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 i المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 

 حتوياتمالجدول 

 2014لتنمية االتصاالت لعام  العاملي للمؤمترالرئيسية للتقرير النهائي  اخلطوط

 الصفحة

 1  ............................. وهيكله رمسيا وافتتاحه للمؤمتر التحضريية األعمال - مقـدمة

 21  ............................................................ دبـي إعـالن - ألف اجلـزء

 28  ................. لالحتاد االسرتاتيجية اخلطة يف االتصاالت تنمية قطاع مسامهة - بـاء اجلـزء

 40  ......... 2016-2019 للفرتة  لالحتاد االسرتاتيجية اخلطة مصطلحات مسرد ملحق

 42  ................................. الست رمسيةال اللغات جبميع املصطلحات قائمة

 43  ........................................................ ديب عمل خطة - جيـم اجلـزء

 43  ........................................................ مقدمة  -  1 القسـم

 51  .............................................. والنواتج األهداف  -  2 القسـم

 كنولوجيات/ االتصاالت تنمية قضايا بشأن الدويل التعاون تعزيز - 1 اهلدف
 51  ............................................... واالتصاالت املعلومات

 واالتصاالت وماتاملعل تكنولوجيا لتنمية مؤاتية متكينية بيئة تعزيز - 2 دفاهل
 واالتصاالت املعلومات  تكنولوجيا/االتصاالت شبكات تنمية وتعزيز

 56  ......... يةالتقييس الفجوة سد ذلك يف مبا  املناسبة، واخلدمات والتطبيقات

 ملعلوماتا تكنولوجيا/االتصاالت استخدام يف واألمن الثقة تعزيز - 3 اهلدف
 77  ........................ املناسبة واخلدمات التطبيقات ونشر واالتصاالت

 وتعزيز ءاتوإحصا بيانات وتوفري واملؤسسية البشرية القدرات بناء - 4 اهلدف
 90  ... اخلاصة االحتياجات ذات للبلدان مركزة مساعدة وتقدمي الرقمي الشمول
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 111  ........................... واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
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 119  ....................................... إفريقيا ملنطقة اإلقليمية املبادرات

 124  ................................... األمريكتني ملنطقة اإلقليمية املبادرات

 128  ............................... العربية الدول منطقةل اإلقليمية راتمبادال

 133  ........................... اهلادئ واحمليط آسيا ملنطقة اإلقليمية املبادرات

 137  ....................... تقلةاملس الدول كومنولث  ملنطقة اإلقليمية املبادرات

 141  ........................................ أوروبا ملنطقة اإلقليمية املبادرات

 145  .............................................. والتوصيات القرارات - 4 القسـم

 االتصاالت تنمية لقطاع الداخلي النظام - )2014 ديب، يف املراَجع( 1 القـرار
 145  ....................................... لالتصاالت الدويل لالحتاد التابع

 193  .............. الدراسات جلان إنشاء - )2014 ديب، يف املراَجع( 2 القـرار

 ةأنشط يف النامية البلدان مشاركة تعزيز - )2014 ديب، يف املراَجع( 5 القـرار
 200  .............................................................. االحتاد

 205  . ونشرها واإلحصاءات املعلومات مجع - )2014 ديب، يف املراَجع( 8 القـرار

 البلدان سيما ال البلدان، مشاركة - )2014 ديب، يف املراَجع( 9 القـرار
 210  ............................................... الطيف إدارة يف النامية،

 اإلدارة لربامج املايل الدعم - )2010 آباد، حيدر يف املراَجع( 10 القـرار
 222  ...................................................... للطيف الوطنية
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 تكنولوجيا/االتصاالت خدمات - )2014 ديب، يف املراَجع( 11 القـرار
 اخلدمات، إىل رتفتق واليت واملعزولة الريفية املناطق يف واالتصاالت املعلومات

تمعات ويف  225  ................................................ األصلية ا

 للتعجي والشراكات املوارد تعبئة - )2010 آباد، حيدر يف املراَجع( 13 القـرار
 228  ...................... واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت تنمية

 ونقل التطبيقي البحث - )2010 آباد، حيدر يف املراَجع( 15 القـرار
 229  .......................................................... التكنولوجيا

 اخلاصة واإلجراءات التدابري - )2010 آباد، حيدر يف املراَجع( 16 القـرار
 غري ناميةال والبلدان النامية الصغرية اجلزرية والدول منواً  البلدان أقل لصاحل

ا متر اليت والبلدان الساحلية  233  ...................... انتقالية مبرحلة اقتصادا

 لىع إقليمياً  املعتمدة املبادرات تنفيذ - )2014 ديب، يف املراَجع( 17 القـرار
 237  ........................... والعاملية واألقاليمية واإلقليمية الوطنية األصعدة

 إىل اخلاصة التقنية املساعدة تقدمي - )2014 ديب، يف املراَجع( 18 القـرار
 242  ............................................................ فلسطني

 متييزي غري أساس على النفاذ - )2010 آباد، حيدر يف املراَجع( 20 القـرار
او  احلديثة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/ االتصاالت وسائل إىل  خدما
 247  ........................................... تطبيقات من ا يتصل وما

 املنظمات مع والتعاون التنسيق - )2010 آباد، حيدر يف املراَجع( 21 القـرار
 250  ............................................................ اإلقليمية

 شبكات يف البديلة النداء إجراءات - )2014 ديب، يف املراَجع( 22 ارالقـر 
 االتصاالت خدمات إيرادات وتوزيع منشئها وحتديد الدولية االتصاالت

 254  .............................................................. الدولية
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 261  .......... باإلنرتنت الدويل التوصيل رسوم حتديد ومبادئ النامية البلدان يف

 لتنمية االستشاري الفريق تفويض - )2014 ديب، يف املراَجع( 24 القـرار
 268  .............. االتصاالت لتنمية العاملية املؤمترات بني للتصرف االتصاالت

 ذات للبلدان املساعدة تقدمي - )2010 آباد، حيدر يف املراَجع( 25 القـرار
 راطية،الدميق الكونغو مجهورية  بوروندي، أفغانستان،: اخلاصة االحتياجات

 سرياليون، اندا،رو   ليبرييا، هاييت، بيساو،-غينيا غينيا، إثيوبيا، إريرتيا،
 273  .............................................. ليشيت-تيمور الصومال،

 ذات للبلدان املساعدة تقدمي - )2006 الدوحة، يف املراَجع( 26 القـرار
 276  ....................................... أفغانستان: اخلاصة االحتياجات

 املنظمات أو الكيانات قبول - )2010 آباد، حيدر يف املراَجع( 27 القـرار
 الدويل اداالحت يف االتصاالت تنمية قطاع أعمال يف منتسب بصفة للمشاركة

 279  ......................................................... لالتصاالت

 لالحتاد االتصاالت تنمية قطاع دور - )2014 ديب، يف املراَجع( 30 القـرار
 281  .......... لوماتاملع تمع العاملية القمة نتائج تنفيذ يف لالتصاالت الدويل

 اإلقليمية التحضريية األعمال - )2010 آباد، حيدر يف املراَجع( 31 القـرار
 289  .................................... االتصاالت لتنمية العاملية للمؤمترات

 بشأن واإلقليمي الدويل التعاون - )2010 آباد، حيدر يف املراَجع( 32 القـرار
 293  ................................................... اإلقليمية املبادرات

 صربيا إىل والدعم املساعدة تقدمي - )2014 ديب، يف املراَجع( 33 القـرار
 297  ........... الدمار أصابه الذي اإلذاعي للبث العمومي نظامها بناء إلعادة
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 الصفحة

 املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت دور - )2014 ديب، يف املراَجع( 34 القـرار
 اإلنقاذ لياتعم ويف حبدوثها املبكر واإلنذار للكوارث التأهب يف واالتصاالت

 300  ............................. هلا والتصدي آثارها من والتخفيف واإلغاثة

 تكنولوجيا قطاع تنمية دعم - )2010 آباد، حيدر يف املراَجع( 35 القـرار
 313  ....................................... اإلفريقي واالتصاالت املعلومات

 اإلفريقي االحتاد دعم - )2010 آباد، حيدر يف املراَجع( 36 القـرار
 319  .................................................. (ATU) لالتصاالت

 320  ............... الرقمية الفجوة سد - )2014 ديب، يف، املراَجع( 37 القـرار

 الشباب منتدى تطوير - )2010 آباد، حيدر يف املراَجع( 38 القـرار
 328  ........................................... االتصاالت تنمية مكتب يف

  ملع وخطة لألمريكتني التوصيلية برنامج - 2002) إسطنبول،( 39 القـرار
 329  ............................................................... كيتو

 331  . القدرات بناء مببادرات املعين الفريق - )2014 ديب، يف املراَجع( 40 القـرار

 االتصاالت أنظمة تنفيذ يف مساعدةال - )2014 ديب، يف املراَجع( 43 القـرار
 336  ............................................... (IMT) الدولية متنقلةال

 األمن جمال يف التعاون لتعزيز آليات - )2014 ديب، يف املراَجع( 45 القـرار
 341  ....................... االقتحامية الرسائل مكافحة ذلك يف مبا السيرباين،

 ملالعا يف األصليني السكان جمتمعات مساعدة - )2006 الدوحة،( 46 القـرار
 351  . تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا بواسطة املعلومات جمتمع إقامة: وتعزيزها
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 الصفحة
 لدويلا االحتاد بتوصيات املعرفة حتسني - )2014 ديب، يف املراَجع( 47 القـرار

 املطابقة ختباراتا ذلك يف مبا النامية، البلدان يف الفّعال وتطبيقها لالتصاالت
 354  ......... االحتاد توصيات مبوجب املصنعة للتجهيزات البيين التشغيل وقابلية

 اهليئات بني التعاون تعزيز - )2010 آباد، حيدر يف املراَجع( 48 القـرار
 360  ................................................. لالتصاالت التنظيمية

 املعلومات لتكنولوجيا األمثل التكامل - )2014 ديب، يف املراَجع( 50 القـرار
 364  ......................................................... واالتصاالت

  للعراق والدعم املساعدة تقدمي - )2010 آباد، حيدر يف املراَجع( 51 القـرار
 367  ......................... لالتصاالت العمومية أنظمته وتأهيل بناء إلعادة

 االتصاالت تنمية قطاع دور تعزيز - )2014 ديب، يف املراَجع( 52 القـرار
 370  ........................... منفذة وكالة بصفته لالتصاالت الدويل لالحتاد

 إلعداد واملايل االسرتاتيجي اإلطار - )2014 ديب، يف املراَجع( 53 القـرار
 374  ................................................ ديب عمل خطة وتنفيذ

 املعلومات تكنولوجيا تطبيقات - )2014 ديب، يف املراَجع( 54 القـرار
 379  ......................................................... واالتصاالت

 نم اجلنسني بني املساواة منظور تعميم - )2014 ديب، يف َجعاملرا( 55 القـرار
 385  .......................... املساواة على قائم شامل معلومات جمتمع أجل

 393  . الصومال إىل املساعدة تقدمي - )2010 آباد، حيدر يف املراَجع( 57 القـرار

 اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ إمكانية - )2014 ديب، يف املراَجع( 58 القـرار
 اذنف ذلك يف مبا واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل

 396  ................................. بالعمر املتصلة اإلعاقة ذوي األشخاص

 بني فيما والتعاون التنسيق تعزيز - )2014 ديب، يف املراَجع( 59 القـرار
 هتماماال ذات املسائل بشأن لالتصاالت الدويل لالحتاد الثالثة القطاعات
 411  ............................................................. املشرتك
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 الظروف ذات للبلدان املساعدة تقدمي - )2010 آباد، حيدر( 60 القـرار
 415  ....................................................... هاييت: اخلاصة

 التابعة الدراسات جلان رؤساء تعيني - )2014 ديب، يف املراَجع( 61 القـرار
م لالتصاالت الدويل لالحتاد االتصاالت تنمية لقطاع  الفريق ورئيس ونوا

 418  .......... واليتهم ملدة األقصى واحلد ونوابه، االتصاالت لتنمية االستشاري

 بالتعرض املتعلقة القياس مشاكل - )2014 ديب، يف املراَجع( 62 القـرار
 429  .................................... الكهرمغنطيسية للمجاالت البشري

 اإلنرتنت بروتوكول عناوين توزيع - )2014 ديب، يف املراَجع( 63 القـرار
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 433  ..................................................... النامية البلدان يف

 مستهلكي/مستعملي ودعم محاية - )2014 ديب، يف املراَجع( 64 القـرار
 437  .................. واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/ االتصاالت خدمات

 ةالصحي الرعاية خدمات إىل النفاذ حتسني - )2010 آباد، حيدر( 65 القـرار
 441  ............................ واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا باستعمال

 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا - )2014 ديب، يف املراَجع( 66 القـرار
 442  .......................................................... املناخ وتغري

 لالحتاد االتصاالت تنمية قطاع دور - )2014 ديب، يف املراَجع( 67 القـرار
 453  ......................... اخلط على األطفال محاية يف لالتصاالت الدويل

 ضمن األصلية الشعوب مساعدة - )2014 ديب، يف املراَجع( 68 القـرار
 461  .................... الصلة ذات براجمه يف االتصاالت تنمية مكتب أنشطة

 وطنية استجابة أفرقة إنشاء تيسري - )2014 ديب، يف املراَجع( 69 القـرار
 465  ......... نهابي فيما والتعاون النامية، البلدان يف خاصة احلاسوبية، للحوادث
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 1 المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 

 دمةـمق

 وهيكله رسمياوافتتاحه  للمؤتمراألعمال التحضيرية 

 خلفية 1

من  (WTDC-14) 2014عقد االحتاد الدويل لالتصاالت املؤمتر العاملي السادس لتنمية االتصاالت لعام 
 1300واجتذب املؤمتر أكثر من  ديب، اإلمارات العربية املتحدة. يف 2014 أبريل 10إىل  مارس 30

ثًال من مم 89ممثلني من فلسطني؛ و 9وبلداً  137مندوب حكومي من  1100مشارك منهم أكثر من 
كياناً من الكيانات ذات العالقة باالتصاالت؛  14ممثالً من  32وكياناً من القطاعني العام واخلاص؛   42
سامهات املؤمتر وامل يف . وميكن االطالع على قائمة املشاركنيمنظمة إقليمية ودولية 33من ممثًال  73و

  en-C-WTDC14-http://www.itu.int/md/D10/0119املوقع اإللكرتوين للمؤمتر:  يف اليت قدمت فيه

تتيح املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت الفرصة لألعضاء ملناقشة آخر اجتاهات تنمية 
 الحتادلاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتديد أولويات قطاع تنمية االتصاالت التابع 

املبادرات  يف الفرتة الواقعة بني مؤمترين عامليني لتنمية االتصاالت. كما تتيح هذه املؤمترات الفرصة للنظر يف
اليت ُوضعت على الصعيد اإلقليمي خالل العملية التحضريية ودجمها ضمن اجلهود واخلطط اإلمنائية على 

قطاع أعمال  يف السبيل للمضي قدماً  2014 االت لعامالصعيد العاملي. وميهد املؤمتر العاملي لتنمية االتص
 .2015-2018للفرتة  (BDT)ومكتب تنمية االتصاالت  (ITU-D) تنمية االتصاالت

 وكانت أهداف املؤمتر كما يلي:

ا املؤمتر  • اعتماد إعالن ديب لتسليط الضوء على االستنتاجات واألولويات الرئيسية اليت خرج 
 جمال التنمية وأهدافه االسرتاتيجية.  يف لرسالة االحتاد وتعزيز الدعم السياسي
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-2019 اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة يف قطاع تنمية االتصاالتاالتفاق على مسامهة  •
بوسان، مجهورية   يف ، اليت سينظر فيها املؤمتر القادم للمندوبني املفوضني املزمع عقده2016
 .2014 أكتوبر يف كوريا،

الحتاد ا يف اليت ترمي إىل مواءمة عمل قطاع تنمية االتصاالت (DuAP)اد خطة عمل ديب اعتم •
مع األهداف االسرتاتيجية لالحتاد بغية مساعدة أعضاء االحتاد، ال سيما البلدان النامية، على 

 تناداً إىلذلك ما يلي، اس يف االستفادة الكاملة من مزايا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا
 ج اإلدارة القائمة على النتائج:

ا  • النواتج الكفيلة بالوفاء باألهداف االسرتاتيجية لقطاع تنمية االتصاالت وما يرتبط 
 .(KPI)من نتائج منشودة ومن مؤشرات األداء الرئيسية 

مبادرات إقليمية من أجل إفريقيا واألمريكتني والدول العربية وآسيا واحمليط اهلادئ  •
 لث الدول املستقلة وأوروبا، إضافًة إىل مبادئ توجيهية لتنفيذها. وكومنو 

 قرارات وتوصيات جديدة ومراَجعة لدعم حتقيق األهداف.  •

 مسائل جديدة ومراَجعة لكي تدرسها جلان الدراسات التابعة لقطاع تنمية االتصاالت •
 التالية. فرتة الدراسة يف

 (WTDC-14) 2014ة االتصاالت لعام لتنمي العالمي للمؤتمرعملية التحضير  2

كجزء   2013عام  يف جمموعة من ستة اجتماعات حتضريية إقليمية باالحتادنّظم قطاع تنمية االتصاالت 
القرار  يف 2010من عملية التحضري للمؤمتر، وذلك وفقاً ملا طلب املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 

 اجلدول التايل: يف هو مبّني  ما)، ك2010 حيدر آباد، يف املراَجع( 31
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 التقارير الرئيس االجتماعات المنطقة
  السيد باروك فان بريسي، 2013أكتوبر  2-4 أكرا (غانا) إفريقيا

مدير عام هيئة االتصاالت 
 الوطنية،

 غانا

1اتقرير اجتماع أكر

 مونتيفيديو األمريكتان
 (أوروغواي)

أغسطس  22-20
2013 

  ،كرميانالسيد روبرتو  
 وزير الصناعة والطاقة والتعدين،

 أوروغواي

تقرير اجتماع 
 2مونتيفيديو

املنامة الدول العربية
 (البحرين)

أكتوبر  31-29
2013 

  العامر، حممدالدكتور 
رئيس جملس إدارة هيئة تنظيم 

 البحريناالتصاالت، 

تقرير اجتماع 
 3املنامة

آسيا واحمليط 
 اهلادئ

بنوم بِْنه 
 (كمبوديا)

مايو  2 -أبريل  30
2013 

  السيد شني بون سني،
 وزير الدولة للربيد واالتصاالت،

 كمبوديا

تقرير اجتماع بنوم 
 4بنه

كومنوِلث 
الدول 
 املستقلة

شيسيناو 
 (مولدوفا)

فرباير  21-19
2013 

  السيد بافل برتوفيتش فيليب،
وزير تكنولوجيا املعلومات 

 مولدوفاواالتصاالت، 

تقرير اجتماع 
 5شيسيناو

بلغراد  أوروبا
 (ِصربيا)

نوفمرب  28-26
2013 

  السيد ستيفان الزاريفيتش،
وزير الدولة للتجارة اخلارجية 

 والداخلية واالتصاالت،
 ِصربيا

تقرير اجتماع 
 6بلغراد
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ه االجتماعات ، اجتمع رؤساء هذقليمية التحضريية الستة للمؤمترالناجح لالجتماعات اإلتنظيم وبعد ال
م  أفضل السبل لتوحيد نتائج االجتماعات حتضرياً  يف جنيف للنظر يف 2013ديسمرب  9يوم ونوا

). 2010آباد، حيدر  يف املراَجع( 31القرار  يف يقررمن  2الفقرة  يف ملا هو مطلوب للمؤمتر، وذلك وفقاً 
حممد العامر من مملكة البحرين، رئيسًا لالجتماع. واعتمد  االجتماع الدكتور يف وانتخب املشاركون

ة يتقرير رئيس االجتماع التنسيقي لالجتماعات التحضريية اإلقليمية إىل الفريق االستشاري لتنماالجتماع 
 7.(TDAG) االتصاالت

وعرضت نتائج كل اجتماع إقليمي حتضريي باتباع نفس اهليكل والنهج: الربامج (العدد والعناوين 
وجماالت األولوية)، واملبادرات اإلقليمية (األهداف والنتائج املتوقعة)، واملسائل املتعلقة بلجان الدراسات 

العمل واهليكل) ومقرتحات بشأن قرارات جديدة  (مقرتحات بشأن مسائل جديدة أو مراجعة، وأساليب
 أو مراجعة.

