
 ITU-R  48-1  رارـالق
 ل لجان دراسات االتصاالت الراديويةاعمأتقوية الحضور اإلقليمي في 

(2007-2000) 

 الحتاد الدويل لالتصاالت،إن مجعية االتصاالت الراديوية ل
 إذ تضع يف اعتبارها

من الدستور وأن ذلك يشمل  3القطاعات منصوص عليها يف املادة أعضاء الدول األعضاء و  وواجباتأن حقوق  أ ( 
 قطاع االتصاالت الراديوية؛ أعمالملشاركة يف يف تكافؤ إمكانية اقوق احل

قليمي اإلضور احل يقضي بتعزيزالذي  (2002املراجع يف مراكش، ) 25القرار  عّدل املندوبني املفوضني أن مؤمتر ب(
 أعمال االحتاد الدويل لالتصاالت؛ يف
دراسات قطاع جلان  أعماليف املشاركة يف جتد صعوبة بعيدة عن جنيف، البلدان ال، و الناميةبلدان ال أن العديد من ج(

 االتصاالت الراديوية،
 كذلك  يف اعتبارها تضعوإذ 

 ،عبئاً عليهلالحتاد وليس  مبثابة مكسباالت أنه ينبغي النظر إىل احلضور اإلقليمي لالحتاد الدويل لالتص ( أ 
 تدركوإذ 

أنشطة قطاع  يف املشاركة يفتواجه صعوبة صارمة،  ميزانيةالكثري من البلدان، ال سيما البلدان النامية اليت لديها قيود  أن ( أ 
 االتصاالت الراديوية، مبا يف ذلك اجتماعات جلان دراسات االتصاالت الراديوية؛

وذلك الذي اختذه مؤمتر املندوبني  (Rev.WRC-2000) 72املقرر الذي اختذه املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية أن  ب(
تقدمي سبل بشأن بإجراء مشاورات بتكليف مدير مكتب االتصاالت الراديوية  (2002)املراجع يف مراكش،  80املفوضني يف قراره 

التصاالت الراديوية، وأن تتوىل جلان دراسات االتصاالت الراديوية لرات عاملية مقبلة ا تقو  به من استعدادات ملؤمتملاملساعدة 
 ها  من تلك االستعدادات؛ جبزءالقيا  

بالنسبة  من االعتبارات الرئيسيةالكفاءة والفعالية  مما جيعلأن موارد قطاع االتصاالت الراديوية واألعضاء حمدودة،  ج(
 ،اد الدويل االتصاالتاالحتلألنشطة اليت يضطلع هبا 
 وإذ تالحظ

( حدد الوظائف العامة للحضور اإلقليمي 2006املراجع يف أنطاليا، املفوضني ) املندوبني الصادر عن مؤمتر 25القرار  أن أ ( 
 بتقييم مفصل للحضور اإلقليمي بغية حتسني هيكله وإدارته؛ طالبو 

على احلاجة إىل مواءمة تنظيم احلضور اإلقليمي وأنشطته مع احتياجات  أن اجمللس أكد يف دوراته مؤخراً على ذلك، مشدداً  ب(
سيما عن طريق  كل إقليم وأولوياته، عالوة على احلاجة إىل تقوية احلضور اإلقليمي بتعزيز فائدته وفعاليته يف مجيع أقاليم العامل، وال

 اليت يضطلع هبا االحتاد الدويل لالتصاالت،توسيع نطاق أنشطته، حيثما كان ذلك مالئماً، لكي يضم مجيع األنشطة 



2 

 ررـتق
( وخاصة يف 2006)املراجع يف أنطاليا،  25يتعاون يف تنفيذ القرار  أن تطلب إىل مدير مكتب االتصاالت الراديوية أن 1

 أعمال التقييم من أجل إجناز أهداف تعزيز احلضور اإلقليمي؛
تعزيز قدرة املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق التابعة لالحتاد الدويل أن تتعاون مع مدير مكتب تنمية االتصاالت يف  2

تقدمي الدعم ألنشطة جلان الدراسات، عالوة على اخلربة الضرورية، لتقوية التعاون والتنسيق مع املنظمات  علىلالتصاالت 
 طاع االتصاالت الراديوية.يف أنشطة قوأعضاء القطاع الصلة ولتيسري مشاركة مجيع الدول األعضاء  ذاتاإلقليمية 

___________ 


