تنطبق أحكام األقسام   35
الرتتيبات الالزمة لعقد ولتنظيم  وجود حكومة داعية. ويتخذ األمني العامعدم 

 .بعد االتفاق مع حكومة االحتاد السويسري املؤمتر أو اجلمعية يف مقر االحتاد

 

 

  



 GR 166 

أو تاريخي بدئهما  تغيير مكان انعقاد مؤتمر أو جمعية 7 
 وانتهائهما

اخلاصة بالدعوة إىل عقد مؤمتر  5و 4          ً               تنطبق قياسا  أحكام القسمني  1 36
تارخيي مجعية يف حالة تغيري املكان احملدد النعقاد املؤمتر أو اجلمعية و/أو  أو

 ً                                 اء  على طلب من الدول األعضاء أو على ـا بالضبط، بنـبدئهما وانتهائهم
لس.  تنفذ إال بعد إعراب غري أن مثل هذه التغيريات ال اقرتاح من ا

 47    ً             وفقا  ألحكام الرقم الدول األعضاء املعنية عن موافقتها عليها، أغلبية
 .االتفاقية من

تقرتح تغيري املكان احملدد النعقاد مؤمتر أو مجعية تقع على أي دولة عضو  2 37
على تأييد العدد مسؤولية احلصول تارخيي بدئهما وانتهائهما بالضبط  وأ

 األخرى. املطلوب من الدول األعضاء

أعاله  25يبني األمني العام إذا اقتضى األمر يف اإلبالغ املذكور يف الرقم  3 38
ً                   النتائج املالية احملتملة لتغيري املكان أو الزمان، لو كان مثال  قد مت بالفعل تكبد                                                        
ً  نفقات من أجل التحضري لعقد املؤمتر أو اجلمعية يف املكان الذي اختري أصال .                                                              

إلى المؤتمرات  والتقارير المقترحات تقديمل الحدود الزمنية 8 
 وشروط تقديمها

ا القسم على مؤمترات املندوبني املفوضني واملؤمترات تنطبق أحكام هذ 1 39
 العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية واملؤمترات العاملية لالتصاالت الدولية.

قبل  الدول األعضاء منيطلب األمني العام إرسال الدعوات مباشرة بعد  2 40
اأن توافيه  افتتاح املؤمتر بأربعة أشهر على األقل  أعمال املؤمتر.بشأن  مبقرتحا
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مجيع املقرتحات اليت يرتتب على اعتمادها تعديل يف نص الدستور أو  3 41
                                                              ّ        االتفاقية أو تنقيح اللوائح اإلدارية جيب أن تتضمن إشارات إحالة تعني  األرقام 
اهلامشية ألجزاء النص اليت تتطلب هذا التعديل أو التنقيح. وجيب بيان أسباب 

 اإلمكان. لة بعبارات موجزة قدراملقرتح يف كل حا

ُ                                                         ي دخل األمني العام على كل مقرتح يرد من دولة عضو إشارة تفسريية  4 42
االحتاد هلذه الدولة العضو.  لتوضيح املقرتح باستعمال الرمز الذي حدده

يتم توضيح مصدره أكثر من دولة من الدول األعضاء املقرتح وعندما يقدم 
 أمكن ذلك.برمز كل دولة منها كلما 

 إىل مجيع الدول األعضاء فور ورودها. املقرتحاتيبلغ األمني العام  5 43

44 
PP-06 

ويبلغها إىل الدول األعضاء حسب ورودها إليه، ولكن يبلغها على أي حال ُ َ ِّ                                                      جي  م ع األمني العام املقرتحات الواردة من الدول األعضاء وينسقها،  6
 .قل مع إتاحتها بالوسائل اإللكرتونيةقبل افتتاح املؤمتر بشهرين على األ

املراقبون الذين قد  يتمتع املوظفون املنتخبون أو املعينون يف االحتاد، وال وال
باحلق                 ً                                حيضرون مؤمترات طبقا  لألحكام ذات الصلة من االتفاقية، 

 مقرتحات. تقدمي يف

من الدول األعضاء،  الواردةُ َ ِّ                ً           جي  م ع األمني العام أيضا  التقارير  7 45
لس، ومن قطاعات االحتاد، كما جي  م ع التوصيات الصادرة عن  ومن ُ َ ِّ                      ا                             

املؤمترات، ويعمل على إبالغها إىل الدول األعضاء، ومعها أي تقرير أعده 
                                         ً بأربعة أشهر على األقل. وتتاح التقارير أيضا  األمني العام، قبل افتتاح املؤمتر 

 بالوسائل اإللكرتونية.
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بعد املوعد النهائي احملدد يف يرسل األمني العام املقرتحات الواردة  8 46
                 ً                   بأسرع ما ميكن عمليا ، كما يتم إتاحتها  أعاله، إىل الدول األعضاء 40 الرقم

 بالوسائل اإللكرتونية.

تنطبق أحكام هذا الفصل دون املساس باألحكام املتعلقة بإجراءات  9 47
 من االتفاقية. 42 من الدستور ويف املادة 55 التعديل الواردة يف املادة
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 الفصـل الثـاين
 النظام الداخلي للمؤتمرات 
 والجمعيات واالجتماعات

 ترتيب المقاعـد 9 

ُ                                                         ت رتب مقاعد الوفود يف جلسات املؤمترات حسب الرتتيب اهلجائي ألمساء   48
 الفرنسية.الدول األعضاء املمثلة املكتوبة باللغة 

 افتتاح المؤتمـر 10 

 جيريُ                                                       ي عقد، قبل اجللسة االفتتاحية للمؤمتر، اجتماع لرؤساء الوفود  1) 1 49
 املتعلقة املقرتحاتجدول أعمال اجللسة العامة األوىل، وتقدم فيه إعداد خالله 

 مبادئبالتنظيم وبتعيني الرؤساء ونواب الرؤساء للمؤمتر وجلانه، مع مراعاة 
 أدناه. 53والتوزيع اجلغرايف والكفاءة الالزمة والتقيد بأحكام الرقم  بتناو ال

 51                                     ً               يتم تعيني رئيس الجتماع رؤساء الوفود وفقا  ألحكام الرقمني  2)  50
 أدناه. 52و

 يتوىل افتتاح املؤمتر شخص تعينه احلكومة الداعية. 1) 2 51

أكرب رؤساء إذا مل تكن هناك حكومة داعية، يفتتح املؤمتر  2)  52
   ً  سنا . الوفود

جيري، يف اجللسة العامة األوىل، انتخاب رئيس املؤمتر، الذي يكون  1) 3 53
 تسميه احلكومة الداعية.     ً شخصا  عادة 

إذا مل تكن هناك حكومة داعية، يتم اختيار الرئيس مع  2)  54
 االقرتاح الذي يقدمه رؤساء الوفود أثناء االجتماع املشار إليه يف مراعاة
 أعاله. 49 الرقم
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                            ً  جيري يف اجللسة العامة األوىل أيضا : 4 55

 انتخاب نواب رئيس املؤمتر؛ أ )  56

 تكوين جلان املؤمتر، وانتخاب رؤسائها ونواب رؤسائها؛ ب) 57

من االتفاقية، وميكن دعم هذه  97                     ً        تعيني أمانة املؤمتر، وفقا  للرقم  ج) 58
 األمانة، عند االقتضاء، مبوظفني توفرهم إدارة احلكومة الداعية.

 صالحيات رئيس المؤتمـر 11 

ً                                                     فضال  عن ممارسة مجيع الصالحيات األخرى املسندة إىل رئيس املؤمتر يف  1 59   
ويدير الرئيس افتتاح كل جلسة عامة واختتامها، ا النظام الداخلي، يعلن هذ

، ويعطي الكلمة للمتحدثني، ويطرح لنظام الداخلياملناقشات، ويؤمن تطبيق ا
 املعتمدة. القراراتاملسائل على التصويت، ويعلن 

                ً                                             يتوىل الرئيس عموما  إدارة أعمال املؤمتر، ويؤمن احملافظة على النظام  2 60
لقة بالنظام، اجللسات العامة. كما أنه يبت يف املقرتحات والنقاط املتع أثناء
    ً                                                     خصوصا  سلطة اقرتاح تأجيل املناقشة يف موضوع أو اختتامها، ورفع  وله

                             ً                                       اجللسة أو تعليقها. وجيوز له أيضا  أن يقرر تأجيل عقد جلسة عامة، إذا رأي 
          ً  ذلك ضروريا .

محاية حق مجيع الوفود يف التعبري عن كامل  واجبقع على الرئيس ي 3 61
 آرائها حبرية تامة يف املوضوع املعروض على املناقشة.

موضوع املسائل املعروضة على  علىاملناقشات  اقتصارالرئيس  يكفل 4 62
املناقشة. وجيوز له أن يقاطع كل متحدث يبتعد عن املسألة املعاجلة، ليذكره 

ذه املسألة.  بضرورة التقيد 
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 اللجان إنشاء 12 

جلان لدراسة املسائل املعروضة على املؤمتر.  إنشاءجيوز للجلسة العامة  1 63
 إنشاءكما جيوز للجان واللجان الفرعية جلان فرعية.   إنشاءوجيوز هلذه اللجان 

 أفرقة عمل.

 جلان فرعية وأفرقة عمل كلما دعت الضرورة إىل ذلك. تنشأ 2 64

 63األحكام املنصوص عليها يف الرقمني ب     ً رهنا  اللجان اآلتية،  تنشأ 3 65
 أعاله: 64و

 لجنة التوجيه 1.12 

، هااالجتماع، الذي يرأس تتكون هذه اللجنة عادة من رئيس املؤمتر أو أ )  66
 ومن نواب رئيس املؤمتر، ومن رؤساء اللجان ونواب رؤسائها.

تنسق جلنة التوجيه مجيع األنشطة املتعلقة حبسن سري األعمال، وحتدد  ب) 67
                      ً بينها قدر اإلمكان، نظرا   تداخلترتيب اجللسات وعددها، متحاشية أي 

 عدد أعضاء بعض الوفود.صغر إىل 

 أوراق االعتماد لجنـة 2.12 

يقوم أي مؤمتر للمندوبني املفوضني، أو أي مؤمتر لالتصاالت الراديوية،   68
صاالت الدولية، بتعيني جلنة ألوراق االعتماد، يفوضها مؤمتر عاملي لالت أو أي

ا  بتدقيق أوراق اعتماد الوفود إىل هذه املؤمترات. وتقدم هذه اللجنة استنتاجا
َ                املهل اليت حتددها هذه إىل اجللسة العامة يف

ُ
 األخرية.   
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 لجنـة الصياغـة 3.12 

ُ            النصوص اليت تكون خمتلف  اللجان قد ُ                         ت عرض على جلنة الصياغة مجيع  أ )  69                    
ا يف اآلراء املعرب عنها،  مع مراعاةشكلها النهائي قدر اإلمكان،  أعد

َ َ                   تتوىل حتسني شكلها دون أن مت  س معناها، كما تقوم وذلك لكي                        
 املعدلة. بتجميعها حيث يلزم مع النصوص السابقة غري

تعرض جلنة الصياغة النصوص املذكورة على اجللسة العامة، اليت تقرها أو  ب) 70
                                      ً  حتيلها إىل اللجنة املختصة للنظر فيها جمددا .

 لجنـة مراقبـة الميزانيـة 4.12 

عند افتتاح كل مؤمتر تعني اجللسة العامة جلنة ملراقبة امليزانية يعهد إليها  أ )  71
املوضوعة حتت تصرف املندوبني، والنظر  والتسهيالتبتقييم التنظيم 

حسابات النفقات املتحملة طوال مدة املؤمتر واملوافقة عليها. وتضم  يف
ة يف أعماهلا، هذه اللجنة، إضافة إىل أعضاء الوفود الذين يريدون املشارك

ً                   ممثال  لألمني العام، وممثال  ملدير املكتب املعين، وممثال  للحكومة الداعية،                        ً                  ً   
دت. ِ    إن وج   ُ     

لس للمؤمتر، تقدم جلنة مراقبة امليزانية  ب) 72 قبل نفاد امليزانية اليت أقرها ا
                             ً      ً                                  بالتعاون مع أمانة املؤمتر، بيانا  مؤقتا  بالنفقات إىل اجللسة العامة. وتأخذ 

، يف ضوء التقدم عند النظراحلسبان يف جللسة العامة البيان املذكور ا
نفاد بعد تاريخ  تمديد املؤمتر إىل ماذا كان هناك مربر ل، ما إارياجل

 امليزانية املوافق عليها.
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اية كل مؤمتر تقدم جلنة مراقبة امليزانية تقريرا  إىل اجللسة العامة يبني،  ج) 73                                               ً                      يف 
املبلغ املقدر لنفقات املؤمتر وللنفقات اليت قد يستدعيها ما ميكن،  بأدق

 تنفيذ املقررات اليت اختذها هذا املؤمتر.

عليه، إىل األمني بعد النظر فيه واملوافقة اجللسة العامة هذا التقرير  حتيل د ) 74
لس خالل دورته العادية الالحقة. ا، ليعرضه على ا  العام مع مالحظا

 اللجـانتكوين  13 

 مؤتمـرات المندوبين المفوضين .131 

75 
PP-06 

من هذه القواعد العامة، تتألف اللجان من مندويب الدول  66     ً       رهنا  بالرقم 
من  269Eإىل  269Aاملشار إليهم يف األرقام من  للمراقبني ُ    ي سمحو  .األعضاء

هذه اللجان باستثناء  حبضور خالف ذلك، اجللسة العامةما مل تقرر االتفاقية، 
 وجلنة أوراق االعتماد وجلنة مراقبة امليزانية وجلنة الصياغة. جلنة التوجيه

مؤتمرات االتصاالت الراديوية والمؤتمرات العالمية  .132 
 لالتصاالت الدولية

76 
PP-06 

من هذه القواعد العامة، تتألف جلان مؤمترات االتصاالت  66     ً       رهنا  بالرقم 1
للمراقبني املشار إليهم يف األرقام  ُ    ي سمحو  .من مندويب الدول األعضاء الراديوية

ما  ،االقتضاءحسب  282من االتفاقية، وكذلك يف الرقم  280و 279و 278
 جلنة التوجيههذه اللجان باستثناء  حبضور خالف ذلك،اجللسة العامة مل تقرر 

 الصياغة. وجلنة أوراق االعتماد وجلنة مراقبة امليزانية وجلنة
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76A 
PP-06 

من هذه القواعد العامة، تتألف جلان املؤمترات العاملية  66 لرقم   ً    رهنا  با 2
للمراقبني املشار   ُ    وي سمحلالتصاالت الدولية من مندويب الدول األعضاء. 

ما مل ، اتمن االتفاقية، وملراقيب أعضاء القطاع 279و 278إليهم يف الرقمني 
 جلنة التوجيههذه اللجان باستثناء  حبضور لك،تقرر اجللسة العامة خالف ذ

 وجلنة أوراق االعتماد وجلنة مراقبة امليزانية وجلنة الصياغة.

77 
PP-06 

 (ملغاة)

جمعيات االتصاالت الراديوية والجمعيات العالمية لتقييس  3.13 
 االتصاالت ومؤتمرات تنمية االتصاالت

78 
PP-06 

املنظمات املشار أو  الكياناتالدول األعضاء، وممثلي  مندويب    ً     إضافة  إىل  
 نيلمراقبلجيوز من االتفاقية،  237القوائم املشار إليها يف الرقم  إحدىيف  إليها

مجعيات االتصاالت  جلانحضور من االتفاقية  25 الذين تشملهم املادة
تنمية  مؤمتراتجلان و الراديوية وجلان اجلمعيات العاملية لتقييس االتصاالت 

 .الصياغة وجلنة مراقبة امليزانية وجلنة جلنة التوجيهاالتصاالت، باستثناء 

 ونوابهمرؤساء اللجان الفرعية  14 

يقرتح رئيس كل جلنة على جلنته أن ختتار رؤساء اللجان الفرعية اليت   79
م  .تنشئها ونوا
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 الدعـوة إلى الجلسات 15 

80 
 

العامة وجلسات اللجان واللجان الفرعية وأفرقة ُ  َ                 ي عل ن عن عقد اجللسات  
 مكان اجتماع املؤمتر قبل املوعد مبدة كافية. العمل يف

 المقدمة قبل افتتاح المؤتمر المقترحات 16 

قبل افتتاح املؤمتر تقوم اجللسة العامة للمؤمتر بتوزيع املقرتحات املقدمة   81
غري أنه جيوز أن . أعاله 12 القسم                            ً        على اللجان املختصة املكونة وفقا  ألحكام 

 مباشرة. تتناول اجللسة العامة أي مقرتح

 أو التعديالت المقدمة أثناء المؤتمر المقترحات 17 

أو التعديالت املقدمة بعد افتتاح املؤمتر إىل رئيس املقرتحات تسلم  1 82
وتوزيعها، املؤمتر، أو إىل رئيس اللجنة املختصة، أو إىل أمانة املؤمتر، لنشرها 

 بوصفها وثيقة من وثائق املؤمتر.

                            ً          أو تعديل كتايب إذا مل يكن موقعا  من رئيس مقرتح           ُ  َ  َّ     ال جيوز أن يـ ق ـد م أي  2 83
جيوز أن غياب رئيس الوفد أو نائبه، حالة الوفد املعين أو من نائبه. أما يف 

 .أي مندوب خيوله رئيس الوفد للتصرف بامسهيوقع على املقرتح أو التعديل 

جيوز لرئيس املؤمتر، أو لرئيس جلنة أو جلنة فرعية أو فريق عمل أن يقدم  3 84
ا أن تعج ل  مقرتحاتيف أي وقت   سري املناقشات. من              ِّ  من شأ

كل مقرتح أو تعديل جيب أن يتضمن النص املعروض للنظر فيه بعبارات  4 85
 ودقيقة. اضحةو 
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اللجنة أو اللجنة الفرعية املختصتني أو يقرر رئيس املؤمتر، أو رئيس  1) 5 86
تقدمي املقرتح أو التعديل يف كل حالة، إذا كان ميكن  ،فريق العمل املختص

        ً                    ً                    ً                لسة شفهيا ، أو أن يقدم كتابيـا  لنشره وتوزيعـه وفقا  للشروط املنصوص اجلأثناء 
 أعاله. 82عليها يف الرقم 

  ُ             م ي راد التصويت مه مقرتحكل بالنسبة إىل  بصورة عامة، جيب  2)  87
أن يوزع نصه بلغات عمل املؤمتر يف وقت مبكر مبا يكفي لتتسىن  ،عليه

 دراسته قبل املناقشة.

 أو املقرتحات يتلقىرئيس املؤمتر الذي  يقوموفوق ذلك،  3)  88
أعاله بإحالتها حسب احلالة إىل اللجان  82 يف الرقماملشار إليها التعديالت 

 لعامة.املختصة أو إىل اجللسة ا

89 
 

 مقرتحجيوز لكل شخص مرخص له أن يقرأ يف اجللسة العامة بنفسه كل  6
                                          ُ                      أو تعديل يقدمه أثناء املؤمتر، أو أن يطلب أن ي قرأ عنه، وجيوز له عرض 

 األسباب املوجبة لتقدميه.

للبت أو تعديل أو  أي مقترحالشروط المطلوبة لمناقشة  18 
 أو للتصويت عليه فيه

أو تعديل للمناقشة إذا مل يكن يؤيده، عند  مقرتح         ُ        ال جيوز أن ي طرح أي  1 90
 ، وفد آخر على األقل.طرحه للمناقشة

ً        ُ             أو تعديل مؤيد أصوال  جيب أن ي قدم ملناقشته  مقرتحكل  2 91 ، والبت فيه                 
 اللزوم. بالتصويت عليه عند

 أو تأجيلهاوالتعديالت  تجاوز المقترحات 19 

مقرتح أو تعديل، أو تأجيل النظر فيه، تصبح من  إذا جرى جتاوز  92
مسؤولية الوفد الذي قدم املقرتح أو التعديل التأكد من عرضه للنظر فيه 

 .بعد فيما
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 قواعد سير المناقشات في الجلسة العامة 20 

 النصاب .201 

يف جلسة عامة، جيب أن يكون    ً  حيحا  كي يكون اختاذ القرار صل  93
ً                                                  حاضرا ، أو ممثال  يف اجللسة، أكثر من نصف عدد الوفود املعتمدة يف املؤمتر          ً    

ي حكم من يطبق هذا احلكم دون املساس بأو اليت حيق هلا التصويت. 
خاصة العتماد أي تعديل يف  أغلبيةالدستور أو االتفاقية يشرتط  أحكام
 الصكني. هذين

 نظام المناقشة 2.20 

ال جيوز لألشخاص الراغبني يف أخذ الكلمة أن يتناولوها إال بعد  1)  94
، يستهلون كالمهم بذكر الصفة اليت ةعام وكقاعدةموافقة الرئيس. 

 ا. يتكلمون

كل شخص يتناول الكلمة عليه أن يتكلم ببطء ووضوح، وأن  2)  95
 يتابعوا فهمع أن يفصل ما بني كلماته، وأن يتوقف مبا يلزم، حىت يتسىن للجمي

 معىن أفكاره.

 ونقاط النظام المقترحات المتعلقة بالنظام 3.20 

جيوز ألي وفد أن يقدم، خالل املناقشات ويف الوقت الذي يراه  1)  96
                ً ويبت الرئيس فورا  يثري نقطة نظام، أن      ً                            مناسبا ، أي مقرتح يتعلق بالنظام أو 

وفد حق االستئناف ضد ولكل          ً                      الطلب وفقا  هلذا النظام الداخلي.  يف
الوفود     ً                        ساريا  ما مل تعرتض عليه أغلبية الرئيس، غري أن قراره يظل  قرار

 واملصوتة. احلاضرة

                          ً                            ال جيوز للوفد الذي يقدم مقرتحا  يتعلق بالنظام، أن يتطرق يف  2)  97
 مداخلته إىل جوهر املسألة املعروضة للمناقشة.
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 ونقاط النظام لقة بالنظامترتيب أولوية المقترحات المتع .204 

ملتعلقة بالنظام اترتيب األولوية الواجب إعطاؤها للمقرتحات  يكون  98
 التايل:كأعاله   96املشار إليها يف الرقم ونقاط النظام 

، مبا يف ذلك ا النظام الداخليكل نقطة نظام تتعلق بتطبيق هذ أ )  99
 التصويت؛ إجراءات

 تعليق اجللسة؛ ب) 100

 رفع اجللسة؛ ) ج 101

 تأجيل املناقشة يف املسألة املطروحة للنقاش؛ ) د 102

 إقفال املناقشة يف املسألة املطروحة للنقاش؛ )ه  103

حيدد الرئيس و ، أي مقرتحات أو نقاط نظام أخرى ميكن تقدميها و ) 104
 النسبية. أولويتها

 مقترح تعليق الجلسة أو رفعها .205 

ألي وفد أن يقرتح تعليق اجللسة أو وز أي مسألة، جي أثناء مناقشة  105
املقرتح، كان هناك من يؤيد هذا رفعها، مع بيان األسباب املوجبة ملقرتحه. وإذا  

تعطى الكلمة الثنني من معارضي املقرتح يتكلمان يف هذا املوضوع فقط، 
 لتصويت.لويعرض املقرتح بعد ذلك 

 مقترح تأجيل المناقشة .206 

ألي وفد أن يقرتح تأجيل املناقشة لفرتة  جيوزثناء مناقشة أي مسألة، أ  106
لمناقشة، جيوز لثالثة متكلمني فقط، لطرح مثل هذا املقرتح  مبجردحمددة. و 

إضافة إىل صاحب املقرتح، أن يشرتكوا يف املناقشة، حبيث يتكلم واحد منهم 
 ويت.لتصل                         ُ                  لصاحل املقرتح واثنان ضده، ويعرض املقرتح بعد ذلك
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 مقترح إقفال المناقشة .207 

جيوز ألي وفد أن يقرتح يف أي وقت إقفال املناقشة يف املسألة املطروحة   107
                        ُ                                       للنقاش. ويف هذه احلالة، ال ت عطى الكلمة إال لثالثة متكلمني على األكثر، 
حبيث يتكلم واحد منهم لصاحل املقرتح واثنان ضده، مث يعرض املقرتح 

                            ً                     اعتمد املقرتح، يطلب الرئيس فورا  أن جيري التصويت على  لتصويت. فإذال
 املسألة املطروحة للنقاش.

 تحديد المداخـالت .208 

جيوز للجلسة العامة، عند االقتضاء، أن حتدد عدد املداخالت  1)  108
ا لكل وفد يف موضوع معني، واملدة اليت تستغرقها هذه املداخالت. املسموح 

الرئيس حيدد مدة كل مداخلة خبمس دقائق على األكثر، بيد أن  2)  109
 يف املسائل املتعلقة باإلجراءات.

الرئيس  ُ    ي شعرعندما يتجاوز أحد املتكلمني املدة احملددة له،  3)  110
تمعني بذلك، ويرجو   املتكلم أن خيتتم عرضه يف مهلة وجيزة.من ا

 إقفال قائمة المتكلمين 9.20 

جيوز، أثناء أي مناقشة، أن يأمر الرئيس بقراءة قائمة املتكلمني  1)  111
، وميكنهاملسجلني، وأن يضيف إليها أمساء الوفود اليت تبدي رغبتها يف الكالم. 

تمعني، أن يأمر بإقفال القائمة. غري أن له، إذا رأى ذلك مناسبا ، أن                                                                    ً      مبوافقة ا
 حىت بعد إقفال القائمة.           ً                               يعطي استثناء حق الرد على أي مداخلة سابقة، 

عندما تستنفد قائمة املتكلمني، يعلن الرئيس إقفال املناقشة بشأن  2)  112
 للنقاش. لة املطروحةأاملس
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 مسائل االختصاص 10.20 

جيب أن تسوى مسائل االختصاص اليت ميكن أن تطرأ، قبل التصويت   113
 على جوهر املسألة املطروحة للنقاش.

 مقترح وعرضه من جديدسحب  11.20 

للتصويت. وجيوز                                   ُ     جيوز لصاحب أي مقرتح أن يسحبه قبل أن ي عرض   114
للوفد صاحب املقرتح، أو ألي وفد آخر أن يعرضه أو يتناوله من جديد بعد 

 .ال سحبه سواء كان قد مت تعديله أم

 التصويت 21 

 ةغلبيتعريف األ 1.21 

من أكثر من نصف عدد الوفود احلاضرة واملصوتة. األغلبيةتتكون  1)  115

ال يؤخذ املمتنعون عن التصويت يف االعتبار لدى حساب  2)  116
 .األغلبية أصوات

                 ً  أو التعديل مرفوضا . املقرتحإذا تساوت األصوات، يعترب  3)  117

          ً      ً      ً          يعترب "وفدا  حاضرا  ومصوتا " كل وفد  ا النظام الداخليألغراض هذ 4)  118
 أو ضده. مقرتح مايصوت لصاحل 

 عدم المشاركة في التصويت 2.21 

تصرح عالنية اليت الوفود احلاضرة اليت ال تشارك يف تصويت معني، أو   119
ا ال تريد املشاركة فيه، ال تعد وفودا  متغيبة من حيث حتديد النصاب  يف                                   ً                            أ

              ً                                     أعاله، وال وفودا  ممتنعة عن التصويت من حيث تطبيق أحكام  93الرقم  حكم
 أدناه. 121الرقم 
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 ة الخاصةغلبياأل 3.21 

 املطلوبة لقبول دول أعضاء جديدة. األغلبيةمن الدستور  2حتدد املادة   120

 عن التصويت ةالمائامتناع أكثر من خمسين في  4.21 

ملدىل التصويت نصف عدد األصوات اعندما يتجاوز عدد املمتنعني عن   121
جيب تأجيل حبث املسألة املطروحة للنقاش          ً                     ً   ا (تأييدا  أو معارضة أو امتناعا ) 

 ال يؤخذ فيها عدد املمتنعني باحلسبان.و إىل جلسة الحقة، 

 إجراءات التصويت 5.21 

 تطبق إجراءات التصويت التاليـة: 1)  122

     ً وفقـا  بنداء األمساء رفع اليد، كقاعدة عامة، ما مل يطلب تصويت  أ ) 123
 ؛ج)                             ً        ، أو تصويت باالقرتاع السري وفقا  لإلجراء ب)لإلجراء 

حسب الرتتيب اهلجائي الفرنسي ألمساء الدول لتصويت بنداء األمساء، ا ب) 124
 األعضاء احلاضرة واملؤهلة للتصويت:

من الوفود  التصويت وفدان على األقلإذا طلب ذلك قبل بداية  1 125
                                                 ً للتصويت، ما مل يكن قد طلب تصويت باالقرتاع السري وفقا   واملؤهلة احلاضرة
 ، أوج)لإلجراء 

 ؛أ)                     ً        واضحة من التصويت وفقا  لإلجراء  أغلبيةإذا مل تربز  2 126

االقرتاع السري، إذا طلب ذلك قبل بداية التصويت مخسة وفود على  ج) 127
 ؤهلة للتصويت.املاضرة و ن الوفود احلم األقل
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قبل إجراء التصويت، ينظر الرئيس يف كل طلب يتعلق بالكيفية  2)  128
ا هذا التصويت، ويعلن رمسيا  عن اإلجراء الذي سي تبع يف                                     ً                   ُ      اليت سيجري 

 ةلتصويت. مث يعلن الرئيس ابتداء عمليلالتصويت، وعن املسألة املعروضة 
 التصويت، وبعدما تنتهي يعلن نتائجها.

                                            ً تصويت باالقرتاع السري، تتخذ األمانة العامة فورا  اليف حالة  3)  129
 الرتتيبات الكفيلة بتأمني سرية االقرتاع.

ميكن إجراء التصويت بواسطة نظام إلكرتوين، إذا تيسر نظام  4)  130
 ذلك. مناسب، وقرر املؤمتر

 التصويت بعد ابتدائه انقطاعحظر  6.21 

التصويت بعد ابتدائه، إال إذا تعلق  ةال جيوز ألي وفد أن يقطع عملي  131
األمر بنقطة نظام بشأن كيفية إجراء التصويت. وال جيوز أن تتضمن نقطة 

ً   يستدعي تعديال  يف      ً مقرتحا  النظام  التصويت اجلاري أو يف جوهر املسألة             
ويت بإعالن الرئيس بدء التصويت، يبدأ التصو املعروضة على التصويت. 

 وينتهي بإعالن الرئيس نتائجه.

 التصويت تعليل 7.21 

تصويتها، بعد إجراء  تعليليعطي الرئيس الكلمة للوفود الراغبة يف   132
 التصويت ذاتـه.

     ً     ً جزءا  جزءا   مقترحالتصويت على  .218 

لتصويت، كل لإىل أجزاء، وتعرض خمتلف أجزائه  املقرتحيقسم  1)  133
تمعون  املقرتحواحد منها على حدة، إذا طلب صاحب  ذلك، أو رآه ا
. وبعد أن تعتمد أجزاء املقرتح     ً                               مناسبا ، أو اقرتحه الرئيس مبوافقة صاحب 

 ، تعرض للتصويت عليها ككل.املقرتح
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           ً  نفسه مرفوضا . املقرتح، يعترب املقرتح     ُ              إذا رفضت مجيع أجزاء  2)  134

 تتعلق بمسألة واحدة مقترحاتترتيب التصويت على  .219 

بشأن مسألة واحدة، تعرض هذه  مقرتحان أو أكثر     ُ   إذا ق دم 1)  135
تمعون ل املقرتحات                        ُ                           لتصويت حبسب الرتتيب الذي ق دمت به، ما مل يقرر ا

 خالف ذلك.

تمعون، إثر كل تصويت، إذا كان األمر يدعو إىل عرض  2)  136 يقرر ا
 لتصويت أم ال.لالتايل  املقرتح

 التعديـالت .2110 

ً     ي عترب تعديال  كل  1)  137 بتعديل، يشتمل فقط على إلغاء جزء  مقرتحُ         
األصلي، أو على إضافة إىل جزء منه، أو على مراجعة جزء من  املقرتح من
 .املقرتح هذا

كل تعديل يقبل به الوفد   للمقرتح        ً               يدرج فورا  يف النص األصلي  2)  138
 .املقرتح الذي قدم

تمعون أنه غري  مقرتحأي  3)  139 ً                          بتعديل ال يعترب تعديال ، إذا رأى ا                   
 األصلي. املقرتحمتالئم مع 

 التصويت على التعديـالت .2111 

ً      ما، جيب التصويت أوال  على  مقرتحإذا قدم تعديل بشأن  1)  140                  
 التعديل. ذلك
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ً  ما، جيب التصويت أوال   مقرتحبشأن تعديالن أو أكثر  دم ُ ق  إذا  2)  141                  
على أبعد التعديالت عن النص األصلي. وإذا مل حيصل هذا التعديل على 

األصوات، جيري التصويت على أبعد التعديالت الباقية عن النص  أغلبية
األصوات.  أغلبيةاألصلي، وهكذا دواليك إىل أن حيصل أحد التعديالت على 

ا مت النظر يف مجيع التعديالت املقرتحة دون أن حيصل أي منها على وإذ
 لتصويت.لاألصلي غري املعدل  املقرتح، يعرض األغلبية

بشكله  املقرتحإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر، يعرض بعد ذلك  3)  142
 لتصويت.لاملعدل 

 إعادة التصويت 12.21 

إذا تعلق األمر باللجان أو اللجان الفرعية أو أفرقة العمل، يف مؤمتر  1)  143
إثر  البت فيهأو التعديل الذي سبق  املقرتحأو جزء  املقرتحأو اجتماع، فإن 

أن  جيوزتصويت يف إحدى اللجان أو اللجان الفرعية أو أفرقة العمل، ال 
أو فريق العمل.           ً                                 لتصويت جمددا  يف نفس اللجنة أو اللجنة الفرعية ليعرض 

 التصويت.                      ً                              وتطبق هذه القاعدة أيا  كان اإلجراء الذي اختري اتباعه يف

أو جزء  مقرتحإذا تعلق األمر باجللسات العامة، جيب أال يعرض  2)  144
           ً                                لتصويت جمددا ، ما مل يتوافر الشرطان التاليان:لأو تعديل  مقرتحمن 

 ملؤهلة للتصويت،الدول األعضاء ا أغلبيةأن تطلب ذلك  )  أ 145

   ُ                                                        أن ت طلب إعادة التصويت بعد التصويت األول بيوم كامل على األقل.  ب) 146
 وال تنطبق هذه املهلة يف اليوم األخري ملؤمتر ما أو ألي اجتماع آخر.
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قواعد سير المناقشات وإجراءات التصويت في اللجان  22 
 واللجان الفرعية

يتمتع رؤساء اللجان واللجان الفرعية بصالحيات مماثلة للصالحيات  1 147
 أعاله.11 املسندة إىل رئيس املؤمتر مبوجب القسم 

املتعلقة بقواعد سري املناقشات يف  أعاله 20 تطبق أحكام القسم 2 148
عامة على مناقشات اللجان أو اللجان الفرعية، باستثناء ما يتعلق  جلسة
 بالنصاب. منها

على عمليات التصويت يف اللجان أعاله  21 تطبق أحكام القسم 3 149
 واللجان الفرعية.

لمؤتمرات المندوبين المفوضين  محاضر الجلسات العامة 23 
ومؤتمرات االتصاالت الراديوية والمؤتمرات العالمية 

 لالتصاالت الدولية

، للمؤمترات املذكورة أعاله تعد أمانة املؤمتر حماضر اجللسات العامة 1 150
وتكفل توزيعها على الوفود يف أقرب وقت ممكن، وعلى أي حال يف مهلة 

 جلسة. أقصاها مخسة أيام عمل بعد كل

                                         ً                     جيوز للوفود، بعد توزيع احملاضر، أن تودع كتابة  لدى أمانة املؤمتر، يف  2 151
نعها من أن                                    ً              أقرب وقت ممكن، التصحيحات اليت ترى مربرا  هلا. وهذا ال مي
 تتقدم بتعديالت شفهية أثناء اجللسة اليت يوافق فيها على احملاضر.
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 املقرتحاتال تتضمن احملاضر، كقاعدة عامة، سوى  1) 3 152
                                                        ً       ً واالستنتاجات، مع احلجج الرئيسية اليت تستند إليها، حمررة حتريرا  موجزا  

 اإلمكان. قدر

كل وفد أن يطلب إدراج النص املوجز أو الكامل لكل لغري أن  2)  153
أدىل به أثناء املناقشات يف احملاضر. ويف هذه احلالة، جيب على الوفد،   بيان

كقاعدة عامة، أن يعلن ذلك يف بداية مداخلته لتسهيل مهمة املقررين. وجيب 
إىل أمانة املؤمتر خالل الساعتني  البيانعليه كذلك أن يسلم بنفسه نص 

 التاليتني لنهاية اجللسة.

احلق املنصوص عليه توخي االعتدال يف ممارسة  ينبغي يف مجيع األحوال 4 154
 .اضرالبيانات يف احملأعاله املتعلق بإدراج  153 يف الرقم

العامة لجمعيات االتصاالت الراديوية لجلسات ا تقارير 24 
ة لتقييس االتصاالت ومؤتمرات تنمية والجمعيات العالمي

 االتصاالت وجلسات اللجان واللجان الفرعية

للجان جيوز للجلسات العامة للجمعيات واملؤمترات املذكورة أعاله و  2 155
أن تقدم يف  جيوزواللجان الفرعية أن تعد التقارير املؤقتة اليت تراها ضرورية. كما 

، إذا كانت الظروف تربر ذلك، جتمل فيه بإجياز       ً ختاميا                   ً  اية أعماهلا تقريرا  
ا إليها. املقرتحات ِ            واالستنتاجات اليت أسفرت عنها الدراسات اليت عه د   ُ                                          
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الجلسات العامة لمؤتمرات الموافقة على محاضر  25 
المندوبين المفوضين ومؤتمرات االتصاالت الراديوية 

الموافقة على والمؤتمرات العالمية لالتصاالت الدولية، و 
 التقارير

للمؤمترات  ، يف بداية كل جلسة عامةةعام كقاعدةيسأل الرئيس،   1) 1 156
، عما إذا كان للوفود مالحظات تبديها بشأن حمضر اجللسة املذكورة أعاله

     ً                                      موافقا  عليها إذا مل يبلغ أي تصحيح إىل األمانة هذه الوثائق السابقة. وتعترب 
تدخل التصحيحات الالزمة فإذا حدث ذلك،  ومل يقدم أي اعرتاض شفهي.

 يف احملضر.

اللجنة أو اللجنة الفرعية املعنية اجللسة العامة أو جيب أن توافق  2)  157
 .ختامي على كل تقرير مؤقت أو

للمؤمترات املذكورة  ينظر الرئيس يف حماضر اجللسات العامة األخرية 1) 2 158
 عليها. ، ويوافقأعاله

 الترقيـم 26 

حيتفظ بأرقام الفصول واملواد والفقرات يف النصوص املطروحة  1 159
إىل حني القراءة األوىل يف جلسة عامة. وحتمل النصوص املضافة رقم  للمراجعة

                                 ً        ً                      آخر فقرة سابقة من النص األصلي مؤقتا ، مشفوعا  حبروف اهلجاء الالتينية 
“A” ،“B”.إخل ، 

                                  ً رتقيم الفصول واملواد والفقرات ترقيما  ُ        ً                  ي عهد عادة  إىل جلنة الصياغة ب 2 160
أن يعهد بذلك إىل األمني إمنا جيوز     ً                                  ائيا ، بعد اعتمادها يف القراءة األوىل. و 

ٍ   ُ     العام بناء على قرار  يتخذ يف  العامة. اجللسة          ً         
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 الموافقـة النهائيـة 27 

اتصاالت تعترب نصوص الوثائق اخلتامية ملؤمتر مندوبني مفوضني أو ملؤمتر   161
ائية  عندما توافق عليها اجللسة                                           ً                          راديوية أو ملؤمتر عاملي لالتصاالت الدولية 

 العامة يف القراءة الثانية.

 التوقيع 28 

ُ                                                            ت عرض نصوص الوثائق اخلتامية اليت وافقت عليها املؤمترات املذكورة يف   162
املنصوص أعاله ليوقعها املندوبون الذين حيملون أوراق االعتماد  161 الرقم
من االتفاقية، حسب الرتتيب اهلجائي الفرنسي ألمساء  31 يف املادة عليها

 .ضاءالدول األع

 العالقات مع الصحافة والجمهور 29 

بيانات رمسية عن أعمال املؤمتر إىل الصحافة إال بإذن من  إصدارال جيوز  1 163
 املؤمتر. سرئي

                                                     ً ميكن للصحافة واجلمهور حضور املؤمترات، يف حدود اإلمكان عمليا   2 164
 املشار إليه    ً                                                        وطبقا  للتوجيهات اليت تتم املوافقة عليها يف اجتماع رؤساء الوفود 

أعاله والرتتيبات العملية اليت يتخذها األمني العام. غري أن حضور  49يف الرقم 
أي اضطراب حلسن إىل األحوال  مجيعيف  يؤديالصحافة واجلمهور جيب أال 

 اجللسات.أي من سري األعمال يف 

ليست بقية اجتماعات االحتاد مفتوحة للصحافة واجلمهور، إال إذا قرر  3 165
 أحد االجتماعات غري ذلك. املشاركون يف
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 امتيازات اإلعفاء من الرسوم 30 

لس، وألعضاء جلنة يكون ألعضاء الوفود، وملمثلي الدول األ  166 عضاء يف ا
لوائح الراديو، ولكبار املوظفني يف األمانة العامة لالحتاد وقطاعاته الذين 
حيضرون املؤمتر، وملوظفي أمانة االحتاد امللحقني باملؤمتر، حق اإلعفاء طوال 
مدة املؤمتر من رسوم الربيد والربق واهلاتف والتلكس، ضمن احلدود اليت تكون 

ا مع احلكومات األخرى احلكومة ا ملضيفة قد متكنت من التفاهم بشأ
ا.  ووكاالت التشغيل املعنية املعرتف 
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 الفصـل الثـالث 
 اإلجراءات االنتخابية

تنطبق هذه اإلجراءات االنتخابية على انتخاب األمني العام   167
ونائب األمني العام ومديري مكاتب القطاعات وانتخاب أعضاء جلنة لوائح 

لس، وفقا  ألحكام  وانتخابالراديو                                        ً        الدول األعضاء اليت ستحتل مقاعد ا
 من الدستور. 9و 8املادتني 

 القواعد العامة لإلجراءات االنتخابية 31 
أشهر على األقل  6يدعو األمني العام لالحتاد الدول األعضاء،  1)  168

 قبل افتتاح مؤمتر املندوبني املفوضني، إىل تسمية املرشحني.

                   ً                                  يكون كل ترشيح مشفوعا  بالسرية الذاتية للمرشح، باستثناء  2)  169
لس.  الرتشيحات النتخاب الدول األعضاء يف ا

جيب أن تصل الرتشيحات إىل األمني العام يف موعد ال يتجاوز  3)  170
(حسب توقيت  2359اليوم الثامن والعشرين الذي يسبق املؤمتر عند الساعة 

 جنيف). وجيب ذكر هذا التاريخ يف الدعوة اليت يرسلها األمني العام.

 . ُ                                                     ت نشر الرتشيحات كوثائق للمؤمتر مبجرد أن يتسلمها األمني العام 4)  171

172 
PP-06 

 تبدأ االنتخابات يف اليوم الرابع من بداية املؤمتر. 5) 

األمني العام ونائب  1)جترى االنتخابات حسب الرتتيب التايل:   6)  173
أعضاء جلنة لوائح الراديو،  2)األمني العام ومديرو مكاتب القطاعات،  

لس. 3)  الدول األعضاء يف ا
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 االنتخابات باالقرتاع السري.تكون  7)  174

يفضل إجراء التصويت باستخدام نظام إلكرتوين إذا توفر نظام  8)  175
 مالئم وإذا مل يقرر املؤمتر خالف ذلك.

عندما تستخدم بطاقات االقرتاع، يسمي رئيس املؤمتر قبل بدء  9)  176
فرز             ً                                              التصويت شخصا  من كل منطقة من بني أعضاء الوفود احلاضرة ملراجعة

األصوات. ويقوم رئيس املؤمتر بتسليم هؤالء األشخاص قائمة الوفود اليت حيق 
 هلا التصويت وقائمة املرشحني.

                                           ُ        األحكام املتصلة حبق التصويت والتصويت بالوكالة م بينة يف  10)  177
 االتفاقية.

قواعد اإلجراءات المطبقة النتخاب األمين العام ونائب  32 
 ومديري مكاتب القطاعاتاألمين العام 

ً              جترى االنتخابات على ثالث مراحل كما يأيت: أوال  األمني العام؛  ) أ  1) 178                                        
     ً                        ً                                       وثانيا  نائب األمني العام؛ وثالثا  مديرو مكاتب القطاعات. وال يبدأ انتخاب 
ّ                                                   نائب األمني العام إال  بعد االنتهاء من انتخاب األمني العام. وال يبدأ انتخاب                   

 تب إال بعد االنتهاء من انتخاب نائب األمني العام.مديري املكا

يف حالة وجود مرشح واحد ملنصب األمني العام أو منصب نائب  ب)  179
األمني العام جترى االنتخابات على مرحلتني: األوىل انتخاب األمني العام 
ونائب األمني العام، والثانية انتخاب مديري مكاتب القطاعات. وال تبدأ 

ّ                                       الثانية من االنتخابات إال  بعد استكمال املرحلة األوىل من االنتخابات. املرحلة                       

 

  



 GR 192 

   ُ                                  ال يقبل ترشيح نفس الشخص ألكثر من منصب. 2) 180

قبل إجراء االنتخابات املتعلقة بكل مرحلة، يتسلم كل وفد له حق  3) 181
 التصويت ما يلي:

أمساء مجيع املرشحني حسب قائمة باملناصب الداخلة يف املرحلة، تضم  أ )  182
ترتيبها اهلجائي الفرنسي، مع أمساء الدول األعضاء اليت قدمت 

 املرشحني؛ أو

بطاقة اقرتاع منفصلة لكل منصب يف املرحلة حتمل أمساء مجيع  ب) 183
حسب ترتيبها اهلجائي الفرنسي، مع أمساء الدول األعضاء  املرشحني

خدام بطاقات االقرتاع يف اليت قدمت املرشحني، وذلك يف حالة است
 إجراء االنتخاب.

 يبني كل وفد املرشح الذي يصوت له: 4) 184

 بالوسائل اإللكرتونية؛ أو أ )  185

" يف املربع املقابل السم املرشح، Xعلى بطاقة االقرتاع بوضع عالمة " ب) 186
 وذلك يف حالة استخدام بطاقات االقرتاع يف إجراء االنتخاب.

 115 ينتخب كل مرشح حيصل على أغلبية األصوات (انظر الرقم 5) 187
 أعاله).

                                 ً                             تعترب بطاقات االقرتاع البيضاء امتناعا  عن التصويت. وتعترب باطلة وال  6) 188
حتسب بطاقات االقرتاع اليت توجد عالمة على أكثر من مربع فيها أو اليت 

عالمة خارج " داخل املربع أو حتمل أي X" حتمل أي عالمة غري عالمة
حتسب أصوات الوفود املمتنعة عن التصويت عند إحصاء  املربعات. وال

 األصوات. أغلبية

عندما يتجاوز عدد املمتنعني عن التصويت نصف عدد األصوات اليت  7) 189
ا، تنطبق أحكام الرقم   أعاله. 121ُ                          يدىل 
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نتائج االقرتاع                            ُ                عندما يستكمل إحصاء األصوات، ي علن رئيس املؤمتر  8) 190
 حسب الرتتيب اآليت:

 عدد الوفود اليت حيق هلا التصويت؛ -
 عدد الوفود املتغيبة؛ -
 عدد املمتنعني عن التصويت؛ -
 عدد بطاقات االقرتاع الباطلة؛ -
 عدد األصوات املسجلة؛ -
 عدد األصوات اليت تشكل األغلبية املطلوبة؛ -
حسب الرتتيب التصاعدي عدد األصوات اليت حصل عليها كل مرشح  -

 لعدد األصوات؛
ُ    اسم املرشح املنتخب، إذا وجد. -                        

يف حالة عدم حصول أي مرشح يف االقرتاع األول على األغلبية الالزمة  9) 191
رى اقرتاع آخر أو اقرتاعان، عند االقتضاء، بعد انقضاء فرتة  ُ                                                      من األصوات، جي             

إعالن النتائج، إال إذا قرر                                     ً    ست ساعات على األقل بني االقرتاعني اعتبارا  من
 ذلك. املؤمتر خالف

يف حالة عدم حصول أي مرشح، بعد االقرتاع الثالث، على األغلبية  10) 192
الالزمة من األصوات، جيرى اقرتاع رابع، بعد انقضاء اثنيت عشرة ساعة على 

 إذا قرر املؤمتر خالف ذلك، يتنافس فيه املرشحان اللذان إعالن النتائج، إال
 الثالث. حصال على أكرب عددين من األصوات يف االقرتاع

يف حالة تساوي عدد األصوات مع ذلك بعد االقرتاع الثالث بني عدة  11) 193
َ                               مرشحني حبيث يتعذر اختيار املرشح ني اللذين جيرى التصويت عليهما يف                             

رى اقرتاع إضايف، وعند اللزوم اقرتاعان إضافيان، بع ُ                                               االقرتاع الرابع، جي  د انقضاء                
                                                ً          فرتتني متتاليتني كل منهما ست ساعات على األقل، اعتبارا  من إعالن 

إذا قرر املؤمتر خالف ذلك، وذلك الختيار أحد املرشحني الذين  النتائج، إال
 حصلوا على نفس العدد من األصوات.
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يف حالة تساوي األصوات يف االقرتاعني اإلضافيني املشار إليهما  12)  194
                                        ً  أعاله، يتم انتخاب أكرب املرشحني املتنافسني سنا . 193 الرقم يف

قواعد اإلجراءات المطبقة النتخاب أعضاء لجنة لوائح  33 
 الراديو

195 
PP-06 

يتقرر العدد اإلمجايل ألعضاء جلنة لوائح الراديو وعدد املقاعد لكل  1)
 من الدستور. 93Aو 63                   ً       منطقة يف العامل وفقا  للرقمني

 لتصويت، يتسلم كل وفد له حق التصويت ما يلي:اقبل إجراء  2) 196

قائمة أمساء املرشحني حسب ترتيبها اهلجائي الفرنسي مع أمساء الدول  أ )  197
األعضاء اليت قدمت املرشحني، مرتبة يف جمموعات حسب مناطق 

 العامل؛ أو

الفرنسي مع بطاقة اقرتاع حتمل أمساء املرشحني حسب ترتيبها اهلجائي  ب) 198
أمساء الدول األعضاء اليت قدمت املرشحني، مرتبة يف جمموعات حسب 
مناطق العامل، وذلك يف حالة استخدام بطاقات االقرتاع يف إجراء 

 االنتخاب.

ّ         وفد أمساء املرشحني الذين يصوت هلم، شريطة أال  يتجاوز  يبني كل 3) 199                                       
م عدد  ً              قا  ملا هو مبني يف من كل منطقة طب املرشحني املسموح بانتخا
 أعاله: 195 الرقم

 بالوسائل اإللكرتونية، أو أ )  200

" يف املربع املقابل لكل اسم Xعلى بطاقة االقرتاع، بوضع عالمة " ب) 201
هذه األمساء، وذلك يف حالة استخدام بطاقات االقرتاع يف  من

 االنتخاب. إجراء

 

 

  



195 GR  

اليت حتمل أكثر من العدد املسموح به من تعترب باطلة بطاقات االقرتاع  4) 202
" لكل منطقة وال حتسب هذه البطاقات للمنطقة أو املناطق Xالعالمات "

" Xاملعنية. وتعترب بطاقات االقرتاع، اليت حتمل أي عالمات أخرى غري عالمة "
 حتسب. أو حتمل أي عالمة أخرى خارج املربع، باطلة وال

األمانة بإعداد قائمة باملرشحني من كل  بعد إحصاء األصوات، تقوم 5) 203
منطقة حسب الرتتيب التنازيل لعدد األصوات الذي مت احلصول عليه. وتسلم 
هذه القائمة إىل رئيس املؤمتر بعد أن يتحقق منها مراجعو فرز األصوات، 

 االنتخاب. إجراء راع يفوذلك يف حالة استخدام بطاقات االقت

ة الذين حيصلون على أكرب األعداد من األصوات  ُ                ي نتخب مرشحو املنطق 6) 204
 جلنة لوائح الراديو وذلك يف حدود عدد املقاعد املقرر شغلها.     ً   أعضاء يف

جيرى اقرتاع خاص، عند االقتضاء، لالختيار بني مرشحني ملنطقة واحدة  7) 205
حصلوا على أعداد متساوية من األصوات وذلك بعد انقضاء ست ساعات 

 على إعالن النتائج، إال إذا قرر املؤمتر خالف ذلك.على األقل 

يف حالة تساوي عدد األصوات بني عدة مرشحني من نفس املنطقة  8)  206
                                                   ً  عقب االقرتاع اخلاص، يتم انتخاب أكرب املرشحني املتنافسني سنا .

المطبقة النتخاب الدول األعضاء  اإلجراءاتقواعد  34 
 لعضوية المجلس

207 
PP-10 

لس وعدد  1) يتقرر العدد اإلمجايل للدول األعضاء اليت تنتخب يف ا
من  50Aمن الدستور وللرقم  61                            ً        املقاعد لكل منطقة يف العامل وفقا  للرقم 

 .املفوضني واملنهجية اليت يعتمدها مؤمتر املندوبنياالتفاقية 
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 قبل إجراء التصويت يتسلم كل وفد له حق التصويت ما يلي: 2) 208

قائمة أمساء الدول األعضاء املرشحة حسب ترتيبها اهلجائي الفرنسي،  أ )  209
 مرتبة يف جمموعات حسب مناطق العامل، أو

بطاقة اقرتاع واحدة حتمل أمساء الدول األعضاء املرشحة حسب ترتيبها  ب) 210
اهلجائي الفرنسي، مرتبة يف جمموعات حسب مناطق العامل، وذلك يف 

 اقات االقرتاع يف إجراء االنتخاب.حالة استخدام بط

ّ       يبني كل وفد أمساء الدول األعضاء اليت يصوت هلا، شريطة أال  يزيد  3) 211                                                  
ا وفقا  ألحكام الرقم                                                     ً              عددها يف كل منطقة عن عدد البلدان املسموح بانتخا

 أعاله: 207

 بالوسائل اإللكرتونية، أو أ )  212

" يف املربع املقابل لكل اسم من هذه Xعالمة "على بطاقة االقرتاع بوضع  ب) 213
 األمساء، وذلك يف حالة استخدام بطاقات االقرتاع يف إجراء االنتخاب.

تعترب باطلة بطاقات االقرتاع اليت حتمل أكثر من العدد املسموح به من  4) 214
" لكل منطقة، وال حتسب هذه البطاقات للمنطقة أو للمناطق Xالعالمات "

" Xوتعترب بطاقات االقرتاع اليت حتمل أي عالمات أخرى غري عالمة "املعنية. 
 حتسب. أو حتمل أي عالمات أخرى خارج املربع، باطلة وال

بعد إحصاء األصوات، تقوم األمانة بإعداد قائمة بالدول األعضاء  5) 215
املرشحة يف كل منطقة حسب الرتتيب التنازيل لعدد األصوات الذي مت 

وتسلم هذه القائمة إىل رئيس املؤمتر بعد أن يتحقق  احلصول عليه.
مراجعو فرز األصوات، وذلك يف حالة استخدام بطاقات االقرتاع يف  منها

 إجراء االنتخاب.
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لس الدول األعضاء اليت حتصل على أكرب األعداد  6) 216  ُ                                                     ت نتخب لعضوية ا
إليها، يف حدود من األصوات بني الدول املرشحة من املنطقة اليت تنتمي 

 املعنية. املقاعد الواجب شغلها من املنطقة

يف حالة تساوي عدد األصوات اليت حتصل عليها عدة دول أعضاء ألي  7) 217
منطقة لشغل املقعد األخري أو املقاعد األخرية، جيرى اقرتاع خاص لالختيار 

ائج، بني الدول املرشحة بعد انقضاء ست ساعات على األقل على إعالن النت
   ّ                       إال  إذا قرر املؤمتر خالف ذلك.

يف حالة تساوي عدد األصوات بعد االقرتاع اخلاص، يقوم رئيس املؤمتر  8) 218
بسحب القرعة لتحديد الدولة العضو أو الدول األعضاء الفائزة يف االنتخاب.
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 الفصـل الرابـع
 اقتراح تعديالت لهذه القواعد العامة، 

 وسريان مفعولهاواعتمادها 

جيوز ألي دولة من الدول األعضاء أن تقرتح يف مؤمتر للمندوبني  1 219
                                                                 ً املفوضني أي تعديل هلذه القواعد العامة. وجيب تقدمي التعديالت املقرتحة وفقا  

 أعاله. لألحكام ذات الصلة من الفصل األول
يتألف النصاب القانوين لفحص أي تعديل مقرتح هلذه القواعد العامة  2 220

 أعاله. 1.20    ً                     وفقا  ملا أشري إليه يف القسم 
جيب العتماد أي تعديل مقرتح أن يوافق عليه يف جلسة عامة أكثر من  3 221

 نصف الوفود املعتمدة يف مؤمتر املندوبني املفوضني اليت حيق هلا التصويت.
                                                ً            يسري مفعول تعديالت هذه القواعد العامة املعتمدة وفقا  ألحكام هذا  4 222

الفصل على مجيع مؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته يف تاريخ توقيع الوثائق 
مؤمتر املندوبني اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني الذي اعتمدها، ما مل يقرر 

ثلثي الوفود املعتمدة يف هذا  نفسه خالف ذلك بقرار تعتمده أغلبية املفوضني
 املؤمتر اليت حيق هلا التصويت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 البروتـوكـول االختيـاري
 بشأن التسوية اإللزامية للخالفات 

 املتعلقة بدستور االحتاد الدويل لالتصاالت 
 وباتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت 

 وباللوائح اإلدارية
 





201 OP1  

 

 البروتـوكـول االختيـاري
 بشأن التسوية اإللزامية للخالفات 

 المتعلقة بدستور االتحاد الدولي لالتصاالت 
 وباتفاقية االتحاد الدولي لالتصاالت 

 وباللوائح اإلدارية

عند التوقيع على دستور االحتاد الدويل لالتصاالت، وعلى اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت  
) قام املندوبون املفوضون املوقعون أدناه بالتوقيع على هذا الربوتوكول االختياري 1992(جنيف 

          َّ                            الذي يتعل ق بالتسوية اإللزامية للخالفات.

 ألطراف يف هذا الربوتوكول االختياري،إن أعضاء االحتاد، ا 

إذ يعربون عن رغبتهم يف اللجوء فيما خيصهم إىل التحكيم اإللزامي لتسوية كل خالف ينشأ  
من  4عن تفسري أو تطبيق الدستور أو االتفاقية أو اللوائح اإلدارية املنصوص عليها يف املادة 

 الدستور،

 قد اتفقوا على األحكام التالية : 

 1 املـادة

ما مل يتفق الطرفان بصورة مشرتكة على اختيار أحد أساليب التسوية املنصوص عليها يف  
من الدستور، حتال اخلالفات اليت تنشأ عن تفسري أو تطبيق الدستور أو االتفاقية أو  56املادة 

 من الدستور، بناء على طلب أي من الطرفني، إىل 4اللوائح اإلدارية املنصوص عليها يف املادة 
من االتفاقية، وتستكمل الفقرة اخلامسة من  41التحكيم اإللزامي. ويتبع اإلجراء الوارد يف املادة 

 ) على النحو التايل :511تلك املادة (الرقم 

                           ً                            ً                يعني كل من الطرفني املعنيني حكما  خالل مهلة ثالثة أشهر، اعتبارا  من تاريخ تلقي  5." 
           ً                                        الطرفني حكما  عند انقضاء هذه املهلة، يقوم األمني العام، تبليغ طلب التحكيم. وإذا مل يعني أحد 

ذا التعيني وفقا  ألحكام الرقمني   من االتفاقية." 510و 509                                   ً              بطلب من الطرف اآلخر، 



 OP2 202 

 2املـادة 

يفتح هذا الربوتوكول لتوقيع أعضاء االحتاد عليه عند توقيعهم على الدستور واالتفاقية، ويتم  
و املوافقة عليه حسب القواعد الدستورية لكل عضو من األعضاء املوقعني. التصديق عليه أو قبوله أ

            ً                                                                    وسيكون مفتوحا  النضمام مجيع أعضاء االحتاد األطراف يف الدستور واالتفاقية، ومجيع الدول اليت 
ستصبح أعضاء يف االحتاد. وتودع وثيقة التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام لدى 

 العام. األمني

 3ـادة امل

ذا الربوتوكول بالنسبة إىل األطراف اليت صدقت عليه، أو قبلت به، أو وافقت   يبدأ العمل 
عليه، أو انضمت إليه، يف نفس التاريخ الذي يبدأ العمل فيه بالدستور واالتفاقية، بشرط أن يكون 

املوافقة أو  قد مت يف هذا التاريخ إيداع وثيقتني على األقل من وثائق التصديق أو القبول أو
االنضمام املتعلقة به، وإال فإن العمل به يبدأ يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ إيداع الوثيقة الثانية 

 من وثائق التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام.

 4املـادة 

 حتاد.جيوز لألطراف يف هذا الربوتوكول أن تعدله أثناء أحد مؤمترات املندوبني املفوضني لال 

 5املـادة 

                            ً                                                جيوز لكل عضو يف االحتاد يكون طرفا  يف هذا الربوتوكول أن ينقضه بتبليغ يوجهه إىل األمني  
          ً                                                               ً                العام، علما  بأن مثل هذا النقض يأخذ مفعوله بعد انقضاء فرتة عام واحد، اعتبارا  من تاريخ تلقي 

 األمني العام التبليغ املذكور.
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 6املـادة 

 إىل مجيع أعضاء االحتاد : يبلغ األمني العام 
التوقيعات املمهورة على هذا الربوتوكول، وإيداع كل وثيقة من وثائق التصديق، أو القبول، أو  أ)

 املوافقة، أو االنضمام؛
 التاريخ الذي يدخل فيه الربوتوكول حيز التنفيذ؛ ب)
 تاريخ العمل بكل تعديل؛ ج)
 التاريخ الفعلي لكل نقض. د )
 
 

، وقع املندوبون املفوضون املعنيون هذا الربوتوكول على نسخة واحدة ى ذلك      ً    وإشهادا  عل 
موضوعة بكل واحدة من اللغات اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، على 
أن يعتمد النص الفرنسي يف حالة وجود تضارب. وتودع هذه النسخة يف حمفوظات االحتاد الدويل 

 ويقوم االحتاد بتسليم نسخة منها لكل بلد من البلدان املوقعة.لالتصاالت، 
 
 

 1992ديسمرب  22وضع يف جنيف، يوم 
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 )1998(مينيابوليس،  3ملقـرر ا
 عالجـة المقـررات والقـرارات والتوصياتم

 المندوبين المفوضينالصادرة عن مؤتمـرات 
 )،1998ن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (مينيابوليس، إ

 ذ يضع يف اعتبارهإ
ن اعتماد دستور واتفاقية دائمني لالحتاد الدويل لالتصاالت، يف مؤمتر املندوبني املفوضني أ ) أ 

 ؛املفوضني ) قد ساهم يف كفاءة مؤمترات املندوبني1992اإلضايف (جنيف، 
نه يف السابق كان كل مؤمتر للمندوبني املفوضني ينظر يف مجيع املقررات والقرارات أ )ب

والتوصيات الصادرة عن املؤمتر السابق، ويعتمد جمموعة نصوص جديدة حىت وإن كانت تكرر 
      ً        ً                    جزئيا  أو كليا  بعض النصوص السابقة؛

                   ً                 بدأ نظام ترقيم جديدا  يتعلق باملقررات ) قد 1994ن مؤمتر املندوبني املفوضني (كيوتو، أ )ج
والقرارات والتوصيات، ال صلة له بنظام الرتقيم الذي كان يستعمل يف مؤمترات املندوبني املفوضني 

 السابقة؛
ن هذه اإلجراءات املتعلقة باملقررات والقرارات والتوصيات ليست هي اإلجراءات املثالية، إذ أ ) د

ا كانت تؤدي أحيانا  إىل   نقص يف الفعالية وتنطوي على احتمال حدوث لبس؛                    ً    إ
دف جتنب كل أ ه ) نه يلزم اتباع نظام ترقيم جديد للمقررات والقرارات والتوصيات 
 حمتمل، لبس

 قـرري
ن تبقى قرارات أي مؤمتر من مؤمترات املندوبني املفوضني لالحتاد سارية املفعول إال إذا أ 1

 دوبني املفوضني؛راجعها أو ألغاها مؤمتر الحق للمن
 : ن الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني ينبغي أن تتضمن كذلكأ 2
َ                                        لنص الكامل للقرارات اجلديدة واملراج عة، مع قائمة بعناوين القرارات وأرقامها؛ا -                                  
 قائمة بالقرارات امللغاة تبني عناوين القرارات وأرقامها دون نصوصها؛ -
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 : تعريفها كما يلين القرارات ينبغي أ 3

 : لقرارات غري املعدلةا 1.3

) ومل يعدله مؤمتر املندوبني 1994ل قرار صادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني (كيوتو، ك ’1‘
) ينبغي أن يظل تعريفه باستعمال الرقم احلايل مع إضافة 1998املفوضني (مينيابوليس، 

 )؛1994تو، كيو ( AAA)" بعد الرقم، مثل: القرار 1994"(كيوتو، 

فوضني اليت تلي مؤمتر املندوبني املفوضني مللقرارات اليت ال تعدهلا مؤمترات املندوبني اا ’2‘
 ) ينبغي أن حتتفظ بالرقم احلايل الذي يعرفها؛1998(مينيابوليس، 

 لقرارات اجلديدة:ا 2.3

) وكل 1998بوليس، ينبغي ترقيم القرارات اجلديدة اليت يعتمدها مؤمتر املندوبني املفوضني (مينيا
                                         ً        ً       ً                               مؤمتر يليه من مؤمترات املندوبني املفوضني، ترقيما  تتابعيا  ابتداء  من الرقم الذي يلي الرقم األخري 

 BBB مؤمتر املندوبني املفوضني السابق، مع ذكر املدينة والعام بني قوسني، مثل: القرار املعتمد يف
 )؛1998 مينيابوليس،(

َ    لقرارات املراج عة:ا 3.3              

) وكل مؤمتر 1998ي أن حتتفظ القرارات اليت يراجعها مؤمتر املندوبني املفوضني (مينيابوليس، ينبغ
يليه من مؤمترات املندوبني املفوضني، بالرقم ذاته الذي كانت حتتفظ به من قبل، مع إضافة كلميت 

َ                                              "املراج ع يف" مث اسم املدينة والعام بني قوسني، مثل: القرار       CCC ) ،؛1998املراجع يف مينيابوليس( 

ينبغي كذلك معاجلة املقررات والتوصيات الصادرة عن مؤمترات املندوبني املفوضني على النحو  4
 أعاله. قـرريحتت كلمة  3.3إىل  1ذاته املوضح يف الفقرات من 

 

 )1998(مينيابوليس، 
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َ    مراج ع يفال( 5مقـرر ال  )2018، ديب    

 2020-2023ونفقاته للفترة  حاداالت إيرادات

 )،2018ديب، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (

 اعتباره إذ يضع يف

                                        ً ، مبا يف ذلك الغايات واألهداف والنواتج طبقا  2020-2023اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة  ) أ 
َ         (املراج ع يف ديب،  71 للقرار  فيها؛ احملددة وياتواألولهلذا املؤمتر  )2018     

َ    (املراج ع يف 91 القرار )ب بشأن املبادئ العامة ملؤمتر املندوبني املفوضني، ) 2010 غواداالخارا،      
 ،د التكاليفالسرتدا

 اعتباره كذلك وإذ يضع يف

 اخلاصة التحديات كانت  ،2020-2023 لالحتاد للفرتة املالية اخلطة مشروع يف النظر لدى أنه )أ  
 موارد االحتاد بكفاءة من أجل حتقيق غايات اخلطة االسرتاتيجية وأهدافها وزيادةباستعمال 
 مجة؛ حتديات الربامج على الطلبات لدعم اإليرادات

 احلاجة إىل التنسيق بني التخطيط االسرتاتيجي واملايل والتشغيلي يف االحتاد، )ب

 وإذ يالحظ

َ    املراج ع يف( 151 القرار  النتائج أساس على اإلدارة تنفيذ بشأن حتسني هلذا املؤمتر، )2018ديب،      
 أن ينبغي واليت والتقييم، واملراقبة وامليزنة والربجمة بالتخطيط فيها هام عنصر يتعلق واليت االحتاد، يف

 االحتاد مبا يف ذلك اإلدارة املالية، يف اإلدارة نظام تعزيز يسهل تنفيذها زيادة

 كذلكوإذ يالحظ  

َ    املراج ع يف( 48 القرار أن االحتاد  يف البشرية املوارد أمهية إدارة يؤكد هلذا املؤمتر) 2018 ديب،     
 وأهدافه ونواجته، بغاياته الوفاء أجل وتنميتها من

  



 Dec. 5 210 

 يقرر

 األمانة نفقات جمموع يكون لالحتاد حبيث السنتني فرتيت ميزانييت جملس االحتاد إعداد ختويل 1
 مع املقرر، ذا 1 امللحق أساس على املتوقعة، اإليرادات مع        ً متوازنا   االحتاد الثالثة وقطاعات العامة
 :يلي ما مراعاة

 سويسري فرنك 000 318األعضاء كما هي مببلغ  للدول املسامهة وحدة تبقى قيمة أن 1.1
 ؛2020-2023 لألعوام

 الرمسية باللغات املتعلقة النصوص ومعاجلة التحريرية والرتمجة الشفوية الرتمجة نفقات تتجاوز أال 2.1
 ؛2020-2023 لألعوام سويسري فرنك مليون 85 االحتاد مبلغ يف

، لدى اعتماده ميزانيات فرتات السنتني لالحتاد، أن يقرر أن يسمح لألمني للمجلسجيوز أنه  3.1
املتوقعة، بإمكانية زيادة ميزانية املنتجات أو اخلدمات اليت ختضع  العام، بغية تلبية الطلبات غري

 النشاط؛ املتعلقة بذلكتكاليف الحدود إيرادات اسرتداد  السرتداد التكاليف، يف

لس يف 4.1 نفقات امليزانية واألنشطة املختلفة والنفقات و  إيرادات كل عام أن يستعرض ا
 ؛الرئيسية ذات الصلة لالحتادوكذلك املؤشرات املالية  ا املرتبطة

لس ميزانييت2022 عام يف حالة عدم انعقاد مؤمتر املندوبني املفوضني يف 2 فرتيت  ، يضع ا
ً                    بعدمها، بعد أن حيصل أوال  على موافقة أغلبية  وما 2026-2027و 2024-2025 السنتني لالحتاد                     

 امليزانية؛ احملددة يفاالحتاد على القيم السنوية لوحدة املسامهة  الدول األعضاء يف

 واالجتماعات للمؤمترات امليزانية املقررة تتجاوز بنفقات يسمح أن للمجلس جيوز أنه 3
 سابقة هذه النفقات من وفورات متحققة يف أعوام تعويض باإلمكان كان  إذا الدراسية، واحللقات

 التايل؛ العام على حمملة أو

لس، يف 4 قييم التغريات اليت طرأت والتغريات احملتمل أن تطرأ كل فرتة ميزانية، بت أن يضطلع ا
 التالية: لبنودإىل اأثناء فرتة امليزانية اجلارية والفرتات املقبلة بالنسبة 

ذلك بدالت مقر  جداول املرتبات واشرتاكات صندوق املعاشات التقاعدية والبدالت، مبا يف 1.4
 االحتاد؛ ة وتنطبق على املوظفني العاملني يفالنظام املوحد لألمم املتحد العمل، اليت تتقرر يف
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يتعلق بتأثرياته على  سعر الصرف بني الفرنك السويسري ودوالر الواليات املتحدة فيما 2.4
 املتحدة؛ التكاليف اخلاصة باملوظفني اخلاضعني جلداول مرتبات األمم

 باملوظفني؛ املتصلةيتعلق ببنود اإلنفاق غري  القوة الشرائية للفرنك السويسري فيما 3.4

لس مبهمة حتقيق أقصى درجة من الوفورات املمكنة، مع مراعاة  5 التدابري اخلاصة أن يضطلع ا
وأن يقوم فجوات التمويل احملتملة،  ذا املقرر، وأن ينظر يف 2 امللحق النفقات الواردة يفبتخفيض 

االحتاد،  احتياجاتيتفق مع  امبمن امليزانيات     ً                                 حتقيقا  هلذا الغرض بتحديد أدىن مستوى ممكن 
 ؛أعاله "يقرر" من 1 الفقرة احلدود املبينة يف يف

 :النفقات يف ختفيضات بأي يتعلق فيما األقل، على التالية التوجيهية املبادئ تطبيق ينبغي أنه 6

 االحتاد؛ على مستوى قوي وفعال لوظيفة املراجعة الداخلية حلسابات مواصلة احلفاظ أ ) 

 التكاليف؛ اسرتداد إيرادات على تؤثر النفقات يف ختفيضات راءإج عدم )ب

 القروض ألي ختفيض؛ بسداد املتعلقة الثابتة التكاليف ختضع أال )ج

املوظفني  خدمة مدة انتهاء بعد الصحي بالتأمني ينبغي اإلبقاء على التكاليف الثابتة املتعلقة ) د
(ASHI)  عند مستوى يتفق مع القرارات املتخذة من جانب املنظمات األخرى يف النظام

 ؛املوحد لألمم املتحدة للمرتبات واالستحقاقات

 أمن االحتاد الالزمة لضمان ملباين العادية الصيانة بتكاليف املتعلقة ينبغي استمثال النفقات ) ه
 وصحتهم؛ املوظفني

 االحتاد؛ خدمات املعلومات يف وظائفال ألداء                    ّ احملافظة على مستوى فع   ) و

لس على حيرص أن 7  6 نسبة من أعلى االحتياطي حتت أي ظرف حساب مستوى بقاء ا
 السنوية، النفقات جمموع من املائة يف
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 يلي يكلف األمني العام بالقيام، مبساعدة جلنة التنسيق، مبا

 أساس على 2022-2023و 2020-2021 نتنيميزانيتني متوازنتني لفرتيت الس مشروعي إعداد 1
 الوثائق ومجيع املقرر ذا وامللحقني أعاله، "يقرر" الفقرة يف الواردة الصلة ذات التوجيهية املبادئ
 املفوضني؛ املندوبني مؤمتر إىل املقدمة الصلة ذات

 وإجراء التكاليف بفعالية يتسم املالئم، النحو على اإليرادات لزيادة برنامج وتنفيذ إعداد 2
 امليزانية؛ توازن االحتاد لضمان أنشطة مجيع يف ختفيضات،

 ممكن، أقرب وقت تنفيذ الربنامج املذكور أعاله يف 3

 يكلف األمني العام

لس، قبل دورتيه العاديتني لعامي 1 بسبعة أسابيع على األقل،  2021و 2019 بأن يقدم إىل ا
 وإقرارها؛ تلزمه إلعداد ميزانية فرتة السنتني ودراستهاالبيانات الكاملة والدقيقة اليت 

 71 بتنفيذ ومتابعة واقرتاح حتسينات على سياسات إدارة املخاطر املنصوص عليها يف القرار 2
َ    (املراج ع يف ا إطار نظامي وشامل 2018ديب،        ) هلذا املؤمتر، واليت تضم مجيع العناصر اليت يتسم 

لس يف هذا الشأن؛إلدارة املخاطر ورفع تقرير   سنوي إىل ا

 صادرة قرارات بأي     ً علما   األعضاء وبإحاطة السنتني ميزانية توازن لتحقيق اجلهود مجيع ببذل 3
 العمل فريق خالل من وذلك التوازن، هذا حتقيق على تؤثر أن يرجح مالية آثار هلا تكون قد عنه

لس، والبشرية ورفع املالية باملوارد املعينللمجلس و  التابع  تقرير سنوي بذلك إىل ا

 يكلف األمني العام ومديري املكاتب

لس على أساس سنوي يعرض النفقات املتعلقة بكل بند من البنود الواردة  1 بتقدمي تقرير إىل ا
بشأن تنفيذ ميزانية االحتاد يف السنة السابقة والتنفيذ املتوقع مليزانية االحتاد و ذا املقرر،  2 امللحق يف
 ؛اجلاريةالسنة  يف
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ببذل كل جهد الزم لتحقيق ختفيضات عرب ثقافة الكفاءة والتوفري، وإدراج الوفورات احملققة  2
ً                                 فعال  ضمن امليزانيات املعتمدة اإلمجالية يف لس؛     التقرير املذكور أعاله املرفوع إىل ا

لس يف التقرير املذكور أعالهبأن يدرج  3 ألنشطة املمولة من خارج      ً      تقريرا  عن ا املرفوع إىل ا
ا  ،امليزانية والنفقات املتصلة 

 جملس االحتاديكلف 

احلالية، يف حالة  من اللوائح املالية والقواعد املالية 27                        ً         بأن يأذن لألمني العام، وفقا  للمادة  1
، لصندوق التأمني حتقيق فائض أثناء تنفيذ امليزانية بأن يعطي أولوية لتخصيص مبلغ مناسب

 ؛مستدام للحفاظ على الصندوق عند مستوى (ASHI) بعد انتهاء اخلدمةالصحي 

بأن خيصص لصندوق ، يف حالة حتقيق فائض أثناء تنفيذ امليزانية ،بأن يأذن لألمني العام 2
البلد ً         ا  من قرض يً                                        ا  لتمويل التكاليف اليت يتعذر متويلها قانونباسمن                     ً  مشروع املبىن اجلديد مبلغا  

 املضيف؛

 عليهما، واملوافقة 2022-2023و 2020-2021 امليزانيتني املتوازنتني لفرتيت السنتني باستعراض 3
 ومجيع املقرر ذا وامللحقني أعاله "يقرر" الفقرة يف الواردة التوجيهية للمبادئ الواجبة املراعاة مع

 املفوضني؛ املندوبني مؤمتر إىل املقدمة الوثائق ذات الصلة

 وفورات؛ حالة تعيني مصادر إيرادات إضافية أو حتقيق إضافية يفبحث توفري اعتمادات ب 4

 العام؛ األمني يعدهدراسة برنامج حتقيق فعالية التكاليف وخفض التكاليف الذي ب 5

اء ذلك تنفيذ نظام  راعاة تأثري أي برنامج خلفض التكاليف على موظفي االحتاد، مبا يفمب 6 لإل
 امليزانية؛ فائض من باإلمكان متويلهيثما كان ، حالطوعي للخدمة والتقاعد املبكر
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التدابري اليت ميكن اعتمادها لتعزيز الرقابة املالية  االعتبار، عند النظر يف بأن يأخذ يف 7
االحتاد، اآلثار املالية لقضايا مثل متويل التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة وصيانة مباين  يف

 ا على املديني املتوسط والطويل؛ومنشآت االحتاد و/أو االستعاضة عنه

 وفريق ،(IMAC) لإلدارة املستقلة االستشارية واللجنة للحسابات، اخلارجي املراجع دعوةب 8
 رقابة لضمان توصيات االستمرار يف وضع إىل والبشرية، املالية باملوارد املعينللمجلس و  التابع العمل
جملس  يكلف" من 7 الفقرة يف احملددة القضايا ،أمور عدة ضمن مراعاة، مع االحتاد، يف أكرب مالية

 أعاله؛ "االحتاد

 التايل املفوضني املندوبني مؤمتر إىل ذلك عن تقرير وتقدمي يف التقارير املتصلة باملسألة، بالنظر 9
 االقتضاء، حسب

 جملس االحتاديدعو 

، 2024-2027                          ً                                         إىل أن حيدد، قدر اإلمكان عمليا ، القيمة املبدئية ملبلغ وحدة املسامهة للفرتة 
 ،2021 دورته العادية لعام يف

 يدعو الدول األعضاء

اية السنة التقوميية   ،2024-2027 ، عن فئة مسامهتها املؤقتة للفرتة2021إىل أن تعلن، قبل 

 

(املراجع يف غواداالخارا،  - )2006(املراجع يف أنطاليا،  - )2002راكش، (املراجع يف م - )1998(مينيابوليس، 
 )2018(املراجع يف ديب،  - )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010
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َ    مراج ع يفال( 5 للمقرر 1ق ـملحال  )2018، ديب    
 1اجلدول 

 : اإليرادات والنفقات2020-2023الخطة المالية لالتحاد للفترة 
  2020-2023اإليرادات والنفقات المخططة للفترة 

 بآالف الفرنكات السويسرية
 a b a+b 

 للفترة مشروع الميزانية 
2020-2021 

 مشروع الميزانية للفترة
2022-2023 

مشروع الخطة المالية للفترة
2020-2023 

    اإليرادات المخططة
       املسامهات املقررة ألف
 437 172 218 586 218 586 األعضاء مسامهات الدول 1.ألف
 55 708 27 854 27 854 مسامهات أعضاء القطاعات 2.ألف
 6 844 3 422 3 422 املنتسبون 3.ألف
 1 332 666 666 اهليئات األكادميية 4.ألف
 501 056 250 528 250 528 مجموع المساهمات المقررة ألف
    
 151 500 75 750 75 750 مجموع إيرادات استرداد التكاليف باء
       
 1 200 600 600 اإليرادات من الفوائد املصرفية جيم
 400 200 200 إيرادات أخرى دال
 0 0 0 من حساب االحتياطي إىل/ السحبالدفع/ هاء
 6 095 1 832 4 263 الوفورات من تنفيذ امليزانية واو
 0 0 0 فجوة التمويل زاي
      

 660 251 328 910 331 341 مجموع اإليرادات
    

    النفقات المخططة
 366 144 182 921 183 223 العامة األمانة
 123 131 63 247 59 884 الراديوية االتصاالت قطاع
 54 960 26 996 27 964 االتصاالت تقييس قطاع
 116 016 55 746 60 270 االتصاالت تنمية قطاع

 660 251 328 910 331 341 النفقات مجموع
    

 0 0  0 اإليرادات ناقص النفقات

 2اجلدول 
 بآالف الفرنكات السويسرية –النفقات المخططة  – 2020-2023مشروع الخطة المالية للفترة  
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 2020-2021التقديرات للفترة 

المجموع 
 للفترة

2021-2020 
 2022-2023التقديرات للفترة 

المجموع 
 للفترة

2023-2022
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َ    (املراج ع يف 5للمقرر  2امللحق   )2018ديب،       

 نفقاته تخفيضتحسين كفاءة االتحاد و تدابير من أجل 

مجيع أشكال وحاالت االزدواج يف الوظائف واألنشطة بني مجيع التدابري وإزالة حتديد  1)
، مبا يف ذلك اهليكلية لالحتاد. والتنسيق والتوحيد والتعاون الوثيق بني القطاعاتواجلهات 

ً            استمثال أساليب اإلدارة واللوجستيات والتنسيق والدعم املقدم من األمانة فضال  عن مركزية                                                                      
 التمويل واملهام اإلدارية.حتقيق 

 مجيع ومواءمة التابع لألمانة بتنسيق (ISC-TF) القطاعات بني املعين بالتنسيق املهام فريق قيام 2)
 املواضيع ازدواج واألنشطة املشرتكة بني القطاعات لتجنب العمل وورش الدراسية احللقات
 واالستفادة األمانة ودعم والتنسيق اللوجستية واخلدمات اإلدارة من املثلى االستفادة ولتحقيق

 .املطروقة للمواضيع مشولية مقاربة ومن القطاعات بني اجلهود تآزر من

وأهداف االحتاد ككل وكذلك يف استعمال تعزيز كفاءة املكاتب اإلقليمية يف تنفيذ غايات  3)
اخلرباء احملليني والشبكة احمللية جلهات االتصال واملوارد احمللية. وتعظيم تنسيق األنشطة مع 
املنظمات اإلقليمية واالستغالل الرشيد للموارد املالية والبشرية املتاحة مبا يف ذلك حتقيق وفورات 

 خطيط وتنظيم األحداث اليت تعقد خارج جنيف.يف تكاليف السفر والتكاليف املرتبطة بت

وإعادة توزيع املوظفني ومراجعة رتب الوظائف  الطبيعي للموظفني حتقيق وفورات من التناقص 4)
األمانة العامة واملكاتب الثالثة  األجزاء غري احلساسة يف ، خاصة يفختفيضها الشاغرة وإمكانية

 .والكفاءة والفعالية للوصول إىل املستويات املثلى من اإلنتاجية

 تكون أن وينبغي. إضافية أو جديدة أنشطة تنفيذ بغية املوظفني توزيع إعادة أولويات حتديد 5)
اجلغرايف  والتوزيع اجلنسني بني التوازن مراعاة مع األخري اخليار اجلديدة التوظيف عمليات

 .واالحتياجات من املهارات اجلديدة
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االستشاريني إال حني يتعذر إجياد املهارات أو اخلربات املعنية عدم استخدام اخلرباء  6)
                                             ً                  صفوف املوظفني احلاليني وبعد تأكيد هذه احلاجة خطيا  من اإلدارة العليا. يف

 فيهم مبن متعددة، قطاعات العمل يف إلتقان املوظفني لتأهيل القدرات بناء بسياسة االرتقاء 7)
كي يتسىن االستفادة   ومرونتهم تنقل املوظفني لتحسني اإلقليمية، وذلك املكاتب يف املوظفون
 إضافية. أو جديدة أنشطة منهم يف

حتقيق خفض من جانب األمانة العامة وقطاعات االحتاد الثالثة يف تكلفة الوثائق عن  8)
طريق تطبيق تدابري من بينها عقد املؤمترات واالجتماعات من كل األنواع وعلى كل 

ورق؛ وتشجيع املوظفني على عدم طبع رسائل الربيد اإللكرتوين استخدام املستويات بدون 
ويل إىل حت يوالوثائق؛ واحلد من أرشفة أي وثائق ورقية إضافية؛ وإطالق مبادرات ترم

         ً                                                ورقية متاما  وتعزيز اعتماد حلول مبتكرة لتكنولوجيا املعلومات  االحتاد إىل منظمة غري
مة للورق، دون اإلخالل جبودة املعلومات املقدمة واالتصاالت كبدائل مناسبة ومستدا

 األحداث أو ملوظفي االحتاد خالل أعماهلم اليومية. للمشاركني يف

التقليل، إىل أدىن حد ضروري على اإلطالق، من طباعة وتوزيع منشورات االحتاد  9)
 الرتوجيية/غري املدرة لإليرادات.

فري خدمة الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية لوثائق تنفيذ تدابري عملية لتحقيق وفورات يف تو  10)
االحتاد، مبا يف ذلك التقليل إىل احلد األدىن من عدد صفحات الوثائق وعند إعداد املنشورات 

َ   (املراج ع  154لألحداث من مجيع األنواع وعلى كل املستويات، دون اإلخالل بأهداف القرار       
ضني، وكذلك من خالل استمثال استخدام املوارد يف ) ملؤمتر املندوبني املفو 2018يف ديب، 

أقسام اللغات، مبا يف ذلك عن طريق استعمال إجراءات الرتمجة البديلة، مع احلفاظ على 
 جودة الرتمجة ودقة مصطلحات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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تمع  11) دف  (WSIS) املعلوماتزيادة كفاءة أنشطة برنامج القمة العاملية  وكفالة القيام بأنشطة 
مع اخلطة املالية وميزانية فرتة السنتني ومن  تتفق، (SDG) إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة

خالل، حسب االقتضاء، اسرتداد التكاليف واملسامهات الطوعية. ومشاركة املكاتب اإلقليمية، 
تمع املعلومات اجلاري  بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة األخرى، يف أنشطة القمة العاملية 

 تنفيذها على الصعيد اإلقليمي.

ا على الوجه األمثل، وعقد هذه االجتماعات باالستعانة تنظيم  12) عدد االجتماعات ومد
بإمكانيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتقليل عدد األفرقة إىل أدىن حد ضروري من 
خالل إعادة هيكلتها و/أو حلها يف حالة عدم وجود نتائج هلا و/أو عند وجود ازدواج 

اطر، خاصة ما يتعلق باإلخفاق يف حتقيق الغايات واألهداف األنشطة، مع تفادي أي خم يف
 االسرتاتيجية والتشغيلية لالحتاد.

زيادة الكفاءة من  بغيةالغايات االسرتاتيجية واألهداف والنواتج ستوى إجناز التقييم املنتظم مل 13)
 .الضرورة عند امليزانية، ختصيص اعتمادات يف خالل إعادة

إجراء تقييم تتطلب موارد مالية إضافية، ينبغي  أنشطةجديدة أو  بأنشطةعندما يتعلق األمر  14)
 واالزدواج.     ً        جتنبا  للتداخلوتنفيذها من أجل حتسني الكفاءة و  "املضافة "للقيمة

 الصلة ذات والنواتج هلا املخصصة واملوارد وموقعها اإلقليمية املبادرات نطاق يف النظر إمعان 15)
 املقر يف أو اإلقليمية املناطق يف سواء اإلقليمي واحلضور لألعضاء املقدمة واملساعدات
 عمل وخطة االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر نتائج على التدابري املرتتبة وكذلك الرئيسي،
 .القطاع ميزانية من   َّ متو ل كأنشطة  مباشرة واملمولة آيرس بوينس

وضع وتنفيذ معايري للحد من تكاليف رمسية من خالل مهمات  ختفيض تكاليف السفر يف 16)
دف إىل تقليل السفر ألغراض العمل، قدر  السفر. وينبغي أن تدرس هذه املعايري و
املستطاع، ومن خالل منح األولوية لتخصيص موظفني من املكاتب اإلقليمية ومكاتب 

وعن طريق التمثيل املشرتك  الرمسية من فرتات املهمات املناطق، ومن خالل احلد
وترشيد عدد املوظفني املرسلني يف مهمات رمسية من خمتلف دوائر/شعب  االجتماعات، يف

 .األمانة العامة واملكاتب الثالثة
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مناشدة الدول األعضاء التقليل إىل أدىن حد ضروري من أعداد القضايا املثارة والوقت  17)
 خرى.مجيع املؤمترات واجلمعيات واالجتماعات األ املخصص للنظر فيها يف

تنفيذ االحتاد باستمرار خلطة شاملة لتحسني االستقرار والقدرة على التنبؤ للقاعدة املالية  18)
لالحتاد وتعبئة املوارد الالزمة والقيام بأمور من بينها حتسني إدارة املشاريع املؤسسية الداخلية 

 اليت حتتاج إىل استثمارات ضخمة طويلة األجل.

أعضاء القطاعات وغريهم من أعضاء االحتاد جلميع التدابري املمكنة اختاذ الدول األعضاء و  19)
 االحتاد. لدى ملتسوية/إلغاء متأخرا

استمثال النفقات املتعلقة بالصيانة واإلصالحات االعتيادية ملباين ومرافق االحتاد  20)
 املتحدة.                                      ً                            وجتديدها/إعادة بنائها وتوفري السالمة طبقا  للمعايري املطبقة ملنظومة األمم 

                                             ُ                               زيادة استعمال االجتماعات االفرتاضية واملشاركة عن ب عد يف االجتماعات احلضورية من أجل  21)
ا عرب الويب ويفضل توفري خدمة                                         ُ                                     خفض و/أو إلغاء السفر إىل االجتماعات اليت ت بث فعاليا

                                              ُ    العرض النصي مبا يف ذلك عرض الوثائق واملسامهات عن ب عد.

 االحتاد. يب عمل مبتكرة شاملة من أجل حتسني إنتاجيةإدخال وسائل وأسال 22)

التقليدية  الربيدية ميكن عن أسلوب االتصاالت احلايل بالفاكس والرسائل الكف بأقصى ما 23)
 احلديثة. بني االحتاد والدول األعضاء واالستعاضة عنه بأساليب االتصاالت اإللكرتونية

ة أو إلغاء العمليات اإلدارية الداخلية، حسب مواصلة اجلهود املبذولة لتبسيط ومواءم 24)
 االقتضاء، مث رقمنتها وأمتتتها.

النظر يف زيادة تقاسم بعض اخلدمات املشرتكة مع منظمات األمم املتحدة األخرى وحتقيق هذا  25)
                           ً  التقاسم حيثما كان ذلك مفيدا .

  



 Dec. 5 220 

ا مناشدة الدول األعضاء أن تدرج، بأقصى قدر ممكن، وبدعم من  26) األمانة، يف مقرتحا
 مديري                        ً                                            املقدمة ملؤمترات االحتاد ملحقا  باملعلومات ذات الصلة من أجل متكني األمني العام/

 املكاتب من حتديد التبعات املالية احملتملة هلذه املقرتحات.

لس وإدارة االحتاد، مبا يف ذلك تدابري لزيادة كفاءة وظيفة  27) أي تدابري إضافية يعتمدها ا
خماطر  وتدنيةراجعة الداخلية وإضفاء الطابع املؤسسي على الوظائف اخلاصة بالتقييم، وتقدير امل

االحتيال واملخاطر األخرى. وتنفيذ توصيات املراجع اخلارجي للحسابات واللجنة االستشارية 
املستقلة لإلدارة ووحدة التفتيش املشرتكة يف الوقت املناسب وتنفيذ اسرتاتيجية تكنولوجيا 

ا. املعلومات  وإدار
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َ    مراج ع يفال( 11 مقررال  )2018، ديب    

 وإدارتها للمجلس التابعة العمل أفرقة تشكيل

 ،)2018ديب، ( لالتصاالت الدويل لالحتاد املفوضني املندوبني مؤمتر إن

 اعتباره يف يضع إذ
 لالتصاالت؛ الدويل االحتاد دستور من 1 املادة يف احملددة االحتاد أهداف ) أ 

 مؤمتر يتصرف باسم جملس االحتاد أن على تنص اليت دستورال من 7 املادة )ب
 املفوضني؛ املندوبني

 املفوضني، للمندوبني مؤمترين بني الواقعة الفرتة يف أنه على تنص اليت دستورال من 10 املادة )ج
لس يتصرف  السلطات حدود يف املفوضني، املندوبني مؤمتر باسم ،لالحتاد اإلدارية اهليئة بصفته ،ا

 املذكور؛ املؤمتر هيلإ يفوضها اليت

َ   املراج ع ( 71 القرارأن  ) د  للفرتة االسرتاتيجية االحتاد خطة) هلذا املؤمتر، بشأن 2018ديب،  يف    
 ولكل ككل  لالحتاد الرئيسية واألولويات واالسرتاتيجيات والغايات القضايا حيدد ،2023-2020

 العامة؛ ولألمانة القطاعات من قطاع

َ   املراج ع ( 5 باملقرر 2 امللحق ) ه  خفض أجل من خيارات هلذا املؤمتر، بشأن) 2018 ديب، يف    
 على ضروري حد أدىن إىل (CWG)للمجلس  التابعة العمل أفرقة عدد خفض بينها من النفقات
 العمل ألفرقة احلضورية االجتماعات ومدة عدد والتقليل قدر اإلمكان من اإلطالق
 للمجلس؛ التابعة

لس أن ) و  للمجلسبشأن تشكيل أفرقة العمل التابعة  584املقرر  2015لعام  دورته يف اعتمد ا
ا و  َ   املراج ع ( 1333 القرار 2016 دورته لعام يفاعتمد وإدار  التوجيهية باملبادئ املتعلق) 2016يف     
ا للمجلس التابعة العمل أفرقة بتشكيل اخلاصة  وحلها؛ وإدار

َ   املراج ع ( 70القرار  ) ز املساواة بني اجلنسني منظور تعميم هلذا املؤمتر، بشأن  )2018ديب،  يف    
 ،وترويج املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االحتاد يف
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 كذلك  اعتباره يف يضع إذو 
 موارد على كبري  بعبء ألقت قد التابعة له العمل وأفرقة للمجلس احلالية الزمنية اجلداول أن ) أ 

 وأعضاء القطاعات؛ األعضاء الدول
 وأعضاء األعضاء الدول من املتاحة احملدودة املواردو  االحتاد أنشطة على املتنامية الطلبات )ب

 القطاعات؛
وحتقيق  الداخلية التكاليف لرتشيد مبتكرة وسائل عن البحث إىل ملحة حاجة هناكأن  )ج

 الكفاءة، وحتسني االستخدام األمثل للموارد
 يدرك وإذ

لس أن  ما أنه إال ،التابعة له العمل أفرقة لرئاسة واملؤهلني األكفاء املرشحني تعيني على دأب ا
 اجلنسني، بني واملساواة املنصف اجلغرايف التوزيع وتعزيز لتشجيع حاجة هناك زالت

 يقرر
بإنشاء أو استمرار أو حل أفرقة العمل التابعة للمجلس من جانب     ُ                   أن ت تخذ القرارات اخلاصة  1

لس، حسب االقتضاء؛  مؤمتر املندوبني املفوضني أو ا
لس يشكل أن 2 قرارات مؤمتر املندوبني املفوضني و/أو أساس  على له التابعة العمل أفرقة ا

َ   املراج ع ( 71 القرار يف احملددة الرئيسية واألولويات واالسرتاتيجيات والغايات القضايا ديب،  يف    
 ؛1)2018

لسأن حيدد  3 ا وفقًا للنظام  أفرقة العمل التابعة لهاختصاصات  ا وإجراءات العمل اخلاصة 
 جلس؛لمل الداخلي

لس يف أنشطة أفرقة العمل التابعة له، مبا يف ذلك التقدم احملرز يف تنفيذ  4 أن ينظر ا
ا مع مراعاة قرارات   املفوضني؛ مؤمتر املندوبنياختصاصا

لس، استنادا  إىل نتائج  5  :" أعاله"يقررمن  4              ً        املضطلع به طبقا  للفقرة  االستعراض                     ً          أن يقوم ا
 باإلبقاء على أفرقة العمل التابعة للمجلس أو حلها أو تشكيل أفرقة جديدة؛ -
 بتعديل أو حتديد اختصاصات هذه األفرقة، -

 ؛احلالة                  ً                                             حسب االقتضاء، وطبقا  للقرارات ذات الصلة ملؤمتر املندوبني املفوضني، حسب 
  

_______________ 
 املفوضني. مؤمتر املندوبني    ً                    آخذا  بعني االعتبار قرارات  1
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لس حيدد أن 6 تشجيع وتعزيز  دف أعاله "إذ يدرك"، مع مراعاة فقرة األفرقة هذه رئاسة ا
 ؛أمور من بينها التوزيع اجلغرايف املنصف والتوازن بني اجلنسني

لس، عند إنشاء  7                                                        ً فريق من أفرقة العمل التابعة للمجلس وحتديد اختصاصاته طبقا  أن يعمل ا
أعاله، على تفادي ازدواجية األنشطة بني هذه األفرقة وكذلك بني هذه األفرقة  يقررمن  3 للفقرة

 االحتاد؛ وجلان الدراسات واألفرقة األخرى التابعة لقطاعات
م ملناصبهم املدة الفاصلة بني  تتعدى مدة تويل رؤساء أفرقة العمل التابعة للمجلسأال  8 ونوا

 للمندوبني املفوضني، وأال حتتسب مدة تويل املنصب يف أحد هذه األفرقة ضمن نيمؤمترين متتالي
مدة تويل منصب يف فريق آخر، وأن تتخذ اخلطوات الالزمة لتوفري بعض االستمرارية بني رؤساء 

م؛  هذه األفرقة ونوا
رئيس جديد، كقاعدة  يعنيَّ أنه إذا تعذر على أحد رؤساء أفرقة العمل البقاء يف منصبه،  9

عامة، من نواب الرئيس احلاليني للفريق، على أال حتتسب املدة "اجلزئية" لتويل املنصب عند التعيني 
 ؛ملدة الحقة

لس، يقوم أن 10  ومدة عددها تقليل دفالتابعة له  احلالية العمل أفرقة بدمج اإلمكان، قدر ا
ا  امليزانية؛ على الواقعة التبعات وتقليل اجلهود ازدواجية تفادي بغية اجتماعا

لس، يدرج أن 11  أعمال جدول التابعة له ضمن العمل أفرقة اجتماعات اإلمكان، قدر ا
 هلا؛ املخصص والوقت السنوية للمجلس الدورات

 بالتعاقب أو بالتسلسل ُ    ت عقد لكي مشرتكة أماكن يف املختلفة األفرقة اجتماعات  ُ   ت نظم أن 12
 أعاله؛ "يقرر" من 11 الفقرة تنفيذ تعذر حال يف وذلك جمموعة، شكل يف

لس، يف دورته العادية قبل مؤمتر املندوبني املفوضني، يف تقارير فرتة السنوات  13 أن ينظر ا
مدى األربع ألفرقة العمل التابعة للمجلس ويقدم توصيات إىل مؤمتر املندوبني املفوضني بشأن 

 قة جديدة.حلها أو تشكيل أفر  تعديلها أو اإلبقاء على هذه األفرقة يف الفرتة املقبلة أواحلاجة إىل 
 

 )2018(املراجع يف ديب،  - )2014، (املراجع يف بوسان -) 2010(غواداالخارا، 
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َ    مراج ع يف(ال 12 مقررال  )2014بوسان،     

 النفاذ اإللكتروني المجاني إلى منشورات االتحاد

َ    مراج ع يفالحاد الدويل لالتصاالت (إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالت  )،2014بوسان،     

 اعتباره يضع يف إذ

ّ                                             حاد اليت تعر ف اللوائح اإلدارية (أي لوائح االتصاالت الدولية من دستور االت 4 املادة أ )  ولوائح           
ا صكوك أساسية لالتالراديو حاد، وأن الدول األعضاء ملزمة باالمتثال ألحكام هذه ) بأ

 النصوص؛

َ    مراج ع يف(ال 123 القرار ب) بني البلدان  التقييسيةبشأن سد الفجوة  هلذا املؤمتر،) 2014بوسان،     
 R)-(ITU والذي يعرتف بأن تنفيذ توصيات قطاعي االتصاالت الراديويةوالبلدان املتقدمة  1النامية

خطوة من اخلطوات األساسية من أجل سد الفجوة التقييسية بني  (ITU-T) تقييس االتصاالتو 
 النامية؛ البلدان املتقدمة والبلدان

َ    مراج ع يف(ال 64 القرار ج) َ   مراج ع (ال 20 والقرار هلذا املؤمتر) 2014بوسان،         
بشأن النفاذ إىل مرافق  ،(WTDC) ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2010 آباد، حيدر يف

ا على أساس غري (ICT) االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، متييزي احلديثة وخدما
 إىل:    ُ     حيث ي شار 

ا احلديثة تقوم يف أن مرافق - األساس على توصيات  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدما
 االتصاالت؛ قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس

  

_______________ 
ا                    ً                تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية  1 الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا

 مبرحلة انتقالية.
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 جلميعمشرتكة  هي نتاج جهود وتقييس االتصاالت الراديوية أن توصيات قطاعي االتصاالت -
ا ت عتمدحاد عملية التقييس داخل االت شارك يفيمن   حاد؛بتوافق آراء أعضاء االت      ُ     وأ

ا اليت تعتمد  /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتأن قيود النفاذ إىل مرافق االتصاالت - وخدما
على الصعيد الوطين واليت تأسست  /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتعليها تنمية االتصاالت

         ً       تشكل عائقا  أمام  تصاالتوتقييس اال الراديوية       ً                         استنادا  إىل توصيات قطاعي االتصاالت
على  /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتجمال االتصاالت التطور املتناغم والتوافق يف

 ؛العاملي الصعيد

َ    مراج ع يف(ال 9 القرار د ) بشأن مشاركة البلدان،  ،) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014ديب،     
احلصول ، والذي يعرتف بأمهية تيسري ت الراديويةطيف الرتدداإدارة  سيما البلدان النامية، يف ال

 الطيف؛ القائمني على إدارة لتيسري مهمةالوثائق املتعلقة باالتصاالت الراديوية  على

َ    مراج ع يفال( 34 القرار ) ه  دور ، بشأناالتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر) 2014 ديب،    
 ،حبدوثها املبكر واإلنذار، للكوارث التأهب يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

 حاداالت منشورات أمهيةب    َّ ينو ه حيث هلا، والتصدي آثارها، وختفيف واإلغاثة عند وقوعها، اإلنقاذو 
 البشرية مجعاء؛ خيص فيما أنشطته من اجلانب ذا املتعلقة

َ    مراج ع يف(ال 47 القرار )و  بشأن حتسني املعرفة  ،االت) للمؤمتر العاملي لتنمية االتص2014ديب،     
دعوة الدول األعضاء فيه املؤمتر البلدان النامية والذي يقرر                   ّ    حاد وتطبيقها الفع ال يفبتوصيات االت

ا حتسني املعرفة بتوصيات قطاعي  وأعضاء القطاعات إىل املشاركة يف األنشطة اليت من شأ
 النامية؛ البلدان يفال              ّ وتطبيقها الفع   االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت

اين اإللكرتوين النفاذ بشأن (2014) للمجلس 571 املقرر ز )  وقرارات اإلدارية اللوائح إىل ا
 األخرى؛ حاداالت ومنشورات ومقرراته مجلسال

اين إىل التقارير اخلتامية للمؤمترات  (2013)للمجلس  574املقرر  ح) بشأن النفاذ اإللكرتوين ا
 العاملية لتنمية االتصاالت؛
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اين إىل توصيات  (2006)للمجلس  542املقرر  ط) الذي وافق على إتاحة النفاذ اإللكرتوين ا
ّ         وقد أك د املقرر ي، قطاع تقييس االتصاالت لعامة اجلمهور على أساس جتريب  (غواداالخارا، 12     

       ً                                  ) الحقا  على أن يكون النفاذ على أساس دائم؛2010

شكل  ، ازداد الدخل املتأيت من مبيعات لوائح الراديو يفC13/81مجلس لوثيقة ال       ً  أنه وفقا   )ي
اين، 2012 يف DVD نسخ ورقية وأقراص مدجمة ، أثناء الفرتة التجريبية املفتوحة للنفاذ اإللكرتوين ا

ذلك املشرتيات على اخلط) خالل  يف      ً                            مقارنة  مع املبيعات جبميع األنساق (مباباملائة  60بأكثر من 
 ؛الراديو السابقة للوائح الطبعة              ُ          وهي السنة اليت ن شرت فيها  - 2008 نفس املدة الزمنية يف

اين إىل لوائح الراديو  )ك ائق وث اجلمهور على النحو املبني يفلعامة أن إتاحة النفاذ اإللكرتوين ا
 ؛2013و 2012 ي يفتأثري مايل سلب يكن له مل C14/21و C13/81و C13/21 مجلسال

تمع املعلومات ورؤية  WSIS+10أحكام بيان احلدث  )ل بشأن تنفيذ نواتج القمة العاملية 
فيما  WSIS+10احلدث الرفيع املستوى  ، اليت اعتمدت يف2015 ملا بعد عام WSIS+10احلدث 

اين إىل املعايري الدولية، واليت حتسن من فعالية استعمال االتصاالت/تكنولوجيا يتعلق بأمهية ال نفاذ ا
ذلك مواصلة تطوير  جماالت خمتلفة من النشاط البشري، مبا يف املعلومات واالتصاالت يف

 املعلومات؛ جمتمع

اين إىل النصوص األساسية لالت )م  األساسية حاد يساعد على حتقيق األهداف أن النفاذ ا
 ،دستوره من 1 املادة حاد، واحملددة يفلالت

 وإذ يدرك

أنشطة  املشاركة يف سيما البلدان النامية، يف واجهها العديد من البلدان، الياملصاعب اليت  أ ) 
 ؛وتقييس االتصاالت وتنمية االتصاالت الراديوية االتصاالت لقطاعات جلان الدراسات التابعة

اين إىل  2000 مجلس منذ عامة اليت اختذها الاإلجراءات املختلف ب) إلتاحة النفاذ اإللكرتوين ا
 األساسية؛ حاد ونصوصهتوصيات االت
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اين إىل  ج) الطلبات الكثرية من الدول األعضاء وأعضاء القطاعات بشأن النفاذ اإللكرتوين ا
والنصوص حاد املختلفة وكتيبات االت االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالتتوصيات قطاعي 

 ؛وقواعده اإلجرائية حاداألساسية لالت

 كبرية  ، حدثت زيادةحادمجلس االتل 574و 571و 542املوافقة على املقررات  أنه عقب د )
                  ُ        ً                                   ُ       مجيع املنشورات اليت أ تيحت جمانا  على اخلط مبوجب هذه املقررات، حسبما أ فيد به  تنزيل يف
حاد ونتائجه، وأدى إىل زيادة تيسري جماالت عمل االت    ً     ً   ماما  عاما  يف         ً              مجلس سنويا ، مما أثار اهتال

 حاد؛أعمال االت            ّ                       املشاركة الفع الة للمنظمات املختلفة يف

اين إىل هذه املنشورات  ) ه أن التقارير قد أفادت بأن اآلثار املالية إلتاحة النفاذ اإللكرتوين ا
الوعي بالعمل الذي يضطلع به  بالزيادة اليت حدثت يفتعويضها  مت احلد األدىن وبأنه قد ظلت يف

 مجيع القطاعات الثالثة؛ حاد يفاالت

اين إىل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية الذي وافق        ً              ه نتيجة  إلتاحة النفاذأن و ) اإللكرتوين ا
بني عامي                 ً  ثالثة أضعاف تقريبا   التوصياتهذه  تنزيلعدد عمليات ازداد  2009 مجلس عامعليه ال
أعمال قطاع بوعي خرباء االتصاالت الراديوية بالنهوض ، مما أدى بالتايل إىل 2010و 2008

 فيها، واملشاركة الراديوية االتصاالت

 وإذ يدرك كذلك

اين إىل املعايري املتعلقة بتكنولوجيا  أ )              ً     ً                                                      أن هناك توجها  عاما  حنو النفاذ اإللكرتوين ا
 واالتصاالت؛ املعلومات

 حاد وتيسرها؛نواتج أعمال االت تسليط الضوء علىزيادة إىل حلاجة االسرتاتيجية ا ب)

اين إىل  هديفأن  ج) : احاد قد حتققاالت منشوراتالفرتة التجريبية وسياسات النفاذ اإللكرتوين ا
حاد كانت أقل أن اآلثار املالية على إيرادات االت جمال التوعية، كما         ً      ً  حاد حتسينا  كبريا  يفأجنز االت إذ

 ؛البداية من املتوقع يف
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حاد االتأعمال بيعزز وعي البلدان النامية  حادمنشورات االتأن توفري النفاذ اإللكرتوين إىل  )د 
 األعمال؛ هذه ومشاركتها يف

            ّ                              ّ         حاد اليت يتعني  دجمها ضمن القوانني الوطنية، تتمت ع الدول صكوك االتإىل أنه بالنسبة  ) ه
للدوائر  املواقع اإللكرتونية وترمجتها ونشرها يفاستنساخ هذه النصوص  الواقع باحلرية يف األعضاء يف

 الوطنية،     ً          طبقا  لقوانينها ،يعادهلا احلكومية الرمسية إضافة إىل اجلريدة الرمسية أو ما

 وإذ يالحظ

حاد خطوة أساسية حنو تعزيز إمكانيات بناء القدرات وتنمية أنشطة االت أن زيادة املشاركة يف أ ) 
 سيؤدي إىل تقليص الفجوة الرقمية؛ البلدان النامية وهو ما تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

أنشطة  يفأنه من أجل زيادة مشاركة الدول األعضاء وأعضاء القطاعات من البلدان النامية  ب)
على تفسري  يلزم أن يكون هؤالء األعضاء قادرينحاد ولتحسني هذه املشاركة وتسهيلها، االت

 ؛وصكوكه األساسية ونصوصهحاد وتنفيذ املنشورات التقنية لالت

حاد متع البلدان النامية بالقدرة على النفاذ إىل منشورات االتالة لضمان ت               ّ أن الطريقة الفع   ج)
اين، ها من خالل النفاذ اإللكرتوينتوفري  تتمثل يف   ا

 وإذ يالحظ كذلك

اين إىل منشورات االت حاد سيخفض الطلب على النسخ الورقية من أن توفري النفاذ اإللكرتوين ا
حاد حنو النسخ اإللكرتونية وتنظيم اجتماعات يساير التوجه احلايل لالت هذه الوثائق وهو ما

عام ملنظومة األمم املتحدة خلفض استعمال الورق واحلد من انبعاثات ويتسق مع اهلدف ال ،ورقية ال
 ،االحتباس احلراريغازات 

  



229 Dec. 12  

 يقـرر

اين السماح لعامة اجلمهور بالنفاذ 1 قطاع وتقارير إىل توصيات  على أساس دائم اإللكرتوين ا
كتيبات قطاع ، وقطاع تقييس االتصاالت، وقطاع تنمية االتصاالت، و االتصاالت الراديوية

 لالتصاالت الدويل حاداالت؛ ومنشورات 2إدارة طيف الرتدد الراديوياالتصاالت الراديوية بشأن 
للتأهب للكوارث واإلنذار املبكر  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/التصاالتا عمالاستب املتصلة

ائح االتصاالت الدولية؛ ولو  ؛هلا والتصدي هاآثار  ختفيفحبدوثها واإلنقاذ واإلغاثة عند وقوعها و 
(الدستور واالتفاقية والقواعد  حادوالنصوص األساسية لالتولوائح الراديو؛ والقواعد اإلجرائية؛ 

والوثائق اخلتامية ملؤمترات ، وقراراته ومقرراته وتوصياته)؛ حاد ومجعياته واجتماعاتهالعامة ملؤمترات االت
ّ   املندوبني املفو ضني حاد جلس االتللمؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت؛ وقرارات موالتقارير اخلتامية  ؛           

ومقرراته؛ والوثائق اخلتامية للمؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية وللمؤمترات العاملية 
 لالتصاالت الدولية؛

 1 الفقرة حاد املعددة يفجلميع منشورات االتالنسخ الورقية  حتصيل رسوم عنمواصلة  2
سياسة تسعري من شقني تدفع مبوجبها الدول األعضاء وأعضاء  " أعاله، على أساسيقرر" من

دديستند إىل اسرتداد التكاليف، بينما                               ً القطاعات واملنتسبون إليها سعرا   عداهم، أي  نم لكل ُ   حي 
 ،3"السوق" غري األعضاء، سعر

 

 

  

_______________ 
باالستعانة  ن إدارة الطيفكتيبات قطاع االتصاالت الراديوية بشأن اإلدارة الوطنية للطيف، وبشأ  تشمل 2

 ، وبشأن مراقبة الطيف.باحلاسوب
حتدده شعبة املبيعات والتسويق ويوضع لتعظيم اإليرادات بدون أن يكون تعريف "سعر السوق": هو السعر الذي  3

 البيع.     ً       ً           سعرا  مرتفعا  لدرجة تثبط
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   ّ             يكل ف األمني العام
انية مل بيعاتاملعن  وحتديثه على أساس مستمر بإعداد تقرير حاد نشورات االتوالتنزيالت ا

 التالية: مجلس مع تفصيل اجلوانبإىل ال     ً سنويا  ، على أن يقدم هذا التقرير بياناتهوقواعد  وبرجمياته
انية والتن املبيعات جمموع -                                    ً     اليت تغطي السنوات اخلمس املاضية اعتبارا  من      ً  سنويا ،زيالت ا

 ؛2009
انية للنسخمبيعات النسخ الورقية و مقارنة بني  -                ً  اإللكرتونية سنويا ؛ التنزيالت ا
انية املبيعات  -  ،حسب البلد وحسب فئة العضويةوالتنزيالت ا

 مجلسيكلف ال
النفاذ إىل منشورات  السياسات الرامية إىل زيادة حتسني بدراسة تقرير األمني العام واختاذ قرار بشأن

 .بياناته اعدوقو  هحاد وبرجمياتاالت

 

 )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010(غواداالخارا، 
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 )2014(بوسان،  14 مقررال

 حادوثائق االت اإللكترونية في الروابطاستعمال 

 )،2014حاد الدويل لالتصاالت (بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالت
 اعتباره إذ يضع يف

وثائق  اإللكرتونية يف الروابطاستعمال اليت تتضمن تقرير األمني العام بشأن  C09/36 الوثيقة
 ،حاداالت

 احلسبان وإذ يأخذ يف
 التقرير املذكور أعاله، للتوصيات الواردة يف 1جلس االحتادإقرار م

 يقرر
ونية الداخلية اإللكرت  الروابطإلكرتونية، إال  روابطأال حتوي الوثائق النهائية املقدمة للموافقة عليها 

عليها بالفعل اجلهة املختصة  وافقتأجزاء من الوثائق املستقرة واليت  عند اللزوم إىل الوثائق أو
وثيقة مقدمة للموافقة عليها ينبغي أال يؤخذ   إلكرتونية داخلية يف روابطحاد، وأن إدراج االت يف

وافقة صرحية املتكون اإللكرتونية؛ بل جيب أن  الروابطكموافقة ضمنية على مضمون مقصد 
 .ينطبق على جلان الدراسات) اإلجراء ال (هذا

 

 )2014(بوسان، 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
 .2009أكتوبر  22، املؤرخة C09/90من الوثيقة  3.12انظر الفقرة  1





233 Res. 2  

 

َ   املراج ع ( 2القرار   )2018ديب،  يف    
 المنتدى العالمي لسياسات االتصاالت/
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 )،2018إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب، 
 اعتباره إذ يضع يفو 

 ؛(UNGA)القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة  أ ) 
تمع املعلومات نتائجيان احلدث رفيع املستوى بشأن تنفيذ ب ب) بعد مضي  (WSIS) القمة العاملية 

تمع املعلومات بعد عام (WSIS+10)عشر سنوات  ، 2015 ورؤية احلدث فيما يتعلق بالقمة العاملية 
عملية أساس  االحتاد على) الذي نسقه 2014يف احلدث رفيع املستوى (جنيف،    ُ    اعت مدان ياللذ

مع وكاالت األمم املتحدة األخرى واجلامع  (MPP) املنصة التحضريية ألصحاب املصلحة املتعددين
تمع املعلومات  (بوسان، نيوأقرمها مؤمتر املندوبني املفوض ،لكل أصحاب املصلحة يف القمة العاملية 

 ؛الستعراض الشامل للقمة الذي أجرته اجلمعية العامة لألمم املتحدةل  ُ    وق دما)، 2014
َ         (املراج ع يف ديب،  77القرار  ج)  ) هلذا املؤمتر؛2018     
وجي لتغريات كبرية حتت تأثري جمموعة عوامل منها التقدم التكنولتعرضت أن بيئة االتصاالت  )د 

م املستعملني على اخلدمات املتكاملة العابرة للحدود اليت تالئم احتياجاوعوملة األسواق وتزايد طلب 
 أفضل؛ بشكل

     ً                                      وخصوصا  الفصل بني الوظائف التنظيمية والوظائف  ،أن إعادة هيكلة قطاع االتصاالت ) ه
معظم الدول  أمر ممكن يف ،ظهور جهات تنظيم فاعلة جديدةاستمرار التشغيلية وحترير اخلدمات و 

 ؛االحتاد األعضاء يف
أن تكنولوجيات وخدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة والسريعة  و )

 التطور والناشئة تنطوي على وعود هائلة بالنهوض برفاهية اإلنسان؛
ّ                                                      هنالك حاجة ملح ة إىل إطار عاملي لتبادل املعلومات عن اسرتاتيجيات االتصاالت أن  ) ز              

ا؛ املعلومات واالتصاالتوتكنولوجيا   وسياسا
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جمال  بد من االعرتاف بوجود السياسات والقواعد التنظيمية الوطنية يف أنه ال )ح
ّ                     االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وفهمها، وذلك إلتاحة تطو ر أسواق عاملية تساعد                                                           

 االتصاالت؛ على تناسق تنمية خدمات
سابقة املنتديات العاملية ال قدمتها الدول األعضاء وأعضاء القطاعات يفاملسامهات اهلامة اليت  )ط

 ت،املنتديا والنتائج اليت حققتها هذه (WTPF) لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 وإذ يدرك
ج أوسع مشوال   تشمل، فيما االحتادأن أهداف  أ )                                                   ً تشمل، الرتويج على الصعيد الدويل العتماد 

ع واقتصاد يتسم به جمتم                                                      ً    يتناول مسائل االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت نظرا  ملا
املعلومات من طابع عاملي، والسعي إىل وصول منافع تكنولوجيات االتصاالت اجلديدة إىل سكان 

ذه العمل على بلوغ ه العامل أمجع، وحتقيق تناسق جهود الدول األعضاء وأعضاء القطاعات يف
تمع القمةالغايات (انظر نتائج   املعلومات)؛ العاملية 

هو احملفل الوحيد لتنسيق اسرتاتيجيات و  يزال يتمتع مبكانة فريدة ال االحتادأن  ب)
ا على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية،  االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسياسا

ذه اال  ناسقها؛ت سرتاتيجيات والسياسات ودراستها وحتقيقولتبادل املعلومات اخلاصة 
أن املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي أنشأه مؤمتر  ج)

 1998و 1996 املرات اليت انعقد فيها يف           ّ            ) والذي تكل ل بالنجاح يف1994 (كيوتو، املندوبني املفوضني
مبثابة إطار جتري فيه مناقشات بني مشاركني رفيعي املستوى بشأن ، كان 2013و 2009و 2001و

ق تقدم حتقي مسائل عاملية أو مسائل مشرتكة بني خمتلف القطاعات، وهو بذلك قد ساهم يف
 ذاته؛ ذا املنتدىأعمال ه                      ّ          وضع اإلجراءات اليت يتعني  تطبيقها يف العامل وكذلك يف االتصاالت يف

الذي  2013 لعام اسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتأن املنتدى العاملي لسي ) د
 االحتاد          ً  دولة عضوا  يف 126 ، إذ حضرته     ً                    واحدا  من املنتديات الناجحة، كان جنيف، سويسرا ُ     ع قد يف
 ،مندوب 900 يقل عن وما ال

 وإذ يؤكد
ا س ستمرار يف                                    ً                            أن الدول األعضاء وأعضاء القطاعات، وعيا  منها بضرورة إعادة النظر با أ )  ياسا

ا وباحلاجة إىل التنسيق يف ، بيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ال وتشريعا            ّ  سريعة التغري 
ا  املنتدىاعتمدت  ا وسياسا  العامة؛ كآلية تتيح هلا مناقشة اسرتاتيجيا
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يا املعلومات تكنولوج/ميدان االتصاالت بصفته منظمة دولية ذات دور رائد فريد يف االحتادأن  ب)
بني مشاركني رفيعي  تنظيم املنتدي لتسهيل تبادل املعلومات فيما واالتصاالت ينبغي له أن يستمر يف

 واالتصاالت؛ املستوى بشأن سياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات

ّ           توص ل إىل رؤية لهو توفري اإلطار الالزم لتبادل اآلراء واملعلومات وبالتايل ا املنتدىأن اهلدف من  ج)   
خدمات  العامل أمجع بشأن املسائل املرتتبة على ظهور مشرتكة بني املسؤولني عن وضع السياسات يف

أي                                                ً            ميدان االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إضافة  إىل النظر يف وتكنولوجيات جديدة يف
الت ويكون ا املعلومات واالتصاميدان االتصاالت/تكنولوجي مسائل أخرى تتعلق بالسياسة العامة يف

ا مفيدا  على املستوى العاملي إضافة إىل اعتماد آراء تعكس وجهات                              ً                                                    تبادل وجهات النظر بشأ
 مشرتكة؛ نظر

ا 1إيالء اهتمام خاص ملصاحل البلدان النامية أنه ينبغي أن يستمر املنتدى يف ) د ، حيث واحتياجا
 تية لالتصاالتالتحتطوير البنية              ً   أن تساهم كثريا  يفإن التكنولوجيات واخلدمات احلديثة ميكن 

 البلدان؛ هذه يف

 ؛للمنتدىللتحضري     ٍ كاف  ضرورة توفري وقت   ) ه

 املنتدى؛ على الصعيد اإلقليمي قبل عقد التحضري والتشاورأمهية  ) و

 تكنولوجيا املعلومات/االتصاالتوتكنولوجيات املتعلقة خبدمات  املسائلأن مناقشة  ) ز
 ره،، كل حسب دو من مشاركة مجيع أصحاب املصلحة املعنينيتستفيد واالتصاالت الناشئة 

 يقرر

عقد املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت ويفضل عقده بالتعاقب مع منتدى القمة العاملية  1
 من جانب الدول ، مع مراعاة احلاجة إىل ضمان االستعداد الكايف2021 تمع املعلومات لعام

 األعضاء؛

  
_______________ 

ا  1                    ً                                                                                      تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 انتقالية. مبرحلة
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اإلبقاء على املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي  2
) ملؤمتر املندوبني املفوضني، وذلك بغية مواصلة مناقشة األمور 1994 (كيوتو، 2            ً       أنشئ تطبيقا  للقرار

         ً ة، وخصوصا  التصاالت واملسائل التنظيمياليت تتعلق بسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات وا
يتعلق مبسائل عاملية أو مسائل مشرتكة بني خمتلف القطاعات، وتبادل وجهات النظر واملعلومات  ما

 الشأن؛ ذا

ينتج عن املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أي قواعد  أال 3
يها الدول بتوافق اآلراء لتنظر فواعتماد اآلراء تقارير العلى إعداد أن املنتدى سيعمل  تنظيمية؛ إال

 املختصة؛ االحتاداألعضاء وأعضاء القطاعات واجتماعات 

                                                                        ً أن يكون املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مفتوحا   4
ميكن عند االقتضاء عقد جلسة خاصة للدول  وإمنا ،جلميع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

 األعضاء؛ األعضاء فقط إذا قرر ذلك أغلبية ممثلي الدول

أن ينعقد املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حسب  5
نولوجيا كبيئة االتصاالت/ت                    ً                                    احلاجة لالستجابة سريعا  ملسائل السياسة العامة اليت قد تظهر يف

عقد  مع مراعاة املمارسات السابقة لالحتاد واخلربة اليت اكتسبها بشأن ،املتغرية املعلومات واالتصاالت
 ؛املنتديات العاملية السابقة لسياسات االتصاالت

حدود  أن ينعقد املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يف 6
ً      مال  على عمع أحد اجتماعات أو منتديات االحتاد،  ، قدر اإلمكان،باالقرتانو احة موارد امليزانية املت  

 ؛االحتاد ميزانية ختفيف اآلثار املرتتبة عليه يف

ات بشأن مدة انعقاد املنتدى العاملي لسياس من قرار يلزم ما اختاذ يفجملس االحتاد أن يستمر  7
ً                               االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتارخيه فضال  عن مكان انعقاده وجدول أعماله                                                

 ؛بالبحث واملواضيع اليت يتناوهلا

ّ        حتديد جدول األعمال واملواضيع اليت ست بحث استنادا  إىل تقرير يعد ه األمني  االستمرار يف 8              ً          ُ                                
ذا اخلصوص صادرة عن مؤمتر أو مجعية أو اجتماع العام ويتض و أي ألالحتاد من أي مدخالت 

مع مراعاة املمارسات السابقة لالحتاد واخلربة  ،القطاعات إسهام آخر من الدول األعضاء وأعضاء
اليت اكتسبها، مبا يف ذلك عملية التحضري، بشأن عقد املنتديات العاملية السابقة لسياسات 

 ؛االتصاالت
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ت املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلوما أن تركز املداوالت اليت جتري يف 9
واالتصاالت على تقرير واحد فقط من األمني العام ومسامهات من املشاركني تعتمد على التقرير 

ّ                  ً              املذكور الذي ي عد ه األمني العام وفقا  إلجراء يعتمده  لس             ُ   الدول قدمة من ملاملقرتحات اوعلى أساس ا
ينظر  ب أالوجي ،املنتسبني واهليئات األكادميية وأصحاب املصلحةآراء و  األعضاء وأعضاء القطاعات

أي آراء جديدة مل تقدم خالل الفرتة التحضريية احملددة إلعداد تقرير األمني العام مشاريع  املنتدى يف
 املنتدى؛ واليت تسبق

دى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات املنت يف تيسري املشاركة الواسعة 10
 ،انعقاده واالتصاالت وحتقيق الفعالية التشغيلية الالزمة خالل

 يكلف األمني العام
تكنولوجيا /باختاذ الرتتيبات التحضريية للدعوة إىل عقد املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت

 أعاله، "يقرر" ورد حتت مبراعاة ما املعلومات واالتصاالت
 جملس االحتاديكلف 

ة بشأن مدة انعقاد كل منتدى مقبل من املنتديات العاملي من قرار يلزم ما اختاذ أن يستمر يفب 1
لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتارخيه ومكان انعقاده وجدول أعماله 

 فيها؛ واملواضيع اليت يبحث
 ؛أعاله "يقرر" من 8 الفقرة الزمة إلعداد تقرير األمني العام املشار إليه يفأن يعتمد اإلجراءات الب 2
، حسب االقتضاء، جملس االحتاد"يكلف "من  2يف الفقرة  ااملشار إليهتشمل اإلجراءات بأن  3

املشاركة املفتوحة أمام مجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات، ومشاورات عامة على اإلنرتنت مفتوحة 
ا مع مراعاة املمارسات السابقة لالحتاد واخلربة اليت اكتسبها، مب مجيع أصحاب املصلحة املهتمني،أمام 

 يف ذلك عملية التحضري، بشأن عقد املنتديات العاملية السابقة لسياسات االتصاالت،
 كذلك  جملس االحتاديكلف 

ّ                ً            أن يعرض على مؤمتر املندوبني املفو ضني القادم تقريرا  عن املنتدى ب سات العاملي لسيا                            
 بشأنه. يلزم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الختاذ ما

 

 -) 2002(املراجع يف مراكش،  -) 1998(املراجع يف مينيابوليس،  -) 1994(كيوتو، 
 )2018(املراجع يف ديب،  -) 2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010 غواداالخارا، يف (املراجع
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 )1994(كيوتو،  5رار ـالق

 الدعوة إلى عقد مؤتمرات أو اجتماعات
 خارج جنيف

 )،1994إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (كيوتو، 

 إذ يضع يف اعتباره

 أن نفقات املؤمترات واالجتماعات تكون أقل بكثري عندما تنعقد يف جنيف،

 يضع يف اعتباره مع ذلكإذ و 

 املقر، عقد بعض املؤمترات واالجتماعات يف بلدان أخرى غري البلد الذي يوجد فيه مزايا يفأن هناك 

 يأخذ باحلسبانإذ و 

أن اجتماعات هيئات األمم ) 12-(د 1202أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة قد قررت يف قرارها 
خارج املقر إذا  تاجيوز عقد اجتماع هاملتحدة جيب أن تنعقد بوجه عام يف مقر اهليئة املعنية، غري أن

 قبلت حكومة داعية أن تأخذ على عاتقها النفقات اإلضافية املرتتبة على ذلك،

 يوصي

 بأن تنعقد املؤمترات العاملية واجلمعيات التابعة لالحتاد بصورة عادية يف مقر االحتاد،

 ررـيق

حلكومة الداعية لت ا   ُ                                                            أال ت قبل الدعوات إىل عقد مؤمترات االحتاد ومجعياته خارج جنيف إال إذا قب 1
 أن تتحمل النفقات اإلضافية املرتتبة على ذلك؛

 
  



239 Res. 5  

 

   ُ                                                                           أال ت قبل الدعوات إىل عقد مؤمترات التنمية واجتماعات جلان الدراسات التابعة للقطاعات  2
 جاهزة لالستعمال مع أماكن مناسبة                                        ً           خارج جنيف إال إذا وفرت احلكومة الداعية جمانا  على األقل 

الالزمة، أما إذا تعلق األمر بالبلدان النامية فإن احلكومة الداعية جيب أال تلزم  األثاث والتجهيزات
ان إذا   طلبت هذه احلكومة ذلك.ما بتقدمي التجهيزات با

 

 )1994(كيوتو، 
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 )1994(كيوتو،  6 رارـالق

 األمم المتحدة مشاركة منظمات التحرير التي تعترف بها
 لالتصاالت االتحاد الدوليفي مؤتمرات 

 مراقبواجتماعاته بصفة 

 )،1994إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (كيوتو، 

 بعد االطالع على
         ِّ                 )، اليت ختو ل كامل السلطة إىل 1992من دستور االحتاد الدويل لالتصاالت (جنيف،  8املادة  أ ) 

 مؤمترات املندوبني املفوضني؛
 عالقات االحتاد باألمم املتحدة؛ حتددمن الدستور ذاته اليت  49املادة  ب)
 عالقات االحتاد باملنظمات الدولية األخرى؛ حتددمن الدستور ذاته اليت  50املادة  ج)

 ومراعاة منه
 مسألة حركات التحرير، تتناوللقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة اليت 

 يقرر
ا األمم املتحدة ميكنها أن حتضر يف أي وقت مؤمترات االحتاد  أن منظمات التحرير اليت تعرتف 

 ،مراقبالدويل لالتصاالت ومجعياته واجتماعاته بصفة 

لس  يكلف ا
 باختاذ كل الرتتيبات الالزمة لتطبيق هذا القرار.

 

 )1994(كيوتو، 
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 )1994، كيوتو( 7رار ـالق

 بغرض الدعوة اإلقليمإجراء تعريف 
 إقليمي لالتصاالت الراديوية إلى مؤتمر

 )،1994إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (كيوتو، 

 إذ يدرك
) (وخاصة 1992 أن بعض األحكام يف دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته (جنيف، أ ) 

مؤمتر إقليمي عقد اقية) تتعلق بالدعوة إىل من االتف 138من الدستور والرقم  43الرقم 
 الراديوية؛ لالتصاالت

 وأن بعض األقاليم واملناطق قد ورد تعريفها يف لوائح الراديو؛ ب)

مؤمتر إقليمي لالتصاالت الراديوية هو من اختصاص مؤمتر  لغرض عقدقليم اإلوأن تعريف  ج)
 ديوية؛املندوبني املفوضني واملؤمتر العاملي لالتصاالت الرا

لس،  ه، وإن كان جيوز عقدوأن د)  إنفمؤمتر إقليمي لالتصاالت الراديوية بناء على اقرتاح من ا
لس غري خمول صراحة   تعريف إقليم ما، بالبت يفا

 يضع يف اعتبارهإذ و 
أن الضرورة قد تقتضي تعريف إقليم ما من أجل الدعوة إىل عقد مؤمتر إقليمي  أ ) 

 الراديوية؛ لالتصاالت

لس هو  ب)  الفرتة الفاصلة يف البت يف هذه املسألةلتعريف إقليم ما، عندما يلزم  أنسب هيئةوأن ا
 بني مؤمترين عامليني خمتصني لالتصاالت الراديوية أو بني مؤمترين للمندوبني املفوضني،

 ررـيق
صاالت لالت قليميإ أن الضرورة إذا قضت بتعريف إقليم ما لغرض الدعوة إىل عقد مؤمتر 1

لس يقرتح تعريفا  هلذا اإلقليم؛                                 ً            الراديوية، فإن ا
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مجيع أعضاء  عإطالمجيع األعضاء يف اإلقليم املقرتح بشأن هذا االقرتاح و  ه ال بد من استشارةأن 2
 االحتاد عليه؛

اإلجياب يف مهلة ب املقصود          ُ                                             أن اإلقليم ي عترب قد مت تعريفه عندما جييب ثلثا أعضاء اإلقليم  3
لس؛ حيددها  ا

 ،بتكوين اإلقليم مجيع األعضاءجيري إبالغ وأن  4
لس  يدعو ا

ذا القرار وأن يتخذ ما يلزم بشأنه؛ 1              ً                                   أن يأخذ علما  
 نفس وقت يفأن يضع يف االعتبار عند اللزوم إمكانية استشارة األعضاء بشأن تعريف اإلقليم  2

م بشأن الدعوة إىل ع  قد املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية.استشار
 

 )1994(كيوتو، 
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َ    (املراج ع يف 11القرار   )2018ديب،       

 أحداث تليكوم االتحاد الدولي لالتصاالت

 )،2018إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب، 

 اعتباره إذ يضع يف

مزايا  إيصالإىل  السعي من دستور االحتاد تشمل 1 املادة يفاملبينة أن أهداف االحتاد  أ ) 
اء مجيع سكان العامل، وتنسيق جهود الدول األعضاء وأعضإىل  االتصاالت التكنولوجيات اجلديدة يف

 الغايات؛ القطاعات لبلوغ هذه

ات كبرية نتيجة للتقدم التكنولوجي وعوملة األسواق  ب) تزايد طلب و                         ّ                                             أن بيئة االتصاالت تشهد تغري 
م؛  املستعملني على اخلدمات املتكاملة العابرة للحدود املتوائمة مع احتياجا

خطيت هداف أ                     ً     ً                                        أن االحتاد يستضيف سنويا  عددا  من األحداث العاملية واإلقليمية مبا يتسق مع  ج)
م لتعزيز تطور وتقدومع مراعاة تدابري الكفاءة باالحتاد، االحتاد االسرتاتيجية واملالية 

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، إىل جانب جمموعة واسعة من املعارض واملؤمترات 
الوطنية واإلقليمية والعاملية بشأن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تستضيفها العديد 

    ً  أيضا ؛ من املنظمات

اتيجيات وسياسات االتصاالت أن احلاجة إىل إطار عاملي لتبادل املعلومات بشأن اسرت  )د 
ا املستقبلية  ا اجلديدة واجتاها  كثرية؛ واضحة منذ سنواتوتكنولوجيا

أن أحداث تليكوم االحتاد تفي مبهمة إطالع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات على أحدث  ه )
تصاالت اليتعلق جبميع جوانب االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات وا وصلت إليه التكنولوجيا فيما ما

ا، وإتاحة فرصة عاملية لعرض تلك التكنولوجيات، وتشكل حمفال  لتبادل                                                                            ً        وجماالت األنشطة املتصلة 
 ودوائر الصناعة؛ اآلراء بني الدول األعضاء
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ة واملتوسطة الشركات الصغري أثبتت جناحها يف تعزيز دور األحداث األخرية لتليكوم االحتاد أن  ) و
(SME)  االستمرار االحتاد  على، وأن عاملية الطابعاحللول والتطبيقات والتكنولوجيات وضع ودفع يف

يف تعزيز مشاركة الشركات الصغرية واملتوسطة وضمان أن تظل هذه الشركات حمط تركيز رئيسي 
                    ً  إىل أقصى حد ممكن عمليا ، مجيع أحداث االحتاد يف املستقبل يف

 وإذ يؤكد

 تكنولوجيا/تصاالتاال جمال يف قيادي بدور تقوم دولية منظمة تبارهباع االحتاد، على     ّ يتعني   أنه ) أ 
 تسهيلل     ً                             رهنا  بإجراء استعراض اسرتاتيجي ومايل سنوي حدث تنظيم مواصلة واالتصاالت، املعلومات

 أحدث التكنولوجيات واالسرتاتيجيات والسياسات؛ بشأن املعلومات تبادل

فريدة داخل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن قطاع األعمال الصغرية حيتل مكانة  ب)
ا على األرجح أن حتد من  متكنه من استحداث عدد الوظائف املطلوبة وفرص العمل اليت من شأ
 العدد الكبري للعاطلني عن العمل بشكل عام والعاطلني من الشباب والنساء يف العامل بشكل خاص،

 وإذ يالحظ

، واالعرتاف بالدور احليوي الذي تضطلع به 2014الدول األعضاء يف بعد مشاورة جرت مع أنه  ) أ 
النهوض باالبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف  (SME) الشركات الصغرية واملتوسطة

ومنوها، اجتهت أحداث تليكوم االحتاد حنو توفري منصة دولية لتعزيز تطوير حلول الشركات الصغرية 
 العاملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتسليط الضوء عليها؛واملتوسطة 

أن أحداث تليكوم االحتاد ال تزال تواجه حتديات مثل زيادة تكاليف املعارض واالجتاه حنو  )ب
 للصناعة؛        ّ                  جمال معني  وضرورة إضافة قيمة تقليل مساحتها والتخصص يف

الصغرية  له ليصبح منصة دولية تقدم خدمات للشركاتيف حتو أن يستمر  جيباالحتاد  تليكوم أن )ج
    ً        فرصا  للحصول للمشاركني قيمة و واملتوسطة العاملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويعطي 

م على عائد  ،معقول الستثمارا

  



245 Res. 11  

 

 وإذ يالحظ كذلك

 داثفرص وأح ومكان موعد معرفة إمكانية ينشدون الصناعة، دوائر من سيما ال املشاركني، أن ) أ 
 معقولة؛ بفرتة تنظيمها قبلاالحتاد  تليكوم

لتواصل رئيسي ل االحتاد كمنرب تليكوم أحداث تطوير مواصلة يف        ً متزايدا          ً اهتماما   هناك أن )ب
 نيب االسرتاتيجي وعرض تطبيقات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املبتكرة وللمناقشات

 الصناعة والشركات الصغرية واملتوسطة؛ وقادة تنظيميةال واجلهات السياسات واضعي

 أسعار إىلو  االشرتاك ورسوم العرض ملساحات تنافسية أكثر أسعار إىل تدعو طلبات هناك أن )ج
 أجل نم الفندقية واخليارات ذات الصلة، الغرف من كاف  وعدد الفنادق يف خمفضة أو تفضيلية
رية أفضل خاصة للشركات الصغ بصورة التكلفة وميسورة جاذبة أحداث إىل األحداث هذه حتويل

 واملتوسطة واملشاريع املبتدئة يف جمال التكنولوجيا؛

للمشاركة يف أحداث االحتاد  1أن الصعوبات املالية تشكل العائق الرئيسي أمام البلدان النامية ) د
 اهظة؛ذاكر الدخول بتليكوم االحتاد بوجه خاص إذ إن أسعار بعض أنواع تأحداث  بشكل عام ويف

ليصبح منصة دولية تقدم اخلدمات  2015أن حدث تليكوم االحتاد قد أعيد توجيهه منذ  ) ه
 التجارية العالمة نأ، و للشركات الصغرية واملتوسطة العاملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 احلدثليكون الحتاد ا يتطور تليكوم لكي املناسبة االتصاالت بوسائل تعزيزها االحتاد ينبغي لتليكوم
 املعلومات واالتصاالت؛ تكنولوجيا/االتصاالت أحداث من     ً إجالال   األكثر

لنظر امن خالل مبا يف ذلك تليكوم االحتاد  أن من الضروري ضمان اجلدوى املالية ألحداث ) و
 ؛االحتاد مانةألعلى املوارد احملدودة تأثريها  يف

  
_______________ 

ا والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقت                   ً                               تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية  1 صادا
 مبرحلة انتقالية.
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   ً                                                          عاما  لإلبقاء على أحداث تليكوم االحتاد كمنصة لالحتاد ملعاجلة القضايا              ً  أن هناك تأييدا   ) ز
االسرتاتيجية اليت تطرأ من تطور األسواق مع زيادة الدعوة إىل تعزيز هذه املنصة بوصفها املكان 

 الرئيسي ألنشطة أخرى لالحتاد،

 يقرر

 أحداث يمبتنظ لقطاعات،ا وأعضاء األعضاء الدول من أعضائه مع بالتعاون االحتاد، يقوم أن 1
 تكنولوجيا/التصاالتل احلالية البيئة يف الكربى األمهية ذات بالقضايا تتصل االحتاد حبيث تليكوم

التنظيمية، مبا  اوالقضاي التكنولوجي بالتطور املتعلقة القضايا تتناول وأن واالتصاالت املعلومات
 اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلوماتذلك الشركات الصغرية واملتوسطة ودورها يف النظام  يف

 واالتصاالت؛

     ً مقدما   2022و 2021و 2020أن يدشن االحتاد عملية لتنظيم أحداث تليكوم االحتاد لألعوام  2
 ؛2019 قبل دورة جملس االحتاد لعام

أن يعني االحتاد مكتب استشاري خارجي مستقل لإلدارة إلجراء تقييم واستعراض اسرتاتيجيني  3
ملني ألحداث تليكوم االحتاد، مع مراعاة املسامهات املقدمة من أعضاء االحتاد، على أن وماليني شا

لس يف عام الختاذ  2020           ً       ً                                                   يقدم تقريرا  مصحوبا  بالتوصيات واالسرتاتيجيات املختلفة إىل دورة ا
 املناسب؛ اإلجراء

 بشأن تعيني مكتب                    ً                                    أن االختصاصات، استنادا  إىل املسامهات املقدمة من أعضاء االحتاد،  4
استشاري خارجي مستقل لإلدارة، جيب أن تقدم إىل فريق العمل التابع للمجلس واملعين باملوارد املالية 
والبشرية للموافقة عليها، وأنه جيب تغطية نفقات هذا التعيني من صندوق رأس املال العامل 

 ؛(EWCF) للمعارض

 أعمال كذل يف مبا(االحتاد  تليكوم أنشطة عن كاملة  مسؤولية      ً مسؤوال   العام األمني يكون أن 5
 ؛)والتمويل والتنظيم التخطيط

  املوعد نفس يف ونتك أن ويفضل ا، التنبؤ ميكن دورية االحتاد بصورة تليكوم أحداث  ُ   ت نظم أن 6
 هذه يف املشاركني املصلحة أصحاب مجيع بتطلعات الوفاء لضرورة الواجبة املراعاة مع عام، كل

 اد؛لالحت أخرى رئيسية مجعيات أو مؤمترات أي مع تداخلها عدم على كذلك  واحلرص األحداث
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 يزانيةم على سليب تأثري أي له يكون وأال      ً ماليا       ً جمديا   األحداث هذه من حدث كل  يكون أن 7
لس؛ وضعه الذي التكاليف لتوزيع احلايل النظام أساس االحتاد على  ا

 :يلي ما االحتاد على تليكوم أحداث أماكن اختياره عملية االحتاد يف حيرص أن 8

اتباع عملية عطاءات مفتوحة وشفافة على أساس منوذج االتفاق مع البلد املضيف الذي وافق  1.8
لس يف  الدول األعضاء؛ ، بالتشاور مع2016 دورته لعام عليه ا

ول وتوفري بطاقات الدخسيما من البلدان النامية، إىل احلدث  سهولة وصول املشاركني، ال 2.8
 منتديات تليكوم االحتاد؛ بتكلفة معقولة للمشاركة يف

ّ                       ً  أن تدر  أحداث تليكوم االحتاد رحبا ؛ 3.8       

أن يستند اختيار أماكن أحداث تليكوم االحتاد إىل مبدأ التناوب بني املناطق وبني الدول  4.8
ٍ                       األعضاء داخل املناطق، إىل أقصى حد  ممكن؛ ومع ذلك، ميكن أن  تراعى على النحو الواجب                              

الدول األعضاء اليت تقرتح استضافة احلدث لعدد من السنوات املتتالية يف حال اعترب األمني 
 العام أن ذلك خيدم مصاحل االحتاد وأعضائه؛

 اد؛االحت تليكوم أنشطة حسابات االحتاد مبراجعة حلسابات اخلارجي املراجع يقوم أن 9

ماليني  (5) مخسة      ً                     مبلغا  كاحتياطي حبد أدىن قدره لعامل للمعارضاأن يوفر صندوق رأس املال  10
 فرنك سويسري؛

أن يتم حتويل جزء كبري من أي أرباح تتحقق من أنشطة تليكوم االحتاد بعد اسرتداد مجيع  11
تنمية تكنولوجيا ل االحتاد إىل صندوق أعاله، "يقرر"من  10 لفقرةالواجبة لراعاة املالنفقات، ومع 

 ؛(ICT-DF) املعلومات واالتصاالت

ن طريق عأن يعمد االحتاد إىل زيادة مشاركة الشركات الصغرية واملتوسطة يف أحداث االحتاد  12
ذه األحديف مجيع هذه الشركات إىل القضايا ذات األمهية بالنسبة إدراج  اث ومتكينها الربامج اخلاصة 

ه األعضاء ية اليت تؤثر عليها، وذلك بالتعاون مع دولمن التعبري عن املسائل التنظيمية والبريوقراط
 وأعضاء قطاعاته،
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 يلي يكلف األمني العام مبا

أعاله، بتطبيق سياسة مشرتيات االحتاد،  "يقرر"من  4و 3و 2التأكد من تنفيذ الفقرات  1
ً          يف تعيني مكتب استشاري خارجي مستقل لإلدارة عمال  بالفقرة خاصة  يف موعد أقصاه  "يقرر"من  3                                         

 للمعارض؛ بتدبري االعتمادات من صندوق رأس املال العامل 2019 أبريل 1

                               ً                حداث وموارد تليكوم االحتاد متاشيا  مع لوائح االحتاد؛ألتأمني اإلدارة املالئمة  2

ّ                                        ً                  التدابري اليت تساعد ومتك ن الدول األعضاء القادرة والراغبة، وخصوصا  البلدان النامية،  النظر يف 3                     
 االحتاد؛ من استضافة وتنظيم أحداث تليكوم

 املقرتحة؛ األحداث من حدث لكل جتارية وضع خطة 4

لس بشأن إىل مستقل تقرير االحتاد وتقدمي تليكوم أحداث شفافية كفالة 5  مبا األحداث ذهه ا
 :ذلك يف

 االحتاد التجارية؛ تليكوم أنشطة مجيع -

 االحتاد املقبلة؛ تليكوم أحداث أماكن اختيار أسباب -

 موعد قبل ذلك كوني أن ويفضل االحتاد املقبلة، تليكوم بأحداث املتعلقة واملخاطر املالية اآلثار -
 بسنتني؛ تنظيمها

مجيع و وتعزيز مشاركة الشركات الصغرية واملتوسطة لتشجيع وزيادة تطوير مبادرات مواصلة  6
اغتنام و خاصة يف منتديات األحداث اد سياق منصة تليكوم االحت يفأصحاب املصلحة اآلخرين 

 ؛أنشطة/اجتماعات/أحداث أخرى لالحتاد حتت مظلة تليكوم االحتاد لتنظيمالفرص الساحنة 

لس من أجل تنفيذ الفقرة  7  ؛أعاله"يقرر" من  8اقرتاح آلية على ا

 ئيسية،الر  مجعياته االحتاد أو مؤمترات من   ّ أي   االحتاد مع تليكوم أحداث ضمان أال تتداخل 8
 إىل العقد شأنب املفاوضات وتستند التنافسي، االختيار إىل تنظيمه مكان حتديد يستند أن جيبو 

لس؛ عليه وافق الذي املضيف البلد مع االتفاق منوذج  ا
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 املندوبني رمؤمت فيه يعقد الذي العام نفس االحتاد يف تليكوم حدث كان  حال يف احلرص، 9
 ؤمترم يتجاوز أال األفضل من موعد االحتاد يف تليكوم حدث ُ    ي عقد أن على املفوضني،
 املفوضني؛ املندوبني

 ألحداث اصةاخل للحسابات واخلارجية الداخلية املراجعة إجراء وكفالة داخلية رقابة وجود كفالة 10
 منتظم؛ أساس على االحتاد املختلفة تليكوم

لس بشأن إىل سنوي تقرير تقدمي 11  املفوضني لمندوبنيل املقبل املؤمتر وإىل القرار هذا تنفيذ ا
 االحتاد، تليكوم ألحداث املستقبلي التطور بشأن

 املكاتب مديري مع بالتعاون العام، األمني يكلف
 مؤمترات مع ملةاحملت التآزر أوجه إىل االحتاد، تليكوم ألحداث التخطيط عند الواجب، االهتمام بإيالء

 ذلك، يربر ما يوجد عندما بالعكس، والعكس الرئيسية، االحتاد واجتماعاته
 جملس االحتاد يكلف

 األمني يكلف" من 5 الفقرة يف االحتاد املذكورة تليكوم أحداث عن السنوي التقرير باستعراض 1
 أعاله؛ "العام

 إلمنائيةا االحتاد للمشاريع تليكوم أحداث تدرها األرباح اليت من جزء ختصيص يف بالنظر 2
 ذلك؛ على واملوافقة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تنمية صندوق إطار يف
أعاله، املكتب االستشاري اخلارجي املستقل  "يقرر"من  3                ً            بأن يكلف، استنادا  إىل الفقرة  3

لس يف دورته لعام  الختاذ  2021لإلدارة بإعداد تصميم جديد لربنامج تليكوم االحتاد وتقدميه إىل ا
 ما يلزم؛

أعاله، إىل مؤمتر املندوبني  "يقرر"من  5و 4و 3                   ً                   بتقدمي تقرير، استنادا  إىل تنفيذ الفقرات  4
 .2022 املفوضني لعام

 

 -) 2002(املراجع يف مراكش،  -) 1998(املراجع يف مينيابوليس،  -) 1994(كيوتو، 
 - )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006 أنطاليا، يف (املراجع

 )2018(املراجع يف ديب، 
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 )2006(املراجع يف أنطاليا،  14القـرار 

 االعتراف بحقوق
 جميع أعضاء قطاعات االتحاد وواجباتهم

 )،2006إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (أنطاليا، 

 إذ يضع يف اعتباره

من دستور االحتاد تنص على حقوق الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاعات  3أن املادة  أ ) 
م؛  االحتاد وواجبا

ا باملشاركة هل السماحأمناط الكيانات واملنظمات اليت جيوز  تذكرمن اتفاقية االحتاد  19أن املادة  ب)
 يف أنشطة القطاعات بصفة أعضاء قطاعات؛

من االتفاقية، تتمتع الدول األعضاء يف االحتاد وحدها  340Cو 239أنه باستثناء أحكام الرقمني  ج)
 3                                                               ً             حبق التصويت، خاصة فيما يتعلق باملوافقة على التوصيات واملسائل، وفقا  ألحكام املادة

 الدستور، من

 يعرتفوإذ 

ة من االتفاقي 237                                                                 ً       أن أعضاء القطاعات املشار إليهم يف القوائم اليت وضعها األمني العام طبقا  للرقم 
الرمسي ويف بعض  التصويت املشاركة يف جيوز هلم املشاركة يف مجيع أنشطة القطاع املعين، باستثناء

 ما يلي:ا الصدد، حيق لكل عضو قطاع املؤمترات املخولة إبرام املعاهدات، ويف هذ

ا بشأن أعمال جلان الدراسات هلذا  احلصول أ )  من مكتب القطاع على مجيع الوثائق اليت يطلبو
القطاع ومجعياته ومؤمتراته اليت ميكنهم املشاركة فيها مبوجب األحكام ذات الصلة من االتفاقية 

     ً                                            وفقا  ألساليب وإجراءات العمل املتبعة يف القطاع املعين؛

إرسال مسامهات إىل جلان الدراسات وخاصة تلك اللجان اليت طلبوا يف الوقت املناسب املشاركة  ب)
 اءات العمل يف القطاع؛         ً             فيها وفقا  ألساليب وإجر 
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                                                                      ً إرسال ممثلني إىل هذه االجتماعات بعد إبالغ املكتب بأمسائهم يف الوقت املناسب وفقا   ج)
 ألساليب وإجراءات العمل للقطاع؛

يكل االحتاد وسري  د ) اقرتاح بنود إلدراجها يف جداول أعمال هذه االجتماعات، إال فيما يتعلق 
 العمل فيه؛

مجيع املناقشات واالضطالع مبسؤوليات مثل مسؤوليات الرئيس أو نائب الرئيس املشاركة يف  ) ه
للجنة دراسات أو فرقة عمل أو فريق خرباء أو فريق املقرر أو أي فريق خمصص آخر، وذلك 

 حسب كفاءات خربائهم ومدى تفرغهم؛
 ،ادهااملشاركة يف األعمال الالزمة املتعلقة بإعداد التوصيات وصياغتها قبل اعتم و )

 كذلك  يعرتفوإذ 
أن التنسيق بني الدول األعضاء وأعضاء القطاعات على املستوى الوطين قد أثبت فعاليته يف زيادة  

 كفاءة العمل،

 ررـيق
دف  أن يدعو أعضاء القطاعات إىل املشاركة يف مجيع إجراءات البحث املتعلقة بصنع القرار واليت 

 س،سيما يف جمال التقيي داخل جلان الدراسات، والإىل تسهيل التوصل إىل توافق يف اآلراء 

يدعو املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ومجعية االتصاالت الراديوية واجلمعية العاملية لتقييس 
 االتصاالت

م، ذا الشأن بغرض إدراجها يف أساليب وإجراءات العمل اخلاصة بقطاعا  إىل اعتماد أحكام 

 األعضاء يدعو إدارات الدول
ا.  إىل إجراء تنسيق واسع النطاق على الصعيد الوطين فيما بني أعضاء القطاعات يف بلدا

 

 )2006(املراجع يف أنطاليا،  -) 1994(كيوتو، 
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 )1998املراجع يف مينيابوليس، ( 16لقـرار ا

 حديد مهام قطاع االتصاالت الراديويـةت
 وقطاع تقييس االتصاالت في االتحاد

 )،1998ني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (مينيابوليس، ن مؤمتر املندوبإ

            ً قد أخذ علما  و 

لس عن نتائج تطبيق القرار ب  )،1994(كيوتو،  16تقرير ا

 إذ يضع يف اعتبارهو 

 ن االحتاد هو هيئة التقييس العاملية الرائدة يف ميدان االتصاالت، مبا فيها االتصاالت الراديوية؛أ ) أ 

هو اهليئة الرائدة يف جمال تأمني التعاون على الصعيد العاملي يف ميدان حتديد القواعد  ن االحتادأ )ب
 التنظيمية لالتصاالت الراديوية؛

من الدستور  104و 78 قد أقر أن الرقمني) 1992ن مؤمتر املندوبني املفوضني اإلضايف (جنيف، أ )ج
أنه حدد  ماالراديوية وقطاع تقييس االتصاالت ك              ً      ً                        يتضمنان توزيعا  أوليا  للمهام بني قطاع االتصاالت 

 املبادئ العامة واخلطوط التوجيهية املتعلقة بتوزيع املهام بني هذين القطاعني؛

ومجعية االتصاالت الراديوية (جنيف، ) 1993ن املؤمتر العاملي لتقييس االتصاالت (هلسنكي، أ ) د
، قد )1992وبني املفوضني اإلضايف (جنيف،        ً                                ، تطبيقا  للتعليمات اليت أصدرها مؤمتر املند)1993

يتيح لالحتاد  اعتمدا قرارات حتدد إجراءات املراجعة املتواصلة وإعادة توزيع املهام عند االقتضاء مبا
 بلوغ أهدافه بالقدر املرجو من الفعالية والكفاءة؛

 ؛املذكورين اعنيبالقطأن من الضروري أن تشمل هذه املراجعة املتواصلة مجيع املشاركني املهتمني  ه )
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نه لدى تطبيق هذا القرار يتعني إيالء انتباه أكرب ملعاجلة املسائل اليت قد يكون هلا آثار على أ )و
 لوائح االتصاالت الدولية ولوائح الراديو،

 قـرري
                            ً                                                 ن تستمر العملية اليت جتري حاليا  للمراجعة املتواصلة للمهام اجلديدة واجلارية لقطاعي أ 1

لصادرة                              ً                     وتوزيع هذه املهام بينهما، وفقا  للقرارات ذات الصلة ا االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت
 عن املؤمتر العاملي لتقييس االتصاالت ومجعية االتصاالت الراديوية؛

أنه جيب أال ينظر أثناء هذه العملية يف أي تعديل يف توزيع املهام بني قطاعي االتصاالت  2
وائح فيما يتعلق باملسائل اليت قد ختص لوائح االتصاالت الدولية أو ل تقييس االتصاالتالراديوية و 

 الراديو.
 

 )1998(املراجع يف مينيابوليس،  -) 1994(كيوتو، 
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َ  املراج ع( 21القرار   )2018ديب،  يف     

 إجراءات النداء البديلة التدابير الواجب اتخاذها عند استعمال
 االتصاالت الدوليةعلى شبكات 

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يعرتف

َ  املراج ع( 20 بالقرار أ )  ، (WTSA)) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت 2016ت، ااحلمام يف     
جمال  يف (NNAI)إجراءات ختصيص وإدارة املوارد الدولية للرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية بشأن 

 االتصاالت؛

َ  املراج ع( 29بالقرار  )ب جراءات إ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن 2016احلمامات،  يف     
 ؛الدولية النداء البديلة على شبكات االتصاالت

َ  املراج ع( 22بالقرار  )ج راءات إج) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن 2017بوينس آيرس،  يف     
صاالت ، وتوزيع إيرادات خدمات االتاملنشأشبكات االتصاالت الدولية، وحتديد  علىالنداء البديلة 

 ؛الدولية

َ  املراج ع( 65 القرارب ) د  وفريتشأن ، بللجمعية العاملية لتقييس االتصاالت) 2016 احلمامات، يف     
 ؛وتعرف هوية اخلط الطالب وحتديد منشأ االتصال النداء طالب الطرف رقم

داء إجراءات الن أو مجيع السماح ببعض ا لكل دولة من الدول األعضاء من حق سيادي يفمب ) ه
ا الوطنية؛احلد من تأثريها على البديلة أو حظرها، بغية   شبكات اتصاال

 ؛1صاحل البلدان الناميةمب ) و

 ؛صاحل املستهلكني واملستعملني املنتفعني خبدمات االتصاالتمب ) ز
  

_______________ 
ا  1                    ً                                                                                      تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا

 مبرحلة انتقالية.



255 Res. 21  

 

 اتذ االحتاد توصيات مراعاة مع منشأ النداءات، حتديد إىل األعضاء الدول بعض حباجة )ح
 الصلة؛

 وجودة (QoS) اخلدمة جودة على تأثري هلا يكون البديلة قد النداء إجراءات أشكال بعض بأن )ط
 االتصاالت؛ شبكات وأداء (QoE) التجربة

 للمستهلكني؛ أدىن وخيارات تكاليف توفري يف املنافسة بفوائد )ي

 أن هناك جمموعة هائلة من أصحاب املصلحة املختلفني الذين يتأثرون بإجراءات النداء البديلة؛ب )ك

 بأن فهم معىن إجراءات النداء البديلة قد تطور على مر الزمن، )ل

 اعتباره وإذ يضع يف

ة وقد ميثل اقتصادات البلدان النامي                                                   ً  أن استعمال بعض إجراءات النداء البديلة قد يؤثر سلبا  يف ) أ 
 إعاقة خطرية جلهود هذه البلدان لتنمية شبكات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ا تنمية سليمة؛ ا اخلاصة   وخدما

نوعية و إدارة احلركة وختطيط الشبكات  يف أن بعض أشكال إجراءات النداء البديلة قد تؤثر ب)
 ؛وأداء شبكات االتصاالت

ادة املنافسة زي أن استعمال بعض إجراءات النداء البديلة غري الضارة بالشبكات قد يسهم يف ج)
 لصاحل املستهلكني؛

 أن بعض إجراءات النداء البديلة قد يكون هلا تداعيات على املستهلكني؛ د )

سيما تلك الصادرة عن  ال، (ITU-T) االحتاد توصيات قطاع تقييس االتصاالت يف       ً    أن عددا  من  ) ه
تتطرق إىل عدة جوانب، منها اجلوانب التقنية لقطاع تقييس االتصاالت،  3و 2 جلنيت الدراسات

 واملالية، آلثار إجراءات النداء البديلة على أداء شبكات االتصاالت وتطويرها،
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 يدرك وإذ

ييس االتصاالت قد استنتج أن بعض إجراءات النداء البديلة، مثل النداء املستمر أن قطاع تق )أ  
"االستطالع الدائم") وكبت اإلجابة، تؤدي إىل تدهور شديد  (املسمى كذلك "القصف" أو

 ؛شبكات االتصاالت النوعية واألداء يف يف

  االحتاديف االتصاالتقطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية  أن جلان الدراسات املختصة يف ب)
 تتعاون بشأن املسائل املتعلقة بإجراءات النداء البديلة وحتديد هوية منشأ االتصال،

 يقرر

ا على مجيع وتقييم تأثريهووصفها تحديد مجيع أشكال إجراءات النداء البديلة مواصلة العمل ل 1
تقييس  لقطاع الصلة ذات أو وضع التوصياتاستعراض من أجل القيام، حسب احلاجة، باألطراف، 

 اف؛أي تأثريات سلبية إلجراءات النداء البديلة على مجيع األطر  ملعاجلة، وذلك االحتاد االتصاالت يف

توفري األعضاء على اختاذ التدابري املالئمة ل الدول من املعتمدة التشغيل ووكاالتتشجيع اإلدارات  2
، وضمان تقدمي معلومات بشأن تعرف هوية (QoE) وجودة التجربة (QoS) اخلدمة جلودة مقبول مستوى

                    ً                       ، حيثما كان ذلك ممكنا  ومبا يتوافق مع القانون (OI) الدويل وحتديد منشأ االتصاالت (CLI)اخلط الطالب 
 الصلة؛ ذات االحتادالوطين، وضمان الرتسيم السليم مع مراعاة توصيات 

دابري ة لدى الدول األعضاء بشأن التوكاالت التشغيل املعتمدو وضع مبادئ توجيهية لإلدارات  3
 ديلة؛قوانينها الوطنية، ملعاجلة تأثري إجراءات النداء البتفرضه  ماإطار  اليت ميكن النظر فيها، يف

 2 راساتسيما جلنيت الد قطاع تقييس االتصاالت، وال الطلب من جلان الدراسات املختصة يف 4
 األعضاء الدول مسامهات خالل من تستمر، أن قطاع تنمية االتصاالت،ل 1 دراسات، وجلنة ال3و

 :منها دراسة ما يلي يف إطار اختصاصات كل يف القطاعات، وأعضاء

القيام حسب احلاجة من "يقرر"، من أجل  1                               ً           إجراءات النداء البديلة، استنادا  إىل الفقرة ‘1’
 الصلة؛ توصيات قطاع تقييس االتصاالت ذاتأو وضع تحديث ب
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املتعلقة بتحديد هوية طالب االتصال وتعرف هوية اخلط الطالب الدويل بغية مراعاة املسائل  ‘2’
ا تتعلق بشبكات اجليل التايل وتدهور الشبكات  ؛أمهية هذه الدراسات حيث إ

ا، بوضع  12تشجيع جلنة الدراسات  5                                     ً                 لقطاع تقييس االتصاالت على القيام، وفقا  الختصاصا
 ملستويات الدنيا جلودة اخلدمة وجودة التجربة،مبادئ توجيهية فيما يتعلق با

 االتصاالت تقييساالتصاالت و  تنمية مكتيب ييكلف مدير 

                                   ً                                بشأن إجراء مزيد من الدراسات، استنادا  إىل مسامهات الدول األعضاء وأعضاء التعاون ب 1
وآثارها  ،القطاعات واألعضاء اآلخرين، من أجل تقييم آثار إجراءات النداء البديلة على املستهلك

ا مبرحلة انتقالية والبلدان النامية وال        ً          لدان منوا ، من أجل سيما أقل الب على البلدان اليت متر اقتصادا
ائها باستعمال  ا احمللية فيما يتعلق بإنشاء النداءات وإ تنمية سليمة لشبكات وخدمات اتصاال

 ؛البديلة إجراءات النداء

 ء وأعضاء القطاعات فيما يتعلق جبميع جوانب إجراءاتوضع مبادئ توجيهية للدول األعضاب 2
 أعاله؛ "يقرر"من  5و 4و 1 الفقرات                       ً    النداء البديلة، استنادا  إىل 

 تقييم فعالية املبادئ التوجيهية املقرتحة للتشاور بشأن إجراءات النداء البديلة؛ب 3

األشكال ب املسائل املتعلقةدراسة  التعاون من أجل جتنب تداخل األنشطة وازدواج اجلهود يفب 4
 ،البديلة املختلفة إلجراءات النداء

 األعضاء الدول يدعو

ا ووكاالت التشغيل املعتمدة لدى الدول األعضاء على تطبيق توصيات قطاع  1 إىل تشجيع إدارا
، من أجل احلد "اعتباره إذ يضع يف" من )هالفقرة  ، املشار إليها يفاالحتاد تقييس االتصاالت يف

البديلة على  إجراءات النداء أنواع معينة منبعض احلاالت  من التأثريات السلبية اليت تسببها يف
 ؛وكذلك آثارها على املستهلكني البلدان النامية
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                                               ً                              باستعمال إجراءات النداء البديلة على أراضيها وفقا  لقوانينها التنظيمية الوطنية اليت تسمح  2
تراعي على النحو الواجب قرارات اإلدارات ووكاالت التشغيل املعتمدة من الدول  أنإىل السارية، 

 تسمح قوانينها التنظيمية مبثل تلك اخلدمات؛ األعضاء اليت ال
لضمان احرتام القوانني والقواعد الوطنية اخلاصة بالدول األعضاء إىل التعاون حلل الصعوبات  3
 ؛االحتاد يف
دف اليت تدعم إجراءات النداء البديلة الوطنية التنظيمية الانونية و قالطر النظر يف األإىل  4 يت 

إىل احلفاظ على مستويات مقبولة جلودة اخلدمة وجودة التجربة ميكن أن خيتارها املستهلكون، وضمان 
 الدويل وحتديد (CLI)                      ً                                           توفري أقصى ما ميكن عمليا  من املعلومات املتعلقة بتعرف هوية اخلط الطالب

 ، لوكالة التشغيل عند املقصد على األقل؛(OI) االتصال منشأ
 هذا العمل، إىل املسامهة يف 5

 القطاعات أعضاء يدعو
م الدولية، قرارات اإلدارات األخرى اليت  على النحو الواجب، يف إىل أن يراعوا 1 إطار عمليا
 ؛اإلجراءات البديلة للنداءتسمح لوائحها التنظيمية مبثل تلك  ال
 هذا العمل. املسامهة يفإىل  2
 

، أنطاليا(املراجع يف  -) 2002(املراجع يف مراكش،  -) 1998(املراجع يف مينيابوليس،  -) 1994(كيوتو، 
 )2018(املراجع يف ديب،  -) 2014(املراجع يف بوسان،  -) 2006
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 )2006(املراجع يف أنطاليا،  22القـرار 

 تقديمتوزيع اإليرادات الناتجة عن 
 خدمات االتصاالت الدولية

 )،2006أنطاليا، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (

 إذ يضع يف اعتباره

مجيع  أمهية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنمية االجتماعية واالقتصادية يف أ ) 
 البلدان؛

كنولوجيا ت الدويل لالتصاالت يف دفع التنمية العاملية لالتصاالت/استمرار الدور القيادي لالحتاد  ب)
 املعلومات واالتصاالت؛

يث بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية من ح ،الظروف الراهنة ظل يف ،تزايد اختالل التوازن ج)
 النمو االقتصادي والتقدم التكنولوجي؛

املفقودة"  "احللقة املعنون لعامل قد أوصت يف تقريرهاأن اللجنة املستقلة لتنمية االتصاالت يف ا د )
ة عن بنسبة مئوية بسيطة من اإليرادات الناجتاالحتفاظ مجلة أمور بأن تنظر الدول األعضاء يف  يف

 النامية؛ انالبلد لالتصاالت يفوتكريسها  االتصاالت بني البلدان النامية والبلدان الصناعية

الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت، واليت تنص على مبدأ  D.150أن التوصية  ) ه
يف اقتسام إيرادات احملاسبة النامجة عن احلركة الدولية بني البلدين الطرفيني قد جرى  (50/50) املناصفة

تعديلها مبا يسمح بتقاسم اإليرادات بنسب خمتلفة عند اختالف تكاليف تقدمي خدمات االتصاالت 
 طاع تقييس االتصاالت مل حيصل على أي معلومات عن تنفيذها؛وتشغيلها، وإن كان ق

 الذي اعتمده املؤمتر اإلداري العاملي للربق واهلاتف؛ 1988)(ملبورن،  3القرار  و )
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ً                   ؤمتر املندوبني املفوضني وعمال  بالتوصية الواردة مل )1989(نيس،  23               ً         أن االحتاد، تطبيقا  للقرار  )ز                        
ولية ة"، قد أجرى دراسة للتكاليف املرتتبة على تقدمي خدمات االتصاالت الديف تقرير "احللقة املفقود

وتشغيلها بني البلدان النامية والبلدان الصناعية واستنتج أن تكاليف تقدمي خدمات االتصاالت هي 
     ً  قائما ؛          ً                                                           أعلى كثريا  يف البلدان النامية منها يف البلدان املتقدمة وما زال هذا الوضع

اليت حتدد  D.140 يس االتصاالت أجنز الدراسات الالزمة بغية إكمال التوصيةأن قطاع تقي ح)
 القة،التحاسبية وحصص التوزيع يف كل ع باملعدالتمبادئ تقوم على التكاليف فيما يتعلق 

 يدركوإذ 

 ن أكثرمأن استمرار التخلف االقتصادي واالجتماعي املالحظ يف جزء كبري من العامل هو  أ ) 
تمع الدويل بأسره؛ال املشاكل خطورة اليت ترتك أثرها   على البلدان املعنية فحسب بل على ا

ا شرط أس/لالتصاالت التحتيةأن تطوير البنية  ب) اسي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدما
 لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية؛

دان يف العامل يؤدي إىل توسيع الفجوة بني البل أن عدم تساوي النفاذ إىل وسائل االتصاالت ج)
 املتقدمة والبلدان النامية فيما يتعلق بالنمو االقتصادي والتقدم التكنولوجي؛

يساهم  تكاليف اإلرسال والتبديل يف االتصاالت الدولية، ممااالجتاه السائد هو اخنفاض أن  د )
تتوافر الشروط  ال نييف حاملتقدمة،  البلدانالتحاسبية، خاصة فيما بني  املعدالتخفض مستويات  يف

 الالزمة خلفض هذه املعدالت بصورة متماثلة يف مجيع أحناء العامل؛

البلدان  يف اهلاتف إىل املستوى السائدإىل نفاذ الأن حتسني نوعية شبكات االتصاالت ومعدالت  ) ه
فيض االختالل زن االقتصادي وختاملتقدمة يف العامل من شأنه أن يساهم بشكل ملحوظ يف حتقيق التوا

 القائم يف االتصاالت وتكاليفها،
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ر         ِّ وإذ يذك 

ا وخاصة مؤمترات التنمية، الصادرة عن خمتلف بالقرارات ذات الصلة  أ )  االعرتاف  بشأنإعالنا
 ة؛التنمي                                                   ً                               باحلاجة إىل إيالء عناية خاصة الحتياجات أقل البلدان منوا  عند إعداد برامج التعاون لتحقيق

بالتوصية الواردة يف تقرير "احللقة املفقودة" واليت تنص على أن الدول األعضاء ينبغي أن تنظر  ب)
ا التحاسبية للحركة الدولية يف العالقات القائمة بني البلدان النامية والبلدان  يف إعادة ترتيب إجراءا

 ت االتصاالت؛                َّ                                          الصناعية حبيث تكر س ألغراض التنمية نسبة مئوية بسيطة من إيرادا

) ملؤمتر املندوبني املفوضني توصي بأن تأخذ البلدان املتقدمة 1994(كيوتو،  3التوصية  أنب ج)
احلسبان طلبات البلدان النامية ملعاملتها معاملة مؤاتية يف جمال االتصاالت من حيث اخلدمات  يف

من  توازن اقتصادي خيففأو العالقات التجارية أو غريها، فتساهم بذلك يف إقرار ما يرجى من 
                       ً         التوترات السائدة حاليا  يف العامل،

 وإذ يالحظ

التأثريات اخلارجية للشبكة ميكن تطبيقه على احلركة الدولية بني البلدان النامية مفهوم أن  أ ) 
 املتقدمة؛ والبلدان

إمكانية و  التأثريات اخلارجية للشبكة أن من املمكن االطالع على املعلومات املتعلقة مبفهوم ب)
 قطاع تقييس االتصاالت؛صادر عن يف تقرير  تطبيقها على احلركة الدولية

 حقيق                             ً    التأثريات اخلارجية للشبكة، ورهنا  بت إذا تبني انطباق مفهوممن األنسب،  ه قد يكونأن ج)
على أن  50/50 املناصفة آخر غريعلى أساس  التحاسبيةيرادات اإلأن يستند توزيع  ،بعض الشروط

 قيمة التأثريات اخلارجية للشبكة؛ملراعاة األعلى النسبة يدفع البلد املتقدم 

على  التأثريات اخلارجية للشبكة انطباق مفهومتقييس االتصاالت يقوم بدراسة  قطاع أن ) د
 الدولية، احلركة
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 التتقييس االتصاقطاع  يقرر أن حيث
كل ما  التأثريات اخلارجية للشبكة يف مفهومشأن على اإلسراع يف أعماله باستكمال دراسته ب 1

 الثابتة واملتنقلة؛ باخلدمتنيخيص احلركة الدولية املرتبطة 
 لخدمتنيلإعداد منهجيات مناسبة لتحديد التكاليف بالنسبة الرامية إىل على متابعة أعماله  2

 الثابتة واملتنقلة؛
ا أن تسمح بقدر من املرونة، مععلى املوافقة على الرتتيبات االنتقالية اليت من  3 مراعاة  شأ

 أوضاع البلدان النامية وبيئة االتصاالت الدولية سريعة التغري؛
 يف االعتبار كأولوية عليا، أخذ مصاحل مجيع مستعملي االتصاالتيعلى أن  4

 الدول األعضاء يدعو إدارات
 تصرف األمانة العامة كل املعلومات الالزمة لتنفيذ هذا القرار؛ حتتأن تضع إىل  1
ية إجناز بشأن التأثريات اخلارجية للشبكة، بغ قطاع تقييس االتصاالت إىل املسامهة يف أعمال 2

 املصاحل املشروعة ملختلف األطراف املعنية، مع مراعاة ،الدراسات املطلوبة
 تصاالتومدير مكتب تقييس اال يكلف األمني العام

لس،  برصد التقدم احملقق وتقدمي تقرير بشأنه إىل ا
 يكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت
لس بشأن تنفيذ هذا القرار،  بتقدمي تقرير إىل ا

لس  يكلف ا
 القرار؛ باستعراض النتائج احملققة واختاذ كل ما يلزم من تدابري للمسامهة يف حتقيق أهداف هذا 1
  مؤمتر املندوبني املفوضني القادم بشأن التقدم يف تطبيق هذا القرار.بتقدمي تقرير إىل 2

 

 )2006(املراجع يف أنطاليا،  -) 1998(املراجع يف مينيابوليس،  -) 1994(كيوتو، 
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َ    مراج ع يف(ال 25القـرار   )8201، ديب    

 تقوية الحضور اإلقليمي

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 اعتباره إذ يضع يف

اليت تعود على السكان واحلاجة  (ICT)فوائد االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  أ ) 
 ؛1البلدان النامية إىل تعزيز زيادة تيسرها يف

االتصاالت تساعد و أن تنمية البىن التحتية الوطنية واإلقليمية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  ب)
 والعاملي؛ تقليص الفجوة الرقمية على الصعيدين الوطين يف

 االتصاالت/تكنولوجيات املعلوماتبتعزيز النفاذ إىل  االحتاد التزام الدول األعضاء يف ج)
ئية لمناطق النا                                                  ً     بأسعار ميسورة، مع إيالء اهتمام خاص للقطاعات األقل حظا ، ول (ICT)واالتصاالت 
 ،صعب الوصول إليهاوتلك اليت ي

 يأخذ بعني االعتبارإذ و 

وفريها تعزيز املساعدة التقنية وتاملتمثلة يف  أهداف االحتاد بشأن من دستور االحتاد 1املادة  أ ) 
الالزمة  عن تشجيع حشد املوارد املادية والبشرية واملالية                                   ً ميدان االتصاالت للبلدان النامية، فضال   يف

 تشجيع سبل الوصول إىل املعلومات؛              ً     لتنفيذها، إضافة  إىل 

َ  (املراج ع 123 القرار ب) هلذا املؤمتر، بشأن سد الفجوة التقييسية بني البلدان النامية  )2018ديب،  يف      
 املتقدمة؛ والبلدان

َ  املراج ع( 5 القرار )ج بشأن  ،(WTDC) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )2017يف بوينس آيرس،      
 االحتاد؛ أنشطة ن النامية يفتعزيز مشاركة البلدا

  
_______________ 

ا النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتص                   ً                       تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية  1 ادا
 مبرحلة انتقالية.
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َ  املراج ع(جلمعية االتصاالت الراديوية  ITU-R 48-2 القرار ) د ، بشأن تقوية )2015جنيف،  يف     
 الراديوية؛ أعمال جلان دراسات االتصاالت احلضور اإلقليمي يف

َ  املراج ع( 44 القرار ) ه بشأن  ،(WTSA) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت )2016احلمامات،  يف     
 ؛املتقدمة سد الفجوة التقييسية بني البلدان النامية والبلدان

أنشطة األمانة العامة وقطاعات االحتاد، مع مراعاة وجهات نظر جلنة األمني العام ينسق أن  ) و
النحو  ، وذلك علىال واقتصادي ممكن                                             ّ للتأكد من استخدام موارد االحتاد أفضل استخدام فع   التنسيق
 ؛من اتفاقية االحتاد 5ص عليه املادة الذي تن

َ    املراج ع يف( 59 القرار ) ز  ز، بشأن تعزيللمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )2017بوينس آيرس،      
 االهتمام ذات ملسائلا القطاعات الثالثة لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن بني فيما والتعاون التنسيق
 املشرتك؛

َ    املراج ع يف( ITU-R 7-3 القرار )ح  تنمية بشأن ،الراديوية االتصاالت جلمعية) 2015جنيف،      
 ؛(ITU-D) االحتاد يف االتصاالت تنمية قطاع مع والتعاون االتصال ذلك يف مبا االتصاالت

َ              (املراج ع يف احلمامات،  18القرار  )ط بادئ مبشأن ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، 2016     
تنمية اع قطتقييس االتصاالت و قطاع على قطاع االتصاالت الراديوية و وإجراءات توزيع العمل 

 بينها؛ االتصاالت لالحتاد وتعزيز التنسيق والتعاون فيما

               ً    الذي يتضمن عددا  من  2009 التابعة لألمم املتحدة لعام (JIU)تقرير وحدة التفتيش املشرتكة  )ي
 لالحتاد؛ التوصيات بشأن سبل تعزيز احلضور اإلقليمي

اليت توصي  12وخاصة التوصية  2012تقرير وحدة التفتيش املشرتكة التابعة لألمم املتحدة لعام  )ك
دور احلضور اإلقليمي يف حتقيق "األداء  أن يعمم 2018بأن يضمن مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 

لس من تغلغل هذا الدور وبأن يتأكداملوحد لالحتاد" يف اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد  على النحو  ا
 اخلطط التشغيلية لكل قطاع؛ املناسب يف

الذي يتضمن توصية تتعلق  2016وحدة التفتيش املشرتكة التابعة لألمم املتحدة لعام تقرير  )ل
 ،تظل مناسبة 2009باحلضور اإلقليمي ويشري إىل أن التوصيات الواردة يف تقريرها لعام 
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 التقديروإذ يالحظ مع 

 التنمية خطة :عاملنا حتويل" بعنوان (UNGA) املتحدة لألمم العامة للجمعية 70/1القرار  ) أ 
 ؛"2030 لعام املستدامة

بشأن االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع  معية العامة لألمم املتحدةللج 71/243 القرار )ب
ا منظومة   ة؛األمم املتحدة من أجل التنميسنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع 

 إلمنائيةا املتحدة األمم منظومة تنظيم بشأن إعادة للجمعية العامة لألمم املتحدة 72/279 القرار )ج
نظيم العامة من أجل حتسني ت للسياسة سنوات أربع كل  جيري الذي الشامل االستعراض سياق يف

ودها الرامية            ً              التنمية دعما  للبلدان يف جه أجل من املتحدة األمم ا تضطلع اليت التنفيذية األنشطة
 ؛2030 إىل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام

بقيادة نائب األمني العام لالحتاد، أُنشئ  (ISC-TF) املهام املعين بالتنسيق بني القطاعاتأن فريق  ) د
ة اجلهود على الصعيد ازدواجي لتعزيز التنسيق والتعاون بني املكاتب الثالثة واألمانة العامة بغية جتنب

 ؛الداخلي وحتقيق االستخدام األمثل للموارد

 ،فريق التنسيق بني القطاعات املعين باملسائل ذات االهتمام املشرتك ) ه

 يعرتفوإذ 

مة سيما البلدان النامية اليت ختضع لقيود صار  بالصعوبات اليت تواجهها بلدان عديدة، ال أ ) 
 ؛االحتادأنشطة  لق باملشاركة يفيتع ميزانيتها، فيما يف

 ككل؛  لالحتاد هي امتداد اإلقليمية املكاتب بأن )ب

النحو املنصوص عليه  جمال عقد االجتماعات اإللكرتونية على يف االحتادبأن قدرات  )ج
َ  املراج ع( 167 القرار يف مبا فيها  ،االحتاد) هلذا املؤمتر تساهم يف تعزيز فعالية أنشطة 2018ديب،  يف     

َ  املراج ع( 157 القرار تنفيذ املشاريع على النحو املنصوص عليه يف  ) هلذا املؤمتر،2018ديب،  يف     
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         ً    واقتناعا  منه

هو مبثابة و  ،أعضائه مع ميكن ما بأوثقبالعمل  لالحتاد هو أداة تسمحاحلضور اإلقليمي  بأن أ ) 
وتقدمي  ليميةاإلق ودون اإلقليمية املنظمات مع أوثق عالقات وإقامة أنشطته، عن املعلوماتلنشر  قناة

 ؛خاصة املساعدة التقنية للبلدان اليت لديها احتياجات

ومكتب  (TSB) ومكتب تقييس االتصاالت (BR) بأمهية التعاون بني مكتب االتصاالت الراديوية ب)
 العامة من أجل تشجيع وحتسني عمل املكاتب اإلقليمية؛ واألمانة (BDT) تنمية االتصاالت

ات اخلاصة          ً                   أكثر وعيا  باألولويات واالحتياج االحتادبأن املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق جتعل  ج)
 معها؛                    ً باملناطق وأكثر جتاوبا  

األنشطة اليت  من االعتبارات األساسية يف بأن املوارد حمدودة ولذلك فإن الكفاءة والفعالية مها د )
ا  ً           فضال  عن احلاجة  ،االحتادجيب أن يضطلع  البشرية  إىل ترسيخ اخلربات واملعارف التقنية للموارد  

 ؛لتمثيل قطاعات االحتاد الثالثةاملخصصة للمكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق، 

متطلبات  الصالحيات الالزمة لتلبية خمتلف            ّ  ً        لكي يكون فع اال  جيب منحه احلضور اإلقليمي بأن ) ه
 األعضاء؛

سن ملموس بني املقر واملكاتب امليدانية يؤدي إىل حت على اخلط بأن توفري وسائل االتصال الفوري ) و
 التقين؛ أنشطة التعاون يف

املقر،                                                                                  ً  بأنه ينبغي أن يتاح جلميع املكاتب اإلقليمية النفاذ إىل نفس املعلومات املتوفرة إلكرتونيا  يف ) ز
 على دراية باألمور؛ املناطقكي تبقى بلدان 

ل أمر أساسي من أج ومكاتب املناطقبأن املشاركة وااللتزام الكاملني للمكاتب اإلقليمية  )ح
وخطة  األمانة العامةو  واخلطط التشغيلية للقطاعات الثالثةلالحتاد التنفيذ الناجح للخطة االسرتاتيجية 

 عمل بوينس آيرس،
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 وإذ يالحظ

ل لبلدان يف املناطق يف جماالت عديدة، من قبيهو مساعدة ا لالحتاد اإلقليمية املكاتب أن دور أ ) 
وة التقييسية، وبناء اإلقليمية، وسد الفج باملبادرات فيها املشاريع املتصلة ومتابعة املشاريع مبا تنفيذ

ّ                   القدرات ذات الصلة بإدارة الرتددات، وتزويد املناطق مبعلومات حمد ثة عن أنشطة االحتاد، تعزيز و                                                           
 ؛اإلقليمية االتاالتص منظمات مع التعاون

لسأن مؤمتر املندوبني املفوضني  ب) مكاتب املناطق و املكاتب اإلقليمية  تكليفقد أيدا مبدأ  وا
 وحمددة؛ بوظائف واضحة

  ً               عا  ملشاركة املكاتب واألمانة العامة، تشجي املكاتب الثالثة أنه ينبغي تعزيز التعاون والتنسيق بني ج)
ا؛ اإلقليمية يف  جماال

          ِّ ن، كي تنف ذاملوظفو  ذلك هناك حاجة إىل التقييم املتواصل للمتطلبات من املوارد، مبا يفأن  د )
ا املتفق عليها، املكاتب اإلقليمية ومكاتب  املناطق واليا

              ً وإذ يالحظ أيضا  

ترتبط مبقر  برمته، وأن أنشطتها ينبغي أن االحتادأن املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق متثل حضور 
وأن تظهر األهداف املنسقة للقطاعات الثالثة مجيعها واألمانة العامة، وأن األنشطة اإلقليمية  االحتاد

ا تعزيز املشاركة الفع    ،االحتاد أعمال الة جلميع األعضاء يف                          ّ من شأ

 يقرر

لالحتاد  السرتاتيجيةاخلطة ا تنفيذ                                                 ً  تقوية وظائف املكاتب اإلقليمية حبيث ميكن أن تؤدي دورا  يف 1
َ                (املراج ع يف بوينس آيرس، 17يف القرار  املذكورة ه ومشاريعه واملبادرات اإلقليميةوبراجم ) للمؤمتر 2017      

ومن  اخلطة املالية املخصصة يفاملتاحة مبا فيها املوارد حدود املوارد  العاملي لتنمية االتصاالت، يف
 ؛الطوعية املسامهاتاملصادر األخرى ذات الصلة مثل 
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مية ونشر تسهيل املناقشات بشأن املسائل اإلقلي                ً       ً  ب اإلقليمية دورا  رئيسيا  يفأن تؤدي املكات 2
الثالثة مجيعها واألمانة العامة، مع اجتناب االزدواجية  االحتاداملعلومات ونتائج أنشطة قطاعات 

أداء هذه الوظائف مع املقر؛ والتعاون مع املنظمات اإلقليمية لالتصاالت الجتناب االزدواجية  يف
 ؛األنشطة واجلهود يف

نح املكاتب اإلقليمية  3 ُ                    أن مت  حدود  الصالحيات اليت تؤهلها الختاذ قرارات يفومكاتب املناطق    
ا، مع تسهيل وحتسني وظائف التنسيق والتوازن بني مقر   ب اإلقليميةواملكات االحتادصالحيا

 ؛املناطق ومكاتب

اخلطط  ، يفوضمن مجلة أموراملستطاع، أن تساهم املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق، قدر  4
التشغيلية السنوية املتجددة املمتدة ألربع سنوات لألمانة العامة والقطاعات الثالثة، مبحتوى خاص 

اد اخلطة االسرتاتيجية لالحت                                                  ً    لكل مكتب من املكاتب اإلقليمية ومكاتب املنطقة، استنادا  إىل
قوم بعد ذلك بتحديد اخلطة/األحداث السنوية وخطة عمل بوينس آيرس، وأن ت 2020-2023 للفرتة

