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  قطاع االتصاالت الراديوية مساهمة

 نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلوماتتنفيذ في 
(2012) 

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 إذ تضع يف اعتبارها

 ؛(WSIS)النواتج ذات الصلة ملرحليت القمة العاملية جملتمع املعلومات  ( أ 
اليت اعتمدت يف مؤمتر املندوبني املفوضني  ،نواتج ذات الصلة ملرحليت القمةالالقرارات واملقررات ذات الصلة بتنفيذ  ب(

 :2010))غواداالخارا، 
ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد  2010))املراجع يف غواداالخارا،  71القرار  ’1‘

 ؛2012-2015 للفرتة
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن  2010))املراجع يف غواداالخارا،  139القرار  ’2‘

 ؛وبناء جمتمع معلومات شامل للجميع واالتصاالت من أجل سد الفجوة الرقمية
دور االحتاد يف تنفيذ نواتج القمة ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن  2010))املراجع يف غواداالخارا،  140القرار  ’3‘

 ؛العاملية جملتمع املعلومات
يف تنفيذ االحتاد لنواتج القمة ذات الصلة، وتكييف دور االحتاد  (ITU-R)دور قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد  ج(

)البنية التحتية للمعلومات  2جيمتصاالت من أجل بناء جمتمع املعلومات، اما يف ذل  تنفيذ خطو  العمل لالووضع معايري 
)البيئة التمكينية( من برنامج  6جيمبناء الثقة واألمن يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت( و ) 5جيمواالتصاالت( و 
النطاق واستخدام مرافق االتصاالت الراديوية/تكنولوجيا املعلومات تطوير االتصاالت عريضة الذي يشمل عمل تونس، 

 واالتصاالت للوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها يف حاالت الطوارئ وتغري املناخ،
 تقروإذ 

 ؛(WTDC)للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  2010)آباد،  )املراجع يف حيدر 30القرار ب ( أ 
لكي يشرف على مجيع أنشطة  (WG-WSIS)بالقمة العاملية جملتمع املعلومات  ا  ريق عمل معنيأن اجمللس أنشأ فب ب(

 االحتاد من أجل تنفيذ نواتج القمة؛
بشأن مسامهة قطاع تقييس  (WTSA)للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت  2008))جوهانسربغ،  75القرار ب ج(

فريق  خمصص بشأن قضايا السياسات العامة املتعلقة باإلنرتنت كجزء ال يتجزأ مناالتصاالت يف تنفيذ نواتج القمة وإنشاء فريق 
  ؛(WG-WSIS) العمل التابع للمجلس واملعين بالقمة العاملية جملتمع املعلومات

 ؛1334و 1332 القراران، اما فيها 2011لعام  جملس االحتادالقرارات ذات الصلة الصادرة عن دورة ب ( د
أجل  من 2010 نشطة واملبادرات اإلقليمية ااجارية وفقا  لقرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعامالربامج واألب (ه 

 سد الفجوة الرقمية؛



2 

املعين التابع للمجلس و األعمال ذات الصلة اليت أجنزها االحتاد بالفعل أو اليت سيقوم هبا بتوجيه من فريق العمل ب (و
 بالقمة العاملية جملتمع املعلومات من أجل تنفيذ نواتج القمة، 

 وإذ تالحظ
أن األمني العام لالحتاد قد أنشأ فريق مهام يف االحتاد للقمة العاملية جملتمع املعلومات يتمثل دوره يف صياغة  ( أ 

على النحو الوارد يف الفقرة "إذ يالحظ" من قرار  ةاالسرتاتيجيات وتنسيق سياسات االحتاد وأنشطته فيما يتعلق بالقمة العاملي
 ؛2008))املراجع يف  1282 اجمللس
على االحتاد إمتام أن  2010))املراجع يف غواداالخارا،  140أن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد، قرر اموجب قراره  ب(

 ،2014 تعنيه يف اليتاملعلومات التقرير املتعلق بتنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع 
 تقرر

وأنشطة املتابعة العاملية جملتمع املعلومات مواصلة أعمال قطاع االتصاالت الراديوية بشأن تنفيذ نواتج القمة  1
 واليته؛ إطار يف
أن ينفذ قطاع االتصاالت الراديوية األنشطة اليت تقع ضمن واليته وأن يشارك مع أصحاب املصلحة اآلخرين  2

 تنفيذ مجيع خطو  العمل ذات الصلة ونواتج القمة األخرى،حسب االقتضاء يف 
 تكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

املعين بالقمة املخص شامل عن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية املتعلقة التابع للمجلس و بتزويد فريق العمل  1
 بتنفيذ نواتج القمة وقرارات مؤمتر املندوبني املفوضني واجمللس؛

 ؛2010) )املراجع يف غواداالخارا، 140دماج األعمال املتعلقة بتنفيذ نواتج القمة يف اخلطة التشغيلية للقطاع وفقا  للقرار بإ 2
 باختاذ اإلجراءات املناسبة لتنفيذ هذا القرار، 3

 دعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعت
الصلة والفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية تقدمي مسامهات إىل اجان دراسات االتصاالت الراديوية ذات إىل  1

 بشأن تنفيذ نواتج القمة ضمن والية االحتاد؛
دعم مدير مكتب االتصاالت الراديوية والتعاون معه يف تنفيذ نواتج القمة ذات الصلة يف قطاع إىل  2

 الراديوية. االتصاالت