)، عقد 2010آباد،  حيدر يف املراَجع( 31من القرار  يقررمن  3الفقرة  يف وِطبقًا ملا هو مطلوب
(االجتماع الثامن عشر  2011-2014 للفرتة االجتماع األخري للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت

االجتماعات ، من أجل دراسة التقرير املوحد لنتائج 2013 ديسمرب 13ىل إ 11الفرتة من  يف للفريق)
تمدها الستة ومناقشته واعتماده بصيغته النهائية كوثيقة أساسية ُتدرج، بعد أن يعالتحضريية اإلقليمية 

العاملي  إىل املؤمترتقدميه  املزمعالتقرير اخلاص بتطبيق هذا القرار  يف الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت،
 لتنمية االتصاالت.

 َحَدثان عشية املؤمتر.وُعقد 

 جلسة إعالمية بشأن التخطيط االسرتاتيجي واإلدارة القائمة على النتائج
، جلسة إعالمية للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت بشأن التخطيط 2014مارس  29ُعقدت يوم السبت 

م املتحدة بالكامل. منظومة األم يف منهجية جيري تنفيذها االسرتاتيجي واإلدارة القائمة على النتائج، وهي
العرض مقدمة شاملة لعملية التخطيط االسرتاتيجي لقطاع تنمية االتصاالت، مع تسليط الضوء وتضمن 

إلطار االحتاد اخلاص باإلدارة القائمة على النتائج. وتناول العرض بالشرح كذلك العناصر الرئيسية على 
فاءة والشفافية حتسني الفعالية والك يف لالجتماعات اإلقليمية التحضريية واملتمثلةاألهداف األساسية 

الغايات  صياغة حتسني يف واملساءلة وكيف ميكن االنتقال بالرتكيز من األنشطة إىل النتائج أن يساعد
 .صداملقاو االسرتاتيجية واألهداف والنتائج والنواتج وحتسني تقييم إجنازها باستعمال املؤشرات 
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 تنفيذي بشأن النطاق العريض من أجل التنمية املستدامةعلى املستوى الحوار اسرتاتيجي 

التنفيذي بشأن النطاق العريض من أجل التنمية املستدامة يوم على املستوى ُعقد حوار اسرتاتيجي 
ات والفرص يمارس وأتاح للمندوبني منرباً من أجل مناقشة تفاعلية بشأن االجتاهات والتحد 29السبت، 

اخلاصة بقطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وقد رّكز احلوار، بشكل خاص، على 
رص املتاحة العامل، والتحديات والف يف االسرتاتيجيات والسياسات املوجهة حنو تنمية النطاق العريض

 عرب الشبكات عالية السرعة واخلدمات اإللكرتونية.

 مؤتمراالفتتاح الرسمي لل 3
حممد  املتحدة، السيد العربية اإلمارات االتصاالت بدولةهيئة تنظيم افتُتح املؤمتر بكلمة ترحيب من رئيس 

خرية، ديب خالل السنوات األ يف القمزي، الذي استدعى إىل الذاكرة عدة مؤمترات تابعة لالحتاد أقيمت
 فة هذه األحداث املهمة.اإلمارات باستضااالحتاد الذي عهد إىل دولة وتوجه بالشكر إىل 

الفرتة  يف االحتاد يف وافتهم املنية من املندوبني والزمالءاملؤمتر لدقيقة صمت تكرمياً ملن  يف ووقف املشاركون
 .حيدر آباد باهلند يف 2010املاضية منذ عقد املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 

نمية االتصاالت التابع قطاع تيبني مناذج ملموسة لدور  املؤمتر فيلم وثائقي قصري يف ُعرض على املشاركنيو 
تمعاتقطاعات مجيع ضمان متتع أرجاء العامل كافة على  يف مساعدة بلدان يف لالحتاد كٍل منها  يف ا

 بفوائد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

زانيا، مولدوفا وتنبان واألردن و بلغاريا وكوستاريكا واليا يف ويركز هذا الفيلم الوثائقي، الذي ُصورت مشاهده
كما يوضح،   .أعقاب وقوع الكوارث يف إنقاذ األرواح، خاصة يف على دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تمعات اقطاع تنمية االتصاالت التابع لالحتاد على سبيل املثال، كيف تفيد املساعدة اليت يقدمها  ملدارس وا
التوصيلية عن طريق متكني  يف سد الفجوة بني اجلنسني ويف النفاذ إىل اإلنرتنت، يف البلدان النامية يف النائية

متكني  يفو  عدد متزايد من الفتيات والنساء من اكتساب املهارات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تمع بشكل أفضل. يف األشخاص ذوي اإلعاقة من االندماج تاريكا  كوسمثال آخر، وضح رجل من   ويف ا

كيف متكن من اإلقالع عن التدخني من خالل النفاذ إىل مبادرة مشرتكة بني االحتاد ومنظمة الصحة العاملية 
. أما مقطع اليابان فركز على (m-cessation)من مبادرات الصحة املتنقلة تُعرف باسم اإلقالع املتنقل 

تنسيق عملية  لساتلية املتنقلة إلعانة السلطات علىتوفري معدات لالتصاالت ا يف املساعدة اليت قدمها االحتاد
 .2011 عام يف أعقاب الزلزال والتسونامي اللذين ضربا البالد يف اإلغاثة
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ن املؤمتر اجللسة االفتتاحية للدورة السادسة م يف وحتدث الدكتور محدون إ. توريه، األمني العام لالحتاد،
هذا  تناولهيركز املوضوع الذي يحتاد كل أربع سنوات، والذي العاملي لتنمية االتصاالت الذي ينظمه اال

"النطاق العريض من أجل التنمية املستدامة"، فناشد املشاركني أن ينضموا إىل االحتاد فيما على العام 
يبذل من جهود لضمان حتقق التوصيلية الشاملة عريضة النطاق، مشددًا على أمهية الشراكات بني 

 .حتقيق هذه الغايةسبيل  يف اصالقطاعني العام واخل

 مستقبلفحسب  بلوري لن املقبلني األسبوعني غضون يف هنا وحندده نقرره ماوصرح الدكتور توريه بأن "
 الشكلكذلك   بلورسي وإمنا املقبلة، األربع السنوات امتداد على واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تنمية
 ".فعلبال فيه نعيش الذي العامليتخذه  سوف الذي

 - وعلى وجه اخلصوص شبكات النطاق العريض -ومضى يقول "ولعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
التنمية  يف تفتح أمامنا أعظم فرصة سنحت لنا حىت اآلن لكي حنرز خطوات تقدم سريعة وبالغة األثر

 االجتماعية واالقتصادية على صعيد العامل.

ملوعد احملدد االتوقيت املناسب، مع إشرافنا على اللحظة الفارقة بني  يف وهلذا األمر أمهية بالغة ويتجلى
 ."2015العام القادم وبداية عملية التنمية فيما بعد عام  يف األهداف اإلمنائية لأللفيةلتحقيق 

واستمع احلضور إىل وصف الدكتور توريه لتطور مشهد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت "بأشكال غري 
، حيث أشار، على سبيل 2010عام  يف متوقعة" منذ انعقاد املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت عادية وغري

 هلائلعدد اشرتاكات خطوط االتصاالت الثابتة والنمو ا يف املثال، إىل التباين الصارخ بني االخنفاض
تقريبًا على مدى  اشرتاكمليار  2,2 املتنقلة، اليت زاد عددها مبقدار اخللوية اشرتاكات االتصاالت يف

ا.  الفرتة ذا

 وأضاف الدكتور توريه "وأما األخبار العظيمة بالنسبة إىل هذا املؤمتر، فهي أن كل هذا النمو تقريباً حدث
 ."صايف الزيادةاملائة من  يف 90العامل النامي، الذي تعزى إليه نسبة  يف
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من مستخدم مليون  817عامل النامي إىل الوبنيَّ أن اإلنرتنت سارت على نفس النمط، حيث ينتمي 
 مستخدم جديد لإلنرتنت على مدى السنوات األربع املاضية.مليار جمموع 

 واستحضر .ةكثري جهود  زال حباجة إىل  أن تقليص الفجوة الرقمية ماحمذرًا غري أن األمني العام أفاد 
اذ إىل اإلنرتنت، م يتمتعون بالنفهذا املقام، على سبيل املثال، أن أكثر من ثلثي سكان العامل املتقد يف

البلدان األقل منواً إىل الثلث. كما ذكر أن معدالت انتشار االتصاالت  يف بينما ال تصل نسبة نظرائهم
 2014 عامبداية  يف التوايلاملائة على  يف 74,8املائة و يف 27,2عريضة النطاق الثابتة واملتنقلة بلغت 

 البلدان النامية. يف املائة يف 19,8املائة و يف 6,1يت البلدان املتقدمة مقارنًة بنسب يف

موضوعاً للمؤمتر  'النطاق العريض من أجل التنمية املستدامة'وأضاف أنه "هلذه األسباب وقع االختيار على 
ق العريض بأن توسيع النفاذ إىل النطاعلى قناعة، مثلكم متاماً، العاملي لتنمية االتصاالت هذا العام. وأنا 

 ل التقدم االجتماعي واالقتصادي.سيعج

من التعليم  -وعندما حتقق شبكات النطاق العريض الوفورات بفضل الكفاءة عرب جماالت عديدة متعددة 
ا سرعان ما تعوض االستثمار فيها، حمدثة حلقة  -والرعاية الصحية إىل النقل واملياه والطاقة  من ثمرة مفإ

 رية."االستثمار واإلنتاجية والتنمية البش

وأعرب الدكتور توريه فيما يتعلق بتحقيق هذه األهداف عن تيقنه أن القطاع العام والقطاع اخلاص سوف 
 ا أن أحسنا العملتنفيذها، وقال "وقد سبق هلم ويف الُبىن التحتية الالزمة يف يعمالن يداً بيد لالستثمار

جمال  يف رة، وإنين أتطلع إىل إعادة الكبلدان العامل النامي يف استحداث الشبكات اخللوية املتنقلة يف
اكة للمساعدة إطار من الشر  يف النطاق العريض. كما أنين مقتنع أيضاً بأن القطاعني سوف يعمالن أيضاً 

على استحداث اخلدمات الالزمة اليت حيتاجها الناس، وأننا سوف نرى عاجًال تطوير وابتكار احملتوى 
الطلب. وعندما حيدث ذلك، سرعان ما سنرى ة تستحث يؤدي إىل حلقة مثمر الثري الذي سوف 

 وصول النطاق العريض إىل شىت أصقاع العامل النائية."
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نا. دعونا املؤمتر قائًال "دعونا نطلق العنان ألحالم يف ويف ختام كلمته، ناشد أمني عام االحتاد املشاركني
لومات ا أن تضمن لتكنولوجيا املعوضع برامج ومشاريع من شأ يف نتسلح باجلرأة. دعونا نعمل معاً 

 واالتصاالت أن توفر حقاً نوعية أفضل من العيش جلميع شعوب العامل."

 االحتاد، السيد براهيما سانو، كذلك إىل النمو السريع يف وأشار مدير مكتب تنمية االتصاالت
عرض تقريراً بأنه سيتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مدى السنوات األربع املاضية، وذكَّر  يف

وقت الحق خالل املؤمتر، وقال إن التقرير سريسي أساسًا متيناً  يف ‘من حيدر آباد إىل ديب’مرحليًا 
 التالية.األربع سنوات الدورة املصممة لتغطي خلطة عمل ديب 

 اد:حتبعض إجنازات االحتاد على مدى السنوات األربع املاضية فذكر منها أن االإىل السيد سانو وأشار 

تتبع البيئة زال ي من اهليئات التنظيمية وماعلى مستوى العامل زال نقطة التقاء أكرب جتمع  ما •
 التنظيمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويؤثر فيها؛

احلد من خماطر الكوارث والتأهب هلا والتصدي آلثارها من خالل  يف تقدمي املساعدة يف استمر •
حاالت الطوارئ وإعداد أنظمة اإلنذار املبكر حباالت  يف تصاالتتصميم خطط وطنية لال

 حاالت الطوارئ؛ يف الطوارئ وتطوير معدات لالتصاالت

إطار  يف قدم تدريبات ألكثر من مليون امرأة على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت •
 ؛Telecentre.orgمبادرة للتثقيف الرقمي للنساء أطلقت باالشرتاك مع مؤسسة 

 توصل ألول مرة إىل حتديد كمي حلجم الفجوة الرقمية بني الرجال والنساء؛ •

النتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية ولثالثة لقدم املساعدة خلمسة وعشرين بلدًا  •
 إدارة الطيف ورصده. يف وأربعني بلداً 

حتديداً وهي  ،كبرياً أطلقها والقت جناحاً  االتصاالت بالذكر ثالث مبادرات تنمية وخص مدير مكتب 
الرامية إىل مد فوائد تكنولوجيا االتصاالت  (m-Powering)االتصاالت املتنقلة لصاحل التنمية مبادرة 

تمع، ومنوذج التنمية املستدامة الذكية إلقامة رابط بني االتصاالت املناطق  يف املتنقلة لتعم مجيع شرائح ا
ا، وأكادميية الريفية والتنمية با ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحلد من خماطر الكوارث وإدار

تيح فرص ويستفاد منها كمنرب ي االحتاد اليت تدمج مجيع أنشطة االحتاد التدريبية حتت مظلة واحدة
 .قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التدريب
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اساً "مل يروا قط هاتفاً، وأناساً ال يعرفون ما هي اإلنرتنت، وأناساً غري أن السيد سانو ذكَّر بأن هناك أن
م" وبأن  يف ال يعرفون أن املائة من هؤالء  يف 92تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قدرة على تغيري حيا

زال  املنفصلني عن الشبكات يسكنون بلدانًا نامية. "وهذا هو سبب وجودنا هنا، فإجناز رسالتنا ما
 يداً."بع

 استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالطمئنان إليه يتصدر أولوياتنا يف وقال إن "بناء الثقة
يئة بيئات يف العمل أيضاً." واختتم بقوله "جيب علينا مواصلة العمل معاً  يف متكينية ترعى إطاراً  سبيل 

 لومات واالتصاالتالشامل إىل تكنولوجيا املع قانونيًا وتنظيميًا شفافًا لتحفيز االستثمار وتعزيز النفاذ
 كل مكان بتكلفة ميسورة." يف

ذا التقرير النصوص الكاملة للكلمات االفتتاحية.ويضم قسم ال  ملحقات 

 المؤتمرهيكل  4

 جلسته العامة األوىل اهليكل التايل للمؤمتر. يف اعتمد املؤمتر

 اجتماع رؤساء الوفود

من القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته، يعقد قبل اجللسة  49االختصاصات: وفقاً للرقم 
االفتتاحية للمؤمتر اجتماع لرؤساء الوفود الذين يقومون خالل االجتماع بإعداد جدول أعمال اجللسة 

، وعند هالعامة األوىل وإعداد مقرتحات بشأن تنظيم املؤمتر وبشأن الرؤساء ونواب الرؤساء للمؤمتر وجلان
 االقتضاء، فريق (أفرقة) عمل اجللسة العامة.

 جنة التوجيه: ل1اللجنة 

 وعددها، لساتاجل ترتيب وختطيط العمل، سري حبسن املرتبطة األمور مجيع : تنسيقاالختصاصات
 الوفود. بعض ألعضاء احملدود للعدد نظراً  اإلمكان قدر التزامن وجتنب
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العامة  اجللسة عمل وفريق (أفرقة) اللجان رؤساء من وكذلك ونوابه راملؤمت رئيس من اللجنة هذه تتألف
م.  ونوا

 يزانيةمالجنة مراقبة ل :2اللجنة 

 وإقرار وفحص لمندوبني،ل املتاحة العمل ووسائل املؤمتر بتنظيم املتعلقة الرتتيبات : حتديداالختصاصات
 النفقات موعجم عن العامة اجللسة إىل تقرير وتقدمي املؤمتر فرتة طوال املتكبدة النفقات حسابات
 املؤمتر. قرارات تنفيذ عن ستنشأ اليت التكاليف تقدير وكذلك للمؤمتر التقديرية

 األهداف :3اللجنة 

: استعراض وإقرار جدول األعمال وإعداد مقرتحات بشأن تنظيم العمل؛ واستعراض االختصاصات
املسائل  رات األداء األساسية املتعلقة باألهداف؛ واستعراضوإقرار النواتج والنتائج األساسية املتوقعة ومؤش

اليت تدرسها جلان الدراسات واملبادرات اإلقليمية ذات الصلة واملوافقة عليها، ووضع مبادئ توجيهية 
مالئمة لتنفيذها، واستعراض القرارات ذات الصلة واملوافقة عليها؛ والعمل على أن تكون النواتج متوافقة 

ج اإل  دارة القائمة على النتائج بغية حتسني فعالية اإلدارة ومساءلتها.مع 

 أساليب عمل قطاع تنمية االتصاالت :4اللجنة 

: استعراض وإقرار جدول األعمال وإعداد مقرتحات بشأن تنظيم العمل؛ وفحص االختصاصات
عمال جلان دراسات  أاملقرتحات واملسامهات املتعلقة بالتعاون بني األعضاء وتقييم أساليب العمل وسري

قطاع تنمية االتصاالت، وتقييم وحتديد اخليارات املتاحة لتحقيق التنفيذ األمثل للربامج وإقرار إجراء 
التغيريات املناسبة فيها بغية تعزيز التآزر بني املسائل اليت تدرسها جلان الدراسات والربامج واملبادرات 

 اإلقليمية.