 ؛املوقع اإللكرتوين لالحتاد من أجل تنفيذها ونشرها بانتظام يف

 لالحتادية اخلطة االسرتاتيج تنفيذ أن تشارك املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق بنشاط يف 5
اعات وتلك ومجيع أهداف القطيتعلق بالغايات االسرتاتيجية األربع  فيما سيما ، ال2020-2023 للفرتة

 االسرتاتيجية؛            ُ             متابعة ما ي نجز من املقاصد املشرتكة بني القطاعات ويف

رس، تنفيذ خطة عمل بوينس آي بنشاط يفومكاتب املناطق أن تشارك املكاتب اإلقليمية  6
 ونتائج كل منها والنواتج واملبادرات اإلقليمية؛ األربعة سيما فيما يتعلق باألهداف ال

شرات حتقيق مؤشرات النتائج ومؤ  بنشاط يفومكاتب املناطق أن تشارك املكاتب اإلقليمية  7
خطة عمل بوينس آيرس وحدده الفريق االستشاري لتنمية  األداء الرئيسية على النحو احملدد يف

 االتصاالت؛
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من ناحية  ادومكاتب املناطق لالحتأنه ينبغي مواصلة حتسني التعاون بني املكاتب اإلقليمية  8
واملنظمات اإلقليمية املعنية وغريها من املنظمات الدولية املهتمة بالتنمية وباملسائل املالية من ناحية 
دف استعمال املوارد أمثل استعمال ممكن واجتناب االزدواجية، وتزويد الدول  أخرى، وذلك 

بية احتياجات تضاء، لتأمني تل                      ً                                   األعضاء باملعلومات تباعا  من خالل مكتب تنمية االتصاالت، عند االق
 تشاوري؛                                ً     الدول األعضاء بطريقة منسقة ووفقا  لنهج

تنظيم أحداث/اجتماعات/مؤمترات االحتاد  أن تشارك املكاتب اإلقليمية مشاركة كاملة يف 9
مجيعها، بالتعاون الوثيق مع األمانة العامة واملكتب (املكاتب) ذي الصلة (ذات الصلة) واملنظمات 

تنسيق     ً                    عمال  على زيادة الكفاءة يف ،املناطق مع مراعاة األولويات اليت حيددها األعضاء يف ة،اإلقليمي
األحداث/املواضيع واالستفادة من تضافر جهود مكاتب  مثل هذه األحداث، وجتنب االزدواجية يف

 واملكاتب اإلقليمية؛ االحتاد

، طة املاليةاخل ملوارد املخصصة يفاحدود  أن حتصل املكاتب اإلقليمية على موارد كافية، يف 10
ا بصورة فع   كرتونية ذلك املنصات التكنولوجية لعقد االجتماعات اإلل الة، مبا يف                        ّ لالضطالع بواجبا

نشر املعلومات ذات الصلة من خالل خمتلف ل     ً وأيضا   (EWM) واستعمال أساليب العمل اإللكرتونية
 املعنية؛ الوسائل اإللكرتونية القائمة إىل دوهلا األعضاء

 2020-2023 للفرتة لالحتاداخلطة االسرتاتيجية  أن تستعمل األهداف والنتائج احملددة يف 11
واخلطط التشغيلية املتجددة املمتدة ألربع سنوات لألمانة العامة والقطاعات الثالثة ومعايري االستعراض 

ب اإلقليمية م استيفاء املكاتحال عد ملحق هذا القرار، الستعراض احلضور اإلقليمي، ويف احملددة يف
املتفق عليها، ينبغي للمجلس تقييم أسباب ذلك واختاذ االستعراض ومكاتب املناطق ملعايري 

 املعنية؛ اإلجراءات التصحيحية الالزمة اليت يراها مناسبة وذلك بالتشاور مع البلدان

مندويب أي من البلدان النامية الذين قدموا مسامهات يف أحداث االحتاد ميكن أن يكونوا أن  12
لبلدان تشجيع مشاركة ا                 ِ                                          مؤهلني للحصول على م نح إذا مسحت امليزانية ذات الصلة بذلك، بغية 

 ،أنشطة االحتاد النامية يف

  



 Res. 25 270 

 

 يقرر كذلك

ذا القرار؛استعراض احلضور اإلقليمي لالحتاد مع مراعاة املعايري  1  الواردة يف امللحق 

أن تواظب املكاتب اإلقليمية على تقدمي تقارير إىل األفرقة االستشارية للقطاعات، حسب  2
االقتضاء، وأن تبلغ مديري مكتب االتصاالت الراديوية ومكتب تقييس االتصاالت عن األنشطة 

 ،اإلقليمية املتصلة بقطاع كل منهما

 جملس االحتاد يكلف

لدراسة ة العاديدوراته  دورة من بنود جدول أعمال كل احلضور اإلقليمي يفتقوية درج يبأن  1
دف  نفيذ تتطوره والعتماد قرارات بشأن استمرار التكيف اهليكلي للحضور اإلقليمي وأعماله، 

ة نب التكميليالتنسيق واجلوااالسرتاتيجية واملالية لالحتاد من خالل  اخلطتنيوأهداف  االحتاد والية
 اإلقليمية؛ ومنظمات االتصاالت اإلقليمية ودون االحتادلألنشطة القائمة بني 

بأن يأخذ يف احلسبان متطلبات أعضاء االحتاد وينفذ القرارات املعتمدة يف مؤمترات االحتاد  2
 ومجعياته؛

املفوضني،  نطاق احلدود املالية اليت وضعها مؤمتر املندوبني بأن خيصص املوارد املالية املالئمة يف 3
 ؛القرار لتنفيذ هذا

القرار،  تنفيذ هذا               ً                                                  بأن يرفع تقريرا  إىل مؤمتر املندوبني املفوضني القادم بشأن التقدم احملرز يف 4
     ً                                                             آخذا  يف احلسبان مجلة أمور منها تقارير وحدة التفتيش املشرتكة ذات الصلة؛

 لسنويإىل تقرير األمني العام ابأن حيلل أداء املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق باالستناد  5
 ادلالحتواخلطة االسرتاتيجية  الذي جيريه األمني العام الرضاءونتائج استقصاء مستوى 

واخلطط التشغيلية املمتدة ألربع سنوات لألمانة العامة والقطاعات الثالثة ومعايري  2020-2023 للفرتة
 يهية والتوصياتويضع املبادئ التوج ري املناسبة، وأن يتخذ التدابملحق هذا القرار التقييم احملددة يف

 وتعزيزه؛ لالحتاد للنهوض باحلضور اإلقليمي

تيش املشرتكة ذات تقارير جلنة التف مواصلة تنفيذ التوصيات الواردة يف النظر يف بأن يستمر يف 6
 الصلة باحلضور اإلقليمي؛
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 أجراه األمني العام ويتخذ التدابري املناسبة،بأن ينظر يف نتائج االستعراض الذي  7

 العام األمني يكلف

لس مهمة بتسهيل 1  النحو على مياإلقلي احلضور لتعزيز دعم من يلزم ما كل  توفري خالل من ا
 القرار؛ هذا يف املعروض

) املربمة االتفاقات( املربم االتفاق يف احملددة السارية والشروط األحكام بتعديل عند اللزوم بالقيام 2
 مسبقة مشاورات إجراء دوبع ،املضيف البلد يف البيئة تغري مع يتفق مباالصلة  ذي املضيف البلد مع
 ؛البلدان هلذه اإلقليمية احلكومية الدولية املنظمات ممثلي ومع املعنية البلدان مع

ق هذا ملح دة يفبإجراء استعراض شامل للحضور اإلقليمي لالحتاد، مع أخذ العناصر الوار  3
لس يف دورته لعام  يشمل اقرتاح تدابري مناسبة لضمان  2020القرار بعني االعتبار، وتقدمي تقرير إىل ا

 ؛استمرار فعالية وكفاءة احلضور اإلقليمي لالحتاد

لس بشأن احلضور اإلقليمي يتضمن، فيما يتعلق بكل مكتب من  4 برفع تقرير كل عام إىل ا
اخلطة  اإلقليمية، معلومات مفصلة بشأن كيفية حتقيق الغايات واألهداف احملددة يفاملكاتب 

واخلطط التشغيلية املتجددة املمتدة ألربع سنوات لألمانة العامة والقطاعات الثالثة  االسرتاتيجية
 يلي: ما شأنبسياق إطار اإلدارة القائمة على النتائج؛ وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات مفصلة  يف

 ؛، مبا فيه عدد املوظفني وفئة التوظيفالوظيفي اهليكل ‘1’

من األهداف  هدف بشأن كل والنفقات للمكاتب املخصصة امليزانية فيها ، مبااملاليةالشؤون  ‘2’
 عمل بوينس آيرس؛ خلطة     ً وفقا   النواتج، وناتج من

قليمية، لك املبادرات اإلذ األنشطة املتعلقة بالقطاعات الثالثة، ونتائج املشاريع مبا يف ‘3’
واألحداث/االجتماعات/املؤمترات، واالجتماعات التحضريية اإلقليمية، واجتذاب أعضاء جدد 

 اإلقليمية؛ القطاعات، وذلك بالتنسيق مع املنظمات احلكومية الدولية يف

 املنح املقدمة؛ ‘4’
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 عن ةبإجراء دراس القائمة، املالية املوارد حدود ويف سنوات، أربع كل يف واحدة بالقيام مرة 5
مي عن احلضور اإلقلي اإلقليمية االتصاالت ومنظمات القطاعات وأعضاء األعضاء رضاء الدول مدى

لس دورة إىل تقرير يف النتائج وعرض لالحتاد،  ؛وضنياملف للمندوبني مؤمتر كل  قبل ا

حدة يف منظومة األمم املت مبواصلة التعاون مع األمم املتحدة وسائر الكيانات والدول األعضاء 6
دف دعم التنفيذ الكامل للقرارين  الصادرين عن اجلمعية العامة  72/279و 71/243اإلمنائية 

 ،املتحدة لألمم

 يكلف األمني العام، بالتشاور الوثيق مع مديري املكاتب الثالثة، مبا يلي

َ                            ضمان دمج مجيع األنشطة املخط طة للقطاعات الثالثة واألمانة  1 جزاء العامة يف املناطق ضمن األ                       
 ؛اخلطط التشغيلية وتنفيذها يف إطار تنسيق املكاتب اإلقليمية ذات الصلة باملناطق يف

ضمان أن تستند اخلطط التشغيلية السنوية للمكاتب اإلقليمية إىل مدخالت من املناطق املعنية  2
 ؛قبل التنفيذ

ضمن  ات الثالثة واألمانة العامة يف املناطقتقدمي تقرير سنوي عن تنفيذ مجيع أنشطة القطاع 3
 ،إطار تنسيق املكاتب اإلقليمية

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

 بتنفيذ التدابري التالية ملواصلة تقوية احلضور اإلقليمي: 1

تقوية املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق من خالل حتديد املهام اليت ميكن إسنادها إىل هذه  ‘1’
 ميكن؛ املكاتب، وتنفيذها بأسرع ما

 السعي إىل تزويد املكاتب اإلقليمية مبوظفني ذوي خربة يف كل من القطاعات الثالثة؛ ‘2’

استعراض اإلجراءات اإلدارية الداخلية املتصلة بأعمال املكاتب اإلقليمية، بغية تبسيطها وحتقيق  ‘3’
 العمل؛ شفافيتها وتعزيز كفاءة
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 17 القرار خطة عمل بوينس آيرس وفق املبادرات اإلقليمية احملددة يفتنفيذ  مساعدة البلدان يف ‘4’
َ  املراج ع(  ؛)2017بوينس آيرس،  يف     

حتديد أولويات  من أجل وضع إجراءات واضحة يتم اتباعها للتشاور مع الدول األعضاء ‘5’
                                                 ً                      املبادرات اإلقليمية املوحدة وتزويد الدول األعضاء تباعا  باملعلومات عن اختيار 

 ومتويلها؛ املشاريع

 ختاذاومكاتب املناطق من أجل السماح باملكاتب اإلقليمية  التماس مدخالت متخصصة من ‘6’
 ؛قةاملنط يف االحتاد وتلبية االحتياجات امللحة ألعضاء قرارات مستنرية

منح املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق مرونة أكرب، مبا يشمل ما يلي، على سبيل املثال  ‘7’
 احلصر: ال

الوظائف املتعلقة بنشر املعلومات وإسداء املشورة املتخصصة واستضافة االجتماعات  
ً                                   الدراسية، فضال  عن توافر مجيع األدوات اإللكرتونية املط وتنظيم الدورات واحللقات وبة ل            

ذه األنشطة؛  للقيام 

ا   الوظائف واملهام اليت جيوز تفويضها للمكاتب اإلقليمية املتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيا
 ؛املخصصة

واملسائل  اداالحتاملناقشات بشأن مستقبل  ال يف                              ّ ضمان مشاركة هذه املكاتب بشكل فع   
 ،ات واالتصاالتاالسرتاتيجية اليت ختص قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلوم

َ  ومدير ي العام األمني مع الوثيق بالتشاور االتصاالت، تنمية مكتب مدير يكلف  كتيبم     
 االتصاالت وتقييس الراديوية االتصاالت

ً           باختاذ التدابري الالزمة لزيادة تعزيز احلضور اإلقليمي كامتداد لالحتاد ككل، فضال  عن تدابري  1                                                                      
ل ا                                       ّ الراديوية ومكتب تقييس االتصاالت على حنو فع  لضمان إدراج أنشطة مكتب االتصاالت 

 القرار؛ هذا يف املوصوفاملكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق، على النحو  يف

 القرار؛ ملحق هذا مع مراعاة العناصر الواردة يف لالحتادبدعم استعراض احلضور اإلقليمي  2
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ب اإلقليمية املكات ف الدائمة، يفذلك الوظائ باستعراض وحتديد الوظائف املناسبة، مبا يف 3
 موظف مهين واحد على األقل لديه املهارات منطقةيكون يف كل  إىل أنوالسعي  ومكاتب املناطق،

ذلك                                                           ً                         واملعرفة ذات الصلة بكل قطاع من القطاعات الثالثة، يكون مسؤوال  أمام املدير اإلقليمي، مبا يف
بية وتعيني املوظفني املتخصصني، كلما استدعى األمر، لتل ،عن طريق تدريب املوظفني القائمني

 معينة؛ احتياجات

 حسب ،املناسب الوقت يف املناطق ومكاتب اإلقليمية املكاتب يف الشاغرة الوظائف مبلء 4
، واملعرفة واخلربة للوظائف اجلغرايف التوزيع االعتبار يف يؤخذ أن على وختطيط توفر املوظفني االقتضاء،

 ؛ة بقطاعات االحتاد الثالثة قدر اإلمكاناملتعلق

 جممل يف األولوية من كافية  درجة املناطق ومكاتب اإلقليمية املكاتب إعطاء على باحلرص 5
ا من والتأكد وبراجمه، االحتاد أنشطة  القرار اذاخت وسلطة االستقالل من الالزم بالقدر تتمتع أ

 املمولة املشاريعو  استئمانية صناديق من املمولة املشاريع تنفيذ على تشرف لكي املناسبة، والوسائل
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا تنمية صندوق من

 ة؛امليداني واملكاتب املقر بني املعلومات تبادل لتحسني الالزمة التدابري اختاذب 6

 سواء املناطق بومكات اإلقليمية للمكاتب الالزمة املرونة وتوفري البشرية املوارد قدرات تعزيزب 7
 ،الدعم موظفي توظيف أو الفنية الفئة موظفي توظيفإىل  بالنسبة

 االتصاالت وتقييس الراديوية االتصاالت مكتيب يَ  ر  مدي يكلف

مبواصلة التنسيق مع مدير مكتب تنمية االتصاالت لتحسني قدرات املكاتب اإلقليمية ومكاتب  1
تقوية ن أنشطة قطاعيهما، وتزويدها باخلربات التقنية الالزمة لميكنها من توفري معلومات ع املناطق مما

أواصر التعاون والتنسيق مع املنظمات اإلقليمية املعنية وتسهيل مشاركة مجيع الدول األعضاء وأعضاء 
 الثالثة؛ االحتادأنشطة قطاعات  القطاعات يف
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 اإلقليمية.األنشطة اإلقليمية للقطاعات من خالل املكاتب بتقدمي  2

 

 -) 2002(املراجع يف مراكش،  -) 1998(املراجع يف مينيابوليس،  -) 1994(كيوتو، 
(املراجع  -) 2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006 أنطاليا، يف (املراجع

 )2018ديب،  يف
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َ    مراج ع يفال( 25لقـرار املحـق   )2018، ديب    

 لالتحادعناصر الستعراض الحضور اإلقليمي 

امللحق  يف االعتبار املهام املنوطة مبكاتبه اإلقليمية مبوجب لالحتاديأخذ استعراض احلضور اإلقليمي 
، واملعنون: "األنشطة العامة 1999 دورته لعام يف جملس االحتاد، الذي اعتمده 1143 بالقرارألف 

َ  املراج ع( 25 القرار يف "يقرر" من 11 إىل 1 البنود من "، ويفاملتوقعة من احلضور اإلقليمي ديب،  يف     
ذكور والتوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة امل ملؤمتر املندوبني املفوضني؛) 2018

وإذ "  الفقرةاملشار إليها يف وعمليات إصالح املنظومة اإلمنائية"وإذ يأخذ بعني االعتبار"،  الفقرة يف
 الصلة. وغري ذلك من القرارات ذاتذلك القرار؛  من يالحظ مع التقدير"

 تصر عليها:احلسبان، بدون أن يق وينبغي أن يأخذ استعراض احلضور اإلقليمي العناصر التالية يف

َ  املراج ع( 25 مدى تطبيق أحكام القرار أ )  ) من جانب مكتب تنمية االتصاالت 2018ديب،  يف     
 االقتضاء؛ كتبني اآلخرين باالحتاد حسبواألمانة العامة وامل

كيف ميكن للتدابري الرامية لتحقيق مزيد من الالمركزية أن تكفل كفاءة أكرب بتكلفة أقل، مع  ب)
 والشفافية؛ مراعاة املساءلة

السابقة لقياس مستوى رضاء الدول األعضاء وأعضاء القطاعات  نتائج االستقصاءات ج)
 ؛لالحتاد لالتصاالت عن الوجود اإلقليميواملنظمات اإلقليمية 

 مساعدة البلدان النامية من أجل املشاركة يف أنشطة االحتاد؛ د )

 مية؛اإلقلي ومكاتبه لالحتادمدى االزدواج احملتمل بني بعض وظائف املقر الرئيسي  ه )

َ                 (املراج ع يف بوينس آيرس،  17مدى تطبيق أحكام القرار  و ) لتنمية للمؤمتر العاملي  )2017     
 ؛االتصاالت

تعها مبزيد إذا كان مت                        ً                       اختاذ القرار املمنوح حاليا  للمكاتب اإلقليمية، وما مستوى االستقالل يف ز )
ا  وفعاليتها؛ من االستقاللية ميكن أن يعزز كفاء
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تصاالت وغريها واملنظمات اإلقليمية لال لالحتادفعالية التعاون والتنسيق بني املكاتب اإلقليمية  ح)
 واإلقليمية؛ من املنظمات اإلمنائية واملالية الدولية

           ّ    ملشاركة الفع الة تعزيز ا األقاليم أن يسامها يف األنشطة يف وتنظيمكيف ميكن للوجود اإلقليمي  )ط
 ؛االحتاد أعمال جلميع البلدان يف

ّ           املوارد املتاحة حاليا  للمكاتب اإلقليمية من أجل احلد  من الفجوة )ي  الرقمية؛                    ً                           

كاتب ذلك عدد املكاتب اإلقليمية وم ، مبا يفلالحتاداألمثل للحضور اإلقليمي  العاميكل اهل )ك
 وموقعها. املناطق

، هاوبالتشاور معوينبغي إجراء هذا االستعراض مبدخالت من الدول األعضاء وأعضاء القطاعات 
 .تضاءحسب االقمن املكاتب اإلقليمية ومن املنظمات اإلقليمية والدولية      ً أيضا   التماس مدخالتو 

لسإىل  وينبغي لألمني العام تقدمي تقرير عن هذا االستعراض واختاذ  فيهللنظر  2020 دورته لعام يف ا
 اإلجراء املالئم بشأنه.
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َ    مراج ع يف(ال 30لقـرار ا  )8201، ديب    

 والدول الجزرية الصغيرة النامية             ً البلدان نموا   تدابير خاصة لصالح أقل
 انتقالية مرحلةب اقتصاداتها تمر التي البلدانو  والبلدان النامية غير الساحلية

 )،2018ديب، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (

 اعتباره إذ يضع يف

امية            ً                         البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية الن قرارات األمم املتحدة حول برامج العمل لصاحل أقل ) أ 
ا مبرحلة  انتقالية؛ والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا

 االتصاالتو  املعلوماتتكنولوجيا للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن تسخري  72/200القرار  ب)
 ؛املستدامة التنمية ألغراض

 العلم والتكنولوجيا واالبتكارللجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن تسخري  72/228القرار  ج)
 التنمية؛ ألغراض

للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن "حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة  70/1 القرار ) د
 ؛"2030 لعام

َ    (املراج ع يف 135القرار  ) ه تنمية  الدويل لالتصاالت يفدور االحتاد  هلذا املؤمتر، بشأن) 2018ديب،       
 1النامية تقدمي املساعدة التقنية واملشورة للبلدان االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويف
 الصلة، وتنفيذ املشاريع الوطنية واإلقليمية واألقاليمية ذات

  
_______________ 

ا  1                    ً                                                                                      تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 وإذ يعرتف
ّ                        كأداة متك ن من تسخري اإلمكانات والف  بأمهية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) أ  رص        

 وتساعد على حتقيق نيةاملع االجتماعية واالقتصادية للبلدانلتنمية ا اليت يتيحها االبتكار الرقمي ألغراض
ا اليت عشر السبعة (SDG)املستدامة  التنمية أهداف  املتحدة لألمم العامة اجلمعية اعتمد

 ؛70/1 القرار يف
املمكن حتقيق رؤية جمتمع معلومات وجين فوائده االقتصادية دون اعتماد بأن من غري  )ب
 الشمولية، مبدأ

             ً وقد أخذ علما  
َ    (املراج ع يف 16 بالقرار أ )   ،(WTDC)) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 2017بوينس آيرس،       

ية والبلدان صغرية النام                                                ً                  بشأن التدابري واإلجراءات اخلاصة لصاحل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية ال
ا مبرحلة  انتقالية؛ النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا

بشأن املساعدات املركزة إىل أقل البلدان  بوينس آيرس من خطة عمل 4للهدف  4.4الناتج ب ب)
    ً                                                           منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية؛

لبلدان اخلاصة ل التدابريبشأن  ،) للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية2012(ديب،  1القرار ب )ج
النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية من أجل نفاذ أكرب إىل شبكات األلياف البصرية 

 الدولية،
 وإذ يساوره القلق

ألنه من األخرية و  السنوات احملرز يف          ً             يزال مرتفعا  رغم التقدم                       ً   ألن عدد أقل البلدان منوا  ال أ ) 
 احلالة؛ الضروري معاجلة هذه

                                       ً                                                  ألن التحديات اليت تواجهها أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري  ب)
ا مبرحلة انتقالية ال ديدا  لربنامج الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا  البلدان؛ ذهه التنمية يف               ً       تزال متثل 

دمار الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية معرضة لل اجلزرية                   ً       ألن أقل البلدان منوا  والدول ج)
 الة؛  ّ فع   الذي تسببه الكوارث الطبيعية ونقص املوارد الالزمة لالستجابة هلذه الكوارث استجابة

        ً      ثل عائقا  أمام بلدان النامية غري الساحلية ميألن املوقع اجلغرايف للدول اجلزرية الصغرية النامية وال د )
 التوصيلية الدولية لشبكات االتصاالت مع هذه البلدان،
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 وإذ يدرك
 باجتاه يدفع      ً حافزا   سيشكل البلدان هذه يف هلا الدولية التوصيلية وإتاحة االتصاالت شبكات حتسني أن

 لبناء لفرصةا ويتيح فيها الشاملة فيما بني القطاعات والتنمية واالقتصادي االجتماعي التكامل
 (SDG)امة املستد التنمية حتقيق أهداف املعرفة، واملشاركة يف االقتصاد الرقمي ويف جمتمعات
 عشر، السبعة

ر         ِّ وإذ يذك 
صاحل بشأن التدابري اخلاصة ل ،) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2006 ،(الدوحة 49بالقرار السابق 

 ،النامية                ً                     أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية

 يكلف األمني العام ومدير مكتب تنمية االتصاالتيقرر أن 
أقل البلدان  مبواصلة استعراض حالة خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 1

ا مب  ً                                  منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية وال رحلة دول النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
ا األمم املتحدة، واليت حتتاج إىل تدابري خاصة لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا  انتقالية، اليت حدد

لب وحتديد جماالت الضعف احلرجة اليت تتطتسهم يف النمو االقتصادي املعلومات واالتصاالت، 
 التنفيذ؛ إعطاءها األولوية يف

دف إىل إدخال حتسينات حقيقية وتوفري  2 مبواصلة تقدمي تدابري ملموسة إىل جملس االحتاد 
مساعدة فعالة إىل هذه البلدان من الربنامج الطوعي اخلاص للتعاون التقين ومن موارد االحتاد اخلاصة 

 األخرى؛ ومصادر التمويل

إدارة  زم لتحديد احتياجات هذه البلدان ولضمانبالعمل لتأمني اهليكل اإلداري والتشغيلي الال 3
                                   ً                                                           جيدة للموارد املخصصة ألقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية 

ا مبرحلة انتقالية؛  والبلدان اليت متر اقتصادا

باقرتاح تدابري جديدة وابتكارية، وكذلك شراكات أو حتالفات مع اهليئات الدولية واإلقليمية  4
ا توليد أموال إضافية أو مشاريع مشرتكة لت ستخدم يف ت/تكنولوجيا تنمية االتصاال                                                    ُ        األخرى، من شأ

آلليات ا هذه البلدان، من أجل االستفادة من اإلمكانيات اليت توفرها املعلومات واالتصاالت يف
برنامج  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية، على النحو املوضح يفالستخدام املالية 

 املعلومات؛ عمل تونس بشأن جمتمع
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املبادئ ع مسعى لتسهيل حتديد مواضمبواصلة حتسني أدوات االحتاد على شبكة اإلنرتنت يف  5
طاعات فضل املمارسات وحاالت االستعمال اليت تعدها قالتوجيهية والتوصيات والتقارير التقنية وأ

االحتاد، وحتديد االسرتاتيجيات واآلليات الكفيلة بتيسري استعمال هذه األدوات بشكل استباقي 
 ومتكني الدول األعضاء من املبادرة باستعماهلا لتسريع عملية نقل املعرفة؛

لس حول هذا املوضوع، 6  بتقدمي تقرير سنوي إىل ا
 جملس االحتادلف يك

ّ                     التقارير املذكورة أعاله ويتخذ التدابري املناسبة اليت متك ن االحتاد من االستمرار  بأن ينظر يف 1                                                  
ا املعلومات يتعلق بتنمية خدمات االتصاالت/تكنولوجي إبداء اهتمامه الشديد وتعاونه النشيط فيما يف

 البلدان؛ هذه واالتصاالت يف
مادات حيصل عليها من الربنامج الطوعي اخلاص للتعاون التقين بأن خيصص هلذه الغاية اعت 2

ذا الشأن بني مجيع  ومن موارد االحتاد اخلاصة ومن أي مصادر متويل أخرى، وتشجيع الشراكات 
 املصلحة؛ أصحاب

                                         ً                                بأن يتابع باستمرار تطور الوضع ويقدم تقريرا  عن هذا املوضوع إىل مؤمتر املندوبني  3
 القادم، املفوضني

                    ً                                                                    يشجع أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان 
ا مبرحلة  انتقالية اليت متر اقتصادا

ألنشطة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومشاريعها أولوية عالية على مواصلة إيالء 
من حتسني  ة الشاملة، واليت من بينها تلك األنشطة اليت متكناليت تعزز التنمية االجتماعية واالقتصادي

ّ                           ظروف التوصيلية الدولية، من خالل اعتماد أنشطة للتعاون التقين متو هلا مصادر ثنائية أو متعددة                                                             
     ً  عموما ، مبا ينفع السكان األطراف،

 يدعو الدول األعضاء
والبلدان ية النامية والبلدان النامية غري الساحل                             ً                      إىل التعاون مع أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية 

ا مبرحلة انتقالية يف إلقليمية ومتعددة املشاريع والربامج اإلقليمية ودون اودعم تعزيز  اليت متر اقتصادا
البنية التحتية ل وتكاماالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل تطوير األطراف والثنائية 

                               ً  حتسني ظروف التوصيلية الدولية ممكنا .مما جيعل لالتصاالت 

 -) 2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006(املراجع يف أنطاليا،  -) 1994(كيوتو، 
   )2018(املراجع يف ديب،  -) 2014 بوسان، يف (املراجع
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 )1994(كيوتو،  32رار ـالق

 ساعدة التقنية للسلطة الفلسطينيةالم
 هامن أجل تنمية اتصاالت

 )،1994إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (كيوتو، 

       ِّ إذ يذك ر
 مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ أ ) 

ة      ً                                                        حاليا  يف الشرق األوسط والسيما االتفاقات اليت أبرمتها إسرائيل ومنظم اجلاريةبعملية السالم  ب)
 التحرير الفلسطينية،

 يضع يف اعتبارهإذ و 
                                                ً     ً  أن عملية السالم قد غريت الوضع يف الشرق األوسط تغيريا  جذريا ؛ أ ) 

دف إىل 1992لدستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته (جنيف،  األساسيةأن املبادئ  ب)  (
 تعزيز السالم واألمن يف العامل من أجل تطوير التعاون الدويل وتدعيم التفاهم بني الشعوب،

 يضع يف اعتباره كذلك إذ و 
عتمد عليها هو أمر أساسي لتدعيم التفاهم املشرتك بني الشعبني                      ُ أن وجود شبكة اتصاالت ي   أ ) 

 املعنيني وتعزيزه؛

تمعساعد يأن  الضروريأن من  ب) ثة يعتمد الدويل السلطة الفلسطينية يف تطوير بنية حتتية حدي ا
م مشرتكة يف إطار املنظمات الدولية أ ضمن جهود ذا العملقام عليها لشبكة االتصاالت، سواء 

 ،من خالل جهود فردية

 يالحظإذ و 
 )؛52 ) (الوثيقة1994تقرير األمني العام املقدم إىل مؤمتر املندوبني املفوضني (كيوتو،  أ ) 
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جمال  أن البنك الدويل قد أقر يف دراسة حديثة بأن املساعدة التقنية للسلطة الفلسطينية يف ب)
ا أناالتصاالت  تساهم يف وضع إطار تنظيمي وتسهل نقل السلطات يف جمال اخلدمات  من شأ

دريب الالزم إلدارة ساعد السلطة الفلسطينية يف تلقي التتالعمومية من اإلسرائيليني إىل الفلسطينيني، و 
 هذه اخلدمات،

 ررـيق
االت والتعرف بنية التحتية لالتصدف حتسني ال ودراستهاحاجات السلطة الفلسطينية  استكشاف

االت اليت حتتاج فيها إىل املساعدة، على  ا
 يكلف األمني العام

                                        ً                                      أن يرفع إىل األعضاء نتائج هذه الدراسة داعيا  إياهم إىل املسامهة يف حتسني شبكات االتصاالت 
 التابعة للسلطة الفلسطينية،

 يدعو األعضاء
أن و                         ً                            ساعدة اليت حتتاجها استنادا  إىل التقرير عن هذه الدراسة،أن يقدموا إىل السلطة الفلسطينية امل

            ً                                 يقدموا أيضا  أية مساعدة أخرى يستطيعون توفريها،
لس  يكلف ا

هذا التقرير وحيدد، باالشرتاك مع قطاعات االحتاد الثالثة، الوسائل الالزمة لتوفري  يستعرضأن  1
 هذه املساعدة؛

 طينية.طار مشاريعه املتعلقة باالتصاالت اخلاصة بالسلطة الفلسأن يتعاون مع البنك الدويل يف إ 2
 

 ) 1994(كيوتو، 
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 )2002(املراجع يف مراكش،  33القـرار 

 مساعدة البوسنة والهرسك ودعمها
 إلعادة بناء شبكة اتصاالتها

 )،2002إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (مراكش، 

ّ  إذ يذك ر       

باجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة يف دعم حتقيق التنمية املستدامة، وبقرارات جملس األمن لألمم  أ )
 املتحدة ذات الصلة واملتعلقة بالوضع يف البوسنة واهلرسك؛

 من دستوره، 1بأهداف االحتاد كما تنص عليها املادة  ب)

 وإذ يالحظ

بيل تنفيذ اد ومدير مكتب تنمية االتصاالت يف سبتقدير اجلهود اليت يبذهلا األمني العام لالحت أ )
 هذا القرار يف صيغه السابقة؛

أن الدور األساسي البارز الذي لعبه االحتاد يف إعادة بناء قطاع االتصاالت يف هذا البلد قد  ب)
 حظي بتقدير عظيم؛

م الفائض من إيرادات ابتقدير أن احملطة املتنقلة للرصد وحتديد االجتاه اليت قدمها االحتاد باستخد ج )
                  ً                                 تليكوم أفادت كثريا  يف بدء تنفيذ نظام للرصد الراديوي،

 وإذ يدرك

 ؛1994 يف صيغه السابقة منذ اعتماده يف عام 33        ً     ً                       أن تقدما  كبريا  قد حتقق يف تنفيذ القرار  أ )

ة نظام دأن البوسنة واهلرسك لن تتمكن، ال يف الظروف احلالية وال يف املستقبل القريب، من إعا ب)
تمع الدويل سواء على أساس ثنائي أو  ا إىل مستوى مقبول ما مل حتصل على مساعدة ا اتصاال

 من خالل املنظمات الدولية،
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 يقـرر
ا بعد مؤمتري املندوبني املفوضني (كيوتو،   1994االستمرار يف اتباع خطة العمل اليت بدأ العمل 

قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد وباحلصول على مساعدة ) ضمن إطار أنشطة 1998ومينيابوليس، 
دف توفري ما يناسب من مساعدة  متخصصة من قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت، 

ا، وهليئة تنظيم االتصاالت فيها،  ودعم للبوسنة واهلرسك مما ميكنها من إعادة بناء شبكة اتصاال

 يناشد الدول األعضاء
ل ما ميكن من مساعدة ودعم للبوسنة واهلرسك، سواء على أساس ثنائي أو يف إطار أن تقدم ك

األعمال اخلاصة اليت ينفذها االحتاد واملشار إليها أعاله، وبالتنسيق مع هذه األعمال 
 األحوال، مجيع يف

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت
كن من احل البوسنة واهلرسك بأكثر ما ميبأن يتخذ ما يلزم من تدابري بغية إجناز أعمال االحتاد لص

                                                         ً               الفعالية، وأن يعرض على مؤمتر املندوبني املفوضني القادم تقريرا  عن هذا املوضوع.

 

 )2002(املراجع يف مراكش،  -) 1998(املراجع يف مينيابوليس،  -) 1994(كيوتو، 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



 Res. 34 286 

 

َ    مراج ع يف(ال 34القـرار   )8201، ديب    
 االحتياجات الخاصةمساعدة البلدان ذات 

 اتصاالتها قطاعودعم هذه البلدان إلعادة بناء 

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 
       ِّ إذ يذك ر

قوق ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حل باملبادئ واألهداف والغايات النبيلة احملددة يف أ ) 
تمع املعتمد يفبادئ ملاإعالن  اإلنسان وكذلك يف  املعلومات؛ القمة العاملية 

 املستدامة؛ دعم حتقيق التنمية باجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة يف ب)
 االحتاد، من دستور 1 املادة املنصوص عليها يف االحتادبأهداف  ج)

ر    كذلك       ِّ   وإذ يذك 
 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني؛2002 (مراكش، 127 بالقرار أ ) 

 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني؛2006 (أنطاليا، 160 بالقرار ب)
 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني؛2006 (أنطاليا، 161 بالقرار ج)
َ                 (املراج ع يف بوينس آيرس،  25 بالقرارات )د  َ   املراج ع ( 26و) 2017      َ   (املراج ع  51و) 2006 الدوحة، يف          
َ                املراج ع يف حيدر آباد، ( 57و )2010حيدر آباد،  يف  االتصاالت، ) للمؤمتر العاملي لتنمية2010    

 يعرتفوإذ 
دية غىن عنه لدعم التنمية االجتماعية واالقتصا عتمد عليها أمر ال                       ُ بأن وجود أنظمة اتصاالت ي   أ ) 

ت اليت عانت من الكوارث الطبيعية أو الصراعا ،سيما البلدان ذات االحتياجات اخلاصة ال ،للبلدان
 احلروب؛ الداخلية أو

شغيل قطاع املستقبل القريب، من ت يف الظروف احلالية وال يف بأن هذه البلدان لن تتمكن، ال ب)
ا تشغيال  فع   ً    ّ اتصاال ً    اال  ما             تمع الدويل سواء على أساس ثنائي أم من    مل حتصل على مساعدة ا

 دولية،ال خالل املنظمات
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 وإذ يالحظ

 34 ينفذ القرار                                                                   ً            أن ظروف النظام واألمن اليت تنشدها قرارات األمم املتحدة مل تتحقق إال جزئيا ، وبالتايل مل
َ    (املراج ع يف      ً  جزئيا ،          ً إال تنفيذا  ملؤمتر املندوبني املفوضني ) 2014 بوسان،      

 يقرر

ا  ت، األمني العام ومدير مكتب تنمية االتصاالاستمرار تفعيل اإلجراءات اخلاصة اليت يضطلع 
دف توفري ما ساعدة متخصصة منمب يناسب  قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت، 

إعادة بناء  ملحق هذا القرار يف من مساعدة ودعم للبلدان ذات االحتياجات اخلاصة املشار إليها يف
ا، قطاع  اتصاال

 يناشد الدول األعضاء

ميكن من مساعدة ودعم للبلدان ذات االحتياجات اخلاصة، سواء على أساس ثنائي  م كل ماأن تقد
واملشار إليها أعاله، وبالتنسيق مع هذه األعمال  االحتادإطار األعمال اخلاصة اليت ينفذها  أو يف
 األحوال، مجيع يف

 جملس االحتاديكلف 

 يضعها دود املالية اليتاحل ضمن، أعاله كورةأن خيصص االعتمادات املالية الالزمة لألعمال املذ ب 1
 ؛األعمال تنفيذ هذه مؤمتر املندوبني املفوضني ويشرع يف

                             ً                                                    بأن ينظر يف اختاذ ما يراه مناسبا  من قرارات ويتخذها بالفعل فيما يتعلق باالحتياجات من  2
لقرار إلعادة ق هذا ااملساعدة والدعم العاجلني للبلدان ذات االحتياجات اخلاصة غري املذكورة يف ملح

 بناء قطاع االتصاالت يف كل منها، حسب االقتضاء،

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

 بإجراء تقييم لالحتياجات اخلاصة بكل بلد من تلك البلدان؛ 1

ملعلومات ذلك من امليزانية الداخلية وصندوق تنمية تكنولوجيا ا بكفالة تعبئة موارد كافية، مبا يف 2
 املقرتحة، من أجل تنفيذ األعمال ،تواالتصاال
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 يكلف األمني العام
ا قطاعات ب 1 أعاله على حنو  ر""يقر           ً         الثالثة طبقا  للفقرة  االحتادأن ينسق األنشطة اليت تقوم 

ات اخلاصة لصاحل البلدان ذات االحتياج االحتاديضمن فيه أكرب فعالية ممكنة لألعمال اليت ينفذها 
     ً  سنويا ؛       ً              تقريرا  عن هذا املوضوع االحتادجملس وأن يعرض على 

ّ                                 ً                                أن حيد ث ملحق هذا القرار عند اللزوم بناء  على طلب البلدان املعنية ومبوافقةب 2 لس       .ا
 

 -) 2006(املراجع يف أنطاليا،  -) 1998(املراجع يف مينيابوليس،  -) 1994(كيوتو، 
 )2018(املراجع يف ديب،  -) 2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010 غواداالخارا، يف (املراجع
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َ    مراج ع يفال( 34 ملحـق القـرار  )2018، ديب    

 أفغانستان

لسنوات األربع ا طوالمن جراء احلرب اليت استمرت  للتدمري أفغانستان قطاع االتصاالت يف تعرض
ّ                        تاج إىل عناية كبرية وملح ة إلعادة بنائه من األساس.حياملاضية و  والعشرين                       

َ  املراج ع( 34 إطار القرار تقدمي املساعدة والدعم املناسبني، يف ويتعني ملؤمتر املندوبني  )2018ديب،  يف     
ا. إىل حكومة أفغانستان إلعادة بناء نظام املفوضني،  اتصاال

 دا وسيراليونبيساو وليبيريا وروان-وإريتريا وإثيوبيا وغينيا وغينيا لشتي-بوروندي وتيمور

َ  املراج ع( 34 إطار القرار تقدمي املساعدة والدعم املناسبني يف يتعني ملؤمتر املندوبني  )2018ديب،  يف     
ا. إىل هذه البلدان إلعادة بناء شبكات املفوضني،  اتصاال

 الديمقراطيةجمهورية الكونغو 

من جراء ري مجهورية الكونغو الدميقراطية لضرر كب تعرضت البنية التحتية األساسية لالتصاالت يف
 الزمان. الصراعات واحلروب اليت عاىن منها البلد ألكثر من عقد من

ذلك  وكجزء من إصالح قطاع االتصاالت الذي تضطلع به مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبا يف
 الفصل بني الوظائف التشغيلية والتنظيمية، مت إنشاء هيئتني تنظيميتني إىل جانب شبكة االتصاالت

 لبنائها.  حتتاج إىل موارد مالية كافيةاألساسية اليت

َ  املراج ع( 34 إطار القرار تقدمي املساعدة والدعم املناسبني، يف ويتعني ملؤمتر املندوبني  )2018ديب،  يف     
 لديها. ، إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية إلعادة بناء شبكة االتصاالت األساسيةاملفوضني
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 لبنان

 البلد. هذا بنانية لضرر كبري من جراء احلروب اليت جرت يفتعرضت مرافق االتصاالت الل

َ  املراج ع( 34 إطار القرار ، يفإىل لبنان تقدمي املساعدة والدعم املناسبني ويتعني  )2018ديب،  يف     
ي أحيصل على  مل لبنان     ً    ونظرا  ألن ، إلعادة بناء شبكة االتصاالت لديه. ملؤمتر املندوبني املفوضني

َ  املراج ع( 34 طار القرارإ دعمه يفمواصلة فيتعني مالية  اتمساعد ملؤمتر املندوبني  )2018ديب،  يف     
 .الالزمة على املساعدات املالية من أجل حصول لبنانالعمل مواصلة بغية  املفوضني

 جمهورية إفريقيا الوسطى

-يةلعسكر ا مجهورية إفريقيا الوسطى لضرر كبري من جراء احلروب يف تعرضت مرافق االتصاالت
ق املعرتف به أن من الضروري توفري شبكة اتصاالت موثو  منولكن، البلد. شهدها اليت  السياسية

ن كوارث سيما تلك اليت عانت م ا من أجل تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلدان، وال
 طبيعية أو نزاعات داخلية أو حروب، لتمكينها من حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

َ  املراج ع( 34 إطار القرار يفو  ريقيا ستستفيد مجهورية إف ،ملؤمتر املندوبني املفوضني) 2018ديب،  يف     
ا وشبكتها الوطنية والدولية القاإلعادة بناء شبكة  الوسطى من مساعدة ودعم مناسبني ئمة اتصاال

فيتعني  ،مالية اتدعصل على أي مساحت ملمجهورية إفريقيا الوسطى        ً    . ونظرا  ألن على األلياف البصرية
َ  املراج ع( 34 إطار القرار يف امواصلة دعمه لة بغية مواص ملؤمتر املندوبني املفوضني) 2018ديب،  يف     

 الالزمة. على املساعدات املالية احصوهل سبيل يفالعمل 

 الصومال

ن جراء حرب م االحتادية للتدمري الكامل الصومال مجهورية البنية التحتية لالتصاالت يف تعرضت
قطاع وسيادة القانون باإلطار التنظيمي يلزم إعادة إرساء  من الزمان، كماعقد استمرت لعقد ونصف 

 البالد. االتصاالت يف

ٍ             تستفد الصومال على حنو واف  من مساعدات  ومل رب خالل فرتة طويلة من الزمن بسبب احل االحتاد                       
 .لعقدين ونصف عقد من الزمانتسري العمل  حكومة البالد ولعدم وجود الدائرة يف
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َ  املراج ع( 34 إطار القرار يف ويتعني تمادات االع ، وباستعمالملؤمتر املندوبني املفوضني )2018ديب،  يف     
                                   ً                                                املخصصة لربنامج مساعدة أقل البلدان منوا ، إطالق مبادرة خاصة ترمي إىل تقدمي املساعدة والدعم 

لتحتية لالتصاالت لديها، وإعادة إنشاء وزارة اتصاالت إىل الصومال إلعادة بناء وحتديث البنية ا
ا املعلومات تكنولوجي/         ً     ً                                             جمهزة جتهيزا  جيدا  وإنشاء املؤسسات ووضع السياسات اخلاصة باالتصاالت

يفات وبناء ، وإدارة الطيف الرتددي والتعر ترقيمذلك خطة  واالتصاالت، والتشريعات واللوائح، مبا يف
 األخرى. يع أشكال املساعدة الالزمةومجقدرات املوارد البشرية 

 السودانجنوب 

عانت مجهورية جنوب السودان ألكثر من عقدين من حرب أهلية حصدت الكثري من األرواح 
ودمرت املمتلكات واملنشآت والبنية التحتية املوجودة املتهالكة. وبتحقق السالم، برزت جنوب 

حتية لالتصاالت على اإلطالق وهذه البنية الت السودان كبلد ذي سيادة ولكن بدون أي بنية حتتية
 الوقت الراهن من أجل تنمية شعبها. مطلوبة بشدة يف

َ  املراج ع( 34رار إطار الق ويتعني تقدمي املساعدة والدعم املناسبني حلكومة مجهورية جنوب السودان يف      
ا ملؤمتر املندوبني املفوضني )2018 ديب، يف ا العامة و ، إلعادة بناء نظام اتصاال إطارها وسياسا

ا. ً                 التنظيمي فضال  عن بناء قدرا             

 اليمن
 34 تتطلب البنية التحتية لالتصاالت يف مجهورية اليمن املساعدة والدعم على حنو مالئم، يف إطار القرار

َ         (املراج ع يف ديب،  ا، من أجل إعادة بناء ملؤمتر املندوبني املفوضني )2018       التصاالت،األساسية ل شبكا
 وفريتوإصالح البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتنمية املوارد البشرية من خالل 

قص ناالقتضاء، وإعارة خرباء ملعاجلة  عمليات التدريب داخل األراضي اليمنية وخارجها، حسب
 بعض املناطق وتقدمي أشكال أخرى من الدعم واملساعدة. يف اخلربة املتخصصة
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 )1994(كيوتو،  37رار ـالق

 تدريب الالجئين

 )،1994إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (كيوتو، 

             ً وقد أخذ علما  
لدان منح االستقالل للب إعالنالصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة حول تنفيذ  36/68بالقرار 

 ،الالجئني بتقدمي املساعدة إىلوالشعوب املستعمرة وبغريه من القرارات املتعلقة 

 يكلف األمني العام 
 أن يستمر يف العمل على تطبيق قرار األمم املتحدة؛ 1
                                                ً     ً                              أن يتعاون مع املنظمات املعنية بتدريب الالجئني تعاونا  تاما  سواء داخل منظومة األمم املتحدة  2

 أم خارجها؛
  ً                     ا  عن تنفيذ هذا القرار،أن يرفع إىل املؤمتر القادم للمندوبني املفوضني تقرير  3

 يدعو أعضاء االحتاد 
               ً                                                                    أن يبذلوا جهودا  أكرب الستقبال بعض الالجئني املختارين وتأمني تدريبهم على االتصاالت يف املراكز 

 أو املدارس املهنية.
 

 )1994(كيوتو، 
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 )1994(كيوتو،  38رار ـالق
 حصص المساهمة في نفقات االتحاد

 )،1994إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (كيوتو، 
 إذ يضع يف اعتباره

                     ً   ) يتيح ألقل البلدان منوا ، 1992من اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت (جنيف،  468أن الرقم  أ ) 
من  1/16أو  1/8 نيللفئت                                              ً األمم املتحدة، إمكانية املسامهة يف نفقات االحتاد وفقا   املدرجة على قائمة

 الوحدة؛
لس أن ختتار  جيوز هأن هذا احلكم نفسه ينص على أن ب)  ىحدإ   ً                                 أيضا  لبلدان أخرى حيددها ا

 من الوحدة؛ 1/16أو  1/8 الفئتني
قد و عيف ض ونصيب الفرد فيها من الناتج القومي اإلمجايلالسكان  ةأن بعض البلدان قليل ج)

 الوحدة؛ ربعتصادف صعوبات مالية إذا ما سامهت يف نفقات االحتاد بفئة 
ح أعضاء تصب على أنشجع كل البلدان يأن من مصلحة االحتاد ان تكون املشاركة عاملية، وأن  د )

 يف االحتاد وأن يتمكن كل األعضاء من دفع مسامهتهم،
لس  يكلف ا

        ً     لدان منوا  اليت قائمة أقل الب علىحالة البلدان غري املدرجة  أن يعيد النظر، يف كل دورة من دوراته، يف
ق هلا             ً                      ً                 لكي يقرر أيا  منها ميكن اعتباره بلدا  من البلدان اليت حيبناء على طلبها، تضعها األمم املتحدة، 

 من الوحدة. 1/16أو  1/8 الفئتني إلحدى                         ً املسامهة يف نفقات االحتاد وفقا  
 

 )1994(كيوتو، 
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َ  املراج ع( 41رار ـالق  )2018ديب،  يف     

 المتأخرات والحسابات الخاصة بالمتأخرات

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يأخذ يف احلسبان
 أعضائه؛ من الحتادلإىل مؤمتر املندوبني املفوضني عن حالة املبالغ املستحقة  جملس االحتادتقرير  ) أ 

َ            (املراج ع يف بوسان،  152القرار  ب) ) ملؤمتر املندوبني املفوضني الذي يعرتف باحلاجة إىل زيادة 2014     
م، وينص  معدل حتصيل املسامهات من أعضاء القطاعات واملنتسبني واحلد بشكل كبري من متأخرا

 على أنه جيوز منح األمني العام املرونة يف التفاوض معهم على خطط السداد،

 وإذ يالحظ
                                                                 ً من دستور االحتاد ينص على أن تدفع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات مقدما   168أن الرقم  ) أ 

 السنوية؛ حصص مسامهتها
 مستوى املتأخرات، ب)

 اعتباره وإذ يضع يف
من الدستور ينص على أن مجيع أعضاء االحتاد يتمتعون حبرية اختيار فئات  160أن الرقم  أ ) 

ا يفاملسامهة اليت يريدون   نفقات االحتاد؛ املشاركة 
 سليم،مستقر و  قائمة على أساس االحتادأن تبقى مالية مجيع أعضاء االحتاد أن من مصلحة  ب)

 وإذ يضع يف اعتباره كذلك
 أن إعادة هيكلة الديون هي الوسيلة الرئيسية خلفض جمموع الديون املرتاكمة؛ ) أ 

 اللتزامهماآلن  حىت ميتثلوا حسابات خاصة باملتأخرات مل أعضاء االحتاد الذين لديهمأن بعض  ب)
م إىل محاألمني العام واالتفاق معه على هذا اجلدول ومن مث ألغيت  بتقدمي جدول تسديد ديو  سابا

 هذه، اخلاصة
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 حيث

م محس ألغيت هؤالء الذين         ً ، وخصوصا  أعضاء االحتاد الذين لديهم متأخرات يف مدفوعا اخلاصة  ابا
م األمني العام جدول تسديد يقدموا إىلتأخرات، على أن بامل  اجلدول، ذاواالتفاق معه على ه متأخرا

 يؤكد

بعد إبرام اتفاق مع األمني العام لتحديد  قرار عدم فتح أي حساب جديد خاص باملتأخرات، إال
حلساب ا            ً      ً                      يتجاوز عاما  واحدا  بعد استالم طلب فتح هذا موعد ال جدول خاص بتسديد الديون يف

 باملتأخرات، اخلاص

 يقرر

من الدستور، شريطة أن تكون الدول  169 تؤخذ باحلسبان املبالغ املستحقة عند تطبيق الرقم أال
ااألعضاء املعنية قد عرضت على األمني العام جداول تسديد  ذه اجلداول واتفقت معه على ه متأخرا

د جبداول تسديد اإلخالل بالتزام التقي ا، وأن               ً      ً                          وأن تتقيد تقيدا  دقيقا  باجلداول وبالشروط املرتبطة
ا يرتتب عليه إلغاء احلساب اخلاص  باملتأخرات، الديون والشروط املرتبطة 

 جملس االحتاديكلف 

املتعلقة جبداول تسديد الديون، مبا ) C99/27ة (الوثيق اخلطوط التوجيهية بأن يعيد النظر يف 1
عشر  إىلو حالة البلدان املتقدمة  تصل إىل مخس سنوات يفميكن أن  اليت ذلك املدة القصوى يف

س سنوات مخ وإىل                   ً  حالة أقل البلدان منوا   مخس عشرة سنة يف وإىلحالة البلدان النامية  سنوات يف
 القرار؛ ذاعمل األمني العام لالحتاد بشأن تنفيذ هيراقب ن حالة أعضاء القطاعات واملنتسبني، وبأ يف

 حاالت استثنائية: التدابري اإلضافية املالئمة التالية يف بأن ينظر يف 2

 480B والرقم االحتادمن دستور  165A                          ً             ختفيض مؤقت لفئة املسامهة طبقا  ألحكام الرقم •
 اتفاقيته؛ من

تسديد املتفق جبدول الاجلهات املدينة ، شريطة أن تلتزم إلغاء الفائدة على املدفوعات املتأخرة •
 املدفوعة؛ عليه لتسوية املسامهات غري
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                ً                                       ميتد حىت ثالثني عاما  كحد أقصى لفائدة البلدان ذات االحتياجات  وضع جدول تسديد قد •
 القصوى؛ اخلاصة بسبب الكوارث الطبيعية أو النزاعات األهلية أو الصعوبات االقتصادية

اية  ديل مبلغ الدفعات شريطة أن يكون املبلغ اإلمجايل املستحق هو نفسه يفتع •
 التسديد، جدول

ليها و/أو التسديد املتفق ع بشروطحاالت اإلخالل  بأن يتخذ التدابري اإلضافية الالزمة يف 3
صوص جداول التسديد، لتتضمن على وجه اخل تأخري دفع حصص املسامهة السنوية غري املدرجة يف

 االحتاد؛ أعمال يف االحتاد عليق مشاركة أعضاءت

                ً                                            بأن يرفع تقريرا  إىل مؤمتر املندوبني املفوضني عن تنفيذ هذا القرار، 4

 األمني العام   ِّ خيو ل

ا وخصوصا  الدول اليت ألغيت حساب الدول األعضاء املتأخرة يفمجيع أن يتفاوض مع  ا               ً                      مدفوعا ا
م  اخلاصة باملتأخرات، ومع املتأخرين يف اهليئات و  أعضاء القطاعات واملنتسبنيمن مدفوعا

م واالتفاق معهم على هذه اجلداول وفقاألكادميية لتوجيهية "املبادئ ا ، بشأن جداول تسديد ديو
، وأن )C99/27 د من أجل تسوية املتأخرات واحلسابات اخلاصة باملتأخرات" (الوثيقةجلداول التسدي

لسيعرض على  "يكلف عليه الفقرة  تنص                                             ً   عند االقتضاء مقرتحات بشأن التدابري اإلضافية وفقا  ملا ا
لسأعاله كي يتخذ  "جملس االحتاد حالة  سيما التدابري الواجب اختاذها يف يلزم من قرارات ال ما ا

 عليها، اإلخالل بالشروط املتفق

 يكلف األمني العام

م أو الذين هلم حس املتأخرين يف أعضاء االحتاد هذا القرار إىل علم يرفع أنب 1 ابات مدفوعا
 ؛خاصة باملتأخرات أو حسابات خاصة باملتأخرات جرى إلغاؤها

لسيرفع إىل بأن  2 املتعلقة  ة الديونتسوي يف رزاحمل     ً                             تقريرا  حول التدابري املتخذة والتقدم  ا
    ً         ضافة  إىل حاالت إ باحلسابات اخلاصة باملتأخرات أو احلسابات اخلاصة باملتأخرات اليت جرى إلغاؤها،

 ،عليها التسديد املتفق بشروطاإلخالل 
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 أعضاء االحتاد   ّ حيث  
لس يف  القرار. هذاتنفيذ  على مساعدة األمني العام وا

 

 -) 2002(املراجع يف مراكش،  -) 1998(املراجع يف مينيابوليس،  -) 1994(كيوتو، 
(املراجع  -) 2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006 أنطاليا، يف (املراجع

 )2018ديب،  يف
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 )1998(املراجع يف مينيابوليس،  45لقـرار ا

 حكومة االتحاد السويسريلمساعدة التي توفرها ا
 فيما يتعلق بمالية االتحاد

 )،1998ن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (مينيابوليس، إ

 ذ يضع يف اعتبارهإ
ً                          ن حكومة االحتاد السويسري، وفقا  للرتتيبات السارية، تضع أمواال  حتت تصرف األمني العام، عند أ                            ً                            

 من أجل تلبية حاجات االحتاد املؤقتة للسيولة النقدية،االقتضاء وبناء على طلبه، 

 إذ يضع يف اعتباره كذلكو 
ا كي متك ن االحتاد من ا ا حكومة االحتاد السويسري والرتتيبات املالية اليت اختذ ّ            ملساعدة اليت وفر                                                                      

 ،(Montbrillant)تشييد املبىن اجلديد "مونربيان" 

 قرر أن يعرب عن تقديرهي
ا السخية يف الشؤون املالية ويأمل يف مواصلة العمل بالرتتيبات  كومة االحتادحل السويسري ملساعدا

ال،  السارية يف هذا ا

 يكلف األمني العام
 ن حيمل هذا القرار إىل علم حكومة االحتاد السويسري.أ
 

 )1998(املراجع يف مينيابوليس،  -) 1994(كيوتو، 

 
 

 
  



299 Res. 46  

 

 )1994(كيوتو،  46رار ـالق

 المنتخبين للمسؤولينوبدالت التمثيل  الرواتب

 )،1994إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (كيوتو، 

 بعد االطالع على

 )،1989الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني (نيس،  42القرار رقم 

 رـوإذ يق

رواتب املوظفني ل حملددااملستوى رواتب املسؤولني املنتخبني جيب أن يكون أعلى من ل احملددأن املستوى 
            ً                          املعينني وفقا  للنظام املشرتك لألمم املتحدة،

 ررـيق

لس على أعضاء االحتاد طبقا  للتعليمات الواردة أد هامع مراعاة التدابري اليت قد يقرتح 1 ناه،                         ً                      ا
األمني العام، ونائب األمني العام، ومديرو مكاتب االتصاالت الراديوية، وتقييس  يتلقىأن 

تطبيق النسب املئوية التالية برواتب حتدد  1995يناير  1                            ً     االتصاالت، وتنمية االتصاالت، بدءا  من 
 :املعنيني ألي من املوظفنيعلى أعلى راتب يدفع 

 134%     لألمني العام

 يري مكاتب االتصاالت الراديوية لنائب األمني العام ومد
 123% وتقييس االتصاالت وتنمية االتصاالت

أن تطبق النسب املئوية أعاله على الراتب األساسي الصايف املطبق على املوظفني الذين  2
يستحقون بدل اإلعالة، على أن حتسب مجيع عناصر التعويض األخرى على هذا األساس، وبالطريقة 

ا يف النظ ر من شريطة أن تطبق نسبة مئوية مناسبة لكل عنص ،ام املشرتك لألمم املتحدةاملعمول 
 التعويض،عناصر 
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لس  يكلف ا
أجري إذا ما  تطبيق النسب املئوية أعاله،بأن يوافق على تعديل رواتب املسؤولني املنتخبني  1

 جداول الرواتب يف النظام املشرتك؛ تعديل على
          ً                                                         االحتاد نسبا  مئوية مراجعة تقدم مع التربيرات املناسبة، إذا ما ظهر له أن أن يقرتح على أعضاء  2

 ،بية، ويكون إقرار هذه النسب باألغلعوامل اضطرارية تربر تعديل النسب املئوية املذكورة أعاله
 يقرر كذلك

                      ً                            نفقات التمثيل استنادا  إىل فواتري ضمن احلدود التالية: تدفعأن 
 

     ً نويا  سبالفرنكات السويسرية   
000 29 األمني العام

 نائب األمني العام ومديرو مكاتب االتصاالت الراديوية 
 وتقييس االتصاالت وتنمية االتصاالت

 
14 500

 

 )1994(كيوتو، 
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َ    مراج ع يف(ال 48 القـرار  )8201، ديب    

 وتنميتها البشرية الموارد إدارة

 ،)2018ديب، ( لالتصاالت الدويللالحتاد  املفوضني املندوبني مؤمتر إن

 يقر إذ

، الذي ينص على أن االحتاد مطالب بتعيني 1االحتاد الدويل لالتصاالت من دستور 154الرقم ب
               ً                                            املوظفني استنادا  إىل أعلى مستويات الفعالية والكفاءة والنزاهة،

ر         ِّ وإذ يذك 
َ    (املراج ع يف 70القرار ب ) أ   االحتاد تعميم مبدأ املساواة بني اجلنسني يفهلذا املؤمتر، بشأن  )2018ديب،       
تكنولوجيا املعلومات االتصاالت/من خالل  ترويج املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةو 

إدارة  إعطاء أولوية عليا إلدماج سياسات املساواة بني اجلنسني يف، الذي ينص على (ICT) واالتصاالت
 وتسيري أعماله؛ والتوظيف فيهاالحتاد 

َ    (املراج ع يف 71 القرار باخلطة االسرتاتيجية لالحتاد املعروضة يف ب) ) هلذا املؤمتر واحلاجة 2018، ديب      
 ؛املنشودة لتحقيق الغايات ومتفاننياملهارات من عالية موظفني ذوي مستويات إىل 

َ    املراج ع يف( 151 بالقرار ج) الذي يكلف األمني العام مبواصلة حتسني هلذا املؤمتر، ) 2018، ديب     
على  ،(RBB)على أساس النتائج امليزنة و  (RBM) على أساس النتائجباإلدارة املنهجيات املتعلقة 

 مستوى التخطيط والتنفيذ؛

َ         (املراج ع يف ديب،  5املقرر ب د ) ىل إالذي يشري إىل القيود يف املوارد بالنسبة هلذا املؤمتر، ) 2018     
 ؛من أجل حتسني كفاءة أنشطة االحتاد  ً ا  وحيدد غايات وأهداف 2020-2023 لفرتةا

 
  

_______________ 
املقام األول، عند تعيني املوظفني وحتديد شروط عملهم، ضرورة حصول  يراعى يف 2من الدستور: " 154الرقم  1

االحتاد على خدمات أشخاص تتوفر فيهم أعلى مستويات الفعالية والكفاءة والنزاهة. وتوىل األمهية الواجبة لضرورة 
 ممكنة." أن يكون التعيني على أوسع قاعدة جغرافية
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طلب جملس الرؤساء التنفيذيني لألمم املتحدة إىل مجيع وكاالت األمم املتحدة املتخصصة ب ) ه
 إعداد اسرتاتيجيتها املتعلقة بالتكافؤ بني اجلنسني من أجل تنفيذ اسرتاتيجية التكافؤ بني اجلنسني

 ،2017 منظومة األمم املتحدة اليت أطلقها األمني العام لألمم املتحدة يف سبتمربعلى نطاق 

 يالحظ وإذ

 اخلدمة يف وكالسل معايري ،ذلك يف مبا االحتاد، موظفي تؤثر على اليت املختلفة 2السياسات )أ  
والنظام اإلداري  األساسي والنظام، (ICSC) الدولية املدنية اخلدمة جلنة وضعتها اليت الدولية املدنية

 األخالقيات؛ جمال االحتاد يف وسياسات ملوظفي االحتاد،

تشدد على  1996جمموعة قرارات منذ عام  (UNGA)اعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ب)
 ضرورة حتقيق التوازن بني اجلنسني على مستوى منظومة األمم املتحدة ككل؛

ق أساسي من حقوق اإلنسان، بل هي شرط مسبق أن املساواة بني اجلنسني ليست جمرد ح )ج
حتقيق : (SDG)من أهداف التنمية املستدامة  5لتحقيق السالم والرخاء والتنمية املستدامة (اهلدف 
 املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات)؛

حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام  بعنوان للجمعية العامة لألمم املتحدة 70/1 القرار د )
، الذي يؤكد جمموعة من األهداف والغايات العاملية الشاملة والبعيدة املدى اليت تركز على كل 2030

 الناس وتفضي إىل التحول؛

دة أمور ، الذي يؤكد عتنمية املوارد البشريةللجمعية العامة لألمم املتحدة، بشأن  72/235القرار  ) ه
أن التغريات والتطورات التكنولوجية يتسع نطاقها بوترية سريعة وتؤثر على عامل العمل وأن من  منها

الضروري، يف هذا الصدد، أن جتاري تنمية املوارد البشرية تلك التطورات وأن تكون مدعومة 
بل العمل قباسرتاتيجيات استباقية واستثمارات وأطر معيارية ملعاجلة القضايا الناشئة فيما يتعلق مبست

 والتعليم والتدريب؛

  
_______________ 

 .وتدريب املوارد البشرية وتنميتها وغري ذلك املوظفني تعاقب طيطوخت التعاقدية السياسة قبيل من 2
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ّ            بشأن دور املرأة يف التنمية، الذي يذك ر بااللتزام  ،للجمعية العامة لألمم املتحدة 72/234القرار  ) و                                  
 بتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات بوسائل منها حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛

َ    (املراج ع يف 25القرار  ز ) شأن وخاصة ب ،) هلذا املؤمتر، بشأن تقوية احلضور اإلقليمي2018، ديب      
د مع دوله نشر املعلومات املتعلقة بأنشطة االحتا أمهية الدور الذي تضطلع به املكاتب اإلقليمية يف

ملكاتب ا ، واحلاجة إىل التقييم املتواصل للمتطلبات من املوظفني من أجلاألعضاء وأعضاء القطاعات
 املناطق؛ اتباإلقليمية ومك

س ، بالتعاون مع جملبأن يقوماألمني العام لس االحتاد الذي يكلف  (2008) 1299القرار  ح)
 ؛(HRSP) موظفي االحتاد، بإعداد خطة اسرتاتيجية شاملة للموارد البشرية

 الفريق توصيات للمجلس، بشأن تنفيذ )2001      َّ            ، املعد ل آخر مرة يف 1996( 1106القرار  ط)
وافز البشرية، الذي يتناول القضايا املتعلقة مبدفوعات احل املوارد بإدارة املعين الثالثي االستشاري

 املوظفني؛ وترقية

 عامال األمني بني احلوار تعزيز بشأن) للمجلس، 2009      َّ            ، املعد ل آخر مرة يف 2004( 517 املقرر ي)
 االحتاد؛ موظفي وجملس

 ؛تتعلق باجلوانب املختلفة إلدارة املوارد البشريةاملقررات والقرارات األخرى للمجلس اليت  ك)

على مستوى منظومة األمم املتحدة ككل بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني  2.0عمل الخطة  )ل
 ؛(UN-SWAP)املرأة 

لألمم املتحدة بشأن التدابري اخلاصة للحماية من االستغالل واالنتهاك  تقرير األمني العام )م 
     ً  إطالقا ؛ عدم التسامحاجلنسيني وسياسة 

التابعة  (JIU) التوصيات املتعلقة بإدارة املوارد البشرية الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة )ن
 ،2016 لألمم املتحدة بشأن التنظيم واإلدارة يف االحتاد، الصادر يف عام
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 وإذ يالحظ بقلق

 مارساتاملو  سياساتلا استعراضدة بعنوان "نتائج تقرير وحدة التفتيش املشرتكة التابعة لألمم املتح
 ،ادفيما يتعلق باالحت" املتحدة األمم منظومة نظماتم يف املخالفات عن املبلغني فيما خيص

 وإذ يرحب

ة (الوثيقة املتحد األمم يف اإلداري النموذج بتقرير األمني العام لألمم املتحدة بشأن تغيري ) أ 
A/72/492 امللحقة به بعنوان "تغيري  2      ً                                                    )، خاصة  القسم املتعلق بتبسيط إدارة املوارد البشرية، واإلضافة

 ؛النموذج اإلداري يف األمم املتحدة: تنفيذ هيكل إداري جديد لتحسني الفعالية وتعزي املساءلة"

 مماأل يف اإلداري النموذج تغيريبشأن  ،للجمعية العامة لألمم املتحدة 72/266Bبالقرار  )ب
 املتحدة،

 اعتباره يف يضع وإذ

حتقيق من أجل وارد            ّ           واإلدارة الفع الة هلذه املاالحتاد  املوارد البشرية يفالبالغة اليت تكتسيها  مهيةاأل أ ) 
 غاياته؛

قوة عاملة مدربة  تطويراالحتاد ينبغي أن تؤكد على أمهية  أن اسرتاتيجيات املوارد البشرية يف ب)
 امليزانية؛ ، مع مراعاة قيوداملنصف، واحلفاظ عليها لتوزيع اجلغرايفا مع مراعاة    ً جيدا  

ميكن من  الفائدة اليت تعود على االحتاد واملوظفني نتيجة تنمية املوارد البشرية إىل أقصى ما ج)
      ً ب وفقا  ذلك التدريب أثناء العمل وأنشطة التدري خالل خمتلف أنشطة تنمية املوارد البشرية، مبا يف

 التوظيف؛ ملستويات

 وظفيه،م االحتاد وعلى على االتصاالت ميدان يف األنشطة تطور استمرار يرتكه الذي األثر ) د
 ظفني؛املو  وتنمية التدريب خالل من التطور هذا مع للتكيف البشرية االحتاد وموارده وحاجة

 جية؛االسرتاتي وغاياتهاالحتاد  توجهات دعم يف وتنميتها البشرية املوارد إدارة أمهية ) ه
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 الوظائف يعتوز  إعادة ذلك يف مبا االحتاد، الحتياجات مناسبة توظيف سياسة اتباع إىل احلاجة ) و
م بداية    ً         سواء  كانوا يف متخصصني موظفني وتوظيف منظمات  الوظيفية أو كانت لديهم اخلربة يف حيا
 أخرى؛

 ؛اداالحت يف املعينني للموظفني املنصف اجلغرايف التوزيعحتقيق  إىل احلاجة ) ز

    ً صوصا  فوقها، وخ احلاجة إىل تيسري توظيف املزيد من النساء يف الفئتني الفنية وما ح)
 العليا؛ املستويات يف

للوظائف  زيد من النساءامل قدمتحىت يحاجة االحتاد إىل زيادة أنشطة التواصل االسرتاتيجية  ط)
 ؛3سيما من البلدان النامية وال االحتاديف  الشاغرة

 غيلها،وتش واالتصاالت املعلوماتتكنولوجيا و  االتصاالت تشهده الذي املستمر التقدم )ي
 ؛اءةالكف مستويات أعلى على متخصصني موظفني تعيني إىل احلاجة عليه يرتتب مما

 تعزيز تعميم مبدأ املساواة بني اجلنسني واملساواة يف متثيل املرأة،أمهية  )ك

 يقرر

الحتاد وقيمه رسالة ااالحتاد متوافقة باستمرار مع  أن تكون إدارة املوارد البشرية وتنميتها يف 1
 املتحدة؛ النظام املوحد لألمممع وأنشطته و  هغاياتو 

ا اليت الدولية املدنية اخلدمة جلنة توصيات تنفيذ االستمرار يف 2  املتحدة؛ لألمم العامة ةاجلمعي أقر

ن خالل شغل الوظائف الشاغرة مب                                            ً   حدود املوارد املالية املتاحة، وبقدر اإلمكان عمليا ،  ، يفالقيام 3
 احلاليني؛ زيادة تنقل املوظفني

 حيثما ظفنياملو  استخدام للتمكن من      ً عمليا   ميكن ما بقدر بالتدريب الداخلي التنقل اقرتان 4
 إليهم؛ احلاجة تشتد

  
_______________ 

ا  3                    ً                                                                                      تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 املوظفني تقاعد عم تنشأ اليت االحتياجات لتغطية ،     ً عمليا   اإلمكان بقدر الداخلي التنقل تطبيق 5
اء بدون التوظيف مستويات ختفيض أجل من وذلك ،االحتاد يف اخلدمة تركهم أو  ؛عقودال إ

فوقها على أساس  االفئتني الفنية وم أعاله، أن يستمر توظيف املوظفني يف "إذ يقر"    ً       وفقا  لفقرة  6
دويل، وأن جيري اإلعالن عن الوظائف احملددة من أجل التوظيف اخلارجي على أوسع نطاق ممكن 

كاتب االحتاد ومن خالل امل وأن ترسل إعالنات الوظائف الشاغرة إىل مجيع إدارات الدول األعضاء يف
 احلاليني؛ توفري فرص الرتقية املعقولة للموظفني جيب مع ذلك االستمرار يفاإلقليمية؛ و 

 موظفي مالك يف   ً فا  ضعي     ً متثيال   املمثلة العامل مناطق من املتقدمني للمرشحني األفضلية تكون أن 7
 من الختيارا يتعني وعندما الدويل التوظيف طريق عن الشاغرة الوظائف ملء يكون عندما ،االحتاد
 من املوظفني بني التوازن مراعاة مع ،للوظيفة املطلوبة املؤهالت فيهم تتوافر مرشحني عدة بني

 النظام املوحد لألمم املتحدة؛ اإللزامي يف والرجال النساء

الرتبة األدىن مباشرة، عندما يكون ملء الوظائف الشاغرة عن طريق  أنه جيوز التوظيف يف 8
     ً فهوما  تستوىف فيه مجيع املؤهالت املطلوبة، على أن يكون م يتقدم أي مرشح مل التوظيف الدويل، إذا

أن املرشح املعين سيتعني عليه استيفاء شروط معينة قبل إعطائه مسؤوليات هذا املنصب كاملة وترقيته 
ً     إىل الرتبة احملددة أصال  هلذا  ؛املنصب                   

 توقعة منه،لنتائج املتقييم آثار القرارات املتخذة مبوجب هذا القرار لضمان أن حيقق القرار ا 9

 العام األمني يكلف

بأن ينفذ أفضل السياسات واملمارسات املتعلقة باملوارد البشرية لضمان أن حيقق االحتاد  1
ليت ااسرتاتيجية التكافؤ بني اجلنسني على نطاق منظومة األمم املتحدة  مراعاة مع اإلدارية، أهدافه

ً  وضعها األمني العام لألمم املتحدة، فضال    ؛رارالق ذا األول امللحق يف املذكورة عن األمور                                
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خطة اسرتاتيجية يذ تنفبإعداد و  ، مبساعدة جلنة التنسيق وبالتعاون مع املكاتب اإلقليمية،يقوم أنب 2
تدوم أربع سنوات، تتواءم مع اخلطتني االسرتاتيجية واملالية لالحتاد، وتتضمن  (HRSP) للموارد البشرية
 وموظفيه؛ بغية تلبية احتياجات االحتاد وأعضائهمعايري مرجعية 

لتوزيع اجلغرايف ترمي إىل تيسري االيت توظيف السياسات وإجراءات  يقوم بتحسني وتنفيذ أنب 3
ذا القرار)املعينني (انظر امللحق  املنصف ومتثيل اجلنسني بني املوظفني  ؛الثاين 

م بداية يف متخصصني موظفني يوظف أنب 4  كان كلما  P.2/P.1 املستوى يف فيةالوظي حيا
 من املوظفني نيب والتوازن اجلغرايف التوزيع مراعاة مع املتاحة، املالية املوارد حدود ويف       ً مناسبا   ذلك
 والرجال؛ النساء

        ً استنادا   االحتاد، يف املتخصصة املهنية الكفاءات لتعزيز املوظفني تدريب مواصلة بغية يقوم، أنب 5
 املديرين من كلل تدرييب برنامج تنفيذ كيفية  بدراسة االقتضاء، حسب املوظفني، مع مشاورات إىل

لس إىل لكذ عن       ً تقريرا   يقدم وأن االحتاد بأكمله، يف املتاحة املالية املوارد حدود يف وموظفيهم  ؛ا

لستقدمي تقاريره السنوية إىل  أن يستمر يفب 6 ، يجية للموارد البشريةاخلطة االسرتات تنفيذحول  ا
          ً    ، إلكرتونيا  إن لساوأن يقدم إىل  مبا يف ذلك املسائل ذات الصلة بالعالقات بني اإلدارة واملوظفني،

ً  خذة عمال  ، وعن التدابري األخرى املتباخلطة االسرتاتيجية للموارد البشرية أمكن، إحصاءات تتعلق       
 ؛القرار ذا

 خلاصةا نحو املطلوب يف تقرير األمني العام لألمم املتحدة بشأن التدابريبأن يقوم، على ال 7
حة اجلنسيني، بتقدمي تقرير عن التقدم احملرز فيما يتعلق مبكاف واالنتهاك االستغالل من للحماية

لس وموافاته باملستجدات، حسب  االستغالل واالنتهاك والتحرش اجلنسي يف مكان العمل إىل ا
 االقتضاء؛

فيما  مارساتاملو  اتسياسال استعراضأن ينظر يف نتائج تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بعنوان " 8
          ً قدم تقريرا  " فيما يتعلق باالحتاد، وياملتحدة األمم منظومة نظماتم يف املخالفات عن املبلغني خيص

لس بشأن التدابري املتخذة،  إىل ا
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 جملس االحتاد يكلف

من  2                                                      ً       سرتاتيجية للموارد البشرية املمتدة ألربع سنوات املعدة وفقا  للفقرةبأن ينظر يف اخلطة اال 1
خلطة االسرتاتيجية ا ينظر يف التقارير السنوية املتعلقة بتنفيذو ، ويوافق عليها "يكلف األمني العام"

 ؛الالزمة للموارد البشرية وتنفيذ هذا القرار، ويتخذ القرار بشأن التدابري

ة وتنميتها املوارد البشرية واملالية الالزمة ملعاجلة املسائل املتعلقة بإدارة املوارد البشريبأن يكفل توفري  2
 حدود امليزانية املعتمدة؛ ظهورها، وذلك يف االحتاد فور يف

                                              ً                            بأن خيصص املوارد املناسبة للتدريب أثناء العمل وفقا  لربنامج حمدد على أن متثل هذه  3
املائة من امليزانية احملددة للنفقات  يف 3 نسبة مستهدفة قدرها          ً ميكن عمليا   املوارد بقدر ما

 باملوظفني؛ اخلاصة

 املوجودة واردامل حدود يف يعتمد وأن االهتمام، من ممكن قدر بأكرب التوظيف مسألة يتابع أنب 4
 من الكايف دالعد جذب بغية التدابري من       ً ضروريا   يراه ما املتحدة، لألمم املوحد النظام مع    ً شيا  اومت

 )جو )ب راتالفق خاصة بصورة احلسبان يف يأخذ أن االحتاد على وظائف إىل املؤهلني املرشحني
 .أعاله "اعتباره يف يضع وإذ" من )وو

 

 -) 2002(املراجع يف مراكش،  -) 1998(املراجع يف مينيابوليس،  -) 1994(كيوتو، 
(املراجع  -) 2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006 أنطاليا، يف (املراجع

 )2018ديب،  يف
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َ    مراج ع يفال( 48 بالقرار 1 ملحقال  )2018، ديب    

 المجلس إلى المقدم التقرير يتناولها أن ينبغي أمور
 اإلقليمية المكاتب موظفو فيهم بمن ،الموظفين مسائل بشأن

 التوظيفمسائل و  ،طقاالمن ومكاتب
 ووظائفهم املوظفني ومهام االحتاد االسرتاتيجية أولويات بني االتساق -
 وترقيتهم للموظفني الوظيفي املسار سياسة -
 سياسة العقود -
 املتحدة لألمم املوحد النظام توصيات/بسياسات د     ّ التقي   -
 استعمال أفضل املمارسات -
 عمليات التوظيف واالنفتاح –
 الداخلي والتوظيف اخلارجي التوظيف بني التوازن -
 ذلك خدمات ومرافق للموظفني ذوي اإلعاقة توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف -
اء برامج -  املبكر والتقاعد الطوعي اخلدمة إ
 ختطيط تعاقب املوظفني -
 الوظائف قصرية األجل -
ضمان كفاءة لنتائج العمل املصممة "اخلصائص العامة لتنفيذ خطة لتنمية املوارد البشرية توضح  -

 شجع على العمل"وت وبيئة عمل آمنة ومأمونة ،وفعالية استخدام املوارد البشرية واملالية والرأمسالية

 ذلك جتزئة خطة التنمية إىل بنود حمددة النفقات اإلمجالية لتنمية املوظفني مبا يف -
دف دراسة مجاملتحدة لألمم املوحد النظامحتليل اتساق حزمة تعويضات االحتاد مع  - يع ، 

عناصر تعويضات املوظفني مع العناصر األخرى للموارد البشرية، وذلك اللتماس سبل ختفيف 
 العبء الواقع على امليزانية
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 البشرية املتعلقة باملوارد املقدمة اخلدمات حتسني -
 تقييم أداء املوظفني وتقارير التقييم -
 املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق يفاملوظفون  -
 اخلدمة (بدون انقطاع املهام) أثناء التدريب -
 التدريب اخلارجي (مع انقطاع املهام) -
 اجلغرايف التمثيل -
 التوازن بني اجلنسني -
 تصنيف املوظفني حبسب العمر -
 احلماية االجتماعية للموظفني -
 العمل شروط مرونة -
 واملوظفني اإلدارة بني العالقة -
 العمل مكان يف التنوع -
 استعمال األدوات احلديثة لإلدارة -
 الوظيفي األمانضمان  -
 الروح املعنوية لدى املوظفني والتدابري لتحسينها -

املنظمة  بشأن اجلوانب املختلفة للعمل والعالقات يف املوظفني مجيع نظر وجهات التعبري عن -
 باستخدام االستطالعات واالستبيانات (حسب االقتضاء) جلمع البيانات

االستنتاجات واملقرتحات القائمة على حتديد وحتليل مواطن القوة ومواطن الضعف (املخاطر)  -
نظام األساسي والنظام دخاهلا على الاالحتاد والتعديالت املقرتح إ فيما يتعلق بتنمية املوظفني يف

 اإلداري للموظفني
 ذا القرار 2 امللحق التدابري املتعلقة بتيسري توظيف النساء، على النحو املوضح يف -
 تقييم آثار تنفيذ هذا القرار. -
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َ    مراج ع يفال( 48بالقرار  2ملحق ال  )2018، ديب    

 حاداالت في النساء توظيف تيسير

لالحتاد أن يقوم بالرتويج على أكرب نطاق ممكن إلعالنات الوظائف الشاغرة من أجل ينبغي  1
 تشجيع النساء على تقدمي طلبات التوظيف.

 االحتاد على تقدمي ترشيح نساء. يف األعضاء الدول ُ   َّ ت شج ع 2

ن. 3  ينبغي إلعالنات الوظائف الشاغرة أن تشجع النساء على تقدمي طلبا

تهدفة للنساء،           ً                      االحتاد حرصا  على أن تصل النسبة املس ءات التوظيف املتبعة يفينبغي تعديل إجرا 4
 على األقل من جمموع املرتشحني املنتقلني إىل املرحلة التالية. 50%كل مرحلة من مراحل الفرز و يف

 يف مستويات الرتب اليت ال تتحقق فيها أهداف التوازن بني اجلنسني، يتعني على املدير املسؤول 5
عن التعيني إعداد مذكرة تربر اقرتاح مرشح ال يساعد اختياره على حتسني متثيل اجلنسني يف االحتاد، 

                                    ً  مع أخذ التوزيع اجلغرايف يف االعتبار أيضا .

يئة الظروف املناسبة لتقدمي تدريب متقدم للنساء وتطوير مسارهن الوظيفي يف 6 مكان  ينبغي 
 العمل. العمل وخارج مكان
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 )1998(املراجع يف مينيابوليس،  51لقـرار ا

 شاركة موظفي االتحاد الدولي لالتصاالتم
 في مؤتمـرات االتحاد

 )،1998ن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (مينيابوليس، إ

 ذ يضع يف اعتبارهإ
 أن املوظفني عنصر أساسي لتحقيق أهداف االحتاد؛ ) أ 

 املوارد البشرية مهم لبلوغ أهداف االحتاد؛أن حسن إدارة  )ب
أمهية إقامة عالقات عمل مثمرة بني املوظفني ورب العمل وأمهية مشاركة املوظفني يف إدارة  )ج

 االحتاد؛
أمهية أن يشاور األمني العام جملس املوظفني قبل اختاذ قرارات ذات طابع عام تتعلق بإدارة املوارد  ) د

 ب) من النظام اإلداري للموظفني،.1.1.8           ً        االحتاد، وفقا  للفقرة  البشرية وظروف العمل يف

 إذ يقـرو 
 قوق املوظفني مبوجب الفصل الثامن من النظام األساسي والنظام اإلداري للموظفني،حب

 إذ يالحظو 
لس اخلاصة بإنشاء فريق استشاري يتكون من ممثلني عن أمانة االحتاد وعن ممثلي املوظفني م بادرة ا

لس،وممثلني   عن الدول األعضاء يف ا

 إذ يضع يف اعتباره عالوة على ذلكو 
 ن مشاركة ممثلي املوظفني ستكون مفيدة ملؤمتر املندوبني املفوضني،أ

 قـرري
أن ميثل املوظفني شخصان على األكثر حيضران دورات جملس االحتاد ومؤمترات املندوبني  1

 املفوضني؛
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من                                        ً          راب عن رأي املوظفني يف األمور اليت ختصهم بناء  على دعوةأنه حيق ملمثلي املوظفني اإلع 2
رئيس اجللسة اليت تعاجل املسائل املتعلقة باملوظفني، أو بناء على طلب إحدى الدول األعضاء 

لس، أو بناء  على طلب أحد الوفود يف مؤمترات  يف لس، إذا استدعى األمر يف إحدى دورات ا                                                ً                              ا
 املندوبني املفوضني.

 

 ) 1998(املراجع يف مينيابوليس،  -) 1994(كيوتو، 
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 )1994(كيوتو،  53رار ـالق
 باالضطالع الكاملالتدابير التي تسمح لألمم المتحدة 

 من ميثاق األمم المتحدة 75بموجب المادة بأي والية 
 )،1994إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (كيوتو، 

 بعد االطالع على
 يف املنتسبني) إللغاء صفة 1973طورمولينوس، -القرار الذي اعتمده مؤمتر املندوبني املفوضني (مالقة

 )، 1982لالتفاقية الدولية لالتصاالت (نريويب، الثالثاالحتاد، والربوتوكول اإلضايف 
 يضع يف االعتبارإذ و 

د واعتم ةاإلضافي التوقف استخدام الربوتوكو ) قد قرر 1989أن مؤمتر املندوبني املفوضني (نيس، 
 الذي يعاجل نفس موضوع هذا القرار، 47القرار 

 يعي عالوة على ذلكإذ و 
 ،                                            ً                                          الطلب الذي كرره األمني العام لألمم املتحدة مؤخرا  ملواصلة تطبيق التدابري اليت تسمح لألمم املتحدة

من ميثاق األمم  75مبوجب املادة  ي واليةباالضطالع بأيف املاضي  احلالكما كان ،  إن اقتضى األمر
 املتحدة،
 ررـيق

 مبوجب دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته (جنيف، ،األمم املتحدة تتمتعتظل أن  1
) املتعلقة 1965باإلمكانية اليت ختوهلا هلا أحكام االتفاقية الدولية لالتصاالت (مونرتو،  ،)1992

 من ميثاق األمم املتحدة؛ 75 مبقتضى املادة والية تضطلع بأيعندما  باملنتسبني
 أعاله. 1وأن يدرس جملس االحتاد كل حالة تتعلق بالفقرة  2
 

 )1994(كيوتو، 
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 )1994(كيوتو،  55رار ـالق

 استخدام شبكة االتصاالت التابعة لألمم المتحدة
 لتسيير حركة االتصاالت التابعة للوكاالت المتخصصة

 )،1994إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (كيوتو، 

 إذ يضع يف اعتباره

) 1947 االتفاق املعقود بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل لالتصاالت (أتالنتيك سييت، أ ) 
 من هذا االتفاق؛ 16سيما املادة  وال

)، الذي يسمح لشبكة االتصاالت 1989الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني (نيس، 50القرار  ب)
                                                     ً            التابعة لألمم املتحدة أن تسري حركة الوكاالت املتخصصة وفقا  لشروط حمددة،

 وإذ يالحظ

يتخذ االحتاد الدويل لالتصاالت اإلجراءات الضرورية  بأنطلب األمني العام لألمم املتحدة  أ ) 
 استخدام شبكة االتصاالت التابعة لألمم املتحدة؛ من الوكاالت املتخصصةكني الالزمة لتم

، 1989 ماألمم املتحدة لالتصاالت منذ عا ودائرةالحتاد الدويل لالتصاالت بني االتعاون الوثيق  ب)
 من أجل تعزيز شبكة اتصاالت األمم املتحدة،

 ررـيق

خدام ة الوكاالت املتخصصة الراغبة يف استأن يسمح لشبكة اتصاالت األمم املتحدة بتسيري حرك
 هذه الشبكة شريطة ما يلي:

تحملها التكلفة اليت تأساس على  هذه خدمة االتصاالت رسومأن تدفع الوكاالت املتخصصة  1
ا اإلدارات يف إطار الدستور واالتفا التعريفاتاألمم املتحدة لتشغيل هذه اخلدمة و  قية اليت حدد

 ائح اإلدارية وممارسات االحتاد؛)، واللو 1992(جنيف، 
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أن يقتصر استخدام الشبكة على اهليئات الرئيسية لألمم املتحدة وبرامج األمم املتحدة ومكاتبها  2
 ا املتخصصة؛الووكا

 املتحدة؛ أن تقتصر عمليات اإلرسال على تبادل املعلومات املتعلقة بتسيري شؤون منظومة األمم 3

) واللوائح اإلدارية 1992    ً                          وفقا  للدستور واالتفاقية (جنيف،أن يتم تشغيل الشبكة  4
 االحتاد، وممارسات

 يكلف األمني العام 

 تحدةاألمم امل دائرةأن يتابع بدقة تطور شبكة اتصاالت األمم املتحدة وأن يواصل التعاون مع 
 وأن يقدم التوجيهات املناسبة هلذا الغرض،  لالتصاالت

 على ذلكيكلف األمني العام عالوة 
 األمني العام لألمم املتحدة.علم بأن ينقل نص هذا القرار إىل 

 

 )1994(كيوتو، 
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 )1994(كيوتو،  56رار ـالق

 في اتفاقية الرابعة من المادة 11احتمال مراجعة القسم 
 امتيازات الوكاالت المتخصصة وحصاناتها

 )،1994ت (كيوتو، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاال

 بعد االطالع على

الصادر عن مؤمتر  31 )، والقرار1952الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني (بوينس أيرس،  28القرار 
الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني (مونرتو،  23)، والقرار 1959املندوبني املفوضني (جنيف، 

 40 )، والقرار1973طورمولينوس، -الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني (مالقة 34)، والقرار 1965
الصادر عن مؤمتر املندوبني  53)، والقرار 1982الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني (نريويب، 

 )،1989املفوضني (نيس، 

 وإذ يضع يف اعتباره

اد الدويل الوارد يف ملحق دستور االحت اتصاالت الدولة                      ً           التناقض الذي يبدو قائما  بني تعريف  أ )
يف اتفاقية امتيازات الوكاالت الرابعة من املادة  11أحكام القسم و ) 1992لالتصاالت (جنيف، 
ا؛  املتخصصة وحصانا

ا مل تعدل على النحو الذي طلبته مؤمترات  ب) أن اتفاقية امتيازات الوكاالت املتخصصة وحصانا
-)، ومالقة1965)، ومونرتو (1959)، وجنيف (1952س أيرس (املندوبني املفوضني يف بوين

 )،1989)، ونيس (1982)، ونريويب (1973طورمولينوس (

 رر ـيق

)، ومونرتو 1959)، وجنيف (1952تأكيد مقررات مؤمترات املندوبني املفوضني يف بوينس أيرس (
)، ومقررات مؤمتر املندوبني 1989)، ونيس (1982)، ونريويب (1973طورمولينوس (-)، ومالقة1965(

) القاضية بعدم إدراج رؤساء الوكاالت املتخصصة ضمن السلطات 1992املفوضني اإلضايف (جنيف، 
 ليها،أو بالرد ع اتصاالت الدولةبإرسال  باعتبارهم خمولني) 1992الواردة يف ملحق الدستور (جنيف، 
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 عن األمل يعرب

 نظر يف هذه املسألة، وأن تراعي املقرر أعاله فتدخل التعديلبأن توافق األمم املتحدة على إعادة ال
ا،الرابعة  من املادة 11 الالزم يف القسم  يف اتفاقية امتيازات الوكاالت املتخصصة وحصانا

لس  يكلف ا

 بأن يقوم باخلطوات الالزمة لدى هيئات األمم املتحدة املختصة للوصول إىل حل مرض.

 

 )1994(كيوتو، 
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 )1994(كيوتو،  57رار ـالق

 وحدة التفتيش المشتركة

 )،1994إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (كيوتو، 
       ِّ إذ يذك ر

 )،1989الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني (نيس،  52بالقرار 
             ً وقد أخذ علما  

 )،1994لس إىل مؤمتر املندوبني املفوضني (كيوتو، اباألقسام ذات الصلة من تقرير 
 يضع يف اعتبارهإذ و 

 ؤديهتأنه من املناسب لالحتاد الدويل لالتصاالت أن يستمر يف االستفادة من الدور املفيد الذي 
 بصفتها وحدة مستقلة للتفتيش والتقييم تابعة لألمم املتحدة، )JIU(وحدة التفتيش املشرتكة 
 عاميكلف األمني ال

يش املشرتكة لس تقارير وحدة التفتاأن يواصل التعاون مع وحدة التفتيش املشرتكة وأن يقدم إىل 
م االحتاد، مع التعليقات اليت يراها مناسبة،  اليت 

لس  يكلف ا
ا                                                                                    ً أن ينظر يف تقارير وحدة التفتيش املشرتكة اليت يقدمها األمني العام، وأن يتخذ ما يراه مناسبا    .بشأ

 

 )1994(كيوتو، 
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َ    مراج ع يفال( 58رار ـالق  )2014بوسان،     

 ،المنظمات اإلقليمية لالتصاالتو  بين االتحادتوطيد العالقات 
 واألعمال التحضيرية اإلقليمية لمؤتمر المندوبين المفوضين

 )،2014بوسان، الدويل لالتصاالت ( حادلالتإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

    ِّ يذك رإذ 

 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني؛1994 (كيوتو، 58 بالقرار أ ) 

 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني؛2002 (مراكش، 112 بالقرار ب)

 بالقرارات التالية: ج)

األعمال ، بشأن (WRC) للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (Rev. WRC-07) 72القرار  -
 ؛العاملية لالتصاالت الراديويةللمؤمترات  اإلقليميةالعاملية و التحضريية 

َ    مراج ع يفال( 43 رارالق - ، بشأن (WTSA) ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2012 ،ديب    
 األعمال التحضريية اإلقليمية للجمعيات العاملية لتقييس االتصاالت؛

َ    مراج ع يفال( 31 رارالق - ، بشأن (WTDC) ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2010 آباد، حيدر    
األعمال التحضريية اإلقليمية للمؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت، وقد اعتمد املؤمتر العاملي 

 ،2006 الدوحة، قطر، يف لتنمية االتصاالت هذا القرار للمرة األوىل

 إذ يعرتفو 

مترات ؤ عقد م يف حتتفظ الدول األعضاء حبقها تنص على أن: " حاددستور االتمن  43 بأن املادة
ميكن  تصاالت اليتاالترتيبات إقليمية وإنشاء منظمات إقليمية، بغية تسوية مسائل  واختاذإقليمية، 

 "،... الصعيد اإلقليميأن تعاجل على 
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 اعتباره يف يضعإذ و 

هض بأن التعاون الوثيق من شأنه أن ين       ً       ً اعتقادا  مشرتكا  واملنظمات اإلقليمية  حاداالتأن لدى  أ ) 
 املنظمات؛ بتطوير االتصاالت اإلقليمية، خاصة بفضل التعاون بني

جمموعة االتصاالت آلسيا واحمليط  سيما ال ،1لالتصاالت الرئيسية الست أن املنظمات اإلقليمية ب)
، وجلنة البلدان األمريكية (CEPT) ، واملؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت(APT) اهلادئ

وجملس الوزراء العرب لالتصاالت ، (ATU) لالتصاالتواالحتاد اإلفريقي ، (CITEL)لالتصاالت 
جمال  يف والكومنولث اإلقليمي (LAS) الدول العربيةواملعلومات الذي متثله األمانة العامة جلامعة 

 ؛حاداالت ، تسعى إىل التعاون الوثيق مع(RCC) االتصاالت

املنظمات اإلقليمية هذه مع أوثق          ً  حاد تعاونا  أن هناك حاجة مستمرة إىل تعاون االت ج)
 قليمية؛ها هذه املنظمات املعنية باألمور اإلب            ً                            لالتصاالت، نظرا  إىل األمهية املتزايدة اليت تكتس

 تيتعلق باألعمال التحضريية للمؤمترات واجلمعيات اليت تنظمها القطاعا والتعاون معها فيما
السنة اليت  الثالثة ومؤمترات املندوبني املفوضني من خالل تنظيم ستة اجتماعات حتضريية يف

 املؤمتر؛ تسبق

وتنص  ادحاالتأنشطة  يف تشجع مشاركة منظمات االتصاالت اإلقليمية حاداتفاقية االتأن  د )
 ؛حاداالت مؤمترات يف بصفة مراقبعلى حضورها 

ّ       الست لالتصاالت قد نس قت أعمأن املنظمات اإلقليمية  ) ه  ؛املؤمتر اهلا التحضريية بشأن هذا                 

 

  
_______________ 

 ا قائمة وترد. الدستور من 43 املادة يف إليه املشار النحو على إقليمية اتصاالت منظمة عشرة إحدى هناك 1
لس عن الصادر 925 القرار يف  تارخت أن األساسية الست املنظمات غري اخلمس اإلقليمية للمنظمات وميكن. ا

 .حاداالت يف األخرى واألنشطة اإلقليمية التحضريية االجتماعات يف املشاركة
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ا اإلدارات اليت شاركت و )  أن العديد من املقرتحات املشرتكة املقدمة إىل هذا املؤمتر قد أعد
ا املنظمات اإلقليمية الست يف  لالتصاالت؛ األعمال التحضريية اليت اضطلعت 

ستوى اإلقليمي وإتاحة الفرصة للمناقشات األقاليمية قبل أن توحيد وجهات النظر على امل ) ز
 املؤمترات؛ اآلراء أثناء هذه يف تيسري مهمة التوصل إىل توافق قد أدى إىلاملؤمتر، 

 األقاليمية؛ أن هناك حاجة إىل تنسيق عام للمشاورات ح)

عاملية لالتصاالت الشهدته األعمال التحضريية للمؤمترات  فوائد التنسيق اإلقليمي على حنو ما ط)
 االتصاالت،                                                ً                       الراديوية واملؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت وأخريا  اجلمعيات العاملية لتقييس

 يالحظإذ و 

الصادر عن مؤمتر املندوبني السابق ) 1992 (جنيف، 16 األمني العام مبقتضى القرار تقريرأن  أ ) 
م تقيي حاداالت جلسمعلى  توفره، أن ييسر، من شأنه، عند )1992 املفوضني اإلضايف (جنيف،

 ؛حادلالت احلضور اإلقليمي

حاد واملنظمات اإلقليمية لالتصاالت أثبتت أن العالقة بني املكاتب اإلقليمية لالت ب)
ا  الكبرية؛ فائد

ت تلك املنظمات اإلقليمية لالتصاال يف           ً ليست أعضاء   حاداالت يف أن بعض الدول األعضاء ج)
 ،" أعالهاعتباره يف يضع إذ"من  ب) الفقرة يف املذكورة

 احلسبان يف يأخذ وإذ

الفوائد من حيث الكفاءة اليت ستجنيها مؤمترات املندوبني املفوضني وغريها من املؤمترات واجلمعيات 
 ،اءاألعض للدول املسبقةزيادة حجم ومستوى األعمال التحضريية  جراءاألخرى للقطاعات من 
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 ررـيق

ستة ذلك تنظيم  يف مبا املنظمات اإلقليمية لالتصاالت،توطيد عالقاته ب حاد يفاالتمر أن يست 1
اليت  ملؤمترات املندوبني املفوضني وغريها من املؤمترات واجلمعيات األخرى ةإقليمي ةحتضريي اتاجتماع
 ؛، حسب االقتضاءالقطاعات تنظمها

باملنظمات اإلقليمية لالتصاالت ومن خالل ، من خالل تعزيز عالقاته حاداالتأن يشمل  2
األعمال التحضريية اإلقليمية ملؤمترات املندوبني املفوضني واملؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية ومؤمترات 
ومجعيات االتصاالت الراديوية واملؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت واجلمعيات العاملية لتقييس 

ظمات تنتمي إىل أي منظمة من املن ال ضاء بدون استثناء حىت وإن كانتاالتصاالت، مجيع الدول األع
ذلك مبساعدة " أعاله، و اعتباره يف يضع إذ من " ب)الفقرة  يف اإلقليمية الست لالتصاالت املذكورة

 الضرورة، مكاتبه اإلقليمية عند

 كذلك  يقرر

وضني إىل مواصلة أعماهلا التحضريية ملؤمترات املندوبني املف املنظمات اإلقليمية لالتصاالتأن يدعو 
 أقاليمية، اجتماعات تنسيقية أن تعقد، قدر اإلمكان،ذلك  يف مبا

 بالتعاون الوثيق مع مديري املكاتب الثالثة ،يكلف األمني العام

ائل اليت سمبواصلة التشاور مع الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية بشأن الو  1
 املفوضني؛ ميكن من خالهلا تقدمي املساعدة لدعم أعماهلا التحضريية للمؤمترات املقبلة للمندوبني

مع مراعاة  ،نظر فيهلل مجلسالإىل  املذكورة أعاله نتائج تلك املشاورات عنتقرير تقدمي  مبتابعة 2
 ؛ذلك مجلس بعدال إىلتقارير منتظمة وبتقدمي ، التجارب املماثلة
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ذه العملية،  3              ً                       ً                                           بأن يقدم، بناء  على هذه املشاورات وحرصا  على ارتباط مجيع الدول األعضاء 
، حضرييةاألعمال الت يف اإلقليمية ودون اإلقليمية ومنظمات االتصاالتاملساعدة إىل الدول األعضاء 

 قبيل: جماالت من يف ،2البلدان النامية سيما ال

حاد أو ويفضل أن يكون ذلك قبل األحداث الرئيسية لالت حادلالتتنظيم اجتماعات حتضريية  -
 أعاله)؛ "يقرر" من 2 الفقرة بعدها (على النحو املشار إليه يف

دف التوصل إىل ما ميكن حتقيقه من تقارب  - تيسري عقد اجتماعات تنسيقية أقاليمية 
 الرئيسية؛ القضاياوجهات النظر األقاليمية بشأن  يف

ثلي املنظمات اإلقليمية لالتصاالت على حضور االجتماعات التنسيقية مساعدة مم -
األقاليمية املذكورة أعاله وذلك من خالل توفري منح، حسب االقتضاء وضمن حدود 

حضور  حاد واخلطة املالية املعتمدة، للممثلني من البلدان النامية الذين يرغبون يفميزانية االت
 االجتماعات املذكورة؛

القضايا الرئيسية اليت ينبغي أن تبت فيها املؤمترات واجلمعيات املقبلة املشار إليها  حتديد -
 أعاله، "يقرر" من 2 الفقرة يف

 مجلساليكلف 

ا، بدراسة التقارير املعروضة عليه وباختاذ اإلجراءات املناسبة  ذلك ا يفمبون، لتعزيز هذا التعا بشأ
 ألعضاءعلى الدول غري ا مجلسال واستنتاجاتالرتتيبات الالزمة لتوزيع نتائج هذه التقارير 

     ً                                   ، آخذا  بعني االعتبار اإلجراءات املشار إليها لالتصاالت وعلى املنظمات اإلقليمية مجلسال يف
 ،ه" أعالالثالثة املكاتب مديري مع الوثيق بالتعاون العام، األمني يكلف" من 3 الفقرة يف

  
_______________ 

ا الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاد                   ً                تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية  2 ا
 مبرحلة انتقالية.
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 األعضاء الدول يدعو
 القرار. تنفيذ هذا يف إىل املشاركة بفعالية

 

 )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 1994(كيوتو، 
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 )1994(كيوتو،  59رار ـالق

 من محكمة العدل الدولية فتاوىطلب 

 )،1994إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (كيوتو، 

 بعد االطالع على
 ن االتفاق املعقود بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل لالتصاالت اليت تنص علىالسابعة م املادة أ )

لس  الفتاوىأن طلبات  من حمكمة العدل الدولية ميكن أن يوجهها مؤمتر املندوبني املفوضني أو ا
 عندما يعمل مبوجب ترخيص من مؤمتر املندوبني املفوضني؛

لس بشأن " ب) االحتاد باحملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية"،  ارتباطاملقرر الذي اختذه ا
 هذا املقرر؛ بناء علىف باختصاص احملكمة، األمني العام لالعرتا أصدرهالذي  اإلعالنو 

األحكام الواردة يف ملحق النظام األساسي للمحكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، اليت ينطبق  ج)
                                                                          ً         مبوجبها هذا النظام بكامله على كل منظمة دولية حكومية تعرتف باختصاص احملكمة، طبقا  للفقرة 

 ي للمحكمة؛يف النظام األساسالثانية من املادة  5
من النظام األساسي للمحكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، اليت مبوجبها  الثانية عشرة املادة د )

كمة العدل املذكور أعاله، أن يعرض على حم لإلعالن                                    ً يستطيع جملس االحتاد الدويل لالتصاالت، تبعا  
 ،اإلدارية الدولية مسألة صالحية حكم صادر عن احملكمة

 يالحظ
من النظام  ةالثانية عشر                              ً        من حمكمة العدل الدولية، تطبيقا  للمادة فتاوى     َّ          لس خمو ل أن يطلب اأن 

 األساسي للمحكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية.
 

 )1994(كيوتو، 
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 )1994(كيوتو،  60رار ـالق

 الوضع القانوني

 )،1994إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (كيوتو، 
 على  بعد االطالع

لس الفدرايل السويسري واالحتاد الدويل لالتصاالت،  1971يوليو  22االتفاق املؤرخ  واملعقود بني ا
 لتحديد الوضع القانوين هلذه املنظمة يف سويسرا، وترتيبات التنفيذ املصاحبة له،

             ً        وقد أخذ علما  بارتياح
) 20 من تقريره إىل مؤمتر املندوبني املفوضني (الوثيقة 1.7.2.2لس يف القسم اباملالحظات اليت أبداها 

 )،1989الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني (نيس،  56بشأن القرار 
 يكلف األمني العام 

وحة لالحتاد ليتأكد من أن االمتيازات واحلصانات املمن     ً تباعا  هذا االتفاق وكيفية تطبيقه يستعرض أن 
فئة ملا حتصل عليه الوكاالت األخرى التابعة لألمم املتحدة اليت مقرها الدويل لالتصاالت مكا

لس عند احلاجة، يف                        ً                   سويسرا وأن يقدم تقريرا  إىل ا
لس  يكلف ا

 هذا املوضوع إىل مؤمتر املندوبني املفوضني القادم، إذا دعت الضرورة. حول              ً أن يقدم تقريرا  
 

 )1994(كيوتو، 
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َ    مراج ع يفال( 64 القـرار  )8201، ديب    

 تكنولوجيا/االتصاالت مرافق إلى تمييزي غير أساس على النفاذ
 ذلك بما في ،وتطبيقاتها وخدماتها الحديثة واالتصاالت المعلومات
 واالجتماعات اإللكترونية ،التكنولوجيا ونقل التطبيقية البحوث

 متفق عليها شروط أساس على

 ،)2018ديب، ( لالتصاالت الدويل لالحتاد املفوضني املندوبني مؤمتر إن

    ِّ يذك ر إذ

 وعلى ،(2005) وتونس (2003) جنيف يف مبرحلتيها املعلومات تمع العاملية القمة بنتائج ) أ 
 بشأن تونس عمل برنامج من 107و 90 وبالفقرتني تونس، التزام من 19و 18و 15 الفقرات األخص
 املعلومات؛ جمتمع

َ  املراج ع( 64 بالقرار )ب  املفوضني؛ املندوبني ملؤمتر) 2010غواداالخارا،  يف     

َ  املراج ع( 15 القرار      ً وخاصة   ،(WTDC) االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر بنتائج )ج      
َ  املراج ع( 20 القرارو  ،التكنولوجيا ونقل التطبيقي البحث بشأن) 2010 آباد، حيدر يف      
 اوتكنولوجي االتصاالت مرافق إىل متييزي غري أساس على النفاذ بشأن) 2010 آباد، حيدر يف

ا احلديثة (ICT) املعلومات َ  املراج ع( 37 القرارو  ،تطبيقات من ا يتصل وما وخدما ) 2014ديب،  يف     
 ؛الرقمية الفجوة سد بشأن

تمع املعلومات نتائج احلدث الرفيع املستوىب ) د ) 2014 (جنيف، (WSIS+10) للقمة العاملية 
تلك املتعلقة بنقل الدراية والتكنولوجيا والنفاذ على أساس غري متييزي من خالل االضطالع سيما  ال

ذا الصدد  ؛باألنشطة الالزمة 

) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن تعزيز قدرات االحتاد 2014بوسان،  (املراجع يف 167بالقرار  ) ه
أعمال  ة والوسائل الالزمة إلحراز التقدم يفيتعلق باالجتماعات اإللكرتوني الدويل لالتصاالت فيما

 ؛عللجمي االحتاد والذي يؤكد على أن هناك حاجة إلجراءات تضمن املشاركة العادلة واملنصفة
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َ  املراج ع( 71بالقرار  ) و  ) ملؤمتر املندوبني املفوضني،2014بوسان،  يف     
 االعتبار يف يأخذ وإذ

 السياسي لتقدما حتقيق يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت تكتسيها اليت األمهية ) أ 
 ؛والثقايف واالجتماعي واالقتصادي

ع املستوى البيان الصادر عن احلدث الرفي التحديات الواردة يفالفصول اليت تتناول الديباجة و  )ب
(WSIS+10) )،منه، 8 الفقرةو  4 الفقرة)، وخاصة 2014 جنيف 
     ً أيضا   االعتبار يف يأخذ وإذ

 تكنولوجيا/االتصاالت بتنمية النهوض يف       ً جوهريا       ً دورا   يؤدي لالتصاالت الدويل االحتاد أن ) أ 
ا واالتصاالت املعلومات  خبطوط تعلقي فيما األخص وعلى ،االحتاد والية ضمن     ً  عامليا ، وتطبيقا

 خطوط يةبق تنفيذ يف مشاركته إىل باإلضافة تونس، عمل برنامج من 6وجيم 5وجيم 2جيم العمل
 تونس؛ عمل برنامج من 8وجيم 7جيم العمل خطا       ً وخصوصا   العمل
 تكنولوجيا/االتصاالت مرافق تنمية تأمني إىل اهلادفة اجلهود الغرض هلذا ينسق، االحتاد أن )ب

 احلديثة التصاالتاخدمات  وإىل املرافق هذه إىل بالنفاذ تسمح متسقة بطريقة واالتصاالت املعلومات
او   متييزي؛ غري أساس على تطبيقا
 الرقمية، الفجوة سد على يساعد النفاذ هذا أن )ج

 كذلك  االعتبار يف يأخذ وإذ
 تنمية أجل نم العاملي املستوى على اسرتاتيجية حتدد اليت املسائل بشأن مقرتحات إعداد ضرورة

ا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت  تعبئة تسهيلو  االحتاد،نطاق والية  يف ،وتطبيقا
 اهلدف، هذا لتحقيق الضرورية املوارد

 وإذ يؤكد
رية من خالل حتقق منافع كثسوف  االحتاداجتماعات  للدول األعضاء يفأن املشاركة العادلة واملنصفة 

 واجتماعاته، االحتادأعمال  تيسري وتوسيع نطاق املشاركة يف
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 يالحظ وإذ
ا  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/مرافق االتصاالت أن ) أ  اوخدما  إعداد يتمديثة احل وتطبيقا

 ؛االحتاد يف االتصاالت تقييس وقطاع الراديوية االتصاالت قطاع توصيات على     ً بناء   معظمها
 اجلهود رةمث هي االتصاالت وتقييس الراديوية االتصاالت قطاعي عن الصادرة التوصيات أن )ب

ا االحتاد داخل التقييس عملية يف املشاركني مجيع يبذهلا اليت اجلماعية  بني اآلراء بتوافق مدتعت وأ
 ؛االحتاد يف األعضاء

 صاالتواالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت مرافق إىل النفاذ على املفروضة احلدود أن )ج
ا ا وخدما  حتديدها يتم واليت الوطين املستوى على االتصاالت تنمية عليها تتوقف اليت وتطبيقا

 أمام      ً عائقا   ثلمت االتصاالت، وتقييس الراديوية االتصاالت قطاعي عن الصادرة التوصيات إىل        ً استنادا  
     ً  عامليا ؛ وتوافقها لالتصاالت املتسقة التنمية

َ  املراج ع( 15 القرار ) د  ا؛التكنولوجي ونقل التطبيقي بالبحث املتعلق) 2010 آباد، حيدر يف     
َ  املراج ع( 20 القرار )ه   رافقم إىل متييزي غري أساس على بالنفاذ املتعلق) 2010 آباد، حيدر يف     

ا احلديثة املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت  طبيقات؛ت من ا يتصل وما واالتصاالت وخدما
َ  املراج ع( 71 بالقرار امللحقة لالحتاد االسرتاتيجية اخلطة ) و  املؤمتر، هلذا) 2014 ،بوسان يف     

 يدرك وإذ
 البلدان مجيع بوسع كان  إذا إال حتقيقه يستحيل االتصاالت لشبكات الكامل االتساق أن أ ) 

 االتصاالت وجياتتكنول إىل متييزي غري أساس على النفاذ استثناء، أي دون ،االحتاد عمل يف املشاركة
ا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت ومرافق اجلديدة  من ا تصلي وما احلديثة وخدما
 أساس على عليها فقمت لشروط     ً طبقا   التكنولوجيا، ونقل التطبيقية البحوث ذلك ، مبا يفتطبيقات
 ظماتاملن صالحيات إطار يف الدولية وااللتزامات الوطنية باللوائح املساس عدم مع متبادل،
 ؛األخرى الدولية

الدولية ينبغي تأكيدها أن احلاجة إىل ضمان نفاذ الدول األعضاء إىل خدمات االتصاالت  ب)
    ً  جمددا ؛

َ  املراج ع( 69القرار  ج)  ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت،2012ديب،  يف     
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 يقرر
 إىل متييزي غري أساس على النفاذ تلبية احلاجة إىل ضمان يف االحتاد، والية ضمن االستمرار، 1

ا ومرافقها املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت  البحوث ذلك ا يف، مبتطبيقات من ا يتصل وما وخدما
 قطاعي توصياتل     ً وفقا   أقيمت واليت ،عليها متفق لشروط     ً طبقا   التكنولوجيا، ونقل التطبيقية

 االتصاالت؛ وتقييس الراديوية االتصاالت

 املعلومات نولوجياوتك االتصاالت إىل متييزي غري أساس على النفاذ تسهيل لالحتاد ينبغي أنه 2
ا ومرافقها ا وخدما  لراديويةا االتصاالت قطاعي لتوصيات     ً وفقا   أقيمت واليت وتطبيقا
 االتصاالت؛ وتقييس

 مسألة خبصوص ممكن قدر بأكرب االحتاد يف األعضاء بني التعاون تشجيع لالحتاد ينبغي أنه 3
ا،وت اوخدما ومرافقها املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت إىل متييزي غري أساس على النفاذ  طبيقا
 االستجابة أجل من االتصاالت، وتقييس الراديوية االتصاالت قطاعي لتوصيات     ً وفقا   أقيمت واليت
 تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت خدمات على للحصول املستخدم طلبات إىل

ا احلديثة  ،وتطبيقا

 الثالثة املكاتب مديرييكلف 
 أهدافه، وحتقيق القرار هذا بتنفيذ اختصاصاته حسب بأن يقوم كل منهم

 األعضاء الدول يدعو
ا أن تعيق 1  نفاذال قنياً ت إىل االمتناع عن اختاذ أي تدابري من جانب واحد و/أو متييزية من شأ

ومبادئ القمة العاملية  االحتادمن دستور  1متاشياً مع روح املادة  ،دولة عضو أخرى إىل اإلنرتنتل التام
 ؛(WSIS) تمع املعلومات

 خلدماتا                     ّ    املعلومات واالتصاالت ومزو دي تكنولوجيا /االتصاالت أجهزة   ّ   مصن عي مساعدة إىل 2
اوخ واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت مرافقلضمان أن تكون  والتطبيقات  دما
ا  تقييس قطاعو  الراديوية االتصاالت قطاع عن الصادرة للتوصيات     ً وفقا   أقيمت اليت وتطبيقا
، التكنولوجيا نقلو  التطبيقية البحوث عمليات تسهيلو  ،           ً                متاحة عموما  للجميع دون متييز االتصاالت

تمع املعلومات  مع مراعاة، حيثما يقتضي األمر، نتائج احلدث الرفيع املستوى للقمة العاملية 
(WSIS+10) ،؛2014 (جنيف( 
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 القرار، هذا تنفيذل بينها فيماشاف سبل ووسائل حتقيق مزيد من التعاون والتنسيق استك إىل 3
 يكلف األمني العام، بالتعاون مع مديري املكاتب الثالثة

بإعداد ونشر قائمة باخلدمات والتطبيقات املتاحة على اخلط املتصلة بأنشطة االحتاد وحتديد  1
 اد؛االحت املعلومات الواردة من الدول األعضاء يف                    ً      ميكن النفاذ إليها بناء  على  تلك اليت ال

ضمان ل                                         ً   لتشجيع املشاركة الواسعة كلما أمكن ذلك عمليا ، اختاذ التدابري واخلطوات املناسبة ب 2
 خدمات وتطبيقات االحتاد املتاحة على اخلط؛ املشاركة العادلة واملنصفة جلميع األعضاء يف

أعضاء  الختاذ التدابري الالزمة لتشجيع نفاذ مجيع لصلةبالتعاون والتنسيق مع املنظمات ذات ا 3
 االحتاد إىل خدمات ومواد االحتاد املتاحة على اخلط؛

 برفع تقرير إىل جملس االحتاد بشأن تنفيذ هذا القرار، 4
 كذلك  العام يكلف األمني

تمع عيطل حىت املتحدة لألمم العام األمني إىلذلك توصياته  مبا يف القرار هذا نص بإحالة  الدويل ا
 بالنفاذ يتعلق افيم املتحدة، لألمم متخصصة وكالة بصفته لالتصاالت، الدويل االحتاد موقف على
 ومرافق اجلديدة واملعلومات االتصاالت تكنولوجيات إىل متييزي غري أساس على

ا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت نطاق  يف ،طبيقاتت من ا يتصل وما احلديثة وخدما
ونقل التطبيقية حوث يتعلق بالب وفيما العاملي، التكنولوجي للتقدم     ً هاما       ً عامال   بصفتها االحتاد،والية 

      ً مساعدا      ً امال  ذلك عباعتبار متفق عليها، على أساس شروط  ،بني الدول األعضاء التكنولوجيا فيما
ّ        على سد  الفجوة  الرقمية.      

 

 -) 2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006أنطاليا، (املراجع يف  -) 1994(كيوتو، 
 )2018(املراجع يف ديب،  -) 2014 بوسان، يف (املراجع
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 )8201، ديبع يف      َ املراج  ( 66 لقـرارا

 اد ومنشوراتـهـثائـق االتحو 

 )،2018ن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب، إ

 إذ يضع يف اعتباره

 من اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت؛ 484 الرقم ) أ 

                                                      ّ                                احلاجة إىل تسويق وثائق االحتاد ومنشوراته وتوزيعها بصورة فع الة لتشجيع زيادة استخدام توصيات  )ب
 األخرى؛ االحتاد ومنشوراته

                                    ً  تطور معاجلة املعلومات وإرساهلا إلكرتونيا ؛ )ج

 أساليب التوزيع اجلديدة؛التطور املستمر يف تكنولوجيات النشر و  ) د

 فائدة التعاون مع اهليئات اليت تعمل على وضع املعايري ذات الصلة؛ ه )

ا االحتاد فيما ) و  ه؛يتعلق مبنشورات األمهية املتواصلة حلقوق النشر اليت يتمتع 

 احلاجة إىل حتصيل إيرادات من بيع املنشورات؛ ) ز

 وفعالة على الصعيد العاملي؛احلاجة إىل تنفيذ عملية تقييس سريعة  )ح

 ياسات حتديد األسعار اليت تتبعها هيئات التقييس املختصة األخرى؛س )ط

 أمهية اعتماد أنساق للوثائق تقوم على معايري مفتوحة لتسهيل النفاذ إىل املعلومات، ي)

 إذ يضع يف اعتباره كذلكو 

 يات االتصاالت اجلديدة لتشملأن أحد أهداف االحتاد األساسية هو تعميم فوائد تكنولوج ) أ 
 مجيع سكان العامل؛
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احلاجة إىل تأمني سياسة متناسقة للتمويل وحتديد األسعار تعكس تكاليف اإلنتاج والتسويق  )ب
ات يف ذلك إعداد منتجات جديدة واستعمال طرائق/قنو  والتوزيع مع تأمني استمرارية املنشورات، مبا

 حديثة؛ توزيع

، (IGF) نتدى إدارة اإلنرتنتمل (DCAD) ينامي بشأن النفاذ واإلعاقةالد نشاط التحالف ج)
باالحتاد  الشراكة بني قطاع تقييس االتصاالتو (TSB) مدير مكتب تقييس االتصاالت برعاية

(ITU-T) د منها مجيع اليت تستفيالدينامي بشأن النفاذ واإلعاقة ألغراض تعظيم املنافع  والتحالف
تمع العاملي نتيجة لالتصاالت اإللكرتونية واملعلومات   ،اإلنرتنت لمن خالاملتوفرة قطاعات ا

 يقرر

أن الوثائق اليت يكون اهلدف منها هو تسهيل اإلسراع يف إعداد توصيات االحتاد، جيب أن  1
ألعضاء اأنساق إلكرتونية ومفتوحة ميكن أن يصل إليها أي عضو من الدول                 ً   تكون متوفرة أيضا  يف
 واملنتسبني؛ وأعضاء القطاعات

    ُ                                                                             أن ت نشر الوثائق يف أنساق مفتوحة خمتلفة، أي أنساق ملفات بيانات تستند إىل معيار مفتوح  2
أساسي من املعايري اليت يطورها جمتمع مفتوح، وتؤكدها وحتدثها إحدى هيئات وضع املعايري واملوثقة 

 بشكل كامل واملتاحة للجمهور؛

اين، فإن منشورات االحتاد مباأنه على الر  3 يف ذلك  غم من أهداف إتاحة النفاذ اإللكرتوين ا
مجيع توصيات قطاعات االحتاد، جيب كذلك أن تكون متوفرة عند اللزوم حبيث ميكن أن يصل إليها 
أي عضو من الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبني واجلمهور بصورة عامة، وذلك بإتاحتها 

ّ                            لكرتونية من خالل بيعها أو توزيعها إلكرتونيا ، على أن حيص ل االحتاد مبالغ مناسبة مقابل يف نسخ إ            ً                                       
 املطلوبة؛ أي منشورات أو جمموعة من املنشورات

أن طلب احلصول على أي منشورات صادرة عن االحتاد بأي شكل كان، يقتضي أن يكون  4
ا مبراعاة حقوق النشر اليت يتمت                                                ً الشخص الذي حيصل على هذه املنشورات أو يشرتيها ملزما   ع 

 املنشورات؛ االحتاد واملنصوص عليها يف هذه
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صل عليها من  5 ُ             أن أي منشورات تتضمن توصيات صادرة عن أحد قطاعات االحتاد واليت حي                                                            
االحتاد بأي شكل كان، ميكن أن تستعملها اهليئة اليت حصلت عليها أو أن يستعملها املشرتي يف 

منها، على وجه اخلصوص، االستعماالت اليت تؤدي إىل تقدم أعمال االحتاد أو غريه استعماالت 
دف  من هيئات أو حمافل التقييس املختصة يف جمال وضع املعايري ذات الصلة، أو توفري إرشادات 
إىل اإلعداد ملنتجات أو خدمات وتنفيذها، أو إلكمال الوثائق املتعلقة مبثل هذه املنتجات 

 ت؛اخلدما أو

سبق حبقوق النشر العائدة إىل االحتاد، حبيث يكون على كل شخص أو   ميس أي شيء مما أال 6
نقل منشورات االحتاد، كلها أو أجزاء منها، بقصد بيعها من جديد أن  استنساخ أو كيان يرغب يف

ذا  الشأن؛ حيصل على موافقة خاصة 

بون السعر أعضاء القطاعات واملنتسوضع سياسة تسعري من شقني حبيث تدفع الدول األعضاء و  7
 ،1ق"السو  يدفع اآلخرون، أي غري األعضاء، "سعر القائم على أساس اسرتداد التكاليف، فيما

 يكلف األمني العام

 ن يتخذ التدابري الالزمة لتسهيل تطبيق هذا القرار؛أب 1

ميع الدول األعضاء جل ن ينفذ، ضمن قيود االحتاد املالية، االسرتاتيجيات واآلليات اليت تسمحأب 2
وأعضاء القطاعات واملنتسبني باحلصول على الوسائل الالزمة واستخدامها للوصول إىل وثائق االحتاد 

 اإللكرتوين؛ ومنشوراته بشكلها

                                                        ً                       بأن حيرص على أن تكون أسعار مجيع أنواع منشورات االحتاد أسعارا  معقولة لتشجيع توزيعها  3
 واسع؛ على نطاق

يتيح  التشاور مع األفرقة االستشارية التابعة للقطاعات الثالثة يف االحتاد، مبا ن يسعى إىلأب 4
 يثها؛وحتد إعداد السياسات املتبعة بشأن الوثائق واملنشورات هلذه األفرقة أن تساعد يف

                ً      ً              بأن يرفع تقريرا  سنويا  إىل جملس االحتاد، 5
  

_______________ 
تعريف "سعر السوق": هو السعر الذي حتدده شعبة املبيعات والتسويق ويوضع لتعظيم اإليرادات بدون أن يكون  1

 البيع.     ً       ً           سعرا  مرتفعا  لدرجة تثبط
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 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت
لدان لتنفيذ اسرتاتيجيات وآليات تؤدي إىل تشجيع وتسهيل فعالية استعمال البن يعطي األولوية أب

 والبلدان الساحلية غري النامية والبلدان النامية الصغرية اجلزرية الدول                    ً   سيما أقل البلدان منوا  و  النامية، ال
ا متر اليت ً     املوجودة فعال  على، لوثائق االحتاد ومنشوراته انتقالية مبرحلة اقتصادا وأن  ،الشبكة العاملية           

 االتصاالت. يفعل ذلك بتنسيق وثيق مع مدير مكتب االتصاالت الراديوية ومدير مكتب تقييس
 

 - )2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 1998(املراجع يف مينيابوليس،  -) 1994(كيوتو، 
 )2018(املراجع يف ديب، 
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 )2010(املراجع يف غواداالخارا،  68 القـرار

 ومجتمع المعلومات اليوم العالمي لالتصاالت

 )،2010 غواداالخارا،إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (

 إذ يضع يف اعتباره

تمع املعلومات يف أ )  دعم  أمهية االحتفال السنوي باليوم العاملي لالتصاالت واليوم العاملي 
 ؛لالحتاد الرئيسية االسرتاتيجيةالتوجهات 

يا املعلومات تكنولوج بفضل استعمالاملعلومات  الذي يشهده جمتمعوالتطور  الربوز السريع ب)
                 ً     ً                 ميع أشكاهلا عنصرا  هاما  يف احلياة اليومية،جبتشكل فيه املعلومات  حيثواالتصاالت 

 وإذ يأخذ باحلسبان

ال الذي تقرر فيه االحتف ،) ملؤمتر املندوبني املفوضني1973 نوس،طورمولي-(مالقة 46 القرار أ ) 
ناسبة مبمايو، أي يف تاريخ توقيع االتفاقية الدولية األوىل للربق  17      ً                        سنويا  باليوم العاملي لالتصاالت يف

 االحتاد؛ تأسيس

االحتفال الذي ينص على  2006 مارس 27 املؤرخ 60/252 اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرار ب)
تمع املعلومات 17 السنوي بيوم  ؛         ً      ً              مايو يوما  عامليا  

تمع املعلومات، حيث ج)  برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات الذي اعتمدته القمة العاملية 
 ؛توعية باإلنرتنتتعزيز المت االعرتاف فيه باحلاجة إىل 

على مدى السنوات العشر األخرية  النمو اهلائل الذي شهدته الدول األعضاء يف االحتاد د )
 استعمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يف
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 يقرر أن يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات
ذا اليوم من خالل تنظيم برامج وطنية مالئمة، حتقيقا  ملا  :ليي                 ً                                                ً   إىل االحتفال سنويا  

 ؛جملس االحتاداحلث على البحث وتبادل األفكار بشأن املوضوع الذي يعتمده  -
تمع؛ -  مناقشة خمتلف جوانب هذا املوضوع مع مجيع الشركاء املعنيني يف ا
ذا  إعداد تقرير يبني أهم ما - جرى من مناقشات على الصعيد الوطين بشأن املسائل املتعلقة 

 ؛االحتاد وسائر األعضاء املوضوع، وإرسال هذا التقرير إىل
يتعلق باستعمال آليات الوقاية للحيلولة دون زيادة املخاطر والتهديدات  إذكاء الوعي فيما -

 السيرباين، الفضاء يف
لس  يدعو ا

إىل اعتماد موضوع خاص لالحتفال يف كل عام باليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات، على 
بالتحديات الرئيسية اليت تواجهها البلدان املتقدمة والنامية على حد  أن يكون هلذا املوضوع عالقة

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،/سواء من جراء التطورات اليت تشهدها بيئة االتصاالت
 يدعو الدول األعضاء

على  تعدها عن املسائل الرئيسية اليت جترى مناقشتهاقد إىل تزويد األمني العام بالتقارير اليت 
 الوطين، الصعيد

 يكلف األمني العام
  ً      فقا  هلذا تستند إىل التقارير الوطنية اليت استلمها و    َّ  جمم عةبأن يوزع على مجيع األعضاء وثيقة  1

موعة من بينهم خبصوص جم وفيماالقرار، وذلك بغية تشجيع تبادل املعلومات واآلراء مع األعضاء 
 احملددة؛ االسرتاتيجيةاملسائل 

 املتحدة. مع وكاالت األممإجراء مشاورات ملتحدة و ااألمم ل مع بإقامة اتصا 2
 

 -) 2006(املراجع يف أنطاليا،  -) 1998(املراجع يف مينيابوليس،  -) 1994(كيوتو، 
 )2010 غواداالخارا، يف (املراجع
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 )1994(كيوتو،  69رار ـالق

 التطبيق المؤقت لدستور االتحاد الدولي لالتصاالت
 ) من قبل أعضاء االتحاد1992واتفاقيته (جنيف، 

ً        ً       الذين ليسوا بعد دوال  أطرافا  في صكي  االتحاد المذكورين                   

 )،1994إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (كيوتو، 

 إذ يذكر

تطبيق بعض  بشأن) 1992الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني اإلضايف لالحتاد (جنيف،  1بالقرار 
الصادرة عن نفس  1وبالتوصية رقم  ،                                               ً       ً أجزاء دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته تطبيقا  مؤقتا  

 تنفيذ،االتفاقية ودخوهلما حيز البالدستور و ب الوثائق املتعلقةهذا املؤمتر واملتعلقة بإيداع 

 يالحظإذ و 

 1994يوليو  1        ِّ                  د دخال حي ز التنفيذ يف تاريخ أنه على الرغم مـن أن الدستور واالتفاقية املذكورين قـ
التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام قبل هذا التاريخ، فإن  وثائقبني األعضاء الذين أودعوا 

 يوافقون اليت وثائقهم    ً     ً                                  بلدا  عضوا  يف االحتاد قد أودعوا لدى األمني العام  184    ً           عضوا  فقط من بني  56
ا  تني املعاهدتني،مبوجبها على االلتزام 

 إىل      ً ونظرا  

أسرع  يف وثائقهمإىل مجيع األعضاء يف االحتاد لكي يودعوا  1النداء الذي وجهه املؤمتر يف التوصية رقم 
 ،وقت ممكن

 يضع يف اعتبارهإذ و 

أن حسن سري العمل يف االحتاد بصفته منظمة دولية حكومية يقتضي أن حتكمه جمموعة واحدة من 
 ) ويف االتفاقية (جنيف،1992األحكام والقواعد املتضمنة يف صكه األساسي، الدستور (جنيف، 

 )، اليت تكمل أحكامها أحكام الدستور املذكور،1992
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 ررـيق
ً       ً                      اد الذين مل يصبحوا بعد دوال  أطرافا  يف دستور االحتاد الدويل أن يوجه نداء إىل مجيع أعضاء االحت                         

                  ً                                     ) لكي يطبقوا مؤقتا  أحكام هذين الصكني يف انتظار أن يصبحوا 1992لالتصاالت واتفاقيته (جنيف، 
ً       ً                دوال  أطرافا  عن طريق إيداع  اتني وثائقهم    لدى األمني العام اليت يوافقون مبوجبها على االلتزام 

ا حىت تاريخ 210وأن يؤكد أن أحكام الرقم  املعاهدتني،  يداع.اإل من الدستور املذكور سيتم العمل 
 

 )1994(كيوتو، 
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َ    مراج ع يفال( 70القـرار   )8201، ديب    

 تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين في االتحاد
من خالل  وتمكين المرأة ترويج المساواة بين الجنسينو 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/االتصاالت

 )،2018ديب، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (

       ِّ إذ يذك ر

من أهداف التنمية  5، واهلدف (UNGA)للجمعية العامة لألمم املتحدة  70/1بالقرار  أ ) 
 يات"؛ساء والفت"حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل الن املتمثل يف (SDG)املستدامة 

املؤمتر العاملي لتنمية  يف (ITU-D)باالحتاد  باملبادرة اليت اختذها قطاع تنمية االتصاالت )ب
) الذي أحيل إىل 1998 (فاليتا، 7 ) اليت أدت إىل اختاذ القرار1998 (فاليتا، (WTDC) االتصاالت

 معيناالحتاد  إنشاء فريق مهام يف          َّ     ) والذي نص  على 1998 مؤمتر املندوبني املفوضني (مينيابوليس،
 اجلنسني؛ باملساواة بني

) 1998 (مينيابوليس، 70 ) مبوجب قراره1998 (فاليتا، 7 بتأييد مؤمتر املندوبني املفوضني للقرار )ج
تنفيذ مجيع الربامج وخطط العمل  يف 1الذي يقرر فيه املؤمتر إدماج منظور املساواة بني اجلنسني

 االحتاد؛ يف

  
_______________ 

ييم النتائج املرتتبة على تق بني املرأة والرجل هو عملية تتمثل يف"منظور املساواة بني اجلنسني": تعميم مبدأ املساواة  1
ادين وعلى مجيع مجيع املي ذلك التشريع والسياسة العامة أو الربامج يف أي مشروع فيما خيص املرأة والرجل مبا يف

الرجل على حد سواء و املستويات. وهذا املبدأ عبارة عن اسرتاتيجية ترمي إىل أن تكون األمور اليت تشغل بال املرأة 
ما جزءا  ال يتجزأ من عمليات التصميم والتنفيذ واملراقبة والتقييم، حبيث يستفيد كل من املرأة والرجل من             ً   وخربا

ً      ً          هذه العمليات على قدم املساواة، وكي يوضع حد للظروف املناوئة هلذه املساواة. واهلدف أوال  وأخريا  هو حتقيق                                                                                
  .املساواة بني املرأة والرجل

 ).http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/GMS.PDF (املصدر:

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/GMS.PDF
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) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت الذي يقضي بتحويل فريق 2002 (إسطنبول، 44 بالقرار ) د
 نسني؛اجل باملساواة بني اجلنسني إىل فريق عمل معين مبسائل املساواة بني املعيناملهام 

َ    املراج ع يف( 55 بالقرار ) ه ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت الذي يشجع 2016احلمامات،      
 ؛(ITU-T) أنشطة قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد املساواة بني اجلنسني يف منظورتعميم  على

) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت والذي يقضي 2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 55بالقرار  ) و
ملهام ابأن حيافظ مكتب تنمية االتصاالت على روابط وثيقة وتعاون كبري، حسب االقتضاء، مع فريق 

 2013 دورته لعام التابع لالحتاد واملعين بقضايا املساواة بني اجلنسني الذي أنشأه جملس االحتاد يف
إطار األمانة العامة لالحتاد ومع فريق العمل املعين بقضايا املساواة بني اجلنسني وفريق العمل املعين  يف

ل الدعم املتبادل بالتنمية املستدامة، من خال بالفجوة الرقمية بني اجلنسني للجنة النطاق العريض املعنية
االحتاد، وتوحيد اجلهود من أجل القضاء على أشكال عدم املساواة  لتعميم املساواة بني اجلنسني يف

دف بناء جمتمع  يف النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا، وذلك 
 املساواة؛ معلومات خاٍل من التمييز وقائم على

لس يف 1327لقرار با ) ز جمال تكنولوجيا  بشأن دور االحتاد يف 2011دورته لعام  الذي اعتمده ا
 والفتيات؛ املعلومات واالتصاالت ومتكني النساء

لس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة و  AC 1997-2ستنتاجات االب )ح  (ECOSOC)قرار ا
ظومة مجيع سياسات وبرامج من بشأن إدماج وتعميم منظور املساواة بني اجلنسني يف 24/2012 رقم

األمم املتحدة، والذي رحب بوضع خطة عمل على مستوى منظومة األمم املتحدة ككل بشأن 
 ؛SWAP)-(UN2 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

  
_______________ 

2 -un-coordination/promoting-system-work/un-we-http://www.unwomen.org/en/how
accountability 

http://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability
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ملستوى "الوثيقة اخلتامية لالجتماع الرفيع اللجمعية العامة لألمم املتحدة بعنوان  70/125بالقرار  ط)
تمع املعلومات ، وكذلك (WSIS) "للجمعية العامة بشأن االستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العاملية 

تمع املعلومات احلدث الرفيع املستوى للقمة ديباجة بيان  حول تنفيذ نتائج  (WSIS+10)العاملية 
أمهية تعزيز واحلفاظ على املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وضمان                       ً    القمة، والذي أكد جمددا  على

ة الوكالة املنشأة واليمراعاة جمتمع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العاملي الناشئ مع  املرأة يفإدماج 
 ،(UN-WOMEN)األمم املتحدة       ً                حديثا  املعنية باملرأة يف

 وإذ يالحظ

مم املتحدة بتحقيق التكافؤ الكامل بني اجلنسني على مستوى منظومة التزام األمني العام لأل ) أ 
كبداية حلملة على نطاق املنظومة   2017األمم املتحدة ككل من خالل إطالق اسرتاتيجية يف عام 

ذه األولوية، على النحو املشار إليه يف القرار  ؛للجمعية العامة لألمم املتحدة 72/234 للنهوض 

                                    ُ    بشأن االتساق على نطاق املنظومة الذي اعت مد  64/289العامة لألمم املتحدة قرار اجلمعية  ب)
ني بشؤون املساواة بني اجلنسني ومتكتعىن األمم املتحدة  هيئة يف، والذي أنشأ 2010 يوليو 21 يف

ومتكني  اجلنسني ترويج املساواة بني واليتها يفلمرأة"، وتتمثل لاألمم املتحدة هيئة باسم "تعرف املرأة، 
 املرأة؛

الوالية الثالثية املسندة إىل هيئة األمم املتحدة للمرأة واملتمثلة يف االضطالع مبهام الدعم  )ج
ّ                                     املعياري والتنسيق والوظائف التشغيلية لتوفري منصة فع الة لتقدمي النتائج املتعلقة باملساواة ب ني                                                 

 اجلنسني ومتكني املرأة؛

خطة عمل لقياس  2013أبريل  د يف                     ّ منظومة األمم املتحدة أي   أن جملس الرؤساء التنفيذيني يف ) د
إطارها  منظومة األمم املتحدة اليت سيشارك االحتاد يفعلى نطاق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

                       ً               والتواصل اليت تشكل جزءا  من االسرتاتيجية؛واالتصال أنشطة النشر والتنسيق  يف

ية بوضع املرأة ألمم املتحدة املعناالدورة اخلامسة واخلمسني للجنة  االستنتاجات املتفق عليها يف ) ه
(CSW) اليت ع قدت يف      ُ ، فيما يتعلق بوصول النساء والفتيات إىل التعليم والتدريب 2011 مارس     

االت؛ العلوم ومشاركتهن يفو تكنولوجيا الو   هذه ا
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نة املعنية بوضع والستني والثانية والستني للجاالستنتاجات املتفق عليها يف الدورتني احلادية  ) و
ا من  املرأة، اليت تعزز التغيري الرقمي من أجل متكني املرأة مبا يشمل املرأة الريفية، وتدعم استفاد

لوجيا جماالت منها تكنو  تنمية املهارات من خالل توسيع نطاق فرص التعليم والتدريب يف
 ،االتصاالت واإلملام باملعارف الرقمية

              ً وإذ يالحظ أيضا  

الذي أقر سياسة االحتاد من أجل املساواة بني اجلنسني  2013دورته لعام  قرار جملس االحتاد يف أ ) 
دف دمج منظور املساواة بني اجلنسني يف االحتاد ككل وتسخري قدرة  (GEM) وتعميمها

 السواء؛والرجال على  االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتمكني النساء

مول خطته االسرتاتيجية قضايا تتعلق باملساواة بني اجلنسني والتمكني والش أن االحتاد يُدرج يف ب)
إلجراء املناقشات وتبادل األفكار من أجل حتديد خطة عمل ملموسة عرب املنظمة بأكملها ملعاجلة 

 القضايا واحلواجز مع حتديد مواعيد وأهداف واضحة،

 وإذ يعرتف

تمع ككل، خاصة  بأن  أ )  لنفاذ املتكافئ اسياق جمتمع املعلومات واملعرفة، سيستفيد من  يف                ً ا
لى مشاركة املرأة والرجل على قدم املساواة عللمرأة والرجل إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومن 

االت، خاصة  يف  وضع السياسات واختاذ القرارات؛                              ً   مجيع املستويات ويف كل ا

سبيل حتقيق املساواة بني املرأة والرجل  أدوات يف (ICT) ولوجيات املعلومات واالتصاالتبأن تكن ب)
ا جزء ال الرجل  يتجزأ من جمتمعات يساهم ويشارك فيها كل من                           َّ            ومتكني النساء والفتيات، ويسل م بأ

 أساسي؛ واملرأة بشكل

يسعى  2030 يف خطة التنمية املستدامة لعام (SDG) من أهداف التنمية املستدامة 5 بأن اهلدف ج)
إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء والفتيات وتعزيز تعميم املساواة بني اجلنسني  

 كقضية شاملة عرب مجيع غايات اخلطة ومقاصدها؛
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تمع املعلومات، املتمثلة يف ) د طة عمل جنيف خإعالن مبادئ جنيف و  بأن نتائج القمة العاملية 
والتزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات، تعرض مفهوم جمتمع املعلومات وأنه جيب 

 اجلنسني؛ هذا السياق من أجل سد الفجوة الرقمية بني بذل اجلهود يف االستمرار يف

تمع املعلومات ب ) ه تنفيذ نتائج  حول (WSIS+10)أن بيان احلدث الرفيع املستوى للقمة العاملية 
القمة أعلن احلاجة إىل ضمان أن يتيح جمتمع املعلومات متكني املرأة ومشاركتها الكاملة على قدم 

تمع ويف املساواة يف  القرار؛ مجيع عمليات صنع مجيع جماالت ا

 شجيعت أجل االحتاد من بأعمال النهوض االحتاد وشركائهأعضاء  بأن الضرورة تقتضي من ) و
 وتعزيز صاالتواالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت جمال يف وظيفي مسار اختيار على الفتيات
 واالقتصادي االجتماعي التمكني أجل من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استعمال
 والفتيات؛ للمرأة

 بوجود حاجة إىل سد الفجوةو  من التمييز ومتداخلةأن النساء يتعرضن ألشكال متعددة ب ز )
 ؛مشةاملناطق الريفية واحلضرية امله لنساء يفإىل االرقمية بني اجلنسني، مع إيالء اهتمام خاص 

ه للنساء يتطلب تعزيز املهارات الرقمية والتعليم والتوجيالرقمية بني اجلنسني أن سد الفجوة ب ح)
ات استنباط تكنولوجيات االتصاالت/املعلوم والفتيات، لزيادة مشاركتهن وأدوارهن القيادية يف

 واالتصاالت وتطويرها ونشرها،

 وإذ يعرتف كذلك

 تعميم بأمهية وعيال زيادة يف األعضاء، الدول بني االحتاد أو يف سواء حتقيقه، مت الذي بالتقدم ) أ 
 الفنية الفئة نم العامالت النساء عدد االحتاد وزيادة عمل برامج مجيع يف اجلنسني بني املساواة منظور

 بني الفرص كافؤت حتقيق على نفسه الوقت يف والعمل العليا، اإلدارة مستوى على     ً خاصة   االحتاد، يف
 العامة؛ اخلدمات فئة يف واألعمال الوظائف إىل للوصول والنساء الرجال

الذي  "جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الدويل للفتيات يف"اليوم النجاح الذي شهده ب ب)
 اخلميس الرابع من شهر أبريل؛          ً  عقد سنويا  يف       ُ والذي ي  ينظمه االحتاد 
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، اليت تشمل االحتاد كعضو مؤسس فيها، واليت تضم 3العاملية )EQUALS(شراكة متساوون ب )ج
وكاالت أخرى لألمم املتحدة وحكومات وجهات من القطاع اخلاص وهيئات أكادميية ومنظمات 

تمع املدين، وال  ؛املالع يفاجلنسني  بنييت ترمي إىل تقليص الفجوة الرقمية من ا

، 37 بأن جلنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توصي، يف توصيتها العامة رقم د )
، بأن للحد من خماطر الكوارث يف سياق تغري املناخاملتعلقة باملساواة بني اجلنسني بشأن األبعاد 

تضمن الدول حصول املرأة على التكنولوجيا ملنع اآلثار السلبية للكوارث الطبيعية وتغري املناخ 
، وبأن تكون املرأة قادرة على استعمال التكنولوجيا واالستفادة منها للتكيف آثارهاوالتخفيف من 

 دامة،ره، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالطاقة املتجددة والزراعة املستمع تغري املناخ والتخفيف من آثا

 اعتباره وإذ يضع يف

من أجل وضع  ،(BDT) سيما جهود مكتب تنمية االتصاالت التقدم الذي أحرزه االحتاد، وال أ ) 
تستعمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التمكني االقتصادي  وأنشطةوتنفيذ مشاريع 

بالصالت القائمة بني مسائل املساواة إذكاء الوعي جتماعي للمرأة والفتيات، وكذلك من أجل واال
ء بني الدول األعضا بني اجلنسني وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت داخل االحتاد وفيما

 القطاعات؛ وأعضاء

االطالع على  يف تساعداليت والتحليالت البيانات ونشر التقدم الذي أحرزه االحتاد يف مجع  )ب
النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملشاركة فيها  جوانب االختالفات يف

 ؛وآثارها على املساواة بني اجلنسني

 أجل من ادإليها فريق املهام الداخلي املعين باملساواة بني اجلنسني التابع لالحت توصل اليت النتائج )ج
 املساواة؛ هذه تعزيز

  
_______________ 

3 www.equals.org  
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 جمال تقييس االتصاالت، الدراسة اليت أجراها قطاع تقييس االتصاالت عن النساء يف ) د
قطاع تقييس  املساواة بني اجلنسني يفمنظور واستكشاف وجهات النظر واألنشطة املتعلقة بتعميم 

 اد،االحت ت يفقطاع تقييس االتصاالمجيع أنشطة  الة للمرأة يفاالتصاالت، وحتديد درجة املشاركة الفعّ 

 كذلك  وإذ يالحظ

احلاجة إىل أن يواصل االحتاد دراسة وحتليل تأثري االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  أ ) 
االقتصادية  املصنفة حسب العوامل ومجع البياناتعلى حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

ذا الشأن وتقييم اآلثار وتشجيع فهم  ،جنس األفراد والسن االجتماعية وخاصةً  وإنتاج إحصاءات 
 ؛أفضل هلذه املسائل

قطاع  مؤشرات تتصل باملساواة بني اجلنسني يف يف وضعاالحتاد  يؤديهالدور الذي ينبغي أن  ب)
ا أن تسهم يفواالتصاالت  االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات النفاذ إىل  احلد من التفاوت يف من شأ

ا ويفتكنولوجي دة الوطنية تعميم املساواة بني اجلنسني على األصع ات املعلومات واالتصاالت وحياز
 ؛واإلقليمية والدولية، وتقدمي تقارير عن هذه املؤشرات

 الحتاد؛ا مجيع أعمال احلاجة إىل مزيد من العمل لكفالة تعميم املساواة بني اجلنسني يف ج)

لومات جمال االتصاالت/تكنولوجيا املع النساء والفتيات يفاحلاجة إىل مواصلة تعزيز مشاركة  د )
االتالعامة  سن مبكرة وتوفري مدخالت لزيادة تطوير السياسة واالتصاالت يف املطلوبة  بشأن ا

 ؛متكينهن لضمان مسامهة جمتمع املعلومات واملعرفة يف

تيات لتمكني النساء والفاحلاجة إىل أدوات وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ) ه
االت                               ً   وتسهيل نفاذهن إىل سوق العمل خاصة  يف االت ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتص ا

 ،(STEM) العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضياتومهن 

 يأخذ بعني االعتباروإذ 

َ    (املراج ع يف 48التعديالت اليت أدخلت على القرار  ر، بشأن إدارة وتنمية املوارد ) هلذا املؤمت2018ديب،       
 االحتاد، البشرية، اليت حتدد اإلجراءات لتسهيل تعيني النساء يف
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 يشجع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

ني العام احلكومات والقطاع تعزز تعميم منظور املساواة بني اجلنسني يف على اختاذ إجراءات 1
لومات تعلم االتصاالت/تكنولوجيا املع االبتكار يفواخلاص واهليئات األكادميية من أجل تشجيع 

 النائية؛ ناطق الريفية واملناطقامل يفلتعزيز متكني النساء والفتيات مبن فيهن النساء والفتيات واالتصاالت 

ا ومراجعة استعراض على 2 ا، سياسا  بني رصالف تكافؤ لكفالة االقتضاء، حسب وممارسا
واالتصاالت  يف قطاع تكنولوجيا املعلومات والرتقية والتدريب الستخداموا التعيني يف واملرأة الرجل
 واإلنصاف؛ العدل من أساس على

ميدان  توظيف الرجال والنساء على قدم املساواة يفبناء القدرات و على تيسري  3
ت إدارا ذلك الوظائف العليا ذات املسؤولية يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبا يف

حلكومية ااالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واهليئات احلكومية والتنظيمية واملنظمات 
 اخلاص؛ القطاع ويف الدولية

ا  4 ا على استعراض سياسا ور املساواة املتصلة مبجتمع املعلومات لكفالة إدراج منظواسرتاتيجيا
متساوية من  اجلنسني من أجل احلصول على فرص، وتعزيز التوازن بني مجيع األنشطة بني اجلنسني يف

ا؛ خالل استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  وحياز

تعزيز وزيادة العلوم والتكنولوجيا و جماالت تقوية السياسات التعليمية وخطط الدراسة يف على  5
 (STEM)ضيات العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والريا اهتمام النساء والفتيات مبهن

ال، مبن فيهن هذا ا واالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإتاحة الفرص هلن للعمل يف
والعايل  النساء والفتيات يف املناطق الريفية واملناطق النائية، وذلك أثناء التعليم االبتدائي والثانوي

 احلياة؛ والتعليم مدى

ندسة يف مهن العلوم والتكنولوجيا واهلللدراسة والعمل  جذب املزيد من النساء والفتياتعلى  6
االت وخاصة   ، واالعرتاف بإجنازات القيادات النسائية يف هذه(STEM) والرياضيات جماالت  يف            ً ا
 االبتكار؛

نشاء إلتشجيع املزيد من النساء لالستفادة من فرص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على  7
 ؛االقتصادي نموال إمكانية املسامهة يف، وتعزيز نأعماهلوتطوير 
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                             ٍّ                                                 على تشجيع التمثيل املتوازن لكل  من املرأة والرجل يف الوفود املشاركة يف مؤمترات االحتاد  8
 الرتشيحات لألدوار القيادية؛ ومجعياته واجتماعاته، وكذلك يف

وهي الشراكة العاملية اليت ترمي إىل  وتعزيزها، EQUALS                ّ                      على املشاركة الفع الة يف الشراكة العاملية  9
 سد الفجوة الرقمية،

 يقرر

ا حاليا  االحتاد الدويل لالتصاالت، وال 1 مية سيما مكتب تن                               ً                         مواصلة األعمال اليت يقوم 
االتصاالت، للنهوض باملساواة بني الرجل واملرأة لتعزيز دمج جوانب املساواة بني اجلنسني 

ومات واالتصاالت من خالل التوصية باختاذ تدابري بشأن اتباع االتصاالت/تكنولوجيا املعل يف
ُ                                                         سياسات وتطبيق برامج على الص عد الدولية واإلقليمية والوطنية بقصد حتسني الظروف االجتماعية                            

 ؛4النامية البلدان سيما يف ، الللنساء والفتياتواالقتصادية 

وتسيري  ف فيهوالتوظيإدارة االحتاد   يفإعطاء أولوية عليا إلدماج سياسات املساواة بني اجلنسني 2
الصلة  تنفيذ قيم املساواة بني اجلنسني واملبادئ ذات أعماله، حبيث يصبح االحتاد منظمة رائدة يف

من أجل االستفادة من اإلمكانيات اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتمكني الرجال 
 ؛والنساء على السواء

على      ً عالوة  لالحتاد  املاليةو االسرتاتيجية  اخلطتنيتنفيذ  إدماج منظور املساواة بني اجلنسني يف 3
 ؛العامة االحتاد وأمانته لقطاعاتاخلطط التشغيلية 

أن يقوم االحتاد جبمع ومعاجلة البيانات اإلحصائية املقدمة من البلدان وأن يضع مؤشرات تأخذ  4
مصنفة حسب ون وتك ني اجلنسني وتسلط الضوء على اجتاهات القطاع،االعتبار قضايا املساواة ب يف

 ،جنس األفراد والسن االجتماعية وخاصةً و العوامل االقتصادية 

  
_______________ 

ا ا                   ً                                                                                  تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاد 4
 مبرحلة انتقالية.
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 جملس االحتاديكلف 

حبيث  (GEM)بإيالء أولوية عالية لرصد سياسة االحتاد بشأن املساواة بني اجلنسني وتعميمها  1
وتسخري قدرة  ككلاملنظمة   بني اجلنسني يف منظور املساواةتعميم لالحتاد ميكن 

 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتمكني النساء والفتيات والرجال والفتيان؛

 مبواصلة املبادرات احلالية والتوسع فيها واإلسراع بعملية تعميم مبدأ املساواة بني اجلنسني، 2
احلالية بامليزانية،  حدود املوارد االحتاد ككل، وذلك يف يف وكذلك تدابري التمييز اإلجيايب عند الضرورة،
ليت يتم شغلها فيها مناصب االحتاد ا مناصب عليا، مبا      ً                                  ضمانا  لبناء القدرات وتشجيع تعيني املرأة يف

 ؛الداخلي                     ً                     عن طريق االنتخاب وأيضا  لدى االختيار للتدريب 

 د ممكن؛تنفيذ هذا القرار إىل أقصى حباستكشاف ختصيص موارد من ميزانية االحتاد لتيسري  3

بدراسة إمكانية قيام االحتاد، بالتعاون الوثيق مع املنظمات اإلقليمية ذات الصلة، باختاذ التدابري  4
املناسبة لتأسيس منصة إقليمية للنساء، مكرسة الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل 

 لنساء والفتيات،تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني ا

 يكلف األمني العام

 اإلدارة جو  العمل برامج يف اجلنسني بني املساواة منظور إدراج ضمان على العمل يواصل بأن 1
       ً           لس، معدا  للنشر بني ا إىل       ً مكتوبا        ً سنويا         ً تقريرا   يقدم االحتاد وأن يف البشرية املوارد تنمية وأنشطة

طة العمل املتعلقة وخ وتعميمها اجلنسني بني املساواة سياسة تنفيذ يف التقدم بشأن الدول األعضاء،
االحتاد  مؤمترات يف والرجال النساء مشاركة وكذلك االحتاد، داخل والرجال النساء فئات توزيع ا يبني

 اجلنس والسن؛ نوع إىل        ً استنادا   إحصائية بيانات خالل من وذلك واجتماعاته

 االتا االحتاد بشأن مسامهات مجيع يف اجلنسني بني اةاملساو  منظور إدراج يكفل بأن 2
 املعلومات؛ تمع العاملية القمة خطوط عمل تنفيذ أجل من معاجلتها يتعني اليت األولوية ذات
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 العليا الفئاتو  الفنية الفئة مناصب تويل يف اجلنسني بني األولوية للتكافؤ يويل بأن 3
عها             ً                                      العليا، متاشيا  مع اسرتاتيجية التكافؤ بني اجلنسني اليت وض املناصب      ً وخاصة   االحتاد، يف

 األمني العام لألمم املتحدة؛

                                                    ً                          بأن يعطي األولوية املناسبة للتكافؤ بني اجلنسني املذكور آنفا  عند االختيار بني مرشحني من  4
دستور االحتاد) من  154 النساء والرجال لديهم مؤهالت متساوية مع مراعاة التوزيع اجلغرايف (الرقم

 والتوازن بني النساء والرجال؛

بتعديل إجراءات االحتاد اخلاصة بالتعيني لضمان أن تكون يف كل مرحلة من مراحل التعيني  5
على األقل من املرشحني الذين ينتقلون إىل املرحلة التالية من النساء، باعتبار ذلك  املائة يف 50 نسبة
    ً  هدفا ؛

إدخال  ج وتقدم يفحتقق من نتائ مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل بشأن ما               ً    بأن يقدم تقريرا  إىل  6
 القرار؛ تنفيذ هذا أعمال االحتاد ويف منظور املساواة بني اجلنسني يف

بأن يتأكد من أن كل قائمة من قوائم االختيار املسبق املقدمة إىل األمني العام من أجل التعيني،  7
 بني املرشحني؛مرأة واحدة على األقل ا تتضمن

 د؛لالحتا التابعة النظامية اللجان تشكيل يف اجلنسني بني التكافؤ يضمن بأن 8

شأن املساواة ب مبن فيهم أصحاب املناصب والوظائف القيادية، بتنظيم تدريب جلميع املوظفني، 9
 بني اجلنسني؛

لة من أخرى ذات صدعم تعميم املساواة بني اجلنسني بالتعاون مع منظمات  باالستمرار يف 10
 ؛EQUALS خالل مبادرات خاصة مثل مبادرة

بأن يبذل جهوده لتعبئة املسامهات الطوعية هلذا الغرض من الدول األعضاء وأعضاء القطاعات  11
 أخرى؛ وأي مصادر

من النساء والرجال ملناصب للرتشيحات بأن يشجع اإلدارات على إعطاء فرص متكافئة  12
 الراديو؛ وأعضاء جلنة لوائحاملسؤولني املنتخبني 

جمال تكنولوجيا  شبكة عاملية لصناع القرار من النساء يفبالتشجيع على إطالق  13
 ؛واالتصاالت املعلومات
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تعاون حماولة لزيادة التنسيق وال يرفع هذا القرار إىل علم األمني العام لألمم املتحدة يفبأن  14
ع اليت ينفذها االحتاد والربط بني النفاذ إىل جمال وضع السياسات والربامج واملشاري يف

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنطاق العريض واستعماهلا وامتالكها من جانب 
 املتكاملة؛ النساء والفتيات، وتشجيع املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات وتنميتهن

توى منظومة عمل على مسالخطة  النحو املطلوب يف بأن يفي بالتزامات تقدمي التقارير على 15
 وضمان االمتثال ملؤشرات األداء، األمم املتحدة ككل

 يكلف األمني العام ومديري املكاتب

، وحيث حتادأعضاء االبرنامج توجيهي مفتوح ملشاركة باستكشاف اخليارات املتاحة لتقدمي  1
العلوم االت و تكنولوجيا املعلومات واالتصيبدأن دراستهن يف مناهج الاليت ميكن للشابات والفتيات 

إليهن طوال فرتة ارفه ومعيكون هلن مرشد ملرافقتهن ونقل خربته أن والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات 
 عملهن املهين؛

للمشاركة  االحتاد منح تقدميمبواصلة وتوسعة املبادرات القائمة اليت تضمن التوازن بني اجلنسني يف  2
 اجتماعات االحتاد وأنشطته، يف

 االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف

اد وأعضاء االحت أوساط وكاالت األمم املتحدة األخرى والدول األعضاء يف بأن يواصل الرتويج يف 1
           ً      تفل به سنويا  منذ حيجمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي  باليوم الدويل للفتيات يفقطاعاته 

ومات       ُ                                     والذي ت دعى فيه شركات االتصاالت/تكنولوجيا املعليوم اخلميس الرابع من شهر أبريل  2011 عام
ومات جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعل واالتصاالت واملؤسسات األخرى اليت لديها دوائر تعمل يف

اجلامعات و جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  واالتصاالت ومؤسسات التدريب يف
ومراكز البحوث ومجيع املؤسسات املتصلة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل تنظيم 
                           ً                                                       أنشطة للفتيات والشابات، فضال  عن التدريب عرب اإلنرتنت و/أو ورش عمل وخميمات يومية وخميمات 

جمال  للعمل يفهلن الفتيات وزيادة إتاحة الفرص النساء و اهتمام وزيادة تعزيز صيفية من أجل 
 ؛أثناء التعليم االبتدائي والثانوي والعايل واالتصاالت تكنولوجيا املعلوماتاالتصاالت/
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تمع املدين  2 بتوجيه نداء للمنظمات املعنية باملرأة واملنظمات غري احلكومية ومنظمات ا
جمال  يات يفللفت مجيع أحناء العامل حبيث ميكنها االنضمام إىل االحتفال باليوم الدويل يف

ً                                         تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فضال  عن توفري التدريب عرب اإلنرتنت و/أو ورش عمل                                
 وخميمات يومية وغريها من األحداث؛

اإللكرتوين لالحتاد باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة مجيعها لضمان أن  املوقعإدارة ب 3
ا قوم ياإلجراءات واألنشطة اليت اإللكرتوين لالحتاد،  املوقععلى نطاق واسع من خالل   ُ    ت نشر،

علومات جمال تكنولوجيا امل األعضاء حول العامل مبناسبة االحتفال باليوم الدويل للفتيات يف
ً              واالتصاالت، فضال  عن إجناز هذه   ؛اإلجراءات            

يا كنولوجتاالتصاالت/إطار تشجيع استعمال  مبواصلة عمل مكتب تنمية االتصاالت يف 4
ا يساعدهن مم والفتيات، للنساءاملعلومات واالتصاالت من أجل التمكني االجتماعي واالقتصادي 
 احلياة؛ على التصدي ألوجه التفاوت وتيسري اكتساب املهارات الالزمة يف

 مبواصلة مساعدة البلدان النامية من أجل التعجيل بسد الفجوة الرقمية بني اجلنسني؛ 5
 5 ، مبا يف ذلك اهلدف2030بضمان تقدمي مسامهات هامة يف حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام  6

 ،من أهداف التنمية املستدامة
 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

 ممكن؛ حد أقصى إىل القرار هذا تنفيذ لالحتاد لدعم طوعية مسامهات تقدمي إىل 1
االت والرتويج جمال تكنولوجيا املعلومات واالتص الدويل للفتيات يف                ً        إىل االحتفال سنويا  باليوم  2

له يوم اخلميس الرابع من شهر أبريل، والقيام كلما دعت احلاجة بتبادل الدروس املستفادة من أنشطة 
وة جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" مع مكتب تنمية االتصاالت، ودع اليوم الدويل للفتيات يف

جمال  ولوجيا املعلومات واالتصاالت وغريها من الشركات اليت لديها دوائر تعمل يفشركات تكن
صاالت جمال تكنولوجيا املعلومات واالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومؤسسات التدريب يف

واجلامعات ومراكز البحوث ومجيع املؤسسات ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل 
 للفتيات؛ م مفتوحتنظيم يو 

شجيع استعمال إطار ت أعمال مكتب تنمية االتصاالت يف الة يف                           ّ إىل تقدمي الدعم واملشاركة الفع   3
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التمكني االقتصادي واالجتماعي االتصاالت/

 والفتيات؛ للمرأة
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نولوجيا املعلومات جمال تك رار من النساء يفإطالق شبكة عاملية لصناع الق                ّ     إىل املشاركة الفع الة يف 4
من  إطار استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالتصاالت الرامية إىل تشجيع عمل االحتاد يف

بناء ذلك من خالل إقامة شراكات و  أجل التمكني االجتماعي واالقتصادي للنساء والفتيات مبا يف
ً       املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، فضال  عن تععالقات تآزر بني الشبكات احلالية على  زيز                                        

ال االتصاالت/تكنولوجيا جم املناصب العليا يف االسرتاتيجيات الناجحة لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف
املعلومات واالتصاالت واإلدارات واحلكومات واهليئات التنظيمية واملنظمات احلكومية الدولية، 

 اخلاص؛ القطاع ويففيها االحتاد،  مبا

 جلان إطار يف الدراسة قيد املسائل يف اجلنسني بني املساواة منظور على الضوء تسليط إىل 5
 عمل بوينس آيرس؛ خطة وبرامج االتصاالت تنمية قطاع دراسات

 املساواة عزيزت جمال بشأن الربامج يف التوجيهية واملبادئ الداخلية األدوات تطوير مواصلة إىل 6
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا استخدام خالل من اجلنسني بني

ن واإلجراءات وآليات الدعم اليت حتمي النساء والفتيات، مبن فيهن الاليت يعشإىل تعزيز الربامج  7
 ؛املناطق الريفية واملناطق النائية ويف وضع من الضعف، من مجيع أشكال التمييز يف

 مبدأ عميمت جمال يف كبرية  خربة لديهم الذين الصلة ذوي أصحاب املصلحة مع إىل التعاون 8
 استخدام على اءللنس متخصص تدريب والربامج، بغية توفري املشاريع يف اجلنسني بني املساواة

 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا

 جمال يف العملو  الدراسة إىل للنساء والفتيات الوصول يتسىن الالزم حبيث الدعم تقدمي إىل 9
 عمليات يف إدماجهن وحتبيذ الفرص إتاحة خالل من واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 املهين؛ تدريبهن تشجيع أو/و والتعلم التدريس

 عدم على تغلبال يف تسهم اليت واملقرتحات واملشاريع الدراسات متويل تشجيع أو/و دعم إىل 10
 لتمكني سخريهاوت واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت ويف تعزيز اجلنسني بني املساواة
 والفتيات؛ النساء
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جمال  ن يفللحصول على جائزة "متساوو  واألفراد املنظمات من يستحق من برتشيح      ً سنويا   القيام إىل 11
 التكنولوجيا"؛

 .2030 من أهداف التنمية املستدامة يف خطة التنمية املستدامة لعام 5حتقيق اهلدف  إىل 12
 

 -) 2006(املراجع يف أنطاليا،  -) 2002(املراجع يف مراكش،  -) 1998(مينيابوليس، 
 )2018(املراجع يف ديب،  -) 2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010 غواداالخارا، يف (املراجع
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َ    مراج ع يفال( 71القـرار   )8201، ديب    

 2020-2023 للفترة حادلالت خطة االستراتيجيةال

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 اعتباره إذ يضع يف
 سرتاتيجية؛اال الدويل لالتصاالت واتفاقيته بشأن السياسات واخلطط االحتادأحكام دستور  أ ) 

 االحتاد؛ أنشطة بشأن مشاركة أعضاء القطاعات يف االتفاقيةمن  19 املادة ب)

َ         (املراج ع يف ديب،  70القرار  )ج إدماج منظور املساواة بني ) هلذا املؤمتر، الذي ينص على 2018     
ً    فضال  عن 2020-2023 للفرتةلالحتاد تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية واخلطة املالية  اجلنسني يف اخلطط    
 ؛العامة األمانةو  االحتاد لقطاعاتالتشغيلية 

َ   املراج ع ( 72القرار  ) د ) ملؤمتر املندوبني املفوضني، الذي يؤكد أمهية التنسيق 2014بوسان،  يف    
حتقيق أهداف                                                        ً                بني اخلطط االسرتاتيجية واملالية والتشغيلية باعتبار ذلك أساسا  لقياس التقدم يف

 االحتاد وغاياته،

 وإذ يرحب
ْ                            بقراري  اجلمعية العامة لألمم املتحدة       (UNGA)  ن بشأ 2016ديسمرب  21يف  الصادر 71/243رقم

ا منظومة  االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التشغيلية اليت تضطلع 
بشأن إعادة تنظيم منظومة  2018 مايو 31 الصادر يف 72/279األمم املتحدة من أجل التنمية، ورقم 

ة األنشطة ساألمم املتحدة اإلمنائية يف سياق االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسيا
ا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية  ،التشغيلية اليت تضطلع 

 وإذ يالحظ
بيئة  ظل التغري املستمر يف حتقيق أهدافه يف يف االحتادالتحديات اليت يواجهها  أ ) 

ً                                  فضال  عن السياق اخلاص بوضع اخلطة االسرتاتي واالتصاالت، االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات جية   
 ذا القرار؛ 2 امللحق وتنفيذها، على النحو املبني يف
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 ذا القرار، 3مسرد املصطلحات الوارد يف امللحق  ب)

      ُ  وإذ ي قر
 لالحتاد؛ االسرتاتيجية السابقة اخلطط تنفيذ يف املكتسبة باخلربة أ ) 

بشأن التخطيط  (JIU) وحدة التفتيش املشرتكة التابعة لألمم املتحدة تقرير بالتوصيات الواردة يف ب)
 ؛2012                         ُ     منظومة األمم املتحدة الذي ن شر يف االسرتاتيجي يف

بالتوصيات املتعلقة بالتخطيط االسرتاتيجي وإدارة املخاطر الواردة يف تقرير وحدة التفتيش  ج)
 ؛2016 ، الصادر يف عاماملشرتكة بشأن استعراض التنظيم واإلدارة يف االحتاد

ّ                                                     بأن التنسيق الفع ال بني اخلطة االسرتاتيجية واخلطة املالية، على النحو املبني يف ) د  1 امللحق                
َ   املراج ع ( 5 باملقرر ) هلذا املؤمتر، ميكن حتقيقه من خالل إعادة توزيع موارد اخلطة املالية 2018 ديب، يف    

و املعروض اخلطة االسرتاتيجية، على النح الواردة يف على خمتلف القطاعات مث على الغايات واألهداف
 ذا القرار، 1 تذييل امللحق يف

 يقرر
 ،ذا القرار 1 امللحق اعتماد اخلطة االسرتاتيجية الواردة يف

 ومديري املكاتب يكلف األمني العام
ملبادئ اإلدارة        ً ، تبعا  ادلالحتفيما يتعلق باخلطة االسرتاتيجية  لالحتادوضع وتنفيذ إطار نتائج ب  1

 ؛(RBB)امليزنة على أساس النتائج و  (RBM) على أساس النتائج

ية اخلطة االسرتاتيجية، مع ضمان االتساق بني اخلطة االسرتاتيجية واخلطة املالتنفيذ بتنسيق  2
 السنتني؛ فرتاتواخلطط التشغيلية وميزانيات 

حتقيق  اء االحتاد يفة االسرتاتيجية وبشأن أد                             ً               برفع تقرير إىل جملس االحتاد سنويا  بشأن تنفيذ اخلط 3
 غاياته وأهدافه؛

لسبتقدمي توصيات إىل  4 بيئة  ضوء التغريات يف بشأن إدخال تعديالت على اخلطة يف ا
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و/أو نتيجة لتقييم األداء وإطار إدارة املخاطر، خاصة 

 خالل: من
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ّ                               إدخال مجيع التعديالت الالزمة لضمان أن تسه ل اخلطة االسرتاتيجية تنفيذ غايات  ‘1’  الحتادا                                     
األفرقة االستشارية للقطاعات وقرارات املؤمترات  وأهدافه، مع مراعاة املقرتحات املقدمة من

اد، ضمن التوجه االسرتاتيجي ألنشطة االحت واجلمعيات اليت تعقدها القطاعات والتغيريات يف
 دود املالية اليت وضعها مؤمتر املندوبني املفوضني؛احل

وضع اخلطة االسرتاتيجية االحتاد، و  كفالة التنسيق بني اخلطط االسرتاتيجية واملالية والتشغيلية يف ‘2’
 البشرية، املناسبة للموارد

لس فيها، مجيعهذه التقارير على  بتوزيع 5 ل هذه الدو  حث مع الدول األعضاء بعد أن ينظر ا
 235 الرقم الكيانات واملنظمات املشار إليها يفكذلك على أعضاء القطاعات و  تعميمها علىعلى 

 ؛األنشطة هذه من االتفاقية واليت شاركت يف

التعاون مع األمني العام لألمم املتحدة والكيانات األخرى التابعة للمنظومة اإلمنائية مبواصلة  6
 72/279والقرار  71/243لألمم املتحدة والدول األعضاء من أجل دعم التنفيذ الكامل للقرار 

 للجمعية العامة لألمم املتحدة،

 جملس االحتاديكلف 

رات ار نتائج االحتاد، مبا يف ذلك اعتماد املؤشجيري من تطوير وتنفيذ إلط باإلشراف على ما 1
 ؛دلالحتاحتسني قياس كفاءة وفعالية تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية  أجل الصلة من ذات

باإلشراف على ما جيري من تطوير وتنفيذ للخطة االسرتاتيجية، وتعديل اخلطة االسرتاتيجية  2
 العام؛ عند اللزوم باالستناد إىل تقارير األمني

 قدمي تقييم لنتائج اخلطة االسرتاتيجية إىل مؤمتر املندوبني املفوضني القادم، إىل جانب اخلطةبت 3
 ؛التالية االسرتاتيجية املقرتحة للفرتة

 للجمعية العامة لألمم املتحدة؛ 72/279و 71/243باختاذ التدابري املناسبة لدعم تنفيذ القرارين  4

  



359 Res. 71  

 

ليها ألمانة العامة والقطاعات الثالثة اليت يوافق علبالتأكد من أن اخلطط التشغيلية املتجددة  5
لس سنويا  تتماشى وتتوافق متاما  مع هذا القرار وملحقاته ومع اخلطة املالية لالحتاد املعتمدة           ً                    ً                                                       ا

َ         (املراج ع يف ديب،  5 املقرر يف  هلذا املؤمتر،) 2018     
 يدعو الدول األعضاء

 بشأن مسائل السياسة العامة والنواحي واإلقليمي اإلسهام بوجهات نظرها من املنظور الوطينإىل 
ا االحتاد يف التنظيمية والتشغيلية يف الفرتة السابقة النعقاد  عملية التخطيط االسرتاتيجي اليت يقوم 

 أجل: مؤمتر املندوبني املفوضني القادم، من
تنفيذ  ه يفصكوك االحتاد، بأن تتعاون مع هدافه املعروضة يفحتقيق أ زيادة فعالية االحتاد يف -

 االسرتاتيجية؛ اخلطة
ىن الوطنية             ُ طور فيها الب  بيئة تت املتغرية لدى مجيع أعضائه يف الوفاء بالتوقعات مساعدة االحتاد يف -

      ً  مستمرا ،                                                      ً لتوفري خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تطورا  
 طاعاتيدعو أعضاء الق

 إليها بشأن خطة االحتاد االسرتاتيجية من خالل القطاعات اليت ينتمون تقدمي آرائهمإىل 
 .االستشارية وأفرقتها

 

 -) 2006(املراجع يف أنطاليا،  -) 2002(املراجع يف مراكش،  -) 1998(مينيابوليس، 
 )2018(املراجع يف ديب،  -) 2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010 غواداالخارا، يف (املراجع
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َ     مراج ع يف (ال 71بالقرار  1 ملحـقال  )2018، يبد   

 2020-2023الخطة االستراتيجية لالتحاد للفترة 

 2020-2023اإلطار االستراتيجي لالتحاد للفترة  1
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 الرؤية والرسالة
 حاد.هي العامل األفضل الذي يصبو إليه االت الرؤية
        ً حاد وفقا  تشري إىل األهداف الشاملة الرئيسية لالت الرسالة
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الغايات 
 االستراتيجية
 والمقاصد

فيعة حاد ر تشري إىل مقاصد االت االستراتيجيةالغايات 
املستوى اليت تساهم فيها األهداف بشكل مباشر أو غري 

 مباشر. وهي تتصل باالحتاد ككل.
هي النتائج املتوقعة خالل فرتة اخلطة  المقاصد

االسرتاتيجية؛ وتقدم داللة على حتقيق الغايات. وقد 
رة ن سيط                  ً               تتحقق املقاصد دائما  ألسباب قد خترج ع ال
 حاد.االت

 األهداف والنتائج

تشري إىل أغراض حمددة لألنشطة القطاعية  األهداف
 واألنشطة املشرتكة بني القطاعات خالل فرتة معينة.

 لنواتجا وتقع. األهداف حتقيق على داللة تقدم النتائج
 .    ً كليا    وليس      ً جزئيا   املنظمة سيطرة ضمن     ً عادة  

 النواتج
هي النتائج واملخرجات واملنتجات واخلدمات  النواتج

ذ حاد من خالل تنفيالنهائية امللموسة اليت حيققها االت
 اخلطط التشغيلية.

 األنشطة
هي خمتلف األعمال/اخلدمات من أجل حتويل  األنشطة

املوارد (املدخالت) إىل نواتج. وميكن جتميع األنشطة 
 شكل عمليات. يف
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 الرؤية 1.1

ّ   ميك نه معلومات مجتمع"  معلوماتال االتصاالت/تكنولوجياتتتيح  حيث العالم الموصول  
لكل       ً بيئيا   امينالمستد واالقتصاديين االجتماعيين التنميةو النمو وتسريع حتقيق واالتصاالت

 ".فرد

 الرسالة 2.1

 تكنولوجيا/االتصاالت شبكات إىل والشامل التكلفة ميسور النفاذ وتيسير وتعزيز تشجيع"
 الجتماعيينا والتنمية النمو أجل من واستعمالها وتطبيقاتها، وخدماتها واالتصاالت لمعلوماتا

 ".     ً بيئيا   المستدامين واالقتصاديين

 القيم 3.1

 بثقةأن حيظى بني أعضائه وحيافظ عليها، و  الثقةيدرك االحتاد أن حتقيق رسالته، يتطلب أن يبين 
 عام. وينطبق ذلك على ما يقوم به االحتاد وعلى كيفية القيام به.            ٍ اجلمهور بوجه  

ا بصورة مستمرة من خالل ضمان أن  بالقيم  مالهأع تسرتشديلتزم االحتاد ببناء هذه الثقة وصو
 :التالية

                                             ً                              الرتكيز على أهداف االحتاد، واختاذ القرارات استنادا  إىل الدراسات املناسبة والرباهني  الكفاءة:
 وتفادي االزدواجية داخل االحتاد.                      ّ                   ارب، واختاذ إجراءات فع الة ومراقبة النواتجوالتج

 من خالل تعزيز عمليات الشفافية واملساءلة بغية التوصل إىل حتسني القرارات: الشفافية والمساءلة
 اته.حتقيق غاي ض التقدم احملرز يفوالتدابري والنتائج وإدارة املوارد، يعلن االحتاد ويعر 

ً                           : إدراك احتياجات مجيع أعضائه واالستجابة هلا، فضال  عن أنشطة وتوقعات املنظمات االنفتاح                                             
تمع املدين وا  تمع التقين واهليئات األكادميية.احلكومية الدولية والقطاع اخلاص وا
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لعامل ا: يصل االحتاد، بصفته وكالة من وكاالت األمم املتحدة، إىل مجيع أحناء العالمية والحيادية
 عن اإلرادة عمليات االحتاد وأنشطته تعرب                     ً                            ويغطيها وميثلها. وطبقا  للوثائق األساسية لالحتاد، فإن

                                                               ً                      الفعلية ألعضائه ويفضل أن يكون ذلك بتوافق اآلراء. ويعرتف االحتاد أيضا  باهليمنة الشاملة حلقوق 
حرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حرية التماس معلومات وأفكار  فيها احلق يف اإلنسان، مبا

تعرض لتدخل العدم  وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية، واحلق يف
 تعسفي ميس اخلصوصية.

ى الناس لتقدمي ليركز االحتاد ع: التركيز على الناس والتوجه نحو الخدمة واالستناد إلى النتائج
م اجلميع وتتمحور حول الناس. ومن أجل التوجه حنو اخلدمة، يلتزم االحتاد مبواصلة  النتائج اليت 
تقدمي خدمات جبودة عالية وإرضاء املستفيدين وأصحاب املصلحة إىل أقصى درجة. ويستند االحتاد 

 إىل النتائج، فيسعى إىل حتقيق نتائج ملموسة وتعظيم أثر أعماله.

ينتظر االحتاد من مجيع موظفيه االلتزام بإخالص مبعايري السلوك يف اخلدمة املدنية الدولية ومدونة 
                                  ً                                              األخالقيات لالحتاد. ويتنظر االحتاد أيضا  أن يتمسك كل شريك بأعلى مستويات السلوك األخالقي.

 الغايات االستراتيجية 4.1

خطوط تنفيذ  م دور االحتاد يف تيسري التقدم يفترد فيما يلي الغايات االسرتاتيجية لالحتاد وهي تدع
تمع املعلوماتالعمل املنبثقة عن   .2030 وخطة التنمية املستدامة لعام (WSIS) القمة العاملية 

 

 

 

 

 

  



363 Res. 71  

 

 وزيادة االتواالتص المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إلى النفاذ وتعزيز إتاحة: النمو - 1 الغاية
     ً                          دعما  لالقتصاد والمجتمع الرقميين استخدامها

 الجتماعيةا للتنمية متكيين كعامل  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت بدور       ً اعرتافا  
 تكنولوجيا/تصاالتاال إىل النفاذ وتعزيز متكني على االحتاد سيعمل     ً  بيئيا ، واملستدامة واالقتصادية
وتعزيز تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات ، استخدامها وزيادة واالتصاالت املعلومات

 .            ً                                                                       واالتصاالت دعما  لالقتصاد الرقمي، ومساعدة البلدان النامية على االنتقال إىل االقتصاد الرقمي
وللنمو يف استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أثر إجيايب على التنمية االجتماعية 

ناء جمتمع بري والطويل، وكذلك على منو االقتصاد الرقمي، حنو واالقتصادية على األجلني القص
. ويلتزم االحتاد بالعمل والتعاون مع مجيع أصحاب املصلحة يف بيئة شامل معلومات

 .االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق هذه الغاية

 العريض النطاقلى نفاذ الجميع إ وتوفير الرقمية الفجوة سد: الشمول - 2 الغاية

 االتصاالت،و  املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت من استثناء بدون اجلميع استفادة بضمان        ً التزاما  
 توفري نم والتمكني شامل معلوماتجمتمع من أجل بناء  الرقمية الفجوة سد على االحتاد سيعمل

 الرقمية لفجوةا سد عملية وتركز. ، بغية أال يظل أحد غري موصولللجميع العريض النطاق النفاذ إىل
 النفاذ تعزيز وعلى العاملي، الصعيد على واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت مشول على
 واستخدامها ارهاأسع ومعقولية إليها النفاذ وإمكانية واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل
 السكانو  النساء والفتيات والشباب ذلك يف مبا الشعوب، مجيع أجل ومن واملناطق البلدان مجيع يف

 األصلية والشعوب واألفراد من الفئات االجتماعية واالقتصادية الدنيا واملستضعفون املهمشون
 .اإلعاقة وذوو نو واملسن
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االستدامة: التصدي للمخاطر والتحديات والفرص الناشئة الناجمة عن النمو السريع  - 3الغاية 
 كنولوجيا المعلومات واالتصاالتلالتصاالت/ت

 ضرورة االحتاد دركي واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت النافع باالستعمال النهوض بغية
 املعلومات اتكنولوجي/لالتصاالت السريع النمو عن الناشئةللمخاطر والتحديات والفرص  التصدي

انتها واألنظمة وموثوقيتها واستدامتها ومتجودة الشبكات  تعزيز على االحتاد ويركز. واالتصاالت
ً                                       فضال  عن بناء الثقة واألمن يف استعمال االتصاالت  على      ً وبناء  . واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/  

إتاحة اغتنام الفرص اليت توفرها االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  أجل من االحتاد سيعمل ذلك،
 .املرغوبة غري للتبعات السلبية اآلثار من احلد واالتصاالت مع العمل على

    ً دعما   واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت مجال في االبتكار :االبتكار - 4 الغاية
 للتحول الرقمي للمجتمع

 .يقر االحتاد الدور احلاسم لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التحول الرقمي للمجتمع
ت اجلديدة يئة بيئة تشجع االبتكار حيث تصبح تطورات التكنولوجيا ويسعى االحتاد إىل اإلسهام يف

 .2030     ً       ً                                                              حمركا  رئيسيا  لتنفيذ خطوط العمل املنبثقة عن القمة وخطة التنمية املستدامة لعام

 رين،اآلخ المصلحة أصحاب وجميعاالتحاد  أعضاء بين التعاون تعزيز: الشراكة - 5 الغاية
 لالتحاد     ً                          دعما  لجميع الغايات االستراتيجية

ن بغية تيسري حتقيق الغايات االسرتاتيجية املذكورة أعاله، يقر االحتاد احلاجة إىل تعزيز املشاركة والتعاو 
تمع املدين واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات الدولية واهليئات  بني احلكومات والقطاع اخلاص وا

تمعات التقنية. ويقر االحتاد أيضا  احلاجة إىل املسامهة يف الشراكة العاملية لتعزيز دور األكادمي                                    ً                                               ية وا
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كوسيلة لتنفيذ خطوط العمل املنبثقة عن القمة وخطة 

 .2030 التنمية املستدامة لعام
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 المقاصد 5.1

لغايات االحتاد ونتائجها طويلة األجل وتقدم داللة على حتقيق متثل املقاصد تأثريات أعمال ا
العامل امللتزمة  االسرتاتيجية. وسيعمل االحتاد بالتعاون مع مجيع املنظمات والكيانات األخرى يف

باالرتقاء باستعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. والغرض من هذه املقاصد هو 
عامل موصول  بغي لالحتاد أن يركز فيه اهتمامه وحتقيق رؤية االحتاد املتمثلة يفحتديد االجتاه الذي ين

وتعرب املقاصد التالية لكل غاية من الغايات االسرتاتيجية لالحتاد عن  .2020-2023 فرتةالخالل 
                                                                     ً             معايري حمددة وقابلة للقياس وذات منحى عملي وواقعية وذات صلة وحمددة زمنيا  وميكن تتبعها.

 المقاصد :1الجدول 

 المقصد
 : النمو1الغاية 

 2023 من األسر حبلوليف املائة  65: يف مجيع أحناء العامل، يتوفر النفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة 1.1املقصد 
 2023من األفراد حبلول يف املائة  70: يف مجيع أحناء العامل، يتاح استعمال اإلنرتنت لنسبة 2.1 املقصد
ً        ، ينبغي أن تكون أسعار النفاذ إىل اإلنرتنت أكثر اعتداال  بنسبة 2023: حبلول 3.1 املقصد (سنة خط يف املائة  25                                                 

 )2017األساس، 
                       ً     ً                 ، تعتمد البلدان برناجما  رقميا /اسرتاتيجية رقمية2023حبلول : 4.1املقصد 
 يف املائة 50بنسبة  ، زيادة عدد اشرتاكات النطاق العريض الثابت2023حبلول : 5.1املقصد 
اشرتاكات النطاق العريض بسرعة تزيد أكثر من نصف من البلدان  40%، سيكون لدى 2023حبلول : 6.1املقصد 

 Mbit/s 10عن 
 من السكان مع اخلدمات احلكومية على اخلط 40%، ينبغي أن تتفاعل نسبة 2023: حبلول 7.1املقصد 
 : الشمول2الغاية 

 2023من األسر حبلول يف املائة  60العامل النامي، ينبغي توفري النفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة  : يف1.2املقصد 
يف املائة من األسر حبلول  30، ينبغي توفري النفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة (LDC)                ً أقل البلدان منوا   : يف2.2املقصد 

2023 
 2023حبلول يف املائة  60تبلغ نسبة مستعملي اإلنرتنت من األفراد سالعامل النامي،  : يف3.2 املقصد

 2023حبلول يف املائة  30نسبة مستعملي اإلنرتنت من األفراد تبلغ س، (LDC)               ً أقل البلدان منوا   : يف4.2املقصد 
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: ينبغي خفض الفجوة املتعلقة بالقدرة على حتمل األسعار بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية بنسبة 5.2 املقصد
 )2017(سنة خط األساس،  2023حبلول  %25
 البلدان يف املائة من متوسط الدخل الشهري يف 3: ينبغي أال تزيد تكاليف خدمات النطاق العريض عن 6.2 املقصد

 2023النامية حبلول 
 2023يف املائة من سكان العامل حبلول  96ينبغي أن تغطي خدمات النطاق العريض  :7.2املقصد 
 2023: ينبغي حتقيق املساواة بني اجلنسني يف النفاذ إىل النطاق العريض وملكية اهلواتف احملمولة حبلول 8.2 املقصد
علومات اإلعاقة إىل االتصاالت/تكنولوجيا امل إمكانية نفاذ ذوييئة بيئات متكينية لضمان : ينبغي 9.2 املقصد

 2023 مجيع البلدان حبلول واالتصاالت يف
: ينبغي حتسني نسبة الشباب/البالغني الذين يتمتعون مبهارات شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 10.2املقصد 

  2023 حبلول 40%واالتصاالت مبقدار 
 : االستدامة3الغاية 

فر (من خالل إتاحة قدرات رئيسية: تو حتسني تأهب البلدان يف جمال األمن السيرباين  ،2023: حبلول 1.3املقصد 
 اسرتاتيجية وأفرقة استجابة وطنية للحوادث احلاسوبية/الطارئة وتشريعات)

 2023يف املائة حبلول  30: زيادة إعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية العاملية بنسبة 2.3 املقصد
  2023يف املائة حبلول  50: رفع نسبة البلدان اليت لديها تشريعات بشأن املخلفات اإللكرتونية إىل 3.3 داملقص
خدام باست انبعاثات غازات االحتباس احلراري، ينبغي أن يكون صايف مقدار خفض 2023حبلول  :4.3 املقصد

  2015قارنة مع خط األساس لعام بامل 30%االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد ازداد بنسبة 
، ينبغي أن يكون جلميع البلدان خطة وطنية لالتصاالت يف حاالت الطوارئ كجزء من 2023حبلول : 5.3 املقصد

ا الوطنية واحمللية بشأن احلد من خماطر الكوارث   اسرتاتيجيا
 : االبتكار4الغاية 

لقائم على االبلدان سياسات/اسرتاتيجيات لتعزيز االبتكار ، ينبغي أن يكون لدى مجيع 2023: حبلول 1.4املقصد 
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 : الشراكة5الغاية 
الة مع أصحاب املصلحة والتعاون مع املنظمات والكيانات األخرى يف بيئة              ّ الشراكات الفع  زيادة : 1.5املقصد 

  2023 حبلول االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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 إدارة المخاطر االستراتيجية 6.1

مع مراعاة التحديات والتطورات والتحوالت السائدة احملتمل أن تؤثر أكثر من غريها على أنشطة 
 2 اجلدول االحتاد خالل فرتة اخلطة االسرتاتيجية، مت حتديد وحتليل وتقييم القائمة التالية املعروضة يف

 ية الرئيسية. ومتت مراعاة هذه املخاطر عند ختطيط االسرتاتيجية للفرتةللمخاطر االسرتاتيجأدناه 
، كما مت حتديد تدابري التخفيف املقابلة، حسب االقتضاء. وينبغي التأكيد على 2023-2020

فهي متثل  عمليات االحتاد. املخاطر االسرتاتيجية ليس املقصود منها أن متثل أوجه القصور يف أن
رتة اخلطة جهود حتقيق رسالة االحتاد خالل ف ألوجه عدم اليقني اليت قد تؤثر يفنظرة مستقبلية 

 االسرتاتيجية.

وقد قام االحتاد بتحديد هذه املخاطر االسرتاتيجية وحتليلها وتقييمها. وإىل جانب عمليات التخطيط 
ديد التدابري االسرتاتيجي اليت حتدد اإلطار العام لكيفية التخفيف من وطأة هذه املخاطر سيتم حت

ا، وتنفيذ هذه التدابري من خالل عملية التخطيط التشغيلي لالحتاد.  التشغيلية للتخفيف من وطأ

 

 المخاطر االستراتيجية واستراتيجيات التخفيف من حدتها :2الجدول 

 استراتيجية التخفيف الخطر
تناقص األهمية والقدرة على إثبات تقديم قيمة  1

 واضحة مضافة
ازدواجية اجلهود وعدم االتساق داخل خطر  -

املنظمة مما يؤثر على قدرتنا على إثبات تقدمي 
 القيمة املضافة

خطر تضارب اجلهود وعدم االتساق واملنافسة  -
املنظمات واهليئات األخرى ذات الصلة مما  مع

يؤدي إىل خطر التصور اخلاطئ لوالية االحتاد 
 ورسالته ودوره

ل واليات واضحة تفادي املخاطر: من خال -
 االتحاد ودور فيلكل هيكل 

 تحسين إطار التعاوناحلد من املخاطر:  -
المجاالت ذات حتديد تفادي املخاطر:  -

 المضافة الواضحة والتركيز عليها القيمة
شراكات طويلة نقل املخاطر: من خالل إقامة  -

 األجل
استراتيجية احلد من املخاطر: من خالل  -

 )داخلية وخارجيةمالئمة ومتسقة ( اتصال
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 استراتيجية التخفيف الخطر
 تشتت الجهود 2
خطر إضعاف الرسالة واالبتعاد عن الوالية  -

 للمنظمة األساسية

تحديد األولويات تفادي املخاطر: من خالل  -
لدى االحتاد  التركيز على مواطن القوةو 

 والتأسيس عليها
 اتساقاحلد من املخاطر: من خالل ضمان  -

العمل بمعزل عن عدم أنشطة االحتاد/
 اآلخرين

عدم االستجابة بسرعة لالحتياجات الناشئة  3
 قديمت في االستمرار مع         ٍ بشكل كاف   واالبتكار
 الجودة عالية مخرجات

خطر عدم االستجابة، مبا يؤدي إىل انسحاب  -
 األعضاء وأصحاب املصلحة اآلخرين

 خطر التخلف عن الركب -
 تدين جودة النواتجخطر  -

لتمتع االتخطيط للمستقبل و تفادي املخاطر:  -
ز على ، والرتكيبالسرعة واالستجابة واالبتكار

 أهداف االحتاد
ثقافة تنظيمية احلد من املخاطر: تعريف  -

 وتعزيزها وتنفيذها مالئمة للغرض
 إشراك أصحاب المصلحةنقل املخاطر:  -

 بشكل استباقي

 المخاوف المتصلة بالثقة والطمأنينة 4
 من جانبخطر تزايد املخاوف املتصلة بالثقة  -

 األعضاء وأصحاب املصلحة
 خطر تزايد املخاوف بشأن الثقة لدى األعضاء -

 اعتماد قيم مشتركة وتنفيذهاتفادي املخاطر:  -
 اسرتشاد مجيع التدابري بالقيم املعتمدة -

 التفاعل مع األعضاءاحلد من املخاطر:  -
تحسين وأصحاب املصلحة اآلخرين، 

يز االلتزام بالقيم، تعز  ،والشفافية التواصل
 ؛المسؤولية عن المبادرات االستراتيجية

ضمان االمتثال بالرسالة والغايات األساسية 
 واإلجراءات التنظيمية
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 استراتيجية التخفيف الخطر
 رغيداخلية  هياكل وأدوات ومنهجية وعمليات 5

 ةمالئم
خطر أن تصبح اهلياكل واألساليب واألدوات غري   -

 الة            ّ كافية وغري فع  

 الداخلية اهلياكل حتسني: املخاطر من احلد -
 والعمليات والمنهجيات واألدوات

نقل املخاطر: الشروع يف عمليات من أجل  -
 الجودة مراقبة

             ً  التواصل داخليا  احلد من املخاطر: حتسني  -
        ً وخارجيا  

 التمويل كفاية  عدم 6
 ومصادر الدخل املالية املسامهات اخنفاض خطر -

أسواق  حتديد واستكشافاحلد من املخاطر:  -
؛ وتحديد أولويات وأطراف فاعلة جديدة

 األنشطة األساسية
التخطيط ضمان احلد من املخاطر:  -

    ّ   الفع ال المالي
 اءاألعض استراتيجية إشراكاحلد من املخاطر:  -
 أهمية أنشطة االتحاداحلد من املخاطر: زيادة  -

 إطار نتائج االتحاد 2
من خالل عدد من األهداف اليت يلزم  2020-2023سيقوم االحتاد بتنفيذ غاياته االسرتاتيجية للفرتة 
ختصصه احملدد  إطار الغايات العامة لالحتاد كل يف حتقيقها خالل هذه الفرتة. ويساهم كل قطاع يف

يضمن س ت.من خالل تنفيذ األهداف اخلاصة بالقطاع مع األهداف العامة املشرتكة بني القطاعا
                                       ّ   تنسيق هذا العمل واإلشراف عليه على حنو فع ال. جملس االحتاد

خدمات لالحتاد. وتوفر األنشطة و األهداف العامة والغايات االسرتاتيجية تدعم العوامل التمكينية 
 الدعم يف األمانة العامة واملكاتب هذه العوامل التمكينية من أجل عمل القطاعات واالحتاد ككل.
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االتحاد الدولي لالتصاالت
األمانة

قطاع االتصاالت الراديوية
األهداف والنتائج

قطاع تقييس االتصاالت
األهداف والنتائج

قطاع تنمية االتصاالت
األهداف والنتائج

األهداف والنتائج
المشتركة بين القطاعات

رؤية االتحاد ورسالته

ةنواتج قطاع االتصاالت الراديوينواتج قطاع تقييس االتصاالتنواتج قطاع تنمية االتصاالتنواتج مشتركة بين القطاعات

ةمكتب االتصاالت الراديوي مكتب تقييس االتصاالت مكتب تنمية االتصاالت األمانة

خدمات الدعم

العوامل التمكينية

النموالشمولاالستدامةاالبتكارالشراكة

الغايات االستراتيجية
والمقاصد

المدخالت

األنشطة

النواتج

النتائج/األهداف

المقاصد االستراتيجية/الغايات

الرؤية والرسالة

ضة 
خف
ة من

رقاب
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لى 

إ
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ة ع
رقاب
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 أهداف قطاع االتصاالت الراديوية:

• 1.R ادية                                 ّ         االستجابة بطريقة رشيدة وعادلة وفع الة واقتص/املدارات: استخدام الطيف تنظيم وإدارة
دارات الراديوية واملالوقت املناسب ملتطلبات أعضاء االحتاد من موارد طيف الرتددات  ويف

 الساتلية مع تفادي التداخل الضار
• 2.R العامل وحتسني  ضمان التوصيلية وإمكانية التشغيل البيين يف: معايري االتصاالت الراديوية

وحتقيق  الوقت املناسب األداء والنوعية والقدرة على حتمل تكاليف اخلدمة وتقدمي اخلدمة يف
عايري ذلك من خالل وضع امل ، مبا يفال االتصاالت الراديويةجم مردودية األنظمة بشكل عام يف

 الدولية
• 3.R  :تصاالت جمال اال تشجيع اكتساب وتقاسم املعارف والدراية الفنية يفتبادل املعارف

 الراديوية

 أهداف قطاع تقييس االتصاالت:
• 1.T معايري دولية صطلح "مل ُ                   وي ؤيد بشدة استبقاء ا غري متييزيةوضع معايري دولية : وضع املعايري

ابلية الوقت املناسب، وتعزيز ق (توصيات قطاع تقييس االتصاالت) يف غري متييزية".
 البيين وحتسني أداء املعدات والشبكات واخلدمات والتطبيقات التشغيل
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• 2.T تشجيع املشاركة الفع الة لألعضاء وخاصة البلدان النامية: سد الفجوة يف جمال التقييس                                ّ                   
غية سد (توصيات قطاع تقييس االتصاالت) ب غري متييزية واعتمادهاحتديد معايري دولية  يف

 الفجوة التقييسية

• 3.T ضمان كفاءة توزيع وإدارة موارد الرتقيم والتسمية والعنونة وتعرف اهلوية: تموارد االتصاال 
            ً                                     لدولية وفقا  لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت وإجراءاتهلالتصاالت ا

• 4.T شطة التقييس جمال أن تشجيع اكتساب وتقاسم املعارف والدراية الفنية يف: تبادل املعارف
ااجلارية يف قطاع تقييس االتصاالت  ، وإذكاء الوعي 

• 5.T واإلقليمية  س الدوليةالتقييوسيع التعاون وتيسريه مع هيئات : تالتعاون مع هيئات التقييس
 والوطنية

 أهداف قطاع تنمية االتصاالت:

• 1.D تعزيز التعاون الدويل واالتفاق بشأن مسائل تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات : التنسيق
 واالتصاالت

• 2.D عزيز تنمية البنيةت: /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتبنية حتتية حديثة وآمنة لالتصاالت 
ملعلومات استخدام االتصاالت/تكنولوجيا ا التحتية واخلدمات مبا يف ذلك بناء الثقة واألمن يف

 واالتصاالت

• 3.D نولوجيا تعزيز بيئة تنظيمية وسياساتية مؤاتية للتنمية املستدامة لالتصاالت/تك: بيئة متكينية
 واالتصاالت املعلومات

• 4.D  واستخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات دعم تطوير : شامل معلوماتجمتمع
تمعات حتقيقا  للتنمية االجتماعية واالقتصادية  ا لتمكني األشخاص وا                                               ً                              واالتصاالت وتطبيقا

 ومحاية البيئة
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 :األهداف المشتركة بين القطاعات

• 1.I لتكنولوجيا ولوجياإليك النظام يف املصلحة أصحاب مجيع بني األوثق التعاون تعزيز :التعاون 
 املستدامة التنمية أهداف حتقيق أجل من واالتصاالت املعلومات

• 2.I  عزيز حتديدت :تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/االجتاهات الناشئة يف جمال 
 االجتاهات الناشئة يف بيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلوماتوإدراك وحتليل التحول الرقمي و 

 واالتصاالت

• 3.I  نفاذ يةإمكان تعزيز :تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/إمكانية النفاذ إىل 
 تكنولوجيا/االتصاالت إىل احملددة االحتياجات ذوياألشخاص و  اإلعاقة ذوي األشخاص
 واالتصاالت املعلومات

• 4.I ومات املعلتكنولوجيا االتصاالت/ ماتعزيز استخد والشمول: املساواة بني اجلنسني
 اتوالفتي ومتكني املرأة والشمول واالتصاالت من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني

• 5.I ت احلد من البصمة البيئية النامجة عن قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلوما :االستدامة البيئية
 واالتصاالت

• 6.I :احلد من جماالت التداخل واالزدواج وتعزيز التنسيق األوثق  احلد من التداخل واالزدواج
واألكثر شفافية بني األمانة العامة وقطاعات االحتاد مع مراعاة اعتمادات ميزانية االحتاد وخربة 

 قطاع ووالية كل
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 1الربط بين أهداف االتحاد والغايات االستراتيجية :3الجدول 

 
  

_______________ 
 توضح األطر والعالمات الروابط األولية والثانوية بالغايات. 1

:1 الغاية 
 النمو

:2 الغاية
الشمول

:3 الغاية
االستدامة

:4 الغاية
االبتكار

:5 الغاية
الشراكة

اف
هد
األ

 

      أهداف قطاع االتصاالت الراديوية
1.R املداراتاستخدام الطيف تنظيم وإدارة/      
2.R معايري االتصاالت الراديوية      
3.R تبادل املعارف       

      االتصاالتأهداف قطاع تقييس 
1.T وضع املعايري      
2.T سد الفجوة يف جمال التقييس      
3.T موارد االتصاالت      
4.T تبادل املعارف      
5.T التعاون مع هيئات التقييس      

      أهداف قطاع تنمية االتصاالت
1.D التنسيق      
2.D  حتتية حديثة وآمنة لالتصاالت/تكنولوجيابنية

      املعلومات واالتصاالت

3.D بيئة متكينية      
4.D  شامل معلوماتجمتمع      

      األهداف المشتركة بين القطاعات
1.I التعاون      
2.I  ولوجياتكناالتصاالت/االجتاهات الناشئة يف جمال

      واالتصاالتاملعلومات 

3.I تكنولوجيااالتصاالت/ إمكانية النفاذ إىل
      املعلومات واالتصاالت

4.I املساواة بني اجلنسني والشمول      
5.I االستدامة البيئية      

 6.I احلد من التداخل واالزدواج      
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 التمكينيةاألهداف والنتائج والنواتج/العوامل  1.2

 ونتائجه ونواتجه : أهداف قطاع االتصاالت الراديوية4الجدول 
1.R االستجابة بطريقة رشيدة وعادلة وفع الة واقتصادية/المدارات: استخدام الطيف تنظيم وإدارة              ّ                                
الوقت المناسب لمتطلبات أعضاء االتحاد من موارد طيف الترددات الراديوية والمدارات  وفي

 تفادي التداخل الضارالساتلية مع 
 النواتج النتائج

-1.R أ: زيادة عدد البلدان اليت لديها شبكات ساتلية
السجل األساسي الدويل  وحمطات أرضية مسجلة يف

 (MIFR)للرتددات 
-1.R ب: زيادة عدد البلدان اليت لديها ختصيصات تردد

السجل األساسي الدويل  خلدمات لألرض مسجلة يف
 للرتددات

-1.R :ةل ّ ج  سامل لتخصيصاتزيادة النسبة املئوية لج 
 ابيةمع نتائج إجي للرتددات الدويل األساسي السجل يف

-1.R د: زيادة النسبة املئوية للبلدان اليت استكملت
 عملية االنتقال إىل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

-1.Rزيادة النسبة املئوية للطيف املخصص ه :
 التداخالت الضارة  منللشبكات الساتلية واخلايل

-1.R و: زيادة النسبة املئوية من التخصيصات خلدمات
السجل األساسي واخلالية من  األرض املسجلة يف
 التداخالت الضارة

1-1.R:  الوثائق اخلتامية للمؤمترات العاملية لالتصاالت
 الراديو الراديوية وحتديث لوائح

2-1.R : صاالت اإلقليمية لالتالوثائق اخلتامية للمؤمترات
 اإلقليمية  الراديوية واالتفاقات

3-1.R: لوائح للجنة األخرى والقرارات اإلجرائية القواعد 
 (RRB) الراديو
4-1.R :يةالفضائ اخلدمات عن التبليغ بطاقات نشر 

 الصلة ذات األخرى واألنشطة
5-1.R :األرض خدمات عن التبليغ بطاقات نشر 

 لةالص ذات األخرى واألنشطة
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2.R العالم وتحسين  توفير التوصيلية وإمكانية التشغيل البيني في :معايير االتصاالت الراديوية
الوقت المناسب  األداء والنوعية والقدرة على تحمل تكاليف الخدمة وتقديم الخدمة في

ل ذلك من خال في ، بمامجال االتصاالت الراديوية وتحقيق مردودية األنظمة بشكل عام في
 وضع المعايير الدولية

 النواتج النتائج

-2.R أ: زيادة النفاذ إىل النطاق العريض املتنقل
ذلك نطاقات الرتدد احملددة  واستخدامه مبا يف

 (IMT)لالتصاالت املتنقلة الدولية 
-2.Rأسعار النطاق العريض املتنقل   ب: خفض سلة

 للفرد (GNI) كنسبة من الدخل القومي اإلمجايل
-2.R :زيادة عدد الوصالت الثابتة وزيادة مقدار ج

 (Tbit/s) احلركة املتداولة عرب اخلدمة الثابتة
-2.R د: زيادة عدد األسر اليت لديها استقبال للتلفزيون

 الرقمي لألرض

1-2.R : ،قرارات مجعية االتصاالت الراديوية
 ITU-R القرارات

2-2.R : توصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية
ذلك تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر)  يف (مبا

 والكتيبات
3-2.R : املشورة من الفريق االستشاري لالتصاالت
 الراديوية

-2.Rالساتلية املستجيبات املرسالت عددزيادة : ه 
يف االتصاالت الساتلية ) MHz 36 مكافئ نطاق بعرض(

 ذات املطاريف عدد. (Tbit/s) املقابلة والسعة العاملة
 لديها اليت األسر وعدد (VSAT)    ً جدا   الصغرية الفتحات
  الساتلي للتلفزيون استقبال

-2.R و: زيادة عدد األجهزة املزودة بإمكانية استقبال
 إشارات خدمة املالحة الراديوية الساتلية

-2.Rاستكشافذات محوالت  سواتلال عددزيادة : ز 
 املرسلة الصور من املقابلة والكمية العاملة األرض

 (Tbytes) تنزيلها يتم اليت البيانات وحجم واستبانتها
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3.R االت مجال االتص تبادل المعارف: تشجيع اكتساب وتقاسم المعارف والدراية الفنية في
 الراديوية
 النواتج النتائج

-3.R أ: زيادة املعارف والدراية الفنية بشأن لوائح الراديو
 اإلقليمية والتوصياتوالقواعد اإلجرائية واالتفاقات 

 وأفضل املمارسات املتعلقة باستعمال الطيف
-3.Rأنشطة قطاع االتصاالت  ب: زيادة املشاركة يف

                                  ُ           الراديوية (بوسائل منها املشاركة عن ب عد) وخاصة 
 مشاركة البلدان النامية

1-3.Rمنشورات قطاع االتصاالت الراديوية : 
2-3.R  البلدان                               ً : تقدمي املساعدة إىل األعضاء، خاصة 

                         ً النامية وأقل البلدان منوا  
3-3.Rجمال أنشطة التنمية : االتصال/الدعم يف 
4-3.Rحلقات دراسية وورش عمل وفعاليات أخرى : 

 العوامل التمكينية لقطاع االتصاالت الراديوية :5الجدول 
 هدف مدعوم
(أهداف 
 مدعومة)

أنشطة مكتب 
 االتصاالت الراديوية

مساهمة في نتائج 
 القطاع

 النتائج

1.R  كفاءة معاجلة بطاقات
ددالتبليغ عن ختصيصات الرت 

زيادة اليقني بشأن ختطيط 
شبكات جديدة 

 لالتصاالت الراديوية

اخنفاض وقت املعاجلة لنشر 
 بطاقات التبليغ

وقت املعاجلة ضمن احلدود 
 الزمنية التنظيمية

1.R ،2.R ،3.R  تطوير وصيانة وحتسني
برجميات القطاع وقواعد 

بياناته وأدواته املتاحة على 
 اخلط

أنشطة تقنية وتنظيمية 
وإدارية ولوجستية وأنشطة 
            ً       التواصل دعما  ألهداف 

 القطاع 

زيادة االعتمادية والكفاءة 
 والشفافية يف تطبيق لوائح

 الراديو

برجميات وقواعد بيانات 
ات على اخلط جديدة وأدو 

 وحمسنة للقطاع
       ّ            تقدمي فع ال ويف الوقت 

تج القطاع لدعم لنوااملناسب 
 أهداف هذا القطاع

مسامهات مكتب االتصاالت 
 اجتماعات القطاع الراديوية يف

 ومؤمتراته وأحداثه 
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 أهداف قطاع تقييس االتصاالت ونتائجه ونواتجه :6الجدول 
1.T  (توصيات قطاع تقييس االتصاالت) وضع المعايير: وضع معايير دولية غير تمييزية
البيني وتحسين أداء المعدات والشبكات  الوقت المناسب، وتعزيز قابلية التشغيل في

 والخدمات والتطبيقات
 النواتج النتائج

-1.T أ: زيادة استعمال توصيات قطاع تقييس
 االتصاالت

-1.T االمتثال لتوصيات قطاع تقييس ب: حتسني
 االتصاالت

-1.T :ات جمال التكنولوجيات واخلدم حتسني املعايري يفج
 اجلديدة

1-1.T قرارات وتوصيات وآراء اجلمعية العاملية لتقييس :
 (WTSA) االتصاالت

2-1.T االجتماعات التشاورية اإلقليمية للجمعية العاملية :
 لتقييس االتصاالت

3-1.T :لقرارات الصادرة عن الفريق املشورة وا
 (TSAG) االستشاري لتقييس االتصاالت

4-1.T توصيات قطاع تقييس االتصاالت والنتائج ذات :
 الصلة للجان دراسات قطاع تقييس االتصاالت

5-1.T املساعدة والتعاون لقطاع تقييس االتصاالت :
 بوجه عام

6-1.Tقاعدة بيانات املطابقة : 
7-1.T واألحداث املتصلة بقابلية : مراكز االختبار

 التشغيل البيين
8-1.Tتطوير جمموعات االختبار : 

2.T تشجيع المشاركة الفع الة لألعضاء وخاصة البلدان النامية سد الفجوة في مجال التقييس :                                  ّ                    
د (توصيات قطاع تقييس االتصاالت) بغية ستمييزية  تحديد واعتماد معايير دولية غير في

 الفجوة التقييسية
 النواتج النتائج

-2.Tعملية التقييس داخل قطاع  : زيادة املشاركة يفأ
ذلك حضور االجتماعات  يف تقييس االتصاالت، مبا

وتقدمي املسامهات وشغل املناصب القيادية واستضافة 
سيما مشاركة البلدان  االجتماعات/ ورش العمل، ال

 النامية
-2.T ب: زيادة أعضاء قطاع تقييس االتصاالت مبا
 كادمييةاأل واهليئات ذلك أعضاء القطاع واملنتسبون يف

1-2.T التقييسية: سد الفجوة 
2-2.Tذلك أنشطة  : ورش عمل وحلقات دراسية مبا يف

تدريبية مقدمة عرب شبكة اإلنرتنت أو خارجها، 
ّ         الستكمال العمل على بناء القدرات لسد  الفجوة                                   

 التقييسية
3-2.Tالتوعية والرتويج : 
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3.T ضمان كفاءة توزيع وإدارة موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتعرف الهوية :موارد االتصاالت 
                     ً                                     لالتصاالت الدولية وفقا  لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت وإجراءاته

 النواتج النتائج
-3.T أ: التوزيع الفوري والدقيق ملوارد الرتقيم والتسمية

نحو الدولية على الوالعنونة وتعرف اهلوية لالتصاالت 
 التوصيات ذات الصلة احملدد يف

1-3.T قواعد بيانات مكتب تقييس االتصاالت ذات :
 الصلة
2-3.T توزيع وإدارة موارد الرتقيم والتسمية والعنونة :

                                ً         وتعرف اهلوية لالتصاالت الدولية طبقا  لتوصيات 
 وإجراءات قطاع تقييس االتصاالت

 
4.T ة التقييس مجال أنشط تبادل المعارف: تشجيع اكتساب وتقاسم المعارف والدراية الفنية في

 الجارية في قطاع تقييس االتصاالت، وإذكاء الوعي بها
 النواتج النتائج

-4.T أ: زيادة املعرفة مبعايري قطاع تقييس االتصاالت
 املعايري تنفيذ هذه وبأفضل املمارسات يف

-4.T أنشطة التقييس داخل قطاع  املشاركة يفب: زيادة
تقييس االتصاالت وزيادة الوعي بأمهية معايري قطاع 

 تقييس االتصاالت
-4.Tج: زيادة إبراز أنشطة قطاع تقييس االتصاالت 

1-4.Tمنشورات قطاع تقييس االتصاالت : 
2-4.Tمنشورات قواعد البيانات : 
3-4.Tالتوعية والرتويج : 
4-4.T التشغيلية لالحتاد: النشرة 

 
5.T واإلقليمية  : توسيع التعاون وتيسيره مع هيئات التقييس الدوليةالتعاون مع هيئات التقييس

  والوطنية
 النواتج النتائج

-5.T أ: زيادة التواصل مع املنظمات األخرى املعنية
 بوضع املعايري

-5.Tب: خفض عدد املعايري املتضاربة 
-5.Tالتفاهم/اتفاقات التعاون  ج: زيادة عدد مذكرات

 مع املنظمات األخرى
-5.T د: زيادة عدد املنظمات املؤهلة مبوجب التوصيات

ITU-T A.4 وITU-T A.5 وITU-T A.6 
-5.Tزيادة عدد ورش العمل/األحداث املنظمة ه :

 باالشرتاك مع منظمات أخرى

1-5.T مذكرات التفاهم :(MoU) واتفاقات التعاون 
2-5.Tؤهلة مبوجب التوصيات : املنظمات املITU-
T A.4 وITU-T A.5 وITU-T A.6 
3-5.T ورش العمل/األحداث املنظمة بشكل :
 مشرتك
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 العوامل التمكينية لقطاع تقييس االتصاالت :7الجدول 

هدف مدعوم 
(أهداف مدعومة) 

 للقطاع

أنشطة مكتب تقييس 
 االتصاالت

مساهمة في نتائج 
 القطاع

 النتائج

1.T -  الوثائق على حنو فعال ويفتقدمي 
الوقت املناسب (قرارات اجلمعية 

العاملية لتقييس االتصاالت 
ا وآراؤها وتوصيات  وتوصيا

قطاع تقييس االتصاالت 
والوثائق املتصلة بلجان 

 الدراسات والتقارير)
دعم األمانة وتنظيم  -

 االجتماعات ودعمها اللوجسيت
 اخلدمات االستشارية -
لعمل خدمات أساليب ا -

وخدمات املعلومات اإللكرتونية 
 ملكتب تقييس االتصاالت

تشغيل وصيانة قواعد بيانات  -
؛ املطابقة وقابلية التشغيل البيين

الدعم اللوجسيت ألحداث 
ر، قابلية التشغيل البيين/االختبا

 منصات االختبار

زيادة جودة توصيات  -
قطاع تقييس 
 االتصاالت

معلومات حمدثة يف الوقت  -
املناسب لفائدة املندوبني 

وجمتمع املعايري بشأن 
منتجات قطاع تقييس 
 االتصاالت وخدماته
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2.T -  تنظيم دورات تدريب عملي
 ؛بشأن سد الفجوة التقييسية

دعم مايل للمنح؛ دعم لوجسيت 
 للمجموعات اإلقليمية

 تنظيم ورش العمل -
اإلعالنات (مدونة االحتاد،  -

 أنشطة تروجيية)
إدارة حساب أعضاء القطاع،  -

االحتفاظ باألعضاء احلاليني 
واستقطاب استباقي ألعضاء 

 جدد

زيادة أعضاء القطاع  -
واملشاركة يف عملية 

 التقييس

املشاركة الفعالة للمندوبني  -
واملنظمات اليت شاركت 

أنشطة القطاع بشكل  يف
سليب حىت اآلن أو اليت 

                 ً تشارك فيها إطالقا   مل

3.T - ونشر التطبيقات/املوارد  معاجلة
 الدولية للرتقيم والعنونة والتسمية

 وتعرف اهلوية

التوقيت املناسب  -
توزيع  والدقة يف

 املوارد

تيسر معلومات الرتقيم  -
ّ   الوقت املناسب يسه ل  يف                

 إدارة الشبكات

4.T - خدمات منشورات القطاع 
تطوير قواعد بيانات القطاع  -

 وصيانتها
رتويج (مدونة خدمة التواصل وال -

وسائل التواصل االحتاد، 
 االجتماعي، الويب)

تنظيم ورش العمل، اجتماعات  -
فريق كبار مسؤويل التكنولوجيا، 

حدث كاليدوسكوب، 
تليكوم االحتاد،  جلسات يف

تمع املعلومات،  القمة العاملية 
 ذلك إىل وما

زيادة املعرفة والوعي  -
بشأن معايري القطاع، 

زيادة املشاركة يف 
أنشطة القطاع وزيادة 

 قطاعالإبراز أنشطة 

تيسر املنشورات يف الوقت  -
املناسب (الوثائق؛ قواعد 

البيانات) وسهولة 
استعمال اخلدمات يعزز 

 جتربة املندوبني
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5.T -  حتديث مذكرات التفاهم
وصيانتها؛ إعداد مذكرات 

 تفاهم جديدة
صيانة وإدارة قاعدة البيانات  -

 A.5و A.4     ً         وفقا  للتوصيات
 A.6و

دعم لوجسيت لورش العمل  -
واألحداث املنظمة 

 مشرتك بشكل
خدمات الدعم ألنشطة التعاون  -

املختلفة (هيئة التعاون العاملي 
بشأن املعايري، التعاون يف جمال 

معايري االتصاالت املعايري، 
ملبادرة ، اذكيةألنظمة النقل ال

، القمة العاملية للشمول املايل
تمع املعلومات،  بادرة مالعاملية 

"متحدون من أجل مدن ذكية 
  ...) مستدامة

زيادة التعاون مع  -
 املنظمات األخرى

 أنشطة التعاون  -
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 ونتائجه ونواتجه أهداف قطاع تنمية االتصاالت :8الجدول 

1.D  :الدولي واالتفاق بشأن مسائل تنمية االتصاالت/تكنولوجيا تعزيز التعاون التنسيق
 المعلومات واالتصاالت

 2النواتج النتائج
-1.D :تعزيز استعراض مشروع مسامهة قطاع تنمية أ

مشروع اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد،  االتصاالت يف
، (WTDC) وإعالن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

العاملي لتنمية االتصاالت وزيادة وخطة عمل املؤمتر 
ذا  الشأن مستوى االتفاق 

-1.D :نمية املؤمتر العاملي لت تقييم تنفيذ خطة عملب
االتصاالت وتنفيذ خطة عمل القمة العاملية 

 املعلومات تمع
-1.D :تعزيز تقاس م املعارف واحلوار والشراكة بنيج                            ُ           

 اأعضاء االحتاد بشأن قضايا االتصاالت/تكنولوجي
 املعلومات واالتصاالت

-1.D :ة تعزيز جتهيز وتنفيذ املشاريع واملبادرات اإلقليميد
املتعلقة بتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت
-1.Dبرامج  على التعاون يفإبرام االتفاقات تيسري : ه

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني الدول 
األعضاء وأصحاب املصلحة  األعضاء، وبني الدول

اآلخرين يف النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات 
             ً                                 واالتصاالت، بناء  على طلب من الدول املعنية األعضاء 

 يف االحتاد

1-1.D :املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (WTDC) ،
 والتقرير النهائي للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

2-1.D :ضريية اإلقليميةاالجتماعات التح (RPM) ،
 والتقارير النهائية لالجتماعات التحضريية اإلقليمية

3-1.D :الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت (TDAG) ،
وتقارير الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت إىل مدير 

العاملي لتنمية  مكتب تنمية االتصاالت واملؤمتر
 (WTDC) االتصاالت

4-1.D :،توجيهية وتوصيات  ومبادئ جلان الدراسات
 الدراسات وتقارير جلان

5-1.D :يات ذلك منتد يف منصات للتنسيق اإلقليمي مبا
 (RDF) التنمية اإلقليمية

6-1.D : تنفيذ مشاريع وخدمات لتنمية
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متعلقة 

 باملبادرات اإلقليمية

 

 

 

 
  

_______________ 
                                                               ُ                            يف سياق نواتج مسامهة قطاع تنمية االتصاالت يف اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد، ي قصد بعبارة "منتجات وخدمات"  2

                ُ        من دستور االحتاد، ي ذكر من  21األنشطة اليت تندرج ضمن والية قطاع تنمية االتصاالت حبسب تعريف املادة 
 بينها بناء القدرات ونشر خربات االحتاد ومعارفه.
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2.D  بنية تحتية حديثة وآمنة لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: تعزيز تنمية البنية
استخدام االتصاالت/تكنولوجيا  التحتية والخدمات بما في ذلك بناء الثقة واألمن في

 المعلومات واالتصاالت

 النواتج النتائج
-2.D :حتسني قدرة أعضاء االحتاد على إتاحة بنية حتتية أ
دمات متينة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات وخ

 واالتصاالت
-2.D :تعزيز قدرة الدول األعضاء على القيام ب

بفعالية بتبادل املعلومات والتوصل إىل حلول 
والتصدي للتهديدات اليت يتعرض هلا األمن السيرباين 

ذلك  وتطوير وتنفيذ االسرتاتيجيات والقدرات، مبا يف
التعاون على املستويات بناء القدرات، وتشجيع 

الوطنية واإلقليمية والدولية من أجل تعزيز املشاركة 
 عضاء واجلهات الفاعلة ذات الصلةفيما بني الدول األ

-2.D :تعزيز قدرة الدول األعضاء على استخدام ج
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل 

ا ومن أجل ضمان  تيسر احلد من خماطر الكوارث وإدار
ويل التعاون الد االتصاالت يف حاالت الطوارئ وتيسري

ال يف  هذا ا

1-2.D : منتجات وخدمات بشأن البنية التحتية
واخلدمات اخلاصة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت والنطاق العريض الالسلكي والثابت 
ني النائية، وحتساملناطق وتوصيل املناطق الريفية و 

ة الدولية، وسد الفجوة الرقمية يف جمال التوصيلي
التقييس، واملطابقة وإمكانية التشغيل البيين، وإدارة 

 وإدارة موارد االتصاالت بفعالية وكفاءةالطيف ومراقبته 
واستعماهلا على الوجه األمثل ضمن والية االحتاد 

واالنتقال إىل اإلذاعة الرقمية مثل الدراسات التقييمية 
بادئ التوجيهية وأفضل العمل وامل واملنشورات وورش

 املمارسات
2-2.D : بناء الثقة واألمن من أجل منتجات وخدمات

استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  يف
التقارير واملنشورات، واملسامهة  مثل ،واالتصاالت

 تنفيذ املبادرات الوطنية والعاملية يف
3-2.D:  منتجات وخدمات بشأن احلد من خماطر

ا وبشأن االتصاالت يف حاالت  الكوارث وإدار
الطوارئ، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة لتمكني الدول 
األعضاء من التصدي جلميع مراحل إدارة الكوارث، 

مثل اإلنذار املبكر واالستجابة واإلغاثة واستعادة 
 شبكات االتصاالت
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3.D ا بيئة تمكينية: تعزيز بيئة تنظيمية وسياساتية مؤاتية للتنمية المستدامة لالتصاالت/تكنولوجي
 المعلومات واالتصاالت

 النواتج النتائج
-3.D :ا أ تعزيز قدرة الدول األعضاء على حتسني سياسا

العامة وأطرها القانونية والتنظيمية املؤاتية لتنمية 
 املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/تكنولوجيا 

-3.D :تعزيز قدرة الدول األعضاء على إنتاج ب
إحصاءات لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

                                               ً واالتصاالت تكون عالية اجلودة وقابلة للمقارنة دوليا  
جتسد التطورات واالجتاهات يف االتصاالت/تكنولوجيا 

 إىل معايري ومنهجيات                          ً املعلومات واالتصاالت استنادا  
 عليهامتفق 
-3.D :حتسني القدرات البشرية واملؤسسية ألعضاء ج

االحتاد من أجل االستفادة من كامل إمكانات 
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

-3.D :تعزيز قدرات أعضاء االحتاد من أجل إدراج د
االبتكار يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

يف برامج التنمية الوطنية ووضع  والرقمنة واالتصاالت
اسرتاتيجيات لتعزيز مبادرات االبتكار بطرق شىت منها 

الشراكات العامة واخلاصة والشراكات بني القطاعني 
 العام واخلاص

1-3.D : منتجات وخدمات بشأن السياسات العامة
واللوائح التنظيمية اخلاصة باالتصاالت/ تكنولوجيا 

جل تنسيق ومتاسك دويل املعلومات واالتصاالت من أ
أفضل من قبيل الدراسات التقييمية، واملنشورات 

 األخرى، واملنصات األخرى لتبادل املعلومات
2-3.D : منتجات وخدمات بشأن إحصاءات

رقمنة والاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ا من قبيل التقارير البحثية ومجع البيانا ت وحتليل بيانا

تنسيقها و                                   ً الية اجلودة القابلة للمقارنة دوليا  ع اإلحصائية
 ونشرها، ومنتديات النقاش

3-3.D :وتنمية منتجات وخدمات بشأن بناء القدرات 
املهارات البشرية، من بينها املنصات اإللكرتونية، 

                      ُ                               والربامج التدريبية عن ب عد واحلضورية بغية تعزيز املهارات
دة ة الشراكات املعقو العملية، واملواد املتبادلة، مع مراعا

مع أصحاب املصلحة املعنيني بالتعليم يف جمال 
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

4-3.D :جمال  منتجات وخدمات بشأن االبتكار يف
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من  االتصاالت/

قبيل تبادل املعلومات واملساعدة، عند الطلب، بشأن 
طين لالبتكار، وآليات لعقد الشراكات، إعداد برنامج و 

ووضع املشاريع، والدراسات وسياسات االبتكار 
 جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
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4.D  دعم تطوير واستخدام االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات شامل معلوماتمجتمع :
 امةالمستد                                                   ً         واالتصاالت وتطبيقاتها لتمكين األشخاص والمجتمعات تحقيقا  للتنمية 

 النواتج النتائج
-4.D :حتسني النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا أ

املعلومات واالتصاالت واستخدامها يف أقل البلدان 
 (SIDS) والدول اجلزرية الصغرية النامية (LDC)    ً منوا  

والبلدان اليت متر  (LLDC) والبلدان النامية غري الساحلية
ا مبرحلة انتقالية  اقتصادا

-4.D :حتسني قدرة أعضاء االحتاد على دفع عجلة ب
التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل االستفادة من 

التكنولوجيات اجلديدة وتطبيقات وخدمات 
التصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ا

 واستعماهلا
-4.D :تطوير على االحتاد أعضاء قدرة تعزيزج 

 ولالشم لتحقيق وممارسات وسياسات اسرتاتيجيات
 فتياتوال النساء بتمكني يتعلق فيما سيما ال الرقمي

 ذوي األشخاص من وغريهم اإلعاقة ذوي واألشخاص
 احملددة االحتياجات

-4.D :تطوير على االحتاد أعضاء قدرة تعزيزد 
 علوماتامل تكنولوجيا/لالتصاالت وحلول اسرتاتيجيات
 التخفيفو  املناخ تغري مع التكيف إىل ترمي واالتصاالت

 املتجددة الطاقة/للبيئة املراعية الطاقة استخدامو  وطأته من

1-4.D : منتجات وخدمات بشأن تقدمي مساعدات
 والدول اجلزرية الصغرية النامية                     ً مركزة ألقل البلدان منوا  

ا والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية لتعزيز التيسر والقدرة على حتمل تكاليف

 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
2-4.D : منتجات وخدمات بشأن سياسات

 ت اليتاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاال
تدعم االقتصاد الرقمي وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت والتكنولوجيات اجلديدة، مثل تبادل 
املعلومات وسبل الدعم الرامية إىل نشرها والدراسات 

 التقييمية وجمموعات األدوات
3-4.D : منتجات وخدمات بشأن الشمول الرقمي

ددة ت احملللنساء والفتيات واألشخاص ذوي االحتياجا
 ني(كبار السن والشباب واألطفال والسكان األصلي

وغريهم) مثل اسرتاتيجيات وسياسات وممارسات زيادة 
الوعي بالشمول الرقمي وجمموعات أدوات تنمية 

املهارات الرقمية ومبادئ توجيهية ومنتديات نقاش 
 لتبادل املمارسات واالسرتاتيجيات

4-4.D :ة من منتجات وخدمات بشأن االستفاد
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التكيف مع 

 آثاره، مثل تشجيع وضعتغري املناخ والتخفيف من 
االسرتاتيجيات ونشر أفضل املمارسات بشأن رسم 

خرائط للمناطق املعرضة وتطوير أنظمة معلومات 
 اإللكرتونية ومقاييس وسياسات بشأن املخلفات
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 التمكينية لقطاع تنمية االتصاالتالعوامل : 9الجدول 

 
 
 
 
 

 
 

  

هدف مدعوم 
(أهداف 
 مدعومة)

أنشطة قطاع تنمية 
 االتصاالت

 النتائجمساهمة في نتائج القطاع

1.D ،2.D، 
3.D ،4.D 

وضع وتنفيذ  1)
             ّ      اسرتاتيجيات فع الة يف 

جمال تنمية 
االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 
من أجل حتقيق خطوط 

تمع  القمة العاملية 
املعلومات وأهداف 

التنمية املستدامة 
(SDG) مبا يف ذلك ،

 أنشطة االتصال والرتويج

زيادة فهم وتبادل  -
 أهداف القطاع ونواجته

 وجيهاتزيادة تقدمي ت -
 بشأن أنشطة القطاع

زيادة الوضوح يف برنامج  -
 األنشطة

تقدم قابل للقياس يف دور  -
االحتاد يف حتقيق خطوط 

عمل القمة وأهداف 
 التنمية املستدامة

زيادة مستوى التعاون  -
الدويل يف جمال تنمية 

االتصاالت/تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت

 الدول ءزيادة مستوى رضا -
ء عن اخلدمات األعضا

واملنتجات اليت يقدمها 
 االتصاالت مكتب تنمية

كفاءة إدارة ودعم  2)
أنشطة تنمية 

االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 

من خالل التنسيق 
والتعاون بني إدارة 

اخلدمات والشؤون املالية 
وامليزانية، دعم تنظيم 

األحداث ودعم 
 تكنولوجيا املعلومات

مواعيد األحداث تنظيم  -
 بشكل واضح ومنسق

توفري ما يلزم من دعم  -
مايل ودعم يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات 
والقوى العاملة 

 حدود املوارد املتاحة يف
توفري دعم موثوق  -

 لألحداث

تعزيز التنسيق والتعاون  -
ذ تنظيم األحداث وتنفي يف

 األنشطة
كفاءة استخدام املوارد  -

 املالية
األحداث يف الوقت تنظيم  -

 ال  ّ فع   املناسب وعلى حنو
زيادة جودة وتنسيق إعداد  -

التقارير اليت يقدمها 
مكتب تنمية االتصاالت 

 إىل الدول األعضاء
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كفاءة تنظيم ودعم  3) 
 األنشطة املتعلقة بالبنية

التحتية 
لالتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، 
وتطبيقات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت 
 واألمن السيرباين

حتديد أولويات الدول  -
ا  األعضاء واحتياجا

تطوير املنتجات  -
واخلدمات ذات الصلة 

الوقت  وتقدميها يف
املناسب للمستعملني 

 النهائيني
املشاركة الفعالة جلميع  -

أصحاب املصلحة ذوي 
الصلة يف تطوير وتقدمي 
املنتجات واخلدمات إىل 

 األعضاءالدول 

زيادة جودة وتعزيز  -
إمكانية احلصول على 
املنتجات واخلدمات 
واخلربة اليت يطورها 

املكتب ويقدمها يف جمال 
البنية التحتية 

لالتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 
وتطبيقات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت 
 واألمن السيرباين

زيادة مستوى رضاء الدول  -
 األعضاء

حتسينات ملموسة يف  -
خدمة الدول األعضاء 
لالحتاد نتيجة ألنشطة 

مكتب تنمية االتصاالت 
يف جمال البنية التحتية 

لالتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، 

وتطبيقات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، 

 واألمن السيرباين
تعزيز دور  -

االتصاالت/تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت يف
جمال التنمية االجتماعية 

واالقتصادية للدول 
 األعضاء

كفاءة تنظيم ودعم  4)
األنشطة املتعلقة بإدارة 

املشاريع واملعرفة من 
خالل بناء القدرات، 

دعم املشاريع وبيانات 
تكنولوجيا املعلومات 

ا  واالتصاالت وإحصاءا
ودعم االتصاالت 

 حالة الطوارئ يف

حتديد أولويات الدول  -
ا  األعضاء واحتياجا

تطوير املنتجات  -
واخلدمات ذات الصلة 

وتقدميها يف الوقت 
املناسب للمستعملني 

 النهائيني
            ّ         املشاركة الفع الة جلميع  -

أصحاب املصلحة ذوي 
الصلة يف تطوير وتقدمي 
املنتجات واخلدمات إىل 

 الدول األعضاء

زيادة جودة وإمكانية  -
احلصول على املنتجات 

واخلربة اليت واخلدمات 
يطورها املكتب ويقدمها 
يف جماالت إدارة املشاريع 

 واملعرفة
زيادة مستوى رضاء الدول  -

 األعضاء
حتسينات ملموسة يف  -

خدمة الدول األعضاء 
لالحتاد نتيجة ألنشطة 

مكتب تنمية االتصاالت 
يف جماالت إدارة املشاريع 

 واملعرفة
النجاح يف التخفيف من  -

خماطر االتصاالت 
 حاالت الطوارئ يف
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كفاءة تنظيم ودعم  5) 
أنشطة االبتكار 

والشراكات من خالل 
إقامة شراكات واالبتكار 

وخدمات التنسيق 
 للجان الدراسات 

حتديد أولويات الدول  -
ا  األعضاء واحتياجا

تطوير املنتجات  -
واخلدمات ذات الصلة 

الوقت  وتقدميها يف
املناسب للمستعملني 

 النهائيني
املشاركة الفعالة جلميع  -

أصحاب املصلحة ذوي 
الصلة يف تطوير وتقدمي 
املنتجات واخلدمات إىل 

 الدول األعضاء

زيادة جودة وإمكانية  -
احلصول على املنتجات 
واخلدمات واخلربة اليت 

يطورها املكتب ويقدمها 
يف جماالت إقامة 

 الشراكات واالبتكار
زيادة مستوى رضاء الدول  -

 األعضاء
مشاركة أوسع ألصحاب  -

ال جم املصلحة والشركاء يف
تنمية 

االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف 

 البلدان النامية
زيادة مستوى املوارد  -

املقدمة من اجلهات املاحنة 
لدعم اجلهود اليت تبذهلا 

 سبيل الدول األعضاء يف
تطوير 

االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 

 لديها

كفاءة تقدمي وتنسيق  6)
األنشطة يف جمال تنمية 
االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 

من خالل أنشطة 
املكاتب اإلقليمية 
 ومكاتب املناطق

زيادة التوعية اليت يقوم  -
ا االحتاد يف خمتلف 
األقاليم واملناطق يف 

 العامل

كفاءة وفعالية تقدمي  -
منتجات وخدمات 

خربة مكتب ومعلومات و 
تنمية االتصاالت واالحتاد 

 إىل الدول األعضاء
زيادة مستوى رضاء الدول  -

األعضاء عن اخلدمات 
واملنتجات اليت يقدمها 
 مكتب تنمية االتصاالت
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 األهداف المشتركة بين القطاعات ونتائجها ونواتجها :10الجدول 
1.I  :تعزيز التعاون األوثق بين جميع أصحاب المصلحة في النظام اإليكولوجي التعاون

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامةلالتصاالت/
 النواتج النتائج

-1.I :زيادة التعاون بني أصحاب املصلحة املعنينيأ 
-1.Iبشأن  : زيادة التآزر الناتج عن الشراكاتب

 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
-1.Iزيادة االعرتاف باالتصاالت/تكنولوجيا : ج

يذ لتنف املعلومات واالتصاالت كأداة متكينية شاملة
خطة التنمية خطوط العمل املنبثقة عن القمة و 

 2030 املستدامة
-1.Iقدمي تطوير وت جمال يف أعضاء االحتاد : تعزيز دعمد

 منتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

1-1.I:  مؤمترات عاملية ومنتديات وأحداث ومنابر
 مشرتكة بني القطاعات ملناقشات رفيعة املستوى

2-1.I: تبادل املعارف والتواصل والشراكات 
3-1.I:  مذكرات التفاهم(MoU) 
4-1.I:  املتحدةتقارير ومدخالت أخرى لعمليات األمم 

املشرتكة بني الوكاالت واملتعددة األطراف واحلكومية 
 الدولية
5-1.I: دعم أعضاء  إنشاء خدمات الدعم من أجل
 يف أنشطة االحتاد وأحداثه االحتاد

  

2.I تحديد زيزتع :واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت بيئة في الناشئة االتجاهات 
ومات بيئة االتصاالت/تكنولوجيا المعل االتجاهات الناشئة فيو  وإدراك وتحليل التحول الرقمي

 واالتصاالت

 النواتج النتائج
-2.I :اهات االجتوإدراك وحتليل التحول الرقمي و حتديد أ

الناشئة يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
 واالتصاالت 

1-2.I: أنبش القطاعات بني مشرتكة وتقارير مبادرات 
 جمال يف الناشئة الصلة ذات االجتاهات
 ذلك وغري واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

  مماثلة مبادرات من
2-2.I :يف نسق رقمي االحتاد أخبار جملة 
3-2.I منصات لتبادل املعلومات بشأن االجتاهات :

 اجلديدة
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3.I فاذن إمكانية تعزيز :واالتصاالت المعلومات تكنولوجيااالتصاالت/ إلى النفاذ إمكانية 
 تكنولوجيا/االتصاالت إلى المحددة االحتياجات ذوياألشخاص و  اإلعاقة ذوي األشخاص
 واالتصاالت المعلومات

 النواتج النتائج

-3.I :زيادة تيسر معدات االتصاالت/تكنولوجيا أ
ا وامتثاهلا  ا وتطبيقا املعلومات واالتصاالت وخدما

 ملبادئ التصميم الشامل
-3.I :زيادة إشراك منظمات األشخاص ذوي ب

ذوي االحتياجات احملددة األشخاص اإلعاقة و 
 أعمال االحتاد يف

-3.I :ذلك اعرتاف مجيع  زيادة الوعي، مبا يفج
األطراف واحلكومات باحلاجة إىل تعزيز نفاذ األشخاص 

ذوي االحتياجات احملددة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة و 
 ومات واالتصاالتاالتصاالت/تكنولوجيا املعل

1-3.I : تقارير ومبادئ توجيهية ومعايري وقوائم مرجعية
بشأن قابلية النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت
2-3.I :على  ،تعبئة املوارد واخلربات التقنية من خالل

تشجيع زيادة مشاركة األشخاص ذوي  ،سبيل املثال
ت احملددة ذوي االحتياجااألشخاص اإلعاقة و 

 االجتماعات الدولية واإلقليمية يف
3-3.I : مواصلة تطوير وتنفيذ سياسات االحتاد املتعلقة

 بقابلية النفاذ واخلطط ذات الصلة
4-3.I : التوعية على مستوى منظومة األمم املتحدة وعلى

 والوطين الصعيدين اإلقليمي
 

4.I المعلومات تكنولوجيااالتصاالت/ استخدام تعزيز والشمول: الجنسين بين المساواة 
 النساء والفتيات وتمكينوالشمول  الجنسين بين المساواة تحقيق أجل من واالتصاالت

 النواتج النتائج

-4.I :علومات تكنولوجيا املاالتصاالت/تعزيز النفاذ إىل أ
 واالتصاالت واستخدامها للنهوض بتمكني النساء

-4.I :تعزيز مشاركة النساء يف مجيع مستويات صنع ب
وجيا تكنولاالتصاالت/القرار يف أعمال االحتاد وقطاع 

 املعلومات واالتصاالت
-4.I :زيادة التعاون مع سائر منظمات األمم ج

املتحدة وأصحاب املصلحة املعنيني باستخدام 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من االتصاالت/

 النساءأجل النهوض بتمكني 
-4.I :منظومة نطاق على سرتاتيجيةالل الكامل التنفيذد 
 ضمن اجلنسني بني املساواة بشأن املتحدة األمم

 االحتاد اختصاص

1-4.I : جمموعات األدوات وأدوات التقييم واملبادئ
التوجيهية الالزمة لوضع السياسات وتنمية املهارات 

 وممارسات أخرى لتنفيذها
2-4.I : والتعاون واملبادرات والشراكاتالشبكات 
3-4.I : التوعية على مستوى منظومة األمم املتحدة وعلى

 الصعيدين اإلقليمي والوطين
4-4.I دعم الشراكة :"EQUALS" 
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5.I  ن ماالستدامة البيئية: االستفادة من االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للحد
  البصمة البيئية

 النواتج النتائج

-5.I :حتسني كفاءة السياسات واملعايري البيئيةأ 
-5.I:النامجة عن تطبيقات الطاقة استهالك من احلد ب 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االتصاالت/
-5.I :املخلفات اإللكرتونية اليت ي عاد  كميةزيادة  ج     ُ                      

 تدويرها
-5.I :مةاملستدا الذكية املدن بشأن احللول حتسنيد 

1-5.I ومعايري بشأن كفاءة استهالك الطاقة سياسات 
2-5.I  األمان واألداء البيئي ملعدات تكنولوجيا املعلومات

 واالتصاالت ومرافقها (إدارة املخلفات اإللكرتونية)
3-5.I ذلك يف مبا املستدامة، الذكية للمدن عاملية منصة 
 الرئيسية األداء مؤشرات وضع

6.I الحد من مجاالت التداخل واالزدواج وتعزيز التنسيق األوثق  :الحد من التداخل واالزدواج
واألكثر شفافية بين األمانة العامة وقطاعات االتحاد مع مراعاة اعتمادات ميزانية االتحاد وخبرة 

 ووالية كل قطاع

 النواتج النتائج

-6.I أ: تعاون أوثق وأكثر شفافية بني قطاعات االحتاد
 الثالثة واألمانة العامة واملكاتب

-6.I:احلد من جماالت التداخل واالزدواج بني قطاعات  ب
 االحتاد وعمل األمانة العامة واملكاتب الثالثة

-6.Iج: وفورات من خالل جتنب جماالت التداخل 

1-6.I حتديد وإزالة مجيع أشكال وحاالت :
االزدواج يف الوظائف واألنشطة بني مجيع اهليئات 

، عدة أمور من بينها البنيوية لالحتاد واستمثال،
أساليب اإلدارة واللوجستيات والتنسيق والدعم 

 املقدم من األمانة
2-6.I :على  "تطبيق مفهوم "توحيد األداء يف االحتاد

    ُ                    ً               أن ت نسق، قدر اإلمكان عمليا ، اإلجراءات عرب 
القطاعات واملكاتب اإلقليمية/احلضور اإلقليمي 

 والقطاعاتتنفيذ غايات وأهداف االحتاد  يف
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 العوامل التمكينية/خدمات الدعم لألمانة العامة :11الجدول 

هدف مدعوم 
(أهداف 
 مدعومة)

 النتائج مساهمة في النتائج أنشطة األمانة العامة

إدارة املنظمة بكفاءة  - إدارة االحتاد مجيعها
 وفعالية

التنسيق الفعال بني  -
 قطاعات االحتاد

 حتسني التنسيق الداخلي -
إدارة املخاطر االسرتاتيجية  -

 للمنظمة
تنفيذ قرارات اهليئات  -

 اإلدارية
وضع وتنفيذ ورصد اخلطط  -

 االسرتاتيجية والتشغيلية
مستوى تنفيذ التوصيات  -

 املقبولة
 تطبيق تدابري الكفاءة -
اجلودة الشاملة خلدمات  -

 الدعم املقدمة

خدمات إدارة األحداث (مبا  مجيعها
ة التحريرييف ذلك الرتمجة 

 والشفوية)

مؤمترات كفاءة  -
واجتماعاته  االحتاد

 وأحداثه وورش عمله
 اوإمكانية النفاذ إليه

جودة عالية للخدمات  -
املقدمة من أجل أحداث 

جماملة و االحتاد (تيسر الوثائق 
ومهنية موظفي خدمات 

جودة  ،مؤمترات االحتاد
الرتمجة الشفوية، وجودة 

مكان عقد الوثائق، وجودة 
 )املؤمتر واملرافق املتاحة

 حتسني الكفاءة املالية -
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ضمان جودة منشورات  - خدمات النشر مجيعها
االحتاد وتيسرها 

وجدواها من حيث 
 التكلفة

جودة عالية ملنشورات  -
 االحتاد

 عملية النشر السريع -
 حتسني الكفاءة املالية -

خدمات تكنولوجيا املعلومات  مجيعها
 واالتصاالت

 البىن التحتية -
لتكنولوجيا املعلومات 

ا  واالتصاالت وخدما
ة              ّ           املوثوقة والفع الة والقابل

 للنفاذ

املستخدم على  ءرضا -
خدمات تكنولوجيا 

يت ال املعلومات واالتصاالت
 يقدمها االحتاد

تيسر خدمات تكنولوجيا  -
املعلومات واالتصاالت 

فر  (توا وخواصها الوظيفية
كبري، وسالمة تكنولوجيا 

املعلومات وأمنها، 
وخدمات املكتب 

واحملفوظات، وتقدمي 
ا يف  اخلدمات املتعهد 
الوقت املناسب، وتقدمي 

املساعدة يف استخدام 
التكنولوجيا على حنو 

فعال، وإدخال خدمات 
جديدة ومبتكرة لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، 
وخدمات تكنولوجيا 

مات واالتصاالت املعلو 
ذات القيمة ملوظفي االحتاد 

 واملندوبني)
زيادة عدد  -

املنصات/األنظمة اليت 
تيسر التحول الرقمي 

 للمنظمة
استمرارية األعمال والتعايف  -

 من الكوارث 
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ضمان بيئة عمل آمنة  - خدمات السالمة واألمن مجيعها
ومأمونة ملوظفي االحتاد 

 واملندوبني

لشامل السالمة واألمن ا -
ملباين املنظمة وأصوهلا 

 مجيع أحناء العامل يف
احلد من اإلصابات أو  -

 احلوادث املتصلة بالعمل
 استعداد املوظفني للبعثات -

خدمات إدارة املوارد البشرية (مبا  مجيعها
يف ذلك كشف املرتبات، وإدارة 
شؤون املوظفني، ورفاه املوظفني، 

والتصميم والتنظيم والتوظيف، 
 والتخطيط والتنمية)

ضمان كفاءة استخدام  -
 املوارد البشرية يف بيئة

 عمل مؤاتية

وضع وتنفيذ إطار املوارد  -
البشرية الذي يعزز القوى 

العاملة املستدامة واملستوفاة 
مبا يف ذلك عناصر التطور 

 الوظيفي والتدريب
قوة عاملة مالئمة للبيئة  -

املتغرية واالحتياجات 
 مةاملتطورة للمنظ

 عمليات التوظيف السريعة -
التكافؤ بني اجلنسني ضمن  -

موظفي االحتاد/التكافؤ بني 
اجلنسني يف اللجان 

 النظامية لالحتاد
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خدمات إدارة املوارد املالية (مبا  مجيعها
فيها امليزانية والتحليل املايل، 

 احلسابات، املشرتيات، السفر)

ضمان كفاءة ختطيط  -
ة املاليواستعمال املوارد 

 والرأمسالية

االمتثال للمعايري احملاسبية  -
 الدولية للقطاع العام

والتدقيق السنوي غري 
 املتحفظ للحسابات

املشرتيات وخدمات  -
 املبادئ التوجيهيةالسفر: 

لالحتاد واملمارسات 
 الرشيدة لألمم املتحدة

ا  املعمول 
عدم التجاوز يف اإلنفاق  -

 يف تنفيذ امليزانية
رات احملققة يف الوفو  -

التكاليف من خالل 
تدابري الكفاءة املنفذة 

 إسداء املشورة القانونية - اخلدمات القانونية مجيعها
ضمان االلتزام بالقواعد  -

 واإلجراءات

محاية مصاحل االحتاد  -
 وسالمته ومسعته

 تطبيق القواعد واللوائح -

ضمان كفاءة وفعالية  - املراجعة الداخلية مجيعها
 اإلدارة والرقابة اإلدارية

تنفيذ توصيات املراجعة  -
 الداخلية

النهوض بأعلى معايري  - مكتب األخالقيات مجيعها
 السلوك األخالقي

االلتزام مبعايري السلوك يف  -
اخلدمة املدنية الدولية 

ومدونة األخالقيات يف 
 االحتاد
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التعاون مع األعضاء/ خدمات  مجيعها
 دعم األعضاء

كفاءة اخلدمات ضمان   -
 املتصلة باألعضاء

 زيادة عدد األعضاء -
 زيادة رضاء األعضاء -
زيادة اإليرادات املتأتية من  -

أعضاء القطاعات 
واملنتسبني واهليئات 

 األكادميية

ضمان كفاءة خدمات  - خدمات االتصال مجعيها
 االتصال

زيادة املشاركة املنتظمة  -
ألصحاب املصلحة 

 املنصاتالرئيسيني يف 
 الرقمية لالحتاد

حتسني التغطية اإلعالمية  -
 لالحتاد

 حتسني تصور عمل االحتاد -
حتسني احلركة على قنوات  -

االحتاد متعددة الوسائط 
(فليكر، يوتيوب وما إىل 

 ذلك)
زيادة حركة أخبار االحتاد  -

 واملشاركة فيها
زيادة املشاركة من خالل  -

مواقع التواصل االجتماعي 
 واإلحالة إليها

ضمان كفاءة إدارة  - خدمات الربوتوكول مجيعها
 خدمات الربوتوكول

زيادة رضاء املندوبني  -
 والزوار
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تيسري عمل اهليئات اإلدارية  مجيعها
(مؤمتر املندوبني املفوضني، 
لس، أفرقة العمل التابعة  ا

 للمجلس)

دعم وتيسري عمليات  -
صنع القرار للهيئات 

 اإلدارية

حتسني كفاءة اجتماعات  -
 اهليئات اإلدارية

ضمان كفاءة إدارة  - خدمات إدارة املرافق مجيعها
 مباين االحتاد

كفاءة إدارة عملية تطوير  -
 املبىن اجلديد لالحتاد

وفورات يف إدارة مرافق  -
 االحتاد

احلرص على أن يظل  -
من ة حمايد االحتاد منظمة

 حيث انبعاثات الكربون

 تطوير وإدارة احملتوى/ خدمات مجيعها
اإلدارة والتخطيط االسرتاتيجيان 

 للمنظمة

 ضمان كفاءة التخطيط -
املشورة االسرتاتيجية  -

 لإلدارة العليا

موافقة األعضاء على  -
 أدوات التخطيط يف االحتاد

دعم تطوير املبادرات  -
 االسرتاتيجية
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اهلدفان املشرتكان 
بني القطاعات: 

1.I ،2.I 

والتعاون يف تعزيز التنسيق 
االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت مبا 
يسهم يف تنفيذ خطوط عمل 
القمة وخطة التنمية املستدامة 

 2030 لعام

زيادة التآزر والتعاون  -
والشفافية والتواصل 

الداخلي بشأن إقامة 
الشراكات واألنشطة 

ا يف ال جم املضطلع 
التعاون الدويل من 

ا تكنولوجيأجل تعزيز 
املعلومات واالتصاالت 
لتحقيق أهداف التنمية 

 املستدامة
حتسني تنسيق تنظيم  -

أحداث االحتاد 
 واجتماعاته

زيادة االتساق فيما  -
يتعلق بتخطيط 

املشاركة يف املؤمترات 
 واملنتديات

تدابري وآليات جديدة  -
دف زيادة كفاءة  وحمسنة 

 املنظمة وفعاليتها
د تنسيق عمل االحتا -

ومسامهته يف خطوط 
العمل املنبثقة عن القمة 
وخطة التنمية املستدامة 

 2030 لعام
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األهداف املشرتكة 
بني القطاعات: 

3.I ،4.I ،5.I ،
6.I 

اال التنسيق والتعاون يف ت ذات ا
ك ذل يف االهتمام املشرتك (مبا

إمكانية النفاذ، املساواة بني 
 اجلنسني، االستدامة البيئية)

العمل يف تنسيق  -
االت ذات االهتمام  ا

املشرتك، تعزيز أوجه 
التآزر وحتقيق الكفاءة 

ام استخد والوفورات يف
 موارد االحتاد

زيادة االتساق  -
لتخطيط املشاركة 

 املؤمترات واملنتديات يف
زيادة التواصل الداخلي  -

بشأن األنشطة املضطلع 
االت  ا يف مجيع ا

 املواضيعية
ظيم تنحتسني تنسيق  -

أحداث االحتاد 
 واجتماعاته

تنفيذ خطة العمل السنوية  -
املوحدة لكل جمال من 

االت املواضيعية  ا
تدابري وآليات جديدة  -

دف زيادة كفاءة  وحمسنة 
 املنظمة وفعاليتها
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خطة و  العالمية لمجتمع المعلومات الصلة بخطوط العمل المنبثقة عن القمة 3
 2030التنمية المستدامة لعام 

 الصلة بخطوط العمل المنبثقة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات

تمع املعلومات حيث يتوىل، بصفته امليس ر  ّ   يضطلع االحتاد بدور ريادي يف عملية القمة العاملية                                                                                
لحة املتعددين قيام أصحاب املص، تنسيق اليونسكو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائيالرئيسي إىل جانب 

عمل خمتلفة  طلثالثة خطو  امليسر الوحيدهو . وعلى وجه اخلصوص، االحتاد ذ خطة عمل جنيفبتنفي
الثقة واألمن (بناء  5وجيم ؛)البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت( 2جيماخلطوط  للقمة:

 (البيئة التمكينية). 6وجيم ؛)استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

واألنشطة الرئيسية لالتحاد وخطوط العمل المنبثقة عن القمة العالمية التقابل بين النواتج 
تنمية االحتاد اخلاصة بتقابل أهداف ال        ً                             (استنادا  إىل املعلومات املستمدة من أداة  لمجتمع المعلومات

 )املستدامة

  

 البنية التحتية - 2جيم
 27نواتج االحتاد: 

 76األنشطة الرئيسية لالحتاد: 

 بناء القدرات - 4جيم
 17نواتج االحتاد: 

 41األنشطة الرئيسية لالحتاد: 

الحكومة - 1جيم
 10نواتج االحتاد: 

األنشطة الرئيسية 
 17لالحتاد: 

 التعاون - 11جيم
 19نواتج االحتاد: 

 32األنشطة الرئيسية لالحتاد: 

 األمن - 5جيم
 7نواتج االحتاد: 

24األنشطة الرئيسية لالحتاد: 

تطبيقات تكنولوجيا  - 7جيم
 المعلومات واالتصاالت

 15نواتج االحتاد: 
 62األنشطة الرئيسية لالحتاد: 

 النفاذ إلى المعلومات - 3جيم
 13نواتج االحتاد: 

 38األنشطة الرئيسية لالحتاد: 

البيئة  - 6جيم
 التمكينية

9نواتج االحتاد: 
األنشطة الرئيسية 

 25لالحتاد: 

 2جيم خط العمل

 4جيم خط العمل

 1جيمخط العمل

جي
نوا
أل

 - 9جيم

 - 8جيم
 التنوع الثقافي

 3جيم خط العمل 11جيم خط العمل

خط العمل
 5جيم

خط العمل 
 8جيم

خط العمل 
 10جيم

خط العمل 
 9جيم

 خط العمل
 7جيم

 6جيمخط العمل
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 الصلة بأهداف التنمية المستدامة

"، حيتاج 2030حتويل عاملنا: برنامج التنمية املستدامة لعام اجلمعية العام لألمم املتحدة "اعتماد قرار ب
االحتاد، إىل جانب بقية أسرة األمم املتحدة، إىل دعم الدول األعضاء واملسامهة يف اجلهود العاملية 

والغايات  عشر ةالسبعاملبذولة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. وتعطي أهداف التنمية املستدامة 
ا البالغة   غاية رؤية كلية ملنظومة األمم املتحدة. 169املتصلة 

كحافز أساسي للتقدم السريع يف حتقيق أهداف   (ICT)وإن دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
انتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت : "ينطوي 2030خطة  التنمية املستدامة يظهر بوضوح يف

 إمكانات كبرية للتعجيل بالتقدم البشري وسد الفجوة الرقمية وبناء جمتمعات علىبط العاملي والرتا
". ويؤدي االحتاد، بوصفه وكالة األمم املتحدة املتخصصة يف جمال تكنولوجيا تقوم على املعرفة

                       ً       ً                                املعلومات واالتصاالت دورا  رئيسيا  يف تعزيز االزدهار يف عاملنا الرقمي.

 9دف اله، ينصب الرتكيز الرئيسي لالحتاد على معاجلة 2030سامهة االحتاد يف خطة وبغية تعظيم م
حتقيق الذي يرمي إىل  C.9(الصناعة واالبتكار والبنية التحتية) واملقصد  من أهداف التنمية املستدامة

لنفاذ الشامل توفري فرص او  زيادة كبرية يف فرص احلصول على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
اد الرقمي . والبنية التحتية اليت تدعم عاملنا وتشكل العمود الفقري لالقتصوامليسور إىل شبكة اإلنرتنت

 الواقع أمر حيوي. وهي أساسية لعدد كبري من التطبيقات التكنولوجية واحللول احملتملة اجلديد هي يف
 .قابل للتوسعلتحقيق أهداف التنمية املستدامة وحامسة لتمكينها من أن تكون عاملية و 

 ) يربزتحقيق األهدافل من أهداف التنمية املستدامة (إقامة الشراكات 17الهدف     ً        ونظرا  إىل أن 
بد من أن يستفيد  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كوسيلة للتنفيذ، مع إمكانات حتويلية شاملة، ال

أثري قوي لبارزة حيث لالحتاد تاالحتاد من هذا التأثري الواسع. ومن بني أهداف التنمية املستدامة ا
تمعات الذكية)  11الهدف بشكل خاص،  ) احلد من أوجه عدم املساواة( 10والهدف (املدن وا

الصحة ( 3 والهدف(القضاء على الفقر)  1والهدف ) العمل الالئق والنمو االقتصادي( 8والهدف 
 (املساواة بني اجلنسني). 5والهدف (التعليم اجليد)  4 والهدف) اجليدة والرفاه
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وبالتايل سيساهم االحتاد مسامهة كبرية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة املتبقية من خالل توفري 
 البنية التحتية والتوصيلية وبالشراكة مع مجيع أصحاب املصلحة.

داة االحتاد أل    ً فقا  (و  التقابل بين النواتج واألنشطة الرئيسية لالتحاد وأهداف التنمية المستدامة
 )3املستدامة اخلاصة بتقابل أهداف التنمية

 

  
_______________ 

 .https://www.itu.int/sdgmappingtool: أداة االحتاد اخلاصة بتقابل أهداف التنمية املستدامة 3

      ً       ً نشاطا  رئيسيا   117
     ً ناجتا   41

      ً       ً نشاطا  رئيسيا   81
     ً ناجتا   39

      ً       ً نشاطا  رئيسيا   63
     ً ناجتا   32

      ً       ً نشاطا  رئيسيا   56
     ً ناجتا   32

      ً       ً نشاطا  رئيسيا   55
     ً ناجتا   25

      ً       ً نشاطا  رئيسيا   17
     ً ناجتا   23

      ً       ً نشاطا  رئيسيا   25
     ً ناجتا   25

      ً       ً نشاطا  رئيسيا   35
     ً ناجتا   21

      ً       ً نشاطا  رئيسيا   49
     ً ناجتا   30

      ً       ً نشاطا  رئيسيا   45
     ً ناجتا   27

      ً       ً نشاطا  رئيسيا   43
     ً ناجتا   31

      ً       ً نشاطا  رئيسيا   34
     ً ناجتا   26

      ً       ً نشاطا  رئيسيا   20
     ً ناجتا   26

      ً       ً نشاطا  رئيسيا   15
     ً ناجتا   19

      ً       ً نشاطا  رئيسيا   56
     ً ناجتا   29

      ً       ً نشاطا  رئيسيا   57
     ً ناجتا   23

      ً       ً نشاطا  رئيسيا   58
     ً ناجتا   29



403 Res. 71  

 

 B.5.1و 1.4.4            ً                                                           االحتاد هو أيضا  اجلهة الراعية خلمسة مؤشرات متعلقة بأهداف التنمية املستدامة (
 (UNSTAT) ) اليت تساهم يف رصد شعبة األمم املتحدة اإلحصائية1.8.17و 2.6.17و C.9.1و

 ألهداف التنمية املستدامة.
وأهداف  2020-2023الصلة بني الغايات االسرتاتيجية اخلمس لالحتاد للفرتة  ويعرض اجلدول التايل

مؤشرات أهداف التنمية املستدامة اليت تشري إىل تكنولوجيا املعلومات    ُ  وي بنيالتنمية املستدامة. 
 واالتصاالت خبط بارز.

 النمو - 1 الغاية
، 3.4 (1.3.4)، )2.42.2.4 (، 1.4 (1.1.4)، 4.2 (1.4.2)، 4.1 (1.4.1): أهداف التنمية المستدامة (المؤشر (المؤشرات))مقاصد 

4.4 )1.4.4( ،(1.A.4) A.4 ،5.5 )1.5.5 ،2.5.5 ،() B.51.B.5( ،1.6 ،(1.4.6) 4.6 ،(1.3.7) 3.7 ،(1.2.8) 2.8 ،(2.10.8) 10.8 ،1.9 ،
2.9 ،3.9 )1.3.9 ،2.3.9 ،((1.4.9) 4.9 ،5.9 ،) C.91.C.9( ،(2.3.11) 3.11 ،(2.5.11) 5.11 ،B.11 )1.B.11 ،2.B.11 ،(1.13 (2.1.13) ،

(2.3.13) 3.13 ،6.17 )1.6.17 ،2.6.17( 
 الشمول - 2 الغاية

، )C.2 ،D.3 (1.D.3) ،) 1.41.1.4 (C.2.1)، 5.1 (3.5.1)، 4.1 (1.4.1): مقاصد أهداف التنمية المستدامة (المؤشر (المؤشرات))
2.4 )2.2.4( ،(1.3.4) 3.4 ،) 4.41.4.4( ،(1.5.4) 5.4 ،6.4 (1.6.4) ،(1.7.4) 7.4 ،(1.A.4) A.4 ،) B.41.B.4( ،(1.C.4) C.4 ،1.5 ،
2.5 )1.2.5 ،2.2.5 ،(3.5 ،5.5 )1.5.5 ،2.5.5 ،(6.5 )1.6.5 ،2.6.5 ،(A.5 )1.A.5 ،2.A.5 ،() B.51.B.5( ،C.5 ،1.6 ،4.6 (1.4.6) ،
1.7 )1.1.7 ،2.1.7 ،((1.B.7) B.7 ،(1.3.8) 3.8 ،(2.4.8) 4.8 ،(1.5.8) 5.8 ،(2.10.8) 10.8 ،1.9 ،2.9 ،3.9 )1.3.9 ،2.3.9 ،(
4.9 (1.4.9) ،5.9 ،(1.A.9) A.9 ،(1.B.9) B.9 ،C.9 )1.C.9( ،(1.2.10) 2.10 ،6.10 ،7.10 (1.7.10) ،(1.B.10) B.10 ،(1.C.10) C.10 ،

(1.1.11) 1.11 ،2.11 ،(2.3.11) 3.11 ،(2.5.11) 5.11 ،A.11 ،B.11 )1.B.11 ،2.B.11 ،((1.1.12) 1.12 ،(1.A.12) A.12 ،
1.13 (2.1.13) ،(2.3.13) 3.13 ،(1.A.13) A.13 ،(1.B.13) B.13 ،(1.A.14) A.14 ،2.16 (2.2.16) ،(1.8.16) 8.16 ،(2.3.17) 3.17 ،
6.17 )1.6.17 ،2.6.17 ،(7.17 ،) 8.1771.8.1( ،(1.9.17) 9.17 ،18.17 
 االستدامة - 3 الغاية

،10.8 (2.10.8)، 5.8 (1.5.8)، 4.8 (2.4.8)، 4.2 (1.4.2)، 5.1 (3.5.1) :)المؤشرات)( المؤشر( المستدامة التنمية أهداف مقاصد
1.9 ،2.9 ،(1.4.9) 4.9 ،5.9 ،(1.A.9) A.9 ،6.11 )1.6.11 ،2.6.11 ،(A.11 ،B.11 )1.B.11 ،2.B.11 ،((1.1.12) 1.12،

2.12 )1.2.12 ،2.2.12 ،(4.12 )1.4.12 ،2.4.12 ،((1.5.12) 5.12 ،(1.6.12) 6.12 ،(1.7.12) 7.12 ،(1.8.12) 8.12،
(1.A.12) A.12 ،(2.2.16) 2.16 ،4.16 ،7.17 

 االبتكار - 4 الغاية
،C.2 ،(1.6.3) 6.3 ،(1.D.3) D.3 ،(1.3.4) 3.4 (C.2.1)، 4.2 (1.4.2) :)المؤشرات)( المؤشر( المستدامة التنمية أهداف مقاصد

4.4 )1.4.4( ،(1.5.4) 5.4 ،(1.6.4) 6.4 ،(1.7.4) 7.4 ،A.4 (1.A.4) ،) B.41.B.4( ،A.5 )1.A.5 ،2.A.5 ،(1.6 ،(1.4.6) 
4.6 ،1.7 )1.1.7 ،2.1.7 ،((1.2.7) 2.7 ،(1.3.7) 3.7 ،(1.2.8) 2.8 ،(1.3.8) 3.8 ،(2.10.8) 10.8 ،1.9 ،2.9 ،3.9 )1.3.9 ،2.3.9 ،(4.9 (1.4.9) ،5.9 ،(1.A.9) A.9 ،(1.B.9) B.9 ،) C.91.C.9( ،(1.5.10) 5.10 ،C.10 (1.C.10) ،2.11،

(2.3.11) 3.11 ،4.11 ،(2.5.11) 5.11 ،6.11 )1.6.11 ،2.6.11 ،(B.11 )1.B.11 ،2.B.11 ،(3.12 ،(1.5.12) 5.12،
(1.A.12) A.12 ،(1.B.12) B.12 ،(2.1.13) 1.13 ،(1.4.14) 4.14 ،(1.A.14) A.14 ،3.16 ،4.16 ،(2.10.16) 10.16 ،7.17 

 الشراكة - 5 الغاية
، )4.41.4.4( ،(1.7.4) 7.4 ،(1.A.4) A.4 ،) B.41.B.4 (، D.3 (D.3.1) :)المؤشرات)( المؤشر( المستدامة التنمية أهداف مقاصد

C.4 (1.C.4) ،1.5 ،2.5 )1.2.5 ،2.2.5 ،(3.5 ،5.5 )1.5.5 ،2.5.5 ،(6.5 )1.6.5 ،2.6.5 ،(A.5 )1.A.5 ،2.A.5 ،() B.51.B.5( ،
C.5 ،(1.B.7) B.7 ،(1.3.8) 3.8 ،(2.4.8) 4.8 ،1.9 ،2.9 ،3.9 )1.3.9 ،2.3.9 ،((1.4.9) 4.9 ،5.9 ،(1.A.9) A.9 ،(1.B.9) B.9 ،

) C.91.C.9( ،(1.5.10) 5.10 ،6.10 ،(1.B.10) B.10 ،C.10(1.C.10)  ،1.11 (1.1.11) ،2.11 ،(2.3.11) 3.11 ،(2.5.11) 5.11 ،
B.11 )1.B.11 ،2.B.11 ،(3.12، (1.6.12) 6.12 ،(1.7.12) 7.12 ،(1.8.12) 8.12 ،(1.A.12) A.12 ،(1.B.12) B.12 ،
1.13 (2.1.13) ،(2.3.13) 3.13 ،(2.2.16) 2.16 ،3.16 ،4.16 ،(1.8.16) 8.16 ،10.16 (2.10.16) ،6.17 )1.6.17 ،2.6.17 ،(
7.17 ،8.17 )1.8.17( ،(1.9.17) 9.17 ،18.17 
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 تنفيذ وتقييم الخطة االستراتيجية 4

الربط القوي واملتماسك بني التخطيط االسرتاتيجي والتشغيلي واملايل لالحتاد مضمون بتنفيذ إطار 
) ملؤمتر 2018ديب،  يف        ْ املراجعني  ( 151و 71 للقرارين    ً طبقا   (RBM) القائمة على النتائجاالحتاد لإلدارة 

 املندوبني املفوضني.

ستكون النتائج هي احملور الرئيسي لالسرتاتيجية والتخطيط وامليزنة ضمن إطار االحتاد لإلدارة 
تخطيط استناد عمليات الالقائمة على النتائج. وستضمن مراقبة األداء وتقييمه وإدارة املخاطر 

 االسرتاتيجي والتشغيلي واملايل إىل عملية مستنرية لصنع القرار وتوزيع مناسب للموارد.

اخلطة                                                    ً                        وسيخضع إطار االحتاد ملراقبة األداء وتقييمه للتطوير طبقا  لإلطار االسرتاتيجي احملدد يف
دافه قيق أهداف االحتاد ونتائجه وأهحت ، وذلك لقياس التقدم احملرز يف2020-2023 االسرتاتيجية للفرتة

ديد اخلطة االسرتاتيجية ومقاصده مع تقييم األداء وحت وغاياته االسرتاتيجية ومقاصده احملددة يف
 املسائل اليت حتتاج إىل معاجلة.
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ج متكامل جتاه إطار االحتاد  كما سيخضع إطار االحتاد إلدارة املخاطر للتطوير لضمان وجود 
 .2023-2020 اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة القائمة على النتائج احملدد يفلإلدارة 

 معايير التنفيذ

ّ                                                  حتدد معايري التنفيذ اإلطار الذي ميك ن من التحديد السليم ألنشطة االحتاد املناسبة حبيث يتسىن                                
الكفاءة. وهي حتدد و حتقيق األهداف والنتائج والغايات االسرتاتيجية لالحتاد بأكرب قدر من الفعالية 

 نتني.الس إطار ميزانية االحتاد لفرتة معايري ترتيب األولويات لعملية توزيع املوارد يف

 :2020-2023 وفيما يلي معايري التنفيذ احملددة السرتاتيجية االحتاد للفرتة

ية جيب أن توجه القيم األساسية لالحتاد أولوياته وتضع األساس لعمل االلتزام بقيم االتحاد: -
 صنع القرار.

 ، واليت تشمل:اتباع مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج -

 ً ا  جتب مراقبة األداء مقابل حتقيق الغايات/األهداف وتقييمه طبق مراقبة األداء وتقييمه: 
لس  دعم عملية  مع حتديد فرص التحسني من أجلللخطط التشغيلية اليت يوافق عليها ا

 صنع القرار.

إرساء عملية متكاملة إلدارة األحداث غري  تحديد المخاطر وتقييمها ومعالجتها: 
على حتقيق األهداف والغايات، من أجل تعزيز عملية  يكون هلا تأثرياملؤكدة اليت قد 

 صنع القرار بصورة مستنرية.

أساس  إطار عملية امليزنة توزيع املوارد على جيب يف نتائج:مبادئ الميزنة على أساس ال 
 ة.هذه اخلطة االسرتاتيجي الغايات واألهداف املقرر حتقيقها، كما يرد حتديدها يف

جيب اإلبالغ بشكل واضح عما حيرز من تقدم  اإلبالغ الموجه نحو األثر المرجو: 
ا على أثر األنشطة اليتحتقيق الغايات االسرتاتيجية لالحتاد، مع الرتكيز  يف  يضطلع 

 االحتاد.
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أن يقيم االحتاد  الحتاد. وجيبإىل ا                  ً       ً      ً         أصبحت الكفاءة أمرا  أساسيا  حتميا  بالنسبة  كفاءة التنفيذ: -
                                                                       ً         ما إذا كان أصحاب املصلحة جينون أقصى مردود من اخلدمات اليت يقدمها االحتاد وفقا  للموارد 

 املتاحة (القيمة مقابل املال).

االحتاد  ، بوصفهدف تعميم توصيات األمم المتحدة وتطبيق ممارسات األعمال المنسقة -
ا املتخصصة.      ً                                            جزءا  من منظومة األمم املتحدة وإحدى وكاال

جيب أن تعمل القطاعات بصورة متماسكة من أجل تنفيذ اخلطة  االتحاد: توحيد األداء في -
االزدواجية لتشغيلي املنسق، وتتجنب التكرار و االسرتاتيجية. وجيب أن تدعم األمانة التخطيط ا

 العامة. وتعظم من التآزر بني القطاعات واملكاتب واألمانة

   ً       سكا  مبفهوم مت التطور طويل األجل للمنظمة للحفاظ على األداء وتوفير الخبرات المناسبة: -
ادة االستثمار يالعمل بأسلوب الرتابط وز  املنظمة املهتمة بالتعلم، على االحتاد االستمرار يف

 املوظفني لتحقيق أقصى قيمة بصورة مستدامة. يف

من املهم حتديد معايري حمددة لرتتيب األولويات بني خمتلف األنشطة  ترتيب األولويات: -
ا: ا. وفيما يلي العوامل الواجب مراعا  واملبادرات اليت ينوي االحتاد االضطالع 

 :القيمة المضافة 

ا االحتاد (النتائج اليت الترتيب األولويات  - ميكن         ً                                           استنادا  إىل قيمة فريدة يسهم 
 حتقيقها بدونه)

 األنشطة اليت ميكن لالحتاد أن يضيف قيمة كبرية فيها املشاركة يف -

ا -  عدم إعطاء أولوية لألنشطة اليت ميكن ألطراف معنية أخرى االضطالع 

 االحتاد للتنفيذ. ترتيب األولويات على أساس اخلربات املتاحة لدى -

 التأثير والتركيز: 

 يز على األثر األقصى على جمموعة أوسع من املعنيني مع مراعاة الشمولالرتك -
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ً                االضطالع بعدد أقل من األنشطة مع حتقيق تأثري أكرب بدال  من عدد كبري من  -                                              
 أقل األنشطة مع تأثري

دد اإلمجالية على النحو احملالصورة  االتساق واالضطالع بأنشطة تسهم بوضوح يف -
 لالحتاد اإلطار االسرتاتيجي يف

 لوية لألنشطة اليت تؤدي إىل نتائج ملموسة.إعطاء أو  -

 احتياجات األعضاء: 

ج موجه حنو العمالء -  ترتيب أولويات طلبات األعضاء باتباع 

ا بدون دع - من  مإعطاء أولوية لألنشطة اليت يتعذر على الدول األعضاء القيام 
 املنظمة.
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َ     مراج ع يف (ال 71بالقرار  2ملحـق ال  )2018، ديب   

 تحليل الحالة

 معلومات أساسية: الهيئات اإلدارية والقطاعات 1
ً                                                           عمال  بأحكام دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته، يشمل االحتاد: أ ندوبني ) مؤمتر امل   

ملندوبني املفوضني؛ اجملس االحتاد، ويعمل بالنيابة عن مؤمتر  املفوضني، وهو اهليئة العليا لالحتاد؛ ب)
، ويشمل املؤمترات (ITU-R) ) قطاع االتصاالت الراديوية املؤمترات العاملية لالتصاالت الدولية؛ د ج)

قطاع  ) العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات االتصاالت الراديوية وجلنة لوائح الراديو؛ ه
 قطاع تنمية ) املية لتقييس االتصاالت؛ و، ويشمل اجلمعيات الع(ITU-T) تقييس االتصاالت

لعامة. األمانة ا ) ، ويشمل املؤمترات العاملية واإلقليمية لتنمية االتصاالت؛ ز(ITU-D) االتصاالت
 (TSB) ومكتب تقييس االتصاالت (BR) ويعمل كل من املكاتب الثالثة (مكتب االتصاالت الراديوية

 لقطاع املعين من هذه القطاعات.) كأمانة ل(BDT) ومكتب تنمية االتصاالت

 تحليل الحالة 2

 تحليل الحالة االستراتيجية .أ2
 االتحاد الدولي لالتصاالت كجزء من منظومة األمم المتحدة

يا جمال االتصاالت/تكنولوج االحتاد الدويل لالتصاالت هو وكالة األمم املتحدة املتخصصة يف
العامل،  املعلومات واالتصاالت. وهو يضطلع مبسؤولية توزيع الطيف الراديوي واملدارات الساتلية يف

    ً    اهدا  إىل جويضع املعايري التقنية اليت تضمن سالسة التوصيل بني الشبكات والتكنولوجيات، ويسعى 
تمعات احمللية احملرومة  حتسني النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لفائدة ا

 كانت الوسائل                 ً أينما كانوا وأيا   -العامل  العامل. ويلتزم االحتاد بتوصيل مجيع الناس يف من اخلدمة يف
 .االتصال األساسي لكل فرد يفاملتاحة لديهم. وترمي أعمال االحتاد إىل محاية ودعم احلق 
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 2019-2016الدروس المستخلصة من الخطة االستراتيجية لالتحاد للفترة 
ا الدول األعضاء يف االحتاد 2016-2019أصبحت اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة  ، اليت اعتمد

من أجل  "2020ل برنامج التوصي"، األساس العتماد 2014عام  مؤمتر املندوبني املفوضني يف يف
 والغاياتكة الذي وضع الرؤية املشرت  ،التنمية العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

، بالتعاون مع مجيع أصحاب 2020اليت التزمت الدول األعضاء بتحقيقها حبلول عام  واملقاصد
اتيجية دت اخلطة االسرت املصلحة يف النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وحد

 ،واالستدامة ،والشمول ،االسرتاتيجية األربع: النمو غاياتهعمل االحتاد حنو تنفيذ  2016-2019 للفرتة
 واالبتكار والشراكة.

ي إطار فف .األخرى ترمي كل غاية اسرتاتيجية إىل تعزيز، 2016-2019ويف اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 
تزايد زيز االحتاد إىل تع النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يهدف األعضاء يف تنمية

 ةاالقتصادي ةاالجتماعيالتنمية  إجيايب يف أثر وإحداثاستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ت ما            ّ                          مشول اجلميع، تت سع فوائد تكنولوجيا املعلو عندما يتحقق . و األجلني القصري والطويل يف

ّ       واالتصاالت لتطال كل  الناس ّ            من أجل سد  الفجوة الرقمية بني العاملني املتقد م والنامي،  ،                                                ّ ل وكذلك ب        
من د اهلائلة أما القدرة على استدامة الفوائ .يف مجيع البلدان بلوغ السكان املهمشني واملستضعفنيل

ّ  النمو  فهي تستدعي االعرتاف بأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  حتديات لى ع   ً  أيضا   ينطوي    
ي الشراكات، ميكن للنظام اإليكولوج وعقد االبتكار ومن خالل دفع. التصدي هلا يتعنيوخماطر 
ّ   املتطو ر  تصادية تكيفه مع البيئة التكنولوجية واالقتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن يضمن ل    

.                          ّ واالجتماعية السريعة التغري 
مع مثرية لإلعجاب،  2020وبرنامج التوصيل ة االسرتاتيجية تنفيذ اخلطل اإلمجاليةوكانت النتائج 

ال ومن املتوقع أن حتقق الدول األعضاء العديد من                   ً  العمل ما زال متسعا . للمزيد من أن ا
الذي  ،2.1 أن املقصد           ً من ذلك مثال   ،2020عام  حلول قبل 2020التوصيل  برنامج أهداف

يل توصمن األفراد يف مجيع أحناء العامل، أي  60%يهدف إىل ضمان استخدام اإلنرتنت من جانب 
تحقيق، وال سيما ال، يف طريقه إىل 2020و 2014 على اخلط بني عاميمليار شخص إضايف  1,5

 ناملقصديحتقيق                   ً . ومن املتوقع أيضا  (LDC)                                               ً النمو القوي يف البلدان النامية وأقل البلدان منوا   بفضل
A.2.2 وB.2.2،  البلدان  يف 50% نسبة املوصولنيعدد األفراد  ان بلوغيهدفان إىل ضماللذين

ة حتقيق أهداف التوصيلية املنزلي              ً . ويتوقع أيضا  2020قبل عام  ،                 ً يف أقل البلدان منوا   20%النامية و
من األسر املعيشية يف مجيع  55%نسبة  توصيلإىل  يرميالذي  1.1 املقصد: 2020 حبلول عام

من األسر املعيشية يف البلدان  15%و 50% اليت ترمي إىل توصيل، 2 الغايةأحناء العامل، ويف إطار 
 هنالك يزال ال يقدر أنه ). ومع ذلك،A.1.2املقصد (                     ً ) ويف أقل البلدان منوا  A.1.2املقصد النامية (

وعلى الرغم  ،             ً بني اجلنسني أيضا   قائمة الفجوة الرقميةما تزال ، و موصولنيغري  فرد اتمليار  3,9
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برنامج التوصيل  الغايات احملددة يف قد يتعذر بلوغ إىل اإلنرتنت النفاذتكاليف  يفمن االخنفاض 
 .الناميةلدان البالقدرة على حتمل التكاليف بني البلدان املتقدمة و  ، للحد من الفجوة يف2020
ملنظمة، من ا داخلحتسينات هامة  2016-2019دخلت اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة      َ كما أ  
املشرتكة  سرتاتيجيةاال والغاياتالرؤية والرسالة  وتبتغياالحتاد".  توحيد األداء يفتعزيز مفهوم "خالل 

جية، بصورة متماسكة على تنفيذ اخلطة االسرتاتي االحتاد للمنظمة بأكملها أن تعمل مجيع قطاعات
 سرافإلا جتنب والعمل علىتنفيذ اخلطط التشغيلية  -بطريقة منسقة  -وأن تدعم األمانة 

 أقصى قدر من التآزر بني القطاعات واملكاتب واألمانة العامة. وأن حتققاالزدواجية، و 
جا  قد و  بني أوضح            ً وأقامت صلة  ملنظمة، ا يفلإلدارة القائمة على النتائج       ً معززا                   ً استحدثت اخلطة 

هداف والغايات وارد لألامل شفافية ختصيص، مع املاليةاخلطة و  واخلطط التشغيلية االسرتاتيجية ةاخلط
ّ  وقد مك ناملشرتكة بني القطاعات). و  لكل قطاعاالسرتاتيجية ( نفيذ الشكل اجلديد لإلبالغ عن ت      

مل القطاعات ع لنواتجعرض مؤشرات األداء الرئيسية املتفق عليها حيث تاخلطة االسرتاتيجية، 
 لنتائجاتقييم  حتاد مناال أعضاء ،     ً مؤشرا   150 ما جمموعه حنو - وخدمات الدعم اليت تقدمها األمانة

 4أفضل. على حنو والتقدم احملرز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

_______________ 
 .report-https://www.itu.int/annual-2016                   ً          التقارير متاحة أيضا  يف املوقع:  4
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 )2014 (بوسان،التطورات منذ انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد 
مؤمتر  ابقة يفمنذ اعتماد اخلطة االسرتاتيجية الس اليت حدثت يقدم هذا القسم بعض التطورات الرئيسية

وضع اخلطة  ها لدى، للنظر في2014يف أكتوبر  ،كوريامجهورية  بوسان،  املندوبني املفوضني لالحتاد يف
 .2020-2023 للفرتة االسرتاتيجية اجلديدة

، وافقت مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة على قرار اجلمعية العامة لألمم 2015يف سبتمرب و 
مجيع  الذي يقضي بأن يعمل ،2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام بشأن  ،70/1املتحدة 

أهداف  وجتسد. ذهه لتنمية املستدامةاتنفيذ خطة لالبلدان ومجيع أصحاب املصلحة يف شراكة تعاونية 
 نطاق وطموح ،عليها  ً ا  متفق     ً مقصدا   169     ً      هدفا  تتضمن 17 البالغ عددها ،(SDG) التنمية املستدامة

 العاملي اجلديد. الربنامج اهذ
"انتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والرتابط العاملي بأن  2030خطة وتقر الدول األعضاء يف 

ينطوي على إمكانات كبرية للتعجيل بالتقدم البشري وسد الفجوة الرقمية ونشوء جمتمعات تقوم على 
وتتضمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إمكانات هائلة لتسريع خطوات التقدم يف مجيع  .املعرفة"

 تنمية املستدامة وحتسني أحوال معيشة الناس بأساليب أساسية.أهداف ال

املقصد  سيما وال(الصناعة واالبتكار والبنية التحتية)  9الهدف البارزة،  أهداف التنمية املستدامةومن 
C.9 وفري فرص احلصول على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والسعي إىل ت لتحقيق "زيادة كبرية يف

"، الذي 2020               ً          أقل البلدان منوا  حبلول عام الشامل وامليسور إىل شبكة اإلنرتنت يففرص الوصول 
حلول قابلة للتوسيع  وفريتلن يتمكن من  العامل فإن البنية التحتية الرقميةحيدد بوضوح أنه إذا مل تتوفر 
د كوسيلة يواالتصاالت على وجه التحد تكنولوجيا املعلومات تكر  ُ ذ  قد و . ألهداف التنمية املستدامة

)، مع تسليط الضوء 8.17 املقصد(الشراكة من أجل حتقيق األهداف،  17 الهدفإطار  للتنفيذ يف
ا التحويلية  االتعلى إمكانا ُ   وقد س لط. عرب شىت ا ملعلومات على تكنولوجيا ا           ً الضوء أيضا       

من أهداف  5 الهدفار إط تعزيز متكني املرأة يف اليت تفضي إىلواالتصاالت باعتبارها التكنولوجيا 
أمهية مهارات ب                  ً كما مت االعرتاف أيضا  )،  B.5 املقصدالتنمية املستدامة (املساواة بني اجلنسني، 

 ).B.4 املقصد(التعليم اجليد،  4الهدف إطار  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
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دعم الدول ي أن، املتحدةاألمم من منظومة   ً ا  جزءبوصفه ، ويتعني على االحتاد الدويل لالتصاالت
مجيع ت اتفققد . و املستدامةالتنمية  إىل حتقيق أهدافالرامية  العامليةاجلهود  األعضاء وأن يسهم يف

أن املشاركة العاملية مطلوبة لدعم على ) 70/1 الدول األعضاء (يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة
تمع املدين والقط "تلتئم يفواملقاصد يف سعي تنفيذ مجيع األهداف  اع اخلاص إطاره احلكومات وا

 كافة".  ومنظومة األمم املتحدة وسائر اجلهات الفاعلة، وحتتشد يف ظله املوارد املتاحة

 ةقمة العاملياملواءمة الوثيقة بني عملية ال حتقيق وباإلضافة إىل ذلك، دعت مجيع الدول األعضاء إىل
قرار اجلمعية العامة لألمم باعتمادها  2030وخطة التنمية املستدامة لعام  (WSIS) تمع املعلومات

تمع املعلوماتبشأن  70/125املتحدة  ويف هذا  .االستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العاملية 
       ُ                                                                           القرار ي طلب من كيانات األمم املتحدة العاملة على تيسري تنفيذ خطوط عمل القمة أن تستعرض 

 .2030 من إعداد تقارير وخطط عمل من أجل دعم تنفيذ خطةما تقوم به 

االجتاهات  اهجمال العلم والتكنولوجيا واهلندسة، مبا في التقدم يف خطوات ذلك، فإن وإىل جانب
جيا النظام اإليكولوجي لالتصاالت/تكنولو  يف ال ،حتول كبري تدفع عجلةاجلديدة والناشئة، 

ن يؤخذ أ          ً يتعني أيضا  لذا ، و     ً أيضا  لصناعات ا يف خمتلف وإمنا فحسب املعلومات واالتصاالت
 التقدم خطوات . وتتصل2020-2023اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة  وضع لدىاالعتبار  يف

واتصاالت اجليل  (IoT) أمور، إنرتنت األشياء مجلة يفواالجتاهات هذه بالتحول الرقمي وتشمل، 
واحلوسبة الضخمة والبيانات  (AI) الذكاء االصطناعيو  2020-االتصاالت املتنقلة الدوليةو  اخلامس

 كرتونيةالسجالت اإللوتقنيات  الذكية واملدن ،السحابية، ما يسمى "الثورة الصناعية الرابعة"
النقل  ف بالربجميات والتمثيل االفرتاضي لوظائف الشبكة وأنظمة    ّ املعر   والتوصيل الشبكياملوزعة 
 املفتوح. واملصدر (ITS) الذكية
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عزيز التنمية املستدامة،  تو  متكني دور االقتصاد الرقمي والتحول الرقمي يفأمهية على نطاق واسع ب  ُ    وي عرتف
موعة العشرين: "تشكيل الرقميف               ً كما أبرز أيضا   عامل  ة من أجلناإلعالن الوزاري لالقتصاد الرقمي 
التأكيد على الرؤية املشرتكة  جتدد. كما 2017 أبريل يف ،أملانيا، يف دوسلدورف  ُ  أ قر مرتابط"، الذي

كنولوجيا إعالن وزراء ت القتصاد الرقمي يفا املستجدة يفلتحديات ل والتصديالستغالل الفرص 
بينما جتلت ، 2017 سبتمرب يف ،تورينو، إيطاليا يف 5السبعة موعةاملعلومات واالتصاالت والصناعة 

املؤمتر العاملي  يف       ُ    الذي اعت مد  6إعالن بوينس آيرسيف  وتنميته االقتصاد الرقميب النهوضاحلاجة إىل  أمهية
 .2017 أكتوبر ، يفآيرس، األرجنتني بوينس لتنمية االتصاالت يف

تمع واالقتصاد منة أن تؤديالرقومن شأن   والتغيري وصيل الشبكيوالت التغلغل عينت يهف ،إىل تغيري ا
وهي  .     ً ريبا  والعمل تق املعيشةمن خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع جماالت  الشامل

وقت  ، أكثر من أيخطوات املعاجلةوقد أصبحت القدرة على مجع وحتليل املعلومات.  كناية عن
هائلة  اتقفز ب. وهذا يسمح الفعلييف الوقت و  -جتري اآلن بصورة متزايدة بالتوازي  مضى،

توي على حنو املنتجات واخلدمات حت فقد أصبحت من سرعة التغيري.          ً يزيد أيضا   هاإلنتاجية ولكن يف
ولة وموصيف أنظمة ذكية  االندماج" من خالل ذكاء" وأخذت تزدادمتزايد على قيمة رقمية مضافة 

 .     ً شبكيا  

 ن                                                                       ّ لتكنولوجيات والتطبيقات الذكية وغريها من االبتكارات يف االقتصاد الرقمي أن حتس  ا ومن شأن
االتأن اخلدمات و   ومنها، 7تساعد على التصدي لتحديات السياسة العامة يف طائفة واسعة من ا

 صر مسامهةوال تقتلضرائب والنقل والتعليم والبيئة. وا ةالعام واإلدارةالرعاية الصحية والزراعة 
االبتكار  يف   ً ضا  ، وإمنا تسهم أيت فحسباالبتكار يف املنتجا على تتكنولوجيا املعلومات واالتصاال

ا لنمو ا فزحي                         ً التكنولوجيا الرقمية عامال  ولئن كانت يف العمليات والرتتيبات التنظيمية.   تنطويقد فإ
 ا تتيحوبينمآثار على العمالة والرفاه.  ما يصحب ذلك من ، معلتعطيلعلى جانب من ا     ً أيضا  

 توسطة)الصغرية وامل الشركاتسيما  (وال ملشاركة مؤسسات األعمال                         ً التكنولوجيات اجلديدة فرصا  
ات إىل أن تؤدي هذه التكنولوجي              ً من املرجح أيضا   فإن النشاط االقتصادي، يف العمال واملواطننيو 

 النفاذ جمايل الفجوات القائمة يف اتساع وقد تزيد من ،العمال الذين يقومون مبهام حمددة تنحية
عدم املساواة. وقدر أكرب من أوجهيؤدي إىل فجوات رقمية جديدة  واالستخدام، مما

_______________ 
5 G7 ICT and Industry Ministers’ Declaration :والصناعة إعالن وزراء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 يف سبيل جعل ثورة اإلنتاج املقبلة شاملة ومفتوحة وآمنة. -موعة السبعة 
 .إعالن بوينس آيرس - 2017املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  6
القضايا الرئيسية للتحول الرقمي يف جمموعة العشرين، رئاسة أملانيا للمجموعة/منظمة التعاون والتنمية  :املصدر 7

 امليدان االقتصادي. يف

http://www.g8.utoronto.ca/ict/2017-ict-declaration.html
https://www.itu.int/md/D14-WTDC17-C-0117/en
https://www.oecd.org/g20/key-issues-for-digital-transformation-in-the-g20.pdf
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 الفرص والتحديات أمام االتحاد

رئيسية  اعلةف أطرافدخول أسواق جديدة و  يؤدي إىل انفتاحالتحول الرقمي ومنو االقتصاد الرقمي إن 
        ً يح فرصا  يتهذا النظام اإليكولوجي لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. و  ظهرت يف

، منةالرقمع األعضاء والشركاء اجلدد، ومناقشة التحديات الناشئة أمام  للعملجديدة أمام االحتاد 
 .   ً مثال   اليت قد حتتاج إىل إدارة من خالل التعاون الدويل املناسب، عن طريق تبادل أفضل املمارساتو 

وتشارك الدول األعضاء من العامل النامي بصورة متزايدة يف النظام املتعدد األطراف، الذي يشجع 
، نةالرقم بيلس، من أجل التغلب على العقبات اليت تعرتض إقامتها يتعنييع أنواع الشراكات اليت مج

 العاملي. االقتصاد الرقمي يف واملعارفومتكني تبادل املوارد والتكنولوجيا 

تمع أيضا   أن  ل فردك. ويف عصر يستطيع فيه                                                   ً كما أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حتول ا
تمعات والشعا يتمكن، ويتقامسهاإليها  وينفذ واملعارفعلومات امل يستحدث   حتقيق من وبألفراد وا

م يف تعزيز  كامل نولوجيا املعلومات تك ومن شأن. املعيشة مستوىاملستدامة وحتسني  التنميةإمكانا
اية الطبية لرعا ها منأثر  إذ ميتدعلى تنفيذ أهداف التنمية املستدامة،       ً حافزا   أن تكون واالتصاالت
النساء  احلد من أوجه عدم املساواة ومتكنيإىل النمو االقتصادي  متكني التعليم ومنإىل واالجتماعية 

 ع هذا الدور التحفيزي.يشجت قادر علىالحتاد واوالفتيات. 
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املتعلقة  ألهدافه حتقيق االحتاد يؤكد أمهية ومن ناحية أخرى، ما زالت الفجوات الرقمية قائمة، مما
. إذ ما زال أكثر من نصف سكان العامل غري موصولني باإلنرتنت (يقدر عددهم بنحو بالتوصيلية

ن م ثالثة أشخاص حنوفريقيا إ يفهنالك )، بينما 2017 إىل بيانات عام  ً ا  شخص استناد اتمليار  3,9
تزال قائمة،  اجلنسني الاإلنرتنت. كما أن الفجوة الرقمية بني  ال يستخدمونأشخاص  أربعةبني 
نسبة الرجال الذين يستخدمون اإلنرتنت أعلى من نسبة النساء الاليت يستخدمن اإلنرتنت  حيث
بع نساء، ، تستخدم اإلنرتنت واحدة فقط من بني كل س               ً أقل البلدان منوا   ثلثي مجيع البلدان. ويف يف

الدخل  يف املائة من 5أكثر من مقارنة بواحد من كل مخسة رجال. ويكلف النطاق العريض املتنقل 
ية العظمى لغالباتحمله ت أن ال ميكن ومن مث،                     ً معظم أقل البلدان منوا   القومي اإلمجايل للفرد يف

 السكان. من

وفيما يتعلق بصناعة االتصاالت، برزت مناذج أعمال جديدة لدى مقدمي اخلدمات الرقمية، كما 
بيئة التنظيمية ال يربز اختالف عندما املطلوبة اللوائحأنواع  مسألةلوحظ تزايد املنافسة. وهذا يثري 

 التقليدية. مع بيئة خدمات االتصاالت عرب اإلنرتنتللخدمات 

    ً                                                                                      وأخريا ، فإن النمو السريع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتزايد رقعة العامل الرقمي يثريان حتديات 
 مثل اء،، يف إطار الوالية اليت منحها إياه األعضيعاجلها خاصة وشواغل متزايدة يتعني على االحتاد أن

قة واألمن القضايا اليت تؤثر على الثاألثر البيئي؛ واآلثار على املستهلك؛ والفجوات الرقمية؛ و 
تمع للقمة 5وفقاً خلط العمل جيم استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف  .املعلومات العاملية 

ظر فيها الضعف والفرص واملخاطر اليت يتعني النو القوة  جوانبعناصر حتليل  أدناه اجلدول يف وترد
 واملخاطر ملتاحةا الفرص إىل جانب لالحتادنقاط القوة والضعف  حيث تدرج ،وضع االسرتاتيجية لدى
 .املنظمة تعرتض سبيلاليت 
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 (SWOT) تحليل جوانب القوة والضعف والفرص والمخاطر: 1الجدول 

 جوانب الضعف القوة جوانب
 في مجال وكالة األمم المتحدة المتخصصة 1

سنة  150 هلا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 من التاريخ/التقليد

موارد  الدور القيادي في تنظيم استخدام 2
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصعيد 

إلمكانية  اللوائح والمعاييرالعاملي، من خالل 
              ً التطبيق عامليا  

مشاركة احلكومات والقطاع  -فريد  تكوين عضوية 3
 اخلاص واهليئات األكادميية يف أنشطة املنظمة

خبربة                     ً لمنظمة ناظمة مشفوعا  الدور املزدوج  4
 المبادرات اإلنمائيةتنفيذ  يف

مكانة متميزة لتعزيز الدور التمكيني لتكنولوجيا  5
داف أهلتسريع حتقيق  المعلومات واالتصاالت

 التنمية المستدامة
عالمة قوية  -منصة عالمية محايدة شاملة  6

 وسمعة طيبة
كبار أصحاب مصلحة وعالقات مع  شراكات 7

 تعاون راسخة
توفر المزيد من التركيز على  -بنية فيدرالية  8

 مجاالت محددة
  مؤمترات وأحداث دولية شرعية وقدرة على تنظيم 9

 كربى
ومهارات لدى أعضاء االحتاد وموظفيه معارف  10

وية (من قبيل االتصاالت الرادي المسائل التقنية يف
والسياسة العامة والتنظيم والتقييس) 

 (تعبئة مهارات اجلمهور) واإلحصاءات والتنمية

 عملية صنع القرار في الهيئات الرئيسيةطول  1
دوار كل أ تتطلب تنسيق وتوضيح فيدرالية بنية 2

 ب االزدواج/التناقضقطاع لتجن
عناصر الثقافة التنظيمية متحفظة تتجنب  3

 المخاطر
 مصادر الدخلصعوبة القرار بشأن تنويع  4
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 المخاطر الفرص
أطراف رئيسية ودخول  أسواق جديدةانفتاح  1

 جديدة يتيح فرص عضوية جديدة
العالم النامي تضطلع بنصيب الدول األعضاء من  2

 المتعدد األطرافأوفر في النظام 
أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تزايد  3

 لنفط الجديدامبثابة  البيانات، تعترب في المجتمع
أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحافز  4

ثر (األ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
على الرعاية الطبية واالجتماعية والتعليم واهلوية 

 إىل ذلك)االجتماعية، وما 
لصناعة االتصاالت واخلدمات  التحول الرقمي 5

 العامة
التكنولوجيات واألنظمة واألطراف الناشئة  6

اجلديدة تستفيد من بيئة سياساتية وتنظيمية 
 متكينية تعزز االبتكار

       ً يح فرصا  جديدة تت تكنولوجيات/أسواق مراعية للبيئة 7
 جديدة للشراكات

 (الفجوة الرقمية وبني اجلنسني اتساع الفجوات 1
ً  وبني املناطق اجلغرافية، مثال )                         

 يف االقتصاد العالميالصعوبة اليت يواجهها  2
 حتقيق منو قوي ومتوازن ومستدام

القضايا التي تؤثر على الثقة واألمن في  3
 استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تمع  للقمة 5وفقاً خلط العمل جيم العاملية 
 العمالءواآلثار على ، املعلومات

استدامة منو تكنولوجيات املعلومات  4
 واالتصاالت

جراء تزايد حجم الشبكات  األثر البيئي 5
 والبيانات واألجهزة املوصولة

يذ لتنفمن خمتلف أصحاب املصلحة  الضغط 6
 مناهج لم تثبت جدارتها

وسائط اإلعالم الدعم من جانب بعض  8
 ومنظمات الدعوة

تعزيز التنسيق والتعاون مع  9
المنظمات/الرابطات اإلقليمية والدولية 

 األخرى ذات الصلة
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 2019-2016استعراض عام لمقاصد الخطة االستراتيجية للفترة  .ب2

هي: النمو والشمول واالستدامة واالبتكار و  ،غاياتأربع  2016-2019حتدد اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 
 ).2020 برنامج التوصيل مقاصداسرتاتيجية (تشمل  مقاصدعدة  غايةكل   وتضموالشراكة، 

، هناك 2 الغايةويف إطار من األسر على مستوى العامل،  55%يرمي إىل توصيل نسبة  1.1املقصد 
ويف أقل  )A.1.2املقصد ( البلدان الناميةاألسر املعيشية يف من  15%و 50% لتوصيلمقابلة  مقاصد

ألسر ىل اإهذه األهداف بالنسبة  كلعلى التوايل. ومن املتوقع حتقيق   ،)B.1.2املقصد (            ً البلدان منوا  
 .2020 حبلول عام

 (60%)العامل  على صعيد املوصولنياألفراد  نسبإىل حتديد  B.2.2و A.2.2و 2.1وترمي املقاصد 
كل هذه   بلوغ املزمععلى التوايل. ومن  ،(20%)                ً أقل البلدان منوا   ويف (50%) البلدان النامية ويف

 .2020 يف عاماملوعد النهائي حبلول األهداف 

أكثر ب إىل جعل تكاليف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت معقولة 3.1 ويرمي املقصد
من املتوقع أن يكون و ، باملعدل احلايل، 2014مقابل خط األساس لعام  2020 حبلول عام 40%من 

، مع قيمة مماثلة لالخنفاض يف فجوة القدرة      ً وسطيا   32%حوايل  2020خفض التكاليف حبلول عام 
إىل  B.3.2 املقصد ويرمي). A.3.2املقصد على حتمل التكاليف بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية (

من نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل، وهو  5%جعل تكلفة الوصول إىل اإلنرتنت أقل من 
 العددذا ه يرتفعبيانات، ومن املتوقع أن ال توفرت عنها     ً بلدا   160من أصل      ً بلدا   120 يف      ً حاليا   األمر

 مجيع البلدان.إىل بالنسبة  يتحقق هذا املقصدلن  ولكن، 2020 حبلول عام

دمات النطاق العريض حبلول خبمن سكان الريف يف العامل  90%إىل تغطية  4.2ويرمي املقصد 
ية اجليل الثاين تغط سرعة استبدالعلى  كبري         ٍ ه إىل حد  هذا اهلدف أو عدم حتقيق، ويتوقف 2020 عام
ومن من سكان الريف،  90%أكثر من  اجليل الثاينغطي يتغطية اجليل الثالث. ويف الوقت الراهن، ب

 .در كاف من عمليات االرتقاءبق ميكن حتقيق هذا اهلدفمث 
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 . ويف السنواتA.5.2 مبثابة املقصدإىل اإلنرتنت  النفاذأدرجت املساواة بني اجلنسني من حيث قد و 
ر بيانات عدم املساواة بني اجلنسني، إال أن آخ بتزايدالبلدان النامية  األخرية، اقرتن النمو السريع يف

إىل  2016يف عام  12,2%من  ، إذ اخنفضتتناقص اآلن يف االحتاد تبني أن الفجوة بني اجلنسني
 .2017 عام يف %11,6

الوقت  يف هنالك،، و B.5.2يف املقصد ذوي اإلعاقة  األشخاص نفاذضمان لاسرتاتيجية  وأدرج وجود
 .اجلانبهذا  تشملاسرتاتيجية  املبلغةالبلدان من  64أصل من      ً بلدا   48احلايل، لدى 

 ،2016 . ومنذ عام2020، ينبغي حتسني االستعداد لألمن السيرباين حبلول عام 1.3املقصد ويف إطار 
ستخدم ألمن السيرباين، الذي سيل الرقم القياسي العامليباستخدام  االستعداد يقيس االحتاد هذا

 .2020 لتقييم هذا التحسن يف عام

 شجع علىتتصاالت التصاالت/تكنولوجيا املعلومات وااللبيئة  توفريإىل  1.4ويرمي املقصد 
شهدت السنوات األخرية زيادة سريعة يف عدد البلدان اليت لديها اسرتاتيجية وطنية وقد االبتكار، 
 .لتحقيق ذلكلالبتكار 
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َ     مراج ع يف (ال 71 بالقرار 3 قـملحلا  )2018، ديب   

 مصطلحاتال مسرد

 عملية صيغة المصطلح
) املدخالت( املوارد حتويل أجل من اخلدمات/األعمال خمتلف هي األنشطة األنشطة

 8.نواتج إىل
 ميزانيات خالهلا نم توضع اليت املالية األسس وتضع سنوات أربع فرتة املالية اخلطة تغطي املالية اخلطة

 .السنتني فرتات
 مجلة من حيدد، الذي) ونفقاته االحتاد إيرادات( 5 املقرر سياق يف املالية اخلطة توضع
 مرتبطة وهي .املفوضني املندوبني مؤمتر عليها وافق اليت املسامهة وحدة مبلغ ،أمور

 الغايات إىل املالية املوارد ختصيص خالل من ،71 للقرار     ً وفقا   االسرتاتيجية، باخلطة
 .لالحتاد االسرتاتيجية

 عملُ   ت ست والتكنولوجية، واملادية والبشرية املالية املوارد مثل موارد هي املدخالت املدخالت
 .النواتج إلنتاج األنشطة يف

 .لالحتاد اسيةاألس للصكوك     ً وفقا   لالحتاد الرئيسية الشاملة األهداف إىل الرسالة تشري الرسالة

 نيب املشرتكة ولألنشطة القطاعات ألنشطة احملددة املرامي إىل األهداف تشري األهداف
 .معينة فرتة يف القطاعات

 الستشاريا الفريق مع بالتشاور سنوي، أساس على التشغيلية اخلطة مكتب كل  يعد التشغيلية اخلطة
 وتشمل. ةواملالي االسرتاتيجية للخطتني     ً وفقا   العامة، األمانة تعدها كما  الصلة، ذي

 تليها اليت الثالث السنوات فرتة وتوقعات التالية للسنة املفصلة اخلطة التشغيلية اخلطة
لس ويستعرض. العامة ولألمانة قطاع لكل  ملتجددةا الرباعية التشغيلية اخلطط ا

 .عليها ويوافق

 املنظمة يطرةس حتت النتائج تقع ما       ً وغالبا  . اهلدف حتقيق على داللة النتائج تقدم النتائج
 .    ً كليا    وليس      ً جزئيا  

_______________ 
ّ  وتعر ف 8  التخطيط بني ويق ارتباط وجود يضمن مبا التشغيلي، التخطيط عملية يف بالتفصيل والنواتج األنشطة    

 .التشغيلي والتخطيط االسرتاتيجي
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 عملية صيغة المصطلح
 اليت موسةاملل النهائية واخلدمات واملخرجات واملنتجات النتائج إىل النواتج تشري النواتج

 أوامر ومتثلها كاليفت عناصر هي والنواتج. التشغيلية اخلطط تنفيذ يف االحتاد حيققها
 .املطبق التكاليف حماسبة نظام يف داخلية

 تكون وقد. جالنتائ أو النواتج حتقيق قياس يف املستعملة املعايري هي األداء مؤشرات األداء مؤشرات
 .نوعية أو كمية  املؤشرات هذه

 .مقصودة غاية أو مقصود هدف حتقيق إىل دف املتسقة األنشطة من جمموعة العمليات

 أساس على امليزنة
 (RBB) النتائج

 فيها يوضع ) أ : (اليت الربناجمية امليزانية عملية هي (RBB) النتائج أساس على امليزنة
 لنتائجا تربر )ب(     ً  مسبقا ؛ حمددة ونتائج أهداف جمموعة حتقيق أجل من الربنامج
 النتائج حتقيق إىل تؤدي اليت النواتج أساس على احملددة املطلوبة املوارد فيها املبينة

.للنتائج مؤشرات ةبواسط النتائج حتقيق يف الفعلي األداء فيها يقاس )ج( ا؛ وتتصل
 أساس على اإلدارة
 (RBM) النتائج

 ومواردها املنظمة عمليات يوجه إدارة ج هي (RBM) النتائج أساس على اإلدارة
ا ا ومنتجا  من اإلدارة أدواتو  أطر توفر وهي. للقياس قابلة نتائج حتقيق حنو وخدما

 لتمويلا وأنشطة وتقييمه األداء ومراقبة املخاطر وإدارة االسرتاتيجي التخطيط أجل
 .املستهدفة النتائج أساس على

 ورفع التقييمو  واملراقبة للتخطيط مستخدمة االسرتاتيجية لإلدارة أداة هو النتائج إطار النتائج إطار
 لتحقيق زمالال التسلسل يوفر فهو. النتائج أساس على اإلدارة منهجية ضمن التقارير
 نواتج،وال باألنشطة      ً مرورا   املدخالت، من     ً بدءا   -) النتائج سلسلة( املرجوة النتائج

 بني املشرتكة واألهداف قطاع كل  أهداف مستوى على - النتائج إىل      ً ووصوال  
. برمته ادلالحت االسرتاتيجية والغايات املقاصد مستوى على املرجو واألثر القطاعات،

 واالفرتاضات ةالسببي العالقات ذلك يف مبا النتائج، حتقيق يتعني كيف  يفسر وهو
 السرتاتيجيا املستوى على التفكري عن النتائج إطار ويعرب. ذلك وراء الكامنة واملخاطر

 .بأكملها املنظمة امتداد على

 الغايات
 االسرتاتيجية

 يف ألهدافا تساهم واليت لالحتاد السامية املقاصد إىل االسرتاتيجية الغايات تشري
 .  ّ   برم ته االحتاد تشمل وهي. مباشرة غري أو مباشرة بصورة حتقيقها
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 عملية صيغة المصطلح
 الوفاء أجل نم سنوات أربع لفرتة االحتاد اسرتاتيجية حتدد االسرتاتيجية اخلطة ةاالسرتاتيجي اخلطة

. الفرتة تلك يف االحتاد خطة ومتثل واألهداف االسرتاتيجية الغايات وحتدد. برسالته
 اخلطة تنفيذ ينبغيو . لالحتاد االسرتاتيجية الرؤية جتسد اليت الرئيسية الوثيقة وهي

 .ملفوضنيا املندوبني مؤمتر يضعها اليت املالية احلدود إطار يف االسرتاتيجية

 املخاطر
 االسرتاتيجية

 على تؤثر اليت املستغلة غري والفرص اليقني عدم حاالت إىل االسرتاتيجية املخاطر تشري
 .االسرتاتيجية وتنفيذ املنظمة اسرتاتيجية

 املخاطر إدارة
(SRM) االسرتاتيجية

 غري صوالفر  اليقني عدم حاالت حتدد إدارية ممارسة هي االسرتاتيجية املخاطر إدارة
 .عليها عملال وتركز برسالتها، الوفاء على املنظمة قدرة على تؤثر اليت املستغلة

 املقاصد
 االسرتاتيجية

 داللة وتقدم جية؛االسرتاتي اخلطة فرتة خالل املتوقعة النتائج هي االسرتاتيجية املقاصد
.االحتاد يطرةس عن خترج قد ألسباب      ً دائما   املقاصد تتحقق ال وقد. الغاية حتقيق على

 ةالقو  مواطن حتليل
َ ْ  والض ع ف  والفرص    
 (SWOT) واملخاطر

 فرصال أو واملشاكل لديها، والضعف القوة مواطن إجياد أجل من املنظمة ا تقوم دراسة
 للكلمات األوىل األحرف من "SWOT" املختصر ويتشكل. معها التعامل ينبغي اليت

 ،"strengths"، "weaknesses"( باإلنكليزية" املخاطر"و" الفرص"و" الضعف"و" القوة"
"opportunities"، "threats".( 

 :داخلية عوامل
 ينبغي اليت القدرات - األداء حسن للمنظمة تتيح اليت القدرات هي القوة مواطن -

 .منها االستفادة
 وينبغي املنظمة أداء حسن على تؤثر اليت اخلصائص هي الضعف مواطن -

 .معاجلتها
 :خارجية عوامل

 فادةاالست للمنظمة ميكن اليت واألفكار واألحداث والقوى االجتاهات هي الفرص -
 .منها

 إىل مةاملنظ وحتتاج املنظمة سيطرة عن خارجة قوى أو حمتملة أحداث هي املخاطر -
 .منها التخفيف

ّ  وت وج ه أولوياته تقود اليت واملشرتكة العامة االحتاد معتقدات القيم .القرار صنع ملياتع مجيع  ُ  
 .االحتاد إليه يصبو الذي األفضل العامل الرؤية
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 مية الستاللغات الرس عجميمصطلحات بقائمة ال

 

  

 اإلسبانية الروسية الفرنسية الصينية العربية اإلنكليزية
Activities األنشطة  Activités Виды 

деятельности 
Actividades 

Financial plan املالية اخلطة  Plan financier Финансовый 
план 

Plan Financiero 

Inputs املدخالت 

 

Contributions Исходные 
ресурсы 

Insumos 

Mission الرسالة  Mission Миссия Misión 

Objectives األهداف  Objectifs Задачи Objetivos 

Operational plan التشغيلية اخلطة  Plan opérationnel Оперативный 
план 

Plan Operacional 

Outcomes النتائج  Résultats Конечные 
результаты 

Resultados 

Outputs النواتج  Produits Намеченные 
результаты 
деятельности 

Productos 

Performance 
indicators 

 Indicateurs de  مؤشرات األداء
performance 

Показатели 
деятельности 

Indicadores de 
Rendimiento 

Processes العمليات  Processus Процессы Procesos 

Results-based 
budgeting 

 على امليزنة
  النتائج أساس

Budgétisation 
axée sur les 
résultats 

Составление 
бюджета, 
ориентированного 
на результаты 

Elaboración del 
Presupuesto 
basado en los 
resultados 

Results-based 
management  

 على اإلدارة
 النتائج أساس

 Gestion axée sur 
les résultats 

Управление, 
ориентированно
е на результаты 

Gestión basada 
en los resultados 

Results 
framework 

 Cadre de  النتائجإطار 
présentation des 
résultats 

Структура 
результатов 

Marco de 
resultados 

Strategic goals ةاالسرتاتيجي الغايات  Buts stratégiques Стратегические 
цели 

Metas 
estratégicas 

Strategic plan االسرتاتيجية اخلطة  Plan stratégique Стратегический 
план 

Plan Estratégico 

Strategic risks االسرتاتيجية املخاطر  Risques 
stratégiques 

Стратегические 
риски 

Riesgos 
estratégicos 

Strategic risk 
management  

 املخاطر إدارة
 االسرتاتيجية

 Gestion des 
risques 
stratégiques 

Управление 
стратегическими 
рисками 

Gestión de 
riesgos 
estratégicos 

Strategic target ةاالسرتاتيجي املقاصد  Cible stratégique Стратегический 
целевой 
показатель 

Finalidad 
estratégica 

Strengths, 
weakness, 
opportunities and 
threats (swot) 
analysis 

 القوة مواطن حتليل
ْ  والض ع ف  َ  والفرص    
SWOT (SWOT) واملخاطر  

Analyse des 
forces, faiblesses, 
possibilités et 
menaces (SWOT) 

Анализ сильных 
и слабых сторон, 
возможностей и 
угроз (SWOT) 

Análisis de 
fortalezas, 
debilidades, 
oportunidades y 
amenazas (SWOT) 

Values القيم /  Valeurs Ценности Valores 

Vision الرؤية  Vision Концепция Visión 
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 )1998(مينيابوليس،  75لقـرار ا

 شر دستور االتحاد واتفاقيته وقراراته ومقرراته وتوصياتهن
 والبروتوكول االختياري بشأن التسوية اإللزامية للخالفات

 )،1998ن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (مينيابوليس، إ

 ذ يالحظإ

 أن صكوك االحتاد تتكون من الدستور واالتفاقية واللوائح اإلدارية؛ ) أ 

                      ً      ً                                                   أن هذا املؤمتر اعتمد صكا  جديدا  حيتوي على النظام الداخلي للمؤمترات واالجتماعات األخرى  )ب
 اد الدويل لالتصاالت؛اليت ينظمها االحت

أن الربوتوكول االختياري بشأن التسوية اإللزامية للخالفات املتعلقة بكل من الدستور واالتفاقية  )ج
واللوائح اإلدارية مفتوح كي تصدق عليه الدول األعضاء يف االحتاد أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم 

 إليه،

 إذ يضع يف اعتبارهو 

ح الراديو تنشر يف وثيقة مرجعية حتتوي على النسخة املستكملة للوائح أن كل مراجعة للوائ ) أ 
 الراديو والقرارات والتوصيات اليت تعتمدها املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية؛

أنه على الرغم من أن دستور االحتاد واتفاقيته يتمتعان بصفة الدميومة، فقد أدخل كل من مؤمتر  )ب
 ) واملؤمتر احلايل تعديالت عليهما؛1994(كيوتو، املندوبني املفوضني 

املتعلق مبعاجلة املقررات والقرارات والتوصيات الصادرة عن  3أن املؤمتر احلايل اعتمد املقرر  )ج
 مؤمترات املندوبني املفوضني،
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 قرر تكليف األمني العامي
 نشر وثيقة مرجعية حتتوي على:ب

ا مؤمترات املندوبني املفوضنيالدستور واالتفاقية بعد إدخال التع - عليهما مع  ديالت اليت أجر
 اإلشارة، بالنسبة إىل األحكام املعدلة، إىل املؤمتر الذي اعتمد هذه التعديالت؛

 النص الكامل لكل املقررات والقرارات والتوصيات سارية املفعول؛ -
 ذا اإللغاء؛اليت تقرر فيها هقائمة باملقررات والقرارات والتوصيات امللغاة مبا يف ذلك السنة  -
النص الكامل للربوتوكول االختياري بشأن التسوية اإللزامية للخالفات املتعلقة بالدستور  -

 واالتفاقية واللوائح اإلدارية.
 

 )1998(مينيابوليس، 
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َ    مراج ع يفال( 77القـرار   )8201، ديب    

 وجمعياتهومنتدياته  حاداالتمؤتمرات تحديد مواعيد وفترات 
 (2019-2023) ودورات مجلسه

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت (لالحتاد إن مؤمتر املندوبني املفوضني 

       ِّ إذ يذك ر
من دستور االحتاد اليت تنص على أن يدعى مؤمتر املندوبني املفوضني إىل  8من املادة  47بالرقم  ) أ 

 سنوات؛ االنعقاد مرة كل أربع
من الدستور اليت تنص على أن تدعى املؤمترات العاملية  13من املادة  91و 90بالرقمني  )ب

   ً                         عادة  إىل االنعقاد مرة كل ثالثة  (RA) ومجعيات االتصاالت الراديوية (WRC) لالتصاالت الراديوية
                                        ً      ً  أعوام أو أربعة أعوام وجيوز أن تقرتن زمانا  ومكانا ؛

من الدستور اليت تنص على أن تدعى اجلمعيات العاملية لتقييس  18من املادة  114بالرقم  )ج
 سنوات؛ إىل االنعقاد مرة كل أربع (WTSA) االتصاالت

                          ُ                              من الدستور اليت تنص على أن ي عقد مؤمتر عاملي لتنمية االتصاالت  22من املادة  141بالرقم  ) د
 الفرتة الواقعة بني مؤمترين للمندوبني املفوضني؛ يف
من اتفاقية االحتاد اليت تنص على أن جيتمع جملس االحتاد مرة واحدة   4من املادة  51م بالرق ) ه

 االحتاد؛ مقر دورة عادية يف كل سنة يف
َ    (املراج ع يف 111 بالقرار ) و  ) ملؤمتر املندوبني املفوضني،2014بوسان،       

 وإذ يقر
ع يف 71 بالقرار ) أ  َ    (املراج   لفرتةللالحتاد بشأن اخلطة االسرتاتيجية ) هلذا املؤمتر، 2018ديب،       

 ؛فيها واألولويات احملددة 2023-2020
، كانت التحديات اخلاصة 2020-2023للفرتة لالحتاد مشروع اخلطة املالية  أنه لدى النظر يفب ب)

 على الربامج حتديات مجة، ةاملتزايد اتالطلب لتلبيةبزيادة اإليرادات 
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 اعتباره وإذ يضع يف
سيما  ، والتدياتواملن املؤمترات واجلمعيات حتديد مواعيدعند لالحتاد ضرورة مراعاة املوارد املالية  أ ) 

 نطاق املوارد احملدودة؛ يفاالحتاد ضرورة كفالة فّعالية عمليات 

توافر حيز كاف لالجتماعات الستيعاب األنشطة األساسية لقطاعات  احلاجة إىل مراعاة ب)
 االحتاد؛

ملندوبني املفوضني، مؤمتر انفس العام الذي يُعقد فيه  ملؤمترات واجلمعيات واملنتديات يفاعقد أن  )ج
 ه،وموظفياالحتاد يثقل األعباء على أعضاء 

 وقد نظر يف
 هلا؛ اليت قدمها األمني العام بشأن املؤمترات واجلمعيات املخطط PP-18/37 الوثيقة أ ) 

ا عدد من الدو  ب)  ل األعضاء،املقرتحات اليت تقدم 

 بعني االعتباروإذ يأخذ 
األحكام املختلفة للدستور واالتفاقية اليت تنشئ قطاعات االحتاد الثالثة والعناصر املكونة هلا،  أ ) 

 ؛مبا يف ذلك املؤمترات واجلمعيات وجلان الدراسات واألفرقة االستشارية

ا الدول األعضاء وأعضاالطلبات املتزايدة و  )ب ء األعمال التحضريية الضرورية اليت يتعني أن تقوم 
 ومجعية ومنتدى لالحتاد؛ قبل كل مؤمتراالحتاد القطاعات واألمانة العامة وقطاعات 

لس أن حتديد موعد انعقاد  )ج ني اخلطط الربط ب حيسِّنوقت أبكر من السنة التقوميية  يفا
ا االسرتاتيجية واملالية و   ،لساالتشغيلية وامليزانية واألنشطة األخرى اليت يضطلع 

 وإذ يالحظ
لس لعام  1380القرار أن  أ )  لس (دورة ا الذي جرى تعديله آخر مرة  2016الصادر عن ا
لس لعام  يف ليكون  2019لعام  (RA)موعد انعقاد مجعية االتصاالت الراديوية ) حدد 2017دورة ا
ليكون من  2019لعام  (WRC) ، واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية2019 أكتوبر 25إىل  21 من
 ؛2019 نوفمرب 22إىل  أكتوبر 28
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 ينبغي أن تكون متاحةمالية االحتاد أن تقارير مراجع احلسابات اخلارجي خبصوص  ب)
 ه،دورات وقت مناسب قبل للمجلس يف
 يقرر

 1عام واحد تعقد يف الربع األخري من العام وأال      ً   مبدئيا  يفومجعيات االحتاد مؤمترات  ُ    ت عقدأن  1
ر" من ب) الفقرة ورد يف باستثناء ما  ؛أعاله"       ِّ إذ يذك 

 استدعت إذا الإ أسابيع، ثالثة فرتة على املفوضني للمندوبني مؤمتر أي انعقاد مدة تقتصر أن 2
 ذلك؛ خالف امللحة الضرورة

غة ومنتدياته، وأحداثه الرفيعة املستوى، والندوات اليت هلا صبأن حتدد مواعيد معارض االحتاد،  3
لس، ووفقا  اللتني اعتمدمه اخلطة املالية وميزانية فرتة السنتني عاملية ضمن املوارد املعتمدة يف              ً ا ا

معيات واألحداث اإللزامية األخرى لالحتاد مثل املؤمترات واجل الرئيسية لالحتادللجدول الزمين لألنشطة 
لس ومتطلبات حيز االجتماعات هلذه األنشطةود  ؛ورات ا
لس واجلمعيات واملنتديات أن يكون برنامج املؤمترات  4  2019-2023 املقبلة لألعوامودورات ا

 على النحو التايل:
لس يعقد  1.4  ا؛        ً    أو قريبا  منهية من السنة التقومي يوليو - الفرتة يونيو       ً                مبدئيا  دورته العادية يفا
أكتوبر إىل  28يف شرم الشيخ (مصر) من  2019ُ                                         ي عقد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2.4
 ؛2019 أكتوبر 25إىل  21، وتسبقه مجعية االتصاالت الراديوية من 2019 نوفمرب 22

 ؛2020 الربع األخري من عام يف ُ                                  ت عقد اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت 3.4
ويفضل أن يكون ، 2021يف  (WTPF)لسياسات االتصاالت ُ                          ي عقد املنتدى العاملي السادس  4.4

تمع املعلومات؛ بالتعاقب مع  منتدى القمة العاملية 
 ؛2021 الربع األخري من عام يف (WTDC) ُ                                ي عقد املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 5.4

 
 
 
  

_______________ 
 تستثىن املؤمترات العاملية لالتصاالت الدولية. 1
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 ؛2022الربع األخري من عام  يف ُ                        ي عقد مؤمتر املندوبني املفوضني 6.4
الربع األخري  يف، 2019بعد  ،الراديوية لالتصاالتالتصاالت الراديوية ومؤمتر عاملي لُ          ت عقد مجعية  7.4

 ؛2023 من عام
، وأن تفاقيةاال                                          ً                     جداول أعمال املؤمترات العاملية واإلقليمية طبقا  لألحكام ذات الصلة من  توضع 5

 قرارات وتوصيات املؤمترات واجلمعياتمبراعاة  حسب االقتضاء، ،جداول أعمال اجلمعيات توضع
 الصلة؛ ذات

الفرتات املبينة على أن حيدد يف  "يقرر"من  4الفقرة  املشار إليها يف واجلمعياتاملؤمترات  ُ    ت عقد 6
لس مواعيد وأماكن انعقادها بالضبط، وذلك  زمنية   اتفرت بعد التشاور مع الدول األعضاء، وترك ا

ا بالضبط بعد وضع كافية بني خمتلف املؤمترات، وأن  لس مد  ،اأعماهل جداولحيدد ا
 يكلف األمني العام

قت واملوارد أثناء استخدام الو  يف القصوى الكفاءة لتيسري حتقيقأن يتخذ التدابري املناسبة ب 1
 ؛املؤمترات هذه

 الحتادالتحديد اجتماعات جلان الدراسات واألفرقة االستشارية لقطاعات بإعطاء األولوية  2
لس وأفرقة العمل التابعة للمجلس   مقر االحتاد؛       ُ                        عندما ت عقد االجتماعات املذكورة يفالثالثة وا

لس عن تنفيذ هذا القرار، وأن يقرتح املزيد من التحسينات، حسب  3               ً                                                                بأن يقدم تقريرا  إىل ا
 االقتضاء،
 جملس االحتادلف يك

لثالث التالية ا العادية دوراته اجلدول الزمين ملواعيدمن دوراته عادية كل دورة  بأن حيدد، يف 1
 ؛متجدد واستعراضه على أساس يوليو - يونيو يف
للمندوبني  الالحقةؤمترات امل إىل وأن يرفع تقريراً التدابري املناسبة لتيسري تنفيذ هذا القرار  بأن يتخذ 2

 .تنفيذه املفوضني بشأن أي حتسينات ممكنة يف

 

 -) 2006(املراجع يف أنطاليا،  -) 2002(املراجع يف مراكش،  -) 1998(مينيابوليس، 
 )2018(املراجع يف ديب،  -) 2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010غواداالخارا،  يف (املراجع

 
  



431 Res. 80  

 

 )2002(املراجع يف مراكش،  80القـرار 

 المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية

 ،)2002ن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (مراكش، إ

 ذ يضع يف اعتبارهإ

لس يف دورته لعام  ) أ  قد عدل جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  2001أن ا
 ووافق عليه؛ 2003 لعام

                ً      ً                                      الراديوية شهد منوا  سريعا  على املستوى التكنولوجي وأن الطلب على أن قطاع االتصاالت  )ب
 خدمات جديدة يتزايد بشكل سريع يف بيئة تتطلب اختاذ تدابري فعالة يف الوقت املناسب،

 وإذ يضع يف اعتباره كذلك

ية و أن إدارات عديدة قدمت مقرتحات إقليمية مشرتكة ألغراض املؤمتر العاملي لالتصاالت الرادي ) أ 
ساعدت بقدر كبري على  ،)2000) واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (إسطنبول، 1997(جنيف، 

 حتقيق كفاءة سري أعمال املؤمتر؛

                                       ً                     ً     ً              أن األفرقة غري الرمسية وحلقات االتصال عموما  بني املناطق، لعبت دورا  هاما  يف تيسري أعمال  )ب
 هذين املؤمترين؛

(املراجع يف املؤمتر العاملي  72يف قراره  2000أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  )ج
 اخلالفات، ) شجع على التعاون الرمسي وغري الرمسي من أجل حل2000لالتصاالت الراديوية لعام 

 إذ يالحظو 

عين باإلصالح العمل املتوصيات فريق                                       ً    أن مؤمتر املندوبني املفوضني احلايل اعتمد كثريا  من ) أ 
 دف إىل زيادة فعالية االحتاد يف بيئة سريعة التطور؛االحتاد اليت  يف
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من اتفاقية االحتاد، يرتكز اإلطار العام لدورة املؤمترات العاملية  126و 118       ً         أنه وفقا  للرقمني  )ب
دراج بنود تتطلب ط إللالتصاالت الراديوية على فرتة تشمل مؤمترين، وبذلك ميكن يف إطارها التخطي

فرتات طويلة من الدراسة يف جدول أعمال مؤمتر الحق، بينما ميكن إدراج البنود اليت ميكن دراستها 
 يف فرتة من سنتني إىل ثالث سنوات يف جدول أعمال املؤمتر األول يف الدورة؛

لعاملية لالتصاالت اأن اخلطة االسرتاتيجية تتضمن اسرتاتيجية ترمي إىل زيادة فعالية املؤمترات  )ج
 الراديوية؛

من االتفاقية يتطلب من املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية أن يضع تقديراته  126أن الرقم  د )
 لآلثار املالية جلدول أعماله املقرتح،

 قـرري

ن التحضريات للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية وإدارته، مبا يف ذلك خمصصات امليزانية، أ 1
ينبغي ختطيطها على أساس عقد مؤمترين عامليني متتاليني لالتصاالت الراديوية؛ وأن يقوم كل مؤمتر 

 باقرتاح جدول أعمال املؤمتر التايل وجدول أعمال مؤقت للمؤمتر الذي يليه؛ 

املؤمتر  يف(املراجع  72سيق املقرتحات املشرتكة على املستوى اإلقليمي، كما جاء يف القرار عم تند 2
 قبل تقدميها إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية؛) 2000العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

التوفيق بني  ةلتشجيع على التعاون الرمسي وغري الرمسي يف الفرتة اليت تفصل بني املؤمترات بغيا 3
 وجهات النظر املختلفة بشأن بعض البنود الواردة يف جدول أعمال املؤمتر أو البنود اجلديدة؛

أن تدرج اإلدارات، ما أمكن ذلك، عند اقرتاح بنود حمددة جلدول أعمال أي مؤمتر عاملي  4
حضريية وآثار راسات التلالتصاالت الراديوية إشارة إىل آثار البند املقرتح على املوارد والتمويل (الد

 تنفيذ القرارات)؛ وميكن أن تطلب هذه اإلدارات، يف هذه احلالة، مساعدة مكتب االتصاالت الراديوية،
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 كلف مدير مكتب االتصاالت الراديويةي
دراسة سبل حتسني التحضري للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية وبنيته وتنظيمه لكي ينظر فيها ب

 استشارة الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية،املؤمتر، وذلك ب
   ّ                                   يكل ف مدير مكتب االتصاالت الراديوية كذلك

مبشاورة الدول األعضاء ومنظمات االتصاالت اإلقليمية ودون اإلقليمية بشأن سبل تقدمي  1
                ً                                                           املساعدة هلا دعما  ألعماهلا التحضريية للمؤمترات العاملية املقبلة لالتصاالت الراديوية؛

بأن يقدم املساعدة للدول األعضاء ومنظمات االتصاالت اإلقليمية ودون اإلقليمية، على  2
أساس هذه املشاورات وبالتعاون مع مكتب تنمية االتصاالت، من خالل تنظيم دورات إعالمية 

كنة أم واجتماعات حتضريية رمسية وغري رمسية على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي يف املناطق املعنية ويف
 انعقاد املؤمترات؛

لس بشأن تطبيق الفقرة  3 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية  من " 2               ً                           بأن يقدم تقريرا  إىل ا
 " من هذا القرار،كذلك

 يكلف األمني العام
 بتشجيع مجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات على املشاركة يف اجلهود املبذولة يف هذه املسألة.

 

 )2002(املراجع يف مراكش،  -) 1998(مينيابوليس، 
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 )2002(املراجع يف مراكش،  86لقـرار ا

 جراءات النشر المسبق والتنسيق والتبليغإ
 وتسجيل تخصيصات الترددات للشبكات الساتلية

 )،2002ن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (مراكش، إ

 ذ يضع يف اعتبارهإ
ط ق اخلرباء التطوعي املنشأ لدراسة توزيع طيف الرتددات الراديوية وحتسني استعماله وتبسيأن فري ) أ 

لوائح الراديو اقرتح إدخال تعديالت على لوائح الراديو مبا يف ذلك إجراءات التنسيق والتبليغ اخلاصة 
 بالشبكات الساتلية بغية تبسيط اإلجراءات؛

ملؤمتر املندوبني املفوضني كلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية  )1994كيوتو، ( 18أن القرار  )ب
 باملبادرة بدراسة بعض املسائل املتصلة بالتنسيق الدويل للشبكات الساتلية؛

اعتمد إدخال بعض التعديالت على ) 1997أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف،  )ج
ا دخلت حيز التنفيذ يف  ؛1999يناير  1 لوائح الراديو وأ

أن االحتاد الدويل لالتصاالت يستند إىل إجراءات التنسيق والتبليغ اخلاصة بالشبكات الساتلية  ) د
 ألداء دوره وصالحياته يف جمال االتصاالت الفضائية؛

 اتسع ليتجاوز األهداف اليت كان يقصدها القرار؛تطبيق هذا القرار قد  نطاقأن  ) ه

لطريقة تطبيق هذا القرار بغية الوصول، على النحو املالئم، إىل األهداف أنه ال توجد معايري  و )
 املذكورة فيه،

 إذ يضع يف اعتباره كذلكو 
                                                              ً                   نه من اهلام أن تبقى هذه اإلجراءات مستكملة وبسيطة بقدر اإلمكان عمال  على ختفيض التكاليف أ

 اليت تقع على عاتق اإلدارات ومكتب االتصاالت الراديوية،
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 يالحظإذ و 
املؤمتر العاملي  (املراجع يف 49ملؤمتر املندوبني املفوضني والقرار ) 1998مينيابوليس، ( 85ن القرار أ أ ) 

) يشمالن مجيع املسائل املتعلقة باإلجراء اإلداري ملبدأ االحتياط 2000لالتصاالت الراديوية لعام 
 الواجب؛

واملتعلق بإجراء االحتياط  )2000ت الراديوية لعام (املراجع يف املؤمتر العاملي لالتصاال 80القرار  ب)
 الواجب يف تطبيق املبادئ الواردة يف دستور االحتاد،

ومن املؤمترات العاملية الالحقة  2003يقرر أن يطلب من املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
 لالتصاالت الراديوية

ددات للشبكات والتبليغ وتسجيل ختصيصات الرت  استعراض وحتيني إجراءات النشر املسبق والتنسيق
الساتلية مبا يف ذلك اخلصائص التقنية املصاحبة إىل جانب التذييالت ذات الصلة يف لوائح الراديو، 

 دف:
تسهيل االستخدام الرشيد والفعال واالقتصادي جلميع من الدستور على  44          ً        العمل وفقا  للمادة  ’1‘

ً  ت، مبا فيها مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض، وامتثاال  الرتددات الراديوية واملدارا                                                        
موعات البلدان النفاذ املنصف إىل هذه املدارات  ألحكام لوائح الراديو، حىت يتسىن للبلدان أو 
 والرتددات، مع مراعاة احلاجات اخلاصة للبلدان النامية ومراعاة املوقع اجلغرايف لبعض البلدان؛

 ى مراعاة أحدث التكنولوجيات يف هذه اإلجراءات واخلصائص والتذييالت؛احلرص عل ’2‘
 التكلفة، العمل على تبسيط إجراءات مكتب االتصاالت الراديوية واإلدارات وحتقيق وفورات يف ’3‘

 2003يقرر كذلك أن يطلب من املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

 املعايري اليت ينبغي استخدامها لتنفيذه. أن حيدد نطاق تطبيق هذا القرار وكذلك
 

 )2002(املراجع يف مراكش،  -) 1998(مينيابوليس، 
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 )2010 (املراجع يف غواداالخارا، 91 رارـالق

 استرداد تكاليف بعض منتجات االتحاد الدولي لالتصاالت وخدماته

 )،2010 (غواداالخارا،إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت 

 إذ يضع يف اعتباره

مؤمترات سابقة  من تأييداملالية لالحتاد كان موضع  األسسأن متحيص اخليارات اخلاصة بتدعيم  أ ) 
، وإيالء األولوية كربأختفيض التكاليف، وتوزيع املوارد بفعالية  يف ذلك فوضني، مبااملمندوبني لل

دة يف اخلطة االسرتاتيجية، وتوسيع مشاركة كيانات أخرى املناسبة لألنشطة حسب األهداف احملد
غري الدول األعضاء، وعند احلاجة، حتصيل رسوم مقابل اخلدمات اليت يقدمها االحتاد، خاصة عندما 

                 ً                          أو عندما تفوق كثريا  مستوى اخلدمات اليت يقدمها  ُ                                ت طلب هذه اخلدمات على أساس استنسايب
 عام؛ االحتاد بشكل

 ّ                                               كل ف األمني العام بوضع عملية حملاسبة التكاليف جتعل من   لس االحتاد 1210 قرارالأن  ب)
ّ                                                        ً املمكن تعيني وتدقيق تكلفة كل  مشروع أو نشاط من مشاريع وأنشطة االحتاد، باعتبار ذلك أمرا                            

 التكاليف؛       ً                                                       أساسيا  لوضع ميزانية دقيقة تقوم على أساس األنشطة ولتنفيذ اسرتداد

بة على يتعلق بتقاسم النفقات املرتت ول األعضاء وأعضاء القطاعات فيماأن التضامن بني الد ج)
                      ً      ً                                                              االلتزامات املالية تقامسا  منصفا  ينبغي أن يشكل باستمرار أحد املبادئ اهلامة اليت ترتكز عليها األسس 

 لالحتاد؛ املالية

بدفع  طاره                    ً                                            أن االحتاد قد وضع نظاما  للمسامهة اضطلعت بعض الدول األعضاء طواعية يف إ د )
حصة كبرية لتمويل األنشطة األساسية لالحتاد اليت تستفيد منها مجيع الدول األعضاء، وإن كانت 

 األعضاء، أمهية هذه األنشطة خيتلف تقديرها حسب الدول
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 وإذ يالحظ

ع  ونـ ف ذ  اعتبارا  من ميزانية االحتاد للفرتة  أ )  َ         ً                        أن مفهوم امليزنة على أساس النتائج قد و ض  ِّ  ُ    َ  ِ  ُ                                     2007-2006 ،
لس؛ الصادر عن 1216     ً       وفقا  للقرار  ا

قطاعات ال قرر تطبيق التخطيط التشغيلي يف )1998 أن مؤمتر املندوبني املفوضني (مينيابوليس، ب)
الثالثة واألمانة العامة بغية الربط بني التخطيط املايل واخلطة االسرتاتيجية، باعتماد 

ومؤمتر ) 2002        ً                            له الحقا  مؤمتر املندوبني املفوضني (مراكش،         ّ ) الذي عد  1998 (مينيابوليس، 72 القرار
 املؤمتر؛ وهذا )2006 املندوبني املفوضني (أنطاليا،

لس اعتمد املقرر ج) بشأن منهجية لتوزيع التكاليف تكفل الدقة يف عملية حساب  535 أن ا
بع الوقت، وتساعد تتلالتكاليف ويف توزيع التكاليف على النواتج من خالل تصميم وتنفيذ نظام 

، إلعدادا، تكاليف من مجلة أموريف ذلك،  والنواتج مبا على حتديد التكلفة اإلمجالية لألنشطة
 والتوزيع؛ والتسويق املبيعاتوتكاليف اإلنتاج و 

لس يف وضع الضمانات والضوابط اليت تطبق على اإليرادات والنفقات  د ) الدور الذي يؤديه ا
 املالية، السنتني وعند دراسة اخلطط التشغيلية السنوية والتقارير اخلاصة باإلدارةعند اعتماد ميزانيات 

 وإذ يدرك

شىت املنتجات الصلة ب         ً                     خيص حتديدا  العمليات اإلدارية ذاتأن تطبيق آليات اسرتداد التكاليف  أ ) 
 التكاليف؛ واخلدمات اخلاضعة السرتداد

ن الشبكات بطاقات التبليغ عتكاليف عن معاجلة اسرتداد الأن املنهجية املطبقة يف تنفيذ  ب)
لس 482 قرراملالساتلية قد حددها   )؛C08/103 ) (الوثيقة2008 (املعدل يف الصادر عن ا

كل منتج أو خدمة على حدة،   حمددة حبسبأن رسوم اسرتداد تكاليف املنتجات واخلدمات  ج)
ا متثل التكاليف   ألرباحل          ً     ً تعترب موردا  مدرا   لتوفري املنتج أو اخلدمة، وينبغي أالاملباشرة وغري املباشرة وأ

 ؛األعضاء من
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أنه ينبغي تطبيق حدود بشأن توزيعات التكاليف غري املباشرة، ألنه على الرغم من بذل أفضل  د )
 إذ من " )جاجلهود يف سبيل حتديد منهجية عادلة لتوزيع التكاليف على النحو املذكور يف الفقرة 

                                     ً                                 ، يتعذر ضمان أن تفضي هذه املنهجية دائما  إىل مستوى معقول لتوزيع التكاليف أعاله "حظيال
 ما؛ غري املباشرة ملنتج أو خدمة

أن اسرتداد التكاليف ميكن أن يكون وسيلة لتشجيع الفعالية عن طريق تثبيط االستعمال غري  ) ه
 واخلدمات؛ املنتجاتاستعمال الالزم أو اإلسراف يف 

                                                                         ً     عدم دفع الفواتري املتعلقة باملنتجات واخلدمات اخلاضعة السرتداد التكاليف يؤثر سلبا  على أن  ) و
 لالحتاد، الوضع املايل

 يقـرر

االستمرار يف تأييد استعمال اسرتداد التكاليف على أساس الدفع املسبق، إىل أقصى حد ممكن،   1
يت اعتمدت من أجلها طريقة كوسيلة لتمويل املنتجات واخلدمات اليت يقدمها االحتاد وال

 التكاليف؛ اسرتداد

لس يف تطبيقات إضافية السرتداد التكاليف وأن يقوم بتنفيذها، حسب 2  االقتضاء: أن ينظر ا

 بشأن منتجات وخدمات جديدة يقدمها االحتاد؛ ‘1’

ا مؤمتر ما ‘2’  معني؛ أو مجعية لقطاع بشأن منتجات وخدمات أوصى 

لس مالئمة؛بشأن حاالت أخرى  ‘3’  قد يعتربها ا

لس بدراسة تطبيق اسرتداد الت بعنيالعوامل التالية  أخذأن يستمر  3 كاليف االعتبار عند قيام ا
 معينة: خدمة على منتج أو

 القطاعات؛ عند توفري منتج أو خدمة لصاحل عدد حمدود من الدول األعضاء أو أعضاء ‘1’

 املستعملني؛       ً                       مطلوبا  بشكل أكرب من عدد صغري منعندما يكون املنتج أو اخلدمة  ‘2’

 استنسايب؛       ُ                               عندما ت طلب املنتجات أو اخلدمات على أساس ‘3’
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لس اسرتداد التكاليف على حنو: 4  أن يطبق ا

التكاليف املباشرة وغري املباشرة لتوفري اخلدمات واملنتجات املشار إليها اسرتداد يضمن  ‘1’
 ؛أعاله "حظيال إذ "من  ج) الفقرة يف

 يسمح بأن تكون حسابات التكاليف واإليرادات مفتوحة وشفافة؛ ‘2’

املباشرة وغري  التكاليف                                                       ً     يوفر وسيلة لضبط الرسوم املطبقة على املنتج أو اخلدمة استنادا  إىل  ‘3’
 أعاله؛ "إذ يالحظمن " ج)لبند ل      ً ، طبقا  املباشرة

لفة املباشرة احملددة اليت ميكن أن تدخل يف التكيتيح منهجية إلدراج مجيع التكاليف غري  ‘4’
 اخلدمة؛ اإلمجالية للمنتج أو

      ً                                                                     يضع حدا  أعلى ملستوى التكاليف غري املباشرة اليت توزع ملنتج أو خدمة ما، حبيث تتحدد  ‘5’
 جتاوزها؛      ً                                        عموما  نسبة مئوية قصوى للتكاليف الثابتة جيب عدم

الصغرية  الدول اجلزرية                   ً    سيما أقل البلدان منوا  و  امية، اليراعي االحتياجات اخلاصة للبلدان الن ‘6’
ا مبرحلة انتقالية النامية يعوق  لضمان أال ،والدول النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا

ا يف تلك  البلدان؛ اسرتداد التكاليف تنمية خدمات االتصاالت أو شبكا

انية، إذا يسمح جلميع الدول األعضاء باحلصول ع ‘7’ لى قدر كاف من املنتجات أو اخلدمات ا
 ذلك؛ أمكن

تطبق الرسوم على املنتجات أو اخلدمات املطلوبة قبل تاريخ قرار تطبيق اسرتداد  يضمن أال ‘8’
لس أو مؤمتر املندوبني يتخذهالتكاليف الذي   املفوضني؛ ا

أفضل  ق فعالية وكفاءة، مع مراعاةيسمح بتقدمي املنتجات واخلدمات ذات الصلة، بأكثر الطر  ‘9’
 االقتضاء، األخرى ذات الصلة حسب الدولية املمارسات املتبعة يف املنظمات
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 يكلف األمني العام

 بالتشاور مع مديري املكاتب والدول األعضاء وأعضاء القطاعات،

ا لتطبيق اسرتداد  1 اليف، على أن تكون التكبأن يواصل النظر يف جمموعة من املعايري والتوصية 
 البنود؛ أعاله بدون أن تقتصر على تلك "يقـررمن " 4و 3و 2و 1 هذه املعايري متفقة مع البنود

بأن حيدد املنتجات واخلدمات اليت ميكن أن يطبق عليها اسرتداد التكاليف، وأن يقرتح  2
ج اسرتداد التكاليف؛  منتجات وخدمات أخرى ميكن أن يطبق عليها 

 حيدد هيكل التكلفة لكل منتج وخدمة من أجل تطبيق اسرتداد التكاليف؛بأن  3

بأن يضع إجراءات وآليات لتنفيذ الدفع املسبق مقابل املنتجات واخلدمات اخلاضعة السرتداد  4
لس بالنظر التكاليف، مبا  ؛واملوافقة عليها فيها يف ذلك الفوترة، ليقوم ا

لس  ينظر فيه              ً بأن يعد تقريرا   5 ى قد يقتضيها يف ذلك أي تدابري أخر  يف كل دورة سنوية، مباا
ملؤمتر  )2006 (أنطاليا، 158 شى مع القرارايتم تطبيق اسرتداد التكاليف للسماح بزيادة اإليرادات مبا

 ،املفوضني املندوبني

لس  يكلف ا

للمعايري السابقة  تمبواصلة دراسة تقرير األمني العام ومقرتحاته واعتماد معايري جديدة أو تعديال 1
 أعاله؛ "ريقـر " من 4و 3و 2و 1 اخلاصة بتطبيق اسرتداد التكاليف على حنو يتماشى مع البنود

مبواصلة دراسة املنتجات واخلدمات اليت تفي باملعايري املذكورة أعاله، على أساس كل حالة على  2
 كاليف؛الت السرتدادحدة، وحتديد املنتجات واخلدمات اليت ينبغي أن ختضع 

 اخلدمة؛ التكلفة الكاملة لتوفري على أساس حسابمبواصلة وضع رسوم مالئمة  3
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مبواصلة تنفيذ إجراءات مالئمة لالستجابة إىل احتياجات البلدان النامية وخاصة أقل البلدان  4
ا     ً منوا   والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا

 ؛انتقالية مبرحلة
مبواصلة تعزيز الكفاءة يف تقدمي املنتجات واخلدمات اخلاضعة لرسوم اسرتداد التكاليف  5
 مقابلها؛ الدفع ويف

بإجراء استعراض سنوي لألداء الفعلي  بتأمني إدارة سليمة ألي عجز يف اإليرادات، وذلك 6
لألنشطة اخلاضعة السرتداد التكاليف حىت يتسىن اختاذ تدابري تصحيحية يف الوقت املناسب 

 االقتضاء؛ حسب
بتحسني التنبؤ بإيرادات اسرتداد التكاليف عن طريق استخدام إطار امليزنة على أساس النتائج،  7

 اليف؛التك ونظام تتبع الوقت، ومنهجية توزيع
مبواصلة إدخال التعديالت الالزمة على اللوائح املالية إلتاحة تطبيق اسرتداد التكاليف وضمان  8

 والدقة؛ املساءلة
من أجل تنفيذ  بشأن التدابري اليت اختذت الالحقبتقدمي تقرير إىل مؤمتر املندوبني املفوضني  9

 .القرار هذا
 

 )2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006 (املراجع يف أنطاليا، -) 1998(مينيابوليس، 
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َ    مراج ع يف(ال 94القـرار   )8201، ديب    
 مراجعة حسابات االتحاد

 )،2018إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب، 
 اعتباره إذ يضع يف

 ضوعاحملكمة اإليطالية العليا ملراجعة احلسابات، وهي  ،2012منذ عام  اخلارجي احلسابات مراجع أن
 لالتصاالت يلالدو  االحتاد حسابات راجع قد املتحدة، لألمم التابع اخلارجيني املراجعني فريق يف

 ،وكفاءة ودقة بكل عناية 2017و 2016و 2015و 2014و 2013و 2012 لألعوام
 وإذ يدرك

 اخلارجي، الذي ميكنه اختاذ قرار بشأن تعيني مراجع احلساباتأن مؤمتر املندوبني املفوضني هو الوحيد 
            ّ يقرر أن يعرب  

 راجعةم على احلسابات ملراجعة العليا للمحكمة اإليطالية العظيم وامتنانه اجلزيل شكره عن
 االحتاد، حسابات

 يكلف جملس االحتاد
، من خالل عملية اختيار تتسم باالنفتاح والنزاهة والشفافية، بتعيني 2019بأن يقوم يف دورته لعام 

 أعوام قابلة للتجديد بدون عملية اختيار تنافسية لفرتة أربعةمراجع حسابات خارجي جديد ملدة 
ا سنتان ا سنتان، مث فرتة أخرى مد  ،مد

 يكلف األمني العام
ذا اإليطالية العليا ملراجعة احلسابات احملكمةبأن حييط رئيس  1  القرار؛     ً    علما  
َ     املوقع اإللكرتوين لالحتاد تقارير  مر  ينشر كل عام على صفحة متاحة للجمهور يف نبأ 2 اجع                          

لس قد نظر فيها.  احلسابات اخلارجي، بعد أن يكون ا

 

 -) 2006(املراجع يف أنطاليا،  -) 2002(املراجع يف مراكش،  -) 1998مينيابوليس، (
 )2018(املراجع يف ديب،  -) 2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010غواداالخارا،  يف (املراجع
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 )1998مينيابوليس، ( 96لقـرار ا

 دخال نظام تأمين خاص بالعالجإ
 طويل األجـل في االتحاد

 )،1998نيابوليس، ن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ميإ

 ذ يذكرإ

لس االحتادي السويسري واالحتاد الدويل لالتصاالت  20باملادة  ) أ  من اتفاق املقر املربم بني ا
والذي يتعني على االحتاد مبوجبه تأمني ضمان اجتماعي ملوظفيه يضاهي  ،1971يوليو  22بتاريخ 

 الضمان االجتماعي الساري يف البلد املضيف؛

أنظمة الرعاية الصحية السارية يف منظمات األمم املتحدة، ال تغطي تكاليف العالج طويل بأن  )ب
 األجل؛

 باالهتمام الذي يوليه لرفاهية موظفي االحتاد، )ج

ا اللجنة االستشارية املعنية باملسائل اإلدارية  ) د (مسائل املوظفني  – (CCAQ)بالدراسة اليت أجر
عن إمكانية وضع نظام تأمني خاص بالعالج  (ACC)جلنة التنسيق اإلدارية واملسائل اإلدارية العامة) و 

 طويل األجل بتكاليف معقولة يف إطار النظام املوحد لألمم املتحدة،

 وإذ يضع يف اعتباره

                                      ُ                                        أنه، قبل اإلحالة إىل التقاعد وبعدها، قد ي ستثىن بعض املوظفني الدوليني من نظام الضمان  ) أ 
م؛االجتماعي الساري يف   بلدا

أن متوسط العمر املتوقع يتزايد بسرعة وأن معظم األشخاص الذين يصلون إىل سن متقدمة  )ب
 يعانون إىل حد ما من اإلعاقة،
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 يقرر تكليف األمني العام
أن يتشاور مع املسؤولني التنفيذيني يف أمانات املنظمات األخرى التابعة للنظام املوحد لألمم ب 1

م، حيتوي على املتحدة بشأن مدى  رغبتهم يف إدخال تأمني خاص بالعالج طويل األجل يف منظما
                                   ً                                                جزء إلزامي بقسط منخفض وجزء طوعي وفقا  القرتاح اللجنة االستشارية املعنية باملسائل اإلدارية 

 وجلنة التنسيق اإلدارية؛
يشتمل  لتجميع وحتضري البيانات الالزمة الحتمال إدخال تأمني خاص بالعالج طويل األجب 2

لى أن تتضمن ع ،                                       ً                        على جزء إلزامي بقسط منخفض وجزء طوعي وفقا  القرتاح اللجنتني املذكورتني
               ً                                             البيانات خصوصا  تكاليف هذا التأمني لالحتاد وللموظفني املشرتكني فيه؛

يما يتعلق ف تقدمي تقرير إىل الدورة املقبلة للمجلس عن نتائج مداوالت جلنة التنسيق اإلداريةب 3
ذا القرار.باالق  رتاح املذكور أعاله وأي تقدم آخر فيما يتعلق 

 

 )1998مينيابوليس، (
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 )1998مينيابوليس، ( 98لقـرار ا

 ستعمال االتصاالت من أجل سالمـة وأمنا
 موظفي المنظمات اإلنسانية العاملين في الميدان

 )،1998ن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (مينيابوليس، إ

 إذ يعرتف

ن املوظفني العاملني يف املنظمات اإلنسانية يتعرضون يف أوقات كثرية إىل خماطر جسيمة أثناء تأدية أ
 مهامهم،

 ساوره شديد القلقيوإذ 

دان جبروح ملنظمات اإلنسانية العاملون يف امليتزايد عدد احلوادث املأساوية اليت يصاب فيها موظفو ال
م،  أو يفقدون حيا

 إذ يشري إىلو 

من دستور االحتاد الدويل لالتصاالت اليت تنص على التوايل،  191و 17و 9أحكام األرقام  ) أ 
ً                       على أن االحتاد يهدف إىل الرتويج على الصعيد الدويل لنهج أوسع مشوال  يتناول مسائل االتصاالت                                                           

تمع اإلعالمي، عن طريق التعاون مع املنظمات األخرى، وأن االحتاد اليت  تثريها عوملة االقتصاد وا
ّ                                                يعمل بشكل خاص على اعتماد تدابري متك ن من تأمني سالمة احلياة البشرية بالتعاون بني خدمات                                  

التصاالت ااالتصاالت؛ وأن خدمات االتصاالت الدولية جيب عليها أن متنح األولوية املطلقة جلميع 
 املتعلقة بسالمة احلياة البشرية؛

اتفاقية تامبريي بشأن توفري وسائل االتصاالت للتخفيف من آثار الكوارث وتنفيذ عمليات  )ب
تسهيل  اإلغاثة يف حاالت الكوارث، واليت تشري إىل الدور األساسي الذي تلعبه وسائل االتصاالت يف

 اإلغاثة واملساعدة اإلنسانية؛ تأمني سالمة األفراد الذين يقومون بأعمال
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ا اجلمعية  )ج ا، اليت اعتمد االتفاقية بشأن سالمة وأمن موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني 
ا التاسعة واألربعني، واليت تبني املبادئ والواجبات اليت ينبغي االلتزام  ا العامة لألمم املتحدة يف دور

ا،لضمان سالمة وأمن موظفي األ  مم املتحدة واألفراد املرتبطني 

        ً     اقتناعا  منـهو 

ا استعماال  دون عوائق من شأنه أن يعزز بقدر كبري سالمة ب                                          ً                                         أن استعمال جتهيزات االتصاالت وخدما
 وأمن موظفي املنظمات اإلنسانية العاملني يف امليدان،

 إذ يذكرو 

الذي يعرتف ) 1997اديوية (جنيف، الصادر عن املؤمتر العاملي لالتصاالت الر  644بالقرار  ) أ
بالدور األساسي الذي تلعبه االتصاالت من أجل سالمة وأمن األفراد العاملني يف جمال اإلغاثة 

 امليدان؛ يف

الذي يعرتف بالدور ) 1998الصادر عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (فاليتا،  19بالقرار  )ب
 سالمة وأمن األفراد العاملني يف جمال اإلغاثة يف امليدان،األساسي الذي تلعبه االتصاالت من أجل 

 إذ يرغبو 

ا من أجل سالمة وأمن موظفي املنظمات يف  ضمان التطبيق التام لتقنيات االتصاالت وخدما
 اإلنسانية،

 قرر تكليف األمني العامي

عاملني اإلنسانية الدراسة إمكانية زيادة استعمال االتصاالت من أجل سالمة وأمن موظفي املنظمات ب
لس يف دورته لعام  ،1999 يف امليدان وبتقدمي تقرير إىل ا

لسي  كلف ا

بدراسة مسألة استعمال االتصاالت من أجل سالمة وأمن موظفي املنظمات اإلنسانية العاملني 
 امليدان، واختاذ التدابري املناسبة لتحسني ذلك االستعمال، يف
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 حيث الدول األعضاء
اذ التدابري الالزمة حبيث يتمكن موظفو املنظمات اإلنسانية من استعمال وسائل االتصاالت لى اختع

ً                            ً                                 الالزمة لسالمتهم وأمنهم استعماال  دون عوائق ودون انقطاع طبقا  لألنظمة واللوائح الوطنية السارية                              
 يف الدول املعنية.