 جنة الصياغةل :5اللجنة 

 الدويل لالحتاد لستا الرمسية اللغات يف املؤمتر استنتاجات تتضمن اليت النصوص مواءمة: صاصاتاالخت
 رفعها دف وذلك االحتاد، دستور من 22 املادة يف احملدد النحو على املعىن، تغيري دون لالتصاالت،

 إقرارها. أجل من العامة اجللسة إىل
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 مية االتصاالت واإلعالنفريق العمل: الخطة االستراتيجية لقطاع تن

اتيجية اخلطة االسرت  يف قطاع تنمية االتصاالت مسامهةعالن وإعداد اإلصياغة مشروع  االختصاصات:
 مفوضني.مقبل للمندوبني الال املؤمتراليت سيعتمدها  لالحتاد

 مالحظة توضيحية

ؤمتر العاملي جيوز للجلسة العامة للممن القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته  63وفقاً للرقم 
 أمور أحيلت إىل املؤمتر. يف لتنمية االتصاالت أن تشكل جلاناً للنظر

 المؤتمر في ماء الرؤساءأس 5
 جلسته العامة األوىل، انتخب الرؤساء ونواب الرؤساء التالية أمساؤهم: يف بعد أن اعتمد املؤمتر هيكله

 

 
  

 متحدة)م (اإلمارات العربية الحمد الغانالسيد م :املؤمتررئيس 
 زامبيا) مجهوريةموديندا ( -السيدة مارغاريت شالوي :املؤمترنواب رئيس 

 ألكسندر (جامايكا) -السيدة هيالري ستيوارت 
 مصر العربية) مجهوريةالسيدة نريمني السعدين ( 
 ملكة كمبوديا)السيد شكريا موا (م 
 لروسي)ا االحتادماعيلوف (السيد راشد إس 
 السويسري) االحتادالسيد فردريك رييل ( 

 1اللجنة 
 جنة التوجيه)(ل

م املؤمترتتألف من رئيس   ونوابه ورؤساء اللجان ونوا

 2اللجنة 
 ميزانية)جنة مراقبة ال(ل

 برسي (غانا) السيد باروك فان الرئيس:
مملكة العربية (الالسيد مشاري الصعب  نواب الرئيس:

 السعودية)
 (اليابان)السيد سويشريو سيكي 

 مجهوريةمادوف (السيد سوهراب يارح
 أذربيجان)
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 3اللجنة 
 )األهداف(

الربازيل  مجهوريةالسيد ماريو كانازا ( الرئيس:
 ية)االحتاد

 وغندا)أ مجهوريةالسيد باتريك مويسيغوا ( نواب الرئيس: 
 حمد بن عمر (تونس)السيد م 

 اهلند) مجهوريةبابو ( السيد كيشوري
 مجهوريةالسيد أملاس تيلنبايف (

 )غيزستانقري 
 4اللجنة 

أساليب عمل قطاع تنمية (
 )االتصاالت

 السيدة نور سولينا عبداهللا (ماليزيا) الرئيس:
يا نيجري  مجهوريةالسيدة لوليا إماكبور ( نواب الرئيس:

 ية)االحتاد
 السيد سيسيل ماكان (جامايكا)

 ملكة البحرين)(ميد عادل درويش الس
 الدكتور فادمي كابتور (أوكرانيا)

 5اللجنة 
 (جلنة الصياغة)

 السيدة لورانس بارياك (فرنسا) الرئيس:
 متحدةالسيد بول ناجاريان (الواليات ال نواب الرئيس:

 األمريكية)
 السودان) مجهوريةالسيد بابكر سعيد (
الصني  ريةمجهو السيدة يابنغ وانغ (

 الشعبية)
 اداالحتالربوفيسور فالدميري مينكني (

 الروسي)
 السيدة بالنكا غونزاليز (إسبانيا)

فريق العمل املعين باخلطة 
االسرتاتيجية لقطاع تنمية 

 االتصاالت وباإلعالن

 السيد فابيو بيجي (إيطاليا) الرئيس:
كوت   مجهوريةالسيد أبراهام دجيكو ( نواب الرئيس:

 ديفوار)
 السيدة جنان كرم (لبنان)

 السيدة كارمن بال (أسرتاليا)
  مجهوريةالسيد دارين توياكوف (

 كازاخستان)
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 رفيع المستوى وبيانات السياسة العامةالالجزء  6

،  ديب يف 2014 (WTDC-14)من املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  األوىلخالل األيام الثالثة 
سؤولون رفيعو مدعى إليها منصة خاصة يُ مبثابة  ورفيع املستوى، وهالجلسات عامة للجزء  بعأر ُكرست 
يت بشأن االجتاهات الناشئة واملسائل اللإلعراب عن آرائهم من الدول األعضاء وأعضاء القطاع املستوى 

ان االهتمام كتتسم بأمهية اسرتاتيجية لتنمية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. و 
 متحدثاً. 72بلغ عدد املتحدثني املسجلني  وقد، باجلزء رفيع املستوى كبرياً جداً 

م بالنيابة املؤمتر (تسعة منهم ألقيت بيا يف كلماتمتحدثاً رفيع املستوى بإلقاء   62وقد قام ما جمموعه  نا
حضور املؤمتر، منهم من ة سبع تمكن، مل يمتحدثاً  72عنهم). ومن بني القائمة األولية اليت تضمنت 

م كجزءبينما قدّ  ا مراعاةً  م ثالثة آخرون بيانا ضيق ل من أعمال اجلزء رفيع املستوى، ولكنهم مل يدلوا 
 الوقت.

القائمة  يف الذين وردت أمساؤهم 29البالغ  عدد الوزراء وكان معظم املتحدثني من الوزراء (من بني
من السفراء فكانوا ن أما الباقو )، متحدثني 6(م) أو نواب الوزراء ببيانا وزيرًا منهم 22، أدىل األولية

املنظمات  يف والرؤساء أو املدراء العامني هليئات التنظيم واألمناء العامني وكبار املسؤولني التنفيذيني
 30ول من املؤمتر (اليوم األ يف بلغ عدد املتحدثنيقد . و االحتاد يف قطاع تنمية االتصاالت يف عضاءاأل

 أبريل). 1(اليوم الثالث  يف متحدثني 8و ،مارس) 31(اليوم الثاين  يف متحدثاً  35متحدثاً، و 19 مارس)

لمستوى رفيع االالجزء إطار  في الجلسات العامة، في وأدليت بيانات السياسة العامة التالية
 للمؤتمر:

 ماتسعادة السيد عاطف حلمي، وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلو  -مصر  1)

سعادة السفري دانييل سيبولفيدا، املنسق األمريكي، السياسة الدولية  -الواليات املتحدة  2)
 لالتصاالت واملعلومات
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 املعلومات تعلي عباسوف، وزير االتصاالت وتكنولوجيا الدكتورسعادة  -أذربيجان  3)

 ربيدد الرقمي والالتنمية واالقتصان كوليديايت، وزير سعادة السيد جا -بوركينا فاصو  4)

علومات امل ت، وزير الربيد وتكنولوجيايهبرونو ناباين كون سعادة السيد -كوت ديفوار  5)
 االتصاالتو 

 كوت ديفوار يف ميةي، املدير العام للهيئة التنظعنه السيد بيل دييميليو نيابةً البيان بوقد أدىل  

 لوجياايل والبحث العلمي وتكنو العي، وزير التعليم الصاجلسعادة السيد توفيق  -تونس  6)
 ت واالتصالاملعلوما

تعاون املستشار اخلاص للوزير املسؤول عن ال، نيابًة عنه السيد حممد بن عمروقد أدىل بالبيان  
 الدويل

 التصاالتاتكنولوجيا املعلومات و سعادة السيد حممود فايزي، وزير  -مجهورية إيران اإلسالمية  7)

 االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات د جون نساسريا، وزيرسعادة السي -أوغندا  8)

 االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الدكتورة حصة اجلابر، وزيرةسعادة  -قطر  9)

 السيد شيخ مامادو أبيبوالي دياي، وزير االتصاالت واالقتصاد الرقميسعادة  -السنغال  10)

وزيرة االتصاالت والتكنولوجيات اجلديدة  ،هماري إدريسا سانغاري-سعادة السيد جان -مايل  11)
 للمعلومات

  سعادة الدكتور مينندرا براساد رجيال، وزير اإلعالم واالتصاالت -مجهورية نيبال  12)

سعادة الدكتور فوجيكا الزوفيك، نائب رئيس الوزراء ووزير جمتمع املعلومات  -اجلبل األسود  13)
 واالتصاالت

 أنوشا رمحن أمحد خان، وزيرة الدولة لتكنولوجيا املعلومات سعادة السيدة -باكستان  14)

 سعادة املهندس أمريزاي ساجنني، وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات -أفغانستان  15)
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 الواالتص املعلومات تتكنولوجياسعادة السيدة زهرة دردوري، وزيرة الربيد و  -اجلزائر  16)

 ا بنيامينا، وزير االتصاالت والنقل وتنمية السياحةسعادة السيد رمييت -كرييباين  17)

 م واالتصاالتو العل ةاين عبد اهللا عطية، وزير  ةسعادة الدكتور  -السودان  18)

 سعادة السيد أمحد شابري شيخ، وزير االتصاالت والوسائط املتعددة -ماليزيا  19)

وتقنيات  التشغيل والتكوين املهين ، وزيرسيدياشيخ ابده سعادة الدكتور إمساعيل  -موريتانيا  20)
 اإلعالم واالتصال

 ملعلوماتاالتصاالت وتكنولوجيا اسعادة السيد جيمي مرينغتورو، وزير  -بابوا غينيا اجلديدة  21)

 براهيم، وزير اإلعالم والربيد واالتصاالتإسعادة الدكتور حممد  -الصومال  22)

يد عبد اهللا آدو، مدير العالقات الدولية، وزارة الرب  براهيمإعنه السيد  وقد أدىل بالبيان نيابةً  
 واالتصاالت 

 سعادة السيد ماساهريو يوشيزاكي، نائب وزير تنسيق السياسات -اليابان  23)

كتب موقد أدىل بالبيان نيابًة عنه السيد سويشريو سيكي، املدير العام للشؤون الدولية،  
 ات واالتصاالتاالسرتاتيجية العاملية لتكنولوجيا املعلوم

وتقنية  هيئة االتصاالتسعادة السيد عبد اهللا الضراب، حمافظ  -اململكة العربية السعودية  24)
 املعلومات

 سعادة السيد بينغ شانغ، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا املعلومات -الصني  25)

االتصاالت جيا املعلومات و نائب وزير العلوم وتكنولو لوك يون، -سعادة السيد جونغ -مجهورية كوريا  26)
 والتخطيط املستقبلي

 سعادة السيد جورجي تودوروف، نائب وزير النقل وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -بلغاريا  27)
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 سعادة السيد فيتايل تارليف، نائب وزير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -مولدوفا  28)

 وبولس، نائب وزير البنية التحتية والنقل والشبكاتسعادة السيد ميخاليس باباد -اليونان  29)
 مجهورية اليونان اهليلينية يف

 االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ةالدين، وزير ناصر  ءصفا ةسعادة الدكتور  -فلسطني  30)

 السيدة ماغدالينا غاج، رئيسة مكتب االتصاالت اإللكرتونية -بولندا  31)

 الرئيس واملدير التنفيذي هليئة تنظيم االتصاالتاهللا،  د حبالدكتور عماسعادة  -لبنان  32)

 رواندا يف السيد فرانسوا رجييس غاتاراييحا، املدير العام، هيئة تنظيم املرافق -رواندا  33)

 جملس إدارة هيئة تنظيم االتصاالتالدكتور حممد العامر، رئيس سعادة  -البحرين  34)

 وزارة الصناعة الكندية، سياسات االتصاالتديرة العامة، السيدة باميال ميلر، امل -كندا  35)

وزارة االتصاالت  يف املدير العام لدائرة التعاون الدويلمساعيلوف، إالسيد رشيد  -االحتاد الروسي  36)
 واإلعالم

 جلنة تليكوموأمني رئيس فاروقي،  ف. السيد م. -اهلند  37)

كتب الفيدرايل املري ورئيس شعبة العالقات الدولية، سعادة السيد فريدريك رييل، سف -سويسرا  38)
 (OFCOM) لالتصاالت

 السيدة كايت براون، املديرة التنفيذية -مجعية اإلنرتنت  39)

السيدة خدجية الغرياين، سعادة  - (AICTO)املنظمة العربية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  40)
 األمني العام

 بيتش، املدير التنفيذي واملستشار العامالسيد بيرت  -شركة إنتل  41)
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 - امنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقي يف زلجملس توصيل شبكات األلياف البصرية للمن 42)
 ، الرئيساحلديثيالدكتور سليمان سعادة 

لس عنه وقد أدىل بالبيان نيابةً    السيد طوين املقدسي، عضو ا

(43 Alcatel-Lucent -  غويت، رئيسة قطاع الشؤون احلكومية العامليةالسيدة غابرييل 

 وموبوال جونسون، وزيرة تكنولوجيا االتصاالتسيدة أسعادة ال -نيجرييا  44)

 االتاملعلومات واالتص تمي كوتشي، وزير االتصاالت وتكنولوجياسعادة السيد كو  -بنن  45)

اإلمارات العربية  يف رة بننعنه سعادة السفري عيسى موسى توريه، سفا وقد أدىل بالبيان نيابةً  
 املتحدة

 االتاملسؤول عن الربيد واالتص، وزير االتصاالت دونسعادة السيد على حسن  -جيبويت  46)

 سعادة السيد عبدو ماين، وزير الربيد واالتصاالت واالقتصاد الرقمي -النيجر  47)

 النيجر يف االتصاالت عنه السيد إيرو ساين، رئيس هيئة تنظيم وقد أدىل بالبيان نيابةً  

 سعادة السيد إدوارد أوماين بواماه، وزير االتصاالت -غانا  48)

 ت، غاناأداركوا، كبري املديرين، وزارة االتصاال-أوفوسو عنه السيد كواكو نيابةً وقد أدىل بالبيان  

 سعادة السيد فرد ماتيانغي، وزير اإلعالم واالتصاالت والتكنولوجيا -كينيا  49)

 كينيا يف عنه السيد فرنسيس و. وانغوسي، املدير العام، جلنة االتصاالت دىل بالبيان نيابةً وقد أ 

 الدكتور طيفان أكارير، رئيس هيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -تركيا  50)

 الدكتور كمال حسينوفيتش، املدير العام هليئة تنظيم االتصاالت -البوسنة واهلرسك  51)
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جلنة االتصاالت واملعلومات، وزارة النقل  رئيسالسيد ريزات نورشابيكوف،  -ن كازاخستا 52)
 واالتصاالت

 تتنظيم االتصاالمفوضي هيئة  جملس، عضو املشاقبة السيد األنصاريسعادة  -األردن  53)
، تستاذ الدكتور كالم اهللا رملي، املدير العام لشؤون الربيد وتكنولوجيا املعلومااأل -إندونيسيا  54)

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
 بيري بيييت يب إيسام، وزير الربيد واالتصاالت-سعادة السيد جان -الكامريون  55)
يللو، السيد بابلو ب - األمريكية ملراكز البحوث ومؤسسات االتصاالت –الرابطة اإلسبانية  56)

 األمني العام
السيد حممدو أراباين  -كار) ا د يف (مقره (ESMT)ت ملعهد العايل متعدد اجلنسيات لالتصاالا 57)

 سايبو، املدير التنفيذي
السيد دوان كوانغ هوان، املدير العام، وزارة املعلومات واالتصاالت، هيئة إدارة الرتددات  -فيتنام  58)

 الراديوية
املعلومات  عاملفاوضات الدولية بشأن جمتم يف السيد دافيد مارتينون، املمثل اخلاص -فرنسا  59)

 واالقتصاد الرقمي، وزارة الشؤون اخلارجية
الت الوطنية هيئة االتصا يف السيد جفرسون فؤاد ناصيف، رئيس الشؤون اخلارجية -الربازيل  60)

(ANATEL) 

 جلنة االتصاالت الوطنية مراقب نائبالسيد نيكوالس كارافاسكي،  -األرجنتني  61)
السيد ماجد املسمار، نائب املدير العام هليئة تنظيم ادة سع -اإلمارات العربية املتحدة  62)

 (قطاع االتصاالت) االتصاالت

ها لم يتم ، ولكنإطار الجزء رفيع المستوى للمؤتمر في وقدمت بيانات السياسة العامة التالية
 :اإلدالء بها خالل الجلسات العامة

 الرئيسالسيد ليون سرتوس،  -االحتاد الدويل ملعاجلة املعلومات  1)
 السيد عبد الكرمي صوماليا، األمني العام -االحتاد اإلفريقي لالتصاالت  2)
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(3 Avanti Communications Group - راجا، مدير نغاياململكة املتحدة، السيد كومار س
 اجلديدة ؤون التنظيمية واألعمال التجاريةالش

العنوان التايل:  يف ع اإللكرتوين للمؤمترمكن االطالع على مجيع بيانات السياسة العامة على املوقوي
D/Conferences/WTDC/WTDC14/Pages/PolicySatements.aspx-http://www.itu.int/en/ITU. 

 الفريق االستشاري لتنمية االتصاالتمكتب  7
 تشكيل 2014)، أقر املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2014ع يف ديب، (املراجَ  61تطبيقًا للقرار 

 مكتب الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت وعّني رئيس الفريق االستشاري ونوابه على النحو التايل:
 السيد فالدميري مينكني (االحتاد الروسي) الرئيس:

 )1(رئيسة جلنة الدراسات  ماكيلفان روكسانالسيدة  نواب الرئيس:
 )2شرافات (رئيس جلنة الدراسات  السيد أمحد رضا

 السيد إيلي دجريامبييت (مجهورية تشاد)
 السيد أمحدو تراوري (مجهورية مايل)

 السيد نيكوالس كارافاسكي (مجهورية األرجنتني)
 السيد هيكتور إدموندو فالديس مورينو (املكسيك)

 سعيد علي املؤذن املزروعي (اإلمارات العربية املتحدة)السيد حممد 
 السيد األنصاري املشاقبة (اململكة األردنية اهلامشية) 

 السيد بوهيون سيو (مجهورية كوريا)
 السيد كيشور بابو (مجهورية اهلند)

 السيد روفات طاجيزاده (مجهورية أذربيجان)
 )السيدة نورزات بوجلوبيكوفا (مجهورية قريغيزستان

 السيد فابيو بيجي (إيطاليا)
 السيد دومينيك فورغيس (فرنسا)

 سجل بالوقائع 8
وضعت جلنة مراقبة امليزانية تقديرات للتكاليف اليت ميكن أن ينطوي عليها تنفيذ القرارات اليت  1.

يها لاملندوبني بأن تنفيذ التدابري اليت تدعو إ 2هذا الصدد، ذّكر رئيس اللجنة  ويف يتخذها املؤمتر.
جلنة مراقبة امليزانية  تقرير يف القرارات املذكورة أعاله مرهون بتوفر املوارد املالية. وترد التفاصيل الكاملة

 ).WTDC-14/97املقدم إىل اجللسة العامة (الوثيقة 
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، طلب وفد الواليات املتحدة 18التعديالت املقرتح إدخاهلا على القرار  يف وعند نظر املؤمتر 2.
امللحق دال بيان  يف التقرير النهائي للمؤمتر. وبناًء على ذلك، يرد يف ية إدراج البيان األمريكياألمريك

) بشأن تقدمي املساعدة التقنية 2014ديب،  يف املراَجع( 18 الواليات املتحدة األمريكية املتعلق بالقرار
 اخلاصة إىل فلسطني.