 

 )1998مينيابوليس، (
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َ    مراج ع يفال( 99 القـرار  )8201، ديب    

 االتحاد في فلسطين وضع

 ،)2018ديب، ( لالتصاالت الدويللالحتاد  املفوضني املندوبني مؤمتر إن

       ِّ إذ يذك ر

 مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ أ ) 

الذي تقرر مبقتضاه منح  (UNGA) املتحدة لألمم العامة اجلمعية عن الصادر 67/19 بالقرار )ب
رخ والطلب الفلسطيين املؤ  املتحدة األمم يف مركز دولة غري عضو هلا صفة املراقب فلسطني

باستعمال املسمى "دولة فلسطني" إثر اعتماد قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  2012 ديسمرب 12
 ؛هذا

                ٍ                    بأن االعرتاف بدولة  ما مسألة قرار وطين؛ )ج

َ   املراج ع ( 125و )1994 كيوتو،( 32 بالقرارين د )  ؛املفوضني ملؤمتر املندوبني) 2018ديب،  يف    

َ   املراج ع ( 18 بالقرار ) ه  االتصاالت؛ لتنمية العاملي للمؤمتر )2017يف بوينس آيرس،     

 مزايا إيصال إىل السعي " على تنص اليتاالحتاد  دستور من 1 املادة من 7و 6 بالرقمني ) و
 دماتخ الستعمال الرتويج "و "العامل سكان مجيع إىل االتصاالت يف اجلديدة التكنولوجيات
 ،"السلمية العالقات تسهيل سبيل يف االتصاالت

 اعتباره يف يضع وإذ

 خالل من العامل يف واألمن السالم تعزيز إىل      ً خصوصا   دف األساسيةاالحتاد  صكوك أن ) أ 
 الشعوب؛ بني أفضل تفاهم وحتقيق الدويل التعاون

 عاملي، بطابع يتسم أن عليه أعاله، املذكور اهلدف حيقق كي  ،االحتاد أن )ب
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 كذلك  اعتباره يف يضع وإذ

 املعلومات؛ تمع العاملية القمة من (2005) وتونس (2003) جنيف مرحليت نتائج ) أ 

 املتطلبات وقبول ،)2006 جنيف،( الراديوية لالتصاالت اإلقليمي املؤمتر يف فلسطني مشاركة )ب
الالحتاد  العام األمني بإبالغها  ً ا  رهن الرقمية اإلذاعة خطة يف الفلسطينية  وااللتزامات حلقوقا تقبل أ

 عنها؛ الناشئة

 السلطة مسؤولية تحت واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع يف املتعاقبة والتغريات التطورات )ج
 فيه؛ املنافسة وإتاحة وحتريره القطاع هيكلة إعادة حنو ،الفلسطينية

 الحنيازا عدموحركة  اإلسالمي التعاون ومنظمة العربية الدول جامعة يف عضو فلسطنيدولة  أن ) د
 ؛منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)و املتوسطية األوروبية والشراكة

 ،فلسطنيدولة ب تعرتف كلها،  يكن مل وإن ،االحتاد يف األعضاء الدول من الكثري أن ) ه

 عينيه نصب يضع وإذ

 دستور،ال ديباجة يف الواردة األساسية املبادئ

 يقرر

 :االحتاد كمراقب يف  فلسطنيدولة ل احلايل الوضع يف الحق تغيري أي بانتظار التالية، األحكام تطبق أن

 على الصلة، اتذ والتوصيات والقرارات اإلدارية اللوائح أحكام الفلسطينية السلطة على تطبق 1
 األمانة وجيب على الدستور، من 1002 الرقم يف معرفة هي ماك  اإلدارات على املطبق ذاته النحو
 والرموز الدويل فاذالن بشفرة يتعلق مافي      ً خصوصا   لذلك،     ً تبعا   تتصرف أن الثالثة واملكاتب العامة
 دد؛الرت  ختصيصات عن التبليغ بطاقات ومعاجلة للنداء الدليلية
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 املؤمترات ذلك ا يف، مبواجتماعاته ومجعياتهاالحتاد  مؤمترات مجيع يف فلسطنيوفد دولة  شاركي 2
 :التالية اإلضافية احلقوق مع معاهدات، عقد صالحية هلا اليت

 نظام؛ نقاط إثارة حق -

ؤمترات ملباستثناء مقرتحات تعديل الدستور أو االتفاقية أو القواعد العامة  املقرتحات تقدمي حق -
 ؛االحتاد ومجعياته واجتماعاته

 املناقشات؛ يف املشاركة يف احلق -

 ً         نا  بأحكام ره األعمال جدول بنودأي بند من  إطار يف املتحدثني قائمة يف ج  َ در  ي أن احلق يف -
    ً  آنفا ؛ املذكورة النقطة الفرعية الثانية

 ؛الرد يف احلق -

 الوفود؛ رؤساء اجتماع حضور احلق يف -

 املناقشات؛ خالل يقدم تصريح ألي احلريف اإلدراج طلب احلق يف -

ك اجتماعات جلان ذل ترشيح رؤساء ونواب رئيس لالجتماعات واألفرقة التقنية، مبا يف احلق يف -
 الفرعية؛ الدراسات واجتماعات األفرقة

حسب  اءاألعض الدولوفود  مقاعد بني القاعة يفوفد دولة فلسطني  جلوس ترتيب يكون 3
 الفرنسي؛ الرتتيب اهلجائي

 الفلسطينية ئيةواإلمنا املالية واملؤسسات الصناعية أو العلمية واملنظمات التشغيل لوكاالت جيوز 4
 كأعضاءالحتاد  ا أنشطة يف املشاركة العام األمني من       ً مباشرة   تطلب أن االتصاالت مسائل تتناول اليت

 الواجب، النحو على الطلبات هلذه االستجابة وسيتم إليها، منتسبني أو قطاعات

 العام األمني يكلف

ا اليت األخرى القرارات ومجيع القرار هذا تنفيذ بضمان 1  بشأن املفوضني املندوبني مؤمترات اختذ
 ختصيصات عن ليغالتب بطاقات ومعاجلة الدويل النفاذ بشفرة املتعلقة املقررات       ً وخصوصا   فلسطني،
 املسائل؛ هذه شأنب احملرز التقدم عنجملس االحتاد  إىل تقارير بتقدمي دورية، بصفة والقيام، الرتدد،
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 حتقيق ضمانل أعاله "يقرر" الفقرة يف جاء ملا     ً وفقا   الثالثةاالحتاد  قطاعات أنشطة بتنسيق 2
 التقدم عن تقرير وتقدمي ،دولة فلسطني لصاحلاالحتاد  يتخذها اليت لإلجراءات الفعالية من قدر أقصى
لس دورة إىل املسائل هذه بشأن احملرز  .القادم املفوضني املندوبني ومؤمتر القادمة، ا

 

 -) 2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006(املراجع يف أنطاليا،  -) 1998مينيابوليس، (
 )2018(املراجع يف ديب،  -) 2014 بوسان، يف (املراجع
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 )1998مينيابوليس، ( 100لقـرار ا

 ور األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالتد
 بصفته الوديع لمذكرات التفاهم

 )،1998ن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (مينيابوليس، إ

 إذ يضع يف اعتباره

من الدستور هو احلفاظ على التعاون  1أن أحد أهداف االحتاد املنصوص عليها يف املادة  ) أ 
الدويل بني مجيع أعضائه من الدول، والتوسع يف هذا التعاون لتحسني االتصاالت جبميع أنواعها 

 وترشيد استعماهلا؛

مسائل ول  يتنا                                                              ً أن من أهداف االحتاد األخرى الرتويج على الصعيد العاملي لنهج أوسع مشوال   )ب
تمع اإلعالمي، عن طريق التعاون مع ملنظمات ا االتصاالت الكربى اليت تثريها عوملة االقتصاد وا

 الدولية احلكومية األخرى، اإلقليمية منها والعاملية، ومع املنظمات غري احلكومية املهتمة باالتصاالت،

 إذ يالحظو 

االتصاالت يتحقق بشكل متزايد يف إطار مذكرات التفاهم، ن التعاون املتعدد األطراف يف جمال أ
اليت تكون يف العادة عبارة عن وثائق غري ملزمة تعرب عن توافق اآلراء على الصعيد الدويل بشأن مسألة 

 معينة وميكن أن يشارك فيها مجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات،

 إذ يعرب عن تقديرهو 

 ،(GMPCS)ألنظمة املتنقلة العاملية لالتصاالت الشخصية الساتلية اأن نجاح تطبيق مذكرة التفاهم بشل
املفتوحة لتوقيع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات والكيانات األخرى لالتصاالت، ولدور األمني 

لس،  العام بصفته الوديع لتلك املذكرة على النحو الذي وافق عليه ا
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 إذ يالحظو 

   ً                                                            خرا  عدة طلبات تدعوه إىل أن يكون الوديع ملذكرات تفاهم أخرى متعلقة ن األمني العام قد تلقى مؤ أ
 باالتصاالت،

        ً    اعتقادا  منهو 

                                                                   ً              أن حتديد دور األمني العام بصفته الوديع ألي مذكرة تفاهم ينبغي أن يتم وفقا  ملعايري وخطوط 
 توجيهية مقررة، وأن يتماشى مع املمارسات العامة يف منظومة األمم املتحدة،

لسكلف ي  ا

ن يضع املعايري واخلطوط التوجيهية اليت متكن األمني العام من االستجابة للطلبات اليت تدعوه أ 1
 إىل أن يكون الوديع ملذكرات التفاهم، بناء على املبادئ التالية:

ذه الصفة، ينبغي أن يسهم يف حتقيق أهداف االحتاد  ) أ  أن كل عمل يقوم به األمني العام 
 من الدستور، وأن يقع ضمن حدود هذه األهداف؛ 1ها يف املادة املنصوص علي

 أن يتم هذا العمل على أساس اسرتداد التكاليف؛ )ب

ا األمني  )ج                                         ً                                       أن حتاط الدول األعضاء وأعضاء القطاعات علما  بصورة مستمرة باألنشطة اليت يقوم 
 املذكرات؛ اركة يف هذهالعام بصفته الوديع ملذكرات التفاهم وأال يستثىن أي منهم من املش

ا بالكامل؛ ) د  أن حترتم وتراعى سيادة الدول األعضاء يف االحتاد واحلقوق اليت تتمتع 

ال؛أ 2  ن يضع آلية الستعراض األنشطة اليت يؤديها األمني العام يف هذا ا

              ً                                                  ن يقدم تقريرا  عن تطبيق هذا القرار إىل مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل،أ 3
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 قـرري
لس، أن يعمل بصفته الوديع ملذكرات التفاهم املتعلقة باالتصاالت أ نه جيوز لألمني العام، مبوافقة ا

لس.  واليت ختدم املصلحة العامة لالحتاد، مع مراعاة املعايري واخلطوط التوجيهية اليت يضعها ا
 

 )1998مينيابوليس، (
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َ   مراج ع ال( 101القـرار   )8201، ديب يف   

 على بروتوكول اإلنترنت القائمةالشبكات 

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت (لالحتاد إن مؤمتر املندوبني املفوضني 

       ِّ إذ يذك ر

َ   املراج ع ( 101 بالقرار أ )   ؛املفوضني املندوبني ملؤمتر) 2010غواداالخارا،  يف    

َ     املراج عة يف( 197و 180و 133و 130و 102 بالقرارات )ب  هلذا املؤمتر؛ )2018 ،ديب     

حتويل عاملنا: خطة التنمية "بشأن  (UNGA)للجمعية العامة لألمم املتحدة  70/1بالقرار  ج)
 ؛"2030املستدامة لعام 

 املستوى فيعالر  لالجتماع اخلتامية الوثيقة بشأن ،للجمعية العامة لألمم املتحدة 70/125 بالقرار د )
 ؛ماتاملعلو  تمع العاملية القمة نتائج لتنفيذ العام االستعراض بشأن العامة للجمعية

تمع املعلومات مبرحلتيها يف ) ه ، خاصة (2005) وتونس (2003) جنيف بنتائج القمة العاملية 
التوصيلية ب يتعلق فيمالربنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات،  د) 50 ج)، والفقرة 27الفقرة 
 لإلنرتنت؛ الدولية

تمع انتائج تنفيذ  بشأنالرفيع املستوى االحتاد ببيان حدث  و ) ملعلومات بعد مضي القمة العاملية 
هذا احلدث  اللذين مت اعتمادمها يف 2015ورؤية احلدث للقمة العاملية بعد  (WSIS+10) عشر سنوات
حة املصلاملنصة التحضريية ألصحاب عملية ) على أساس 2014 تنسيقه (جنيف،االحتاد الذي توىل 
املية القمة الع مع وكاالت األمم املتحدة األخرى واجلامع لكل أصحاب املصلحة يف (MPP) املتعددين

) واللذين مت تقدميهما لالستعراض 2014 تمع املعلومات وأقرمها مؤمتر املندوبني املفوضني (بوسان،
 جلمعية العامة لألمم املتحدة؛من جانب االشامل 
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جيب  ، الذي يدعو جلان دراسات تقييس االتصاالت بأن تويل مااالحتاداتفاقية من  196 بالرقم )ز 
 1البلدان النامية من االهتمام لدراسة املسائل وصياغة التوصيات املتعلقة مباشرة بإقامة االتصاالت يف

 والدويل؛ وتنميتها وحتسينها على الصعيدين اإلقليمي

َ   املراج ع ( 23 بالقرار )ح فاذ الن بشأن ،) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2017س، بوينس آير  يف    
 لإلنرتنت؛ البلدان النامية ومبادئ حتديد رسوم التوصيل الدويل إىل شبكة اإلنرتنت وتوفرها يف

َ   املراج ع ( 69 بالقرار )ط  لنفاذا بشأن ،االتصاالت لتقييس العاملية للجمعية) 2016احلمامات،  يف    
 ؛متييزي غري أساس على واستعماهلا اإلنرتنت موارد إىل

وصيلية املبادئ املطبقة على الت - للتعريفاتاملتعلقة باملبادئ العامة  ITU-T D.50بالتوصية  )ي
 ؛لإلنرتنت الدولية

َ   املراج ع ( 64 القرارب )ك  صيصختللجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن  )2016احلمامات،  يف    
 رتنت ونشره؛اإلن اإلصدار السادس من بروتوكول وتيسري االنتقال إىلاإلنرتنت  بروتوكولعناوين 

للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن استعراض تنفيذ نتائج القمة العاملية  68/302بالقرار  ل)
 تمع املعلومات؛

/تكنولوجيا املعلومات ) للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت2013 (جنيف، 1 بالرأي ) م
 كحل طويل األجل لزيادة التوصيلية؛  (IXP)، بشأن تشجيع إنشاء نقاط تبادل اإلنرتنت واالتصاالت

  
_______________ 

ا النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر ا                   ً                                        تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان  1 قتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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/تكنولوجيا املعلومات ) للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت2013 (جنيف، 2بالرأي  )ن
 ، بشأن تعزيز بيئة متكينية من أجل منو وتطوير أكرب لتوصيلية النطاق العريض؛واالتصاالت

/تكنولوجيا املعلومات )، للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت 2013(جنيف، 3الرأي ب )س
، بشأن دعم بناء القدرات من أجل نشر اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت واالتصاالت

(IPv6)؛ 

للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  )2013(جنيف،  4 بالرأي )ع
 الرابع؛ السادس من بروتوكول اإلنرتنت واالنتقال من اإلصدار بشأن دعم تبين اإلصدار ،واالتصاالت

للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  )2013(جنيف،  5 بالرأي )ف
ج تعدد أصحاب املصلحة يفبشأن  ،واالتصاالت  إدارة اإلنرتنت؛ دعم 

العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات للمنتدى ) 2013(جنيف،  6 بالرأي )ص
 دعم تفعيل عملية التعاون املعزز،بشأن  ،واالتصاالت

 وإذ يدرك
 اجلديدة لالتصاالت إىل مجيع التكنولوجياتهو السعي إىل إيصال االحتاد أن أحد أهداف  أ ) 

 العامل؛ سكان

الكيانات واملنظمات يف أنشطة االحتاد أن أحد أهداف االحتاد هو تشجيع وتعزيز مشاركة  ب)
 وتعزيز التعاون املثمر والشراكات بني هذه الكيانات واملنظمات والدول األعضاء؛

 لعامليايضطلع بعدة أمور من بينها تسهيل التقييس أن ، بغية حتقيق أهدافه، االحتاد على أن )ج
 مرضية، خدمةمع تأمني نوعية  ،لالتصاالت

 اعتباره وإذ يضع يف
 القائمة الشبكات تطوير ذلك يف مبا للمعلومات، العاملية التحتية البنية جمال يف التطورات أن أ ) 

بشأن  تطورات من سيطرأ وما اإلنرتنت واملستعملة من أجل (IP) اإلنرتنت بروتوكول على
التنمية ف أداة متكينية لتحقيق أهدا بوصفها حامسة أمهية ذات قضية متثل تزال ال ،تالربوتوكوال
 القرن لتنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية والثقافية يفاذلك  يف ، مبا(SDG) املستدامة
 ؛والعشرين احلادي
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أن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الناشئة ستواصل حتويل اإلنرتنت والتحقيق  ب)
 الكامل ألهداف التنمية املستدامة؛

 على تعدد اللغات وتعزيزه على شبكة اإلنرتنت من أجل جمتمع معلوماتاحلفاظ احلاجة إىل  )ج
 ؛شامل للجميعجامع و 

 ياتكنولوج/االتصاالت خلدمات جديدةإضافية  تطبيقات تسمح بإدخال اإلنرتنت أن ) د
اعتماد احلوسبة  مثل التقدم املطرد يف ،   ً جدا   املتقدمة تكنولوجيتها على تقوم واالتصاالت املعلومات
 بروتوكول باستعمال ةالصوتي والتطبيقات اإللكرتونية النصية والرسائل اإللكرتوين الربيدبية و السحا

 ،عرب اإلنرتنت )اإلنرتنت وكولبروت باستعمالالتلفزيون ( الفعلي الوقت التلفزيون يفو  والفيديو اإلنرتنت
ات املتعلقة التحدي بعض وذلك على الرغم من واليت تواصل تسجيل مستويات استعمال مرتفعة،

 الدولية؛ التوصيلية تكلفة وارتفاع املنشأ من التأكد وعدم اخلدمة جبودة

لى بروتوكول عسيطرأ  أن الشبكات احلالية واملستقبلية القائمة على بروتوكول اإلنرتنت وما ) ه
ا إنتاجهطريقة اكتساب املعلومات و  إدخال تغيريات جذرية يف من تطورات ستستمر يف اإلنرتنت
 ؛واستخدامها وتبادهلا

البلدان النامية،                                 ً   الطلب على النفاذ إىل اإلنرتنت، خاصة  يف أن تطور النطاق العريض والزيادة يف و )
 يولدان احلاجة إىل توصيلية دولية لإلنرتنت ميسورة التكلفة؛

َ   املراج ع ( 23القرار  )ز  ىل الذي يشري إللمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ) 2017بوينس آيرس،  يف    
أن عناصر التكاليف اليت تتحملها اجلهات اليت تتوىل التشغيل، سواء أكانت إقليمية أم حملية، تتوقف "

البنية التحتية تيسر و جزئيًا إىل حد كبري على نوع التوصيل (العبور، أو احلركة املتبادلة بني النظراء) 
 ؛لنامية" فيما يتعلق بالبلدان اهاللتوصيل الوسيطي والتصاالت املسافات الطويلة وتكاليف

للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات ) 2013(جنيف،  1أن الرأي  )ح
التصدي ملشكالت  له األولوية يف (IXP)إنشاء نقاط التبادل لإلنرتنت  يعترب أن (WTPF) واالتصاالت

ة، وخفض تكاليف كة ومرونتها، وتعزيز املنافسالتوصيلية، وحتسني نوعية اخلدمة، وزيادة توصيلية الشب
 التوصيل البيين؛
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َ          (املراج ع يف بوينس 77أن القرار  )ط  2017 لعام ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2017آيرس،       
يعرتف بعمل مجعية اإلنرتنت واحتاد نقاط تبادل اإلنرتنت والرابطات اإلقليمية لنقاط تبادل 

لدان النامية الب اإلنرتنت وأصحاب املصلحة اآلخرين من أجل دعم إنشاء نقاط تبادل اإلنرتنت يف
 لزيادة حتسني التوصيلية؛

سيما  نت، الالدويل باإلنرت  أنه ينبغي مواصلة حبث نتائج الدراسات بشأن تكاليف التوصيل )ي
 فيما خيص البلدان النامية، من أجل حتسني توصيلية اإلنرتنت ميسورة التكلفة؛

بلدان التدابري اخلاصة لل) للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية، بشأن 2012(ديب،  1القرار  )ك
نفاذ إىل شبكات المن أجل  (SIDS)والدول اجلزرية الصغرية النامية  (LLDC) النامية غري الساحلية

 األلياف البصرية الدولية،

 اعتباره كذلك وإذ يضع يف

            ً     ً                          قد أحرز تقدما  كبريا  وقام بدراسات عديدة بشأن االحتاد  يف أن قطاع تنمية االتصاالت أ ) 
 آباد حيدر البلدان النامية، من خالل خطة عمل تعزيز البنية التحتية واستعمال شبكة اإلنرتنت يف

واليت أيدت ، 2017 واآلن خطة عمل بوينس آيرس لعام 2014 وخطة عمل ديب لعام 2010 لعام
من خالل جهوده لبناء القدرات البشرية مثل مبادرته إلنشاء مركز  ،الدراسات استمرار هذه

 اإلنرتنت؛ عربالتدريب 

عن خمتلف املسائل املتعلقة  (ITU-T)االحتاد  يف قطاع تقييس االتصاالت أن الدراسات جتري يف ب)
بكات ذلك التشغيل البيين للخدمات مع ش بالشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت، مبا يف

واألمن وتكاليف  ،واجلوانب املتعلقة بالربوتوكوالتاالتصاالت األخرى، والرتقيم، ومتطلبات التشوير 
يل الشبكات احلالية إىل شبكات اجلباالنتقال من  عناصر البنية التحتية، واملسائل املتعلقة

 ؛ITU-T D.50وتنفيذ متطلبات التوصية ، والتطور إىل شبكات املستقبل (NGN) التايل
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فريق /(ISOC)نت ومجعية اإلنرت االحتاد  يف ن االتفاق العام للتعاون بني قطاع تقييس االتصاالتأ ج)
من توصيات قطاع تقييس  A من السلسة 3 اإلضافة يف املشار إليه ،(IETF) مهام هندسة اإلنرتنت

     ً  قائما ، يزال ال ،االتصاالت

 وإذ يعرتف

                                                          ً                      بأن الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت قد تطورت لتصبح وسطا  يتم النفاذ إليه على  أ ) 
د األنشطة حتديمواصلة العامل، ولذلك تقوم احلاجة إىل  حنو واسع ألغراض التجارة واالتصاالت يف

يتعلق  ابالشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت فيم واإلقليمي العامليالصعيدين على املتصلة 
 املثال: على سبيل ،يلي مبا
 البنية التحتية والتشغيل البيين والتقييس؛ ‘1’
 اإلنرتنت؛ ختصيص األمساء والعناوين يف ‘2’
تبة على تطورها نت واآلثار املرت نشر املعلومات املتعلقة بالشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرت  ‘3’

 النامية؛ سيما البلدان ، الاالحتاد بالنسبة إىل الدول األعضاء يف
ان واللذ النامية، البلدان سيما ال األعضاء يف االحتاد، للدول املتاحان واملشورة الدعم ‘4’

 األخرى؛ واملنظمات والكيانات االحتاد يقدمهما

 إطار يف ريجت ومستقبل اإلنرتنتبشأن املسائل املتصلة بربوتوكول اإلنرتنت  هامة      ً أعماال   أنب )ب
 ؛أخرى دولية وهيئات لالتصاالت الدويلاالحتاد 

 الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت ينبغي أن تتسق مع توصيات أن نوعية اخلدمة يفب ج)
 ا؛ املعرتف واملعايري الدولية األخرىاالحتاد  قطاع تقييس االتصاالت يف

 والشبكات اإلنرتنت بروتوكول على القائمة الشبكات تكون أن تقتضي العامة املصلحة أنب ) د
الوصول إليها  إمكانية نفسه، الوقت يف حتقق وأن البيين التشغيل على قادرة لالتصاالت األخرى

 أعاله؛ ج)االعتبار الفقرة      ً       ً  عامليا ، أخذا  يف

لقائمة على بروتوكول ا        ْ         املدعومني  بالشبكاتبسالسة قابلية التشغيل البيين ونقل البيانات  مهيةبأ ) ه
لك االقتصاد ذ متكني منو االقتصاد، مبا يفكعامل من أجل اإلنرتنت وغريها من شبكات االتصاالت  

 الرقمي،
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 االحتاد يف يطلب من قطاع تقييس االتصاالت
فريق مهام هندسة اإلنرتنت /(ISOC)ية مع مجعية اإلنرتنت مواصلة أنشطته التعاون أن يستمر يف

(IETF) ا فيما وكول يتعلق بالشبكات القائمة على بروت واملنظمات األخرى ذات الصلة املعرتف 
ت اجليل البيين مع شبكات االتصاالت القائمة واالنتقال إىل شبكا يتعلق بالتوصيل وفيمااإلنرتنت، 

 ة،املستقبلي التايل والشبكات

 يطلب من القطاعات الثالثة
إىل  أن االنتقالوبشالشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت  بشأنبرامج عملها  مواصلة النظر يف

 التعاون تعزيز لكذ يف مبا، وحتديث برامج العمل هذه املستقبل شبكات اجليل التايل وإىل شبكات
مع مراعاة أثر االتصاالت/تكنولوجيا األعضاء  الدول لصاحل األخرى واملنظمات الكيانات مع

 املعلومات واالتصاالت الناشئة،

 يقرر
املختصة  2أن يستكشف سبل ووسائل حتقيق مزيد من التعاون والتنسيق بني االحتاد واملنظمات 1

                                                                      ً تطوير الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت وشبكة اإلنرتنت املستقبلية، طبقا   املشاركة يف
سياق االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الناشئة، من خالل  ونس، يفلربنامج عمل ت

على زيادة  إدارة اإلنرتنت والتشجيع                                 ً                   اتفاقات تعاون، حسب االقتضاء، سعيا  لزيادة دور االحتاد يف
دف حتقيق أكرب قدر من املنفعة للمجتمع العاملي وتعزيز  مشاركة الدول األعضاء يف إدارة اإلنرتنت 

 لتوصيلية الدولية امليسورة التكلفة؛ا
على أكمل وجه من الفرص املتاحة لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا ويعزز االحتاد أن يستفيد  2

 ً        قا  ألهداف طب ،املعلومات واالتصاالت والناشئة عن منو اخلدمات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت
تمع املعلومات االحتاد  ، مع مراعاة (2005) وتونس (2003) جنيف مبرحلتيها يفولنتائج القمة العاملية 

سيما  امية، واللبلدان النإىل اومعقولية أسعار التوصيلية الدولية بالنسبة  وأمنها أمهية جودة اخلدمات
 ؛النامية البلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية

 
  

_______________ 
وفريق  (RIR) اإلنرتنت اإلقليميةمكاتب تسجيل و  (ICANN) مؤسسة اإلنرتنت لتخصيص األمساء واألرقام فيها مبا 2

، احلصر ال املثال سبيل على ،(W3C) واحتاد الشبكة العاملية (ISOC) ومجعية اإلنرتنت (IETF) مهام هندسة اإلنرتنت
 وعلى أساس املعاملة باملثل.
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الدول األعضاء وأعضاء القطاعات، بصورة واضحة جلميع أعضائه من االحتاد أن حيدد  3
وللجمهور بصورة عامة، مجيع املسائل املتصلة بشبكة اإلنرتنت واليت تقع ضمن املسؤوليات اليت 

ا  القمة العاملية  مدة يفاملعتوثائق ال يف املذكورةمبوجب نصوصه األساسية، واألنشطة االحتاد يضطلع 
 ؛فيها بدوراالحتاد اليت يضطلع و  2030وخطة التنمية املستدامة لعام  تمع املعلومات

تعاونه مع املنظمات األخرى املختصة لضمان أن يؤدي النمو الذي  يفاالحتاد أن يستمر  4
أخذ هذه مع و تشهده الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت، إىل جانب الشبكات التقليدية 

الحتاد اتوفري أكرب قدر ممكن من املزايا للمجتمع العاملي، وأن يستمر ، إىل الشبكات بعني االعتبار
ذه املسألة بشكل مباشر  املشاركة يف حسب احلاجة يف ثل مأي مبادرات دولية جديدة متصلة 

بشأن  (اليونسكو) افةوالثق منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلمالغاية بالتعاون مع  املشكلة هلذه املبادرة
 إطار جلنة األمم املتحدة املعنية بالنطاق العريض من أجل التنمية ت عريضة النطاق يفالشبكا

 ؛املستدامة

ه تطالب ب                                                             ً    أن يواصل دراسة مسألة التوصيلية الدولية لإلنرتنت كأمر عاجل، وفقا  ملا 5
وعلى األخص  ،االحتاد وأن يدعو قطاع التقييس يف (2005) من برنامج عمل تونس د) 50 الفقرة
اليت تتضمن جمموعة أولية من املبادئ التوجيهية  ITU-T D.50املسؤولة عن التوصية  3 نة الدراساتجل

معة يف ميكن دراساته  إىل أن يستكمل بأسرع ما ،ITU-T D.50 (2013/05)للتوصية  2 اإلضافة ا
 ؛2000 لعاممنذ اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت  اجلارية

لمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ل) 2017بوينس آيرس،  يفاملراَجع ( 23أحكام القرار  مراعاة 6
(WTDC)البلدان  سيما إجراء دراسات بشأن هيكل تكاليف التوصيل الدويل باإلنرتنت يف ، وال

، ء)النظراة بني واحلركة املتبادل حركة العبورمنوذج التوصيل (وتأثريات النامية مع الرتكيز على آثار 
املباشر  ادية للتوصيلالبنية التحتية املوتيسر  ونشر نقاط تبادل اإلنرتنتعرب احلدود والتوصيلية اآلمنة 

 ،املسافات الطويلة وتكاليفهاواتصاالت 
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 يكلف األمني العام

ول        ً                              ، متضمنا  املدخالت املالئمة اليت تقدمها الدجملس االحتادبإعداد تقرير سنوي يعرضه على  1
                                                                       ً     ً            األعضاء وأعضاء القطاعات والقطاعات الثالثة واألمانة العامة، يلخص فيه تلخيصا  شامال  األنشطة اليت 

ا  أثر االتصاالت/تكنولوجيا و يتعلق بالشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت  بالفعل فيمااالحتاد يقوم 
ً                        هذه الشبكات فضال  عن أي تغيريات الحقة فيهاعلى صاالت الناشئة املعلومات واالت  ذلك يف مبا ،              

، وكذلك أدوار املنظمات الدولية املعنية األخرى واألنشطة اليت تؤديها، شبكات املستقبلنشر تطوير و 
مسائل الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت، على أن يبني التقرير درجة  ويصف مشاركتها يف

وتلك املنظمات، مع استخالص املعلومات الالزمة من املصادر املتوفرة القائمة،  االحتاد عاون بني الت
ذا وهذا التعاون، وجيب أن يوزع هاالحتاد              ً                           أمكن، ومتضمنا  مقرتحات حمددة حول حتسني أنشطة  كلما

ات الثالثة عالتقرير بشكل واسع على الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واألفرقة االستشارية للقطا
لس  دورةواألفرقة املعنية األخرى قبل   ؛واحد بشهرا

                            ً                                       تنفيذ أنشطة تعاونية، استنادا  إىل هذا التقرير، تتصل بالشبكات القائمة مبواصلة 2
لقمة يتعلق منها بتنفيذ النتائج ذات الصلة اليت أسفرت عنها ا بروتوكول اإلنرتنت، وخاصة ما على

تمع ، والنظر )2005 ومرحلة تونس لعام 2003مرحلة جنيف لعام (مبرحلتيها،  املعلومات العاملية 
تمع املعلومات القمة  نتائجبشأن تنفيذ  WSIS+10 بيان احلدث يف ث للقمة ورؤية احلدالعاملية 

 تنسيقهاالحتاد الذي توىل  WSIS+10 احلدث الرفيع املستوى اللذين اعتمدمها 2015العاملية بعد 
مع  (MPP) ألصحاب املصلحة املتعدديناملنصة التحضريية عملية على أساس  )2014 ،جنيف(

تمع املعلوم وكاالت األمم املتحدة األخرى واجلامع لكل أصحاب املصلحة يف ات القمة العاملية 
ة للجمعي واللذين مت تقدميهما لالستعراض الشامل )2014وأقرمها مؤمتر املندوبني املفوضني (بوسان، 

 ؛العامة لألمم املتحدة

مبواصلة إذكاء الوعي باألمهية احلامسة للتنمية املستدامة لتوصيلية ميسورة التكلفة، مبا يف ذلك  3
 املنتدى السياسي الرفيع املستوى لألمم املتحدة املعين بالتنمية املستدامة، يف

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

غرية                                              ً                  درات للبلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصبتوفري إمكانيات بناء الق 1
كاتب اإلقليمية ذلك قيام امل النامية والبلدان النامية غري الساحلية، لتوصيل غري املوصولني، مبا يف

 بتقدمي املساعدة الالزمة لتحقيق هذا اهلدف، والتعاون مع املنظمات األخرى ذات الصلة؛لالحتاد 
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بتعزيز الوعي بني الدول األعضاء بالدعم املتاح من االحتاد ومن املنظمات األخرى ذات الصلة  2
 من أجل تشجيع تطوير ونشر الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت؛

تعلق بتنفيذ فيما ي العمليةاخلاصة بأفضل املمارسات التوجيهات و  بتوفري املعلومات الالزمة 3
 القرار؛ هذا

 بتنفيذ هذا القرار، يتعلق فيما التقنية واملساعدة التدريب توفريالرامية إىل  اإلجراءات بتنسيق 4

 جملس االحتاديدعو 

ستشارية األفرقة اال تقدمها قد إن وجدت، مراعاة أي تعليقات،و ، العام األمنيتقرير  إىل النظر يف
إلجراءات ا فيذ هذا القرار، واختاذللقطاعات الثالثة عن طريق مديري مكاتب هذه القطاعات حول تن

 حسب االقتضاء،الالزمة، 

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

ز ومتابعة التقدم احملر االحتاد األعمال احلالية اليت جتريها قطاعات  إىل املشاركة يف 1
 األعمال؛ هذه يف

إىل زيادة التوعية على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل بني مجيع األطراف غري احلكومية  2
لصلة هذا املضمار وسائر األنشطة األخرى ذات ا يفاالحتاد أنشطة  يف تيسري مشاركتهااملهتمة وإىل 

تمع املعلومات مبرحلتيها يف النامجة  .(2005) وتونس (2003) جنيف عن القمة العاملية 

 

 -) 2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006(املراجع يف أنطاليا،  -) 1998مينيابوليس، (
 )2018(املراجع يف ديب،  -) 2014 بوسان، يف (املراجع
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َ    مراج ع يفال( 102القـرار   )8201، ديب    
 وليةيتعلق بقضايا السياسة العامة الد دور االتحاد الدولي لالتصاالت فيما

 ذلك باإلنترنت وبإدارة موارد اإلنترنت، بما فيالمتصلة 
 إدارة أسماء الميادين والعناوين

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت (لالحتاد إن مؤمتر املندوبني املفوضني 
       ِّ إذ يذك ر

للجمعية العامة  70/1القرار  ، مبا يف ذلكبالقرارات ذات الصلة للجمعية العامة لألمم املتحدة أ ) 
 70/125 القرارو  "2030 حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام"، بشأن (UNGA) املتحدةلألمم 

 الوثيقة اخلتامية لالجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة بشأنوللجمعية العامة لألمم املتحدة، 
تمع املعلوماتنتائج االستعراض العام لتنفيذ   ؛القمة العاملية 

تمع امل نتائجتنفيذ بشأن الرفيع املستوى اد االحتببيان حدث  ب) علومات بعد مضي القمة العاملية 
هذا احلدث  اللذين مت اعتمادمها يف 2015ورؤية احلدث للقمة العاملية بعد  (WSIS+10) عشر سنوات
املنصة التحضريية ألصحاب املصلحة عملية على أساس ) 2014 تنسيقه (جنيف،االحتاد الذي توىل 
املية القمة الع مع وكاالت األمم املتحدة األخرى واجلامع لكل أصحاب املصلحة يف (MPP) املتعددين

) واللذين مت تقدميهما لالستعراض 2014وأقرمها مؤمتر املندوبني املفوضني (بوسان،  تمع املعلومات
 للجمعية العامة لألمم املتحدة؛ الشامل

يما االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ف لسياسات العاملية املنتديات بنتائج )ج
َ     (املراج عة يف 133و 102و 101 يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالقرارات ) ملؤمتر 2010 غواداالخارا،      

 ؛املندوبني املفوضني
َ           (املراج عان يف ديب،  48و 47بالقرارات  ) د َ    املراج عة ( 75و 69و 64و 52و 50و 49و) 2012          
 ،(WTSA) ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2016احلمامات،  يف

 يقرإذ و 
ذا أ )   القرار؛ جبميع قرارات مؤمتر املندوبني املفوضني ذات الصلة 

تمع املعلومات  ب) ذا (WSIS)جبميع نتائج القمة العاملية   ؛القرار ذات الصلة 
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اذات الصلة االحتاد بأنشطة  ج) ة إىل تنفيذ هذا حدود واليته بالنسب يف باإلنرتنت اليت يضطلع 
 ؛ذات الصلةاالحتاد القرار وغريه من قرارات 

ّ                  الناشئة، ستحو ل اإلنرتنت واالقتصاد االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتأن ب ) د الرقمي              
 ملة؛على السواء، وستؤثر على حتقيق أهداف التنمية املستدامة بصورة شا

نها أن حتقق أفضل اليت ميكوالثقافية والبيئية                    ً                     بأن اإلنرتنت حتمل وعودا  بالتنمية االجتماعية  ) ه
 ميكن لإلنسانية؛ ما

اخلدمات اإللكرتونية سوف يساهم يف توفري تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة توافر بأن زيادة  ) و
 ،جلميع سكان العامل

 اعتباره يف إذ يضعو 

 : مجلة أمور من بينهاتشمل االحتاد أن مقاصد  أ ) 

تشجيع مشاركة الكيانات واملنظمات يف أنشطة االحتاد وزيادة هذه املشاركة، وتعزيز التعاون  ‘1’
املثمر والشراكة بني هذه الكيانات واملنظمات والدول األعضاء بغية بلوغ الغايات اإلمجالية 

 املنصوص عليها ضمن أهداف االحتاد؛

ج شامل إزاء املسائل اخلاصة باالتصاالت/تكنولوجيا ا ‘2’ لرتويج على املستوى الدويل العتماد 
ذلك عن و  ظل اقتصاد املعلومات وجمتمع املعلومات العامليني، يف (ICT) املعلومات واالتصاالت

 طريق التعاون مع املنظمات احلكومية الدولية العاملية واإلقليمية األخرى، ومع املنظمات غري
 احلكومية املهتمة باالتصاالت؛

توسيع انتشار املزايا اليت تقدمها تكنولوجيات االتصاالت اجلديدة لكي تشمل مجيع سكان  ‘3’
 العامل؛

إجراءات الدول األعضاء وأعضاء القطاعات وتشجيع كل ما هو مثمر وبناء من تعاون  مواءمة ‘4’
 ذه الغايات؛وشراكة بني الدول األعضاء وأعضاء القطاعات لبلوغ ه

احلفاظ على التعاون الدويل فيما بني مجيع الدول األعضاء وتوسيع هذا التعاون من أجل حتسني  ‘5’
 مجيع أنواع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وترشيد استخدامها؛
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تشجيع حشد      ً    ، فضال  عن يف ميدان االتصاالت 1للبلدان الناميةنية وتوفريها تعزيز املساعدة التق ‘6’
                                                     ً                                  املوارد املادية والبشرية واملالية الالزمة لتنفيذها، إضافة  إىل تشجيع سبل الوصول إىل املعلومات؛

امع وشامل جصون وتعزيز تعدد اللغات على اإلنرتنت من أجل جمتمع للمعلومات احلاجة إىل  ب)
 ؛للجميع

قائمة على سيما تطوير الشبكات ال ال جمال البنية التحتية العاملية للمعلومات، يف أن التقدم ج)
وتنمية شبكة اإلنرتنت، مع مراعاة متطلبات ومسات التشغيل البيين لشبكات  (IP) بروتوكول اإلنرتنت

                                             ً     ً                    والشبكات املستقبلية، له أمهية حامسة، بصفته حمركا  هاما  لنمو االقتصاد العاملي (NGN)اجليل التايل 
 والعشرين؛ القرن احلادي يف

                     ً     ً                        ً            تنمية اإلنرتنت جتري أساسا  بناء  على توجهات السوق مدفوعة  باملبادرات أن  ) د
 واحلكومية؛ اخلاصة

خالل  ، منوتنميتها توسيع اإلنرتنت يف            ً دور هام جدا  أداء  يف أن القطاع اخلاص مستمر )ه 
ً  مثال ؛ البنية التحتية واخلدمات يف االستثمارات    

 ،شرتكة بني القطاعني العام واخلاص واملبادرات اإلقليميةوكذلك املبادرات املالقطاع العام، أن  ) و
البنية  يف توسع اإلنرتنت وتنميتها، من خالل االستثمارات بالغ األمهية يفأداء دور  يف     ً أيضا  مستمرة 

ً  التحتية واخلدمات مثال ؛                    

لطبيعة ا                      ً  اإلنرتنت، جيب أن تعكس متاما   يف أن إدارة تسجيل وتوزيع أمساء امليادين والعناوين ) ز
 ة؛املصلح اجلغرافية لشبكة اإلنرتنت، مع مراعاة التوازن املنصف ملصاحل مجيع أصحاب

 

 

  
_______________ 

ا  1                    ً                                                                                      تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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تمع يف الدويل لالتصاالتاالحتاد الدور الذي قام به  )ح املعلومات  التنظيم الناجح للقمة العاملية 
والتزام تونس وبرنامج ، 2003 يف إعالن مبادئ جنيف وخطة عمل جنيف، املعتمدين وأنمبرحلتيها 

ا اجلمعية العامة لألمم2005 يف عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات، املعتمدين  املتحدة؛ ، قد أيد

ُ     الذي ع قد يأن اجلمعية العامة لألمم املتحدة اتفقت يف اجتماعها الرفيع املستوى  ط)  16و 15ومي      
 ؛املعلومات يف إدارة اإلنرتنت برنامج عمل تونس بشأن جمتمععلى مواصلة اتباع  2015ديسمرب 

ون يربره وجيب أن جترى على أساس تعا أن إدارة شبكة اإلنرتنت حتظى باهتمام دويل له ما )ي
تمع املعلومات  مبرحلتيها؛ دويل تام وبني مجيع أصحاب املصلحة وعلى أساس نتائج القمة العاملية 

نتائج  يف ومسؤولية متساوية، على النحو املعلنأنه ينبغي أن يكون جلميع احلكومات دور متساو  )ك
تمع املعلومات، طرأ عليها من تطورات سي اإلدارة الدولية لشبكة اإلنرتنت احلالية وما يف القمة العاملية 

تها، مع ضمان استقرار شبكة اإلنرتنت وأمنها واستمراري ويف ةاإلنرتنت املستقبلي ويف مستقبلية
 ؛لحةاملص ضع احلكومات لسياسات عامة بالتشاور مع مجيع أصحاب           ً          االعرتاف أيضا  بضرورة و 

ا  )ل  (CSTD)اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية األعمال اليت تضطلع 
ذا القرار  ؛ذات الصلة 

ا مكتب تنمية االتصاالت التابع لالحتاد لتطوير أنشطته لبناء القد ) م ات ر األعمال اليت يضطلع 
 جمال إدارة اإلنرتنت، يف

 كذلك  يقروإذ 

الدويل لالتصاالت يعاجل املسائل التقنية ومسائل السياسة العامة املتصلة بالشبكات االحتاد أن ب ) أ 
ً  ايل فضال  ذلك شبكة اإلنرتنت احلالية وتطور شبكات اجليل الت يف القائمة على بروتوكول اإلنرتنت مبا      

 ؛ةاملستقبلي اإلنرتنت بشأندراسات  إجراء عن

ية يقوم مبهمة التنسيق العاملي لعدد من أنظمة توزيع املوارد املتصلة باالتصاالت الراديو االحتاد أن ب )ب
ً                 واالتصاالت وأنه ميثل حمفال  ملناقشة السياسات ال؛ هذا يف                       ا
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وإدارة  (ENUM)         ً                                       بذل جهودا  ملموسة بشأن قضايا نظام الرتقيم اإللكرتويناالحتاد أن ب )ج
 (ccTLD) وأمساء امليادين القطرية ذات املستوى األعلى (IDN) وأمساء امليادين الدولية "int." امليدان

 تقييس؛ من خالل ورش عمل وأنشطة

 واضيع         ً     ً       ً                                             نشر كتيبا  شامال  ومفيدا  بشأن الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت واملاالحتاد أن ب ) د
 الصلة؛ واملسائل ذات

تعاونية خيص عملية ال ) من برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات فيما أ 78و 71الفقرتني ب )ه
    ً  متاما ؛ كعمليتني منفصلتني  (IGF) املعززة بشأن إدارة اإلنرتنت وإنشاء منتدى إدارة اإلنرتنت

تمع املعلومات ذات الصلةب ) و دارة بشأن إ 82 إىل 29 الفقرات من يف نتائج القمة العاملية 
للجمعية العامة لألمم  70/125يف القرار  65إىل  55والفقرات من  تونس برنامج عمل يف اإلنرتنت

املتحدة، بشأن الوثيقة اخلتامية لالجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة بشأن االستعراض العام 
تمع املعلومات تائجنلتنفيذ   ؛القمة العاملية 

املشار  التعاون مع مجيع أصحاب املصلحة على النحو على تيسرياالحتاد بأنه ينبغي تشجيع  ) ز
 تونس؛ من برنامج عمل 35 الفقرة يف إليه

ن قطرية هلا أمساء ميادي فوضتأن الدول األعضاء متثل مصاحل سكان البلد أو األراضي اليت ب )ح
 أعلى؛ ذات مستوى

 ؛آخر على لبلدقة بأمساء امليادين ذات املستوى األالقرارات املتعل يف تشارك البلدان أنه ينبغي أالب )ط

بأن يأخذ يف االعتبار نتائج فريق العمل املعين بالتعاون املعزز بشأن قضايا السياسة العامة  )ي
 ،املتعلقة باإلنرتنت

 وإذ يؤكد
أن إدارة اإلنرتنت تشمل مسائل تتصل بالسياسات التقنية والعامة وينبغي أن تضم مجيع  أ ) 

             ً          ذات الصلة وفقا  للفقرات  واملنظمات الدولية املصلحة واملنظمات احلكومية الدولية أصحاب
 تونس؛ من برنامج عمل ) ه 35إىل  ) أ 35 من

ّ         ستحو ل اإلنرتنتاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الناشئة أن  ب) أن يواكب  وجيب    
 مع هذا التحول؛ منافعلالستفادة من اإلنرتنت  واضعو السياسات التغيري يف
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أن دور احلكومات يشمل توفري إطار قانوين واضح ومتماسك وميكن التنبؤ به لتشجيع وجود  )ج
بيئة مؤاتية تكون فيها شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العاملية قابلة للتشغيل البيين مع 

ماية دون أي متييز، وضمان احلشبكات اإلنرتنت ولنفاذ مجيع املواطنني إليها على نطاق واسع و 
 والعناوين؛ ذلك أمساء امليادين يف إدارة موارد اإلنرتنت، مبا يف املالئمة للمصاحل العامة

تمع املعلومات أدركت احلاجة إىل تعاونية معززة ) د ل، لتمكني املستقب يف أن القمة العاملية 
ا على قدم امل امة جمال مسائل السياسة الع يف ساواة،احلكومات من االضطالع بأدوارها ومسؤوليا

تؤثر على مسائل  ال جمال املسائل اليومية التقنية والتشغيلية اليت يف الدولية املتعلقة باإلنرتنت، وليس
 الدولية؛ السياسة العامة

تباره إحدى للتعاونية املعززة باع اإلجرائيةالعملية من جانبه الدويل لالتصاالت بدأ االحتاد أن  ) ه
مجلس العمل التابع للمن برنامج عمل تونس، وينبغي لفريق  71 الفقرة يف ملنظمات املختصة املذكورةا

قضايا  يف أن يواصل عمله (CWG-Internet) واملعين مبسائل السياسة العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنت
 باإلنرتنت؛ السياسات العامة املتعلقة

جيع                                          ً    إجيايب من خالل إتاحته جلميع األطراف املهتمة حمفال  لتشيستطيع القيام بدور االحتاد أن  ) و
ا من موارد شبكة اإلنرتنت وغريه يف املناقشات ونشر املعلومات بشأن إدارة أمساء امليادين والعناوين

 ،االحتاد نطاق اختصاصات يف اإلنرتنت

 وإذ يالحظ

دعم  دور يف تعلقة باإلنرتنت كان لهأن فريق العمل املعين مبسائل السياسة العامة الدولية امل أ ) 
َ    (املراج ع يف 75 تنفيذ أهداف القرار ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، 2016احلمامات،       

َ         (املراج ع يف ديب،  30والقرار  بشأن مسائل  (WTDC) ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014     
 باإلنرتنت؛ السياسة العامة املتعلقة

 ؛جملس االحتاداليت اعتمدها  1344و 1336و 1305 اتقرار ال )ب

ؤمتر ملهذا اعمله مجيع قرارات  يف أن يأخذ بعني االعتبار CWG-Internetالعمل أن على فريق  )ج
 وملحقه؛ للمجلس 1305 قرارال يف وردت وأي قرارات أخرى ذات صلة بأعمال هذا الفريق كما
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 لقة باإلنرتنتقضايا السياسة العامة الدولية املتعصياغة  يف األمهية املستمرة لالنفتاح والشفافية د )
 تونس؛ برنامج عملمن  35مبا يتسق مع الفقرة 

مجيع أصحاب  بالتشاور مع لسياسات العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنتلوضع احلكومات ضرورة  ه )
 ؛املصلحة

ت تقييس االتصاالت وتنمية االتصااللقطاعي جلان الدراسات ذات الصلة  اجلارية يفاألنشطة  و )
 ،ذا القرارفيما يتعلق 

 يقرر

أن يستكشف سبل ووسائل حتقيق مزيد من التعاون والتنسيق بني االحتاد واملنظمات  1
                                                        ً تطوير شبكات بروتوكول اإلنرتنت وشبكة اإلنرتنت املستقبلية، طبقا   املشاركة يف 2املختصة

لربنامج عمل تونس، يف سياق االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الناشئة، من خالل 
ع على إدارة اإلنرتنت والتشجي                                ً                    اتفاقات تعاون، حسب االقتضاء، سعيا  لزيادة دور االحتاد يف

دف حتقيق أكرب قدر من املنافع زيادة مشارك ة الدول األعضاء يف إدارة اإلنرتنت 
 العاملي وتعزيز التوصيلية الدولية امليسورة التكلفة؛ للمجتمع

 بوسائل املعين لدالب وحيددها عنها    ّ يعرب   كما  للبلدان، السيادية واملشروعة املصاحل أنه جيب احرتام 2
 ا وصيانتهاا وضما اخلاصة األعلى املستوى ذات امليادين اءأمس على املؤثرة القرارات بشأن متنوعة،
ّ   حمس نة وآليات أطر خالل من وذلك وتناوهلا،  ومرنة؛  

من ض قضايا السياسة العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنتاالضطالع بأنشطة حول  يف أن يستمر 3
إطار من التعاون والعمل  يف ،CWG-Internetذلك ضمن فريق العمل  يف ، مبااالحتادحدود والية 

املشرتك مع املنظمات ذات الصلة وأصحاب املصلحة، حسب االقتضاء، مع توجيه عناية خاصة إىل 
 احتياجات البلدان النامية؛

  
_______________ 

وفريق  (RIR) رتنت اإلقليميةاإلنمكاتب تسجيل و  (ICANN) مؤسسة اإلنرتنت لتخصيص األمساء واألرقام فيها مبا 2
، احلصر ال املثال سبيل على ،(W3C) واحتاد الشبكة العاملية (ISOC) ومجعية اإلنرتنت (IETF) مهام هندسة اإلنرتنت

 وعلى أساس املعاملة باملثل.
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لس قرارات  يف على النحو الوارد CWG-Internetمواصلة أنشطة فريق العمل  4  ،ذات الصلةا

 األمني العام يكلف

املناقشات واملبادرات الدولية املتعلقة بإدارة أمساء امليادين  يف ء دور رئيسيبأن يواصل أدا 1
االعتبار  يف       ً ، آخذا  االحتادشبكة اإلنرتنت وموارد اإلنرتنت األخرى ضمن اختصاصات  يف والعناوين

االحتاد وك صك يف تظهر ومصاحل أعضائه كمااالحتاد املستقبل وأهداف  يف تطورات اإلنرتنت
 ومقرراته؛ وقراراته

يا الدويل لالتصاالت دوره لتسهيل تنسيق قضااالحتاد بأن يتخذ اخلطوات الالزمة ملواصلة  2
) من برنامج عمل تونس، وأن يعمل  د 35             ً        باإلنرتنت، وفقا  للفقرة املتعلقةالسياسات العامة الدولية 

االت؛ هذه يف عند الضرورة مع املنظمات احلكومية الدولية األخرى بالتعاون  ا

بأن يواصل إذكاء الوعي باألمهية احلامسة للتنمية املستدامة يف املناقشات واملبادرات اخلاصة  3
 بقضايا السياسة العامة الدولية املتصلة باإلنرتنت وإدارة موارد اإلنرتنت؛

 من ) أ 78                             ً        أعمال منتدى إدارة اإلنرتنت وفقا  للفقرة  يف بأن يواصل اإلسهام حسب االقتضاء 4
 برنامج عمل تونس؛

ة الرامية إىل عملية العملي يف             ّ  بدور نشط وبن اءاالحتاد اخلطوات الالزمة لقيام  اختاذ يف بأن يستمر 5
 تونس؛ من برنامج عمل 71 الفقرة يف التعاونية املعززة املشار إليها

ملؤدية إىل عملية اإطار عملياته الداخلية  يف ،االحتاداختاذ اخلطوات الالزمة لقيام  يف االستمرارب 6
من  71 الفقرة يف اباإلنرتنت املشار إليه املتعلقةالتعاونية املعززة بشأن قضايا السياسات العامة الدولية 

 ومسؤولياته؛ دور كل منهمأصحاب املصلحة حسب  بإشراك مجيع برنامج عمل تونس،

لس                ً      ً    بأن يقدم تقريرا  سنويا  إىل  7 وأن يقدم مقرتحات  واضيعامل بشأن األنشطة املنفذة بشأن هذها
، وبتقدمي هذا التقرير، بعد إقرار الدول األعضاء له من خالل إجراءات التشاور االقتضاء حسب

 ؛السارية، إىل أمني عام األمم املتحدة
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الدولية ذات  املنظمات على مجيع، حسب االقتضاء، هذا الفريق تقاريرتعميم  يف بأن يستمر 8
هذه القضايا ألخذها بعني االعتبار عند  يف الصلة وأصحاب املصلحة الذين يشاركون بنشاط

م، وضع  سياسا

 يكلف مديري املكاتب

م  بتقدمي مسامهات للفريق حول أنشطة 1  ؛CWG-Internetالعمل  املتعلقة بعمل فريققطاعا

حسب  ،د املتاحةحدود املوار  االحتاد ويف يف ربة املتوفرةإطار اخل يف ،املساعدةاملشورة و بتقدمي  2
بالتعاون مع املنظمات ذات الصلة، إىل الدول األعضاء، إذا طلبت ذلك، لكي تتمكن و االقتضاء، 

شبكة  خيص إدارة أمساء امليادين والعناوين على السياسات العامة فيما يف من حتقيق أهدافها املعلنة
، مثل االحتاداص حدود اختص يف والتوصيلية الدولية باإلنرتنت، رد اإلنرتنتاإلنرتنت وغريها من موا

تعلقة باإلنرتنت  وقضايا السياسة العامة امل والتكاليف املتعلقة بالبنية التحتيةوالتيسر بناء القدرات 
 وذلك ،CWG-Internetالعمل  الذي حدد دور فريقللمجلس  1305 قرارالملحق  يف وردت كما
م؛ نطاق يف  اختصاصا

ذا 3 ً     باالتصال والتعاون مع منظمات االتصاالت اإلقليمية عمال    القرار،                                               

 يكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

واصلة إسهام يتعلق بالقضايا التقنية ومب أن يضمن قيام قطاع تقييس االتصاالت بدوره فيماب 1
بإدارة أمساء امليادين  املتعلقةالقضايا القطاع خبربته وباالتصال والتعاون مع الكيانات املختصة بشأن 

مثل اإلصدار اد االحتنطاق اختصاصات  يف والعناوين على شبكة اإلنرتنت، وغريها من موارد اإلنرتنت
وأمساء امليادين  (ENUM) ، ونظام الرتقيم اإللكرتوين(IPv6) السادس من بروتوكول اإلنرتنت

سهيل إجراء ذلك ت يف نولوجية األخرى ذات الصلة، مباوكذلك التطورات والقضايا التك (IDN) الدولية
شأن ب األفرقةجلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وغريها من  إطار يف الدراسات املالئمة

 القضايا؛ هذه
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 ،االحتادن أعضاء م وبالتماس املسامهاتوإجراءاته، االحتاد       ً        ، وفقا  للوائح بدورهأن يواصل القيام ب 2
التنسيق واملساعدة بشأن إعداد مسائل السياسات العامة املتصلة بأمساء امليادين والعناوين  تسهيل يف

 طورها؛ت ، وإمكانيةاالحتادضمن اختصاصات  ،على شبكة اإلنرتنت وغريها من موارد اإلنرتنت

حسب ، واملنظمات الدولية ذات الصلة أن يعمل مع الدول األعضاء وأعضاء القطاعاتب 3
للدول األعضاء والتجارب  (ccTLD)قضايا أمساء امليادين القطرية ذات املستوى األعلى  على االقتضاء،

 الصلة؛ ذات

لس              ً      ً    أن يقدم تقريرا  سنويا  إىل ب 4 ية العاملية الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت وإىل اجلمعو  ا
ذلك مقرتحات  يف مبا ضيعواهذه امل يف ، بشأن األنشطة املنفذة واإلجنازات    ً أيضا   لتقييس االتصاالت
 االقتضاء، للنظر فيها حسب

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

أن ينظم منتديات دولية وإقليمية واالضطالع باألنشطة الالزمة، باالشرتاك مع الكيانات ب 1
ام قضايا السياسة العامة والقضايا التشغيلية والتقنية املتعلقة باإلنرتنت بشكل ع ملناقشة املختصة

االحتاد اصات ضمن اختص وبإدارة أمساء امليادين والعناوين لشبكة اإلنرتنت وغريها من موارد اإلنرتنت
، النامية ضاء، وخاصة البلدانيتعلق بتعدد اللغات، لصاحل الدول األع ذلك ما يف ، مبابشكل خاص

 ،ها هذا القرار، ومناملندوبني املفوضني هذا القرارات ذات الصلة ملؤمتر    ً                   آخذا  بعني االعتبار مضمون 
 العاملي لتنمية االتصاالت؛ القرارات ذات الصلة للمؤمترإضافة إىل مضمون 

أن يواصل تشجيع تبادل املعلومات بواسطة برامج قطاع تنمية االتصاالت وجلان دراساته ب 2
بدور يام ومواصلة القوتقامسها أفضل املمارسات بشأن قضايا اإلنرتنت  وإعداداملناقشات وتعزيز 
اركة بناء القدرات، وتوفري املساعدة التقنية، وتشجيع مش يف اإلسهام التوعية من خالل يف رئيسي

 الدولية؛ قضايا ومنتديات اإلنرتنت يفالبلدان النامية 
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لس       ً      ً    تقريرا  سنويا  إىل  يقدم باستمرارأن ب 3 ت وكذلك وإىل الفريق االستشاري لتنمية االتصاالا
 ، مباواضيعذه امله يف احملققةي لتنمية االتصاالت عن األنشطة املنفذة واإلجنازات إىل املؤمتر العامل

 ؛االقتضاء ذلك مقرتحات للنظر فيها حسب يف

بأن يتواصل مع مكتب تقييس االتصاالت ويتعاون مع املنظمات األخرى ذات الصلة املعنية  4
 ً             ا  تزويد الدول مو اإلنرتنت، مستهدفبتطوير الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت ونشرها وبن

 (IXP) األعضاء بأفضل املمارسات اليت حتظى بقبول واسع النطاق لتصميم نقاط تبادل اإلنرتنت
 وتركيبها وتشغيلها؛

 املتعلقة باإلنرتنتية الدولالعامة  السياسةاملعين بقضايا و  لس االحتادالعمل التابع فريق يكلف 

ا األمني العام ومديرو املكاتب فيما األنشطة اليت يف النظرب 1 بتنفيذ هذا القرار  يتعلق يضطلع 
 معهم؛ ومناقشتها

 ؛االقتضاء يتعلق باألنشطة املذكورة أعاله حسب فيمااالحتاد إعداد مدخالت ب 2

 ،نتحتديد ودراسة وتطوير املسائل املتعلقة بقضايا السياسة العامة الدولية املتعلقة باإلنرت مبواصلة  3
 ،الصلة ذاتاالحتاد مراعاة قرارات  مع

 جملس االحتاديكلف 

العامة  لسياسةااملعين بقضايا العمل التابع للمجلس و فريق  حبيث يوجه 1344قراره  ينقحبأن  1
ع مجيع م، واملقصور على الدول األعضاء، إىل إجراء تشاور مفتوح املتعلقة باإلنرتنتالدولية 

 التوجيهية التالية:    ً         وفقا  للمبادئ أصحاب املصلحة، 

لقة املتعالدولية العامة  السياسةبقضايا  اخلاصة القرارات CWG-Internetيتخذ فريق العمل  
 للمجلس؛ 1305 القراراألساس إىل  يف                               ً املطروحة للتشاور املفتوح، مستندا  باإلنرتنت 

 حاملفتو  التشاوراجتماعات  عقد بني اجلمع عام بشكل CWG-Internetينبغي لفريق العمل  
 فريق يعقده ماعاجت كل  قبل معقولة، فرتة خالل ،   ُ   عن ب عد املشاركة إتاحة مع      ً  وفعليا ، اخلط على

 العمل؛
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 اختيار يف للنظر العمل فريق إىل املصلحة أصحاب من الواردة الصلة ذات املدخالت م   َّ تقد   
 التايل؛ اجتماعه يف يتناوهلا اليت القضايا

لية املتعلقة املناقشات واملبادرات الدو  يف                         ّ  املناسبة لكي يسهم بشكل فع البأن يتخذ التدابري  2
بقضايا اإلدارة الدولية املتصلة بأمساء امليادين والعناوين لشبكة اإلنرتنت وغريها من موارد اإلنرتنت 

بعني االعتبار التقارير السنوية اليت يقدمها األمني العام      ً أخذا  ، االحتادضمن اختصاصات 
 املكاتب؛ وومدير 

 اإلجراءات الالزمة وأن يتخذ CWG-Internetالعمل تقارير فريق  يف بأن ينظر 3
 االقتضاء؛ حسب

حول األنشطة املنفذة واإلجنازات احملققة 2022               ً                            أن يقدم تقريرا  إىل مؤمتر املندوبني املفوضني لعامب 4
 االقتضاء، ذلك مقرتحات للنظر فيها حسب يف هذا القرار، مبا بشأن أهداف

 يدعو الدول األعضاء

ذلك أمساء امليادين  يف املناقشات اجلارية بشأن اإلدارة الدولية ملوارد اإلنرتنت، مبا يف إىل املشاركة 1
عامة عملية التعاونية املعززة بشأن إدارة اإلنرتنت وقضايا السياسة ال ويف ،والعناوين لشبكة اإلنرتنت

 املداوالت؛ لضمان التمثيل العاملي أثناء هذهالدولية اخلاصة باإلنرتنت، وذلك 

ياسات العامة متابعة التطورات املتعلقة بقضايا الس ويف املناقشات بنشاط يف إىل مواصلة املشاركة 2
، مثل االحتادتصاص حدود اخ يف التوصيلية الدولية باإلنرتنت، ذلك يف املتصلة مبوارد اإلنرتنت، مبا

ين، وإمكانية تطورها أمساء امليادين والعناو و  والتكاليف املتعلقة بالبنية التحتية، والتيسربناء القدرات 
حول  ملسامهاتوتقدمي ا املختصةاالستعماالت والتطبيقات اجلديدة، والتعاون مع املنظمات  وتأثري

 االحتاد؛ يف الدراسات وللجان CWG-Internet العمل لفريق املسائل ذات الصلة

السعي نرتنت مرنة وشاملة وقابلة للتشغيل البيين ويف متناول اجلميع، وباإلشبكة ن أن تكو دعم إىل  3
احلثيث لضمان نفاذ شامل إىل اإلنرتنت بأسعار ميسورة جلميع املواطنني مبن فيهم األشخاص ذوو 

 ؛هلذا املؤمتر )2018َ         ج ع يف ديب، ا(املر  175                     ً       االحتياجات احملددة وفقا  للقرار

  



477 Res. 102  

 

 األعضاء وأعضاء القطاعاتيدعو الدول 
ة التعاونية املعززة بشأن قضايا السياسات العامة الدولي يف إىل التماس الوسائل املالئمة للمسامهة

 ومسؤولياته. وذلك حسب دور كل منهمباإلنرتنت،  املتعلقة
 

 -) 2006(املراجع يف أنطاليا،  -) 2002(املراجع يف مراكش،  -) 1998مينيابوليس، (
 )2018(املراجع يف ديب،  -) 2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010غواداالخارا،  يف (املراجع
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َ    مراج ع يفال( 111 القـرار  )2014بوسان،     

 ادحمواعيد مؤتمرات االت تحديد في مراعاة الفترات الدينية الهامة
 ودورات المجلس وجمعياته

 ،)2014بوسان، الدويل لالتصاالت (حاد إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالت

 وقد نظر يف
 حاد ومجعياتهأمهية االحرتام املتبادل للمتطلبات الدينية والروحية للوفود اليت حتضر مؤمترات االت أ ) 

 ؛مجلسالودورات 
ا مؤمترات  يف أمهية إشراك مجيع الوفود ب) ودورات مجعياته و  حاداالتاألعمال احليوية اليت تضطلع 
 فيها؛ وعدم استبعاد أي منها من املشاركةجلس مال

 والدعوة إليها كما جاءت مجلسودورات ال حاد ومجعياتهعملية حتديد مواعيد مؤمترات االت ج )
 حاد،اتفاقية االت يف

 ررـيق
ي تصادف الفرتة املخطط هلا أل حاد والدول األعضاء فيه كل جهد ممكن لكي الأن يبذل االت 1

 حاد أي فرتة تعتربها أي دولة من الدول األعضاء فرتة دينية هامة؛لالت مؤمتر أو مجعية
طط تصادف الفرتة املخ ال كل جهد ممكن لكي  مجلسال يف والدول األعضاء حاداالتأن يبذل  2

 نية هامة؛فرتة دي مجلسال يف أي فرتة تعتربها أي دولة من الدول األعضاء للمجلسهلا ألي دورة 
اء مسؤولية االتصال بالدول األعض حادلالتكومة الداعية ألي مؤمتر أو مجعية أن تقع على احل 3

يكون  تصادف فرتة دينية هامة، وأن ال للتحقق من أن الفرتة املقرتحة لذلك من املؤمتر أو اجلمعية
 حال عدم وجود حكومة داعية. يف                 ً       األمني العام مسؤوال  عن ذلك

 )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2006، (املراجع يف أنطاليا -) 2002مراكش، (

 
  



479 Res. 114  

 

 )2002(مراكش،  114القـرار 
 من االتفاقية 519من دستور االتحاد والرقم  224تفسير الرقم 

 فيما يتعلق بالمواعيد النهائية لتقديم مقترحات التعديل

 )،2002إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (مراكش، 
 اعتبارهإذ يضع يف 
من االتفاقية، تبني املواعيد النهائية لتقدمي  519من الدستور، وأحكام الرقم  224أن أحكام الرقم 

 املقرتحات اليت تعدها الدول األعضاء الرامية إىل تعديل الدستور واالتفاقية على التوايل،
 وإذ يالحظ

ظيم اجتماعات سنوات) وضرورة تنأن الفرتة الفاصلة بني مؤمترين للمندوبني املفوضني (أربع  أ ) 
ا يف املواعيد  حتضريية بني املؤمترين جيعالن من العسري على بعض الدول األعضاء تقدمي مقرتحا

 احملددة؛
أنه لكي تتمكن الدول األعضاء من االستعداد بدرجة كافية ملؤمتر املندوبني املفوضني، ينبغي  ب)

،  أن تصل املقرتحات قبل انعقاد املؤمتر بوقت ٍ  كاف     
 وإذ يالحظ كذلك

  ) (انظر الوثيقة1998طريقة معاجلة هذه املسألة يف مؤمتر املندوبني املفوضني (مينيابوليس، 
PP-98/341،( 
     ّ يقـر ر

) يف الوثيقة سالفة الذكر، 1998تأييد الرأي الذي أعرب عنه مؤمتر املندوبني املفوضني (مينيابوليس، 
ا  من الدستور 224القائل بتفسري الرقم  بأنه "يرمي إىل تشجيع الدول األعضاء على تقدمي مقرتحا

يف أقرب وقت ممكن، وحيسن أن يكون ذلك قبل مثانية أشهر من التاريخ احملدد الفتتاح املؤمتر"، 
 من االتفاقية. 519              ً           ويصدق ذلك أيضا  على الرقم 

 )2002مراكش، (
 
  



 Res. 118 480 

 

 )2002(مراكش،  118القـرار 

 الراديويةاستعمال طيف الترددات 
 جيغاهرتز 000 3التي تفوق 

 )،2002إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (مراكش، 

 إذ يضع يف اعتباره

من امللحق باالتفاقية خيوالن جلان الدراسات  1005من دستور االحتاد والرقم  78أن الرقم  أ )
التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد االضطالع بدراسة املسائل املتعلقة بنطاقات الرتددات 

 بدون حتديد ملدى الرتددات، وباعتماد توصيات يف هذا الشأن؛

ا حاليا  بعض جلان الدراسات التاب ب) تصاالت عة لقطاع اال                                 ً                        أن بعض الدراسات اليت تضطلع 
 جيغاهرتز؛ 000 3الراديوية تنصب على تقنيات تستعمل ترددات تفوق 

أن الرتددات اليت ميكن إخضاعها ألحكام لوائح الراديو تقتصر على الرتددات اليت تقل  ج)
من  1005   ً                                             وفقا  لتعريف مصطلح "اتصال راديوي" الوارد يف الرقم جيغاهرتز  000 3 عن

 باالتفاقية؛ امللحق

أنه ثبت أن بعض تقنيات االتصاالت الراديوية ميكنها أن تستخدم يف الفضاء، بدون مرشد  د )
، وأن بعض الدول األعضاء ترى وجوب جيغاهرتز 000 3اصطناعي، موجات كهرمغنطيسية تفوق 

، حبيث تتمكن املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية املختصة جيغاهرتز 000 3حذف احلد البالغ 
 إضافة أحكام معينة إىل لوائح الراديو عند احلاجة إليها؛ من

تستخدم منذ فرتة طويلة، وخاصة جيغاهرتز  000 3أن بعض نطاقات الرتددات اليت تفوق  ) ه
ال املرئي إذ تستخدمها أنظمة وتطبيقات ختضع لقواعد  يف نطاقات جمال األشعة حتت احلمراء وا

ري صادرة عن االحتاد، وأن بعض الدول األعضاء ترى أنه ينبغي تنظيمية وطنية متنوعة أو ألحكام غ
إجراء دراسة دقيقة للعالقة بني هذه األحكام وأحكام االحتاد، قبل إدخال أي تعديل على التعريف 

 الوارد يف االتفاقية،
  



481 Res. 118  

 

 يدعو مجعية االتصاالت الراديوية
إىل أن تدرس، ضمن برنامج عملها إمكانية وجدوى إدراج نطاقات الرتددات الراديوية اليت تفوق 

 جيغاهرتز يف لوائح الراديو، 000 3
   ّ                              يكل ف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

بتقدمي تقارير إىل املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية عن التقدم احملرز يف الدراسات اليت جيريها 
 ،جيغاهرتز 000 3ب االتصاالت الراديوية عن استعمال الرتددات الراديوية اليت تفوق مكت

 يقرر
ً      ً        أن بوسع املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية أن تدرج يف جداول أعماهلا مستقبال  بنودا  تتعلق                                                                        

سيما  املالئمة ال، وأن تتخذ مجيع التدابري جيغاهرتز 000 3بتنظيم طيف الرتددات الراديوية اليت تفوق 
 ،1مراجعة األجزاء ذات الصلة من لوائح الراديو

 حيث الدول األعضاء
ا قطاع االتصاالت الراديوية بشأن استعمال طيف  على أن تواصل املشاركة يف األنشطة اليت يضطلع 

 .جيغاهرتز 000 3الرتددات الراديوية اليت تفوق 
 

 )2002مراكش، (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

_______________ 
امللحق  من 1005سيتوقف سريان مفعول اللوائح اجلديدة على التعديالت اليت يتم إدخاهلا نتيجة لذلك على الرقم  1

 باالتفاقية أثناء مؤمتر املندوبني املفوضني التايل.



 Res. 119 482 

 

 )2006( املراجع يف أنطاليا،  119القـرار 

 أساليب زيادة كفاءة لجنة لوائح الراديو وفعاليتها

 )،2006أنطاليا، ( لالحتاد الدويل لالتصاالتإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يذكر

 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني؛ 2002(مراكش، 119بالقرار  أ ) 

 13 ، أدخل تعديالت هامة على املادة)2003(جنيف، بأن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  ب)
، كما أدخل تعديالت 2.0.13و 1.0.13للرقمني إضافتان جديدتان هامتان من لوائح الراديو، ومنها 

 يف أساليب عمل جلنة لوائح الراديو؛

 وإذ يضع يف اعتباره

                                 ً   قد اعترب أنه من املمكن والضروري أيضا ،  2003أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أ ) 
دف حتقيق قدر عال  من الشفافية يف عمل اللجنة؛ ٍ                           إدخال حتسينات أخرى                                    

أدخل عدة حتسينات يف أساليب عمل اللجنة  2003أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ب)
تتخذه  قراراج أسباب كل ) منها، على سبيل املثال، إدر 2002(مراكش،  119على أساس القرار 

الجنة يف ال  ؛ خالصة قرارا

لوائح الراديو،  لجنة، للوفاء مبتطلباتالاستمرار أمهية حتقيق الكفاءة والفعالية يف أساليب عمل  )ج
 وحلماية حقوق الدول األعضاء؛

اكش، ر استمرار االنشغال الذي أعربت عنه بعض الدول األعضاء يف مؤمتر املندوبني املفوضني (م )د 
 ؛لجنةال) ويف املؤمتر احلايل فيما يتعلق بالشفافية والفعالية يف أساليب عمل 2002

 

  



483 Res. 119  

 

                           ً             املقدمة من الدول األعضاء وفقا  ملا تنص عليه  ى              ً     ً              لجنة تؤدي دورا  هاما  يف فحص الشكاو الأن  ) ه
لوائح الراديو، لذلك فإن التسهيالت واملوارد املالئمة ضرورية للجنة لكي تتمكن من االستمرار 

ا بدون تأخري، يف  االضطالع مبسؤوليا

 يعرتفوإذ 
 لجنة،الباألمهية اليت يوليها االحتاد ألنشطة 

 يقرر تكليف جلنة لوائح الراديو
ا الداخلية، وأن تدخل التعديالت ب 1                             ً                                                      أن تستمر يف إعادة النظر دوريا  يف أساليب عملها وإجراءا

 ،                                                               ً                              املناسبة يف أساليبها ويف عملية اختاذ القرارات وزيادة فعاليتها عموما  لتحقيق درجة عالية من الشفافية
االتصاالت  ة مدير مكتبوأن تبلغ النتائج إىل املؤمتر العاملي القادم لالتصاالت الراديوية بواسط

 الراديوية؛
ا (الرقم تواصل إدراج ما يلي يف خالصة بأن  2  من لوائح الراديو): 18.13قرارا
 ؛مربرات كل قرار تتخذه -
 التعليقات الواردة من اإلدارات بشأن القواعد اإلجرائية؛ -
ا يف رسالة معممة وعلى موقع جلنة خالصة القرارات مشفوعة نشر تو  اديو على شبكة لوائح الر مبربرا

 الويب؛
ة بأن تتابع تقدمي املشورة يف الوقت املناسب إىل املؤمترات العاملية أو اإلقليمية لالتصاالت الراديوي 3

بشأن الصعوبات اليت تنشأ عن تطبيق أي حكم ساري املفعول من أحكام اللوائح، وكذلك األحكام 
 موضع املناقشة يف املؤمتر؛

ت الالزمة يف تقرير مكتب االتصاالت الراديوية إىل املؤمتر العاملي القادم بإعداد املدخال 4
من لوائح الراديو بشأن تنفيذ األحكام  2.0.13و 1.0.13                     ً         لالتصاالت الراديوية وفقا  للرقمني 

 أعاله؛ املذكورة
ا  5  ً ا  وفقعلى حنو يسهل نظر اإلدارات واختاذها لإلجراءات بأن حتدد مواعيد اجتماعا

 من لوائح الراديو، 14.13 للرقم
 
  



 Res. 119 484 

 

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
 إىل جلنة لوائح الراديو:بأن يواصل تقدمي ما يلي 

تفسريات تفصيلية من مكتب االتصاالت الراديوية بشأن املسائل اليت يتعني دراستها  -
 اجتماعات اللجنة؛ يف

  مكتب االتصاالت الراديوية،أي معلومات ذات صلة من املوظفني املختصني يف -
 يطلب إىل مجيع الدول األعضاء

كل املساعدة والدعم الالزمني لكل عضو يف جلنة لوائح الراديو وللجنة بكاملها لدى تواصل تقدمي  أن 
 ممارسة أعضائها وظائفهم،

 واملؤمترات التالية 2007عام ليدعو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
القواعد عداد أو ستطبقها جلنة لوائح الراديو عند إتابعة تطوير املبادئ اليت تطبقها إىل استعراض وم

 2.0.13و 1.0.13                               ً          من لوائح الراديو مع االهتمام خاصة  بالرقمني  13                   ً         اإلجرائية اجلديدة وفقا  للمادة 
 من هذه املادة،

 يكلف األمني العام
زمة لتسيري الراديو التسهيالت واملوارد الالأن يستمر يف أن يضع حتت تصرف أعضاء جلنة لوائح  1

م؛  اجتماعا
من  142A                                                                 ً        أن يتابع تسهيل االعرتاف بالوضع القانوين ألعضاء جلنة لوائح الراديو، طبقا  للرقم  2

 ؛اتفاقية االحتاد
نة لوائح إىل أعضاء جل ،أن يقدم الدعم اللوجسيت الالزم، مثل املعدات والربجميات املعلوماتية 3

                                 ُ                                 الراديو من البلدان النامية إذا ط لب منهم القيام مبهام أعضاء اللجنة،
 يكلف األمني العام كذلك

لس يف دورته عام  لقادم ا مؤمتر املندوبني املفوضنيدوراته الالحقة، وإىل و  2007               ً                     بأن يقدم تقريرا  إىل ا
 ذلك بشأن نتائجه.                          ً              بشأن ما يتخذ من تدابري طبقا  هلذا القرار وك

 

 )2006(املراجع يف أنطاليا،  -) 2002مراكش، (
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 )2010(املراجع يف غواداالخارا،  122القـرار 

 الدور المتطور للجمعية العالمية لتقييس االتصاالت

 )،2010 (غواداالخارا، لالحتاد الدويل لالتصاالت إن مؤمتر املندوبني املفوضني

 إذ يضع يف اعتباره
من اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت اليت حتدد دور اجلمعية العاملية لتقييس  13 املادة أ ) 

ا، وكذلك املادتني بشأن جلان دراسات تقييس االتصاالت والفريق  14Aو 14 االتصاالت ومسؤوليا
 االتصاالت؛ االستشاري لتقييس

ت نشطة تقييس االتصاالمؤمترات املندوبني املفوضني السابقة بشأن وظائف أ قرارات ب)
ا االحتاد يف  ؛وإدار

َ   املراج عة( 45و 33و 22و 7و 1 القرارات ج) العاملية لتقييس  للجمعية) 2008يف جوهانسربغ،      
 على: االتصاالت اليت تنص

يات العاملية بني اجلمع ماإمكانية قيام األعضاء مبراجعة املسائل القائمة ووضع مسائل جديدة في -
 االتصاالت؛لتقييس 

ومع اللجنة الكهرتقنية  (ISO) مواصلة تعاون األعضاء مع املنظمة الدولية للتوحيد القياسي -
 ؛(IEC) الدولية

إمكانية قيام األعضاء، من خالل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت، بإعادة تشكيل  -
 تصاالت؛اال يسبني اجلمعيات العاملية لتقي يف الفرتات الفاصلة وإنشاء جلان دراسات

إمكانية قيام األعضاء، من خالل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت، بتحديد  -
 وموثوقة؛ التكنولوجيات اجلديدة واملتقاربة وضرورة وضع املعايري املالئمة، بطريقة سريعة

اء أ -  وإمكانية قيام األعضاء، من خالل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت، بإنشاء أو إ
    ً سينا                                                     ً   بني دورات اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت، وذلك تعزيزا  وحت مااستبقاء أفرقة أخرى في

ة ألغراض منها تنسيق أعمال القطاع ومرونة االستجاب ،لفعالية عمل قطاع تقييس االتصاالت
 للدراسات؛ للقضايا ذات األولوية املشرتكة بني عدة جلان
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جلان                             ً     ً                 تقييس االتصاالت بأن يؤدي دورا  نشطا  لضمان التنسيق بنيتكليف الفريق االستشاري ل -
الدراسات، حسب االقتضاء، يف مسائل تقييس االتصاالت ذات األولوية العالية اليت جتري 
دراستها يف أكثر من جلنة دراسات، وأن يأخذ بعني االعتبار اآلراء املقدمة إليه من أفرقة أخرى 

نفيذها ملوضوعات التقييس ذات األولوية العالية، وأن يقوم بت أنشئت لتحقيق التنسيق الفعال
 اللزوم؛ عند

ا الدول األعضاء وأعضاء قطاع تقييس االتصاالت يف إطار جلان  د )  راساتداألعمال اليت تقوم 
أساليب العمل  مادالقرارات والعتهذا القطاع ويف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت لتنفيذ هذه 

ا؛ ضت إىل حتسني أنشطة التقييس من حيث التوقيت والكفاءة مع احلفاظ علىاليت أف  جود
بشأن سد الفجوة القائمة يف ميدان  هلذا املؤمتر،) 2010 ع يف غواداالخارا،      َ (املراج   123 القرار ) ه

 النامية؛ التقييس بني البلدان املتقدمة والبلدان
تمع املعلومات، اليت تقر، ضمن مجلة أمور،  64 الفقرة ) و من إعالن مبادئ جنيف للقمة العاملية 

بأن االختصاصات الرئيسية لالحتاد الدويل لالتصاالت يف جماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وضع و  أي املساعدة يف سد الفجوة الرقمية والتعاون الدويل واإلقليمي وإدارة طيف الرتدد الراديوي -

 املعلومات، ذات أمهية حامسة يف بناء جمتمع -ونشر املعلومات  املعايري

 وإذ يضع يف اعتباره كذلك
تقييس االتصاالت بشأن أنشطة  (WGR)التحليل الذي أجراه فريق العمل املعين باإلصالح يف االحتاد 

ّ                                               أك ده الفريق من ضرورة االستمرار يف حتسني الكفاءة يف عم يف االحتاد وما ييس وضرورة حتقيق لية التق 
 القطاعات،         ّ                          شراكة فع الة مع الدول األعضاء وأعضاء

 وإذ يعرتف
بالنتائج اإلجيابية لعملية املوافقة البديلة يف أساليب عمل قطاع تقييس االتصاالت وخاصة من  أ ) 

يت ل                                                                ً            حيث تقصري املدة الالزمة للموافقة على املسائل والتوصيات ذات الصلة وفقا  لإلجراءات ا
 القطاع؛ اعتمدها

ً  بوضع اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت باعتبارها حمفال  واسعا  وشامال   ب)       ً      ً فيه الدول  ستطيعت                                               
 األعضاء وأعضاء القطاع مناقشة مستقبل قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد واستعراض التقدم

ووظائفه وحتديد  ل العام للقطاعبرنامج عمل قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد والنظر يف اهليك يف
 القطاع؛ أهداف
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بأن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت ختدم مجيع الدول األعضاء وأعضاء قطاع تقييس  ج)
ً                                                       االتصاالت باعتبارها حمفال  يتخذ قرارات حلل املسائل اليت تعرض عليها يف نطاق اختصاصها؛                      

ُ                                           قد ع قدت يف اليوم السابق للجمعية العاملية لتقييس اليت  (GSS)للمعايري  بالندوة العاملية ) د    
 ،2008 االتصاالت لعام

 وإذ يدرك
التحديات املتواصلة اليت يواجهها األعضاء بسبب احلالة املالية احلالية لالحتاد، وعدد اجتماعات  أ ) 

ا عاملية لوكذلك الدور اهلام الذي تؤديه اجلمعية ا ،قطاع تقييس االتصاالت واألحداث املتصلة 
 االتصاالت؛ لتقييس االتصاالت باعتبارها اهليئة املشرفة على قطاع تقييس

بينهم  ضرورة قيام الدول األعضاء وأعضاء قطاع تقييس االتصاالت بالعمل بشكل وثيق فيما ب)
مع مراعاة مسؤولية كل  ،املستقبل بينهم وباستشراف استباقية وبالتعاون فيمايف هذا القطاع، بطريقة 

ً                                      وأهدافه، عمال  على تعزيز قطاع تقييس االتصاالت وتطويره طرف  باستمرار؛            
لحكومات ل    ً                 فريدا  على صعيد العامل         ً يظل حمفال  أن قطاع تقييس االتصاالت يهدف إىل أن  )ج

مييز          ً                                                                  للعمل معا  من أجل تعزيز التنمية واستخدام معايري تتميز بالتشغيل البيين وعدم الت ودوائر الصناعة
وتقوم على االنفتاح وتكون موجهة حنو تلبية الطلب ومستجيبة الحتياجات املستخدمني 

 نفسه؛ الوقت يف
جل أأن سرعة التغري يف بيئة االتصاالت تتطلب أن تتوافر لقطاع تقييس االتصاالت، من  )د 

معية العاملية بني دورات اجل احلفاظ على دوره، املرونة الالزمة الختاذ القرارات يف الوقت املناسب فيما
لتقييس االتصاالت بشأن موضوعات مثل أولويات العمل وهيكل جلان الدراسات واجلداول 

 لالجتماعات، الزمنية

 يقـرر
دف تطوير أساليب عملها وإجرا تشجيع اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت على زيادة 1 ا  ءا

 ؛االحتاد يف االتصاالت حتسني إدارة أنشطة قطاع تقييس
ا ورهنا  باملوارد املالية املت أن تواصل اجلمعية العاملية 2 احة،                    ً                ً                    لتقييس االتصاالت، وفقا  ملسؤوليا

احلصر،  ثال الالعمل على التطوير املستمر لقطاع تقييس االتصاالت بوسائل منها، على سبيل امل
 االتصاالت؛ تعزيز دور الفريق االستشاري لتقييس
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أن تواصل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت، دراسة القضايا االسرتاتيجية يف جمال التقييس  3
ا عن طريق مدير قطاع  جملس االحتاد                    ّ   على النحو املناسب وتبل غ  ا ومبالحظا باقرتاحا

 االتصاالت؛ تقييس
اخلطة خذ أتتوصل إليه من نتائج،  فيما ،اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت صلتواأن  4

من  188  للرقم                                ً االعتبار احلالة املالية للقطاع وفقا   تضع يف، وأن بعني االعتبار االسرتاتيجية لالحتاد
 ؛االحتاد اتفاقية

يق مع املنظمات لتنسأن تشجع اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت مواصلة التعاون الوثيق وا 5
 صاالت،االت قطاع تقييس ذات عالقة بعملالدولية واإلقليمية والوطنية اليت تضع معايري 

 يكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت
                                                                     ً                 لدى إعداد تقريره إىل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت، أن يدرج فيه تقريرا  عن احلالة املالية  1

 وظائفها؛ أداءللقطاع ملساعدة اجلمعية يف 
وذلك بالتشاور مع اهليئات ذات الصلة، ومع  (GSS) مبواصلة تنظيم الندوة العاملية للمعايري 2

 االقتضاء، مع قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تنمية االتصاالت، حسب وبالتعاونأعضاء االحتاد، 
 يدعو اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت

 ائج هذه الندوة العاملية للمعايري،مراعاة نت االستمرار يفإىل 
 يشجع

املية لجمعية العاملتطور لدور الالدول األعضاء وأعضاء قطاع تقييس االتصاالت على دعم  1
 االتصاالت؛ لتقييس

الدول األعضاء وأعضاء قطاع تقييس االتصاالت، ورؤساء الفريق االستشاري لتقييس  2
م االتصاالت وجلان الدراسات ييس ، على حتديد قضايا التقضمن مجلة أموررتكيز، ، على الونوا

 االسرتاتيجية وحتليلها يف إطار أعماهلم التحضريية للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت من أجل تيسري
 .اجلمعية أعمال

 

 )2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006(املراجع يف أنطاليا،  -) 2002مراكش، (
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َ    مراج ع يفال( 123القـرار   )8201، ديب    

 البلدان المتقدمةو  1بين البلدان النامية التقييسيةسد الفجوة 

 ،)2018ديب، ( لالتصاالت الدويل لالحتاد املفوضني املندوبني مؤمتر إن
 يالحظإذ 

 13 (الرقم "يسهل تقييس االتصاالت على الصعيد العاملي مع نوعية خدمة مرضية" االحتادأن  أ ) 
 )؛االحتاد من دستور 1 املادة يف

-ITU) اداالحت تذكر ضمن وظائف قطاع تقييس االتصاالت يف االحتادمن دستور  17 أن املادة ب)

T)  مراعاة االعتبارات اخلاصة  معاالحتاد الوفاء بشكل كامل بأهداف ... "وهيكله
 ؛."النامية.. بالبلدان

 71 اليت متت املوافقة عليها مبوجب القرار 2020-2023للفرتة  لالحتاداخلطة االسرتاتيجية أن  ج)
َ  املراج ع(  تشجيع"تشمل حتت أهداف قطاع تقييس االتصاالت وملحقاته، هلذا املؤمتر ) 2018ديب،  يف     

 قطاع توصيات( يزيةمتي غري دولية معايري حتديد يف النامية، البلدان وخاصة لألعضاء الفعّالة املشاركة
 ؛"التقييسية الفجوة سد بغيةواعتمادها ) االتصاالت تقييس

سد الفجوة الرقمية  :"الشمول 2020-2023للفرتة  لالحتادالغايات االسرتاتيجية إحدى أن  د )
 العريض للجميع"، النطاقوتوفري النفاذ إىل 

 كذلكيالحظ   وإذ
َ  (املراج ع 54القرار  اعتمدت (WTSA) االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية أن ) أ  احلمامات،  يف      

 ملتقدمة؛ا والبلدان النامية البلدان بني ميدان التقييس يف الفجوة سد على للمساعدة) 2016
 
 
 
  

_______________ 
ا  1                    ً                                                                                      تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا

 مبرحلة انتقالية.
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َ  املراج ع( 47 القرار اعتمد (WTDC) االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر أن )ب  ،بوينس آيرس يف     
 تقييس قطاع لتوصيات ال    ّ الفع   والتطبيق املعارف لتعزيز بأنشطة االضطالع إىل يدعو الذي) 2017

َ  املراج ع( 37 وكذلك القرار النامية، البلدان يف (ITU-R) الراديوية االتصاالت وقطاع االتصاالت      
 ،النامية البلدان الذي يعرتف بضرورة إتاحة الفرص الرقمية يف) 2017بوينس آيرس،  يف

رو         ِّ إذ يذك 

 تمع عامليةال القمة عن الصادرين املعلومات جمتمع بشأن تونس عمل وبرنامج جنيف عمل خطة بأن
 الرقمية الفجوة على التغلب إىل الرامية اجلهودبذل  على يؤكدان (WSIS) املعلومات
 اإلمنائية، والفجوات

 اعتباره يضع يف وإذ

 الحتادلسرتاتيجية اال اخلطة التالية لقطاع تقييس االتصاالت الواردة يف النتيجة ) أ 
َ  املراج ع( 71 القرار املعتمدة يف 2020-2023 للفرتة  ) هلذا املؤمتر:2018ديب،  يف     

حضور  ذلك يف عملية التقييس داخل قطاع تقييس االتصاالت، مبا يف زيادة املشاركة 
 ش العمل،ور /االجتماعات وتقدمي املسامهات وشغل املناصب القيادية واستضافة االجتماعات

 ؛مشاركة البلدان النامية سيما ال

َ         (املراج ع يف ديب،  71اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة لالحتاد املعتمدة يف القرار أن  ب) ) تشمل 2018     
     ّ   الفع الة شاركةامل الرامي إىل تشجيع تقييس االتصاالت ) لقطاعسد الفجوة التقييسية( T.2-1 الناتج

 ،جان الدراسات)إقليمية للء أفرقة وإنشا   ِ   وامل نح                 ُ    (مثل املشاركة عن ب عد النامية  البلدان وخاصة لألعضاء

 كذلكاعتباره   يضع يف وإذ

 زالت هناك حاجة للرتكيز على األنشطة التالية: أنه ال

 االتصاالت)؛ وضع معايري دولية قابلة للتشغيل البيين وغري متييزية (توصيات قطاع تقييس •

 النامية؛ سد الفجوة التقييسية بني البلدان املتقدمة والبلدان املساعدة يف •

 
  



491 Res. 123  

 

 بني اهليئات الدولية واإلقليمية املعنية بوضع املعايري؛ وتيسريه زيادة التعاون الدويل •

جتماعية سد الفجوة الرقمية من خالل حتقيق تنمية اجمال  يف تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية، •
 ،(ICT) واالتصاالت واقتصادية أمشل قائمة على تكنولوجيا املعلومات

 يعرتف وإذ

 عنه ينجم وما امية،الن البلدان يف التقييس ميدان يف املاهرة البشرية املوارد مستمر يف نقصب ) أ 
 قطاعو  االتصاالت تقييس قطاع اجتماعات يف النامية البلدان مشاركة مستوى اخنفاض من

 وضع عملية يف وبالتايل     ً  مؤخرا ، املشاركة هذه على طرأ الذي التحسن رغم ،الراديوية االتصاالت
 االتاالتص تقييس قطاعي توصيات تفسري عند صعوبات ظهور إىل يؤدي مما املعايري،

 الراديوية؛ واالتصاالت

 سرعة ضوء على النامية، البلدان يف وخاصة القدرات، ببناء املتعلقة املستمرة بالتحديات )ب
 ؛اخلدمات بني التقارب وزيادة التكنولوجية االبتكارات

يزانية على فيما يتعلق بالقيود الصارمة اليت تفرضها امل تواجهها البلدان الناميةبالصعوبة اليت  ج)
سيما االجتماعات املنتظمة للجان الدراسات واألفرقة االستشارية اليت  املشاركة يف أنشطة االحتاد، ال
 ميكن أن متتد حىت أسبوعني؛

واء نتيجة لالفتقار إىل س االحتاد تقييس يفأنشطة ال ملمثلي البلدان النامية يف املتواضعةباملشاركة  ) د
 املهارات تدريبأو لالفتقار إىل  لصعوبة احلصول على املعلوماتالوعي بشأن هذه األنشطة أو 

البشرية على املسائل املتصلة بالتقييس أو االفتقار إىل املوارد املالية الالزمة للسفر إىل مواقع 
 املعرفة؛ جمال يف احلاليةزيادة الفجوة  وكلها عوامل ذات تأثري على ،االجتماعات

متلك  الو  إىل آخر ومن منطقة إىل أخرىبأن االحتياجات واألوضاع التكنولوجية ختتلف من بلد  ) ه
 ؛عنها لإلفصاحاآلليات الالزمة أو حاالت كثرية الفرص  البلدان النامية يف
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 جديدة أو االنتقال إليها أن يكون لدىاملرحلة األوىل إلدخال تكنولوجيا  من املهم يف بأنه ) و
البلدان النامية مبادئ توجيهية للتكنولوجيا اجلديدة املعنية ميكن استعماهلا من أجل وضع معيار وطين 

 املناسب؛ الوقت يتيح إدخال التكنولوجيا اجلديدة أو االنتقال إليها يف

َ  املراج ع( 44بأنه عند تنفيذ أحكام ملحق القرار  ) ز َ  املراج ع( 54 ) والقرار2016احلمامات،  يف           
، من خالل قطاع تقييس االتصاالت، بتنفيذ إجراءات للمساعدة االحتاد)، قام 2016احلمامات،  يف
 ؛املتقدمة تقليص الفجوة التقييسية بني البلدان النامية والبلدان يف

َ  املراج ع( 44عمالً بالقرار  االحتادبأن وضع مبادئ توجيهية تتعلق بتنفيذ توصيات  )ح ، احلمامات يف     
َ  املراج ع( 47 ) والقرار2016  ؛لبلدان الناميةإىل ابالنسبة باألمهية ) يتسم 2017بوينس آيرس،  يف     

اجة إىل معايري دولية عالية اجلودة وحيكمها الطلب توضع بسرعة مبا يتماشى مع بأن احل )ط
 بيين واألمنواملوثوقية وقابلية التشغيل المبادئ التوصيلية العاملية واالنفتاح وميسورية السعر 

وتكتسي أمهية بالغة لتوليد الثقة من أجل مواصلة االستثمار خاصًة يف البنية التحتية لالتصاالت/ 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

 يقاتوتطب خدمات الذي يتيح رئيسية تكنولوجيات ظهور من خالل بالتحول الرقمي )ي
 أعمال يف مراعاته وجيب املعلومات والتقدم حنو حتقيق التنمية املستدامة، جمتمع بناء ويعزز جديدة
 ؛االتصاالت تقييس قطاع

أن التعاون والتآزر مع هيئات التقييس األخرى وغريها من االحتادات واحملافل املعنية أمر أساسي ب )ك
 ؛لتفادي ازدواج األعمال والستعمال املوارد بكفاءة

لدان النامية ال تزال تنشئ فجوة تقييسية بني البلدان املتقدمة والبا سريعة التطور بأن التكنولوجي )ل
قتصاد تنمية اقتصادها، مبا يف ذلك اال         ً                            تشكل عائقا  حيول دون انتقال البلدان إىل أن هذه الفجوة و 

 ،الرقمي، بفضل النفاذ إىل تكنولوجيات ميسورة التكلفة وقابلة للتشغيل البيين
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 كذلكوإذ يعرتف  

بأن إجنازات قطاع تقييس االتصاالت يف جمال التكنولوجيات الرقمية التحويلية ستساهم يف حتقيق 
 ،2030 خطة التنمية املستدامة لعام

 احلسبان يف وإذ يأخذ

ا أ )   وتطبيقها؛ جمال وضع املعايري يف أن البلدان النامية ميكنها أن تستفيد من حتسني قدرا

يس االتصاالت واالتصاالت الراديوية وسوق االتصاالت/تكنولوجيا أن أنشطة قطاعي تقي ب)
وضع  يف املعلومات واالتصاالت ميكن هي األخرى أن تستفيد من حتسني إشراك البلدان النامية

 وتطبيقها؛ املعايري

 االحتادال صلب أعم يف تدخل التقييسيةأن املبادرات الرامية إىل املساعدة على سد الفجوة  ج)
 العالية؛ ومتثل إحدى أولوياته

ظل هناك الفجوة التقييسية، ت تقليصمن أجل  االحتاد اجلهود اليت يبذهلاأنه على الرغم من  د )
ا بني البلدان النامية والبلدان يف أوجه تفاوت  ؛املتقدمة املعارف املتعلقة باملعايري وإدار

َ  املراج ع( ITU-R 7-3القرار  ) ه "تنمية  بشأن (RA) جلمعية االتصاالت الراديوية) 2015 جنيف، يف     
يل لالتصاالت"، الدو  االحتاد ذلك االتصال والتعاون مع قطاع تنمية االتصاالت يف االتصاالت مبا يف

ومدير مكتب االتصاالت  (RAG) الذي يقرر أن يستمر رئيس الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية
ومدير مكتب  (TDAG) مع الفريق االستشاري لتنمية االتصاالتالتعاون بنشاط  يف (BR)الراديوية 

أنشطة  حتديد وتنفيذ الوسائل اليت تيسر مشاركة البلدان النامية يف يف (BDT)تنمية االتصاالت 
 الدراسات؛ جلان
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احلمامات،  (املراَجعة يف 54و 44و 32أن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت اعتمدت القرارات  ) و
ية بني العمل على سد الفجوة التقييس )، واليت تتمحور مجيعها حول هدف واضح يتمثل يف2016

 البلدان النامية والبلدان املتقدمة عن طريق:

 قطاع اجتماعات يف (EWM) اإللكرتونية العمل لوسائل والقدرات واملرافق املنشآتتوفري  ‘1’
 أجل من النامية انإىل البلد بالنسبة     ً خاصة   التدريبية، ودوراته عمله وورش االتصاالت تقييس
 مشاركتها؛ زيادة

 النهوض أجل نم االتصاالت تقييس مكتب أنشطة يف لالحتاد اإلقليمية املكاتب إشراك تكثيف ‘2’
 وإلطالق قرارال هذا من الصلة ذات األجزاء لتطبيق مناطقها يف وتنسيقها التقييس بأنشطة
 قطاعات كأعضاء  ،االحتاد إىل النامية البلدان من جدد أعضاء انضمام تشجيع إىل ترمي محالت

 أكادميية؛ وهيئات ومنتسبني

 دراسات انجل إطار يف إقليمية أفرقة تشكيل إىل اجلدد األعضاء والدول اجلديدة املناطق دعوة ‘3’
 جلان مع كثب  عن للعمل مناظرة إقليمية تقييس هيئات وإنشاء االتصاالت تقييس قطاع

 االتصاالت. لتنمية االستشاري والفريق الدراسات

َ  املراج ع( 37القرار  )ز  ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن سد 2017 ،بوينس آيرس يف     
الفجوة الرقمية، الذي يرمي إىل استنباط أساليب وآليات دولية تعزز التعاون الدويل من أجل سد 

مشرتكة مع قطاع االتصاالت الراديوية الذي  الفجوة الرقمية عن طريق دراسات ومشروعات وأنشطة
يسعى إىل بناء القدرات من أجل استعمال موارد املدار الساتلي/الطيف بكفاءة لتوفري خدمات 

اطق ساتلية وتوفري نفاذ ميسور التكلفة إىل النطاق العريض الساتلي وتيسري توصيلية الشبكات بني املن
نس                     ً                              البلدان النامية، طبقا  خلطة عمل جنيف وبرنامج عمل تو                                ً   والبلدان واألقاليم املختلفة، خاصة  يف

تمع املعلومات   ؛(WSIS)للقمة العاملية 
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َ  املراج ع( 47القرار  )ح سني حت) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن 2017 ،بوينس آيرس يف     
ذلك اختبارات  يف ية، مباالنامالبلدان  يف ال             ّ وتطبيقها الفع   الدويل لالتصاالت االحتاداملعرفة بتوصيات 

، الذي يدعو الدول االحتادوقابلية التشغيل البيين للتجهيزات املصنعة مبوجب توصيات  املطابقة
وصيات األنشطة اليت ترمي إىل حتسني تطبيق ت األعضاء وأعضاء القطاعات إىل مواصلة املشاركة يف
تقييس  ان النامية، ويكلف مديري مكتبالبلد قطاعي تقييس االتصاالت واالتصاالت الراديوية يف

لبلدان النامية ااالتصاالت ومكتب تنمية االتصاالت بالتعاون الوثيق من أجل تشجيع املشاركة من 
 الدورات التدريبية وورش العمل واحللقات الدراسية من خالل تقدمي املنح الدراسية، يف

 الثالثة املكاتب ومديري العام األمنيأن يكلف  يقرر

َ    (املراج عة  54و 44و 32والقرارات  القرار هذا تنفيذ ملتابعة بينهم فيما وثيق بشكل بالعمل 1      
َ     (املراج عني يف 47و 37) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، والقرارين 2016احلمامات،  يف بوينس       

َ  (املراج ع ITU-R 7-3 ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، والقرار2017آيرس،  ) 2015جنيف،  يف      
 البلدان بني لتقييسيةا الفجوة تقليص إىل الرامية باإلجراءات التعجيلجلمعية االتصاالت الراديوية بغية 

 ؛املتقدمة والبلدانالنامية 

باحملافظة على آلية للتعاون الوثيق بني القطاعات الثالثة على الصعيد اإلقليمي لسد الفجوة  2
 الغرض؛ هلذا لالحتاداملكاتب اإلقليمية ا تقوم من خالل أنشطة  ،الرقمية

ذلك  لتقييس، مبا يفجمال ا بتقدمي املساعدة إىل البلدان النامية لتعزيز بناء القدرات البشرية يف 3
 املعنية؛ التعاون مع املؤسسات األكادميية

تكون األولوية  أن النامية، مبا يف ذلك البلدان ممثلي ملشاركة الداعمة والوسائل السبل بتحديد 4
 ونشر ادلالحت الثالثة القطاعات اجتماعات نح ملن يقدمون مسامهات من أجل حضور  ِ امل  تقدمي  يف

 ؛التقييس بشأن املعلومات

 امليدان؛ هذا بزيادة التعاون مع املنظمات اإلقليمية ذات الصلة ودعم عملها يف 5
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َ  املراج ع( 44 قراربتنفيذ خطة العمل املقرتنة بالاملتعلقة  اآلليات إلعداد وتقدمي التقارير بتعزيز 6      
 املمتدة ألربع سنوات لكل مكتب؛اخلطط التشغيلية يراعي  مبا) 2016احلمامات،  يف

مبواصلة التعاون على الصعيد اإلقليمي إلعطاء مزيد من الزخم لتطوير برنامج "سد الفجوة  7
 املناطق؛" لدى قطاع تقييس االتصاالت يف هذه (BSG) التقييسية

خدام خدمة استبضمان النفاذ على قدم املساواة إىل االجتماعات اإللكرتونية لالحتاد من خالل  8
 ؛            ُ   املشاركة عند ب عد

ات قطاع الوقت املناسب للبلدان النامية على أساس توصي بتشجيع وضع املبادئ التوجيهية يف 9
ذلك  يف امبسيما قضايا التقييس ذات األولوية  االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت، وال

 حتاد؛اال إدخال التكنولوجيات اجلديدة أو االنتقال إليها، وكذلك إعداد وتطبيق توصيات

ة وأفضل مجيع املبادئ التوجيهية والتوصيات والتقارير التقنيبتوحيد                  ّ   بالقيام على حنو فع ال  10
صاالت من تقييس االتقطاع االتصاالت الراديوية و  حاالت االستعمال اليت يعدها قطاعاملمارسات و 

لكفيلة اخالل استعمال أدوات االحتاد على شبكة اإلنرتنت، وبتحديد االسرتاتيجيات واآلليات 
 ،ل املعرفةمن املبادرة باستعماهلا لتسريع نق هاذه األدوات ومتكينهلالدول األعضاء  بتيسري استعمال

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

تصاالت وإىل ميدان تقييس اال يف الفجوة سد صندوقإىل  (مالية وعينية) إىل تقدمي مسامهات طوعية
قطاعاته الثالثة ومكاتبه اإلقليمية  ومبادرات االحتادات إجراءلدعم  ملموسةاختاذ تدابري 

 ،الصدد هذا يف

 يدعو الدول األعضاء

طاع مع مراعاة املبادئ التوجيهية املقدمة من ق "أمانات تقييس وطنية"إىل دراسة إمكانية تنفيذ  1
 ؛سد الفجوة التقييسية خاصة يف البلدان الناميةتقييس االتصاالت يف إطار برنامج 

إىل اقرتاح مرشحني ملناصب رؤساء ونواب رؤساء جلان الدراسات يف قطاعات االحتاد الثالثة  2
 خاصة من البلدان النامية؛

  



497 Res. 123  

 

إىل مواصلة إنشاء هيئات تقييس وطنية وإقليمية، حسب االقتضاء، وتشجيع إشراك هذه  3
لقطاع تقييس  تابعةال ليميةالكيانات يف أعمال التقييس باالحتاد وتنسيق االجتماعات مع األفرقة اإلق

ا واحتاالتصاالت، وذلك بصفة رئيسية لتمكني البلدان النامية من  ا يفالتعبري عن أولويا جمال  ياجا
 ؛التقييس

ً                       إىل استضافة اجتماعات األفرقة اإلقليمية وجلان الدراسات فضال  عن األحداث الدولية أو  4                                                     
اصة يف البلدان الحتاد خلك) املتعلقة بأنشطة التقييس ذل إىل اإلقليمية (املنتديات وورش العمل وما

 النامية؛
واهليئات األكادميية واألطراف الفاعلة على  (SME) إىل حث الشركات الصغرية واملتوسطة 5

 املستوى الوطين من البلدان النامية على املشاركة يف أنشطة التقييس لالحتاد.

 

 -) 2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006(املراجع يف أنطاليا،  -) 2002مراكش، (
 )2018(املراجع يف ديب،  - )2014بوسان،  يف (املراجع
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 )2006(املراجع يف أنطاليا،  124القـرار 

 1دعم الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا

 )،2006أنطاليا، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (

 يضع يف اعتباره إذ

أحكام دستور االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن قطاع تنمية االتصاالت، الواردة يف الفصل الرابع 
يتعلق، يف مجلة أمور، بدور القطاع يف بناء الوعي بأثر االتصاالت على التنمية  منه، وال سيما ما

ية خدمات النهوض بتنم االقتصادية واالجتماعية على الصعيد الوطين، ودوره كعامل حافز يف
وشبكات االتصاالت وتوسيعها وتشغيلها، ال سيما يف البلدان النامية، واحلاجة إىل مواصلة 

 وتعزيز التعاون مع منظمات االتصاالت اإلقليمية ومنظمات االتصاالت األخرى،

 وإذ يضع يف اعتباره كذلك

ت ضني بشأن البنية التحتية لالتصاال) ملؤمتر املندوبني املفو 2002(املراجع يف مراكش،  31القرار 
 االجتماعية واالقتصادية والثقافية الذي يؤكد:الالزمة للتنمية 

 أن االتصاالت شرط أساسي للتنمية؛ -

 ؛تأثري االتصاالت على الزراعة والصحة والتعليم والنقل واملستوطنات البشرية، إخل -

 البلدان النامية،االخنفاض املستمر يف املوارد املتاحة للتنمية يف  -

 وإذ يالحظ

ا، أعادت تأكيد االلتزام أ )  ا وقرارا  زيادةب أن املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت، يف إعالنا
توسيع وتنمية خدمات االتصاالت يف البلدان النامية وتسخري الطاقات لتطبيق اخلدمات اجلديدة 

 واملبتكرة؛
  

_______________ 
     ً                                              رهنا  بالقيود املالية اليت يضعها مؤمتر املندوبني املفوضني. 1
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تتضمن فصلني رئيسيني عن تنمية البنية التحتية العاملية اعتماد خطة عمل الدوحة اليت  ب)
                                            ً  للمعلومات والربنامج اخلاص لصاحل أقل البلدان منوا ،

 وإذ يدرك

لس، يف قراره  )، قد حث هذا 2002 بشأن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (إسطنبول، 1184أن ا
 قمية"،املؤمتر على أن يركز بشكل خاص على مشكلة "سد الفجوة الر 

             ً وإذ حييط علما  

باعتماد "الشراكة اجلديدة من أجل  56/37باعرتاف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها  أ ) 
" يف مؤمتر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة اإلفريقية يف الدورة العادية (NEPAD)تنمية إفريقيا 

 ؛2001السابعة والثالثني املنعقدة يف لوساكا يف يوليو 

باإلجراءات املتعلقة بالشراكة اجلديدة من أجل تنمية إفريقيا، واملشار إليها يف ملحق  )ب
 القرار؛ هذا

لس االقتصادي واالجتماعي بشأن دور منظومة األمم املتحدة ج)  يف باإلعالن الصادر عن ا
 دعم جهود البلدان اإلفريقية لتحقيق التنمية املستدامة،

              ً وإذ يأخذ علما  

بشأن االستعراض  56/218باألحكام الواردة يف منطوق قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  أ ) 
 2002 والتقييم النهائيني لربنامج األمم املتحدة اجلديد للتنمية يف إفريقيا، بشأن النظر خالل عام
يقيا، ر يف خطط وطرائق مشاركة األمم املتحدة يف املستقبل يف الشراكة اجلديدة من أجل تنمية إف

تمع الدويل إىل دعم املبادرة اإلفريقية اجلديدة وضمان  والذي يدعو منظومة األمم املتحدة وا
 التمثيل الفعال؛

تمع املعلومات واألعمال اجلارية لتنفيذ خطة  ب) بنتائج مرحليت جنيف وتونس للقمة العاملية 
 ؛(ARAPKE)العمل اإلقليمية اإلفريقية القتصاد املعرفة 
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بنداء قمة جلنة رؤساء الدول واحلكومات املعنية بتنفيذ مبادرة الشراكة اجلديدة من أجل تنمية  )ج
                     ّ                                       الداعي إىل التنفيذ الفع ال لربنامج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  2004نوفمرب  23إفريقيا يف 

 هذه املبادرة؛ يف

ملعلومات ني عن االتصاالت وتكنولوجيا ابالطلب الوارد يف إعالن أبوجا للوزراء األفارقة املسؤول ) د
واالتصاالت بشأن تنمية البنية التحتية لتوفري املوارد املالية املالئمة لدعم أنشطة تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت هلذه املبادرة،

 وإذ يعرتف
أنه على الرغم مما سجلته املنطقة اإلفريقية من النمو والتوسع املبهرين يف االتصاالت/تكنولوجيا 

تظل مصادر قلق كثرية )، 1998املعلومات واالتصاالت منذ املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (فاليتا، 
 الفجوة الرقمية اتساعها،واختالفات كبرية قائمة يف املنطقة كما تواصل 

 يعرتف كذلكوإذ 
 ً ا  أن تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتنمية البىن التحتية لالتصاالت يف إفريقيا يتطلبان دعم

 للربامج واملبادرات على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي،

 يقرر تكليف مدير مكتب تنمية االتصاالت
ا جاء فيها االتصاالت فيما يتعلق مب              ً     ً                                   أن يويل اهتماما  خاصا  إىل تنفيذ أحكام خطة عمل قطاع تنمية 

ّ                   من دعم للشراكة اجلديدة من أجل تنمية إفريقيا، وأن خيصص من املوارد ما ميك ن من مراقبة تنفيذ                                                                    
 هذه األحكام بصفة دائمة،

 يطلب من األمني العام
 سيما من التعبئة وإتاحة املوارد املالية املالئمة ألنشطة دعم الشراكة اجلديدة من أجل تنمية إفريقيا، 

 صندوق تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 

 )2006(املراجع يف أنطاليا،  -) 2002مراكش، (
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 )2006(املراجع يف أنطاليا،  124ملحـق القـرار 

 اإلجراءات المتخذة من أجل الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا

 التحتيةالبنية  1
 البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إعداد اخلطط الرئيسية لتطوير ’1‘
 تسهيل إدخال التكنولوجيات الرقمية، ال سيما يف البث اإلذاعي ’2‘

تقدمي الدعم لكل املشاريع اليت تشجع على تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكامل  ’3‘
) ومبادرة املدارس EASSyلشرقية (دون اإلقليمي واإلقليمي، مثل مشروع الكبل البحري إلفريقيا ا

ومشاريع منظمة )، NEPADاإللكرتونية يف إطار الشراكة اجلديدة من أجل تنمية إفريقيا (
)، ومكاتب الربيد اإللكرتونية RASCOMاالتصاالت الساتلية اإلفريقية اإلقليمية (

طقة ت ملن)، ومشروع البنية التحتية للمعلوماCOMTEL                         ِ    اإلفريقية، ومشروع شركة كومت ل (
الشبكات اإلفريقية )، ومشاريع SRIIاجلماعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي (

)INTELCOM II( املعرفة )، ومشاريع خطة العمل اإلقليمية اإلفريقية القتصادARAPKE،( 
 وغريها

 إنشاء نقاط التبادل الوطنية لإلنرتنت والتوصيل بينها ’4‘

لصيانة الوظيفية واعتماد هذه التدابري واملهام اجلديدة ملراكز اتقييم أثر تدابري تعزيز القدرات  ’5‘
 دون اإلقليمية

 تشجيع إنشاء حتالفات تكنولوجية لتعزيز البحث والتطوير على الصعيد اإلقليمي ’6‘

 البيئة: التطوير والتنفيذ 2
 رؤية واسرتاتيجية وخطة عمل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لكل إفريقيا ’1‘
لرتابط ارؤية واسرتاتيجيات وطنية لتطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأقصى قدر من  ’2‘

 مع االسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية وخاصة ورقة اسرتاتيجية التخفيف من وطأة الفقر
 إعداد إطار سياسة واسرتاتيجية وطنية للنفاذ الشامل ’3‘

 تنظيمية على الصعيد دون اإلقليميتقدمي الدعم لتنسيق األطر السياسية وال ’4‘
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 بناء القدرات والتعاون والشراكات 3
 لالتصاالت بتقدمي الدعم اإلداري واملساعدة يف اخلربة التقنية اإلفريقيدعم االحتاد  ’1‘

 دعم صياغة ختطيط وإدارة طيف الرتدد على األصعدة الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية ’2‘
التدريب على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وشبكة مراكز التميز يف دعم تعزيز مؤسسات  ’3‘

 املنطقة
إنشاء آلية للتعاون بني املؤسسات اإلقليمية اليت تقدم املساعدة اإلمنائية إىل البلدان اإلفريقية  ’4‘

 يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 ااملعلومات واالتصاالت يف إفريقي إنشاء جمموعة تفكري إقليمية خمصصة لتكنولوجيا ’5‘

 تعزيز االحتادات دون اإلقليمية لتنظيم االتصاالت ’6‘
 تعزيز شراكات القطاعني العام واخلاص ’7‘
 إنشاء قاعدة بيانات إفريقية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ’8‘
جيا املعلومات تكنولو تعزيز قدرات االحتادات االقتصادية اإلقليمية لتحسني تنفيذ مشاريع  ’9‘

ا  واالتصاالت ومبادرا
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َ    مراج ع يفال( 125 القـرار  )8201، ديب    

 فلسطين إلى والدعم المساعدة تقديم
 اتصاالتها شبكات بناء إلعادة

 ،)2018(ديب،  لالتصاالت الدويللالحتاد  املفوضني املندوبني مؤمتر إن

       ِّ إذ يذك ر

َ            (املراج ع يف بوسان،  125بالقرار  ) أ  َ    (املراج ع يف 125والقرار  )2014      ) 2010غواداالخارا،       
َ    (املراج ع يف 125 والقرار َ    (املراج ع يف 99والقرار  )2002 مراكش،( 125 والقرار) 2006أنطاليا،        بوسان،       
َ    املراج ع يف( 99 القرار) و 2014  املندوبني ملؤمتر) 1994 كيوتو،( 32 والقرار) 2010 غواداالخارا،     

 املفوضني؛

َ                 (املراج ع يف بوينس آيرس،  18 بالقرار ب) َ    (املراج ع يف 18) والقرار 2017       18 ) والقرار2014ديب،       
َ    (املراج ع يف َ    (املراج ع يف 18) والقرار 2010آباد،  حيدر       َ   (املراج ع  18 )، والقرار2006الدوحة،             

 ؛(WTDC)االتصاالت  العاملي لتنمية) للمؤمتر 1998 (فاليتا، 18 ) والقرار2002 إسطنبول، يف

 اإلنسان؛ حلقوق العاملي واإلعالن املتحدة األمم مبيثاق )ج

 إىل السعي" وبالتحديداالحتاد  أهداف بني مناالحتاد  دستور من 7و 6الرقمان  عليه ينص امب ) د
 ستعمالال الرتويج"و "العامل سكان مجيع إىل االتصاالت يف اجلديدة التكنولوجيات مزايا إيصال

 ؛"السلمية العالقات تسهيل سبيل يف االتصاالت خدمات

 تقرر والذي (UNGA) املتحدة لألمم العامة الصادر عن اجلمعية 67/19 القرار علية ينص امب ) ه
نح ل مبقتضاه ُ     "أن مي   ؛املتحدة األمم يف صفة دولة مراقبة غري عضو "فلسطني    

الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة الذي يعرتف حبق الشعب الفلسطيين  67/229بالقرار  ) و
                                         ً                                              السيادة الدائمة على موارده الطبيعية وحتديدا  موارد األراضي واملياه والطاقة وغريها من املوارد  يف

 الشرقية؛ األراضي الفلسطينية احملتلة مبا فيها القدس الطبيعية، يف

َ    (املراج ع يف 9بالقرار  ز )  أنب) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت الذي يعرتف 2017بوينس آيرس،       
  ،أراضيها على الطيف استعمال إدارة يف السيادة حق دولة لكل
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 اعتباره يف يضع وإذ
 من العامل يف منواأل السالم تدعيم إىل يهدفان واتفاقيته لالتصاالت الدويلاالحتاد  دستور أن ) أ 

 املعنية؛ الشعوب بني التفاهم وحتسني الدويل التعاون تنمية أجل
 لديها تاالتصاال قطاع تنمية أجل من فلسطني إىل املساعدة تقدمي بشأناالحتاد  سياسة أن )ب
 السائدة؛ األوضاع بسبب أهدافها بعد حتقق مل ولكنها بالكفاءة، متيزت قد
 بناء من هلا دب الف اجلديد املعلومات جمتمع يف فعالة مشاركة تشارك أن لفلسطني كان  إذا أنه )ج

 لديها، املعلومات جمتمع
 كذلك  اعتباره يف يضع وإذ

 االقتصادية التنمية يف       ً جوهريا        ً جانبا   يشكل عليها ُ     ي عتمد حديثة اتصاالت شبكة إنشاء أن ) أ 
 الفلسطيين؛ الشعب ملستقبل القصوى باألمهية ويتسم واالجتماعية

 حديثة اتصاالت شبكة إلنشاء فلسطني مساعدة يف     ً مهما       ً دورا   الدويل للمجتمع أن )ب
 عليها؛ ُ     ي عتمد

 باتالصعو  بسبب دولية اتصاالت شبكات لديها ليس الراهن الوقت يف فلسطني أن )ج
 إنشائها، يف

 باله عن غيبي ال وإذ
 ،االحتاد دستور ديباجة يف الواردة األساسية املبادئ

 يالحظ وإذ
 ااتصاال لتنمية فلسطني إىل (BDT) االتصاالت تنمية مكتب من املقدمة األجل الطويلة التقنية املساعدة

 شىت يف اعدةاملس تقدمي إىل امللحة واحلاجة ،املفوضني املندوبني ملؤمتر) 1994 كيوتو،( 32 للقرار       ً تنفيذا  
 واملعلومات، االتصاالت جماالت

 القلق ببالغ يالحظ وإذ
 فلسطني اليت حتول دون النفاذ إىل وسائل الراهنة يفالقيود والصعوبات املتصلة باحلالة 

ا واليت تشكل عائقاً مستمراً  (ICT) االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ا وتطبيقا وخدما
 فلسطني، تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يفأمام 
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 يقرر

 )1994 كيوتو،( املفوضني املندوبني مؤمتر بعد افيه الشروع مت اليت العمل خطة وتعزيز مواصلة 1
 قطاع من متخصصة مبساعدة ،االحتاد يف (ITU-D) االتصاالت تنمية قطاع أنشطة إطار يف

 املساعدة تقدمي بغية ،االحتاد يف (ITU-T) االتصاالت تقييسقطاع و  (ITU-R) الراديوية االتصاالت
ا التحتية البنية بناء إلعادة فلسطني إىل والدعم  الالزمة ملؤسساتا إقامة وإعادة وتطويرها، التصاال

 وإدارة رتقيمال خطة ذلك ا يفمب لالتصاالت، والتنظيمي التشريعي اإلطار ووضع القطاع، هذا يف
 ؛للمساعدة ألخرىا األشكال ومجيع ،البشرية املوارد وتنمية التعريفة ومسائل الراديوية الرتددات طيف

الرتدد  من احلصول على طيف ، بتقدمي املساعدة إليها،على وجه السرعةمتكني فلسطني  2
ا الالسلكية ا وخدما يما تلك املتصلة س ال ،الراديوي املطلوب وإدارته لتشغيل شبكات اتصاال

، MHz 694-470 نطاق الرتددات باالنتقال والتحول إىل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف
الناجم عن  MHz 862-694استغالل نطاق الرتددات سرعة فلسطني من وحتديد آليات متكن 
ستخدامات وتطبيقات اخلدمات املتنقلة عريضة النطاق، مع مراعاة إىل ا عملية التحول الرقمي

وإبداء دعم لقيام فلسطني باستخدام اجلديد من األنظمة  ،االتفاق املؤقت املوقع بني األطراف
، والرتددات الراديوية 2020-احلديثة، كاالتصاالت املتنقلة الدوليةوالشبكات املتنقلة والثابتة 

ا، وإنشاء بوابات دولية لفلسطني،  االت وذلك من خالل التعاون التام ملكتب االتصاملقرتنة 
 ودعمهما؛ (BDT) ومكتب تنمية االتصاالت (BR) الراديوية

يذ ة االتصاالت بضمان تنفأن يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية ومدير مكتب تنمي 3
 القرار، هذا

 األعضاء الدولحيث 

 :يلي ما حتقيق سبيل يف املمكنة اجلهود كل  تبذل أنعلى 

 لالتصاالت؛ الفلسطينية التحتية البنية على احملافظة ‘1’

 األرضية حملطاتا ذلك ا يفمب ا اخلاصة الدولية النفاذ شبكات إنشاءتسهيل قيام فلسطني ب ‘2’
 الصغرية؛ واملوجات البصرية األلياف وأنظمة البحرية والكبالت الساتلية
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                                           ً                                   تقدمي كل أشكال الدعم واملساعدة إىل فلسطني ثنائيا  أو من خالل اإلجراءات التنفيذية اليت  ‘3’
ا االحتاد الدويل لالتصاالت يف  لفلسطينيةا االتصاالت شبكة بناء عادةهذا الشأن، إل يقوم 

 وتطويرها؛ وترميمها

ا اسرتداد مساعدة فلسطني يف ‘4’  ادرة؛والص الواردة الدولية احلركة عن العائدة استحقاقا

 بناء ذلك ا يفمب االتصاالت تنمية مكتب مشاريع تنفيذ لدعمتقدمي املساعدة إىل فلسطني  ‘5’
 البشرية، املوارد قدرات

 جملس االحتاد يدعو

 القرار، هذا تنفيذ على    ً عمال   املتاحة املوارد ضمن الالزمة األموال ختصيص إىل

 االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف

 بعني     ً آخذا   ،ااتصاال تنمية أجل من فلسطني إىل املقدمة التقنية املساعدة وتعزيز مبواصلة 1
 خالل ساعدةاملهذه  تقدمي واجهت اليت الصعوبات وتصاعد تزايد على التغلب ضرورة االعتبار
 ؛2002 عام منذ السابقة املرحلة

 شبكات إنشاء إىل دف ،االتصاالت تنمية مكتب اختصاصات إطار يف مناسبة تدابري باختاذ 2
 البصرية ليافاأل وأنظمة البحرية، والكبالت والساتلية األرضية احملطات ذلك ا يفمب الدويل النفاذ

 الصغرية؛ واملوجات

ة اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوين واحلكوماإللكرتونية مشاريع من قبيل مشاريع الصحة تنفيذ ب 3
 ،جراء مشاوراتكإ  للمساعدة وختطيط الطيف وإدارته وتنمية املوارد البشرية، ومجيع األشكال األخرى

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

اد ت باالحتالتعاون مع قطاع تنمية االتصاال االحتادبالتكفل بأن يواصل قطاع االتصاالت الراديوية ب
 القرار، هذاتنفيذ  يف
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 العام األمني يكلف

ا اليت األخرى القرارات ومجيع القرار هذا تنفيذ يكفل بأن 1  املفوضني دوبنياملن مؤمترات اختذ
 الرتدد، ختصيصات عن التبليغ ومعاجلة الدويل النفاذ بشفرة يتعلق مافي سيما وال فلسطني، بشأن
لس إىل تقارير بتقدمي دورية بصفة والقيام  ل؛املسائ هذه بشأن احملرز التقدم عن ا

 لكفالة أعاله، قرر""ي لفقرة     ً وفقا   الثالثةاالحتاد  قطاعات ا تضطلع اليت األنشطة ينسق أنب 2
 الصدد هذا يف     ً ريرا  تق يرفع وأن فلسطني، لصاحل املنجزةاالحتاد  أعمال يف الفعالية من ممكن قدر أكرب
لس إىل  ؛يعواضامل هذه يف احملرز التقدم عن القادم املفوضني املندوبني مؤمتر وإىل ا

لس                ً      ً    بأن يقدم تقريرا  سنويا  إىل  3  تنفيذ هذا القرار. يف بشأن التقدم احملرزا

 

 -) 2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2002مراكش، (
 )2018(املراجع يف ديب، 
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 )2010(املراجع يف غواداالخارا،  126القـرار 

 مساعدة والدعم إلى جمهورية صربياتقديم ال
                               َّ  أنظمتها اإلذاعية العمومية المدم رة إلعادة بناء

 )،2010 إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (غواداالخارا،
ّ  إذ يذك ر       

ي يف ميثاق األمم املتحدة ويف اإلعالن العاملباملبادئ واملقاصد واألهداف النبيلة املتجسدة  أ ) 
 اإلنسان؛ حلقوق

 من دستور االحتاد، 1 بأهداف االحتاد الدويل لالتصاالت املنصوص عليها يف املادة ب)
 وإذ يالحظ

 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني؛2006 أنطاليا،ع يف      َ املراج  ( 126 القرار أ ) 
 االتصاالت؛ ) للمؤمتر العاملي لتنمية2006 ع يف الدوحة،      َ (املراج   33 القرار ب)
أن الدور الرئيسي الذي يؤديه االحتاد الدويل لالتصاالت يف إعادة بناء قطاع االتصاالت  ج)
 النطاق، واسعباعرتاف البلد حيظى  يف

 بكل التقديروإذ يالحظ 
لقرارين ا اجلهود اليت بذهلا األمني العام لالحتاد ومدير مكتب تنمية االتصاالت من أجل تنفيذ

 أعاله، املذكورين
 وإذ يدرك

اعية غىن عنه لتعزيز التنمية االجتم واالتصاالت أمر ال لإلذاعةأن وجود أنظمة عمومية موثوقة  أ ) 
 حروب؛ سيما البلدان اليت عانت من كوارث طبيعية أو صراعات داخلية أو واالقتصادية للبلدان، ال

"هيئة  الكيان العام املسمىأي صربيا، مجهورية   ً    يثا  يف املنشأ حد لإلذاعة رفق العمومياملأن  ب)
                 ً     ً                           "، الذي كان سابقا  جزءا  من هيئة اإلذاعة والتلفزيون (ETV)تشغيل تعدد اإلرسال اإلذاعي والشبكات 

 جسيمة؛                        ً الصربية، قد تكبد أضرارا  
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موضع اهتمام ينبغي أن تكون  (ETV) العمومية يف صربيا اإلذاعةأن األضرار اليت حلقت بأنظمة  ج)
تمع الدويل بأسره، ال  لالتصاالت؛ سيما االحتاد الدويل ا

كيان هي   ،ةلإلذاع، باعتبارها هيئة عمومية أن هيئة تشغيل تعدد اإلرسال اإلذاعي والشبكات د )
 ؛2012 أبريل 4 عام من املتوقع أن يبدأ بث الربامج التلفزيونية الرقمية يف

 بنظامهااء يف املستقبل القريب، االرتق  ظل الظروف الراهنة والأنه لن يكون بوسع صربيا، يف ه )
تمع بو  لإلذاعة العمومي عملية االنتقال إىل اإلذاعة الرقمية إىل مستوى مقبول دون مساعدة من ا

 دولية، الدويل، سواء قدمت على أساس ثنائي أو من خالل منظمات

 يقـرر
امليزانية  وموارد يف االحتاد قطاع تنمية االتصاالت مواصلة األعمال اخلاصة املتخذة، يف إطار 1

 االتصاالت؛ املتاحة له، ومبساعدة متخصصة من قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس

 تقدمي مساعدة مالئمة؛ 2

 ،لإلذاعةدعم صربيا يف إعادة بناء أنظمتها العمومية  3

 يناشد الدول األعضاء
 ميكنها من مساعدة؛ أن تقدم كل ما 1

يف شكل ثنائي أو من خالل األعمال اخلاصة لالحتاد  أن تقدم الدعم حلكومة صربيا، إما 2
 األعمال، املشار إليها أعاله، ويف مجيع األحوال بالتنسيق مع هذه

لس  يكلف ا
 األعمال، ملواصلة هذه ،يف حدود املوارد املتاحة ،بأن خيصص االعتمادات املالية الالزمة

 االتصاالت يكلف مدير مكتب تنمية
 املالئمة، األعمالأن يستخدم االعتمادات الضرورية، يف حدود املوارد املتاحة، ملواصلة 
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 يكلف األمني العام
ا قطاعات االحتاد وفقا  ملا 1  أعاله؛ ورد                                              ً   أن ينسق األنشطة اليت تضطلع 

 املستطاع؛                    ّ       االحتاد لصاحل صربيا فع الة قدر أعمالأن يعمل على أن تكون  2

ذا الشأن إىل  3  .االحتاد جملس              ً              أن يقدم تقريرا  

 )2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006(املراجع يف أنطاليا،  -) 2002مراكش، (
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 )2002(مراكش،  127القـرار 

 تقديم المساعدة والدعم إلى حكومة أفغانستان
 من أجل إعادة بناء نظام اتصاالتها

 )،2002إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (مراكش، 

 إذ يذكر
 بأهداف االحتاد الدويل لالتصاالت وغاياته النبيلة والدور الرئيسي الذي ميكن أن يؤديه االحتاد

 إعادة بناء قطاع االتصاالت، يف

 وإذ يدرك
سيما  وال لتعزيز التنمية االقتصادية للبلدان،أن وجود نظام اتصاالت يعول عليه أمر ال غىن عنه  أ ) 

 البلدان اليت عانت من النـزاعات أو احلروب؛

سنة وحيتاج إىل عناية  24أن نظام االتصاالت يف أفغانستان قد دمر نتيجة للحروب اليت دامت  ب)
 عاجلة من أجل إعادة بناء عناصره األساسية؛

غي                     ً      ً                 فغانستان بوصفها بلدا  خارجا  من نزاع مسلح ينبأن الظروف احلالية لنظام االتصاالت يف أ ج)
تمع الدويل بأسره، ال سيما االحتاد الدويل لالتصاالت؛  أن تكون موضع اهتمام ا

تمع  د )                          ً                                                        أن أفغانستان، بوصفها بلدا  مزقته احلروب، لن تستطيع، بدون مساعدة ودعم شامل من ا
تماعي ة لالتصاالت والضرورية يف إعادة البناء االجالدويل، أن تعيد بناء بنيتها التحتية األساسي

 واالقتصادي للبلد،

 يقـرر
اختاذ إجراءات خاصة يف إطار قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد، ومبساعدة متخصصة من  1

 قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد؛

 ا،تقدمي مساعدة ودعم مالئمني حلكومة أفغانستان إلعادة بناء نظام اتصاال 2
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 يهيب بالدول األعضاء
أن تقدم كل ما ميكنها من مساعدة ودعم إىل حكومة أفغانستان يف شكل ثنائي أو من خالل 

ا االحتاد واملشار إليها آنفا ،                                                   ً  اإلجراءات اخلاصة اليت يقوم 
لس  يكلف ا

  ً  فا ،ا آنأن خيصص األموال الالزمة يف حدود املوارد املتاحة للشروع يف اإلجراءات املشار إليه
 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

 أن يكفل تعبئة املوارد الكافية، مبا يف ذلك من امليزانية الداخلية، لتنفيذ اإلجراءات املقرتحة؛ 1
 أن يكفل أن تكون اإلجراءات اليت يتخذها االحتاد لصاحل أفغانستان فعالة بقدر اإلمكان؛ 2
ل 3 ذا الشأن إىل ا  س.              ً                 أن يقدم تقريرا  
 

 )2002مراكش، (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



513 Res. 130  

 

َ    مراج ع يفال( 130 القـرار  )8201، ديب    

 واألمن الثقة بناء مجال في حاداالت دور تعزيز
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام في

 ،)2018ديب، ( لالتصاالت الدويللالحتاد  املفوضني املندوبني مؤمتر إن

       ِّ إذ يذك ر

 املعلومات تكنولوجيات تسخريلألمم املتحدة، بشأن  العامة لجمعيةل 68/198 قراربال أ ) 
 ؛التنمية ألغراض (ICT) واالتصاالت

 لرقمي؛ا العصر يف اخلصوصية يف احلقالعامة لألمم املتحدة، بشأن  للجمعية 71/199بالقرار  )ب

 املعلومات ميدان يف بشأن التطوراتلألمم املتحدة،  العامة لجمعيةل 68/243بالقرار  ج)
 الدويل؛ األمن سياق يف واالتصاالت

 ؛إنشاء ثقافة أمنية عاملية للفضاء احلاسويب بشأنالعامة لألمم املتحدة،  للجمعية 57/239بالقرار  ) د

للجمعية العامة لألمم املتحدة، بشأن إرساء ثقافة عاملية تكفل أمن الفضاء  64/211بالقرار  ) ه
 ؛علوماتللماإللكرتوين وتقييم اجلهود الوطنية الرامية إىل محاية اهلياكل األساسية احليوية 

 نتائج تنفيذ بشأن (WSIS+10) املعلومات تمع العاملية للقمة املستوى الرفيع احلدثبيان ب ) و
 بعد ملا للقمة WSIS+10 احلدث ورؤية سنوات عشر مضي بعد املعلومات تمع العاملية القمة
 على) 2014 جنيف،( تنسيقهاالحتاد  توىل الذي احلدث هذا يف اعتمادمها مت اللذين ،2015 عام

 املتحدة األمم وكاالت مع (MPP) املتعددين املصلحة ألصحاب التحضريية املنصة عملية أساس
 املندوبني رمؤمت وأقرمها املعلومات تمع العاملية القمة يف املصلحة أصحاب لكل واجلامع األخرى
 ؛تحدةامل لألمم العامة للجمعية الشامل لالستعراض تقدميهما مت واللذين) 2014 بوسان،( املفوضني

 املستوى فيعالر  لالجتماع اخلتامية الوثيقة بشأن املتحدة، لألمم العامة للجمعية 70/125 بالقرار ز )
 مات؛املعلو  تمع العاملية القمةنتائج  لتنفيذ العام االستعراض بشأن العامة للجمعية
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َ   املراج ع ( 174قرار بال ح) لدويل ا االحتاددور بشأن املندوبني املفوضني،  ملؤمتر )2014، بوسان يف    
تكنولوجيا االستعمال غري القانوين لمبخاطر  املتعلقة قضايا السياسة العامة الدولية لالتصاالت يف

 ؛املعلومات واالتصاالت

َ  املراج ع( 179 بالقرار )ط  لىع األطفال محاية يف االحتاد دور بشأن املؤمتر، هلذا) 2018 ديب، يف     
 اخلط؛

َ   املراج ع ( 181القرار ب ي)  التعاريف، بشأن ملؤمتر املندوبني املفوضني )2010غواداالخارا،  يف    
 ؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استعماليف  املتعلقة ببناء الثقة واألمنواملصطلحات 

َ         (املراج ع يف ديب،  196بالقرار  ك) محاية مستعملي/مستهلكي خدمات ) هلذا املؤمتر، بشأن 2018     
 ؛االتصاالت

َ    املراج ع يف( 45لقرار اب )ل بشأن آليات  ،(WTDC)للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  )2014ديب،      
 ؛حاميةاالقت مكافحة الرسائلو  مواجهة ذلك يف امب ال األمن السيرباين،جم يف تعزيز التعاون

َ    (املراج ع يف 140بالقرار  ) م لقمة انتائج تنفيذ  يفاالحتاد دور ) هلذا املؤمتر، بشأن 2018ديب،       
تمع املعلومات  ؛يذهااملتحدة لتنف االستعراض الشامل للجمعية العامة لألمم ويف العاملية 

َ    (املراج ع يف 58القرار ب ن)  للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن تشجيع إنشاء) 2012ديب،       
 ؛1البلدان النامية سيما يف وطنية للتصدي للحوادث احلاسوبية الأفرقة 

َ   املراج ع ( 67القرار ب س)  أن دور) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بش2017يف بوينس آيرس،     
 يف محاية األطفال على اخلط؛ (ITU-D) الدويل لالتصاالتلالحتاد قطاع تنمية االتصاالت 

َ    (املراج ع يف 69 بالقرار )ع  اءإنش للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن) 2017بوينس آيرس،       
 ؛ابينه فيما والتعاون النامية، البلدان يف خاصة ،(CIRT) احلاسوبية للحوادث وطنية استجابة أفرقة

  
_______________ 

ا  1                    ً                                                                                      تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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ّ                      حد د مسائل األمن والسالمة  2009 دورته لعام الذي اعتمده جملس االحتاد يف 1305 بأن القرار )ف  
إطار عمل  ندرج يفالعامة اليت ت تواالستدامة واملتانة بالنسبة إىل اإلنرتنت كمسائل تتعلق بالسياسا

 لالتصاالت، االحتاد الدويل

 اعتباره يف يضع إذو 

 أكد من جديد أمهية بناء الثقة واألمناالحتاد  نسقهالذي  WSIS+10احلدث الرفيع املستوى  أن ) أ 
الصلة من  الفقرات ذات يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، على النحو املشار إليه يف

 ؛)2014(جنيف،  WSIS+10 للحدثالوثائق اخلتامية 

ا واالتصاالت للمعلومات التحتية للبنيةالبالغة  األمهية )ب  النشاط أشكال مجيعىل إ بالنسبة وتطبيقا
      ً  تقريبا ؛ واالقتصادي االجتماعي

امية التزام تونس وبرنامج عمل تونس والوثيقة اخلت األحكام املتصلة باألمن السيرباين يف ج)
تائج القمة ن لالجتماع رفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن االستعراض العام لتنفيذ

تمع املعلومات؛  العاملية 

 علوماتامل تكنولوجيا وتنمية تطبيق مع تظهر املصادر خمتلف من جديدة ديدات أن ) د
 لوماتاملع تكنولوجيا استعمال يف واألمن الثقة على تؤثر التهديدات هذه وأن واالتصاالت
 نمب اآلخرين، املصلحة وأصحاب القطاعات وأعضاء األعضاء الدول مجيع جانب من واالتصاالت

 السالم على ظاحلفا يف أثرها جانب إىل واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا مستعملي مجيع فيهم
 اليت ضعفال ومواطن التهديدات وأن األعضاء، الدول جلميع واالجتماعية االقتصادية التنمية ويف
 الوطنية احلدود عرب دةمتزاي أمنية حتديات ريتث تزال ال واألجهزة الشبكاتو  البنية التحتية منها تعاين

 دور تعزيز ياقالس هذا يف نفسه الوقت يف ويالحظ النامية، البلدان وخاصة البلدان، مجيع تواجهها
 وضرورة االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا استخدام يف واألمن الثقة بناء يف لالتصاالت الدويلاالحتاد 
 والدولية قليميةواإل الوطنية اآلليات وتكييف وتطوير القدرات وبناء الدويل التعاون تعزيز مواصلة
 ؛)ذلك إىل وما التفاهم، ومذكرات املمارسات، وأفضل االتفاقات، مثل(      ً حاليا   املوجودة املالئمة
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 حسب اين،السيرب  لألمن أخرى وإقليمية عاملية مشاريع لدعملالحتاد  العام األمني دعوة متت أنه ) ه
 أنشطتها يف للمشاركة الدعوة إليها وجهت النامية، البلدان خاصة البلدان، مجيع أن كما  االقتضاء،

 لالتصاالت؛ الدويل باالحتادذات الصلة 

 يشجع التعاون الدويل لالتصاالت، الذي لالحتاد الدويل (GCA)الربنامج العاملي لألمن السيرباين  )و 
ام استخد يف ن أجل تعزيز الثقة واألمناهلادف إىل اقرتاح اسرتاتيجيات إلجياد حلول م

 ؛االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 وطنية جراءاتإ يتطلبان والتهديدات التحديات هلذه والتصدي التحتية البنية هذه محاية أن )ز 
 هل واالستعداد مرتبط بأمن احلواسيب حادث أي وقوع من أجل منع منسقة وإقليمية ودولية

ذلك إنشاء  ا يف(مب الوطنية األصعدة على احلكومية السلطات جانب من عليه والتغلب له واالستجابة
 املواطننيو  اخلاص القطاع جانب ومن ،أفرقة وطنية لالستجابة للحوادث احلاسوبية) ودون الوطنية

وأن على االحتاد  ،على الصعيدين الدويل واإلقليمي والتنسيق التعاون يتطلبان ماك  واملستعملني،
ال، يف االضطالع بدور ريادي يف  وكفاءاته؛ إطار اختصاصاته هذا ا

ّ  ميك ن السيرباين لألمن املخاطر على والقائم التكراري النهج أن )ح  ممارسات يقوتطب تطوير من  
 تغريةامل الضعف ومواطن للتهديدات لتصديحسب احلاجة من أجل ا بطريقة السيرباين األمن

 لتكنولوجياتا ونشر تطور صلب يف تكون أن جيب ومتكررة متواصلة عملية هو األمن وأن باستمرار،
ا ا؛دورة  طوال تستمر وأن البداية من وتطبيقا  حيا

التكنولوجيات احلديثة لدعم القدرة على االكتشاف املبكر  يف احلاجة إىل إحراز تقدم مستمر )ط
ّ  احلواسيب ومعاجلتها بشكل منس قلألحداث أو احلوادث اليت تؤثر على أمن  املناسب،  الوقت ويف                         

ا تقويض توفر البىن التحتية احلرجة  أو احلوادث املتعلقة بأمن الشبكات احلاسوبية واليت من شأ
هذه  واحلاجة إىل اسرتاتيجيات تتيح احلد من أثراالحتاد  يف الدول األعضاء يف وسالمتها وسريتها

 املنصات؛ هديدات املتنامية اليت تتعرض هلا هذهاحلوادث وختفيف املخاطر والت
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للجمعية العامة لألمم املتحدة، الوثيقة اخلتامية لالجتماع الرفيع املستوى  70/125القرار  أن ي)
تمع املعلومات  تائجللجمعية العامة بشأن االستعراض العام لتنفيذ ن ، يقر (WSIS)القمة العاملية 

خدام تكنولوجيا بناء الثقة واألمن يف است      ً                    ، خاصة  البلدان النامية، يفالبلدانبالتحديات اليت تواجهها 
                                     ً                                                   املعلومات واالتصاالت وينادي بالرتكيز جمددا  على بناء القدرات والتعليم وتبادل املعارف واملمارسات 

ة الوعي د               ً                                                                التنظيمية إضافة  إىل تعزيز التعاون بني أصحاب املصلحة املتعددين على مجيع املستويات وزيا
 ؛   ً عفا  ض                                           ً                      ً       بني مستعملي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، خاصة  بني الفئات األكثر فقرا  واألشد 

 اإلنرتنت على     ً        أيضا  االعتماد ويزداد يتزايد، السيربانية اهلجماتالتهديدات السيربانية و  عدد أن )ك
 واملعلومات؛ اخلدمات إىل النفاذ ألغراض األساسية الشبكات من وغريها

معيار فيما يتعلق ببناء الثقة  300اعتمد حنو  (ITU-T)أن قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد  )ل
 واالتصاالت؛ استخدام تكنولوجيا املعلومات يف واألمن

 أفضل: واالتصاالت املعلومات شبكات تأمني( ITU-D 3/2 التقرير النهائي للمسألة ) م
التصاالت ا تنمية اليت يقوم بدراستها قطاع) السيرباين األمن ثقافة بناء أجل من املمارسات
 ؛(ITU-D) باالحتاد

االت واملنظمات يتطلب التعاون بني االحتاد الدويل لالتصبطبيعته معايري األمن السيرباين واقع أن  )ن
 الوطنية واإلقليمية والعاملية والقطاعية األخرى؛

 ؛تضع أو تنفذ اسرتاتيجيات وطنية لألمن السيرباين أن العديد من البلدان النامية س)

ومشاركة  دور إنوبالتايل، ف على الصعيد الدويل األمهية غاية يف مسألة أصبح السيرباين األمن أن ع)
ا املتحدة األمم بناء الثقة  يف لالتصاالت، الدويل االحتاد قبيل من الصلة، ذات املتخصصة ووكاال

 مهية؛يتسمان باأل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،استعمال  واألمن يف

دام ضمان الثقة واألمن يف استخ يفأصحاب املصلحة األدوار واملسؤوليات املختلفة جلميع  ف)
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

 أن بعض الشركات الصغرية واملتوسطة تواجه حتديات إضافية يف تنفيذ ممارسات األمن السيرباين، )ص
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        ً    وإقرارا  منه

ملعلومات لالتصاالت/تكنولوجيا االتحتية  السيرباين عنصر أساسي لتأمني البىناألمن بأن  أ ) 
 ؛االقتصاديةاالجتماعية و لتنمية إىل ا، كما أنه ركيزة أساسية بالنسبة واالتصاالت

، العاملي القتصادا منو يف     ً حامسا       ً عامال   يزال وال كان  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تطوير بأن )ب
 والثقة؛ األمن من أساس على وتنميتهمبا يف ذلك االقتصاد الرقمي 

 تكنولوجيا عمالاست يف واألمن الثقة بناء أكدت على أمهية املعلومات تمع العاملية القمة أنب )ج
 على عدديناملت املصلحة أصحاب جانب من التنفيذ ألعمال الكربى واألمهية واالتصاالت املعلومات
ا ،الدويل الصعيد  لوماتاملع تكنولوجيا استعمال يف واألمن الثقة بناء( 5جيم العمل خط وضعت وأ

 همةمب ليقوم املعلومات جمتمع بشأن تونس عمل برنامج يفاالحتاد دور  وحددت )واالتصاالت
ذه املهمة يف اخلط هذا تنفيذ تيسري/تنسيق من خالل  ألخرية،السنوات ا وأقرت باضطالع االحتاد 

 ؛املثال الربنامج العاملي لألمن السيرباين على سبيل

 2 واهلدفبوينس آيرس عمل  خطة اعتمد قد 2017 لعام االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر بأن ) د
 املعلومات تكنولوجيا استخدام يف بناء الثقة واألمن بشأن 2.2 سيما الناتج الوارد فيها وال
 (BDT) تاالتصاال تنمية مكتب لدى أولوية ذا      ً نشاطا   السيرباين األمن    ِّ يعني   حيث واالتصاالت،

عاملي لتنمية املؤمتر الو  ا؛ االضطالع املكتب على     َّ يتعني   اليت جماالت العمل الرئيسية وحيدد
َ   املراج ع ( 45 القرار اعتمداالتصاالت   األمن جمال يف التعاون آليات تعزيز بشأن ،)2014ديب،  يف    

 اسرتعاء إىل العام األمني دعا الذي االقتحامية، الرسائل ومكافحة مواجهة ذلك يف مبا السيرباين
وأن  بشأنه، إجراءات يلزم من ويتخذ ما فيه لينظر القرار ذا التايل املفوضني املندوبني مؤمتر اهتمام

لس وإىل مؤمتر املندوبني ملفوضني ا           ً                                                           يقدم تقريرا  عن نتائج جماالت العمل الرئيسية هذه إىل ا
َ   املراج ع ( 69 حسب االقتضاء؛ والقرار 2018 عام يف إنشاء  بتسهيل اخلاص) 2017بوينس آيرس،  يف    

 بينها؛ افيم والتعاون النامية، البلدان يف خاصة احلاسوبية، للحوادث وطنية استجابة أفرقة
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ينص على  2017بأن إعالن بوينس آيرس الذي اعتمده املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  ) ه
                                                ً استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فضال   أن: "بناء الثقة واالطمئنان واألمن يف

كومات حل                                                     ً        ً            عن محاية البيانات الشخصية من األولويات اليت تستدعي تعاونا  وتنسيقا  دوليني بني ا
ادل أفضل جمال بناء القدرات وتب واملنظمات ذات الصلة وشركات القطاع اخلاص والكيانات املعنية يف

املمارسات من أجل وضع السياسات العامة ذات الصلة والتدابري القانونية والتنظيمية والتقنية اليت 
      ً مل معا  املصلحة الع ، وأنه ينبغي ألصحابأمور عدة بني منتتناول محاية البيانات الشخصية، 

 لضمان موثوقية وأمن شبكات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت"؛

 إىل تفتقر اليت اءاألعض الدول يف احلاسوبية للحوادث الوطنية االستجابة أفرقة تشكيل لدعم أنهب ) و
 2016 عامل االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية اعتمدت إليها، احلاجة من الرغم على األفرقة هذه

(WTSA-16) املراج ع ( 58 القرار   َ  حاالت يف وطنية استجابة أفرقة إنشاء تشجيعبشأن  ،)2012ديب،  يف    
 2017 العاملي لتنمية االتصاالت لعام املؤمتر اعتمد كما  ،النامية للبلدان خاصة ،احلاسوبية احلوادث
َ   املراج ع ( 69 القرار إنشاء أفرقة استجابة وطنية للحوادث ل بشأن تسهي ،)2017بوينس آيرس،  يف    

 ذلك أفرقة استجابة للحوادث احلاسوبية تكون مسؤولة عن التعاون بني احلكومات، مبا يف احلاسوبية،
 ؛الصلة وأمهية التنسيق بني مجيع املنظمات ذات بينها فيما والتعاون النامية، البلدان يف خاصة

 وغري لشاملا النفاذ بادئمع االعرتاف مب": ما يلي على تنص اليت تونس التزام من 15 الفقرةب ) ز
 التنمية وىمست مراعاة وبضرورة البلدان جلميع واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إىل التمييزي

 نؤكد فإننا ي،التنمو  التوجه ذات املعلومات جمتمع نواحي واحرتام بلد لكل واالقتصادية االجتماعية
 تقرارواالس واألمن السالم تعزيز يف فعالة أداة هي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أن على

 واإلقليمية نيةالوط املستويات على القانون، وحكم الرشيدة واإلدارة االجتماعي والتالحم والدميقراطية
 ومنو قتصادياال النمو تعزيز يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا من االستفادة وميكن. والدولية

  الشبكات وأمن املعلومات وأمن البشرية القدرات وبناء التحتية بالبنية النهوض أن وندرك. املؤسسات
 لتحدياتل الفعالة املواجهة بضرورة كذلك  ونعرتف. الغايات هذه حتقيق يف حيوية أمور كلها

 أهداف عم تتفق ال ألغراض واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام عن الناجتة والتهديدات
ا الدوليني واألمن االستقرار حفظ  داخل يف التحتية نيةالب تكامل على     ً سيئا        ً تأثريا   تؤثر أن ميكن وبأ
 واردم استخدام إساءة منع على نعمل أن الضروري من لذلك .الدول تلك أمن على يؤثر مما الدول،

 ،"اناإلنس حقوق احرتام مع وذلك وإرهابية، إجرامية ألغراض املعلومات وتكنولوجيا املعلومات
االزدياد  التحديات النامجة عن سوء استعمال موارد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استمرت يف وأن

 ؛املعلومات تمع العاملية لقمةمنذ انعقاد ا
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 فيذتن أمام عديدة      ّ      قد عني  حتدياتالذي نسقه االحتاد  (WSIS+10) احلدث الرفيع املستوىبأن  )ح
تمع  عمل خطوط  ؛2015 عد عامبومواجهتها يزال يتعني التصدي هلا  املعلومات الالقمة العاملية 

سيما البلدان النامية، قد حتتاج، لدى وضع تدابري قانونية مناسبة  وال أن الدول األعضاء،ب )ط
ىل إالتهديدات السيربانية على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية،  وعملية بشأن احلماية من

وضع تدابري تقنية وإجرائية، اهلدف منها ضمان أمن البىن التحتية الوطنية  االحتاد يفمساعدة من 
                                      ً                                        لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وذلك بناء  على طلب هذه الدول األعضاء، مع مالحظة أن 

 ؛القانونية تدابريذه ال         ً                                                                 هناك عددا  من املبادرات الوطنية والدولية اليت قد تدعم هذه البلدان إلعداد مثل ه

) للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 2009 (لشبونة، 4 الرأيب )ي
لوجيا املعلومات تكنو استخدام  بشأن االسرتاتيجيات التعاونية لبناء الثقة واألمن يفواالتصاالت، 
 واالتصاالت؛

 ، وباألخص:2016 لعام االتصاالتجمعية العاملية لتقييس بالنتائج ذات الصلة لل )ك

َ    املراج ع يف( 50 القرار ‘1’   السيرباين؛ األمن، بشأن )2016احلمامات،      

َ    (املراج ع يف 52 القرار ‘2’  مكافحة الرسائل االقتحامية )، بشأن 2016احلمامات،       
 ؛هلا والتصدي

ا بناء الثقة والتشجيع على تبادل )ل خدام املعلومات واست بأن الشبكات اآلمنة واملوثوقة من شأ
 ؛والبيانات

بأن تنمية املهارات البشرية وبناء القدرات يشكالن عنصرين رئيسيني يف تعزيز محاية شبكات  ) م
 املعلومات؛

 املؤسسية؛ البيئات لتحسني      ً جهودا   تبذل األعضاء الدول بأن )ن

 اليت تواجهها السيربايناألمن          ً            توفر فهما  أفضل ملخاطر وحتليلها املخاطر تقييم عمليات بأن )س
 املنظمات وكيفية ختفيف أثرها،
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 يدرك وإذ

 من عةمنو  جمموعة خالل من تقوم، األخرى الدولية واملنظمات لالتصاالت الدويلاالحتاد  أن ) أ 
 واالتصاالت، لوماتاملع تكنولوجيا استخدام يف واألمن الثقة ببناء املتصلة املسائل بفحص األنشطة،

 جانب إىل ذلك، إىل ماو  الضارة والربجميات االقتحامية الرسائل مكافحة وتدابري االستقرار ذلك يف امب
 ؛واخلصوصية الشخصية البيانات محاية

 تنمية لقطاع 2و 1 الدراسات وجلنيت االتصاالت تقييس لقطاع 17 الدراسات جلنة أن )ب
 التقنية سائلالو  موضوع يف العمل االحتاد تواصل يف الصلة ذات األخرى الدراسات وجلان االتصاالت

َ   املراج عني( 52و 50 للقرارين     ً وفقا   واالتصاالت، املعلومات شبكات أمن لتحقيق احلمامات،  يف     
َ         (املراج ع يف ديب،  45 والقرارين ،)2016 َ                 املراج ع يف بوينس آيرس، ( 69و )2014       ؛)2017    

ام تكنولوجيا استخد يف واألمن بناء الثقة يف    ً       ً                   دورا  أساسيا  ينبغي أن يضطلع بهلالحتاد  أن )ج
 واالتصاالت؛ املعلومات

 ا املنادى الدراسات إجراء يف مستمرة االتصاالت تنمية لقطاع 2 الدراسات جلنة أن )د 
(تأمني شبكات املعلومات واالتصاالت: أفضل املمارسات  االتصاالت تنمية لقطاع 3/2 املسألة يف

 ؛املتحدة لألمم العامة للجمعية 64/211 القرار يف إبرازها مت واليت ،من أجل بناء ثقافة األمن السيرباين)

يا املعلومات استخدام تكنولوج بناء الثقة واألمن يف                   ً                   أن االحتاد يساعد أيضا  البلدان النامية يف ه )
ابة للحوادث ذلك أفرقة استج مبا يف ،ستجابة للحوادث احلاسوبيةاالأفرقة واالتصاالت ويدعم إنشاء 

 ؛مات ذات الصلةبني مجيع املنظ وأمهية التنسيق بية تكون مسؤولة عن التعاون بني احلكومات،احلاسو 

التابع  العمل، أنشأ فريق 2011دورته لعام  االحتاد يف جملسالذي اعتمده  1336أن القرار  و )
 واختصاصاته، (CWG-Internet) املتعلقة باإلنرتنتالسياسة العامة الدولية  بقضايااملعين و للمجلس 

 نت، مبابقضايا السياسة العامة الدولية املتعلقة باإلنرت  ذات الصلةهي حتديد ودراسة وتطوير املسائل 
لس يفالذي اعتمده  1305القرار  يف ذلك تلك القضايا احملددة يف مثل أمن ، 2009 دورته لعام ا

 ؛وسالمة واستمرارية واستدامة ومتانة اإلنرتنت
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َ    املراج ع يف( 80 القراراعتمد  2017أن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  ) ز بوينس آيرس،      
البلدان النامية وتعزيزها من أجل تسهيل وتشجيع  ة يفموثوقإعالمية أطر  وضعبشأن  )2017

 ؛االقتصاديني الشركاء بني اإللكرتونية للمعلومات االقتصادية عمليات التبادل

 بشأنمن لوائح االتصاالت الدولية  7 أمن الشبكات وحصانتها واملادة بشأن 6املادة  )ح
 لالتصاالت الدولية املؤمتر العاملياللتني اعتمدمها  رغوبة املرسلة باجلملةاملاالتصاالت اإللكرتونية غري 

 )،2012(ديب، 

 يالحظ وإذ

 بأن له يسمح   ً زا  مرك حيتل اخلاص، القطاع فيها يشارك حكومية دولية منظمة بصفته ،االحتاد أن ) أ 
 ومواطنت للتهديدا التصدي يف األخرى، الدولية واهليئات املنظمات مع      ً مشرتكا   هام، بدور يقوم

 االت؛واالتص املعلومات تكنولوجيا استخدام يف واألمن الثقة بناء على تؤثر اليت الضعف

 الثقة بناء بشأن تونس عمل برنامج من 39 والفقرة جنيف مبادئ إعالن من 36و 35 الفقرتني )ب
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا استخدام يف واألمن

 العبارات نم ذلك وغري االقتحامية للرسائل      ً عامليا   عليها متفق تعاريف وجود عدم رغم أنه )ج
ال، هذا يف  اجتماعها يف االتصاالت، تقييس لقطاع 2 الدراسات جلنة وصفت فقد ا
ا االقتحامية الرسائل ،2006 يونيو يف  غري ونيةاإللكرت  الرسائل لتصف      ً عموما   ُ      ت ستعمل عبارة بأ

 ،SMS)، (MMS مولاحمل اهلاتف رسائل نظام أو اإللكرتوين الربيد يف كبري  حبجم تصل اليت املرغوبة
 جتارية؛ خدمات أو منتجات تسويق وغايتها

 ،(FIRST) للحوادث أفرقة األمن واالستجابة منتدىمع  بالتعاوناملتعلقة االحتاد مبادرة  ) د

 االعتبار يأخذ يف وإذ

َ               (املراج عني يف احلمامات،  52و 50القرارات  مبوجب باالحتاد املنوطة األعمال َ   املراج ع ( 58و) 2016          
َ    (املراج ع يف 45و ؛)2012 ديب، يف َ                 (املراج ع يف بوينس آيرس،  69) و2014 ديب،        2 واهلدف ؛)2017     

 جلوانبا بشأن االتصاالت تقييس الصلة لقطاع ذات الدراسة ومسائل ؛بوينس آيرس عمل خلطة
 ،االتصاالت تنمية لقطاع 3/2 واملسألة واالتصاالت؛ املعلومات شبكات بأمن املتعلقةالتقنية 

  



523 Res. 130  

 

 يقرر

ذلك  يفمبا  ،خرباتهو  الختصاصاته     ً طبقا  االحتاد  داخل عالية أولوية العمل هذا إيالء أن يستمر يف 1
استخدام  تعزيز الفهم املشرتك بني احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن بناء الثقة واألمن يف

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل؛

 "االعتبار يأخذ يف إذ" فقرة يف واملوصوفاالحتاد  يف اجلاري للعمل عالية أولوية يعطيأن  2
وأن يواصل العمل عن كثب، حسب االقتضاء، مع  خرباته، وجماالت الختصاصاته     ً طبقا   أعاله،

اهليئات/الوكاالت األخرى ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة واهليئات الدولية األخرى ذات الصلة، 
 ازدواج فاديت احلاجة إىل إىل التنبه معمع مراعاة الواليات احملددة وجماالت اخلربة ملختلف الوكاالت 

 العامة؛ أو األمانة كاتباملنظمات وبني امل بني األعمال

 ية اليتالوطنية واإلقليمية والدول السيرباين األمن جماالت على وبراجمه مواردهاالحتاد  يركز أن 3
االت  استبعاد عم والتنموية، التقنية اجلوانب       ً وحتديدا   األساسية، وخرباته اختصاصاته ضمن تندرج ا

املتعلقة بتطبيق الدول األعضاء ملبادئ قانونية أو سياساتية تتعلق بالدفاع واألمن الوطنيني واحملتوى 
من االحتاد تثين يس واجلرمية السيربانية واليت تشملها احلقوق السيادية هلذه الدول، بيد أن ذلك ال

البنية التحتية  وجه الضعف يفاالضطالع بواليته املتعلقة بوضع توصيات تقنية معدة للحد من أ
فق عليها من توفري املساعدة املتاالحتاد يستثين ذلك  لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، كما ال

واألنشطة ذات الصلة  2 اهلدف إطار يف ذلك يف مبا 2017 املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام يف
 ؛3/2 باملسألة

ات منذ بداية املنتج ُ      ت دمج يف             ُ                                       تشجيع ثقافة ي نظر فيها إىل األمن كعملية مستمرة ومتكررة  4
 استخدامها وتستمر طوال فرتة عمرها ويتسىن للمستعملني النفاذ إليها وفهمها؛
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ا يف االحتاد والكيانات األخرى ذات  وعي تعزيز زيادة 5 أعضاء االحتاد باألنشطة املضطلع 
يادة الوعي بني                 ً      بناء القدرات فضال  عن ز أنشطة كة يف تعزيز األمن السيرباين، مبا يف ذلك الصلة املشار 

هذه الكيانات بالتحديات اخلاصة اليت تواجهها البلدان النامية، يف بناء الثقة واألمن يف استخدام 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

هة التيسري جبوصفه ا يتسق مع دور االحتاد مواصلة تعزيز الثقة وإطار األمن، مب املسامهة يف 6
تمع املعلومات للقمة 5الرئيسية خلط العمل جيم ديب،  (املراَجع يف 140القرار  مراعاة، مع العاملية 

 املؤمتر؛ ) هلذا2018

 تكنولوجيا أمن مبعايري اخلاصة الطريق خبارطة" املرتبطة املعلومات قاعدة إىل        ً استنادا   االستمرار، 7
قطاع تنمية االتصاالت بشأن األمن السيرباين، ومبساعدة املنظمات  وجهود "واالتصاالت املعلومات

ُ                األ خرى ذات الصلة،  تشجيع وضع ل شطة الوطنية واإلقليمية والدوليةواألن ملبادراتا قائمة يف حتديث 
 ج مشرتكة يف جمال األمن السيرباين؛

 ألعضاءادراسات حالة عن الرتتيبات املؤسسية املتعلقة باألمن السيرباين بالتعاون مع إعداد  8
 املنظمات ذات الصلة؛مع و 

املتوسطة وإدراج الصغرية و الشركات النظر يف التحديات اخلاصة باألمن السيرباين اليت تواجهها  9
ا املعلومات تكنولوجي ستخداماجمال بناء الثقة واألمن يف  أنشطة االحتاد يف يفهذه االعتبارات 

 ؛واالتصاالت

يف أنشطة  تااالعتبار  تلكنشر التكنولوجيات الناشئة على األمن السيرباين وإدراج  مراعاة أثر 10
 ؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استخداماالحتاد يف جمال بناء الثقة واألمن يف 

 خالل منلعاملي ا ل الرقمي اجلاري لالقتصادتطوير البنية التحتية اليت يرتكز عليها التحو  دعم 11
 للتهديدات التصدي يف     ً خاصة   واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا استخدام يف واألمن الثقة بناء

 االحتاد؛ والية إطار يف وذلك واملستقبلية، احلالية

اد بشأن اجلهود االحتواصلة توجيه عمل مللالحتاد السيرباين الربنامج العاملي لألمن استخدام إطار  12
 ،استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرامية إىل بناء الثقة واألمن يف
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 ف األمني العام ومديري املكاتبيكل

 استعراض:واصلة مب 1

ن السيرباين إطار الربنامج العاملي لألم القطاعات الثالثة لالحتاد ويف يف حىت اآلن املنجزالعمل  ‘1’
تعزيز احلماية و  القائمة واملقبلة للتهديداتمبادرات التصدي و واملنظمات األخرى املعنية لالحتاد 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ استخدام منها، من أجل بناء الثقة واألمن يف

خلط الرئيسية  يسريتالتنسيق/الجهة ك  دورهاالحتاد مع مواصلة  ،تنفيذ هذا القرار التقدم احملرز يف ‘2’
االحتاد  توردس مع يتماشى للقمة العاملية، وذلك مبساعدة األفرقة االستشارية ومبا 5العمل جيم
 ؛واتفاقيته

واملهارات  ، يف جمال بناء القدرات     ً خصوصا   ج العمل املنجز حىت اآلن يف دعم البلدان الناميةئنتا ‘3’
دي لتحديات   ّ       فع ال للتص باألمن السيرباين للتأكد من أن االحتاد يركز موارده بشكلاملتعلقة 
 التنمية؛

لسبتقدمي تقرير إىل  2 َ    املراج ع يف( 45، مبا يتفق والقرار ا  )، بشأن األنشطة اجلارية2014ديب،      
ى الصعيدين لواملنظمات والكيانات األخرى ذات الصلة لتعزيز التعاون والعمل املشرتك، عاالحتاد  يف

تصاالت للدول واالاستخدام تكنولوجيا املعلومات  يف مناإلقليمي والعاملي، وتعزيز بناء الثقة واأل
ذلك  يف ، مبااألعضاء سيما البلدان النامية، مع مراعاة أي معلومات تقدمها الدول األعضاء، وال

 واليتها وميكن أن تؤثر على هذا التعاون؛ تقع ضمنمعلومات عن احلاالت اليت 

َ   املراج ع ( 45 يتفق والقرار ، مبااملعنية البلدانبني  (MoU)بتقدمي تقرير عن مذكرات التفاهم  3     
تطبيقات ونطاقها و  عن حالتها   ً                                          عالوة  على أشكال التعاون القائمة، مع تقدمي حتليل  )2014 ديب، يف

آليات التعاون هذه لتعزيز األمن السيرباين ومكافحة التهديدات السيربانية، بغية متكني الدول األعضاء 
ٍ                      ىل مزيد  من املذكرات أو اآللياتمن حتديد مدى االحتياج إ  ؛     
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ا داخل االحتاد والكيانات األخرى ذات الصلة املشاركة  4 بإذكاء الوعي بشأن األنشطة املضطلع 
لبلدان ذلك أنشطة بناء القدرات، والتحديات اخلاصة اليت تواجهها ا يف يف تعزيز األمن السيرباين، مبا

 استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبا يتماشى مع النامية، يف جمال بناء الثقة واألمن يف
 ؛"يقرر"من  5الفقرة 

 زيز الثقة واألمنلتع حدود امليزانية املتاحة، ، يفاملطلوبة واملوارد بتسهيل النفاذ إىل األدوات 5
مع أحكام     ً شيا  متاتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لصاحل مجيع الدول األعضاء، وذلك  استخدام يف

القمة العاملية بشأن النفاذ الشامل وغري التمييزي إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أمام 
 البلدان؛ مجيع

 املعلومات عن املبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية املتصلة باألمنتبادل املعارف و مبواصلة  6
لسيرباين لالحتاد الصفحة اإللكرتونية لألمن ا عن طريق العامل أحناء يفاحلالية واملستقبلية السيرباين 

وتشجيع مجيع أصحاب املصلحة على املسامهة يف هذه األنشطة، مع مراعاة البوابات اإللكرتونية 
 ؛القائمة

لسبتقدمي تقرير سنوي إىل  7  ؛اءاالقتض عن هذه األنشطة وعرض مقرتحات حسب ا

 املعنية، والربامجواصلة تعزيز التنسيق بني جلان الدراسات مب 8

 ف مدير مكتب تقييس االتصاالتيكل
                                ً      جلان دراسات القطاع القائمة حاليا  بغية: يف بتكثيف األعمال 1
 األمناملقبلة اليت تؤثر على جهود بناء الثقة و و ومواطن الضعف القائمة  للتهديدات التصدي ‘1’

ات ت اجلديدة والتطبيقمع مراعاة اخلدما ،استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
الل إعداد من خ الناشئة القائمة على شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

دف تنفيذ قرارات اجلتوصيات حسب االقتضاء تقارير أو  ،س االتصاالتمعية العاملية لتقيي، 
َ    املراج ع يف( 58و )2016      َ              (املراجع ني يف احلمامات،  52و 50القرارات سيما  ال ) 2012ديب،      

 ؛اليت تتيح البدء بالعمل قبل املوافقة على املسألة
االت، وتعزيز  يف التقنية التماس الطرق لتعزيز تبادل املعلومات ‘2’ الربوتوكوالت  ماداعتهذه ا

 ؛الصلة اهليئات ذاتواملعايري اليت تزيد من تعزيز األمن وتشجع التعاون الدويل بني 
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 سيما: ال ،اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالتاملشاريع املنبثقة عن نتائج  تسهيل ‘3’

َ    (املراج ع يف 50 القرار   )، بشأن األمن السيرباين؛2016احلمامات،       

َ    (املراج ع يف 52 القرار   ومكافحتها؛ )، بشأن التصدي للرسائل االقتحامية2012ديب،       

ة مستمرة ثقافة ينظر فيها إىل األمن كعملييف تشجيع قطاع تقييس االتصاالت داخل بالنظر  2
لس حسب االقتضاء؛  ومتكررة وتقدمي مقرتحات إىل ا

مبواصلة التعاون مع املنظمات املعنية بغية تبادل أفضل املمارسات ونشر املعلومات من خالل  3
طية من خ وأفرقة أنشطة تنسيق مشرتكة ومن خالل مسامهات ورش عمل ودورات تدريبية مشرتكة

 املثال، على سبيل                      ً                       املنظمات ذات الصلة بناء  على دعوات توجه إليها،

 ف مدير مكتب تنمية االتصاالتيكل

ً  عمال  و  2017 لعاممع نتائج املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  مبا يتفقبأن يقوم،  1  45بالقرارات   
َ         (املراج ع يف ديب،  َ    املراج ع يف( 69) و2014      َ                 (املراج ع يف بوينس آيرس،  80و) 2017بوينس آيرس،            

 بشأن األمنلدعم املشاريع اإلقليمية والعاملية ، بوينس آيرسمن خطة عمل  2 ) واهلدف2017
 ؛هذه األنشطة وتشجيع مجيع البلدان على املشاركة يف السيرباين

من  جهودها الرامية إىل بناء القدرات يف      ً            ، بناء  على طلبها،االحتاد يف بدعم الدول األعضاء 2
ا املنظمات الدولية األخرى ذات الصلة اليت  خالل تسهيل نفاذ الدول األعضاء إىل املوارد اليت طور

االحتاد  يف ضاءجهود الدول األع مودع ؛السيربانية اجلرائم ملكافحة الوطنية التشريعات جمال يفتعمل 
ة لبناء القدرات الالزمة للحماية من التهديدات واجلرائم السيربانيعلى الصعيدين الوطين واإلقليمي 

عاله، أ يتفق مع التشريعات الوطنية للدول األعضاء املشار إليها بينها مبا وذلك بالتعاون فيما
بيق وضع تدابري قانونية مناسبة وقابلة للتط يف سيما البلدان النامية، ومساعدة الدول األعضاء، ال

ري ة من التهديدات السيربانية على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، وإرساء التدابتتصل باحلماي
دف إىل تأمني البىن التحتية الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع  التقنية واإلجرائية اليت 

ل املنظمات مقطاع تقييس االتصاالت، وع يف األخذ بعني االعتبار عمل جلان الدراسات ذات الصلة
األخرى ذات الصلة حسب االقتضاء؛ وإنشاء اهلياكل التنظيمية مثل أفرقة االستجابة للحوادث 

ا والتعامل معها، ن على املستويني ووضع آليات التعاو  احلاسوبية، لتحديد التهديدات السيربانية وإدار
 والدويل؛ اإلقليمي
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د إضافية حدود املوارد احلالية، والتماس موار  يف ملشاريعهلذه ا بتقدمي الدعم املايل واإلداري الالزم 3
 الشراكة؛ من خالل اتفاقات هذه املشاريع (نقدية وعينية) لتنفيذ

ا  جممل سياق يف عمل هذه املشاريع بتأمني تنسيق 4 بناء على دوره  اد االحتاألنشطة اليت يقوم 
تمع املعلومات، والتخلص من أي  للقمة العاملية 5خط العمل جيم يف كجهة تنسيق/تسهيل

ذا املوضوع اهلام مع أنشطة األمانة العامة وقطاع تقييس العمل فيما ازدواجية يف  ؛االتصاالت يتعلق 

ذا بشأن هقطاع تنمية االتصاالت  دراسات أعمال جلانمع  عمل هذه املشاريع بتنسيق 5
 ؛عامة، ومع أنشطة الربامج ذات الصلة ومع األمانة الاملوضوع

مبواصلة التعاون مع املنظمات ذات الصلة بغية تبادل أفضل املمارسات ونشر املعلومات من  6
 املثال؛ خالل ورش عمل ودورات تدريبية مشرتكة على سبيل

وجلان الدراسات األخرى لقطاع تقييس االتصاالت من خالل  17بدعم أعمال جلنة الدراسات  7
تنفيذ  ،                          ً                    االحتاد وأعضاء القطاعات، خاصة  من البلدان الناميةالدول األعضاء يف تعزيز وتسهيل 

 باألمن؛املتعلقة قطاع تقييس االتصاالت املوافق عليها لالتوصيات 

ا وضع يفاالحتاد  يف األعضاء الدول دعمب 8  السيرباين، ألمنل اإلقليمية أو/و الوطنية اسرتاتيجيا
 التعاون دئمبا ضمنواحلماية منها  السيربانية للتهديدات صديبناء القدرات الوطنية للت أجل من

 االتصاالت؛ لتنمية العاملي للمؤمتر بوينس آيرس عمل خلطة 2 واهلدف يتفق مبا الدويل

 يف تنمية املهارات البشرية وبناء القدرات لتعزيز األمن السيرباين؛ األعضاءبدعم  9

 السيرباين؛ يف أنشطة تقييم املخاطر املتعلقة باألمن األعضاءبدعم  10

لسبتقدمي تقرير سنوي إىل  11  اء،االقتض عن هذه األنشطة وعرض مقرتحات حسب ا
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يقوم كل  بأن مدير مكتب تقييس االتصاالت ومدير مكتب تنمية االتصاالتيكلف كذلك 
 يلي نطاق مسؤولياته مبا منهما يف

واملؤمتر  2016 االتصاالت لعام اجلمعية العاملية لتقييستنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن  1
بوينس  من خطة عمل 2اهلدف  من 2.2، مبا يف ذلك الناتج 2017 العاملي لتنمية االتصاالت لعام

عند قيامها جبهود من أجل حتسني األمن  البلدان الناميةاحتياجات مع تركيز خاص على  ،آيرس
 املعلومات واالتصاالت؛استخدام تكنولوجيا  الثقة واألمن يف السيرباين وبناء

علومات استخدام تكنولوجيا امل يف حتديد وتعزيز توافر املعلومات بشأن بناء الثقة واألمن 2
ل األعضاء واالتصاالت من أجل الدو  التحتية لتكنولوجيا املعلومات البنيةمبا يف ذلك  واالتصاالت

 الصلة؛ وأعضاء القطاعات واملنظمات ذات

تأسيس أفرقة االستجابة مبا يف ذلك  3/2مارسات املتعلقة باملسألة حتديد أفضل امل مواصلة 3
 3/2 املسألة الدليل املرجعي للدول األعضاء دون تكرار العمل اجلاري يفواستعراض للحوادث احلاسوبية 

 هذه املسألة؛ لقطاع تنمية االتصاالت، من أجل املسامهة يف

اء، من أجل ، حسب االقتضاخلرباء الدوليني والوطنينيسائر و  التعاون مع املنظمات ذات الصلة 4
جمال بناء الثقة واألمن يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  يف املمارسات أفضل حتديد

 ؛احلاسوبية االستجابة للحوادث أفرقةإنشاء مبا يف ذلك 

ملعنية ا القطاعات ضمنجلان الدراسات  الكفيلة بدراسة مسائل جديدة يف اختاذ اإلجراءات 5
 ؛واالتصاالت تكنولوجيا املعلوماتاستخدام  يف الثقة واألمن بإرساء

حتديد وتوثيق اخلطوات العملية الالزمة لدعم البلدان النامية يف بناء القدرات واملهارات يف جمال  6
 األمن السيرباين، مع مراعاة التحديات احملددة اليت تواجهها؛

من أجل  ،                 ً                   أصحاب املصلحة، خاصة  يف البلدان الناميةمجيع مراعاة التحديات اليت يواجهها  7
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتديد اخلطوات اليت ميكن أن  بناء الثقة واألمن يف

 تساعد يف التصدي هلا؛
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لومات تكنولوجيا املع استخدام لتعزيز األمن يفحتديد وتوثيق اخلطوات العملية الالزمة  8
ذلك مفهوم أن ينظر إىل األمن كعملية مستمرة ومتكررة،  يف مبا واالتصاالت على الصعيد الدويل،

      ً                                                                                 استنادا  إىل املمارسات واملبادئ التوجيهية والتوصيات املقبولة على نطاق واسع، اليت ميكن أن تقرر 
ا على مكافحة التهديداتق ن تطبيقها لتحسنيو الدول األعضاء وأصحاب املصلحة اآلخر   در

ج دينامي وتكراري قائم على املخاطر ينعكس في، السيربانية واهلجمات السيربانية ه الطابع مبا يف ذلك 
استخدام  يف جمال بناء الثقة واألمن يف وتعزيز التعاون الدويل املتطور للتهديدات ومواطن الضعف،
حدود  ويف (GCA)الربنامج العاملي لألمن السيرباين  مراعاة ومعتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

 املوارد املالية املتاحة؛

 ؛تقييم وتنمية املهاراتالو  اونوالتع االسرتاتيجية والتنظيم والتوعيةدعم  9

َ   املراج ع ( 58 رار            ً     امليزانية وفقا  للق يف حدود املوارد املتاحة يف تقدمي الدعم التقين واملايل الالزم 10     
 ؛االتصاالت ) للجمعية العاملية لتقييس2012 ديب، يف

تشجيع مشاركة اخلرباء يف أنشطة االحتاد يف جمال بناء الثقة واألمن يف استخدام تكنولوجيا  11
 املعلومات واالتصاالت؛

ساعدة من أجل تنفيذ هذا القرار، مللالحتاد تعبئة املوارد املناسبة من خارج امليزانية العادية  12
 ؛النامية البلدان

ا يف تشجيع وتسهيل تنفيذ توصيات قطاع تقييس االتصاالت  13 دعم البلدان النامية ومساعد
 املتعلقة باألمن،

 يكلف األمني العام
 هذا الشأن: يف ملبادرته     ً وفقا  

لسبتقدمي تقرير إىل  1 عمل الطة خة القطاعات الثالثة عن تنفيذ وفعالية ، مع مراعاة أنشطا
 ؛االتواالتص تكنولوجيا املعلوماتاستخدام  يف بناء الثقة واألمن حتاد يفااللتعزيز دور 

 ذلك من خالل اعتماد مذكرات التفاهم اليت ا يفمع املنظمات الدولية ذات الصلة مببالتعاون  2
لس يفختضع ملوافقة   ،املفوضني ) ملؤمتر املندوبني1998 (مينيابوليس، 100 للقرار       ً ، وفقا  هذا الصدد ا
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 جملس االحتاديطلب من 
 .من االتفاقية 81                                    ً      الوثائق املرسلة إىل الدول األعضاء وفقا  للرقم يف أن يدرج تقرير األمني العام
 يدعو الدول األعضاء

األطر التشريعية تعزز  اليت املبادرات الدولية واإلقليمية املختصة املناسبة إىل االنضمام يف إىل النظر 1
 ؛واالتصاالت شبكات املعلومات أمنبالوطنية ذات الصلة 

 45 االعتبار القرار إىل التعاون بشكل وثيق على تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل، مع األخذ يف 2
َ    (املراج ع يف دف تعزيز الثقة واألمن يف2014ديب،         استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ) 

 من أجل ختفيف املخاطر والتهديدات؛
من ذلك الرقم القياسي العاملي لأل ادرات االحتاد بشأن األمن السيرباين، مبا يفإىل دعم مب 3

، من أجل تشجيع االسرتاتيجيات احلكومية وتبادل املعلومات عن اجلهود املبذولة (GCI)السيرباين 
 عرب الصناعات والقطاعات؛

ذا القرار ف 4  الثقة واألمنيما يتعلق بإىل إبالغ األمني العام عن األنشطة ذات الصلة املتعلقة 
 ؛واالتصاالت استخدام تكنولوجيا املعلومات يف
االستفادة من موارد املبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية املتعلقة باألمن السيرباين حول إىل  5

ا، وذلك عن طريق الصفحة اإللكرتونية لألمن السيرباين  العامل ومن الدعم الذي تقدمه وأفضل ممارسا
 لالحتاد؛

التعاون مع املنظمات ذات الصلة، عن طريق تبادل أفضل املمارسات يف جمال بناء الثقة إىل  6
واألمن يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبا يف ذلك إنشاء وتنفيذ أفرقة وطنية لالستجابة 

 للحوادث احلاسوبية؛
سات والسياسات اليت مت تنفيذها من من خالل نشر أفضل املمار إذكاء الوعي  مواصلةإىل  7

 تعزيز الثقة يف استخدامو  نيحلماية املستخدممالئمة وضع سياسات أجل زيادة القدرة على 
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

 إليها واملنتسبني اتالدول األعضاء وأعضاء القطاع يدعو
ملسامهة االحتاد وا يف ذات الصلة دراساتال جلان إىلبشأن هذا املوضوع  تقدمي مسامهات إىل 1
 ؛أي أنشطة أخرى يتوىل االحتاد مسؤوليتها يف
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صعدة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على األ استخدام يف بناء الثقة واألمن يف إىل املسامهة 2
اخلتامية للقمة ق الوثائ يف الوطنية واإلقليمية والدولية وذلك باالضطالع بأنشطة على النحو املوضح

تمع املعلومات، وبيان احلدث الرفيع املستوى   القمةنتائج بشأن تنفيذ  (WSIS+10)يف القمة العاملية 
تمع املعلومات ورؤية احلدث   اخلتامية الوثيقةو ، 2015للقمة العاملية بعد  (WSIS-10)العاملية 

 تمع العاملية لقمةا نتائج لتنفيذ العام االستعراض بشأن العامة للجمعية املستوى الرفيع لالجتماع
 ؛إعداد تلك األنشطة وتنفيذها ، واملسامهة يفاملعلومات

إىل زيادة الوعي بني أصحاب املصلحة كافة، مبا يف ذلك املنظمات وفرادى املستعملني بأمهية  3
 ؛ذلك تنفيذ تدابري احلماية األساسية يف ، مبااألمن السيرباينتعزيز 

 املخاطر شأنب املستخدم وعي لتعزيز والتدريبية التعليمية الربامج تطوير تشجيعإىل  4
 ؛السيرباين واخلطوات اليت ميكن أن يتخذها املستخدمون من أجل محاية أنفسهم الفضاء يف
آلخذة ا ج دينامي وتكراري قائم على املخاطر للتصدي للتهديدات ومواطن الضعفإىل إدراج  5

وير فة ينظر فيها إىل األمن على أنه عملية مستمرة ومتكررة جيب أن يشملها تطيف التطور، وتعزيز ثقا
ا،  ا منذ البداية وجيب االستمرار فيها على مدى دورة حيا إطار  يفونشر التكنولوجيات وتطبيقا

 ؛واالتصاالت تكنولوجيا املعلوماتاستخدام  الثقة واألمن يفجهودها الرامية إىل بناء 
استخدام  يف حسب االقتضاء للتغلب على املشاكل اليت تضعف الثقة واألمنإىل التعاون  6

 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومنعهااالتصاالت/
 

 -) 2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006(املراجع يف أنطاليا،  -) 2002مراكش، (
 )2018(املراجع يف ديب،  -) 2014 بوسان، يف (املراجع
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َ    مراج ع يف(ال 131القـرار   )8201، ديب    

 قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 لبناء مجتمع معلومات جامع وشامل للجميع

 )،2018الدويل لالتصاالت (ديب،  لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

       ِّ إذ يذك ر
َ         (املراج ع يف ديب،  139بأن القرارات  أ )  َ         (املراج ع يف ديب،  140و )2018      َ   (املراج ع  175و )2018           
َ         (املراج ع يف ديب،  179و )2018ديب،  يف َ         (املراج ع يف ديب،  180و )2018      َ  (املراج ع 198و )2018            
 جمال يفوضع إحصاءات شاملة  بشأن دور االحتاد يفهلذا املؤمتر، ) 2018ديب،  يف

 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
َ         (املراج ع يف ديب،  71بالقرار  )ب االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة اخلطة بشأن هلذا املؤمتر، ) 2018     

َ    (املراج ع يف 200 والقرار 2023-2020 من  2030 برنامج التوصيل يفبشأن هلذا املؤمتر، ) 2018 ديب،      
مؤشرات اللذين اعتمدا غايات و  ،أجل التنمية العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

لرصد تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف االقتصاد الرقمي، وحددا روابط شاملة بني الغايات 
 ؛(SDG) االسرتاتيجية لالحتاد وغايات ومؤشرات أهداف التنمية املستدامة

َ  املراج ع( 8 بالقرار ج) بشأن مجع  ،(WTDC)العاملي لتنمية االتصاالت  للمؤمتر) 2017 بوينس آيرس، يف     
 ،واإلحصاءات ونشر املعلومات

 وإذ يأخذ يف احلسبان
واالجتماعية  للتنمية االقتصادية كمحركاألمهية البالغة ألدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   ) أ 

 مجيع البلدان؛إىل بالنسبة 
االت، فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاحلاجة امللحة إىل وجود خطط وسياسات وطنية  )ب

تمعات وحتقيق  تمعاتمن أجل متكني األفراد وا  ؛رفاه ا
 النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها، من توفري قياساتاحلاجة املاسة إىل  ج)

أجل مراقبة االستخدام بني مجيع السكان يف مجيع البلدان وبوجه خاص البلدان اليت لديها سكان 
  املناطق النائية، يف



 Res. 131 534 

 

 إذ يعيو 

اإمب واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/واالتصاالت والرقمنة التكنولوجي االبتكار أن أ )   حتقيق كا
يف التنمية  املسامهة ذاته اآلن ويف فرص جديدة، واستحداث (SDG) أهداف التنمية املستدامة

بناء  ن أجلمذلك االقتصاد الرقمي،  يف االقتصادية يف األجلني القصري والطويل، مباو االجتماعية 
 جمتمع معلومات شامل للجميع؛

ا باالستناد إىلأن كل دولة عضو تسعى إىل وضع سياسات وأطر  )ب البيانات  تنظيمية خاصة 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لكي تقلص، بأكرب قدر من االتصاالت/اإلحصائية املتعلقة ب

 ؛ميلكونه ال ومن لوماتواملع االتصاالت إىل النفاذ ميلكون من بني تفصل اليت الفعالية، الفجوة الرقمية

واتساق وأمهية وظيفة اإلحصاءات يف االحتاد ينبغي أن تكون إحدى األولويات  تكامل ضمان أن )ج
 ؛االسرتاتيجية العليا لالحتاد

   ً     هدفا  من  17" 70/1من خالل القرار اعتمدت  (UNGA) العامة لألمم املتحدة اجلمعية أن )د 
ا، وهي أهداف وغايات متكاملة وغ 169أهداف التنمية املستدامة و  زئة"؛ري قابلة للتجغاية مرتبطة 

يع املستوى الجتماع رفل الوثيقة اخلتاميةبشأن ، لجمعية العامة لألمم املتحدةل 70/125أن القرار  ) ه
تمع املعلوماتللجمعية العامة  ، (WSIS) املعين باالستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة العاملية 
املسامهة الشاملة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أهداف التنمية املستدامة " يسلط الضوء على

أمهية البيانات واإلحصاءات من أجل دعم تسخري تكنولوجيا املعلومات ب" ويقروالقضاء على الفقر" 
لى ع                                            ً مجع مزيد من البيانات لدعم اختاذ القرارات بناء  "إىل  ويدعوواالتصاالت ألغراض التنمية، 

 دلة"؛األ

     ً              مؤشرا  لقياس التقدم  231، 71/313أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة أنشأت، من خالل القرار  ) و
 االحتاد ورصده، حتت رعاية مؤشرات منهايف حتقيق أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر، وأن سبعة 
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 وإذ يعرتف

   ّ  مث لت أعاله" عيإذ يو "من  ه)يف الفقرة  املشار إليها املعلومات تمع العاملية القمة نتائج بأن أ ) 
ة من األنشطة الرقمية يف جماالت خمتلف الفجوة لتقليص عاملية اسرتاتيجية لتعيني ساحنة فرصة

املناطق والبلدان  ذلك الفجوة الرقمية بني يف (مبا والقطاعات االجتماعية على املستويني الدويل والوطين
 ؛       ً        ، حتقيقا  للتنميةوبني املناطق احلضرية واملناطق الريفية)وأجزاء من البلدان، 

 ،بأن نتائج الشراكة العاملية من أجل قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية ب)
                             ً                                             ذلك االحتاد الدويل لالتصاالت (ممثال  بقطاع تنمية االتصاالت) وأصحاب املصلحة الرئيسيني، يف مبا

لى حتديد جمموعة من املؤشرات األساسية وإطار منهجي إلصدار بيانات ميكن أدت إىل االتفاق ع
نمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التاالتصاالت/مقارنتها على الصعيد الدويل لقياس 

 املعلومات؛ من برنامج عمل تونس بشأن جمتمع 115 الفقرة على النحو املنشود يف

يف النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات  1تمرة إىل مساعدة البلدان الناميةبأنه ستكون هناك حاجة مس )ج
الشركاء من احلكومات إىل       ً دوريا   واالتصاالت واستخدامها، من خالل ضمان تدفق املعلومات

تمع  ،وا

 اعتباره وإذ يضع يف

تمع املعلومات  أ )  ا القمة العاملية  "ينبغي صياغة  نهأ تنص علىأن خطة عمل جنيف اليت اعتمد
ونشر رقم قياسي مركب لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (الفرصة الرقمية) بالتعاون مع كل 

رير يسمى تقرير تق                                                       ً              بلد من البلدان املعنية. وميكن نشر هذا الرقم القياسي سنويا  أو كل سنتني يف
ات القياسي اإلحصاءات ذ تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وميكن أن يوضح هذا الرقم

ذلك  حني ميكن أن يعرض التقرير األعمال التحليلية بشأن السياسات وتنفيذها، مبا يف الصلة يف
 الوطنية"؛                                 ً       حتليل البيانات اخلاصة باجلنسني، تبعا  للظروف

  
_______________ 

ا  1                    ً                                                                                      تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 الية.مبرحلة انتق
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َ  املراج ع( 8 القرار )ب وكذلك  (WTDC)) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 2017بوينس آيرس،  يف     
خطة عمل بوينس آيرس، حيث اقرتح أن يرتكز العمل بشأن مجع وإنتاج املعلومات والبيانات 

من أجل جتنب االزدواج  (BDT) مكتب تنمية االتصاالتاإلحصائية بشكل رئيسي داخل 
ال؛ هذا يف  ا

 الوتوجيه من خرباء يف جماالحتاد يعمل على وضع مبادئ توجيهية ودراسات مبساعدة أن  )ج
علومات فريق اخلرباء املعين مبؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املذلك  يف مبا عمليات القياس واملؤشرات

 فريق اخلرباء املعين باملؤشرات األسرية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتو  (EGTI) واالتصاالت
(EGH)؛ 

ة يف والفقرات ذات الصلة الوارد العاملي لتنمية االتصاالتخطة عمل بوينس آيرس للمؤمتر  د )
 برنامج عمل تونس واملتعلقة باملؤشرات يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

        ِّ       وإذ يسل ط الضوء

      ً  ا نتيجة  االضطالع  (ITU-D) باالحتاد                      َّ                       على املسؤوليات اليت تعني  على قطاع تنمية االتصاالت أ ) 
 منه؛ 120إىل الفقرة  112لفقرة سيما ا ، واللربنامج عمل تونس

ينص  2017 الذي اعتمده املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام بوينس آيرسإعالن  أن على ب)
قياس جمتمع املعلومات وإعداد املؤشرات/اإلحصاءات املناسبة والقابلة للمقارنة واملصنفة  على "أن

عضاء املعلومات واالتصاالت، أمر مهم للدول األحبسب اجلنسني، وكذلك حتليل اجتاهات تكنولوجيا 
والقطاع اخلاص على السواء حبيث تتمكن الدول األعضاء من حتديد الفجوات اليت حتتاج إىل تدخل 

لى وجه االستثمار؛ وينبغي ع السياسات العامة ويتمكن القطاع اخلاص من حتديد وإجياد فرص يف
 "؛2030 ة لرصد تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعاماخلصوص تركيز االهتمام على األدوات الالزم

سيما  ) وال2018، ديب(املراَجع يف  71بصيغته املعتمدة مبوجب القرار  بيان رسالة االحتاد،على  ج)
 ،ات واالتصاالت/تكنولوجيا املعلومإىل االتصاالتميسور التكلفة الشامل و تعزيز وتيسري ودعم النفاذ 

 وإذ يعرتف كذلك

لى تطور الفجوة ع هلا تأثريالتنمية السريعة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأن  أ ) 
 ؛بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية هاإىل توسيعخصوصاً وتؤدي الرقمية 
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ذلك      ً       عموما ، مبا يف الفجوة الرقمية مهمة شديدة األمهية يف سياق تطور االقتصاد سد بأن ب)
االت املتصلة بالبنية التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاال الرقمي يف االقتصاد  ؛تا

ج بأن )ج  أهم نم      ً واحدا   يعد النطاق عريض النفاذ خالل من الشاملة اخلدمة لتحقيق وضع 
 ؛االحتاد غايات

لتطور تكنولوجيا الرقم القياسي و  (IPB)سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن ب ) د
لقياس جمتمع املعلومات ومدى الفجوة الرقمية  انمهم انمؤشر  مها (IDI) املعلومات واالتصاالت

 ،املقارنات الدولية يف
 وإذ يضع نصب عينيه

وال سيما سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات  ،أن إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أ ) 
االحتاد  واتجنتعترب من أهم  ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتطورواالتصاالت والرقم القياسي 

بالنسبة إىل الغالبية العظمى من أصحاب املصلحة العامليني املهتمني مبجال االتصاالت/تكنولوجيا 
 وواضعي جمال األعمال وصناع القرار يف مثل األكادميينياملعلومات واالتصاالت واملشاركني فيه (

 يئات التنظيمية)؛السياسات واهل
لومات ، من أجل توفري املعالعمل أن يستمر يف االحتاد قطاع تنمية االتصاالت يف على أن ب)

ا االتصاالت/تكنولوجي كل بلد، على مجع خمتلف إحصاءات الالزمة لصانعي السياسات يف
 اخدمات االتصاالت/تكنولوجي عن درجة تقدم ، اليت تعرب بشكل مااملعلومات واالتصاالت
     ً  دوريا ؛ نشرها وعلى ،خمتلف مناطق العامل يف وانتشارهااملعلومات واالتصاالت 

ميكن على  ما بأقصى احلرص هذا،              ً                             الضروري، وفقا  لتوجيهات مؤمتر املندوبني املفوضني من أن )ج
االتصاالت، وضمان  ةبيئ يف املستمر غريأكمل وجه الت على اتهواسرتاتيجي االحتادأن تواكب سياسات 

الرقم  /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الواردة يفاالتصاالت تطور          ً            االتساق أيضا  بني مؤشرات 
ومؤشرات استعمال األسر لتكنولوجيا  ،(IDI) القياسي لتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

حتاد سرتاتيجية لالاخلطة اال املنصوص عليها يف األهداف والغاياتاملعلومات واالتصاالت، و 
 ،2020-2023 للفرتة

 وإذ يالحظ
تمع املعلومات حتدد املؤشرات والنقاط  أ )  ا القمة العاملية  أن خطة عمل جنيف اليت اعتمد

ذلك مؤشرات النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا  املرجعية املالئمة، مبا يف
 تكاليفها، كعناصر ملتابعة تلك اخلطة وتقييمها؛ والقدرة على حتملواملهارات فيها 
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 تطورل الوحيد القياسي الرقمدراسات سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و  أن )ب
 منذ      ً سنويا    ُ    وت نشر  (ITU-D) االتصاالت تنمية قطاعطورها  قد واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 ؛2009 عام

َ  املراج ع( 8 القرار أن ج)  خذيتبأن ) يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت 2017بوينس آيرس،  يف     
 بينها: من إجراءات

القيام باالستعراض واملراجعة ومتابعة املقارنة املرجعية، مبا يف ذلك من خالل التشاور مع الدول  -
م إىل تقدمي مسامهات، والعمل على أن تراعي مؤشرات تكنولوجيا  األعضاء واخلرباء ودعو

عار                                ّ     تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وسل ة أس لتطورمات واالتصاالت، والرقم القياسي املعلو 
ع التطور الفعلي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت م تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مراعاة خمتلف مستويات التنمية والظروف الوطنية وكذلك اجتاهات تكنولوجيا املعلومات 
تمع لنتائج      ً تطبيقا   واالتصاالت،  ؛املعلومات القمة العاملية 

علق يت العمل عن كثب مع الدول األعضاء لتقاسم أفضل املمارسات فيما يف االستمرار -
بالسياسات واسرتاتيجيات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصعيد الوطين، 

 املعلومات املتعلقة بنوع اجلنس والسن وغريها منمبا يف ذلك وضع إحصاءات ونشرها ومراعاة 
لومات جمال االتصاالت/تكنولوجيا املع املعلومات املناسبة إلعداد السياسات العامة الوطنية يف

 ،واالتصاالت

 يقرر

، بصفته وكالة متخصصة من وكاالت األمم املتحدة، أن يقود مهام مجع لالحتادأنه ينبغي  1
حصائية عن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ ومجع البيانات املعلومات والبيانات اإل

رها أجل قياس أث تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ ومناالتصاالت/من أجل تقييم اجتاهات 
التوازن بني املسائل ذات الصلة ب تقليص الفجوة الرقمية، مع اإلشارة بالقدر املمكن إىل أثرها يف يف

، والفئات االجتماعية واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة ذوي اإلعاقةخاص اجلنسني، واألش
، ةياحلكومدمات خلاجماالت التعليم، والصحة، و  نتيجة للنفاذ إليها يف املختلفة، واإلدماج االجتماعي،

م، مع تسليط الضوء على مسامه ذلك تأثريها يف إخل.، مبا يف تها تطور مجيع األشخاص ونوعية حيا
 ؛والنمو االقتصادي املستدامة لتقدم والتنميةا يف
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 مجع البيانات أن يعزز من تنسيقه مع املنظمات الدولية األخرى املشاركة يف لالحتادأنه ينبغي  2
تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات وأن يضع، من خالل الشراكة باالتصاالت/ اإلحصائية املتصلة

ّ    واالتصاالت ألغراض التنمية، جمموعة من املؤشرات املوح دة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات                                              
إمكانية و  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/نوعية البيانات واملؤشرات عن  لتحسني
جمال  يف دوليةو  إعداد اسرتاتيجيات وسياسات عامة وطنية وإقليمية وتعزيز، وموثوقيتها مقارنتها

 املعلومات واالتصاالت؛االتصاالت/تكنولوجيا 

 لتطورقياسي الرقم الأنه ينبغي لالحتاد أن حيدد فرتة أربع سنوات لصالحية هيكل ومنهجية  3
جل تنفيذ من أ   ّ                                    وسل ة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

الل من خ، حسب االقتضاء، جعتها وتنقيحهااإذا دعت احلاجة إىل مر أعاله،  "يقرر" من 2 الفقرة
 ،عقد اجتماع فريق خرباء يف جنيف ميثل مجيع البلدان، املتقدمة والنامية، على قدم املساواة

 يكلف األمني العام ومدير مكتب تنمية االتصاالت

 2و 1 الفقرات                      ّ    من االضطالع باملهام املبي نة يف االحتادباختاذ التدابري الالزمة لتمكني  1
 أعاله؛ "يقرر"من  3و

ماهلا النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعمؤشرات االعتبار  بضمان أن توضع يف 2
ا والقدرة على حتم ل تكاليفها يف ّ             ومهارا تابعة خطة االجتماعات اإلقليمية والعاملية املعنية بتقييم م                       

املعتمدة  (WSIS+10)ملستوى احلدث الرفيع ابشأن ، والوثيقة اخلتامية تونس عمل جنيف وبرنامج عمل
يئة  70/125قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  يف وظهور حتديات جديدة أمام اهلدف الرامي إىل 

 ؛2030 السياق األوسع الذي متثله خطة التنمية املستدامة لعام جمتمع معلومات شامل للجميع يف

بيانات، االعتبار ال بضمان أن املشروعات، على الرغم من اختالف أهدافها ونطاقها، تأخذ يف 3
د إجراء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عناالتصاالت/واملؤشرات، واألرقام القياسية اخلاصة بقياس 

ِ                    حتليل مقار ن هلا وقياس نتائجها،          
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 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

االتصاالت واألرقام و  املعلومات بتكنولوجيا اإلحصاءات املتعلقة اعتماد على العمل يف يستمر بأن 1
ا دوليا  وشفافة وباالعتماد على البيانات الرمسية املقدمة                                                ً                                             القياسية املركبة باستخدام منهجيات معرتف 

 من الدول األعضاء، وعلى نشرها بانتظام؛

يات                                     ً        لرمسية املقدمة من الدول األعضاء استنادا  إىل منهجيعتمد يف املقام األول على البيانات ا بأن 2
ا دوليا  وشفافة مع مراعاة مستوى تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقواعد البيانات              ً                                                                          معرتف 

 شاورةموبعد حال عدم توفر هذه املعلومات  يف جيوز استعمال مصادر أخرى إال اإلحصائية؛ وال
 للحصول ااستعماهل يتم اليت بشأن املصادر األخرى                       ً  لدول األعضاء املعنية مسبقا  جهات االتصال ل

 ؛أعاله "اعتباره يف ضعي وإذ" من ) أ الفقرة املعلومات اليت تتيح لالحتاد القيام بالدور املشار إليه يف على

بأن يبدأ تعميم بيانات االستقصاءات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على جهات  3
اية العام وأن يبدأ مجع البيانات   وأن ينشر ة التاليةالسنيف بداية االتصال يف الدول األعضاء حبلول 

من صحتها ويف  بيف قاعدة بيانات االحتاد الدويل لالتصاالت حاملا يتحقق املكت البيانات الناجتة
، من أجل متكني املنظمات األخرى من وضع بلدانال جانبشهر من تقدميها من ثالثة أغضون 

 دول األعضاء؛باالستناد إىل البيانات احلديثة املتلقاة من ال أرقامها القياسية

جيا تكنولو  تطورل              ً                                                      بأن ينشر سنويا  سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والرقم القياسي  4
يف ذلك التصنيفات والدراسات والرسوم البيانية واملؤشرات املرجعية  املعلومات واالتصاالت، مبا

والتحليل املتعمق ألفضل املمارسات الناجحة، للتعبري عن التقدم أو عدم التقدم يف النفاذ إىل 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا والقدرة على حتمل تكاليفها؛

 ّ         سل ة أسعار و يضمن عدم حتديث الرقم القياسي لتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأن  5
نشر،                    ً      ً                             اللذين يصدران سنويا  حتديثا  بأثر رجعي أو تعديلهما بعد ال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 وذلك ملساعدة واضعي القرارات ولضمان االتساق يف املقارنة بني بيانات السالسل الزمنية؛
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علقة باإلحصاءات املتوقواعد البيانات  واملرئية املتقدمة ستكمل األدوات التحليليةيضع و أن يب 6
لقة بسلة أسعار سيما تلك املتع ، وإتاحتها لعامة اجلمهور، والاإللكرتوين لالحتادوقع امل يفواملؤشرات 

صاالت، مما يسمح ات واالتتكنولوجيا املعلوم طورتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والرقم القياسي لت
بإجراء مقارنات مع مرور الوقت، وكذلك سالسل تارخيية، عرب املناطق والبلدان، وحبسب مستويات 

 التنمية االجتماعية واالقتصادية؛

 وطين؛ جمموعة أدوات ملساعدة األعضاء يف وضع إطار إحصائيأن يضع ب 7

ملعنية اسيما تلك املنخرطة يف الشراكة  وال، يتواصل مع املنظمات الدولية البارزة األخرى بأن 8
دة وشعبة اإلحصاءات يف األمم املتح بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية

ا يف مجع اإلحص ومراعاة أفضلواللجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة،  ا ومنهجيا اءات ممارسا
 ؛وحتليلها واستكماهلا وعرضهاواملؤشرات والتقارير واألدوات البيانية 

ا البلدان،يعززبأن  9  ، ضمن والية االحتاد ومع إيالء االهتمام الواجب للخصائص اليت تتسم 
تطبيقات الاملهارات يف ذلك مؤشرات  األنشطة املطلوبة لتحديد واعتماد مؤشرات جديدة مبا يف

وجيا املعلومات تكنولثر االتصاالت/أبغرض قياس  وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، اإللكرتونية
 ؛الرقمي ، مبا يف ذلك مسامهتها يف تنمية االقتصادتنمية البلدانعلى واالتصاالت 

تكنولوجيا ة باخلاص القابلة للمقارنة ؤشراتاملنهجيات و امليعزز اجلهود الرامية إىل تعميم بأن  10
فيما يتعلق سيما  الو بطريقة شفافة ويف الوقت املناسب، ،                  ً املتفق عليها دوليا  و املعلومات واالتصاالت 

 ؛مع مراعاة السياقات الوطنية، باالستقصاءات اليت تتضمن بيانات من الدول األعضاء

ومتابعة املقارنة املرجعية، بشكل فوري، مبا يف ذلك من خالل التشاور مع  باستعراض ومراجعة 11
م إىل تقدمي  مسامهات، والعمل على أن تعكس مؤشرات تكنولوجيا الدول األعضاء واخلرباء ودعو

وسلة أسعار  (IDI) املعلومات واالتصاالت والرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التطور الفعلي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع مراعاة 

روف الوطنية وكذلك اجتاهات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، خمتلف مستويات التنمية والظ
تمع املعلومات؛ لنتائجتطبيقاً   القمة العاملية 
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َ  املراج ع( 8          ً               حيتفظ، سعيا  لتنفيذ القراربأن  12 ً            ) تنفيذا  كامال ، بفريق من 2017 ،بوينس آيرس يف          ً        
 مبؤشرات فريق اخلرباء املعين( االتاخلرباء معين مبؤشرات وإحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتص

فريق اخلرباء املعين باملؤشرات األسرية و  (EGTI) االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 ويرتط املشاركة الكاملة يفدول األعضاء لل يتسىن، كي )(EGH) لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

لرقم القياسي ااالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك تلك الواردة يف  مؤشرات
، (IPB)   ّ                                    وسل ة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (IDI) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتطور

ا بانتظام والقيام ا ومنهجيا ، عند اللزوم،ومراجعة منهجيا ا من أجل مجع بتكييف تعاريفها ومؤشرا
َ  املراج ع( 8 وإجراء هذه املراجعة طبقاً للقرار ،البيانات اإلحصائية ومعاجلتها ) 2017آيرس،  بوينس يف     

 ؛وهلذا القرار

أن يواصل عقد الندوة العاملية ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ب 13
وذلك مبشاركة مجيع الدول األعضاء، وأعضاء ، بشكل دوري (EGTI/EGH) اخلرباء فريق واجتماعات

القطاعات، واخلرباء املعنيني مبؤشرات وإحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وغريهم من 
 املعنيني بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وجمتمع املعلومات؛

نها، من خالل مات وحتسيتطوير املنهجيات ذات الصلة باملؤشرات وأساليب مجع املعلو  راقبةمب 14
ا إىل تقدمي مسامهات، وخصوصاً من خالل  فريق ها أفرقة من بينالتشاور مع الدول األعضاء، ودعو

وفريق اخلرباء املعين  (EGH) اخلرباء املعين باملؤشرات األسرية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
والندوة العاملية ملؤشرات  (EGTI) مبؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 ، اليت يتوىل تنسيقها مكتب تنمية االتصاالت؛(WTIS) االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

انات ، املوثوقية والشفافية واالنفتاح يف اإلجراءات املتبعة يف معاجلة البيقدر اإلمكانبأن يضمن،  15
م سيما جبعل منهجيات حساب الرق التصاالت، والاليت تقدمها الدول األعضاء إىل قطاع تنمية ا

  ّ                            وسل ة أسعار تكنولوجيا املعلومات  (IDI) تالقياسي لتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاال
متاحة علناً يف القسم اإلحصائي للموقع اإللكرتوين لالحتاد جبميع لغات  وهياكلها (IPB) واالتصاالت

االحتاد الست، مبا يف ذلك مجيع اخلوارزميات وصيغ احلسابات واألرقام القياسية الفرعية هلياكل الرقم 
 القياسي ذي الصلة، فضًال عن بيانات املصدر الواردة إىل االحتاد من الدول األعضاء؛

شكل دوري، حلقات إقليمية وأحداثاً تدريبية للبلدان النامية من أجل رفع مستوى يعقد، ببأن  16
 مجع مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومعاجلتها؛ املعارف واملهارات يف
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َ  املراج ع( 8 بأن يقدم الدعم الالزم لتنفيذ القرار 17 ) والتأكيد على أمهية 2017بوينس آيرس،  يف     
تمع املعلومات بالنسبة إىل هذه املؤشرات، واالستمرار يفتنفيذ نواتج  جتنب ازدواج  القمة العاملية 

ال؛ هذا العمل اإلحصائي يف  ا

ية الشراكات تقو عن طريق  ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/دور باالستفادة من  18
لذي يف تطوير االقتصاد الرقمي اتسهم كأداة متكني   ،تنمية االتصاالت قطاع من خاللوالتعاون 

 تسهم منافعه بشكل كبري يف االقتصاد الكلي؛

باستعراض عمل قطاع تنمية االتصاالت يف إعداد إحصائيات ومؤشرات تراعي إسهامات  19
اء لتقدمي إسهامات عض، ُيكلف املدير بتحديد النُـُهج احلالية لدى األوهلذه الغايةاألعضاء يف العملية، 

 فيما خيص إعداد اإلحصائيات واملؤشرات وحتليلها وطريقة عرضها؛ واغلهمشمنتظمة عن 

بشأن عمل  تنفيذ هذا القرار، وخاصةالتقدم يف بشأن  جملس االحتادبأن يقدم تقريرًا سنويًا إىل  20
احلساب املتعلقة بالرقم القياسي لتطور تكنولوجيا املعلومات  اهلياكل ومنهجيات استعراض

 ،(IPB)   ّ                                    وسل ة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (IDI) واالتصاالت

 يكلف جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد

 مبراعاة نتائج تقرير قياس جمتمع املعلومات ملساعدة الدول األعضاء على سد الفجوة الرقمية،

 يكلف األمني العام

 ؛القرار نفيذ هذات التقدم احملرز يفبتقدمي تقرير إىل مؤمتر املندوبني املفوضني القادم عن  1

املنظمات اليت تستفيد من االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  مشاركة بتشجيع 2
كي   2030 يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام الضالعة الدولية وعلى وجه اخلصوص املنظمات

ذا القرار وتشجيع عضويتها احملتملة يف  ؛االحتاد تساهم يف العمل املتعلق 
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بدراسة املوارد البشرية واملالية الالزمة يف مجيع مكاتب االحتاد املطلوبة للقيام بأعمال االحتاد  3
لس بنتا ج هذه ئاملتعلقة جبمع وإنتاج ونشر بيانات ومعلومات وإحصاءات وتقارير مفيدة، وإبالغ ا

 الدراسة،

 جملس االحتاديكلف 
املناسبة، حسب احلاجة، وعلى أساس نتائج التقرير السنوي املقدم من مدير مكتب  التوصيات بإعداد

"يكلف من  3 والفقرة "يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت" من 20 للفقرة                  ً تنمية االتصاالت وفقا  
 القرار، اي هلذأعاله، فيما يتعلق بالتنفيذ اجلار  األمني العام"

 يدعو الدول األعضاء
ا الوطنية إىل املشاركة يف 1 واالتصاالت  تكنولوجيا املعلوماتيف جمال االتصاالت/ إرسال إحصاءا

 ؛فجوة الرقميةال وحتديد خصائصاملقارنات الدولية  ألغراض االحتاد إىل قطاع تنمية االتصاالت يف

إىل املشاركة بنشاط يف تنفيذ هذا القرار بتقدمي املعلومات املطلوبة عن النفاذ إىل  2
ا االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا  اليفها إىل والقدرة على حتمل تكومهارا

 تمن أجل وضع معايري قياسية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلوما االحتاد قطاع تنمية االتصاالت يف
 واالتصاالت.