اإلسالمية إىل أنه قد يكون من الضروري صقل ، أشارت مجهورية إيران 1القرار  يف وعند النظر 3.
الفرتة الواقعة بني املؤمترين العامليني لتنمية االتصاالت من خالل الفريق االستشاري لتنمية  يف القرار

ذا الغرض. وعليه، كّلف املؤمتر الفريق االستشاري باختاذ اإلجراء الالزم  االتصاالت من أجل الوفاء 
االت اليت ميكن فيها حتسني القرار من خالل إنشاء فريق عمل . باملراسلة لدراسة املوضوع والتوصية با

وهذا أمر ضروري بالنظر إىل ما يتسم به القرار من تعقيد فضًال عن الوقت احملدود املتاح خالل املؤمتر. 
ريق االستشاري فوأشري إىل أن هذه املمارسة تتماشى مع املمارسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية وال

عاجلة الفرتات الواقعة بني اجلمعيات. وم يف الذي ُتسند إليه مثل هذه املهام (RAG)لالتصاالت الراديوية 
 الفرتات الواقعة بني املؤمترات العاملية من شأنه تيسري عمل املؤمتر التايل. وأيد االحتاد الروسي يف 1 القرار

 لسة العامة.حمضر اجل يف هذا املقرتح وطلب توثيق ذلك
الت اليت اجللسة العامة جنم عنه اقرتاح بعض التعدي يف بعض الوثائق يف الحظ املؤمتر أن النظر 4.

وافقت عليها اجللسة العامة. ومن مث أشري إىل أن هذه التعديالت قد يرتتب عليها تعديالت أخرى غري 
ا.بعض األجزاء األخرى من التقرير النهائي اليت تتناول ا يف مقصودة  ملسائل ذا

أن تستعرض التقرير  5وحرصاً على اتساق خمتلف أجزاء التقرير النهائي للمؤمتر، طلب املؤمتر من اللجنة 
املذكور وأن حتدد، بالتشاور مع مدير مكتب تنمية االتصاالت، املواضع اليت يلزم مواءمتها لتجنب أي 

 تضارب بينها. 
 طلب وفد الواليات املتحدة األمريكية إدراج بيان، WTDC-14/111وبعد املوافقة على الوثيقة  5.
ريكية بشأن امللحق دال بيان الواليات املتحدة األم يف التقرير النهائي للمؤمتر. وبناًء على ذلك، يرد يف

 جمال إدارة اإلنرتنت. يف بناء القدرات
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 الجـزء ألف
 إعـالن دبـي

مارس إىل  30) الذي ُعقد من 2014(ديب،  2014لتنمية االتصاالت لعام  العاملي املؤمترإن 
عنوان "النطاق العريض من أجل التنمية  حتت املتحدةديب باإلمارات العربية  يف 2014 أبريل 10
 مستدامة"،ال

 إذ يعرتف
ضروري  كلفةالتميسور واالتصاالت الشامل وال املعلوماتبأن النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا  أ ) 

جتمع معلومات بناء اقتصاد وم يف ويسهم للعاملاالقتصادية واالجتماعية والثقافية لتحقيق التنمية 
 ميني؛عال

منربًا أساسياً  واالتصاالت، تشكل املعلوماتمتينة لالتصاالت/تكنولوجيا بأن البىن التحتية ال ب)
 ، وأنمينيمات عالو جتمع معلجميع األشخاص لتعزيز بناء اقتصاد وممكينياً ينبغي أن يكون متاحاً لوت

ا شأن ميع االقتصادات شأج يف االبتكار بشكل مباشرتشجع شبكات االتصاالت عالية السرعة 
 شبكات الكهرباء والنقل وغريها؛

مطابقة وقابلية التشغيل البيين على نطاق واسع لتجهيزات وأنظمة االتصاالت/تكنولوجيا بأن ال ج)
ؤدي إىل مكن أن تذ الربامج والسياسات والقرارات ذات الصلة، ياملعلومات واالتصاالت من خالل تنفي

 ؛ةالعامليوالتجارة  العامليالتكامل  موثوقية وتشجيعالسوق وال يف متاحةزيادة الفرص ال

يقات خدمات القائمة على النطاق العريض وتطببأن تكنولوجيات النفاذ إىل النطاق العريض وال د )
 خرباتوال معرفةال اردمو  وتبادل الناس بني للتفاعل جديدة فرصاً تصاالت توفر تكنولوجيا املعلومات واال

 ؛العامل يف مستدامةالشاملة وال التنمية يف واإلسهام الناس حياة وتغيري مالعال يف

االتصاالت استغالالً  و  املعلوماتبأنه ينبغي استغالل الفرص اليت تتيحها االتصاالت/تكنولوجيا  ) ه
ارات اليت واالتصاالت واالبتك املعلوماتدف ضمان النفاذ املنصف إىل االتصاالت/تكنولوجيا كامًال 
العمل  خفيف حدة الفقر واستحداث فرصمستدامة وتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية التعزز ت

طفال ألميع الفئات، خاصة النساء والشباب وامكني جوريادة األعمال، وتشجيع الشمول الرقمي وت
 بالسن؛ متصلةذلك اإلعاقة ال يف ماوالشعوب األصلية واألشخاص ذوو اإلعاقة، ب
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 1994ام منذ عاليت تغطي كل منها أربع سنوات ماضية خمس البأنه بتنفيذ خطط العمل ال و )
مجتمع القمة العاملية لأعقاب  يف 6وجيم 5وجيم 2خطوط العمل جيمومتابعة  توصيل العاملومبادرة 
مصلحة اآلخرون وشركاؤه وأصحاب ال (ITU-D) ، حقق قطاع تنمية االتصاالت(WSIS) املعلومات

 ؛الناشئني نييالعاملعلومات املجتمع وماالقتصاد  يف مسامهةتعزيز النفاذ الشامل وال يف تقدماً كبرياً 

لرقمية لفجوة اتزال ا ماضية، الحقق خالل السنوات البأنه على الرغم من كل التقدم الذي ت ز )
اصة بني مهارات بني البلدان وداخلها، وخالنفاذ واالستعمال وال يف قائمة وتتفاقم بسبب التفاوتات

 املعلومات افضًال عن توافر إمكانية النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجي ،حضرية والريفيةمناطق الال
ة واألطفال والشعوب األصلي سيما بالنسبة للنساء والشباب حّمل تكاليفها الواالتصاالت وت

 ذلك اإلعاقة املتصلة بالسن؛ يف ماواألشخاص ذوي اإلعاقة، ب

مناطق الريفية ال يف واالتصاالت املعلوماتبأن تطوير البنية التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا  ح)
ذ إليها تعد النفا مكنواالتصاالت ميسورة التكلفة واليت ي املعلوماتوالنائية وضمان توافر تكنولوجيا 
 يتعني حتديد حلول فّعالة ومبتكرة وميسورة التكلفة هلا؛و  ،أولوية رئيسية للكثري من البلدان

بأن النفاذ الواسع لتطبيقات وخدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقابلية  ط)
، أن تسعىصوصاً خومات للحكينبغي : النفاذ إليها يوفر فرصاً اجتماعية واقتصادية جديدة للناس كافة

 ملعلوماتامصلحة، إىل توفري تطبيقات وخدمات قائمة على تكنولوجيا بالتعاون مع غريها من أصحاب ال
مخلفات الصحة اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوين وإدارة الو حكومة اإللكرتونية التشمل واالتصاالت للناس 

حصول على إمكانية الو مساءلة واالستعمال األمثل للموارد إىل زيادة الشفافية والمما يؤدي اإللكرتونية، 
 خدمات العامة واستعماهلا؛ال
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 للمستعملنيوفر ي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيااالتصاالت/ لتطبيقات املتزايد االستعمال أنب ي)
 تيّسر يف واألمن الثقة بناء يف التحدي املتمثل منأيضًا  لكنه يزيد ومفيدة، مبتكرة خدمات

وجيا واستعمال االتصاالت/تكنول ،وأمنهاموثوقيتها و  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 ؛املعلوماتمجتمع املعلومات واالتصاالت مع مراعاة البعد األخالقي ل

مستدامة من خالل االبتكار واالستثمار ميع األطراف تؤدي دوراً مهماً من أجل التنمية البأن ج ك)
 ما،هوغري 

 بناءً على ذلك يعلن

ياسات مكن النفاذ إليها بأسعار ميسورة، مع السحتية للنطاق العريض يأن تعزيز وإتاحة بنية ت 1
مية نية وعالمكينياً أساسياً يعزز االبتكار ويدفع بناء اقتصادات وطمناسبة، يشكل منرباً تواالسرتاتيجيات ال

 .جتمع املعلوماتوم

بكات االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ميسورة التكلفة أن النفاذ إىل ش 2
مكن أن ييسر ذلك النطاق العريض وإىل اخلدمات والتطبيقات ذات الصلة، ي يف ماموثوقة واآلمنة بوال

 .التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويسمح بتنفيذ الشمول الرقمي من خالل هذه الوسائل

 واسع فاذن بتوفري النهوض واملنظمون السياسات واضعو يواصلينبغي أن  تقارب،ال مع أنه 3
ذلك النفاذ إىل  يف ما، بواالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل التكلفة وميسور االنتشار
 مكنيو  ومستقرة وشفافة هةنزي تكونمكينية ت وتنظيمية وقانونية سياساتية بيئات يئة خالل من اإلنرتنت
هج ذلك ن يف ة، مباييزيمت غري مكينية وسياسية وقانونية وتنظيميةبيئات ت على وقائمة بعناصرها التنبؤ

 عززتو مستهلكني وتزيد فرص االختيار أمام ال املنافسة موحدة للمطابقة وقابلية التشغيل البيين، تشجع
ستويات الوطنية على امل االستثمارية حوافزال وتوفر خدماتوال التكنولوجيا جالم يف املستمر االبتكار
 .والدولية واإلقليمية

ة التقييسية املتعلقة بسد الفجو  االحتادأنشطة  يف النامية البلدان مشاركة زيادةأن هناك حاجة إىل  4
 البلدان حومصال لباتمتط وإبراز التكنولوجي بالتطور املرتبطة االقتصادية الفوائد من ااستفاد ضمانل
 .مجالهذا ال يف أفضل حون على اميةالن
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ارات واملد الراديوية الرتدداتطيف  من محدودةال مواردال على الطلب زيادة بالنظر إىل أنه 5
ار، ذلك التدابري الالزمة لتفادي التداخل الض يف ماوفعالية، ب بكفاءة الطيف إدارة فإن ،الساتلية

 سياساتال لواضعي ميةاأله البالغة القضايا من الرقمية ذاعةاإل إىل التماثلية اإلذاعة من االنتقالو 
 .وأطراف أخرى اإلذاعية واهليئاتمشغلني وال منظمنيوال

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وزيادة القدرات مبعارف أن العمل على زيادة اإلملام  6
وجيا ات وخدمات االتصاالت/تكنولتطوير واستعمال شبكات وتطبيقجال م يف البشرية واملؤسسية

 مسامهةاملعلومات واالتصاالت عوامل أساسية لتمكني الناس من النفاذ إىل املعلومات واألفكار واملعرفة وال
االتصاالت ليس فقط و  املعلومات تكنولوجيا على القائمة املعيشية املهاراتفيها. وينبغي مواصلة تعزيز 

لكن أيضًا من و  محلية،ال باللغاتالتدريب توفري  ذلك يف ماب ي،والتعليم املهين التدريبخالل  نم
األمهية من و جال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. م يف خالل الربامج أو املبادرات الدولية للمتطوعني

 متعددة تمعيةا واملراكز محتوىالومقدمي  واملكتبات املدارس مثل املرافقميع ج من االستفادةالبالغة 
د . وسيساعاملصلحة أصحاب ميعج معشراكات وثيقة  خالل من العمومية النفاذ ونقاط األغراض

يات واستحداث جمحتوى رقمي متعدد اللغات للتطبيقات القائمة على الربمتطوير أصحاب املصلحة ل
 .للجميع جتمع معلومات شاملمحلية على تعزيز محتوى باللغات الحلي ومحتوى مم

مكن أن يتيحها النظام اإليكولوجي جديدة واملبتكرة اليت يبغي للفرص الأنه ين 7
 .حرمكن الشباب من العمل الوظيفي أو العمل اللالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن ت

 التقدم جودة اليت تقيسمؤشرات واإلحصاءات عالية المع ونشر الج يف أن الشفافية والتعاون 8
ا ال استعمال يف مثالن زاال ي واعتماد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوفر حتليالت مقارنة بشأ

ا تزود المؤشرات وتعامًال أساسيًا لدعم النمو االجتماعي واالقتصادي. وهذه ال ومات حكحليال
هماً أفضل فوأصحاب املصلحة بآلية لفهم الدوافع الرئيسية العتماد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ا تسمح برصد الفجوة الرقمية  يف وتساعد حرز من تقدم ي امو مواصلة صياغة السياسات الوطنية. كما أ
 .2015 ما بعد عامخطة التنمية ل يف حقيق األهداف املتفق عليها دولياً حو تن
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ارف وبناء عتبادل امل يف مسامهةجان دراسات قطاع تنمية االتصاالت ينبغي أن تواصل الأن ل 9
القدرات وإتاحتها للمجتمع الدويل. ودعمًا هلذا اهلدف، ينبغي مواصلة تعزيز التعاون بني قطاعات 

 .خرباءال منظمات األخرى وأفرقةالثالثة ومع ال االحتاد

استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أمر ذو  يف واألمان أن بناء الثقة واألمن 10
وشركات صلة ذات المنظمات األخرى حكومات والاجة إىل تعاون وتنسيق دوليني بني العو احلوتدأولوية 

ع ممارسات من أجل وضجال بناء القدرات وتبادل أفضل الم يف معنيةخاص والكيانات الالقطاع ال
البيانات الشخصية  مايةالسياسات العامة ذات الصلة والتدابري القانونية والتنظيمية والتقنية اليت تتناول ح

وثوقية ملضمان مصلحة العمل معاً . وينبغي ألصحاب المن بني عدة أمورخط، ماية األطفال على الوح
 .وأمن شبكات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

اطر خحد من مال يف ماً أن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تؤدي دورًا حاس 11
ا الكوارث وال ا هلا والتخفيف من والتأهب تنبؤ  األعضاء  والتصدي هلا. ومن املهم أن تقوم الدولوطأ

بوضع خطط واسرتاتيجيات للتأهب للكوارث باستعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
 واحتياطية. حتية وأنظمة مرنةحاجة إىل بىن تذلك مراعاة ال يف ماب

ق جال بناء القدرات فيما يتعلم يف أن يقدم الدعم إىل الدول األعضاء ادلالحتأنه ينبغي  12
 ذلك، يف ماباستعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتأهب للكوارث والتصدي هلا، ب

مات على املعلو وتبادل جال اإلنذار املبكر وخطط التأهب للكوارث وتشجيع التعاون والتآزر م يف
 .اإلقليمي والدويلالصعيدين 

 عمليات يف كبرية  مسامهة مكن أن تقدمأن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ي 13
ميع ج ي أن يكون لدىآثاره السلبية. وينبغ مع والتكيفوطأته  من والتخفيف والتنبؤ به املناخ تغري رصد

 احليةالس غري النامية النامية والبلدان صغريةال جزريةال الدولو  (LDC) أقل البلدان منواً  وخاصةً  ،البلدان
(SIDS) البحر الوسائل  منسوباملناخ العاملي وارتفاع املتضررة من تغري  ،املنخفضة الساحلية والبلدان

 املناخ تغريوطأة الالزمة الستعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتخفيف من 
ت الفرص اليت تتيحها االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالميع والتصدي آلثاره، واستكشاف ج

 .البيئة اآلثار السلبية لألنشطة البشرية علىللحد من 
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 اليتالبلدان و الساحلية  غري النامية والبلدانوالدول اجلزرية الصغرية النامية  مواً ن البلدان أقلأن  14
ا مرت املعلومات  تطوير االتصاالت/تكنولوجيا يف التحدياتتواجه أكرب  انتقالية مرحلةب اقتصادا

) من جديد 2014(ديب،  2014 العاملي لتنمية االتصاالت لعام املؤمترواالتصاالت واستعماهلا. ويؤكد 
لبلدان منواً والدول ألقل اخاصة بتلبية االحتياجات العلى الصعيد العاملي تنمية االتصاالت التزام قطاع 

جال االتصاالت/تكنولوجيا م يف لنامية والبلدان النامية غري الساحليةاجلزرية الصغرية ا
 .واالتصاالت املعلومات

ا الأن ال 15 خطة  يف مشار إليهامبادرات اإلقليمية الجموعة من الم يف خاصةمناطق أوضحت أولويا
من جانب قطاع  ولوية عليامبادرات اإلقليمية أ. ويستحق تنفيذ هذه الاملؤمترعمل ديب اليت اعتمدها هذا 
 .التنمية يف تنمية االتصاالت والشركاء

 كشافستامن أجل  (PPP) خاصوال العام القطاعنيبني  شراكاتال مواصلة تعزيز ينبغي أنه 16
 بالتعاون وذلك ،ومواصلة تطويرها التنمية مشاريعمبادرات و  لتمويللالستثمار و  مبتكرةجديدة و  ُسبل
 .الوطنيةو  واإلقليمية الدولية واالستثمار التمويل مؤسسات ميع األطراف منج مع وبالشراكة الوثيق

فة منصجموعة شاملة تشجع التنمية المثل مت املؤمترعن هذا الصادرة أن خطة عمل ديب  17
 ملعلوماتامستدامة لشبكات وتطبيقات وخدمات االتصاالت/تكنولوجيا ميسورة السعر والشاملة والوال

 .ناجتاً  15يدعمها أهداف اسرتاتيجية  مسةمن خ اخلطة. وتتألف واالتصاالت

سيؤثر، من خالل اإلجراءات اليت يتخذها أعضاؤه على  االحتاد يف أن قطاع تنمية االتصاالت 18
م، العال يف تقدم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ،خطة عمل ديبلتنفيذ  العامليالصعيد 
فاوت من أجل التصدي للتبوضوح وإصرار قطاع تنمية االتصاالت تركيز موارده على جب ولذلك ي
الذي  ،ضسيما النطاق العري النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ال يف الكبري

 .مواً ذلك أقل البلدان ن يف تعاين منه البلدان النامية، مبا
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نعلن عن  ،)2014(ديب، لتنمية االتصاالت  العاملي املؤمتر مندوبني إىلال ،حنن ،أننا بالتايل 19
ا  التزامنا بتعجيل توسع واستعمال البىن التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدما

ا، ال ا أدوات قوية لتحقيق النمو االقتصادي واالبتكار - سيما النطاق العريض وتطبيقا  .كو

 االحتاد يف حث الدول األعضاءي )2014(ديب،  2014لعام  لتنمية االتصاالت يالعامل املؤمترأن  20
على رين مصلحة اآلخميع الشركاء وأصحاب المية وجواملنتسبني واهليئات األكادي اتوأعضاء القطاع

 .بنجاح ديبتنفيذ خطة عمل  يف مسامهةال
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 الجـزء بـاء
 ادحالتل االستراتيجية طةالخ في االتصاالت تنمية قطاع ةممساه

 مقدمة 1
ية االسرتاتيج طةاخل يف قطاع تنمية االتصاالت ةمسامه 2014 لعام االتصاالت لتنمية العاملي املؤمترأقر 

 هذه الوثيقة. يف على النحو املقدم 2016-2019 للفرتة لالحتاد

 2016-2019للفترة  لالتحاد االستراتيجية الخطةهيكل  2
 من العناصر الرئيسية التالية: 2016-2019 السرتاتيجية املقرتحة للفرتةا اخلطةيتألف جوهر 

 ورسالته وقيمه االحتادرؤية  -
 ادلالحتاالسرتاتيجية الغايات واملقاصد  -
 مخاطر االسرتاتيجية والتخفيف منهاإدارة ال -
 مشرتكة بني القطاعاتاألهداف/النتائج/النواتج القطاعية وال -
 م.التنفيذ والتقيي -