 

 -) 2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006(املراجع يف أنطاليا،  -) 2002مراكش، (
 )2018(املراجع يف ديب،  - )2014 بوسان، يف (املراجع
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َ    مراج ع يف(ال 133القـرار   )8201، ديب    

 دور إدارات الدول األعضاء
 (المتعددة اللغات)في إدارة أسماء الميادين الدولية الطابع 

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت (لالحتاد إن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 احلسبان إذ يأخذ يف
قضايا السياسة العامة بشأن ) هلذا املؤمتر، 2018 ،ديب عني يف      َ (املراج   102و 101 أحكام القرارين

 والعناوين، إدارة أمساء امليادينذلك  الدولية املتصلة باإلنرتنت وبإدارة موارد اإلنرتنت، مبا يف

رو         ِّ إذ يذك 
ا اجلمعية  يف (ITU-T) بالدور املنوط بقطاع تقييس االتصاالت أ )  االحتاد مبوجب قرارات اعتمد

َ    املراج ع يف( 47 العاملية لتقييس االتصاالت، من بينها القرار أمساء ميادين  )، بشأن2012ديب،      
َ    املراج ع يف( 48 والقرارطري،                       ُ املستوى األعلى للرمز الق   أمساء امليادين الدولية بشأن  )،2012ديب،      

 الطابع؛

 لالجتماع، بشأن الوثيقة اخلتامية (UNGA) للجمعية العامة لألمم املتحدة 70/125بالقرار  )ب
 ؛املعلومات تمع يةالعامل القمة نتائج لتنفيذ العام االستعراض بشأن العامة للجمعية املستوى الرفيع

 املستدامة التنمية خطة :عاملنا حتويل بشأن املتحدة، لألمم العامة لجمعيةل 70/1 رارالقب )ج
 ؛2030 لعام

تمع املعلوماتب ) د  املعلومات، بشأن جمتمعبرنامج عمل تونس  يف (WSIS) التزام القمة العاملية 
االت مثل أمساء امليادين وع بالعمل على تعزيز عملية إدخال التعددية اللغوية يف ناوين عدد من ا

 الرئيسية؛ والبحث عن الكلمات واإلنرتنت الربيد اإللكرتوين

، لزيادة (DNS) الرئيسية ألنظمة أمساء امليادين للمخدماتباحلاجة إىل تعزيز التوسع اإلقليمي  ) ه
صالبة تلك األنظمة وتعزيز استعمال أمساء امليادين الدولية الطابع من أجل التغلب على احلواجز 

 اللغوية؛
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ستخدام ا مبجال اعتماد التوصيات اخلاصة بنجاح األنشطة املاضية لقطاع التقييس، يف ) و
املعطيات (شفرة  للتلكس (شفرة احلروف اخلماسية) ولنقإىل ابالنسبة  احلروف غري الالتينية جمموعات

تلكس الوطين لإىل احروف غري التينية بالنسبة  جمموعاتمسح باستخدام  احلروف السباعية)، مما
 ،والدويل واإلقليمي وكذلك نقل املعطيات على املستوى العاملي واإلقليمي

 وإذ يدرك

 التقدم املستمر حنو التكامل بني االتصاالت واإلنرتنت؛ أ ) 

تصفحها  وأقراءة النصوص                                            ً       أن مستعملي اإلنرتنت جيدون بشكل عام سهولة ويسرا  أكرب يف ب)
م، وأن زيادة عددهم بالشكل املتوخى ال ام أمساء (نظبإتاحة اإلنرتنت  ميكن أن تتم إال بلغا

   ً را  مع مراعاة التقدم الذي أحرز مؤخ الالتينية احلروفترتكز على     ً         أيضا  بلغات ال) (DNS) امليادين
 ؛الصدد هذا يف

، )2006 اليا،وقرارات مؤمتر املندوبني املفوضني (أنط                   ً                       أنه ينبغي، استنادا  إىل نتائج القمة العاملية ج)
           ّ                                                       بالعمل الفع ال من أجل إضفاء طابع التعددية اللغوية على اإلنرتنت، كجزءمستمر أن يكون مثة التزام 

شمل احلكومات ا يمم وتعدد أصحاب املصلحة والدميقراطية،من العملية اليت تتسم بالتعددية والشفافية 
 القرار؛ تنفيذ هذا ، كل حبسب دوره يفاآلخرين ومجيع أصحاب املصلحة

التقدم الذي أحرزه أصحاب املصلحة كافة خاصة من خالل املنظمات والكيانات ذات الصلة  ) د
 ؛(IDN) الطابع الدولية امليادين استحداث أمساء يف

 جمموعات استخدام وفوائد (IDN) الطابع الدولية امليادين أمساء أحكام يف احملرز الكبري التقدم ) ه
 اإلنرتنت؛ شبكة على املتاحة الالتينية غري احلروف

نفسه بوجود  واالعرتاف يف الوقت اإلنرتنت، شبكة على اللغات تعدد توفري يف احملرز التقدم ) و
 ل؛صعوبات يف بعض الربجميات النصية لتنفيذ املتطلبات املناسبة واخلاصة باللغات، مبا يف ذلك البدائ

ة من حيث الشكل مأخوذة  ز ) احلاجة إىل التصدي للتحديات املرتبطة باستخدام مسات متشا
 من لغات خمتلفة أو جمموعات من السمات،
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 وإذ يؤكد

ايدة عن االحتياجات اللغوية املتنوعة واملتز  التعبري         ً   حقق تقدما  يف اء املياديننظام أمسأن  أ ) 
 ، مع إدراك أن احلاجة مازالت قائمة إىل حتقيق املزيد؛املستعملني جلميع

 (ICT) وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يادين الدولية الطابعاملأمساء أن من الواجب أن تكون  )ب
بلد  متناول مجيع املواطنني بغض النظر عن نوع اجلنس أو العنصر أو الدين أو بوجه أعم يفواإلنرتنت 
 اللغة؛ اإلقامة أو

ساب البلدان العامل على ح حتايب أي بلد أو منطقة يف أن أمساء ميادين اإلنرتنت ينبغي أال )ج
 ي؛العامل على الصعيدأن تأخذ بعني االعتبار تنوع اللغات  وينبغي ،واملناطق األخرى

م يف يفاالحتاد دور  )د   ؛أمساء العناوين مساعدة األعضاء على تعزيز استعمال لغا

موعات اللغوية احلاجة املاسة، على أساس نتائج القمة العاملية ) ه  يلي: ا، للقيام مبوحاجة ا

االت تشمل أمساء امليادين وع عملية إدخال التعددية اللغوية يف تعزيزمواصلة  • ناوين عدد من ا
 الرئيسية؛ الربيد اإللكرتوين والبحث عن الكلمات

ا أن تسمح بالتعددية اللغوية يف تنفيذباالستمرار  • احملتوى  ن ويفأمساء العناوي برامج من شأ
 ميةربجميات من أجل التصدي للفجوة الرقعلى شبكة اإلنرتنت، واستعمال مناذج خمتلفة لل

 بازغ؛ال ديداجلتمع ا مشاركة اجلميع يف إمكانية وضمان اللغوية

 التقنية وتعزيز وضع املعايري التعاون بني اهليئات ذات الصلة من أجل التوسع يف توطيدمواصلة  •
 العاملي، انتشارها على الصعيد

 وإذ يعرتف

ا فيمااالحتاد  عضاء يفبالدور احلايل للدول األ أ )  موارد األرقام إدارة و يتعلق بتخصيص  وسياد
 ؛ITU-T E.164 التوصية حسبما جاء يف لديها القطرية

 لطابعا يتعلق بامللكية الفكرية وتوزيع أمساء امليادين الدولية         ً                  هناك عددا  من التحديات فيمابأن  ب)
    ّ    تقص يها؛ واحللول املالئمة اليت ينبغي
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يتعلق بتسوية املنازعات بشأن  فيما (WIPO) الذي تؤديه املنظمة العاملية للملكية الفكريةالدور ب ج)
 امليادين؛ أمساء

يتعلق بتعزيز  يماف(اليونسكو)  األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافةمنظمة الدور الذي تؤديه ب د )
 ي؛احملل التنوع الثقايف واهلوية الثقافية والتنوع اللغوي واحملتوى

الدويل لالتصاالت حيظى بتعاون وثيق مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية ومنظمة االحتاد أن ب ) ه
 السواء؛ اليونسكو على

تمعاحلكومات و به  تقومبالدور الذي  ) و دماً وأصحاب املصلحة اآلخرون للمضي ق ةالتقني اتا
 ؛الدولية الطابع امليادينذلك إدخال أمساء  يف يف إدخال التعددية اللغوية مبا

إضافية  شمل جمموعاتلت                                        ً                      أن احملافظة على قابلية التشغيل البيين عامليا  مع توسع أمساء امليادين  ) ز
 األمهية، حروف غري التينية أمر بالغمن 

 يقرر

املختصة املشاركة  1استكشاف سبل ووسائل حتقيق مزيد من التعاون والتنسيق بني االحتاد واملنظمات
نامج عمل تونس بشأن       ً    ، طبقا  لرب تطوير شبكات بروتوكول اإلنرتنت وشبكة اإلنرتنت املستقبلية يف

ن خالل م جمتمع املعلومات، يف سياق االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الناشئة
ة يع على زيادوالتشج إدارة اإلنرتنت                                 ً                   اتفاقات تعاون، حسب االقتضاء، سعيا  لزيادة دور االحتاد يف

 العاملي دف حتقيق أكرب قدر من املنفعة للمجتمعمشاركة من الدول األعضاء يف إدارة اإلنرتنت 
 ،وتعزيز التوصيلية الدولية امليسورة التكلفة

 يكلف األمني العام ومديري املكاتب

مليادين امجيع املناقشات واملبادرات واألنشطة الدولية بشأن توزيع إدارة أمساء  يف الفعالةباملشاركة  1
ية للملكية ذلك املنظمة العامل الدولية الطابع على اإلنرتنت بالتعاون مع املنظمات املعنية، مبا يف

 اليونسكو؛ ومنظمةالفكرية 
  

_______________ 
وفريق  (RIR)اإلنرتنت اإلقليمية مكاتب تسجيل و  (ICANN) مبا فيها مؤسسة اإلنرتنت لتخصيص األمساء واألرقام 1

احلصر،  ، على سبيل املثال ال(W3C)واحتاد الشبكة العاملية  (ISOC) ومجعية اإلنرتنت (IETF) مهام هندسة اإلنرتنت
 .وعلى أساس املعاملة باملثل
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اد لالحتيلزم من إجراءات لضمان احلفاظ الكامل على سيادة الدول األعضاء  باختاذ كل ما 2
     ً                ، أيا  كانت التطبيقاتITU-T E.164 التوصية تنص عليه                      ً    يتعلق خبطط الرتقيم، وفقا  ملا فيما

 ؛فيها املستخدمة

 ذات الصلةنظمات واملاالحتاد استكشاف سبل ووسائل حتقيق مزيد من التعاون والتنسيق بني ب 3
 ؛شبكات بروتوكول اإلنرتنتنشر  املشاركة يف

وتوزيعها طابع لا أمساء امليادين الدولية، حسب االقتضاء، على تطوير االحتادبتشجيع أعضاء  4
م اخلاصة مستخدمني   م؛ احلروف اخلاصة جمموعاتبلغا

حتقيق التزامات خطة عمل جنيف وبرنامج عمل تونس بشأن جمتمع  بدعم الدول األعضاء يف 5
 ؛الطابع الدولية بأمساء امليادينيتعلق  املعلومات فيما

 ف هذا القرار؛بالقيام، حسب االقتضاء، بتقدمي مقرتحات من أجل حتقيق أهدا 6

لتنفيذ خط  باعتبارمها جهة تسهيل ،اليونسكوبإحاطة املنظمة العاملية للملكية الفكرية ومنظمة  7
تمع املعلومات، 8العمل جيم ذا القرار للقمة العاملية   البالغال على االنشغ ، مع التأكيد   ً            علما  

املتعددة أمساء امليادين الدولية الطابع بشأن  ،2وبالذات الدول النامية ،االحتاد للدول األعضاء يف
، لضمان حتقيق استخدام اإلنرتنت هذا الصدد يفاالحتاد وإحلاحها على طلب مساعدة اللغات 

 ؛لإلنرتنت مث زيادة االستخدام الدويل ومن وانطالقها دون حواجز لغوية

 ،املوضوع أن هذابش بشأن األنشطة واإلجنازات املتحققةجملس االحتاد بتقدمي تقرير سنوي إىل  8

 جملس االحتاديكلف 

يلزم من  اختاذ ماو  القرار هذا يتعلق بتنفيذ أنشطة األمني العام ومديري املكاتب فيما بأن ينظر يف
 االقتضاء، إجراءات، حسب

  
_______________ 

ا تشمل أقل  2           ً                                                                                      البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات
وير وتوزيع أمساء تطملزيد من امجيع املناقشات واملبادرات الدولية بشأن  إىل املشاركة الفعالة يف 1

موعات اللغوية ذات الصلة، و  دعم ذلك امليادين الدولية الطابع لإلنرتنت، مبا يف تقدمي مبادرات ا
 القرار؛ تنفيذ هذا للمساعدة يفاالحتاد  يف إىل قطاع تقييس االتصاالت مسامهات

لى عإعداد وتنفيذ أمساء ميادين دولية الطابع  العاملة يفإىل حث مجيع الكيانات ذات الصلة  2
ال هذا بأنشطتها يف التعجيل  ؛ا

القبول  جيعكيفية تشتشجيع الدول األعضاء مبا يف ذلك أعضاء القطاعات على النظر يف  إىل  3
دين أمساء امليادام ، والتعاون والتنسيق يف متكني استخالطابع الدوليةامليادين العاملي فيما يتعلق بأمساء 

 يف اإلنرتنت.الطابع الدولية 
 

 -) 2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006(املراجع يف أنطاليا،  -) 2002مراكش، (
 )2018(املراجع يف ديب،  - )2014 بوسان، يف (املراجع
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َ    مراج ع يف(ال 135القـرار   )8201، ديب    

المستدامة الدائمة و  تنميةال الدولي لالتصاالت في االتحاددور 
قنية وتقديم المساعدة الت واالتصاالت /تكنولوجيا المعلوماتلالتصاالت

وتنفيذ المشاريع الوطنية واإلقليمية واألقاليمية  1والمشورة للبلدان النامية
 ذات الصلة

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت (لالحتاد إن مؤمتر املندوبني املفوضني 

       ِّ إذ يذك ر

َ   املراج ع ( 135 بالقرار ) أ   ) ملؤمتر املندوبني املفوضني؛2014بوسان،  يف    

َ   املراج ع ( 34 القرارب ب) مساعدة البلدان ذات االحتياجات  ، بشأنملؤمترهلذا ا )2018، ديب يف    
 فيها؛ اخلاصة ودعمها إلعادة بناء قطاع االتصاالت

 17 القرار        ً ، وخاصة  (WTDC) االتصاالتبالقرارات ذات الصلة الصادرة عن املؤمتر العاملي لتنمية  )ج
َ   املراج ع ( حول التنفيذ على األصعدة الوطنية  بوينس آيرسوخطة عمل ) 2017 بوينس آيرس، يف    

اواإلقليمية واألقاليمية والعاملية للمبادرات  َ   املراج ع ( 32والقرار  2املناطق الست اليت اعتمد     
َ   املراج ع ( 34 واإلقليمي بشأن املبادرات اإلقليمية والقرار) حول التعاون الدويل 2010 آباد، حيدر يف     
التأهب  يف (ICT) دور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) حول 2017بوينس آيرس،  يف

حاالت  اإلغاثة يف عمليات ختفيف آثارها ويف للكوارث واإلنذار املبكر حبدوثها وعمليات اإلنقاذ ويف
لتنمية االتصاالت  العاملياملؤمتر  النواتج اليت اعتمدها من ترتيبات يفورد  وما الكوارث والتصدي هلا،

ذه 2017 لعام   ؛القرارات وعالقتها 
_______________ 

ا  1                    ً                                                                                      تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.

 إفريقيا واألمريكتان والدول العربية وآسيا واحمليط اهلادئ وكومنولث الدول املستقلة وأوروبا. 2
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 التنمية خطة :عاملنا حتويل" بشأن ،(UNGA) املتحدة لألمم العامة لجمعيةل 70/1 رارقبال د )
 "،2030 لعام املستدامة

رو   كذلك        ِّ إذ يذك 

تمع املعلومات  ) أ  مرحلتيها بشأن النفاذ غري التمييزي، وعلى  يف (WSIS)بقرارات القمة العاملية 
من برنامج عمل تونس بشأن  107و 90 من التزام تونس والفقرتني 19و 18و 15 األخص الفقرات
 جمتمع املعلومات؛

 املستوى فيعالر  لالجتماع يةاخلتام الوثيقة بشأنللجمعية العامة لألمم املتحدة،  70/125 رارقبال ب)
 ،املعلومات تمع العاملية القمة نتائج لتنفيذ العام االستعراض بشأن لألمم املتحدة العامة للجمعية

 اعتباره وإذ يضع يف

متناول  اليت تقضي جبعل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يفأهداف التنمية  أ ) 
 النامية؛ البلدانالبشرية مجعاء وخاصة شعوب 

أمهية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ودوام واستدامة بناها التحتية لتحقيق  ب)
                                ً                    االقتصادي واالجتماعي والثقايف، خاصة  يف البلدان النامية؛ الصعيدالتقدم على 

لقرارات ذ اتنفي الدويل لالتصاالت يف االحتاداليت اكتسبها واملرتاكمة اخلربة املتقدمة  )ج
 أعاله؛ املذكورة

ا إىل  ) د ُ          املهام اليت ع هد  برنامج عمل  يف 6وجيم 5وجيم 2جيم خطوط العملإىل بالنسبة  االحتاد          
ولوجيا خطوط العمل األخرى املستندة إىل توفر االتصاالت/تكن يف تنفيذ، ومشاركته املطلوبة تونس

باالتفاق مع وكاالت األمم املتحدة الشريكة ، وتطورها الدائم واملستدام املعلومات واالتصاالت
 هذه؛ تنفيذ خطوط العمل يف

 جراءاتإشراكاته لتنفيذ الكثري من  استمرار النجاح الذي حققه قطاع تنمية االتصاالت يف ) ه
 العديد من ذلك تطوير شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التنمية، مبا يف

 النامية؛ البلدان

 املقرتحة؛ املوارد على الوجه األمثل لتحقيق األهدافاستخدام وضرورة  بوينس آيرسخطة عمل  ) و
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َ   املراج ع ( 157 اإلجراءات املتخذة لتنفيذ القرار ) ز تعزيز وظيفة بشأن ، هلذا املؤمتر )2018 ديب، يف    
 ؛لالتصاالت الدويل االحتاد يفومراقبتها تنفيذ املشاريع 

َ    املراج ع يف( 59 القرار )ح  للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن تعزيز )2017 بوينس آيرس،     
 ذات ملسائلا الدويل لالتصاالت بشأنلالحتاد القطاعات الثالثة  بني فيما والتعاون التنسيق
 املشرتك؛ االهتمام

سور التكاليف واملياملستدام الدائم و يتيح النفاذ أنظمة االتصاالت  أن التقدم التكنولوجي يف )ط
توفري  ، من خاللوكذلك تنمية االقتصاد، مبا يف ذلك االقتصاد الرقمي إىل املعلومات واملعارف

ا ممخدمات اتصاالت عالية التوصيلية (النطاق العريض) وتغطية واسعة (تغطية إقليمية أو عاملية) 
 ويل عليها؛ميكن التعو سريعة و البلدان من إقامة توصيلها بصورة مباشرة   ِّ  ميك ن 

الية ععريضة النطاق توفر بدورها حلول االتصاالت  والراديويةالساتلية  أن خدمات االتصاالت )ي
فية والنائية على السواء، املناطق احلضرية والري                     ّ                    سريعة واملوثوقة والفع الة من حيث التكلفة يفوالالتوصيلية 

ية للنمو  ُ                       وي ستفاد منها كقاطرة أساس التكنولوجيات وهي تكمل بكفاءة األلياف البصرية وغريها من
 البلدان واألقاليم؛ االقتصادي واالجتماعي يف

             ً               سيتطلب تعاونا  وشراكة على حنو  2030أن دور االحتاد يف حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام  )ك
تقدمي من أجل  (SDG) أهداف التنمية املستدامة يفأوسع مع القطاعات الرئيسية األخرى املشمولة 

 ملساعدة التقنية واملشورة بشأن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ا

بغية إجراء                     ً املختلفة يعترب مناسبا   االحتادأن تعميق التعاون والعمل املرتابط بني قطاعات  )ل
 ذلك بناء القدرات، لتحسني توفري املشورة واملساعدة التقنية للبلدان الدراسات واألنشطة، مبا يف

 ؛يميةواألقال مية بشأن االستخدام األمثل للموارد وتنفيذ املشاريع الوطنية واإلقليميةالنا

تمع املعلومات مع أهداف التنمية املستدامة، )م   مواءمة نتائج القمة العاملية 
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 وإذ يدرك

 ؛أن التقدم التقين ألنظمة االتصاالت يؤثر على اخلطط اإلمنائية للبلدان ) أ 

ّ  التقين ألنظمة االتصاالت ينبغي أن يسه لأن التقدم  ب)  سيما فيما يتعلق املتزايد، الالتقين التطور                                 
                                                             ً                    جبوانب التوافق العكسي لضمان استدامة البىن التحتية ودوامها، خاصة  يف البلدان النامية؛

أن التكنولوجيات اجلديدة لالتصاالت جيب أن تتعايش مع التكنولوجيات القائمة املستخدمة  )ج
 البىن التحتية احلالية لضمان دوامها واستدامتها؛يف 

ود بالنفع على يعبأنه ميكن لتسخري إمكانات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن  د )
لسبعة يساعد يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة ا                                      ٍ     األوضاع االجتماعية واالقتصادية ألي بلد نام  وأن

للجمعية العامة لألمم املتحدة وأن يساهم يف تنمية االقتصاد  70/1      ُ              اليت اعت مدت يف القرار عشر 
 الرقمي،

 يقرر

 يلي: ينبغي أن يقوم مبا االحتادأن  1

مواصلة تنسيق اجلهود من أجل حتقيق اتساق االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ‘1’
 املالئمة ، من أجل بناء جمتمع املعلومات، واختاذ التدابريمجيع أحناء العامل وتنميتها وتعزيزها يف

ومات بيئة تنمية البنية التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعل لكي يتكيف مع االجتاهات يف
 واالتصاالت؛

 (IPDC) اليونسكو إلحياء الربنامج الدويل لتنمية االتصاالتمع منظمة االتصال  البقاء على ‘2’
تعاون الو  ،برنامج عمل تونس واخلاص بالتعليم يف 7تنفيذ خط العمل جيم االستمرار يف دف

 ؛(UNDP) اإلمنائي مع برنامج األمم املتحدة

 من ورخالل عدة أم من املعلومات اجلامع، تطور جمتمع يف اختصاصه، جماالت يف املسامهة، ‘3’
 التعبري، ةحري مثل مبادئ أساس على العامل أحناء مجيع يف املعرفة جمتمعات إنشاء بينها،

دف ضمان النفاذ املنصف إىل  اجلودة العايل واملساواة، والتعليم للجميع، 
 اللغوي وعالتن واحرتام واملعارف، واملعلومات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

 الثقايف؛ والرتاث والثقايف
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املعلومات جيا تكنولو /االتصاالتتسهيل حتقيق تطور تكنولوجي مستدام ومتناسق يف جمال  ‘4’
                                                     ً                       االتصاالت، واملرافق واخلدمات والتطبيقات ذات الصلة، استنادا  إىل توصيات قطاع تقييس و 

، من أجل تلبية توقعات الدول (ITU-R) وقطاع االتصاالت الراديوية (ITU-T) االتصاالت
 األعضاء، لضمان استدامة البىن التحتية ودوامها؛

االت اختصاصه، يف حتديد دور االحتاد وتنفيذه بشأن حتقيق أهداف التنمية املسامهة، يف جم ‘5’
 وتنمية االقتصاد الرقمي، وذلك بتقدمي املساعدة التقنية واملشورة بشأناملستدامة السبعة عشر 

تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، لالستفادة من اإلمكانات والفرص اليت 
 يات اجلديدة والناشئة؛تتيحها التكنولوج

ا البلدان النامية، فيما يتعلق خبطط تنمية بناه                                    ً مساعدة البلدان اليت تطلب الدعم، خاصة   ‘6’
 ها؛                ً                             التكنولوجي، وفقا  لوضعها الفعلي وخصوصيات تنميت التحتية، مع مراعاة خطط انتقاهلا

 على البيئة؛ تأثريقل تشجيع التعاون فيما خيص االنتقال إىل التكنولوجيات اجلديدة مع أ ‘7’

 أنه جيب على مكتب تنمية االتصاالت: 2

املواضيع ذات  توفري اخلرباء التقنيني ذوي الكفاءات العالية لتقدمي املشورة يف أن يستمر يف ‘1’
األمهية للبلدان النامية فرادى وجمموعات، وتوفري احلد األدىن من هؤالء اخلرباء عرب توظيفهم أو 

 للحاجة؛                ً لفرتات قصرية وفقا  التعاقد معهم 

منظومة األمم املتحدة أو برنامج األمم  أن يواصل تعاونه مع مصادر التمويل، سواء كانت يف ‘2’
املتحدة اإلمنائي أو أي ترتيبات متويل أخرى، وأن يكثر من الشراكات مع الدول األعضاء 

طة ية، من أجل متويل األنشوأعضاء القطاعات واملؤسسات املالية واملنظمات الدولية واإلقليم
 القرار؛ اخلاصة بتنفيذ هذا

أن يواصل برناجمه الطوعي اخلاص بالتعاون التقين، واملبين على مسامهات مالية أو خدمات  ‘3’
دف تلبية طلبات البلدان النامية يف ال جم خرباء أو أي شكل من أشكال املساعدة 

 وجه؛ أفضل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على
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 ،أعاله، خطط التوصيلية الوطنية أو اإلقليمية السابقة املذكورة عند القيام باألعمال يراعيأن  ‘4’
 أن تدعم نتائجوباجلوانب ذات األولوية من هذه اخلطط،  بتفعيلاملنفذة  حبيث تسمح األعمال
ا يف  عن أهداف           ً قليمية فضال  األهداف الوطنية واإل إجنازاجلوانب األساسية  األعمال املضطلع 

جودها حال عدم و  وضع هذه اخلطط يف وجيوز أن تقوم املشاريع كذلك بالنظر يف ؛االحتاد
 ؛اإلدارات لدى

راء دراسات من أجل إجلالحتاد أن يعزز ويسهل تنفيذ إجراءات تعاونية مع القطاعات املختلفة  ‘5’
دام الت وذلك لتحقيق االستخوأنشطة مرتابطة تكمل استخدام تكنولوجيات وأنظمة االتصا

ا، وحتسني النفاذ إىل أنظم األمثل للموارد، مبا يف ة ذلك املوارد املدارية وموارد الطيف املرتبطة 
وشبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتسني توصيليتها لتلبية احتياجات 

 البلدان النامية؛ االتصاالت يف

ناء القدرات حبيث إلنشاء وبلالحتاد اونية بالتنسيق مع القطاعات املختلفة أن يعزز األنشطة التع ‘6’
ذلك  يتوفر ويتعمق النفاذ الشامل إىل املعارف بشأن االستخدام األمثل ملوارد االتصاالت، مبا يف

ا، ويزداد النفاذ إىل ما هو مدرج يف يع وخطط مشار  املوارد املدارية وموارد الطيف املرتبطة 
قليمية لالتصاالت من أنظمة وشبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وطنية وإ

 ؛وتزداد توصيليتها

أن يعمل على إذكاء الوعي لدى مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، عند النظر يف خطط التنمية  ‘7’
م، بشأن قضايا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتعلقة حبماية البيئة  ن أجل رفاه ماخلاصة 

 السكان، وذلك لضمان ازدهار اقتصادات الدول األعضاء؛

لى تلبية ع مع أصحاب املصلحة املعنيني للمساعدة الوطين واإلقليمي والدويلأن يشجع احلوار  ‘8’
ً     ، فضال  عن اجلديدةالتكنولوجيات ب وإذكاء الوعي                                   ً   توقعات الفئات االجتماعية األكثر حرمانا ،      

 ،املستدامة حتقيق أهداف التنميةفعالية ميكن أن تضمن  نشأة اقتصادات وطنية
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                                                   ّ                               يدعو املنظمات والوكاالت املالية اإلقليمية والدولية ومور دي املعدات واملشغلني ومجيع الشركاء 
 احملتملني

لوجيا إمكانية توفري التمويل الكامل أو اجلزئي لتنفيذ برامج التعاون لتنمية االتصاالت/تكنو  إىل النظر يف
 س آيرسبوينخطة عمل                             ً      ذلك املبادرات املعتمدة إقليميا  مبوجب يف ملعلومات واالتصاالت مباا
َ   املراج ع ( 17 القرارو   ،للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )2017بوينس آيرس،  يف    

 ، بالتعاون الوثيق مع مديري املكاتب الثالثةيكلف األمني العام

 أي      ً        ً                                  ً تقريرا  تفصيليا  عن نتائج تنفيذ هذا القرار متضمنا   االحتادلس جمبأن يقدم كل عام إىل  1
 ؛القرار لزيادة فعالية هذا توصيات قد يراها األمني العام ضرورية

بأن يعمل على نشر املعلومات وأفضل املمارسات لضمان حتقيق حتول رقمي يعود بالفائدة  2
 لبيئة؛                         ً                           على املواطنني واحلكومات، خاصة  يف البلدان النامية، وحيمي ا

تدامة اليت أهداف التنمية املس يفبأن يشجع الكيانات التابعة للقطاعات الرئيسية املشمولة  3
على املشاركة يف املشاريع والربامج وأن  2030حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام  يفبنشاط تشارك 

 تنضم إىل عضوية االحتاد،

 جملس االحتاديدعو 

 قرار بأفضلتنفيذ هذا ال اخلطوات الالزمة لإلسراع يف مجيعإىل استعراض النتائج احملققة واختاذ 
 .ممكنة طريقة

 

 - )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006أنطاليا، (
 )2018(املراجع يف ديب، 
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َ    مراج ع يفال( 136 القـرار  )8201، ديب    

دات في المساع االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدام 
واإلدارة الخاصة بحاالت الطوارئ  عمليات الرصد فياإلنسانية و 
من أجل اإلنذار  بما في ذلك الطوارئ المتعلقة بالصحة، ،والكوارث

 المبكر بها والوقاية منها والتخفيف من آثارها واإلغاثة

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت (حتاد لالإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

       ِّ إذ يذك ر

َ   املراج ع ( 182 بالقرار )أ   ، بشأن دور ملؤمتر املندوبني املفوضني) 2014بوسان،  يف    
 البيئة؛ يتعلق بتغري املناخ ومحاية فيما (ICT) االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

َ   املراج ع ( 34 بالقرار )ب  بشأن ،(WTDC) االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر) 2017 آيرس، بوينس يف    
 ويف دوثهاحب املبكر واإلنذار للكوارث التأهب يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت دور

 آثارها؛ من والتخفيف واإلغاثة اإلنقاذ عمليات

َ   املراج ع ( 66بالقرار  )ج ، (WTDC)) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 2017بوينس آيرس،  يف    
 املناخ؛ بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري

َ   املراج ع ( 48 بالقرار ) د التعاون  بشأن تعزيز ،العاملي لتنمية االتصاالت للمؤمتر) 2017بوينس آيرس،  يف    
 االتصاالت؛ بني هيئات تنظيم

بشأن احلماية املدنية  ،(WRC) العاملي لالتصاالت الراديوية للمؤمتر (Rev.WRC-15) 646 بالقرار ) ه
 الكوارث؛ حاالت واإلغاثة يف

 التاالتصا جوانببشأن للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية،  (Rev.WRC-15) 647بالقرار  ) و
 بالكوارث ؤوالتنب املبكر اإلنذار الطيف ألغراض إدارة بشأن توجيهية مبادئ ذلك يف مبا الراديوية،

 ؛والكوارث الطوارئ حباالت الصلة ذات اإلغاثة آثارها وعمليات من والتخفيف واستشعارها
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 اتتطبيق أمهية بشأن الراديوية، لالتصاالت العاملي للمؤمتر (Rev.WRC-12) 673 بالقرار ) ز
 األرض؛ رصداالتصاالت الراديوية ل

 بشأن سالمة احلياة البشرية وأولوية االتصاالت؛ ،من لوائح االتصاالت الدولية 5باملادة  )ح

االت الطوارئ ح بآليات التنسيق اخلاصة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف )ط
 ،(OCHA) اإلنسانية اليت وضعها مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون

 وإذ يدرك

حتتية  نيةب إىل احلاجة          ً                العامل مؤخرا  تدل بوضوح على  األحداث املأساوية اليت وقعت يفأن  ) أ 
وإىل توافر ونشر املعلومات ملساعدة الوكاالت املسؤولة عن سالمة  قادرة على الصمودلالتصاالت 

 الكوارث؛ حاالت اجلمهور والصحة واإلغاثة يف

على استعمال تكنولوجيا املعلومات  1النامية أنه ستكون هناك حاجة مستمرة ملساعدة البلدان )ب
ب إىل الوقت املناس تدفق املعلومات يفضمان واالتصاالت من أجل احلفاظ على األرواح عن طريق 
 اإلنقاذ عمليات يفالصناعة املشاركة ومؤسسات الوكاالت احلكومية واملستهلكني واملنظمات اإلنسانية 

 الصحة؛املساعدة الطبية للمتأثرين حباالت الطوارئ املتعلقة بوتوفري املتعلقة بالكوارث والتعايف 

حتقيق  احمللية وذلك لضمان باللغات   ً  أيضا   ومتاحةاملتناول  أنه يلزم أن تكون املعلومات يف )ج
 أثر؛ أقصى

يئة بيئة متكينية لالستفادة من استعمال تكنولوجيا املعلوما ) د ت أنه يتعني على واضعي السياسات 
 مبا يف ذلكوارئ حاالت الط واالتصاالت لتلبية االحتياجات من حيث البنية التحتية واملعلومات يف

 ،بالصحةالطوارئ املتعلقة 

  
_______________ 

ا متر اليت لدانوالب الساحلية غري النامية والبلدان النامية الصغرية اجلزرية والدول    ً منوا   البلدان أقل تشمل 1  اقتصادا
 .انتقالية مبرحلة
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 اعتباره إذ يأخذ يف

ية، من جمال الكوارث الطبيع يل املتعلق باملساعدة اإلنسانية يفبشأن التعاون الدو  60/125 القرار
 ،2006 مارس يف (UNGA) اإلغاثة إىل التنمية الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة

 وإذ يالحظ

تمع املعلومات 51 الفقرة أ )   (WSIS) من إعالن مبادئ جنيف الذي اعتمدته القمة العاملية 
 الكوارث؛ الوقاية من دام تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يفيتعلق باستخ فيما

من خطة عمل جنيف بشأن البيئة اإللكرتونية اليت تدعو إىل إقامة أنظمة رصد  ج) 20 الفقرة ب)
تستعمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنبؤ بالكوارث الطبيعية والكوارث من صنع اإلنسان 

 الصغرية؛                                 ً                 البلدان النامية وأقل البلدان منوا  وبلدان االقتصادات يف ورصد آثارها، خاصة

تمع املعلومات، بشأن ختفيف آثار  30 الفقرة ج) من التزام تونس الذي اعتمدته القمة العاملية 
 الكوارث؛

تمع  91 الفقرة د ) من برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات الذي اعتمدته القمة العاملية 
 ؛الكوارث علومات، بشأن ختفيف آثارامل

لالحتاد  االتصاالت وتقييس (ITU-R)الراديوية  االتصاالت قطاعي دراسات جلان أعمال ) ه
(ITU-T)، الراديوية االتصاالت أنظمة بشأن التقنية املعلومات توفر اليت التوصيات اعتمادها لدى 
 اهلامة لتوصياتا فيها مبا التصدي للكوارث، إدارة يف ودورها السلكية والشبكات واألرضية الساتلية
 الكوارث؛ وقت الساتلية الشبكات باستخدام املتصلة

 ياتالتوص واعتماد وضع بشأنلالحتاد  االتصاالت تقييس قطاع دراسات جلان أعمال ) و
 النظر كذل يف مبا الطوارئ، اتصاالت وخدمات الطوارئ اتصاالت بأولوية/أفضلية املتعلقة

 تضطلع اليت األنشطة     ً    إضافة  إىل  ،الطوارئ وقت والالسلكية األرضية أنظمة االتصاالت استعمال يف
 استعمال بشأن 5/2 مسألتها إطار يف (ITU-D) االتصاالت تنمية لقطاع 2 الدراسات جلنة ا

ا؛ الكوارث خماطر من احلد أجل من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت  وإدار
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      ُ                                                               إقامة ب ىن حتتية قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع املستدام الشامل للجميع، ( 9 اهلدف ) ز
ْ                                                     جع ل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة ( 11 واهلدف )وتشجيع االبتكار  

ا )على الصمود ومستدامة  ملتحدة،اجلمعية العامة لألمم ا من أهداف التنمية املستدامة اليت اعتمد

 اعتباره يضع يفوإذ 

 والزالزل التسونامي احلصر ال املثال سبيل على ذلك يف مبا الكوارث إليه تؤدي الذي الدمار ) أ 
 جراء من مفرط كلبش تتضرر قد اليت النامية البلدان يف سيما ال العامل، أحناء خمتلف يف والعواصف

اإلنذار املبكر  وضوعم بشأن املعلومات من األكرب املستفيد فهي وبالتايل التحتية البنية يف النقص
 اإلغاثة؛ وجهود آثارها من والتخفيف هامن الوقايةبالكوارث و 

، الطوارئ حاالت مراحل جلميع للتصدي األمهيةبالغة  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أن )ب
 الطوارئ تاالحب املرتبطة الطوارئ اتصاالت جوانب أنمبا يف ذلك الطوارئ املتعلقة بالصحة، و

 إلبقاء ملعلوماتا تدفق وإتاحة حبدوثها واإلنذار واستشعارها بالكوارث التنبؤ ،أمور مجلة يف ،تشمل
 األرواح؛ على للحفاظ يتخذوها أن ميكن اليت باإلجراءات علم على األفراد

 على لرتكيزل مصممة االتصاالت تنمية قطاعل املتنقلة االتصاالت بفضل التمكني مبادرة أن )ج
تمعات تمكنيل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استعمال  ؛والسكان احمللية ا

 بالكوارث راملبك اإلنذار يف     ً مهما       ً دورا   تؤدي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت أن ) د
ا و  وتسهل  ؛والتعايف اإلغاثة وجهود آثارها من والتخفيف منها الوقايةاإلنذار املبكر 

 ومنظمات وضع املعايري األخرى اليت تتعامل مع االحتادالتعاون املستمر بني جلان دراسات  ) ه
 ؛الطوارئ حاالت أنظمة االتصاالت واإلنذار والتحذير يف

َ   املراج ع ( 59 القرار ) و  زيزتع بشأن االتصاالت، لتنمية العاملي للمؤمتر) 2017 آيرس، بوينس يف    
 االهتمام ذات ملسائلاات الثالثة لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن قطاعال بنيفيما  والتنسيق التعاون
 املشرتك؛
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 الكوارث أو الطوارئ حاالت يف االتصاالت خلدمات الفورية لإلتاحة التخطيط ضرورة ) ز
ذلك  الرئيسية أو االحتياطية، مبا يف االتصاالت أنظمة خالل من املتضررة األماكن أو املناطق يف

 اإلغاثة؛ ميكن نقلها أو محلها، وذلك لتقليل التأثريات وتسهيل عملياتتلك اليت 

 نصةم ميكن أن تشكل األخرى الراديوية االتصاالت خدمات جانب إىل الساتلية اخلدمات أن )ح
األحيان  أغلب يف عندما تتعطل الطبيعية الكوارث وقوع عند سيما ال لسالمة اجلمهور، موثوقة

كاالت تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها الو  القائمة، وهي مفيدة للغاية يف األرضية الشبكات
 ؛احلكومية والكيانات اإلنسانية األخرى

) قد اعتمد 1998 أن املؤمتر الدويل احلكومي املعين باالتصاالت يف حاالت الطوارئ (تامبريي، )ط
مليات اإلغاثة، واليت من آثار الكوارث ولع اتفاقية تامبريي املتعلقة بتوفري موارد االتصاالت للتخفيف

 ؛2005 يناير 8 دخلت حيز النفاذ يف

ّ       ) شج ع مجيع 2005 أن مؤمتر األمم املتحدة العاملي املعين باحلد من الكوارث (كويب، هيوغو، )ي    
ا القانونية احمللية، على النظر، حسب احلالة، يف االنضمام إىل الصكوك  الدول، مع مراعاة متطلبا

قانونية الدولية ذات الصلة باحلد من الكوارث أو املوافقة عليها أو التصديق عليها، مثل ال
 تامبريي، اتفاقية

 يضع يف اعتباره كذلك وإذ

 لدويلا الصعيدين على الصلة ذات األخرى واملنظمات االحتاد داخل      ً حاليا   اجلارية األنشطة أ ) 
 الكوارث حاالت يف واإلغاثة اجلمهور محاية أنظمة لتشغيل      ً دوليا   عليه متفق أسلوب لوضع واإلقليمي

 ومنسق؛ موحد أساس على

ا املتخصصة األخرى االحتاد التطوير املستمر من جانب  ب) بالتنسيق مع األمم املتحدة ووكاال
مجيع حاالت  إلنذار اجلمهور بكل الوسائط يف احملتوىملبادئ توجيهية لتطبيق معيار دويل من حيث 

 والطوارئ؛ الكوارث
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 من فيفوالتخوالتأهب هلا  هامن الوقايةاإلنذار املبكر بالكوارث و  يفإسهام القطاع اخلاص  ج)
 ؛فعاليته والذي أثبت والكوارث حاالت الطوارئ اإلغاثة يف وعمليات آثارها

نة ياحلاجة إىل فهم مشرتك ملكونات البنية التحتية للشبكة املطلوبة لتوفري قدرات اتصاالت مت د )
ساعدات اإلنسانية جمال امل وعالية األداء يفوالعمل البيين وسريعة الرتكيب وقابلة للتشغيل البيين 

 الكوارث؛ حاالت وعمليات اإلغاثة يف

أمهية العمل حنو إقامة أنظمة رصد قائمة على املعايري وأنظمة إنذار مبكر على صعيد العامل،  ه )
ة ومات واالتصاالت وموصولة بالشبكات الوطنية واإلقليميتعتمد على االتصاالت/تكنولوجيا املعل

ثر املناطق األك العامل بأسره، خاصة يف وتيسر من االستجابة حلاالت الطوارئ والكوارث يف
 لألخطار؛      ً تعرضا  

 لتخطيطا املكونات االحتياطية اإلضافية وصمود البنية التحتية وتوفر إمدادات الطاقة عند أمهية و )
 الكوارث؛ حلاالت

لعاملية من خالل وسائل مثل الندوة الالحتاد الدور الذي ميكن أن يلعبه قطاع تنمية االتصاالت  ) ز
ضل املمارسات مجع ونشر أف وجلنيت دراسات قطاع تنمية االتصاالت، يفهليئات تنظيم االتصاالت 

نذار املبكر الت لإلالتنظيمية الوطنية اخلاصة مبرافق االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصا
 ؛ا والتخفيف من آثارها وأعمال اإلغاثة اخلاصةوالتأهب هلا  هاوقاية منبالكوارث وال

أن الشبكات اخلاصة والعامة تضم خصائص متنوعة لسالمة اجلمهور واالتصاالت اجلماعية  )ح
يف من آثارها لتخفالتأهب للطوارئ والكوارث والوقاية منها وا                    ً       ً   اليت ميكن أن تؤدي دورا  رئيسيا  يف

 اإلغاثة، حاالت ويف

         ً    واقتناعا  منه

اعدات إنسانية توفري مس           ً      ً                                              بأن معيارا  دوليا  لتبادل معلومات اإلنذار والتحذير ميكن أن يساعد يف أ ) 
 ؛النامية البلدان التخفيف من عواقب الكوارث، خاصة يف فعالة ومناسبة ويف
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 على مهور،اجل عامة عن    ً فضال   واإلغاثة، باإلنقاذ املعنية الوكاالت تدريب إىل حاجة هناك بأن )ب
ا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت شبكات استعمال  والتصدي أهبالت لتعزيز وخدما

 ؛النامية البلدان يف خاصة السواء، على للكوارث وحاالت الطوارئ املتعلقة بالصحة

او  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت تجهيزاتاملستمر ل ستعمالاال بأن )ج  هو خدما
 ؛املساعدات اإلنسانية والطارئة لتقدمي عنه غىن ال أمر

اتفاقية تامبريي توفر اإلطار الالزم ملثل هذا االستعمال ملوارد االتصاالت/تكنولوجيا بأن  ) د
 املعلومات واالتصاالت،

 يقرر أن يكلف األمني العام

األمم املتحدة ، ومكتب (OCHA) اإلنسانية مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤونالتعاون مع ب 1
من خماطر الكوارث، وبرنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة، ومع املنظمات األخرى  للحد

اإلنذار  ةنظمأاالت الطوارئ و حلذات الصلة، لتعزيز مشاركة االحتاد يف األنشطة املتعلقة بالتأهب 
 ؛املبكر

ا املتحدة األمم ذلك يف مبا الصلة، ذات األطراف مجيع مع التعاونواصلة مب 2  خاصة، ووكاال
 والتصدي صحةبال املتعلقة الطوارئ حلاالت لالستجابة برامج حتديد أجل من ،العاملية الصحة منظمة

االت يف هلا  ك الربامج؛تل واملشاركة يفوواليته، االحتاد اختصاص  نطاق ضمن تدخل اليت ا

الستجابة لبتنفيذ تدابري ترمي إىل حشد الدعم من احلكومات والصناعة والشركاء اآلخرين  3
 بالصحة؛ االت الطوارئ املتعلقةحلوالتصدي 

ا قطاعات ب 4 يكلف مديري " من 5الفقرة مبا يتماشى مع االحتاد تنسيق األنشطة اليت تقوم 
 ؛هذا الشأن لإلجراء املمكن األكثر فعالية يفاالحتاد اختاذ  ضمان ، من أجلاملكاتب"

 يف أعماهلا من أجل انضمامها على الصعيد املساعدة هذه تطلب اليت األعضاء الدول مبساعدة 5
ا العملية لتنفيذ اتفاقية  تامبريي، اتفاقيةالوطين إىل   منسق مع وثيقال تعاونالب، برييتامولوضع ترتيبا

 الطوارئ؛ حاالت يف لإلغاثة املتحدة األمم
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 لنامية،ا البلدان يف الطوارئ حباالت املبكر إلنذارمبساعدة الدول األعضاء يف إنشاء أنظمة ا 6
     ً                                   وفقا  للطلب وضمن موارد امليزانية املتوفرة،

 يكلف مديري املكاتب

التنفيذ ب دعم الدراسات من خالل جلان الدراسات ذات الصلة يف االحتاد فيما يتعلق مبواصلة 1
التقين والتشغيلي للحلول وحتديد أفضل املمارسات يف جمال السياسات العامة املتعلقة باتصاالت 
الطوارئ على األصعدة احمللية والوطنية واإلقليمية من أجل تعزيز اإلنذار املبكر بالكوارث والوقاية منها 

علقة بالصحة، ابة حلاالت الطوارئ املتوالتأهب هلا واإلغاثة والتعايف بعد حدوثها، مبا يف ذلك االستج
 ؛مع مراعاة التطورات التقنية والتكنولوجية

مشاركة ، مبا يف ذلك النظر يف أدوار و وورش عمل وأنشطة بناء القدرات تدريبية برامجبتنظيم  2
 لصلة،ا ذات والكيانات املنظمات من للمدربني اهليئات األكادميية وأصحاب املصلحة اآلخرين،

 واإلدارة لرصدا، لات واستعماهلللشبك والتشغيلية التقنية اجلوانب بشأن النامية، البلدان يف سيما ال
 ؛بالصحة، مبا يف ذلك الطوارئ املتعلقة والكوارث الطوارئ حاالت يف

 الطوارئ تحاال آثار من والتخفيف املبكر واإلنذار واالستشعار للتنبؤ أنظمة تطوير بدعم 3
 مجيع تستوعبو  وشاملة متينة تكون منها والتعايف وقوعها حال يف واإلغاثة هلا واالستجابة والكوارث
                   ً                                                   وتأخذ يف االعتبار أيضا  االحتياجات احملددة لألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال واملسنني  املخاطر

 وإدارة رصد نظمةأ ذلك يف مبا والدولية واإلقليمية الوطنيةاحمللية و  األصعدة علىوالنازحني واألميني 
 وذلك) عد ُ ب   عن االستشعار مثل( واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استخدام تتضمن
 ؛العامليو  اإلقليمي الصعيدين على التنسيق دعم بغية األخرى الدولية الوكاالت مع بالتعاون
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بتشجيع تطبيق معيار دويل إلنذار اجلمهور بكل الوسائط من جانب سلطات اإلنذار املعنية،  4
لالحتاد عة واليت تعدها جلان الدراسات املعنية التاباالحتاد الصادرة عن بالتآزر مع املبادئ التوجيهية 

 والطوارئ؛ مجيع حاالت الكوارث بغية تطبيقها يف

لومات /تكنولوجيا املعاالتصاالتجمال معايري  لعاملة يفمبواصلة التعاون مع املنظمات ا 5
لتبادل معلومات اإلنذار والتحذير، من أجل دراسة الطريقة املناسبة  اخلاصة بالطوارئ واالتصاالت

 ؛النامية البلدان            ً   ونشرها، خاصة  يفاالحتاد إلدراج هذه املعايري ضمن أعمال 

صة والكيانات اإلقليمية واملنظمات املتخصاد االحتمجيع قطاعات  بتحليل العمل اجلاري يف 6
/تكنولوجيا تطوير االتصاالت األخرى، وتشجيع األنشطة املشرتكة لتجنب ازدواج اجلهود واملوارد يف

مة االتصاالت ذلك أنظ املعلومات واالتصاالت العامة واخلاصة واستعماهلا وتشغيلها البيين، مبا يف
  ً  ابة  حاالت الكوارث استج قات الطوارئ وعمليات اإلغاثة يفأو  الراديوية واألنظمة الساتلية يف

 الطبيعية؛ للكوارث

 ذلك يف مبا ،أنظمة االتصاالت املتاحة مجيع استعمال وتعزيزحتسني  يف األعضاء الدول ساعدةمب 7
إلمداد ل التقليدية واخلدمات اإلذاعية، عند انقطاع املصادر اهلواة الساتلية وخدمات راديو اخلدمات

 بالطاقة أو تعطل شبكات االتصاالت؛

سيما البلدان النامية، يف استخدام االتصاالت/تكنولوجيا  مبساعدة الدول األعضاء، وال 8
ذلك  ا يفمب الطوارئ حاالت بشأن املناسب الوقت يف املعلوماتاملعلومات واالتصاالت لدعم تبادل 

لالستجابة  دعمإلدارة املشاريع وتوفري الدراسات جدوى وأدوات  بإعدادو  الطوارئ املتعلقة بالصحة،
 الطوارئ مبا فيها الطوارئ املتعلقة بالصحة، حلاالتوالتصدي 

 يشجع الدول األعضاء

ف حاالت الكوارث، االحتياجات املؤقتة من طي حاالت الطوارئ واإلغاثة يف ، يفتليبعلى أن  1
لدولية ارات املعنية مع طلب املساعدة اتنص عليه عادة االتفاقات مع اإلد الرتددات باإلضافة إىل ما

 بلد؛ كل به يف                               ً                     لتنسيق وإدارة طيف الرتددات طبقا  لإلطار القانوين املعمول
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 عمومديري املكاتب، والدول األعضاء األخرى، على العمل بتعاون وثيق مع األمني العام،  2
موعات التابعةتنسيقالآليات  التعاون مع نولوجيا املعلومات االتصاالت/تكاملتعلقة بلألمم املتحدة  /ا

الطوارئ، من أجل تطوير ونشر األدوات واإلجراءات وأفضل املمارسات حاالت  واالتصاالت يف
 الكوارث؛ حاالت اخلاصة بفعالية التنسيق والتشغيل لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

ائمة واحلديثة الق واألنظمة والتطبيقاتجيات على تسهيل استخدام منظمات الطوارئ للتكنولو  3
ة (الساتلية منها واألرضية) قدر املستطاع، لتلبية متطلبات قابلية التشغيل البيين وتعزيز أهداف احلماي

 الكوارث؛ حاالت املدنية واإلغاثة يف

سبق التحديد املو  املسبق التخطيطو على تطوير ودعم مراكز التميز الوطنية واإلقليمية للبحث  4
ونشر موارد االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتقدمي املساعدة اإلنسانية  ملواقع التجهيزات

 ؛الكوارث حاالت جمال اإلغاثة يف والتنسيق يف

 االستثمار ىعل واخلاص العام القطاعني مشغلي تشجع اليت السياسات وتشجيع اعتماد على 5
 الراديوية التصاالتا أنظمة ذلك يف مبا واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت وبناء تطوير يف

والكوارث، مبا يف ذلك  الطوارئ حاالت وإدارة املبكر اإلنذار أنظمة أجل من الساتلية، واألنظمة
 ؛بالصحةالطوارئ املتعلقة 

 ومستعملي حمللينيا املستعملني بإبالغ املشغلني مجيع قيام لضمان الالزمة التدابري اختاذ على 6
 التصالل استعماهلا يتعني اليت باألرقام تكلفة وبدون املناسب الوقت يف التجوال خدمات
 الطوارئ؛ خبدمات

                                               ً  ُ                            على استكشاف إمكانية إدخال رقم للطوارئ منسق عامليا  ي ضاف إىل أرقام الطوارئ احمللية  7
 تأهبال بشأن خطط وضعو  ة،ت قطاع تقييس االتصاالت ذات الصلالقائمة، مع مراعاة توصيا

األساسية  كوميةاحل املعلومات ألنظمةتوفر  اليتاألنشطة  واستمرارية وقوعها بعد والتعايف للكوارث
 الصمود؛التدابري االحتياطية الالزمة والقدرة على 

 ؛عالية االنضمام إىل اتفاقية تامبريي وإيالء ذلك أولويةمن أجل العمل  على 8
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التعاون مع املستهلكني ومنظمات العمل اإلنساين والصناعة املعنية بتكنولوجيا املعلومات  على 9
تصدي األمراض، والذلك تتبع  واالتصاالت، وتقدمي كل املساعدة والدعم املمكنني هلم، مبا يف

 والتعايف؛ اإلنقاذ، وعمليات للكوارث الطبيعية والكوارث اليت يسببها اإلنسان
 احلاجة لتلبية ثنائيةوال األطراف واملتعددة اإلقليمية ودون اإلقليمية والربامج ملشاريعا تشجيع على 10
 حبيث ،وارثالك أنواع ملختلف التصدي لدعم كأداة  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استعمال إىل

 وخاصة حمللية،ا للمجتمعات األرواح على للحفاظ الالزمة واملعلومات التحتية البنية توفري ميكن
 ؛احمللية باللغات

 على املشاركة يف شبكة االحتاد للمتطوعني من أجل االتصاالت يف حاالت الطوارئ؛ 11
 على املسامهة يف الصندوق العاملي لالستجابة السريعة يف حاالت الطوارئ، 12

 حيث الدول األعضاء األطراف يف اتفاقية تامبريي
مع املنسق التنفيذي  بعن كثلتطبيق اتفاقية تامبريي والعمل على اختاذ مجيع التدابري العملية الالزمة 

 املذكورة. تنص عليه االتفاقية     ً   وفقا  ملا
 

 - )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006أنطاليا، (
 )2018(املراجع يف ديب، 
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َ    مراج ع يف(ال 137القـرار   )8201، ديب    

 1البلدان النامية في المستقبلنشر شبكات 

 )،2018ديب، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (

       ِّ إذ يذك ر

َ    املراج ع يف( 139 بالقرار ) أ  هلذا املؤمتر، بشأن استخدام االتصاالت/تكنولوجيا ) 2018ديب،      
 من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء جمتمع معلومات شامل للجميع؛ (ICT) املعلومات واالتصاالت

 تعزيز، بشأن (WTSA) ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2016(احلمامات،  92بالقرار  ب)
 صاالتالتلراديوية الوانب غري اجلبفيما يتعلق  (ITU-T) قطاع تقييس االتصاالت يف التقييس أنشطة
 ؛(IMT) الدولية املتنقلة

لبيين التوصيل ا) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن 2016(احلمامات،  93بالقرار  ج)
 ؛بعدها وما 2020-املتنقلة الدولية االتصاالتلشبكات اجليل الرابع وشبكات 

َ            املراج ع يف بوسان، ( 137 بالقرار ) د  ، بشأن نشر شبكات اجليل) ملؤمتر املندوبني املفوضني2014    
 البلدان النامية؛ يف (NGN) التايل

َ                 (املراج ع يف بوينس آيرس،  43بالقرار  ) ه ، (WTDC) ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2017     
 بشأن املساعدة يف تنفيذ أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية وشبكات املستقبل،

  
_______________ 

ا زرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا                   ً           تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجل 1
 مبرحلة انتقالية.
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 اعتباره إذ يضع يفو 

تمع املعلومات 22 أن الفقرة أ )   (WSIS) من إعالن مبادئ جنيف الذي اعتمدته القمة العاملية 
ا، تكون مكيفة  أن تنص على توفر بنية حتتية متطورة من شبكات املعلومات واالتصاالت وتطبيقا

 ملراعاة الظروف اإلقليمية والوطنية واحمللية ويسهل النفاذ إليها بتكلفة معقولة، وتستفيد على حنو أكرب
من إمكانات تكنولوجيا النطاق العريض وغريها من التكنولوجيات املبتكرة حيثما أمكن، من شأنه 

وهذا  البلدان وأن يعزز رفاه مجيع البلدان والشعوب أن يزيد سرعة التقدم االجتماعي واالقتصادي يف
تمع املعلومات  2خبط العمل جيم مغطى  ؛6مجي لليشمل خط العم همع اتساعللقمة العاملية 

ية اإلقليمية واألقاليمو  الوطنية أن وجود شبكات وخدمات اتصاالت متماسكة على األصعدة ب)
                                                               ً     ً                      والعاملية لتنمية االقتصادات الوطنية واإلقليمية والدولية يشكل عنصرا  هاما  لتحسني الوضع االجتماعي 

 ؛األعضاء الدول واالقتصادي واملايل يف

َ         (املراج ع يف احلما 44القرار  )ج د س) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن 2016مات،      
 ؛الفجوة التقييسية بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة

َ                 (املراج ع يف بوينس آيرس،  17القرار  ) د ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن تنفيذ 2017     
والتعاون  الوطنية واإلقليمية واألقاليمية والعاملية                                ً             املبادرات اإلقليمية املعتمدة إقليميا  على األصعدة 

ا؛  بشأ

أن العديد من البلدان شرعت يف تنفيذ اسرتاتيجيات وطنية وإقليمية ودولية لتحقيق الرؤية  ) ه
 املستقبل أساسها،، ينبغي أن تشكل شبكات اخلاصة بإنشاء اقتصاد رقمي

 وإذ يالحظ

ات واجتاهات التكنولوجي    ً     ً                   حتديا  نامجا  عن التغري السريع يف زالت تواجه أن البلدان النامية ما أ ) 
 اخلدمات؛ التقارب بني

ال ختطيط ونشر جم البلدان النامية يف املوارد واخلربة وبناء القدرات يف أوجه النقص احلالية يف ب)
 املستقبل؛شبكات                ً الشبكات، وخاصة  وتشغيل 
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ً       ً                                        تقود اليوم حتوال  جوهريا  يف الكثري من القطاعات املتصلة بالتنمية الاملستقبل شبكات  أن ج) يت              
ّ   ً       ً               تشمل الصحة والتعليم والشمول املايل واألمن الغذائي، مما جيعلها مسر عا  رئيسيا  حنو حتقيق أهداف                                                             

 لألمم املتحدة؛ (SDG)التنمية املستدامة 

ميكن  من جمموعة واسعة من القطاعاتأن تشجيع االستثمار يف جمال توصيلية النطاق العريض  ) د
حتقيق اإلمكانات الكاملة هلذه التكنولوجيات وتقريب العامل من حتقيق اهلدف املتمثل  يساعد يف أن

 إليه؛ يف إقامة جمتمع رقمي شامل ميكن للجميع النفاذ

ري من ب                 ً                             أصبحت متاحة تدرجييا  بأسعار أكثر ميسورية يف عدد ك ةواملتنقل ةدمات الثابتاخل أن ) ه
  ً          ديا  للبلدان حتالتوصيل املباشر ال تزال متثل ولكن تكلفة العبور أو النفاذ إىل عرض نطاق  ،البلدان

 ،غري الساحليةسيما البلدان  النامية، وال

رو   كذلك        ِّ إذ يذك 

 املعلومات واملشورة بينها من أجل مواصلة توفري باجلهود اليت تبذهلا املكاتب الثالثة والتعاون فيما أ ) 
م البلدان النامية من أجل التخطيط ألنظمة االتصاالت فيها وتنظيمها  بشأن املواضيع اليت 

 وتشغيلها؛ وتطويرها

ل قطاع اعمأ                                     ً                               بأن البلدان النامية تستطيع أن حتصل أيضا  على معرفة تقنية وخربة مثينة من  ب)
 (ITU-D) نمية االتصاالتتقطاع و  (ITU-T) تقييس االتصاالتقطاع و  (ITU-R) االتصاالت الراديوية

 االحتاد؛ يف

بتوسيع نطاق أحكام وثائق االحتاد الدويل لالتصاالت اليت تتعلق بالبلدان النامية لتشمل بصورة  ج)
ر والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت مت               ً أقل البلدان منوا  مالئمة 

ا مبرحلة انتقالي َ    (املراج ع يف 143         ً        وذلك وفقا  للقرار ةاقتصادا ) ملؤمتر 2010 غواداالخارا،      
 ،املفوضني املندوبني

 وإذ يعرتف

لرقمية والتقييسية اموارد بشرية ومالية حمدودة للتصدي للفجوة  متتلك إال بأن البلدان النامية ال أ ) 
 املتزايدة باطراد؛املتزايدتني 
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ن على خمتلف املستويات (مبا يف ذلك بني املناطق والبلدان وأجزاء م بأن الفجوة الرقمية القائمة ب)
إذا ديدة،              ً                         أن تزداد سوءا  نتيجة لظهور تكنولوجيات جيرجح  البلدان، وبني املناطق احلضرية والريفية)

امن  البلدان الناميةتتمكن  مل  الوقت املناسب؛ يفو كامل  بشكل األخذ 

ا باملساعدة تأثري إجيايب على البيئة، وال سيمن أن يكون له ميكبأن تنفيذ شبكات املستقبل  )ج
 ؛على احلد من آثار القطاعات األخرى، كالنقل والزراعة وغريها، على البيئة

 البلدان املتوقعة لألخذ بشبكات املستقبل يف الوقت املناسب يف أمهية األكثر النواتج أحد بأن ) د
 التقنية، وصيانتها كاتللشب التحتية البنية بتشغيل املتعلقة التشغيل تكاليف ختفيض هو النامية

 االعتبار بعنيوإذ يأخذ 

يت استثمرت ال   ً                                            خاصة  البلدان النامية والكثري من البلدان املتقدمة البلدان املهمة امللحة أمام  أن أ ) 
ً        بالفعل أمواال  ضخمة يف لس من سالالنتقال هي تسهيل ا شبكات االتصاالت القائمة لديها            

 ؛املستقبلالشبكات القائمة إىل شبكات 

ممكنة ملواجهة التحديات اجلديدة اليت تواجهها صناعة هي أدوات  املستقبلأن شبكات  ب)
 ةوأنشطة وضع املعايري أمور جوهرية للبلدان النامية، وخاص املستقبل االتصاالت، وأن نشر شبكات

ملساواة إىل على قدم االنائية ق الريفية واملناطق لضمان نفاذ سكان املناطق احلضرية وسكان املناط
 خدمات االتصاالت احلديثة؛

ت القائمة نشر شبكات االتصاال أن العديد من البلدان النامية اليت استثمرت إىل حد كبري يف ج)
ا، مما جيعل تزال  لتوفري خدمات متقدمة ال لديها عليها لصعب من اتسعى إىل اسرتداد استثمارا

 ؛املناسب الوقت يف املستقبلتنفيذ انتقال إىل شبكات 

 قد يؤثر على نقاط املستقبلأن االنتقال من شبكات االتصاالت القائمة إىل شبكات  د )
                                                                        ً           التوصيالت البينية وجودة اخلدمات وغريها من اجلوانب التشغيلية، وسيكون لذلك أيضا  تأثري على 

 لنهائي؛التكاليف اليت يتحملها املستعمل ا
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ائفة كبرية من اليت ميكن أن تسهل توفري ط املستقبلأن البلدان تستطيع االستفادة من شبكات  )ه 
ا من أجل بناء جمتمع  اخلدمات املتقدمة القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقا

ظمة للحماية وتطبيق أنحل مشكالت عسرية مثل تصميم  ، ويفوتطوير االقتصاد الرقمي املعلومات
االتصاالت من أجل اإلنذار املبكر ونشر معلومات                     ً حاالت الكوارث، وخاصة   املدنية واإلغاثة يف

 الطوارئ؛ عن حاالت

تمع املعلومات يف ) و كنولوجيا تسخري إمكانات ت أن التحدي يتمثل من منظور القمة العاملية 
ا للنهوض بأه ة، أي استئصال إعالن األلفي داف التنمية الواردة يفاملعلومات واالتصاالت وتطبيقا

ن الفقر املدقع واجلوع، وحتقيق التعليم االبتدائي للجميع، وتعزيز املساواة بني اجلنسني، ومتكني املرأة م
استقالهلا؛ وخفض معدالت وفيات األطفال، وحتسني صحة األمهات، ومكافحة فريوس نقص 

 .؛إخل ... ا وغريمها من األمراضاملناعة البشرية/اإليدز واملالري

                              ً       ً      ً         لقطاع تقييس االتصاالت أنشأت فريقا  متخصصا  جديدا  بعنوان  13أن جلنة الدراسات  ) ز
 ،(FG NET-2030) "2030 "تكنولوجيا الشبكات يف

م مديري املكاتب الثالثةأن يكلف يقرر        ً                 متاشيا  مع واليات قطاعا

ووضع املعايري،  2املستقبل،جمال الدراسات اخلاصة بنشر شبكات  وتوطيد جهودهم يفمبواصلة  1
وأنشطة التدريب، وتبادل أفضل املمارسات بشأن تطور النماذج التجارية واجلوانب التشغيلية، 

 اإلمنائية؛و  سيما فيما يتعلق بالشبكات املصممة للمناطق الريفية ولسد الفجوة الرقمية وال

  
_______________ 

 قطاع تقييس االتصاالت حول شبكات املستقبل. يف 13التابع للجنة الدراسات  فريق الرتكيزراجع أعمال  2
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قلة بشأن االتصاالت املتن إطار قطاع االتصاالت الراديوية يفالدراسات والربامج بتنسيق  2
بشأن  قطاع تقييس االتصاالتل 13و 11الدراسات  جلنيت إطار ويف وما بعدها 2020-الدولية

قطاع  يف (GNPi) العاملية لتخطيط الشبكات كذلك يف إطار املبادرات، و 2030 الشبكات يف عام
ا جلان الدراسات والربامج ذات الصلة  ليت اتنمية االتصاالت، وتنسيق األعمال اجلارية اليت تضطلع 

ا خطة عمل بوينس آيرس  املستقبل نشر شبكات ، وذلك ملساعدة األعضاء يف2017 لعام حدد
، املستقبل كاتبسلس من البىن التحتية القائمة لالتصاالت إىل ش إلجراء انتقال      ً وخاصة   ،بفعالية

مع  املناطق النائيةو  املناطق الريفية كاليف ميسرة يفنشرها بت والبحث عن حلول مناسبة لإلسراع يف
 هذه الشبكات االنتقال إىل النامية يفالبلدان  العديد مناألخذ بعني االعتبار النجاحات اليت حققها 

 البلدان؛ واالستفادة من جتارب هذه وتشغيلها

 العام ومدير مكتب تنمية االتصاالتيكلف األمني 

إطار املوارد  يكفي من املوارد املالية والدعم لتنفيذ هذا القرار، يف باختاذ تدابري مناسبة اللتماس ما 1
مات املنظ إشراكومن خالل  الشراكة ذلك الدعم املايل بواسطة اتفاقات يف املالية املتاحة، مبا

ويًال  متوموّردي املعدات، واملشغلني ومجيع الشركاء الذين يقدمون ة، املالية اإلقليمية والدولياملؤسسات و 
ذلك  يف لتنفيذ برامج التعاون لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مباجزئياً أو كامًال 

بوينس آيرس،  (املراَجع يف 17خطة عمل بوينس آيرس والقرار  املبادرات املعتمدة إقليميًا مبوجب
 ؛)2017

بإبراز أمهية وفوائد تطوير ونشر شبكات املستقبل أمام وكاالت األمم املتحدة املتخصصة  2
 املالية، واملؤسسات

 االحتاد جملس يكلف

 علق بتنفيذ هذا القراريت التقارير واملقرتحات املقدمة من األمني العام واملكاتب الثالثة فيما بالنظر يف
 النامية، احتياجات البلدانفيما خيص تلبية 
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 يدعو مجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

م من أجل تنفيذ  1 دف إىل دعم عمل االحتاد واختاذ مبادرات خاصة  إىل اختاذ تدابري حمددة 
 القرار؛ هذا

ا، يف 2 حتسني  إىل تعزيز التعاون بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية، وبني البلدان النامية ذا
يتعلق بالتخطيط  ام               ً املستقبل، وخاصة   جمال تطبيق شبكات وطنية واإلقليمية والدولية يفالقدرات ال

سيما  ، اللتايلاجليل ا على شبكاتالقائمة هلا ونشرها وتشغيلها وصيانتها، وتطوير التطبيقات 
من أجل تقبل القريب املس                                                    ً           املناطق الريفية واملناطق النائية آخذة بعني االعتبار أيضا  تطويرها يف يف

 ،تطوير االقتصاد الرقمي

                                                   ّ                               يدعو املنظمات والوكاالت املالية اإلقليمية والدولية ومور دي املعدات واملشغلني ومجيع الشركاء 
 احملتملني

وير شبكات اجليل التايل لتط التعاون برامج لتنفيذ اجلزئي أو الكامل التمويل توفري إمكانية يف النظر إىل
 17القرار و  رسخطة عمل بوينس آي مبوجب        ً إقليميا   املعتمدة املبادرات ذلك يف مبا وشبكات املستقبل

 .)2017بوينس آيرس،  ع يف(املراجَ 

 

 - )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006أنطاليا، (
 )2018(املراجع يف ديب، 
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 )2006(أنطاليا،  138القـرار 

 االتصاالت لمنظميالندوة العالمية 

 )،2006إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (أنطاليا، 

ّ  إذ يذك ر       

ات تنظيم هيئالعاملي لتنمية االتصاالت اخلاص بالتعاون بني للمؤمتر  )2006(الدوحة،  48بالقرار 
 االتصاالت، والذي قرر:

ايا لتقاسم وتبادل املسائل املتعلقة بالقضحمفل خاص االتصاالت  هليئات تنظيمأن يظل  أ ) 
 االتصاالت)؛ملنظمي التنظيمية (املسمى فيما بعد الندوة العاملية 

أنه ينبغي أن يواصل االحتاد الدويل لالتصاالت، وقطاع تنمية االتصاالت على وجه اخلصوص،  ب)
 دعم اإلصالح التنظيمي عن طريق تقاسم املعلومات واخلربات؛

أن يواصل مكتب تنمية االتصاالت، يف حدود املوارد املتاحة، تنسيق وتسهيل القيام أنه ينبغي  ج)
بأنشطة مشرتكة تتعلق بسياسة االتصاالت والقضايا التنظيمية بالتعاون مع املنظمات 

 واملؤسسات اإلقليمية ودون اإلقليمية؛

لتنظيمي وبناء لتبادل اأنه ينبغي أن يواصل قطاع تنمية االتصاالت تقدمي التعاون التقين وا د )
 القدرات واخلربة االستشارية، وذلك بدعم من مكاتبه اإلقليمية، يف احلدود املمكنة،

 وإذ يضع يف اعتباره

 ملنظميعاملية عن طريق املشاركة الفعالة يف الندوة الاهليئات التنظيمية  تهالنجاح الكبري الذي أحرز  أ ) 
وكذلك اجتماعات هيئات التنظيم اإلقليمية، اليت عقدت ، 2000االتصاالت منذ بدء انعقادها عام 

                                                             ً                            خالل دورات انعقاد الندوة أو سبقتها مباشرة، وهي حقيقة تؤكد أيضا  أمهية تعزيز التعاون اإلقليمي 
 يف خمتلف بلدان ومناطق العامل؛هيئات التنظيم بني 
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تمع املعلومات فيما يتعلق مبسؤوليات  ب) التصاالت/تكنولوجيا قطاع ا منظمينتائج القمة العاملية 
 املعلومات واالتصاالت،

 وإذ يالحظ

يئات تنظيم االتصاالت اليت باتت تشكل حتديات  تعدد املواضيع والقضايا ذات الصلة الوثيقة 
للمجتمع الدويل خاصة البلدان النامية، وعلى سبيل املثال دمج اخلدمات، الرتابط البيين، شبكات 

اذ الشامل إىل جانب التحديات احلالية مثل خدمات التجوال، جودة اخلدمة، اجليل التايل، النف
 اخلدمات الشاملة ومحاية حقوق املستهلك، 

 يقـرر

يل االتصاالت يف إطار برنامج عمل قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدو  ملنظميالندوة العاملية  ترسيخ
 لالتصاالت،

   ّ                          يكل ف مدير مكتب تنمية االتصاالت

دوبني             ً                                          االتصاالت سنويا ، يف حدود القيود املالية اليت يضعها مؤمتر املن ملنظميعقد الندوة العاملية  1
دف تعزيز تبادل اخلربات بني هيئات التنظيم فيما يتعلق بأهم املواضيع والقضايا الت نظيمية املفوضني، 

سيس، ظيم حديثة التأ، والعمل على دعم هيئات التنواالتصاالت شاملة لتكنولوجيا املعلومات
موعات هيئات التنظيم اإلقليمية   اع السنوي؛هذا االجتم بالتوازي معوتشجيع عقد اجتماعات 

 .بني املناطق املختلفة من العامل بالتناوب االتصاالت ملنظميعقد هذه الندوة العاملية  2

 )2006أنطاليا، (
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َ    مراج ع يفال( 139القـرار   )8201، ديب    

 االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدام 
 وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع من أجل سد الفجوة الرقمية

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت (لالحتاد إن مؤمتر املندوبني املفوضني 

       ِّ إذ يذك ر
ي الكامل باحلق السياد"االعرتاف دستور االحتاد الدويل لالتصاالت:  ) يف1(الرقم قدمة بامل أ ) 

ا، ونظرا  إىل أمهية االتصاالت املتزايدة يف احلفاظ على السلم ويف التنمية                                 ً                                                       لكل دولة يف تنظيم اتصاال
 ؛االجتماعية واالقتصادية جلميع الدول"

َ                 (املراج ع يف بوينس آيرس،  16بالقرار  )ب ، (WTDC)للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ) 2017     
 (SIDS)والدول اجلزرية الصغرية النامية  (LDC)                                            ً التدابري واإلجراءات اخلاصة لصاحل أقل البلدان منوا  بشأن 

ا مبرحلة انتقالية (LLDC)والبلدان النامية غري الساحلية   ؛والبلدان اليت متر اقتصادا

َ                 (املراج ع يف بوينس آيرس،  30القرار ب )ج  ردو ر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن للمؤمت )2017     
 املعلومات، تمع العاملية القمة نواتج تنفيذ يف لالتصاالت الدويل لالحتاد االتصاالت تنمية قطاع
 ؛2030 لعام املستدامة التنمية خطة مراعاة مع

َ                 (املراج ع يف بوينس آيرس،  37لقرار با ) د د بشأن س، للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت) 2017     
 ؛الفجوة الرقمية

َ              (املراج ع يف احلمامات،  44القرار ب ) ه ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن سد 2016     
 ؛والبلدان املتقدمة 1الفجوة التقييسية بني البلدان النامية

اجلوانب الدولية للخدمة بشأن ، لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد ITU-T D.53التوصية ب ) و
 ؛الشاملة

  
_______________ 

ا النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر ا                    ً                                       تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان 1 قتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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َ  املراج ع( 23 بالقرار ) ز  فاذالن بشأن ،للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )2017بوينس آيرس،  يف     
 ،باإلنرتنت ويلالد التوصيل رسوم حتديد ومبادئ النامية البلدان يف وتوفرها اإلنرتنت شبكة إىل

       ً    اعرتافا  منهو 

دة املشاكل ح من أكثرجزء كبري من العامل هو  بأن التخلف االجتماعي واالقتصادي يف أ ) 
تمع الدويل   ِّ      ً     يؤث ر أيضا  على املعنية فحسب، بل    ِّ              يؤث ر على البلدان  وال  ره؛بأس ا

 للخدمات     ً فرصا   توفر أن ميكن (ICT) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف التقدم فوائد بأن ب)
ذلك  ومتكن من رقمنة البنية التحتية اليت يرتكز عليها االقتصاد مبا يف، النامية البلدان يف الرقمية

 ؛االقتصاد الرقمي

االتصاالت تظهر إمكانية لتوفري خدمات أكثر كفاءة  اتاجلديدة لشبك التكنولوجياتبأن  ج)
ا واقتصادية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت املناطق إىل بة وخاصة بالنس وتطبيقا

 ؛تنعدم و/أو تشح فيها اخلدمات

تمع املعلومات أكدت على أن البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات ب د ) أن القمة العاملية 
بالتزام قمة ال طالبت                   ً       ً                                     واالتصاالت تشكل أساسا  جوهريا  لبناء جمتمع معلومات شامل للجميع، كما

ا كنولوجيا املعلومات واالتصاالتبتسخري ت مجيع الدول  ؛التنمية خلدمة وتطبيقا

تمع املعلومات  احلدث بأن ) ه ، وهو صيغة موسعة (WSIS+10)الرفيع املستوى للقمة العاملية 
تمع املعلومات، نظمه  لوم والثقافة بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للرتبية والعاالحتاد للقمة العاملية 

(األونكتاد) وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي  ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (اليونسكو)
(UNDP)تمع املعلومات بأنه منذ مرحلة القمة اليت ، يقر يف  بيانه بشأن تنفيذ نواتج القمة العاملية 
استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل كبري حيث  تطور، 2005تونس  عقدت يف

التنمية          ً                                                                  صبحت جزءا  من احلياة اليومية وتزيد من وترية النمو االجتماعي واالقتصادي وتساهم يفأ
                                                           ً                                 املستدامة وتزيد من الشفافية واملساءلة (عند االقتضاء) وتوفر فرصا  جديدة للبلدان املتقدمة والنامية 

 على السواء الستغالل الفوائد اليت توفرها هذه التكنولوجيات اجلديدة؛
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تمع املعلومات  (WSIS+10)بأن الرؤية اخلاصة باحلدث الرفيع املستوى  ) و للقمة العاملية 
يعيد التأكيد بدوره على أن هدف هذه القمة هو سد الفجوة الرقمية والتكنولوجية  ،2015 بعد ملا

 واملعرفية وبناء جمتمع معلومات حموره الناس وشامل ومفتوح ويتمحور حول التنمية حيث يتسىن
 للجميع النفاذ إىل املعلومات واملعارف واستخدامها وتبادهلا؛

 2006 والدوحة، 2002 إسطنبول،( األخرية لتنمية االتصاالت ةالعاملي اتاملؤمتر إعالنات أن ب )ز 
تكنولوجيا  التأكيد على أن استمرت يف) 2017، وبوينس آيرس، 2014 وديب، 2010 آباد، وحيدر

ا املعلومات واالتصاالت ا أساسية للتنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقاف وتطبيقا ية وأ
التخفيف من حدة الفقر وخلق فرص العمل واحلماية البيئية والوقاية من الكوارث           ً     ً  تؤدي دورا  هاما  يف

ا) الطبيعية وغريها من الكوارث رها خلدمة ضرورة تواف، و والتخفيف من آثارها (إضافة إىل أمهية التنبؤ 
علومات الفرص اليت تتيحها تكنولوجيا امل ينبغي تسخري، ولذلك القطاعات األخرى التنمية يف

ً         تسخريا  كامال  لتعزيز واالتصاالت اجلديدة   املستدامة؛ التنمية     ً    

 قبل عقد حىت ،تنفذ أنشطة متنوعة لسد الفجوة الرقمية كانت  أن منظمات وكيانات كثريةب )ح
تمع املعلومات، وباإلضافة إىل أنشطة   ؛لالتصاالت الدويلاالحتاد القمة العاملية 

بأن استخدامات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعزز النمو االجتماعي واالقتصادي والثقايف  )ط
مية لالستفادة من الفوائد ا                                            ً                           والبيئي وتساهم يف التنمية املستدامة وتوفر فرصا  جديدة للبلدان املتقدمة والن

 اليت تقدمها التكنولوجيات اجلديدة؛

بأن هناك حاجة للخدمات الرقمية امليسورة التكلفة يف البلدان النامية اليت أتاحتها الثورة  ي)
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ يف

ج القمة شامل لتنفيذ نتائالستعراض االلجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن ل 70/125القرار  بأن )ك
تمع املعلومات،  اللغة واحملتوى احمللي و  التكلفةبأن السرعة واالستقرار والقدرة على حتمل  يقرالعاملية 

لسريع ا التوصيلاآلن جوانب أساسية للجودة، وأن أصبحت  ةاإلعاق ذويوسهولة وصول األشخاص 
ً                   عريض النطاق أصبح اآلن عامال  يف تيسري التنمية امل  ،ستدامة                        
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 اعتباره وإذ يضع يف

، والتحسن الذي طرأ على بعض اجلوانب املوصوفة أعالهالتطورات أنه على الرغم من مجيع  أ ) 
ا  تزال ال من  العديد بعيدة عن متناول أغلبية السكان يفتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقا

 ؛النائية واملناطق الريفية املناطق                        ً            البلدان النامية، وخصوصا  من يعيشون يف

الفجوة الرقمية يتعلق ب أنه جيب على كل إقليم وبلد ومنطقة أن تتصدى ملشاكلها اخلاصة فيما ب)
 املكتسبة؛ مع احلرص على التعاون مع اآلخرين لالستفادة من اخلربات

وانني البنية التحتية األساسية الالزمة واخلطط الطويلة األجل والق متلك قد ال من البلدان  ً ا  كثري أن   ج)
ا لتطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أشبه وما واللوائح  ؛وتطبيقا

والبلدان اليت  الساحلية غري الناميةالنامية والبلدان  اجلزرية الصغرية والدول                ً أقل البلدان منوا  أن  د )
ا مبرحلة ان وستستفيد  الرقمية يتعلق بسد الفجوة تواجه مشاكل خاصة فيما زالت تقالية مامتر اقتصادا

 وصيليتها؛وحتسني تاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من التدابري اخلاصة لتطوير 

أن من الضروري دراسة وحتليل البيئة االجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والتكنولوجية  ) ه
ومات التصاالت/تكنولوجيا املعللفيها نشر بىن حتتية الضروري يت يكون من للمجتمعات ال

 ؛واالتصاالت وتنفيذ خطط لبناء القدرات

االتصاالت تكنولوجيا املعلومات و /سياسات اليت تعزز النفاذ إىل خدمات االتصاالتالأن تنفيذ  ) و
 ؛لفجوة الرقميةأداة حامسة لسد اأثبت أنه قد  اخلدماتواليت تشح فيها يف املناطق الريفية واملعزولة 

السرعة  ةأن من الضروري حتديد أفضل املمارسات املستدامة لنشر شبكات النطاق العريض عالي ز )
 ؛حتقيق أهداف التنمية املستدامة ملساعدة البلدان النامية يف

مع قامة جمتأن جودة النفاذ إىل النطاق العريض ستعزز الشمول وتدعم الرؤية اخلاصة بإ ح)
 ،للمعلومات
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 كذلكاعتباره   وإذ يضع يف

ا ليست نتاجا   أ )                                                                          ً أن مرافق وخدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقا
ة االجتماعية والثقافيهي شرط أساسي مسبق للتنمية  للنمو االقتصادي وحسب، وإمنا

 ؛االقتصادي النمو مبا فيهاوالبيئية، 

ا/االتصاالتأن  ب) التنمية  يتجزأ من عملية جزء ال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقا
 والدولية؛ واإلقليمية الوطنية

أن وجود بيئة مؤاتية تشمل السياسات واملهارات والقدرات التقنية الالزمة الستخدام  ج)
ا االستثمارات يف البىن                        ُ         ً                                                 التكنولوجيات وتطويرها ي عد حاليا  على نفس الدرجة من األمهية اليت تتسم 

 ؛املعلومات واالتصاالتالتحتية لالتصاالت/تكنولوجيا 

تقارب تكنولوجيات وخدمات االتصاالت واملعلومات والبث                              ً أن أوجه التقدم احلديثة وخصوصا   ) د
 ؛رفواملعا املعلوماتجمتمعات  عوامل للتغيري يفبعض البلدان  يفواحلواسيب تشكل 

ل قطاعات شىت من أج معظم البلدان النامية إىل االستثمار يف أن هناك حاجة مستمرة يف ) ه
    ً نظرا   االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،قطاع  التنمية، مع إعطاء األولوية لالستثمار يف

 وتطويرها؛ القطاعات األخرى التنمية يفكأساس للنمو و إىل احلاجة املاسة هلا  

لوطنية باألهداف االرقمية  اإللكرتونيةالسرتاتيجيات هذه احلالة أن ترتبط ا أنه ينبغي يف )و 
 اإلمنائية اإلمجالية؛

حينها  الئمة يفباملعلومات املاملسؤولني عن وضع املعايري أنه من الضروري بصفة مستمرة تزويد  )ز 
ا ومسامهتها عموما  يف  التنمية؛ خطط جممل                                                              ً  بشأن دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقا

ملعلومات ا ا/تكنولوجيلتقييم فوائد االتصاالتاالحتاد أن الدراسات اليت أجريت مببادرة من  )ح
ا يف                          ً على القطاعات األخرى وشرطا   أثر مفيد ت ذاتكان  هذا القطاع واالتصاالت وتطبيقا

 لتطويرها؛     ً الزما  

 الريفية املناطق يف للمجتمعات احمللية النفاذ أنظمة األرض واألنظمة الساتلية لتوفري استعمال أن ط)
جيب  اجلغرافية، املالمح من غريها أو املسافة جراء من التوصيل تكاليف زيادة دون النائية، املناطق ويف

 الرقمية؛ الفجوة لسد الفائدة النظر إليه كأداة بالغة
  



583 Res. 139  

 

الساتلية متكن من توفري حلول لالتصاالت فعالة من حيث  العريض خدمات النطاق أن ي)
وحىت  الريفية، املناطق ويف احلضرية املناطق يف وموثوقية عالية التكاليف تتسم بتوصيلية وسرعة

 البلدان يف ةواالجتماعي االقتصادية التنمية حمركات من       ً أساسيا       ً حمركا   ممثلة املناطق النائية، يف
 واملناطق؛

/أو تشح اليت تنعدم واملناطق مهم لنشر الشبكات يف أن تطوير معدات منخفضة التكلفة  )ك
 ؛اخلدمات فيها

صاد، مبا         ً             يتيح فرصا  وفوائد لالقت تأن استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاال )ل
 ذلك االقتصاد الرقمي؛ يف

االتصاالت،  شبكات لنشروسيلة فعالة  ميكن أن يكونأن تقاسم البنية التحتية لالتصاالت  ) م
 ،اليت تنعدم و/أو تشح فيها اخلدماتاملناطق سيما يف  وال

 وإذ يؤكد على

ا يفالدور اهلام الذي تؤديه  أ )  تطوير  االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقا
احلكومة اإللكرتونية، والقوى العاملة، والزراعة، والتعليم، والصحة، والنقل، والصناعة، وحقوق اإلنسان، 

والتقدم  ،أمور عدةضمن  ومحاية البيئة، والتجارة، وتبادل املعلومات ونقلها من أجل الرفاه االجتماعي،
 ية؛النائ سيما لسكان املناطق الريفية أو النامية، وال االقتصادي واالجتماعي العام للبلدان

ا  ب) لتحقيق ساسية أأن البنية التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقا
ولة وبتكلفة معقوالواسع للجميع، والتمكني من النفاذ املستدام  الرقميضمان الشمول هدف 

 املعلومات، إىل

 بعني االعتباروإذ يأخذ 

ا وأطرها التنظيمية الوطنية للمساعدة يف ) أ  سد الفجوة  أن بعض الدول األعضاء طبقت اسرتاتيجيا
 الرقمية على الصعيد الوطين؛

االستثمار ع لتشجيوطنية اسرتاتيجيات وبرامج وضع العديد من الدول األعضاء يف االحتاد  أن )ب
او  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/تحتية لالتصاالتالبنية التنفيذ مشاريع لنشر  يف  ،شبكا
  



 Res. 139 584 

 

 يعرب عن تقديرهوإذ 

 ؛االحتاد ختلف الدراسات اليت أجريت كجزء من برنامج التعاون التقين وأنشطة املساعدة يفمل أ ) 

على ة مع واجباته وواليته، على سد الفجوة الرقمي       ً ، متشيا  يساعد أن االحتاد الدويل لالتصاالت ب)
الوطنية واإلقليمية والدولية من خالل تيسري توصيلية شبكات وخدمات املستويات 
قمة العاملية الرئيسية للواألهداف لغايات لمتابعة ك،  /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت

 ،ولتحقيقها تمع املعلومات

 يقرر

َ   املراج ع ( 37 تنفيذ القرار متابعة االستمرار يف ينبغيأنه  1  )؛2017بوينس آيرس،  يف    

ا تنظيم الدراسات الالزمة  يفاالحتاد  يستمرينبغي أن أنه  2 ن أجل حتقيق مورعايتها والقيام 
ا مسامهة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ومتغرية؛ اقات خمتلفةسي ، يفالشاملةالتنمية  يف وتطبيقا

وأن يقوم،  هذا الشأن واخلربات يف املعلومات لتبادل أن يواصل العمل مبثابة آليةلالحتاد ينبغي أنه  3
وبالشراكة مع املنظمات املناسبة األخرى، بتنفيذ  2017 بوينس آيرس، إطار تنفيذ خطة عمل يف

املعلومات تكنولوجيا /مبادرات وبرامج ومشاريع ترمي إىل تعزيز النفاذ إىل االتصاالت
ا؛ واالتصاالت  وتطبيقا

ينبغي لالحتاد، أن يواصل، بالتعاون مع املنظمات املعنية، عمله على إعداد مؤشرات مرجعية أنه  4
وافية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لقياس الفجوة الرقمية وجتميع البيانات اإلحصائية وقياس 

ظل إجراء حتليل مقارن للشمول الرقمي، وهو أمر سي آثار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتسهيل
       ً                     ضروريا  لدعم النمو االقتصادي؛

تعزيز  ها، يفعلى طلب                   ً الدول األعضاء، بناء   أن يواصل أعماله وأنشطته لدعم ينبغي لالحتادأنه  5
اليت املناطق  لمن أجالتنظيمية والسياساتية من خالل تقاسم املعلومات بشأن الربامج الوطنية،  هاأطر 

 يف أراضيها؛ تشح فيها اخلدمات/أو تنعدم و

 السرعة، مبا يف ذلك ايلع العريض البنية التحتية للنطاق تطوير وتعزيز تسهيل لالحتاد ينبغيأنه  6
 ،النفاذلتوسيع نطاق  برامج
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 دعوة يستمر يف

 احلكوميةإدارات وحكومات الدول األعضاء ووكاالت ومؤسسات منظومة األمم املتحدة، واملنظمات 
 واملؤسسات املالية ومورديومنظمات االتصاالت اإلقليمية، ، واملنظمات غري احلكومية الدولية

التجهيزات وخدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل تقدمي دعمها من أجل تنفيذ 
     ً  مرضيا ،                  ً هذا القرار تنفيذا  

 تشجيع يستمر يف

 إلنشاءل الدويل البنك ذلك مبا يف اإلمنائية، واملساعدات املعونات عن املسؤولة الوكاالت مجيع
 األعضاء الدول ذلكوك للتنمية والوطنية اإلقليمية والصناديق اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج والتعمري،

 املعلومات لوجياتكنو  تنمية عملية إىل بالغة أمهية إعطاء مواصلة على واملتلقية، املاحنةاالحتاد  يف
 القطاع، هلذا الالزمة املوارد لتخصيص عالية أولوية وإيالء واالتصاالت

 يكلف األمني العام

ذا القرار، مبا يف 1  ذلك وبوجه خاص برنامج األمم املتحدة بإبالغ مجيع األطراف املهتمة 
من أجل  اإلقليمية، وصناديق التنمية الوطنية الصناديق، و لإلنشاء والتعمري اإلمنائي، والبنك الدويل

 ؛القرار لتنفيذ هذا التعاون

 ر؛القرا تنفيذ هذا عن التقدم احملرز يفاالحتاد جملس بتقدمي تقرير سنوي إىل  2

 واسع،                                                    ً                    باختاذ الرتتيبات الالزمة لنشر نتائج األنشطة املنفذة وفقا  هلذا القرار على نطاق 3

َ                مدير ي املكتبني اآلخرينتصاالت بالتنسيق مع يكلف مدير مكتب تنمية اال كل يف إطار   ،   
 واليته

مبواصلة مساعدة الدول األعضاء وأعضاء القطاعات على وضع سياسات وأطر تنظيمية  1
ا  ؛التنميةلصاحل  لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقا

سبل  االسرتاتيجيات اليت توسعواصلة مساعدة الدول األعضاء وأعضاء القطاعات على وضع مب 2
اذ املناطق وخاصة نف /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالنفاذ إىل البنية التحتية لالتصاالت

 إليها؛ واملناطق النائية الريفية
  



 Res. 139 586 

 

 املناطق النائيةو  تقييم مناذج كفيلة بإقامة أنظمة معقولة التكلفة ومستدامة لنفاذ املناطق الريفيةب 3
       ً استنادا   العاملية على الشبكةوتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ات واالتصاالت إىل املعلوم

 النماذج؛ إىل دراسات حول هذه

 واإلقليمية وطنيةال االسرتاتيجيات بشأن التنظيمية واخلربات املمارسات أفضل ونشر بتجميع 4
واخلدمات  ت،واالتصاال علوماتامل تكنولوجيا/االتصاالت خدمات يف االستثمار لتشجيع املستعملة

، ملناطقا، باستعمال الوسائل املمكنة يف البلدان و/أو تشح فيها اخلدمات/أو اليت تنعدم واملناطق  يف
 واليت ميكن أن تشمل صناديق اخلدمة العاملية يف بعض البلدان، حسب االقتضاء؛

بنية التحتية بتطوير الحدود املوارد املتيسرة بإجراء دراسات حالة تتعلق  يف مبواصلة القيام، 5
ا، وخاصة يف التصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ل تشح /أو دم واليت تنعاملناطق وخدما

 واملناطق النائية، قدر اإلمكان؛ املناطق الريفية مثل فيها اخلدمات

شبكات اليت جتمع أفضل املمارسات لتقاسم البنية التحتية ل تجميع ونشر املبادئ التوجيهيةب 6
 االتصاالت، حسب االقتضاء؛

 ومشاريع راساتبد للقيام املختلفةاالحتاد  قطاعات بني تعاونية إجراءات وتسهيل تشجيعب 7
 اتشبك استكمال تطوير هدفها خطط عمل هذه القطاعات يكون حمددة يف مشرتكة وأنشطة

 الوطنية؛ االتصاالت

ال يف اخلرباء بيانات بقاعدة تزويدها خالل من األعضاء الدول دعم مبواصلة 8  ومتويل ملطلوبا ا
 طة املالية؛اخل املخصصة يف املوارد ضمن النامية البلدان يف الرقمية الفجوة لسد الالزمة اإلجراءات

 اخلاصة املنظمات سيما ال الصلة، ذات الدولية واإلقليمية املنظمات مع والتنسيق التعاون بتعزيز 9
 الرقمية؛ الفجوة بسد الصلة ذات األنشطة يف النامية، بالبلدان
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حقيق واستخالص لت والتعاون عن طريق بناء ثقافة التعلم القدرات بشأن بناء املساعدة تقدميب 10
االت ذات االفوائد من الثورة الصناعية اجلديدة، من خالل بناء الربامج أو الربامج املشرتكة يف 
 ،االحتاد يةوال                               ً                                         الصلة بسد الفجوة الرقمية، وفقا  ألهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة، وضمن

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

 ملشاريع،وا الدراسات دعم أجل من االتصاالت، تنمية مكتب مدير مع بالتنسيق إجراءات، بتنفيذ
 املوارد استخدام زأجل تعزي من القدرات بناء إىل ترمي اليت املشرتكة باألنشطة الوقت نفس يف والنهوض

 وتيسري لساتليا العريض النطاق إىل التكلفة ميسور النفاذ تعزيز بغية بكفاءة والطيف املدارات من
 النامية، انالبلد يف     ً خاصة   واألقاليم، والبلدان املناطق خمتلف وبني الشبكات بني التوصيلية

 االحتادجملس يكلف 

 القرار؛ حدود موارد امليزانية املعتمدة من أجل تنفيذ هذا بتخصيص املوارد الكافية يف 1

 ار؛القر  استعراض تقارير األمني العام واختاذ التدابري املالئمة لضمان تنفيذ هذاب 2

 املقبل، نيإىل مؤمتر املندوبني املفوض تقدم العمل بالنسبة إىل هذا القرارتقدمي تقرير عن ب 3

 يدعو الدول األعضاء

َ    (املراج ع يف 37 لتحقيق أهداف القرار ةمتضافر  اختاذ إجراءات االستمرار يف إىل 1 بوينس آيرس،       
 )؛2017

 إىل إجراء مشاورات مع املستفيدين من اخلطط والربامج واالستثمارات املتعلقة بالبىن التحتية 2
مراعاة االختالفات احلالية الناشئة عن الظروف  ، معلالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

                              ً                                                االجتماعية وديناميات السكان حرصا  على حيازة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت على حنو 
 مناسب؛
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وير وإنشاء أنظمة تط إىل تشجيع تنفيذ سياسات لزيادة استثمارات القطاعني العام واخلاص يف 3
ا ومناطقها والنظر يف األنظمة الساتلية، يفذلك  يف االتصاالت الراديوية، مبا إدراج استعماهلا  بلدا

ا أن تساعد يف يف سد الفجوة  خطط النطاق العريض الوطنية و/أو اإلقليمية كأداة إضافية من شأ
 البلدان النامية.                                           ً   الرقمية والوفاء باالحتياجات من االتصاالت، خاصة  يف

 

 - )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006أنطاليا، (
 )2018(املراجع يف ديب، 
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َ    مراج ع يفال( 140القـرار   )8201، ديب    

 القمة العالمية لمجتمع المعلومات نتائجتنفيذ  في االتحاددور 
 عمليات المتابعة وفي 2030 وخطة التنمية المستدامة لعام

 واالستعراض ذات الصلة

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

       ِّ إذ يذك ر

تعلق بعقد ي ) ملؤمتر املندوبني املفوضني الذي حقق أهدافه فيما1998 (مينيابوليس، 73 بالقرار أ ) 
تمع  ؛(WSIS) املعلومات مرحليت القمة العاملية 

، وبالتزام تونس وبرنامج 2003 عام وخطة عمل جنيف اللذين مت اعتمادمها يفبإعالن مبادئ  )ب
، واليت صدقت عليها 2005 تونس عام عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات اللذين مت اعتمادمها يف

 ؛(UNGA) املتحدة     ً                   مجيعا  اجلمعية العامة لألمم

 املستوى فيعالر  لالجتماع اخلتامية قةالوثي بشأن ،للجمعية العامة لألمم املتحدة 70/125القرار ب ج)
تمعالشامل بشأن االستعراض لألمم املتحدة العامة  للجمعية  املعلومات؛ لتنفيذ نتائج القمة العاملية 

 ؛2030 لعام املستدامة التنمية خطة :عاملنا حتويل املتحدة، لألمم العامة للجمعية 70/1 بالقرار ) د

 مضي بعد املعلومات معت العاملية القمة نتائج تنفيذ الستعراض املستوى الرفيع احلدث ببيان ) ه
 احلدث هذا يف اعتمادمها مت اللذين 2015 بعد العاملية للقمة احلدث ورؤية (WSIS+10) سنوات عشر
 ألصحاب املصلحةعلى أساس عملية املنصة التحضريية  )2014 جنيف،( تنسيقه االحتاد توىل الذي

املية القمة الع مع وكاالت األمم املتحدة األخرى واجلامع لكل أصحاب املصلحة يف (MPP) املتعددين
ومت تقدميهما لالستعراض  )2014مؤمتر املندوبني املفوضني (بوسان،  واللذين أقرمها ،تمع املعلومات

 ؛املتحدة للجمعية العامة لألمم الشامل

َ            (املراج ع يف بوسان،  140بالقرار  ) و تنفيذ  يف االحتادؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن دور ) مل2014     
تمع املعلومات ويف االستعراض الشامل للجمعية العامة لألمم املتحدة لتنفيذها نتائج  ،القمة العاملية 
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 اعتباره وإذ يضع يف

 مات؛املعلو  جمتمع تطوير حول عاملية آفاق فتح يف أساسي بدور يضطلع االحتاد أن أ ) 

تمع املعلومات يف االحتادالدور الذي قام به  ب) وتنسيقه  مبرحلتيها التنظيم الناجح للقمة العاملية 
 عشر مضي بعد املعلومات تمع العاملية القمة نتائج تنفيذ الستعراض املستوى الرفيع للحدث
 ؛سنوات

املساعدة  - (ICT) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جمال األساسية يف االحتاداصات أن اختص )ج
سد الفجوة الرقمية، والتعاون الدويل واإلقليمي، وإدارة الطيف الراديوي، ووضع املعايري، ونشر  يف

من إعالن مبادئ  64 الفقرة ورد يف ذات أمهية حامسة لبناء جمتمع املعلومات، كما - املعلومات
تمع جنيف للقمة  ملعلومات؛ا العاملية 

أن برنامج عمل تونس أشار إىل أنه "ينبغي أن تقوم كل وكالة من وكاالت األمم املتحدة  )د 
ا اإلدارية، ويف بالتصرف يف ا، وبناء على مقررات هيئا حدود املوارد  إطار واليتها واختصاصا

 )؛ب 102 (الفقرة املعتمدة"

 على طلب القمة العاملية، فريق األمم املتحدة املعين                                     ً أن األمني العام لألمم املتحدة أنشأ، بناء   ) ه
املقام األول إىل تنسيق املسائل املوضوعية ومسائل  ، وهو فريق يرمي يف(UNGIS) مبجتمع املعلومات

هذا الفريق،  عضو دائم يف االحتادالقمة، وأن  نتائجتنفيذ  السياسات اليت تواجه األمم املتحدة يف
 أخرى؛ فويتناوب رئاسته مع أطرا

ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وبرنامج األمم املتحدة  االحتادأن  ) و
ة باألدوار التنسيقية الرئيسية بني أصحاب املصلحة املتعددين لتنفيذ خط يضطلعون (UNDP) اإلمنائي

تم عمل جنيف وبرنامج عمل تونس، وفق ما  املعلومات؛ عدعت إليه القمة العاملية 

(البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت)  2املنسق/املسهل لتنفيذ خط العمل جيم هو االحتادأن  ) ز
استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) وخط العمل  الثقة واألمن يف (بناء 5وخط العمل جيم

لعمل األخرى دد من خطوط اع                        ً     ً  برنامج عمل تونس، وشريكا  حمتمال  يف ، يفالبيئة التمكينية)( 6جيم
تمع ا القمة العاملية   املعلومات؛ اليت حدد

  



591 Res. 140  

 

َ        املراج ع يف ديب،( 200أن القرار  ح) يعة رفاالسرتاتيجية صدق على الغايات هلذا املؤمتر ) 2018     
 ية للنطاق العريضالعامل واملقاصداالسرتاتيجية لالحتاد  اخلطة املنصوص عليها يفواملقاصد  املستوى
 ؛2030 يف التوصيل برنامجلتنفيذ 

ة بتقييم إقامة قاعدة البيانات اخلاص الدويل لالتصاالت أنيطت به مسؤولية حمددة يف االحتادأن  ط)
 تونس)؛ من برنامج عمل 120 القمة العاملية (الفقرة

اتضح  امالدويل لالتصاالت قادر على تقدمي اخلربة الالزمة ملنتدى إدارة اإلنرتنت ك االحتادأن  ي)
 تونس)؛ ) من برنامج عمل أ 78 أثناء عملية القمة العاملية (الفقرة

ية ، مبسؤولية دراسة التوصيلية الدولمجلة أمور يفالدويل لالتصاالت يضطلع،  االحتادأن  ك)
 تونس)؛ من برنامج عمل 50و 27 لإلنرتنت، وإعداد تقرير عنها (الفقرتان

                            ً                    ً              الدويل لالتصاالت هو املسؤول حتديدا  عن متكني البلدان مجيعا  من االستخدام  االحتادأن  ل)
                                                                       ً              الرشيد والكفء واالقتصادي لطيف الرتدد الراديوي، والنفاذ املنصف إليه، استنادا  إىل االتفاقات 

 تونس)؛ من برنامج عمل 96 الدولية ذات الصلة، (الفقرة

                 ً                        تنموي يتطلب جهودا  متواصلة من جانب العديد  بناء جمتمع معلومات جامع وذي توجه"أن  ) م
ق بناء جمتمع املعلومات، من الضروري حتقي ومع مراعاة األوجه املتعددة يف ..من أصحاب املصلحة.

تمع املدين ومؤسسات األمم املتحدة واملنظمات      ّ  الفع الالتعاون  بني احلكومات والقطاع اخلاص وا
ايتفق مع أدوار  الدولية األخرى، مبا ا املختلفة، واالستفادة من خربا من  83 (الفقرة "ها ومسؤوليا

 ؛تونس) برنامج

معلومات ال ميكن أن تتحقق إال باعتناق مبدأ الشمولية للجمتمع  بإقامةاخلاصة  رؤيةالأن  ن)
 وحتقيقها، 2030 مجيع جهود تعزيز خطة التنمية املستدامة لعام يف

             ً اعتباره أيضا   وإذ يضع يف

 حسب ة،األنشط وتنسيق تواصل التعاون أن األخرى الدولية واملنظمات لالحتاد ينبغي أنه أ ) 
 للصاحل العام؛ االقتضاء،
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علومات بيئة االتصاالت/تكنولوجيا امل             ً                   أن يتطور دوما  استجابة للتغريات يف االحتادأن على  ب)
 اجلديدة؛ ظيميةيتعلق بالتكنولوجيات املتطورة والتحديات التن واالتصاالت وخاصة فيما

تكنولوجيا املعلومات  االستفادة منجماالت  ذلك يف ، مبا يف1البلدان النامية احتياجات )ج
/تكنولوجيا التصاالتلوبناء البىن التحتية  وسد الفجوة الرقمية واالتصاالت ألغراض التنمية املستدامة

ّ                            ميك ن منو االقتصاد الرقمي وتعزيز  املعلومات واالتصاالت، مما دام استخ الثقة واألمن يف 
تمع املعلومات  األخرى؛ االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتنفيذ أهداف القمة العاملية 

تمع املعلومات وحتقيق  ) د احلاجة إىل أن يستخدم االحتاد موارده وخربته لتنفيذ نتائج القمة العاملية 
 ؛(SDG) أهداف التنمية املستدامة

ويات موارده البشرية واملالية بطريقة تتماشى مع أول بكفاءة االحتادأن من الضروري أن يستخدم  ) ه
العمل بني مكاتب  وأن حيرص على حتاشي االزدواج يف ،األعضاء وتراعي القيود املفروضة على امليزانية

 العامة؛ واألمانة االحتاد

ات واملنتسبون واهليئك أعضاء القطاعات ذل أن املشاركة الكاملة من جانب األعضاء، مبا يف ) و
 الصلة؛ ذات القمة نتائجتنفيذ  يف االحتاد، أمر حاسم لنجاح ونوأصحاب املصلحة اآلخر األكادميية 

َ  املراج ع( 71 القرار الواردة يف 2020-2023 للفرتة لالحتادأن اخلطة االسرتاتيجية  ) ز ) 2018 ديب، يف     
تمع املعلومات نتائجتنفيذ ل وأولويات هلذا املؤمتر حتتوي على التزام حتقيق و  ذات الصلة القمة العاملية 
 ؛أهداف التنمية املستدامة

تمع املعلومات ميثل آلي لس االحتادأن فريق العمل التابع  ح) ّ   ة تسه ل واملعين بالقمة العاملية      
 ؛ملستدامةأهداف التنمية اوحتقيق القمة  نتائجتنفيذ  يف االحتاددور  مسامهة الدول األعضاء يف

  
_______________ 

ا  1                    ً                                                                                      تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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تمع املعلومات/أهداف التنمية  )ط أن األمني العام لالحتاد أنشأ فريق املهام املعين بالقمة العاملية 
املستدامة التابع لالحتاد، الذي يرتأسه نائب األمني العام والذي يتمثل دوره يف صياغة االسرتاتيجيات 

ملستدامة خطة التنمية ا مع مراعاةلصلة بالقمة العاملية، ا وتنسيق سياسات االحتاد وأنشطته ذات
 ؛2030 لعام

تمع املعلومات كأساس  استخدام 2016 دورته لعامجملس االحتاد قرر يف  أن )ي إطار القمة العاملية 
، ضمن والية االحتاد ويف حدود 2030 تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام يف من خالله يساعد االحتاد

تمع املعلومات  املوارد املخصصة يف اخلطة املالية وميزانية السنتني، مع مراعاة مصفوفة القمة العاملية 
 املتحدة؛ اليت وضعتها وكاالت األمم (SDG-WSIS) أهداف التنمية املستدامة -

تمع الدويل مدعو إىل تقدمي مسامهات طوعية للصندوق االستئماين اخلاص الذي أنشأه )ك  أن ا
تمع نتائجلدعم األنشطة املرتبطة بتنفيذ  االحتاد  املعلومات؛ القمة العاملية 

ائي عرب جمال العمل اإلحص الدويل لالتصاالت قادر على توفري اخلربات الالزمة يف االحتادأن  )ل
تطوير مؤشرات خاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واستعمال مؤشرات مناسبة ومعايري قياسية 

 تونس)، من برنامج عمل 118 إىل 113 تابعة التقدم العاملي وقياس الفجوة الرقمية (الفقراتمل

 يالحظوإذ 

تمع املعلومات، الذي ينظمه سنويا   نتائج ) أ   مؤمترتعاون مع بال االحتاد                                                  ً  منتدى القمة العاملية 
 ،(اليونسكو) قافةوالث والعلم للرتبية املتحدة األمم ومنظمة ،(األونكتاد) والتنمية للتجارة املتحدة األمم

 اإلمنائي؛ املتحدة األمم وبرنامج

تمع املعلومات   70/125إقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها  ب) بأن منتدى القمة العاملية 
               ً                                                                    كان وال يزال منربا  للنقاش وتبادل أفضل املمارسات يف تنفيذ مجيع أصحاب املصلحة لنتائج القمة 

                                    ً  لعاملية، وينبغي االستمرار يف عقده سنويا ؛ا

 العام    ً               بناء  على دعوة األمني     ُ     اليت أ نشئت جلنة النطاق العريض من أجل التنمية املستدامة  أن )ج
امت بإعادة قالدويل لالتصاالت واملديرة العامة ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة،  لالحتاد

من أجل دعم "توصيل النصف اآلخر" من سكان  2025 عام قاصدتقييم وإصدار إطار جديد مل
كاليفه لسياسات املتعلقة بالنطاق العريض وزيادة تيسري تعلى اإىل إضفاء طابع عاملي  يرميالعامل، 

 ملستدامة؛ذلك أهداف التنمية ا يف                  ً                                 ً   واإلقبال عليه دعما  لألهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا  مبا
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لس االقتصادي واالجتماعي لالحتاد السنوية اليت يقدمها األمني العامالتقارير  ) د ألمم ل إىل ا
ن أشب خالل اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية،، من (ECOSOC)املتحدة 

لسالقمة، ومسامهة  نتائجمسامهة االحتاد يف تنفيذ  عين ستوى املاملنتدى السياسي الرفيع املإىل  ا
 ؛بشأن أنشطة االحتاد ذات الصلةبالتنمية املستدامة 

مع ة العاملية، القم نتائجيف تنفيذ القرارات ذات الصلة لقطاعات االحتاد بشأن دور القطاعات  ) ه
 ؛2030 خطة التنمية املستدامة لعام مراعاة

لسالنتائج ذات الصلة لدورات  ) و ية القمة العامل نتائجتنفيذ املتعلقة ب 2015-2018يف الفرتة  ا
 املستدامة؛ وحتقيق أهداف التنمية تمع املعلومات

تمع املعلومات نتائج ) ز  ؛منتديات القمة العاملية 

 (WTDC) اإلقليمية اليت وضعها املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت واألنشطة الربامج واألنشطة )ح
 ،الرقمية دف سد الفجوة 2017 لعام

 احلسبان يأخذ يفوإذ 

أمر أساسي لنجاح بناء جمتمع  املتعددينأن القمة العاملية أقرت بأن مشاركة أصحاب املصلحة 
 ،التنمية معلومات جامع هدفه اإلنسان وحموره

 وإذ يعرتف

نتائج القمة  االستعراض العام لتنفيذبأن للوثيقة اخلتامية للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن  أ ) 
ا تدعو إىل تنسيق وثيق بني عمل تمع املعلومات العاملية ية     ً                                                        آثارا  جوهرية على أنشطة االحتاد، وأ

تمع املعلومات وخطة التنمية املستدامة لعام ، مع الرتكيز على املسامهة الشاملة 2030 القمة العاملية 
ى الفقر، وتنوه بأن ء علوالقضا لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة

 ذاته؛ حد                                                ً      ً               ً  النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أصبح أيضا  مؤشرا  للتنمية وطموحا  يف

 ؛على أنشطة االحتاد هامةهلا تأثريات  2030 ن خطة التنمية املستدامة لعامبأ ب)

تمع املعلومات  تنفيذ نتائجبأن  )ج يف الرقمي ويساعد  دسيسهل تطوير االقتصاالقمة العاملية 
 ؛املستدامة حتقيق أهداف التنمية
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  ً      ً وا  دائما  فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات بصفته عض ومشاركته يف االحتادبأمهية دور  ) د
 ؛التناوب ويتقاسم رئاسة الفريق على أساس

 ؛غايات االحتادم كأحد أه  املستدامةوحتقيق أهداف التنمية القمة  نتائج بتنفيذ االحتادالتزام ب ) ه

تحول الرقمي التسهيل التصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف بالدور األساسي ل ) و
واملساعدة على حتقيق أهداف التنمية املستدامة واألهداف اإلمنائية وتنمية االقتصاد الرقمي 
 ؛2                       ً األخرى املتفق عليها دوليا  

عقد اجتماع رفيع املستوى  70/125 قرارها رقم يفقد قررت  ،لألمم املتحدةأن اجلمعية العامة ب ) ز
تمع املعلومات يف القمة لنتائجاالستعراض الشامل  بشأن  ،2025 العاملية 

 يقرر

تمع املعلومات وخطة التنمية  1 أن يركز دور االحتاد فيما يتعلق بتنفيذ نتائج القمة العاملية 
                                              ً             على االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وفقا  لوالية االحتاد؛ 2030 املستدامة لعام

تمع املعل نتائجتنفيذ  تسهيل بدور قيادي يف االحتادأن يقوم  2 ، بالتعاون وماتالقمة العاملية 
 اإلمنائي؛ اليونسكو وبرنامج األمم املتحدة مع

تمع تمع املعلومات، واليوم العاملي تنسيق منتديات القمة العاملية  أن يواصل االحتاد 3
تمع املعلومات، وحتديث قاعدة بيانات (WTISD) املعلومات واالتصاالت ، وجوائز القمة العاملية 

كنولوجيا فضالً عن استمراره يف تنسيق ودعم أنشطة الشراكة املعنية بقياس ت القمة، نتائجتنفيذ تقييم 
 ؛التنميةاملعلومات واالتصاالت ألغراض 

العاملية، كهيئة  القمة نتائجاالضطالع بدور قيادي يف تسهيل عملية تنفيذ  االحتادأن يواصل  4
 ؛6وجيم 5وجيم 2جيم تنسيق وتسهيل لتنفيذ خطوط العمل

ملا بعد لقمة اوحتقيق رؤية لقمة نتائج اأعماله بشأن تنفيذ يواصل أن  لالحتادأنه ينبغي  5
جنبًا إىل  يشاركأن و  نطاق واليته واختصاصاته باألنشطة اليت تدخل يفاالضطالع و  ،2015 عام

      ً  مناسبا ؛ ، حيثما يكونيف هذا الشأن مع أصحاب املصلحة اآلخرينجنب 
  

_______________ 
 .2017لعام  إعالن بوينس آيرس 2
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تمع املعلومات باعتباره األساس الذي يستمر االحتاد يف استخدام  أن 6 إطار القمة العاملية 
ملية مع مراعاة مصفوفة القمة العا التنمية املستدامة أهدافحتقيق يساعد االحتاد من خالله على 

اجلهات امليسرة خلطوط اليت وضعتها  (WSIS-SDG) املستدامةأهداف التنمية  -تمع املعلومات 
تمع املعلومات لألمم املتحدة  جلس، وبالعمل من خالل فريق العمل التابع للمعمل القمة العاملية 

 ، بوسائل منها:(CWG-WSIS)تمع املعلومات العاملية  واملعين بالقمة

تمع املعلومات جيم ‘1’  5وجيم 2حتديث خرائط الطريق اخلاصة خبطوط عمل القمة العاملية 
 ؛2030                                  ً                                   ملراعاة األنشطة اجلارية الرامية أيضا  إىل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 6وجيم

ة العمل املتعلقة خبطوط عمل القمة العاملياإلسهام حسب االقتضاء يف خرائط الطريق/خطط  ‘2’
            ً      واملتعلقة أيضا  خبطة  11وجيم 9وجيم 8وجيم 7وجيم 4وجيم 3وجيم 1تمع املعلومات جيم
 ؛2030 التنمية املستدامة لعام

ية وقدرته مراعاة التطورات التكنولوجمواصلة العمل على تكييف نفسه مع  لالحتادأنه ينبغي  7
 ؛2030 ة لعاماملستدام التنمية خطةبناء جمتمع معلومات شامل ويف   يفعلى املشاركة بشكل كبري

َ  املراج ع( 30 ارسيما القر  ، البوينس آيرس أن من الضروري حتقيق التكامل بني تنفيذ خطة عمل 8      
بني والقرارات ذات الصلة ملؤمترات املندو  ،للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )2017، بوينس آيرس يف

أهداف وحتقيق  علوماتامل تمعالقمة العاملية  لنتائجاملفوضني، وتنفيذ أصحاب املصلحة املتعددين 
 ؛التنمية املستدامة

لحة شارك مع أصحاب املصأن تأن تنفذ قطاعات االحتاد األنشطة اليت تقع ضمن واليته و  9
القمة  تائجنتنفيذ مجيع خطوط العمل ذات الصلة وغري ذلك من                         ً    اآلخرين، حسبما يكون مالئما ، يف

تمع ا  يف الصلة وأن تراعي ويف حتقيق أهداف التنمية املستدامة ذات املعلومات العاملية  دراسا
 3املستدامةالتنمية  وأهداف تمع املعلومات فريق العمل التابع للمجلس واملعين بالقمة العامليةأعمال 

 ؛2030 واألفرقة األخرى التابعة للمجلس املعنية بالقضايا املتصلة بالقمة وخطة التنمية املستدامة لعام

  
_______________ 

 أدناه. ن جملس االحتاد""يطلب ممن  3انظر الفقرة  3
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البىن التحتية املتعلقة  لبناء كبريةأولوية   (ITU-D) باالحتاد أن مينح قطاع تنمية االتصاالت 10
تمع املعلومات) 2(خط العمل جيمباملعلومات واالتصاالت  ب العص اليت تعد ،للقمة العاملية 

من خطة عمل  3 واهلدف بوينس آيرسمراعاة إعالن مع  ،األساسي جلميع التطبيقات اإللكرتونية
    ً  أيضا ؛ بذلك إىل القيامجلنيت دراسات قطاع تنمية االتصاالت دعوة و  بوينس آيرس

تمع  لنتائج ه      ً       ً           تقريرا  مرحليا  بشأن تنفيذ االحتادأن يقدم  11 وخطة التنمية ملعلومات االقمة العاملية 
، مع اإلشارة إىل مسامهة 2022 لعام لالحتادإىل مؤمتر املندوبني املفوضني  2030 املستدامة لعام

 ،الرقمي االقتصاد االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

 يكلف األمني العام
تمع املعلومات وحتقيق أهداف الت القمة نتائجتنفيذ  يف االحتاددور  بدعم 1 نمية العاملية 

 ؛املستدامة

من خالل  2030 أن يتم تنفيذ أنشطة االحتاد املتعلقة خبطة التنمية املستدامة لعام بضمان 2
تمع املعلومات وفقا   إطار  ، يفالختصاصات االحتاد                                                       ً  التنسيق الوثيق مع عملية القمة العاملية 
 ؛السنتني اخلطة املالية وميزانية فرتة السياسات واإلجراءات السارية، ويف حدود املوارد املخصصة يف

لس االقتصادي واالجتماعي بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ خطوط  3 بتقدمي تقرير سنوي إىل ا
تمع املعلومات اليت يقوم فيها االحتاد بدور جهة التيسري أو جهة التيسري املشاركة،  عمل القمة العاملية 

ىل فريق العمل التابع ه إمن خالل اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، مع تقدمي
تمع املعلومات وأهداف التنمية املستدامة؛و للمجلس   املعين بالقمة العاملية 

 بتقدمي مسامهة سنوية بشأن أنشطة االحتاد ذات الصلة إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى 4
لسالتابع للمجلس االقتصادي واالجتماعي وتقدمي التقرير إىل  ق العمل التابع يمن خالل فر  ا

تمع املعلومات وأهداف التنمية املستدامة؛و للمجلس   املعين بالقمة العاملية 

لسبتقدمي تقرير شامل إىل  5 ا االحتاد يتضمن معلومات مفصلة عن األنشطة اليت يقوم سنوياً  ا
لس ويتخذ قر   ؛راً بشأنهابشأن هذه املواضيع وأعماله ومسامهاته ذات الصلة، لكي ينظر فيه ا

بدعوة فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات إىل تنسيق األنشطة اخلاصة بتطوير جمتمع  6
لقمة وخطة التنمية ا نتائج                               ً                                 املعلومات إىل جمتمع معرفة، استنادا  إىل نتائج االستعراض الشامل لتنفيذ 

 ؛2030 املستدامة لعام
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تمع املعلومات كمنصة للنقاش وتبادل أفضل املمارسات  7 مبواصلة تنسيق منتدى القمة العاملية 
 ؛2030 القمة، مع مراعاة خطة التنمية املستدامة لعام لنتائجتنفيذ مجيع أصحاب املصلحة  يف

تمع املع تنفيذ نتائج بتعديل قاعدة البيانات اخلاصة بتقييم 8 سابقات لومات ومالقمة العاملية 
 ؛2030 جوائز القمة، يف ضوء خطة التنمية املستدامة لعام

تمع املعلومات وأهداف ا نتائجبأن يأخذ يف االعتبار  9 لتنمية فريق العمل املعين بالقمة العاملية 
تمع املعلومات بالقمة املستدامة يف أنشطة فريق املهام املعين  ؛نمية املستدامة/أهداف التالعاملية 

تمع املعلومات، من أجل دعم أنشطة با 10 ستبقاء الصندوق االستئماين اخلاص بالقمة العاملية 
امة شراكات قالقمة العاملية من خالل آليات منها إ لنتائجاالحتاد ذات الصلة بتسهيل تنفيذ االحتاد 

 طوعية، ودعوة أعضاء االحتاد إىل تقدمي مسامهات ،وحتالفات اسرتاتيجية

 عام ومديري املكاتبف األمني اليكل

 4و 3و 2و 1 لفقراتا بدوره على النحو املبني يف االحتادباختاذ مجيع التدابري الالزمة لقيام  1
القمة العاملية مع فريق املهام املعين بوالتنسيق  ،املناسبة الطريق         ً        أعاله، وفقا  خلرائط  "يقرر"من 

ب قطاعات بني مكات ازدواجية العملتفادي بغية تمع املعلومات/أهداف التنمية املستدامة، 
 ؛االحتاد وأمانته العامة

ّ                                                                         بأن حيد ث بانتظام خرائط الطريق خبصوص أنشطة االحتاد ضمن واليته املتمثلة يف تنفيذ نتائج  2      
لس من خالل  2030القمة مع مراعاة خطة التنمية املستدامة لعام  فريق العمل      ُ                    اليت ست قدم إىل ا

تمع املعلومات وأهداف التنميةالتابع للمجلس واملعين  -CWG) املستدامة بالقمة العاملية 

WSIS&SDG)؛ 

التنسيق والتعاون و بتعزيز عدة أشياء من بينها املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق التابعة لالحتاد،  3
ألمم ل على املستوى اإلقليمي مع جلان األمم املتحدة االقتصادية اإلقليمية وفريق التنمية اإلقليمي

ً                              املتحدة، فضال  عن مجيع وكاالت األمم املتحدة (وال سيما تلك اليت تعمل كميسر خلطوط عمل            
تمع املعلومات القمة                                          ً        )، وغريها من املنظمات اإلقليمية املعنية، خصوصا  يف جمال العاملية 

دف حتقيق ما يلي:  االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
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تمع املعلومات مع عملية أهداف التنمية املستدامة وتنفيذها وفقا  مواءمة عملي ‘1’                                                                            ً ة القمة العاملية 
 للجمعية العامة لألمم املتحدة؛ 70/125 ملا طلبه القرار

تنفيذ األعمال املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق أهداف التنمية  ‘2’
ج "توحيد أداء م  نظومة األمم املتحدة"؛املستدامة من خالل 

 إدراج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية؛ ‘3’

إقامة شراكات من أجل تنفيذ املشاريع املشرتكة بني الوكاالت ومتعددة أصحاب املصلحة،  ‘4’
تمع املعلومات،  ق أهداف التنمية ويف حتقيوإحراز تقدم يف تنفيذ خطوط عمل القمة العاملية 

 املستدامة؛

وطنية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اخلطط ال تسليط الضوء على أمهية الدعوة إىل مراعاة ‘5’
 للتنمية املستدامة؛

تمع املعلومات، وجوائز القمة، وتقييم  ‘6’ تعزيز املدخالت اإلقليمية يف منتدى القمة العاملية 
 ،القمة نتائجتنفيذ 

فاع ودوره وأنشطته باإلضافة إىل تيسري انت االحتادباختصاصات  العام مبواصلة إذكاء الوعي 4
 أوسع؛ لى نطاقع االحتادجمتمع املعلومات الناشئ مبوارد              ً                       اجلمهور عموما  واجلهات الفاعلة األخرى يف

القمة العاملية  ائجتن الدويل لالتصاالت املتعلقة بتنفيذ االحتادبشأن أنشطة  مرحليإعداد تقرير ب 5
 ،2022 ل يفمؤمتر املندوبني املفوضني املقب ىلإ تقدميهو  املستدامة التنميةأهداف /تمع املعلومات

 يكلف مديري املكاتب

بضمان إعداد أهداف ملموسة ومواعيد قصوى (باستعمال عمليات اإلدارة القائمة على  1
تمع املعلومات يدها وأهداف التنمية املستدامة والعمل على جتس النتائج) ألنشطة القمة العاملية 

 ؛اخلطط التشغيلية لكل قطاع يف

يما يتعلق فيف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبراعاة تأثري عمل االحتاد  2
تمع املإطار منو االقتصاد الرقمي، مبا يتفق مع على بالتحّول الرقمي  دمي علومات، وتقالقمة العاملية 

 ،املساعدة إىل األعضاء عند طلبهم
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 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

َ  املراج ع( 30         ً        ميكن ووفقا  للقرار بالقيام، بأسرع ما ج للشراكة 2017 بوينس آيرس، يف      )، مبتابعة 
 املعلوماتتمع مة العاملية الق نتائجتنفيذ ومتابعة  أنشطة قطاع تنمية االتصاالت املرتبطة بدوره يف يف

   ً       فقا  ألحكام ، و الناميةلبلدان حتياجات اوحتقيق أهداف التنمية املستدامة، مع إيالء اهتمام خاص ال
لس                          ً      ً           واتفاقيته، وأن يقدم تقريرا  سنويا  عن ذلك إىل  االحتاددستور   ،ضاءاالقت ، حسبا

 جملس االحتاديطلب من 

تمع املعلومات و ال القمة بشأن تنفيذ نتائج االحتاد عملاإلشراف على  1 أهداف قيق حتعاملية 
وأنشطته ذات الصلة، وذلك ضمن نطاق احلدود املالية اليت يقررها مؤمتر املندوبني  التنمية املستدامة

 ؛االقتضاء املفوضني، وإتاحة املوارد حسب

 أعاله؛ "يقرر"من  5 الفقرة جاء يف                       ً   مع جمتمع املعلومات، وفقا  ملا االحتاداإلشراف على تكيف  2

تمع امل 3 تسميته  وتغيري لومات،عاإلبقاء على فريق العمل التابع للمجلس واملعين بالقمة العاملية 
تمع املعلومات وأهداف التاملعين و  التابع للمجلس فريق العمللتصبح " نمية بالقمة العاملية 
م بشأن تنفيذ "املستدامة القمة العاملية  جلنتائ اداالحت، بغية تسهيل إسهامات األعضاء وتوجيها

 ؛أهداف التنمية املستدامةاملساعدة يف حتقيق و  ذات الصلة تمع املعلومات

قمة العاملية ال نتائجقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة ذات الصلة بعمليات تنفيذ  مراعاة 4
 ؛املستدامة أهداف التنميةحتقيق املعلومات و  تمع

 2015-2019يف الفرتة  2030لعام التنمية املستدامة خطة إعداد تقرير بشأن مسامهة االحتاد يف  5
 ؛2019 لعامللجمعية العامة لألمم املتحدة  وتقدميه إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى

 للمجلس ىاملستو تقدمي تقرير سنوي بشأن أنشطة االحتاد إىل املنتدى السياسي الرفيع  6
 ؛للجمعية العامة لألمم املتحدة 70/1من خالل اآلليات احملددة يف القرار  ادي واالجتماعياالقتص

 االتفاقية؛ من 81 للرقم     ً وفقا   األعضاء الدول إىل املرسلة الوثائق يف العام األمني تقرير إدراج 7
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ُ                                                         أن يدرس النـ ه ج املمكنة لكفالة متويل وإعداد موقع إلكرتوين ملنتدى القمة يكون 8     ً     ً    تاحا  كليا  أو م            ُ 
     ً                                                                                جزئيا  باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة على األقل (مع ضمان إمكانيات وظيفية متساوية)، مع 

ّ                             إشراك اجلهات املنسقة/امليس رة وأصحاب املصلحة اآلخرين، وأن ل                        س يدعو األمانة إىل أن تزود ا
ائيا    املقبل؛ فوضنيإىل مؤمتر املندوبني امل             ً                                      ً      ً بتقرير سنويا  بشأن تقدم هذه الدراسة وأن يقدم تقريرا  

تمع املعلومات وأهداف القيام، من خالل  9 فريق العمل التابع للمجلس واملعين بالقمة العاملية 
 :، باستعراض وحتسني ما يليالتنمية املستدامة

تمع املعلومات وحتقيق أهداف نتائجاالحتاد ذات الصلة بتنفيذ  أنشطة ‘1’ التنمية  القمة العاملية 
 ؛املستدامة

تمع املعلومات لتسهيل مشاركة مجيع  ‘2’ املبادئ التوجيهية والقواعد اخلاصة جبوائز القمة العاملية 
      ً        مراعاة  لفائدة و أصحاب املصلحة، باللغات الرمسية الست لالحتاد، على حنو أكثر فعالية وسهولة 

 ؛حاب املصلحةمجيع أص
تمع املعلومات من خالل أنشطة األمم املتحدة ذات  ‘3’ تشجيع الفائزين جبوائز القمة العاملية 

تمع املعلومات وأهداف التنمية املستدامة،  الصلة بالقمة العاملية 

 ةيواهليئات األكادمي يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبني
تمع املعلومات و  نتائجتنفيذ  ة يف               ّ  إىل املشاركة الفع ال 1 أهداف التنمية قيق حتالقمة العاملية 

تمع املعلومات وتقييمها ا املستدامة، واملسامهة يف ليت قاعدة البيانات اخلاصة مبنتدى القمة العاملية 
تمع املعلومات، واملشاركة بشكل فع   االحتاديديرها  يق العمل أنشطة فر  ال يف                                                    ّ وجوائز القمة العاملية 

دف بناء جمتمع معلومات شامل للجميع وحتقيق أهداف  االحتاد                     ّ   املعين بالقمة وتعزيز تكي ف 
 ؛املستدامة التنمية

تمع املعلومات دعما  لتحقيق               ّ      إىل املشاركة الفع الة يف 2 أهداف                                                    ً       أنشطة تنفيذ نتائج القمة العاملية 
القتصاد بالتحول الرقمي، اليت تعزز النمو املستدام لفيها تلك املتصلة  مباخطة التنمية املستدامة 

 الرقمي؛
تمع املعلومات وخطة إىل  3 دعم حتقيق أوجه التآزر والروابط املؤسسية الالزمة بني القمة العاملية 

تمع املعلومات ، مع مراعاة مصفوفة ا2030 التنمية املستدامة لعام نمية أهداف الت -لقمة العاملية 
 من أجل مواصلة تعزيز أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على التنمية املستدامة، املستدامة

 ؛ةالصل تطوير االقتصاد الرقمي، وذلك يف إطار عمليات األمم املتحدة ذات ومسامهتها يف
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ألنشطة لدعم ا االحتادللصندوق االستئماين اخلاص الذي أنشأه تقدمي مسامهات طوعية إىل  4
تمعالقمة  نتائجاملرتبطة بتنفيذ   ؛املعلومات العاملية 

 القمة تقييمب اخلاصة العمومية البيانات قاعدة يف أنشطتهم عن باملعلومات اإلسهام إىل مواصلة 5
 لالتصاالت؛ الدويل االحتاد يديرها اليت املعلومات تمع العاملية

 والتعاون التنمية اضألغر  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بقياس املعنية الشراكة يف املسامهةإىل  6
 بيانات يسرت حتسني أجل من املتعددين املصلحة ألصحاب دولية مبادرة باعتبارها معها الوثيق

ا، واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ومؤشرات  النامية، البلدان يف سيما ال وجود
 يعرب

 نإىل حكوميت سويسرا وتونس الستضافتهما مرحليت القمة، بالتعاو عن جزيل شكره وعميق امتنانه 
ر الدويل لالتصاالت ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومؤمت االحتادمع  الوثيق

 .الصلة وغريها من وكاالت األمم املتحدة ذات (األونكتاد) األمم املتحدة للتجارة والتنمية
 

 - )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006أنطاليا، (
 )2018(املراجع يف ديب، 
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 )2010املراجع يف غواداالخارا، ( 143القـرار 

 وثائق االتحاد الدولي لالتصاالت توسيع نطاق أحكام
 لتشمل البلدان 1التي تتعلق بالبلدان النامية
 بمرحلة انتقاليةالتي تمر اقتصاداتها 

 ،)2010 غواداالخارا،إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (
 يذكر إذ
 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني،2006 (أنطاليا، 143 بالقرار

 إذ يأخذ يف االعتبارو 
 21 املؤرخ 48/181و 1992 ديسمرب 22 املؤرخ 47/187 قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة أ ) 

 53/179و 1996 ديسمرب 6 املؤرخ 51/175و 1994 ديسمرب 19 املؤرخ 49/106و 1993 ديسمرب
 2002 ديسمرب 20 املؤرخ 57/247و 2000 ديسمرب 20 املؤرخ 55/191و 1998 ديسمرب 15 املؤرخ

بشأن "دمج االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية  2004 ديسمرب 22 املؤرخ 59/243و
 العاملي"؛ صاداالقت يف

تمعذات الصلة الوثائق  ب)  املعلومات، املعتمدة يف مرحليت القمة العاملية 
 وإذ يدرك

 أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف القرارات آنفة الذكر:
ا مبرحلة انتقالية لضماتؤكد  - ن أمهية استمرار تقدمي املساعدة الدولية إىل البلدان اليت متر اقتصادا

 العاملي؛ االقتصاد بالكامل يفدجمها 
تدرك على وجه اخلصوص احلاجة إىل تعزيز قدرة تلك البلدان على االستفادة بشكل زالت  ما -

يف ذلك فوائدها يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،    ّ                      فع ال من فوائد العوملة، مبا
 حتديات؛ تنطوي عليه من واالستجابة بشكل أنسب ملا

  
_______________ 

ا والبلدان ال غري الساحلية               ً                                               أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية وتشمل 1 يت متر اقتصادا
 انتقالية. مبرحلة
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ا مبرحلة انتقاليتلح على ضر  - ة ورة تركيز املساعدة الدولية املقدمة إىل البلدان اليت متر اقتصادا
على تلك اليت تواجه صعوبات خاصة يف جمال التنمية االجتماعية واالقتصادية وبلوغ األهداف 

 لفية،األ األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأنذلك  يف                         ً     اإلمنائية املتفق عليها دوليا ، مبا

ّ  وإذ يذك ر        
ويف املؤمتر العاملي لتنمية ) 2008 ،جوهانسربغاتفق عليه يف اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت ( مبا

ن أحكام وثائق قطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية إمن حيث ) 2010 ،آباد حيدراالتصاالت (
تسع نطاقها دان النامية سوف يلالحتاد واليت تتعلق بالبل وقطاع االتصاالت الراديوية االتصاالت

ا مبرحلة  انتقالية،           ً                               لتشمل أيضا  البلدان اليت متر اقتصادا

 يقـرر
على النحو  ،توسيع نطاق أحكام مجيع وثائق االحتاد الدويل لالتصاالت اليت تتعلق بالبلدان النامية

ا على لتنطبق بصورة مالئمةاملعرف يف هذا القرار،   انتقالية. رحلةمب البلدان اليت متر اقتصادا
 

 ) 2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006أنطاليا، (
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َ    مراج ع يفال( 144القـرار   )2014بوسان،     

 توفير نموذج لالتفاقات المبرمة مع البلدان المضيفة
 حاد وجمعياته خارج جنيفقبل عقد مؤتمرات االت

 )،2014بوسان، لالتصاالت ( حاد الدويلإن مؤمتر املندوبني املفوضني لالت

 إذ يذكر

 :                             ً حاد ومجعياته واجتماعاته وخصوصا  باألحكام ذات الصلة من القواعد العامة ملؤمترات االت أ ) 

من الفصل األول من هذه القواعد فيما يتعلق بعقد املؤمترات واجلمعيات  3و 2و 1األقسام  -
 ؛داعية حال وجود حكومة يف

 بإنشاء اللجان. املتعلقمن الفصل الثاين من هذه القواعد  12والقسم  -

حاد الدويل لالتصاالت املتعلقة بواجبات من اتفاقية االت 5باألحكام ذات الصلة من املادة  ب)
الذي ينص على أن يؤمن األمني العام أعمال األمانة  97سيما الرقم  ومسؤوليات األمانة العامة وال

 االقتضاء؛ عاون مع احلكومة الداعية حسبحاد بالتملؤمترات االت

عقد  زايا يفاعتباره أن هناك م ) ملؤمتر املندوبني املفوضني الذي يضع يف1994(كيوتو،  5بالقرار  ج)
 ؛حادبلدان أخرى غري البلد الذي يوجد فيه مقر االت بعض املؤمترات واالجتماعات يف

اته ومجعيحاد ) الذي يقرر أال تقبل الدعوات إىل عقد مؤمترات االت1994(كيوتو،  5بالقرار  د )
 لك؛ذ                                             َّ                            خارج جنيف إال إذا قبلت احلكومة الداعية أن تتحم ل النفقات اإلضافية املرتتبة على
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) الذي يقرر أال تقبل الدعوات إىل عقد مؤمترات التنمية واجتماعات 1994(كيوتو،  5بالقرار  ) ه
التابعة للقطاعات خارج جنيف إال إذا وفرت احلكومة على األقل أماكن مناسبة جلان الدراسات 

 ُ    ت لزم  حيث ال 1، باستثناء البلدان الناميةبدون مقابل جاهزة لالستعمال مع األثاث والتجهيزات الالزمة
ان يف  ؛ذلك حالة طلبها احلكومة الداعية بتقدمي التجهيزات با

َ    مراج ع يف(ال 175بالقرار  و )  اراالعتب يف يؤخذ ) هلذا املؤمتر الذي تقرر فيه أن2014بوسان،     
 عمل، من لالتصاالت الدويل حاداالت به يقوم فيما اإلعاقة ذوو األشخاص

 اعتباره وإذ يضع يف
                                ً                               حاد ومجعياته تتسم بأمهية بالغة نظرا  للصالحيات املمنوحة هلا والتبعات أن مؤمترات االت أ ) 

 عنها؛ النامجة

 ة؛اإلعاق ذوي األشخاص مشاركة من حتد اليت احلواجزإزالة  املهم منأنه  ب)

ّ  أن   ج)  ذوو األشخاص نهمام يستفيد األمهية، بالغيت أداتني  ِّ   ميث الن  النصي والعرض الشبكي     ّ البث   
 ؛احملددة االحتياجات ذوو واألشخاص ةاإلعاق

 1 املادتني                   ً      حتديدمها بالضبط وفقا  ألحكامحاد ومجعياته يتم أن مكان وتاريخ انعقاد مؤمترات االت ) د
 من االتفاقية، وبعد التشاور مع احلكومة الداعية؛ 3و

جلس محاد ومجعياته خارج جنيف هو قرار يتخذه أن قرار قبول دعوة لعقد مؤمترات االت ) ه
 عادة؛ حاداالت

زات وتسهيالت يتضمن جتهي                                        ً     ً          أن التحضريات للمؤمترات واجلمعيات يتطلب قدرا  هائال  من العمل  ) و
ٍ     متنوعة فضال  عن ختطيط اخلدمات اللوجستية وتنظيمها قبل املؤمترات أو اجلمعيات بوقت كاف  من                                                                    ً          

 اجلمعيات؛ أجل التسيري السلس للمؤمترات أو

 

 
  

_______________ 
ا مت                   ً                                                                         تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت  1 ر اقتصادا

 مبرحلة انتقالية.
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أن األمانة العامة حتدد شروط ومتطلبات املؤمترات أو اجلمعيات ضمن اتفاقات البلد املضيف  ) ز
ا ذات الصلة عند وجود حكومة داعية،وامللحقات امل  رفقة 

 اعتباره مع ذلك وإذ يضع يف

فيما بني                                                        ِّ                 أن اخلربة املاضية واحلالية تثبت أن اتفاقات البلد املضيف تبني  اختالفات ملموسة ال أ ) 
                                                    ً  املؤمترات واجلمعيات فحسب بل فيما بني البلدان املضيفة أيضا ؛

ا تطلب من احلكومة املضيفة توفري املوارد املالية فأن اتفاقات البلدان املضيفة وم ب)   ً    ضال  عن لحقا
 التحضريية؛ املوارد البشرية الالزمة لألعمال

أن املتطلبات الواقعة على احلكومات الداعية ختتلف عادة عن التسهيالت املقدمة للمؤمترات  ج)
 إضافية؛ جنيف مما يؤدي إىل جهود ونفقات حاد يفواجلمعيات اليت ينظمها االت

ا هلا انعكاس مباشر على اختاذ حكومة  د ) أن الشروط املرتبطة باتفاقات البلد املضيف وملحقا
 حاد ومجعياته؛ما لقرارها لدعوة واستضافة مؤمترات االت

ا قبل عقد مؤمتر أو مجعية مبدة كافية لن  ) ه أن إتاحة نصوص اتفاقات البلدان املضيفة وملحقا
       ً                                         حاد أيضا  من قبول الدعوة ويساعد احلكومات على اختاذ ب بل سيمكن االتيزيد الشفافية فحس

 مجعية؛ القرار للدعوة إىل عقد مؤمتر أو

ا يتطلب  أن وضع اللمسات األخرية يف و ) النص الكامل التفاقات البلدان املضيفة وملحقا
ا الستك ضيفة ال       ً      ً    ً            يرتك وقتا  حمدودا  جدا  للحكومة امل مما   ً يال                  ً     الوقت الراهن وقتا  طو  يف مال إجراءا

 أعاله، صوص املذكورةالن                      ً                                          الداخلية فحسب بل أيضا  للوفاء جبميع االلتزامات واملتطلبات املتضمنة يف

 وإذ يعرتف

 بالسيادة الوطنية والقوانني الوطنية املختلفة للدول األعضاء،
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 يقـرر
ا تتضمن  قة بالبنية التحتية املتطلبات املتعلأن يتم توفري مناذج التفاقات البلد املضيف وملحقا

ا مب واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة ةاإلعاق يذو  األشخاصمع مراعاة احتياجات  األساسية
ّ                           فيها املرافق امليسورة النفاذ، وترتيبات مرافق البث  الشبكي والعرض النصي (مبا يف ذلك نصوص                                                

ّ           جتماعاته وفقا  ملا ينص  عليه القسحاد ومجعياته واالعرض النصي) لدى عقد مؤمترات االت  12 م            ً       
 مع ،عاتهواجتما ومجعياته حاداالت ملؤمترات العامة القواعد من "إنشاء اللجان" من الفصل الثاين

ر أو مجعية من التاريخ املقرتح لعقد أي مؤمت سنتني على األقل منقبل  والتقنية، املالية القيود مراعاة
 حمددة، استضافة مؤمتر أو مجعية مبوجب شروط لراغبة يفأجل تسهيل مهمة الدول األعضاء ا

 يكلف األمني العام
ة بتحضري منوذج لالتفاق الذي يربم مع البلد املضيف وملحقاته اليت تتضمن املتطلبات املتعلق 1

 على األقل من حاد ومجعياته قبل سنتنيبالبنية التحتية األساسية لكل مؤمتر ومجعية من مؤمترات االت
 اجلمعية؛ التاريخ املقرتح لعقد املؤمتر أو

اد التفاق الذي يربم مع البلد املضيف وملحقاته للنظر فيه واعتمامجلس منوذج بأن يقدم إىل ال 2
 االقتضاء؛ التدابري املناسبة عند

ضمن مع البلد املضيف وملحقاته اليت تتاملربم بأن يقدم إىل الدول األعضاء منوذج االتفاق  3
 ات املتعلقة بالبنية التحتية األساسية، قبل اختاذ قرار بشأن اختيار البلد املضيف للمؤمتراملتطلب

 اجلمعية، أو
 مجلسيكلف ال

نية مبراجعة واعتماد منوذج االتفاق املربم مع البلد املضيف وملحقاته اليت تتضمن املتطلبات املتعلقة بالب
ّ         وترتيبات مرافق البث  الشبكي التحتية األساسية  صوص العرض النصي) ذلك ن والعرض النصي (مبا يف                  

ة للمجلس تلي إتاحأول دورة  مجعياته، وذلك يف أوحاد لكل مؤمتر أو مجعية من مؤمترات االت
 النموذج. ذلك

 )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2006أنطاليا، (
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 )2006(أنطاليا،  145القـرار 

 وجمعياته واجتماعاتهمشاركة المراقبين في مؤتمرات االتحاد 

 )،2006إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (أنطاليا، 

 إذ يضع يف اعتباره

ا يف املمارسة املتبعة يف االحتاد منذ زمن طويل بقبول املراقبني يف مؤمتراته ومجعياته واجتماعاته، مب أ ) 
لس؛قبوهلم                 ُ                         ذلك املؤمترات اليت ت صدر وثائق ختامية، وكذلك   يف ا

للمراقبني مبوجب النصوص األساسية ويف املمارسة العملية ختتلف  املمنوحةأن حقوق املشاركة  ب)
 ؛1الكيان، ووضعها أو وضعه داخل االحتاد، وفئة االجتماع حبسب طبيعة املنظمة أو

اد وعمليات االحتاحلاجة اليت أعربت عنها الدول األعضاء لزيادة الشفافية يف أعمال اجتماعات  ج)
 اختاذ القرار فيها؛

 ضرورة ضمان مساءلة جملس االحتاد أمام الدول األعضاء يف االحتاد؛ د )

احلاجة املقابلة إىل االتساق يف تطبيق القواعد املتصلة مبشاركة املراقبني يف عمليات اختاذ القرار  ) ه
 االحتاد، يف اجتماعات

 وإذ يالحظ

من دستور  3 األعضاء وأعضاء القطاعات املنصوص عليها يف املادةحقوق والتزامات الدول  أ ) 
            ً                                                                 ً االحتاد، وخصوصا  أن حق التصويت يف مجيع مؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته مقصور حصريا  

 على الدول األعضاء؛

 
  

_______________ 
 .االقتضاءاملؤمترات أو اجلمعيات أو االجتماعات، حسب  1
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بشأن التزامات الدول األعضاء وأعضاء القطاعات  من اتفاقية االحتاد 33 أحكام املادة ب)
     ً ووفقا   يف نفقات مؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته، مانات األخرى فيما يتعلق مبسامهتهوالكي

 للوائح املالية ذات الصلة،

 وإذ يأخذ يف احلسبان

ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن مشاركة منظمات  )1994(كيوتو،  6 حقوق املراقبني احملددة يف القرار
ا األمم ا تماعاته بصفة واجملتحدة يف مؤمترات االحتاد الدويل لالتصاالت التحرير اليت تعرتف 

االحتاد،  يف بشأن وضع فلسطنيهلذا املؤمتر  )2006(املراجع يف أنطاليا،  99 والقرارمراقب 
وحقوق األمم املتحدة، كما هي واردة يف االتفاق بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل لالتصاالت 

 وهو االتفاق الذي ميثل األساس القانوين للعالقة بني املنظمتني، )1947أتالنتك سييت، (

 وإذ يدرك

أنه جيوز للدول األعضاء أن توفد مراقبني إىل مؤمتر إقليمي لالتصاالت الراديوية ملنطقة خبالف  أ ) 
 املنطقة اليت تنتمي إليها تلك الدول األعضاء للمشاركة دون أن يكون هلا حق التصويت؛

االتفاقية حتدد املنظمات والوكاالت والكيانات اليت جيوز هلا املشاركة كمراقب بصفة  أن أحكام ب)
 استشارية يف مؤمترات ومجعيات واجتماعات معينة لالحتاد؛

أن منظمات وكيانات أخرى، حتددها االتفاقية، جيوز هلا إيفاد مراقبني إىل مؤمترات االحتاد  ج)
 ومجعياته واجتماعاته؛

لس  غريألعضاء أن الدول ا د ) لس، وأنميكن أعضاء ا  أن توفد مراقبني إىل اجتماعات ا
لس،  ،اخلاص به الداخلي النظاميعتمد  ،من االتفاقية 61B    ً       طبقا  للرقم  ا
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 يدرك كذلكإذ و 

) فيما يتعلق مبشاركة املراقبني من األمم املتحدة 2002قرار مؤمتر املندوبني املفوضني (مراكش،  أ ) 
والوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية يف مؤمترات االتصاالت الراديوية 

 ن طويل للسماحمنذ زم اليت يعقدها االحتاد، وهو القرار الذي يعرتف باملمارسة اليت يطبقها االحتاد
 لة باختصاصها؛اط املتصهلذه املنظمات بتقدمي وثائق معلومات وتقدمي مشورة لالجتماعات بشأن النق

أن املراقبني ميكنهم أن يقدموا معلومات مهمة إىل مؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته وأن  ب)
 نتائج هذه االجتماعات ميكن أن تفرض التزامات على الدول األعضاء؛

من  62و 61        ً                                                       ً         أنه وفقا  للقواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته، وخصوصا  الرقمان ج)
هذه القواعد، يضطلع رؤساء هذه املؤمترات واجلمعيات واالجتماعات مبسؤولية محاية حقوق الوفود 

للمؤمترات واجلمعيات  الداخلية لألنظمة                                    ً  وضمان حسن سري هذه االجتماعات يف يسر وفقا  
 ،واالجتماعات

 يقـرر

صاالت الراديوية مؤمتر إقليمي لالت أن الدول األعضاء اليت ال تنتمي إىل املنطقة اليت ينعقد فيها 1
                                         ً                                           جيوز هلا املشاركة يف هذا املؤمتر بصفة مراقب وفقا  لالتفاقية بدون أن يكون هلا حق التصويت، وأن 

 ذا القرار؛ 1مشاركتها ختضع ألحكام امللحق 

                                              ً                                أن ختضع مشاركة املنظمات والكيانات، اليت تشارك وفقا  لالتفاقية كمراقب بصفة استشارية  2
 ذا القرار؛ 2 امللحق ألحكام مؤمترات ومجعيات واجتماعات معينة لالحتاد، يف

 3 امللحقحكام ألأن ختضع مشاركة املراقبني اآلخرين يف مؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته  3
 القرار؛ ذا

أعاله دون أن تتعارض  يقررمن  3 إىل 1 امللحقات املشار إليها يف الفقرات من أحكام   ُ     أن ت طبق  4
)، وال مع أحكام االتفاق 2006(املراجع يف أنطاليا،  99 ) والقرار1994(كيوتو،  6 القرارأحكام مع 

 بني األمم املتحدة واالحتاد،
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لس    ّ       يكل ف ا

                                        ً                                      ً بالعمل على أن يكون نظامه الداخلي متوافقا  مع أحكام النصوص األساسية لالحتاد، وخصوصا   1
 ملبادئ املنصوص عليها يف هذا القرار؛مع األحكام وا

لس، مبا بطريقة واحدةبالعمل على تطبيق نظامه الداخلي  2 ذلك  يف على مجيع اجتماعات ا
لس وأي أفرقة قد ينشئها، ما لس منصوصا   تكن املشاركة اليت تتجاوز الدول األعضاء يف مل جلان ا            ً ا

 ،2عليها بوضوح يف مقرر خاص للمجلس

 مني العام ومديري املكاتبيكلف األ

رتشيد ، لاالقتضاءمراجعتها، حسب أو بوضع املبادئ التوجيهية أو اإلجراءات اإلدارية الالزمة، 
وتسهيل مشاركة املراقبني على أساس يتفق مع الصكوك األساسية والقواعد العامة ملؤمترات االحتاد 

 ومجعياته واجتماعاته، وأحكام هذا القرار،

 لعام كذلكيكلف األمني ا

لس، بالتشاور مع مديري املكاتب، عن تنفيذ هذا القرار مسلطا  الضوء على أي                                                                          ً              بتقدمي تقرير إىل ا
 يواجهها. صعوبات قد

 

 )2006أنطاليا، (

 

 

 
  

_______________ 
لس  2 املتعلق باملراقبني من أعضاء القطاعات، إمكانية  519املتعلق مبراقيب الدول األعضاء واملقرر  524ترد يف مقرر ا

لس. ويؤيد مؤمتر املندوبني املفوضني  حضور املراقبني، عند االقتضاء، اجتماعات جلان أو أفرقة دورة من دورات ا
 يفشاركة             ً                       املتبعة سابقا  اليت تسمح بأن تتجاوز املحمتوى هذين املقررين. وعالوة على ذلك تأكدت فائدة املمارسة 

لس  لس. مشاركة الدولاألفرقة اليت أنشأها ا  األعضاء با
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 )2006(أنطاليا،  145لقـرار ل 1 امللحـق

مر في مؤت مراقبو الدول األعضاء الذين يشاركون بدون حق التصويت
 من اتفاقية االتحاد) 282 الرقم ،24 لالتصاالت الراديوية (المادة إقليمي

 هؤالء املراقبون:

 ُ   َ                             ي قب لون للمشاركة يف اجللسات العامة؛ 1)

ية ُ   َ                                                                                   ي قب لون للمشاركة يف اللجان واألفرقة املتفرعة عنها، باستثناء جلنة التوجيه وجلنة مراقبة امليزان 2)
 وجلنة أوراق االعتماد وجلنة الصياغة؛

من حقهم احلصول على مجيع وثائق املؤمتر يف حدود القيود املقررة بالنسبة لعدد النسخ  3)
 املوزعة؛

أو ( جيوز هلم تقدمي وثائق معلومات عن طريق األمني العام وتوزع هذه الوثائق على املؤمتر بلغة 4)
ا أعمال  لويشار إىل هذه الوثائق بوضوح يف جداو  ؛لغات) االحتاد الرمسية اليت تقدم 

ا وثائق معلومات؛  االجتماعات على أ

جيوز هلم طلب الكلمة لتقدمي رأي أو معلومات تتعلق باهتمامات الدول األعضاء من املناطق  5)
ُ      ي عامل  وال يتضمن هذا الرأي أي مقرتحات وال ؛األخرى خبصوص بنود جدول أعمال املؤمتر

 قرتحات؛امل معاملة

ة بعد آخر دولة من الدول األعضاء من املنطقة على قائمة يسمح هلم الرئيس بأخذ الكلم 6)
 ؛املتحدثني

ميكن أن يدعوهم الرئيس أثناء االجتماع إىل تقدمي بيان أو معلومات ذات صلة قد تساعد يف  7)
 مداوالت االجتماع؛

                        ُ                                                    يتم تسجيلهم بالشكل الذي ي سهل على املشاركني يف املؤمتر التعرف عليهم كمراقبني للدول  8)
 عضاء؛األ

                      ً                                                 يتم ترتيب جلوسهم طبقا  للرتتيب اهلجائي الفرنسي بعد الدول األعضاء يف املنطقة. 9)
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 )2006(أنطاليا،  145لقـرار ل 2 امللحـق

 المراقبون المشاركون بصفة استشارية

بصفة استشارية  كمراقب  ُ             ت قبل مشاركتهاُ                                                   ت عطى احلقوق التالية للمنظمات والوكاالت والكيانات اليت 
                                       ً                                   يف مؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته وفقا  لألحكام ذات الصلة من اتفاقية االحتاد:

ً  أوال    269A ، األرقام من23 مؤتمرات المندوبين المفوضين (المادة -  
 ، الرقمان24 مؤتمرات االتصاالت الراديوية (المادة)، 269D إلى

 ، الرقم3 المادة(والمؤتمرات العالمية لالتصاالت الدولية  )279و 278
 )279و 278الرقمان  ،24المادة و  49

 هؤالء املراقبون:

 ؛ُ                               ي قبلون للمشاركة يف اجللسات العامة 1)

جيوز، ما مل تقرر اجللسة العامة خالف ذلك، قبوهلم للمشاركة يف اللجان، ويف األفرقة  2)
 التوجيه وجلنة مراقبة امليزانية وجلنة أوراق االعتماداملتفرعة عنها، باستثناء جلنة 

 ؛الصياغة وجلنة

لنسخ ا من حقهم احلصول على مجيع وثائق املؤمتر يف حدود القيود املقررة بالنسبة لعدد 3)
 ؛املوزعة

و أجيوز هلم تقدمي وثائق معلومات عن طريق األمني العام وتوزع هذه الوثائق على املؤمتر بلغة ( 4)
ا لغات) ويشار إىل هذه الوثائق بوضوح يف جداول أعمال  ؛االحتاد الرمسية اليت تقدم 

ا وثائق معلومات  ؛االجتماعات على أ

م 5)  ؛جيوز هلم طلب الكلمة لتقدمي رأي أو معلومات حول نقاط تندرج ضمن اختصاصا
 ؛قرتحاتامل معاملةُ      ي عامل  يتضمن هذا الرأي أي مقرتحات وال وال

 ؛م الرئيس بأخذ الكلمة بعد آخر دولة من الدول األعضاء على قائمة املتحدثنييسمح هل 6)
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ميكن أن يدعوهم الرئيس أثناء االجتماع إىل تقدمي بيان أو معلومات ذات صلة قد تساعد يف  7)
 مداوالت االجتماع؛

 مراقبني؛ك                        ُ                                       يتم تسجيلهم بالشكل الذي ي سهل على املشاركني يف املؤمتر التعرف عليهم   8)

 99                      ً                                                    ً       يتم ترتيب جلوسهم طبقا  للرتتيب اهلجائي الفرنسي بعد الدول األعضاء واملراقب وفقا  للقرار 9)
 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني.2006(املراجع يف أنطاليا، 

يف حالة مؤمتر لالتصاالت الراديوية أو مؤمتر عاملي لالتصاالت الدولية، جيب تسجيل املشاركني من 
اليت تتمتع بوضع مزدوج كعضو قطاع وكمراقب بصفة استشارية ضمن فئة واحدة، وجيب  املنظمات

 أن تكون مشاركتهم كذلك.

جمعيات االتصاالت الراديوية والجمعيات العالمية لتقييس االتصاالت  -     ً ثانيا  
 298E(3 إلى 298A ، األرقام من25 ومؤتمرات تنمية االتصاالت (المادة

 هؤالء املراقبون:

 ُ   َ                             ي قب لون للمشاركة يف اجللسات العامة؛ 1)

جيوز، ما مل تقرر اجللسة العامة خالف ذلك، قبوهلم للمشاركة يف اللجان ويف األفرقة املتفرعة  2)
 عنها، باستثناء جلنة التوجيه وجلنة مراقبة امليزانية وجلنة الصياغة؛

سبة لعدد قيود املقررة بالنمن حقهم احلصول على مجيع وثائق املؤمتر أو اجلمعية يف حدود ال 3)
 النسخ املوزعة؛

  
_______________ 

، سيصبح نص حيز التنفيذ )2006اعتمدها مؤمتر املندوبني املفوضني (أنطاليا، االتفاقية اليت بعد دخول تعديالت  3
 ".298Cو      ً مكررا   297، الرقمان 25اإلشارة املرجعية "املادة 
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جيوز هلم تقدمي وثائق معلومات عن طريق األمني العام وتوزع هذه الوثائق على املؤمتر أو اجلمعية  4)
ا أوباللغة (  جداول ويشار إىل هذه الوثائق بوضوح يف ؛اللغات) الرمسية لالحتاد اليت تقدم 

ا وثائق   معلومات؛أعمال االجتماعات على أ

جيوز هلم طلب الكلمة يف هذه االجتماعات لتقدمي رأي أو معلومات حول نقاط تندرج ضمن  5)
م. وال  قرتحات؛معاملة املُ      ي عامل  يتضمن هذا الرأي أي مقرتحات وال اختصاصا

من الدول األعضاء أو أعضاء القطاعات املدرجني  متحدثيعطيهم الرئيس الكلمة بعد آخر  6)
 ملتحدثني؛على قائمة ا

ميكن أن يدعوهم الرئيس أثناء االجتماع إىل تقدمي بيان أو معلومات ذات صلة قد تساعد يف  )7
 مداوالت االجتماع؛

                        ُ                                                 يتم تسجيلهم بالشكل الذي ي سهل على املشاركني يف املؤمتر أو اجلمعية التعرف عليهم   8)
 كمراقبني؛

اء واملراقب مباشرة بعد الدول األعض                    ً                        يتم ترتيب جلوسهم طبقا  للرتتيب اهلجائي الفرنسي  9)
 ) وأعضاء القطاعات.2006(املراجع يف أنطاليا،  99 للقرار     ً وفقا  

                                                                           ً جيب تسجيل املشاركني من إحدى املنظمات اليت تشارك كمراقب بصفة استشارية وتتمتع أيضا  
 بوضع عضو قطاع يف االحتاد، يف القطاع ذي الصلة، إما كمراقب أو كممثل لعضو قطاع.

 اجتماعات القطاعات -  ً ثا  ثال
      ً                                                                         استنادا  إىل املمارسة املطبقة منذ زمن طويل، فإن املنظمات اليت ليس هلا وضع يف االحتاد سوى 

اعات جلان اجتممثل وضعها كمراقب بصفة استشارية، ميكنها املشاركة يف اجتماعات القطاعات (
ذه الصفة جيوز هلا تقد هية مي مسامهات أو مداخالت شفالدراسات أو األفرقة املتفرعة عنها) و

 االجتماعات. يف
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 )2006(أنطاليا،  145لقـرار ل 3 امللحـق

 يشاركون بصفة استشارية المراقبون الذين ال

االحتاد ومجعياته  كمراقب يف مؤمتراتُ               ت قبل مشاركتها  ُ                                          ت عطى احلقوق التالية للمنظمات والكيانات اليت 
 من اتفاقية االحتاد:               ً                  واجتماعاته وفقا  لألحكام ذات الصلة 

ً  أوال    )269E ، الرقم23 مؤتمرات المندوبين المفوضين (المادة -  
 هؤالء املراقبون:

 ُ                           ي سمح هلم حبضور اجللسات العامة؛ 1)
جيوز هلم، ما مل تقرر اجللسة العامة خالف ذلك، حضور اللجان واألفرقة املتفرعة عنها، باستثناء  2)

 امليزانية وجلنة أوراق االعتماد وجلنة الصياغة؛جلنة التوجيه وجلنة مراقبة 
من حقهم احلصول على مجيع وثائق املؤمتر يف حدود القيود املقررة بالنسبة لعدد النسخ  3)

 املوزعة؛
ميكن أن يدعوهم الرئيس أثناء االجتماع إىل تقدمي بيان أو معلومات ذات صلة قد تساعد يف  4)

 مداوالت االجتماع؛
           ً                                          لوسهم طبقا  للرتتيب اهلجائي الفرنسي بعد املشاركني اآلخرين.يتم ترتيب ج 5)

) والمؤتمرات 280 ، الرقم24 مؤتمرات االتصاالت الراديوية (المادة -     ً ثانيا  
 280، الرقم 24المادة و  49 ، الرقم3 العالمية لالتصاالت الدولية (المادة

 )476 ، الرقم33 والمادة
 هؤالء املراقبون:

 ر اجللسات العامة؛ُ            ي سمح هلم حبضو  1)
جيوز هلم، ما مل تقرر اجللسة العامة خالف ذلك، حضور اللجان واألفرقة املتفرعة عنها، باستثناء  2)

 جلنة التوجيه وجلنة مراقبة امليزانية وجلنة أوراق االعتماد وجلنة الصياغة؛
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عدد النسخ ل من حقهم احلصول على مجيع وثائق املؤمتر يف حدود القيود املقررة بالنسبة 3)
 املوزعة؛

ميكن أن يدعوهم الرئيس أثناء االجتماع إىل تقدمي معلومات ذات صلة قد تساعد يف مداوالت  4)
                     ً                        ، دون أن يكون مسموحا  هلم باملشاركة يف املناقشات؛أو تقدمي بيان االجتماع

                      ً                                          يتم ترتيب جلوسهم طبقا  للرتتيب اهلجائي الفرنسي بعد املشاركني اآلخرين. 5)
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َ    مراج ع يفال( 146القـرار   )8201، ديب    

      ً دوريا   لوائح االتصاالت الدولية استعراض ومراجعة

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

       ِّ إذ يذك ر
 ؛(WCIT) املؤمترات العاملية لالتصاالت الدولية، بشأن االحتادمن دستور  25باملادة  أ ) 

 األخرى؛ واجلمعيات ، بشأن املؤمتراتاالحتادمن اتفاقية  3 من املادة 48بالرقم  ) ب
) للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية، بشأن 2012(ديب،  4من القرار  "يدرك إذ"من  )هفقرة الب ج)

واليت تفيد بأن "لوائح االتصاالت الدولية تتضمن  (ITR) الدولية االتصاالت للوائح الدوري االستعراض
بة، إال أن تتطلب إجراء تعديالت على فرتات زمنية متقار  مبادئ توجيهية رفيعة املستوى ينبغي أال

طبيعة قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سريع احلركة قد تقتضي استعراضها 
 ؛دورية" بصورة

 ،(EG-ITR)بالتقرير النهائي لفريق اخلرباء املعين بلوائح االتصاالت الدولية  ) د

 يقرر
 ؛     ً دوريا   ُ      ت ستعرض أن     ً عادة   ينبغي الدولية االتصاالت لوائح أن 1
دف التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن  2 إجراء استعراض شامل للوائح االتصاالت الدولية 

 ،االتصاالت الدوليةيتعلق بلوائح                ً     سبيل املضي قدما  فيما

 يكلف األمني العام
 هذه ملراجعة (EG-ITR) الدولية االتصاالت بلوائح معين خرباء فريق الجتماع الدعوةعاودة مب 1

 اختصاصات حتادجملس اال وحيدد االحتاد يف القطاعات وأعضاء األعضاء للدول أبوابه  ُ    وت فتح اللوائح،
 عمله؛ وأساليب الفريق هذا

لس إىلاالستعراض  نتائجبشأن  الدولية االتصاالت بلوائح املعين اخلرباء فريق تقرير بتقدمي 2  ا
 ،2022 لعام املفوضني املندوبني مؤمتر إىل     ً الحقا   ونشره وتقدميه فيه للنظر
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 جملس االحتاديكلف 
 وائحبل املعين اخلرباء فريق اختصاصات ومراجعة باستعراض 2019 لعام دورته يف يقوم بأن 1

 أعاله؛ "يكلف األمني العام" من 1 فقرةال يف إليها املشار الدولية االتصاالت
 التقرير وتقدمي سنويةال تهادور  فريق اخلرباء املعين بلوائح االتصاالت الدولية يف ريراتق بدراسة 2

       ً مشفوعا   2022 لعام فوضنيامل املندوبني مؤمتر إىل الدولية االتصاالت بلوائح املعين اخلرباء لفريق النهائي
لس مبالحظات  بشأنه، ا

 يكلف مديري املكاتب
 فريق أنشطة يف الصلة، ذي االستشاري الفريق من ومبشورة اختصاصه، جمال يف كل  باملسامهة، 1

 (ITU-T) االحتادب االتصاالت تقييس قطاع عمل بأن     ً علما   الدولية، االتصاالت بلوائح املعين اخلرباء
 الدولية؛ االتصاالت بلوائح صلة األقرب هو

 بتقدمي نتائج أعماهلم إىل فريق اخلرباء املعين بلوائح االتصاالت الدولية؛ 2
                ً     ً         وأقل البلدان منوا  وفقا  للقائمة  1تقدمي منح، حسب املوارد املتاحة، إىل البلدان النامية بالنظر يف 3

 فريق اخلرباء، اليت وضعتها األمم املتحدة من أجل توسيع مشاركتها يف
 دعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعاتي

 الدولية، االتصاالت بلوائح املعين اخلرباء فريق أنشطة يف واملسامهة املشاركة إىل
 2022 يدعو مؤمتر املندوبني املفوضني لعام

 ،ء الالزماإلجرا واختاذ الدولية االتصاالت بلوائح املعين اخلرباء فريق تقرير يف النظر إىل
 .االقتضاء حسب

 

 )2018(املراجع يف ديب،  - )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2006أنطاليا، (
 
 
  

_______________ 
ا مب                    ً        تشمل أقل البلدان منوا  والدول  1 رحلة اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا

 انتقالية.



621 Res. 148  

 

 )2006(أنطاليا،  148القـرار 

 مهام نائب األمين العام ووظائفه

 )،2006إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (أنطاليا، 

 إذ يضع يف اعتباره

لس إنشاء فريق ع طلب من) ملؤمتر املندوبني املفوضني 2002(مراكش،  108أن القرار  أ )  مل ا
 ف مبا يلي:  َّ كل  يمفتوح أمام مشاركة الدول األعضاء، 

دراسة سري العمل يف جلنة التنسيق، مبا يف ذلك مهام نائب األمني العام ودور املسؤولني املنتخبني  ‘1’
 اآلخرين؛

لس يتضمن بوجه خاص مشا ‘2’  حالة ريع النصوص اليت قد تكون ضرورية يفتقدمي تقرير إىل ا
ا واليت ميكن للدول األعضاء أن تستعملها لدى إعداد مقرت االحتاد أو اتفاقيته،  تعديل دستور حا

 يف هذا الشأن أثناء املؤمتر التايل للمندوبني املفوضني؛

 ،أن مهام نائب األمني العام ووظائفه غري مدرجة يف الصكوك األساسية لالحتاد ب)

 وإذ يالحظ

لس أنشأ يف دورته لعام   فريق عمل للنظر يف هذه املسألة، 2003أن ا

 وإذ يالحظ كذلك

 أن األمني العام مسؤول عن اإلدارة العامة ملوارد االحتاد؛ أ ) 

ّ   أن على األمني العام أن يفو ض  ب)  نائب األمني العام القيام ببعض وظائف إدارة االحتاد،إىل                        
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 وقد درس

لس يف دورته العادية 108القرار املعين ب التابع للمجلس عملالتقرير فريق  م إىل ا       ُ  ِّ                         الذي ق د 
 ،2005 عامل

 يعرتفوإذ 

 باحلاجة إىل االستفادة املثلى من منصب نائب األمني العام يف إدارة االحتاد،

 يقـرر

 ً        ا  للصكوك التشغيلية واإلدارية وفقمسؤولياته توضيح ضرورة حتديد مهام نائب األمني العام من أجل 
             ً                                              األساسية حرصا  على مزيد من الشفافية والفعالية يف إدارة االحتاد،

 يكلف األمني العام 

ّ                                                 بإعداد توجيهات حمددة تتعلق باملهام املفو ضة إىل نائب األمني العام وتقدميها إىل الدورة العادية  1                                     
 املقبلة للمجلس للنظر فيها، حسب االقتضاء؛

ّ                                    بإصدار توجيهات واضحة وحمددة بشأن املهام املفو ضة إىل نائب األمني العام وجعلها متاحة  2                                          
 ألعضاء االحتاد، وكذلك للموظفني فيه،

 يكلف األمني العام كذلك

                                                                           ً        باإلبالغ عن أي تعديالت على التوجيهات بشأن املهام املفوضة إىل نائب األمني العام طبقا  للفقرة 
 ه.أعال يكلف األمني العام

 )2006أنطاليا، (

 

 
  



623 Res. 150  

 

َ    مراج ع يفال( 150 القـرار  )8201، ديب    
 2014-2017حاد للسنوات الموافقة على حسابات االت

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 
 اعتباره إذ يضع يف

 الدويل لالتصاالت؛ االحتادمن دستور  53 الرقم ) أ 
ية واملتعلق باإلدارة املال هذا املؤمترإىل  جملس االحتاداملقدم من  PP-18/46 الوثيقة الوارد يفالتقرير  ب)

هلذا املؤمتر (الوثيقة  اإلدارة والتنظيم، والتقرير الصادر عن جلنة 2014-2017 للسنوات لالحتاد
PP-18/100،( 
 يقرر

ائية على حسابات   .2014-2017 للسنوات االحتاداملوافقة بصفة 
 
 
 
 

 - )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006أنطاليا، (
 )2018(املراجع يف ديب، 
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َ    مراج ع يفال( 151القـرار   )8201، ديب    

 الدولي لالتصاالت االتحاد في اإلدارة على أساس النتائج تحسين

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 اعتباره إذ يضع يف

َ         (املراج ع يف ديب،  5املقرر  أ )   2020-2023لفرتة ا يفالذي يشري إىل قيود املوارد هلذا املؤمتر، ) 2018     
 ؛حتسني كفاءة أنشطة االحتاد بشأن  ً ا  وحيدد غايات وأهداف

َ         (املراج ع يف ديب،  48القرار  )ب ينص على أنه ينبغي إلدارة املوارد البشرية  الذيهلذا املؤمتر، ) 2018     
وحد لألمم النظام املو االحتاد وأنشطة مع غايات تكون متوافقة باستمرار يف االحتاد أن وتنميتها 
 ؛املتحدة

َ         (املراج ع يف ديب،  71القرار  ج) الذي حيدد الغايات واألهداف االسرتاتيجية هلذا املؤمتر، ) 2018     
 ؛(RBM) إلدارة على أساس النتائجا إطار يفلالحتاد وقطاعاته 

َ   املراج ع ( 72 القرار ) د تنسيق ضرورة الأشار إىل  الذيملؤمتر املندوبني املفوضني،  )2014بوسان،  يف    
حتتويه من  بني اخلطط االسرتاتيجية واملالية والتشغيلية من خالل الروابط بني الوثائق املقابلة وما

 معلومات؛

َ   املراج ع ( 151 لقرارا ) ه ام  الذي يكلف األمني العملؤمتر املندوبني املفوضني، ) 2014بوسان،  يف    
، (RBM) جلإلدارة على أساس النتائاملتعلقة بالتنفيذ الكامل  حتسني املنهجيات واصلةكذلك مب

 ،(RBB)        ً                                 استنادا  إىل مفهوم امليزنة على أساس النتائج ،السنتني عرض ميزانياتذلك  يف مبا

 وإذ يشري إىل

االحتاد جيب أن حيدد، عرب خرباته املرتاكمة، أكثر أساليب اإلدارة كفاءة يف الظروف اجلديدة  أن أ ) 
تمع يفودائمة التغري   ؛ا
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از وتقييم التقدم احملرز ومدى إجن لرصدأن اإلدارة على أساس النتائج تتضمن وضع مؤشرات  ب)
ً                                         النتائج املتوقعة، فضال  عن زيادة الشفافية واملساءلة يف االحتاد ككل،                     

 وإذ يعرتف

 االحتاد واإلدارة وعلى أساس النتائج يف تنفيذ عملية امليزنة على أساس النتائجاستمرار ن بأ أ ) 
ن أجل دمج مفاهيم م يع املستوياتاملوظفني على مجوإشراك الثقافة  سيؤدي إىل تغيري كبري يف

ا وعمليات اإلبالغ اخلاصة  النتائج يف اإلدارة على أساسومصطلحات   ؛اختطيط الربامج وإدار

دف إىل تغيري طريقتتطلب بأن اإلدارة على أساس النتائج  ب) ة عمل صياغة اسرتاتيجية شاملة 
 )؛نتائج حمددة داء (حتقيقحتسني األ املركزي توجهها ويكون املتحدة األمم وكاالت

والربجمة وامليزنة  التخطيط عمليات استمرارية يستلزم النتائج أساس على اإلدارة نظام حتسنيبأن  ج)
أداء و ؛ وتفويض السلطات وحتقيق املساءلة ؛واملتابعة والتقييموإدارة العقود  النتائج أساس على

 ؛املوظفني

أساس  واملالية والتشغيلية لالحتاد جزء ال يتجزأ من اإلدارة علىبأن الربط بني اخلطط االسرتاتيجية  د )
                              ّ                                                             النتائج وأن آليات املراقبة الفع الة ضرورية لضمان أن يتمكن جملس االحتاد من رصد التقدم احملرز يف هذا 

ال،  ا

 وإذ يعرتف كذلك

: استعراض JIU/REP/2016/1الواردة يف الوثيقة  (JIU) بضرورة تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة
، مع مراعاة قيمة اإلدارة على أساس النتائج (ITU) االحتاد الدويل لالتصاالت التنظيم واإلدارة يف

 منظومة األمم املتحدة، يف

 يشدد علىوإذ 

افية النتائج هو ضمان توفري املوارد الك أساس امليزنة علىاإلدارة على أساس النتائج و أن الغرض من 
 ،بكفاءة هلا لألنشطة اليت تتمتع بأولوية عالية من أجل حتقيق النتائج املخطط
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 ومديري املكاتب الثالثة يقرر أن يكلف األمني العام

، النتائجساس أعلى واملنهجيات املتصلة بالتنفيذ الكامل لإلدارة  مبواصلة حتسني العمليات 1
 ؛مستوى العمليات ومستوى التنفيذ على النتائج، أساس على وامليزنة

مبواصلة وضع إطار شامل لنتائج االحتاد من أجل دعم تنفيذ اخلطط االسرتاتيجية واملالية  2
اد، وامليزانية وزيادة قدرة أعضاء االحتاد على تقييم التقدم احملرز يف حتقيق غايات االحتوالتشغيلية 
 بغي:ين وهلذا الغرض

 أنشطة االحتاد وأهداف تلك األنشطة واملوارد والنتائج ذات الصلة؛ حتديد ‘1’

 الحتاداباستعمال إطار شامل لرصد األداء من أجل متكني  املرتابطة االحتاد خطط تنفيذ مراقبة ‘2’
 من تقييم التقدم؛

 أنشطة نيب التكامل مراعاة مع االزدواجية، بتفادي األنشطة مجيع كفاءة  حتسني يف االستمرار ‘3’
ات          ً        األخرى وفقا  الختصاص املعنية واإلقليمية الدولية االتصاالت منظمات وأنشطة االحتاد
 االحتاد؛

 جبميع ملتعلقةا املعلومات ذلك يف مبا التفصيلية، املعلومات بنشر التقارير ضمان شفافية ‘4’
 )؛الداخلية أو اخلارجية( والبشرية املالية املوارد نشر أو استخدام جراء مناملتحملة  التكاليف

ج سياق اإلدارة على أساس النتائ يف االحتادإدارة املخاطر على مستوى تطوير نظام  مواصلة ‘5’
 أفضل استخدام؛أعضاء االحتاد واملوارد املالية األخرى لضمان استخدام مسامهات 

 ة لالحتادواملالي ةسرتاتيجياال اخلطتنيُ                ت ظهر الروابط بني  موحدة ومنسقةتشغيلية خطط  بإعداد 3
َ         (املراج ع يف ديب،  71 القرار على النحو احملدد يف َ         (املراج ع يف ديب،  5 واملقرر) 2018       ) لكي2018     

لستنظر فيها وتقرها األفرقة االستشارية للقطاعات و       ً  سنويا ؛ ا
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موعة من املستمدة الالزمة باملعلومات واجلمعيات املؤمترات بتزويد 4  املالية آللياتل الكاملة ا
ا على املرتتبة املالية اآلثار تقدير أجل من املتاحة اجلديدة والتخطيطية  األعضاء الدول مساعدةو  ،قرارا

 أحكام مراعاة مع ،ومجعياته االحتاد مؤمترات مجيع إىل تقدم مقرتحات أي لتكلفة" تقديرات" إعداد يف
 االحتاد؛ اتفاقية من 34 املادة

م ومشاركتهموزيادة مستوى  موظفي االحتادبإحراز تقدم دائم يف زيادة قدرات  5 اإلدارة  يف مهارا
َ         (املراج ع يف ديب،  48                     ً        على أساس النتائج طبقا  للقرار التقرير  ) وإبراز النتائج ذات الصلة يف2018     

 املوظفني؛املتعلق بشؤون 

لنتائج لكي أساس النتائج وامليزنة على أساس ابتقدمي املقرتحات املناسبة املتعلقة باإلدارة على  6
لس من أجل إدخال تغيريات على اللوائح د، مع مراعاة آراء املالية لالحتاوالقواعد  املالية ينظر فيها ا
لجنة واملراجعني الداخليني واخلارجيني والات الدول األعضاء وتوصيات األفرقة االستشارية للقطاع

 ؛(IMAC) ارةاالستشارية املستقلة لإلد

بضمان التماسك ومنع االزدواجية بني اخلطط التشغيلية وميزانيات فرتات السنتني، وذلك  7
لس، مع حتديد التدابري والعناصر  يف إطار األنشطة الدائمة للجنة التنسيق، كي يستعرضها ا

 اخلاصة الواجب إدراجها؛

بني املفوضني سنوي بعد مؤمتر املندو  برصد تنفيذ قرارات مؤمتر املندوبني املفوضني على أساس 8
فيذ اخلطة التقرير السنوي بشأن تنيف إطار وإعداد تقرير سنوي يرفع إىل جملس االحتاد ( 2018 لعام

 االسرتاتيجية لالحتاد وأنشطته (التقرير املرحلي السنوي لالحتاد))،

 األمني العاميكلف 

لسبرفع تقرير سنوي إىل   بشأن تنفيذ هذا القرار، ا
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 جملس االحتاديكلف 
لى أساس املالئم لإلدارة عالتنفيذ مواصلة التطوير و اختاذ اإلجراءات املالئمة لكفالة واصلة مب 1

 ؛االحتاد النتائج وامليزنة على أساس النتائج يف
ىل مؤمتر إ كل دورة من دوراته الالحقة وتقدمي تقرير عن ذلك مبتابعة تنفيذ هذا القرار يف 2

 ،التايل املندوبني املفوضني
 الدول األعضاء يشجع

مرحلة مبكرة من عملية إعداد املقرتحات اليت ترتتب عليها آثار مالية،  على االتصال باألمانة يف
أقصى ، بصلة من املوارد الالزمة وإدراجهاوذلك للتمكن من حتديد خطة العمل واملتطلبات ذات ال

 املقرتحات. هذه يف           ً   ما ميكن عمليا ، 
 

 - )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006أنطاليا، (
 )2018(املراجع يف ديب، 
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َ    مراج ع يفال( 152 رارـالق  )2014بوسان،     

 مساهمة أعضاء القطاعاتيتعلق ب فيمامتابعة الدارة و اإلتحسين 
 حاداالتتحمل نفقات  في والمنتسبين

 )،2014بوسان، حاد الدويل لالتصاالت (إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالت

 اعتباره إذ يضع يف
 حتسني إىل يشري الذي ،C11/21 الوثيقة يف حاد الواردجلس االتم إىل املرفوع العام األمني تقرير أ ) 
َ    مراج ع يفال( 152 القرار تنفيذ بفضل األوضاع يف ) ملؤمتر املندوبني املفوضني 2010غواداالخارا،     

             ً                                                               نفس الوقت أيضا  إمكانية التحلي باملرونة عند تناول التقيد باآلجال الصارمة احملددة  ويطلب يف
 من ذلك القرار؛ "يقرر"من قسم  6 الفقرة يف

، على C11/120من الوثيقة  7.4الفقرة  ، كما ورد يف2011دورته لعام  مجلس وافق يفأن ال ب)
ني يتعلق بتنفيذ ذلك القرار على أن يرفع األم األمني العام املرونة الالزمة ملدة عام واحد فيمامنح 

كل دورة من دوراته  مجلس يفعن التقدم احملرز، وأن ال 2012دورته لعام  مجلس يف            ً      العام تقريرا  إىل ال
 الالحقة مدد منحة هذه املرونة لسنة إضافية،

 اعتباره كذلك وإذ يضع يف
ً               قارير اليت قدمها األمني العام بناء  على ذلك إىل الالت  الوثيقة يف 2012دورته لعام  مجلس يف                              

C12/10 الوثيقة يف 2013 دورته لعام ويف C13/14 الوثيقة  يف 2014دورته لعام  ويفC14/14، 

             ً وإذ حييط علما  
 القطاعات والكيانات حاد بشأن التزامات الدول األعضاء وأعضاءمن اتفاقية االت 33 بأحكام املادة
 املشاركة، حاد واآلثار املالية املرتتبة على نقضخيص حتمل نفقات االت األخرى فيما

             ً     وإذ حييط علما  كذلك
اية  نقض املشاركة يفيسري مفعول من االتفاقية لكي  240 على الرقمأدخلت بالتعديالت اليت 

 ذكور،امل          ً       ام تبليغا  بالنقضالذي يتلقى فيه األمني العفرتة ستة أشهر بعد التاريخ 
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 وإذ يدرك

 اخلاص؛ سرعة حركة األسواق والواقع املايل الذي تواجهه كيانات القطاع أ ) 

يقدمونه من                                                                 ً    ضرورة احلفاظ على أعضاء القطاعات واملنتسبني واجتذاب املزيد منهم، نظرا  ملا ب)
 حاد؛االت أعمال مسامهات مثينة يف

ات على املسائل املالية املتعلقة بأعضاء القطاعحتسني املتابعة واإلشراف احلاجة إىل ضمان  ج)
حاد والدول األعضاء، وذلك من أجل ضمان املزيد من االستقرار واملنتسبني من جانب االت

 حاد؛االت مالية يف

نبغي يقواعد وإجراءات اإلشراف على املسائل املالية املتعلقة بأعضاء القطاعات واملنتسبني  أن ) د
 تام، بشكل للتنفيذالة، وبالتايل قابلة                  ّ لكي تكون مرنة وفع   تعديلها

 وإذ يدرك كذلك

َ    مراج ع يفال( 152 تطبيق القرار مجلس املرونة الالزمة لألمني العام يفأنه نتج عن منح ال  غواداالخارا،    
اخلاصة  روطشواألحكام وال الدفع بشأن شروط والتفاوض فيما يتعلق باسرتداد املتأخرات ،)2010

 واملنتسبني، لقطاعاتا أعضاء مديونية يف كبري  واخنفاض التحصيل معدل يف حتسن احليازة، حاالت يف

 يقـرر

 مقابل؛                                              ً    أمساء وعناوين أعضاء القطاعات أو املنتسبني إداريا  دون    ُ                       أن ت عاجل التغيريات البسيطة يف 1

حالة االندماج بني أعضاء القطاعات أو املنتسبني من  من االتفاقية يف 240 عدم تطبيق الرقم 2
القطاع أو  يرتتب إلزام عضو نفس القطاع املبلغ عنه حسب األصول إىل األمني العام، وبالتايل ال

 عين؛امل أعمال القطاع املنتسب نتيجة االندماج بسداد أكثر من مسامهة واحدة عن مشاركته يف
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                                     ً                         ضو قطاع أو منتسب جديد بدفع مسامهة مقدما  عن سنة انضمامه أو قبول أن يقوم كل ع 3
                    ً                                               عضويته، حتسب اعتبارا  من أول يوم من شهر انضمامه أو قبوله، حسب احلالة؛

موعد                                                                    ً    أن تعد فواتري املسامهات السنوية ألعضاء القطاعات أو املنتسبني احلاليني مقدما  ويف 4
 عام؛ سبتمرب من كل 15 أقصاه

                                                                        ً ون املسامهات السنوية ألعضاء القطاعات أو املنتسبني احلاليني مستحقة الدفع اعتبارا  أن تك 5
 عام؛ مارس من كل 31 من

الة عضو القطاع ح يف حادأعمال االت تعليق املشاركة يفينبغي حالة التأخر عن الدفع،  أنه يف 6
يكن مثة  وإذا ملمن تاريخ استحقاق املسامهة السنوية،    ً   يوما )  180ستة أشهر (بعد أو املنتسب، 

جدول للسداد جرى التفاوض بشأنه واملوافقة عليه، فينبغي استبعاد عضو القطاع أو املنتسب بسبب 
 ؛املشاركة من تاريخ استالم التبليغ بتعليق   ً   يوما )  90عدم الدفع بعد ثالثة أشهر (

عام                    ً                      الديون املستحقة سابقا ، جيوز أن يكون لألمني الأنه، بغية احلفاظ على األعضاء واسرتداد  7
هذا القرار والتفاوض على خطط السداد مع أعضاء القطاعات  " يفيقرر"من  6 تطبيق الفقرة املرونة يف

 واملنتسبني؛

ة وبعد دفع حاد مبوجب الشروط العادياالت أنه جيوز إعادة قبول أعضاء القطاعات واملنتسبني يف 8
 العضوية؛ مسامهات

ّ        صد قت على   ّ       ً                  تبل غ فورا  الدولة العضو اليت أن  9 د تنشأ عضو القطاع أو املنتسب بأي صعوبات ق 
 اجلديد)،                                   ً                               (مثل عدم الدفع أو إعادة الربيد نظرا  لعدم توفر معلومات بشأن العنوان

 يكلف األمني العام

فيذ هذا القرار،      ُ         مجلس ي علمه بتن الإىل مبواصلة رفع تقارير، املكاتببأن يقوم، بالتشاور مع مديري 
 ،اءاالقتض      ً                                                           مسلطا  الضوء على أي صعوبات قد تنشأ واقرتاح املزيد من التحسينات، حسب
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 مجلسيكلف ال
 القرار، باختاذ التدابري املالئمة لتسهيل تنفيذ هذا

 يدعو الدول األعضاء
ة بأعضاء القطاعات ملسائل املالية املتصلمتابعة ا بفعالية حسب االقتضاء يف املشاركة االستمرار يفإىل 

 املسائل. واملنتسبني واإلشراف على هذه
 

 )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006أنطاليا، (
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َ    مراج ع يفال( 154لقـرار ا  )8201، ديب    

 المساواةعلى قدم  حاداالت استعمال اللغات الرسمية الست في

 )،2018ديب، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (

       ِّ إذ يذك ر
 للجمعية العامة لألمم املتحدة، بشأن التعددية اللغوية؛ 67/292بالقرار  ) أ 

َ    (املراج ع يف 66 بالقرار )ب  ؛ملؤمتر) هلذا ا2018ديب،       
َ    (املراج ع يف 165بالقرار  )ج  ؛ملؤمتر) هلذا ا2018ديب،       
َ    (املراج ع يف 168بالقرار  ) د  ؛املندوبني املفوضني ) ملؤمتر2010 غواداالخارا،      
َ         (املراج ع يف ديب،  5 باملقرر ) ه  ) هلذا املؤمتر؛2018     

َ         (املراج ع يف ديب،  11 باملقرر و )  ) هلذا املؤمتر،2018     

 وإذ يؤكد من جديد
َ   املراج ع ( 154 القرار سد يفامعاملة اللغات الرمسية الست  املبدأ األساسي للمساواة يف     

 املساواة، بشأن استعمال اللغات الست على قدم ملؤمتر املندوبني املفوضني، )2014بوسان،  يف

 وإذ يالحظ بارتياح وتقدير
َ            (املراج ع يف بوسان،  154تنفيذ القرار  التقدم احملرز يف ) أ  تنسيق أساليب العمل فيما يتعلق ب) 2014     

انات اللغوية اللغات الست والتوحيد اللغوي لقواعد البي مستويات التوظيف يف وحتقيق احلد األمثل يف
 التحرير؛ اخلاصة بالتعاريف واملصطلحات وحتقيق مركزية وظائف

 والوثائق لغاتال برتتيبات املعين الدويل السنوي االجتماع االحتاد الفعالة يف مشاركة )ب
 ؛(IAMLADP) واملنشورات

إعداد قاعدة بيانات االحتاد اخلاصة مبصطلحات وتعاريف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  ج)
 ؛والصينية باللغات العربية والروسية (ICT) واالتصاالت
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يف قطاع وجلنة تنسيق املفردات  (CCT)املصطلحات يف االحتاد جلنة تنسيق أجنزته  العمل الذي ) د
اعتماد بشأن  (SCV) يف قطاع تقييس االتصاالت وجلنة تقييس املفردات (CCV) االتصاالت الراديوية

جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالتفاق عليها  املصطلحات والتعاريف يف
 ،الست لالحتاد مجيعها الرمسيةباللغات 

 وإذ يالحظ كذلك

 فريق العمل التابعب فيما يتعلق ،2016لعام  يف دورته جملس االحتاد الذي اعتمده 1372القرار  ) أ 
 ؛(CWG-LANG) املعين باللغاتو للمجلس 

لس يف دورته 1386القرار  ب)  املصطلحات تنسيق بشأن جلنة ،2017لعام  الصادر عن ا
 االحتاد؛ يف

 باللغات،قرارات قطاعات االحتاد ذات الصلة  ج)

 وإذ يدرك

     ً فهما   تتيح ياالحتاد وه عمل يف عناصر أساسية بنوعيها التحريري والشفوي متثل الرتمجة أن ) أ 
 املناقشة؛ قيد اهلامة املواضيع االحتاد بشأن يف األعضاء مجيع بني      ً مشرتكا  

 اخلدمات وحتسينه، األمر الذي يقتضيه الطابع العاملي أمهية احلفاظ على تعدد اللغات يف )ب
شرتكة لدى وحدة التفتيش املنادى به تقرير  للمنظمات اليت تنتمي إىل منظومة األمم املتحدة، كما

 )؛JIU/REP/2002/11 (الوثيقة املتحدة منظومة األمم األمم املتحدة عن تعدد اللغات يف

عمل الذي الواملعين باللغات من أعمال، وكذلك لس االحتاد أجنزه فريق العمل التابع  ام )ج
لس، وخصوصا  ما اليتاألمانة حنو تنفيذ توصيات فريق العمل حققته  يتعلق بتوحيد                        ً    وافق عليها ا

اعد تكامل قو و  التحرير، واملصطلحات ومركزية وظائف اخلاصة بالتعاريفقواعد البيانات اللغوية 
أقسام  اللغات العربية والصينية والروسية وكذلك توحيد إجراءات العمل يف بيانات املصطلحات يف

 الست، اللغات
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 وإذ يدرك كذلك

يواجهه االحتاد من القيود املفروضة على امليزانية، وأمهية ضمان النظر يف عمل االحتاد بشأن  ما أ ) 
 ؛ل للنفقاتا                                ّ مع امليزانية من أجل حتقيق توزيع فع  االقرتان باستخدام لغات االحتاد على قدم املساواة 

وز تتجا أال) هلذا املؤمتر، تنص على 2018ع يف ديب،       َ (املراج   5املقرر  يف يقرر""من  2.1 ةالفقر  أن ب)
االحتاد  نفقات الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية ومعاجلة النصوص املتعلقة باللغات الرمسية يف

 ،2020-2023 مليون فرنك سويسري لألعوام 85 مبلغ

 يقرر

ى قدم املساواة االحتاد عل لضمان استعمال اللغات الرمسية الست يفكل التدابري الالزمة مواصلة اختاذ  
االحتاد  عمال يفعلى الرغم من أن بعض األ الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية لوثائق االحتاد،وتوفري 

 لها،ك تستدعي استعمال اللغات الست (مثل أعمال فرق العمل واملؤمترات اإلقليمية) قد ال

 يكلف األمني العام بالتعاون الوثيق مع مديري املكاتب

لس وإىل فريق العمل التابع للمجلس واملعين  1        ِّ       ً      ً                                             بأن يقد م تقريرا  سنويا  إىل ا
 ، يتضمن:(CWG-LANG) باللغات

 2014 االحتاد منذ عام تطور ميزانية نفقات الرتمجة التحريرية للوثائق إىل اللغات الرمسية الست يف -
 حجم خدمات الرتمجة التحريرية كل عام؛ مع مراعاة التباينات يف

ا املنظمات الدولية األخرى داخل منظومة األمم املتحدة - ا وخارجه اإلجراءات اليت اعتمد
 والدراسات املرجعية عن تكاليف الرتمجة التحريرية فيها؛

                                                                                      ً املبادرات اليت طبقتها األمانة العامة واملكاتب الثالثة لزيادة الكفاءة وتقليص التكاليف تنفيذا   -
 ؛2010 القرار ومقارنتها بتطور امليزانية منذ عام هلذا

سيما استخدام  د فيما خيص الرتمجة التحريرية، الاإلجراءات البديلة اليت ميكن أن يعتمدها االحتا -
ا؛ التكنولوجيات املبتكرة ومزاياها  وعيو
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لس فيما خيص الرتمجة التحريرية والشف التقدم يف -  وية؛تنفيذ التدابري واملبادئ اليت اعتمدها ا

اد بلغته االحت أحداثنشر مجيع املسامهات املقدمة إىل أمانة االحتاد على الفور ألي حدث من ب 2
 ؛لالحتاد لحدث حىت قبل ترمجته إىل اللغات الرمسية األخرىاإللكرتوين املخصص لوقع املاألصلية يف 

مبواصلة العمل بشأن تنسيق املواقع اإللكرتونية لقطاعات االحتاد بغية ضمان الوضوح وسهولة  3
 واحد؛ التصفح ورسم صورة الحتاد

للغات ب على صفحات املوقع اإللكرتوين لالحتاد جبميع ابإدخال حتديثات يف الوقت املناس 4
 الست لالحتاد،

 جملس االحتاديكلف 

مع مراعاة ما يرتتب  ،التحريرية الرتمجة خيص فيما بديلة االحتاد إلجراءات تطبيق مبواصلة حتليل 1
 التحريرية الرتمجة فقاتن تقليص بغية عليها من آثار مالية واالستفادة من منافع التكنولوجيات املبتكرة

 واالستخدام احلايل الرتمجة جودة مستوى على ذاته اآلن يف واحلفاظ االحتاد، ميزانية يف    َ   والن سخ
 حتسينهما؛ أو لالتصاالت التقنية للمصطلحات الصحيح

ّ   احملد ثة والتدابري املبادئ تطبيق مبواصلة حتليل 2  اليت التحريرية الرتمجةو  الشفوية الرتمجة خلدمات   
لس يف دهااعتم      ً آخذا   املناسبة، املؤشرات استخدام خالل من ذلك يف مبا ،2014 لعام دورته ا
 الرمسية اللغات عاملةمل الكامل للتنفيذ النهائي اهلدف اعتباره يف      ً واضعا   املالية، القيود احلسبان يف

 املساواة؛ قدم على الست

ً  املالئمة ومتابعتها، ومنها مثال : التشغيليةباختاذ التدابري  3                            

 التآزر؛ االحتاد بغية إزالة أي ازدواج وحتقيق استعراض خدمات الوثائق واملنشورات يفمواصلة  -

تسهيل تقدمي خدمات لغوية تتسم باجلودة العالية والكفاءة (الرتمجة الشفوية والوثائق واملنشورات  -
                ً        واحد، وذلك دعما  للغايات آن يف للغات الستالوقت املناسب با ومواد إعالم اجلمهور) يف

 ؛االسرتاتيجية لالحتاد
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، اخلارجي املوظفون الدائمون واملؤقتون والتعاقد فيهم ناملستويات املثلى من املوظفني، مبدعم  -
 ؛الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية الوقت نفسه ضمان نوعية عالية يف ويف

األنشطة  يف لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتمواصلة تنفيذ أفضل وأكفأ استخدام  -
ولية االعتبار التجربة اليت اكتسبتها منظمات د                               ً   املتعلقة باللغات واملنشورات، آخذا  يف

 ؛وأفضل املمارسات أخرى

ها حجمالكفيلة بتخفيض طول الوثائق و املمكنة التدابري مواصلة استكشاف وتنفيذ مجيع  -
يها عرب ملحقات أو ميكن النفاذ إل تنفيذية، مواد ترفق يف ملخصات(حتديد عدد الصفحات، 

من نوعية                ً            حيثما يكون مربرا ، دون النيل وحتقيق اجتماعات مراعية للبيئة، وصالت إلكرتونية)
وحمتوى الوثائق الواجب ترمجتها أو نشرها، ودون أن يغرب عن البال بأي حال ضرورة االمتثال 

 املتحدة؛ دف التعددية اللغوية ملنظومة األممهل

                                                              ً                       القيام كأمر ذي أولوية باختاذ التدابري الضرورية، قدر املستطاع عمليا ، الستعمال اللغات الست  -
املوقع اإللكرتوين لالحتاد من حيث تعدد لغات احملتوى وسهولة استعمال  على قدم املساواة يف

 املوقع؛

ا أمانة االحتاد بشأن: برصد 4  األعمال اليت تقوم 

ركزي، واختاذ نظام م دمج كل قواعد البيانات القائمة واليت تتضمن التعاريف واملصطلحات يف -
 ؛وحتديثه التدابري املالئمة للحفاظ على هذا النظام وتوسيعه

جيا املعلومات و استكمال قاعدة بيانات االحتاد اخلاصة مبصطلحات وتعاريف االتصاالت/تكنول -
 واالتصاالت جبميع اللغات؛

ا لوفاءل واألدوات الضروريةاملؤهلني  يلزمها من املوظفني مباأقسام اللغات الست  تزويد -  مبتطلبا
 كل لغة؛ يف
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ها، إعالم اجلمهور، باستعمال لغات االحتاد الست مجيع أعماله يف وفعاليةتعزيز صورة االحتاد  -
بسبل شىت منها نشر جملة أخبار االحتاد واستحداث مواقع لالحتاد على شبكة الويب وتنظيم 

ذلك  البث على اإلنرتنت وأرشفة التسجيالت وإصدار وثائق تستهدف إعالم اجلمهور، مبا يف
 ذلك؛ شابه والنشرات اإلعالمية اإللكرتونية، ومااالحتاد  تليكوم أحداث اإلعالن عن

لس  إحاطةو  تقدم من حيرز ما لرصد باللغات، واملعين للمجلس التابع العمل فريق بإبقاء 5 ا
فريق العمل د و االحتا يف املصطلحات تنسيق القرار، وأن يعمل بتعاون وثيق مع جلنة هذا بتنفيذ     ً علما  

 ؛املالية والبشريةالتابع للمجلس واملعين باملوارد 
ستشارية الوثائق الصادرة واملرتمجة، بالتعاون مع األفرقة اال باستعراض أنواع املواد املقرر إدراجها يف 6

 للقطاعات؛
تدابري ختفيض تكاليف وحجم الوثائق، دون املساس باجلودة، كبند قائم،  مبواصلة النظر يف 7
 سيما للمؤمترات واجلمعيات؛ ال
 ،القرار إىل مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل عن تنفيذ هذابرفع تقرير  8

 القطاعات وأعضاء األعضاء الدول يدعو
تمعات إىل احلرص على أن 1  الوثائق من قابلةامل املختلفة اللغوية النسخ اللغوية تستخدم ا

ا تعظيم بغية وشرائها، بتنزيلها وتقوم واملنشورات  التكلفة؛ حيث من لفعاليةا وحتقيق منها استفاد
ا تتقدم أن إىل 2 ا مبسامها ، مع   مؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته بوقت بدء قبل ومدخال ٍ      كاف    

 إىل وكميتها حجمها من حتد وأن االلتزام باملواعيد النهائية لتقدمي املسامهات اليت تتطلب ترمجة،
 .  ٍ حد   أقصى

 

 - )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006أنطاليا، (
 )2018(املراجع يف ديب، 
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َ    مراج ع يفال( 157القـرار   )8201، ديب    

 ووظيفة مراقبة المشاريع تعزيز وظيفة تنفيذ المشاريع
 الدولي لالتصاالت االتحاد في

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

       ِّ إذ يذك ر

خصصة املزدوجة بصفته وكالة مت االحتادشري إىل مسؤولية الذي ي االحتادمن دستور  118 الرقمب أ ) 
ة لألمم املتحدة أو إطار املنظومة اإلمنائي لألمم املتحدة وبصفته وكالة منفذة تقوم بتنفيذ املشاريع يف

ملعلومات ا ا/ تكنولوجيمبوجب ترتيبات التمويل األخرى، وذلك لتسهيل تنمية االتصاالت
 لتقنيني؛ا واملساعدة التعاون أنشطة من وينسقه وينظمه يقدمه مبا وحتسينها، (ICT) واالتصاالت

َ  املراج ع( 135 بالقرار )ب  ملتحدةا األمم برنامج يف االحتاد مشاركة بشأن ،هلذا املؤمتر )2018ديب،  يف     
 كلف  قد أخرى، متويل ترتيبات ويف املتحدة األمم منظومة برامج من غريه ويف ،(UNDP) اإلمنائي

 أنشطة يف حتاداال ملشاركة الفعالية درجات أقصى لضمان الالزمة اإلجراءات مجيع باختاذ جملس االحتاد
 األخرى؛ التمويل ترتيبات ويف اإلمنائي املتحدة األمم برنامج

َ  املراج ع( 52 بالقرار )ج  تعزيز، بشأن (WTDC) االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر) 2014ديب،  يف     
 لقطاعنيا بني شراكة إقامة أمهية على يؤكد منفذة، وكالة بوصفه (ITU-D) االتصاالت تنمية قطاع دور
     ً حمليا   املتوفرة رباتاخل من واالستفادة ،لالحتاد املستدامة املشاريع لتنفيذ فعالة كوسيلة  واخلاص العام
 وطنية؛ أو إقليمية أسس على االحتاد مشاريع تنفيذ يف

َ  املراج ع( 17 بالقرار ) د نفيذ تبشأن  ،) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2017بوينس آيرس،  يف     
ا  املبادرات يمية على األصعدة الوطنية واإلقل             َ               ً                 اإلقليمية املواف ق عليها إقليميا  والتعاون بشأ
 ؛والعاملية واألقاليمية
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َ  املراج ع( 5للمقرر  2بامللحق  ) ه تدابري من أجل ختفيض ) هلذا املؤمتر، بشأن 2018ديب،  يف     
املوارد املتاحة م تقاساإلنفاق الذي يسلط الضوء على أمهية التنسيق مع املنظمات اإلقليمية بغية 

 ،وختفيض تكاليف املشاركة

 يدركوإذ 

م ز تنفيذ ملشاريع التنمية، حيتاج التمويل الال كوكالة  ، من أجل االضطالع بدورهاالحتادأن  ) أ 
 ؛لتنفيذها

يزال ينقصه التمويل الالزم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملؤسسات  تنفيذ املشاريع ال أن )ب
 املالية الدولية األخرى؛

أنه يلزم تعزيز مزيد من التفاعل مع الدول األعضاء، وأعضاء القطاعات، واملؤسسات املالية،  ج)
 اد وسائل أخرى لتمويل هذه املشاريع؛واملنظمات اإلقليمية والدولية، بغية إجي

أمهية النهوض بالشراكات بني القطاعني العام واخلاص، من بني أمور أخرى، إلتاحة النفاذ إىل  د )
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على حنو ميسور التكاليف ومتكافئ وشامل للجميع،

 وإذ يالحظ

لبلدان تنفيذ مشاريع التعاون التقين مع ا يف لالحتادأن استدامة دور قطاع تنمية االتصاالت  أ ) 
وإقامة عالقات لألعمال التجارية/الزبائن تعتمد على تكوين واستمرار وجود مستوى من  1النامية

ية بفعالبإدارة املشاريع  (BDT) اخلربات املتخصصة لدى األمانة يسمح ملكتب تنمية االتصاالت
النحو املتوخى  ، علىاالحتاد ؛ وهلذا الغرض ينبغي أن يكون تعزيز قدرات التدريب يفوسرعة وكفاءة

َ  املراج ع( 48 القرار يف  تعزيزل املطلوبة اخلربات استدامة يف      ً مسامها       ً عامال   املؤمتر هلذا) 2018ديب،  يف     
 املشاريع؛ تنفيذ وظيفة

  
_______________ 

ا  1                    ً                                                                                      تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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ا ملشاريعا تنفيذ جمال يف االتصاالت تنمية مكتب لدى املتخصصة اخلربات تعزيز أن )ب  وإدار
 والتمويل؛ املوارد تعبئة جمال يف املهارات حتسني     ً أيضا   سيتطلب

 أساس على القائمة واإلدارة (RBB) النتائج أساس على القائمة امليزنة تنفيذ يف االحتاد استمرار )ج
 لنتائجا حتقيق أجل من تنفيذها اجلاري لألنشطة الكافية املوارد توفري لضمان ،(RBM) النتائج
 هلا؛ املخطط

 املنظمات مع تنسيقوال الوثيق التعاون خالل من ستزيد املشاريع تنفيذ يف االحتاد دور فعالية أن ) د
 والدويل، اإلقليمي الصعيدين على املختصة

 االتصاالت تنمية مكتب مدير مع الوثيق بالتعاون العام، األمنيأن يكلف  يقرر

 ربة قطاع تنمية االتصاالتخمراعاة  مع املشاريع، تنفيذ وظيفة تعزيز إىل دف اسرتاتيجية بتنفيذ 1
 التمويل، لتوفري ةاملمكن والوسائل للتنفيذ، املناسبة املنهجيات لتحديد ،منها استفاد اليت والدروس
 اإلقليمية؛ املبادرات تنفيذ بغية االسرتاتيجيني، والشركاء

ت خارج األمم منظما منظومة األمم املتحدة ويف استعراض أفضل املمارسات املتبعة يفمبواصلة  2
ذه جمال التعاون التقين بقصد  املتحدة يف ن التقين عند عرض أنشطة التعاو  املمارساتالنهوض 

 الدستور؛ من 118                                 ً      واملساعدة وتنظيمها وتنسيقها، وفقا  للرقم

اركية ووسائله، قبل تنفيذ املبادرات، ما يقيم عملية تش بضمان االتفاق حول أولويات التمويل 3
 اإلقليمية؛ شاملة مع الدول األعضاء واملنظمات

اإلضافة إىل جمال إدارة املشاريع وتنفيذها ب بالعمل على حتديد اخلربات املتخصصة املطلوبة يف 4
 والتمويل؛ جمال تعبئة املوارد

 71 القرار مدة يفاملعتاخلطة االسرتاتيجية لالحتاد عاة بتشجيع املشاريع من مجيع املصادر مع مرا 5
َ  املراج ع( ) هلذا املؤمتر، وتعزيز مشاركة اجلمهور واملنظمات اإلقليمية والقطاع اخلاص 2018ديب،  يف     

 ؛واهليئات األكادميية
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    ً  حجما ؛ صغرأ مشاريع تنفيذ يف بدقة التفكري مع كبرية  مشاريع تنفيذ على بالرتكيز 6

 إطار يف يعاملشار  بتنفيذ املرتبطة الدعم تكاليف من املائة يف 7 مقداره أدىن حد حتديد بضمان 7
 املرونة بعض فريتو  مع السرتدادها، كهدف  األخرى، التمويل ترتيبات أو اإلمنائي املتحدة األمم برنامج
 التمويل؛ مناقشات أثناء املفاوضات أجل من

ا دف اريعاملش هلذه الدعم بتكاليف اخلاصة للموارد املئوية النسبة دراسة يف االستمرارب 8  زياد
 التنفيذ؛ وظيفة لتحسني منها االستفادة بغية

 منض الضرورة، اقتضت ما إذا خارجه من أو ،االحتاد داخل من مؤهلني موظفني بتوظيف 9
 هلذه الدعم تكاليفب اخلاصة املوارد مبوجب أو املفوضني املندوبني مؤمترات تضعها اليت املالية احلدود

 وتنسيقها التقنيني دةواملساع التعاون أنشطة تنظيم يف مبسؤوليته االحتاد قيام تعزيز بغية املشاريع،
 واستدامتها؛ الوظيفة هذه استمرارية وضمان

س االتصاالت تقيي االتصاالت الراديوية ومكتب مكتب مديري مع الوثيق بالتعاون بالنهوض 10
 اإلقليمية؛ املبادرات تنفيذ أجل من

لسإىل  تقرير سنوي مفصلبإعداد  11 ددة تنفيذ الوظائف احمل حول التقدم املنجز يف ا
فيذ ، مبا يف ذلك توصيات بشأن كيفية حتسني تنالقرار الدستور وحول تنفيذ هذا من 118 الرقم يف

 االحتاد؛ الربامج/املشاريع يف

لس 12 ألهداف ومشاريعه اجلارية، مبا يف ذلك تفاصيل عن ا حتاداالبانتظام على برامج  بإطالع ا
 ؛املاحنة والنواتج والتمويل واجلهات

                                     ً                                  قاعدة البيانات اإللكرتونية القائمة حاليا  اخلاصة مبشاريع قطاع تنمية االتصاالت  بتعزيز 13
ا، وخاصة داالحتاد كي تشمل مجيع قطاعات االحتاد واألمانة العامة بغية حتسني مراقبتها عرب  يف ورا

 ؛من ناحية األهداف احملققة وحتليل التكاليف، ومبنح أصحاب املصلحة حرية النفاذ إليها
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بدراسة كيف ميكن أيضًا تبادل املعلومات مع األعضاء بشأن الربامج بغية زيادة الشفافية  14
 واالستدامة املالية لالحتاد؛

لة اد ومشاريعه يف مجيع التقارير ذات الصباإلشارة بصورة واضحة إىل تكاليف برامج االحت 15
 ،بامليزانية

          ً يقرر أيضا  
من الدستور عند تقدمي مساعدات التعاون التقين وعند  118                             ً        تعزيز وظيفة تنفيذ املشاريع طبقا  للرقم 

 تنفيذ املشاريع عن طريق:
، خاصة التعاون والشراكة مع املنظمات املختصة املعنية على الصعيدين اإلقليمي والدويل ‘1’

االت اليت ميكن  يف  أن يستفيد فيها من اخلربات املتخصصة؛ لالحتادا
نية احملليني واإلقليميني عند تقدمي وتنسيق أنشطة التعاون واملساعدة التق اخلرباءاالستفادة من  ‘2’

 لتعظيم املوارد ولضمان االستمرارية ملا بعد فرتة املشروع؛
من تعاون تقين أو نشاط من أنشطة املساعدة حبيث  االحتادتوفري أي مواد ذات صلة ألعضاء  ‘3’

 مستقبلية، جهود ميكن االستفادة منها يف

 جملس االحتاديكلف 
بالنهوض بعملية تشاركية شاملة مع مجيع الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية لضمان االتفاق حول 

 املبادرات وتنفيذها. الشروع يفأولويات التمويل ووسائله، قبل 
 

 - )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006أنطاليا، (
 )2018(املراجع يف ديب، 
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َ    مراج ع يفال( 158القـرار   )2014بوسان،     

 مجلسقضايا مالية ينظر فيها ال

 )،2014بوسان، لالتصاالت (حاد الدويل إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالت

 اعتباره إذ يضع يف

 حاد؛االت اللتني تتصالن مباليةحاد من اتفاقية االت 33 حاد واملادةمن دستور االت 28 املادة أ ) 

 ؛لفرتة سنتنيكل ميزانية  احلاجة إىل ضمان توازن اإليرادات والنفقات يف ب)

ية باملسامهات الطوعية والصناديق االستئمان القواعد واإلجراءات والرتتيبات املالية اخلاصة ج)
 ،حادلالت املالية للوائح 2 امللحق املنصوص عليها يف

 وإذ يالحظ

مشروع واملعين بصياغة مشروع اخلطة االسرتاتيجية و حاد لس االتنتائج فريق العمل التابع  أ ) 
 ؛2016-2019 للفرتةاخلطة املالية 

متابعة وتنفيذ  يف اضطلع بهمن ناحية التكاليف نتيجة الدور الذي  حاداآلثار الواقعة على االت ب)
تمع املعلومات؛  النتائج ذات الصلة ملرحليت القمة العاملية 

 املفوضني؛ حتقيق استقرار عناصر اخلطة املالية أثناء مؤمترات املندوبني ضرورة ج)

اعات القط لدول األعضاء وأعضاءحاد اليت تستند إىل مسامهات اأن اإليرادات املالية لالت د )
            ً      ً  شهدت اخنفاضا  مستمرا ؛

من خالل زيادة مصادر إيراداته أو صياغة آليات مالية  حاد رمبااحلاجة إىل زيادة إيرادات االت ) ه
 جديدة، إضافية
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 وإذ يالحظ كذلك
َ    مراج ع يفال( 151 اعتماد القرار  اإلدارة على أساس النتائج، ) هلذا املؤمتر، بشأن2014بوسان،     

 العام األمني يكلف
 حاد؛بدراسة تدابري جديدة ممكنة لتوليد إيرادات إضافية لالت 1
مجلس، عن طريق فريق العمل التابع للمجلس واملعين باملوارد البشرية واملالية بأن يقدم إىل ال 2

(CWG-FHR)زمة،        ً                                        ، تقريرا  عن نتائج هذه الدراسة ويوصي بالتدابري الال 

 مجلسال يقرر تكليف
فيما يتعلق بالنهج  ةوالبشري املالية باملوارد واملعين للمجلس التابع العمل باستعراض نتائج فريق 1

اجلديدة املمكنة لزيادة اإليرادات اجلديدة وتنفيذ تدابري، حسب االقتضاء وعلى أساس مؤقت، ختضع 
 التايل؛ مؤمتر املندوبني املفوضني لالستعراض يف

يات وضع توصحاد و حتقيق استقرار مايل أكرب لالتإمكانية إنشاء آليات تكفل بدراسة  2
 الصدد؛ هذا يف
واملنتسبني  ملشاركة أعضاء القطاعات مستقبلية ودراسة بلورة رؤية احلاليةاملنهجيات باستعراض  3

مختلفة لتحديد ال نهجياتمن بينها، حتليل آثار املمجلة أمور  حاد يفأنشطة االت مية يفاألكادي واهليئات
األسعار واهليكل احلايل للعضوية والفوائد وحقوق املشاركة بالنسبة ألعضاء القطاعات واملنتسبني إليها 

ممارسة إعفاء و حاد عمل االت اهلادفة للربح يفواهليئات األكادميية وأساليب زيادة مشاركة املنظمات غري 
 بعض املنظمات من رسوم العضوية؛

ات اليت ميكن مع توصيات تتعلق باإلجراء بتقدمي تقرير إىل مؤمتر املندوبني املفوضني القادم 4
اد ذات الصلة املو  ذلك أي تعديالت قد تكون مطلوبة يف تنفيذها على أساس طويل األجل، مبا يف

 واتفاقيته. حادمن دستور االت

 )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006أنطاليا، (
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َ    مراج ع يفال( 159القـرار   )2014بوسان،     

 مساعدة لبنان ودعمه من أجل إعادة بناء
 شبكات اتصاالته (الثابتة والمتنقلة)

 )،2014بوسان، حاد الدويل لالتصاالت (إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالت

ّ  إذ يذك ر       

عالن العاملي اإل ميثاق األمم املتحدة ويف النبيلة املتجسدة يفباملبادئ واملقاصد واألهداف  أ ) 
 اإلنسان؛ حلقوق

صلة دعم حتقيق التنمية املستدامة، وبالقرارات ذات ال باجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة يف ب)
 املتحدة؛ جلس األمن التابع لألممالصادرة عن م

 حاد؛االت ستورمن د 1 تنص عليها املادة حاد كمابأهداف االت ج)

تمع مبادئ جنيف إعالن من 16بالفقرة  د )  املعلومات، الذي اعتمدته القمة العاملية 

 يعرتفوإذ 

غىن عنه لدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية  بأن وجود شبكة اتصاالت موثوقة أمر ال أ ) 
 ب؛ت الداخلية أو احلرو سيما البلدان اليت عانت من الكوارث الطبيعية أو الصراعا للبلدان، ال

ّ                     ّ          لبنان قد تعر ضت خلسائر جسيمة من جر اء احلروب يف بأن مرافق االتصاالت يف ب)  البلد؛ هذا            

تمع لبنان مسألة ينبغي أن تكون موضع اهت بأن األضرار اليت حلقت مبرافق االتصاالت يف ج) مام ا
تحدة الوكالة املتخصصة لألمم امل حاد الدويل لالتصاالت الذي يعتربسيما االت الدويل بأسره، ال
 االتصاالت؛    ّ         املكل فة بشؤون

) ملؤمتر املندوبني املفوضني نص على أنه ينبغي الشروع 2006 (أنطاليا، 159 أن القرار د )
 اتصاالته؛ إعادة بناء شبكة إجراءات ملؤازرة لبنان ودعمه يف يف
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ري أفعال باستثناء البعثة االستكشافية خلبيرتجم بعد إىل  مل) 2006 (أنطاليا، 159 أن القرار ) ه
اليت انتهت بتقرير تقييمي يقدر األضرار واخلسائر  2007 عام حاد الدويل لالتصاالت يفاالت
 أمريكي؛ مليون دوالر 547,3 اإليرادات مببلغ يف

االته اتص وير شبكةتطاملستقبل القريب، من  يف الظروف الراهنة وال يف بأن لبنان لن يتمكن، ال ) و
تمع الاملستوى املطلوب من األداء والصالبةلتبلغ وبنيته التحتية  دويل، سواء على ، بدون مساعدة ا

 الدولية، املستوى الثنائي أو من خالل املنظمات

 االعتبار وإذ يأخذ يف

 االتصاالت؛ أن اجلهود ستساعد على إعادة بناء وحتديث البنية التحتية لشبكة ) أ 

         ً                                                                   تعزز أيضا  قدرة أنظمته اإلدارية واألمنية على تلبية احتياجاته االقتصادية واخلدمية أن اجلهود س )ب
 االتصاالت، واألمنية يف

 رر ـيق

إطار أنشطة قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد،  وحمددة يفاالضطالع بأعمال خاصة  ضرورة 1
م تقدمي املساعدة والدعو  تنفيذ هذا القرار مبساعدة متخصصة من القطاعني اآلخرين، من أجل

 هلا؛ األمن وتوفري املناسبني للبنان من أجل إعادة بناء شبكات اتصاالته (الثابتة واملتنقلة)

 القرار، حاد لتنفيذ هذااالت ختصيص األموال الالزمة ضمن املوارد املتاحة يف 2

 يناشد الدول األعضاء

إطار  يف ن سواء على أساس ثنائي أوميكن من مساعدة ودعم حلكومة لبنا كل ماتوفري   تضمن أن
حاد املشار إليها أعاله، وبالتنسيق مع هذه األعمال األعمال اخلاصة اليت ينفذها االت

 األحوال، مجيع يف

  



 Res. 159 648 

 

 حادجلس االتم  ّ   يكل ف 
 حركيت حدود املوارد املتاحة، وأن االعتمادات املالية الالزمة لألعمال املذكورة، يف أن خيصص

 ،  ً يا  فعل تنفيذها يف
   ّ             يكل ف األمني العام

ا قطاعات االت حيث على تنفيذبأن    ّ ر رـيقلفقرة               ً         حاد الثالثة طبقا  ألحكام ااألنشطة اليت تضطلع 
ا االت لصاحل لبنان،  حاد                                    ّ                            أعاله على حنو يكفل أكرب قدر ممكن من الفع الية لألعمال اليت يضطلع 

 ع.املوضو             ً      ً       مجلس تقريرا  دوريا  عن هذاوأن يعرض على ال
 

 )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006أنطاليا، (
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َ       املراج ع يف ديب( 160القـرار       ،2018( 
 تقديم المساعدة إلى الصومال

 )،2018ديب، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (
       ِّ إذ يذك ر

 ،ملؤمترهلذا ا) 2018، ديبع يف       َ (املراج   34بالقرار 
رو   كذلك        ِّ إذ يذك 

 ؛من دستور االحتاد 1بأهداف االحتاد الدويل لالتصاالت املنصوص عليها يف املادة  أ ) 
َ              املراج ع يف حيدر آباد( 57بالقرار  ب) ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت بشأن تقدمي 2010،     

 للصومال، املساعدة
 وإذ يعرتف

ملؤمتر  )1998ع يف مينيابوليس،       َ (املراج   34أن مؤمتر املندوبني املفوضني مع اعتماده القرار ب أ ) 
 خيصص أي ميزانية لفائدة البلدان ذات االحتياجات اخلاصة؛ مل املندوبني املفوضني

أن البنية التحتية لالتصاالت يف الصومال قد مت تدمريها بالكامل من جراء احلرب األهلية اليت ب ب)
 يلزم إعادة إنشاء اإلطار التنظيمي هلذا البلد؛ونصف عقد وأنه لعقدين  امتد

اإلمكانيات احملدودة و  الصومال     ً   حاليا  يف لالتصاالتالرمسية التحتية الوطنية بعدم كفاية البىن  ج)
 إىل شبكات االتصاالت الدولية أو إىل اإلنرتنت؛ لديها للنفاذ

ال بد منه إلعادة التعمري وإعادة التأهيل وللقيام بعمليات أن أنظمة االتصاالت عامل أساسي ب د )
 اإلغاثة يف البلد؛

تمع م احلصول على يف الظروف احلالية ويف املستقبل القريبسيلزمها الصومال  أنب ) ه ساعدة ا
من أجل إعادة إنشاء إطارها التنظيمي  املنظمات الدولية، عن طريق أو الدويل على أساس ثنائي

 التحتية الوطنية لالتصاالت،وبناها 
 يالحظوإذ 

ملندلعة ا أن الصومال مل حتصل على أي مساعدات من االحتاد خالل فرتة زمنية طويلة بسبب احلرب
  ،منذ أمد طويل فيها



 Res. 160 650 

 

 يقرر

األمني العام ومدير مكتب تنمية االتصاالت يف أعمال خاصة، مبساعدة متخصصة من أن يشرع 
االتصاالت الراديوية، مبا يؤدي إىل إطالق مبادرة خاصة مشفوعة  قطاع تقييس االتصاالت وقطاع

بأموال خمصصة ترمي إىل تقدمي املساعدة والدعم إىل الصومال يف إعادة بناء البنية التحتية لالتصاالت 
                                           ً                                        وحتديثها وإعادة إنشاء وزارة اتصاالت جمهزة جيدا  وإنشاء مؤسسات ووضع سياسة عامة وتشريعات 

ت ولتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك خطة الرتقيم وإدارة الطيف ولوائح لالتصاال
 ومسائل التعريفة وبناء قدرات املوارد البشرية وكل أشكال املساعدات الضرورية األخرى،

 يناشد الدول األعضاء

أن تقدم كل ما ميكن من مساعدة ودعم حلكومة الصومال سواء على أساس ثنائي أم يف إطار 
 أعاله، عمال اخلاصة اليت يتخذها االحتاد واملشار إليهااأل

 مؤمتر املندوبني املفوضنييدعو 

 إىل ختصيص االعتمادات املالية الالزمة لتنفيذ هذا القرار ضمن حدود املوارد املتاحة،

 مكتب تنمية االتصاالت مديريكلف 

ية لالتصاالت إعادة إنشاء البنية التحت                      ً         ساعدة أقل البلدان منوا  تكون فيه     ً   برناجما  ملبأن ينفذ بالكامل 
شىت                                                      ّ     يتجزأ من الربنامج لكي ميكن للصومال احلصول على مساعدة مرك زة يف                    ً  وإعادة تأهيلها جزءا  ال

االت اليت هلا األولوية املقررة يف  البلد، ا
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 يكلف األمني العام
أعاله، وأن  يقرر""   ً         طبقا  للفقرة  الثالثة يف االحتاد قطاعات االحتادأن ينسق األنشطة اليت تنفذها ب

رفع الة قدر اإلمكان، وأن ي                                                          ّ يتأكد من أن تكون اإلجراءات اليت يتخذها االحتاد لصاحل الصومال فع  
ذا جملس االحتادإىل   الشأن.       ً      ً    تقريرا  سنويا  

 

 )2018(املراجع يف ديب،  - )2006أنطاليا، (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 Res. 161 652 

 

 )2006(أنطاليا،  161القـرار 

 مساعدة جمهورية الكونغو الديمقراطية ودعمها
 إلعادة بناء شبكة اتصاالتها

 )،2006إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (أنطاليا، 

ّ  إذ يذك ر       

باملبادئ النبيلة، واملقاصد واألهداف املتجسدة يف ميثاق األمم املتحدة ويف اإلعالن العاملي  أ ) 
تمع املعلومات؛حلقوق اإلنسان   ويف إعالن املبادئ الذي اعتمدته القمة العاملية 

باجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة يف دعم حتقيق التنمية املستدامة، وبقرارات جملس األمن لألمم  ب)
 املتحدة ذات الصلة بالوضع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛

 من دستور االحتاد الدويل لالتصاالت، 1ة بأهداف االحتاد املنصوص عليها يف املاد ج)

 وإذ يعرتف

بأن وجود شبكة اتصاالت موثوقة أمر ال غىن عنه لتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية  أ ) 
 سيما البلدان اليت عانت من الكوارث الطبيعية أو النـزاعات الداخلية أو احلروب؛ للبلدان، وال

رار لالتصاالت يف مجهورية الكونغو الدميقراطية قد أصيبت بأضبأن البنية التحتية األساسية  ب)
 بالغة نتيجة النـزاعات واحلروب اليت عانت منها البالد خالل أكثر من عقد من الزمن؛

لفصل بني ا    َّ  وتضم ن به مجهورية الكونغو الدميقراطية  قامتبأن إصالح قطاع االتصاالت الذي  ج)
تطلب موارد إنشاء هيئتني للتنظيم وشبكة أساسية لالتصاالت ت إىل  َّ  أد ى وظيفيت التشغيل والتنظيم، 

 مالية كبرية إلنشائها؛
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ّ                                              أن مجهورية الكونغو الدميقراطية لن تتمك ن، ال يف الظروف احلالية وال يف املستقبل القريب، من  د )                                    
تمع الدويل سواء ا إىل مستوى مقبول ما مل حتصل على مساعدة ا لى أساس ع إعادة شبكة اتصاال

 ،ثنائي أو من خالل املنظمات الدولية

 يقـرر

مبساعدة متخصصة من قطاع االتصاالت  ،أن يشرع األمني العام ومدير مكتب تنمية االتصاالت
ني يف األعمال اخلاصة الرامية إىل تقدمي املساعدة والدعم املناسب ،الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت

ا األساسية، جلمهورية الكونغو الدميقراطية  إلعادة بناء شبكة اتصاال

 يناشد الدول األعضاء

أن تقدم كل ما ميكن من مساعدة ودعم حلكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية، سواء على أساس 
ثنائي أو يف إطار األعمال اخلاصة اليت ينفذها االحتاد واملشار إليها أعاله، وبالتنسيق مع هذه األعمال 

 يف مجيع األحوال،

لس    ّ       يكل ف ا

بأن خيصص االعتمادات املالية الالزمة يف حدود املوارد املتاحة، لألعمال املذكورة وأن يعمل على 
 تنفيذها،

   ّ             يكل ف األمني العام

ا القطاعات الثالثة لالحتاد وفقا  لفقرة " " أعاله، وأن يتخذ ما ريقر                                                     ً         بتنسيق األنشطة اليت تضطلع 
الية ل االحتاد لصاحل مجهورية الكونغو الدميقراطية بأكثر ما ميكن من فعيلزم من تدابري بغية إجناز أعما

لس تقريرا  عن هذا املوضوع.                          ً               وأن يعرض على ا

 )2006أنطاليا، (

 

 
  



 Res. 162 654 

 

َ    مراج ع يف(ال 162القـرار   )2014بوسان،     

 لإلدارةجنة االستشارية المستقلة للا

 )،2014حاد الدويل لالتصاالت (بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالت

ّ  إذ يذك ر       
" ملتحدةمنظومة األمم ا ثغرات الرقابة يف بتقرير وحدة التفتيش املشرتكة حتت عنوان " )أ  

(JIU/REP/2006/2) من هذا التقرير بشأن إنشاء جلنة رقابة 1 سيما التوصية وال 
 مستقلة؛ خارجية

 للعمل كأعضاء     ّ  مستقل ني خرباء مخسة تعيني) بشأن 2011(دورة للمجلس  565املقرر  )ب
 سنوات؛ ملدة أربع (IMAC) لإلدارة املستقلة االستشارية اللجنة يف
ّ    (املعد ل يف 563املقرر  )ج فريق العمل التابع الذي يضيف إىل اختصاصات للمجلس ) 2014     

      ً سنويا   االضطالع"االختصاص التايل  (CWG-FHR) والبشريةمالية موارد المعين بالللمجلس وال
 إىل      ً سنويا   املقدمة (IMAC) لإلدارة املستقلة االستشارية اللجنة توصيات تنفيذ سري باستعراض

 ،)"2010 غواداالخارا،( 162 القرار مراعاة مع مجلس،ال
 وإذ يؤكد من جديد

 بالشفافية، للمساءلة وتتميزحاد تكون خاضعة                       ّ       التزامه بتوفري إدارة فع الة لالت

 وإذ يعرتف
ا؛ فعالية اإلشراف على املنظمة بأن إنشاء جلنة استشارية مستقلة لإلدارة يساهم يف أ )   وإدار

ائف يوجد ازدواج بينها وبني وظ بأن اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة هي أداة لإلدارة وال ب)
 اخلارجي؛ لداخلي أواملراجعة املالية اليت يؤديها املراجع ا

املؤسسات الدولية هي أن تعمل اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة  بأن املمارسة املتبعة يف ج)
ا يف االضطالع  بصفة جلنة استشارية من اخلرباء وأن تساعد اهليئة اإلدارية للمنظمة وفريق إدار

 عاتقهما؛ مبسؤوليات اإلشراف واإلدارة اليت تقع على
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 العام األمنيحاد و االت جلسم مساعدة يف لإلدارة املستقلة االستشارية للجنة         ّ    ملسامهة القي مة با ) د
ما االضطالع يف  وإدارة باالحتاد ةالداخلي الرقابة أنظمة فعالية ضمان ذلك يف مبا ،اإلدارية مبسؤوليا

 اإلدارة، وعمليات املخاطر
 اعتباره وإذ يضع يف

لية منظمات األمم املتحدة واملؤسسات املا املراجعة الداخلية للحسابات يفتوصيات ممثلي خدمات 
                                        ّ            املتعددة األطراف بشأن إنشاء جلان مراجعة فع الة ومستقلة،

 وإذ يشري إىل
ذلك التوصيات  مجلس مبا يفلإلدارة إىل ال املستقلة االستشارية اليت قدمتها اللجنةالتقارير السنوية 
 الصادرة عنها،

 يقـرر
  ً قا  حاد الدويل لالتصاالت على أساس متواصل وفاالت ساء اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة يفإر 

ا عند اللزوم، ملحق هذا لالختصاصات الواردة يف ّ                        القرار، وأن يستعرض ويعد ل اختصاصا                        
 مجلسيكلف ال

يتخذ و التقارير السنوية والتوصيات الصادرة عن اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة  بأن ينظر يف 1
 ؛املناسبة اإلجراءات

 ؛اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارةبأن يستعرض سري تنفيذ التوصيات الصادرة عن  2
               ً قلة لإلدارة وفقا  املستاللجنة االستشارية         ّ                               بأن يعني  مخسة خرباء مستقلني بوصفهم أعضاء يف 3

ا،  الختصاصا
 يكلف األمني العام

مجلس وأن يتيحها  الإىل اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة التقارير اليت قدمتها تأخري دون بأن ينشر
 يستطيع اجلمهور النفاذ إليه، إلكرتوين موقع على

 مجلسيدعو ال
ّ         ً         بأن يقد م تقريرا  إىل مؤمتر  اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة عن أنشطة  2018لعام  املندوبني املفوضني      

 وعن تنفيذ هذا القرار.

 )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010غواداالخارا، (
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َ    مراج ع يف(ال 162ملحـق القـرار   )2014بوسان،     

 جنة االستشارية المستقلة لإلدارةاختصاصات الل
 حاد الدولي لالتصاالتفي االت

 الغرض

بصفة استشارية متخصصة، باعتبارها هيئة  (IMAC) اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارةتعمل  1
ما اإلدارية ب مجلس واألمني العام يففرعية تابعة للمجلس، وتساعد ال فعالية مبا االضطالع مبسؤوليا

ذلك  ا يفذلك ضمان عمل أنظمة الرقابة الداخلية باالحتاد وإدارة املخاطر وعمليات اإلدارة، مب يف
إدارة املوارد البشرية. وعلى اللجنة االستشارية أن تساعد على زيادة الشفافية وتعزيز املساءلة ووظائف 

 العام. مجلس واألمنياإلدارة بالنسبة إىل ال

اد الدويل حمجلس وإىل إدارة االتستقدم اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة املشورة إىل ال 2
 يلي: مالالتصاالت بشأن 

ك االلتزامات ذل سبل حتسني نوعية التقارير املالية ومستواها، واإلدارة، وإدارة املخاطر مبا يف أ ) 
 حاد؛االت الطويلة األجل، والرصد والرقابة الداخلية يف

ا؛ ب)  كيفية تنفيذ توصيا

 ضمان استقاللية وظائف املراجعة الداخلية واخلارجية وفعاليتها وموضوعيتها؛ ج)

لس  ) د كيفية تعزيز التواصل بني مجيع أصحاب املصلحة واملراجعني الداخليني واخلارجيني وا
 حاد.االت وإدارة

 المسؤوليات

 تتوىل اللجنة االستشارية املسؤوليات التالية: 3

ملراجعة امجلس بشأن املوظفني واملوارد وأداء وظيفة مهمة املراجعة الداخلية: تقدمي املشورة إىل ال أ ) 
 الداخلية؛ الداخلية ومدى مالءمة استقاللية وظيفة املراجعة
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إدارة املخاطر والضوابط الداخلية: تقدمي املشورة للمجلس بشأن فعالية أنظمة الرقابة الداخلية  ب)
 اإلدارة؛ حاد وممارساتاالت ذلك إدارة املخاطر يف حاد، مبا يفاالت يف

شورة للمجلس بشأن القضايا الناشئة عن البيانات املالية املراجعة البيانات املالية: تقدمي امل ج)
حاد، وعن الرسائل املوجهة إىل اإلدارة وغريها من التقارير الصادرة عن املراجع اخلارجي لالت

 للحسابات؛
احملاسبة: تقدمي املشورة للمجلس بشأن مدى مالءمة السياسات احملاسبية وممارسات اإلقرار  د )

 السياسات؛ تلك تقييم التغريات واملخاطر يفاملايل و 
ج عمل املراجع اخلارجي.  ه ) املراجعة اخلارجية للحسابات: تقدمي املشورة للمجلس بشأن نطاق و

وميكن للجنة االستشارية املستقلة لإلدارة تقدمي املشورة بشأن تعيني مراجع احلسابات اخلارجي، 
 ستقدم؛ ذلك التكاليف ونطاق اخلدمات اليت مبا يف

حاد وإسداء االت التقييم: استعراض الشؤون ذات الصلة باملوظفني واملوارد وأداء مهمة التقييم يف و )
ذا  الشأن. املشورة للمجلس 

 الصالحيات
ا مبا يفاللجنة االستشارية تتمتع  4 ذلك النفاذ احلر  جبميع الصالحيات الالزمة ألداء مسؤوليا

ظيفة املراجعة و  السجالت أو املوظفني (مبن فيهم العاملون يف علومات أووغري املقيد إىل أي من امل
حاد الداخلية)، وإىل مراجع احلسابات اخلارجي أو أي مصلحة أعمال تعاقد معها االت

 لالتصاالت. الدويل
سري إىل                          ٌ            ومراجع احلسابات اخلارجي نفاذ  غري مقيد و  باالحتاد لرئيس وظيفة املراجعة الداخلية يتاح 5

 .والعكس اللجنة االستشارية
ل مقرتح    ُ            ، وي قدم أي تعدي                                          ً            تراجع اللجنة االستشارية هذه االختصاصات دوريا  حسب االقتضاء 6

 عليه. مجلس للموافقةإىل ال
ة أو أو سلطة تنفيذي سلطة إداريةاستشارية،  باعتبارها هيئة ،االستشارية ليس للجنة 7

 تشغيلية. مسؤوليات

 العضوية
 .الشخصية يعملون بصفتهمأعضاء من اخلرباء املستقلني،  مخسةمن اللجنة االستشارية تتألف  8
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 األعضاء. انتقاءاملقام األول لدى  اهة يفلنزيتعني أن تأيت الكفاءة املهنية وا 9

تضم اللجنة االستشارية أكثر من عضو واحد من مواطين دولة واحدة من الدول  ال 10
 باالحتاد. األعضاء

 ى بأقصى قدر ممكن:يراع 11
 االستشارية أكثر من عضو واحد من نفس املنطقة اجلغرافية؛ تضم اللجنة أال أ ) 

وبني القطاعني العام واخلاص  1عضوية اللجنة بني البلدان املتقدمة والنامية التوازن يف ب)
 اجلنسني. وبني

ا) كمسؤول ا وخرباانتقاء عضو واحد على األقل على أساس مؤهالته وخرباته (مؤهال يتم 12
رقايب كبري (مسؤولة رقابية كبرية) أو مدير مايل كبري (مديرة مالية كبرية) ويفضل أن يكون ذلك 

 ممكن. منظمة دولية أخرى، وذلك بأقصى قدر منظومة األمم املتحدة أو يف يف

ً       ينبغي ألعضاء اللجنة االستشارية إمجاال  امتالكولالضطالع بدورهم بفعالية،  13 عارف ملا                                 
االت املستوى يف الرفيعة واملهارات واخلربات  التالية: ا

 الشؤون املالية واملراجعة؛ أ ) 
 ذلك إدارة املخاطر؛ إدارة املنظمات وهيكل املساءلة مبا يف ب)
 القانون؛ ج)
 اإلدارة العليا؛ د )
 ؛أعماهلا وسرياألخرى وهيكلها الدولية تنظيم األمم املتحدة و/أو املنظمات احلكومية  ) ه

 فهم عام لصناعة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. و )

اإلداري  حاد وهيكلهينبغي لألعضاء أن يكون لديهم فهم جيد بصورة منوذجية ألهداف االت 14
اكتساب هذا  يعملوا على واللوائح والقواعد ذات الصلة وطبيعته التنظيمية وبيئته الرقابية أو

 ة.بسرع الفهم
  

_______________ 
ا                      ً تشمل أقل البلدان منوا   1 والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا

 مبرحلة انتقالية.
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 االستقاللية

هو إسداء املشورة املوضوعية، يتعني  (IMAC) لإلدارةاالستشارية املستقلة  اللجنة    ً        نظرا  ألن دور  15
لس ومؤمتر املندوبني املفوضني، ويتعني أن يأن يبقى أعضاؤها مستقلني عن أمانة االت كونوا حاد وا

ً               مبنأى  عن أي تضارب يف َ   متصو ر               ً       املصاحل، حقيقيا  كان أو      ً  ا .   

 :اللجنة االستشاريةأعضاء  16

ويل حاد الدأي نشاط قد ميس باستقالهلم عن االت يف نيشاركو  وال    ً  منصبا   يشغلون ال أ ) 
 حاد؛االت لالتصاالت أو عن الشركات اليت هلا عالقة جتارية مع

للجنة ا السابقة لتعيينهم يفاخلمس السنوات  خالل     ً    حاليا  أو  شاركوا، عملوا أو يكونون قد ال ب)
حاد الدويل لالتصاالت أو لدى عضو قطاع فيه أو هيئة ، بأي صفة لدى االتاالستشارية

ذي تربطهم صلة قرىب مباشرة (على النحو ال منتسبة إليه أو وفد دولة من الدول األعضاء، وأال
حاد الدويل لالتصاالت) مع من يعمل يف، ملوظفي االت والنظام اإلداري حدده النظام األساسي

حاد أو عضو قطاع فيه أو هيئة منتسبة إليه أو وفد دولة من أو له عالقة تعاقدية مع، االت
 األعضاء؛ الدول

مستقلني عن فريق األمم املتحدة ملراجعي احلسابات اخلارجيني ووحدة  يكونون ج)
 ؛املشرتكة التفتيش

حاد ملدة مخس سنوات على األقل بعد آخر يوم من عمل مع االت ؤهلني ألييكونون غري م د )
 االستشارية. اللجنة مدة عملهم يف

قبلوا أي يلتمسوا أو ي أالجيب مهامهم بصفتهم الشخصية، و اللجنة االستشارية أعضاء  يزاول 17
حاد االت داخلاللجنة من أي حكومة أو سلطة أخرى سواء كانت  يتعلق بأدائهم يف تعليمات فيما

 خارجه. أو

املصاحل اخلاصة واملالية و باملصاحل  وبيان سنويعلى إعالن اللجنة االستشارية أعضاء  يوقع 18
عد بذه االختصاصات). ويتعني أن يقدم رئيس اللجنة اإلعالن والبيان هل ألف التذييل( األخرى

لى وبعد ذلك عاللجنة،  العضو مدة خدمته يف بدءمجلس فور إىل ال استكماهلما وتوقيعهما
 سنوي. أساس
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 ومدته االنتقاء والتعيين

اصات. وتشمل التذييل باء هلذه االختص ترد تفاصيل عملية انتقاء أعضاء اللجنة االستشارية يف 19
 فئ.املتكا مجلس على أساس التوزيع اجلغرايف                 ً                   هذه العملية فريقا  لالنتقاء من ممثلي ال

 جنة.الل مجلس بتعيني أعضاءمجلس ويقوم التوصياته إىل الحييل فريق االنتقاء  20

ة وأخرية للعمل ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد لفرتة والية ثانياللجنة االستشارية ُ   َّ       ي عني  أعضاء  21
ا أربع سنوات، وال  إلزام يقضي بتعاقب الواليتني. ولضمان استمرارية العضوية، يتعني أن يكون مد

ا أربع سنوات فقط التعيني األويل قع االختيار ، ويلعضوين من األعضاء اخلمسة لوالية واحدة مد
سهم          ُ            خيتار أعضاء  اللجنة أنفجيب أن . و االجتماع األول للجنة يف بالقرعة هذين العضوينعلى 

ذه الصفة ملدة َ                                         الرئيس  الذي يتعني عليه أداء مهامه   سنتني.      

قيل من عضويته مبوجب إشعار خطي يقدم إىل جيوز ألي عضو من أعضاء اللجنة أن يست 22
   ً فقا  مجلس إجراء تعيني خاص للفرتة املتبقية من مدة العضو و مجلس. ويتعني على رئيس الرئيس ال

 .العضوية التذييل باء هلذه االختصاصات لشغل هذه لألحكام الواردة يف

ليت وجب الشروط االلجنة االستشارية، مب عضو يف أيللمجلس إلغاء تعيني  حيق إال ال 23
 مجلس.ال حيددها

 االجتماعات

لعدد الفعلي حاد. ويعتمد االسنة املالية لالت اللجنة االستشارية مرتني على األقل يفجتتمع  24
السنة على حجم العمل املتفق عليه للجنة والتوقيت األكثر مالءمة للنظر  لالجتماعات يف

 معينة. مسائل يف

تنفيذ  يف أعضاءها ستضع اللجنة نظامها الداخلي على حنو يساعد ذه االختصاصات،    ً  رهنا   25
ذا النظام الداخلي ليأخذ علما  . ويتعني إبالغ الممسؤوليا  به.                                   ً مجلس 

النصاب القانوين للجنة هو ثالثة أعضاء. وباعتبار أن األعضاء خيدمون بصفتهم الشخصية،  26
 عنهم. ُ                 ي سمح حبضور من ينوب ال
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ورئيس ة الشؤون املاليإدارة  دائرةمراجع احلسابات اخلارجي ورئيس و األمني العام يتعني على  27
ورئيس وظيفة املراجعة الداخلية وموظف األخالقيات أو ممثليهم حضور دائرة إدارة املوارد البشرية 

ل ص                                   َّ                              تدعوهم اللجنة إىل ذلك. وباملثل قد توج ه الدعوة إىل مسؤولني آخرين ممن تت االجتماعات عندما
 األعمال. جدول وظائفهم بالبنود املدرجة يف

سداء رباء خارجيني آخرين إلخبإذا لزم األمر، ميكن للجنة أن تستعني مبستشار مستقل أو  28
 هلا. املشورة

بقى ت                                 ُ                                         مجيع الوثائق واملعلومات السرية اليت ت قدم إىل اللجنة، أو اليت حتصل عليها اللجنة،  29
 الكتمان. طي

 التقارير تقديم

ل اجتماع، مجلس واألمني العام، بعد كإىل رئيس ال استنتاجاتهاللجنة االستشارية سيقدم رئيس  30
 السنوية. دورته يف للنظر فيه مجلس      ً     ً       ً       ً                  تقريرا  سنويا ، خطيا  وشخصيا  على السواء، إىل ال على أن يقدم

قضية  أي مجلس، بشأنبني دورات ال مجلس، فيمايبلغ رئيس الأن  ميكن لرئيس اللجنة 31
 خطرية. إدارية

ّ   ، وتقد م      ً      ً                        تقييما  ذاتيا  يستند إىل أفضل املمارسات ستجري اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة 32      
 مجلس.نتائجه إىل ال

 اإلدارية الترتيبات

م للصاحل العام بدون أجر. اللجنة االستشارية سيقدم أعضاء  33 ليت     ً            ووفقا  لإلجراءات اخدما
 :االستشارية اللجنة حاد، حيق ألعضاءاالت  املعينني يفتطبق على املوظفني

ً      ً  أن يتقاضوا بدال  يوميا ؛ أ )                
اورة  يف منهم حيق لغري املقيمنيو  ب) حلضور  السفر، مصاريف اسرتدادكانتون جنيف أو مدن فرنسا ا

 االستشارية. اجتماعات اللجنة

 لإلدارة.االستشارية املستقلة  اللجنةدعمها إىل  حادأمانة االتستقدم  34
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 التذييـل ألف

 (ITU)لالتصـاالت  الدولـي االتحـاد
 (IMAC)لإلدارة  المستقلة االستشارية اللجنة

 األخرى والمصالح والمالية الخاصة المصالح وبيان إعالن استمارة

 

 التفاصيل 1
 

 االسم
 )المناسب المربع في عالمة ضع( األخرى المصالح أو المالية أو الخاصة المصالح 2

ا قد ميكن أن تؤثر أو قد مصالح أخرى أي مصالح شخصية أو مالية أو أي ليس لدي  تؤثر  يرى البعض أ
 اللجنة. املشورة اليت أقدمها خالل قيامي بواجبايت كعضو يف اإلجراءات اليت اختذها أو يف على القرارات أو

ا قد ميكن أن تؤثر أو قد أخرىلدي مصالح شخصية أو مالية أو مصالح   لى القرارات تؤثر ع يرى البعض أ
 اللجنة. املشورة اليت أقدمها خالل قيامي بواجبايت كعضو يف اإلجراءات اليت اختذها أو يف أو

ا قد ميكن أن تؤثر أو قد مصالح أخرى ليس لدي أي مصالح شخصية أو مالية أو أي  تؤثر  يرى البعض أ
 ،ذلك ومعاللجنة.  املشورة اليت أقدمها خالل قيامي بواجبايت كعضو يف اإلجراءات اليت اختذها أو يف على القرارات أو

 .الوقت الراهن مصالح أخرى في تقديم بيان بمصالحي الشخصية أو المالية أو أي     ُ قررت  
 عالمة ضع* (العائلة ألفراد األخرى المصالح أو الشخصية أو المالية أو الخاصة المصالح 3

 )المناسب المربع في
أي  مالية أو ليس لدى أي عضو من أعضاء عائلتي األقربين مصالح شخصية أوحسب معلومايت،  

ا قد ميكن أن تؤثر أو مصالح أخرى على  تؤثر على القرارات أو اإلجراءات اليت أقوم باختاذها أو يرى البعض أ
 اللجنة. يفاملشورة اليت أقدمها خالل قيامي بواجبايت كعضو 

يرى  وميكن أن تؤثر أ مصالح أخرى لدى عضو من أعضاء عائلتي األقربين مصالح شخصية أو مالية أو 
ا قد بواجبايت كعضو  ل قياميتؤثر على القرارات واإلجراءات اليت أقوم باختاذها أو املشورة اليت أقدمها خال البعض أ

 اللجنة. يف
أي  مالية أو أعضاء عائلتي األقربين مصالح شخصية أوليس لدى أي عضو من حسب معلومايت،  

ا قد ميكن أن تؤثر أو مصالح أخرى على  تؤثر على القرارات أو اإلجراءات اليت أقوم باختاذها أو يرى البعض أ
المالية أو  تقديم بيان بالمصالح     ُ قررت   ،ذلك اللجنة. ومع املشورة اليت أقدمها خالل قيامي بواجبايت كعضو يف

 .الوقت الراهن صالح األخرى الخاصة بأعضاء عائلتي األقربين فيالم
 للموظفني األساسي والنظام اإلداري النظام يف    ّ  املعر ف املعىن نفس يعين" العائلة عضو" اإلعالن، هذا ألغراض(* مالحظة: 
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 الخاصة المصالح وبيان إعالن استمارة
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 صلة ذات أخرى مصالح أي أو مالية أو خاصة مصالح عن الكشف 4
 .5 اخلطوة وانتقل إىل البند، جتاوز هذه 3 املربع األول من البندو  2 إذا وضعت عالمة داخل املربع األول من البند

برجاء ذكر أي مصاحل شخصية أو مالية أو أي مصاحل أخرى ختصك أو ختص أي فرد من أفراد عائلتك األقربني 
على القرارات واإلجراءات اليت تقوم باختاذها أو على املشورة اليت  تؤثر يمكن أن تؤثر أو يرى البعض أنها قد

ر              ً                                                  ية. يرجى أيضا  ذكر األسباب اليت جتعلك تعتقد أن هذه املصاحل ميكن أن تؤثتقدمها خالل قيامك بواجباتك الرمس
ا قد تؤثر على القرارات أو اإلجراءات اليت تقوم باختاذها أو على املشورة اليت تقدمها خالل قيامك  أو يرى البعض أ

 بواجباتك الرمسية.
شركات االئتمان  متلك أسهم أو مارات العقارية أويتعني عليك الكشف عنها االستث من بني أنواع املصاحل اليت قد

الشركات أو عالقات جبماعات الضغط أو مصادر أخرى كبرية للدخل أو  أو الوكالة أو مناصب إدارية أو شراكة يف
 شخصية. اجتماعية أو طوعية أو عالقات وظيفية أو هدايا أو أعمال جتارية خاصة أو ديون كبرية أو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الخاصة المصالح وبيان إعالن استمارة
 األخرى والمصالح والمالية

 )4 من 3 التذييل ألف، الصفحة(

 
 

 
  

 إعالن 5

 أعلن أنني:
     ً                     طبقا  الختصاصات اللجنة بأن:، أدرك مسؤوليايت (IMAC)لإلدارة  املستقلة االستشارية اللجنة يف كعضو •

املصاحل (حقيقي أو ظاهري)، وأقوم باختاذ اخلطوات املناسبة لتفادي هذا التضارب،  أكشف أي تضارب يف 
 باللجنة؛ يتعلق بعضوييت فيما

 نفوذي من سلطايت أو وضعي أو واجبايت أوعدم إساءة استعمال (أ) املعلومات الداخلية أو (ب)  
 آخر. ألي شخص ميزة يل أو السعي الكتساب منفعة أو أجل اكتساب أو

 وأعلن أنني:
 أي مصاحل مالية أو قرأت اختصاصات اللجنة وفهمت ضرورة قيامي باإلعالن عن أي مصاحل خاصة أو •

ا قد أخرى ميكن أن تؤثر أو ورة اليت أقدمها على املش اليت أقوم باختاذها أوتؤثر على القرارات  يرى البعض أ
 خالل قيامي بواجبايت كعضو باللجنة.

رويف الشخصية مجلس) بأي تغيريات تطرأ على ظ                            ً                          أتعهد بإبالغ رئيس اللجنة فورا  (الذي سيبلغ بدوره رئيس ال •
ا أن تؤثر يف أو مسؤوليايت يف /معدلة   ً دال  معً         ا /إعالنات حمتويات هذا اإلعالن وأن أقدم إعالن العمل من شأ
 االستمارة. باستخدام هذه

أي مصاحل أخرى ألفراد عائليت األقربني حسب علمي  مالية أو مصاحل خاصة أو أتعهد بالكشف عن أي •
ا ممكن أن تؤثر أو ا قد ذه املصاحل، إذا طرأت ظروف أرى أ يت أقوم تؤثر على القرارات ال يرى البعض أ

 اليت أقدمها خالل قيامي بواجبايت الرمسية. املشورة باختاذها أو
ة عنه حاد جبمع معلومات شخصيفرد من أفراد العائلة بقيام االت أدرك أن هذا اإلعالن حيتاج إىل موافقة أي •

ا على علم بالغرض من وراء مجع هذه املعلومات الشخصية والشروط القانونية اليت ختو ل  ّ   مع إعالن بأنه/أ                                                                                        
 قات.واملواف املعلومات واألطراف الثالثة اليت ميكن إطالعها على هذه املعلومات الشخصيةمجع هذه 
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 الخاصة المصالح وبيان إعالن استمارة
 األخرى والمصالح والمالية

 )4 من 4 التذييل ألف، الصفحة(

 

 

 

 

 
  

 ألخرىا والمصالح والمالية الشخصية مصالحهم عن بالكشف األقربين العائلة أعضاء موافقة إعالن 6

 .7 ، جتاوز هذه اخلطوة وانتقل إىل اخلطوة3 وضعت عالمة داخل املربع األول من البند إذا كنت قد

واملالية واملصاحل  املصاحل الشخصيةيرى العضو أن  يستكمل هذا اإلعالن فرد/أفراد العائلة األقربني لعضو اللجنة عندما
ا قد األخرى هلذا الفرد/هؤالء األفراد ميكن أن تؤثر أو قوم/تقوم تؤثر على القرارات واإلجراءات اليت ي يرى البعض أ

 باختاذها أو على املشورة اليت يقدمها/تقدمها خالل عضويته/عضويتها للجنة.
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسم عضو العائلة ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 Res. 162 666 

 

 التذييـل بـاء

 دارةالمستقلة لإل االستشارية اللجنة أعضاء النتقاء المقترحة العملية

 أدناه: ددة         ً           شغله طبقا  للعملية احمل يتم مستقلة لإلدارة،االستشارية ال اللجنة منصب يفعند شغور 

 يلي: مبا يقوم األمني العام أ ) 

م الدول هذه ترى أفراد تسمية إىل حاداالت يف األعضاء الدوليدعو  ‘1’  مؤهالت نميتلكو  أ
 ؛متميزة وخربات

جمالت و/أو صحف دولية مرموقة وعلى اإلنرتنت جلذب اهتمام  يف  ً ا  إعالن ميكن أن يضع ‘2’
 ،الذين ميلكون املؤهالت واخلربات املناسبة األفراد

 اللجنة. للعمل يف

نفس املعلومات  أن تقدم ‘1’ أ) للفقرة الفرعية   ً  طبقا   تسمي أحد األفرادعلى أي دولة عضو  
وخالل  ‘2’ أ) الفقرة إليه يف اإلعالن املشار اليت يطلبها األمني العام من املتقدمني يف

 التوقيت. نفس

كتني، وأوروبا، ميثلون األمريمجلس ال جلسيف م أعضاءستة من يتألف  انتقاء فريق يتم تشكيل )ب
 العربية. إفريقيا، وآسيا وأسرتاالسيا، والدولوكومنولث الدول املستقلة، و 

، اعتباره اختصاصات اللجنة والطابع السري لعملية االنتقاء                        ً   يقوم فريق االنتقاء، واضعا  يف ج)
إجراء  باستعراض الطلبات الواردة والنظر فيها وإعداد قائمة تصفية باملرشحني الذين قد يرغب يف

 االقتضاء. ملساعدة إىل فريق االنتقاء، عندحاد امقابلة معهم. وتقدم أمانة االت

قائمة بأفضل املرشحني املؤهلني، على أن يعادل مجلس بعد ذلك يقرتح فريق االنتقاء على ال د )
اء اللجنة. ويف حالة انتهاء التصويت الذي جيريه فريق االنتق عددهم عدد الوظائف الشاغرة يف

مجلس                   ُ           قائمة املرشحني اليت ست قرتح على ال إذا كان أحد املرشحني سيدرج على للبت فيما
 املرجح. مجلس الصوتبعدد متساو من األصوات، يكون لرئيس ال
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 جنسهو  املرشح اسم من مجلسال إىلمن فريق االنتقاء  املقدمة املعلومات تتكون أن جيب 
مجلس بشأن                                ً       وعلى فريق االنتقاء أن يقدم تقريرا  إىل ال .املهنية وخرباته ومؤهالته وجنسيته

 اللجنة. املرشحني املوصى بتعيينهم يف

 اللجنة. التوصية لتعيني األفراد يف مجلس يفينظر ال ه )

ا لكي ينظر  و ) ً       ً                    حيدد فريق االنتقاء أيضا  جمموعة من املرشحني املؤهلني تأهيال  مناسبا  وحيتفظ                               ً                    
األمر من أجل ملء أي وظيفة شاغرة تنشأ ألي سبب (كاالستقالة أو  مجلس إذا لزمفيها ال

 اللجنة. العجز) خالل فرتة والية

مجلس       ً                                                                         مراعاة  ملبدأ التناوب، ينبغي تكرار اإلعالن عن الوظائف مرة كل أربع سنوات، إذا رأى ال ز )
 حتديث جمموعة  ً ا  هذا التذييل. وينبغي أيض          ً                                 ذلك مناسبا ، باستخدام عملية االنتقاء احملددة يف

ً       ً               املرشحني املؤهلني تأهيال  مناسبا  املشار إليها يف دام عملية باستخ الفقرة الفرعية (و)                   
 نفسها. االنتقاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Res. 164 668 

 

 )2010(غواداالخارا،  164القـرار 

 توزيع مقاعد الدول األعضاء في المجلس

 )،2010 ،غواداالخاراإن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (

ّ  إذ يذك ر       
لس يتكون من دول أعضاء ينتخبها مؤمتر املندوبني املفوضني؛ أ )   بأن ا

لس حيدده مؤمتر املندوبني املفوضني، ب)  بأن عدد الدول األعضاء يف ا

      ً وعلما  
س ليتجاوز عدد الدول األعضاء يف ا من اتفاقية االحتاد، جيب أال 50A        ً       أنه وفقا  للرقم أ ) 

 ،االحتاد يف املائة من العدد اإلمجايل للدول األعضاء يف 25 نسبة

  ّ ر  ـوإذ يق
لستوزيع مقاعد  مبدأ باحلاجة إىل توضيح طريقة تطبيق     ً      ً      ً وزيعا  منصفا  وفقا  ت الدول األعضاء يف ا

 ،االحتاد من دستور 61 للرقم

ّ      وإذ يقر  كذلك        
لس وفقا  للقرار بشأن عدد الدول ملؤمتر املندوبني املفوضني،  )2006 (أنطاليا، 134                ً        مبداوالت ا

لس، األعضاء يف  ا

 يقـرر
على عدد الدول األعضاء يف كل منطقة إدارية للمجلس لتحديد يف املائة  25    ُ         أن ت طبق نسبة 1

 للمنطقة؛ عدد املقاعد اليت ينبغي توزيعها

 صحيح؛احلساب إىل أقرب عدد هذا أن يتم تقريب الرقم املتحصل عليه بعد  2

 أن يكون هذا العدد التقريبـي هو عدد املقاعد املوزعة للمنطقة، 3
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   ّ             يكل ف األمني العام

                        ً                                                              بإحاطة الدول األعضاء علما  بالتغيريات يف عدد الدول األعضاء يف االحتاد وتأثريها على توزيع مقاعد 
لس. الدول األعضاء يف  ا

 )2010غواداالخارا، (
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َ       املراج ع يف ديب( 165القـرار       ،8201( 

 المواعيد النهائية لتقديم المقترحات وإجراءات تسجيل المشاركين
 في مؤتمرات االتحاد وجمعياته

 )،2018لالتصاالت (ديب،  الدويل لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يقر

الدويل لالتصاالت، الذي يشري إىل أن أي دولة ميكن أن تقرتح  االحتادمن دستور  224 بالرقم أ ) 
أي تعديل للدستور، شريطة أن يصل هذا املقرتح إىل األمني العام يف موعد أقصاه مثانية أشهر قبل 

 املفوضني؛ التاريخ احملدد الفتتاح مؤمتر املندوبني

ة يف التعديالت على االتفاقي، الذي ينص على شرط أن تقدم االحتادمن اتفاقية  519 بالرقم ب)
 املفوضني؛ موعد أقصاه مثانية أشهر قبل التاريخ احملدد الفتتاح مؤمتر املندوبني

من الدستور  224 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن تفسري الرقم2002 (مراكش، 114 القرارب )ج
 من االتفاقية، 519 والرقم

             ً وإذ يقر أيضا  

دمي ومجعياته واجتماعاته، بشأن احلدود الزمنية لتق االحتادلعامة ملؤمترات من القواعد ا 8بالقسم  أ ) 
 تقدميها؛ املقرتحات والتقارير إىل املؤمترات وشروط

 املؤمتر، من القواعد العامة، بشأن املقرتحات أو التعديالت املقدمة أثناء 17القسم ب ب)

 وإذ يالحظ

ات يف معاجلة مثل هذه املسامه االحتاديثقل كاهل أمانة  أن التأخر يف تقدمي املسامهات ال أ ) 
اءة الوثائق سيما الصغرية منها، يف قر  صعوبات جسيمة للوفود، وال                   ً   فحسب، بل يتسبب أيضا  يف

ا يف الوقت املناسب وبطريقة  عملية؛ وإعداد املواقف بشأ
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ً      يضر أيضا  بكفاءة أداء مؤمترات االحتاد ومجعياته فضال  عن   أن التأخر يف تقدمي املسامهات ب)                                      ً       
 عمل؛ ينبثق عنها من جلان وأفرقة كفاءة أداء ما

ائي معقول لتقدمي الوثائق إىل اجتماعات  ج) املذكورة  اداالحتأن احلاجة تدعو إىل حتديد موعد 
 املستقبل، أعاله يف

 يقرر

ائي صارم لتقدمي مجيع  1     ً       ً                   يوما  تقومييا  قبل افتتاح مؤمترات  21 يتجاوز املسامهات الحتديد موعد 
ة يف فيها مؤمترات املندوبني املفوضني، وذلك باستثناء املواعيد النهائية احملدد ومجعياته، مبا االحتاد

أعاله، لضمان ترمجة هذه املسامهات يف الوقت املناسب، والنظر فيها  ""إذ يقرمن  ب)و ) أ تنيفقر ال
 ؛املؤمترات انب الوفود اليت حتضر هذهبدقة من ج

ائي صارم لتقدمي  2    ً       ً             يوما  تقومييا  قبل افتتاح  35يتجاوز  الوثائق أمانة االحتاد حتديد موعد 
يف الوقت  هاتفيها مؤمترات املندوبني املفوضني، وذلك لضمان ترمج مؤمترات االحتاد ومجعياته، مبا

 املناسب، والنظر فيها بدقة من جانب الوفود،

 املكاتب ييكلف األمني العام، بالتشاور مع مدير 

يف ذلك  على أساس مستمر بشأن املسائل املذكورة أعاله، مبا إىل جملس االحتاد             ً أن يعد تقريرا  ب 1
 الصلة؛ اآلثار املالية ذات

حسب االقتضاء، مسألة تنسيق اإلجراءات بأن يبحث، مع األفرقة االستشارية للقطاعات  2
 .واجتماعاته ومجعياته االحتاد ملؤمتراتالناظمة للتسجيل 

 )2018(املراجع يف ديب،  -) 2010غواداالخارا، (
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َ    مراج ع يف(ال 167القـرار   )8201 ،ديب    

االجتماعات يتعلق ب حاد الدولي لالتصاالت فيماقدرات االتوتنمية تعزيز 
 حادأعمال االت والوسائل الالزمة إلحراز التقدم في اإللكترونية

 )،2018الدويل لالتصاالت (ديب،  لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 اعتباره إذ يضع يف

اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد  الوارد يف (ITU-D)لقطاع تنمية االتصاالت  4اهلدف  أ ) 
تطوير واستخدام يهدف إىل تشجيع  شاملمعلومات جمتمع بشأن بناء  2020-2023 للفرتة

تمعات حتقيقا   (ICT) االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ا لتمكني األشخاص وا                                      ً وتطبيقا
 املستدامة؛للتنمية 

جمال  ه يفيرتبط به من تكيف يلزم إجراؤ  جمال االتصاالت وما التغري التكنولوجي السريع يف ب)
 لتحتية على كل من املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي؛السياسة العامة والبىن ا

على أوسع نطاق ممكن من مجيع أحناء  االحتاديرتتب على ذلك من ضرورة مشاركة أعضاء  ما )ج
 ؛االحتاد أعمال العامل من أجل معاجلة هذه املسائل يف

التكنولوجيات واملرافق الالزمة لعقد االجتماعات اإللكرتونية،  استجد من تطورات يف أن ما ) د
بدون استخدام الورق، والتطوير اإلضايف ألساليب العمل اإللكرتونية، سيتيحان التعاون بني  أي

 الورق؛ دامدون استختتم ب مبزيد من االنفتاح والسرعة والسهولة، واليت قد االحتادأنشطة  املشاركني يف

 االحتاداء تتطلب مشاركة أعض لالحتادأن بعض األنشطة واإلجراءات املرتبطة باجتماعات معينة  ) ه
 ،باحلضور الشخصي
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ر         ِّ وإذ يذك 

َ  املراج ع( 66 بالقرار أ )  خيص  ومنشوراته، فيما االحتاد) هلذا املؤمتر، بشأن وثائق 2018ديب،  يف     
                      ً  إتاحة الوثائق إلكرتونيا ؛

َ  (املراج ع 58بالقرار  )ب  بني العالقات ) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن توطيد2014بوسان،  يف      
املفوضني، الذي  بنياملندو  ملؤمتر اإلقليمية التحضريية لالتصاالت، واألعمال اإلقليمية واملنظمات االحتاد

الل األعمال لالتصاالت ومن خينص على أن يشمل االحتاد، إبان تعزيز عالقاته باملنظمات اإلقليمية 
التحضريية اإلقليمية ملؤمترات املندوبني املفوضني ومؤمترات ومجعيات االتصاالت الراديوية واملؤمترات 

، مجيع الدول (WTSA) واجلمعيات العاملية لتقييس االتصاالت (WTDC) العاملية لتنمية االتصاالت
 أي منظمة من املنظمات اإلقليمية الست تنتمي إىل األعضاء بدون استثناء حىت وإن كانت ال

 الضرورة؛ لالتصاالت وذلك مبساعدة مكاتبه اإلقليمية عند

َ  املراج ع( 175بالقرار  ج) نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل ) هلذا املؤمتر، بشأن 2018ديب،  يف     
ي ينص على ذذلك اإلعاقة املتصلة بالعمر، ال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبا يف

 احملددة؛ مراعاة األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات

َ  (املراج ع 32 بالقرار د ) ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن تعزيز 2016احلمامات،  يف      
، وبتنفيذ القدرات املتعلقة (ITU-T) أعمال قطاع تقييس االتصاالت وسائل العمل اإللكرتونية يف

ا من ترتيبات يف العمل اإللكرتونية وما بأساليب  القطاع؛ أعمال يرتبط 

َ  (املراج ع 73 بالقرار ه ) ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن 2016احلمامات،  يف      
ملتعلقة بأساليب ا "وإذ تدرك"من  ز) الفقرةسيما  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ، وال

 الطاقة؛ بالكفاءة من حيث استهالكالعمل اليت تتسم 
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َ  املراج ع( 5بالقرار  و )  زيزتع) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن 2017بوينس آيرس،  يف     
  االتصاالتيكلف مدير مكتب تنمية "فقرة    ً  خاصة  ، االحتاد أنشطة يف 1النامية البلدان مشاركة
 وتيسري تشجيعل اإللكرتونية العمل وأساليب   ُ    عن ب عد  واالجتماعات املشاركة تعزيز يواصل بأن "كذلك
 ؛االتصاالت تنمية قطاع عمل يف املشاركة

َ  املراج ع( 66بالقرار  ز ) ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن 2017بوينس آيرس،  يف     
 تنميةيكلف الفريق االستشاري ل"     ً       ، خاصة  فقرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ

تعمال الوسائل اس أساليب العمل، مثل التوسع يف التغيريات املمكنة يف بالنظر يف "االتصاالت
اف مبادرات بغية الوفاء بأهد وغري ذلك،                                          ُ     اإللكرتونية وعقد املؤمترات االفرتاضية والعمل عن ب عد، 

 أساليب العمل اإللكرتونية؛

أساليب  زيادة تطوير) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن 2017(بوينس آيرس،  81بالقرار  ح)
دور  الدويل لالتصاالت، الذي حيدد لالحتادأعمال قطاع تنمية االتصاالت  العمل اإللكرتونية يف

عضاء تقدمي الدعم ألساليب العمل اإللكرتونية والفوائد اليت ستعود على أ مكتب تنمية االتصاالت يف
 ؛االحتاد

َ           (املراج ع يف جنيف،  ITU-R 7-3رار بالق ط) بشأن تنمية  ،جلمعية االتصاالت الراديوية) 2015     
 ،االحتاد ذلك التنسيق والتعاون مع قطاع تنمية االتصاالت يف يف االتصاالت، مبا

 وإذ يعرتف

ّ                    زالت حتق ق منافع كثرية ألعضاء  بأن املشاركة اإللكرتونية ما )أ    ختفيض من خالل االحتاد      
ّ                        تكاليف السفر، ويس رت توسيع نطاق املشاركة يف  تستلزم احلضور؛ االجتماعات اليت ويف االحتادعمل                  

 

 

 
  

_______________ 
ا  1                    ً                                                                                      تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا

 مبرحلة انتقالية.
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  َُ             ً                               تـ ب ث بالفعل صوتا  وصورة على الويب، وأن استعمال  االحتادبأن العديد من اجتماعات  )ب
الوقت الفعلي وأدوات  يفاملؤمترات الفيديوية واملكاملات املؤمترية الصوتية والتعليق بالكتابة واإلشارات 

أنواع معينة من االجتماعات قد تقدمت  التعاون على الويب من أجل املشاركة اإللكرتونية يف
 العامة؛ اجتماعات القطاعات واألمانة يف

لبلدان النامية، لدى سيما ا بالصعوبات املتعلقة بامليزانية اليت يواجهها مندوبو بلدان كثرية، ال )ج
 احلضورية؛ االحتاداجتماعات  السفر للمشاركة يف

االجتماعات يتيح إجراء "مداخلة عن  يف (IRP)                                      ُ   بأن الوضع احلايل للمشاركة التفاعلية عن ب عد ) د
 القرار؛ اختاذ               ُ                متكن املشارك عن ب عد من املشاركة يف ُ                     ُ            ب عد" وليس "مشاركة عن ب عد"، واليت ال

فعالية  مث فإن هذه الوسائل ستعمل على حتقيقككل ومن   لالحتادبأن املكاتب اإلقليمية امتداد  ه )
 ؛ذلك تنفيذ املشاريع يف ، مبااالحتادأنشطة 

والياته من الوفاء الكامل ب االحتادكي يتمكن لمكاتب اإلقليمية ضروري  املتوقَّع لدور البأن  و )
يسورة املاالتصاالت وسائل ؛ وهلذا الغرض، من الضروري أن تعتمد هذه املكاتب على األساسية

التكلفة (املؤمترات الفيديوية)، كتلك اليت ميكن النفاذ إليها عرب الويب، لعقد اجتماعات إلكرتونية 
 ،مع الدول األعضاء

 وإذ يدرك كذلك

 رار؛بشأن تنفيذ هذا الق جملس االحتادالتقارير السنوية اليت يرفعها األمني العام إىل  )أ  

لسالتقرير املرفوع من  ب)  ؛إىل هذا املؤمتر 2018ه لعام دورت يف ا

املصاعب املالية والقانونية واإلجرائية والتقنية لتوفري املشاركة عن بُعد للجميع، خاصًة بالنسبة  ج)
 إىل:

 بالنسبة    ً اصة  خ إىل جنيف، وبالنسبة األرض بقاع خمتلف بني الزمنية املناطق يف االختالف -
 اهلادئ؛ واحمليط وآسيا األمريكتني إىل منطقيت

 واملوظفني، االجتماع قاعات وجتديدات والتطبيقات واملعدات العريض والنطاق التحتية البىن تكاليف -
 النامية؛ البلدان يف وخباصة
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                                  ُ             احلقوق والوضع القانوين للمشاركني عن ب عد والرؤساء؛ -

ضور                           ُ         ً              الرمسية املتاحة للمشاركني عن ب عد مقارنة  باملشاركني باحل القيود املتعلقة باإلجراءات -
 املادي؛

غري   قرة أوبعض البلدان اليت لديها توصيالت غري مست قيود البنية التحتية لالتصاالت يف -
 ؛كافية

 ،احملددةزيادة قابلية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات  -

 وإذ يالحظ

لى ع االحتاد                                         ً         عات اإللكرتونية مع قواعد وإجراءات موثقة جيدا  سيساعد أن وجود االجتما )أ  
غري  توسيع نطاق املشاركة من جانب أصحاب املصلحة احملتملني، من اخلرباء من األعضاء ومن

يتسىن هلم املشاركة  األعضاء، على السواء، خاصة من البلدان النامية، الذين ال
 احلضورية؛ االجتماعات يف

ة عمل أفرقة القطاعات، مثل أفرق يب العمل اإللكرتونية قد أسدت إسهامات مهمة يفأن أسال )ب
لساملقررين وأفرقة عمل  ً                             ، وأن أعماال  مثل إعداد النصوص قد تقدمت يفا  االحتاد أجزاء شىت من           
 اإللكرتونية؛ من خالل االتصاالت

 الجتماعات؛        ً                                           أن أمناطا  خمتلفة من املشاركة تناسب األنواع املختلفة من ا )ج

قليمي من سهل التنسيق اإلميكنها أن تاملكاتب اإلقليمية من االجتماعات اإللكرتونية إدارة أن  ) د
 ؛أعمال جلان دراسات القطاعات الثالثة أجل النهوض بزيادة مشاركة الدول األعضاء يف

ج منسق وموحد بالنسبة  ) ه  املستعملة، لتكنولوجياإىل اأن هناك حاجة لوجود 

 وإذ يؤكد على

 للجميع؛ أن هناك حاجة إلجراءات تضمن املشاركة العادلة واملنصفة أ ) 

 الرقمية؛ سد الفجوة أن االجتماعات اإللكرتونية ميكنها املسامهة يف ب)
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ق بشأن قيادة التنسي يف االحتادأن تنفيذ االجتماعات اإللكرتونية من شأنه أن يفيد دور  ج)
 النفاذ،           ّ                   تصاالت وتغري  املناخ وبشأن قابليةتكنولوجيا املعلومات واال

 يقرر

                                            ُ                       تطوير مرافقه وقدراته من أجل تأمني املشاركة عن ب عد بالوسائل اإللكرتونية  االحتادأن يواصل  1
لس ذلك أفرقة العمل اليت ينشئها اجتماعاته ذات الصلة، مبا يف يف  ؛ا

 الوثائق إعدادب يتعلق فيما به اخلاصة اإللكرتونية العمل أساليب تطوير االحتاد يواصل أن 2
 أوراق؛ وتشجيع عقد االجتماعات بدون استخدام ،واملوافقة عليها وتوزيعها

مشاركة  ن أجلم حدود امليزانية املتاحة، ، يفتطوير أساليب العمل اإللكرتونية االحتادأن يواصل  3
من قد يشمل،  وهو ما من خالل، احملددةاألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات 

اإلعاقة  لذوي السمعيةعقد املؤمترات و ، لذوي اإلعاقة السمعيةبني مجلة أمور، عرض نصوص احلوار 
تسهيالت واللول احلعقد املؤمترات عرب اإلنرتنت لذوي اإلعاقات احلركية وغريها من و ، البصرية
 ؛غري ذلك من التحديات املماثلة لتذليل

 دراسة آثار املشاركة عن بُعد على النظام الداخلي احلايل؛ االحتادأن يواصل  4

 العمل ورشو  االجتماعات يف اإللكرتونية العمل ألساليب وقدرات تسهيالت االحتاد يوفر أن 5
 تعاين اليت ةالنامي البلدان مساعدة أجل من خصوصاً  وذلك ،االحتاد ينظمها اليت التدريبية والدورات

 قيود؛ من ذلك وغري الكايفالنطاق  عرض عدم توفر من

دريبية، االجتماعات وورش العمل والدورات الت يف لبلدان الناميةل اإللكرتونية شاركةاملع أن يشجِّ  6
من حتمل أي  إعفاء هؤالء املشاركنيتوفري التسهيالت واملبادئ التوجيهية املبسَّطة و  وذلك من خالل

تمادات اليت حدود االع وصيل باإلنرتنت، وذلك يفرسوم املكاملات احمللية أو رسوم الت غرينفقات، 
لسيكون  ا، ا  خموًال للسماح 

 يكلف األمني العام، بالتشاور والتعاون مع مديري املكاتب الثالثة

اآلثار  اليت تعاجل 1امللحق  الواردة يفالعمل اإللكرتونية أن يتخذ إجراءات بشأن أساليب ب 1
 العمل اإللكرتونية؛ باخلاصة بأسالي االحتادقدرات الية املرتتبة على زيادة القانونية والتقنية واألمنية وامل
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بأن يستفيد من جتارب االجتماعات اإللكرتونية، بالتعاون مع مديري املكاتب، حبيث يكون  2
ة السماح بأكرب   ً                    اال  من حيث التكلفة، بغي   ّ وفع   بأكرب قدر ممكن، من حيث التكنولوجيا             ً تنفيذها حمايدا  

 الالزمة؛ مشاركة ممكنة تستويف متطلبات األمن

 العمل وإعادة النظر فيها بانتظام؛ بنود وفوائدتكاليف  أن حيددب 3

 تقييم استعمال االجتماعات اإللكرتونية ووضع املزيد من بأن يشرك األفرقة االستشارية يف 4
ا، مبا يف  القانونية؛ ذلك اجلوانب اإلجراءات والقواعد املرتبطة 

لس                       ً     بأن يرفع باستمرار تقريرا  إىل  5 ة لتقييم بشأن التطورات اخلاصة باالجتماعات اإللكرتوني ا
 ؛االحتاد استعماهلا داخل التقدم احملرز يف

لس              ً     بأن يرفع تقريرا  إىل  6 علق يت بشأن إمكانية استخدام املزيد من اللغات فيما ا
 اإللكرتونية، باالجتماعات

 العام األمني يكلف

   ِّ                                                                             يقد م إىل األمم املتحدة وسائر الوكاالت املتخصصة معلومات عن التطورات والتقدم احملرز داخل بأن 
 فيما يتعلق باالجتماعات اإللكرتونية، كي تنظر فيها، االحتاد

 يكلف مديري املكاتب

فري و مبواصلة اختاذ اإلجراءات الالزمة، بالتشاور مع األفرقة االستشارية التابعة للقطاعات، من أجل ت
يستطيعون  اجتماعات القطاعات للمندوبني الذي ال مرافق املشاركة أو املتابعة اإللكرتونية املالئمة يف

يء إىل االجتماعات اليت تستلزم حضورا        ً  فعليا ،                                   ً ا

 االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ منصة تكنولوجية مناسبة متّكن من استضافة االجتماعات  مجيعباختاذ 
أقصر وقت ممكن  ، وذلك يفلالحتادالدول األعضاء املعنية مجيع املكاتب اإلقليمية مع  اإللكرتونية يف

 حدود امليزانية املتاحة، ويف
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 جملس االحتاد يكلف
حدود  لالزمة، يفها تنفيذ هذا القرار وبتخصيص املوارد املالية ااملتطلبات املالية اليت يقتضي بالنظر يف

 املوارد املتاحة ومبا يتماشى مع اخلطتني املالية واالسرتاتيجية.
 

 )2018(املراجع يف ديب،  - )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010غواداالخارا، (
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َ    مراج ع يف(ال 167بالقرار  1امللحق   )2018، ديب    

 اإلجراءات الواجب اتخاذها بشأن أساليب العمل اإللكترونية
لس -  تقدمي خطة عمل مفصلة إىل ا
 إللكرتونيةا املشاركة استعمال لدعم اإلقليمية واملكاتب املقر يف التحتية البنية تطوير -
ّ  توس ع تقنية حلول تنفيذ -  ليشمل شفويةال الرتمجة جمال يف خدمات من االحتاد يقدمه ما نطاق   

         ً إلكرتونيا   املشاركني
 اإللكرتونية تماعاتاالج شؤون وإدارة الذاتية اخلدمة توفري لتنفيذ تقنية حلول من يلزم ما تطبيق -
 االحتاد اجتماعات يف اإللكرتونية املشاركة بشأن توجيهية مبادئ وضع -
 املكاتب وموظفي االحتاد يف االجتماعات منظمي من لكل االقتضاء، حسب التدريب، توفري -

 واملندوبني واحملررين واملقررين والرؤساء اإلقليمية
      ً حاليا   املطبقة واملمارسات السياسات مراجعة -
 القانونية االحتاد كوكص على إدخاهلا سيلزم اليت بالتعديالت املتصلة القانونية املسائل استعراض -
 اإللكرتونية شاركةامل يف االجتاهات تتبع بغية القطاعات جلميع شاملة إحصاءات جمموعة تنفيذ -
لسرفع تقرير سنوي إىل  - بشأن نتائج أساليب العمل اإللكرتونية وسياسات املشاركة عن  ا

 ذلك التقييم اإلحصائي للنتائج واآلفاق والتوقعات للسنة التالية، وبشأن املسائل ُ        ب عد مبا يف
 اإلجرائية واملالية والتقنية والقانونية

                                        ُ          جمال أساليب العمل اإللكرتونية واملشاركة عن ب عد واقرتاح يف االحتادمناقشة حتسني قدرات  -
لسالتعديالت الالزمة على النظام الداخلي لتقدميها إىل  فوضني وإىل مؤمتر املندوبني امل ا

 .2022 لعام
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 )2010 غواداالخارا،( 168 القـرار

 ترجمة توصيات االتحاد

 )،2010 املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (غواداالخارا،إن مؤمتر 

 اعتبارهإذ يضع يف 

 ؛دستور االحتاد الدويل لالتصاالتمن  1 يف املادة الواردةأهداف االحتاد  أ ) 

ان  ب)        ً لكرتونيا  إاحلاجة إىل توسيع نطاق النفاذ إىل توصيات االحتاد على الصعيد الوطين واملتاح با
 ؛اجلمهور مةلعا

احلاجة إىل تسهيل النفاذ إىل توصيات االحتاد باللغات الوطنية األخرى غري اللغات  ج)
 لالحتاد؛ الرمسية

لى بشأن النفاذ ع ،) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2010 آباد، (املراجع يف حيدر 20 القرار د )
ا،  أساس غري متييزي إىل وسائل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدما

 :إىل يشري والذي

ا أقيمت  - ا وتطبيقا أن وسائل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة وخدما
االت يف قييس االتصيف معظم احلاالت على أساس توصيات قطاعي االتصاالت الراديوية وت

 لالتصاالت؛ االحتاد الدويل

أن التوصيات الصادرة عن هذين القطاعني هي حصيلة اجلهود اجلماعية جلميع اجلهات املشاركة  -
يف عملية تقييس االتصاالت يف االحتاد، وأن اعتماد هذه التوصيات يتم بتوافق آراء 

 االحتاد؛ أعضاء

إىل وسائل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن القيود اليت حتول دون النفاذ  -
ا اليت تعتمد عليها تنمية االتصاالت ا وتطبيقا على  واالتصاالت /تكنولوجيا املعلوماتوخدما

                                                              ً واليت وضعت على أساس التوصيات الصادرة عن هذين القطاعني تشكل عائقا   الصعيد الوطين
 ؛ومتوافق مات واالتصاالت يف العامل بشكل متناسقأمام تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلو 
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 بشأن حتسني ،) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2010 آباد، (املراجع يف حيدر 47 القرار ه )
يه ف املعرفة بتوصيات االحتاد الدويل لالتصاالت وتطبيقها الفعال يف البلدان النامية والذي يقرر

وأعضاء القطاعات إىل االضطالع بأنشطة لتعزيز املعارف  أن يدعو الدول األعضاء املؤمتر
 النامية، البلدان والتطبيق الفعال لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت يف

 وإذ يالحظ

                         ُ                        الذي ينص على أنه ميكن أن ي نشر أي من الوثائق املشار  ،من اتفاقية االحتاد 495 أحكام الرقم أ ) 
يف الدستور بلغة غري اللغات احملددة يف تلك املادة، على  29 ألحكام ذات الصلة من املادةإليها يف ا

ّ                                أن تتعهد الدول األعضاء اليت تطلب النشر بتحم ل كامل النفقات املرتتبة على الرتمجة  والنشر؛                                         

 29 دةا                                                                      ً    أن صيغ وثائق ونصوص االحتاد باللغات الرمسية جيب أن يقوم االحتاد بإعدادها طبقا  للم ب)
 الدستور، من

 وإذ يدرك

اين             ً     ً                        أن هناك توجها  عاما  حنو توفري النفاذ اإللكرتوين  أ )  ملتعلقة بتكنولوجيا إىل الوثائق واملنشورات ا ا
 ؛الرمسية املعلومات واالتصاالت باللغات

ّ     وتيس رها، االحتاد املعرفة بنواتجاحلاجة االسرتاتيجية لزيادة  ب)     

 ررـيق

التوصيات إىل لغات غري اللغات الرمسية الست لالحتاد من أجل  أن ترتجم إدارة ما أنه جيوز 1
 ؛لإلدارة االستعمال الرمسي

أن يسري نص التوصية بأي لغة من اللغات الرمسية لالحتاد يف حال وجود تناقض بني النسخة  2
 الرمسية؛ املرتمجة والنسخة

 ؛ونشرها توصياتأي نفقات خاصة برتمجة ال يتحمل االحتاد   ّ أال   3
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 املرتمجة؛ الصفحاتيظهر رمز االحتاد على  أال 4
 صوعنوان وملخملحق هذا القرار أن يتضمن كل منشور يف مكان مناسب البيان الوارد يف  5

ع ووصلة إلكرتونية ميكن بواسطتها حتميل النص الرمسي للتوصية من املوق التوصية باللغة الوطنية
ة على ذلك، يتعني أن يتضمن املنشور الصفحة األوىل من النص الرمسي وعالو  د؛اإللكرتوين لالحتا

 االحتاد؛ لتوصية
أن حيصل االحتاد على نسختني جمانيتني من أي منشور مرتجم يف أقرب وقت ممكن بعد نشره  6

 ؛االحتاد حفظه ضمن حمفوظاتألغراض 
 ؛الحتادل رسوم لإلدارةالرتمجة املعدة لالستعمال الرمسي  علىيرتتب  أال 7
 - على أساس اسرتداد التكاليف أو من أجل الربح إما - الرتمجة املعدة للبيع تتطلبأن  8

أجل الربح  املعدة للبيع من املنشورات املرتمجة وأن ختضع ،على موافقة مسبقة من االحتاداحلصول 
 لالحتاد؛ حقوق امللكية العائدة لتسديد رسوم

ة             ً                                              إىل االحتاد كشفا  بعدد النسخ املبيعة يف احلالة املشار إليها يف فقر  أن يرسل الناشر املعين 9
 أعاله، 8 ررـيق

 يكلف األمني العام
لس بشأن اخلطوات الالزمة لتسهيل تنفيذ هذا تقريربرفع   القرار، إىل ا

لس يدعو  ا
 القرار. إىل النظر يف تقرير األمني العام حول تنفيذ هذا

 ) 2010غواداالخارا، (
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 ملحـق
يدة من االحتاد الدويل لالتصاالت. وتقع املسؤولية الوح بعد احلصول على إذنُ                 ن سخت هذه التوصية 

 .{**} على عاتق {*} عن ترمجة هذا النص إىل
بية والصينية الرمسية (اإلنكليزية والعر يف إصداراته هذه التوصية نشر االحتاد الدويل لالتصاالت وقد 

 من: والفرنسية والروسية)، وميكن احلصول عليهاواإلسبانية 

 االحتاد الدويل لالتصاالت
 خدمة التسويق واملبيعات -األمانة العامة 

Place des Nations  
CH – 1211 Geneva 20  

 سويسرا
 6141 730 22 41+ اهلاتف:

 sales@itu.intالربيد اإللكرتوين: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
 يرجى بيان اللغة الوطنية املقصودة. *

 يرجى بيان اسم الناشر. **
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َ    مراج ع يف(ال 169قـرار ال  )8201، ديب    

 حادأعمال االت بالمشاركة في 1السماح للهيئات األكاديمية

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

       ِّ إذ يذك ر

َ   املراج ع ( 71 بالقرار ) أ   عزيزت بشأن االتصاالت، لتنمية العاملي للمؤمتر) 2017 آيرس، بوينس يف    
 واهليئات إليه واملنتسبني (ITU-D) االتصاالت تنمية قطاع وأعضاء األعضاء الدول بني التعاون

 ؛ادباالحت االتصاالت قطاع تنمية اخلاص يف وتطور دور القطاع إليه املنضمة األكادميية

) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2014ع يف بوسان،       َ (املراج   71من القرار  T.2-2بالنتيجة  ب)
أوساط دد من                             ُ اليت تربز احلاجة إىل جذب أعضاء ج   2016-2019 اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة

 ،(ITU-T) باالحتاد االتصاالت عمل قطاع تقييس يف للمشاركةواهليئات األكادميية  الصناعة

 اعتباره وإذ يضع يف

مال هذه القطاعات فائدة أع أثبتت االحتاد األكادميية يف شاركة اهليئاتالفرتة التجريبية ملأن  أ ) 
جمال اختصاص  ة يفاحلديث التكنولوجيةالتطورات  البحث يفتعاجل األكادميية خاصة وأن هذه اهليئات 

احلديثة  لتكنولوجياتاظرة مستقبلية تسمح مبعاجلة نمتتعها مبنظور و مع ودراستها ومتابعتها،  االحتاد
ا يف  مبكر؛ وقت وتطبيقا

ا املالية؛العلمية من هذه اهليئات تفوق بكثري املسامهات الفكرية و أن  ب)  مسامها

 

 
  

_______________ 
 ا املهتمة بتطوير املرتبطة البحوث ومؤسسات ليات واملعاهد واجلامعاتيتضمن هذا، الك 1

 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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االت األكادمي نشر معلومات عن أنشطة االحتاد يف أن هذه اهليئات تساهم كذلك يف )ج ية ذات ا
 مجيع أحناء العامل؛ يف (ICT) باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالصلة 

، مبادرة لالحتاد الدويل لالتصاالت 2008                ُ         ً      كاليدوسكوب الذي ي عقد سنويا  منذ   حدث أن ) د
ع من بينها ، وتناول العديد من املواضي   ً      ً جناحا  كبريا   لتعزيز التعاون مع اهليئات األكادميية، قد حقق

 دامة،، وبناء جمتمعات مستةت من أجل الشمول الرقمي، والتكنولوجيات الناشئة اجلديداالبتكارا

 وإذ يدرك

)، اليت أتاحت 2016نوفمرب  13نتائج مشاورات األمني العام لالحتاد مع اهليئات األكادميية (بانكوك، 
الثة مواضيع: ث منصة إلجراء مناقشة مفتوحة مع اهليئات األكادميية وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن

إنشاء جريدة/جملة إلكرتونية جديدة لالحتاد؛ وجملس استشاري للهيئات األكادميية لألمني العام؛ 
 ومنصة/آلية تشاور لتعزيز التعاون بني االحتاد واهليئات األكادميية،

 يالحظوإذ 

 واملنتسبني طاعاتالق                                       ً             إجراء حتليل شامل للمنهجيات املتبعة حاليا  ملشاركة أعضاء أن االحتاد شرع يف
ً                                                  عمال  بالقرارات ذات الصلة ملؤمتر املندوبني املفوضني: القرار  األكادميية واهليئات َ   املراج ع ( 158       

َ   املراج ع ( 158) والقرار 2010غواداالخارا،  يف  187 على القرار       ً ) عالوة  2014بوسان،  يف    
 ،)2014 (بوسان،

 يقرر

جة مبوجب أحكام هذا القرار دون احلا االحتادأعمال  األكادميية باملشاركة يف للهيئاتالسماح  1
من اتفاقية االحتاد أو أي حكم آخر  19االحتاد واملادة من دستور  3و 2 ملادتنيا أي تعديالت يفإىل 

 ؛من أحكام االتفاقية
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                         ً         مبقدار جزء من ستة عشر جزءا  من قيمة االحتاد للمشاركة يفية لحتدد قيمة املسامهة املاأن  2
ملنظمات من البلدان املتقدمة ومبقدار جزء من اثنني إىل ابالنسبة وحدة مسامهة أعضاء القطاعات 

 2النامية ملنظمات من البلدانإىل ا         ً                                            وثالثني جزءا  من قيمة وحدة مسامهة أعضاء القطاعات بالنسبة 
وعلى  االحتاد اهليئات األكادميية اليت تشارك بالفعل يفوأن يطبق مستوى املسامهة املالية هذا على 

 املستقبل؛ ينضم منها يف ما

 من 2 الفقرة أن حيقق للهيئات األكادميية، مبقتضى سداد املسامهة املالية باملستوى احملدد يف 3
 ؛مبا فيها أفرقتها االستشارية     ً مجيعا   أعمال القطاعات الثالثة املشاركة يف ،"يقرر"

ؤمترات وورش من م االحتاد                   ً                                       أن توجه الدعوة أيضا  إىل اهليئات األكادميية للمشاركة فيما يعقد  4
ملفوضني ا عمل وأنشطة أخرى على الصعيدين العاملي واإلقليمي، باستثناء مؤمترات املندوبني
، ومبا الحتاداواملؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية واملؤمترات العاملية لالتصاالت الدولية وجملس 

ً  يتوافق مع القواعد اإلجرائية للقطاع املعين، ومع مراعاة نواتج االستعراض الذي جيرى عمال                                                                                
 )؛2014(بوسان،  187 بالقرار

ماد القرارات أو ذلك اعت اختاذ القرارات، مبا يف يكون للهيئات األكادميية دور يف أنه ينبغي أال 5
 املوافقة؛ التوصيات بغض النظر عن إجراء

ا عن ب عد، حسب  6 ا ومداخال                                                             ُ         أن يسمح للهيئات األكادميية باملشاركة وتقدمي مقرتحا
َ   املراج ع ( 167             ً              االقتضاء، وفقا  ألحكام القرار  بشأنملؤمتر املندوبني املفوضني، ) 2014بوسان،  يف    

 إلحراز الالزمة وسائلوال اإللكرتونية باالجتماعات يتعلق فيما لالتصاالت الدويل االحتاد قدرات تعزيز
 ؛االحتاد أعمال يف التقدم

 

  
_______________ 

ا  2                    ً                                                                                      تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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ام الداخلي    ِّ     ً      مقر ر وفقا  للنظمساعد           ِّ             ِّ  العمل كمقر ر أو نائب مقر ر/ هليئة أكادمييةأنه جيوز ملمثل  7
 املعمول به للقطاع املعين؛

اليت  االحتاد ، تأييد الدول األعضاء يفمشاركة اهليئات األكادميية قبول طلبات يشرتط يفأن  8
ً  ذلك بديال  يكون  وأالتتبع هلا هذه اهليئات،  كعضو قطاع   االحتاد عن عضوية قائمة يفهلذه اهليئات        

 ،منتسب أو

 جملس االحتاديكلف 

رار إذا ىل هذا القإأو إجراءات تفصيلية أو تدابري تصحيحية  بإضافة أي شروط إضافية 1
 ذلك؛ ارتأى

القبول واملشاركة وتقدمي تقرير إىل مؤمتر املندوبني باستعراض املسامهات املالية وشروط  2
 القادم، املفوضني

 يكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

 إىل أقصى حد ممكن،على أساس التناوب       ً سنويا  بأن يواصل تنظيم حدث كاليدوسكوب 

يكلف مجعية االتصاالت الراديوية واجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت واملؤمتر العاملي 
 االتصاالت نميةلت

ااألفرقة االستشارية  بتكليف  أي تدابري إن كانت هناك حاجة إىل دراسة ماواصلة مب التابعة لقطاعا
لصلة الصادرة عن ا ذاتالتوصيات  والقرارات أغطها ت و/أو ترتيبات إضافية لتيسري تلك املشاركة مل

ا ضرورية أ إذا رأت، اإلجراءات، وباعتماد تلك اجلمعيتني املذكورتني أعاله واملؤمتر املذكور أعاله
لسمطلوبة، وإبالغ النتائج إىل  أو  املديرين، من خالل ا

 يكلف األمني العام ومديري املكاتب الثالثة

 ؛باختاذ اإلجراءات الضرورية واملالئمة لتنفيذ هذا القرار 1
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لساة توجيهات مبواصلة جهودهم الناجحة الستكشاف آليات متنوعة، مع مراع 2 والتوصية  ،ا
ا مثل استعمال مسامهات مالية وعينية طوعية من الدول األعضاء وغريها من أصحاب املصلحة 

 للتشجيع على زيادة مشاركة اهليئات األكادميية؛
 االحتادا خمتلف األحداث واألنشطة املفتوحة اليت ينظمه بتشجيع مشاركة اهليئات األكادميية يف 3

املعلومات  تمع العاملية القمة ومنتديات وكاليدوسكوب العاملي تليكوم تنظيمها، مثل يفأو يشارك 
 ؛وغري ذلك من ورش العمل واملنتديات

 بتشجيع مشاركة اهليئات األكادميية يف تطوير العمل التقين يف االحتاد، 4
 االحتاد يدعو الدول األعضاء يف

ذا ا األكادميية علما    ذلك. دعمها يفو  االحتاد القرار وتشجيعها على املشاركة يف                              ً    إىل إحاطة هيئا
 

 )2018(املراجع يف ديب،  - )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010غواداالخارا، (
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َ    مراج ع يف(ال 170القـرار   )2014بوسان،     

 للمشاركة 2 ،1قبول أعضاء القطاعات من البلدان النامية
 حاداالت االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت فيفي أعمال قطاعي 

 )،2014بوسان، حاد الدويل لالتصاالت (إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالت

ّ  يذك رإذ     
َ    مراج ع يف(ال 74 بالقرار  ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت،2012ديب،     

 اعتباره يضع يفإذ و 
 000 2 يزيد دخل الفرد فيها عن البلدان النامية اليت الأن مشاركة أعضاء القطاعات من فئة  أ ) 

االت أعمال قطاعي االتص                 ً                                       دوالر أمريكي سنويا  حسب تصنيف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف
ستعود بالفائدة على أعمال هذين القطاعني وعلى  (ITU-T)وتقييس االتصاالت  (ITU-R)الراديوية 

ا، وتساعد ع امية شاملة لى سد الفجوة التقييسية بني البلدان املتقدمة والبلدان النالبلدان اليت ميثلو
 النامية؛                  ً                                زالت قائمة وخصوصا  بالنسبة إىل هذه الفئة من البلدان القطاعني خاصة أن هذه الفجوة ما

 
 
 
 
 
  

_______________ 
بلدان املتقدمة، أحد ال أعضاء القطاعات إىل أي شركة متعددة اجلنسيات يوجد مقرها التنفيذي يف ينتمي جيب أال 1

وجيب أن يقتصر األمر على أعضاء القطاعات من البلدان النامية املصنفة من قبل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
 تنضم العام، واليت مل دوالر أمريكي يف 000 2يزيد دخل الفرد فيها عن  ضمن فئة البلدان منخفضة الدخل واليت ال
 بعد إىل أي من القطاعني أو إىل كليهما.

ا  2                    ً                                                                                      تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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أعمال أي من القطاعني بشروط مالية مشجعة مؤاتية بالنسبة لكل  أن السماح هلم باملشاركة يف ب)
 حاجتهم؛ قطاع سيشجع انضمامهم هلذين القطاعني حسب

حاد وذلك لفرتة من دستور االت 3و 2 املادتني أن هذه املشاركة لن حتتاج إىل تعديالت يف ج)
اية عام  القادم، موعد مؤمتر املندوبني املفوضني 2014 جتريبية متتد حىت 

 يقـرر
أعمال  النامية املذكورة أعاله باملشاركة يف استمرار السماح ألعضاء القطاعات من فئة البلدان 1

 القرار؛ قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت مبوجب أحكام هذا

من قيمة وحدة مسامهة أعضاء  1/16 يعادل أن حتدد قيمة املسامهة املادية هلذه املشاركة مبا 2
 حاد؛االت حتمل نفقات يف القطاعات يف

باق طلبات املشاركة، تأييد الدولة العضو اليت ينتمي إليها عضو القطاع، وانطقبول  أن يشرتط يف 3
    ً اليا                         ً  يكون طالب العضوية مدرجا  ح حاشية هذا القرار على كل طالب عضوية، وأال املعيار الوارد يف

و البالغ نصف قيمة وحدة مسامهة عض حاد كعضو قطاع يساهم باحلد األدىنقوائم أعضاء االت يف
 القطاع، و كمنتسب إىلالقطاع أ

 مجلسيكلف ال
 بإضافة أي شروط إضافية أو أي إجراءات تفصيلية عند اللزوم إذا ارتأى ذلك؛ 1

برفع تقرير عن هذه املشاركة إىل مؤمتر املندوبني املفوضني القادم على أساس تقييم هلذه املشاركة  2
   ً                 ائيا  بالنسبة إىل هذه                ً   وبني املفوضني قرارا                                      ّ             جيريه الفريق االستشاري للقطاع املعين، ليت خذ مؤمتر املند

 مقرتحات. يتضمنه من املشاركة على ضوء هذا التقرير وما

 

 )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010غواداالخارا، (
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 )2010(غواداالخارا،  173القـرار 

ّ                                              القرصنة والتعد ي على شبكات الهواتف الثابتة والخلوية في لبنان               

 )،2010 غواداالخارا،املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (إن مؤمتر 

ّ  إذ يذك ر       

باملبادئ واملقاصد واألهداف النبيلة املتجسدة يف ميثاق األمم املتحدة ويف اإلعالن العاملي  أ ) 
 اإلنسان؛ حلقوق

ارات ذات الصلة وبالقر باجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة يف دعم حتقيق التنمية املستدامة،  )ب
 املتحدة؛ الصادرة عن جملس األمن التابع لألمم

 من دستور االحتاد؛ 1 تنص عليها املادة بأهداف االحتاد كما ج)

تمع املعلومات؛ 16 بالفقرة د )  من إعالن املبادئ الذي اعتمدته القمة العاملية 

 فوضني وهي:بالقرارات السابقة الصادرة عن مؤمترات املندوبني امل )ه 

) ملؤمتر املندوبني املفوضني، حول تدمري الكبلني 1973 طورمولينوس، − (مالقة 48 القرار •
 املتوسط؛ البحريني يف شرق البحر األبيض

 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني، حول إسرائيل ومساعدة لبنان؛1982 (نريويب، 74 القرار •

املفوضني، حول إدانة ممارسات إسرائيل يف األراضي ) ملؤمتر املندوبني 1989 (نيس، 64 القرار •
 حتتلها؛ العربية اليت

) ملؤمتر املندوبني املفوضني، الذي يتعلق بدعم لبنان يف إعادة بناء 2006 (أنطاليا، 159 القرار •
مليون  547 شبكة اتصاالته، وإن التقديرات املالية هلا اليت حددها خرباء االحتاد بلغت حوايل

 حيصل منها لبنان على أي مبلغ حىت تارخيه، يكي يف حينه، ملدوالر أمر 
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 يعرتفإذ و 
غىن عنه لدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية  بأن وجود شبكة اتصاالت موثوقة أمر ال أ ) 

 ؛للبلدان، وخاصة البلدان اليت عانت من اإلجراءات اإلسرائيلية
طيل وبث تزال تتعرض للقرصنة والتداخل والتع والبأن مرافق االتصاالت يف لبنان قد تعرضت  ب)

 ؛الفتنة من قبل إسرائيل على الشبكات الثابتة واخللوية اللبنانية لالتصاالت
تمع  ج) بأن األضرار اليت حلقت مبرافق االتصاالت يف لبنان مسألة ينبغي أن تكون موضع اهتمام ا

ة و الوكالة املتخصصة لألمم املتحدة املكلفسيما االحتاد الدويل لالتصاالت وه الدويل بأسره ال
 االتصاالت؛ بشؤون

 حبق لبنان الكامل يف احلصول على تعويض عن األضرار اليت حلقت بشبكة اتصاالته، ) د
ّ       وإذ يذك ر كذلك        

 الدستور ديباجة يف عليها املنصوص األساسية املبادئ حترتم أن ينبغي االحتاد يف عضو دولة كل  أن
 ،الدستور من 7و 6و 5 ويف األرقام

 يقـرر
إدانة مجيع اهلجمات والتعديات من أي دولة عضو يف االحتاد ضد شبكات االتصاالت يف أي من 

تها يف ذلك اهلجمات والتعديات اليت ارتكب الدول األعضاء األخرى واليت تضر بأمنها القومي، مبا
 لبنان، إسرائيل ضد

 يكلف األمني العام ومديري املكاتب الثالثة
لس يف مب ّ                         راقبة وقف التعديات املذكورة أعاله أو عمليات اإلرسال الضار ة عرب احلدود وإبالغ ا                                                      

 الصدد. هذا
 

 ) 2010غواداالخارا، (

 
 
  



 Res. 174 694 

 

َ    مراج ع يفال( 174قـرار ال  )2014بوسان،     

 قضايا السياسة العامة الدولية حاد الدولي لالتصاالت فيدور االت
القانوني لتكنولوجيا المعلومات بمخاطر االستعمال غير  المتعلقة

 واالتصاالت

 )،2014بوسان، حاد الدويل لالتصاالت (إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالت

 إذ يدرك
                                                                 ّ     ً        أن االبتكار التكنولوجي الناشئ عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد غري  كثريا  من طرق  أ ) 

 االتصاالت؛ نفاذ اجلمهور إىل
                                              ً                  القانوين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يسبب آثارا  ضارة على البنية  أن االستعمال غري ب)

 االقتصادية؛ التحتية ألي دولة عضو وأمنها الوطين وتنميتها
ت كل إرسال أو بث أو استقبال للعالما حاد هو "دستور االت يرد يف كما  "االتصاالت"أن تعريف  ج)

                       ً                             األصوات أو املعلومات، أيا  كانت طبيعتها، بواسطة األنظمة املكتوبات أو الصور أو  أو اإلشارات أو
 ،"الكهرمغنطيسية األنظمة سواها من السلكية أو الراديوية أو البصرية أو

 إذ يؤكد من جديدو 

، اللذين يضعان اإلطار (UNGA) العامة لألمم املتحدة للجمعية 56/121و 55/63 القرارين أ ) 
 ؛إجرامية ألغراض املعلومات عمال تكنولوجياإساءة استالقانوين بشأن مكافحة 

 اين؛السيرب  ثقافة عاملية لألمن إرساءبشأن  ،العامة لألمم املتحدة للجمعية 57/239 القرار ب)
بشأن إرساء ثقافة عاملية لألمن السيرباين ومحاية  ،العامة لألمم املتحدة للجمعية 58/199 القرار ج)

 للمعلومات؛ األساسية            ّ   البنية التحتي ة 
   ُ   ن ب عدعبشأن املبادئ املتعلقة باستشعار األرض  ،العامة لألمم املتحدة للجمعية 41/65 القرار د )

 ؛اخلارجي من الفضاء
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 لرقمي؛ا العصر يف اخلصوصية يف بشأن احلق املتحدة لألمم العامة للجمعية 68/167 القرار ) ه

صاالت املعلومات واالتجمال  بشأن التطورات يف ،للجمعية العامة لألمم املتحدة 68/243القرار  ) و
 ،سياق األمن الدويل يف

 اعتباره وإذ يضع يف

تمع املعلومات جاء يفأنه  أ )   (WSIS) إعالن املبادئ الذي اعتمدته القمة العاملية 
ا األمم أن القمة تؤيد)، 2003 (جنيف، تعمال اساحتمال تحدة ملنع امل األنشطة اليت تضطلع 

ألغراض تتعارض مع أهداف احلفاظ على االستقرار واألمن  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
حق الضرر بأمن هذه يل مبا، داخل الدولسالمة البنية التحتية           ً       ً     تؤثر تأثريا  معاكسا  على وقد  الدوليني
، مع هابيةإر املعلومات ألغراض إجرامية و  استعمال املوارد وتكنولوجيا منعمن الضروري  وأنه الدول،

تمع من 36 (الفقرة احرتام حقوق اإلنسان  ؛املعلومات) إعالن مبادئ جنيف للقمة العاملية 

استعمال تكنولوجيا  بناء الثقة واألمن يف(من خطة عمل جنيف  5أن خط العمل جيم ب)
، ينبغي أن تعمل احلكومات، بالتعاون مع القطاع اخلاصيلي: " ينص على ما )املعلومات واالتصاالت

الت استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصا وإساءةعلى منع واكتشاف ومواجهة اجلرائم السيربانية 
االت عن طريق: وضع خطوط توجيهية تأخذ بعني االعتبار اجلهود اجلارية يف ؛ والنظر هذه ا

ا؛ وتشجيع املشرو  غريحاالت االستعمال  ال يف  ّ فع  تطبيق تشريعات تسمح بالتحقيق ال يف ع ومقاضا
جمال املساعدات املتبادلة، وتعزيز الدعم املؤسسي على املستوى الدويل ملنع مثل  اجلهود الفعالة يف

 "،العام يرتتب عليها؛ وتشجيع التعليم والنهوض بالوعي هذه اجلرائم واكتشافها وإصالح ما

 اعتباره كذلك وإذ يضع يف

تمع املعلومات (تونس،أ                        ً حاد الدويل لالتصاالت منسقا  ) قد عينت االت2005 ن القمة العاملية 
 ،)واالتصاالت استعمال تكنولوجيا املعلومات الثقة واألمن يف بناء( 5لتنفيذ خط العمل جيم

ّ  وإذ يذك ر        

َ    مراج ع يف(ال 130 بالقرار أ )  حاد تتعزيز دور اال نبشأؤمتر املندوبني املفوضني، مل) 2014بوسان،     
 استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ جمال بناء الثقة واألمن يف يف
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َ    مراج ع يف(ال 102 بالقرار ب) ايا يتعلق بقض حاد فيمادور االت بشأن، هلذا املؤمتر) 2014بوسان،     
 ذلك إدارة أمساء السياسة العامة الدولية املتصلة باإلنرتنت وإدارة موارد اإلنرتنت، مبا يف

 والعناوين؛ امليادين

َ    مراج ع يفال( 71 بالقرار )ج : 3 االسرتاتيجي باهلدف يتعلق ما     ً خاصة   هلذا املؤمتر،) 2014 بوسان،    
، "تصاالتواال املعلومات تنمية االتصاالت/تكنولوجيا عن النامجة ياتللتحد التصدي - االستدامة"

                                                               ً حاد حنو حتسني استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استخداما  الذي يوجه تركيز االت
 والكيانات؛        ً       ً                              مستداما  ومأمونا ، بتعاون وثيق مع سائر املنظمات

حاد، حيث تضمن القرار الثاين منهما قائمة بالقضايا املتصلة لس االت 1305و 1282 بالقرارين د )
حتديد  باستعمال وسوء استعمال اإلنرتنت بني املهام الرئيسية اليت يشملها دور الفريق املخصص يف

 باإلنرتنت؛ قضايا السياسة العامة الدولية املتعلقة

َ     املراج عني يف( 52و 50 بالقرارين ) ه  بشأن ،لجمعية العاملية لتقييس االتصاالتل) 2012ديب،      
 ؛هلا األمن السيرباين ومكافحة الرسائل االقتحامية والتصدي

َ    مراج ع يف(ال 45اعتمد القرار  2014بأن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  )و  ) 2014ديب،     
حامية والتصدي ذلك مكافحة الرسائل االقت جمال األمن السيرباين، مبا يف بشأن آليات تعزيز التعاون يف

لقطاع تنمية االتصاالت بشأن تأمني شبكات املعلومات  2 للجنة الدراسات 3/2هلا واملسألة 
 واالتصاالت: أفضل املمارسات اهلادفة إىل تطوير ثقافة األمن السيرباين،

 فوإذ يعرت 

مجيع و املنظمات الدولية الدول األعضاء و على املستوى العاملي بني  والتآزربأن التعاون  أ ) 
منع االستعمال غري القانوين لتكنولوجيا معاجلة و ضروريان من أجل املصلحة اآلخرين،  أصحاب
 واالتصاالت؛ املعلومات

 ؛أعاله املشار إليه 5مل جيمخط العحاد مبوجب اإلشرايف والتسهيلي املسند إىل االتبالدور  ب)
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بأن تبادل املعلومات على الصعيد العاملي بشأن التدابري واملمارسات األمنية ذات الصلة  )ج
ختفيف آثار االستعماالت غري القانونية لتكنولوجيا املعلومات  يف 1خاصة لدى البلدان النامية قيمة له

 واالتصاالت،

 وإذ يالحظ

عية ذلك االتصاالت، من أجل التنمية االجتما املعلومات واالتصاالت، مبا يفأمهية تكنولوجيا  أ ) 
البلدان النامية، من خالل إنشاء خدمات عمومية جديدة لتسهيل  سيما واالقتصادية للبلدان، ال

ا ميكن أن تساعد يف نفاذ اجلمهور إىل املعلومات وزيادة الشفافية يف رصد تغري  اإلدارات العامة، وأ
 ية؛الطبيع خ ومراقبته، وإدارة املوارد الطبيعية وتقليص املخاطر النامجة عن الكوارثاملنا 

االتصاالت و ضعف البىن التحتية الوطنية احليوية وزيادة اعتمادها على تكنولوجيا املعلومات  ب)
 االستعمال غري القانوين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، علىوالتهديدات املرتتبة 

 يف األمني العاميقرر تكل

 باختاذ التدابري الالزمة من أجل:

زيادة وعي الدول األعضاء بالتأثري السليب الذي قد ينجم عن االستعمال غري القانوين ملوارد  ‘1’
 واالتصاالت؛ املعلومات

ات األمم حدود واليته، مع هيئ ضمنالتعاون،  حاد الدويل لالتصاالت يفاحلفاظ على دور االت ‘2’
 ؛صاالتواالت مكافحة االستعمال غري القانوين لتكنولوجيا املعلومات املتحدة األخرى يف

ا يف ‘3’ لقرار          ً       حاد تنفيذا  هلذا ااالت                              ً                     إحاطة أمني عام األمم املتحدة علما  باألنشطة املضطلع 
 هذا الصدد؛ حاد ذات الصلة يفوتوصيات االت

حاد، بضرورة احلد من املخاطر والتهديدات ذات الصلة إطار والية االت زيادة الوعي، يفمواصلة  ‘4’
عزيز التعاون ومواصلة ت النامجة عن االستعمال غري القانوين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 ذات الصلة،بني املنظمات الدولية واإلقليمية 
  

_______________ 
ا ة النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتص                   ً                      تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغري  1 ادا

 مبرحلة انتقالية.
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 يطلب إىل األمني العام
استعمال تكنولوجيا املعلومات  بشأن بناء الثقة واألمن يف 5جيمبصفته ميسر خط العمل 

ال أمام وحوارات دولية وإقليمية إلاجتماعات  واالتصاالت، تنظيم أصحاب و  الدول األعضاءتاحة ا
يوفضائية اخلدمات اجل مقدموذلك  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يفب املعنينياملصلحة 

ج بديلة حلوخدمات املعلومات، مل وفرص للتعاون اإلقليمي والعاملي من أجل معاجلة  لولناقشة 
قانوين ومنع التطبيق غري الالستعمال غري القانوين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مسألة ا

تكنولوجيا  لصناعة العامة، مع مراعاة املصاحل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 ،واالتصاالت املعلومات

 مجلساليدعو 

 الناجتة دياتالتح مبواجهة الصلة ذات حاداالت مبادرات/أنشطة بأنشطته، القيام إبان يراعي، أن إىل
 قتضاء،اال حسب واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت القانوين غري االستعمال عن

 واالتصاالتيدعو الدول األعضاء وأصحاب املصلحة املعنيني بتكنولوجيا املعلومات 
سبيل إجياد حلول تكون مقبولة  إىل مواصلة حوارهم على الصعيدين اإلقليمي والوطين يف

 األطراف، جلميع
 األمني العام يدعو

ا الدول األعضاء ملنع االستعمال غري ونشر إىل مجع  أفضل املمارسات اخلاصة باإلجراءات اليت اختذ
ذا وتوفري املساعدة للدول األعضاء اليت تبدي اهتمالقانوين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  امها 

 االقتضاء، املوضوع، حسب
 يكلف األمني العام

 ،القرار تنفيذ هذا ز يفبشأن التقدم احملر  املقبل مجلس وإىل مؤمتر املندوبني املفوضنيبرفع تقرير إىل ال
 يدعو الدول األعضاء

 القرار. إىل تقدمي الدعم الالزم لتنفيذ هذا

 )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010غواداالخارا، (
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َ    مراج ع يف(ال 175القـرار   )8201، ديب    

 المحددة االحتياجات ذوي نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص
 االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى

 )،2018الدويل لالتصاالت (ديب،  لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

    ِّ يذك رإذ 

اليت اعتمدها املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية  (ITR)من لوائح االتصاالت الدولية  12باملادة  أ ) 
، واليت تنص على أنه ينبغي للدول األعضاء تعزيز نفاذ األشخاص ذوي (WCIT) )2012(ديب، 
إىل خدمات االتصاالت الدولية، مع مراعاة التوصيات  احملددة االحتياجات ذوي واألشخاص اإلعاقة

 ؛(ITU-T) ذات الصلة لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد

 (UNGA) بالوثيقة اخلتامية لالجتماع رفيع املستوى الذي عقدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة ب)
 ،(HLMDD)بشأن اإلعاقة والتنمية  2013 سبتمرب لعام 23 على مستوى رؤساء الدول واحلكومات يف

إطار شامل  - والذي جاء حتت عنوان "فرص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالنسبة إىل املعوقني
بد أن تشمل اجلميع حيث يكون األشخاص ذوي اإلعاقة  للتنمية"، والذي أكد على أن التنمية ال

ٍ       فاعلني ومستفيدين على حد  سواء؛                       

َ   اج ع املر ( 70 القرارب ج) ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن إمكانية "نفاذ 2012ديب،  يف 
إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  واألشخاص ذوي االحتياجات احملددةاألشخاص ذوي اإلعاقة 

ذا الشأن اليت  ،، واإلطار التنظيمي احلايل(ICT) واالتصاالت" والدراسات واملبادرات واألحداث 
وجلنة  2 خاصة جلنة الدراسات التابعة له، وجلان الدراسات ا قطاع تقييس االتصاالتيضطلع 
بالتعاون مع نشاط التنسيق املشرتك بشأن إمكانية النفاذ والعوامل  20وجلنة الدراسات  16 الدراسات
 ؛(JCA-AHF) البشرية

يكون للناس،  ينبغي أنأنه الذي يؤكد على  (SDG) التنمية املستدامةمن أهداف  10 باهلدف ) د
ذوو اإلعاقة واألشخاص ذوو االحتياجات احملددة، إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا  األشخاص مبن فيهم

 ؛املعلومات واالتصاالت واستعماهلا على قدم املساواة
  



 Res. 175 700 

 

وقطاع تقييس االتصاالت  (ITU-R) قطاع االتصاالت الراديوية فريق املقرر املشرتك بنيأن ب ) ه
جمال اإلذاعة وتلفزيون  ، يعمل يف(IRG-AVA) السمعية املرئية إىل الوسائطين بإمكانية النفاذ املعو 

الوصف الصويت لذوي اإلعاقة البصرية والعرض النصي/عناوين جانبية للصم  إتاحةاإلنرتنت من أجل 
ص ا                               ً                       ُ                  والذين يعانون من ضعف السمع، عالوة  على إتاحة املشاركة عن ب عد عرب اإلنرتنت لألشخ

 اآلخرين ذوي اإلعاقات واالحتياجات احملددة؛

الذي يؤكد  ،)2007 لتسونامي (فوكيت،لبإعالن فوكيت بشأن تأهب األشخاص ذوي اإلعاقة  ) و
لإلنذار بالطوارئ وللكوارث باستخدام مرافق االتصاالت/تكنولوجيا  شاملةعلى احلاجة إىل نظم إدارة 

 ؛وعاملية متلكية وغري ةاملعلومات واالتصاالت املستندة إىل معايري مفتوح

من خالل الدراسات اليت جرت  (ITU-D) قطاع تنمية االتصاالت مببادرةاخلاصة  األعمالب ) ز
مقرتحة صيغة  2006                ً             هلذا القطاع بدءا  من شهر سبتمرب 1 للجنة الدراسات 20/1 إطار املسألة يف

وكذلك مبادرة قطاع  (WTDC) ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2010آباد،  (حيدر 58 القرار
تنمية االتصاالت لوضع األدوات اإللكرتونية لقابلية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

بالتعاون والشراكة مع املبادرة العاملية لشمولية تكنولوجيا  قة،إىل األشخاص ذوي اإلعابالنسبة 
 ؛(G3ict) املعلومات واالتصاالت

فاذ نبشأن إمكانية  ،جلمعية االتصاالت الراديوية يف االحتاد )2015(جنيف،  ITU-R 67بالقرار  )ح
علومات امل األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة إىل االتصاالت/تكنولوجيا

 واالتصاالت؛

َ    (املراج ع يف 58بالقرار  )ط ية بشأن إمكان ،) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2017بوينس آيرس،       
ذوي االحتياجات احملددة إىل االتصاالت/تكنولوجيا األشخاص نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة و 

 ؛املعلومات واالتصاالت

 )،2017ر العاملي لتنمية االتصاالت لعام الصادر عن املؤمت(بوينس آيرس  بإعالن ي)

 وإذ يقر

 نمية االتصاالتوقطاع توقطاع تقييس االتصاالت الراديوية  قطاع االتصاالت اجلاري يفبالعمل  ) أ 
جيا إىل االتصاالت/تكنولو  نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات احملددةبشأن 

 ؛البشرية عواملوال النفاذ قابلية بشأن شرتكامل تنسيقال نشاط ذلك يف مبا املعلومات واالتصاالت
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 :بالورقات التقنية اليت تتناول )ب
ين الذ ذوي االحتياجات احملددةحاالت االستعمال ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص  -

 املتنقلة؛ يستعملون التطبيقات
 النفاذ إليها؛جتماعات اليت ميكن املبادئ التوجيهية بشأن اال -
 عد يف االجتماعات للجميع؛                                  ُ املبادئ التوجيهية لدعم املشاركة عن ب   -
 ؛القائمة املرجعية اخلاصة بالنفاذ إىل االتصاالت -

 ؛النفاذ بشأن مصطلحات وتعاريف قابلية ITU-T F.791التوصية 

املشرتك بني  I.3 اليت وافق عليها هذا املؤمتر تتضمن اهلدف لالحتاداخلطة االسرتاتيجية  بأن )ج
ذوي االحتياجات احملددة إىل األشخاص "تعزيز نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة و  القطاعات:

 الصلة؛ االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" والنتائج والنواتج ذات

تمع املعلومات ) د اليت دعت إىل إيالء اهتمام خاص لألشخاص  (WSIS) بنتائج القمة العاملية 
 ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة؛

عراض الشامل بشأن االست لألمم املتحدة بأنه خالل االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة ) ه
تمع املعلومات، أ قر بضرورة إيالء اهتمام خاص حلل القض يا احملددة ا                                           ُ                                 لتنفيذ نتائج القمة العاملية 

وي ذواألشخاص اليت تشكلها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لألشخاص ذوي اإلعاقة 
 االحتياجات احملددة؛

 زامااللت تأكيد تعيدان اللتني تونس التزام من 18 والفقرة جنيف إعالن مبادئ من 13بالفقرة  ) و
شخاص ذوي              ً    واالتصاالت، خاصة  لألتكنولوجيا املعلومات  وميسور التكلفة إىل منصف نفاذ بتوفري

 االحتياجات احملددة؛األشخاص ذوي اإلعاقة و 

 تعلقةمراجعة املبادئ التوجيهية واملعايري املأو اجلهود اإلقليمية والوطنية إلعداد مبختلف  ) ز
ولوجيا /تكنإىل االتصاالت ذوي االحتياجات احملددةواألشخاص  بنفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة

 ؛واالتصاالتاملعلومات 

ددة االحتياجات احمل واألشخاص ذوياملتعلقة بنفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة  بسياسة االحتاد )ح
 ؛2013 عام يف جملس االحتادواليت اعتمدها 

  



 Res. 175 702 

 

، وكذلك يهااليت ميكن النفاذ إل والوثائق اإللكرتونيةعن طريق الصفحات البث الشبكي بأن  )ط
عي يف احملتوى السمعي والبصري، واستعمال لغة اإلشارة والوصف السمالعرض النصي استعمال 

األشخاص ذوو األشخاص ذوو اإلعاقة و  منهمااألمهية، يستفيد  أدوات بالغة، متثل لتوفري ترمجة فورية
 ،االحتياجات احملددة

 اعتباره وإذ يضع يف

إلعاقة ا يتعايشون مع هناك مليار شخصأن تقديرات منظمة الصحة العاملية تشري إىل أن  أ ) 
من سكان  15%العامل بدرجات متفاوتة من اإلعاقة اجلسدية واحلسية أو اإلدراكية، وهو ما يعين  يف

 ؛1الناميةالبلدان  منهم يف %80العامل، ويعيش 

يئ فرصا  وفوائد للنساء والفتيات ذوات  ب)                                                 ً                              أن من شأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن 
ن؛اإلعاقة كي يتغل  نب على اإلقصاء املستند إىل جنسهن وإعاقا

اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي بشأن إمكانية النفاذ، من  9 املادةأن  ج)
، تقضي بأن تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة 2008 مايو 3 اإلعاقة اليت دخلت حيز النفاذ يف

 :ذلك مبا يف

وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيات ونظم املعلومات  "تشجيع إمكانية )ز 2( 9 ‘1’
 ؛اإلنرتنت" فيها شبكة واالتصال اجلديدة، مبا

تصاالت واالعلومات امل"تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات  )ح 2( 9 ‘2’
ه كون هذت مرحلة مبكرة، كي ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة الوصول إليها، يف وأنظمتها اليت

 ؛تكلفة" املتناول بأقل التكنولوجيات والنظم يف

 

 

  
_______________ 

ا  1                    ً                                                                                      تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة أنشأ منصب املقرر اخلاص املعين حبقوق  جملسأن  د )
ذوي االحتياجات احملددة للسماح بتحديد احلواجز والعقبات األشخاص األشخاص ذوي اإلعاقة و 

واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة التغلب عليها من اليت ال يزال على األشخاص ذوي اإلعاقة 
تمع،                              ّ      أجل حتقيق مشاركتهم الكاملة الفع الة يف لعمل بتنسيق والية املقرر اجلديد ستنطوي على اوأن  ا

تمع املدين  وثيق مع مجيع اآلليات والكيانات التابعة ملنظومة األمم املتحدة واآلليات اإلقليمية وا
ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة وتلك العاملة من أجلهم، ومنظمات األشخاص 

          ً       طتها، وفقا  ملبادئ مجيع أنش اجلنسني والتعاون الدويل وبناء القدرات يف وستتضمن منظور املساواة بني
 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

تمع املدين ) ه أجل  واملنظمات ذات الصلة من أمهية التعاون بني احلكومات والقطاع اخلاص وا
 ميسورة؛ توفري إمكانيات النفاذ بتكلفة

أن الضرورة تقتضي من احلكومات وأصحاب املصلحة املتعددين االنتباه إىل النتائج الواردة  ) و
للجميع  االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا بشأن العاملية املبادرة إعداده التقرير الذي اشرتكت يف يف

                                                         ً إمكانية النفاذ إىل البنية التحتية للمعلومات، اليت تعترب جماال  ، حيث إن (DPI) للمعوقني الدولية واهليئة
                                                         ً     ً                إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتؤثر تأثريا  هائال  على أكرب عدد من        ً  أساسيا  يف

اقية حقوق اتف حكام الواردة يفتنشده األ             ً      ً                تظهر إال تقدما  حمدودا  باملقارنة مع ما املستخدمني، ال
 ،األشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتعلق باالمتثال العام للبلدان اليت صادقت عليها

 يالحظوإذ 

الوعي  ذكاءإألغراض     ُ    قد أ نشئ  نشاط التنسيق املشرتك بشأن إمكانية النفاذ والعوامل البشريةأن 
التواصل وره من أجل ودالتارخيية  تهسبقيوأ ،وتقدمي املشورة واملساعدة والتعاون والتنسيق والتواصل

 والتعاون والتآزر مع مجيع القطاعات بشأن العمل املتعلق بإمكانية النفاذ لتفادي ازدواجية العمل،
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 يقرر

 اداالحتيقوم به  إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة فيما 1
م، مع مراعاة، الدويل لالتصاالت من عمل م وخربا طة كي ميكنهم التعاون من أجل اعتماد خ  جتار

عمل شاملة تتيح توسيع نطاق النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بالتعاون 
ذا  ؛املوضوع مع الكيانات واهليئات اخلارجية املعنية 

 ددةاالحتياجات احملواألشخاص ذوي األشخاص ذوي اإلعاقة والتواصل بني تشجيع احلوار  2
ة سياسات عامبني اجلهات القائمة على إعداد األمر) و  لزم (عن طريق الرتمجة الشفوية إذا

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من أجل احلصول على مستعملي إحصاءات عن و 
لوطين ا أفضل املعلومات واملعارف بشأن البيانات اليت يتعني مجعها وحتليلها على املستوى

 ؛باستخدام املعايري واألساليب الدولية

التعاون مع املنظمات واملؤسسات اإلقليمية والعاملية اليت تتعامل مع إمكانية نفاذ  تعزيز 3
ذوي االحتياجات احملددة، من أجل إدراج النفاذ إىل األشخاص األشخاص ذوي اإلعاقة و 

جداول أعماهلا ومراعاة اجلوانب املشرتكة هلذا  يفاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 املوضوع مع املواضيع األخرى؛

ذلك نصوص  استخدام مرافق البث عرب اإلنرتنت والعرض النصي اليت ميكن النفاذ إليها (مبا يف 4
الرمسية  جبميع اللغات وتقدمي هذه اخلدمات إن أمكن بلغة اإلشارة،و حد،  أقصى العرض النصي) إىل

لى حد أثناء انعقاد أي جلسة وبعد اختتامها ع ،لالحتادالقيود املالية والتقنية  ضمنلالحتاد، الست 
بعنوان  12 القسم ومجعياته واجتماعاته على النحو املنصوص عليه يف االحتادسواء لدى إقامة مؤمترات 

 ؛ومجعياته واجتماعاته االحتادمن الفصل الثاين من القواعد العامة ملؤمترات  "إنشاء اللجان"

 دماجإلالبناء على اإلجنازات السابقة وتعزيزها عن طريق توفري املوارد املالية والبشرية الالزمة  5
ة األنشطة اإلمنائي يف واألشخاص ذوي االحتياجات احملددةإمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة 

 ضمن قيود امليزانية، ،       ّ          بشكل فع ال ومستدام
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 العاميكلف األمني 

َ                 (املراج ع يف بوينس آيرس،  58    ً         علما  بالقرار  األمني العام لألمم املتحدة بإحاطة من أجل زيادة ) 2017     
األشخاص انية نفاذ لتحقيق إمك اإلمنائية جمال وضع السياسات والربامج واملشاريع التنسيق والتعاون يف

إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا  واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة ذوي اإلعاقة
يتماشى مع مبادئ النفاذ العادل والتكافؤ الوظيفي والتكلفة امليسورة والتصميم العاملي والتعزيز الكامل 

 إزالة العقبات والقضاء على التمييز، ، بغيةلألدوات واملبادئ التوجيهية واملعايري املتاحة

 مديري املكاتبيكلف األمني العام، بالتشاور مع 

بتنسيق األنشطة املتصلة بإمكانية النفاذ بني قطاعات االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت  1
والعوامل البشرية  اذالنفنشاط التنسيق املشرتك بشأن إمكانية مراعاة  مع، االحتاد وتنمية االتصاالت يف

اعاة أجل جتنب االزدواجية وضمان مر  بالتعاون مع املنظمات والكيانات الوثيقة الصلة األخرى، منو 
 اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة؛ احتياجات األشخاص ذوي

 بأنساقمعلومات  ةنطاق املوارد املتاح ليوفر يف االحتاد يتحملها اآلثار املالية اليت قد بالنظر يف 2
 االحتادق مراف النفاذ إىل، وكذلك من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن الوصول إليها
 واألشخاص ذويأو احلركية السمعية أو ذوي اإلعاقات البصرية  للمشاركنيوخدماته وبراجمه 

والنفاذ  ارةبلغة اإلش توفري العرض النصي والرتمجةمن خالل  وبشكل أساسياالحتياجات احملددة، 
إىل لفعلي اوالوصول  ومالئمةعة يف أنساق مطبو  املوقع اإللكرتوين لالحتادإىل املعلومات من خالل 

 التعيني والتوظيف جمايل يف لالحتاداعتماد ممارسات تيسري                     ً    ومرافق االجتماعات فضال  عن  االحتادمباين 
 ؛أمامهم تكون مفتوحة

التوجيهية  واملبادئ املعايري ، يف61/106املتحدة  لألمم العامة اجلمعية لقرار     ً وفقا   بالنظر، 3
فظ ميزات  ثحبي أحد املرافق، يف املساحة استخدام ُ  ِّ غ ري   أو جتديدات أجريت كلما  النفاذ إلمكانية ُ          حت 

 قصد؛ غري عن إضافية حواجز تقام وال إمكانية النفاذ
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حملددة واألشخاص ذوي االحتياجات اتشجيع وتعزيز التمثيل الذايت لألشخاص ذوي اإلعاقة ب 4
م ووجهات نظرهم عند تطو مراعاة من أجل كفالة   ا؛ واالرتقاء االحتادير أعمال خربا

ذوي  األشخاصتوسيع نطاق برنامج املنح لتمكني املندوبني ذوي اإلعاقة و  بالنظر يف 5
 زانية؛للمي حدود القيود احلالية ، وذلك يفاالحتادأعمال  االحتياجات احملددة، من املشاركة يف

ميدان  النفاذ يفتحديد وتوثيق ونشر مناذج أفضل املمارسات بشأن إمكانية ب 6
 االحتاد بني الدول األعضاء يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما

 القطاعات؛ وأعضاء

بالعمل بشكل تآزري بشأن األنشطة املتصلة بإمكانية النفاذ مع قطاعات االتصاالت الراديوية  7
 النفاذة شرتك بشأن إمكانيالتنسيق املنشاط  مع مراعاةوتقييس االتصاالت وتنمية االتصاالت، 

 سيما خبصوص الوعي مبعايري إمكانية النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات والوالعوامل البشرية 
ال استحداث برامج متكن البلدان النامية من إدخ صلب االهتمامات، ويف واالتصاالت وتضمينها يف

ياجات احملددة، باالنتفاع من خدمات تسمح لألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحت
 بفعالية؛ استخدام االتصاالت

قة الصلة األخرى، الوثي اإلقليمية والعاملية العمل بشكل تآزري وتعاوين مع املنظمات والكياناتب 8
 النفاذ؛ ميدان إمكانية األعمال اجلارية يف مراعاة ضمانحيقق  مبا       ً وخصوصا  

اجات مجيع املناطق لكفالة مراعاة احتي اإلعاقة يفبالعمل بشكل تآزري وتعاوين مع منظمات  9
 ؛ذوي االحتياجات احملددةاألشخاص اإلعاقة و  األشخاص ذوي

ية ضوء اإلمكانات املالية املتاحة هلا، لتنظيم مسابقات إقليم املكاتب اإلقليمية، يف بتوجيه 10
ت وي االحتياجالتطوير التكنولوجيات املساعدة لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذ

 اعتبارها الظروف احمليطة مثل اللغة والثقافة، على أن يراعى وجود مطورين من احملددة واليت تأخذ يف
 ذوي اإلعاقة؛
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ا توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  11 باالستفادة من معلومات تتعلق بالسبل اليت ميكن 
االحتياجات احملددة وتقاسم تلك املعلومات، واألشخاص ذوي  ةاإلعاق ذوي لتمكني األشخاص

وغريه من  حتاداالومنها على سبيل املثال املبادئ التوجيهية واألدوات ومصادر املعلومات اليت أعدها 
يفيد  امم املبادرة العاملية بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للجميعاملنظمات ذات الصلة مثل 

 وأعضائه؛ االحتادأعمال 

حة حدود مواردها املتاحة، مع أصحاب املصل شجيع املكاتب اإلقليمية على التعاون، يفبت 12
                                          ِّ                                املعنيني على تعزيز تطوير تكنولوجيات جديدة متك ن األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي 

 االحتياجات احملددة؛

لس سنويا  وإىل بتقدمي تقرير إىل  13 لتدابري املتخذة لتنفيذ امؤمتر املندوبني املفوضني التايل بشأن           ً     ا
 ؛القرار هذا

ىل إ النفاذمجع وحتليل البيانات اإلحصائية املتعلقة باإلعاقة وإمكانية بتشجيع  14
ند إعداد لدول األعضاء عأن تنظر فيها اتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ميكن /االتصاالت

ا العامة لتعزيز إمكانية   النفاذ،وتصميم سياسا

 الدول األعضاءيدعو 
نفاذ أطرها القانونية الوطنية، لتعزيز إمكانية ال ضمنإىل استحداث مبادئ توجيهية أو آليات أخرى، 

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوافقها واستعماهلا،  ومعداتإىل خدمات ومنتجات 
ذا  ؛املوضوع وتقدمي الدعم للمبادرات اإلقليمية ذات الصلة 

 اتالدول األعضاء وأعضاء القطاعيدعو 
إىل إدخال خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املالئمة والتشجيع على  1

تطوير تطبيقات ألجهزة ومنتجات االتصاالت لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي 
دام خدمات االحتياجات احملددة من االنتفاع، على قدم املساواة مع اآلخرين، باستخ

 الصدد؛ هذا االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتعزيز التعاون الدويل يف

واألشخاص ذوي إىل تعزيز توفري فرص تعلم من أجل تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة  2
ة االجتماعية أنشطة التنمي احملددة على استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف االحتياجات

م، مبا يفواالق  ُ    ب عد؛ ذلك عن طريق مناهج تدريب املدربني والتعلم عن تصادية اخلاصة 
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االتصاالت  قطاعات الدراسات/األنشطة املتعلقة بإمكانية النفاذ يف إىل املشاركة بنشاط يف 3
بشأن إمكانية  نشاط التنسيق املشرتك، و االحتاد الراديوية وتقييس االتصاالت وتنمية االتصاالت يف

مني وتعزيز أعمال جلان الدراسات املعنية، وتض ذلك املشاركة بنشاط يف مبا يف والعوامل البشرية النفاذ
التمثيل لألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة من أجل ضمان مراعاة 

م وآرائهم  ؛خربا
ذوي خاص األشو عاقة األشخاص ذوي اإلإىل تشجيع التنسيق وتوافق اآلراء بشأن ضمان نفاذ  4

 ؛/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت االحتياجات احملددة إىل خدمات
والفضلى املنفذة من أجل إمكانية نفاذ  اجليدةإىل تبادل املعلومات عن املمارسات  5

ذوي االحتياجات احملددة إىل خدمات األشخاص األشخاص ذوي اإلعاقة و 
 ؛ات واالتصاالتاالتصاالت/تكنولوجيا املعلوم

فة أعاله وفوائد التكل" اعتباره إذ يضع يفو "من  ) ه و‘ 2’ ج)احلسبان الفقرتني  إىل أن تأخذ يف 6
ملعدات واخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات إىل اامليسورة بالنسبة 

 العام؛ ذلك التصميم احملددة مبا يف
تمع الدويل على تقدمي مسامهات طوعية للصندوق  7 خلاص الذي ا االستئماينإىل تشجيع ا

 القرار. لدعم األنشطة املتعلقة بتنفيذ هذا االحتادأنشأه 

 )2018(املراجع يف ديب،  - )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010غواداالخارا، (
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َ    مراج ع يفال( 176قرار ال  )8201، ديب    

البشري للمجاالت  مشاكل القياس والتقييم المتعلقة بالتعرض
 الكهرمغنطيسية

 )،2018الدويل لالتصاالت (ديب،  لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

       ِّ إذ يذك ر
َ  املراج ع( 72 بالقرار أ )  ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، حول "مشاكل 2016احلمامات،  يف     

 "؛(EMF)الكهرمغنطيسية  علقة بالتعرض البشري للمجاالتالقياس والتقييم املت
َ  املراج ع( 62 بالقرار ب) ييم تق) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، حول "2017بوينس آيرس،  يف     

 الكهرمغنطيسية"؛ التعرض البشري للمجاالت وقياس
وقطاع تقييس  (ITU-R) بالقرارات والتوصيات ذات الصلة لقطاع االتصاالت الراديوية ج)

 ؛(ITU-T) االتصاالت
االت الكهرمغنطيسية و  القطاعات الثالثة فيما بالعمل اجلاري يف د ) أمهية االتصال بيتعلق با

 هود،اجل لتفادي ازدواجية املتخصصةغريها من املنظمات  معو  بني القطاعات والتعاون فيما

 اعتباره يف يضع إذو 
 قييملت الصحة جمال يف املتخصصة والكفاءة اخلربةلديها  (WHO) العاملية الصحة منظمة أن ) أ 

 اإلنسان؛ جسم على الراديوية املوجات تأثري
 الدولية لجنةالتوصي حبدود للتعرض مستقاة من منظمات دولية مثل  العاملية الصحة منظمة أن )ب

 ؛(ICNIRP) املؤين غري اإلشعاع من باحلماية املعنية
 آلية للتحقق من االلتزام مبستويات اإلشارات الراديوية من خالل يف اخلربة لديه االحتاد أن )ج

ال شدة وقياس حساب  القدرة؛ وكثافة ا
التكاليف العالية للتجهيزات املستعملة لقياس وتقييم التعرض البشري للمجاالت  د )

 الكهرمغنطيسية؛
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االت استعمال الطيف الراديوي أدى إىل تعدد م أن التطور الكبري يف ) ه صادر بث ا
 معينة؛ أي منطقة جغرافية الكهرمغنطيسية يف

 بشأن معلومات على للحصول 1النامية البلدان من كثري يف التنظيمية للهيئات املاسة احلاجة ) و
االت الكهرمغنطيسية وتقييم منهجيات قياس  الرتددات طاقةل البشري يتعلق بالتعرض فيما ا

 مواطنيها؛ حلماية وطنية تنظيمية قواعد وضع أجل من ،الراديوية

و/أو وعي عام و/أو تنظيم مناسب، قد جيعل لدى  ودقيقة أن عدم وجود معلومات كافية ز )
االت الكهرمغنطيسية على صحتهم مما ق شواغلالبلدان النامية،  الناس، خاصة يف د بشأن تأثري ا

 بالقرب منهم؛ يؤدي إىل زيادة معارضتهم لنشر املنشآت الراديوية

مهندسي الكهرباء  ومعهد ،2(ICNIRP) املؤين غري اإلشعاع من باحلماية املعنية الدولية اللجنة أن )ح
 قد ،(IEC) الدولية الكهرتقنية اللجنة/(ISO) الدولية للتوحيد القياسي واملنظمة 3(IEEE) واإللكرتونيات

 اإلدارات نم العديد وأن الكهرمغنطيسية، للمجاالت التعرض حدود بشأن توجيهية مبادئ وضعت
دعو إىل مواءمة ، بيد أن احلاجة تالتوجيهية املبادئ هذه على تقوم وطنية تنظيمية قواعد اعتمدت قد

االت الكهرمغنطيسية من أجل املنظمني وواضعي السياسات كي تكون املبادئ التوجيهية  بشأن ا
 وضع املعايري الوطنية؛     ً     عونا  هلم يف

 على لراديويةا املوجات أثر وتقييم لقياس الالزمة األدوات لديها ليست النامية البلدان معظم أن )ط
 اإلنسان، جسم

 

 

  
_______________ 

ا ة الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا                   ً              تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزري 1
 مبرحلة انتقالية.