 3 لي األقسام(انظر فيما ي االحتادمقاصد على مستوى والوالغايات حديد الرؤية والرسالة والقيم تجيري 
أهدافها  االسرتاتيجية تتضمن اخلطة يف ماتطُلب من القطاعات تقدمي مساهو ، على التوايل)، 5و 4و
 ه الوثيقة).ذ محدَّدة. وكذلك مت التوصل إىل اتفاق أويل بشأن التعاريف (ملحقال
 االسرتاتيجية. اخلطةالنواتج باعتبارها عنصراً هاماً من عناصر قرت وأُ 

 لالحتاداالسرتاتيجية  اخلطةهيكل على  2014 لعام االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتروصّدق 
 .2016-2019 للفرتة

 )ادحلالتالرؤية ( 3
حقيق "ت يف تتمثَّل 2014 لعام االتصاالت لتنمية العاملي املؤمترإن رؤية االحتاد بأمجعه اليت صّدق عليها 

 وتسريع حقيقت تواالتصاال املعلومات تكنولوجيات تتيح حيث العامل توصيل بفضل املعلومات جتمعم
 "إنسان. لكل بيئياً  مستدامنيوال واالقتصاديني االجتماعيني النمو والتنمية
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 )ادحلالت( الرسالة 4

 تعزيز" يف تتمثَّل 2014 لعام االتصاالت لتنمية العاملي املؤمترصّدق عليها  اليت بأمجعه اداالحت رسالة إن
 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت شبكات إىل والشامل التكلفة امليسور النفاذ وتيسري

ا ا، وخدما  "ئياً.بي مستدامنيلا واالقتصاديني االجتماعيني والتنمية النمو أجل من وباستعماهلا وتطبيقا

 )ادحلالت( الغايات 5

 :يف تتمثَّل 2014 لعام االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتراليت صّدق عليها  عهبأمج اداالحت غايات إن

 .استعماهلا زيادةو  واالتصاالت املعلومات االتصاالت/تكنولوجيا إىل النفاذ وتعزيز إتاحة - النمو 1)

 .للجميع العريض طاقالن وتوفري الرقمية الفجوة سد - الشمول 2)

 .االتصاالتو  املعلومات االتصاالت/تكنولوجيا تنمية عن الناجتة التحديات مواجهة - االستدامة 3)

 لوماتاملع االتصاالت/تكنولوجيا بيئة يف االضطالع بدور ريادي - والشراكة االبتكار 4)
 .معها وحتسينها والتكيف املتغرية واالتصاالت

 لالتصاالت الدولي ادحاالت في االتصاالت تنمية قطاع وضع ليلحت 6

 باعتبارها االتواالتص املعلومات تكنولوجيا/باالتصاالت العامل اءأحن مجيع يف احلكومات اعرتاف يتزايد
 تكنولوجيا/تصاالتاال تنمية يف املضي ولئن كان .االجتماعية والتنمية االقتصادي للنمو الرئيسي احملرك

 لالتصاالت، الدويل االحتاد عملصميم  يف طويل منذ وقت العامل أحناء يعمج يف واالتصاالت املعلومات
ال، فإنه هذا يف وكالة األمم املتحدة املتخصصة باعتباره  اّتساماً  أكثر ةاألخري  السنوات مدى على غدا ا
 أساسياً  دوراً  تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا/باالتصاالت التكنولوجية التطورات أناطت إذ احليوية باألمهية

 غاية جمرد يستل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/فاالتصاالت. البشرية احلياة جوانب من جانب كل يف
ا، يف  .األخرى القطاعات لتمكني األساسية الوسائل عداد يف تندرج لكنها ذا
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 القمة حدَّدته وما ،2000 عام يف لأللفية اإلمنائية األهداف حتديد منذ األمهية فائق تقدم حتقق لقد
 جمال يف على صعيد التوصيلية من مرامٍ  2005 وعام 2003 عام يف املعلومات تمع العاملية

ق هذه وميثِّل توفري الظروف املالئمة السبيل إىل حتقي. واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 النطاق اتصاالت صخي ما سّيما وال ية،التحت البنية تنمية يف األولوية بصورة كاملة. وستتمثَّل الغايات
 استدامة ُتضمنوس. واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت وخدمات تطبيقات وتوفري العريض،
 .بعناصرها التنبؤ ميكن ة متينةمتكيني تنظيمية بيئة وإحداث البشرية القدرات بناء بتعزيز التكنولوجية التنمية

 حواجز من تعاين اليت دانللبل ينبغي العريض، النطاق استخدام تطوير يف ودوره احمللي احملتوى ألمهية نظراً 
 احملتوى استحداث إنف وبالتايل،. احمللي احملتوى منللمقدار الكبري  كافياً   اهتماماً  تويل أن وثقافية لغوية
 الصحة وتطوير نتشارهاا وتعزيز النطاق عريضة اخلدمات تنفيذ لتطوير مكينياً ت عنصراً  باعتباره احمللي

 البلدان وتشجيع حملليا احملتوى على الطلب لتلبية اإللكرتونية والتجارة اإللكرتوين والتعلم اإللكرتونية
ة واللغات الثقافات ذات  النفاذ على ساعدي أن ميكن حملي، حمتوى استحداث على املشرتكة أو املتشا

 أسرع. بشكل النطاق عريضة اخلدمات إىل املستمر

لطبيعة جمتمع الفضاء السيرباين العابرة للحدود، يعرتف قطاع تنمية االتصاالت بأمهية التعاون نظرًا و 
جيات استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وتوافر هذه التكنولو  يف تعزيز املوثوقية يف الدويل

وضع تدابري لان وأمن استخدامها. وعليه، يعرتف قطاع تنمية االتصاالت باحلاجة امللحة لدعم البلد
لفني باألمن السيرباين من أجل معاجلة شواغل أصحاب املصلحة املختاملتعلقة حمددة لتنفيذ أطرها الوطنية 

ال أمام تبادل أفضل املمارسات على املستوى العاملي واملساعدة على  ذا الشأن، ومن أجل إفساح ا
 ن املذكور أعاله.ي لتيسري التعاو يضطلع االحتاد بدور رئيسذلك. وعليه، س

 منواً، البلدان قلُّ أ واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت من املنافع أكرب جين ينتظرون من وبني
ا مبرحلة انتقالية،اليت متر اقتص الساحلية، والبلدان غري والبلدان النامية النامية، الصغرية اجلزرية والدول  ادا
 اجلنسني نياملساواة ب وقضايا الطوارئ حاالت يف االتصاالت أن ماك. خاصة عناية منها كل  يستحق اليت

االت من جمالني ميثِّالن . لالتصاالت الدويل االحتاد يف االتصاالت تنمية قطاع لعمل األولوية ذات ا
 املوارد وتعبئة اداالحت أعضاء مع بتعاون وثيق العمل على سيتوقف النجاح فإن املهمة جسامة إىل وبالنظر

 .واخلاص العام القطاعني بني الشراكات خالل من
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 أنشطة تدارس يف اراالستمر  إن. االتصاالت تنمية قطاع يف االبتكار ثقافة إرساء على التشجيع ويتعنيَّ 
 بالطابع اماً اتس أكثر واخلدمات املنتجات الكفيلة جبعل السبل منظور من االتصاالت تنمية مكتب

 املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت وكاالت بني التنافسية املكانة يف نقدية ةنظر  النظر إىل يُفضي االبتكاري
 العامل أحناء مجيع يف ويُعَرتف. التحسني أجل من اجلديدة الفرص لتقصي دافعاً  ويهيئ واالتصاالت،

 لركودا من تتعاىف نأ تريد واملؤسسات البلدان كانت  إذا أساسي أمر فاالبتكار. لالبتكار املتنامية باألمهية
 قوي حمرك إن االبتكار .والعاملي التوصيل التنافسية العايل اليوم اقتصاد يف تزدهر وأن العاملي االقتصادي

 العريض، النطاق ايذكيه اليت املبتكَرة واخلدمات. واالقتصادية االجتماعية التحديات وملواجهة للتنمية
 واجلماعات األفراد "حياة تغري" أن ميكن نقل،املت والتعليم املتنقلة، والصحة املتنقلة، املدفوعات مثل

تمعات  املعلومات نولوجياتك/االتصاالت إىل النفاذ يتيح أن وميكن. للعبارة احلريف باملعىن عامةً  وا
 معيشتهم باشرة رفاهم بصورة حيسنوا لكي النامية البلدان يف البشر من املاليني مئات متكني واالتصاالت

 .االجتماعي واالقتصادي

ا بل ةالتوصيلي أجل من بالتوصيلية االهتمام على االتصاالت تنمية قطاع رسالة تقتصر وال  حبد ذا
 مبتكرة اماتاستخد ُتستخَدم واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت جعل نشدان إىل تتعداه
 .وتعلي مستواها الناس حياة حتسِّن

 )االتصاالت تنمية لقطاع( األهداف 7

 املؤمترصدق  ،2013 عام يف ُعقدت اليت الستة (RPM) اإلقليمية التحضريية االجتماعات ائجبنت أخذاً 
 :التالية األهدافعلى  2014 لعام االتصاالت لتنمية العاملي

 تصاالت.واال املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت تنمية قضايا بشأن الدويل التعاون تعزيز 1)

 شبكاتتنمية  زوتعزي واالتصاالت املعلومات تكنولوجياة بيئة متكينية مؤاتية لتنمي تعزير 2)
ذلك سد  يف واالتصاالت والتطبيقات واخلدمات املناسبة، مبا املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

 الفجوة التقييسية.
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ر التطبيقات واالتصاالت ونش املعلومات تكنولوجيا/استعمال االتصاالت يف الثقة واألمن تعزيز 3)
 ملناسبة.واخلدمات ا

 وتقدمي قميالر  الشمول وتوفري بيانات وإحصاءات وتعزيز واملؤسسية البشرية القدرات بناء 4)
 اخلاصة. االحتياجات ذات للبلدان مركَّزة مساعدة

 املبذولة اجلهودو التدابري املتخذة حلماية البيئة والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره تعزيز  5)
 .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت باالستفادة من ،رثالكوا حاالت إلدارة

 

 )االتصاالت تنمية لقطاع( والنواتج األهداف 8

 االجتماعات ئجنتا جسداالتصاالت اليت مت إقرارها واليت ت تنمية خمسة لقطاعال األهداف إىل استناداً 
لتنمية االتصاالت لعام  العاملي املؤمترأقر  ،2013 عام يف ُعقدت اليت الستة (RPM) التحضريية اإلقليمية

 التالية: النواتج 2014
 تصاالت.واال املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت تنمية قضايا بشأن الدويل التعاون تعزيز 1)

 .(WTDC) االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر 1.1)
 .(RPM)اإلقليمية التحضريية  االجتماعات 2.1)
 .(TDAG)االتصاالت  لتنمية ياالستشار  الفريق 3.1)
 .الدراسات جانل 4.1)

 شبكاتتنمية  زوتعزي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيابيئة متكينية مؤاتية لتنمية  تعزير 2)
ذلك  يف مامناسبة، بخدمات الواالتصاالت والتطبيقات وال املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

 سد الفجوة التقييسية.
 والتنظيمية. ساتيةاألطر السيا 1.2)
وقابلية  مطابقةذلك ال يف ماواالتصاالت، ب املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت شبكات 2.2)

 .التشغيل البيين وسد الفجوة التقييسية
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 االبتكار والشراكة. 3.2)

ر التطبيقات واالتصاالت ونش املعلومات تكنولوجيا/استعمال االتصاالت يف الثقة واألمن تعزيز 3)
 مناسبة.خدمات الوال

 .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات استعمال يف واألمن الثقة بناء 1.3)
ا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تطبيقات 2.3)  .وخدما

 وتقدمي قميالر  الشمول وتوفري بيانات وإحصاءات وتعزيز واملؤسسية البشرية القدرات بناء 4)
 خاصة.ال ياجاتاالحت ذات للبلدان مركَّزةمساعدة 

 .بناء القدرات 1.4)
 .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/باالتصاالت متعلقةال اإلحصاءات 2.4)
 الرقمي لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة. الشمول 3.4)
النامية  الصغرية جزريةال والدول ،(LDC)موًا ن البلدان ألقل مركزة مساعدات تقدمي 4.4)

(SIDS)، الساحلية غري اميةالن والبلدان (LLDC). 
 مبذولةال جهودوال آثاره والتخفيف مناملناخ  تغريالتدابري املتخذة حلماية البيئة والتكيف مع تعزيز  5)

 واالتصاالت. املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت باالستفادة من ،الكوارث حاالت إلدارة

 .رهمناخ والتخفيف من آثاال تغري مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكيف 1.5)
 .حاالت الطوارئ يف االتصاالت 2.5)
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(W

TDC)

2.1
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 النتائج 9
 املؤمترصدق  وقد. كلياً  ال جزئياً  بالنتائج املنظمة وتتحكم. األهداف حتقيق مدى يبني مؤشراً  النتائج متثل

 افاألهد من هدف كل  خيص فيماعلى النتائج التالية  (WTDC-14) 2014لتنمية االتصاالت لعام  العاملي
 :أعاله 7 القسم يف املقرتحة اخلمسة

 

 

 

 
  

 1 الهدف
 تعزيز التعاون الدويل بشأن قضايا تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 الناتج ذو الصلة النتائج
 1.1 2016-2019مشروع اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 

 1.1 لتنمية االتصاالت العاملي املؤمترإعالن 
 1.1 لتنمية االتصاالت العاملي املؤمترخطة عمل 

 1.1 القرارات والتوصيات
 1.1 مراجعة للجان الدراساتجديدة والمسائل الال

 2.1 جاالت األولويةزيادة مستوى االتفاق على م
 2.1 املعلومات مجتمعة لالعامليتقييم تنفيذ خطة العمل وخطة عمل القمة 

 2.1 مبادرات اإلقليميةحديد الت
 2.1 مات واملقرتحات املتعلقة خبطة العملمساهزيادة عدد ال

 3.1 مالية واالسرتاتيجياتتعزيز استعراض األولويات والربامج والعمليات والشؤون ال
 3.1 برنامج العمل

اإلعداد الشامل لتقرير مرحلي يقدم إىل مدير مكتب تنمية االتصاالت بشأن تنفيذ برنامج 
 3.1 العمل

ملنتسبون ذلك ا ما يفتعزيز تقاُسم املعارف واحلوار بني الدول األعضاء وأعضاء القطاعات (ب
ناشئة من أجل لواهليئات األكادميية) بشأن قضايا االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ا

 التنمية املستدامة
4.1 

تعزيز قدرات األعضاء على وضع االسرتاتيجيات والسياسات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وتنفيذها باإلضافة إىل حتديد طرائق ونـُُهج لتطوير الُبىن التحتية والتطبيقات 

 ونشرها
4.1 
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 2 الهدف
االتصاالت/تكنولوجيا  شبكاتتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعزيز لتنمية بيئة متكينية مؤاتية تعزيز 

 ذلك سد الفجوة التقييسية يف املعلومات واالتصاالت والتطبيقات واخلدمات املناسبة، مبا
 الناتج ذو الصلة النتائج

 حة اآلخرينلالسياسات وأصحاب املصوواضعي تعزيز احلوار والتعاون بني املنظمني الوطنيني 
لقانونية االقضايا السياساتية و تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشأن االتصاالت/ يف

تمع معلومات جماخلاصة بإقامة  من أجل مساعدة البلدان على حتقيق أهدافهاالراهنة والتنظيمية 
 أكثر مشوالً 

1.2 

القانونية لسياساتية و اوالبيئة صنع القرارات بشأن القضايا السياساتية والتنظيمية، عملية حتسني 
 لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاملؤاتية والتنظيمية 

1.2 

زيادة الوعي وحتسني قدرات البلدان للتمكن من ختطيط ونشر وتشغيل وصيانة شبكات 
ذلك البنية  يف مباوخدمات مستدامة وقابلة للنفاذ ومرنة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

رة لإلرسال وتعزيز املعرفة على الصعيد العاملي بالبنية التحتية املتوفتية عريضة النطاق، التح
 عريض النطاق

2.2 

ات االحتاد ونشر توصيإعداد  يف زيادة الوعي وحتسني قدرات البلدان على املشاركة واإلسهام
يات االحتاد، صووضع برامج مستدامة ومناسبة للمطابقة وقابلية التشغيل البيين على أساس تو 

وعلى املستويات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية، من خالل تعزيز وضع أنظمة اتفاقات 
 ، حسب االقتضاءخمترباتو/أو بناء  (MRA) االعرتاف املتبادل

2.2 

يف جماالت ختطيط الرتددات وختصيصها، وإدارة الط يف زيادة الوعي وحتسني قدرات البلدان
نظيم املتعلق القياس والت ويف الالزمة إلدارة الطيفوكفاءة استخدام األدوات ة، واملراقبة الراديوي

 (EMF) بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية

2.2 

 يةمن اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقماالنتقال  يف زيادة الوعي وحتسني قدرات البلدان
 دةاملعبادئ التوجيهية فعالية تنفيذ املاألنشطة الالحقة لالنتقال، و  ويف

2.2 

 صاالتتكنولوجيا املعلومات واالتاالتصاالت/ يف االبتكارإلدراج تعزيز قدرات األعضاء 
 برامج التنمية الوطنية يف

3.2 

حتسني الشراكة بني القطاعني العام واخلاص لتعزيز تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
 واالتصاالت

3.2 
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 3 الهدف
ةاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونشر التطبيقات واخلدمات املناسب استعمال يف قة واألمنتعزيز الث

 الناتج ذو الصلة النتائج
تعزيز قدرة الدول األعضاء على إدماج وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات تكنولوجيا 

ذلك وك خطط األمن السيرباين على املستوى الوطين، يف املعلومات واالتصاالت
 التشريعات املناسبة

1.3 

 1.3 املناسب الوقت يف للتهديدات السيربانية التصديز قدرة الدول األعضاء على يتعز 
تعزيز التعاون وتبادل املعلومات ونقل املعارف فيما بني الدول األعضاء ومع اجلهات الفاعلة ذات 

 الصلة
1.3 

من أجل نية لكرتونية القطاعية الوطاالسرتاتيجيات اإل ختطيط حتسني قدرة البلدان على
 تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتبالرتقاء لتعزيز البيئة التمكينية 

2.3 

حتسني قدرة البلدان على االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/التطبيقات 
االت ذات األ يف املتنقلة لتحسني تقدمي اخلدمات ذات القيمة املضافة لوية العالية و ا

لة ملواجهة اتوفري حلول فعّ بغية ) وما إىل ذلكوالتعليم واملدفوعات،  دارةواإل الصحةك(
 التنمية املستدامة من خالل التعاون بني القطاعني العام واخلاص يف التحديات املختلفة

2.3 

 كنولوجيات كي تستخدمملؤسسات الوطنية  دى اتعزيز االبتكار واملعرفة واملهارات ل
 املعلومات واالتصاالت والنطاق العريض من أجل التنمية

2.3 
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 4الهدف 
لبلدان ل وتعزيز الشمول الرقمي وتقدمي مساعدة مركزةوتوفري بيانات وإحصاءات بناء القدرات البشرية واملؤسسية 