مبادئ توجيهية للحد من التعرض للمجاالت الكهربائية واملغنطيسية والكهرمغنطيسية املتغرية مع الوقت  2
 .GHz 300( - Health Physics 74(4): 494-522; 1998 (حىت

3 2005-C95.1™IEEE Std  تعلق ي بشأن مستويات السالمة فيما مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات، معيار معهد
 .GHz 300 إىل kHz 3بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية للرتددات الراديوية، 



711 Res. 176  

 

 الثالثة املكاتب مديري يكلف أن يقرر

بشأن  معلومات ومنها الكهرمغنطيسية للمجاالت بالتعرض تتعلق معلومات ونشر جبمع 1
االت قياس منهجيات  البلدان يف سيما ال الوطنية، اإلدارات مساعدة أجل من الكهرمغنطيسية، ا
 مناسبة؛ وطنية تنظيمية قواعد وضع يف النامية،

َ  املراج ع( 72هذا القرار والقرار  مع مجيع املنظمات املعنية لتنفيذبالعمل عن كثب  2 مامات، احل يف     
َ  املراج ع( 62) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، والقرار 2016 ) للمؤمتر 2017بوينس آيرس،  يف     

 العاملي لتنمية االتصاالت، من أجل مواصلة املساعدة التقنية املقدمة للدول األعضاء وتعزيزها،

 ومدير ويةالرادي االتصاالت مكتب مدير مع بالتعاون ،االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف
 االتصاالت تقييس مكتب

 النامية لدانالب احتياجات من أجل حتديد أو دولية إقليمية عمل وورش دراسية حلقات بتنظيم 1
االت قياس جمال يف البشرية القدرات وبناء  البشري عرضبالت يتعلق فيما الكهرمغنطيسية ا
االت؛ هلذه  ا

 واملوارد اتاخلرب  تبادل خالل من التعاون على املناطق خمتلف يف األعضاء الدول بتشجيع 2
 مجيع ساعدةمل األمر، لزم إذا إقليمي مركز ذلك يف مبا للتعاون، إقليمية آلية أو جهة اتصال وحتديد
 والتدريب؛ القياس جمال يف املنطقة يف األعضاء الدول

آلثار ا الستقصاء الالزمة العلمية الدراسات مواصلة إجراء على املعنية املنظمات بتشجيع 3
االت إلشعاعات احملتملة الصحية  اإلنسان؛ جسم على الكهرمغنطيسية ا

 احملتملة الصحية اراآلث من التخفيف يف للمساعدة الالزمة التوجيهية واملبادئ التدابري بصياغة 4
االت إلشعاعات  ؛على جسم اإلنسان الكهرمغنطيسية ا

 الحتادا توصيات اتباع من للتأكد دورية استعراضات إجراء على األعضاء الدول بتشجيع 5
 ،الكهرمغنطيسية للمجاالت بالتعرض يتعلق األخرى ذات الصلة فيماواملعايري الدولية 
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 ديوية ومديرالرا االتصاالت مكتب مدير مع بالتعاون ،االتصاالت تقييس مكتب مدير يكلف
 تنمية االتصاالت مكتب

االت  يف باملشاركة  لعاملية، كجزءا الصحة الذي جتريه منظمةالكهرمغنطيسية الربنامج اخلاص با
 تعرضبشأن ال دولية معايري وضع لتشجيع األخرى الدولية املنظمات مع التعاونية اجلهود من

 ،الكهرمغنطيسية للمجاالت

 الثالثة املكاتب مديري مع بالتشاور العام، األمني يكلف

رار من أجل الق هذا تنفيذ حول سنوية دورة كل يف جملس االحتاد على لعرضه تقرير بإعداد 1
 تقييمه؛

 القرار، هذا تنفيذ أجل من ذةاملتخ التدابري بشأن املقبل املفوضني املندوبني مؤمتر إىل تقرير بتقدمي 2

 األعضاء الدول يدعو

وغريه من  الحتاداإىل اختاذ التدابري املناسبة للتحقق من االمتثال للمبادئ التوجيهية اليت يضعها  1
 للمجاالت الكهرمغنطيسية؛يتعلق بالتعرض  الصلة فيما املنظمات الدولية ذات

االت  2 إىل تنفيذ آليات تعاون على املستوى دون اإلقليمي حليازة املعدات الالزمة لقياس ا
 الكهرمغنطيسية؛

إىل إجراء استعراض دوري للتحقق من االمتثال ملستويات اإلشارات الراديوية من جانب اجلهات  3
 وقطاع االتصاالت الراديوية؛االتصاالت             ً                   املعنية وفقا  لتوصيات قطاع تقييس

إىل توعية اجلمهور حول التأثريات الصحية للتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية غري  4
ومات وتوفري معلوإقامة ورش عمل، ونشر مطويات  ،وذلك من خالل تنظيم محالت توعية ،املؤينة

 اخلصوص. ذا من خالل اإلنرتنت

 )2018(املراجع يف ديب،  - )2014بوسان،  (املراجع يف -) 2010غواداالخارا، (
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َ    مراج ع يفال( 177 القـرار  )8201 ،ديب    

 البيني التشغيل وقابلية المطابقة

 ،)2018ديب، ( لالتصاالت الدويل لالحتاد ضنياملفو  املندوبني مؤمتر إن

 يقر إذ

َ       املراج ع يف ديب( 197بالقرار  ) أ  واملدن  (IoT)هلذا املؤمتر، بشأن تيسري إنرتنت األشياء  )2018،     
تمعات الذكية املستدامة،  َ       املراج ع يف ديب( 200والقرار وا هلذا املؤمتر، بشأن برنامج التوصيل  )2018،     

، مبا يف ذلك (ICT)من أجل التنمية العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  2030 يف
 ؛، لصاحل التنمية املستدامةالنطاق العريض

َ              (املراج ع يف احلمامات،  76بالقرار  )ب ، (WTSA)للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت ) 2016     
 1ومساعدة البلدان النامية (C&I)بشأن الدراسات املتعلقة باختبارات املطابقة وقابلية التشغيل البيين 

للجمعية العاملية ) 2016(احلمامات،  96 والقراروالربنامج املستقبلي احملتمل اخلاص بعالمة االحتاد، 
من أجل مكافحة  (ITU-T) لتقييس االتصاالت، بشأن دراسات قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد

) 2016 (احلمامات، 98والقرار األجهزة املزيفة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
تمعاتالعاملية لتقييس االتصاالت للجمعية الذكية  ، بشأن تعزيز تقييس إنرتنت األشياء واملدن وا

 ؛من أجل التنمية العاملية

َ   املراج ع ( 47بالقرار  )ج ني ، بشأن حتساالتصاالت لتنمية العاملي ) للمؤمتر2017بوينس آيرس،  يف    
ذلك اختبارات               ّ                          وتطبيقها الفع ال يف البلدان النامية، مبا يفاملعرفة بتوصيات االحتاد الدويل لالتصاالت 

 ؛املطابقة وقابلية التشغيل البيين لألنظمة املصنعة مبوجب توصيات االحتاد

_______________ 
ا ن ال                   ً                                                                   تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدا 1 يت متر اقتصادا

 مبرحلة انتقالية.
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َ     املراج ع يف ( ITU-R 62-1بالقرار  ) د ، بشأن الدراسات ) جلمعية االتصاالت الراديوية2015جنيف،     
وقابلية التشغيل  (ITU-R)قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد املتعلقة باختبارات املطابقة مع توصيات 

 ؛البيين لتجهيزات وأنظمة االتصاالت الراديوية
 ؤمتر،امل هذاوإىل  جملس االحتادإىل مكاتب االحتاد  وبالتقارير املرحلية اليت قدمها مدير  )ه 

 إىل يشري وإذ
 (ITU-D) باالحتاد لقطاع تنمية االتصاالت 4/2العمل الذي مت االضطالع به يف إطار املسألة  ) أ 

 ؛(C&I) يينأجل تنفيذ برامج املطابقة وقابلية التشغيل الب تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية منبشأن 
 باالحتاد لقطاع تقييس االتصاالت 11 تالعمل الذي مت االضطالع به يف إطار جلنة الدراسا )ب

، (CASC)املطابقة  يف ذلك اللجنة التوجيهية لتقييم ، مباالتشغيل البييناملطابقة وقابلية بشأن برامج 
 ؛املزيفة وبشأن مكافحة معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مشروعات  بدأت بالفعل يفاالحتاد بأن العديد من جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت  )ج
 مع توصيات قطاع تقييس االتصاالت؛ إرشادية بشأن املطابقة

أنه مستمر ملطابقة املنتجات و إعالمية وطوعية  بيانات قاعدة أطلق االتصاالت تقييس قطاع أن )د 
يف تزويدها بتفاصيل معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت خضعت لالختبار فيما يتعلق 

 ؛مبطابقتها لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت
ع مت إنشاء موقع إلكرتوين لبوابة املطابقة وقابلية التشغيل البيين اخلاصة باالحتاد وأنه خيضأنه  )ه 

 ؛للتحديث باستمرار
عض املطابقة وقابلية التشغيل البيين تسهيل قابلية التشغيل البيين لب اتأن بإمكان اختبار  و )

 ؛(IMT-2020) 2020-الدولية قلةاملتن واالتصاالت (IoT) التكنولوجيات الناشئة مثل إنرتنت األشياء
 دار الشهاداتاملعتمدة إلصتعمل بالتعاون مع اهليئات أن اللجنة التوجيهية لتقييم املطابقة  ز )

) بشأن وضع خطة مشرتكة إلصدار الشهادات من أجل تقييم (IEC) (مثل اللجنة الكهرتقنية الدولية
 ،لتوصيات قطاع تقييس االتصاالتمطابقة معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 وإذ يقر كذلك
ع                       ُ                                  وقابلية التشغيل البيين ت ستعمل حلماية املستهلكني والشبكات وملن املطابقةإجراءات بأن  ) أ 

 املعدات الراديوية؛ بنيالتداخل 
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وقابلية التشغيل البيين على نطاق واسع لتجهيزات وأنظمة االتصاالت/تكنولوجيا  املطابقةبأن  )ب
 تنفيذ الربامج والسياسات والقراراتالنقل السلس للبيانات و من خالل  (ICT) املعلومات واالتصاالت

 العامليتكامل وتشجيع ال واملوثوقيةالسوق  يف املتاحةأن تؤدي إىل زيادة الفرص  ميكنذات الصلة، 
 ؛العامليةوالتجارة 

لعديد لبأن التدريب التقين وبناء القدرات املؤسسية بشأن االختبار واملطابقة أدوات ضرورية  )ج
م من أعضاء االحتاد لتنمية  العاملية؛ النهوض بالتوصيليةالذاتية و  قدرا

ملطابقة ااالستفادة من استعمال عمليات تقييم    ً  أيضا  ميكنهم  االحتادأعضاء العديد من بأن  ) د
ل تقييم املطابقة، وذلك من أج احلالية اليت توفرها بالفعل الكثري من هيئات املعايري اإلقليمية والوطنية

 من خالل آليات للتعاون مع هذه املنظمات؛

ملها بأن النـُُهج الدولية القائمة يف تقييم املطابقة توفر بنية حتتية متينة تؤدي مهامها جيداً وتستع ) ه
 لدان النامية؛أيضاً الب

(تقييم  1إىل أن تصل الدعامة  "ITU" االحتادعالمة تأجيل اختاذ قرار بشأن تنفيذ بأنه سيتم  ) و
لس لعام    ً  نضجا  (إىل مرحلة أكثر املطابقة) من خطة العمل   ؛)2012 دورة ا

تساهم يف الدول األعضاء يف االحتاد  (MSME)بأن الشركات بالغة الصغر والصغرية واملتوسطة  ) ز
كنولوجيات النفاذ إىل تذلك االقتصاد الرقمي، اللذين يدعمهما  يف بشكل كبري يف االقتصاد، مبا

 ميسورة التكلفة وقابلة للتشغيل البيين؛

دف وضع إجراء لالعرتاف خبرباء االحتاد  (CASC)بأن اللجنة التوجيهية لتقييم املطابقة  )ح  ُ                                     أ نشئت 
 بار،قطاع تقييس االتصاالت لتنفيذ إجراء لالعرتاف مبختربات االخت ووضع إجراءات تفصيلية يف

 اعتباره وإذ يضع يف

لس اخطة العمل املتعلقة بربنامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين بصيغتها احملدثة يف دورة  ) أ 
ا يف 2013 لعام بناء  3)فعاليات قابلية التشغيل البيين،  2)تقييم املطابقة،  1) اليت تتمثل دعاما

 لنامية؛البلدان ا إقامة مراكز اختبار وأنظمة املطابقة وقابلية التشغيل البيين يف 4)القدرات، 
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توفري و أن بعض البلدان، وخاصة البلدان النامية، مل تكتسب بعد قدرة اختبار التجهيزات  )ب
 الضمانات للمستهلكني لديها؛

مطابقة جتهيزات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للقواعد  أن زيادة الثقة يف )ج
 واملعايري السارية سيؤدي إىل زيادة فرص قابلية التشغيل البيين بني التجهيزات اليت ينتجها خمتلف

جات ت وستساعد البلدان النامية على اختيار منتالصانعني واحلد من التداخالت بني أنظمة االتصاال
 ؛تتسم جبودة عالية

لصغرية ااملطابقة وقابلية التشغيل البيين لألعمال التجارية، مبا يف ذلك الشركات أمهية  ) د
يا االتصاالت/تكنولوجوشباب املطورين عند تصميم وتطوير وتسويق معدات  (SME) واملتوسطة

 ؛املعلومات واالتصاالت

أنه إىل جانب توصيات قطاع تقييس االتصاالت، هناك عدد من املواصفات بشأن اختبار  ) ه
ات معنية بوضع منظمهيئات أخرى لتقييم املطابقة و املطابقة وقابلية التشغيل البيين وضعتها 

 ومنتديات واحتادات ُأخرى؛ (SDO) املعايري

، ولكنه زيفةاملال يضمن التشغيل البيين لألجهزة أو كشف األجهزة  وحده أن اختبار املطابقة و )
 ؛املعيار احملددما يتوافق مع  يوفر ضماناً على أن تنفيذ معيار

ساعد تكن أن مي اليت تشمل إصدار الشهادات واالختبار والتفتيش، تقييم املطابقةعملية أن  ) ز
 ة؛سيما يف البلدان النامي ، والاملزيفةمكافحة أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  يف

لنامية أن تكاليف إنشاء خمتربات لتنفيذ برامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين مرتفعة يف البلدان ا ح)
 سواء تعلق األمر بالتكاليف الرأمسالية أو التكاليف التشغيلية؛

 التطور السريع           ً    انتظام نظرا  إىلأن خمتربات املطابقة وقابلية التشغيل البيين يلزم حتديثها ب ط)
 الطرفية، للتكنولوجيات واملعدات واألجهزة

 يقرر

َ   املراج ع ( 76 تأييد أهداف القرار 1 َ   املراج ع ( 62 ، والقرار)2016احلمامات،  يف     ) 2015جنيف،  يف    
َ   املراج ع ( 47 والقرار لتشغيل اوخطة العمل املتعلقة بربنامج املطابقة وقابلية ) 2017بوينس آيرس،  يف    

لس  ؛)C14/24(Rev.1) (الوثيقة 2014 دورته لعام يف البيين اليت استعرضها ا
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املطابقة بشأن  للمعلومات االسرتشاديةفيه قاعدة البيانات  تنفيذ برنامج العمل هذا، مبامواصلة  2
 عنيبوذلك بالتشاور مع كل منطقة واألخذ  ؛قاعدة بيانات وظيفية كاملة وتطويرها كي تكون

املطابقة شأن بالنتائج واآلثار اليت قد تنجم عن قاعدة البيانات االسرتشادية للمعلومات  ) االعتبار: أ
 ؛رى)األخ وضع املعايريعلى الدول األعضاء وأعضاء القطاعات وأصحاب املصلحة (مثل منظمات 

ّ                       سد  الفجوة التقييسية فيما أثر قاعدة البيانات يف ب) املسؤولية ائل مس ج) ؛يتصل بكل منطقة  
ئج نتا وذلك مبراعاة ؛والدول األعضاء وأعضاء القطاعات وأصحاب املصلحة لالحتاد احملتملة

 البيين؛ بشأن املطابقة وقابلية التشغيل االحتاداملشاورات اإلقليمية اليت أجراها 

 ،البيين لتشغيلاإنشاء مراكز إقليمية ودون إقليمية للمطابقة وقابلية  النامية يف البلدانمساعدة  3
اوحس االقتضاء قابلية التشغيل البيين حسباملطابقة و مالئمة إلجراء اختبارات   ب احتياجا

 املعنية الدولية تواهليئا ،واإلقليمية الوطنية ،احلكومية وغري احلكومية املنظمات مع التعاون وتشجيع
 ؛بتقييم املطابقة

جل القطاعات والكيانات املعنية، من أتسهيل التعاون بني االحتاد والدول األعضاء وأعضاء  4
ية إنشاء مراكز لتقييم املطابقة وقابلية التشغيل البيين بتكلفة أقل (مثل استخدام املختربات االفرتاض

سيما من                    ُ                                                         من أجل االختبار عن ب عد) على املستويات الوطنية واإلقليمية واإلقليمية الفرعية، وال
 أجل البلدان النامية،

 تقييس االتصاالت ف مدير مكتبيكل

ياجات كل االعتبار احت               ً   مجيع املناطق آخذا  يف وإجراء دراسات التقييم يفمبواصلة التشاور  1
لساليت وافق عليها خطة العمل  ، بشأن تنفيذمنطقة ُ     ناء القد رات فيها التوصيات بشأن ب ، مباا        

 اون مع مدير مكتبالبلدان النامية بالتع إنشاء مرافق اختبار يف البشرية واملساعدة يف
 ؛(BDT) االتصاالت تنمية

زيادة لمبواصلة تنفيذ مشروعات إرشادية بشأن املطابقة مع توصيات قطاع تقييس االتصاالت  2
 العمل؛                          ً    قابلية التشغيل البيين وفقا  خلطة
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دف تعزيز قابلية التشغيل البيين من خالل 3  املطابقة؛ بتحسني وتعزيز عمليات وضع املعايري 

 هذا القرار على األمد الطويل؛لتنفيذ  العملخطة       ِّ           بأن حيد ث باستمرار  4

لس إىل مرحلية تقارير بتقدمي 5  الدراسات؛ ذلك نتائج القرار، مبا يف هذا تنفيذ عن ا

                                                     ً                      بأن يقوم، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية االتصاالت واستنادا  إىل املشاورات املذكورة  6
ليها أعاله، بتنفيذ خطة العمل اليت وافق ع "االتصاالت تقييس مكتب مدير يكلف"من  1 الفقرة يف

لس  ،2013 دورته لعام وراجعها يف 2012 دورته لعام يف ا

قييس مدير مكتب ت مع الوثيق بالتعاون يلي، االتصاالت مبا تنمية مكتب مدير يكلف
 الراديوية االتصاالت مكتب االتصاالت ومدير

َ   املراج ع ( 47 القرار تنفيذ يف   ً ما  قد املضي 1 واألجزاء ذات الصلة من ) 2017بوينس آيرس،  يف    
لس إىل تقرير خطة العمل وتقدمي  الصدد؛ ذا ا

 غري املطابقة؛ بالتجهيزات معاجلة شواغلها اخلاصة يف األعضاء الدول مساعدة 2

مواصلة القيام بأنشطة عملية لبناء القدرات بالتعاون مع املؤسسات املعتمدة واالستفادة من  3
ة اليت ذلك ما يتعلق مبنع تداخالت االتصاالت الراديوي ، مبا يفاالحتادالنظام اإليكولوجي ألكادميية 

 ؛واالتصاالت تتسبب فيها أو تعاين منها جتهيزات تكنولوجيا املعلومات

 :من برنامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين 4و 3 لدعامتنيايف إطار  4
إذكاء الوعي بإمكانية تطبيق برامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين على تطبيقات معينة  أ ) 

 ؛األشياء إلنرتنت
ك الشركات واختبار االمتثال لدعم املطورين، مبا يف ذل التقنيةاللوائح  بشأنوفري بناء القدرات ت ب)

تكنولوجيا املعلومات /معدات االتصاالت عند تصميمالصغرية واملتوسطة والشباب، 
م لتمكينهم واالتصاالت  ؛إىل األسواق احمللية واإلقليمية والعاملية النفاذمن  اخلاصة 

استعمال صندوق االحتاد للتمويل االبتدائي اخلاص باملشاريع وتشجيع الوكاالت املاحنة على  5
ز متيز تابعة                     ُ                يف مراكز االختبار اليت ت عتمد لتكون مراكوالتدريب بناء القدرات لالسنوية  متويل الربامج

 لالحتاد؛
  



719 Res. 177  

 

ا وحتديد مراكز اختبار إقليمية وإقليمية فرعية لتكنو  مساعدة البلدان النامية يف 6 لوجيا بناء قدرا
بالتعاون  القتضاء،حسب ا الحتاد،مراكز متيز لمبثابة البلدان النامية لتكون  املعلومات واالتصاالت يف

البيين للتجهيزات  التشغيلقابلية        َ                                                    مع املكتب ني اآلخرين، لكي تكون قادرة على أداء اختبار املطابقة و 
ا، وفقا  للتوصيات ذات الصلة، مبا يف ات معنية بتقييم ذلك إنشاء هيئ                                  ً                         واألنظمة، مبا يناسب احتياجا

ا، حسب االقتض املطابقة أو  اء؛االعرتاف 

ا يف جمال تقييم واختبار املطابقة، من أجل  7 مساعدة الدول األعضاء على النهوض بقدرا
 ؛مكافحة األجهزة املزيفة وتوفري اخلرباء يف البلدان النامية

   ً                     وصا  فيما يتعلق بالتقييم وخص مع هيئات املطابقة وقابلية التشغيل البيين اإلقليمية، التعاونتعزيز  8
 التقين للمطابقة،

 جملس االحتاد يدعو

 للمسامهة الالزمة ريالتداب مجيع املكاتب الثالثة واختاذ مديرو يقدمها اليت التقارير يف النظر إىل 1
 القرار؛ هذا أهداف حتقيق يف

 القرار؛ هذا أنبش احملرز التقدم عن القادم املفوضني املندوبني مؤمتر إىل تقرير تقدمي إىل 2

إىل مرحلة من خطة العمل  1أن تصل الدعامة احتمال إدخال عالمة االحتاد، بعد  إىل النظر يف 3
    ً                                                نضجا ، مع مراعاة التبعات التقنية واملالية والقانونية؛أكثر 

اد على وإتاحة حصول أعضاء االحتاالختبار  االحتاد لالعرتاف مبخترباتإىل دعم تنفيذ إجراء  4
 ا، االختبار املعرتف مبخترباتقائمة 

 يدعو األعضاء

 الختبارات خضعت اليت املنتجات عن بتفاصيل للمطابقة االسرتشادية البيانات قاعدة تزويد إىل 1
 والثاين ألولا الطرف( املعتمدة املختربات يف االتصاالت تقييس لقطاع ذات الصلة التوصيات
 أو حمافل يف املعتمدة اإلجراءات مبوجب أو الشهادات إلصدار املعتمدة اهليئات يف أو) والثالث
 ؛ITU-T A.5     ً        وفقا  للتوصيةاملؤهلة  املعايري وضع منظمات
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أعمال جلان  قدها ويفتيسري ع االحتادأحداث قابلية التشغيل البيين اليت يتوىل  يف املشاركة إىل 2
 البيين؛ التشغيل وقابليةبقضايا املطابقة  املتعلقة االحتاددراسات 

 وقابلية ابقةاملط اختبارات جمال يف النامية البلدان قدرات بناء يف نشط بدور االضطالع إىل 3
 وخدمات جهيزاتلت توريد عقد أي إطار وخاصة يف العملي، التدريب ذلك يف امب البيين، التشغيل
 البلدان؛ هذه إىل االتصاالت وأنظمة

، ربية القائمةأو تيسري استعمال البىن التحتية املخت إىل دعم إنشاء مرافق إقليمية الختبار املطابقة 4
 ؛البلدان النامية خاصة يف

قة للمطابقة وقابلية منسُ    أ طر للنهوض بوضع  االحتاددراسات التقييم اليت جيريها  إىل املشاركة يف 5
 املناطق، التشغيل البيين يف

 ITU-T A.5 للتوصية     ً وفقا   املؤهلة املنظمات يدعو
 الروابط تقاسمو  االحتادب اخلاصة االسرتشادية للمطابقة البيانات قاعدة أنشطة يف املشاركة إىل 1

 ما، مبنتج خلاصةا واملعايري التوصيات من املزيد إىل يشري حبيث حمتواها إلثراء متبادل أساس على
 ؛للمستعملني االختيارات املتاحة نطاق وتوسيع عرض منتجات املوردين من املزيد وإتاحة

ّ    ييس رها اليت النامية البلدان قدرات بناء وأنشطة برامج يف شاركةإىل امل 2  تقييس كتبم من كل    
 انالبلد خرباء أمام     ً فرصا   منها يهيئ ما سيما ال ،(BDT) االتصاالت تنمية ومكتب (TSB) االتصاالت

 العملية، اخلربة الكتساب -      ً                 خصوصا  من شركات التشغيل -النامية 

 األعضاء الدول يدعو
 القرار؛ هذا تنفيذ يف املسامهة إىل 1

 القرار؛ هذا يذتنف يف االحتاد مساعدة على واإلقليمية الوطنية كيانات االختبار  تشجيع إىل 2

 للتوصل صاالتقطاع تقييس االت توصيات إىل        ً استنادا   املطابقة لتقييم وإجراءات نظم اعتماد إىل 3
 لتشغيلا قابلية احتماالت من أعلى مستوى وإىل التجربة، جودة/اخلدمة جودة من أعلى درجة إىل

 واألنظمة؛ واخلدمات للتجهيزات البيين
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 الصعيد على نشأةامل املطابقة تقييم أنظمة باستعمال املزيفة التجهيزات ملكافحة    ً معا   العملإىل  4
 ،اإلقليمي أو/و الوطين

 كذلك  األعضاء الدول يدعو
ّ                  كي تتمك ن اجلمعية من دراسة  2019 عام القادمة يف الراديوية االتصاالت مجعية يف املسامهة إىل        

 .غيل البيينضرورية فيما يتعلق باملطابقة وقابلية التش واختاذ اإلجراءات اليت تراها املناسبة اإلجراءات
 

 )2018(املراجع يف ديب،  - )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010غواداالخارا، (
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 )2010 (غواداالخارا، 178القـرار 

 الجوانب التقنية بشأندور االتحاد في تنظيم العمل 
 اإلنترنت من أجل دعملشبكات االتصاالت 

 )،2010 إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (غواداالخارا،

 إذ يضع يف اعتباره

ألن تعزيز  امسني بني مجيع بلدان العاملأن بناء جمتمع املعلومات يقتضي التعاون واملشاركة احل أ ) 
تمع سيكون له بالتأكيد تأثري إجيايب على سد الفجوة  الرقمية؛ هذا ا

عضاء يف يئة بيئة تسمح للدول األتتمثل يف أن إحدى اخلطوات األوىل اليت جيب اختاذها  ب)
داخل االحتاد عاون تعزيز الت الكفيلة بالتقدم يف عمليةالوسائل  االحتاد وأعضاء قطاعاته باستكشاف

وحتديد آليات جديدة تساعده على أداء دوره اجلديد واالضطالع باملسؤوليات اجلديدة  وتدبر
 به، املنوطة

 وإذ يضع يف اعتباره كذلك

تمع املعلومات ا تعرب بوضوح عن مبادئ القمة اليتأن الفقرة املتعلقة "بالتنفيذ واملتابعة"  أ )  لعاملية 
 ؛املعلومات بشأن جمتمع تونس                              ً       ً              التوجيهية وأنشطتها، تشكل جزءا  أساسيا  من برنامج عمل وخطوطها

أن الفقرة املتعلقة "بالتنفيذ واملتابعة" من برنامج عمل تونس عينت االحتاد كإحدى اجلهات  ب)
 القمة؛ احملتملة لتنسيق وتيسري خطوط العمل اليت وضعتها

ً                      أن كال  من املؤمتر العاملي لتنم ج) ومؤمتر املندوبني املفوضني  )2006 (الدوحة،ية االتصاالت     
 2العمل جيم يتعلق خبط بالدور القيادي الذي جيب أن يقوم به االحتاد فيما اعرتفا ،)2006 (أنطاليا،

بناء الثقة واألمن يف استعمال تكنولوجيا ( 5وخط العمل جيم )البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت(
 ،)(ICT) االتاملعلومات واالتص
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 وإذ يالحظ

 القمة؛ تسمح مبواصلة حتسني أعماله كمسهل لتوجيهاتاحلاجة إىل تعزيز االحتاد مبنحه هياكل  أ ) 

ا يف دعم التشغيل البيين ب)  لإلنرتنت؛ أمهية شبكات االتصاالت وخدما

القدرة اليت أظهرها االحتاد على مر الزمن للجمع بني خمتلف الكيانات العاملة يف قطاع  ج)
تقنية بشأن اخلاصة، من أجل وضع توصيات  واهليئاتاالتصاالت، أي اإلدارات 

 ؛االتصاالت شبكات

تعلق خبطوط ي احلاجة إىل حتديد جهات اتصال داخل قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد فيما د )
) للجمعية العاملية لتقييس 2008 (جوهانسربغ، 75      ً       (وفقا  للقرار ذات الصلة املنبثقة عن القمة العمل

ير بطريقة منسقة وشفافة، بشأن تطو  من العملأعضاء االحتاد  لتمكني مجيع، وذلك االتصاالت)
ا بكاتالشتطور  تيسرياإلنرتنت بغية  من أجل دعماجلوانب التقنية لشبكات االتصاالت   وقدر

 املسامهة، واستمراريتها وقابلية تشغيلها البيين وأمنها من خالل العمل القائم على

 تغيب عن باله وإذ ال

وظائف  تتمثل من دستور االحتاد اليت حتدد وظائف قطاع تقييس االتصاالت: " 17 املادة أ ) 
تنص عليها  ماكقطاع تقييس االتصاالت يف الوفاء بأهداف االحتاد املتعلقة بتقييس االتصاالت،  

من هذا الدستور، مع مراعاة االعتبارات اخلاصة بالبلدان النامية، وذلك من خالل إجراء  1 املادة
ذا الشأن، بغية حتقيق التوح يد دراسات حول املسائل التقنية والتشغيلية والتعريفية، واعتماد توصيات 

 "؛القياسي يف جمال االتصاالت على الصعيد العاملي
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على  من اتفاقية االحتاد اليت حتدد مسؤوليات اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت، 13 ادةامل ب)
 :التايل النحو

 يلي: من الدستور، مبا 104                   ً            تضطلع اجلمعية، وفقا  ألحكام الرقم 3"
...  
إذا كانت احلاجة تدعو إىل االحتفاظ بأفرقة أخرى أو حلها أو إحداث أفرقة  تقرر ما و )

 رؤسائها؛     ّ              وتعني  رؤساءها ونوابجديدة 
تعتمد تلك األفرقة  أعاله، وال 191A تضع اختصاصات األفرقة املشار إليها يف الرقم ز )

 "،توصيات مسائل وال

 يقـرر
كات والعمل بطريقة منسقة وشفافة يف سبيل تطوير اجلوانب التقنية لشب التكيفأن يواصل االحتاد 

ا واستمرارياملساعدة على تطور الشبكات  غيةب ،اإلنرتنت من أجل دعماالتصاالت   تهاوقدر
 املسامهة، البيين وأمنها من خالل العمل القائم على تشغيلهاوإمكانية 

 يكلف األمني العام ومديري املكاتب
ت االتصاالت جوانب شبكا بشأنباختاذ مجيع التدابري الالزمة ألداء االحتاد لدوره يف تنظيم العمل 

 اإلنرتنت، من أجل دعم

 التبالتشاور مع الفريق االستشاري لتقييس االتصا ،يكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت
بعقد مشاورات مفتوحة حول املسامهات اليت يستطيع قطاع تقييس االتصاالت تقدميها يف  1

تمع نتائج تنفيذ  املعلومات؛ القمة العاملية 
ل حتقيق احلايل لقطاع تقييس االتصاالت من أجبتقييم وعرض اقرتاح بشأن تعديالت اهليكل  2

ذه هل آخر ، مع احتمال اقرتاح إنشاء جلنة دراسات أو فريقأعاله "يقـررالتوجيه الوارد حتت "
 بالتحديد؛ املوضوعات

إىل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت  أعاله 2 بتقييم استنتاج التقييم املذكور يف البند 3
 ،2012 عام يف
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 الدول األعضاء وأعضاء القطاعات يدعو

يكلف مدير مكتب تقييس  حتت " 2 إىل املشاركة وتقدمي املسامهات يف التقييم املذكور يف البند
 ،أعاله "االتصاالت الفريق االستشاري لتقييسمع  ، بالتشاوراالتصاالت

  2012 يدعو اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام

مدير مكتب تقييس االتصاالت والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت  إىل حتليل تقرير 1
واملسامهات املقدمة من الدول األعضاء وأعضاء القطاع، والبت يف تعديالت هيكل قطاع تقييس 
االتصاالت من أجل حتقيق اهلدف من حتسني األعمال التقنية اجلارية داخل القطاع بشأن تطوير 

 اإلنرتنت؛ من أجل دعمتصاالت اجلوانب التقنية لشبكات اال

اختاذ اإلجراء الضروري حسب االقتضاء بشأن إنشاء جلنة دراسات مالئمة أو فريق مالئم إىل  2
 .أعاله "ررـيق" إلجناز األهداف املذكورة حتت

 )2010غواداالخارا، (
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َ    مراج ع يفال( 179القـرار   )8201، ديب    

 حماية األطفال على الخط فيحاد الدولي لالتصاالت دور االت

 )،2018ديب، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (

 إذ يعرتف
 املستدامة التنمية خطة: عاملنا حتويل ، بشأن70/1بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  )أ  

 سيما األهداف وال، الذي يتناول جوانب عديدة من قضية محاية األطفال على اخلط، 2030 لعام
 منها؛ 16و 10و 9و 5و 4و 3و 1

َ         (املراج ع يف ديب،  175بالقرار  ب) نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة ) هلذا املؤمتر، بشأن 2018     
 ؛االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة

َ    املراج ع يف( 67 القرارب ج) ، (WTDC) االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر) 2017بوينس آيرس،      
 ؛اخلط على األطفال محاية يف (ITU-D) لالحتاد الدويل لالتصاالت االتصاالت تنمية قطاع دور بشأن

َ    املراج ع يف( 45 القرارب د )  عزيزت آليات، بشأن االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر) 2014 ،ديب     
 االقتحامية؛ ذلك مواجهة ومكافحة الرسائل ا يفمب السيرباين، األمن جمال يف التعاون

 ذات الصلة، األخرى االحتاد بوثائق ه )

 اعتباره إذ يضع يفو 
 وإثراء العامل، يف لألطفال التعليم توفري جمال يف األمهية بالغ     ً دورا   تؤدي اإلنرتنت شبكة أن ) أ 

 األطفال بني القائمة احلواجز من وغريها اللغوية احلواجز ختطي على وتساعد الدراسية املناهج
 البلدان؛ مجيع يف

                        ً       ً                                                  أن شبكة اإلنرتنت أصبحت منربا  رئيسيا  ألنواع كثرية وخمتلفة من األنشطة التعليمية والثقافية  ب)
 لألطفال؛ والرتفيهية

                                     ً        أن األطفال من بني املستعملني األكثر نشاطا  لإلنرتنت؛ ج)
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تمعات احمللية املسؤولني عن أنشطة األطفال قد حيتاجو  أن اآلباء وأولياء األمور واملعلمني د ) ون ا
ُ                نـ ه ج وساطة لكيفية إىل إرشادات بشأن   ؛اخلط محاية األطفال على ُ 

اخلط وإيالء  علىالطفل  متكني يف              ً          اخلط دأبت دوما  على النظر على األطفال محاية مبادرات أن ) ه
 وبني األذى نم احلماية يف األطفال حقوقني ب على قدم املساواة التوازن لتحقيق الواجب االعتبار
 ؛اإلنرتنت ونفاذهم كذلك إىل الفرص املتاحة يف والسياسية املدنية همحقوق

االحتيال للمخاطر و  األطفال من االستغالل وتعرضهم حلماية                       ً      ً أن مثة حاجة ماسة ومطلبا  عامليا   )و 
 املعلومات واالتصاالت؛عند استخدامهم لإلنرتنت أو عند استخدامهم لتكنولوجيا 

تنامي تطور تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وتنوعها وانتشار النفاذ إليها على الصعيد  )ز 
وتزايد استخدام هذه التكنولوجيات على نطاق واسع من جانب األطفال  ،سيما اإلنرتنت العاملي، ال

 توجيه؛ رقابة أو وساطة أو دون

لوطين أو ا ت استباقية حلماية األطفال على اإلنرتنت على الصعيداختاذ إجراءا الضروري من أن )ح
 ؛باألطفال يتعلق الدويل من أجل معاجلة مسألة األمن السيرباين فيما اإلقليمي أو

ج متعدد أصحاب املصلحة من أجل النهوض التعاون الدويل ومواصلة احلاجة إىل  )ط اتباع 
األدوات  تلفخماملعلومات واالتصاالت ومن أجل استخدام  قطاع تكنولوجيا باملسؤولية االجتماعية يف
ا مبا املتاحة لبناء الثقة يف حيد من  استخدام شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدما

 األطفال؛ املخاطر اليت يتعرض هلا

ضمن  رجوهو مد أن محاية األطفال على اخلط موضوع خيص الصاحل العام على الصعيد الدويل )ي
تمعأ  الدويل؛ ولويات جدول أعمال ا

تعمل ة دوليوطنية وإقليمية و شبكة تعاونية  تضمأن مبادرة محاية األطفال على اخلط  )ك
باالشرتاك مع وكاالت األمم املتحدة األخرى والشركاء اآلخرين من أجل النهوض حبماية األطفال 

 اخلط علىاآلمن مجيع أحناء العامل من خالل تقدمي توجيهات بشأن السلوك  على اخلط يف
 واألدوات العملية املالئمة،
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رو         ِّ إذ يذك 

عالن حقوق الطفل الذي اعتمدته اجلمعية ، وإ(1989) باتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل أ ) 
ف  1989 نوفمرب 20 العامة لألمم املتحدة يف ع ومجي ،اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف به    ُ  واعرت 

 اخلط؛ قرارات األمم املتحدة ذات الصلة املتعلقة حبماية الطفل ومحاية األطفال على

مي الطفل هذه االتفاقية بأن حت يف اتفاقية حقوق الطفل قد تعهدت بأن الدول األطراف يف ب)
من كل أشكال االستغالل واالنتهاك اجلنسي وبأن تتخذ، هلذا الغرض، مجيع التدابري املالئمة الوطنية 

 مشروع؛ أي نشاط جنسي غري مزاولة) محل أو إكراه الطفل على  أ ( والثنائية واملتعددة األطراف ملنع:
غريه من املمارسات اجلنسية غري املشروعة؛  البغاء أو االستخدام االستغاليل لألطفال يف (ب)
 )؛34 العروض واملواد اإلباحية (املادة االستخدام االستغاليل لألطفال يف (ج)

من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق  10                                  ً       بأن على الدول األطراف أن تتخذ، عمال  باملادة )ج
ية، كل املواد اإلباح البغاء ويف واستغالل األطفال يف) بشأن بيع األطفال 2000 الطفل (نيويورك،

اخلطوات الالزمة لتقوية التعاون الدويل عن طريق الرتتيبات الثنائية واملتعددة األطراف واإلقليمية ملنع 
وكشف وحتري ومقاضاة ومعاقبة اجلهات املسؤولة عن أفعال تنطوي على بيع األطفال واستغالهلم 

ا                                       ً                              اإلباحية والسياحة اجلنسية؛ وأن تعزز أيضا  التعاون والتنسيق الدوليني بني ساملواد  البغاء ويف يف لطا
 الدولية؛ احلكومية الوطنية والدولية واملنظمات واملنظمات غري

 2012 يوليو 5 يف املتحدة األمم يف اإلنسان جملس حقوق هاعتمد الذي 20/8بالقرار رقم  )د 
 باحلماية حتظى أن جيب اإلنرتنت، خارج األشخاص ا تعيتم اليت احلقوق نفس أن" أكد والذي
 "؛اإلنرتنت على     ً أيضا  
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تمع املعلومات قد اعرتفت، يف ) ه )، بدور 24 (الفقرة 2005 التزام تونس لعام بأن القمة العاملية 
 اء علىتعزيز منوهم، وحثت الدول األعض محاية األطفال ويف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

نولوجيا سياق تك تعزيز العمل الرامي إىل محاية األطفال من االستغالل والدفاع عن حقوقهم يف
    ً           وبناء  على ذلك،  ؛املعلومات واالتصاالت، وأكدت أن مصاحل األطفال هي من أهم االعتبارات

ف)) االلتزام باستخدام تكنولوجيا 90 حدد برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات (الفقرة
أهداف  فيها مبا ،                                                                      ً علومات واالتصاالت كأداة لتحقيق األهداف والغايات اإلمنائية املتفق عليها دوليا  امل

، وذلك جبملة سبل منها تضمني خطط 2030 خطة التنمية املستدامة لعام التنمية املستدامة الواردة يف
ذاتية التنظيم واألطر يمية والالعمل الوطنية واالسرتاتيجيات اإللكرتونية الوطنية السياسات واألطر التنظ

محاية األطفال والشباب من اإليذاء واالستغالل عن طريق تكنولوجيا  الة يف                    ّ والسياسات األخرى الفع  
 واالتصاالت؛ املعلومات

يدعو الدول األعضاء إىل االعرتاف  الذي ،الصادر عن جملس االحتاد (2009) 1305بالقرار  ) و
من اإليذاء واالستغالل كإحدى قضايا السياسات العامة الدولية وضوع محاية األطفال والشباب مب

 املتعلقة باإلنرتنت؛

َ     (املراج ع يف  1306 القرارب )ز   التابععمل الفريق حيدد والية لس، الذي االصادر عن ) 2015     
مبشاركة الدول األعضاء وأعضاء  ،(CWG-COP) األطفال على اخلطاملعين حبماية و للمجلس 
 سامهة ومشاركة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني؛ومالقطاعات 

ّ    بأنه ن ظ م،  ح) ُ     الذي ع قد يف 2012 لعام املعلومات تمع العاملية القمة منتدى أثناء     ُ   جنيف،      
 بتعاون وثيق حيث اتفق على العمل (COP)اخلط  على األطفال محاية مبادرة يف اجتماع مع الشركاء

 تقدمي من أجل (IWF) اإلنرتنت رصد ومؤسسة (FOSI) سالمة األسرة على اإلنرتنت معهد مع
 األعضاء، الالزمة إىل الدول املساعدة

رو   كذلك        ِّ إذ يذك 

تمع  5أن االحتاد هو املنسق/املسهل خلط العمل جيمب أ )  من خطوط عمل القمة العاملية 
 واالتصاالت)؛ استعمال تكنولوجيا املعلومات (بناء الثقة واألمن يفاملعلومات 

لس ُ                             ط رحت على اجلزء رفيع املستوى من  (COP) أن مبادرة محاية األطفال على اخلطب ب) ا
ّ              ً                                             ، حيث صد ق عليها عامليا  رؤساء الدول والوزراء ورؤساء املنظمات الدولية؛2008 دورة يف         
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أن االحتاد وضع، بالتعاون مع أعضاء مبادرته حلماية األطفال على اخلط، أربع جمموعات من ب )ج
ادئ الفضاء السيرباين، وهي مبادئ توجيهية لألطفال، ومب املبادئ التوجيهية حلماية األطفال يف

ي واضعللصناعة، ومبادئ توجيهية ل، ومبادئ توجيهية وأولياء األمور واملعلمنيتوجيهية لآلباء 
 ؛السياسات

 مورد مواصفة"بعنوان  (ITU-T)قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد ل ITU-T E.1100التوصية  بأن ) د
لة من أجل تقدم موارد ترقيم بدي "الدولية املساعدة خطوط توفري يف استعماله أجل من دويل ترقيم

 العاملي، صعيدال على منسق واحد رقم وطين وضع دون حتول اليت التقنية التغلب على الصعوبات
 تقدمها أن ميكن اليت املسامهات وبأن ،ITU-T E.164 (2009/11) للتوصية 5 اإلضافة يف يرد مثلما
 واألدوات احللول حتديد يف بالغة بأمهية تتسم االتصاالت تقييس لقطاع التابعة الدراسات جلان خمتلف
 أحناء مجيع يف طاخل على األطفال حلماية     َّ  املخص صة الساخنة اخلطوط إىل النفاذ    ِّ تسه ل اليت العملية
 العامل،

 االعتبار وإذ يأخذ يف

 حبماية ينالتابع للمجلس واملع العمل أجراها فريق واملشاورات اإللكرتونية اليت املناقشات ) أ 
 وأنشطة االحتاد األخرى؛ (CWG-COP) اخلط على األطفال

مية            ً                           املتاحة حاليا  على األصعدة العاملية واإلقلي والتنظيمية األدوات التكنولوجية واإلدارية )ب
 رة لتواصل    ِّ امليس   االبتكارية إىل جانب التطبيقات اخلط، على األطفال محاية أجل والوطنية من

ط، اخل على األطفال حلماية األطفال مساعدة خطوط على املكاملات تلقي مراكز مع األطفال
إىل إجياد حلول متاحة وتعميمها على احلكومات وأصحاب  وضرورة مواصلة هذا العمل الرامي

 املصلحة اآلخرين؛

 الوطنية املستويات على اخلط على األطفال محاية جمال يفاالحتاد  ا يقوم اليت األنشطة )ج
 والدولية؛ واإلقليمية

 األخرية؛ السنوات يف البلدان من كثري يف ا املضطلع األنشطة )د 

(سان خوسيه،   (BYND2015) 2015القمة العاملية للشباب ملا بعد عام الدعوة اليت وجهتها  ) ه
تمعات ) للدول األعضاء إىل وضع سياسات جلعل2013كوستاريكا،   إلنرتنتا على احمللية ا

 ومأمونة؛ ساملة
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ا احلكومات واملنظمات غري احلكومية ) و نية واإلقليمية الوط (NGO) األنشطة الكثرية اليت تقوم 
 والدولية ومنظمات الصناعة اليت تشجع تبادل أفضل املمارسات بشأن محاية األطفال على اخلط،

 يقرر

 األطفال سالمة اللتوعية بقضاي     ً منربا   باعتبارها اخلط على األطفال محاية مواصلة تنفيذ مبادرة 1
ا؛ على  اخلط ولتبادل أفضل املمارسات املتصلة 

 أجل من ،1النامية البلدان     ً خاصة   إىل الدول األعضاء، والدعم املساعدة تقدمياالستمرار يف  2
 اخلط؛ على األطفال محاية خرائط طريق بشأن مبادرة وتنفيذ وضع

 ؛ملعنينيا املصلحة أصحاب مع اخلط بالتعاون على األطفال مواصلة تنسيق مبادرة محاية 3

       ً    استنادا  إىل  ،ماية األطفال على اخلطاملعنيني حبمجيع أصحاب املصلحة تعزيز التعاون بني  4
ال، األعمال املنجزة يف  الدول األعضاء؛ لفائدة هذا ا

، ألعضاءالدول ااملعنية من أجل دعم  ع املنظمات الدوليةمواصلة اجلهود املبذولة باالشرتاك م 5
فال على اخلط محاية األط أنشطة لبناء القدرات والتوعية يف جمال االخنراط يف بناء على طلبها، يف

تمعات احمللية، وممثلي القطاعني العام واخلاص املعنيني،  تستهدف اآلباء وأولياء األمور واملعلمني وا

 جملس االحتاديطلب من 

 على ليسهل اخلط يف عمله على األطفال حبماية استمرار فريق العمل التابع للمجلس واملعين 1
م التقدم األعضاء موت مبسامها  خلط؛ا على األطفال محاية االحتاد يف دور بشأن وجيها

ابع للمجلس الت عملالفريق  ومشاركتهم يف املصلحة أصحاب مجيعإسهام  العمل على تيسري 2
 ؛ارالقر  هذا تنفيذ يف التعاون من قدر أقصى لضمان املعين حبماية األطفال على اخلطو 

  
_______________ 

ا  1                     ً                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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ع فريق حبماية األطفال على اخلط على التواصل متشجيع فريق العمل التابع للمجلس واملعين  3
، (CWG-Internet) العمل التابع للمجلس واملعين بقضايا السياسة العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنت

يا ذات الصلة القضا إجناز العمل يف حسب االقتضاء، من أجل املسامهة بطريقة مفيدة للطرفني يف
 التابعني للمجلس؛إطار والييت فريقي العمل هذين  يف

تشجيع فريق العمل التابع للمجلس واملعين حبماية األطفال على اخلط على أن جيري قبل  4
اجتماعاته مشاورات على اخلط للشباب ملدة مقرتحة كافية لالستماع إىل آرائهم ورؤاهم بشأن خمتلف 

 املسائل املتعلقة حبماية األطفال على اخلط؛

ق الصادرة املتعلقة بقضايا محاية األطفال على اخلط للجمهور بدون مواصلة إتاحة مجيع الوثائ 5
 محاية بكلمة مرور،

 يكلف األمني العام

ا منظمات األمم املتحدة األخرى يفمبواصلة حتديد  1 ال هذا األنشطة اليت تضطلع  والتنسيق  ،ا
دف إقامة شراكات لتعظيم وتوحيد اجلهود يف  ام؛اهل الهذا ا معها حسبما يتناسب، 

 من املسألة ذه املعنية واهليئات األخرى املتحدة األمم وكاالت بتنسيق جهود االحتاد مع 2
 حبماية تعلقت وأدوات وإحصاءات مفيدة مبعلومات العاملية القائمة املستودعات املسامهة يف أجل

 اخلط؛ على األطفال

 تعزيزه؛جبهود محاية األطفال على اخلط و برعاية مستودع املوارد القائم على اإلنرتنت املتعلق  3

أنشطة االحتاد مع املبادرات األخرى املماثلة اجلارية على املستويات الوطنية مبواصلة تنسيق  4
 ؛األنشطة التداخل احملتمل بني هذهواإلقليمية والدولية للقضاء على 

ذا القرار أعضاء مبادرة محاية األطفال على اخلط بإحاطة 5 ألمم األمني العام لوكذلك ،     ً           علما  
 اخلط؛ محاية األطفال على زيادة مشاركة منظومة األمم املتحدة يف دفاملتحدة 

 ؛فوضنيامل بتقدمي تقرير مرحلي عن تنفيذ هذا القرار إىل املؤمتر املقبل للمندوبني 6
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 لى اخلطع املعين حبماية األطفالالتابع للمجلس و  عملالفريق  وتقارير وثائق نشر واصلةمب 7
 حبيث األمور، ذهه مثل يف ةاملشارك املصلحة واجلهات صاحبة الدولية املنظمات مجيع لىوتوزيعها ع

 ؛كامل  بشكل تتعاون أن ميكن

بتشجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات على تقدمي أفضل املمارسات بشأن القضايا املتعلقة  8
 اخلط، حبماية األطفال على

 ومديري املكاتبيكلف األمني العام 

 تطبيق بفعالية علقيت فيما اخلط على األطفال محاية بتنفيذ املتصلة األنشطة مبواصلة تنسيق 1
 العامة؛ واألمانة املكاتب بني األنشطة يف التداخل لتفادي ،"يقرر" من 3و 2و 1 الفقرات

لالحتاد إلثرائها  يناملوقع اإللكرتو  يف صفحة مبادرة محاية األطفال على اخلط حتسني على بالعمل 2
 املتاحة، املوارد ضمن املستخدمني، من أجل مجيع باملعلومات

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

لس، إىل سنوي تقرير برفع 1 َ    املراج ع يف( 67 القرار تنفيذ بشأن االقتضاء، حسب ا بوينس      
 ؛)2017آيرس، 

 العمل وفريق اخلط على األطفال حبماية واملعينالعمل التابع للمجلس  فريق مع الوثيق بالتعاون 2
 النواتج أفضل حتصيل غيةب باإلنرتنت، املتعلقة الدولية العامة السياسات بقضايا التابع للمجلس واملعين

 يميةاإلقل املبادرات ومع االتصاالت تنمية بقطاع الدراسة مسائل على العمل خالل من املمكنة
 اخلط، ويف الوقت ذاته، جتنب ازدواجية اجلهود؛ على األطفال حبماية املتعلقة

بأن ينسق مع املبادرات األخرى املماثلة اجلارية على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية،  3
ال اهلام اجلهود يف تعظيمبغية إقامة شراكات من أجل   ؛هذا ا

 اخلط؛ على األطفال محايةملوضوع  ممكن قدر ألقصى انتباهها بلفت النامية البلدان مبساعدة 4
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 الشركاء عم حسب االقتضاء، بالتعاون االحتاد، وضعها اليت التوجيهية بتحديث املبادئ 5
 اخلط، مع مراعاة التطورات التكنولوجية يف صناعة االتصاالت، مبا يف على األطفال مبادرة محاية يف

 نشرها،فال ذوي االحتياجات احملددة، و ذلك املبادئ التوجيهية املتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقة واألط
 املعنية، باللغات الرمسية الست؛ لالحتاد والكيانات اإلقليمية املكاتب خالل من

ُ                                                                      أ طر منهجية إلنتاج البيانات واإلحصاءات املتعلقة حبماية األطفال على اخلط بغية بنشر  6
من مقارنة البيانات فيما بني البلدان وأقصى تنمية للقدرات من أجل  ممكن حتقيق أقصى حد

 ؛                    ً إنتاج البيانات طوعيا  

احتياجات األطفال ذوي اإلعاقة من خالل محالت توعية حالية ومستقبلية،  بالنظر يف 7
بالتنسيق مع مكتب تقييس االتصاالت وبالتعاون مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة والبلدان  تنفذ
 ؛املعنية

ا الوطنية  8                                      ً                                               باالستمرار يف مساعدة الدول األعضاء، وخاصة  البلدان النامية، يف إعداد اسرتاتيجيا
 حلماية األطفال على اخلط بالتعاون مع أصحاب املصلحة؛

مبواصلة التشجيع على إنشاء برامج تدريبية جلميع أصحاب املصلحة مبا يشمل العمل مع  9
 ،ل على اخلطمبادرة محاية األطفا الشركاء يف

 يكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

 ا احملددةاختصاصا يف إطار كل  االتصاالت باالحتاد، تقييس قطاع دراسات جلان بتشجيع 1
 لتسهيل مليةع وأدوات على مواصلة استكشاف حلول ومع أخذ التطورات التكنولوجية يف االعتبار،

 ؛العامل أحناء مجيع يف اخلط على األطفال حلماية املخصصة الساخنة اخلطوط إىل النفاذ

ا ، كل يف إطار اختصاصااالتصاالت باالحتاد تقييس قطاع دراسات جلانبتشجيع  2
احملددة، ومع أخذ التطورات التكنولوجية يف االعتبار، على إجياد حلول مناسبة ملساعدة 

إلعاقة هم األطفال ذوو ااحلكومات واملنظمات واملعلمني يف محاية األطفال على اخلط (مبن في
 واألطفال ذوو االحتياجات احملددة)؛

بتعزيز التعاون فيما بني جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد، والتواصل مع القطاعني  3
  اآلخرين عند االقتضاء؛
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مبواصلة العمل مع الدول األعضاء، بناء على طلبها، بشأن ختصيص رقم هاتف على أساس  4
 اخلط؛ من أجل محاية األطفال علىإقليمي 

 األطفال مايةحب املتعلقة املختلفة أنشطتها يف االتصاالت تقييس قطاع دراسات جلان مبساعدة 5
 ضاء،االقت حسب الصلة، ذات األخرى اجلهات مع بالتعاون ا القيام يتم حبيث اخلط على

 يدعو الدول األعضاء

ماية فريق العمل التابع للمجلس واملعين حب املشاركة النشطة يف االستمرار يفإىل االنضمام و  1
أن أفضل املعلومات بشمن أجل املناقشة وتبادل  ذات الصلةأنشطة االحتاد  األطفال على اخلط ويف

على حنو شامل بشأن املسائل القانونية والتقنية والتنظيمية واإلجرائية باإلضافة إىل بناء املمارسات 
 اخلط؛ األطفال على من أجل محايةون الدويل، القدرات والتعا

 إىل اآلباء املوجهة املستهلك توعية محالت أجل ومن التثقيف ألغراض معلومات توفري إىل 2
 األطفال توعيةل     ً  عموما ، واجلمهور وأولياء األمور واملعلمني والصناعة وسائر أصحاب املصلحة املعنيني

 املخاطر؛ وتدابري محايتهم من هذه اخلط على مصادفتها ميكن باملخاطر اليت

           ً                                                                 إىل العمل معا  من أجل تنظيم محالت توعية واستحداث برامج تدريبية دورية لضمان محاية  3
 األطفال على اخلط، مع مراعاة الطبيعة املتطورة باستمرار للمخاطر والتهديدات املوجودة على اخلط؛

جمال محاية  ري التشريعية والتنظيمية والتقنية يفإىل تبادل املعلومات بشأن احلالة الراهنة للتداب 4
 األطفال على اخلط؛

إىل دعم مجع وحتليل البيانات وإنتاج اإلحصاءات املتعلقة حبماية األطفال على اخلط، املصنفة  5
التمكني تصميم وتنفيذ السياسات العامة و  مكن، واليت تسهم يفأ، حيثما والسن حبسب نوع اجلنس
الوطنية  ئيةاكاتب اإلحصاملاملقارنة بني البلدان وتشجيع إنتاج البيانات من جانب من إجراء عمليات 

 واجلهات األخرى اليت تنتج البيانات؛

  



 Res. 179 736 

 

الوطين وإدماجها  الصعيد على اخلط على األطفال حلماية أطر وضع يف النظر إىل 6
الوطنية لألمن السيرباين، حسب االقتضاء، مع مراعاة مبادئ االحتاد التوجيهية  االسرتاتيجيات يف

 بشأن محاية األطفال على اخلط؛

 إىل دعم ختصيص موارد لتشغيل خطوط ساخنة خاصة حبماية األطفال على اخلط؛ 7

 ؛اخلط على األطفال حلماية                       َّ  حمددة التصاالت اخلدمة املكر سة أرقام دعم ختصيص إىل 8

سهلة و  املتاحةغريها من أدوات السالمة  أو لآلباء الالزمةأدوات السالمة  استعمال ترويج إىل 9
تمعات واملعلمني أولياء األمورو  لآلباءاملنال   احمللية؛ وا

تمع املدين يف املبادرات وأعمال التنشئة االجتماعية  10 تمعات احمللية ومنظمات ا إىل إشراك ا
 حبماية األطفال على اخلط؛ واحلمالت اليت تتعلق

 بغية املسألة هعلى هذ العاملة واملؤسسات احلكومية املكاتب بني للتعاون فيما آليات إىل وضع 11
 اإلنرتنت، إىل نفاذ الطالب عن إحصائية معلومات مجع

 يدعو أعضاء القطاعات
لس االحتاد واملعين حبماية األطفال ال يف                    ّ إىل املشاركة على حنو فع   1 على  فريق العمل التابع 

األطفال  التكنولوجية حلمايةباألدوات أنشطة االحتاد األخرى، بغية إعالم أعضاء االحتاد  اخلط ويف
 ؛اخلط على

 املخصصة لساخنةا واخلطوط األطفال بني التواصل لتيسري ابتكارية وتطبيقات حلول وضع إىل 2
 اخلط؛ على األطفال ةحلماي

 على ألطفالا محاية أجل من تنفيذها اجلاري واملبادرات العامة السياسات نشر يف التعاونإىل  3
 منها؛ كل  اختصاص حبسب اخلط،

العمل من أجل وضع برامج وأدوات خمتلفة من أجل إذكاء وعي اآلباء وأولياء األمور إىل  4
تمعات احمللية؛  واملعلمني وا

 مع اخلط لىع األطفال حبماية اخلاصة احلديثة التكنولوجية األعضاء باحللول الدول إعالمإىل  5
 املصلحة املعنيني، أصحاب وسائر القطاع أفضل ممارسات مراعاة
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 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات
ة، من يإىل تبادل املعلومات بشأن األساليب العملية لتحديد وإدخال أكثر التكنولوجيات فعال 1

 ؛محاية األطفال على اخلط أجل املسامهة بشكل أفضل يف
 االقتضاء؛ ، حسبITU-T E.1100إىل تطبيق التوصية  2
إىل تعزيز املشاورات بشأن قضايا محاية األطفال على اخلط مع مجيع أصحاب املصلحة  3

 واملسامهة فيها.
 

 )2018(املراجع يف ديب، - )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010غواداالخارا، (
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َ    مراج ع يفال( 180قـرار ال  )8201، ديب    

تعزيز نشر اإلصدار السادس لبروتوكول اإلنترنت واعتماده من أجل 
 (IPv4)االنتقال من اإلصدار الرابع لبروتوكول اإلنترنت تسهيل 

 (IPv6) اإلصدار السادس منه إلى

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت (لالحتاد إن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 اعتباره إذ يضع يف
حتويل عاملنا: خطة التنمية "، بشأن (UNGA)للجمعية العامة لألمم املتحدة  70/1القرار  أ ) 

 ؛"2030 املستدامة لعام
للجمعية العامة لألمم املتحدة، بشأن الوثيقة اخلتامية لالجتماع الرفيع املستوى  70/125القرار  ب)

تمع املعلومات؛ تائجللجمعية العامة بشأن االستعراض العام لتنفيذ ن  القمة العاملية 
 مضي بعد املعلومات عتم العاملية القمة نتائج بشأن تنفيذ املستوى االحتاد الرفيع حدث بيان ج)
 الذي احلدث هذا يف اعتمادمها مت اللذين 2015 بعد العاملية القمة ورؤية (WSIS+10) نواتس عشر
 املصلحة ألصحاب التحضريية عملية املنصة أساس على) 2014جنيف، ( االحتاد تنسيقه توىل

 القمة يف املصلحة أصحاب لكل واجلامع األخرى املتحدة األمم وكاالت مع (MPP) املتعددين
 تقدميهما مت واللذين) 2014بوسان، ( املفوضني املندوبني مؤمتر وأقرمها املعلومات تمع العاملية

 املتحدة؛ لألمم العامة للجمعية الشامل لالستعراض
ع ( 64 القرار )د  َ   املراج   ، بشأن) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2016احلمامات،  يف    

اإلصدار السادس من بروتوكول  وتيسري االنتقال إىل، (IP) ختصيص عناوين بروتوكول اإلنرتنت
 ؛هنشر و  (IPv6) اإلنرتنت

/تكنولوجيا املعلومات للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت) 2013 جنيف،( 3 الرأي ) ه
 بروتوكول اإلصدار السادس من أجل نشر منبشأن بناء القدرات  ،(WTPF) واالتصاالت

 ؛(IPv6) اإلنرتنت
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  لسياسات للمنتدى العاملي )2013 جنيف،( 4 الرأي ) و

 من واالنتقال IPv6اإلنرتنت  بروتوكول من السادس اإلصدار اعتماد دعم بشأن واالتصاالت،
  الرابع؛ اإلصدار
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َ   املراج ع ( 63 القرار ) ز زيع تو  بشأنللمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، ) 2017 ،بوينس آيرس يف    
 )IPv6( عناوين بروتوكول اإلنرتنت وتشجيع نشر اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت

 ؛1النامية البلدان يف
َ   املراج ع ( 101 القرار )ح  على القائمة هلذا املؤمتر، بشأن الشبكات )2018 ،ديب يف    

 اإلنرتنت؛ بروتوكول
َ    املراج ع يف( 102 القرار )ط  لالتصاالت االحتاد الدويل بشأن دور هلذا املؤمتر،) 2018 ديب،     

 ذلك يف مبا رتنت،اإلن موارد وبإدارة باإلنرتنت املتصلة الدولية العامة السياسة بقضايا يتعلق فيما
 والعناوين؛ امليادين أمساء إدارة
ّ  ، اليت مت  لالحتادالتابع  (IPv6)نتائج الفريق املعين باإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت  )ي       

 ،2012 لعامجملس االحتاد دورة  إقرارها يف

 كذلكاعتباره   إذ يضع يفو 
النسبة                                   ً        التنمية االجتماعية واالقتصادية وأداة  حيوية ب أن اإلنرتنت أصبحت من العوامل الرائدة يف أ ) 

جيا اع تكنولو قط      ً   أساسيا  يف         ً تشكل حتوال  جيعلها  التصاالت واالبتكارات التكنولوجية، مماإىل ا
 واالتصاالت؛ املعلومات

ولضمان استقرار شبكة اإلنرتنت ومنوها وتطورها،  IPv4 ضوء نضوب عناوين اإلصدار أنه يف ب)
 ؛IPv6 اإلصدار كل اجلهود املمكنة لتشجيع وتيسريمجيع أصحاب املصلحة  بذل أن يجيب 
 عملية،هذه ال حتديات تقنية يفاليوم أن العديد من البلدان النامية تشهد  )ج

 وإذ يالحظ
اعتماد اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت الذي حتقق على مدار السنوات نشر و التقدم حنو  ) أ 

 املاضية؛ القليلة
إلنرتنت ملن ا أمهية تقدمي الدعم التقين من اخلرباء يف نشر اإلصدارين الرابع والسادس لربوتوكول ب)

 ؛القطاعاتيطلبهما من الدول األعضاء وأعضاء 
  

_______________ 
ا والبلدان اليتوالبلدان النامية غري الساحلية               ً                               أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية تشمل  1  متر اقتصادا

 .مبرحلة انتقالية
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مصادر الدعم وأفضل املمارسات املتاحة للدول األعضاء وأعضاء القطاعات من االحتاد  ج)
 الشبكات مشغلي وجمموعات (RIR) اإلقليمية اإلنرتنت تسجيل مكاتبواملنظمات املعنية (مثل 

 )؛اإلنرتنت ومجعية

اإلصدار القدرات املتعلقة بواملنظمات ذات الصلة بشأن بناء االحتاد استمرار التنسيق بني  ) د
 ؛السادس لربوتوكول اإلنرتنت من أجل االستجابة الحتياجات الدول األعضاء وأعضاء القطاع

 يستخدمون بالفعل النهائيني واملستعملني الشبكات مشغلي من    ٍ كاف    غري     ً عددا   أن ) ه
 ؛IPv6 اإلصدار

 متثل أقل من ربع إمجايل حركة اإلنرتنت العاملية؛ IPv6أن حركة اإلصدار  ) و

قد  اليت (IoT) األشياء إنرتنت حلول يسهل اإلنرتنت بروتوكول من السادس اإلصدار نشر أن ) ز
 ؛اإلنرتنت بروتوكول عناوين من     ً هائال      ً كما    تتطلب

ميكن أن يتم بالتوازي مع االستخدام املتواصل لعناوين  IPv6أن نشر واعتماد اإلصدار  ح)
اية املطاف إىل انتقال كامل من اإلصدار الرابع إىل اإلصدار السادس IPv4 اإلصدار ، وقد يؤدي يف 

 لربوتوكول اإلنرتنت؛

 ؛IPv6 اإلصدار واعتماد لنشر حافزة كجهة      ً مهما       ً دورا  تؤدي  احلكومات أن ط)

وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك منظمات اإلنرتنت املسؤولة عن بروتوكول  احلكومات أن ي)
 ذلك األجهزة والربجميات، مبا يفوتصميم وتصنيع  IPv6اإلصدار ختصيص عناوين توزيع و و  IPv6اإلصدار 

     ً                    أدوارا  مهمة يف االنتقال إىل  تؤدي ،IPv6 ، اليت تتوافق مع اإلصدار(DNS) نظام أمساء امليادين
 ه،واعتماد هنشر و  IPv6 صداراإل

 يدرك وإذ

موارد أساسية ذات أمهية جوهرية من أجل تطور شبكات  أن عناوين بروتوكول اإلنرتنت أ ) 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القائمة على بروتوكول اإلنرتنت ومن أجل اقتصاد 

 وازدهاره؛ العامل
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يتيح فرصة لتطوير تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وأن اعتماده  IPv6 أن نشر اإلصدار )ب
    ً                                                                           مبكرا  هو السبيل األمثل لتفادي ندرة العناوين والتبعات اليت قد تنشأ عن نضوب عناوين 

 الباهظة؛ ذلك التكاليف ، مبا يفIPv4 اإلصدار

لعاملية حتياجات الال      ً تلبية  واعتماده  السادس اإلصدار باإلسراع بنشر أن الضرورة تقضي )ج
 الصدد؛ ذا

 بالغة للنجاح يف هذه العملية؛أمهية يتسم بأصحاب املصلحة وتعاون مجيع أن إشراك  ) د

   ً     قدما  قد اإلصدار السادس وأن تب فيما يتعلق متخصصةأن اخلرباء التقنيني يقدمون مساعدة  ) ه
 هذا الصدد؛ ُ      أ حرز يف

 ،ادسفيما يتعلق باإلصدار الس              ً                                     أن هناك بلدانا  ما تزال حباجة إىل مساعدة تقنية متخصصة  ) و

 يقرر

املختصة  2ماتواملنظاالحتاد  بني والتنسيق التعاون من مزيد حتقيق ووسائل سبل استكشاف 1
   ً                 بقا  لربنامج عمل تونس ط ،املستقبلية اإلنرتنت وشبكة اإلنرتنت بروتوكول شبكات تطوير يف املشاركة

 خالل نم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الناشئةسياق يف  ،بشأن جمتمع املعلومات
زيادة لى اإلنرتنت والتشجيع ع إدارة يفاالحتاد  دور لزيادة     ً سعيا   االقتضاء، حسب ،تعاون اتفاقات

وتعزيز  العاملي للمجتمع املنفعة من قدر أكرب حتقيق دف يف إدارة اإلنرتنت مشاركة الدول األعضاء
 ؛التوصيلية الدولية امليسورة التكلفة

 مجيع مع (IPv6) السادس لربوتوكول اإلنرتنت اإلصدارب املتعلقة واملعلومات اخلربات تبادل زيادة 2
املبذولة  هوداجل تسامهاامل أن تعزز ولضمان مشرتكة جبهود للقيام فرص توفري بغية املصلحة أصحاب

 ؛هذا الشأن يف

  
_______________ 

وفريق  (RIR)اإلنرتنت اإلقليمية مكاتب تسجيل و  (ICANN) مبا فيها مؤسسة اإلنرتنت لتخصيص األمساء واألرقام 2
احلصر،  ، على سبيل املثال ال(W3C)واحتاد الشبكة العاملية  (ISOC) ومجعية اإلنرتنت (IETF) مهام هندسة اإلنرتنت

 وعلى أساس املعاملة باملثل.
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م ذوي الصلة مبا يف 3 عرتف 
 
                     التعاون بشكل وثيق مع الشركاء الدوليني امل
ُ
ك جمتمع اإلنرتنت ذل                                        

وغريها)؛  (IETF) وفريق مهام هندسة اإلنرتنت (RIR) اإلقليميةاإلنرتنت  مكاتب تسجيل(مثل 
 القدرات؛ للتشجيع على نشر اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت من خالل إذكاء الوعي وبناء

توزيع  اعدة يفإىل املس      ً                          ، وفقا  لسياسات التوزيع القائمة، حتتاجالدول األعضاء اليت  دعمضرورة  4
 الصلة؛     ً             وفقا  للقرارات ذات وإدارة موارد اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت

 IPv4 خيص عناوين فيمادراسات حول توزيع عناوين بروتوكول اإلنرتنت مواصلة ال 5
                                             ً                بالتعاون مع سائر أصحاب املصلحة املعنيني استنادا  إىل دور كل منهم، ،IPv6 وعناوين

 بالتنسيق مع مدير مكتب تقييس االتصاالت ،يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

الدراسات ان جل وتيسريها من أجل متكني أعاله "يقرر"الفقرة  ردة يفباالضطالع باألنشطة الوا 1
 بالعمل؛ من القياماالحتاد  وقطاع تنمية االتصاالت يفذات الصلة لقطاع تقييس االتصاالت 

الدول  على )وينتوزيع العنا يف اإلنصافمن حيث  ،ذلك مبا يف(مبراقبة آليات التوزيع احلالية  2
ا، وذلك هذه اآلليات واإلشارة إليه أعضاء القطاعات وبتحديد أوجه اخللل يف أواالحتاد  األعضاء يف

توزيع وإدارة موارد اإلصدار السادس من  الدعم يف حتتاج إىلخالل مساعدة الدول األعضاء اليت 
 اإلنرتنت؛ بروتوكول

ا الدراسات امل بتقدمي مقرتحات بإدخال تعديالت على السياسات الراهنة إذا ما 3 ّ                حد د ذكورة  
 احلالية؛     ً                               آنفا  وذلك مبوجب عملية تطوير السياسات

      ً    ستنادا  إىلالربوتوكول اإلنرتنت  بشأن اإلصدار السادسوضع إحصاءات بشأن التقدم احملرز ب 4
 ؛قليميةاإل املعلومات اليت ميكن مجعها على املستوى اإلقليمي من خالل التعاون مع املنظمات

 شرهاد التنسيق اليت تبذهلا احلكومات على الصعيد الوطين ونمع أفضل املمارسات بشأن جهو جب 5
 السادس لربوتوكول اإلنرتنت، اإلصدارب فيما يتعلق
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 يدعو الدول األعضاء

احلكومية  يئاتاهلمع  تعزز التفاعلعلى الصعيد الوطين،  حمددةمببادرات  النهوضمواصلة إىل  1
تمع املدين   اإلصدارتماد واع لنشراملعلومات الالزمة  بغرض تبادلواخلاصة واألكادميية ومنظمات ا

 بلده؛ ، كل يفالسادس

ة ومكاتب تسجيل اإلنرتنت اإلقليميلالحتاد ، بدعم من املكاتب اإلقليمية أن تشجعإىل  2
واملنظمات اإلقليمية األخرى، على تنسيق أعمال البحوث والنشر والتدريب مبشاركة من احلكومات 

تمع األكادميي  ودوائر الصناعة اخل داخل البلدان ود السادس اإلصدارواعتماد  لتسهيل نشروا
 العامل؛ اءمجيع أحن يف السادس للنهوض بنشر اإلصدار املناطقوتنسيق املبادرات بني  املنطقة

إىل وضع سياسات وطنية للنهوض بالتحديث التكنولوجي لألنظمة لضمان توافق اخلدمات  3
ستخدام بروتوكول اإلنرتنت والبىن التحتية لالتصاالت والتطبيقات ذات الصلة العمومية املقدمة با

 ؛السادس لدى الدول األعضاء مع اإلصدار

هزة با معدات منشآت العمالء           ِّ                         تشجيع املصنع ني على أن يوردوا إىل السوق إىل  4 اليت لكامل ا
 ؛إىل جانب اإلصدار الرابع اإلنرتنت السادس لربوتوكول اإلصدارتدعم 

م إتاحة وعي مقدمي خدمات املعلومات بأمهية إذكاء إىل 5  السادس اإلصدار من خالل خدما
 اإلنرتنت، بروتوكول من

 يكلف األمني العام

لس أن يقدم إىل ب عممه (يعممها) وأن يتنفيذ هذا القرار،      ً       ً                       تقريرا  مرحليا  (تقارير مرحلية) بشأن ا
 .حسب االقتضاء اإلنرتنت وجمتمعاالحتاد  ضاء يفعلى الدول األع

 )2018(املراجع يف ديب،  - )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010غواداالخارا، (
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 )2010(غواداالخارا،  181القـرار 

 التعاريف والمصطلحات المتعلقة ببناء الثقة واألمن
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استعمالفي 

 )،2010 املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (غواداالخارا،إن مؤمتر 

 ر      ّ إذ يذك  

 ) الصادر عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت؛2010 آباد، (املراجع يف حيدر 45 بالقرار أ ) 

اد والذي يقرر إيالء األولية لدور االحت ،ؤمتر املندوبني املفوضنيمل) 2006 (أنطاليا، 130 بالقرار ب)
 واالتصاالت؛ االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات استعماليف بناء الثقة واألمن يف 

الثقة واألمن يف  ببناء املتعلقةبأحكام التزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات  ج)
 واالتصاالت؛ تكنولوجيا املعلومات استعمال

تمع املعلومات فيمابنتائج م د )  خيص هذه املسألة؛ رحليت القمة العاملية 

لس عمال ،املندوبني املفوضني ملؤمتر) 2006 (أنطاليا، 149 بأن القرار ) ه العمل  خبط يكلف ا
تمع املعلومات بإنشاء فريق عمل مفتوح أمام مجيع الدول األعضاء  5جيم املنبثق عن القمة العاملية 

لوجيا املعلومات تكنو  استعمالعات لدراسة املصطلحات املتعلقة ببناء الثقة واألمن يف وأعضاء القطا
 الصدد؛ واالتصاالت ووضع تعاريف وتوصيفات يف هذا

ة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملسائل املتصل تاألمن السيرباين وتطبيقا( 2 بالربنامج و )
ي لتنمية خلطة عمل حيدر آباد اليت اعتمدها املؤمتر العامل )بالشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت

 ،2010 االتصاالت لعام
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 وإذ يدرك

 توسيعو بني مجيع الدول األعضاء فيه  أن من أهداف االحتاد احلفاظ على التعاون الدويل فيما أ ) 
 أنواعها؛ نطاق هذا التعاون من أجل حتسني وترشيد استعمال االتصاالت بكافة

دف ف                   ً                                                    من أهداف االحتاد أيضا  تعزيز تطوير املرافق التقنية وتشغيلها بأقصى درجات الكأن  ب) اءة 
ا، يزيد من زيادة كفاءة خدمات االتصاالت، مما  فائد

 وإذ يضع يف اعتباره

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من  استعمالاحلاجة إىل بناء الثقة واألمن يف  أ ) 
إىل وضع التشريعات  احلكوماتمن برنامج عمل تونس) وحاجة  39 ار الثقة (الفقرةخالل تعزيز إط

الالزمة لتقصي اجلرائم السيربانية ومالحقتها على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل، وذلك بالتعاون 
 دوره؛ مع أصحاب املصلحة اآلخرين كل حبسب

عمال استاملتحدة يدعو الدول األعضاء إىل  الصادر عن اجلمعية العامة لألمم 64/211 أن القرار ب)
 ؛     ً مالئما   ذا القرار ألغراض اجلهود الوطنية، كلما رأت أن ذلكامللحقة  أداة التقييم الذايت الطوعية

) للمؤمتر العاملي لتنمية 2010 آباد، (املراجع يف حيدر 37 األسباب الكامنة وراء اعتماد القرار ج)
لرقمية مع األخذ بعني االعتبار أمهية تنفيذ أصحاب املصلحة بشأن سد الفجوة ا ،االتصاالت

من برنامج عمل تونس  108 املتعددين على الصعيد الدويل وخطوط العمل املذكورة يف الفقرة
 واالتصاالت"، تكنولوجيا املعلومات استعمالذلك "بناء الثقة واألمن يف  يف مبا

 وإذ يالحظ

ته تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على النحو الذي أبرز  استعمالأمهية بناء الثقة واألمن يف  أ ) 
تمع  املعلومات؛ القمة العاملية 

 تعمالاساحلاجة امللحة إىل احلفاظ على مصطلحات مشرتكة بشأن بناء الثقة واألمن يف  ب)
 واالتصاالت؛ تكنولوجيا املعلومات
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هام مة الدولية للتوحيد القياسي وفريق م                        ً                  العمل الذي تضطلع به حاليا  منظمات، مثل املنظ ج)
 تصاالت؛تكنولوجيا املعلومات واال استعماليتعلق ببناء الثقة واألمن يف  هندسة اإلنرتنت، فيما

 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن) 2008 جوهانسربغ،املراجع يف ( 50 أن القرار د )
ا، )2008 نسربغ،جوهااملراجع يف ( 52 األمن السيرباين والقرار مكافحة الرسائل بشأن  للجمعية ذا
 ،هرالظوا يتضمنان دراسة اجلوانب التقنية للحد من تأثري هذههلا  االقتحامية والتصدي

 كذلكوإذ يضع يف اعتباره  

لقطاع تقييس االتصاالت مبسؤولية وضع  17 أنه يف جمال األمن، تضطلع جلنة الدراسات أ ) 
التوصيات األساسية بشأن أمن االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل معمارية األمن 
وأطره؛ واملبادئ األساسية للحماية من التهديدات ومواطن الضعف واملخاطر؛ واالستيقان وإدارة 

 االتصاالت؛ ب األمن لتطبيقاتاهلوية ومعاجلة احلوادث واألدلة القضائية، وجوان

 لح     ً     تعريفا  ملصطتقدم  ؛"السيرباين األمنحملة عامة عن  "، ITU-T X.1205 (2008)أن التوصية  ب)
 السيرباين؛ األمن

لس  ج)  األمنو التعاريف واملصطلحات املتعلقة ببناء الثقة  املعين بدراسةأن فريق عمل ا
 149 ، املشكل مبوجب القرار(WG-Def)ت تكنولوجيا املعلومات واالتصاال استعمال يف

، "من السيربايناأل"توصل إىل توافق بشأن تعريف و  قام بدراسة العديد من املقرتحات )،2006 (أنطاليا،
 ؛ITU-T X.1205 (2008)يف التوصية  الوارد

لس  د ) لس املذكور آنفا  اقرتح يف تقريره النهائي املقدم إىل ا  2009 لعام دورته يف                       ً                                      أن فريق ا
 أدناه: خيارين اثنني يتعلقان بتعريف األمن السيرباين على النحو الوارد

 1 اخليار

حق مل من دستور االحتاد وتعريف هذا البند يف 1 إدراج عبارة "األمن السيرباين" يف املادة أ 1
                ً                                    الدستور استنادا  إىل التعريف الذي متت املوافقة عليه، أو
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ند املادة ذات الصلة من اتفاقية االحتاد وتعريف هذا الب يف السيرباين" إدراج عبارة "األمن ب 1
 االتفاقية؛ يف ملحق

 2اخليار 
ذا التعريف 2  ،اعتماد قرار يف مؤمتر املندوبني املفوضني يتعلق 

 وإذ يدرك
العمل اجلاري يف قطاعي تقييس االتصاالت وتنمية االتصاالت يف االحتاد بشأن املسائل املتصلة  أ ) 

 واالتصاالت؛ تكنولوجيا املعلومات استعمالببناء الثقة واألمن يف 

يا املعلومات تكنولوج استعمالأمهية دراسة مسألة املصطلحات املتصلة ببناء الثقة واألمن يف  ب)
 االقتضاء؛ حسب، التعاريف واألوصاف يف هذا الصدد وصياغةودراسة واالتصاالت 

موعة األساسية إىل ضم مسائل أخرى هامة إضافة  إىل األمن ج)  ،السيرباين                                                   ً         حاجة هذه ا

 وإذ يدرك كذلك
أنه نتيجة للبيئة التكنولوجية املتطورة واحتمال ظهور خماطر ومواطن ضعف جديدة غري متوقعة  أ ) 

يصبح  ، قدوألسباب أخرىمن يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على صعيد الثقة واأل
لقطاع تقييس االتصاالت بتحديث تعريف األمن السيرباين  17 من الضروري قيام جلنة الدراسات

 ؛ITU-T X.1205الوارد يف التوصية 

ت اأنه قد يتعني تعديل تعريف األمن السيرباين من وقت آلخر لكي يعكس التغيري  ب)
 العامة؛ السياسة يف

 التابعة لقطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد 17 العمل الذي اضطلعت به جلنة الدراسات ) ج
وخارطة دليل األمن الرقمية و  والتوقيعاتالعمومية وإدارة اهلوية  للمفاتيح(األمن) بشأن البىن التحتية 

 السيرباين؛ األمنب اخلاصةمعايري األمن وإطار تبادل املعلومات  طريق

صلة ملوا                                      ً     ً  لقطاع تقييس االتصاالت لألعمال املذكورة آنفا  سعيا   17 مواصلة جلنة الدراسات ) د
تكنولوجيا  مع مراعاة التطورات املستمرة يفاملذكورة أعاله صياغة جمموعة التعاريف 

 واالتصاالت؛ املعلومات
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قبيل تعريف  من     ً دوما  االت املتطورة أن إدراج أي تعريف يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتص ) ه
 ،املستقر تورالدس إليهايستند  اليتيتوافق واملبادئ  ال املستقراألمن السيرباين يف الدستور 

 ررـيق

 األنشطة الستعماله يف X.1205 T-ITU1تعريف "األمن السيرباين" املعتمد يف التوصية مراعاة  1
 واالتصاالت؛ تكنولوجيا املعلومات استعمالاملتعلقة ببناء الثقة واألمن يف 

 ،القرار                                 ً       ً       أن احلاشية الواردة أعاله تشكل جزءا  أساسيا  من هذا 2

 يكلف األمني العام

تم بأمن  إىلبأن يرفع هذا القرار  عناية املنظمات الدولية وغريها من الكيانات ذات الصلة اليت 
 االقتضاء، واختاذ اإلجراءات املطلوبة حسب للنظر فيهاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 

 

  
_______________ 

 األمن ومفاهيم والسياسات األدوات جمموع هو السيرباين األمن: السيرباين األمن " ،X.1205 T-ITU التوصية 1
ج التوجيهية واملبادئ األمن وحتفظات  الضمان ياتوآل املمارسات وأفضل والتدريب واإلجراءات املخاطر إدارة و

 أصول وتشمل. نيواملستعمل املؤسسات وأصول السيربانية البيئة محاية يف استخدامها ميكن اليت والتكنولوجيات
 وأنظمة واخلدمات بيقاتوالتط التحتية والبنية واملوظفني بالشبكة املوصولة احلوسبة أجهزة واملستعملني املؤسسات
 خصائص حتقيق إىل رباينالسي األمن ويسعى. السيربانية البيئة يف احملفوظة أو/و املنقولة املعلومات وجمموع االتصاالت

 وتضم. السيربانية ةالبيئ يف الصلة ذات األمنية املخاطر من ومحايتها عليها واحلفاظ واملستعملني املؤسسة أصول أمن
 :يلي ما لألمن العامة األهداف

  التيسر • 
 الرفض وعدم االستيقان تضم قد اليت السالمة، • 
 "السرية • 
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 يكلف األمني العام ومديري مكتيب تقييس االتصاالت وتنمية االتصاالت
الستعماله يف أنشطة االحتاد  ITU-T X.1205تعريف "األمن السيرباين" املعتمد يف التوصية  مبراعاة

 واالتصاالت، اتتكنولوجيا املعلوم استعمالاملتعلقة ببناء الثقة واألمن يف 
 يكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

لس بشأن أي توصيات جديدة أو مراجعة يعتمدها قطاع تقييس االتصاالت                 ً                                                                   بأن يرفع تقريرا  إىل ا
تتعلق أو تؤثر يف املصطلحات والتعاريف اخلاصة باألمن السيرباين أو ذات صلة بالتعاريف املتعلقة 

 واالتصاالت، جيا املعلوماتتكنولو استعمال بالثقة واألمن يف 
 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

تم باملسائل املتصلة بالثقة واألمن  إىل املشاركة الفعالة يف جلان دراسات االحتاد ذات الصلة اليت 
 .واالتصاالت تكنولوجيات املعلوماتاستعمال  يف

 ) 2010غواداالخارا، (
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َ    مراج ع يف(ال 182القـرار   )2014بوسان،     

 دور االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 المناخ وحماية البيئة يتعلق بتغير فيما

 ،)2014(بوسان، حاد الدويل لالتصاالت إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالت

 يقرإذ 

ّ                  مبا قد مه اعتماد القرار  أ )                  ٍ  ني املفوضني من مسامهة  ) الصادر عن مؤمتر املندوب1994(كيوتو،  35    
 (ICT) جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حاد يفاستهالل أنشطة االت أساسية يف

 من أجل محاية البيئة والتنمية املستدامة؛

َ    مراج ع يفال( 136 بالقرار )ب استخدام  بشأن ،ملؤمتر املندوبني املفوضني )2014بوسان،     
عمليات الرصد واإلدارة اخلاصة حباالت الطوارئ  املعلومات واالتصاالت يفتكنولوجيا /االتصاالت

 واإلغاثة؛ هاوالكوارث وذلك من خالل اإلنذار املبكر والوقاية والتخفيف من آثار 

بشأن محاية اجلمهور  ،(WRC) للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (Rev.WRC-12) 646القرار ب )ج
 حاالت الكوارث؛ واإلغاثة يف

بشأن موارد االتصاالت  للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية، (Rev.WRC-12) 644القرار ب د )
 اإلغاثة؛ الراديوية الالزمة لإلنذار املبكر وختفيف آثار الكوارث وعمليات

صاالت االتبشأن استعمال  ،الت الراديويةللمؤمتر العاملي لالتصا (Rev.WRC-12) 673بالقرار  ) ه
 ؛(WMO) الراديوية من أجل تطبيقات رصد األرض بالتعاون مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

دمة التوافق بني خ، بشأن للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (Rev.WRC-12) 750بالقرار  )و 
 ؛الصلة النشيطة ذاتاستكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) واخلدمات 
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 ، بشأن احلد(RA)الصادر عن مجعية االتصاالت الراديوية ) 2012(جنيف،  ITU-R 60بالقرار  ز )
 املعلومات كنولوجيات استخدام طريق عن املناخ    ّ تغري   آثار من والتخفيف البيئة حلماية الطاقة استهالك من

 الراديوية؛ االتصاالت وأنظمة تكنولوجيات/واالتصاالت

َ    مراج ع يفال( 73 بالقرار )ح بشأن تكنولوجيا  ،) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2012ديب،     
 املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ؛

َ    مراج ع يف(ال 66 بالقرار )ط  بشأن تكنولوجيا  ،) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014ديب،     
 املناخ؛ املعلومات واالتصاالت وتغري

َ    (املراج ع يف 34بالقرار  )ي  دور) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن 2014ديب،       
 دوثهاحب املبكر واإلنذار التأهب للكوارث املعلومات واالتصاالت يف تكنولوجيا/االتصاالت

 هلا؛ والتخفيف من آثارها والتصدي اإلنقاذ واإلغاثة عمليات ويف

َ    (املراج ع يف 54 بالقرار )ك  تطبيقات بشأن ،) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014ديب،       
 واالتصاالت؛ تكنولوجيا املعلومات

بشأن "تكنولوجيا املعلومات  2009دورته لعام  يف حادجلس االتم الذي اعتمده 1307 بالقرار )ل
 ؛املناخ واالتصاالت وتغري

القاهرة  يقطر  خارطة وخاصة" املناخ وتغري واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا" ندوة بنتائج ) م
 عقدت اليت ملناخ،ا وتغري واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بشأن حادلالت اخلامسة الندوة يف املعتمدة

 شأنب حادلالت السادسة الندوة يف خارطة الطريق املعتمدة عن    ً فضال   ،2010 نوفمرب يف مصر يف
 ؛2011 يوليو يف غانا يف عقدت اليت املناخ وتغري واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 املناخ؛ وتغري البيئة بشأن االتصاالت تقييس لقطاع 5 الدراسات جلنة أعمال بنتائج )ن

 خدام املواردالبيئة وكفاءة است يراعي اقتصاد بناء" بشأن   ُ   األ قصر يف الصادرة العمل إىل بالدعوة )س
 متكيين لإلدارة كعنصر  واالتصاالت معلوماتال عن "تكنولوجيا حاداالت عمل ورشة يف املعتمدة ،"املائية
 ؛2013 أبريل   ُ           األ قصر، مصر، يف يف عقدت للمياه" اليت الذكية
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 دوربشأن  ،العاملية لتقييس االتصاالت للجمعية) 2012(ديب،  79بالقرار  ع)
أجهزة  اإللكرتونية الناجتة عن إدارة املخلفات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

 ؛معاجلتها وطرائق والتحكم فيها املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت

 املعلومات ) للمجلس الذي يعرتف أن االتصاالت وتكنولوجيا2012(جنيف،  1353بالقرار  ف)
لتحقيق التنمية املستدامة، ويكلف  1واالتصاالت هي عناصر أساسية للبلدان املتقدمة والبلدان النامية

ا  األمني العام، بالتعاون مع مديري املكاتب، بتحديد األنشطة اجلديدة اليت ينبغي أن يضطلع 
يا ل االتصاالت وتكنولوجحتقيق التنمية املستدامة من خال حاد لدعم البلدان النامية يفاالت

 ،واالتصاالت املعلومات

 يقر كذلكوإذ 

(البيئة اإللكرتونية) خلطة عمل جنيف الصادرة عن القمة  7من خط العمل جيم 20 بالفقرة أ ) 
تمع املعلومات (جنيف، )، الداعية إىل إقامة أنظمة رصد تستعمل تكنولوجيا 2003 العاملية 

خاصة  ،بالكوارث الطبيعية والكوارث اليت يسببها اإلنسان ورصد آثارهااملعلومات واالتصاالت للتنبؤ 
 النامية؛ البلدان يف

/تكنولوجيا املعلومات للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت) 2009(لشبونة،  3 بالرأي ب)
 (تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة)، الذي يعرتف بأن 2009 لعام واالتصاالت
يف آثار تغري املناخ ختف                                                ً     ً  كنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكنها أن تقدم إسهاما  كبريا  يفتاالتصاالت/

 بفعالية؛ غري املناخمع تاملستقبل للتعامل  وجهود يف جديدة والتكيف معها، والذي يدعو إىل ابتكارات

 ؛بتغري املناخالسنوية املعنية األمم املتحدة مؤمترات بنواتج  ج)

 

 

  
_______________ 

ا  1                    ً                                                                                      تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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ونية، واعتماد املؤمتر الكهربائية واإللكرت  للمخلفات                                 ً نريويب املتعلق باإلدارة السليمة بيئيا   بإعالن د )
اإللكرتونية،  اتللمخلف                                                 ً  اتفاقية بازل خلطة العمل من أجل اإلدارة السليمة بيئيا   التاسع لألطراف يف

ا مبرح  ؛نتقاليةا لةاليت تركز على احتياجات البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا

 ّ  س دجت اليت ،"إليه نصبو الذي املستقبل" بعنوان ،20+ريو مؤمتر اعتمدها اليت اخلتامية الوثيقةب ) ه
 ئية؛البي االستدامة وحتقيق املستدامة التنمية طريق على     ً قدما   املضي إزاء االلتزام جتدد

طارية بشأن تغري األمم املتحدة اإلسياق املهام املنوطة باتفاقية  الوثائق اخلتامية املعتمدة يفب ) و
من خالل تكثيف  2020 احلاجة إىل سد الفجوة قبل ، اليت تعرب عن(UNFCCC) املناخ
 التقين، العمل

 اعتباره وإذ يضع يف

والتابع  (IPCC) لفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخفريق العمل الثالث التابع لأن  أ ) 
 أن انبعاثات غازات االحتباسإىل  2014 عام تقريره اخلامس يف خلص يف لألمم املتحدة

حىت  2000 الفرتة من عام يف 2,2%االرتفاع بنسبة  استمرت يف العامل يف (GHG) احلراري
 ؛على الرغم من استحداث سياسات التخفيف 2010 عام

ديدا  حمتمال  جلميع  ب) ً       االعرتاف بأن تغري املناخ يشكل  العاملي وأدى  اراالحرت على  وأثر البلدان                              ً     
 البحار والتصحر وانكماش الغطاء اجلليدي وغريها من منسوبماط الطقس وارتفاع أن إىل تغيري يف
له  التصدي ، وميكن لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تساهم يفاألمد اآلثار طويلة
 عاملي؛ على نطاق

                                                                 ً    من تغري املناخ ستكون أكثر حدة على البلدان النامية والبلدان األقل منوا  غري أن اآلثار املرتتبة  ج)
اآلثار املرتتبة على  ذلك تتعرض ملخاطر وخسائر طائلة، مبا يفقد وأن هذه البلدان املتأهبة له وآلثاره، 

 البلدان؛هذه  العديد من املناطق الساحلية يف البحار يف منسوبارتفاع 
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تعزيز محاية البيئة والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من أجل "ن خطة عمل ديب م 5اهلدف  ) د
من آثاره واجلهود املبذولة إلدارة حاالت الكوارث، باالستفادة من االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

 ،ونواجته ذات الصلة "واالتصاالت

 كذلك  اعتباره وإذ يضع يف
ة البيئة محاي وذا شأن يف                    ً      ً ت واالتصاالت تؤدي دورا  مهما  أن االتصاالت/تكنولوجيا املعلوما أ ) 

من خالل أنشطة  ،بيئةعلى ال      ً نسبيا                                                ً     ً الرتويج ألنشطة إمنائية مبتكرة ومستدامة تشكل خطرا  ضئيال   ويف
كتشاف رصد التهديدات املختلفة املرتبطة بتغري املناخ والتنبؤ بالكوارث واإلغاثة وا و مراقبة  متنوعة يف

 ؛ات والتصدي هلا والتخفيف منهاهذه التهديد
ولوجيا جمال استخدام تكن مساعدة الدول األعضاء يف يف حادالدور الذي ميكن أن يقوم به االت )ب

التنبؤ بالكوارث  رصد التهديدات املختلفة املرتبطة بتغري املناخ ويفو املعلومات واالتصاالت ملراقبة 
النظر، من خالل  والتخفيف منها، ويف واإلغاثة واكتشاف هذه التهديدات والتصدي هلا

 حلول إلدارة موارد املياه إدارة ناجعة، وأن اخلطة االتصاالت/تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، يف
حاد تويل أولوية واضحة ملكافحة تغري املناخ باستخدام تكنولوجيا املعلومات االسرتاتيجية لالت

 واالتصاالت؛
ل انبعاثات تغري املناخ من خال                           ً  ملعلومات واالتصاالت تسهم أيضا  يفأن االتصاالت/تكنولوجيا ا )ج

غازات االحتباس احلراري وغريها، وأن األولوية الالزمة جيب أن تعطى للحد من انبعاثات غازات 
 االحتباس احلراري واستهالك الطاقة؛

لحد من دة ل                                                       ً       أن استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يهيئ فرصا  متزاي ) د
انبعاثات غازات االحتباس احلراري الصادرة عن القطاعات األخرى غري قطاع تكنولوجيا املعلومات 

حمل  لحبيث حتواالتصاالت عن طريق استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 ؛املعنية اخلدمات أو لزيادة فعالية القطاعات

طاع تكنولوجيا ق انبعاثات غازات االحتباس احلراري الناجتة يفأن عدة بلدان تعهدت باحلد من  ) ه
 20 بةالقطاعات األخرى، بنس املعلومات واالتصاالت والناجتة عن استعمال هذه التكنولوجيا يف

 ؛1990 ستويات عاممب مقارنة، 2020 حبلول عام املائة يف
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وية من أنظمة االتصاالت الرادي                       ُ                         أن تطبيقات االستشعار عن ب عد على منت السواتل وغريها  )و 
تشكل أدوات مهمة لرصد املناخ، ومراقبة البيئة، والتنبؤ بالكوارث، واستشعار عمليات إزالة الغابات 

ا؛ غري املشروعة، واستشعار اآلثار السلبية لتغري املناخ والتخفيف من  وطأ
 نولوجيا املعلوماتالتشجيع على استخدام تك حاد يفالدور الذي ميكن أن يؤديه االت ) ز

 2016-2019 فرتةللحاد تغري املناخ وأن اخلطة االسرتاتيجية لالت أسبابواالتصاالت للتخفيف من 
 االت؛واالتص تعطي أولوية واضحة للتصدي لتغري املناخ باستخدام تكنولوجيا املعلومات

اإللكرتونية النامجة  فاتوضع مبادئ توجيهية مناسبة تتيح كفاءة التخلص من املخل حاد يفدور االت )ح
 واالتصاالت؛ عن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات

أن من بني التحديات الرئيسية فيما يتعلق بالتنمية املستدامة ضمان حصول مجيع السكان على  )ط 
 إمدادات املياه وخدمات النظافة الصحية العامة بشكل ميكن االعتماد عليه؛

 تؤديلطاقة ميكن أن ا استهالك يف توفريالز على أنظمة وتطبيقات حاد اليت تركأن توصيات االت )ي
ع على التشجيمن خالل تطوير االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     ً     ً   دورا  حامسا  يف

س انبعاثات وشاملة لقيا   ّ   فع الةالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة أفضل لاستعمال 
 ،واالجتماعية خمتلف األنشطة االقتصادية غازات االحتباس احلراري وخفضها يف

 وإذ يدرك
انبعاثات  ريقتغري املناخ عن ط                                                 ً  أن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تسهم أيضا  يف أ ) 

ا     ً      مسامهة  إن مل وغريها، غازات االحتباس احلراري  ستزداد بازدياد استخدام تكن مرتفعة فإ
اثات بد من إعطاء األولوية الالزمة خلفض انبع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وأنه ال

تحقيق  ل املراعية للبيئة الطاقة مصادر استخدام وزيادة الطاقة واستهالك احلراري غازات االحتباس
 ؛االتصاالت قطاع يف الطاقة كفاءة

ذلك الكوارث  التصدي آلثار تغري املناخ، مبا يف النامية تواجه حتديات إضافية يفأن البلدان  ب)
صاالت إقامة مرافق جديدة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالت ويف ،املناخ الطبيعية املتصلة بتغري

ا الوطنية، ومن يف طقة لف من منحاد ختتمث فهي حتتاج إىل إرشادات ومساعدة مكثفة من االت شبكا
 ،إىل أخرى ومن بلد إىل آخر
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 احلسبان وإذ يأخذ يف

 املناخ بتغري املعنيةصدقت على بروتوكول اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  قد     ً بلدا   195أن  أ ) 
(UNFCCC)  ا من غازات االحتباس احلراري لتصل إىل أهداف و تعهدت خبفض مستويات انبعاثا

ا يف تقل عنحمددة بصفة رئيسية   ؛1990 عام مستويا

                       ً                                                   أن البلدان اليت قدمت خططا  استجابة التفاق كوبنهاغن قد حددت اخلطوات اليت هي على  ب)
ا يف انبعاثات استعداد الختاذها من أجل خفض كثافة  احلايل، العقد الكربون 

 وإذ يالحظ

الوقت  سات الرائدة يفهي جلنة الدرا باالحتاد لقطاع تقييس االتصاالت 5 الدراساتأن جلنة  أ ) 
دراسات بشأن  املسؤولة عن إجراءوهي  املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ املعنية بتكنولوجيا احلايل

منهجيات لتقييم آثار االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على تغري املناخ وعن نشر مبادئ 
دراسة الكفاءة للبيئة و  مؤاتيةت بطريقة توجيهية بشأن استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاال

غنطيسية ودراسة الكهرم للظواهراستهالك الطاقة ألنظمة التغذية بالطاقة ودراسة اجلوانب البيئية  يف
وتقييم وحتليل إعادة التوزيع االجتماعي اآلمن ومنخفض التكاليف لتجهيزات االتصاالت/تكنولوجيا 

وعن معاجلة قضايا املخلفات  االستعمال لتدوير وإعادةاملعلومات واالتصاالت من خالل إعادة ا
 ؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أنظمة اإللكرتونية، وكفاءة الطاقة يف

لقطاع تنمية االتصاالت، املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات  2 للجنة الدراسات 6/2 املسألة ب)
 ؛2014 لعاماملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت واالتصاالت وتغري املناخ واليت اعتمدها 

حدة اإلطارية اتفاقية األمم املتفيها  أن مثة هيئات دولية أخرى معنية بقضايا تغري املناخ، مبا )ج
 ته؛والي إطار اهليئات يف حاد التعاون مع هذهاملعنية بتغري املناخ، وأنه ينبغي لالت

 مبا تكرة،مب نتائج إىل أدى واالتصاالتاملعلومات االتصاالت/تكنولوجيا  ونشر تطوير أن ) د
 حياة ورةد كامل  بتأثري واالعرتاف لطاقة،ا إدارةحتسني  ،احلصر ال املثال سبيل، على ذلك يف

 شاملال نشرال من تمدُ  ت س اليت والفوائد املناخ، تغري على واالتصاالتاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
 ؛واالتصاالتلالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
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 جانب ىلإ جيري تطويره، للمياه اإلدارة الذكية وعلى املستدامة الذكية أن العمل على املدن ) ه
 املدن رسم معاملل الدولية املعايري وتنفيذ سياسات وضع تعزيز إىل دف اليت النواتج من سلسلة
 للمياه، واإلدارة الذكية العامل أحناء مجيع يف املستدامة الذكية

 يقـرر

   ّ       تغري  املناخ  بابأسإطار واليته وبالتعاون مع املنظمات األخرى،  حاد الدويل لالتصاالت، يفاالتيعاجل أن 
 يلي: من خالل ماوالتصدي آلثاره 

 حاد بشأن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغريمواصلة وزيادة تطوير أنشطة االت 1
لدول األعضاء ااجلهود العاملية األوسع اليت تبذهلا  من أجل املسامهة يفوالتخطيط إلدارة الكوارث املناخ 

 ؛املناخ تغري آثار ومكافحة منع من مزيد يف للمسامهة املتحدة األممو 

املعلومات  تكنولوجيااالتصاالت/ استخدام الطاقة يف الفعالية يف حتسني التشجيع على 2
 انبعاثات غازات االحتباس احلراري اليت يسفر عنها قطاع من أجل احلد منواالتصاالت 
 واالتصاالت؛ تكنولوجيا املعلوماتاالتصاالت/

لفعالية اتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من خالل حتسني االتصاالت/تشجيع مسامهة قطاع  3
القطاعات  يف ومات واالتصاالتتكنولوجيا املعلاستخدام  استخدام هذا القطاع نفسه للطاقة، ويف يف

 احلراري؛ النبعاثات غازات االحتباس لتحقيق ختفيض سنوياالقتصادية األخرى، 

ولوجيا املعلومات االتصاالت/تكن بتصميم جتهيزاتإذكاء الوعي بشأن القضايا البيئية املرتبطة  4
نيع جتهيزات وتص تصميم استعمال الطاقة واستخدام مواد يف واالتصاالت، وتشجيع الفعالية يف

ا يفاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  يئة ب قيام تساهم على مدى دورة حيا
 وآمنة؛ نظيفة

ا البشرية واملؤسسية لتع من أجل تعزيزأن يدرج كأولوية، مساعدة البلدان النامية  5 زيز قدرا
جماالت  صدي لتغري املناخ، ويفاستعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل الت

تمعات إىل التكيف مع تغري املناخ، كعنصر أساسي من عناصر التخطيط  مثل حاجة ا
 ؛الكوارث إلدارة

 
  



 Res. 182 758 

 

تمع البيئة على تعود اليت للفوائد الرتويج 6  استخدام معدات وخدمات من وا
 التقييسية؛ الفجوة سد يف املستدامة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

 ية للبيئةاملراع الطاقة مصادر اعتماد خالل من احلراري االحتباس غازات انبعاثات من احلد تشجيع 7
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت قطاع يف

 اليت ذكيةالشبكة ال تنفيذ يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استخدام دعم 8
 على ىالطلب األقص تنظيم يف وتساعد والتوزيع اإلمداد يف الطاقة هدر من اإلقاللعلى  تساعد
 املستهلكني، جانب من الطاقة

 بالتعاون مع مديري املكاتب الثالثة ،يكلف األمني العام

لعمل األنشطة املتصلة بتغري املناخ من أجل جتنب ازدواجية ا بالتنسيق مع املنظمات املناسبة يف 1
 أمثل؛                ً املوارد استخداما  والستخدام 

انبعاثات الكربون  ختفيض يف من أجل املسامهةحاد ذاته واصلة اختاذ التدابري املناسبة داخل االتمب 2
 ؛)إخل. فيديوية، (مثال: اجتماعات دون استخدام أوراق، ومؤمترات

م الذي مجلس وتقرير إىل مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل عن التقدإىل ال تقرير سنويتقدمي ب 3
 القرار؛ تنفيذ هذا حاد يفأحرزه االت

ات حاد إىل اجتماعات املنظمات ذتقدمي هذا القرار وغريه من النواتج املناسبة ألنشطة االتب 4
 حادالتزام االت ملناخ، من أجل إعادة تأكيداتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املعنية بتغري افيها  الصلة مبا

جهود  يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتبالنمو العاملي املستدام؛ وضمان اإلقرار بأمهية االتصاالت/
 ؛الصدد هذا حاد يفالتخفيف والتكيف، وبالدور األساسي لالت

ملناخ العاملة تصلة بتغري ااألنشطة امل التعاون مع هيئات األمم املتحدة واهليئات األخرى يفب 5
االحتباس احلراري  انبعاثات غازات استهالك الطاقة ويف على حتقيق خفض تدرجيي وقابل للقياس يف

 واالتصاالت؛ على مدى دورة حياة جتهيزات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
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تصاالت التقدمي تقارير عن مستوى مسامهة قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واب 6
 القطاعات األخرى من خالل خفض استهالك خفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري يف يف

 الطاقة؛

 واملوارد اتاخلرب  تبادل خالل من التعاون على املناطق خمتلف يف األعضاء الدول بتشجيع 7
 ةملساعد حاد،لالتمن خالل دعم من املكاتب اإلقليمية  ذلك مبا يف ،2للتعاون إقليمية آلية وحتديد
 والتدريب؛ القياس جمال يف املنطقة يف األعضاء الدول مجيع

 القدرات وبناء ةالتحتي البنية تطوير جمال يف النامية، البلدان سيما وال األعضاء الدول مبساعدة 8
ا من خالل املكاتب اإلقليمية لالت وكذلك  جمال يف -حاد وضمن امليزانية املتاحة لالت -حاد مساعد
 بكفاءة؛ ةاإللكرتوني املخلفات من للتخلص توجيهية مبادئ الطاقة ووضع استهالك كفاءة  قياس

تشجيع استخدام تكنولوجيات ونظم الطاقة املتجددة، ودراسة ونشر أفضل املمارسات  9
 ميدان الطاقة املتجددة؛ يف

ناخ آثار تغري املالتكيف والتخفيف من  دعم الدول األعضاء وباألخص الدول النامية يف 10
االت من بينها، اإلدارة الذكية للمياه،  يف اجلتها، إدارة املخلفات اإللكرتونية وطرق معو العديد من ا
 ،واإلنذار املبكر ،استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنبؤ بالكوارث الطبيعيةو 

 ،والتخفيف من آثار الكوارث، وعمليات اإلغاثة

 إطار واليتهم مديري املكاتب الثالثة، يفيكلف 

 :النهوض بأفضل املمارسات واملبادئ التوجيهية من أجل باملساعدة يف 1

 واالتصاالت؛ تكنولوجيا املعلوماتاالتصاالت/ جتهيزات الطاقة يف استهالك الفعالية يف حتسني -

 ؛انبعاثات الكربون النامجة عن قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قياس -

 

  
_______________ 

           ً                              حتددها رمسيا  االجتماعات اإلقليمية ذات الصلة. 2



 Res. 182 760 

 

 رصد املوارد املائية من خالل استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ -

 ؛عرب استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ختفيف آثار تغري املناخ -

 عرب استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ غري املناخمع آثار ت التكيف -

ث، واإلنذار التنبؤ بالكوار  متكني االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من املسامهة يف -
ا، واإلغاثة منها،  املبكر بوقوعها والتخفيف من وطأ

 مراعاة مع اخاملن وتغري والبيئة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بشأن تقارير إعداد دعمب 2
لقطاع تقييس االتصاالت، وجلنيت  5للجنة الدراسات  اجلارية األعمال وخاصة الصلة ذات الدراسات

ت تكنولوجيا املعلومات واالتصاال منها االتصاالت، املتعلقة بأمور تنمية لقطاع 2و 1الدراسات 
 للكوارث لتأهبل الصلة ذات التطبيقات من من خالل االستفادة املتأثرة البلدان وتغري املناخ ومساعدة

 االتصاالت؛و  املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت خملفات وإدارة والتخفيف من آثارها والتصدي هلا،

بتنظيم ورش عمل وحلقات دراسية بالتعاون الوثيق بني كل املكاتب الثالثة وضمن حدود  3
حاد، ملساعدة البلدان النامية، عرب إذكاء الوعي وحتديد االحتياجات والتحديات اخلاصة ميزانية االت

ملناخ، غري امعاجلة مسائل البيئة وت بشأن استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
دامة ، وكذلك اإلدارة املستمجع املخلفات اإللكرتونية وفرزها وجتديدها وتدويرهاذلك  مبا يف
 ،للمياه والذكية

 االتصاالت تنميةيكلف مدير مكتب 

 اإلقليمي عيدالص على النامية البلدان يف تدريبية ودورات دراسية حلقات حاداالت ينظم أن بضمان
املمارسات  لأفض بشأن توجيهية مبادئ وضع أجل من األساسية القضايا وحتديد الوعي إذكاء دف

 ميدان احلماية البيئية، يف
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 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

بضمان االستخدام الواسع لالتصاالت الراديوية للحد من اآلثار السلبية لتغري املناخ والكوارث  1
 من خالل:الطبيعية والكوارث اليت من صنع اإلنسان 

قطاع االتصاالت الراديوية على تسريع أعماهلا، وبصفة خاصة  حث جلان الدراسات يف ‘1’
 جماالت التنبؤ بالكوارث واستشعارها والتخفيف من آثارها واإلغاثة عند وقوعها؛ يف

جماالت  تطوير التكنولوجيات اجلديدة لدعم أو استكمال التطبيقات املتقدمة يف يف االستمرار ‘2’
 حاالت الكوارث؛ اية اجلمهور واإلغاثة يفمح

ا أو ختفيف آثارها من  2                            ّ                                                           بإبراز أمهية استخدام تدابري فع الة للتنبؤ بالكوارث الطبيعية واإلنذار 
                         ّ                          خالل االستخدام املنسق والفع ال لطيف الرتددات الراديوية،

 يكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

أي جلان و املناخ  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغريبشأن  5بتعميم نواتج جلنة الدراسات  1
 ي:يل ما لتقييموضع منهجيات  ، بالتعاون مع اهليئات األخرى، يفدراسات معنية أخرى

 االتواالتص املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت قطاع يف الطاقة استهالك كفاءة  مستوى ‘1’
 غري األخرى القطاعات يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استخدام ويف
 القطاع؛ هذا

 دورة احلياة الكاملة النبعاثات غازات االحتباس احلراري الصادرة عن جتهيزات ‘2’
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بالتعاون مع اهليئات األخرى ذات الصلة، من االتصاالت/

ديد الكمي للتح الطرق عليها من القطاع مقابل جمموعة متفق يف مارساتاملأجل وضع أفضل 
ق حتقي التدوير، وذلك من أجل املساعدة يفإعادة إعادة االستعمال والتجديد و  لفوائد

علومات قطاع االتصاالت/تكنولوجيا امل انبعاثات غازات االحتباس احلراري يف اخنفاضات يف
 ؛واءس القطاعات األخرى على حد استعمال هذه التكنولوجيا يف واالتصاالت ويف
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لعاملة على األنشطة املتصلة بتغري املناخ ا األخرى يف واهليئاتاألمم املتحدة  هيئاتالتعاون مع  2
على حتباس احلراري انبعاثات غازات اال استهالك الطاقة ويف حتقيق ختفيض تدرجيي وقابل للقياس يف

 واالتصاالت؛ دورة حياة جتهيزات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات مدى

  ّ       غري  املناخ تتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و التنسيق املشرتك احلايل بشأن  نشاط مواصلة 3
نتديات األخرى امل                                            ً                  مناقشات متخصصة وحمددة مع قطاعات أخرى استنادا  إىل اخلربة املكتسبة يف يف

ا ذات الصلة) واألوساط األكادميية  دف: والقطاعات الصناعية (ومنتديا

 الطاقة يف وراتوف وحتقيق احلراري االحتباس غازات انبعاثات خفض يف حاداالت ريادة إثبات ‘1’
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت قطاع يف

تبادل املعارف وأفضل املمارسات بشأن نشر املشروعات اإلرشادية بشأن استخدام  ‘2’
 ئة؛االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل البي

تطبيق تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  حاد لدور قيادي نشط يفضمان أداء االت ‘3’
ّ                           احلد  من انبعاثات غازات االحتباس أخرى ومسامهته يف قطاعات يف الل استعمال من خ احلراري   

 ؛االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تهالك الطاقة واحلد اس وضع معايري للتوفري يفحاد بشأن بالعمل على تنفيذ نواتج أنشطة االت 4
 من املخلفات اإللكرتونية؛

مواصلة العمل ضمن قطاع تقييس االتصاالت لسد الفجوة املتعلقة مبسائل االستدامة البيئية  5
ولوجيا ميدان االتصاالت/تكن البلدان النامية، وقياس احتياجات البلدان النامية يف سيما يف وال

 ،تصاالت، والبيئة، وتغري املناخاملعلومات واال

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبني

نب         ً      حاد، جنبا  إىل جاألعمال اجلارية ضمن نطاق أنشطة االت بنشاط يف املسامهةإىل مواصلة  1
كل احملافل الدولية واإلقليمية والوطنية بشأن مسائل  مع اهليئات األخرى، ويف

 املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ، ولتبادل أفضل املمارسات فيما يتعلق االتصاالت/تكنولوجيات
 ؛جمال احلماية البيئية وإدارة املوارد الطبيعية بالقوانني واللوائح يف
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 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/إىل مواصلة أو بدء برامج عامة وخاصة تشمل  2
 الصلة؛ حاد ذاتالواجب ملبادرات االتوتغري املناخ، مع إيالء االهتمام 

إىل اختاذ التدابري الالزمة للحد من آثار تغري املناخ باستحداث واستخدام أجهزة وتطبيقات  3
كذلك مصادر و  الطاقة، استهالك أكثر كفاءة يف تكونلتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  وشبكات

جماالت  ت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يفاالتصاالتطبيق من خالل و  الطاقة املراعية للبيئة،
 ؛أخرى

إىل الرتويج إلعادة تدوير جتهيزات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  4
 املخلفات اإللكرتونية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات ، وكفاءة التخلص مناستعماهلا وإعادة

 ؛واالتصاالت
                ُ           جمال االستشعار عن ب عد (النشط  االت الراديوية يفإىل مواصلة دعم أعمال قطاع االتص 5

دعم لواملنفعل) من أجل الرصد البيئي، وأنظمة االتصاالت الراديوية األخرى اليت ميكن استخدامها 
للقرارات        ً ا طبقا  واالستجابة هل حال وقوعها واإلنذار يفوالتنبؤ بالكوارث واملوارد املائية رصد املناخ 

ا املؤمترات العاملية لالتصاالت  ؛لراديويةمجعيات االتصاالت او الراديوية  ذات الصلة اليت اعتمد
للتكيف  اخلطط الوطنية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يفاالتصاالت/ىل إدماج استخدام إ 6

ا أداة،  والتخفيف من وطأته مع تغري املناخ  ؛ناخ املمتكينية للتصدي آلثار تغري كو
الت/تكنولوجيات خططها الوطنية املتعلقة باالتصا إىل تناول املؤشرات والشروط، واملعايري البيئية يف 7

 املعلومات واالتصاالت؛
ا لتحسني النفاذ إىل مصادر الطاقة البديلة يف إىل العمل يف 8  قطاع بلدا

 مها؛استخدا االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوسع يف
ملعلومات ا قطاع االتصاالت/تكنولوجيات إىل تشجيع إدخال االبتكارات اإليكولوجية يف 9

 واالتصاالت؛
ة التحديات البيئية مثل التكيف مع تغري املإىل اعتماد وتنفيذ توصيات االت 10 ا ناخ حاد 

 ذكية.والتخفيف من آثاره وكذلك املخلفات اإللكرتونية، وترويج املدن املستدامة ال
 

 )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010غواداالخارا، (
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َ    مراج ع يفال( 183القـرار   )2014بوسان،     

 /تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتطبيقات االتصاالت
 من أجل الصحة اإللكترونية

 )،2014بوسان، حاد الدويل لالتصاالت (إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالت

 اعتباره يضع يفإذ 

مبوجب  2005 عام جنيف يف تعريف الصحة اإللكرتونية الذي وضعته مجعية الصحة العاملية يف أ ) 
أن الصحة اإللكرتونية تعترب فعالة من منظور التكلفة وتعد من  والذي يفيد "... 58/28 قرارها

يتعلق  وماة جماالت الصح االستعماالت اآلمنة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتوفري الدعم يف
ذلك خدمات الرعاية الصحية واإلشراف الصحي واملؤلفات الصحية والتعليم الصحي  ا، مبا يف

 "؛الصحية واملعارف والبحوث

حاد دراسة إمكانية أوصى بأن يواصل االت ،)2006 أن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (الدوحة، ب)
 ؛1ناميةال من أجل الوفاء باحتياجات البلداناستعمال االتصاالت ألغراض الصحة اإللكرتونية 

َ    مراج ع يف(ال 54القرار  ج) ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن تطبيقات 2014ديب،     
َ    مراج ع يف(ال 54تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، الذي يدمج القرار   65 ) والقرار2010آباد،  حيدر    

َ    مراج ع يف(ال  ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت؛2010آباد،  (حيدر 74رار ) والق2010 آباد، حيدر    

تكنولوجيا  ومعايري تطبيقات) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن 2012(ديب،  78القرار  )د 
 ،الصحة اإللكرتونية حتسني النفاذ إىل خدمات من أجلواالتصاالت  املعلومات

 

  
_______________ 

ا  امية غري الساحلية والبلدان اليت متر                   ً                                           تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان الن 1 اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 اعتباره كذلك وإذ يضع يف

تنسيق األكرب تعزيز ال                                                ً       ً   أن ملنظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل لالتصاالت دورا  رئيسيا  يف أ ) 
االت التقنية لتقييس الصحة اإللكرتونية؛ الرئيسية يف األطرافبني  فيما  مجيع ا

يا استخدام تكنولوجب إكلينيكية آمنة للمرضى تتميز بالكفاءة والفعالية،احلاجة إىل توفري رعاية  ب)
 اإللكرتونية؛ الصحة املعلومات واالتصاالت يف

أن تطبيقات الصحة اإللكرتونية وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تدعمها  ج)
 ومتكاملة؛                                                          ً مستفيضة بالفعل ولكنها أبعد من أن تكون أقرب إىل الكمال متاما  

ا املعلومات حملتملة لالتصاالت/تكنولوجيا املزاياأمهية احملافظة على قوة الدفع حبيث يتم دعم  د )
 قطاع الرعاية الصحية بواسطة أطر تنظيمية وقانونية ومتعلقة بالسياسات تكون مالئمة واالتصاالت يف

 والصحة، كل من قطاعي االتصاالت يف

 وإذ يدرك

 2/2 التابعة لقطاع تنمية االتصاالت من خالل املسألة 2 جلنة الدراسات األعمال اجلارية يف أ ) 
 املعلومات واالتصاالت ألغراض الصحة اإللكرتونية؛بشأن 

لكرتونية، مبا تنفيذ التطبيقات اإل أفضل املمارسات يف لتبادلأن مثة مبادرات إقليمية أوروبية  ب)
 اإللكرتونية؛ ذلك الصحة يف

ية                                             ً      واالتصاالت اخلاصة بالرعاية الصحية اعتربت موضوعا  له أمهأن معايري تكنولوجيا املعلومات  ج)
 ؛(GSC-13) الدورة الثالثة عشرة هليئة التعاون العاملي بشأن املعايري كبرية يف

أن معايري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات الصلة بالرعاية الصحية يلزم تكييفها حسب  د )
 ضاء وأن هذا يستدعي تعزيز بناء القدرات وزيادة الدعم؛الدول األع من احلاجة لتالئم ظروف كل

 كرتونية؛جمال الصحة اإلل قطاع تنمية االتصاالت لسد الفجوة الرقمية يف األعمال اجلارية يف ) ه

بعنوان  2/2-14 إطار املسألة لقطاع تنمية االتصاالت يف 2 املنشور الصادر عن جلنة الدراسات ) و
 النامية"؛ البلدان "حلول الصحة اإللكرتونية املتنقلة يف
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من  (ITU-T)لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد  16إطار جلنة الدراسات  األعمال اجلارية يف ز )
لك قابلية ذ "إطار الوسائط املتعددة لتطبيقات الصحة اإللكرتونية"، مبا يف 28/16خالل املسألة 
ا؛التشغيل البيين أل ا ومنصات التكنولوجيا اخلاصة   جهزة الصحة اإللكرتونية وخدما

عمل الفريق املتخصص التابع لقطاع تقييس االتصاالت واملعين باالتصاالت من آلة إىل  ح)
ً       ً       ً                     اليت تعترب عامال  متكينيا  رئيسيا  للتطبيقات واخلدمات يف ،(M2M) آلة ة واسعة من األسواق جمموع             

 ة الصحية،التخصصية مثل الرعاي

 يقرر تكليف األمني العام

بإيالء األولوية لتوسيع نطاق مبادرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض  1
ونية حاد من عمل، وبتنسيق األنشطة املتصلة بالصحة اإللكرت به االت يقوم الصحة اإللكرتونية فيما

حاد ابعة لالتالتوتنمية االتصاالت  تصاالتوتقييس اال الراديوية بني قطاعات االتصاالت فيما
 الصلة؛ ذات واملنظمات األخرى

وجيا حاد الدويل لالتصاالت بشأن تطبيقات االتصاالت/تكنولمبواصلة وزيادة تطوير أنشطة االت 2
وسع اجلهود العاملية األ املعلومات واالتصاالت ألغراض الصحة اإللكرتونية من أجل املسامهة يف

 اإللكرتونية، الصحةخبصوص 

 يكلف األمني العام، بالتشاور مع مديري املكاتب

ميدان  بتحديد وتوثيق مناذج أفضل املمارسات بشأن الصحة اإللكرتونية يف 1
حاد االت بني الدول األعضاء يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل نشرها فيما

 القطاعات؛ وأعضاء

 املعلومات والتطورات من خالل آليات مالئمة؛بعضاء بإبالغ الدول األ 2

ة وتقييس الراديوي بتنسيق األنشطة املتصلة بالصحة اإللكرتونية مع قطاعات االتصاالت 3
 سيما من أجل النهوض بالتوعية مبعايري االتصاالت/تكنولوجيا وتنمية االتصاالت، وال االتصاالت

هذه  وتعميمها وبناء القدرات ذات الصلة بوضعلكرتونية املعلومات واالتصاالت اخلاصة بالصحة اإل
 ؛االقتضاء حسببالنتائج  حادجلس االتموإبالغ  املعايري،

 
  



767 Res. 183  

 

يتعلق باألنشطة املتصلة بالصحة اإللكرتونية مع منظمة الصحة  بالعمل بشكل تآزري فيما 4
قطاعات ك مع كذلو ائل الصحية، حاد، املكلفة بالعناية باملسوغريها من املنظمات خارج االت العاملية

برامج  وتنمية االتصاالت، والقيام على وجه اخلصوص بوضع وتقييس االتصاالت االتصاالت الراديوية
 ،وفعالية بأمان متكن البلدان النامية من إدخال خدمات الصحة اإللكرتونية

 يدعو الدول األعضاء
الئمة لتعزيز ات السلوك واملبادئ التوجيهية املوضع التشريعات واللوائح واملعايري ومدون إىل النظر يف

تطوير خدمات ومنتجات ومطاريف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلاصة بالصحة 
 وتطبيقها، اإللكرتونية

 القطاعاتيشجع الدول األعضاء وأعضاء 
 الراديوية االتتصقطاعات اال الدراسات املتصلة بالصحة اإللكرتونية يف على املشاركة بنشاط يف

 ئمة.املال االتصاالت وتنمية االتصاالت من خالل املسامهات وغري ذلك من الوسائلتقييس و 

 )2014(املراجع يف بوسان،  -) 2010غواداالخارا، (
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 )2010(غواداالخارا،  184القـرار 

 تيسير مبادرات الشمول الرقمي من أجل السكان األصليين

 )،2010 املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (غواداالخارا،إن مؤمتر 

 إذ يضع يف اعتباره

) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، يعرتف بأمهية املسائل ذات 2006 (الدوحة، 46 أن القرار أ ) 
نمية تاألمهية للسكان األصليني يف مجيع أحناء العامل يف حتديد األنشطة ذات األولوية لقطاع 
) 2006 االتصاالت باالحتاد ويطلب من األمني العام اسرتعاء انتباه مؤمتر املندوبني املفوضني (أنطاليا،

إىل املساعدة املقدمة من مكتب تنمية االتصاالت إىل السكان األصليني من خالل األنشطة اليت 
دف توفري املوارد املالية والبشرية املناسبة لإلجرا ا، وذلك  ع ذات الصلة اليت ءات واملشارييضطلع 

 االتصاالت؛ ينبغي تنفيذها يف إطار قطاع

) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، يقرر دعم الشمول الرقمي 2010 آباد، (حيدر 68 أن القرار ب)
للسكان األصليني بصورة عامة، وباألخص مشاركتهم يف ورش العمل واحللقات الدراسية واملنتديات 

التدريبية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق التنمية االجتماعية والدورات 
واالقتصادية ويكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت بتنفيذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز تنفيذ املبادرة 

ات ماخلاصة من أجل السكان األصليني، ووضع آليات التعاون مع الدول األعضاء وغريها من املنظ
 التعاون؛ اإلقليمية والدولية ذات الصلة ووكاالت

 برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات قد حدد، على سبيل األولوية، حتقيق أهدافهأن  )ج
تمعات  األصلية؛ بالنسبة للشعوب وا

عوب للشمن إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية تنص على أن: " 16 أن املادة )د 
ا ويف الوصول إىل مجيع أشكال وسائل األ ا بلغا صلية احلق يف إنشاء وسائل اإلعالم اخلاصة 

 "؛متييز اإلعالم غري اخلاصة بالشعوب األصلية دون
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 خطريةيتضمن بيانات إحصائية  ،(2010) أن التقرير األول عن حالة الشعوب األصلية يف العامل ) ه
من بينها الصحة وحقوق اإلنسان والتعليم والتوظيف، عن حالة هذه الشعوب يف عدة جماالت 

يف مناطق  هذه الشعوب وجود بعض                                    ً                جتعلهم يف وضع مماثل لوضع أقل البلدان منوا ، على الرغم من 
 متقدمة؛ داخل أراضي بلدان

 املنح، قواعد االحتاد املتعلقة بتخصيص )و 

ر ُ  ِّ وإذ ي ذك        

تساهم األجهزة والوكاالت املتخصصة تنص على أن: "                    ً من اإلعالن املذكور آنفا   41 بأن املادة أ ) 
التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى يف التنفيذ التام ألحكام هذا 

 "؛التقنية سيما من خالل حشد التعاون املايل واملساعدة اإلعالن، وال

 لأللفية، ائيةبالتزام االحتاد ودوله األعضاء بتحقيق األهداف اإلمن ب)

 وإذ يالحظ

 الشعوب، ذه، برزت صعوبات يف ختصيص املنح هلاخلاصة بالسكان األصلينيأنه عند تنفيذ املشاريع 

 يقـرر

تكييف القواعد املتعلقة باملنح اليت يقدمها االحتاد مع املبادرات احلالية لقطاع تنمية االتصاالت  1
عتبار أن                                ً     االحتاد لتشمل السكان األصليني، آخذا  يف االاملتعلقة بالشمول الرقمي وتوسيع توفري منح 

                                   ً                                               وضعهم اخلاص يوازي وضع أقل البلدان منوا ، حبيث يتسىن هلم حضور ورش العمل واحللقات الدراسية 
واألحداث وغريها من الفعاليات املتعلقة ببناء القدرات اليت ينظمها االحتاد من أجل هذه الفئات 

 الرقمي؛ هلااحملددة يف سبيل تيسري مشو 

وضع آليات للتعاون والتحقق مع اإلدارات ومع أي منظمة أخرى ذات صلة يف منظومة األمم  2
املتحدة، وكذلك مع أي منظمات إقليمية ووطنية معنية بالسكان األصليني، من أجل تيسري تنفيذ 

اركني من وحتديد أفضل للمش) 2010 آباد، (املراجع يف حيدر 68و) 2006 (الدوحة، 46 القرارين
م من املنح  املذكورة، السكان األصليني يف أحداث االحتاد إلمكان استفاد
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 يكلف األمني العام
لس علما  بتنفيذ هذا  القرار،                 ً           بإحاطة ا

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت
املتعلقني ) 2010 آباد، (حيدر 68) و2006 (الدوحة، 46 باختاذ التدابري الالزمة للتنفيذ التام للقرارين

السكان األصليني يف ورش العمل واحللقات الدراسية واملنتديات والدورات التدريبية املتعلقة  مبشاركة
 واالتصاالت، بتكنولوجيا املعلومات

 يدعو الدول األعضاء
إىل تشجيع ومتكني مشاركة السكان األصليني يف ورش العمل واحللقات الدراسية واألحداث اليت 

 الرقمي. وبالتايل تيسري مشوهلمينظمها االحتاد 

 )2010غواداالخارا، (
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َ       املراج ع يف ديب( 186 قرارال      ،8201( 

 الة الشفافيةتدابير كفب حاد الدولي لالتصاالت فيما يتعلقتعزيز دور االت
 أنشطة الفضاء الخارجي وبناء الثقة في

 )،2018الدويل لالتصاالت (ديب،  لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

       ِّ إذ يذك ر

اعتمدته الذي  "أنشطة الفضاء اخلارجي تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يفبشأن " 68/50بالقرار 
 ،به املرتبط A/68/189التقرير ، إىل جانب 2013ديسمرب  5 اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف

 وإذ يشري إىل

َ   املراج ع ( 37القرار   لرقمية،ا الفجوة للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن سد )2017بوينس آيرس،  يف    

 اعتباره وإذ يضع يف

 ةراديوي اتصاالت خدمات على ،عدة أمور بني من االحتاد تعتمد، أن الدول األعضاء يف أ ) 
ساتلية الوخدمات االتصاالت الراديوية  الساتلية األرض استكشاف خدمةفضائية موثوقة، مثل 

 الفضائية؛ األحباث وخدمة الساتلية الراديوية املالحة وخدمة

 التشغيل ضمان" يف يتمثل (ITU-R) الراديوية االتصاالت لقطاع إحدى الغايات االسرتاتيجية أن )ب
 اإلقليمية اقاتواالتف الراديو لوائح تنفيذ خالل من الراديوية االتصاالت ألنظمة التداخالت من اخلايل
 العاملية ؤمتراتامل أعمال خالل من املناسب الوقت ويف   ّ   فع الة بصورة الصكوك هذه حتديث عن    ً فضال  

 ؛"الراديوية لالتصاالت واإلقليمية

                                                               ّ                      أن احللقات الدراسية العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية طريقة فع الة لتوفري املعارف بشأن  )ج
وتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية وأفضل للطيف دارة الدولية إلاإلطار التنظيمي احلايل ل

 ؛واءالساملمارسات فيما يتعلق باستعمال الطيف خلدمات األرض واخلدمات الفضائية على 
  



 Res. 186 772 

 

يذ إجراء فيما يتعلق بتنف الراديوية ينشر املعلومات الواردة من اإلدارات االتصاالت مكتبأن  ) د
ً         االحتياط الواجب عمال  بالقرار                   49 (Rev.WRC-15)  ملؤمتر االتصاالت الراديوية، واملعلومات الواردة

 ،يف اخلدمة الساتلية للشبكات الرتدد بوضع ختصيصاتمن اإلدارات فيما يتعلق 

 احلسبان وإذ يأخذ يف

 من لوائح الراديو، 16و 15 املادتني

 يقرر

ير استخدام وتطو جمال  نشر املعلومات وبناء القدرات وتبادل أفضل املمارسات يف أن يشجع
شبكات/أنظمة االتصاالت الراديوية الساتلية، لتحقيق أهداف تشمل سد الفجوة الرقمية وتعزيز 

 موثوقية وتيسر الشبكات/األنظمة الساتلية املذكورة أعاله،

 جملس االحتاديدعو 

 مع يتسقمبا  ةاملراقبة الساتلي مرافق استخدام بشأن مقرتحة تعاون اتفاقات أي واستعراض حبثإىل 
 ،االحتاد ميزانية حدود وضمن واملالية، االسرتاتيجية آثارها ضوء القرار، يف هذا أهداف

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

َ  املراج ع( 37القرار سياق  هذه األمور يف بتشجيع مجيع الدول األعضاء على النظر يف بوينس  يف     
 االتصاالت، للمؤمتر العاملي لتنمية )2017آيرس، 

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

                                                               ً                          بتعزيز النفاذ إىل املعلومات ذات الصلة مبرافق املراقبة الساتلية، بناء  على طلب اإلدارات املعنية،  1
من لوائح الراديو، من خالل اتفاقات التعاون  15                                     ً       من أجل معاجلة حاالت التداخل الضار وفقا  للمادة

تنفيذ أهداف  من أجل االحتادحدود ميزانية  أعاله يف "جملس االحتاد يدعو"إطار فقرة  املشار إليها يف
 القرار؛ هذا
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                                                                          َّ       مبواصلة اختاذ اإلجراءات الالزمة لصيانة قاعدة بيانات عن حاالت التداخل الضار املبل غ عنها  2
 وفق أحكام لوائح الراديو ذات الصلة وبالتشاور مع الدول األعضاء املعنية؛

الرامية إىل نشر املعلومات ومساعدة الدول األعضاء يف االحتاد على تطبيق مبواصلة اجلهود  3
التصاالت الراديوية ل األحكام املتعلقة بالتنسيق والتبليغ من خالل احللقات الدراسية العاملية واإلقليمية

 اعدقو و ، ومن خالل منشورات قطاع االتصاالت الراديوية وبرجمياته وورش العمل اليت ينظمها االحتاد
 بياناته؛

 الواردة يف السجل األساسي الدويل للرتددات املنشورة بتحسني سهولة النفاذ إىل املعلومات 4
 املوقع اإللكرتوين لالحتاد بشأن ختصيصات الرتدد للشبكات الساتلية اخلاضعة هلذا القرار، وحتسني يف

 ؛املعلومات شفافية هذه

مكتب تقييس االتصاالت ومكتب بتنسيق األنشطة، حسب االقتضاء، مع مديري  5
 تنمية االتصاالت؛

 بأن يقدم تقارير عن تنفيذ هذا القرار حسب االقتضاء، 6

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

الدراسية  احللقات يف املشاركة واليت من بينها، األنشطة ذات الصلة بتنفيذ هذا القرار إىل املشاركة يف
استعمال  بشأن نالتعاو  اتفاقاتاملمارسات و  أفضل وتبادل االحتاد ينظمها اليت لالتصاالت الراديوية

 .من لوائح الراديو 15                                     ً       من أجل معاجلة حاالت التداخل الضار وفقا  للمادة الساتلية املراقبة مرافق

 

 )2018(املراجع يف ديب،  - )2014بوسان، (
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َ       املراج ع يف ديب( 188 قـرارال      ،8201( 

 االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الزائفة أجهزةمكافحة 

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

       ِّ إذ يذك ر

َ  املراج ع( 177بالقرار  أ )   ؛(C&I) ينالتشغيل البي وقابلية ، بشأن املطابقةهلذا املؤمتر )2018ديب،  يف     

َ  املراج ع( 47بالقرار  ب) ، (WTDC) ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2017بوينس آيرس،  يف     
اختبارات ذلك  ، مبا يف1البلدان النامية              ّ    وتطبيقها الفع ال يف االحتادبشأن حتسني املعرفة بتوصيات 

 ؛االحتاد            ً        املصنعة طبقا  لتوصيات نظمةالتشغيل البيين لألقابلية املطابقة و 

َ     (املراج ع يف  79بالقرار  ج) ور د) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن 2017بوينس آيرس،      
تكنولوجيا /مكافحة أجهزة االتصاالت يف (ICT) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/االتصاالت

 ،والتصدي هلا املزيفةاملعلومات واالتصاالت 

 وإذ يعرتف

 املزيفة يا املعلومات واالتصاالتأجهزة االتصاالت/تكنولوج بيع وتداولبالزيادة امللحوظة يف  ) أ 
 ؛واملستهلكني     ّ    واملور دينواليت هلا آثار سلبية على احلكومات واملصنعني  األسواق يف

وجودة  ميكن أن تقلل من األمن املزيفةأجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأن  ب)
 ملستعملني؛إىل ا اخلدمة بالنسبة

ويات عالية            ً    تتضمن غالبا  مست املزيفةاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  بأن أجهزة ج)
 وغري قانونية من املواد اخلطرة، مما يهدد املستهلكني والبيئة؛

  
_______________ 

ا مبرحلة  1                     ً                                                                                           تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 انتقالية.
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          ً                                                                    بأن بلدانا  عديدة قامت ببعض محالت التوعية وأدخلت ممارسات وقواعد تنظيمية يف أسواقها  ) د
كن أن تستفيد مي البلدان النامية وأنوردعها مما كان له آثار إجيابية  املزيفةللحد من املنتجات واألجهزة 

 التجارب؛ من هذه

، اليت تستند إىل معمارية األشياء (TSB)لقطاع تقييس االتصاالت  ITU-T X.1255بأن التوصية  ه )
                    ً                            الرقمية، توفر إطارا  الكتشاف معلومات إدارة اهلوية؛

كن أن ميمعرفات هوية فريدة ألجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وضع بأن  و )
 ؛هذا االستخدام املزيفة ويردعكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تاستخدام أجهزة من د حي

 بأن مبادرات الصناعة قد أنشئت إلقامة تعاون بني املشغلني واملصنعني واملستهلكني؛ ز )

حة هذه التوصل إىل حلول فعالة ملكاف يفوخمتلفة ء تواجه حتديات كبرية بأن الدول األعضا ح)
هذا النشاط غري             ً                                                       األجهزة، نظرا  لألساليب املبتكرة واخلالقة اليت يستعملها األشخاص الضالعون يف

 ؛يهاوالبيئات املختلفة اليت تعمل ف القانونية املشروع للتملص من تدابري اإلنفاذ/التدابري

ا أن االحتادبأن برامج  ط) تساعد  للمطابقة وقابلية التشغيل البيين وسد الفجوة التقييسية املقصود 
 توضيح عمليات التقييس ومطابقة املنتجات للمعايري الدولية؛ يف

االت/تكنولوجيا فيما خيص أجهزة االتص بأن توفري قابلية التشغيل البيين والسالمة واالعتمادية ي)
 ،االحتاد                ً       ً        غي أن يكون هدفا  أساسيا  لتوصياتينب املعلومات واالتصاالت

 اعتباره وإذ يضع يف

ليات متتثل بوجه عام لعم أن أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ال أ ) 
املطابقة الوطنية املطبقة وللشروط التنظيمية الوطنية أو ألي شروط قانونية أخرى سارية، ينبغي اعتبارها 

 هذا البلد؛ لبيع و/أو التفعيل على شبكات االتصاالت يفغري مرخصة ل
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بني  فيما تعزيز التنسيق    ً       ً   دورا  رئيسيا  يفاآلخرين الصلة  ويذ أصحاب املصلحةو  لالحتادأن  ب)
أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات على  املرتتبةاآلثار  من أجل دراسة املعنيةاألطراف 
 ؛     ً ليميا  وإق                   ً التعامل معها دوليا  أساليب  من استعماهلا وحتديدوآلية احلد  املزيفة واالتصاالت

 أمهية احلفاظ على توصيلية املستعمل، )ج

 وإذ يدرك

أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات مكافحة تصنيع     ً     ً   دورا  هاما  يف تؤديأن احلكومات  ) أ 
 املناسبة؛ لتشريعاتوالسياسات واوتداوهلا بني البلدان وذلك بوضع االسرتاتيجيات  املزيفةواالتصاالت 

ت املعنية التابعة لقطاعي تقييس االتصاال دراساتال جلان يفذات الصلة األعمال والدراسات  ب)
وتنمية االتصاالت، اليت ميكن أن تساعد يف مكافحة أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

 لقطاع تقييس االتصاالت 20و 17و 11و 5 الدراسات جلانسيما  والواالتصاالت املزيفة وتداوهلا، 
 ؛لقطاع تنمية االتصاالت 2وجلنة الدراسات 

ا إجراء تغيريات(أن التالعب  ج) ) بأجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات غري مسموح 
 تتبناها فعالية احللول اليتمن يقلل  عند استنساخ معّرف هوية مشروع، قد خصوصاً و واالتصاالت، 

 ؛عند التصدي للتزييف البلدان

 (WTO) منظمة التجارة العامليةمنظمات أخرى معنية بوضع املعايري، و مع            ً قائم حاليا   التعاونأن  د )
ومنظمة اجلمارك  (WHO)ومنظمة الصحة العاملية  (WIPO) واملنظمة العاملية للملكية الفكرية

 املزيفة؛ بشأن املسائل املتعلقة باملنتجات (WCO) العاملية

 ،احللولعند تعزيز واعتماد نينة أيتعني بناء الثقة والطمأنه  )ه 
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 مديري املكاتب الثالثة يقرر تكليف

معاجلة شواغلها إزاء أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  مبساعدة الدول األعضاء يف 1
لى الصعيدين عوتنظيم احللقات الدراسية وورش العمل عن طريق تبادل املعلومات  املزيفةواالتصاالت 

 ذلك أنظمة تقييم املطابقة؛ اإلقليمي أو العاملي، مبا يف

تغيريات  (إجراء اختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع أو اكتشاف التالعب مبساعدة مجيع األعضاء يف 2
ا) رى ازدواجيتها، والتعاون مع املنظمات األخ مبعرفات اهلوية الفريدة لألجهزة و/أو غري مسموح 

ذه املسائل،املعنية بو   ضع معايري االتصاالت املتعلقة 

 يدعو الدول األعضاء

ت أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالإىل اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملكافحة  1
 ؛واستعراض لوائحها املزيفة

ال؛ إىل التعاون وتبادل اخلربات فيما بينها يف 2  هذا ا

تكنولوجيا /أجهزة االتصاالتاستعمال كافحة مل برامج الصناعة تشجيع املشاركة يفإىل  3
 ،املزيفة واالتصاالت املعلومات

 يدعو مجيع األعضاء

وجيا أجهزة االتصاالت/تكنولاملتصلة مبكافحة دراسات االحتاد  املشاركة بنشاط يفإىل  1
قييس لقطاعي تإطار جلان الدراسات ذات الصلة التابعة  يف املعلومات واالتصاالت املزيفة
 االتصاالت وتنمية االتصاالت؛

ا) مبعرفات  مسموحإجراء تغيريات غري إىل اختاذ التدابري الالزمة ملنع أو اكتشاف التالعب ( 2
 واالتصاالت؛ اهلوية الفريدة ألجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات

 ؛ةألجهزة املزيفإىل إذكاء الوعي بني املستهلكني فيما يتعلق باآلثار السلبية ل 3

ال، 4  إىل تبادل أفضل املمارسات يف هذا ا
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 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات كذلك

ر إىل أخذ اُألطُر القانونية والتنظيمية للبلدان األخرى بعني االعتبار فيما يتعلق بالتجهيزات اليت تؤث
بشواغل البلدان  هذه البلدان وخصوصاً اإلقرار يف واخلدمات سلباً على نوعية الُبىن التحتية لالتصاالت

 .املزيفة النامية فيما يتعلق بالتجهيزات

 )2018(املراجع يف ديب، - )2014بوسان، (
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َ       املراج ع يف ديب( 189 قرارال      ،8201( 

 ردعهاو مكافحة سرقة األجهزة المتنقلة  مساعدة الدول األعضاء في

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

       ِّ إذ يذك ر
َ         (املراج ع يف ديب،  196بالقرار  ) هلذا املؤمتر، بشأن محاية مستعملي/مستهلكي خدمات 2018     

 االتصاالت،

 اعتباره إذ يضع يفو 
ة والتطور الذي أحدثته والتغطية الكبري أن التأثري اإلجيايب لالتصاالت املتنقلة والتقدم التكنولوجي  أ ) 

         ً ذكية نظرا  ذلك اهلواتف ال مجيع اخلدمات ذات الصلة، قد مكنت من انتشار األجهزة املتنقلة، مبا يف
 ملا توفره من فوائد متعددة؛

 ؛اللصوص يسرقون السلع الشخصية الثمينة، مبا فيها األجهزة املتنقلة أن ب)
 تفاقم مشكلة رافقه أيضاً  ،لالتصاالت املتنقلة على مستوى العاملاالستعمال واسع االنتشار  أن ج)

 املتنقلة؛ سرقة األجهزة
ملواطنني ا                                                  ً                       أن ممارسة سرقة األجهزة املتنقلة ميكن أن يكون هلا أحيانا  أثر سليب على صحة وسالمة  )د 

وثقتهم يف استعمال تكنولوجيا املعلومات  باألمن وعلى شعورهموبيانات املستعملني، 
 ؛(ICT) واالتصاالت

فريدة تقضي بعدم قانونية تعديل معّرفات اهلوية ال قامت بتطبيق قواننيأن بعض احلكومات  ) ه
 املتنقلة؛ باألجهزة

ية إطار اجلرائم املتعلقة بسرقة األجهزة املتنقلة أصبحت مشكلة عامل أن املشاكل اليت حتدث يف )و 
 األسواق الدولية؛ يعاد بيع هذه األجهزة بسهولة يف        ً   ث غالبا  ماحي
                                ً                                   األجهزة املتنقلة املسروقة يشكل خطرا  على املستهلكني وفقدان دوائر الصناعة  أن االجتار يف ز )

 لإليرادات؛
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أن بعض احلكومات ودوائر الصناعة أدخلت لوائح وإجراءات وسياسات إلنفاذ القانون  )ح
 تكنولوجية ملنع سرقة األجهزة املتنقلة ومكافحتها؛ووظائف 

ن يؤدي وأ االحتادأن يساعد مجيع األعضاء على االستفادة من توصيات  االحتادأن مبقدور  )ط
    ً       ً                                                                       دورا  إجيابيا  من خالل توفري منصة جلميع األطراف املعنية من أجل تشجيع املناقشات وتبادل أفضل 

لقة اعة لتحديد املبادئ التوجيهية التقنية ونشر املعلومات املتعاملمارسات والتعاون بني دوائر الصن
 مبكافحة سرقة األجهزة املتنقلة؛

ً  أن معظم مصنعي األجهزة املتنقلة وموردي أنظمة التشغيل واملشغلني يقدمون حلوال   )ي                                                                     
انية ملكافحة السرقةللمستهلكني مثل  دف التطبيقات ا ختفيض  وأدوات منع إعادة التنشيط، 

 معدل سرقة األجهزة املتنقلة،

 وإذ يعرتف

ا( بأن التالعب أ )  ملعلومات     ّ                             املعر فات الفريدة ألجهزة تكنولوجيا اب) إجراء تغيريات غري مسموح 
لة أصبح وسيلة من وسائل االستعمال غري املشروع لألجهزة املتنق استنساخهاأو  واالتصاالت املتنقلة

 ؛العديد من املناطقاملسروقة يف 

ا) التالعبأن ب ب)   ً           يا  على أصحاب     ّ                      ً    املعر فات الفريدة يؤثر تأثريا  سلبب (إجراء تغيريات غري مسموح 
ّ                  املعر ف الفريد جلهازهم يف استنساخاألجهزة األصلية عند  يتم وقف  لذلك أجهزة أخرى، ونتيجة    

 املتنقلة؛ استعمال هذه األجهزة األصلية يف شبكات اخلدمات

 اعتماد اسرتاتيجيات وطنية وإقليمية وعاملية ملكافحة سرقة األجهزة املتنقلة؛ املهمبأنه من  ج)

دف إىل ب د ) تنقلة اخلدمات امل مقدمي قيامضمان أن العديد من الدول األعضاء اعتمدت لوائح 
 والدويل، األجهزة املتنقلة املسروقة على املستويني الوطين عن بياناتالمعلومات قواعد  ادلوتب توليدب

 ؛األجهزة تلك استعمالكأداة لوقف إعادة                          ُ            تنفيذ هذه اللوائح ميكن أن ي ستفاد منه   وأن

 ،تنقلةامل مواصلة البحث عن حلول مبتكرة من أجل ردع سرقة األجهزة املهمبأنه أصبح من  ه )
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 يساوره القلق وإذ

ملبذولة                    ً              العامل ما يزال مرتفعا ، رغم اجلهود ا املناطق يفبعض  من أن معدل سرقة األجهزة املتنقلة يف
 األخرية، خالل األعوام

 وإذ يدرك

ً                                  أن املصنعني واملشغلني ورابطات الصناعة يطورون حلوال  تكنولوجية خمتلفة وأن احلكومات تضع                                              
 العاملية، املشكلةسياسات و/أو لوائح ملعاجلة هذه 

 يقرر

مع وردعها، ة سرقة األجهزة املتنقلوتشجيع تطوير سبل ووسائل كفيلة مبواصلة مكافحة استكشاف 
 ،أعاله اعتباره" "إذ يضع يفمن  د)مراعاة الفقرة 

يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت، بالتعاون مع مدير مكتب االتصاالت الراديوية ومدير 
 يلي ، مبامكتب تقييس االتصاالت

جمال  مجع املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات اليت تطورها دوائر الصناعة أو احلكومات يف 1
ة، مبا سيما من املناطق اليت اخنفض فيها معدل سرقة اهلواتف املتنقل والمكافحة سرقة األجهزة املتنقلة، 

 ؛فعالية هذه املمارساتيف ذلك إحصاءات عن 

الدراسات ذات الصلة لقطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت التشاور مع جلان  2
املعنية ألخرى ااملنظمات ومصنعي األجهزة املتنقلة ومصنعي مكونات شبكات االتصاالت واملشغلني و 

ذه املسائل مثل  بوضع املعايري يف لالتصاالت  رابطة النظام العامليجمال االتصاالت واملتعلقة 
، لتحديد التدابري التكنولوجية القائمة (3GPP)اجليل الثالث  شبكةمشروع و  (GSMA) املتنقلة

 واملستقبلية، والربجميات واألجهزة على السواء، للتخفيف من استخدام األجهزة املتنقلة املسروقة؛
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من  نإطار املوارد املتاحة، حسب االقتضاء، بالتعاو  إطار خربة االحتاد، ويف تقدمي املساعدة، يف 3
املنظمات ذات الصلة، إىل الدول األعضاء، إذا طلب من االحتاد ذلك، من أجل احلد من سرقة 

م، وكذلك  جمال  نشر أفضل املمارسات يفاألجهزة املتنقلة واستعمال األجهزة املسروقة يف بلدا
 ؛مكافحة سرقة األجهزة املتنقلة

ا)غري إجراء تغيريات( بالتالعبربات عن التدابري املتعلقة اخلعلومات و املتقاسم  4 يف   مسموح 
 ،وردعها   ّ                                      معر فات أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 يكلف األمني العام

 العمل، بشأن التقدم احملرز يف جملس االحتاد، عند االقتضاء،برفع تقرير إىل 

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

ال يفالقائمة واخلربات الدراسات  إىل املسامهة يف 1  ؛هذا ا

ألجهزة ا استخداممن أجل احلد من  ، حسب احلاجة،تنفيذ مبادرات التثقيف تسهيل إىل 2
 املتنقلة املسروقة؛

اأو  سرقتها جهزة املبلغ عنأللالفريدة   ّ    عر فات املإىل اعتماد تدابري لتبادل املعلومات بشأن  3  فقدا
ة األطر مراعابيانات املستعملني و حلماية  اإلجراءات الالزمةمع اختاذ  أخرى، مناطقيف بلدان أو 

ا املتنقلة؛ وتدابري لوقف ،القانونية الوطنية واإلقليمية  استعمال هذه األجهزة على شبكا

) اإجراء تغيريات غري مسموح اإلجراءات الالزمة، عند االقتضاء، ملنع التالعب ( اعتمادإىل  4
لتالعب واستنساخها، واكتشاف هذا ا   ّ                                              معر فات أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتنقلة  يف

ا أو ومراقبته ا من النفاذ إىل شبك استنساخها                              ّ        ، ومنع األجهزة اليت مت التالعب مبعر فا وإجياد  املتنقلة،ا
                                                     ً      ً                حلول للحاالت اليت يتأثر فيها مستعملو األجهزة األصلية تأثريا  سلبيا  نتيجة استعمال 

 ؛املستنسخة     ّ   املعر فات
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إجراء تغيريات (إىل حث الصناعة ومصنعي األجهزة املتنقلة على اعتماد تدابري ملنع التالعب  5
ا)غري   .تصاالت املتنقلة   ّ                                معر فات أجهزة تكنولوجيا املعلومات وااليف  مسموح 

 

 )2018(املراجع يف ديب،  - )2014بوسان، (
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 )2014(بوسان،  190 قرارال

 مواجهة سوء استغالل وسوء استعمال موارد الترقيم الدولية لالتصاالت

 )،2014حاد الدويل لالتصاالت (بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالت

 إذ يعرتف
َ    مراج ع يف(ال 61القرار ب أ )  ة مواجهبشأن  ،) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2012ديب،     
 وسوء استعمال موارد الرتقيم الدولية لالتصاالت؛ سوء استغاللمكافحة و 

ع يف(ال 20القرار ب ب) َ    مراج  جراءات إ بشأن ،للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت )2012ديب،     
جمال  يف (NNAI) ختصيص وإدارة املوارد الدولية للرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية

 ؛االتصاالت
َ    مراج ع يف(ال 78القرار ب ج) رات ناء القدللمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن ب )2014ديب،     

الصادرة عن  ITU-T E.164                َّ               أرقام اهلاتف املخص صة وفق التوصية  سوء استغاللمن أجل مكافحة 
 ،حاداالت قطاع تقييس االتصاالت يف

 اعتباره وإذ يضع يف
 ؛التصاالتل املتوائمةحاد الرامية إىل تعزيز التعاون بني األعضاء من أجل التنمية أهداف االت أ ) 

يقع إذا كان استخدام مورد الرتقيم  E.164أحد موارد الرتقيم الدولية سوء استعمال أن  ب)
قييس تالتوصية (التوصيات) ذات الصلة لقطاع  يف هذا املورد يتفق مع معايري ختصيص ال

حالة استخدام مورد ترقيم غري خمصص لتقدمي خدمة  أو يف (ITU-T) حادالتابع لالت االتصاالت
 ؛اتصاالت

ً         ميكن أن يتخذ أشكاال  متعددة؛ E.164موارد الرتقيم سوء استعمال أن  ج)                  
 ضارة فعالأاستعمال أرقام اهلاتف الوطنية والرموز الدليلية للبلدان، هي  وسوء استغاللسوء  أن د )
 ؛وثقة املستهلك اخلدمة وجودةاإليرادات  يف تؤثر
 
  



785 Res. 190  

 

                                                  ً                       أن توصيات قطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة تتناول حتديدا  إجراءات اإلبالغ عن سوء  ) ه
 استعماهلا، استغالل موارد الرتقيم الدولية وسوء

 إذ يدركو 
                                                   ً قطاعي تقييس االتصاالت وتنمية االتصاالت تتعاون وتعمل يدا   أن جلان الدراسات ذات الصلة يف

 وسوء استعماهلا، رقاماأل بسوء استغالل بيد بشأن القضايا املتصلة
 ررـيق

عمال أرقام است وسوء حاالت سوء استغالل مواصلة دراسة السبل والوسائل الكفيلة بتحسني فهم
ا وحتديدها وحله، الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت ITU-T E.164     َّ              املخص صة وفق التوصية اهلاتف

 االتصاالت، من خالل أنشطة جلان الدراسات بقطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية
 االتصاالت تنميةاالتصاالت ومدير مكتب  تقييسيكلف مدير مكتب 

   ّ   فع ال؛ على حنوتنفيذ هذا القرار  بالتعاون يف 1
سوء بدراسة املسائل املتعلقة  بالتعاون من أجل حتاشي تداخل وازدواج اجلهود املبذولة يف 2

 ؛استعماهلا وسوءاألرقام  استغالل
، لوضع أطر 1 ّ                   سي ما البلدان النامية واصلة العمل مع املناطق واملناطق الفرعية والبلدان، والمب 3

 فق                       َّ     إدارة أرقام اهلاتف املخص صة و  أفضل املمارسات يف لضمان اتباع كافيةقانونية وتنظيمية  
 استعماهلا، وسوء اهلاتف أرقام سوء استغاللبغية مكافحة  ITU-T E.164 التوصية

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات
 .تنفيذ هذا القرار إىل املسامهة يف

 )2014بوسان، (
 

 
  

_______________ 
ا لدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اق                   ً                                   تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والب 1 تصادا

 مبرحلة انتقالية.
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َ       املراج ع يف ديب( 191 قـرارال      ،8201( 

 حاد الثالثةاستراتيجية تنسيق الجهود بين قطاعات االت

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يشري إىل

َ           (املراج ع يف جنيف،  ITU-R 6-2 القرار أ )   االتصال، بشأن (RA) االتصاالت الراديوية) جلمعية 2015     
 ITU-R 7-3 ، والقرار(ITU-T) لالتصاالت الدويل االحتاد يف االتصاالت تقييس قطاع مع والتعاون

َ    (املراج ع يف  االتصال لكذ يف مبا االتصاالت تنميةبشأن االتصاالت الراديوية، ) جلمعية 2015جنيف،       
 ؛(ITU-D) لالتصاالت الدويل االحتاد يف االتصاالت تنمية قطاع مع والتعاون

َ    (املراج ع يف 45القرار  ب) بشأن  ،(WTSA)) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت 2016احلمامات،       
ودور الفريق  االتاالتص تقييس قطاع يف الدراسات جلان بني فيما التقييس ألعمال     ّ  الفع ال التنسيق

 ؛(TSAG) لالتصاالت الدويل لالحتاداالستشاري لتقييس االتصاالت 

َ  املراج ع( 18القرار  ج) ادئ ، بشأن املب) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2016احلمامات،  يف     
وقطاع تقييس االتصاالت  (ITU-R) قطاع االتصاالت الراديويةواإلجراءات املتعلقة بتوزيع العمل على 

 ها؛بين مافي التنسيق والتعاون وتعزيز الدويل لالتصاالت لالحتادوقطاع تنمية االتصاالت 

َ  املراج ع( 5القرار  د )  عزيزت) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن 2017س آيرس، بوين يف     
 االحتاد؛ أنشطة يف 1النامية البلدان مشاركة

َ  املراج ع( 59القرار  ) ه ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن 2017، بوينس آيرس يف     
 املسائل الثالثة لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأنالقطاعات  بني فيما والتعاون التنسيق تعزيز
 املشرتك؛ االهتمام ذات

  
_______________ 

ا  1                    ً                                                                                      تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 أنشئ الذي ،(ISCT)املشرتك  االهتمام ذات باملسائل إنشاء فريق التنسيق بني القطاعات املعين و )
 نيب بالتنسيق املعين املهام فريق وقرارات للقطاعات، االستشارية األفرقة قرارات مبوجب

 الستخداما وحتقيق اجلهود ازدواجية إزالة أجل من العام، األمني نائب يرتأسه الذي (ISC-TF) القطاعات
 للموارد، األمثل

 اعتباره وإذ يضع يف
 ؛االحتادمن دستور  1 املادة املدرجة يف االحتادأهداف  أ ) 

حتاد االالوفاء بأهداف  للمسامهة يفواألمانة العامة الدور املنوط بكل من القطاعات الثالثة  ب)
 ؛وحتقيقها

أن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت  )ج
جيب أن تكون حمل تعاون وثيق فيما يتعلق باملسائل املتصلة  من الدستور، 119             ً      باالحتاد، وفقا  للرقم

              ً                             بالتنمية طبقا  لألحكام ذات الصلة من الدستور؛
، االحتادب تنمية االتصاالتقطاع تقييس االتصاالت و قطاع االتصاالت الراديوية و أن قطاع  ) د

ن م، جيب أن تستعرض باستمرار املسائل قيد الدراسة اتفاقية االحتادمن  215    ً             وفقا  ألحكام الرقم
ت توزيع العمل وتفادي ازدواجية اجلهود وحتسني التنسيق؛ وأن القطاعا بشأنالتوصل إىل اتفاق أجل 
ذا االستعراض والتوصل إىل  جيب الوقت املناسب  يفهذا االتفاق أن تعتمد إجراءات تتيح هلا القيام 

 ؛  ّ  فع ال وبأسلوب
واملؤمتر العاملي  (WTSA) واجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت (RA)أن مجعية االتصاالت الراديوية  ) ه

االت  قد (WTDC) لتنمية االتصاالت  املشرتكة اليت ينبغي العمل فيها واليت تتطلب        ً        حددت أيضا  ا
 االحتاد، التنسيق الداخلي يف

 وإذ يدرك
 رتتب على ذلكي وما الثالثة القطاعات جتريها اليت املشرتكة الدراسات االت املتزايد العدد ) أ 

 األداء توحيد" مفهوم إطار يف       ً متكامال      ً جا   يوفر بني القطاعات مما والتعاون التنسيق ضرورة من
 ؛"االحتاد يف
ا؛ )ب  حاجة البلدان النامية إىل اكتساب األدوات الالزمة لتعزيز قطاع اتصاال
أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس  مستويات مشاركة البلدان النامية يف أن )ج

عزيز ت، على الرغم من اجلهود املبذولة، حبيث تقتضي الضرورة بشكل متزايد غري كافية االتصاالت
قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت مع قطاع تنمية التنسيق والتعاون بني 

  االتصاالت؛
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بناء  يسعى إىل االستخدام األمثل للموارد حبيث ميكن الذي تنمية االتصاالتالدور احملفز لقطاع  ) د
 البلدان النامية؛ القدرات يف

ا يف ) ه ة واألعمال املنفذة األنشط احلاجة إىل حتقيق متثيل أفضل لرؤية البلدان النامية واحتياجا
 االتصاالت؛ قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس يف

 ذات املسائل نم املتزايد     ً         نظرا  إىل العدد على حنو متزايد االحتاد      ً    مطلوبا  من         ً تكامليا     ً جا   مثةأن  ) و
 املعلومات ياتكنولوج/االتصاالت تطوير أنظمةمثل  الثالثة بالقطاعات املتعلقة املشرتك االهتمام

حاالت الطوارئ،  ، واالتصاالت يف(IMT) االتصاالت املتنقلة الدوليةو  واالتصاالت،
 ذويذ األشخاص االسيرباين، ونف واألمن املناخ، وتغري واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/واالتصاالت

إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، احملددة عاقة واألشخاص ذوي االحتياجات اإل
، االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت واملطابقة وقابلية التشغيل البيين ملعدات وأنظمة

 واالستخدام األفضل للموارد النادرة، وغريها؛

            ِّ                                                  واملتكاملة متك ن الوصول إىل املزيد من الدول األعضاء، بتأثري أكرب، لسد أن اجلهود املنسقة  ) ز
 حتسني إدارة الطيف، الفجوة الرقمية والفجوة التقييسية، كما تسهم يف

 احلسبان وإذ يأخذ يف

 ؛االحتاد داخل األنشطة وتنسيق التعاونتسهل شرتكة بني القطاعات امل فرقةاأل أن أنشطة ) أ 

املشرتك بني القطاعات  6.1تشمل اهلدف  2020-2023أن اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة  )ب
"احلد من جماالت التداخل واالزدواج وتعزيز التنسيق األوثق واألكثر شفافية بني األمانة العامة 

 ؛وقطاعات االحتاد مع مراعاة اعتمادات ميزانية االحتاد وخربة ووالية كل قطاع"

شاورات جارية بني األفرقة االستشارية نفسها للقطاعات الثالثة خبصوص اآلليات أن امل )ج
 بينها؛ والوسائل الالزمة لتحسني التعاون فيما

 ئجها؛                         َ      اسرتاتيجية شاملة تقاس وتراق ب نتا يفباستمرار  ينبغي أن تنتظمأن هذه اإلجراءات  ) د
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 بأداة لتصحيح أوجه القصور والبناء على النجاح؛ االحتادأن ذلك من شأنه أن يزود  ) ه

ات مها أداتان فعالتان القطاع بني فريق املهام املعين بالتنسيقو  ريق التنسيق بني القطاعاتفأن  ) و
 متكاملة؛ تسامهان يف إعداد اسرتاتيجية

لوثيق مع مديري ااألمانة العامة، بالتعاون سيق بني القطاعات ينبغي أن ترأسه أن التعاون والتن ) ز
 املكاتب الثالثة،

 يقرر
 تقييس االتصاالتوقطاع  (RAG) التصاالت الراديويةيواصل الفريق االستشاري لكل من قطاع اأن 

(TSAG)  تنمية االتصاالتقطاع و (TDAG) مبا يف ذلك عن طريق فريق التنسيق بني القطاعات املعين ،
طاعات قبني ال اوتوزيعهاألنشطة احلالية واجلديدة  يف النظر، (ISCT) باملسائل ذات االهتمام املشرتك

   ً                                            وفقا  لإلجراءات احملددة للموافقة على املسائل اجلديدة  االدول األعضاء عليه الثالثة من موافقة
 واملراجعة،

 يدعو
الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت والفريق  1

رتكة إىل مساعدة فريق التنسيق بني القطاعات يف حتديد املواضيع املش االتصاالت االستشاري لتنمية
االهتمام  القطاعات كافة بشأن املسائل ذات بني القطاعات الثالثة وآليات دعم التنسيق والتعاون يف

 ؛املشرتك

ريق س فوتنمية االتصاالت وكذلك رئيتقييس االتصاالت و  مكاتب االتصاالت الراديوية يمدير  2
 فريق التنسيق بني القطاعات املعينبرفع تقرير إىل  (ISC-TF) املهام املعين بالتنسيق بني القطاعات

عاون خيارات حتسني التبشأن واألفرقة االستشارية للقطاعات  (ISCT)ك املشرت  االهتمام ذات باملسائل
 ،على مستوى األمانة لضمان تعظيم التعاون الوثيق فيما بينها

 األمني العاميكلف 
االت ذات                                 ً                        اسرتاتيجية للتنسيق والتعاون توخيا  لفعالية وكفاءة اجلهود يف تعزيز مبواصلة 1 ا

يق ، بغية جتنب ازدواجية اجلهود وحتقالعامة واألمانةالثالثة  االحتاداالهتمام املشرتك لقطاعات 
 ؛االحتاداالستخدام األمثل ملوارد 
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 ةكذلك األمان، و املتداخلة بني قطاعات االحتاد واألنشطة الوظائفتحديد مجيع أشكال وأمثلة ب 2
 ملعاجلتها؛ واقرتاح حلول العامة،

االت ذات االهتمام املشرتك للقطاعات الثالثة  اليتقائمة ال بتحديث 3  األمانةو حتتوي على ا
 ؛لالحتاد     ً                    وفقا  لوالية كل مجعية ومؤمتر العامة

ق اليت جتري بني عن أنشطة التنسي املفوضني املندوبني ومؤمتر ادجملس االحت تقارير إىل بتقدمي 4
االت، فضال  عن النتائج اليت يتم التوصل يف العامة واألمانةالقطاعات املختلفة   إليها؛                     ً                          كل من هذه ا

وفريق  ني القطاعاتفريق التنسيق ب بني بانتظام املعلومات وتبادل الوثيق التفاعل ضمان مبواصلة 5
 القطاعات؛ املهام املعين بالتنسيق بني

 بتقدمي تقرير إىل مؤمتر املندوبني املفوضني القادم عن تنفيذ هذا القرار، 6

 جملس االحتاديكلف 

 ذلكو  اجتماعاته أعمال جدول واألمانة العامة يف الثالثة االحتاد قطاعات أعمال تنسيق بإدراج
 بتنفيذه، الكفيلة القرارات واختاذ تطوره ملتابعة

 املكاتب الثالثة يمدير األمني العام و يكلف 

لسبضمان تقدمي التقارير إىل  1 كل  عن تنسيق األنشطة املنفذة بني القطاعات املختلفة يف ا
ً             جمال حمدد من جماالت االهتمام املشرتك، فضال  عن النتائج   إليها؛ املتوصل                                 

 واألنشطة املتداخلة بني قطاعات االحتاد، وكذلك األمانةبتحديد مجيع أشكال وأمثلة الوظائف  2
 ملعاجلتها؛ العامة، واقرتاح حلول

جداول أعمال كل من األفرقة االستشارية  بضمان إدراج التنسيق مع القطاعني اآلخرين يف 3
 ملشرتك؛ا           ُ                                                                  املعنية حبيث ت قرتح اسرتاتيجيات وإجراءات لتحقيق التطوير األمثل للمجاالت ذات االهتمام 

أنشطة التنسيق  األفرقة االستشارية للقطاعات يفو  فريق التنسيق بني القطاعاتبتقدمي الدعم إىل  4
االت ذات االهتمام املشرتك بني القطاعات يف  ،ا
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 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات
طاعات قإىل أن تأخذ يف االعتبار، عند إعداد مقرتحات لعرضها على مؤمترات ومجعيات  1

العامة،  ةاملندوبني املفوضني لالحتاد، خصائص أنشطة القطاعات واألمان           ً          االحتاد، فضال  عن مؤمترات
 وضرورة تنسيق هذه األنشطة وجتنب ازدواجية أنشطة العديد من كيانات االحتاد؛

 142و 115و 92                                                      ً         إىل التصرف، عند اختاذ قرارات يف مؤمترات االحتاد ومجعياته، وفقا  لألرقام  2
 من الدستور؛ 147و
إىل دعم جهود حتسني التنسيق بني القطاعات، مبا يف ذلك املشاركة بنشاط يف األفرقة اليت  3

ا األفرقة االستشارية للقطاعات من أجل تنسيق األنشطة.  أنشأ
 

 )2018(املراجع يف ديب،  - )2014بوسان، (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Res. 193 792 

 

 )2014(بوسان،  193 قرارال

 إعادة بناء قطاع االتصاالت لديه العراق فيدعم ومساعدة 

 )،2014حاد الدويل لالتصاالت (بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالت

ّ  إذ يذك ر       
عالن العاملي اإل ميثاق األمم املتحدة ويف باملبادئ واملقاصد واألهداف النبيلة املتجسدة يف أ ) 

 اإلنسان؛ حلقوق

صلة دعم حتقيق التنمية املستدامة، وبالقرارات ذات ال املتحدة يفباجلهود اليت تبذهلا األمم  ب)
 املتحدة؛ جلس األمن التابع لألممالصادرة عن م

 حاد؛من دستور االت 1 حاد كما تنص عليها املادةبأهداف االت ج)

تمع املعلومات 16بالفقرة  د )  ؛(WSIS) من إعالن مبادئ جنيف الذي اعتمدته القمة العاملية 

تمع املعلومات، 15بالفقرة  ) ه  من التزام تونس الذي اعتمدته القمة العاملية 

 وإذ يعرتف
بأن وجود بنية حتتية لشبكة اتصاالت موثوقة واستعمال اخلدمات ذات الصلة على حنو مالئم  أ ) 

ت من سيما البلدان اليت عان غىن عنه لدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلدان، ال أمر ال
 الكوارث الطبيعية واحلروب؛

العراق قد تعرضت وما زالت تتعرض خلسائر جسيمة من جراء العديد  بأن مرافق االتصاالت يف ب)
 من احلروب؛

ملشروع خلدمات العراق واالستعمال غري ا بأن األضرار اليت حلقت بالبنية التحتية لالتصاالت يف ج)
احلرب السائدة، مسألة متثل موضع اهتمام للمجتمع  حالة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

 الدويل بأسره واهليئات/الوكاالت ذات الصلة؛
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َ    مراج ع يف(ال 34بأن القرار  د ) ادة إع ) هلذا املؤمتر نص على مواصلة دعم العراق، يف2014بوسان،     
رية املوارد البشبناء وإصالح البنية التحتية لالتصاالت لديه، وإنشاء املؤسسات، وتنمية 

 التعريفات؛ وحتديد

َ    مراج ع يف(ال 34بأن القرار  ) ه ) ملؤمتر املندوبني املفوضني مل يرتجم بعد إىل 2010غواداالخارا،     
حاد الدويل أفعال ومل يتم تفعيل هذا القرار حيث مل حيصل العراق على الدعم الالزم من قبل االت

 التحتية لالتصاالت، وإنشاء املؤسسات، وتنمية املواردإعادة بناء وإصالح البنية  لالتصاالت يف
 البشرية وحتديد التعريفات؛

 حيصل مل بأن العراق لن يتمكن من االرتقاء بالبنية التحتية لديه إىل املستوى الدويل املقبول ما و )
تمع الدويل سواء على أساس ثنائي أم من خالل املنظمات الدولية،  على مساعدة ا

 االعتبار يفوإذ يأخذ 

 أن هذه اجلهود ستساعد على إعادة بناء وحتديث البنية التحتية لالتصاالت؛ أ ) 

                       ً                                                                   أن هذه اجلهود ستعزز أيضا  قدرة أنظمته اإلدارية واألمنية على تلبية احتياجاته االقتصادية واخلدمية  ب)
 االتصاالت، جمال واألمنية يف

 يقـرر

 ً ا  حاد الدويل لالتصاالت، وفقإطار االت بوضوح يفضرورة االضطالع بأعمال خاصة وحمددة  1
ذ هذا القرار حاد واإلدارة العراقية بغية تنفيجلدول زمين حمدد بوضوح وخطة عمل متفق عليها بني االت

لتقدمي الدعم املناسب للعراق من أجل إعادة بناء وإصالح البنية التحتية لالتصاالت واملهارات 
ملناسبة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتنمية املوارد البشرية التقنية، وإنشاء املؤسسات ا

 حتديد التعريفات املالئمة؛ واملساعدة يف

ه لتنفيذ حاد أو خارجحدود املوارد املتاحة، اخلربات التقنية الالزمة، داخل االت ختصيص، يف 2
 القرار؛ هذا
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 امة ما يلزم من برامج التدريب داخل وخارجبناء وتطوير املوارد البشرية والقدرات من خالل إق 3
االت الرئيسية و  اخلربة يف األراضي العراقية، كي يتمكن اخلرباء من سد النقص يف تلبية متطلبات ا

 املساعدة، اإلدارة العراقية من االختصاصيني التقنيني، وتقدمي غري ذلك من أشكال

 يدعو الدول األعضاء

 من املساعدة التقنية والدعم إلدارة العراق فيما يلي: إىل أن تضمن توفري كل ما ميكن

 إعادة تأهيل قطاع االتصاالت لديها؛ 1

 ؛إطار الوضع السائد ضمان االستعمال القانوين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 2

ية دحتقيق االستعمال األكثر فعالية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبا حيقق الفوائد االقتصا 3
 واالجتماعية،

 يكلف األمني العام

بتوفري املوارد التقنية الالزمة لألعمال املذكورة، ضمن خطة عمل وبرنامج زمين متفق عليهما مع  1
 إدارة العراق؛

 مجلس.بتقدمي تقرير دوري بشأن املوضوع إىل ال 2

 )2014بوسان، (
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 )2014(بوسان،  195 قـرارال

 الذكية إفريقيا إعالن تنفيذ

 )،2014حاد الدويل لالتصاالت (بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالت
 اعتباره إذ يضع يف

ا يف قررت اإلفريقي حادلالت العامة اجلمعية أن أ )   النتائج تقر" نأ والعشرين الثانية العادية دور
 رئيس كاغامي،  لبو  السعادة صاحب استضافه الذي إفريقيا بتحويل املعين القمة ملؤمتر الرئيسية
 رورةض على               ّ        الذكية الذي يسل ط الضوء إفريقيا إعالن اعتمد والذي ،2013 أكتوبر يف رواندا، مجهورية
 القتصاديةا االجتماعية التنمية أعمال جدول من الصميم يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إحالل
 "؛للتنفيذ              ً باعتباره إطارا   الذكية إفريقيا وحتالف الوطنية

َ    مراج ع يف(ال 30 القرار ب)  لبلدانا أقل لصاحل بشأن التدابري اخلاصةهلذا املؤمتر، ) 2014بوسان،     
 اليت والبلدان (LLDC) الساحلية غري النامية والبلدان (SIDS) النامية الصغرية اجلزرية والدول (LDC)    ً منوا  
ا متر  انتقالية؛ مبرحلة اقتصادا
 ؛2005 لعام العاملية القمة ونتائج األلفية إعالن ج)
 (2003) جنيف يف ُ     ع قدتا اللتني مرحلتيها يف (WSIS) املعلومات تمع العاملية القمة نتائج د )

 ،(2005) وتونس
ر وإذ     ِّ يذك 

 القمة هذه يف املشاركون األفارقة الدول رؤساء اعتمدها اليت إفريقيا توصيل قمة بأهداف أ ) 
 من اهل يسنح وما حتديات من إفريقيا منطقة تواجهه ما   ِّ جتس د اليت ،2007 أكتوبر 30و 29   َ  يوم ي
 فرص؛

الذكية املتعدد أصحاب املصلحة وجملس إدارة يتكون من رئيس رواندا  إفريقيا بإنشاء حتالف ب)
      ً                                                                                     (رئيسا  له) ورؤساء السنغال وأوغندا وبوركينا فاصو وكينيا والغابون وجنوب السودان ومايل، واالحتاد 

 اإلعالن؛ اإلفريقي واالحتاد الدويل لالتصاالت، لإلشراف على تنفيذ
بتنفيذ مبادرات سريعة املردود مثل صندوق املنح الدراسية إلفريقيا الذكية ملعاجلة الفجوة القائمة  ج)
 اخلربات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل مراكز التميز اإلفريقية، يف
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 االتصاالت، بالتنسيق مع مديري املكتبني اآلخرين تنمية مكتب مدير    ِّ يكل ف أن يقرر

 نفيذت املشاريع وتقدمي الدعم من أجل اجلدوى وإدارة دراسات إلجراء الالزمة التقنية اخلربة بتوفري
 الذكية، إفريقيا إعالن

 العام األمني    ِّ يكل ف

 الذكية، اإفريقي برامج عناصر شىت دعم يف املتحدة األمم وكاالت خمتلف إلشراك بالعمل 1
االت يف  وواليتها؛ اختصاصها نطاق ضمن تندرج اليت ا

وشركاء  طاع اخلاصوالقمن احلكومات  املايل والعيين الدعم بتنفيذ تدابري ترمي إىل تعبئة 2
 آخرين،

 األعضاء الدول يدعو

 األطراف املتعددةو  اإلقليمية ودون اإلقليمية لدعم املشاريع والربامج اإلفريقية البلدان مع التعاون إىل
 الذكية. إفريقيا إعالن تنفيذ أجل من والثنائية
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َ       املراج ع يف ديب( 196 قرارال      ،8201( 

 حماية مستعملي/مستهلكي خدمات االتصاالت

 )،2018ديب، (الدويل لالتصاالت  لالحتادمؤمتر املندوبني املفوضني إن 

    ِّ يذك رإذ 

َ   املراج ع ( 64القرار ب أ )  ، بشأن (WTDC)للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  )2017بوينس آيرس،  يف    
 ؛(ICT) محاية ودعم مستعملي/مستهلكي خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 ؛من لوائح االتصاالت الدولية 4باملادة  ب)

تعلقة الدراسات امل) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن 2016(احلمامات،  84بالقرار  )ج
 ؛حبماية مستعملي خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

َ       املراج ع يف ديب( 188بالقرار  ) د بشأن مكافحة أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا  هلذا املؤمتر،) 2018،     
 املعلومات واالتصاالت املزيفة؛

َ       املراج ع يف ديب( 189بالقرار  ) ه بشأن مساعدة الدول األعضاء يف مكافحة  هلذا املؤمتر،) 2018،     
 ،وردعهاسرقة األجهزة املتنقلة 

 وإذ يعرتف

ا اجلباملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن محاية املستهلك  أ )  معية العامة اليت نقحتها واعتمد
ا اخلصائص الرئيسية اليت ينبغي أن تتسم  واليت حتدد، 2015 لعام 70/186 قرارها لألمم املتحدة يف

 ؛لةاقوانني محاية املستهلك، واملؤسسات املسؤولة عن تطبيقها وأنظمة التعويض من اجل أن تكون فعّ 

 على أن على تنص اليت املعلومات تمع العاملية للقمة جنيف عمل خطة من) ه 13 بالفقرة ب)
 للمتطلبات جيبتست حبيث املستهلك حبماية اخلاصة احمللية قوانينها حتديث تواصل أن احلكومات
 املعلومات، تمع اجلديدة
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 اعتباره وإذ يضع يف

د من املستهلك حتاجليدة والفضلى املتعلقة حبماية  أن القوانني والسياسات واملمارسات أ ) 
لبناء ثقة  ة أساسيةالوقائي هذه التدابري ، وأناملنصفةالتجارية االحتيالية واملضللة وغري السلوكيات 

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  مقدمي خدمات املستهلك وإقامة عالقة أكثر إنصافًا بني
 املستهلكني؛املستعملني/واالتصاالت و 

ب أن جي/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االتصاالت التقدم والتطورات احملققة يف جمال أن ب)
ية تنظيمية املستهلكني، ولتحقيق ذلك هناك حاجة إىل تدابري سياسات/حقوق املستعملنيتعزيز ب تقرتن

 ؛واخلدمات فضًال عن آليات ميكن أن توفر معلومات أكثر وأفضل عن املنتجات

                                     ُ                    االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ي عززها التطور املستمر أن ثقة املستهلك يف ج)
حفز تقدمي خدمات ذات جودة، فضًال عن سياسات وآليات تتوخى لسياسات ترمي إىل ضمان و 

ا  الشفافية وتوفر معلومات ملموسة وحمّدثة وصادقة وقابلة للمقارنة، على حنو يسمح بسهولة قراء
 ؛اختاذ القرار بشأن اخلدمات من أجلوفهمها والنفاذ إليها 

ني ملنتجات هالك واالستعمال املالئمأنه جيب تشجيع التوعية ونشر املعلومات املتعلقة باالست د )
قتصاد            ً         يتعلق أساسا  مبدخالت اال وخدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وذلك فيما

 ذه اخلدمات؛إىل احملتوى وتطبيقات هالقانوين املستهلك يتوقع النفاذ املستعمل/ الرقمي، وذلك ألن

                        ً                املعلومات واالتصاالت مفتوحا  وميسور التكلفة أن يكون النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا ه )
ً                                                                        وشامال  للجميع، مع إيالء اهتمام خاص إىل األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات      

 ؛اخلاصة والفئات الضعيفة األخرى

اليت حتدد املبادئ التوجيهية  (ITU-D) لقطاع تنمية االتصاالت 1أن أنشطة جلنة الدراسات  و )
     ً  حاليا ، جارية نياملستهلكاملستعملني/ محاية يفاجليدة والفضلى ت املمارساو 
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 يقرر

مواصلة العمل الرامي إىل محاية مستعملي/مستهلكي خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  1
 ال؛التنظيمية يف هذا ا اللوائحواالتصاالت، وإىل دعم الدول األعضاء يف وضع السياسات و/أو 

مستهلكي /مستعملي فيما يتعلق حبماية وحتديثها باستمرارثة دّ اجليدة والفضلى احملمارسات حتديد امل 2
 ؛املعلومات واالتصاالتخدمات االتصاالت/تكنولوجيا 

قيادة العمل بشأن هذا املوضوع من خالل جلان أن يواصل قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد  3
وجلان  (ITU-T) يق مع قطاع تقييس االتصاالت باالحتاددراسات قطاع تنمية االتصاالت بالتعاون الوث

 دراساته، حسب االقتضاء،

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

االستمرار  مهيةأ إىل على الصعيد الوطين التنظيمية والسلطات القرار صانعي بتوجيه عناية 1
ختلف مب ملتعلقةاواألمن والرسوم  واجلودةاملستهلكني على اخلصائص األساسية /إطالع املستعملني يف

 ؛نياملستهلكاملستعملني/ املعززة حلقوق احلماية آلياتو اخلدمات اليت يقدمها املشغلون، 

االت البالغة األمهية لوضع الوثيق  بالتعاون 2 لتوصيات امع الدول األعضاء من أجل حتديد ا
دمات خ مستهلكيمستعملي/ة أو األطر التنظيمية حلمايو/السياسات واملبادئ التوجيهية و 

 ؛االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 األخرى مبا يف ذلك املنظمات املعنية بوضع املعايري مع املنظمات الدوليةبتعزيز العالقات  3
مستعملي/مستهلكي خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  جمال محاية الضالعة يف والكيانات

 ؛واالتصاالت

هلكي خدمات ي/مستتنظيم املنتديات الدولية واإلقليمية املعنية بنشر حقوق مستعملبدعم  4
بني  ة والفضلىاجليد وتبادل اخلربات بشأن املمارسات /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت

حسب  ،استنادًا إىل توصيات قطاع تقييس االتصاالتوتنفيذ القرارات التقنية  ،الدول األعضاء
 ،اءاالقتض
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 يدعو الدول األعضاء

لني تضمن تزويد املستعم و/أو لوائح تنظيمية إىل تشجيع استحداث وتطوير سياسات 1
عن خدمات  الوقت املناسب ثة ودقيقة يف                        ّ مبعلومات جمانية وشفافة وحمد   /املستهلكنيالنهائيني

ا وأسعارهااالتصاالت كذلك جوال الدويل و الت ذلك يف مبا /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعريفا
 ؛الصلة مبا يف ذلك باالستناد إىل نواتج االحتاد ذات، الشروط املطبقة ذات الصلة

إىل جلان دراسات قطاعي تنمية االتصاالت وتقييس االتصاالت اليت تتمتع  إىل تقدمي مدخالت 2
بالواليات ذات الصلة بشأن القضايا املتصلة حبماية مستعملي/مستهلكي خدمات 

السياسات و  اجليدة والفضلى تسمح بنشر املمارساتاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
ّ                        اليت نـ ف ذت من أجل زيادة القدرة  ية على وضع السياسات العامة املتصلة بالتدابري القانونية والتنظيم     ُ 

ا مب مستعملي/مستهلكي خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتقنية ملعاجلة محاية
 ؛بيانات املستعمل/املستهلكذلك  يف

لصاحل  يدةائج مفأدت إىل نتوالسياسات العامة اليت  اجليدة والفضلى إىل تقاسم املمارسات 3
ومات /تكنولوجيا املعليتعلق باستهالك خدمات االتصاالت فيمااملستعملني/املستهلكني 

 بلد؛ كلمع خصائص  ، من أجل تكرار تلك التدابري وتكييفها واالتصاالت

 تصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالإىل تشجيع السياسات اليت حتبذ توفري خدمات االتصاالت 4
ٍ                  على حنو  يوفر جودة مناسبة ملستعملي/مستهلكي خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات       

 توصيات قطاع تقييس االتصاالت؛ أمور منها                 ً    واالتصاالت، استنادا  إىل 

، مما /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتوفري خدمات االتصاالت إىل تشجيع املنافسة يف 5
 ؛ية          ً      حتفز أسعارا  تنافساتيجيات أو لوائح تنظيمية أو اسرت يشجعها على صياغة سياسات 

مو واآلليات والتوصيات لكي يوفر مقداجليدة والفضلى إىل أن تأخذ يف احلسبان املمارسات  6
معلومات كاملة ودقيقة  /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتخدمات االتصاالت
 ،للمستعملني/املستهلكني
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 القطاعات واملنتسبنييدعو الدول األعضاء وأعضاء 

املشاركة بنشاط يف أعمال جلان الدراسات ذات الصلة يف قطاعي تنمية االتصاالت وتقييس  إىل 1
عملي/مستهلكي مست والسياسات املتصلة حبماية اجليدة والفضلى بنشر املمارسات للسماح االتصاالت

 ؛خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

نولوجيا خدمات االتصاالت/تك /مستهلكيحلماية مستعملي مؤاتيةبيئة  يئةتعزيز و إىل  2
 ؛املعلومات واالتصاالت

صاالت/تكنولوجيا االتخدمات يف استعمال  املستعملني/املستهلكنياألنشطة اليت تعزز ثقة  إىل دعم 3
 .وتشغيلهااملعلومات واالتصاالت 

 

 )2018(املراجع يف ديب،  - )2014بوسان، (
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َ       املراج ع يف ديب( 197القرار       ،8201( 

 تيسير إنترنت األشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة

 )،2018إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب، 

       ِّ إذ يذك ر

تيسري بشأن  ،(WTDC) ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2017آيرس،  (بوينس 85القرار ب ) أ 
تمعات الذكية (IoT) إنرتنت األشياء  ؛من أجل التنمية العاملية (SCC) واملدن وا

تعزيز ، بشأن (WTSA) ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2016(احلمامات،  98القرار ب ب)
تمعات الذكية من أجل التنمية العاملية  ؛تقييس إنرتنت األشياء واملدن وا

) جلمعية االتصاالت الراديوية، بشأن الدراسات املتعلقة 2015(جنيف،  ITU-R 66بالقرار  ج)
ا   ؛تطوير إنرتنت األشياءلباألنظمة الالسلكية وتطبيقا

َ    (املراج ع يف 71القرار ب د ) بشأن اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد  هلذا املؤمتر،) 2018ديب،       
 ؛2020-2023 للفرتة

َ    (املراج ع يف 139بالقرار  ) ه ، بشأن استخدام االتصاالت/تكنولوجيا هلذا املؤمتر) 2018، ديب      
 ؛من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء جمتمع معلومات شامل للجميع (ICT) املعلومات واالتصاالت

َ       املراج ع يف ديب( 200بالقرار  و ) من أجل التنمية  2030، بشأن برنامج التوصيل هلذا املؤمتر) 2018،     
 ؛العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

َ   املراج ع ( 176قرار بال ز ) التعرض البشري للمجاالت ، بشأن هلذا املؤمتر )2018ديب،  يف    
 وقياسها؛ الكهرمغنطيسية

َ         املراج ع يف ديب، ( 201القرار ب ح)  عمالواستيئة بيئة مؤاتية لنشر هلذا املؤمتر، بشأن ) 2018    
 ؛واالتصاالت تطبيقات تكنولوجيا املعلومات
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) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن املصادر املفتوحة 2016(احلمامات،  90القرار ب ط)
 ؛(ITU-T) لالحتاد قطاع تقييس االتصاالت يف

عاجلة الاسات در البشأن ، (WRC) للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (WRC-15) 958القرار ب ي)
 ؛2019للتحضري للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

تمع املعلومات ذات الصلة وأهداف التنمية املستدامة )ك  (SDG) خبطوط عمل القمة العاملية 
 بشأن إقامة بىن حتتية قادرةمن أهداف التنمية املستدامة  9                          ً       ذات الصلة لألمم املتحدة وخاصة  اهلدف 

من أهداف التنمية  11 وتعزيز التصنيع الشامل واملستدام وتشجيع االبتكار، واهلدف الصمودعلى 
تمعات املستدامة؛املستدامة   بشأن املدن وا

َ         (املراج ع يف ديب،  130بالقرار  ل) تعزيز دور االحتاد يف جمال بناء الثقة بشأن ، هلذا املؤمتر) 2018     
 ،واالتصاالت اتواألمن يف استخدام تكنولوجيا املعلوم

 وإذ يأخذ يف احلسبان

جلان  املتعلقة بنطاق هذا القرار؛ مبا يف ذلك ،يف االحتادأعمال ونتائج جلان الدراسات ذات الصلة  ) أ 
 2 جلنة الدراساتو  (ITU-T)لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد  2و 3و 5و 11و 13و 16و 17الدراسات 

لقطاع االتصاالت الراديوية  5 وجلنة الدراسات (ITU-D) لقطاع تنمية االتصاالت باالحتاد
 ؛(ITU-R) باالحتاد

شياء إنرتنت األاملعنية بلقطاع تقييس االتصاالت  20أعمال ودراسات ونتائج جلنة الدراسات  ب)
تمعات الذكية؛  واملدن وا

 ؛(U4SSC) "متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة"عمل مبادرة  )ج

التصاالت وتقارير قطاع ا لجان الدراسات املعنية لقطاع االتصاالت الراديويةاجلارية لالدراسات  ) د
 ؛الراديوية

 العمل اجلاري يف إطار املسائل اليت تدرسها جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت؛ ) ه

، 2017الذي اعتمده املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  (2017) إعالن بوينس آيرس و )
 بادرات اإلقليمية ذات الصلة بإنرتنت األشياء؛سيما امل وال
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املنظمات األخرى ذات الصلة ومع يف االحتاد املعنية التعاون اجلاري بني جلان الدراسات  ز )
 ،(SDO) ومنظمات وضع املعايري

 اعتباره وإذ يضع يف

تيحها شبكات ت أن عامل إنرتنت األشياء املوصل بالكامل سيقوم على التوصيلية والوظائف اليت أ ) 
 ؛االتصاالت

ل األجهزة سرعة اإلرسال وتوصي                                  ً      ً     ً   أن العامل املوصل بالكامل سيتطلب أيضا  حتسينا  كبريا  يف ب)
 وكفاءة استهالك الطاقة الستيعاب الكم الكبري من البيانات املتبادلة بني عدد هائل من األجهزة؛

سمح بتحقيق يذات الصلة ميكن أن شئة ت الناأن التطور السريع إلنرتنت األشياء والتكنولوجيا ج)
 متوقع؛ عامل موصل بالكامل بأسرع مما هو

ساحات امل ،جماالت شىت تشمل الطاقة والنقل والصحة                          ً       ً  أن إنرتنت األشياء تؤدي دورا  أساسيا  يف د )
تمعات الذكية املستدامةالضرية و احل والزراعة، وإدارة الطوارئ واألزمات  ،(SSCC) ريفية واملدن وا

والبلدان املتقدمة  1والكوارث، وسالمة اجلمهور والشبكات املنزلية وتعود بالنفع على البلدان النامية
 على السواء؛

 تعمالوحاالت االساألشياء آخذة يف التطور لدعم جمموعة واسعة من التطبيقات  أن إنرتنت ه )
 ؛صلحةامل أصحابخمتلف تشمل اليت 

ها من وغري الصناعية واالحتادات التجارية املنتديات أن جلان الدراسات ذات الصلة وكذلك  و )
 ؛نت األشياءإلنرت  على وضع معايري و/أو مواصفات تقنية خمتلفةتعكف  منظمات وضع املعايري

موعة الواسعة من التطبيقات  أصبحأن أثر إنرتنت األشياء  ) ز            ً        ً                                   أكثر انتشارا  واتساعا  بفضل ا
 قطاعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقطاعات أخرى؛ املتاحة يف

  
_______________ 

ا النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتص                   ً                       تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية  1 ادا
 مبرحلة انتقالية.
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هذه                                                ً                                 أنه ينبغي إيالء اهتمام خاص للبلدان النامية نظرا  للموارد املالية والبشرية احملدودة يف )ح
ا على نشر البىن التحتي  ياء،ة الالزمة لتسهيل التوصيلية البينية لألشالبلدان، ملساعد

 وإذ يدرك

نت إجراء الدراسات وأعمال التقييس املتصلة بإنرت  دور قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد يف ) أ 
ا، مبا تمعات الذكية، و  يف األشياء وتطبيقا  ؛األخرىمع املنظمات  التنسيقأنشطته يف ذلك املدن وا

ية يف إجراء دراسات بشأن اجلوانب التقنية والتشغيلباالحتاد  االتصاالت الراديويةدور قطاع  ب)
 نرتنت األشياء؛إلللشبكات واألنظمة الراديوية 

ومات االتصاالت/تكنولوجيا املعلتنمية دور قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد يف تشجيع  ج)
ا جلنتا دراسوال سيما األعمال ذات ا واالتصاالت على الصعيد العاملي، ات لصلة اليت تضطلع 

 ؛قطاع تنمية االتصاالت

ة يناعصالنتديات املضرورة مواصلة التعاون مع املنظمات األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك  د )
 واملنظمات املعنية بوضع املعايري؛واالحتادات التجارية 

ميكن أن يسهم يف التطور املقبل  (IPv6)أن اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت  ) ه
 األشياء؛ إلنرتنت

تمعات ذات الصلة إلذكاء الوعي وتشجيع اعتماد  ) و أن التعاون مرغوب بني مجيع املنظمات وا
اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت لدى الدول األعضاء ومن خالل بناء القدرات ضمن 

 ؛االحتاد والية

تمعات الذكية؛عمل نشاط التنسيق  ) ز  املشرتك بشأن إنرتنت األشياء واملدن وا

                              ً                                           أن تطوير إنرتنت األشياء يوفر فرصا  جديدة يف القطاعات األخرى غري قطاع تكنولوجيا  ح)
ذلك جمموعة واسعة من القطاعات الرأسية والصناعات، مما يؤثر  يف مبااملعلومات واالتصاالت، 

تصاد الرقمي ويساعد على حتقيق أهداف التنمية املستدامة االقالنمو االقتصادي مبا يف ذلك  يف
 للجمعية العامة لألمم املتحدة؛ 70/1اليت جرى اعتمادها يف القرار  السبعة عشر

  



 Res. 197 806 

 

 ،املتعلقة باالستخدام الواسع النطاق لعدد كبري من أجهزة إنرتنت األشياء التحديات والفرص ط)
ا احملتملة؛  وتأثريا

تمعات الذكية املستدامةأمهية مواصلة ال ي) والية  ضمن عمل على إنرتنت األشياء واملدن وا
 ،االحتاد

 يغيب عن باله وإذ ال
حها إنرتنت األشياء لتطوير اخلدمات اليت تتي يف قطاعات عديدةأن قابلية التشغيل البيين مطلوبة  أ ) 

ى حد ممكن إىل أقصعلى املستوى العاملي، بالتعاون إنرتنت األشياء") "خدمات  بعد (تسمى فيما
 املعايري ذلك املنظمات األخرى املعنية بوضع يف      ً                                       عمليا  فيما بني املنظمات والكيانات ذات الصلة مبا

 اليت تطور وتستعمل معايري مفتوحة حسب االقتضاء؛

 الصناعية تضع مواصفات تقنية إلنرتنت األشياء؛ نتدياتأن امل ب)

 املثال سبيل ى، علذلك تطبيق إنرتنت األشياء من املتوقع أن يشمل مجيع القطاعات مبا يفأن  ج)
داف مراعاة األهسيكون من الضروري أنه الطاقة والنقل والصحة والزراعة وما إىل ذلك، و  احلصر، ال

 ؛واملتطلبات املختلفة للقطاعات املختلفة

عم أحناء العامل لد الكيانات ذات الصلة يف تشجيع مشاركة مجيع املنظمات أواملهم أن من  د )
 وقت مبكر وتوسيع نطاقها؛ إنشاء إنرتنت األشياء يف

قيق حت                                               ً   ل بالكامل من خالل إنرتنت األشياء ميكن أن يساهم أيضا  يفو أن إقامة عامل موص ) ه
 ،2030 املستدامة لعام التنميةخطة أهداف 

 يقرر
نمية املستدامة الت خطةلدعم حتقيق أهداف  وتطويرهاإنرتنت األشياء  النهوض باالستثمار يف 1

 ؛2030 لعام

تمعات الذكية وزيادة استمرار  2 تطوير الدراسات واألنشطة بشأن إنرتنت األشياء واملدن وا
تمعات و إنرتنت األشياء واملدن  تطويرالنهوض ب، من أجل ضمن اختصاصات االحتاد املستدامة ا

أعضاء االحتاد وأصحاب املصلحة يواجهها ميكن أن حتديات ي ألوالتصدي  الذكية املستدامة
 ،املعنيون
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 ف األمني العام، بالتشاور والتعاون مع مديري املكاتب الثالثةيكل

تمعات الذكية املستدامةبشأن  أنشطة االحتادبتنسيق  1  ؛تنفيذ القرارل إنرتنت األشياء واملدن وا

نرتنت مع مجيع املنظمات والكيانات ذات الصلة املعنية بإ بتيسري تبادل اخلربات واملعلومات 2
تمعات الذكية املستدامةاألشياء  دف إتاحة فرص للجهود التعاونية من أجل دعم  واملدن وا

 نشر إنرتنت األشياء؛

أعضاء االحتاد بشأن الفرص والتحديات اليت تواجهها البلدان النامية العتماد بإذكاء الوعي بني  3
والكيانات ذات  املنظمات مجيع واملعلومات وزيادة التعاون معاخلربات إنرتنت األشياء وتيسري تبادل 
تمعات الذكية الصلة املعنية بإنرتنت األشياء  دف واملدن وا  ؛فرصالإتاحة املستدامة، 

 بشأن نتائج تنفيذ هذا القرار؛االحتاد   تقرير سنوي إىل دورات جملسبتقدمي 4

 ،2022 بتقدمي تقرير إىل مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل يف 5

 ومدير مكتب االتصاالت الراديوية يكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

الصلة  ذاتبدعم أعمال جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية  1
تمعات الذكية بشأن إنرتنت األشياء  العامل  يفعة متنو وتيسري ظهور خدمات  املستدامةواملدن وا

 الصلة؛ املوصول بالكامل وذلك بالتعاون مع القطاعات ذات

 تبادل عنية مبا فيها املنظمات املعنية بوضع املعايري، بغيةمبواصلة التعاون مع املنظمات امل 2
أفضل املمارسات ونشر املعلومات لزيادة قابلية التشغيل البيين خلدمات إنرتنت األشياء من 

ناسبة م خالل ورش العمل والدورات التدريبية املشرتكة وأفرقة أنشطة التنسيق املشرتكة، وأي وسائل
 ؛أخرى
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تمعات الذكية بتشجيع تطوير إنرتنت األشياء  3 ل اعمأتائج ، مع مراعاة ناملستدامةواملدن وا
تبشأن اجلوانب املختلفة إلنرتنت األشياء الصلة  ذاتجلان دراسات االحتاد  معات الذكية واملدن وا

 ،املستدامة

 ف مدير مكتب االتصاالت الراديويةيكل

نرتنت إلذات الصلة الراديوية تصاالت الراديوية بشأن اجلوانب بدعم أعمال جلان دراسات قطاع اال
 األشياء،

، بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب تقييس االتصاالت يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت
 مكتب االتصاالت الراديويةومدير 

تمعات و اعتماد إنرتنت األشياء  بتشجيع ومساعدة البلدان اليت حتتاج إىل الدعم يف 1 املدن وا
من خالل توفري املعلومات، وبناء القدرات، وأفضل املمارسات للتمكني من اعتماد  املستدامةالذكية 
 ذلك؛ إىل األشياء من خالل احللقات الدراسية وورش العمل، وما إنرتنت

يا تكنولوجمن قبيل االسرتاتيجيات املتعلقة بمتكينية على وضع أطر الدول األعضاء  بتشجيع 2
تمعات الذكية  إنرتنت األشياءمن أجل  املعلومات واالتصاالت  ،املستدامةواملدن وا

 جملس االحتاديكلف 

"يكلف األمني العام" من  3الفقرة  تقارير األمني العام بشأن األنشطة املشار إليها يف بالنظر يف 1
 رار؛حتقيق أهداف هذا الق أعاله واختاذ ما يلزم من إجراءات للمسامهة يف

لقرار برفع تقرير إىل مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل بشأن التقدم احملرز فيما يتعلق بتنفيذ هذا ا 2
 العام،        ً              استنادا  إىل تقرير األمني

 يدعو الدول األعضاء

لقدرات للنشر والتخطيط وبناء اأفضل املمارسات حتديد و وضع مبادئ توجيهية تعزيز إىل  1
تمعات الذكية األشياءجمال إنرتنت  يف  ؛املستدامة واملدن وا
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تمعات الذكيةإىل التعاون من أجل تعزيز إنرتنت األشياء  2 ن خالل تشجيع ماملستدامة  واملدن وا
 املشاركة النشطة ألصحاب املصلحة املعنيني وتبادل املعلومات يف هذا املوضوع؛

األشياء لدعم  إنرتنتجمال دعم الدراسات بشأن املسائل املتعلقة باالتصاالت الراديوية يف إىل  3
 ،نشر أنظمة إيكولوجية فعالة من حيث التكلفة إلنرتنت األشياء

 يدعو أعضاء االحتاد
تمعات الذكي إىل النظر يف 1 ة بلورة أفضل املمارسات لتعزيز تطوير إنرتنت األشياء واملدن وا

 امة؛املستد
 ؛تنفيذ هذا القرار إىل املسامهة يف 2
تمعات الذكيةإىل التعاون من أجل تعزيز إنرتنت األشياء  3 يع املشاركة من خالل تشج واملدن وا

 يف أنشطة االحتاد وتبادل املعلومات بشأن هذا املوضوع؛النشطة ألصحاب املصلحة املعنيني 
تمعات الذكي بإنرتنت األشياءالدراسات املتصلة  إىل املشاركة بنشاط يف 4 ة املستدامة واملدن وا
 االحتاد من خالل تقدمي مسامهات ووسائل أخرى مالئمة؛ يف
إىل تشجيع الشركات من خمتلف الصناعات على املشاركة يف أنشطة االحتاد بشأن إنرتنت  5

تمعات الذكيةاألشياء   .املستدامة واملدن وا
 

 )2018ديب،  (املراجع يف - )2014بوسان، (
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َ       املراج ع يف ديب( 198القرار       ،8201( 

 تمكين الشباب من خالل االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 اعتباره إذ يضع يف
ال استعممن حيث                        ً  يشكلون أكثر السكان نشاطا  أن الشباب دون عمر اخلامسة والعشرين  أ ) 

 اإلنرتنت؛
 ؛بنسب متفاوتة والبطالةالفقر يواجهون  1البلدان املتقدمة والنامية كثري من أن الشباب يف ب)
 حتقيق الشمول االقتصادي واالجتماعي والرقمي الكامل؛ حقهم يفأن للشباب  ج)
تهم تنمي أداة ميكن للشباب من خالهلا أن يسامهوا يف (ICT)أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ) د

ا بشكل جوهري؛ االقتصادية واالجتماعية  ويشاركوا فيها وينهضوا 
أن الشباب قد نشأوا على التكنولوجيا الرقمية، وهم أفضل مشجعي تكنولوجيا  ) ه

 واالتصاالت؛ املعلومات
 وظيفيةال الفرص تسهل أن ميكن واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أدوات وتطبيقات أن و )

 ،للشباب

رو         ِّ إذ يذك 
                          ً                                  املعلومات واالتصاالت متثل واحدا  من جماالت األولوية اخلمسة عشر احملددة  بأن تكنولوجيا أ ) 
من  (UNGA)إطار برنامج العمل العاملي للشباب الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة  يف

 ؛62/126 خالل القرار
 دامةاملست التنمية خطة: عاملنا حتويل، بشأن املتحدة ألممل العامة لجمعيةل 70/1 القرارب )ب
 ؛2030 لعام

  
_______________ 

ا  1                     ً                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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َ         املراج ع يف ديب، ( 169بالقرار  )ج ، بشأن السماح للهيئات األكادميية باملشاركة هلذا املؤمتر) 2018    
 ؛االحتادأعمال  يف

َ    املراج ع يف( 76بالقرار  ) د ز تعزي) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن 2017بوينس آيرس،      
                                                                             ً استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني الشباب من اجلنسني من أجل متكينهم اجتماعيا  

         ً  واقتصاديا ؛

تمع املعلومات يفب ) ه يؤكد من  2005مرحلتها لعام  أن التزام تونس الصادر عن القمة العاملية 
عضاء بتمكني الشباب باعتبارهم من أهم املسامهني يف بناء جمتمع املعلومات جديد التزام الدول األ

املعلومات  برامج التنمية املبتكرة اليت تقوم على أساس تكنولوجيا الشامل لكي يشارك الشباب بنشاط يف
 ونية،اإللكرت  واالتصاالت وعلى توسيع الفرص أمامهم لالندماج يف عمليات االسرتاتيجيات

 وإذ يقر
 ينظمها " اليتكاليدوسكوب" يف إطار حدث السنوية لكتابة املقاالت األكادمييةباملسابقة  ) أ 

جمال  قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد، اليت تستهدف العلماء والباحثني واملهندسني من الشباب يف
 واالتصاالت؛ تكنولوجيا املعلومات

صاالت" ال تكنولوجيا املعلومات واالتجم للحدث السنوي "يوم الفتيات يف االحتادبتنسيق  )ب
 جمال تكنولوجيا املعلومات الذي يشجع املرأة الشابة على السعي للحصول على وظائف يف