 ةذات االحتياجات اخلاص
 الناتج ذو الصلة النتائج

 1.4 لإلنرتنت دوليةال اإلدارة يف بناء قدرات األعضاءتعزيز 
استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  يف حتسني معارف ومهارات أعضاء االحتاد

 واالتصاالت
1.4 

يا جمال االتصاالت/تكنولوج يف دور بناء القدرات البشرية واملؤسسيةب يالوعإذكاء 
 االحتاد لدى أعضاءاملعلومات واالتصاالت والتنمية 

1.4 

عارف صانعي السياسات وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن االجتاهات تعزيز معلومات وم
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على أساس  جمال يف والتطورات احلالية

ابلة للمقارنة الق إحصاءات وحتليل بيانات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 العالية وذات اجلودة دولياً 

2.4 

ار بني منتجي بيانات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعزيز احلو 
ومستخدميها وزيادة قدرات ومهارات منتجي إحصاءات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

ىل املعايري إ واالتصاالت لتنفيذ عمليات مجع البيانات على املستوى الوطين استناداً 
  واملنهجيات الدولية

2.4 

 ادئ التوجيهيةسرتاتيجيات واملبالسياسات واالل األعضاء على وضع وتنفيذ تعزيز قدرة الدو 
من ذوي االحتياجات اخلاصة  فرص انتفاعاإلدماج الرقمي لضمان ب املتعلقة

ا استخدام االتصاالت/تكنولوجيضمان االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و 
واالقتصادي لألشخاص ذوي املعلومات واالتصاالت من أجل التمكني االجتماعي 

 االحتياجات اخلاصة

3.4 

لإلملام ب التدرياخلاصة باالحتياجات  األشخاص ذويحتسني قدرة األعضاء على تزويد 
الرقمية والتدريب على استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باملعارف 

 من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية

3.4 



 39 المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 

 

 

  

 ناتج ذو الصلةال النتائج
استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من  يف عضاءاألحتسني قدرات 

ذلك  يف االحتياجات اخلاصة، مبالألشخاص ذوي أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية 
 وريادة األعمال الشباب توظيفاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز برامج 

 همصفوف يف

3.4 

 هاستخداماحتسني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و االتصاالت/إىل  النفاذحتسني 
والبلدان  لساحليةاالبلدان النامية غري والدول اجلزرية الصغرية النامية و  أقل البلدان منواً  يف

ا مبرحلة انتقالية  اليت متر اقتصادا

4.4 

 الساحليةة غري البلدان الناميالنامية و رية الصغرية والدول اجلز  أقل البلدان منواً تعزيز قدرات 
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتنمية  يف

4.4 

 5 الهدف
د املبذولة إلدارة حاالت واجلهو  التخفيف من آثارهتغري املناخ و مع التدابري املتخذة حلماية البيئة والتكيف تعزيز 

 كنولوجيا املعلومات واالتصاالتباالستفادة من االتصاالت/ت ،الكوارث
 الناتج ذو الصلة النتائج

والتخفيف  تغري املناخالتكيف مع حتسني إتاحة املعلومات واحللول للدول األعضاء بشأن 
 من آثاره

1.5 

تغري املناخ لتكيف مع لحتسني قدرة الدول األعضاء فيما يتعلق باألطر السياساتية والتنظيمية 
 آثاره والتخفيف من

1.5 

 1.5 وضع سياسات بشأن املخلفات اإللكرتونية
تطوير أنظمة قائمة على املعايري للمراقبة واإلنذار املبكر يتم توصيلها بالشبكات الوطنية 

 واإلقليمية.
2.5 

 2.5 حاالت الكوارث يف للطوارئالتعاون لتسهيل االستجابة 
مات صاالت/تكنولوجيا املعلو إقامة شراكات بني املنظمات املعنية باستعمال أنظمة االت

ا التأهب للكوارث واالتصاالت ألغراض   والتخفيف من آثارهاوالتنبؤ 
2.5 

لة النفاذ إىل املعلومات ذات الصلتسهيل الوعي بشأن التعاون اإلقليمي والدويل زيادة 
 تبادهلاو حاالت الطوارئ  يف باستخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

2.5 
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 ملحق
  لالتحاد االستراتيجية الخطة مصطلحات مسرد

 2016-2019 للفترة

 

  

 صيغة عملية المصطلح
 .جنوات إىل) املدخالت( املوارد حتويل أجل من اخلدمات/األعمال خمتلف هي األنشطة األنشطة
 وضع االهلخ من ميكن اليت املالية األسس وتضع سنوات أربع فرتة املالية اخلطة تغطي المالية الخطة

 .السنتني فرتة ميزانيات
 مور،أ مجلة من ،يبني الذي) ونفقاته االحتاد إيرادات( 5 املقرر سياق يف املالية اخلطة توضع
 .املفوضني املندوبني مؤمتر عليها وافق اليت املسامهة وحدة مبلغ

 .االسرتاتيجية اخلطة مع متسقة تكون أن املالية للخطة وينبغي
 األنشطة يف عملُتست والتكنولوجية، واملادية والبشرية املالية املوارد مثل موارد يه املدخالت المدخالت

 .النواتج إلنتاج
 .لالحتاد يةاألساس للصكوك وفقاً  لالحتاد الرئيسية الشاملة الوظيفة إىل الرسالة تشري الرسالة

.معينة فرتة يف القطاعات بني املشرتكة ولألنشطة للقطاع احملددة املرامي إىلاألهداف  تشري األهداف
 الخطة

 التشغيلية
 لفريقا مع بالتشاور سنوي، أساس على التشغيلية اخلطة بإعدادكل مكتب   يضطلع

 اخلطة وتشمل .واملالية االسرتاتيجية للخطتني وفقاً  العامة واألمانة الصلة ذي االستشاري
 قطاع لكل تليها اليت لثالثا السنوات فرتة وتوقعات التالية للسنة املفصلة اخلطة التشغيلية
لس ويستعرض. العامة ولألمانة  .عليها وافقوي املتجددة الرباعية التشغيلية اخلطط ا

 جزئياً  املنظمة طرةسي حتت النتائج تقع ما وغالباً . اهلدف حتقيق على داللة النتائج تقدم النتائج
 .كلياً   وليس

 حيققها اليت امللموسة النهائية واخلدمات املخرجاتو  واملنتجات النتائج إىل النواتج تشري النواتج
 داخلية أوامر لهاومتث تكاليف عناصر هي والنواتج. التشغيلية اخلطط تنفيذ يف االحتاد

 .املطبق التكاليف حماسبة نظام يف
ه قياس حتقيق النواتج أو النتائج. وقد تكون هذل مؤشرات األداء هي املعايري املستعملةمؤشرات األداء

 املؤشرات كمية أو نوعية.
 .مقصودة غاية أو مقصود هدف حتقيق إىل دف املتسقة األنشطة من جمموعة العمليات
 على الميزنة
 أساس
 (RBB) النتائج

 وضع هافي يركِّز )أ: اليت جيةالربنام امليزانية عملية هي (RBB) النتائج أساس على امليزنة
 املوارد يهاف النتائج تربر )ب مسبقاً؛ حمددةج ونتائ أهدافجمموعة  حتقيق على الربامج
 فيها يقاس )ج ا؛ لوتتص النتائج حتقيق إىل تؤدي اليت النواتج أساس على احملددة املطلوبة
 بواسطة مؤشرات للنتائج. النتائج حتقيق يف الفعلي األداء
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 صيغة عملية المصطلح
على أساس  اإلدارة
 (RBM) النتائج

اوم ومواردها املنظمة عمليات يوجه إدارة ج هي النتائج على القائمة اإلدارة  نتجا
ا  أجل من اإلدارة وأدوات أطر توفر وهي. للقياس قابلة نتائج حتقيق حنو وخدما
 على مويلالت وأنشطة وتقييمه األداء ومراقبة املخاطر وإدارة االسرتاتيجي التخطيط
 .املستهدفة النتائج أساس

 ورفع التقييمو  واملراقبة للتخطيطمستخدمة  االسرتاتيجيةلإلدارة  أداة هو النتائج رإطا النتائج إطار
 لتحقيق لالزما التسلسل يوفر فهو. النتائجأساس  على اإلدارة منهجية ضمن التقارير
 النواتج،و  باألنشطة مروراً  املدخالت، من بدءاً  -) النتائج سلسلة( املرجوة النتائج
واألثر  اعات،القط بني املشرتكة واألهداف القطاع مستوى على -النتائج  إىل ووصوالً 
 كيف  يفسر وهو .على مستوى الغايات واملقاصد االسرتاتيجية لالحتاد برمته -املرجو 
 وراء الكامنة املخاطرو  واالفرتاضات السببية العالقات ذلك يف مبا النتائج، حتقيق يتعني
 املنظمة امتداد ىعل االسرتاتيجي املستوى على التفكري عن النتائج إطار ويعرب. ذلك

 .بأكملها
الغايات 

 االستراتيجية
حتقيقها  يف ألهدافا تسهم اليت لالحتاد السامية املقاصد إىل االسرتاتيجيةالغايات  تشري
 .برّمته االحتاد تشمل وهي. مباشرة غري أو مباشرة بصورة

. برسالته الوفاء أجل من سنوات أربع لفرتة االحتاد يجيةاسرتات حتدد االسرتاتيجية اخلطة االستراتيجية الخطة
 الوثيقة وهي. رتةالف تلك يف االحتاد خطة ومتثلواألهداف  االسرتاتيجية الغايات وحتدد

 ضمن االسرتاتيجية خلطةا تنفيذ لالحتاد. وينبغي االسرتاتيجية الرؤية جتسد اليت الرئيسية
 .املفوضني بنياملندو  مؤمتر يضعها اليت املالية احلدود

 المخاطر
 االستراتيجية

 على تؤثر اليت غلةاملست غري والفرص اليقني عدم حاالت إىل االسرتاتيجية املخاطر تشري
 .االسرتاتيجية وتنفيذ املنظمة اسرتاتيجية

 المخاطر إدارة
(SRM) االستراتيجية

 غري رصوالف اليقني عدم حاالت حتدد إدارية ممارسة هي االسرتاتيجية املخاطر إدارة
 .عليها لعملا وتركز ،برسالتها الوفاء على املنظمة قدرة على تؤثر اليت املستغلة

 المقاصد
 االستراتيجية

 داللة وتقدم يجية؛االسرتات اخلطة فرتة خالل املتوقعة النتائج هي االسرتاتيجية املقاصد
.االحتاد سيطرة عن خترج قد ألسباب دائماً  املقاصد تتحقق ال وقد. الغاية حتقيق على

.القرار صنع ملياتع مجيع وتُوّجه أولوياته تقود اليت واملشرتكة العامة االحتاد معتقدات القيم
 .االحتاد إليه يصبو الذي األفضل العامل الرؤية
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 الست الرسميةاللغات  بجميع المصطلحاتقائمة 

 

English Arab Chinese French Russian Spanish 
Activities ألنشطةا  Activités Виды деятельности Actividades 

Financial 
Plan 

 Plan financier Финансовый план Plan Financiero  املالية اخلطة

Inputs املدخالت  
 

Contributions Исходные ресурсы Insumos 

Mission الرسالة  Mission Миссия Misión 

Objectives األهداف 
 ]الغايات[/

 Objectifs Задачи Objetivos 

Operational 
Plan 

 Plan  التشغيلية اخلطة
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 

 أساس على امليزنة
  النتائج

Budgétisation 
axée sur les 
résultats 

Составление 
бюджета, 
ориентированного 
на результаты (БОР) 

[Elaboración del] 
Presupuesto 
basado en los 
resultados 

Results-
based 
Management  

 أساس على اإلدارة
 النتائج

 Gestion axée 
sur les résultats 

Управление, 
ориентированное 
на результаты (УОР) 

Gestión basada 
en los resultados 

Results 
framework 

 Cadre de  إطار النتائج
présentation 
des résultats 

Структура 
результатов 

Marco de 
resultados 

Strategic 
Goals 

 الغايات
 االسرتاتيجية

 Buts 
stratégiques 

Стратегические 
цели 

Metas 
estratégicas 

Strategic 
Plan 

يةاالسرتاتيج اخلطة  Plan 
stratégique 

Стратегический 
план 

Plan Estratégico 

Strategic 
Risks 

 املخاطر
 االسرتاتيجية

 Risques 
stratégiques 

Стратегические 
риски 

Riesgos 
estratégicos 

Strategic Risk 
Management  

 املخاطر إدارة
 االسرتاتيجية

 Gestion des 
risques 
stratégiques 

Управление 
стратегическими 
рисками (УСР) 

Gestión de 
riesgos 
estratégicos 

Strategic 
Target 

 املقاصد
 االسرتاتيجية

 Cible 
stratégique 

Стратегический 
целевой показатель 

Finalidad 
estratégica 

Values القيم /  Valeurs Ценности Valores 

Vision الرؤية  Vision Концепция Visión 
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 الجـزء جيـم

 خطة عمل دبي

 مقدمة  -  1القسـم 

 مقدمة 1

) ملؤمتر املندوبني املفوضني، جيري تنفيذ أهداف ونواتج 2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 71ِطبقاً للقرار 
خطة  يف عليه من خالل إطار التنفيذ املتفقالتابع لالحتاد سرتاتيجية لقطاع تنمية االتصاالت اخلطة اال

ناجتًا مرتبطة  15عمل ديب هذه. وتشمل اخلطة االسرتاتيجية لقطاع تنمية االتصاالت مخسة أهداف و
د مؤشرات األداء دفيه نتائج لألهداف، كما حت حتدَّدا. وتتبع خطة عمل ديب هيكالً يقوم على النتائج 

الرئيسية لكل ناتج. والنواتج هي كل ما خيرج عن قطاع تنمية االتصاالت من منتجات وخدمات ويقدمه 
خطة عمل ديب هذه، من أجل حتقيق األهداف  يف لألعضاء من خالل إطار التنفيذ املتفق عليه

 االسرتاتيجية ذات الصلة لقطاع تنمية االتصاالت.

ان الدراسات جلاملسندة إىل سائل املعمل ديب الربامج واملبادرات اإلقليمية و تنفيذ خطة ويشمل إطار 
دف هذه اخلطةوتيسري والقرارات والتوصيات  تمع املعلومات. و  تنفيذ خطوط عمل القمة العاملية 

ة يإىل توفري أداة بسيطة وشاملة وإن كانت وظيفية لتنفيذ األهداف والنتائج والنواتج اخلاصة بقطاع تنم
وميكن  2015-2018 االتصاالت. وحتدد خطة عمل ديب والية قطاع تنمية االتصاالت خالل الفرتة

طرأ على بيئة التغيريات اليت تملواكبة للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت أن حيّدثها أو يعّدهلا 
ع هيكل خطة تبَ االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و/أو نتيجة لتقييم األداء كل عام. وي

عمل ديب هيكل اخلطة االسرتاتيجية لضمان اتساق الرتتيب والرتابط لعملية التخطيط بني خمتلف أدوات 
 التخطيط داخل االحتاد (التخطيط االسرتاتيجي واملايل والتشغيلي).وأساليب 
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 هيكل خطة عمل دبي 2
قطاع تنمية  مسامهة يف املبينةاألهداف تتَبع خطة عمل ديب هيكًال يقوم على النتائج على أساس 

 :واخلطة منظمة على النحو التايلاخلطة االسرتاتيجية لالحتاد،  يف االتصاالت
 هدف:بشأن كل تقدم املعلومات التالية 

 عنوان اهلدف -
 النتائج -
 وصف النواتج ذات الصلة -
 مؤشرات األداء الرئيسة لكل ناتج -
 إطار تنفيذ يتضمن، حسب االقتضاء: -

 ربامجال •
 املبادرات اإلقليمية •
 جلان الدراساتاملسندة إىل سائل امل •
تمع املعلومات •  تسهيل تنفيذ خطوط عمل القمة العاملية 
 لتنمية االتصاالت وتوصياتهاملؤمتر العاملي قرارات  •
قطاع تنمية االتصاالت بإعداد منتجات وخدمات من خالل الربامج واملبادرات اإلقليمية ويضطلع 

تمع املعلومات و تيسري جلان الدراسات و املسندة إىل سائل املو  قرارات تنفيذ خطوط عمل القمة العاملية 
 4القسم  يف لتنمية االتصاالت وتوصياته. وُتطّبق املبادئ التوجيهية إلطار التنفيذ الواردةاملؤمتر العاملي 

 أدناه على مجيع عناصر إطار التنفيذ.
ل مسألة خطة العمل اخلاصة بك يف ات اليت يتعني أن تُعّدها جلان الدراساتوُحتدد املنتجات واخلدم

 جلان الدراسات.تدرسها 

 تعاريف البرامج والمبادرات اإلقليمية ومسائل لجان الدراسات 3
 البرامج 1.3
إعداد  يف آلية للتنسيق بني مجيع عناصر إطار التنفيذ وهي مسؤولة عن مساعدة األعضاء الربامجتوفر 
وجيهية ومبادئ توإجراءات تجات من قبيل سياسات منوذجية ولوائح واسرتاتيجيات وخطط وأُطُر من

وأدلة وجمموعات أدوات وأنظمة اإلدارة لعملية التعلم؛ وآليات اقتصادية ومالية؛ وأدوات لتخطيط 
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 ؛يل البيينغالشبكات والرتددات وأدوات إلدارة الطيف؛ والتوجيه بشأن املطابقة واختبارات قابلية التش
ذلك من خالل تقارير ودراسات حالة  يف وإجراء البحوث والتحليالت لالجتاهات ذات الصلة، مبا

لة؛ للتقييم ومواقع إلكرتونية؛ وجتميع وتبادل أفضل املمارسات واملعايري التقنية ذات الصمرجعية ومعلمات 
صات ارد اإللكرتونية األخرى مثل املنوجتميع البيانات واملوارد ونشرها؛ وإنشاء قواعد البيانات واملو 

د الستعمال هذه املوار ، ومسؤولة كذلك عن توفري والبوابات اإللكرتونية للتعّلم؛ ومواد بناء القدرات
 األعضاء. 

وتوفر الربامج إضافة إىل ذلك خدمات لألعضاء مثل توفري بناء القدرات، واملشورة القانونية والسياساتية 
ضايا وتوفري منابر لتعزيز التعاون وعمليات التبادل بني األعضاء والشركاء بشأن القوالتنظيمية والتقنية 

ألعضاء اأن يستعمل الوعي بني األعضاء بالقضايا واالجتاهات الرئيسية. وميكن وإذكاء ذات الصلة 
 لربامجعاملي. وميكن تنفيذ ا منتجات وخدمات الربامج على صعيد وطين أو دون إقليمي أو إقليمي أو

ذلك أعضاء القطاع واملؤسسات األكادميية واملنظمات غري احلكومية  يف بالشراكة مع منظمات أخرى، مبا
 ووكاالت األمم املتحدة األخرى.

 المبادرات اإلقليمية والمشاريع األخرى 2.3

دف املبادرات اإلقليمية إىل معاجلة جماالت األولوية احملددة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
االتصاالت من خالل الشراكات وتعبئة املوارد من أجل تنفيذ املشاريع الصغرية واملتوسطة والكبرية. و 

 إطار كل مبادرة إقليمية تطوير مشاريع وتنفيذها، بغية تلبية احتياجات املنطقة. واملنتجات يف وسيجري
 الواردةج ذات الصلة اف والنتائمن خالل املبادرات اإلقليمية لتحقيق األهدتوفريها واخلدمات اليت يتعّني 

ق املشاريع ذات الصلة وثائ يف اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد ُحتدَّد يف قطاع تنمية االتصاالتمسامهة  يف
 .2014اليت سُتعّد بعد املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 
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الة منفذة تقوم بتنفيذ وكو املتحدة  ويف إطار تنفيذ مسؤولية االحتاد املزَدوجة بصفته وكالة متخصصة لألمم
تنمية ة تيسري متويل أخرى، بغيإطار املنظومة اإلمنائية لألمم املتحدة أو مبوجب ترتيبات  يف املشاريع

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتسينها، يوفر قطاع تنمية االتصاالت ويُنظم ويُنّسق 
 اإلقليمية. ن خالل املبادرات واملشاريعمالتقنيني أنشطة التعاون واملساعدة 

 لجان الدراساتالمسندة إلى مسائل ال 3.3

تضطلع جلنتا دراسات قطاع تنمية االتصاالت مبسؤولية إعداد التقارير واملبادئ التوجيهية والتوصيات 
على أساس املدخالت املتلقاة من األعضاء لكي يستعرضها أعضاء جلنيت الدراسات. ويتم جتميع 

علومات من خالل االستقصاءات واملسامهات ودراسات احلالة وتتاح لكي يسهل على األعضاء النفاذ امل
إليها باستعمال أدوات إدارة احملتوى والنشر على الويب. وتتوىل جلنتا الدراسات دراسة مسائل موجهة 

ة للبلدان النامية، النسبجمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هلا أولوية ب يف حنو مهمة حمددة
 وذلك لدعمها من أجل حتقيق أهدافها اإلمنائية.

عية ذات الصلة  دراسات قطاع تنمية االتصاالت واملواد املرججلنيت  يف وُتستخدم النواتج اليت يُتفق عليها
ل ألعضاء. وتعمالدول ا يف كُمدخالت لتنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات واملشاريع واملبادرات اخلاصة

هذه األنشطة أيضاً على تعزيز قاعدة املعارف املشرتكة لألعضاء. وجيري تقاسم املعلومات بشأن املواضيع 
جوٍّ  يف ن بُعدعذات االهتمام املشرتك من خالل االجتماعات احلضورية واملنتديات اإللكرتونية واملشاركة 

لدراسة. اء بشأن املوضوعات قيد ايشجع احلوار املفتوح وتباُدل املعلومات وتلّقي مدخالت من اخلرب 
 خطة عمل كل مسألة. يف مسائل جلان الدراساتإطار  يف اليت تعدنتجات املوُحتدد 
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 التنفيذالمتعلقة بإطار المبادئ التوجيهية  4

تمع املعو تشكل الربامج واملبادرات اإلقليمية ومسائل جلان الدراسات  لومات خطوط عمل القمة العاملية 
ا  وقرارات ديب النواتج أو  تنفيذ خطة عملإطار  يف الواردةاملؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت وتوصيا

املنتجات واخلدمات اليت يوفرها مكتب تنمية االتصاالت لدعم الدول األعضاء وأعضاء القطاع من أجل 
جلميع اد. وينبغي ة لالحتاخلطة االسرتاتيجي يف مسامهة قطاع تنمية االتصاالت يف األهداف الواردةحتقيق 

 التنفيذ: اخلاصة بإطارالتالية باملبادئ التوجيهية تسرتشد عناصر إطار تنفيذ خطة عمل ديب أن 

سائل جلان الربامج واملبادرات اإلقليمية ومإطار  يف اختاذ تدابريينبغي ملكتب تنمية االتصاالت عند 
ا أن يستمرالدراسات وقرارات املؤمترات العاملية لتنمية االتصاال ل بتعاون وثيق مع العم يف ت وتوصيا

الدول األعضاء وأعضاء القطاع. وينبغي له إىل جانب ذلك أن يكفل التنسيق عن كثب بني مجيع 
 املوارد واألعمال. يف عناصر إطار التنفيذ من أجل تفادي االزدواجية

 التنسيق داخل االتحاد 1.4

 ديب، ا يتعلق بكل عنصر ذي صلة من إطار تنفيذ خطة عمل، فيمينبغي ملدير مكتب تنمية االتصاالت
أن يتواصل مع قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت واألمانة العامة، حسب االقتضاء 

ذلك من خالل آليات التنسيق الداخلي املنشأة من جانب االحتاد مثل فريق املهام التابع  يف واحلاجة، مبا
بئة املوارد املشرتك بني النفاذ وفريق تعبإمكانية واة بني اجلنسني وفريق املهام املعين لالحتاد واملعين باملسا

تمع املعلومات، إىل جانب احلفاظ على تعاون وثيق مع  القطاعات وفريق املهام املعين بالقمة العاملية 
 املكاتب اإلقليمية لالحتاد.
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والتعّرف  جلذب أعضاء ُجُدد للقطاععالية الء أولوية وينبغي للمكاتب اإلقليمية لالحتاد أن تواصل إي
م والنظر  اكات.جمال بناء الُقدرات وتقدمي معلومات عن فُرص الشر  يف تقدمي أنشطة يف على احتياجا

 الدراساتلجان التنسيق مع  2.4

طار إ يف السعي، قدر اإلمكان، عند اختاذ إجراءاتحيدد كل ناتج مسائل الدراسة ذات الصلة. وجيب 
سات ، إىل التفاعل الوثيق والتعاون بانتظام مع مسائل جلان الدراواملبادرات واملشاريع اإلقليمية الربامج

) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت. وتقدم 2014ديب،  يف املراَجع( 2 ذات الصلة املعتمدة مبوجب القرار
ذلك من  يف ل الدراسة ذات الصلة، مباالربامج واملبادرات اإلقليمية ذات الصلة ُمدخالت إىل مسائ

خالل مسامهات مكتوبة على أساس نتائج تنفيذ الربامج واملبادرات اإلقليمية ومن خالل ورش العمل 
واحللقات الدراسية وغريها من األنشطة بشأن املوضوعات ذات الصلة. ويقدم مديرو املكاتب اإلقليمية 

فإن ة. وباملثل، املنطق يف حتاد ذات الصلة اجلاري تنفيذهامعلومات إىل مسائل الدراسة بشأن مشاريع اال
امج املعنية. الرب إطار  يف سوف ُيستعملمسائل الدراسة ذات الصلة إطار  يف نتاج العمل املضطلع به

نفاذ ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومنظور املساواة بني اجلنسني إمكانية ويتم إدراج 
 ةعملهما إىل احلّد من االزدواجي يف سائل الدراسة ذات الصلة وتسعى جلنتا الدراساتضمن مجيع م

 مسائل الدراسة.مجيع  يف

 التنسيق مع األعضاء 3.4

ييّسر مكتب تنمية االتصاالت لألعضاء النفاذ السهل إىل املعلومات اخلاصة مبنتجات وخدمات املكتب 
 ربامج املكتببنتظام وتزويده باملعلومات ذات الصلة من خالل حتديث املوقع اإللكرتوين للمكتب با

حة لنشر املعلومات الربامج الناج يف وينبغي االستمرار .واملبادرات اإلقليمية ومسائل جلان الدراسات واملشاريع
 وتعزيزها، مثل بوابة أعضاء قطاع تنمية االتصاالت واملبادرات املماثلة.
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جميع نواتج خطة  في اإلعاقةواألشخاص ذوي  تعميم تمكين النساء والفتيات 4.4
 دبي عمل

ذلك اإلعاقة  يف ذوي اإلعاقة، مبااألشخاص ينبغي كفالة مراعاة منظور املساواة بني اجلنسني وقابلية نفاذ 
، وأن لة للمؤمترمجيع النتائج ذات الص إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عند تنفيذ ،املتصلة بالعمر
نمية قطاع ت يف نمية االتصاالت كذلك من أن يأخذ كل برنامج أو مشروع أو نشاطيتأكد مكتب ت

احلسبان استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل متكني النساء  يف االتصاالت
ىل إ ،ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة املتصلة بالعمر يف وقابلية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا

 /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.االتصاالت

 الشراكات 5.4

ب حتديث املعلومات عن أنشطة الشراكات مبا فيها الشراكات اليت يضطلع فيها مكت يف ينبغي االستمرار
تنمية االتصاالت بدور حتفيزي، وذلك عرب صفحة خمصصة هلذا الغرض على املوقع اإللكرتوين، وأن 

املكتب األطراف فيها على إعدادها، وبيانات عن املوارد احملصلة تشمل ملخصات للمشاريع اليت ساعد 
والنفقات. وينبغي هلذه الصفحة أن تقدم أيضًا معلومات عن املشاريع القادمة وكيف ميكن لألطراف 

 املعنية أن حتصل على معلومات إضافية.

م وكاالت األمذلك  يف شراكات مع طائفة واسعة من أصحاب املصلحة، مبابإقامة ويقوم املكتب 
ويسعى إىل تعبئة املوارد من وكاالت التمويل واملؤسسات املالية الدولية ومن الدول  ،املتحدة األخرى

فيذ والشركاء املعنيني اآلخرين. وينبغي عند تنقطاع تنمية االتصاالت االحتاد وأعضاء  يف األعضاء
 بار.االعتبعني  أخذ اخلربات احمللية واإلقليمية املتاحةاملشاريع 

ويسعى املكتب لزيادة وصوله إىل شركاء أكادمييني حمتملني باقرتاح أنشطة مثل املؤمترات واملنشورات 
العلمية واألكادميية بالشراكة مع املشاركني احلاليني واحملتملني من اهليئات األكادميية والدول األعضاء 

 واملؤسسات األخرى ذات الصلة.
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 الترويج 6.4

الرتوجيية من األدوات الرئيسية لزيادة الوعي والفهم ألعمال قطاع تنمية االتصاالت واستمرار تُعدُّ األنشطة 
إحاطة أعضاء االحتاد مبا يقوم به قطاع تنمية االتصاالت من أعمال. وتشمل األدوات الرتوجيية املوقع 

فة مثل تسجيالت ملختلاإللكرتوين لقطاع تنمية االتصاالت ووسائل اإلعالم احلديثة ومنتجات االتصاالت ا
 الوقائع. الفيديو واملواد اإلعالمية والكتّيبات الرتوجيية واملقاالت ونشرات

هذا الصدد إصدار رسالة إخبارية بصفة منتظمة تُعرف باسم  يف ويواصل مدير مكتب تنمية االتصاالت
لقطاع لعرض وين ل"نشرة قطاع تنمية االتصاالت" إىل أعضاء االحتاد وختصيص قسم على املوقع اإللكرت 

غي للمكتب أن حياة الناس. وينب يف قصص النجاح املتعلقة بكيفية إحداث قطاع تنمية االتصاالت لفارق
 اجلارية. يستعمل كذلك الوسائط االجتماعية للرتويج لقصص النجاح واألنشطة

احلمالت أن  ذهالناجحة. وينبغي هل للمشاريعوينبغي للمكتب أن يطلق كذلك محالت تروجيية للرتويج 
ية صحفية وحمتوى على صفحات الويب فضالً عن تنظيم مؤمترات صحفنشرات وبيانات تتضمن إصدار 

 وجلسات نقاش.
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 خطة عمل دبي

 األهداف والنواتج  -  2القسـم 

 تعزيز التعاون الدولي بشأن قضايا تنمية االتصاالت/ - 1الهدف 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 ئجالنتا

 

 
  

الناتج ذو الصلة النتائج
 1.1 2016-2019مشروع خطة اسرتاتيجية للفرتة 

 1.1 2014إعالن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 
 1.1 خطة عمل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

 1.1 القرارات والتوصيات
 1.1 املسائل اجلديدة واملراجعة للجان الدراسات

 2.1 تفاق على جماالت األولويةزيادة مستوى اال
تمع املعلومات  2.1 تقييم تنفيذ خطة العمل وخطة عمل القمة العاملية 

 2.1 حتديد املبادرات اإلقليمية
 2.1 العمل املتعلقة خبطةزيادة عدد املسامهات واملقرتحات 

 3.1 تاتعزيز استعراض األولويات والربامج والعمليات والشؤون املالية واالسرتاتيجي
 3.1 برنامج العمل

امج مكتب تنمية االتصاالت بشأن تنفيذ برنإىل مدير الشامل لتقرير مرحلي يقدم اإلعداد 
 3.1 العمل

لك املنتسبون ذ يف تعزيز تقاُسم املعارف واحلوار بني الدول األعضاء وأعضاء القطاعات (مبا
اشئة من ملعلومات واالتصاالت النواهليئات األكادميية) بشأن قضايا االتصاالت/تكنولوجيا ا

 أجل النمو املستدام
4.1 

تعزيز قدرات األعضاء على وضع االسرتاتيجيات والسياسات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وتنفيذها باإلضافة إىل حتديد طرائق ونـُُهج لتطوير الُبىن التحتية والتطبيقات 

 ونشرها
4.1 
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 (WTDC)ر العالمي لتنمية االتصاالت : المؤتم1.1الناتج 

 خلفية
الذي يعقد كل أربع سنوات، منصة رفيعة املستوى للدول  (WTDC)يعترب املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 

األعضاء لوضع األولويات واالسرتاتيجيات وخطط العمل لتوجيه عمل قطاع تنمية االتصاالت خالل فرتة 
فالً حماملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت خدمة مباشرة لألعضاء حيث يوفر  السنوات األربع التالية. ويُعدُّ 

التقنية التنموية و لقضايا اآلراء بشأن ا يف والتوصل إىل توافقبارزاً ورفيع املستوى للمناقشة وتبادل املعلومات 
 .باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتذات الصلة والسياساتية 

 الرئيسية مؤشرات األداء

 1.1قرارات وتوصيات المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت المتعلقة بالناتج 
 .1.1الناتج  يف 53و 37و 31و 30و 1سيسهم تنفيذ قرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 

 (RPMs)جتماعات التحضيرية اإلقليمية : اال2.1الناتج 

 خلفية

مدير مكتب  )2010حيدر آباد،  يف املراَجع( 31القرار  يف يكّلف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
لكل  اً حتضريي اً لتنمية أو اجتماعل اً إقليمي اً نطاق احلدود املالية املتاحة، مؤمتر  يف ،بأن ينظماالتصاالت 

كومنولث الدول و آسيا واحمليط اهلادئ، و الدول العربية، و األمريكتان، و ت (إفريقيا، منطقة من املناطق الس
ت، فرتة زمنية معقولة، قبل االجتماع األخري للفريق االستشاري لتنمية االتصاال يف أوروبا)،و املستقلة، 

ت صلة لقطاع التنمية االتصاالت، مع تفادي التداخل مع اجتماعات أخرى ذ التايلوقبل املؤمتر العاملي 
 .اتاإلقليمية لتسهيل تلك املؤمترات أو االجتماعواالستفادة بالكامل من املكاتب تنمية االتصاالت، 

  

 مؤشرات األداء الرئيسية

 املائة يف 90معدل تنفيذ خطط العمل يزيد على  
 مستوى الدعم/االتفاق -إقرار اإلعالن  
 مستوى فهم األعضاء ألهداف قطاع تنمية االتصاالت ونواجته وموافقتهم عليها 
 حدود املوارد املتاحة يف معدل التنفيذ 
نتهى اوصيات الصادرة عن عمل جلان الدراسات (عدد التوصيات وعدد املسائل اليت مدى مالءمة النتائج/الت 

ا  )العمل بشأ
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وتعترب االجتماعات التحضريية اإلقليمية خدمات مباشرة لألعضاء واهلدف من تنظيمها حتقيق مزيد من 
ي لتنمية التحضري للمؤمتر العامل وقت مبكر من خالل عملية يف التنسيق اإلقليمي وتواصل األعضاء

االتصاالت. وتستهدف االجتماعات كذلك حتديد القضايا، على املستوى اإلقليمي، اليت يتعني تناوهلا 
لدول لة حّ امللاالحتياجات مع مراعاة لتعزيز تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

ألولوية االجتماعات التحضريية اإلقليمية حتديد جماالت ا وينتظر من املنطقة. يف األعضاء وأعضاء القطاع
 بلدان املنطقة. يف العليا اليت تعترب أساسية لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 مؤشرات األداء الرئيسية

 

 2.1قرارات وتوصيات المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت المتعلقة بالناتج 

 .2.1ناتج ال يف 53و 37و 31و 30و 1سيسهم تنفيذ قرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 

 (TDAG): الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت 3.1الناتج 

 خلفية

تصاالت املشورة إىل مدير مكتب تنمية اال إسداء يف يتمثل دور الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت
(BDT)  بشأن تنفيذ خطة عمل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت(WTDC)املتصلة القضايا ذلك  يف ، مبا

 .لقطاع تنمية االتصاالت التشغيليةواخلطة تنمية االتصاالت مكتب زانية مبي

، التاليةاألربع ات سنو الومن املقرر عقد اجتماع سنوي واحد للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت لفرتة 
 الدول األعضاء وأعضاء القطاع وتعزيزه.مجيع احلفاظ على التعاون القائم بني  بغية مواصلة

  

 مؤشرات األداء الرئيسية

 مستوى توافق اآلراء -مؤشرات التعاون اإلقليمي  
 مستوى التنفيذ الفعلي -من األعضاء مستوى التأييد  
 مستوى االتفاق بشأن املقرتحات -العمل املقبلة  املتعلقة خبططعدد املقرتحات  
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 األداء الرئيسيةمؤشرات 

 

 3.1الت المتعلقة بالناتج المؤتمر العالمي لتنمية االتصا وتوصياتقرارات 

 59و 53و 37و 31و 30و 24و 21و 5و 1سيسهم تنفيذ قرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 
 .3.1الناتج  يف 61و

 : لجان الدراسات4.1الناتج 

 خلفية

ذلك  يف (مبا القطاعتتيح جلنتا دراسات قطاع تنمية االتصاالت فرصة جلميع الدول األعضاء وأعضاء 
اآلراء  يف سبون واهليئات األكادميية) لتقاسم اخلربات وطرح األفكار وتبادل اآلراء والتوصل إىل توافقاملنت

بشأن االسرتاتيجيات املالئمة لتناول أولويات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتتوّىل جلنتا دراسات 
إىل املدخالت اليت  توصيات استناداً قطاع تنمية االتصاالت مسؤولية وضع التقارير واملبادئ التوجيهية وال

يتم استالمها من األعضاء. ويتم جتميع املعلومات من خالل االستقصاءات واملسامهات ودراسات احلالة 
 األعضاء بسهولة باستخدام أدوات إدارة احملتوى والنشر على شبكة الويب.كي حيصل عليها مث تتاح  

تتمثل  2014لمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام ل) 2014ديب،  يف املراَجع( 2ووفقًا للقرار 
يئة بيئة متكينية لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  يف 1 جلنة الدراساتاختصاصات  دراسة "
دراسة "تطبيقات تكنولوجيا املعلومات  يف 2 اختصاصات جلنة الدراساتتتمثل ، بينما واالتصاالت"

 1 ويبني القرار .حاالت الطوارئ والتكيف مع تغري املناخ" يف االتصاالتواالتصاالت واألمن السيرباين و 
إجراءات العمل اليت جيب أن  2014لمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام ل) 2014ديب،  يف املراَجع(

نسني جهود متواصلة لتعميم املساواة بني اجل تتبعها جلنتا دراسات قطاع تنمية االتصاالت. وتُبذل
 .الدراسات أعمال جلنيت يف ية النفاذوإمكان

  

 مؤشرات األداء الرئيسية
 إىل املديرللمشورة املسداة مستوى التنفيذ الفعلي  
 مستوى التوافق مع نتائج املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 
 نسبة اإلجراءات اليت جرى تنفيذها - الوقت املناسب يف التوفر 
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 مؤشرات األداء الرئيسية

 

 4.1قرارات وتوصيات المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت المتعلقة بالناتج 
 61و 59و 37و 31و 30و 24و 21و 5و 2و 1سيسهم تنفيذ قرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 

 .4.1الناتج  يف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مؤشرات األداء الرئيسية

ا استجابة ملا يلي:  - )، والعمل املسند من املؤمتر العاملي 2014ديب،  يف املراَجع( 2 القراربرامج العمل املضطلع 
 .الدراسات جلنتالتدرسها  لتنمية االتصاالت وقرارات قطاع التنمية اليت تتناول جماالت حمددة

(واملبادئ ) 2014ديب،  يف املراَجع( 1 للقراراالجتماعات ووثائق االجتماعات اليت جرى معاجلتها وفقًا  -
 التوجيهية للعمل) ووفقاً ملقررات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت.