 ؛واالتصاالت

، من أجل وضع (BDT) سيما جهود مكتب تنمية االتصاالت ، الاالحتادالتقدم الذي أحرزه ب )ج
ي املعلومات واالتصاالت من أجل التمكني االقتصادوتنفيذ مشاريع وأنشطة تستعمل تكنولوجيا 

 ؛للشباب واالجتماعي

ذلك  بالعمل اجلوهري ملكتب تنمية االتصاالت بشأن الشمول الرقمي املتعلق بالشباب، مبا يف ) د
ما يقوم به مكتب تنمية االتصاالت من رصد إحصائي وإعداد تقارير ، وخاصة البحث والتحليل

 العمرية؛ لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وفقاً للفئة بشأن البيانات املصنفة

الدويل لالتصاالت ملبعوث األمني العام لألمم املتحدة لشؤون الشباب، واخنراط  االحتادبدعم  ) ه
اخلطة  بني وكاالت األمم املتحدة ومسامهته يفشبكة النهوض بالشباب املشرتكة  النشط يف االحتاد

 ؛الشباب املتحدة بشأنالعامة ملنظومة األمم 
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                                                                    ُ          مببادرة القادة الشباب املعنيني بسياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت أ طلقت خالل  ) و
يف بوسان واليت توفر للمهنيني من الشباب الفرصة للمشاركة من  2014 مؤمتر املندوبني املفوضني لعام

 أحداث االحتاد ومؤمتراته، خالل الوفود الوطنية، يف

 يقرر

الل التوعية، من خ الدويل لالتصاالت االخنراط مع مجاهري الشباب يف االحتادأن يواصل  1
 ؛االتصاالت وبناء القدرات والبحث، من منظور الشمول الرقمي

وريادة األعمال وتطوير املهارات، من أجل توفري أدوات أن يعمد االحتاد إىل تشجيع االبتكار  2
 تمع؛ا االقتصاد الرقمي ومجيع جوانب ومشاركتهم املرضية يفللتمكني الذايت للشباب 

 ؛تنمية الشباب أن يعمد االحتاد إىل تشجيع الشراكات مع اهليئات األكادميية من أجل 3

 ؛املهنيني من الشباب ضمن املوارد البشرية لالحتاد وعملياته إلدماجعالية إعطاء أولوية  4

متكني  للمساعدة يف مكتب تنمية االتصاالت، خاصة يف ،االحتاد مواصلة العمل اجلاري يف 5
ظروف حتسن البتعزيز السياسات اليت  واالتصاالت املعلومات تكنولوجياالشباب من خالل 

 النامية؛ البلدان سيما يف ال للشباب،االجتماعية واالقتصادية 

 عالوةً  2020-2023ة تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية واخلطة املالية للفرت  يف الشبابإدماج منظور  6
 ؛العامة للقطاعات واألمانةعلى اخلطط التشغيلية 

بدراسة وحتليل آثار االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  االحتاديقوم  إىل أناحلاجة  7
 فهمها؛ وزيادة الشبابعلى 

 حتاد؛لال إطار املوارد املالية القائمة هذا القرار يف أن تدخل مجيع األنشطة املقصودة يف 8

موعات العمرية للشباب على أساس كل حالة على حدة حسب طبيعة  9 ضرورة حتديد ا
 االحتاد، أنشطة
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 جملس االحتاديكلف 

مكني الشباب واإلسراع بتبالبناء على املبادرات اليت نفذت على مدى السنوات األربع املاضية  1
 ؛حدود املوارد احلالية بامليزانية، ضماناً لبناء القدرات وتشجيع الشباب ككل، وذلك يف  االحتاد يف

اً اليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات وفق احتفاالت إشراك الشباب يف بالنظر يف 2
َ   املراج ع ( 68 للقرار ة صوإطالق جائزة تقدير خا ملؤمتر املندوبني املفوضني )2010 غواداالخارا، يف    

 ،جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للشباب ذوي اإلسهامات البارزة يف

 يكلف األمني العام

ة ج اإلدارة وأنشطبرامج العمل وُ  يف الشباببأن يواصل العمل على ضمان إدراج منظور  1
احملرز بشأن التقدم  جملس االحتادوأن يقدم تقريرًا سنويًا مكتوبًا إىل  االحتاد تنمية املوارد البشرية يف

 ؛هذا الصدد يف

إدخال  ج وتقدم يفحتقق من نتائ                ً                                     بأن يقدم تقريرا  إىل مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل بشأن ما 2
 ؛القرار تنفيذ هذا ويف االحتادأعمال  يف الشبابمنظور 

ذا القرار يف 3 جمال  لتعاون يفواحماولة لزيادة التنسيق                                    ً             بإحاطة األمني العام لألمم املتحدة علما  
السياسات والربامج واملشاريع اإلمنائية اليت تربط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بتشجيع ومتكني 

 الشباب؛

ني ب الدويل لالتصاالت لتجنب االزدواجية والتداخل االحتادبضمان التنسيق بني أنشطة  4
 ؛أمكن قطاعات االحتاد الثالثة، حيثما

شباب وزيادة قيمة عمل اهليئات األكادميية وال االحتادبتعزيز دور اهليئات األكادميية ضمن هياكل  5
 ،االحتاد مع
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 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت
االت النهوض باستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتص مبواصلة عمل مكتب تنمية االتصاالت يف 1
 لشباب؛ل التنمية االقتصادية واالجتماعية يف

الرصد املنتظم وإعداد التقارير والبحث بشأن إقبال الشباب على تكنولوجيا باحملافظة على  2
عمرية                             ً          ذلك توفري البيانات املصنفة وفقا  للفئة ال املعلومات واالتصاالت واستعماهلم هلا، مبا يف

 خطرية، واملعلومات بشأن اجلوانب السلوكية اليت قد تكون ضارة أو

 املكاتب الثالثةيكلف مديري 

 أعمال املكاتب، املهنيني الشباب يفمبواصلة استكشاف الطرائق والسبل ملشاركة 

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات
وجيا املعلومات املتعلق بتعزيز استعمال تكنول االحتادعمل  الة يف                           ّ إىل تقدمي الدعم واملشاركة الفع   1

 ؛االجتماعي للشبابواالتصاالت من أجل التمكني االقتصادي و 

، مبا تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا استخدام على الشباب تدريب أحدث وسائل تعزيزإىل  2
 ؛يف ذلك بناء املؤهالت الرقمية بني الشباب عن طريق احلمالت التثقيفية

تمع املدين والقطاع اخلاص يفإىل  3 املتخصص  سبيل توفري التدريب تشجيع التعاون مع ا
 للمبتكرين من الشباب؛

لشباب من ا تشجيع جمال إلعداد الربامج يف التوجيهية واملبادئ األدوات تطوير مواصلة إىل 4
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا استخدام خالل

 قتصادياال التمكني جمال يف ربةاخل صاحبة الصلة ذات الدولية املنظمات مع التعاون إىل 5
 ،والربامج املشاريع يف للشباب

 يشجع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات
ا، حسب االقتضاء،  1 ا وممارسا تخدام التعيني واالس لضمانعلى استعراض ومراجعة سياسا

 ؛واالتصاالت املعلومات تكنولوجيااالتصاالت/ للشباب من خاللوالتدريب والرتقية 
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 الذي يشمل تواالتصاال املعلومات تكنولوجياجمال االتصاالت/ على الرتويج للفرص املهنية يف 2
إدارات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واهليئات احلكومية والتنظيمية واملنظمات احلكومية 

 اخلاص؛ القطاع الدولية ويف
 ؛(STEM) جذب املزيد من الشباب حنو دراسة العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات على 3
ومات جمال تكنولوجيا املعل تشجيع الشباب على االستفادة من الفرص الساحنة يفعلى  4

م املمكنة يف واالتصاالت للمضي قدماً يف ة على الصعيدين التنمية االقتصادي تطورهم وتعزيز مسامها
 الوطين والدويل،

 يدعو الدول األعضاء
ا املعلومات تستهدف استخدام تكنولوجي                              ُ                إىل تبادل أفضل املمارسات بشأن الن هج الوطنية اليت  1

 واالتصاالت من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية للشباب؛
إىل وضع اسرتاتيجيات الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة للتطوير التعليمي  2

 للشباب؛ واالجتماعي واالقتصادي

عمليات  ت لتمكني الشباب وإشراكهم يفإىل تعزيز استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاال 3
 اختاذ القرارات اخلاصة بقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

 الجتماعيةا جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية إىل دعم أنشطة االحتاد يف 4
 للشباب؛ واالقتصادية

الوفود  من أجل ضم مندوبني شباب إىلاعتماد برنامج خاص باملندوبني الشباب  إىل النظر يف 5
 املؤمترات الرئيسية لالحتاد، مع مراعاة التوازن بني اجلنسني، من أجل إذكاء الوعي الرمسية للبلدان يف

 أوساط الشباب، واملعرفة وإثارة االهتمام بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

 اهليئات األكادمييةيدعو 
ملعلومات ال مع الشباب من خالل النفاذ إىل ا                    ّ الضرورية لالخنراط الفع  إىل مواصلة توفري اهلياكل  1

 ؛االحتادأنشطة  ملشاركة يفوتقدير اواملنح والقروض 
سهام لإلإىل دعم شبكات الشباب حيث ميكنها أن تكون مراكز جمتمعية ومراكز ابتكار  2
 ؛الدويل لالتصاالت لالحتادلعمليات الفكرية ا يف
  



 Res. 198 816 

 

ذات الصلة  داالحتاأنشطة  اضرين والباحثني من الشباب إضافة إىل الطالب يفإشراك احملإىل  3
 ذلك من خالل بناء القدرات. يف الة فيها، مبا                  ّ ومتكني مشاركتهم الفع  

 

 )2018(املراجع يف ديب،  - )2014بوسان، (
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 )2014(بوسان،  199 قرارال

 مجال الشبكات القدرات فيالنهوض بالجهود الرامية إلى بناء 
 1البلدان النامية في (SDN)المعرفة بالبرمجيات 

 )،2014بوسان، حاد الدويل لالتصاالت (إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالت

 يأخذ بعني االعتبارإذ 

لجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن أعمال التقييس املتعلقة ل) 2012ديب، ( 77 بالقرار أ ) 
 ؛االتحاد الدويل لالتصقطاع تقييس االتصاالت لالت         ّ             كات املعر فة بالربجميات يفبالشب

َ    مراج ع يف(ال 123القرار ب ب)  سد الفجوة التقييسية بني البلدانهلذا املؤمتر، بشأن  )2014، بوسان    
 ؛النامية والبلدان املتقدمة

َ    مراج ع يف(ال 135القرار ب ج) حاد الدويل لالتصاالت دور االتهلذا املؤمتر، بشأن  )2014، بوسان    
 للبلدان النامية وتقدمي املساعدة التقنية واملشورة تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

 ؛وتنفيذ املشاريع الوطنية واإلقليمية واألقاليمية ذات الصلة

َ    مراج ع يف(ال 137القرار ب د ) شبكات اجليل التايل نشر هلذا املؤمتر، بشأن  )2014، بوسان    
 ؛البلدان النامية يف

َ    مراج ع يفال( 139القرار ب ) ه االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات هلذا املؤمتر، بشأن  )2014بوسان،     
 ،وبناء جمتمع معلومات شامل للجميع واالتصاالت من أجل سد الفجوة الرقمية

 

  
_______________ 

ا الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاد                   ً                تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية  1 ا
 مبرحلة انتقالية.
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ّ  يذك روإذ     
َ    مراج ع يف(ال 44قرار بال أ )  لجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن سد الفجوة ل )2012ديب،     

 املتقدمة؛ التقييسية بني البلدان النامية والبلدان
َ    مراج ع يف(ال 59قرار بال ب) مشاركة ز تعزيللجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن ) 2012ديب،     

 ؛البلدان النامية مشغلي االتصاالت من
َ    مراج ع يف(ال 73 قراربال ج) ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن تكنولوجيا 2012، ديب    

 املعلومات واالتصاالت والبيئة وتغري املناخ؛
التابع للفريق  (JCA-SDN)بنشاط التنسيق املشرتك بشأن الشبكات املعرفة بالربجميات  د )

نيت جل به يف لتنسيق العمل املضطلع 2013يونيو  االستشاري لتقييس االتصاالت والذي تشكل يف
 األخرى، لقطاع تقييس االتصاالت وأفرقة اخلرباء املعنية 13و 11الدراسات 

 اعتباره وإذ يضع يف
أن تكنولوجيا الشبكات املعرفة بالربجميات ميكن أن تعود على املشغلني بالعديد من املزايا، مبا  أ ) 
 ذلك زيادة املرونة والسهولة إىل جانب عمليات تشغيل مبسطة؛ يف

أن الشبكات املعرفة بالربجميات قد تسمح باالستعمال األمثل للموارد ومواءمته وحتسينه ومن  ب)
 والتشغيلية،       ّ                     مث قد ختف ض التكاليف الرأمسالية

 اعتباره كذلك وإذ يضع يف
أن الشبكات املعرفة بالربجميات ميكن أن جتلب خدمات جديدة بنفقات تشغيلية ورأمسالية  ) أ 

 أقل؛
دان النامية قد حتتاج إىل خطة لالنتقال من الشبكات احلالية إىل الشبكات املعرفة أن البل ب)

                                                                            ً         بالربجميات حبيث ميكن للبلدان النامية حصد فوائد هذه التكنولوجيا دون أي تأخري مقارنة  بنشرها 
 البلدان املتقدمة؛ يف

كات املعرفة بفوائد الشب                       ً                                       أنه ستكون هناك حاجة أيضا  إىل التخطيط من البداية لتهيئة وعي عام  ج)
 البلدان النامية؛ بالربجميات يف

سد  وضع معايري الشبكات املعرفة بالربجميات يساعد يف أن إشراك ومشاركة البلدان النامية يف د )
 الفجوة التقييسية،
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 (BDT)يقرر أن يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت 

بناء القدرات اخلاصة بالشبكات بتنظيم ورش عمل، مع منظمات أخرى ذات صلة، بشأن  1
املراحل  البلدان النامية يف تبين هذه التكنولوجيات يف املعرفة بالربجميات حبيث يتسىن سد الفجوة يف
 املبكرة لتنفيذ الشبكات املعرفة بالربجميات؛

                                                ّ                        جبمع وتعميم أفضل املمارسات بشأن إدخال الشبكات املعر فة بالربجميات ولالنتقال من  2
 البلدان النامية؛ التقليدية إىل الشبكات املعرفة بالربجميات يفالشبكات 

" مع مدير مكتب تقييس           ّ  يقرر أن يكل فمن " 2و 1 بتنسيق األنشطة املشار إليها يف الفقرتني 3
 .(TSB) االتصاالت

 

 )2014بوسان، (
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َ       املراج ع يف ديب( 200القرار       ،8201( 

من أجل التنمية العالمية لالتصاالت/تكنولوجيا  2030 برنامج التوصيل في
المعلومات واالتصاالت، بما في ذلك النطاق العريض، لصالح التنمية 

 المستدامة

 )،2018الدويل لالتصاالت (ديب،  لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

       ِّ إذ يذك ر

 ؛االحتادمن دستور  1كما تنص عليها املادة   االحتادبأهداف  أ ) 

 2030 خطة التنمية املستدامة لعام مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة بتحقيق التزامب )ب
ا اجلمعية العامة  17وأهداف التنمية املستدامة البالغ عددها      ً                                              هدفا  واملقاصد ذات الصلة، اليت اعتمد

 ؛70/1 يف القرار (UNGA)لألمم املتحدة 

تمع املعلومات  بالدعوة إىل التنسيق الوثيق بني عملية ج) وخطة التنمية  (WSIS)القمة العاملية 
ا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف القرار2030 املستدامة لعام  ؛70/125 ، اليت اعتمد

ا اليت باألهداف ) د  لتحسني عاملية عمراج مبثابة كانت  اليت املعلومات تمع العاملية القمة حدد
 خطة أهداف تعزيز يف واستعماهلا (ICT) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل النفاذ
 ينبغي اليتو  2030 وأهداف التنمية املستدامة الواردة يف خطة التنمية املستدامة لعام جنيف عمل

 ؛2030 حبلول حتقيقها

ستمر اليت تشجع التعاون القوي وامل بشأن جمتمع املعلومات، من برنامج عمل تونس 98فقرة بال ) ه
 ؛الحتادامبادرة "توصيل العامل" اليت يقودها  هذا الصدد على بني أصحاب املصلحة، وتؤكد يف

الرامية إىل دعم "توصيل  2025بأهداف جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية املستدامة لعام  ) و
 النصف اآلخر"؛
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أجل التنمية العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات من  2020بربنامج التوصيل يف  ) ز
 2014عام لواالتصاالت الذي اتفقت عليه الدول األعضاء يف االحتاد يف مؤمتر املندوبني املفوضني 

ملؤمتر املندوبني  )2014 (بوسان، 200                   ً             كوريا واملعتمد بداية  مبوجب القرار  مجهورية يف بوسان،
 ،املفوضني

 اعتباره يفوإذ يضع 
/تكنولوجيا املعنية باالتصاالت املزدوجة باعتباره وكالة األمم املتحدة املتخصصة االحتادمسؤولية  أ ) 

مم املتحدة إطار منظومة األ يف ذات الصلة شاريعاملوكالة منفذة معنية بتنفيذ و  املعلومات واالتصاالت
 ؛اإلمنائية

واجلهود  املتحدة ككل األمم منظومة نطاق على 2030التنمية املستدامة لعام خطة تنفيذ  ب)
 ؛املستدامة التنمية حتقيق أهداف من أجلاملبذولة 

دور االحتاد، بصفته وكالة من وكاالت األمم املتحدة املتخصصة، يف دعم الدول األعضاء  ج)
 ،(SDG) واملسامهة يف اجلهود العاملية املبذولة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

 حظوإذ يال
حتقيق  أن إعالن بوسان بشأن الدور املستقبلي لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

ُ     التنمية املستدامة، الذي اعتمده االجتماع الوزاري الذي ع قد يف ، 2014 يف بوسان، مجهورية كوريا                                                    
ّ                                                              أقر  رؤية عاملية مشرتكة بشأن تنمية قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  إطار  الت يفواالتصا  

 "،2020 برنامج "التوصيل يف

        ّ وإذ يقر  
تمع املعلومات )أ   وبرنامج  (2003)خطة عمل جنيف  - بالوثيقتني الصادرتني عن القمة العاملية 

 ؛(2005) عمل تونس
عد مرور عشر املستوى الستعراض تنفيذ نتائج القمة ب بالوثيقتني اخلتاميتني للحدث الرفيع )ب

 احلدث ورؤية املعلومات تمع العاملية القمة نتائج تنفيذ بشأن احلدث بيان - (WSIS+10) سنوات
 ؛2014بوسان،  مؤمتر املندوبني املفوضني يف اللتني أقرمها ،2015ملا بعد 

نتائج سلسلة أحداث القمة بشأن التوصيل (توصيل إفريقيا وتوصيل كومنولث الدول املستقلة ب ج)
طار مبادرة توصيل العامل إ وتوصيل الدول العربية وتوصيل آسيا واحمليط اهلادئ) يف وتوصيل األمريكتني

ُ      اليت تضم أصحاب مصلحة متعددين واليت و ضعت يف تمع املعلوم                                    ات؛سياق القمة العاملية 
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 عمل وخطة (WTDC-17) االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر اعتمده الذيبوينس آيرس  بإعالن ) د
َ     املراج عان ( 37و 30 فيها القراران مبا 2017يف املؤمتر  عن الصادرة الصلة ذات والقراراتس بوينس آير      

َ   املراج عة( 140و 139و 135 والقرارات ،)2017بوينس آيرس،  يف  املؤمتر؛ هلذا) 2018ديب،  يف     

َ  املراج ع( 71بالقرار  و ) لالحتاد ، الذي اعتمد اإلطار االسرتاتيجي هلذا املؤمتر )2018ديب،  يف     
 وحدد الغايات االسرتاتيجية واملقاصد واألهداف ذات الصلة، 2020-2023 للفرتة

ّ      وإذ يقر  كذلك        

 والتنمية النمو لتسريع رئيسية متكينية أداة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت بأن ) أ 
 واالتصاالت ملعلوماتا تكنولوجيا انتشار ينطوي ، بينما     ً بيئيا   املستدامني واالقتصاديني االجتماعيني

 جمتمعات وبناء الرقمية ةالفجو  وسد البشري لتسريع التقدم كبرية  إمكانات على والتوصيل البيين العاملي
 املعرفة؛ على تقوم

كنولوجيا تشجيع ومتويل ت باحلاجة إىل احلفاظ على اإلجنازات احلالية وتكثيف اجلهود يف ب)
 التنمية؛ املعلومات واالتصاالت ألغراض

بالتحديات العاملية اليت تطرحها بيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتطورة  ج)
َ  (املراج ع 71بالقرار  2 امللحق بسرعة على النحو احملدد يف  املؤمتر؛ ) هلذا2018، ديب يف      

 باحلاجة إىل توصيلية النطاق العريض لتحقيق التنمية املستدامة، د )

 يقرر

 ماتاملعلو  تكنولوجيا/االتصاالت قطاع تنمية بشأن مشرتكة عاملية رؤيةادة تأكيد إع 1
ّ   ميك نه معلومات جمتمع" يتوخى الذي" 2030 يف التوصيل" برنامج إطار يف واالتصاالت ّ  وص لامل العامل     

 والتنمية النمو وتسريع حتقيق واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات/االتصاالت تتيح حيث
 ؛"فرد لكل      ً بيئيا   املستدامني واالقتصاديني االجتماعيني

لالحتاد  ةتيجياالسرتا اخلطة يفاحملددة  املستوى رفيعة االسرتاتيجية الغايات واملقاصد إقرار 2
    ً معا   العمل إىل والكيانات املصلحة أصحاب العاملية للنطاق العريض اليت حتث وتدعو مجيع واملقاصد

 ؛2030 تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ، مبا يسهم يف2030يف  برنامج التوصيل تنفيذ سبيل يف
  



823 Res. 200  

 

  تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا/االستفادة من االتصاالت مواصلة إىل األعضاء الدول دعوة 3
 يدمج مبا وأهداف التنمية املستدامة 2030لتحقيق خطة التنمية املستدامة لعام  رئيسية متكينية كأداة
 املستدامة، للتنمية والبيئية واالجتماعية االقتصادية األبعاد متوازنة بطريقة

 يكلف األمني العام

ضمن عدة ، باالستفادة من البيانات، 2030 برصد التقدم احملرز حنو حتقيق برنامج التوصيل يف 1
 ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االحتادقاعدة بيانات ، املستمدة من أمور

 ؛التنمية ألغراض الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتو 

بنشر املعلومات وتبادل املعرفة وأفضل املمارسات بشأن املبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية  2
 ؛2030 برنامج التوصيل يف اليت تساهم يف

تمع املعلومات وحتقيق أهداف مبواص 3 لة تسهيل تنفيذ خطوط العمل املنبثقة عن القمة العاملية 
 ؛2030                        ً                 إطار مسؤولية االحتاد وفقا  لربنامج التوصيل يف التنمية املستدامة املندرجة يف

ن فرتة السنوات عوتقارير مرحلية موحدة  جملس االحتادبتقدمي تقارير مرحلية سنوية موحدة إىل  4
 املفوضني؛ إىل مؤمتر املندوبني ربعاأل

امة لألمم ذلك، وبوجه خاص اجلمعية الع برفع هذا القرار إىل علم مجيع األطراف املهتمة، مبا يف 5
لس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة من أجل  املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وا

 سبيل تنفيذه؛ التعاون يف

 3 الفقرةب يتعلق فيما    ّ    الفع الة مشاركتها يف 1سيما البلدان النامية ، الاألعضاء الدول دعم مبواصلة 6
 القرار، هذا من "يقرر"من 

  
_______________ 

ا  1                    ً                                                                                      تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 يكلف مديري املكاتب
 اخلطة يف املبني نحوال على قطاع كل  أعمال ونتائج أهداف حتقيق حنو احملرز التقدم عن تقرير بتقدمي

َ  املراج ع( 71 بالقرار 1 امللحق يف 2020-2023 للفرتة لالحتاد االسرتاتيجية  للمسامهة) 2018ديب،  يف     
 ،2030 يف التوصيل برنامج يف

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت
 حتقيق حنو احملرز قدمالت قياس تتيح اليت اإلحصائية والبيانات املؤشرات ونشر وتوفري مجع بتنسيق

من  احملرز التقدم عن قريرت وبتقدمي الشأن ذا مقارن حتليل مقاصد اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد وتوفري
 املعلومات، جمتمع قياس بشأن السنوي التقرير خالل

 جملس االحتاديكلف 
 ؛2030                           ً                         باستعراض التقدم احملرز سنويا  حنو إجناز برنامج التوصيل يف 1
املقبل للمندوبني إىل املؤمتر  2030 بتقدمي تقييم للتقدم احملرز حنو حتقيق برنامج التوصيل يف 2

 املفوضني،

 يدعو الدول األعضاء
املبادرات الوطنية  ، واملسامهة يف2030 تنفيذ برنامج التوصيل يف املشاركة بفعالية يف إىل 1

 واإلقليمية والدولية؛
برنامج  سبيل حتقيق                                                 ً   دعوة مجيع أصحاب املصلحة اآلخرين إىل املسامهة والعمل معا  يف إىل 2

 ؛2030 التوصيل يف
قيق برنامج حت توفري البيانات واإلحصاءات، حسب االقتضاء، لرصد التقدم احملرز يف إىل 3

 ؛2030 التوصيل يف
، 2030 ل يفحتقيق برنامج التوصي رفع تقرير عن التقدم احملرز على الصعيد الوطين يف إىل 4

واإلقليمية اليت  يةستجمع وتنشر املعلومات حول املبادرات الوطن قاعدة البيانات اليت واملسامهة يف
 ؛2030 برنامج التوصيل يف تساهم يف

نمية املستدامة يف خطة الت       ً رئيسيا        ً عنصرا   واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تكون أن ضمان إىل 5
 ؛املستدامة التنمية أهداف لتحقيق األمهية بالغة كأداة االستفادة منها خالل من ،2030 لعام
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 ادلالحت االسرتاتيجية اخلطة يف املبني النحو على االحتاد أعمال يف املسامهة إىل 6
َ  املراج ع( 71 بالقرار 1 امللحق يف الواردة 2020-2023 للفرتة  حتقيق يف يسهم مبا) 2018ديب،  يف     
 ،2030 يف التوصيل برنامج

 يدعو أعضاء القطاعات واملنتسبني واهليئات األكادميية
 ،2030 برنامج التوصيل يفتنفيذ                   ّ    إىل االضطالع بدور فع ال يف

 يدعو مجيع أصحاب املصلحة
م التقنية يف م وخرب م ومؤهال م وخربا لربنامج التوصيل  التنفيذ الناجح إىل املسامهة مببادرا

 .2030 يف
 

 )2018(املراجع يف ديب،  - )2014بوسان، (
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َ    املراج ع يف( 201القرار   )2018ديب،      

 مؤاتية لنشر واستعمالتهيئة بيئة 
 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 )،2018الدويل لالتصاالت (ديب،  لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

       ِّ إذ يذك ر
َ                 (املراج ع يف بوينس آيرس،  37بالقرار  أ )  ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن سد 2017     

 ؛بيقات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت بشأن هذه املسألةسيما دور تط الفجوة الرقمية، وال

َ   املراج ع ( 137بالقرار  ب) بشأن نشر شبكات اجليل التايل ، هلذا املؤمتر )2018ديب،  يف    
 ؛1النامية البلدان يف

َ   املراج ع ( 139بالقرار  ج) االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات بشأن ، هلذا املؤمتر )2018ديب،  يف    
 من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء جمتمع معلومات شامل للجميع؛ واالتصاالت

َ   املراج ع ( 140بالقرار  د ) تنفيذ  الدويل لالتصاالت يف االحتاددور بشأن ، هلذا املؤمتر )2018ديب،  يف    
تمع  ؛املعلومات نواتج القمة العاملية 

تمع املعلومات، بشأن  7ط العمل جيمخب ه ) ومات قات تكنولوجيا املعلتطبيللقمة العاملية 
                                           ً  يلي بتسمية "التطبيقات اإللكرتونية") وهي حتديدا : واالتصاالت (املشار إليها فيما

 احلكومة اإللكرتونية 
 األعمال التجارية اإللكرتونية 
     ّ          التعل م اإللكرتوين 
 الصحة اإللكرتونية 
  

_______________ 
ا اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداتشمل أقل البلدان منوًا والدول  1

 مبرحلة انتقالية.
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 التوظيف اإللكرتوين 
 البيئة اإللكرتونية 
 اإللكرتونيةالزراعة  
 ؛العلم اإللكرتوين 

تمع املعلومات، من خطة عمل 14بالفقرة  و ) تطبيقات  اليت تشري إىل أن جنيف للقمة العاملية 
لعامة جماالت اإلدارة ا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكنها أن تدعم التنمية املستدامة يف

إطار االسرتاتيجيات  والعمالة والبيئة والزراعة والعلم يفواألعمال التجارية والتعليم والتدريب والصحة 
 الوطنية، اإللكرتونية

ر  كذلك         ِّ وإذ يذك 
َ   املراج ع ( 136بالقرار  أ )  استخدام االتصاالت/تكنولوجيا بشأن ، هلذا املؤمتر )2018ديب،  يف    

ك من وذل عمليات الرصد واإلدارة اخلاصة حباالت الطوارئ والكوارث املعلومات واالتصاالت يف
 ؛واإلغاثة أجل اإلنذار املبكر والوقاية والتخفيف من آثارها

َ   املراج ع ( 182بالقرار  ب) دور ، بشأن ملؤمتر املندوبني املفوضني )2014، بوسانيف     
 ؛بيئةال يتعلق بتغري املناخ ومحاية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما

َ   املراج ع ( 183بالقرار  ج) تطبيقات ، بشأن ملؤمتر املندوبني املفوضني )2014، بوسانيف     
 ،االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل الصحة اإللكرتونية

 وإذ يالحظ
يرمي إىل تعزيز بيئة مؤاتية تساعد على تنمية  2020-2023اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة أن  أ ) 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعزيز تطوير شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
 املناسبة؛ التطبيقات واخلدمات واالتصاالت وكذلك

لثقافة االدويل لالتصاالت أنشأ، باالشرتاك مع منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم و  االحتادأن  ب)
إطار جهودمها الرامية إىل تعزيز  يف 2010 يف (اليونسكو)، جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية

ا توسيع النطاق العريض وإعطاء وزن أكرب الستعمال تطبيقات تكنولوجيا             ُ                                                                     األنشطة اليت ي قصد 
 املعلومات واالتصاالت؛
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تمع املعلومات فيما ي اضطلع بدور رئيسي يف االحتادأن  ج) تعلق تنفيذ نواتج القمة العاملية 
واالتصاالت  وبدور املنسق/امليسر بشأن البنية التحتية للمعلوماتبالشبكات والتطبيقات اإللكرتونية، 

التنفيذ الفّعال لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات  ) ودور امليسر املشارك يف2(خط العمل جيم
 ،)7التصاالت (خط العمل جيموا

 وإذ يعرتف

ّ                    بأن استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن حيس ن القدرة التنافسية  أ )                                                          
ً                                واإلنتاجية فضال  عن زيادة الكفاءة وحتقيق فوائد يف  مجيع جوانب حياتنا اليومية؛             

ات ل إدخال خمتلف تطبيقبأن فوائد نشر شبكات االتصاالت ستتحقق بالكامل من خال ب)
                                                       ّ   وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا على حنو فع ال؛

التعاون بني خمتلف األطراف الفاعلة املعنية ضروري على مستويات خمتلفة لتيسري نشر  بأن ج)
 تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ شبكات االتصاالت والتوسع يف

 الناس من احلصول على تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومن بأنه بغية متكني د )
ج يتالءم مع االحتياجات احمللية،  استعماهلا، من املهم وضع 

 جملس االحتاديقرر أن يكلف 
 أدناه؛ "يكلف األمني العام" من 5 الفقرة تقرير األمني العام املشار إليه يف بالنظر يف 1

 والوسائل الكفيلة بزيادة استكشاف هذا املوضوع، حسب االقتضاء،السبل  بالنظر يف 2

 يكلف األمني العام
اليت  (SDG) حتقيق أهداف التنمية املستدامة مبواصلة رصد التقدم احملرز واإلجنازات احملققة يف 1

تمع املعلومات وجلنة النطاق ا ا القمة العاملية  ا األمم املتحدة واألهداف اليت حدد  عريض؛لحدد

 االحتادحبيث يؤدي  2030خبطة التنمية املستدامة لعام املناقشات املتصلة  باملشاركة بفعالية يف 2
 متكني استعمال أكرب للتطبيقات اإللكرتونية؛     ً      ً  دورا  حموريا  يف
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 قطاعات تكنولوجيا املشاورات مع مجيع املنظمات واملؤسسات ذات الصلة يفمبواصلة  3
ً                                             واالتصاالت فضال  عن قطاعات أخرى من أجل استكشاف سبل التعاون يفاملعلومات  ال تعزيز جم            

االت؛ خمتلف                     ّ                         التوسع واالستعمال الفع ال للتطبيقات اإللكرتونية يف  ا

ذا القرار ضمن والية  بالعمل على إحراز تقدم يف 4  ؛اداالحتمجيع األنشطة املتصلة 

ذا القرا تقدم احملرز يفبشأن ال جملس االحتادبرفع تقرير إىل  5  ر،األنشطة املتصلة 

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

   ِّ    يعرب  عن الذي  (IDI) مبواصلة تطوير الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 1
علومات سلة أسعار تكنولوجيا املتوافر واستعمال تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و 

االجتماعية  آلثاراالقدرة على حتمل التكاليف، وكالمها يساهم يف تقييم     ِّ   تعرب  عنواالتصاالت اليت 
 ؛لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالقتصادية

نمية التأن شبإذكاء الوعي بشأن دور تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وفوائدها ب 2
والتطبيقات األخرى  (IoT) األشياء بتطبيقات إنرتنتسيما فيما يتعلق  االجتماعية واالقتصادية، وال

تمعات احمللية؛ ّ                              اليت متك ن املدن الذكية وا       

بالعمل مع مدير مكتب االتصاالت الراديوية، ومدير مكتب تقييس االتصاالت، حسب  3
ة ذات صلة لوضع أفضل املمارسات املتعلقة بالبنيلتشجيع التعاون مع منظمات أخرى  االقتضاء،

 ،اإللكرتونية التحتية للشبكات، اليت تتيح استعمال جمموعة واسعة من التطبيقات

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبني واهليئات األكادميية

رة العامة واألعمال جماالت اإلدا يفتعزيز إدخال التطبيقات اإللكرتونية لدعم التنمية املستدامة إىل  1
التجارية والتعليم والتدريب والصحة والعمالة والبيئة والزراعة والصناعة التحويلية والعلم وجماالت أخرى، 

 الوطنية؛ إطار االسرتاتيجيات اإللكرتونية يف
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 كيف ميكن أن تدعم األطر املؤسسية استعمال التطبيقات اإللكرتونية؛ إىل النظر يف 2
ا؛ 3  إىل تعزيز التدابري السياسية اليت تشجع على اعتماد التطبيقات اإللكرتونية داخل بلدا
إىل استكشاف تدابري لزيادة التعاون والتنسيق مع الدول األعضاء األخرى وأعضاء القطاعات  4

يئات األكادميية اآلخرين والكيانات املختلفة كاملنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية ومعاهد التنمية واهل
تطبيقات يتعلق ب ودوائر الصناعة وغريها من املنظمات ذات الصلة لتعزيز أدوارها وأنشطتها فيما

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
 

 )2018(املراجع يف ديب،  - )2014بوسان، (
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َ         املراج ع يف ديب، ( 203 قـرارال     2018( 

 العريضالتوصيلية بشبكات النطاق 

 )،2018إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب، 

 اعتباره إذ يضع يف

 التنمية خطة: عاملنا حتويلبشأن " (UNGA) املتحدة ألممل العامة لجمعيةل 70/1 القرار ) أ 
 ؛"2030 لعام املستدامة

 املستوى يعالرف لالجتماع اخلتامية الوثيقةبشأن  املتحدة ألممل العامة لجمعيةل 70/125 القرار )ب
 ؛ماتاملعلو  تمع العاملية القمة نتائج لتنفيذ العام االستعراض بشأن العامة للجمعية

لتابعة ا جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقميةنتائج العمل املكثف الذي اضطلعت به  ج)
يض ميكن النفاذ تعزيز وإتاحة بنية حتتية للنطاق العر  أن بأمور منهالألمم املتحدة اليت تعرتف تقاريرها 

                                                               ً       ً       ً       إليها بأسعار ميسورة، مع السياسات واالسرتاتيجيات املناسبة، يشكل منربا  متكينيا  أساسيا  يعزز 
 املعلومات؛ االبتكار ويدفع بناء اقتصادات وطنية وعاملية وجمتمع

اللذين يعتربان  2020-2023واخلطة االسرتاتيجية هلذا املؤمتر ) 2018ع يف ديب،       َ (املراج   71القرار  د )
 ة لالحتاد؛الغايات االسرتاتيجيمن سد الفجوة الرقمية وتوفري النفاذ إىل النطاق العريض للجميع 

) للمنتدى العاملي اخلامس لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا 2013(جنيف،  2 الرأي ) ه
بعنوان "تعزيز بيئة متكينية من أجل منو وتطوير أكرب لتوصيلية النطاق  (ICT) االتصاالت واملعلومات

 العريض"؛

وهو ) 2017بوينس آيرس، ( (WTDC) االتصاالت لتنمية للمؤمتر العاملي العام املوضوع ) و
 ؛"(ICT④SDG)املستدامة  حتقيق أهداف التنمية أجل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من"
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َ     (املراج ع يف  77القرار  ) ز ، بشأن لمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالتل) 2017بوينس آيرس،      
تكنولوجيا وتطبيقات النطاق العريض من أجل حتقيق منو وتطوير أكرب خلدمات 

املنوطة  1/1 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وللتوصيلية عريضة النطاق، واملسألة
النطاق شر نبشأن اسرتاتيجيات وسياسات باالحتاد بقطاع تنمية االتصاالت  1بلجنة الدراسات 

 ؛1النامية البلدان العريض يف

َ    (املراج ع يف 9القرار  )ح  ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن مشاركة2017بوينس آيرس،       
َ    (املراج ع يف 10الطيف؛ والقرار  إدارة يف النامية، البلدان سيما ال البلدان، لمؤمتر ل )2010حيدر آباد،       

َ   (املراج ع  43، بشأن الدعم املايل لربامج اإلدارة الوطنية للطيف والقرار العاملي لتنمية االتصاالت      
ظمة تنفيذ أن يف ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن املساعدة2017بوينس آيرس،  يف

جلمعية ) 2015(جنيف،  ITU-R 69القرار و املستقبل،  وشبكات (IMT) الدولية املتنقلةاالتصاالت 
 ؛تطوير االتصاالت العمومية الدولية الساتلية ونشرها يف البلدان الناميةبشأن  ،االتصاالت الراديوية

"حتقيق زيادة كبرية يف فرص  بشأن C.9 املقصد      ً وخاصة   2030م اخطة التنمية املستدامة لع )ط
لشامل وامليسور االوصول احلصول على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والسعي إىل توفري فرص 

 ؛"2020                                 ً         إىل شبكة اإلنرتنت يف أقل البلدان منوا  حبلول عام

جيا املعلومات تكنولو /"البنية التحتية لالتصاالتبعنوان من خطة عمل بوينس آيرس  2اهلدف  )ي
لصلة بشأن ؛ واألنشطة ذات ا"البنية التحتية واخلدمات تنميةواالتصاالت احلديثة واآلمنة: تعزيز 

 العريض نطاقللمجع ونشر املعلومات والتحليالت املتعلقة بالوضع احلايل للشبكات األساسية 
د واملوارد ب ازدواج اجلهو ، وجتناتوالكبالت البحرية، من أجل مساعدة األعضاء يف ختطيط الشبك

 ،ونشر املعلومات

 

 

 

  
_______________ 

ا  1                     ً                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 يالحظ وإذ

تمعات والناس األسر متكني إىل تفضي العريض النطاق توصيلية أن ) أ                ً ال، وتؤدي دورا  واألعم وا
       ً                                                             أساسيا  للتنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية للمجتمع ككل؛

الرقمية  تسهيل توفري جمموعة أوسع من اخلدمات والتطبيقاتأمهية توصيلية النطاق العريض يف  ب)
وتشجيع االستثمار وإتاحة النفاذ إىل اإلنرتنت بأسعار ميسورة للمستخدمني احلاليني واجلدد على 

تمعات اليت ال ة تقدم فيها خدمات كافية أو تنعدم فيها اخلدمات وسد الفجوة الرقمي حد سواء يف ا
 القائمة؛

وية أثناء توفري معلومات حي                                ً     ً   ة النطاق العريض ميكن أن تؤدي دورا  كبريا  يفأن توصيلي ج)
 بالكوارث؛ احلوادث الطارئة وجهود اإلغاثة املرتبطة

أن خطط و  أمر أساسي للتنمية االجتماعية والثقافية والبيئيةأن توصيلية النطاق العريض  د )
 ؛وسياسات واسرتاتيجيات النطاق العريض مهمة لدعم نشرها

                                                                           ً أن مبادرات النطاق العريض ال تسعى إىل سد الفجوة الرقمية فحسب، ولكنها تسعى أيضا   ) ه
 املناطق الريفية، النطاق العريض يف تطويرإىل تعزيز 

 يعرتف وإذ

مثة تكنولوجيات عديدة ومتنوعة، مبا فيها التكنولوجيات األرضية الثابتة منها واملتنقلة،  بأن ) أ 
ّ                                          الساتلية الثابتة منها واملتنقلة، متك ن وتدعم، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، التوصوالتكنولوجيات  يلية                                  

 بشبكات النطاق العريض؛

بأن الطيف أساسي لتوفري توصيلية النطاق العريض الالسلكي بصورة مباشرة للمستعملني من  ب)
 خالل وسائل ساتلية وأرضية، وللتكنولوجيات التمكينية األساسية؛

تمعات، كما ورد يف                  ً      ً   للنطاق العريض دورا  حيويا  يف بأن ج) الرسالة  حتويل االقتصادات وا
 )؛2014 املفتوحة املوجهة من جلنة النطاق العريض إىل مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد (بوسان،
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اليت لية تشجع االبتكار واالستثمار، وكذلك املبادرات احمل ،بيئة تنظيمية وسياساتيةيئة بأن  ) د
 ،اليت تنعدم و/أو تشح فيها اخلدمات، ميكن أن تسهم يف زيادة توصيلية النطاق العريضتغطي املناطق 

 يقرر

 العمل على إتاحة النفاذ إىل النطاق العريض للجميع (األمر الذي سيساهم يف سد الفجوة الرقمية)،

 ب تنمية االتصاالتمدير مكت يكلف

العمل عن كثب مع مديري مكتب االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت فيما خيص مبواصلة 
ا  ا أن متك ن البلدان من إعداد وتنفيذ اسرتاتيجيا وطنية لا                                    ِّ                                      أنشطة بناء القدرات اليت من شأ

سلكية، مع الالذلك شبكات النطاق العريض  العريض، مبا يفلتيسري نشر شبكات النطاق 
 االحتاد، مليزانية مراعاة القيود احلالية

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية ومدير مكتب تقييس االتصاالت

 واألسر اسللن والتطبيقات اخلدمات بتوفري املعنيني بالعمل بالتعاون مع أعضاء القطاعات
تمعية والوظائف واألعمال ذلك  ، مبا يفشبكات النطاق العريض إىل مواصلة حتسني احلاجة لتلبية ا

شبكات النطاق العريض الالسلكية، وتبادل املعلومات واخلربات والتجارب ذات الصلة مبكتب تنمية 
 االتصاالت،

 يدعو الدول األعضاء

إىل مواصلة تعزيز الفوائد االجتماعية واالقتصادية الشاملة للتوصيلية بشبكات النطاق العريض  1
ا وإىل اال  ا؛ عرتافوخدما

                                                     ّ                       إىل دعم تطوير شبكات النطاق العريض الالسلكية ونشرها الفع ال من حيث التكلفة كجزء  2
ا الوطنية اخلاصة بالنطاق العريض؛ ا وسياسا  من اسرتاتيجيا

 ؛إىل النطاق العريض ميسورةبأسعار االنتشار الواسع  النفاذتشجيع إىل  3
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ني النفاذ العريض الساتلية واألرضية، مبا يف ذلك متك إىل تيسري التوصيلية بشبكات النطاق 4
                                    ً     ً                               إىل الطيف، حسب االقتضاء، باعتباره عنصرا  هاما  لتمكني النفاذ إىل خدمات النطاق 

 ؛اليت تنعدم وتشح فيها اخلدماتوتطبيقاته، مبا يف ذلك للمناطق البعيدة و  العريض

ذلك  ا، مبا يفحتية للنطاق العريض ونشرهالبنية الت إقامةيئة بيئة لتحسني و/أو متكني إىل  5
 ؛استعراض وحتديث إطارها التنظيمي والسياسايت، حسب االقتضاء

لنطاق اليت تنهض جبودة شبكات اوتبادل أفضل املمارسات ىل املسامهة يف دراسات االحتاد إ 6
شح ت   ً                      خاصة  للمناطق اليت تنعدم و القدرة على حتمل تكاليفها وتطويرها ونشرها، بالعريض و 

 .اخلدمات فيها

 )2018(املراجع يف ديب،  - )2014بوسان، (
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 )2018ديب، ( 420 قـرارال

 استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت
ّ                    لسد  فجوة الشمول المالي    

 )،2018إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب، 

       ِّ إذ يذك ر

 أن االتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتبالذي يعرتف الصادر عن جملس االحتاد  1353 بالقرار أ ) 
لتحقيق التنمية املستدامة،  1هي عناصر أساسية للبلدان املتقدمة والبلدان النامية (ICT) واالتصاالت

ي أن األنشطة اجلديدة اليت ينبغ ويكلف األمني العام، بالتعاون مع مديري املكاتب، بتحديد
ا تصاالت خالل اال االحتاد لدعم البلدان النامية يف حتقيق التنمية املستدامة من يضطلع 

 ؛وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

َ         (املراج ع يف ديب،  70قرار بال ب) تعميم مبدأ املساواة بني اجلنسني يف بشأن هلذا املؤمتر، ) 2018     
علومات تكنولوجيا املاالتصاالت/من خالل  وترويج املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة االحتاد

 ،واالتصاالت

 وإذ يدرك

الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، بشأن حتويل عاملنا: خطة التنمية  70/1 القرار أ ) 
، الذي ينطلق من األهداف اإلمنائية لأللفية ويسعى إىل النهوض مبا مل يكتمل 2030 املستدامة لعام

صميمها  اخلطة الطموحة اليت تضع القضاء على الفقر يف على أمهية تنفيذ هذهمن أعماهلا، ويشدد 
 وترمي إىل تعزيز األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة؛

 
  

_______________ 
ا                      ً تشمل أقل البلدان منوا   1 والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا

 مبرحلة انتقالية.
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ايل وتنفيذ سياسات ترمي إىل زيادة الشمول امل باعتمادأن هذه اخلطة اجلديدة تتضمن التعهد  ب)
 دة أهداف مرتبطة بأهداف التنمية املستدامة ووسائل تنفيذها؛ع وإدماجه بالتايل يف

) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن تعزيز استخدام 2016(احلمامات،  89قرار ال ج)
ّ                   تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لسد  فجوة الشمول املايل؛                                 

لى ع          ً  تطلب تعاونا  تو  العامليةاحلصول على اخلدمات املالية هي من الشواغل  مسألةأن  ) د
 ،العاملي الصعيد

 وإذ يضع يف اعتباره

ما  ً  يا  عامل أن الشمول املايل من العوامل األساسية للحد من الفقر وتعزيز الرخاء، ويوجد ) أ 
 50 احلصول على اخلدمات املالية الرمسية وأكثر مناحملرومني من  يصل إىل ملياري شخص من

 املصرفية؛ اخلدمات يستفيدون من أفقر األسر ال يفمن البالغني يف املائة 

يزال  الصادرة عن البنك الدويل، ال 2017         ً                                       أنه طبقا  لقاعدة بيانات الشمول املايل يف العامل لعام ب)
مليار نسمة من البالغني يفتقرون إىل حساب للمعامالت املالية وغري مشمولني  1,7 يقدر بنحو ما

ميكن من خالل تعزيز الشمول املايل حتسني مقاومة الصدمات االقتصادية  بالنظام املايل الرمسي؛ وأنه
وزيادة إنتاجية األعمال التجارية وتسهيل متكني النساء واملساعدة على القضاء على الفقر املدقع 
وزيادة متتع اجلميع بالرخاء؛ وأن التقديرات تشري إىل أن ثلثي احملرومني من اخلدمات املصرفية لديهم 

 ميكن االستفادة منه يف النفاذ إىل املنتجات واخلدمات املالية؛ متنقلة وهو ما هواتف

       ً                                                                           أنه طبقا  للتقرير نفسه، ال تزال النساء الاليت لديهن حسابات مصرفية أقل من الرجال مبقدار  ج)
 االقتصادات النامية؛ يفاملائة  يف 9

طاع التنظيمية لقطاع االتصاالت وقتعاون وتبادل أفضل املمارسات بني اهليئات ضرورة ال ) د
اخلدمات املالية ومع وزارتيهما وأصحاب املصلحة اآلخرين عدة أطراف نظراً إىل أن اخلدمات املالية 

 األطراف؛ الرقمية تشمل جماالت تقع ضمن اختصاص مجيع
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                                             ً               أهداف االحتاد تشمل تعزيز التعاون بني األعضاء حتقيقا  النسجام تنمية  أن ه )
مي اخلدمات تقدأفضل املمارسات ولتمكني وتبادل  /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت

 تكلفة ممكنة؛ بأقل

 ايل،فجوة الشمول امل هو إحدى الطرق لسد، تكنولوجيات املعلومات واالتصاالتاستخدام أن  و )

 اعتباره كذلك وإذ يضع يف

املعين باخلدمات املالية الرقمية  (ITU-T) يس االتصاالتتقارير الفريق املتخصص التابع لقطاع تقي ) أ 
(FG DFS)  الفريق االستشاري لتقييس االتصاالتاملقدمة إىل (TSAG) ؛2017 يف 

تنمية قطاع و  االتصاالت تقييس طاعالدراسات والعمل اجلاري يف جلان دراسات ق ب)
 الرقمية؛ ذات الصلة بشأن اخلدمات املالية (ITU-D) االتصاالت

لقطاع تقييس االتصاالت بشأن مسرد مصطلحات اخلدمات  3الدراسات  التقرير التقين للجنة ج)
 ؛(2018)املالية الرقمية 

، وهي مبادرة تعاونية بني جمموعة البنك الدويل، (FIGI) املبادرة العاملية للشمول املايلأنشطة  ) د
، واالحتاد الدويل (CPMI) التحتية للسوقوجلنة املدفوعات والبىن  ،Bill and Melinda Gates ومؤسسة

 واخلاص؛ مشاركة واسعة من شركاء من القطاعني العام معلالتصاالت، 

مبا يف ذلك  ،لقطاع تقييس االتصاالت املعين بالعملة الرقميةالتابع لفريق املتخصص اأعمال  ) ه
 االتصاالت يف اجتماعهالذي أنشأه الفريق االستشاري لتقييس  (FG-DFC) العملة الرقمية الرمسية

ُ               الذي ع قد يف جنيف عام  ، والذي تركز واليته على دراسة التأثري االقتصادي والنظام 2017     
 ،اإليكولوجي واملقتضيات التنظيمية للعملة الرمسية الرقمية

 وإذ يالحظ

عامالت ماحلصول على حسابات أن جمموعة البنك الدويل تعهدت بتمكني مليار شخص من  ) أ 
 ن خالل تدابري حمددة لتحقيق هذا اهلدف؛مالية م
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أن هذا اهلدف و الذي حدده البنك الدويل  2020هدف حتقيق النفاذ املايل الشامل حبلول عام  ب)
از إلكرتوين أو جه معامالت مالية النفاذ إىل حسابسيتحقق على الصعيد العاملي من خالل توفري 

م اللبنة األساسية لتمكني الناس من إدارة حيابوصفه املدفوعات  وتلقي األموال وإرسال حلفظ
 املالية؛

ونية إجراء معامالت السداد اإللكرت  ، ضمن مجلة أمور، هو عنصر هام يتيحالتشغيل البيين أن ج)
، وأن احلاجة للمعامالت املاليةبطريقة سهلة وميسورة التكلفة وسريعة وسلسة وآمنة عن طريق حساب 

التحتية  والبىناملدفوعات املعنية ب اللجنة ً                              ا  إحدى النتائج اليت توصلت إليها إىل التشغيل البيين هي أيض
 لبنكموعة االتابع  (PAFI) الشمول املايل فريق املهام املعين جبوانب الدفع يف - (CPMI) للسوق

ّ                     الدويل، الذي حد د التحسينات الالزمة يف أنظمة وخدمات الدفع القائمة من أجل زيادة الشمول               
 عداد األولويات؛ املايل، مع اإلقرار بأن تنفيذ املعايري القائمة وأفضل املمارسات ينبغي أن يندرج يف

 ؛البلدان النامية املتنقلة يف املالية اخلدمات باستخدام االهتمام زيادة ) د

لية العديد من البلدان، فإن اخلدمات املا يف تنقلةامل املالية أنه على الرغم من جناح اخلدمات ) ه
، ولذلك كثري من االقتصادات الناشئة الرقمية مل حتَظ بنفس القدر من النجاح وحجم االستعمال يف

 ة الرقمية؛ت املاليتدعو احلاجة إىل مواصلة وتسريع اجلهود لنشر املعايري واألنظمة الداعمة للخدما

ت سيما لألشخاص من األسر ذا أمهية القدرة على حتمل تكاليف اخلدمات املالية الرقمية وال ) و
 ،الدخل املنخفض من أجل حتقيق الشمول املايل

 قرري

 مواصلة دراسة موضوع اخلدمات املالية الرقمية من أجل زيادة الشمول املايل يف البلدان النامية؛ 1

التعاون واحلوار بني اهليئات التنظيمية لالتصاالت وسلطات اخلدمات املالية من أجل تشجيع  2
 التوجيهية؛ إعداد وتنفيذ املعايري واملبادئ

االقتضاء لدفع عجلة  حسبتشجيع استخدام أدوات وتكنولوجيات رقمية مبتكرة  3
 املايل، الشمول
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 يكلف جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة

مبواصلة دراسة القضايا االقتصادية والسياساتية ووضع املعايري والتوصيات واملبادئ التوجيهية  1
 االقتضاء؛ جمال اخلدمات املالية الرقمية، حسب يف

وجودة اخلدمة  نياملستهلك ومحايةاملدفوعات  ورقمنةالتشغيل البيين مبواصلة دراسة جماالت  2
ت واملعايري حيثما تتطلب مثل هذه الدراساوالوكالء وأمن الشبكات،  ،للبيانات ةالنقدي وحتديد القيمة

 ؛حتاد       ُ                          مؤسسات أ خرى وتكون متعلقة بوالية اال واملبادئ التوجيهية، التعاون مع اجلهود اجلارية يف

مبواصلة اجلهود يف جمال التعاون بني هيئات تنظيم االتصاالت واهليئات التنظيمية املالية  3
 ؛واملصارف املركزية

واملؤسسات  (SDO)املنظمات األخرى ذات الصلة املعنية بوضع املعايري  مع والتعاون التنسيقب 4
اليت تضطلع مبسؤولية رئيسية عن وضع معايري اخلدمات املالية وتنفيذها وبناء القدرات، ومع األفرقة 

 ،االحتاد األخرى ذات الصلة يف

 الصلةيكلف جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت ذات 

 مبواصلة إجراء الدراسات ومجع ونشر أفضل املمارسات املتعلقة بالشمول املايل الرقمي،

 االتصاالت وتنمية االتصاالت ف مديري مكتيب تقييسيكل

 رار؛هذا القاليت يشملها سائل املبالتعاون عن كثب وتقدمي املعلومات والدعم بشأن  1

 ،ميالرق املايل الشمول خدمات بشأناملمارسات أفضل و والدراسات  تقاريرال إعداد دعمب 2
والنواتج ذات الصلة للمؤسسات واملنظمات األخرى املعنية بوضع  الصلة ذات الدراسات مراعاة مع

 ؛ضمن والية االحتاداملعايري، 
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                                                                  ّ             بدعم املنصات ذات الصلة، أو التوصيل باملنصات القائمة حيثما أمكن، للتعل م من األقران  3
التنظيمية من قطاعي  اخلدمات املالية الرقمية بني البلدان واملناطق، واهليئات وتبادل اخلربات يفاحلوار و 

 واإلقليمية؛ االتصاالت واخلدمات املالية وخرباء الصناعة واملنظمات الدولية

مبواصلة تنظيم حلقات دراسية وورش عمل ألعضاء االحتاد بالتعاون مع املؤسسات واملنظمات  4
ُ     األ خرى  املعنية بوضع املعايري من أجل إذكاء الوعي وحتديد االحتياجات اخلاصة للمنظمني  

 املتعلقة بتعزيز الشمول املايل، والتحديات

 األمني العام يكلف

واصلة التعاون والتنسيق مع الكيانات األخرى داخل األمم املتحدة ومع الكيانات املعنية مب 1
ُ                                األ خرى من أجل بلورة اجلهود الدولية   ؛            ّ  املايل بشكل فع ال املستقبلية للتصدي للشمول 

لس عند االنتهاء من أنشطة املبادرة العاملية للشمول املايل وتقدمي معلومات  2 برفع تقرير إىل ا
 عن أي خطوات مقبلة واألنشطة ذات الصلة؛

 بتقدمي تقرير مرحلي بشأن هذا القرار إىل مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل، 3

 القطاعات واملنتسبنيالدول األعضاء وأعضاء  يدعو

 جلان دارسات قطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت إىل مواصلة املسامهة بنشاط يف 1
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لتعزيز الشمول املايل،  املسائل ذات الصلة باستخدام بشأن
 إطار والية االحتاد؛ يف

ية اخلدمات املالية وسياسات محا يفكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ت إدخالإىل تشجيع  2
دف زيادة الشمول املايل  ؛املستهلكني بغية حتسني استخدام اخلدمات املالية الرقمية 

إىل مواصلة اجلهود لدعم أصحاب املصلحة املعنيني من أجل إذكاء الوعي بالشمول املايل  3
 الرقمي،
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 دعو الدول األعضاءي
 إىل املسامهة يف األنشطة املذكورة أعاله والقيام بدور نشط يف تنفيذ هذا القرار؛ 1
اسرتاتيجيات وطنية ملعاجلة الشمول املايل الرقمي كأمر ذي أولوية واالستفادة من  وضع وتنفيذإىل  2

 اخلدمات املصرفية؛ يستفيدون من تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لتوفري اخلدمات املالية إىل الذين ال
بني اجلنسني  حتقيق املساواة إىل تسريع االستفادة من تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف 3
 القرار؛ إطار أهداف هذا يف
 إىل تشجيع املبادرات اإلقليمية اجلديدة بشأن الشمول املايل الرقمي. 4
 

 )2018(ديب، 
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 )2018ديب، ( 520 قـرارال

االتحاد في تشجيع االبتكار القائم على االتصاالت/تكنولوجيا دور 
 والمجتمع الرقمييناالقتصاد لدعم واالتصاالت  المعلومات

 )،2018 إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب،

       ِّ إذ يذك ر
الشباب من خالل متكني بشأن هلذا املؤمتر، ) 2018 ديب، ع يف      َ (املراج   198 بالقرار ) أ 

 ؛(ICT) االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 التنمية خطة: عاملنا حتويل، بعنوان "(UNGA) املتحدة ألممل العامة لجمعيةل 70/1 القرارب )ب
 ؛"2030 لعام املستدامة

 لالجتماع اخلتامية الوثيقة، خبصوص املتحدة ألممل العامة لجمعيةل 70/125 القرارب )ج
 تمع يةالعامل القمة نتائج لتنفيذ العام االستعراض بشأن العامة للجمعية املستوى الرفيع

 ؛(WSIS) املعلومات

ار ، بشأن تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكاملتحدة لألمم العامة للجمعية 68/220 لقراربا ) د
 ألغراض التنمية،

 وإذ يضع يف اعتباره
تمع ميك ن االبتكار ويعزز التنمية االقتصادية  يفاجلاري أن التحول الرقمي  أ )                   ِّ                                  االقتصاد وا

 املستدامة والشاملة للجميع؛

زيادة النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  أن دور االحتاد الدويل لالتصاالت يف ب)
حيققها االقتصاد  تنمية االقتصاد الرقمي، وأن الفوائد اليت يساهم يفبتنميتها واالتصاالت والنهوض 

 االقتصاد مبجمله؛ الرقمي تساهم مسامهة كبرية يف

ة آيرس اللذين مت اعتمادمها يف املؤمتر العاملي لتنمي إعالن بوينس آيرس وخطة عمل بوينس ج)
 ؛(WTDC)االتصاالت 

  



 Res. 205 844 

 

فوضني، الصلة الصادرة عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ومؤمتر املندوبني امل القرارات ذات ) د
َ  املراج ع( 17 سيما القرار وال نفيذ تبشأن للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، ) 2017، آيرس بوينس يف     

                                ً                                                            املبادرات اإلقليمية املعتمدة إقليميا  على األصعدة الوطنية واإلقليمية واألقاليمية والعاملية والتعاون 
ا  ؛بشأ

ر جمتمع عاملية بشأن تطويتوفري رؤى  أساسي يف، يقوم بدور عدة جهاتأن االحتاد، من بني  ) ه
 يتعلق باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ املعلومات فيما

َ    (املراج ع يف 71 القرار الواردة يف 2020-2023أن اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة  ) و ) 2018 ديب،      
 للتحول                           ً جيا املعلومات واالتصاالت دعما  االتصاالت/تكنولو  هلذا املؤمتر، حتدد متكني االبتكار يف

 ،لالحتاد االسرتاتيجيةباعتباره من الغايات الرقمي للمجتمع 

 وإذ يالحظ

حتتية قادرة على الصمود، وحتفيز  إقامة بىن" 2030 من خطة التنمية املستدامة لعام 9 اهلدف ) أ 
"حتقيق زيادة   بشأن C.9 املقصد      ً وخاصة   "،التصنيع الشامل للجميع واملستدام، وتشجيع االبتكار

 لوصولافرص احلصول على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والسعي إىل توفري فرص  كبرية يف
 ؛"2020                ً         أقل البلدان منوا  حبلول عام الشامل وامليسور إىل شبكة اإلنرتنت يف

ستويني اإلقليمي امل االبتكار علىديناميات تنظيم أحداث سنوية خمصصة تتناول  دور االحتاد يف ب)
 والدويل،

 االعتبار يأخذ يف وإذ

 1النامية البلدان نيبالتفاوت القائم إثر معظمها  يفكانت االقتصاد الرقمي   جلبها اليت املنافع أن ) أ 
 ؛املتقدمة والبلدان

 فرصوتوفري  الرقمية الفجوة سدبقطعت تعهدات  املعلومات تمع العاملية القمة أن مرحليت ب)
 ،رقمية

  
_______________ 

ا  1                     ً                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 يقرر

لوجيا القائم على االتصاالت/تكنو  االبتكار إطار واليته، إىل تعزيز يف االحتاد،يسعى أن  1
ملعلومات الالتصاالت/تكنولوجيا التحتية  ونشر البنية تطويرمن أجل املعلومات واالتصاالت 

االقتصاد   ً   ريا  يف     ً    إسهاما  كباليت تساهم فوائده و  الرقمي، تنمية االقتصاد تساهم يفواالتصاالت اليت 
 ؛مبجمله

يئة                                               ً              حدود واليته وآلياته القائمة، الدول األعضاء، بناء  على طلبها، يف أن يدعم االحتاد، يف 2
بيئة مؤاتية لالبتكارات القائمة على االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من جانب 

دعم مع باب، الشرواد األعمال نة، و اضاحل راكزامل، و املشاريع املبتدئةالصغرية واملتوسطة، و  الشركات
 الصلة مع الوكاالت الدولية األخرى؛ األنشطة ذات

 الصلة وغريها من املنظمات أن يواصل االحتاد التعاون مع وكاالت األمم املتحدة األخرى ذات 3
رب القوام األساسي اليت تعتبناء القدرات املتعلقة باملهارات الرقمية  الدولية ملساعدة الدول األعضاء يف

 للتحول الرقمي؛

تمع املعلومات، مبا 4 دوره  يتسق مع أن يواصل االحتاد دعم خطوط عمل القمة العاملية 
َ    (املراج ع يف 140 القرار احملدد يف ، من خالل االستجابة للحاجة العاملية ) هلذا املؤمتر2018ديب،       

حول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي يسرع التإىل تعزيز االبتكار القائم على االتصاالت/
تمع واالقتصاد، الرقمي يف  ا

 يكلف األمني العام

املتحدة األخرى  األمم االحتاد والتعاون مع وكاالت بتنسيق األنشطة املشرتكة بني القطاعات يف 1
 تنفيذ هذا القرار؛ الصلة وأصحاب املصلحة اآلخرين يف ذات

اللتني سنتني اخلطة املالية وميزانية فرتة ال يفاملخصصة املوارد يف حدود بضمان تنفيذ هذا القرار  2
 االحتاد؛ جملسوافق عليهما 

َ    (املراج ع يف 11 القرار بأن يراعي 3  د، عناالحتاد تليكوم بشأن أحداثهلذا املؤمتر، ) 2018 ديب،      
 تنفيذ هذا القرار؛
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ً                  االحتاد تقريرا  شامال  يشرح بالتفصيل ما               ً       بأن يقدم سنويا  إىل جملس 4 االحتاد من أنشطة  يقوم به             ً    
                          ً             وإجراءات والتزامات استجابة  هلذا القرار؛

ذا القرار إىل مؤمتر 5 املفوضني  املندوبني بإعداد وتقدمي تقرير مرحلي عن أنشطة االحتاد املتصلة 
 ،2022 عام املقبل يف

 ومكتب االتصاالت الراديويةمديري مكتب تقييس االتصاالت يكلف 

 ؛كل يف قطاعهمبراعاة هذا القرار عند القيام باألنشطة   1

 الصلة، جلان الدراسات وأنشطة االحتاد ذات تشجيع مشاركة الشركات الصغرية واملتوسطة يفب 2

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

على طلبها،               ً النامية، بناء   البلدانجمال بناء القدرات إىل  بتقدمي املساعدة التقنية والدعم يف 1
خيص تسهيل/تعزيز أنظمتها اإليكولوجية لالبتكار القائم على االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  فيما

 واالتصاالت وتطوير البىن التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

 ة بشأن تعزيز جمموعة أدواتالصلة الدولية واإلقليمي بالتعاون مع املنظمات األخرى ذات 2
 ؛رقميةاملهارات اللتنمية وضع اسرتاتيجيات وطنية  لدعم الدول األعضاء يفاملهارات الرقمية 

 الراديوية، االتصاالت ومكتب االتصاالت بالتعاون الوثيق مع مديري مكتب تقييس أن يوحد،ب 3
مجيع القطاعات، ضعها تمارسات اليت مجيع املبادئ التوجيهية والتوصيات والتقارير التقنية وأفضل امل

تنمية  اليت تسهل االبتكار القائم على االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومسامهته يفو 
من أجل ملعارف ااالقتصاد الرقمي، وإتاحتها بفعالية للبلدان النامية لتسريع تبادل املعلومات ونقل 

 تضييق الفجوة اإلمنائية؛
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االقتصاد نمية تقياس اجلهود الرامية إىل  واملسامهة يفالصلة  املنظمات األخرى ذات بالتعاون مع 4
بشأن االتصاالت ة تنميمكتب اليت جيريها قياسات العن طريق تبادل املعلومات املستقاة من الرقمي، 

ىل إاألسر واألفراد التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ونفاذ لبنية ا
 ،اصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلاالت

 يدعو الدول األعضاء
إىل تعزيز توفري نفاذ واسع االنتشار وبكلفة ميسورة إىل خدمات االتصاالت/تكنولوجيا  1

لالبتكار القائم على االتصاالت/تكنولوجيا  اإليكولوجيةبدعم األنظمة املعلومات واالتصاالت 
من خالل تشجيع املنافسة واالبتكار واالستثمار اخلاص والشراكات بني املعلومات واالتصاالت 
 ؛القطاعني العام واخلاص

االبتكار القائم على االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  يف اجلمهورتوعية وإشراك إىل ال 2
 ؛لرقميةاوتعزيز تنمية املهارات واالتصاالت، من خالل تعزيز املبادرات الوطنية مبساعدة االحتاد، 

تعلقة أنشطة االحتاد امل التعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين يف إىل املشاركة بنشاط يف 3
شاريع املبتدئة واملوالشركات الصغرية واملتوسطة األعمال ريادة جهات باالبتكار، مع تيسري مشاركة 

 صاالت؛واالت الصلة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات ذاتواملراكز احلاضنة ومراكز التسريع 
وضع سياسات/اسرتاتيجيات تعزز االبتكار القائم على االتصاالت/تكنولوجيا  إىل النظر يف 4

 املعلومات واالتصاالت،
 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبني واهليئات األكادميية

ا  1 ا وخربا وير ونشر ودعم تطاالبتكار تعزيز جمال  يفإىل املسامهة عن طريق طرح جتار
 ار؛هذا القر  على النحو املنصوص عليه يفاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

الصلة رواد األعمال ذات تشجيع مشاركة بيف إطار هذا القرار،  ،القيامإىل  2
، اريع املبتدئةواملشباالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والشركات الصغرية واملتوسطة، 

 الصلة. لالحتاد وغريه من األحداث ذات العاملي تليكوم التسريع، يفواملراكز احلاضنة ومراكز 
 

 )2018ديب، (
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 )2018ديب، ( 620 قـرارال

 (OTT)                    ّ              الخدمات المتاحة بحر ية على اإلنترنت

 )،2018 ن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب،إ

       ِّ إذ يذك ر

َ    املراج ع يف( 2 بالقرار ) أ  ، الذي (WTSA) االتصاالت ) للجمعية العاملية لتقييس2016 احلمامات،     
مسؤولة عن دراسة  (ITU-T)باالحتاد االتصاالت  لقطاع تقييس 3 تكون جلنة الدراساتينص على أن 

خلدمات اجلديدة وا ،البنية التحتية) والتقارب (اخلدمات أو ،األثر االقتصادي والتنظيمي لإلنرتنت
ا ،(OTT) املتاحة حبّرية على اإلنرتنتمثل اخلدمات   ؛على خدمات االتصاالت الدولية وشبكا

َ     املراج ع يف ( 44 بالقرار ب)  ، الذي يكلفاالتصاالت ) للجمعية العاملية لتقييس2016 احلمامات،    
يات قطاع لتنفيذ توصإدراج مبادئ توجيهية  بالنظر يفاالتصاالت  جلان دراسات قطاع تقييس

ا أن تساعد البلدان االتصاالت حيثما ميكن أن تساعد يف تقييس  1النامية توفري املشورة اليت من شأ
تصلة ماعتماد هذه التوصيات، مع الرتكيز على التوصيات اليت ترتتب عليها آثار تنظيمية و  يف
 سياسات؛بال

َ    (املراج ع يف 123 بالقرار ج) النامية  التقييسية بني البلدان بشأن سد الفجوةمتر، هلذا املؤ ) 2018 ديب،      
 املتقدمة، والبلدان

 اعتباره وإذ يضع يف

اخلدمات  علىاآلثار االقتصادية املرتتبة احلاجة إىل مناقشة مسائل السياسة العامة وكذلك  ) أ 
مبن فيهم األشخاص  ني،للمستهلكذلك املسائل املتعلقة باملنافع  يف مبا ،         ّ             املتاحة حبر ية على اإلنرتنت

 واالبتكار؛واملنافسة  احملددة،االحتياجات األشخاص ذوو و  اإلعاقة ذوو

  
_______________ 

ا       ً                                                                                 ان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادتشمل أقل البلد 1 ا
 مبرحلة انتقالية.
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االتصاالت                                            ّ                    أن التعاون املشرتك بني مشغلي اخلدمات املتاحة حبر ية على اإلنرتنت ومشغلي ب)
املنافع  تعزيز                  ً                                                       ميكن أن يكون عنصرا  يدعم مناذج أعمال مبتكرة مستدامة جمدية وأدوارها اإلجيابية يف

 االجتماعية واالقتصادية؛

بشدة    َّ  يشج ع  ،         ّ             املتاحة حبر ية على اإلنرتنتخلدمات عدد كبري من ال   ً                نظرا  للطابع العاملي أنه  ج)
  القطاع املتعددين؛ وأعضاءاألعضاء  التعاون بني الدول

بعضها ل، اليت قد يكون                 ّ             لخدمات املتاحة حبر ية على اإلنرتنتلجوانب السياسات العامة  ) د
 اعتبارات دولية،

 كذلك  اعتباره وإذ يضع يف

نولوجيا املعلومات تك/توسيع نطاق االتصاالت يف       ً رئيسيا       ً دورا   انيؤديوالعام  اخلاص نين القطاعأ أ ) 
 ؛واخلدمات البىن التحتية من خالل االستثمار يف على سبيل املثال ،(ICT) واالتصاالت

 ة،سوقي هياكلظهور إىل  ىدأ واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات /ن تطور قطاع االتصاالتأ ب)
 ،جديدة وتدفقات إيرادات استثمارواسرتاتيجيات  ،أعمال جديدةومناذج 

 وإذ يدرك

كولوجي            ً              يشكلون جزءا  من النظام اإلي          ّ             املتاحة حبر ية على اإلنرتنتأن مشغلي الشبكات واخلدمات  ) أ 
 ؛الدولية واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات /التصاالتل

ً                         أن ديباجة دستور االحتاد تعرتف اعرتافا  كامال  باحلق السيادي لكل دولة يف ب) ا؛                                  ً      تنظيم اتصاال

تكنولوجيا /تميدان االتصاال يف          ّ             املتاحة حبر ية على اإلنرتنتأن التطور التكنولوجي واخلدمات  ج)
        ُ                   يوفر الف رص ويطرح التحديات؛ واالتصاالتاملعلومات 

 زايدة،           ً                      وأصبح قائما  على البيانات بصورة متمرتابط أن النظام اإليكولوجي العاملي لالتصاالت  ) د
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 إذ يدرك كذلكو 
ا جلنة الدراسات ) أ  وموافقة املؤمتر العاملي  (ITU-D) االتصاالت لقطاع تنمية 1 الدراسات اليت أجر

الناشئة، مبا فيها  بشأن "التكنولوجيات 3/1 مسألة الدراسةعلى  2017 االتصاالت لعام لتنمية
ديات والفرص : التح         ّ             املتاحة حبر ية على اإلنرتنتاملتنقلة واخلدمات  السحابية واخلدمات احلوسبة

 البلدان النامية"؛ والتأثري االقتصادي والسياسايت يف
العمل التابع  لفريق اخلامسة العملية التشاورية املفتوحةمسامهات أصحاب املصلحة املقدمة إىل  ب)

 حول (CWG-Internet) باإلنرتنت املتعلقةللمجلس واملعين مبسائل السياسات العامة الدولية 
 دارت " واملناقشات اليت         ّ             املتاحة حبر ية على اإلنرتنتاخلدمات "اعتبارات السياسة العامة بشأن 

 ؛2017 سبتمرب 18 االجتماع التشاوري املفتوح احلضوري يف يف
السياسات العامة  ايابقضلفريق العمل التابع للمجلس واملعين  العاشر النهائي لالجتماع التقرير ج)

 ّ   ر ية املتاحة حباخلدمات يتعلق ب بشأن دور االحتاد فيما )2017 سبتمرب 21( باإلنرتنت املتعلقةالدولية 
 ؛على اإلنرتنت

االتصاالت  الدراسات لقطاعي تقييس إطار جلان الدراسات واألعمال اجلارية يف ) د
 1 االتصاالت وجلنة الدراسات لقطاع تقييس 17و 3             ً               االتصاالت، خاصة  جلنتا الدراسات وتنمية

 االتصاالت؛ لقطاع تنمية
 ّ   ر ية االتصاالت بشأن "األثر االقتصادي للخدمات املتاحة حب لقطاع تقييسالتقين  التقرير ) ه

 على اإلنرتنت"؛
والتقنية  املتصلة بالسياسات واجلوانب التنظيميةبشأن اجلوانب االتصاالت  تنمية قطاع تقرير ) و

ذلك شبكات  يف البلدان النامية، مبا العريض يف لالنتقال من الشبكات احلالية إىل شبكات النطاق
اإلصدار  ، وتنفيذ(OTT)                           ّ             املتنقلة، واخلدمات املتاحة حبر ية على اإلنرتنت التايل، واخلدمات اجليل

 ؛(IPv6) اإلنرتنت السادس لربوتوكول
         ً                                           االحتاد دورا  لتسهيل مناقشة أفضل املمارسات اخلاصة بتنظيم  االتصاالت يف قطاع تنميةلأن  ) ز

 واعتمادها، االتصاالت ونشرها
 وإذ يالحظ
على سبيل املثال  ذلك يف مع املنظمات املعنية وأصحاب املصلحة املعنيني مباوالتآزر استمرار التعاون 

قيق أهداف حتعمًال على  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميةالتجارة العاملية و احلصر منظمة  ال
  القرار، هذا



851 Res. 206  

 

 يقرر

التمكينية  إذكاء الوعي وتعزيز التفاهم املشرتك واحلوار بني أصحاب املصلحة املعنيني بشأن البيئة 1
 االحتاد؛ ضمن اختصاصات          ّ             املتاحة حبر ية على اإلنرتنتلخدمات لاإليكولوجي  والنظام

راعاة الفقرة ، مع م         ّ             املتاحة حبر ية على اإلنرتنتخلدمات امواصلة تعزيز الدراسات بشأن جوانب  2
        ً               ، متاشيا  مع والية االحتاد؛"وإذ يدرك كذلك"من  د) والفقرةاعتباره"  "وإذ يضع يفمن  د)

تعزيز برامج بناء القدرات بني أعضاء االحتاد من أجل تبادل املعلومات املتعلقة بأفضل  3
 البلدان النامية،     ً   وخاصة  يف          ّ             املتاحة حبر ية على اإلنرتنتاخلدمات بشأن املمارسات والتوجيهات التقنية 

 يكلف األمني العام

 اب املصلحة املعنينيمبواصلة التعاون والتعاضد مع املنظمات املعنية وغريها من أصح 1
ً      عمال  على الستكشاف فرص التعاون بني أعضاء االحتاد وأعضاء املنظمات األخرى  يق أهداف حتق  

 هذا القرار؛

جل تبادل أبتعزيز فرص التعاون بني أصحاب املصلحة املعنيني بشأن برامج بناء القدرات من  2
  ّ             ر ية على اإلنرتنتاملتاحة حباخلدمات بشأن املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات والتوجيهات التقنية 

 النامية؛ البلدان     ً   وخاصة  يف

ا مبوجب هذا القرار، بتقدمي تقرير 3 لس عن األنشطة املضطلع   سنوي إىل ا

 يكلف األمني العام، بالتشاور والتعاون مع مديري املكاتب الثالثة

صلحة املعنيني من أصحاب امل االحتاد ومع غريهااملعنية داخل  بتعزيز التعاون واحلوار بني األفرقة 1
 ؛         ّ             املتاحة حبر ية على اإلنرتنتاخلدمات ذات الصلة بنشطة األبشأن 

صلحة املعنيني من أصحاب امل ابتعزيز التعاون واحلوار بني األفرقة املعنية داخل االحتاد ومع غريه 2
 اإلنرتنت، ائم على بروتوكولبشأن االنتقال من نظام إيكولوجي تقليدي إىل نظام إيكولوجي ق
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 يكلف مديري املكاتب
اليت  من أجل تقدمي معلومات عن املسائل األفرقة االستشارية للقطاعاتبالتعاون الوثيق مع  1

 ؛يشملها هذا القرار
خدمات االحتاد بشأن اجلوانب املختلفة لل الصلة يف جلان الدراسات ذات بتعزيز الدراسات يف 2

 ، وجوانب السياسات العامة، اليت قد يكون هلا اعتبارات دولية؛على اإلنرتنت         ّ   املتاحة حبر ية 
النتائج ، أن تطبق، حسب االقتضاءطلبها، على على             ً االحتاد، بناء   األعضاء يف مبساعدة الدول 3

 ،         ّ             املتاحة حبر ية على اإلنرتنتالدراسات واملتعلقة باخلدمات  جلانألعمال الصلة  ذات
 وأعضاء القطاعات يدعو الدول األعضاء

 ؛تنفيذ هذا القرار األنشطة املذكورة أعاله واملشاركة بفعالية يف إىل املسامهة يف 1
ب هذا القرار، مع م مبوجاملعرتف إىل تشجيع التعاون واحلوار بني أصحاب املصلحة املعنيني  2

 .يضع يف اعتباره" "وإذ من ب) مراعاة الفقرة
 

 )2018ديب، (
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 )2018ديب، ( 720 قـرارال

 اكتشافات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتجريدة االتحاد: 

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

       ِّ إذ يذك ر
َ            (املراج ع يف بوسان،  169بأن القرار  ) ملؤمتر املندوبني املفوضني أنشأ فئة جديدة ملشاركة اهليئات 2014     

 األكادميية يف أعمال االحتاد،

 وإذ يضع يف اعتباره
تكنولوجيا /االتصاالتيف جمال تطوير البحث و ال   ً     ً    دورا  هاما  يف  تؤدياألكادميية اهليئات أن  أ ) 

 ؛(ICT) املعلومات واالتصاالت

يما س اد، والعلى أعمال االحت بالفائدةاألكادميية تعود  للهيئاتأن املسامهات الفكرية والعلمية  ب)
 ؛األفرقة املتخصصةوكذلك  لالحتادأنشطة جلان الدراسات التابعة 

 تمعاتاطته يف وأنش ومكانته يف إبراز صورة االحتاد     ً كبريا                        ً األكادميية تسهم إسهاما  اهليئات أن  ج)
 ،الدولية ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وبني الشباب البحثية

 وإذ يالحظ
اهليئات احلوار بني  أدى إىل زيادة، 2008     ً         سنويا  منذ عام  ُ    ي عقدالذي  كاليدوسكوبأن حدث   أ ) 

املعلومات واالتصاالت، وحدد، من خالل ورقات  تكنولوجياجمال  يفخرباء التقييس و األكادميية 
جمتمع  دولية للمساعدة يف تطوير معايري، جماالت حتتاج إىل اخلرباءأصلية خضعت الستعراض 

 ؛املعلومات

دف إظهار لالحتاد تليكوم العامليأثناء  2017   ً          رمسيا  يف سبتمرب  ُ     أ طلقتاالحتاد  جريدةأن  ب)  ،
 بنيتقارب الويستكشف  لالحتادج متعدد التخصصات يعكس جمال االهتمام الشامل 

، تقييميةت مقاالتتضمن هي و خرى، األتخصصات والتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت /االتصاالت
 ،ودراسات حالة املمارساتأفضل  شادية لتنفيذإر مواد و 
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 يقرر

اخلرباء  واخلاضعة الستعراض الرقمية املتخصصةاالحتاد األكادميية  جريدةمواصلة تطوير  دعم 1
 ؛واملتاحة يف املوقع اإللكرتوين

نولوجيا املعلومات تك/التصاالتيف جمال االبحوث العلمية األصلية بشأن التطورات التقنية  نشر 2
اذ التنظيمية واالقتصادية واالجتماعية والقانونيةو  يةتاسياسال واألبعادواالتصاالت  دف ات الصلة   ،

 ؛االحتاد االجتاهات الناشئة ذات الصلة بعمل حول تطلعيةإجراء مناقشات 

تمع الدويل  إرساء 3  مجيع أحناء يف االحتادجبريدة الوعي  وإذكاءللبحوث جهود تعاونية مع ا
دف   ،العلمية مصاف اجلرائد ضمن ترسيخ مكانتهاالعامل 

 يكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

 االحتاد، مبا يف ذلك عملية التحرير، جلريدةمبواصلة قيادة العمليات الشاملة 

 األمني العام ومديري املكاتب الثالثةيكلف 

ا، مبا يفباملسامهة يف تطوير جريدة االحتاد،  1  ذلك وتقدمي املشورة بشأن املسائل ذات الصلة مبضمو
 ونطاقها؛ سياسة اجلريدة

مرشحني أكادمييني ومهنيني بارزين ك جريدة االحتاد وتسميةبتحديد مواضيع جديدة تتناوهلا  2
 ؛جريدة االحتادحترير  هليئة

 أعضاء ع نطاق ممكن بنيعلى أوس إىل تقدمي ورقات ااالحتاد ونشر دعوا جلريدةالرتويج ب 3
دف طلب  تمعات األخرى ذات الصلة،  لمية ع ورقاتاالحتاد واجلامعات ومعاهد البحوث وا

 ،أصلية

 يدعو الدول األعضاء يف االحتاد

تمعات يف 1 ذا القرار وتشجيع ودعم هذه ا ا األكادميية والبحثية  املسامهة  إىل إبالغ جمتمعا
 ؛جريدة االحتادتطوير  يف
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ني البارزين لديها  واملهني                         ً                                 إىل حتديد مواضيع جديدة أيضا  لتتناوهلا اجلريدة وترشيح األكادمييني 2
 االحتاد. كمرشحني هليئة حترير جريدة

 

 )2018ديب، (
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 )2018ديب، ( 820 قـرارال

 تعيين رؤساء األفرقة االستشارية ولجان الدراسات واألفرقة األخرى
 القصوى لوالياتهم ةالتابعة للقطاعات ونوابهم، والمد

 )،2018إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب، 

       ِّ إذ يذك ر

َ    (املراج ع يف 166 بالقرار أ )  ) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن عدد نواب رؤساء 2014بوسان،       
 قة األخرى التابعة للقطاعات؛األفرقة االستشارية وجلان الدراسات واألفر 

َ    (املراج ع يف 58بالقرار  ب) ) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن توطيد العالقات 2014بوسان،       
األعمال سياق  يف، ومجيع الدول األعضاء دون استثناء االحتاد واملنظمات اإلقليمية لالتصاالت بني

 التحضريية اإلقليمية ملؤمتر املندوبني املفوضني؛

َ    (املراج ع يف 70 بالقرار ج) ، بشأن تعميم منظور املساواة بني اجلنسني هلذا املؤمتر) 2018، ديب      
 االحتاد وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ يف

َ           (املراج ع يف جنيف،  ITU-R 15-6 بالقرار ) د  35 والقرار (RA)جلمعية االتصاالت الراديوية ) 2015     
َ              (املراج ع يف احلمامات،  َ   (املراج ع  61والقرار  (WTSA)للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت ) 2016           

تعيني رؤساء األفرقة االستشارية ، بشأن (WTDC) ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014، ديب يف
م لكل منها وجلان الدراسات م؛ ةواملد ،ونوا  القصوى لواليا

املصطلحات تنسيق بشأن جلنة ، 2017جملس االحتاد يف دورته لعام الصادر عن  1386 بالقرار ) ه
 ،(CCT) االحتاد يف
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 إذ يضع يف اعتبارهو 

يس مجعية االتصاالت الراديوية واجلمعية العاملية لتقي               ُ    اتفاقية االحتاد ي لزم من  242 لرقما أن ) أ 
 هلاالتصاالت واملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت بتعيني رئيس لكل جلنة دراسات ونائب واحد 

على  1ناميةضرورة تشجيع البلدان الو  والتوزيع اجلغرايف املنصف ، مع مراعاة معيار الكفاءةأكثر أو
 ؛بكفاءة أكرباملشاركة 

لعدد اإلضايف الذي ااملعين املؤمتر  أو املعنية اجلمعيةيقضي بأن تعني من االتفاقية  243 لرقما أن ب)
 ؛عبء العمل يف أي من جلان الدراسات ذلك ىاستدع إذا الرئيس من نواب    ً الزما   ُ    ي عترب

يز للجنة الدراسات انتخاب رئيس هلا يف من االتفاقية  244 أن الرقم ج) ُ                                    ينص على إجراء جي  لفرتة ا              
ّ                                      إذا تعذ ر على رئيسها أداء واجباته يف تلك الفرت  مجعيتني أو مؤمترينانعقاد الفاصلة بني   ؛ة      

م ينبغي عمو  للقطاعات رؤساء األفرقة االستشاريةتعيني  إجراءات ومؤهالتأن  ) د   ً    ما  أنونوا
ج إجراءات ومؤهالت م؛ تسري على   تعيني رؤساء جلان الدراسات ونوا

، قيمة بالغة فة خاصةبص ،القطاع املعين ويف ،بصفة عامة ،االحتاد يف ة املتعلقة بالعملللخرب أن  ) ه
م  ؛فيما يتعلق بتعيني رؤساء األفرقة االستشارية ونوا

لى حتتوي ع القطاع املعينبشأن أساليب عمل لكل قطاع  1 أن األقسام ذات الصلة من القرار ) و
م يف اوجلان الدراسات تعيني رؤساء األفرقة االستشارية بشأن مبادئ توجيهية   جلمعية أو املؤمتر،ونوا

  
_______________ 

ا  1                    ً                                                                                      تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 وإذ يدرك

إجراء التعيني واملؤهالت املطلوبة نفس حددت حاليًا قد أن قطاعات االحتاد الثالثة  ) أ 
ألخرى ارؤساء األفرقة االستشارية وجلان الدراسات واألفرقة ب فيما يتعلقتوجيهية البادئ املو 

مالتابعة للقطاعا  ؛2ت ونوا

البلدان  منؤساء لرؤساء ونواب الر إىل ااحلاجة إىل السعي إىل التمثيل املناسب وتشجيعه بالنسبة  ب)
 النامية؛

                       ّ                                                         ضرورة تشجيع املشاركة الفع الة جلميع نواب الرؤساء املنتخبني يف أعمال أفرقتهم االستشارية  ج)
م، من وزيع عبء لتحسني ت من نواب الرؤساء املنتخبنيأدوار حمددة لكل خالل حتديد  وجلان دراسا

 إدارة اجتماعات االحتاد،

 وإذ يدرك كذلك

تعني  واألفرقة األخرى التابعة للقطاعات، أالأنه ينبغي لألفرقة االستشارية وجلان الدراسات  أ ) 
مله عين وتسيري ع                                              ً                 سوى العدد الالزم من نواب الرئيس الذي يعترب ضروريا  إلدارة الفريق امل

 وفعالية؛ بكفاءة

 الرؤساء؛ أنه ينبغي اختاذ اخلطوات الالزمة لتوفري شيء من االستمرارية بني الرؤساء ونواب ب)

فوائد حتديد مدة قصوى للوالية من أجل ضمان قدر معقول من االستقرار الالزم للنهوض  ج)
لناحية ، من اتصورات ورؤى جديدةمرشحني لديهم عن طريق التجديد وإتاحة بالعمل، من ناحية، 

 ؛األخرى

 أمهية دمج منظور املساواة بني اجلنسني بفعالية ضمن سياسات مجيع قطاعات االحتاد، د )

  
_______________ 

م. ال 2  تنطبق املعايري الواردة يف هذا القرار على تعيني رؤساء األفرقة املتخصصة أو نوا
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 احلسبان وإذ يأخذ يف

وجلان  بالنسبة إىل رؤساء األفرقة االستشاريةمبدتني املدة الزمنية القصوى للوالية أن حتديد  أ ) 
م يتيح قدرا  معقوال  من االستقرارالدراسات واألفرقة األخ ً             رى التابعة للقطاعات ونوا كما يتيح   ،                                   ً      

 هذه املهام؛لتويل فراد آخرين ألفرصة ال الوقت ذاته يف

مل على ينبغي أن يش للقطاع للقطاع وأي جلنة دراساتستشاري االفريق للدارة اإلأن فريق  ب)
 األقل الرئيس ونواب الرئيس ورؤساء األفرقة الفرعية؛

رئيس الفريق  ملنصب نائب 3بتوافق اآلراء لكل منظمة إقليمية مرشَحْني كحد أقصى مزايا ترشيح ج)
 ؛االستشاري

رِّر منصب رئيس أو نائب رئيس فرقة عمل أو مق قيمة اخلربة السابقة للمرشح، على األقل يف د )
 جلان الدراسات املعنية، حمرر يف أو مساعدمقرِّر  ر أونائب مقرِّ  أو

 يقرر

أن املرشحني ملناصب رؤساء األفرقة االستشارية وجلان الدراسات واألفرقة األخرى التابعة  1
م (مبا يشمل وجلنة  (CPM)االجتماع التحضريي للمؤمتر  ،            ً اإلمكان عمليا   قدر ،للقطاعات ونوا

 )SCV( ، وجلنة تقييس املفرداتITU4)-(R يف قطاع االتصاالت الراديوية )CCV( تنسيق املفردات
 1 حقاملل                    ً                   ) ينبغي تعيينهم طبقا  لإلجراءات املبينة يفT)-(ITU4 قطاع تقييس االتصاالت يف

 2ذا القرار والفقرة  3 امللحق واملبادئ التوجيهية الواردة يف 2 امللحق واملؤهالت املبينة يف
َ    (املراج ع يف 58 القرار يف "يقرر" من  )؛2014بوسان،       

  
_______________ 

َ            (املراج ع يف بوسان،  58 القرار يف "يقرر" من 2 مع مراعاة الفقرة 3      2014.( 
لس  1386 مع مراعاة القرار 4  .)2017(الصادر عن ا
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أن املرشحني ملناصب رؤساء األفرقة االستشارية وجلان الدراسات واألفرقة األخرى التابعة  2
م ينبغي حتديدهم مع مراعاة أن اجلمعي لكل فريق    ّ يعني  س أو املؤمتر املعين يةة املعنللقطاعات ونوا

ّ      ً الذي ي عد  الزما   الرئيس والعدد لقطاعتابع لدراسات وفريق آخر استشاري وجلنة  ط من نواب فق      ُ  
 ؛3 امللحق واردة يف                       ً                     ه بكفاءة وفعالية تطبيقا  للمبادئ التوجيهية اللعم يس إلدارة الفريق املعين وتسيريالرئ

األفرقة االستشارية وجلان الدراسات واألفرقة األخرى التابعة أن الرتشيحات ملناصب رؤساء  3
ا معلومات السرية الذاتية لكل مرشح إللقاء الضوء على مؤهالت  م ينبغي أن ترفق  للقطاعات ونوا

ريق الفريق االستشاري أو جلنة الدراسات أو الف راعاة استمرارية املشاركة يفممع  ،األفراد املقرتحني
ذه املعلومات يوزع ؛ وأن مدير املكتب املعين عليه أنللقطاع اآلخر التابع على رؤساء             ً                  يصدر تعميما  

 اجلمعية أو املؤمتر؛ الوفود احلاضرين يف

م مدتني بني مجعيتني متتاليتني أو مؤمترين متتاليني؛أال تتجاوز  4  مدة والية الرؤساء ونوا

ً    مثال ) الأحد التعيينات (كنائب رئيس  أن مدة الوالية يف 5 سب ضمن مدة الوالية يف    تعيني  ُ                    حت 
ً       (رئيس مثال ) وأنه آخر  م؛نوع من االستمرارية بني الرؤساء ونوا لتحقيقينبغي اختاذ خطوات          

سب يف 6 ُ     أال حت  لة بني الفرتة الفاص                              ُ     مدة خدمة رئيس أو نائب رئيس انت خب يف مدة الوالية    
 االتفاقية، من 244 مبوجب الرقممجعيتني أو مؤمترين 

 يقرر كذلك

يعهم على ينبغي تشجالتابعة للقطاعات أن نواب رؤساء األفرقة االستشارية وجلان الدراسات  1
ء مشاركة نواب الرؤسا وزيادةاألنشطة لضمان توزيع منصف للمهام  االضطالع بدور قيادي يف

 اإلدارة ويف أعمال األفرقة االستشارية وجلان الدراسات؛ يف
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، ومن األفرقة االستشارية التابعة للقطاعاتيعنيَّ أكثر من مرشحني اثنني ملناصب نواب  أال 2
اعاة جلان الدراسات مع مر  مرشحني من كل منظمة إقليمية ملناصب رؤساء ةمرشحني اثنني أو ثالث

) 2014بوسان،  (املراَجع يف 58 القرار يف "يقرر" من 2 ) والفقرة2018، ديب (املراَجع يف 70 القرار
يزيد عن  ال لضمان التوزيع اجلغرايف املنصف بني مناطق االحتاد حبيث ُيكفل لكل منطقة أن ميثلها ما

 ثالثة مرشحني من ذوي الكفاءات واملؤهالت؛

 نائب رئيس؛و أتشغل أي منصب رئيس  ان اليت الأنه ينبغي تشجيع تعيني املرشحني من البلد 3

كثر من منصب واحد كنائب رئيس يف هذه األفرقة يف القطاع أنه ال جيوز لفرد واحد أن يشغل أ 4
 الواحد، وال جيوز ألي فرد أن يشغل مثل هذا املنصب يف أكثر من قطاع إال يف حاالت استثنائية؛

أنه ينبغي تشجيع كل منظمة إقليمية تابعة لالحتاد حتضر اجتماعات مجعية االتصاالت الراديوية  5
رادى التصاالت واملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، عندما ختصص املناصب لفواجلمعية العاملية لتقييس ا

املنظمات اإلقليمية التابعة  بني                                   ً                               املهنيني ذوي اخلربة، على أن تراعي متاما  مبدأ التوزيع اجلغرايف املنصف فيما
 فعالية؛ لالحتاد واحلاجة إىل تشجيع البلدان النامية على املشاركة على حنو أكثر

                                                             ً               أنه جيوز تطبيق املبادئ التوجيهية املذكورة أعاله، قدر املستطاع عمليا ، على االجتماع  6
 ،الراديوية قطاع االتصاالتيف مؤمتر لالتحضريي ل

 يكلف جملس االحتاد

ا مجيع الرؤساء  مبواصلة مناقشة مدى فعالية معايري االختيار/التعيني وأعباء األعمال اليت يضطلع 
إطار إدارة جلان الدراسات واألفرقة االستشارية واألفرقة األخرى، ورفع تقرير  م يفاملنتخبني ونوا

 بذلك إىل مؤمتر املندوبني املفوضني،

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

ة األفرقة االستشارية وجلان الدراسات واألفرق إىل دعم مرشحيهم الناجحني هلذه املناصب يف 1
 ب؛املناص مدة توليهم هذه ت، ودعم وتسهيل قيامهم مبهامهم خاللاألخرى التابعة للقطاعا

  



 Res. 208 862 

 

جلان األفرقة االستشارية و  إىل تشجيع ترشيح النساء ملناصب الرؤساء ونواب الرؤساء يف 2
 للقطاعات. الدراسات واألفرقة األخرى التابعة

 

 )2018ديب، (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



863 Res. 208  

 

 )2018(ديب،  208بالقرار  1 امللحق

 تعيين رؤساء األفرقة االستشارية ولجان الدراسات إجراء
 واألفرقة األخرى التابعة للقطاعات ونوابهم

    ً                                                                          عموما ، تكون مناصب الرؤساء ونواب الرؤساء الواجب شغلها معروفة قبل انعقاد اجلمعية  1
 املؤمتر. أو

وأعضاء  الدول األعضاء              ُ     نواب الرؤساء، ت شجع /تعيني الرؤساء ملساعدة اجلمعية أو املؤمتر يف أ ) 
القطاع املعين على إبالغ مدير املكتب باملرشحني املناسبني ويفضل أن يتم ذلك قبل افتتاح 

 أسبوعني. اجلمعية أو املؤمتر مبدة ثالثة أشهر، على أال تقل هذه املدة عن

وعند حتديد املرشحني املناسبني، ينبغي ألعضاء القطاع إجراء مشاورات مسبقة مع  ب)
                                ً                                   ارة/الدولة العضو املعنية، تفاديا  ألي عدم اتفاق حمتمل خبصوص هذا الرتشيح.اإلد

مدير املكتب قائمة املرشحني على الدول األعضاء        ً                          استنادا  إىل املقرتحات الواردة، يعممو  ج)
رفق بقائمة املرشحني بيان مبؤهالت كل مرشح كما هو مبني                           ُ وأعضاء القطاع. وينبغي أن ي  

 القرار. ذا 2 امللحق يف

ِ               واستنادا  إىل هذه الوثيقة وما ير د من تعليقات يف د ) وفود، هذا اخلصوص، ينبغي دعوة رؤساء ال        ً                      
م كرؤساء ونواب املؤمتر، إىل إعداد وقت مناسب أثناء اجلمعية أو يف  قائمة موحدة مبن يسمو

التشاور مع ، برؤساء لألفرقة االستشارية وجلان الدراسات واألفرقة األخرى التابعة للقطاعات
 عليها. وثيقة إىل اجلمعية أو املؤمتر للموافقة النهائية مدير املكتب، لتقدميها يف

أكثر  حالة وجود مرشحني اثنني أو وينبغي مراعاة ما يلي عند وضع القائمة املوحدة: يف ه )
بكفاءة متساوية لوظيفة رئيس واحدة، ينبغي تفضيل املرشحني من الدول األعضاء وأعضاء 

الرؤساء املعينني لألفرقة االستشارية وجلان  الذين هلم أقل عدد من القطاع اليت هلا أو
 الدراسات التابعة للقطاعات.

  



 Res. 208 864 

 

 اإلطار املذكور أعاله، يتم التعامل معها على أساس كل ميكن النظر فيها يف ال اليتواألوضاع  2
ً             مثال  إىل دمج جلنتني فإذا كانت النية تتجه اجلمعية أو املؤمتر. حالة على حدة يف دراسيتني    

نيتني. اخلاصة بلجنيت الدراسات املع املقرتحات قائمتني من جلان الدراسات، ميكن النظر يف
 .1 الفقرة ولذلك، ميكن تطبيق اإلجراءات املبينة يف

                                                                ً                 ومع ذلك، إذا قررت اجلمعية أو قرر املؤمتر إنشاء جلنة دراسات جديدة متاما ، يكون من الالزم  3
 املؤمتر وكذلك إجراء التعيينات. اجلمعية أو راء مناقشات يفإج
سلطة التعيينات اليت يقررها أي فريق استشاري مبوجب اليف وينبغي تطبيق هذه اإلجراءات  4

 .من اجلمعية املعنية أو املؤمتر املعين املفوضة إليه
م اليت و  5 عيتني أو مؤمترين بني مج الفرتات الواقعة يف تصبح شاغرةُ                              ت شغل مناصب الرؤساء ونوا

 االتفاقية. من 244 الرقم     ً         طبقا  ملا جاء يف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



865 Res. 208  

 

 )2018(ديب،  208بالقرار  2 امللحق

 مؤهالت الرؤساء ونوابهم
 من االتفاقية على ما يلي: 242ينص الرقم  1

لتوزيع اتعيني الرؤساء ونواب الرؤساء معايري الكفاءة ومتطلبات  "... وتراعى، بوجه خاص، يف
 املنصف، وكذلك ضرورة تشجيع البلدان النامية على املشاركة على حنو أكثر فعالية." اجلغرايف

 ينبغي وجود متثيل مالئم بني الرؤساء ونواب ،ومع إيالء االعتبار األول للمؤهالت املذكورة أدناه
ان النامية غري والبلد النامية           ً                      البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية                             ً     الرؤساء للبلدان النامية شاملة  أقل

ا مبرحلة انتقالية. الساحلية  والبلدان اليت متر اقتصادا

ند تعيني ، ذات أمهية قصوى عمجلة أمور وفيما يتعلق بالكفاءة، تبدو املؤهالت التالية، يف 2
م:  الرؤساء ونوا

 املعرفة واخلربة املهنية ذات الصلة؛ ) أ 
القطاع املعين و  بصفة عامة أنشطة االحتاد ة الدراسات املعنية، أو يفجلن املشاركة املتواصلة يف ب)

م التابعة للقطاعات بالنسبة إىل رؤساء األفرقة االستشارية بصفة خاصة  ؛ونوا
 املهارات اإلدارية؛ ج)
 ر التايل؛اجلمعية التالية أو املؤمتلتويل الواجبات وأدائها دون تأخري إىل حني انعقاد التواجد  ) د
 املعرفة باألنشطة املتعلقة مبهمة القطاع. ) ه

ؤهالت اليت يعممها مدير املكتب إشارة خاصة إىل امل السرية الذاتيةوينبغي أن تتضمن معلومات  3
 آنفة الذكر.

 

 

 
  



 Res. 208 866 

 

 )2018(ديب،  208بالقرار  3امللحق 

مبادئ توجيهية بشأن تعيين العدد األمثل من نواب رؤساء األفرقة 
 ولجان الدراسات واألفرقة األخرى التابعة للقطاعات االستشارية

                      ُ                      ً                          من االتفاقية، ينبغي أن ي راعى قدر اإلمكان عمليا  متطلبات الكفاءة والتوزيع  242    ً       عمال  بالرقم 1
 .5لبلدان الناميةمن ا فعالية اجلغرايف املنصف واحلاجة إىل تشجيع البلدان النامية على مشاركة أكثر

اإلمكان، عند تعيني أو اختيار فريق اإلدارة، ومع مراعاة ضرورة توفر الكفاءة وينبغي، قدر  2
البشرية ألكرب عدد ممكن من الدول األعضاء وأعضاء القطاعات، مع اإلقرار  داملثبتة، استخدام املوار 

نواب الرؤساء من أجل إدارة جلان الدراسات  نفس الوقت بضرورة تعيني العدد الالزم فقط من يف
 املتوقعني.                       ً                       بكفاءة وفعالية، اتساقا  مع اهليكل وبرنامج العمل عملهاري وتسي

ً   وينبغي أن تكون أعباء العمل عامال  يف 3 حتديد العدد املناسب من نواب الرؤساء لضمان إدارة                                
خرى وجلان الدراسات واألفرقة األاألعمال املتعلقة جبميع جوانب اختصاصات األفرقة االستشارية 

وفريق  إطار كل جلنة دراسات                َّ                         بشكل كامل. وتوز ع املهام بني نواب الرؤساء يف عاتالتابعة للقطا
                                                ً               استشاري، وسيكون من املمكن تعديل هذا التوزيع وفقا  ملتطلبات العمل.

اعي مبدأ ير  مبا                                                                 ً وينبغي أن يكون جمموع عدد نواب الرؤساء الذين تقرتحهم أي إدارة معقوال   4
 بني الدول األعضاء املعنية. اصب فيماالتوزيع اجلغرايف املنصف للمن

 

 

  
_______________ 

كنولوجية، جيوز رات وتتباين فيها مستويات التنمية االقتصادية والت                      ً     ً        إىل املناطق اليت تضم عددا  كبريا  من اإلدا بالنسبة 5
 املناطق إىل أقصى قدر ممكن، حسب االقتضاء. زيادة عدد ممثلي هذه



867 Res. 208  

 

قطاعات األفرقة االستشارية وجلان الدراسات التابعة لل           ُ                       وينبغي أن ي راعى التمثيل اإلقليمي يف 5
أي قطاع  يف هذه األفرقة الثالثة، حبيث ال يشغل فرد واحد أكثر من منصب واحد كنائب رئيس يف

أكثر من قطاع إال  ل هذا املنصب يفجيوز ألي فرد أن يشغل مث من القطاعات، وال
 .6استثنائية حاالت يف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

_______________ 
هذه الفقرة أي نائب رئيس لفريق استشاري معني أو للجنة دراسات معينة من  ينبغي أال مينع املعيار املذكور يف 6

يس لفرقة عمل أو منصب املقرر أو مساعد املقرر ألي فريق ضمن والية هذا شغل منصب الرئيس أو نائب الرئ
 للقطاع. الفريق االستشاري أو هذه اللجنة التابعني



 Res. 209 868 

 

 )2018ديب، ( 920 قـرارال

 في أعمال االتحاد الصغيرة والمتوسطة تشجيع مشاركة الشركات

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

       ِّ إذ يذك ر

إىل  جملس االحتاد) الذي يدعو 2016بتقرير اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت (احلمامات،  ) أ 
، يف أعمال االحتاد (SME) غرية واملتوسطةيف أقرب وقت ممكن مشاركة الشركات الص يتناولأن 

 ؛(ITU-T) قطاع تقييس االتصاالت سيما يف الو 

أن بش هذا املؤمتربدء مشروع جترييب حىت ب 2017لعام  يف دورتهلس ا بالقرار الذي اختذه )ب
االتصاالت  قطاع تقييساملهتمة التابعة لجلان الدراسات  كة الشركات الصغرية واملتوسطة يفمشار 

الصغرية واملتوسطة أن تشارك  للشركات مبوجبهي ميكن ذ، وال(ITU-D) وقطاع تنمية االتصاالت
دورها  على مع قيودلمشروع، لليت تقرر االنضمام اجتماعات جلان الدراسات ا مشاركة كاملة يف

 ؛وصياتاإلدارة واعتماد القرارات أو الت لشغل مناصبنتخاب االعمليات صنع القرار، مبا يف ذلك  يف

ة الصغرية واملتوسط الشركات، على تعزيز منو 2016، منذ عام ركزتن أحداث تليكوم االحتاد بأ )ج
اليت اخرتعتها  (ICT) رتفت حبلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالرقمي، واع اإليكولوجييف النظام 

 ؛الشركات الصغرية واملتوسطة

 

  



869 Res. 209  

 

بشأن تعزيز النمو  2030من خطة التنمية املستدامة لعام  9و 8التنمية املستدامة  بأن هديف ) د
قادرة حتتية  نيةباملستدام والعمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع وبناء و االقتصادي الشامل 

بشأن تعزيز السياسات  3.8 سيما الغاية والوتعزيز التصنيع املستدام وتشجيع االبتكار،  على الصمود
حلرة، ااملوجهة حنو التنمية واليت تدعم األنشطة اإلنتاجية، وفرص العمل الالئق، ومباشرة األعمال 

والقدرة على اإلبداع واالبتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرمسي على املشاريع املتناهية الصغر 
بشأن  3.9 والصغرية واملتوسطة، ومنوها، مبا يف ذلك من خالل احلصول على اخلدمات املالية والغاية

، على 1النامية البلدان سيما يف املشاريع، وال زيادة فرص حصول املشاريع الصناعية الصغرية وسائر
 واألسواق؛ سالسل القيمة ذلك االئتمانات ميسورة التكلفة، وإدماجها يف اخلدمات املالية، مبا يف

بأن اجلمعية العامة لألمم املتحدة اعرتفت باحلاجة إىل حتسني إمكانية حصول الشركات الصغرية  ) ه
بوصفه يوم املؤسسات املتناهية الصغر  2017يونيو  27على التمويل الصغري واالئتمان، وقررت حتديد 

 ،والصغرية واملتوسطة

 وإذ يضع يف اعتباره

و االقتصادي النملتحقيق  ةالوطني هدافاألالصغرية واملتوسطة أساسية لتحقيق  الشركاتأن  ) أ 
 ة؛م، مبا يف ذلك النهوض بالنظم اإليكولوجية الرقمية األساسية للتنمية االقتصادية املستداالتنميةو 

 سيما الو  البطالة، خلفض                                          ً  املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة أساسية أيضا   الشركاتأن  )ب
 اجلنسني منظور املساواة بنيالنهوض على املستوى العاملي بتعميم مراعاة و ؛ صفوف الشباب يف

االبتكار ؛ وتشجيع من جانب النساء والفتيات (ICT) تصاالتواعتماد تكنولوجيا املعلومات واال
 ؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/والتقدم يف قطاع االتصاالت

 

 

  
_______________ 

ا  1                    ً                                                                                      تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 .مبرحلة انتقالية



 Res. 209 870 

 

ن خالل مو من خالل بناء القدرات،  يتحققانالصغرية واملتوسطة الشركات  ومنوأن ابتكار  )ج
االستفادة من أفضل املمارسات القائمة، ومن خالل اكتساب املعرفة يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا 

ا املعلومات ذات الصلة بتكنولوجي التقنيةالتصاالت، مبا يف ذلك املعايري والتقارير املعلومات وا
 واالتصاالت؛

حت سيما البلدان النامية، أصب أن الشركات الصغرية واملتوسطة يف العديد من البلدان، وال ) د
 بعض يف شكلت أضحتاإلنتاج احمللي، حيث  ومنوعملية التوسع الصناعي،  فاعلة بارزة يف جهات

 يف املائة من الصناعة الوطنية؛ 90احلاالت أكثر من 

 تتكنولوجياو التصاالت الحتياجات حمددة مرتبطة باالصغرية واملتوسطة  الشركاتأن حتديد  ) ه
لعقبات اليت حتول دون اعتماد مثل هذه االتصاالت ل هاوفهم األخرى املعلومات واالتصاالت

ً  فضال  اد، االحت إىل أعمالمة         ّ مسامهة قي   يوفرميكن أن ألخرى اوتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت    
ت واالتصاالت تكنولوجيا املعلوما/االتصاالتجمال حتسني املوارد البشرية اخلاصة املتخصصة يف  عن

 على التنمية الوطنية؛ واليت قد يكون للمعرفة اليت لديها أثر

أجرته جلان الدراسات  2018يف عام  جترييبالصغرية واملتوسطة يف مشروع  الشركاتمشاركة  ) و
لس هبقرار اختذ    ً عمال  تنمية االتصاالت قطاع قطاع تقييس االتصاالت و املهتمة التابعة ل يف دورته  ا

 ،2017 لعام

 وإذ يعرتف

على  ريكون هلا أثقد  مقرهاوحمل  هان إيرادات الشركات الصغرية واملتوسطة وعدد موظفيبأ ) أ 
 ؛اتيف القطاع كأعضاءاملتاحة للمشاركة   مواردها املالية

ية، ميكن سيما يف البلدان النام الو الصغرية واملتوسطة،  الشركاتبأن نشر أعمال القطاعات على  )ب
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأفضل املمارسات/القدرات ونقل االتصاالت يؤدي إىل بناءأن 

 ،الوطنية التنمية االقتصادية         ً         يكون عامال  يف تعزيز أن ، و األساسية

  



871 Res. 209  

 

 يقرر

 استحداثب يف قطاعات االحتاد كمنتسبني  مشاركة الشركات الصغرية واملتوسطةأن يشجع  1
ملادتني ا يفأي تعديل إجراء      ً                                 ، وفقا  ألحكام هذا القرار، دون احلاجة إىل رسوم خمفضة هلذه اجلهات

 علىمن اتفاقية االحتاد أو أي حكم آخر من أحكام االتفاقية،  19من دستور االحتاد، واملادة  3و 2
 ؛القادم ملفوضنية متتد حىت مؤمتر املندوبني ايبيلمسامهة املالية خالل فرتة جتر أساس مستوى خمتلف ل

كل قطاع من قطاعات االحتاد مبقدار جزء من  للمشاركة يفية لاملسامهة املا حيدد مستوىأن  2
مة وحدة مسامهة أعضاء القطاعات بالنسبة إىل الشركات الصغرية واملتوسطة             ً      ستة عشر جزءا  من قي

                                                ً                                   من البلدان املتقدمة ومبقدار جزء من اثنني وثالثني جزءا  من قيمة وحدة مسامهة أعضاء القطاعات 
 جانب مر منمست باستعراض     ً رهنا  النامية،  بالنسبة إىل الشركات الصغرية واملتوسطة من البلدان

لس  ؛ا

بع هلا هذه االحتاد اليت تت الدول األعضاء يف أن تؤيد، املشاركة قبول طلبات شرتط يف ُ ي  ن أ 3
إذا ، و بلدتعريف الل      ً ووفقا   شركة صغرية أو متوسطةعلى أن مقدم الطلب هو  وأن تشهد، الكيانات

وافقت الدولة العضو املعنية على أن مثل هذا الكيان يستويف املعايري الوطنية للشركات الصغرية 
واملتوسطة، فإن أهلية احلصول على رسوم خمفضة للمشاريع الصغرية واملتوسطة، مشروطة بأن يكون 

 ؛لسدده ا     ً                                                 موظفا  باإلضافة إىل إيرادات سنوية تقل عن احلد األقصى الذي حي 250لديه أقل من 

                            ُ   َّ                                                أال جيوز بأي حال من األحوال أن ت قد م شركة فرعية أو تابعة لشركة غري مؤهلة للحصول على  4
ا شركة صغرية أو متوسطة،  رسوم خمفضة مبوجب هذا القرار على أ

 يكلف جملس االحتاد

 هذا القرار؛ لدعم تنفيذإضافية توضيحات أي بتوفري  1

بة ومشاركة الشركات بشأن تنفيذ التجر  القادمبتقدمي تقرير مرحلي إىل مؤمتر املندوبني املفوضني  2
تقييم  راعاةمالصغرية واملتوسطة وحتليل االستدامة االقتصادية ملشاركة الشركات الصغرية واملتوسطة، مع 

أن املشاركة ائي بش ه اختاذ قرارمن غرضالي سيكون ذالو ، رقة االستشارية للقطاعات الثالثةاألف
 ،أعاله املذكورة

  



 Res. 209 872 

 

 يكلف األمني العام ومديري املكاتب الثالثة
 ؛باختاذ اإلجراءات الضرورية واملالئمة لتنفيذ هذا القرار 1
 ،صلةذات ال أنشطة االحتادالشركات الصغرية واملتوسطة يف مبواصلة تشجيع مشاركة  2

 االحتاد يدعو الدول األعضاء يف
ذا القرار ودعمها يف املشاركة يفالشركات الصغرية واملتوسطة إىل إحاطة  اد وتشجيعها االحت    ً                               علما  

 ذلك. على
 

 )2018ديب، (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



873 Res. 210  

 

 )2018ديب، ( 102 قـرارال

 لدوليا لنظام التسجيلدور االتحاد الدولي لالتصاالت كسلطة إشرافية 
 ألصول الفضاء بموجب البروتوكول المتعلق بالفضاء

 )،2018 (ديب، الدويل لالتصاالت لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يضع يف اعتباره

 من دستور االحتاد الدويل لالتصاالت اليت حتدد أهداف االحتاد؛ 1 املادة أ ) 

ُ                                               الذي ع قد يف برلني حتت رعاية املعهد الدويل لتوحيد القانون  2012أن املؤمتر الدبلوماسي لعام  ب)      
لى املعدات الضمانات الدولية عب املتعلقة تفاقيةاعتمد "الربوتوكول امللحق باال (UNIDROIT) اخلاص
ّ  املسائل اليت ختص   بشأناملنقولة   بالفضاء")؛ املتعلق أصول الفضاء ("الربوتوكول            

وافق عليه يدخل حيز النفاذ قبل أن يصدق عليه أو يقبله أو ي بالفضاء لن املتعلق أن الربوتوكول ج)
و ينضم إليه ما ال يقل عن عشر دول أعضاء وأن تؤكد السلطة اإلشرافية أن السجل الدويل أصبح أ

ٍ       يعمل بشكل  كامل،          

 وإذ يدرك

                 ّ                                                           أن أربع دول قد وق عت على الربوتوكول املتعلق بالفضاء حىت تاريخ انعقاد هذا املؤمتر؛ أ ) 

قبوله أو املوافقة  أو التصديق عليهصك أنه حىت تاريخ انعقاد هذا املؤمتر مل تودع أي دولة بعد  ب)
 عليه أو االنضمام إليه وبالتايل فإن الربوتوكول مل يدخل حيز النفاذ؛

ة كاملة بصفتها تعمل بسلط    ُ                                       قد أ نشئت ريثما يدخل الربتوكول حيز النفاذ، و جلنة حتضريية أن  ج)
لمعهد ل عامةاجلمعية ال سلطة إشرافية مؤقتة إلنشاء السجل الدويل لألصول الفضائية، حتت إشراف

 ،الدويل لتوحيد القانون اخلاص

  



 Res. 210 874 

 

 يقرر
ن يعيد أ   ُ                                                                               أال ي قبل يف هذا املؤمتر القيام بدور السلطة اإلشرافية مبوجب الربوتوكول املتعلق بالفضاء، بل 

 لقانون اخلاصالدويل لتوحيد ا عهداملإذا وجه مؤمتر قادم للمندوبني املفوضني النظر يف هذه املسألة 
 إىل االحتاد، بواسطة األمني العام، لقبول هذا الدور،دعوة أخرى 

 جملس االحتاديكلف 
ه وتقدميه إىل مؤمتر أعال "يقرر"بإعداد تقرير بشأن هذه املسألة عند تلقي الدعوة املشار إليها يف فقرة 

 املندوبني املفوضني القادم،
 يكلف األمني العام

ذا القرار؛ (UNIDROIT) القانون اخلاصاملعهد الدويل لتوحيد إحاطة ب 1      ً            علما  
ذا الشأن.وتقدمي تقرير إىل جملس االحتاأعمال اللجنة التحضريية وأفرقة عملها  باملشاركة يف 2  د 
 

 )2018ديب، (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



875 Res. 211  

 

 )2018ديب، ( 112 قـرارال

 ي            َ للنهوض بقطاع   M3Du 2025دعم مبادرة العراق 
 المعلوماتاالتصاالت وتكنولوجيا 

 )،2018الدويل لالتصاالت (ديب،  لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

       ِّ إذ يذك ر
عالن العاملي مم املتحدة ويف اإلهداف النبيلة املتجسدة يف ميثاق األباملبادئ واملقاصد واأل أ ) 

 ؛اإلنسانحلقوق 

قرارات جملس األمن و  املستدامة التنميةأهداف مم املتحدة يف دعم حتقيق باجلهود اليت تبذهلا األ ب)
 ؛الصلة لألمم املتحدة ذات

 ؛من دستور االحتاد 1داف االحتاد كما تنص عليها املادة أهب ج)

تمع املعلومات خاصة   ) د  عالن مبادئ جنيفإمن  18و 17و 16الفقرات                                         ً بنواتج القمة العاملية 
 ؛من التزام تونس 19و 18و 15 والفقرات

 تنمية يف لالتصاالت الدويل االحتاد ) هلذا املؤمتر، بشأن دور2018ع يف ديب،       َ (املراج   135القرار ب ه )
 1لناميةا للبلدان واملشورة التقنية املساعدة وتقدمي (ICT) املعلومات واالتصاالت تكنولوجيا/االتصاالت
 الصلة؛ املشاريع الوطنية واإلقليمية واألقاليمية ذات ويف تنفيذ

    ً منوا   دانالبل أقل لصاحل اخلاصة ) هلذا املؤمتر، بشأن التدابري2018ع يف ديب،       َ (املراج   30بالقرار  ) و
ااق متر اليت والبلدان الساحلية غري النامية النامية والبلدان الصغرية اجلزرية والدول  انتقالية؛ مبرحلة تصادا

إعادة  دعم ومساعدة العراق يف)، ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2014(بوسان،  193بالقرار  ) ز
 ،لديه بناء قطاع االتصاالت

  
_______________ 

ا تشمل  1               ً                                                                                      أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.



 Res. 211 876 

 

 ذ يعرتفوإ
متكامل ومتطور يواكب التطورات السريعة لتكنولوجيا املعلومات  ن حتقيق جمتمع معلوماتأب

 ،أمهية قصوى جلمهورية العراق اخالل شبكة مرتابطة يعد ذالعامل من  واالتصاالت يف

 ذ يأخذ يف االعتبارإو 
تطوير لاالتصاالت تكنولوجيا املعلومات و للنهوض بقطاع  M3Du 2025أطلق مبادرة ن العراق أ أ ) 

 الدول املتقدمة؛هذا القطاع احليوي ومواكبة 

علومات املكعامل مؤثر لتمكني جمتمع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   األساسيالدور  ب)
يئة بيئةواالقتصاد   داعمة؛ الرقمي و

االقتصاد الرقمي والتحول االجتماعي عن طريق حتقيق وتشجيع منو استخدام تكنولوجيا تعزيز  ج)
 ؛املعلومات واالتصاالت

طريق  وتوحيد اجلهود إلزالة العقبات املوجودة يف ةتعزيز التعاون واملشاركة بني أصحاب املصلح ) د
 ؛املستثمرينعملية تطور قطاع تكنولوجيا املعلومات وفتح آفاق جديدة أمام 

ذوي االحتياجات اخلاصة وسكان املناطق الريفية من خالل تعزيز لخاصة القدرات البشرية  بناء ) ه
 ؛إمكانية الوصول لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والقدرة على حتمل التكاليف

 ،     ً دوليا  و                                                           ً مرتبة العراق يف مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إقليميا   حتسني ) و

 وإذ يشري إىل
طلب ، األمر الذي يتواالتصاالت تكنولوجيا املعلومات بقطاعللنهوض  M3uD 2025مبادرة  أهداف

 :احلصول على الدعم الالزم لعدد من املشاريع، واليت منها على سبيل املثال ال احلصر
 ؛لكرتونيةاحلكومة اإل 1)
 ؛اخلدمة الشاملة 2)
 ؛الذكية املدن 3)
 ؛الشمول الرقمي 4)
  



877 Res. 211  

 

 ؛البيانات الضخمة 5)
 ،واخلدمات احلديثة التكنولوجياتتوفري  6)

 أن يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت، بالتنسيق مع مديري املكتبني اآلخرين يقرر
 ،M3uD 2025رة جل تنفيذ مبادأمن  ةالالزم ،أو خارجه االحتاد، داخل املناسبةاخلربات التقنية بتوفري 

 مع ضرورة توزيع املوارد التقنية ضمن اخلطة املالية وامليزانية اليت وافق عليها جملس االحتاد،
 األعضاءيدعو الدول 

من  M3uD 2025تنفيذ مبادرة لمجهورية العراق  تقدم كل ما ميكن من مساعدة ودعم حلكومةأن  إىل
االجتماعية االقتصادية و  تنميةالمبا حيقق واالتصاالت أجل النهوض بقطاع تكنولوجيا املعلومات 

 للشعب العراقي،
 مني العاميكلف األ

 لألعمال ري ماليةغ بتوفري املوارد التقنية الالزمة وباختاذ مجيع التدابري املمكنة حلشد موارد إضافية 1
 ؛دارة العراقإمع  عليهمااملذكورة ضمن خطة عمل وبرنامج زمين يتم االتفاق 

لسإن املوضوع أتقدمي تقرير سنوي بشب 2 قرار واآلليات حول التقدم احملرز يف تنفيذ هذا ال ىل ا
 حدوثها. ملواجهة الصعوبات عند املستخدمة

 

 )2018ديب، (
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 Res. 212 878 

 

 )2018ديب، ( 122 قـرارال

 المستقبلمباني مقر االتحاد في 

 )،2018 (ديب، ن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالتإ

    ِّ يذك رإذ 

، إنشاء فريق 194 مبوجب قراره للمجلس، ) أجاز2014 أن مؤمتر املندوبني املفوضني (بوسان،ب ) أ 
 ؛(CWG-HQP)األجل الطويل  باخليارات املتاحة بشأن مباين مقر االحتاد يفعمل تابع للمجلس يعىن 

درس حالة مباين مقر االحتاد وحلل اخليارات املتاحة بشأن التعامل  CWG-HQP يقأن الفر ب ب)
لس ال االحتاد يف الرشيد مع موضوع مباين مقر عادية                   ً                           األجل الطويل مستقبال  وقدم توصية إىل دورة ا

 ؛2016 عام يف

لس وافق يفأن ب ج)  588 واعتمد املقرر CWG-HQP على توصية الفريق 2016 دورته العادية لعام ا
 يلي: ، مبامجلة أمور يفالذي يوثق قراره،  للمجلس

ل              ً                            ّ جديد يشمل أيضا  مكاتب ومرافق مبىن الربج ويكم   فارامبيه مببىن االستعاضة عن مبىن ‘1’
 به وجتديده؛ مونربيان الذي سيتم االحتفاظ مبىن

إلسداء مشورة مستقلة وحمايدة للمجلس  1استشاري من الدول األعضاء إنشاء جملس ‘2’
 العام بشأن هذا املشروع؛ ولألمني

سويسري لتغطية التكاليف اإلمجالية للمشروع  مليون فرنك 140أن يأذن مبيزانية قصوى مببلغ  ‘3’
سويسري، يستعمل عند  ماليني فرنك 7قبل بيع مبىن الربج، مع صندوق إضايف للطوارئ مببلغ 

 التكاليف؛ املتوقعة يف زيادة غريالضرورة، من أجل ال

سويسري من  مليون فرنك 150            ً                   بأن يطلب قرضا  بدون فوائد بقيمة  العام األمنيأن يكلف  ‘4’
َ                     عاما  اعتبارا  من الش غل األول للمبىن اجلديد؛ 50            َّ          ، على أن يسد د على مدى البلد املضيف       ً        ً     

  
_______________ 

لس هذا الفريق،  وفيما 1  .(MSAG) الفريق االستشاري للدول األعضاءبعد، مسى ا



879 Res. 212  

 

يع مبىن باستخدام مجيع العائدات املتأتية من بأن يعوض التكاليف النهائية اإلمجالية للمشروع  ‘5’
كاليف الضرورية الت سداد القروض احلالية على األصول اليت سيتم التخلص منها ويف الربج يف

 ممكن؛ خفض املبلغ املستحق من القرض إىل أقصى قدر املرتبطة بالبيع ويف

 يدرس أنب 13/2016 توصيتها أوصت يف (IMAC) االستشارية املستقلة لإلدارةبأن اللجنة  ) د
 وخارجية خمصصة للمشروع وإدارة املخاطر املتعلقة به،وائد االستعانة خبربات داخلية ف االحتاد

 وإذ يقر

األمني العام أنشأ، كجزء من هيكل إدارة املشروع، جلنة اتصال بني أمانة االحتاد وممثلي األجهزة بأن 
ة مباين سالسويسري ومؤس جنيف واالحتاد مقاطعة ذلك ممثلون عن يف اإلدارية السويسرية، مبا

 ،(FIPOI) املنظمات الدولية

 وإذ يالحظ

اختارت جلنة و  جولتني، يف 2017 خالل عام ُ     أ جريت االحتاد شأن مقرب مسابقة معمارية أن ) أ 
 سويسرا؛ من جنيف، "Christian Dupraz Architects"           ً          دولية فائزا  هو مؤسسة  حتكيم

لس  ب)       ً      ً                               صندوقا  مؤقتا  بشأن املبىن اجلديد يتعني متويله من  2018 دورته العادية لعام أنشأ يفأن ا
 فائض تنفيذ امليزانية والتربعات؛

   ً     بارا  من اعت املتحدة جادتا بااللتزام، العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية اململكة أن ج)
سويسري  ماليني فرنك 5سويسري و فرنك ماليني 10قدرمها  ، بتقدمي مبلغي رعاية2018 نوفمرب 16

 أمريكي؛ دوالر 000 100                              ً            وتكرمت اجلمهورية التشيكية أيضا  بالتربع مببلغ على التوايل،

ملؤمترات             ُ           السعودية، وست سمى قاعة ا العربية أن قاعة املؤمترات الرئيسية ستسمى قاعة اململكة ) د
 املبىن اجلديد، ارز يفمكان ب التشيكية يف اجلمهورية           َّ      زايد، وسيكر م تربع  الشيخ الرئيسية الثانية قاعة

  



 Res. 212 880 

 

 وإذ يدرك

، بالنظر قبليبناء مقر االحتاد املستاختاذ القرارات بشأن  االحتاد يف احلاجة إىل إشراك الدول األعضاء يف
 االحتاد، إىل اآلثار املالية الكبرية والطويلة األجل املرتتبة على

 يقرر

لى املدى بغية توفري املباين واملرافق الالزمة لتلبية متطلبات االحتاد عتشييد مبىن املقر اجلديد  1
لس لس ذات (2016) 588            ً          الطويل وفقا  ملقرر ا  الصلة؛ وغريه من قرارات ا

ر"من  ‘4’ ج)الفقرة  متويل املشروع بالقرض املشار إليه يف 2 أعاله بالدرجة األوىل،  "      ِّ إذ يذك 
 هذه القيمة؛وعدم زيادة مبلغ القرض عن 

مببالغ الرعاية والتربعات املذكورة أعاله، وبأي مبالغ رعاية  متويل املشروع إمكانية استكمال 3
لس  لس والصندوق املؤقت الذي أنشأه ا الحقة لألغراض املتفق عليها على النحو الذي حدده ا

                 ً  واملذكور أعاله أيضا ؛

الذي ينبغي أن جيتمع بصفة عامة   (MSAG) اءالفريق االستشاري للدول األعضاستمرار أعمال  4
كل ثالثة أشهر الستعراض تقدم املشروع وتقدمي إرشادات، خاصة بشأن القضايا اليت تؤثر بشكل 

 مباشر على نطاق املشروع وتكلفته وجدوله الزمين،

 جملس االحتاديكلف 

 القرار، تنفيذ هذابإجراء مجيع الرتتيبات اإلدارية واملالية واختاذ القرارات الالزمة لتسهيل 

 (MSAG) يكلف الفريق االستشاري للدول األعضاء

لس، بإسداء املشورة إىل األمني  العام وتقدمي تقرير سنوي إىل ا

 األمني العاميكلف 

الصلة بالطريقة  بىن واملنشآت واملرافق ذاتبضمان تنفيذ التصميم والبناء التفصيليني للم 1
لس ذات"يقرر" من  3و 2و 1األنسب، مع مراعاة أحكام الفقرات   الصلة؛ أعاله وقرارات ا

  



881 Res. 212  

 

، ومع البلد املضيف من (MSAG) الفريق االستشاري للدول األعضاءبالعمل عن كثب مع  2
 االتصال؛ خالل جلنة

لية لالحتاد                                   ً                      إدارة تتسم بالكفاءة، مبا يلتزم متاما  بالقواعد واللوائح املاإطار  بتنظيم مشروع البناء يف 3
وقواعد املشرتيات لالحتاد، ومع إيالء االعتبار الواجب للتكاليف ولالعتبارات الوظيفية والذكية 

 واملستدامة يف التصميم واجلودة؛
 املشاريع واملخاطر؛جمال إدارة  بتعزيز جملس إدارة االحتاد باخلربات اخلارجية يف 4
جنيف، وتبادل  السنة مع ممثلي البعثات الدائمة يف عقد اجتماعات إعالمية مرتني على األقل يفب 5

 املعلومات معهم بصورة منتظمة؛
لس عن التقدم احملرز يف 6  تنفيذ هذا القرار؛ بتقدمي تقرير سنوي إىل ا
 ذ هذا القرار،املفوضني التالية بشأن تنفيبتقدمي تقرير إىل كل مؤمتر من مؤمترات املندوبني  7

 يشجع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات
تقدمي  يكية يفالتش املتحدة واجلمهورية العربية السعودية واإلمارات العربية على االقتداء باململكة

 مسامهة من أجل املبىن اجلديد.
 

 )2018ديب، (
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 )2018ديب، ( 132 قـرارال

 زهاوترويجها وتعزي       ِ َ                        تحسين م ن ح االتحاد الدولي لالتصاالتتدابير 

 )،2018إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب، 

 إذ يقر

 دون اإلقليمية واالجتماعات واألفرقةالدراسات  الصلة واهلام الذي أجنزته جلان العمل ذيب أ ) 
 واحللقات الدراسية؛ العمل اإلقليمية والدورات التدريبية وورش

َ    (املراج ع يف 58 بأن القرار ب) بتنسيق  ،العام يكلف األمنيملؤمتر املندوبني املفوضني ) 2014 بوسان،      
أقل البلدان  شملالنامية اليت ت للمندوبني من البلدان     ِ َ   تقدمي م ن ح ب ،وثيق مع مديري املكاتب الثالثة

ا مبرحلة والبلدان اليت متر اق الساحلية غري النامية والبلدان النامية اجلزرية الصغريةدول   ً     منوا  وال تصادا
 ؛االحتادحىت يتسىن هلم حضور اجتماعات  انتقالية

َ    (املراج ع يف 123 بأن القرار ج) العام ومديري املكاتب  يكلف األمني هلذا املؤمتر )2018 ديب،      
الثالثة  القطاعات اجتماعات ية يفالثالثة بتحديد السبل والوسائل الداعمة ملشاركة ممثلي البلدان النام

 التقييس؛ لالحتاد ونشر املعلومات بشأن

َ    (املراج ع يف 70 القرارب ) د ) هلذا املؤمتر، بشأن تعميم منظور املساواة بني اجلنسني 2018 ديب،      
 وترويج املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االحتاد يف

(ICT)؛ 

َ    (املراج ع يف 175 بالقرار ) ه اإلعاقة  نفاذ األشخاص ذوي) هلذا املؤمتر بشأن 2018 ديب،      
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، احملددة إىل االحتياجات واألشخاص ذوي
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 وإذ يضع يف اعتباره
َ    راج ع يف(امل 71 القرار اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد، الواردة يف ه مبوجبأن أ )  ) هلذا 2018 ديب،   

وصل إىل حتسني املساءلة بغية التعمليات تعزيز الشفافية و  االحتادقيم من بني حتدد اليت املؤمتر، 
 قيق غاياته؛حت ويعرض التقدم احملرز يف االحتادالقرارات والتدابري والنتائج وإدارة املوارد، يعلن 

َ    (املراج ع يف 151 أن القرار ب)  العام ومديري املكاتب الثالثة هلذا املؤمتر يكلف األمني) 2018 ديب،      
فيما يتعلق ة من خالل نشر تفاصيل مجيع التكاليف املتكبد االحتاد حتقيق الشفافية يف باإلسهام يف

 ،االحتاد أعضاء عليهاالبشرية اخلارجية للوفاء باملتطلبات اليت اتفق باملوارد 

 وإذ يدرك
 ،ين لالحتاداملوقع اإللكرتو  يفذلك أهلية احلصول عليها، متاحة  يف مبا                َِ    أن معايري تقدمي امل ن ح، 

 يقرر
 ؛داثهاالحتاد وأحاجتماعات  التدابري اليت تعزز الشمول ومشاركة الدول األعضاء يفاختاذ  1

دف احلفاظ على التوزيع اجلغرايف العادل والتوازن ضمان  2        َِ                                                                    تقدمي امل ن ح بطريقة عادلة وشفافة 
 احملددة؛ االحتياجات اإلعاقة وذوي ني وإشراك املندوبني ذويبني اجلنس

   َِ   امل ن ح،فيما يتعلق ب االحتادمساءلة حتقق تدابري اختاذ  3

 يكلف األمني العام ومديري املكاتب الثالثة
لس       َِ            عن امل ن ح لتقدميه إىل تقرير سنوي إعدادب يلي من بني مجلة  يتضمن معلومات وحتليالت عماا

 أمور:
 عات االحتاد؛قطا -
       ِ   عدد امل نح؛ -
 املناطق والبلدان؛ -
 اجلوانب املتعلقة باملساواة بني اجلنسني/املتعلقة بذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة؛ -
 النفقات، -
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 جملس االحتاديكلف 
 ؛اختاذ مجيع التدابري املناسبة لتنفيذ هذا القرارب 1
 ؛التايل بشأن تنفيذ هذا القراربتقدمي تقرير إىل مؤمتر املندوبني املفوضني  2
ا، ب غية حتسني 3                                  َِ                                      ُ        باستعراض املعايري القائمة لتقدمي امل ن ح، وتقدمي توصيات إىل األمني العام بشأ

 ِ َ                          م ن ح االحتاد وتروجيها وتعزيزها،
 حيث الدول األعضاء

حتياجات احملددة اال ذوياملندوبني اإلعاقة و  التوازن بني اجلنسني وإشراك املندوبني ذوي على النظر يف
                       َِ   ني املؤهلني للحصول على امل ن ح.عند اقرتاح املندوب

 

 )2018(ديب، 
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 )1994(كيوتو،  1ة ـالتوصي

 المتعلقة  الوثائقإيداع 
 الدولي لالتصاالت واتفاقيته بدستور االتحاد

 )1992(جنيف، 

 )،1994إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (كيوتو، 

 احلسبانإذ يأخذ يف 
) املتعلقة بإيداع 1992الصادرة عن مؤمتر املندوبني املفوضني اإلضايف (جنيف،  1 التوصية رقم

 ا حيز التنفيذ،ماخلاصة بدستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته ودخوهل الوثائق

 يضع يف اعتبارهإذ و 
حتاد املشار إليهما أعاله من الدستور اليت تنص على أن صكي اال 58من املادة  238  الرقم أحكام

ما يف  بني أعضاء االحتاد الذين يكونون قد أودعوا قبل هذا التاريخ  1994يوليو  1يبدأ العمل 
 تصديقهم أو قبوهلم أو موافقتهم أو انضمامهم، وثائق

 يضع يف اعتباره عالوة على ذلكإذ و 
واالتفاقية سالفي الذكر وذلك                                            ً           أن من مصلحة االحتاد أن يصبح مجيع األعضاء أطرافا  يف الدستور

 يف أقرب وقت ممكن،

 يدعو
م الوطنية للتصديق على  مجيع أعضاء االحتاد الذين مل يفعلوا ذلك حىت اآلن إىل اإلسراع بإجراءا

ما أو املوافقة عليهما 1992دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته (جنيف،  ) أو القبول 
 الوثيقةمن الدستور) وإيداع " 53(انظر املادة  مار)، أو االنضمام إليهمن الدستو  52 (انظر املادة
 لدى األمني العام بأسرع ما ميكن،بذلك الوحيدة" 
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 يكلف األمني العام

مل يودعوا أن حيمل هذه التوصية إىل علم مجيع أعضاء االحتاد وأن يذكر أعضاء االحتاد الذين 
ا دوريا  كلما رأى ذلك مناسبا   وثائقهم  .            ً                    ً مبضمو

 

 ) 1994(كيوتو، 
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 )1994(كيوتو،  2ة ـالتوصي

 األخبار وحق االتصال نشرحرية 

 )،1994إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (كيوتو، 

 بعد االطالع على

اجلمعية العامة لألمم املتحدة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي تبنته  أ ) 
 ؛1948 ديسمرب 10 يف

الواردة يف دستور االحتاد الدويل لالتصاالت  35و 34و 33و 1املقدمة واملواد ذات األرقام  ب)
 )؛1992 (جنيف،

للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) املتعلق حبرية  املتحدةاحلكم الوارد يف دستور منظمة األمم  ج)
اعتمدته الدورة  الذياملبادئ األساسية  وإعالن    َّ                   املعرب  عنها بكلمات وصور،  تداول األفكار

واملتعلق مبسامهة وسائل اإلعالم يف تعزيز السلم والتفاهم الدويل  ،العشرون ملؤمتر اليونسكو العام
واالرتقاء حبقوق اإلنسان والنضال ضد العنصرية والتمييز العنصري وإثارة احلرب، والقرارات ذات 

 صلة الصادرة عن الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر اليونسكو العام؛ال

، اليت 1993 التوصيات الصادرة عن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان اليت اعتمدت يف فيينا عام د )
 الدويل، للمجتمعتنص على أن النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها مسألة ذات أولوية 

 يعيإذ و 

 ة إىل حرية نقل األخبار وأن احلق يف االتصال حق أساسي من حقوق اإلنسان،املبادئ النبيلة الداعي
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 يعي كذلكإذ و 

من تشجيع نشر األخبار وبالتايل تعزيز السلم بني الشعوب  ةالنبيل املبادئ هؤدي إليه هذتأمهية ما 
ا والتفاهم فيما بينها، ومن  روحي للشخصية اإلنسانية، ومن نشر للثقافة والرتبية بني  ثراءوتعاو

               ً                                      مجيع األفراد أيا  كان عرقهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم،

 يوصي

 األخبار بواسطة خدمات االتصاالت. نشرأن يسهل أعضاء االحتاد حرية 

 

 )1994(كيوتو، 
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 )1994(كيوتو،  3ة ـالتوصي

 النامية المعاملة المؤاتية للبلدان

 )،1994إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (كيوتو، 

     ً   نظرا  إىل

هدف االحتاد يف احلفاظ على التعاون الدويل وتوسيعه، من أجل حتسني االتصاالت جبميع  أ ) 
ا؛  أنواعها وترشيد استعماال

والبلدان النامية، على  املتقدمةاختالل التوازن املتزايد يف الظروف الراهنة ما بني البلدان  ب)
 صعيدي االقتصاد والتقدم التكنولوجي؛

ترتكز على مستواها التكنولوجي الرفيع أو تتماشى  املتقدمةأن القدرة االقتصادية للبلدان  ج)
                                  ً     ً        ً عد االقتصاد يف البلدان النامية ضعيفا  نسبيا ، وكثريا  منو أسواق عاملية واسعة، بينما ي لتؤدي إىلمعه، 

ا؛ يعاين منما   عجز ألن هذه البلدان ما تزال يف طور استيعاب التكنولوجيا أو يف طور اكتسا

 يوصي

ا ملعاملتها معاملة  املتقدمةأن تأخذ البلدان  1 باحلسبان طلبات البلدان النامية اليت تتقدم 
ا اخلدمية أو التجارية أو غريها، فتساهم بذلك يف إقرار مؤاتية فيما ميس االت صاالت من عالقا

                                                    ً         يرجى من توازن اقتصادي خيفف من التوترات السائدة حاليا  يف العامل؛ ما

             ً                                  أو تلك استنادا  إىل معايري الدخل الفردي أو الناتج الفئة تصنيف البلدان يف هذه  ه ميكنأن 2
اهلاتفية الوطنية أو غريها من املعايري اليت يتفق عليها  يف اخلدمة ةالتنمي مستوى اإلمجايل أو القومي

املصادر اإلعالمية املتخصصة يف األمم  اتعرتف  اليتمن بني املعايري  واملنتقاة بشكل متبادل
 املتحدة على الصعيد الدويل،

 يوصي عالوة على ذلك

 ات الالزمة لتنفيذ هذه التوصية،كل املعلوم  ةالعام األمانةأن يضع أعضاء االحتاد حتت تصرف 
  



 Rec. 3 890 

 يكلف األمني العام
 املتقدمةمن األعضاء، املدى الذي ذهبت إليه البلدان  يتلقاها                 ً                 أن يراقب، استنادا  إىل املعلومات اليت 

 يف معاملتها البلدان النامية معاملة مؤاتية،

لس  يكلف ا
بات للمسامهة يف حتقيق أهداف ، وأن يتخذ كل ما يلزم من ترتياحملققةأن يستعرض النتائج 

 التوصية. هذه

 

 )1994(كيوتو، 
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 )2002(مراكش،  4التوصيـة 
 بيانات السياسة العامة في مؤتمرات المندوبين المفوضين

 )،2002إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (مراكش، 
 إذ يضع يف اعتباره

الصادرة عن فريق العمل املعين باإلصالح يف االحتاد واليت تدعو إىل احلد من مدة  R22 التوصية
                             ِّ                                                    بيانات السياسة العامة لكي يكر س مؤمتر املندوبني املفوضني أقل وقت ممكن هلذا النشاط ويزيد  

 أعماله، كفاءة
      ً    وحرصا  منه

رد املالية لالحتاد ضمن على حتديد املدة املخصصة لبيانات السياسة العامة من أجل توفري املوا
 أمور، مجلة

 وإذ يدرك
 أن أعمال مؤمترات املندوبني املفوضني القادمة سوف تزداد أعباؤها على األرجح،

 وإذ يأخذ يف احلسبان
 أنه ينبغي اإلدالء ببيانات السياسة العامة أثناء األسبوع األول من املؤمتر وحسب،

 يوصي الدول األعضاء
 ببيانات السياسة العامة على مخس دقائق على األكثر،بأن تقتصر عند اإلدالء 
   ّ             يكل ف األمني العام

بأن ينشر على موقع املؤمتر يف شبكة الويب النص الكامل جلميع بيانات السياسة العامة مبا يف 
ا أثناء األسبوع األول للمؤمتر.  ذلك البيانات اليت مل يتسن اإلدالء 

 

 )2002مراكش، (
 

  



 Rec. 5 892 

 )2002ش، (مراك 5التوصيـة 

 تقديم أول تقرير للجنة أوراق االعتماد
 إلى مؤتمر المندوبين المفوضين

 )،2002إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (مراكش، 

 إذ يضع يف اعتباره

 من اتفاقية االحتاد، املتعلقة بأوراق االعتماد يف مؤمترات االحتاد، 31 املادة

 كذلكوإذ يضع يف اعتباره  

من القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته، الذي ينص على أن تبدأ  176 الرقم
 االنتخابات يف اليوم التاسع من بدء مؤمتر املندوبني املفوضني،

 وإذ يعرتف

اد من القواعد العامة ملؤمترات االحت 68 بأن مسؤولية جلنة أوراق االعتماد املشار إليها يف الرقم أ ) 
ومجعياته واجتماعاته هو التحقق من أوراق اعتماد الوفود وتقدمي تقرير بالنتائج اليت تتوصل إليها إىل 

 اجللسة العامة يف الوقت الذي حتدده اجللسة العامة؛

                                            ً                                        وبأن من املرغوب فيه أن تتخذ اجللسة العامة قرارا  بشأن التقرير األول للجنة أوراق االعتماد  ب)
 ، ويف مجيع األحوال، قبل اليوم التاسع من بدء مؤمتر املندوبني املفوضني،يف أسرع وقت ممكن

 يوصي

                                            ً                                         بأن حتدد مؤمترات املندوبني املفوضني يف املستقبل موعدا  لتقدمي التقرير األول للجنة أوراق االعتماد 
 يف تاريخ سابق لليوم التاسع من بدء املؤمتر،
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 يوصي كذلك

ما ميكن، أوراق االعتماد األصلية إىل األمانة، موقعة من إحدى الدول األعضاء أن ترسل، بأسرع 
من االتفاقية، ومرفقة عند اللزوم برتمجة طبق األصل إىل إحدى  325السلطات املذكورة يف الرقم 

 من االتفاقية؛ 331و 330و 329اللغات الرمسية يف االحتاد، وأن تويل أكرب عناية ألحكام األرقام 

 يكلف األمني العام

                                                                          ّ      ن يتخذ كل الرتتيبات اإلدارية الالزمة إلطالع الدول األعضاء على اإلجراءات الواجب ات باعها أ
 املوضوع. هذا يف

 

 )2002مراكش، (
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 )2002(مراكش،  6التوصيـة 
 التناوب بين الدول األعضاء في المجلس

 )،2002إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (مراكش، 
 إذ يضع يف اعتباره

لس يتألف من دول أعضاء ينتخبها مؤمتر املندوبني املفوضني؛ أ )   أن ا
أن كل دولة من الدول األعضاء قادرة على املسامهة يف حتقيق األغراض اليت يتوخاها االحتاد  ب)

لس؛  من خالل املشاركة يف ا
لس بصفة مراقب  القرار الذي اختذه هذا املؤمتر بالسماح للدول ج ) األعضاء حبضور دورات ا

 وكذلك بتحسني وضعها كمراقب،
              ً وإذ يأخذ علما  

لس ال ينبغي أن يتجاوز نسبة  أ  ) يف املائة من جمموع الدول  25بأن عدد الدول األعضاء يف ا
 األعضاء يف االحتاد؛

ا حتقق  وبأن أمثلة للتنسيق اإلقليمي يف هذا املوضوع على أساس طوعي موجودة ب) بالفعل وبأ
 نتائج إجيابية،

 وإذ يشري إىل
ّ                        أن أي تنسيق إقليمي أو شبه إقليمي يف هذا املوضوع من شأنه أن يسه ل بدرجة كبرية االنتخابات                                                             

 يف مؤمترات املندوبني املفوضني،
 وإذ يعرتف

لس، ال ميكن تنفيذ املبدأ امل شار إليه حتت بأنه بدون درجة من التناوب بني الدول األعضاء يف ا
ً  أعاله، تنفيذا  كامال ،إذ يضع يف اعتباره ب) بند      ً             

 يوصي
الدول األعضاء املعنية بإجراء التنسيق على أساس ثنائي ومتعدد األطراف من خالل اإلجراءات 
والطرق املناسبة، مثل االجتماعات اإلقليمية أو شبه اإلقليمية، بغية تسهيل التناوب على 

 طوعي. أساس

 )2002مراكش، (
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 )2018(ديب،  7التوصيـة 
دور االتحاد الدولي لالتصاالت في دعم استخدام تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت لمكافحة اإلتجار باألشخاص
 ،)2018إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب، 

 إذ يأخذ يف االعتبار
نسيق اجلهود املبذولة بشأن حتسني ت (UNGA) للجمعية العامة لألمم املتحدة 72/195القرار  أ ) 

 جتار باألشخاص؛ملكافحة اإل
للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن استخدام تكنولوجيا املعلومات  72/200القرار  ب)

 ألغراض التنمية املستدامة، (ICT) واالتصاالت
 وإذ يضع يف اعتباره

ا يف النشاط االجتماعي البالغة األمهية  أ )  لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقا
                            ً  واالقتصادي جبميع أشكاله تقريبا ؛

 باألشخاص؛جتار إلاضرورة احلد من  ب)
جتار مات واالتصاالت من أجل التصدي لإلفوائد حتقيق أقصى استخدام لتكنولوجيا املعلو  ج)

ا يف ذلك األطفال والنساء، من أجل التخفيف من باألشخاص، وال سيما الفئات الضعيفة مب
 املخاطر والتهديدات املتزايدة،

 وإذ يدرك
 جتار باألشخاص يؤدي إىل خسائر يف األرواح وانتهاكات،أن التحدي املستمر املتمثل باإل

 يوصي
بأن تعمل الدول األعضاء مع االحتاد الدويل لالتصاالت على مواصلة حتسني البنية التحتية  1
ا لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ا التوصيلية من أجل تسهيل استخدام  وأسعارلوطنية اخلاصة 

تكنولوجيا املعلومات دوات مكافحة اإلجتار باألشخاص أل الضالعة يفاألطراف الفاعلة ذات الصلة 
 ؛واالتصاالت
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ا يف جمال بأن تشارك الدول األعضاء مع املنظمات الدولية ذات الصلة لفهم  2 احتياجا
 جتار باألشخاص،ّ                         ك نها من التصدي بفعالية لإلتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبا مي

 يكلف األمني العام
مع اهليئات/الوكاالت ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة واهليئات الدولية واإلقليمية بأن يتعاون  1

، مع مراعاة الواليات احملددة واالتصاالت لدعم استخدام تكنولوجيا املعلوماتاألخرى املعنية 
املنظمات يف جمال  بني األعمال ازدواج تفاديلضرورة  التنبهوجماالت اخلربة ملختلف الوكاالت و 

 ؛باألشخاصجتار مكافحة اإل
يف هذا  املعلوماتأن يتخذ كل الرتتيبات اإلدارية الالزمة إلطالع الدول األعضاء على ب 2
 .صددال
 

 )2018ديب، (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 القرارات والتوصيات التي اعتمدهاقائمة بالمقررات و 
 ألغاها مؤتمر المندوبين المفوضينأو راجعها أو 

 )2002) و(مراكش، 1998) و(مينيابوليس، 1994(كيوتو، 
 )2014و(بوسان،  )2010) و(غواداالخارا، 2006و(أنطاليا، 

 )2018و(دبي، 
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 القرارات والتوصيات التي اعتمدهاقائمة بالمقررات و 
 ألغاها مؤتمر المندوبين المفوضينأو راجعها أو 

 )2002) و(مراكش، 1998) و(مينيابوليس، 1994(كيوتو، 
 )2014و(بوسان،  )2010) و(غواداالخارا، 2006و(أنطاليا، 

 )2018و(دبي، 
 

 مالحظات:

                                      ً        ً        ً     ً                    ترقم املقررات والقرارات والتوصيات ترقيما  تتابعيا  تصاعديا  وفقا  للرتقيم الذي وضعته  1.
 3                               ً                                    املتتالية للمندوبني املفوضني ومتاشيا  مع نظام الرتقيم املنصوص عليه يف املقرر املؤمترات

 ).1998(مينيابوليس، 

يف اجلدول التايل مقابل كل من املقررات والقرارات والتوصيات هو العنوان العنوان الذي يرد  2.
 الوارد يف الصيغة الصادرة عن آخر مؤمتر اعتمدها أو راجعها.

 مؤمترات املندوبني املفوضني املشار إليها هي: 3.

 PP-94 )1994مؤمتر املندوبني املفوضني (كيوتو،  -

 PP-98 )1998يس، (مينيابول مؤمتر املندوبني املفوضني -

 PP-02 )2002(مراكش،  مؤمتر املندوبني املفوضني -

 PP-06 )2006(أنطاليا،  مؤمتر املندوبني املفوضني -

 PP-10 )2010(غواداالخارا،  مؤمتر املندوبني املفوضني -

 PP-14 )2014(بوسان،  مؤمتر املندوبني املفوضني -

 PP-18 )2018(ديب،  مؤمتر املندوبني املفوضني -

طبيعة القرار الذي اختذه مؤمتر املندوبني املفوضني حيال املقررات  5إىل  3تبني األعمدة من  4.
ا "معتمدة" أو "مراجعة"   أو القرارات أو التوصيات، وذلك باإلشارة إىل أ

 أو "ملغاة".
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 المقررات

 الملغاة المراجعة المعتمدة  

 PP-94  PP-98 1999إىل  1995فقات االحتاد يف الفرتة املمتدة من ن 1

 PP-94  PP-98 جراءات اختيار فئة املسامهةإ 2

عاجلة املقررات والقرارات والتوصيات الصادرة عن مؤمترات م 3
 املندوبني املفوضني

PP-98   

 PP-98  PP-06 جراء يتعلق باختيار فئة املسامهةإ 4

 PP-98 PP-02 2020-2023حاد ونفقاته للفرتة االت إيرادات 5
PP-06 
PP-10 
PP-14 
PP-18 

 

 PP-02  PP-10 2007-2004اخلطة املالية لالحتاد للفرتة  6

 PP-02  PP-10 استعراض إدارة االحتاد 7

مسامهة االحتاد الدويل لالتصاالت يف إعالن املبادئ وخطة  8
تمع املعلوماتالعمل للقمة  ووثيقة معلومات عن  العاملية 

 أنشطة االحتاد ذات الصلة بالقمة

PP-02  PP-06 

 PP-06  PP-10 العاملي الرابع لسياسات االتصاالت املنتدى 9

 تطبيق تدابري تصحيحية إضافية على اسرتداد تكاليف معاجلة 10
 بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية

PP-06  PP-10 

ا للمجلس التابعة العمل أفرقة تشكيل 11  PP-10 PP-14 وإدار
PP-18 

 

اين إىل منشورات االحتاد 12   PP-10 PP-14 النفاذ اإللكرتوين ا
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 المقررات
 الملغاة المراجعة المعتمدة  

 PP-14  PP-18 حاد ومشاريعهآلية ملراقبة برامج االت 13

   PP-14 حادوثائق االت اإللكرتونية يف الروابطاستعمال  14

 
 

 القرارات
 الملغاة المراجعة المعتمدة  

 PP-94  PP-98 1999إىل  1995خلطة االسرتاتيجية لالحتاد، للفرتة من ا 1

املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  2
 واالتصاالت

PP-94 PP-98 
PP-02 
PP-10 
PP-14 
PP-18 

 

 PP-94  PP-98 ؤمترات االحتاد املقبلةم 3

 PP-94 PP-10 PP-14 املندوبني املفوضني لالحتادمدة مؤمترات  4

   PP-94 خارج جنيف الدعوة إىل عقد مؤمترات أو اجتماعات 5

ا 6 األمم املتحدة يف  مشاركة منظمات التحرير اليت تعرتف 
 مراقبلالتصاالت واجتماعاته بصفة  مؤمترات االحتاد الدويل

PP-94   

 إقليمي بغرض الدعوة إىل مؤمتر اإلقليمإجراء تعريف  7
 لالتصاالت الراديوية

PP-94   

رشادات بشأن مواصلة العمل املتعلق بالنظام الداخلي ملؤمترات إ 8
 االحتاد الدويل لالتصاالت واجتماعاته

PP-94  PP-98 
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 القرارات
 الملغاة المراجعة المعتمدة  

لس يف عام ج 9  PP-94  PP-98 1995لسة االفتتاح للمجلس اجلديد ودورة ا

لس ألعضاء االحتاد الذين ليسوا من م 10 نح صفة املراقب يف ا
لس   أعضاء ا

PP-94  PP-98 

 PP-94 PP-98 أحداث تليكوم االحتاد الدويل لالتصاالت 11
PP-02 
PP-06 
PP-10 
PP-14 
PP-18 

 

ستئناف مشاركة مجهورية جنوب إفريقيا مشاركة كاملة يف مؤمتر ا 12
مؤمترات االحتاد واجتماعاته وأنشطته املندوبني املفوضني ومجيع 

 األخرى

PP-94  PP-98 

ملوافقة على مذكرة التفاهم بني ممثل حكومة اليابان واألمني ا 13
العام لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 )1994(كيوتو، 

PP-94  PP-98 

ممجيع أعضاء قطاعات االحتاد  االعرتاف حبقوق 14   PP-94 PP-06 وواجبا

مإ 15  PP-94  PP-98 عادة النظر يف حقوق مجيع أعضاء قطاعات االحتاد وواجبا

ديد مهام قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس حت 16
 االتصاالت يف االحتاد

PP-94 PP-98  

لفريقان االستشاريان لقطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس ا 17
 االتصاالت

PP-94  PP-98 
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 القرارات
 الملغاة المراجعة المعتمدة  

راجعة إجراءات التنسيق يف االحتاد واإلطار العام للتخطيط م 18
 بشأن الرتددات فيما يتعلق بالشبكات الساتلية

PP-94  PP-98 

سني استعمال الوسائل التقنية يف مكتب االتصاالت الراديوية حت 19
 ووسائل ختزين البيانات وتوزيعها

PP-94  PP-98 

اإلذاعية للنطاقات اإلضافية املوزعة هلذه ستعمال اخلدمة ا 20
 اخلدمة

PP-94  PP-98 

إجراءات النداء  الواجب اختاذها عند استعمال اخلاصةالتدابري  21
 االتصاالت الدولية على شبكات البديلة

PP-94 PP-98 
PP-02 
PP-06 
PP-14 
PP-18 

 

 PP-94 PP-98 خدمات االتصاالت الدولية توزيع اإليرادات الناجتة عن تقدمي 22
PP-06 

 

 PP-94  PP-98 نفيذ خطة عمل بوينس أيرست 23

 PP-94  PP-06 دور االحتاد الدويل لالتصاالت يف تنمية االتصاالت يف العامل 24

 PP-94 PP-98 تقوية احلضور اإلقليمي 25
PP-02 
PP-06 
PP-10 
PP-14 
PP-18 

 

تقدمي املساعدة التقنية واملشورة  علىاالحتاد  قدراتحتسني  26
 للبلدان النامية

PP-94  PP-06 
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 القرارات
 الملغاة المراجعة المعتمدة  

ويف غريه من  مشاركة االحتاد يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 27
 برامج منظومة األمم املتحدة ويف ترتيبات متويل أخرى

PP-94  PP-06 

 PP-94  PP-06 التعاون التقينباخلاص  الطوعيالربنامج  28

 PP-94  PP-06 الربنامج الدويل لتنمية االتصال 29

والدول اجلزرية الصغرية                                 ً تدابري خاصة لصاحل أقل البلدان منوا   30
ا متر اليت البلدانو  والبلدان النامية غري الساحلية النامية  اقتصادا
 انتقالية مبرحلة

PP-94 PP-06 
PP-10 
PP-14 
PP-18 

 

 وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت البنية التحتية لالتصاالت 31
 والثقافية االقتصاديةو االجتماعية  من أجل التنمية

PP-94 PP-02 PP-06 

ا 32    PP-94 املساعدة التقنية للسلطة الفلسطينية من أجل تنمية اتصاال

ا 33  PP-94 PP-98 مساعدة البوسنة واهلرسك ودعمها إلعادة بناء شبكة اتصاال
PP-02 

 

ودعم هذه البلدان  مساعدة البلدان ذات االحتياجات اخلاصة 34
ا قطاعإلعادة بناء   اتصاال

PP-94 PP-98 
PP-06 
PP-10 
PP-14 
PP-18 

 

 PP-94  PP-14 مسامهة االتصاالت يف محاية البيئة 35

 يف خدمة /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت 36
 املساعدات اإلنسانية

PP-94 PP-98 
PP-02 
PP-06 
PP-10 

PP-18 

   PP-94 تدريب الالجئني 37
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 القرارات
 الملغاة المراجعة المعتمدة  

   PP-94 حصص املسامهة يف نفقات االحتاد 38

 PP-94  PP-98 دعيم القواعد املالية لالحتاد الدويل لالتصاالتت 39

 PP-94  PP-98 رتيبات لتمويل برامج االتصاالتت 40

 PP-94 PP-98 املتأخرات واحلسابات اخلاصة باملتأخرات 41
PP-02 
PP-06 
PP-10 
PP-14 
PP-18 

 

 PP-94  PP-98 حلسابات اخلاصة باملتأخرات وحسابات الفوائدا 42

إىل  1989ملوافقة على حسابات االحتاد لألعوام املمتدة من ا 43
1993 

PP-94  PP-98 

 PP-94  PP-98 تدقيق حسابات االحتاد 44

السويسري فيما يتعلق مبالية ملساعدة اليت توفرها حكومة االحتاد ا 45
 االحتاد

PP-94 PP-98  

   PP-94 املنتخبني للمسؤولنيوبدالت التمثيل  الرواتب 46

 PP-94 PP-98 PP-10 سائل تتعلق بالتعويضاتم 47

 PP-94 PP-98 إدارة املوارد البشرية وتنميتها 48
PP-02 
PP-06 
PP-10 
PP-14 
PP-18 

 

 PP-94  PP-10 الوظائف يف االحتاداهليكل التنظيمي ورتب  49

 PP-94  PP-98 عيني موظفي االحتاد واخلرباء يف مهام املساعدة التقنيةت 50



  906 

 القرارات
 الملغاة المراجعة المعتمدة  

  PP-94 PP-98 شاركة موظفي االحتاد الدويل لالتصاالت يف مؤمترات االحتادم 51

عم سالمة صندوق معاشات التقاعد يف صندوق التأمينات د 52
 لالتصاالتملوظفي االحتاد الدويل 

PP-94 PP-98 PP-10 

 باالضطالع الكامل التدابري اليت تسمح لألمم املتحدة  53
 من ميثاق األمم املتحدة 75مبوجب املادة بأي والية 

PP-94   

لدعم للدول األعضاء املضيفة لقوات حفظ السالم التابعة ا 54
 لألمم املتحدة

PP-94  PP-98 

لتسيري حركة  التابعة لألمم املتحدةاستخدام شبكة االتصاالت  55
 االتصاالت التابعة للوكاالت املتخصصة

PP-94   

امتيازات  يف اتفاقية الرابعة من املادة 11احتمال مراجعة القسم  56
ا  الوكاالت املتخصصة وحصانا

PP-94   

   PP-94 وحدة التفتيش املشرتكة 57

، اإلقليمية لالتصاالتاملنظمات و  بني االحتادتوطيد العالقات  58
 واألعمال التحضريية اإلقليمية ملؤمتر املندوبني املفوضني

PP-94 PP-10 
PP-14 

 

   PP-94 من حمكمة العدل الدولية فتاوىطلب  59

   PP-94 الوضع القانوين 60

 PP-94  PP-98 ملباين يف مقر االحتاد: بناء "مبىن مونربيان"ا 61



907   

 القرارات
 الملغاة المراجعة المعتمدة  

 PP-94  102-PP استعمال اللغات الرمسية ولغات عمل االحتاد قيود مؤقتة على 62

 PP-94  PP-98 راسة استخدام اللغات يف االحتادد 63
 تكنولوجيا/االتصاالت مرافق إىل متييزي غري أساس على النفاذ 64

ا احلديثة واالتصاالت املعلومات ا وخدما  يف امب ،وتطبيقا
 شروط أساس على ،التكنولوجيا ونقل التطبيقية البحوث ذلك

 متفق عليها

PP-94 PP-06 
PP-10 
PP-14 
PP-18 

 

عن بعد إىل خدمات املعلومات يف االحتاد الدويل  النفاذ 65
 لالتصاالت

PP-94  PP-06 

 PP-94 PP-98 ثائق االحتاد ومنشوراتـهو  66
PP-10 
PP-18 

 

 PP-94  PP-10 حتديث التعاريف 67
 PP-94 PP-98 وجمتمع املعلومات لالتصاالتاليوم العاملي  68

PP-06 
PP-10 

 

واتفاقيته  التطبيق املؤقت لدستور االحتاد الدويل لالتصاالت 69
ً  الذين ليسوا بعد دوال   أعضاء االحتاد) من قبل 1992(جنيف،                    

 االحتاد املذكورين       ً      أطرافا  يف صكي

PP-94   

ترويج املساواة بني و  تعميم مبدأ املساواة بني اجلنسني يف االحتاد 70
تكنولوجيا /من خالل االتصاالت ومتكني املرأة اجلنسني

 املعلومات واالتصاالت

PP-98 PP-02 
PP-06 
PP-10 
PP-14 
PP-18 

 

_______________ 
 ).2002(مراكش،  115      ً        ، وفقا  للقرار 2005يناير  1 ُ                      ً    ي لغى هذا القرار اعتبارا  من  1
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 القرارات
 الملغاة المراجعة المعتمدة  

 2023D-2020 PP-98 PP-02 للفرتة حادلالت خطة االسرتاتيجيةال 71
PP-06 
PP-10 
PP-14 
PP-18 

 

 PP-98 PP-02 والتشغيلية يف االحتاداخلطط االسرتاتيجية واملالية  التنسيق بني 72
PP-06 
PP-10 
PP-14 

PP-18 

تمع املعلوماتا 73  PP-98  PP-06 لقمـة العاملية 

استعراض إدارة االحتاد الدويل لالتصاالت وسري أعماله وبنيته  74
 وحتسينها

PP-98  PP-02 

 وقراراته ومقرراته وتوصياتهشر دستور االحتاد واتفاقيته ن 75
 والربوتوكول االختياري بشأن التسوية اإللزامية للخالفات

PP-98   

 PP-98  PP-02 حكام عامة بشأن مؤمترات االحتاد الدويل لالتصاالت ومجعياتهأ 76

 ومجعياتهومنتدياته  حادمؤمترات االتحتديد مواعيد وفرتات  77
 (2019-2023) ودورات جملسه

PP-98 PP-02 
PP-06 
PP-10 
PP-14 
PP-18 

 

لس واملسؤولني  78 إجراءات ثابتة النتخاب الدول األعضاء يف ا
 املنتخبني وأعضاء جلنة لوائح الراديو

PP-98  PP-02 

 PP-98  PP-06 وائح االتصاالت الدوليةل 79

  PP-98 PP-02 املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية 80
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 القرارات
 الملغاة المراجعة المعتمدة  

ملوافقة على الرتتيبات بني حكومة الواليات املتحدة األمريكية ا 81
واألمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت فيما يتعلق مبؤمتر 

 )1998املندوبني املفوضني (مينيابوليس، 

PP-98  PP-02 

 PP-98  PP-06 ملوافقة على املسائل والتوصياتا 82

 PP-98  PP-02 تكوين جلنة لوائح الراديوطبيق مؤقت للتعديالت املدخلة على ت 83

 PP-98  PP-02 أساليب العمل اخلاصة بلجنة لوائح الراديو 84

قييم اإلجراء اإلداري ملبدأ االحتياط الواجب املطبق على ت 85
الشبكات الساتلية، الذي اعتمده املؤمتر العاملي لالتصاالت 

 )1997الراديوية (جنيف، 

PP-98  PP-06 

جراءات النشر املسبق والتنسيق والتبليغ وتسجيل ختصيصات إ 86
 الرتددات للشبكات الساتلية

PP-98 PP-02  

               ِّ                              ِّ           ور اإلدارة املبل غة عندما تتصرف هذه اإلدارة املبل غة بالنيابةد 87
 عن جمموعة من اإلدارات املعينة بأمسائها

PP-98  PP-06 

قات التبليغ عن الشبكات الساتلية رسوم معاجلة بطا 88
 واإلجراءات اإلدارية ذات الصلة

PP-98 PP-02 PP-10 

 PP-98  PP-18 واجهة اخنفاض استعمال خدمة التلكس الدوليةم 89

استعراض مسامهة أعضاء القطاعات يف نفقات االحتاد الدويل  90
 لالتصاالت

PP-98  PP-06 

 االحتاد الدويل لالتصاالتاسرتداد تكاليف بعض منتجات  91
 وخدماته

PP-98 PP-06 
PP-10 
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 القرارات
 الملغاة المراجعة المعتمدة  

ا مكتب تنمية ف 92 وترة داخلية لتكاليف األنشطة اليت يقوم 
           ً                                          االتصاالت بناء  على طلب األمانة العامة أو قطاع من قطاعات 

 االحتاد الدويل لالتصاالت

PP-98  PP-06 

 PP-98  PP-14 حلسابات اخلاصة باملتأخراتا 93

 PP-98 PP-02 مراجعة حسابات االحتاد 94
PP-06 
PP-10 
PP-14 
PP-18 

 

إىل  1994ملوافقة على حسابات االحتاد للسنوات املمتدة من ا 95
1997 

PP-98  PP-06 

   PP-98 دخال نظام تأمني خاص بالعالج طويل األجـل يف االحتادإ 96

 PP-98  PP-06 أمراض املهنة 97

أجل سالمة وأمن موظفي املنظمات  ستعمال االتصاالت منا 98
 اإلنسانية العاملني يف امليدان

PP-98   

 PP-98 PP-06 ضع فلسطني يف االحتادو  99
PP-10 
PP-14 
PP-18 

 

ور األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت بصفته الوديع د100
 ملذكرات التفاهم

PP-98   

 PP-98 PP-06 الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت101
PP-10 
PP-14 
PP-18 

 

يما يتعلق بقضايا السياسة دور االحتاد الدويل لالتصاالت ف102
مبا يف  إلنرتنت وبإدارة موارد اإلنرتنت،الدولية املتصلة با العامة

 العناوينامليادين و ذلك إدارة أمساء 

PP-98 PP-02 
PP-06 
PP-10 
PP-14 
PP-18 
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 القرارات
 الملغاة المراجعة المعتمدة  

املؤقتة املفروضة على استعمال اللغات لرفع التدرجيي للقيود ا103
 الرمسية ولغات العمل يف االحتاد

PP-98  202-PP 

فيض حجم وثائق مؤمترات االحتاد الدويل لالتصاالت خت104
 وتكلفتها

PP-98  PP-06 

رورة امللحة الختاذ تدابري عاجلة ملواجهة مشكلة االنتقال إىل ضال105
 2000عام 

PP-98  PP-06 

 PP-02  PP-06 استعراض هيكل االحتاد106

 PP-02  PP-10 إدخال حتسينات على إدارة االحتاد وسري أعماله107

حتسني سري أعمال جلنة التنسيق، مبا يف ذلك مهام نائب األمني 108
 العام ودور املسؤولني املنتخبني اآلخرين

PP-02  PP-10 

 PP-02  PP-06 وجتميعهااستعراض األحكام املتعلقة باملراقبني 109

النظر يف مسامهة أعضاء القطاعات يف نفقات االحتاد الدويل 110
 لالتصاالت

PP-02  PP-10 

 حادمواعيد مؤمترات االت حتديد مراعاة الفرتات الدينية اهلامة يف111
لس ومجعياته  ودورات ا

PP-02 PP-06 
PP-14 

 

 PP-02  PP-10 املندوبني املفوضني األعمال التحضريية اإلقليمية ملؤمترات112

تمع املعلومات113  PP-02  PP-06 القمة العاملية 

_______________ 
 ).2002(مراكش،  115      ً        ، وفقا  للقرار 2005يناير  1 ُ                      ً    ي لغى هذا القرار اعتبارا  من  2
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 القرارات
 الملغاة المراجعة المعتمدة  

 من االتفاقية 519من دستور االحتاد والرقم  224تفسري الرقم 114
 فيما يتعلق باملواعيد النهائية لتقدمي مقرتحات التعديل

PP-02   

االحتاد الدويل استعمال اللغات الرمسية ولغات العمل الست يف 115
 لالتصاالت على قدم املساواة

PP-02  PP-06 

 1998املوافقة على حسابات االحتاد للسنوات املمتدة من 116
 2001 إىل

PP-02  PP-06 

 حتديد املنطقة التخطيطية لإلذاعة التلفزيونية والصوتية لألرض117
 (UHF)واملوجات الديسيمرتية  (VHF)يف نطاقي املوجات املرتية 

 يف املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية

PP-02  PP-06 

   PP-02 جيغاهرتز 000 3استعمال طيف الرتددات الراديوية اليت تفوق 118

  PP-02 PP-06 أساليب زيادة كفاءة جلنة لوائح الراديو وفعاليتها119

مجعية االتصاالت الراديوية واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 120
 2003لعام 

PP-02  PP-06 

 PP-02  PP-06 استعراض لوائح االتصاالت الدولية121

 PP-02 PP-06 الدور املتطور للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت122
PP-10 

 

 PP-02 PP-06 البلدان املتقدمةو  بني البلدان النامية التقييسيةسد الفجوة 123
PP-10 
PP-14 
PP-18 

 

  PP-02 PP-06 دعم الشراكة اجلديدة من أجل تنمية إفريقيا124

تقدمي املساعدة والدعم إىل فلسطني إلعادة بناء شبكات 125
ا  اتصاال

PP-02 PP-10 
PP-14 
PP-18 
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 القرارات
 الملغاة المراجعة المعتمدة  

أنظمتها  تقدمي املساعدة والدعم إىل مجهورية صربيا إلعادة بناء126
     َّ  املدم رةالعمومية اإلذاعية 

PP-02 PP-06 
PP-10 

 

تقدمي املساعدة والدعم إىل حكومة أفغانستان من أجل إعادة 127
ا  بناء نظام اتصاال

PP-02   

 PP-02 PP-06 PP-18 دعم برنامج التوصيلية لألمريكتني وخطة عمل كيتو128

 PP-02  PP-06 سد الفجوة الرقمية129

يف استخدام  بناء الثقة واألمن تعزيز دور االحتاد يف جمال130
 التتكنولوجيا املعلومات واالتصا

PP-02 PP-06 
PP-10 
PP-14 
PP-18 

 

لبناء جمتمع  (ICT) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتقياس 131
 شامل للجميعجامع و معلومات 

PP-02 PP-06 
PP-10 
PP-14 
PP-18 

 

االحتاد الدويل لالتصاالت الستدامة شبكة اجلالية استمرار دعم 132
 الدبلوماسية يف جنيف

PP-02  PP-06 

يف إدارة أمساء امليادين الدولية  دور إدارات الدول األعضاء133
 الطابع (املتعددة اللغات)

PP-02 PP-06 
PP-10 
PP-14 
PP-18 

 

لس134  PP-06  PP-10 عدد الدول األعضاء يف ا

الدائمة واملستدامة  تنميةال االحتاد الدويل لالتصاالت يفدور 135
وتقدمي املساعدة  واالتصاالت /تكنولوجيا املعلوماتلالتصاالت

وتنفيذ املشاريع الوطنية واإلقليمية  التقنية واملشورة للبلدان النامية
 واألقاليمية ذات الصلة

PP-06 PP-10 
PP-14 
PP-18 
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 القرارات
 الملغاة المراجعة المعتمدة  

يف  االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاستخدام 136
واإلدارة اخلاصة  عمليات الرصد يفاملساعدات اإلنسانية و 

مبا يف ذلك الطوارئ املتعلقة  ،حباالت الطوارئ والكوارث
ا والوقاية منها والتخفيف  بالصحة، من أجل اإلنذار املبكر 

 من آثارها واإلغاثة

PP-06 PP-10 
PP-14 
PP-18 

 

 PP-06 PP-10 البلدان النامية يف نشر شبكات املستقبل137
PP-14 
PP-18 

 

   PP-06 االتصاالت ملنظميالندوة العاملية 138

 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل سد139
 وبناء جمتمع معلومات شامل للجميع الفجوة الرقمية

PP-06 PP-10 
PP-14 
PP-18 

 

تمع املعلومات نتائجتنفيذ  يف االحتاددور 140 وخطة  القمة العاملية 
واالستعراض  عمليات املتابعة ويف 2030 التنمية املستدامة لعام

 ذات الصلة

PP-06 PP-10 
PP-14 
PP-18 

 

 دراسة بشأن مشاركة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني يف أنشطة141
تمع املعلومات االحتاد  املرتبطة بالقمة العاملية 

PP-06  PP-10 

االحتاد الدويل  استعراض املصطلحات املستعملة يف دستور142
 واتفاقيته لالتصاالت

PP-06  PP-10 

 واليت االحتاد الدويل لالتصاالتتوسيع نطاق أحكام وثائق 143
ا مبرحلة تتعلق بالبلدان النامية  لتشمل البلدان اليت متر اقتصادا

 انتقالية

PP-06 PP-10  
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 القرارات
 الملغاة المراجعة المعتمدة  

قبل عقد  توفري منوذج لالتفاقات املربمة مع البلدان املضيفة144
 مؤمترات االحتاد ومجعياته خارج جنيف

PP-06 PP-14  

   PP-06 مشاركة املراقبني يف مؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته145

 PP-06 PP-14      ً دوريا   لوائح االتصاالت الدولية استعراض ومراجعة146
PP-18 

 

 PP-06  PP-10 بشأن إدارة االحتاد وسري أعمالهدراسة 147

   PP-06 مهام نائب األمني العام ووظائفه148

يف  حات املتعلقة ببناء الثقة واألمندراسة التعاريف واملصطل149
 استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

PP-06  PP-10 

 PP-06 PP-10 2014-2017حاد للسنوات املوافقة على حسابات االت150
PP-14 
PP-18 

 

 PP-06 PP-10الدويل لالتصاالت االحتاد يف اإلدارة على أساس النتائج حتسني151
PP-14 
PP-18 

 

 سامهة أعضاء القطاعاتفيما يتعلق مبتابعة املدارة و اإلحتسني 152
 يف حتمل نفقات االحتاد واملنتسبني

PP-06 PP-10 
PP-14 

 

لس  دورات حتديد مواعيد153  PP-06 PP-10 PP-14 املندوبني املفوضني ومؤمتراتا

 PP-06 PP-10 استعمال اللغات الرمسية الست يف االحتاد على قدم املساواة154
PP-14 
PP-18 

 

 PP-06  PP-10 إلدارة وامليزانيةمعين با للمجلس فريق إنشاء155

 PP-06  PP-10 املؤمترات حتديد مواعيد156
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 القرارات
 الملغاة المراجعة المعتمدة  

 االحتاد يفووظيفة مراقبة املشاريع  وظيفة تنفيذ املشاريعتعزيز 157
 الدويل لالتصاالت

PP-06 PP-10 
PP-14 
PP-18 

 

لس158  PP-06 PP-10 قضايا مالية ينظر فيها ا
PP-14 

 

 بناء شبكات اتصاالتهمن أجل إعادة  مساعدة لبنان ودعمه159
 (الثابتة واملتنقلة)

PP-06 PP-10 
PP-14 

 

  PP-06 PP-18 الصومال إىلتقدمي املساعدة 160

إلعادة بناء  مساعدة مجهورية الكونغو الدميقراطية ودعمها161
ا  شبكة اتصاال

PP-06   

  PP-10 PP-14 لإلدارةجنة االستشارية املستقلة للا162

تشكيل فريق عمل تابع للمجلس ومعين بدستور مستقر لالحتاد 163
 الدويل لالتصاالت

PP-10  PP-14 

لس164    PP-10 توزيع مقاعد الدول األعضاء يف ا

 وإجراءات تسجيل املشاركني املواعيد النهائية لتقدمي املقرتحات165
 ومجعياتهمؤمترات االحتاد  يف

PP-10 PP-18  

 وجلان للقطاعات االستشارية األفرقة رؤساء نواب عدد166
 للقطاعات التابعة األخرى واألفرقة الدراسات

PP-10 PP-14 PP-18 

يتعلق  حاد الدويل لالتصاالت فيماتعزيز وتنمية قدرات االت167
باالجتماعات اإللكرتونية والوسائل الالزمة إلحراز التقدم 

 حادأعمال االت يف

PP-10 PP-14 
PP-18 

 

   PP-10 ترمجة توصيات االحتاد168

 PP-10 PP-14 أعمال االحتاد يفالسماح للهيئات األكادميية باملشاركة 169
PP-18 
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يف أعمال للمشاركة من البلدان النامية  قبول أعضاء القطاعات170
 يف االحتاد تقييس االتصاالتو االتصاالت الراديوية  قطاعي

PP-10 PP-14  

 األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية171
 2012 لعام

PP-10  PP-14 

تمع املعلومات172  PP-10  PP-14االستعراض الشامل لتنفيذ نواتج القمة العاملية 

   PP-10وية يف لبنانعلى شبكات اهلواتف الثابتة واخللي               ّ القرصنة والتعد  173

 يف قضايا السياسة العامة الدوليةدور االحتاد الدويل لالتصاالت 174
لتكنولوجيا املعلومات مبخاطر االستعمال غري القانوين  املتعلقة

 واالتصاالت

PP-10 PP-14  

 االحتياجات ذوي نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص175
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل احملددة

PP-10 PP-14 
PP-18 

 

البشري للمجاالت  مشاكل القياس والتقييم املتعلقة بالتعرض176
 الكهرمغنطيسية

PP-10 PP-14 
PP-18 

 

 PP-10 PP-14 البيين التشغيل وقابلية املطابقة177
PP-18 

 

لشبكات  اجلوانب التقنية بشأندور االحتاد يف تنظيم العمل 178
 اإلنرتنت من أجل دعماالتصاالت 

PP-10   

 PP-10 PP-14 دور االحتاد الدويل لالتصاالت يف محاية األطفال على اخلط179
PP-18 
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تعزيز نشر اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت واعتماده من 180
االنتقال من اإلصدار الرابع لربوتوكول اإلنرتنت أجل تسهيل 

(IPv4) اإلصدار السادس منه إىل (IPv6) 

PP-10 PP-14 
PP-18 

 

 استعماليف  التعاريف واملصطلحات املتعلقة ببناء الثقة واألمن181
 تصاالتتكنولوجيا املعلومات واال

PP-10   

يتعلق  فيمادور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 182
 املناخ ومحاية البيئة بتغري

PP-10 PP-14  

تطبيقات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من 183
 أجل الصحة اإللكرتونية

PP-10 PP-14  

   PP-10 األصلينيتيسري مبادرات الشمول الرقمي من أجل السكان 184

 PP-14  PP-18 الطريان املدين التتبع العاملي للرحالت اجلوية يف185

تدابري كفالة ب حاد الدويل لالتصاالت فيما يتعلقتعزيز دور االت186
 أنشطة الفضاء اخلارجي وبناء الثقة يف الشفافية

PP-14 PP-18  

 بشأن وبلورة رؤية مستقبلية حاليةال منهجياتال استعراض187
 ميةاألكادي واهليئات منتسبنيوال القطاعات أعضاء مشاركة

 لالتصاالت الدويل حاداالت أنشطة يف

PP-14  PP-18 

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  أجهزةمكافحة 188
 الزائفة

PP-14 PP-18  

األجهزة املتنقلة مكافحة سرقة  مساعدة الدول األعضاء يف189
 ومنعها

PP-14 PP-18  

مواجهة سوء استغالل وسوء استعمال موارد الرتقيم الدولية 190
 لالتصاالت

PP-14   
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  PP-14 PP-18 حاد الثالثةاسرتاتيجية تنسيق اجلهود بني قطاعات االت191

مذكرات تفاهم ذات تبعات مالية و/أو  حاد يفمشاركة االت192
 اسرتاتيجية

PP-14  PP-18 

   PP-14 إعادة بناء قطاع االتصاالت لديه دعم ومساعدة العراق يف193

 PP-14  PP-18 األجل الطويل حاد يفاخليارات املتاحة بشأن مباين مقر االت194

   PP-14 الذكية إفريقيا إعالن تنفيذ195

  PP-14 PP-18 محاية مستعملي/مستهلكي خدمات االتصاالت196

تمعات الذكية املستدامة197   PP-14 PP-18 تيسري إنرتنت األشياء واملدن وا

متكني الشباب من خالل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 198
 واالتصاالت

PP-14 PP-18  

جمال الشبكات  النهوض باجلهود الرامية إىل بناء القدرات يف199
 البلدان النامية يف (SDN)املعرفة بالربجميات 

PP-14   

من أجل التنمية العاملية  2030 برنامج التوصيل يف200
لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك 

 النطاق العريض، لصاحل التنمية املستدامة

PP-14 PP-18  

تطبيقات تكنولوجيا املعلومات  يئة بيئة مؤاتية لنشر واستعمال201
 واالتصاالت

PP-14 PP-18  
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لكسر سلسلة  استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت202
 الطوارئ املتعلقة بالصحة مثل انتقال فريوس إيبوال

PP-14  PP-18 

  PP-14 PP-18 التوصيلية بشبكات النطاق العريض203

ّ       لسد  فجوة  استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت204   
 الشمول املايل

PP-18   

دور االحتاد يف تشجيع االبتكار القائم على 205
االقتصاد لدعم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

تمع الرقميني  وا

PP-18   

   PP-18 (OTT)                 ّ             اخلدمات املتاحة حبر ية على اإلنرتنت206

   PP-18 اكتشافات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتجريدة االحتاد: 207

رؤساء األفرقة االستشارية وجلان الدراسات واألفرقة تعيني 208
م، واملد األخرى م ةالتابعة للقطاعات ونوا  القصوى لواليا

PP-18   

   PP-18 يف أعمال االحتاد الصغرية واملتوسطة تشجيع مشاركة الشركات209

 لنظام التسجيلدور االحتاد الدويل لالتصاالت كسلطة إشرافية 210
 ألصول الفضاء مبوجب الربوتوكول املتعلق بالفضاء الدويل

PP-18   

االتصاالت  ي            َ للنهوض بقطاع   M3Du 2025دعم مبادرة العراق 211
 وتكنولوجيا املعلومات

PP-18   

   PP-18 املستقبلمباين مقر االحتاد يف 212

     PP-18 وتروجيها وتعزيزها           ِ َ                      تدابري حتسني م ن ح االحتاد الدويل لالتصاالت213
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 الدويل لالتصاالت واتفاقيته املتعلقة بدستور االحتاد الوثائقإيداع  1
 )1992(جنيف، 

PP-94   

   PP-94 األخبار وحق االتصال نشرحرية  2

   PP-94 املعاملة املؤاتية للبلدان النامية 3

   PP-02 املندوبني املفوضنيبيانات السياسة العامة يف مؤمترات  4

تقدمي أول تقرير للجنة أوراق االعتماد إىل مؤمتر املندوبني  5
 املفوضني

PP-02   

لس 6    PP-02 التناوب بني الدول األعضاء يف ا

دور االحتاد الدويل لالتصاالت يف دعم استخدام تكنولوجيا  7
 املعلومات واالتصاالت ملكافحة اإلجتار باألشخاص

PP-18   
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