 الدراساتجلنيت  زيادة استخدام األدوات اإللكرتونية لدفع العمل قدماً بشأن برامج عمل -
- التوجيهية التوصيات والتقارير واملبادئ -الوقت املناسب وبفعالية  إعداد املخرجات الرئيسية املتوقعة يف -

 مبستوى مناسب من اجلودة، من خالل جلنيت دراسات قطاع تنمية االتصاالت
سامهات االجتماعات وعدد امل  يفعمل جلان الدراسات (عدد املشاركني املشاركة الفّعالة واملمثلة لألعضاء يف -

 بلدان املناطق املختلفة) املستلمة من األعضاء يف
تعليقات األعضاء على عملية جلنيت دراسات قطاع تنمية االتصاالت (استقصاءات بشأن الرضا عن  -

 االجتماعات/األدوات).
دراسات احلالة، التوجيهية والتوصيات و  عدد مرات التحميل من املوقع اإللكرتوين واالطالع على التقارير واملبادئ -

 وغريها.
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لومات لتنمية تكنولوجيا المعية مؤاتية بيئة تمكينتعزيز  - 2 الهدف
 شبكات االتصاالت/تكنولوجيا تنمية وتعزيز  واالتصاالت

 والتطبيقات والخدمات المناسبة،  لمعلومات واالتصاالتا
 ذلك سد الفجوة التقييسية في بما

 النتائج

 

 

 

 

  

 الناتج ذو الصلة النتائج
ب املصلحة لسياسات وأصحااوواضعي تعزيز احلوار والتعاون بني املنظمني الوطنيني 

ا السياساتية القضايتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشأن االتصاالت/ يف اآلخرين
خلاصة ا من أجل مساعدة البلدان على حتقيق أهدافهاالراهنة القانونية والتنظيمية و 

 جمتمع معلومات أكثر مشوالً بإقامة 

1.2 

السياساتية  اساتية والتنظيمية، والبيئةصنع القرارات بشأن القضايا السيعملية حتسني 
 لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاملؤاتية القانونية والتنظيمية و 

1.2 

زيادة الوعي وحتسني قدرات البلدان للتمكن من ختطيط ونشر وتشغيل وصيانة 
شبكات وخدمات مستدامة وقابلة للنفاذ ومرنة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

نية ذلك البنية التحتية عريضة النطاق، وتعزيز املعرفة على الصعيد العاملي بالب يف مبا
 النطاق التحتية املتوفرة لإلرسال عريض

2.2 

ر توصيات ونشإعداد  يف زيادة الوعي وحتسني قدرات البلدان على املشاركة واإلسهام
ين على أساس البي االحتاد ووضع برامج مستدامة ومناسبة للمطابقة وقابلية التشغيل

توصيات االحتاد، وعلى املستويات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية، من خالل تعزيز 
، حسب االقتضاءخمترباتو/أو بناء  (MRA) وضع أنظمة اتفاقات االعرتاف املتبادل

2.2 

وإدارة  جماالت ختطيط الرتددات وختصيصها، يف زيادة الوعي وحتسني قدرات البلدان
القياس  يفو  الالزمة إلدارة الطيفوكفاءة استخدام األدوات واملراقبة الراديوية،  الطيف

 (EMF) والتنظيم املتعلق بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية

2.2 
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 : األطر السياساتية والتنظيمية1.2الناتج 

 خلفية

تغرياً هائًال. فمع التزايد املتصاعد للطلب العاملي  (ICT)يشهد قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
عنه نشر  ركل مكان إىل البيانات والتطبيقات، الذي أسف ويف على النفاذ السهل واملتواصل باستمرار

تقدمي ريقة طشبكات النطاق العريض اليت تسهل تقارب املعلومات واالتصاالت والبث اإلذاعي، تشهد 
ناس: إليها تغريًا جذرياً. فاالتصاالت مل تعد جمرد توصيل للوطريقة نفاذهم اخلدمات إىل املستهلكني 

 أصبحت حقيقة واقعة. (IoT) إنرتنت األشياء

سيما  قتصاد الرقمي الذي تشهده تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والويف سياق التطور حنو اال
ي والقدرة النمو االجتماعي واالقتصاد يف النطاق العريض، يتزايد االعرتاف بالدور اهلام الذي تقوم به

التنافسية للبلدان. وبالتايل، هناك ضرورة لوجود سياسة سليمة وواضحة وبيئة تنظيمية تضمن استفادة 
 يع من خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.اجلم

 

 

 

  

 الناتج ذو الصلة النتائج
اعة من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاالنتقال  يف زيادة الوعي وحتسني قدرات البلدان

 ملعدةافعالية تنفيذ املبادئ التوجيهية األنشطة الالحقة لالنتقال، و  ويف ميةالرق
2.2 

 تاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاال يف تعزيز قدرات األعضاء إلدراج االبتكار
 الوطنية برامج التنمية يف

3.2 

جيا املعلومات و حتسني الشراكة بني القطاعني العام واخلاص لتعزيز تنمية االتصاالت/تكنول
 واالتصاالت

3.2 
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االت اليت تؤثروال بد أن تراعي  لومات واالتصاالت انتشار تكنولوجيا املع يف البيئة التمكينية مجيع ا
ا، مبا  ذلك بلورة سياسات وخطط ومبادئ توجيهية بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف واستيعا

ة بالتكاليف، وعلى املسائل الراهنة املتعلقعلم ب. ويتعني على املنظمني أن يبقوا على على الصعيد الوطين
 اآلليات املالية والنماذج االقتصادية لكي يتمكنوا من قياس اآلثار والتداعيات على البيئة التنافسية الوطنية.

أن يواصلوا  اساتاخلدمات واملنصات، يتعني على املنظمني وصانعي السي يف خضم هذه الغزارة ويف
 عة، واالبتكار والكفاءةالشبكات عالية السر  يف توجيه العناية إىل تعزيز تنمية البنية التحتية، واالستثمار

وما إىل  الوقت نفسه على محاية املستهلكني (اخلصوصية ومحاية البيانات يف استخدام املوارد، والرتكيز يف
 رقمي.فة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالقتصاد الالتكلنفاذ اجلميع نفاذاً ميسور ذلك) وضمان 

 (KPI)مؤشرات األداء الرئيسية 

 

 إطار التنفيذ

 البرنامج: البيئة السياساتية والتنظيمية

يا يعات واللوائح املتعلقة باالتصاالت/تكنولوجصياغة السياسات والتشر  يف األعضاءبغية مساعدة 
املعلومات واالتصاالت واستعراضها وتنفيذها بشكل فّعال، والسماح للبلدان بوضع سياسات 

أن أحدث الربنامج حبثًا وحتليًال عامليًا وإقليميًا بشهذا واسرتاتيجيات تستند إىل األدلة، سوف جيري 
 قتصادية واملالية واالجتاهات املتعلقة بالسوقاالجتاهات السياساتية والتنظيمية واال

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ويقيس آثارها على التنمية االجتماعية واالقتصادية  يف
 استناداً إىل املعلومات والبيانات اليت مت جتميعها من خالل االستطالعات السنوية والوسائل األخرى.

  

 مؤشرات األداء الرئيسية

عن ضالً عن البيانات فالوقت املناسب إىل األعضاء (يف التنظيم واالقتصاد واملالية)  يف توفري االستبيانات السنوية
جيا املعلومات نافذة تكنولو  يف قتصاد واملالية) وقاعدة بيانات االحتاد(السياسة والتنظيم واال PREF مركز املعارف
 (ICTEye) واالتصاالت

املنصة  يف ومات الواردةاإللكرتوين واملعلاملوقع  يف زيالت املتعلقة بالبيانات التنظيمية واملاليةعدد املشاهدات/التن
 ICTEye اإللكرتونية

فضل املمارسات واملوارد اإللكرتونية وجمموعات األدوات املوضوعة والصادرة عدد املنشورات واملبادئ التوجيهية أل
 األمور االقتصادية واملاليةبشأن  بشأن سياسة وتنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وكذلك
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تقارير والدراسات وأدوات القياس املرجعية وحتليلها ونشرها من أجل رصد تطور وضع الأيضاً ويشمل ذلك 
البيئة االقتصادية والتنظيمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فضًال عن صياغة التوصيات واملبادئ 

 التنظيمي مسائل من قبيل اإلصالح يف التوجيهية وحتديد أفضل املمارسات وتوفري املساعدة للبلدان
واملؤسسي، واملنافسة، والتنظيم املسبق والتنظيم الالحق، واالستثمار والتمويل، والنماذج التجارية اجلديدة، 
ونشر النطاق العريض عايل السرعة وفائق السرعة وتنفيذه، ومحاية املستهلكني (األمن والسالمة 

إىل ذلك)، ومنذجة  وما (M2M)ة واالتصاالت من آلة إىل آل ،يان)، والبيانات (إنرتنت األشياءاإللكرتون
التكاليف املتعلقة باخلدمات القائمة على التكلفة (بيع اجلملة وبيع التجزئة)، واملوارد الشحيحة (كطيف 

عمال الشبكات ذلك است يف الرتددات)، وأرقام اهلاتف ورموز نقاط التشوير، وتقاسم البنية التحتية مبا
زية من حيث التكل ، والتوصيل البيين اماألرقفة للمناطق النائية والريفية، وإمكانية نقل الذكية، واحللول ا

وفق بروتوكول اإلنرتنت، والتجوال املتنقل، والنفاذ الشامل وامليسور التكلفة إىل خدمات تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت، واملدن الذكية. وهذا يشمل املنشور السنوي "اجتاهات اإلصالح

لوجيا املعلومات واالتصاالت"، وجمموعة أدوات تنظيم تكنولوجيا املعلومات االتصاالت/تكنو  يف
جمال النطاق العريض، وقاعدة بيانات السياسات  يف واالتصاالت، وسلسلة التقارير بشأن مواضيع

 التعريفات. التنظيمية وسياسات

اجلة قضايا ص ملعوسيوفر الربنامج كذلك منصات عاملية لصانعي السياسات واملنظمني والقطاع اخلا
الساعة على النحو الذي حددت فيه أعاله، وتبادل اخلربات وأفضل املمارسات، ومناقشة الُسبل الكفيلة 

م أحداث اقتصادات رقمية متنامية. ويشمل ذلك تنظي يف حتقيق أهدافها املتمثلة يف مبساعدة البلدان
االتصاالت  مثل املنتدى العاملي ملنظمي عاملية وإقليمية ومنتديات وورش عمل تدريبية وحلقات دراسية،

 االقتصاد والسياسة، فضًال عن املنصات اإللكرتونية. يف واملنتديات اإلقليمية
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تنفيذ املبادرات اإلقليمية ذات الصلة، ومسائل جلان الدراسات، وخطوط  يف أوجه التآزرتتحقق وسوف 
تمع املعلومات ارات واملشاريع. كما ستتم معاجلة القضايا املشرتكة ، والقر (WSIS) عمل القمة العاملية 

 بني القطاعات حسب احلاجة.

 المبادرات اإلقليمية ذات الصلة

للمؤمتر  )2014ديب،  يف املراَجع( 17 مع القرار، مبا يتفق 1.2 الناتج يف تسهم املبادرات اإلقليمية التاليةس
 :العاملي لتنمية االتصاالت

 منطقة األمريكتين
 تنمية النفاذ إىل النطاق العريض واعتماد النطاق العريض

 به. والنهوض العريض النطاق إىل النفاذ لزيادة سياسات إعداد على األعضاء الدول مساعدة الهدف:
 اإلنرتنت إىل النفاذ أسعار خدمات االتصاالت وتكاليف ختفيض

 تكلفة يضبتخف الكفيلة والوسائل وتنسيق السياسات والسبل حتديد على األعضاء الدول مساعدة الهدف:
تثمارات سالبيين وكذلك أسعار خدمات االتصاالت واإلنرتنت للمستخدمني من خالل اال والتوصيل النفاذ
 .الالزمة

 

 

  

 منطقةال

 منطقة إفريقيا
واالتصاالت املعلومات ولوجياتكن/لالتصاالت اإلفريقية األسواق تكامل لتحقيق ومواءمتها والتنظيمية السياساتية األطر تقوية

 وتنفيذ االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت اإلفريقية الوطنية القطاعات إصالح وتعزيز تيسري :الهدف
 واإلقليمي يمياإلقل دون التكامل حتقيق أجل من واالتصاالت وماتاملعل تكنولوجيا/االتصاالت اسرتاتيجيات

 واالتصاالت. املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت جمال يف واألسواق واخلدمات التحتية للبىن
 تنمية النفاذ إىل النطاق العريض واعتماد النطاق العريض

، مع ة والريفيةق والنفاذ إليها يف املناطق احلضريالنطا ةتنمية بنية حتتية عريضمساعدة الدول األعضاء على  الهدف:
 .البيين على املستويني دون اإلقليمي والقاريالرتكيز بصفة خاصة على التوصيل 
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 منطقةال

 المنطقة العربية
 تنمية النفاذ إىل النطاق العريض واعتماد النطاق العريض

 البنية التحتية للنطاق العريضلتنفيذ وتطوير ) 1العربية (خصوصًا أقل البلدان منواً مساعدة الدول  الهدف:
 ،الدول العربية يف شبكات وخدمات النطاق العريض ونشره ، وتطوير وتسهيل النفاذ إىلاملناطق احلضرية والريفية يف
 ذلك القضايا املتعلقة باملطابقة وقابلية التشغيل البيين. يف مبا

 منطقة آسيا والمحيط الهادئ
 تنمية النفاذ إىل النطاق العريض واعتماد النطاق العريض

م إقامة األنظمة والريفية ودع احلضرية ملناطقا يف النطاق عريض النفاذ تنمية على األعضاء الدول مساعدة :الهدف
 حلل القضايا االجتماعية باالستفادة من منافع تطبيقات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 السياسات والتنظيم
 دلتبا وزيادة اتاملهار  وتعزيز املالئمة والتنظيمية السياساتية األطر تطوير على األعضاء الدول مساعدة :الهدف

 .التنظيم جمال يف التعاون وتوطيد املعلومات
 منطقة كومنولث الدول المستقلة

 واعتماد النطاق العريضتنمية النفاذ إىل النطاق العريض 
طق الريفية والنائية، املنا يف ذلك يف النفاذ إىل النطاق العريض، مبا بتنميةاملهتمة  األعضاء الدول مساعدة :الهدف

 استخدام الطاقة.كفاءة يات اليت حتقق  باستخدام التكنولوج
 منطقة أوروبا

 تنمية النفاذ إىل النطاق العريض واعتماد النطاق العريض
 البلدان األوروبية، توجد حاجة ملحة الختاذ خطوات ومساعدة اإلدارات يف نظراً لالختالفات الكبرية :الهدف

عداد عة وتطويرها. وقد يشمل هذا اإلجراء أيضاً إكل جانب من جوانب التنفيذ العملي للشبكات عالية السر  يف
خطط حملية/إقليمية لنشر النطاق العريض. وميكن أن تستفيد عملية دعم تطوير شبكات االتصاالت من استخدام 

جمال تقاسم البنية التحتية مع قطاع الطاقة (الشبكات الذكية) وينبغي أن ترمي إىل االستفادة من أوجه  يف اخلربات
ال تباينًا شديدًا بني الدول األعضاء يف بني القطاعات. وتتباين درجات التقدم احملرزالتآزر  املنطقة،  يف هذا ا

ولذلك فإن تقاسم أفضل املمارسات والسياسات التنظيمية وتقدمي املساعدة سوف يساعد على استخدام املوارد 
 بأكرب قدر ممكن من الكفاءة.

  
                                            

مال واليمن وموريتانيا القمر وجيبويت والصو  املنطقة العربية ستة بلدان عربية من أقل البلدان منواً وهي: جزر يف يوجد  1
 والسودان.
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 الدراسات لجانمسائل 

 :1.2الناتج  يف الدراساتالتالية للجان سائل املستسهم 

 1الدراسات  لجنةمسائل 

 تكنولوجيا/تاالتصاال املتعلقة بشبكات اخلدمات تكاليف وطرائق حتديد االقتصادية السياسات :4/1المسألة 
 (NGN) التايل اجليل شبكات فيها الوطنية، مبا واالتصاالت املعلومات
 املستهلكني وشبكات االقتصادية واللوائح واألسس القوانني: وحقوقه ومحايته توعية املستهلك :6/1المسألة 
العريض  لالنتقال من الشبكات القائمة إىل شبكات النطاق اجلوانب التقنية والتنظيمية والسياساتية :1/1المسألة 

يدية املقدمة عرب التقل غرياخلدمات ذلك شبكات اجليل التايل واخلدمات املتنقلة و  البلدان النامية، مبا يف يف
 اإلنرتنت بروتوكولوتنفيذ اإلصدار السادس من  (OTT)اإلنرتنت 
 الفرص والتحديات اليت تواجهها البلدان الناميةإىل احلوسبة السحابية:  النفاذ :3/1المسألة 

 1.2قرارات وتوصيات المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت المتعلقة بالناتج 

 64و 48و 37و 32و 30و 23و 22و 17و 8ت املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت سيسهم تنفيذ قرارا
 .1.2الناتج  يف ITU-D 16و ITU-D 15والتوصيتني  79و 78و 77و 71و

 1.2بالناتج خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات المتعلقة 

تمع املعلومات جيم  119-112ف والفقرات من خطة عمل جني 6سيسهم خط عمل القمة العاملية 
تمع املعلوماتبرنامج عمل من   . 1.2الناتج  يف تونس 

مطابقة ذلك ال في : شبكات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بما2.2الناتج 
 وقابلية التشغيل البيني وسد الفجوة التقييسية

 خلفية

ومات مستدام إىل تكنولوجيا املعلإتاحة نفاذ شامل و  يف بأمهية حموريةالتحتية  البنية تتمتع
 للجميع. كل مكان بتكلفة ميسورة يف واخلدمات (ICT) واالتصاالت
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ومن خصائص قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التغري التكنولوجي السريع وتقارب املنصات 
كة لتكنولوجيا مشرت  املعلومات واإلذاعة واحلوسبة. ويتيح نشر بىن حتتيةوإرسال  1التصاالتلالتكنولوجية 

شبكات اجليل  حنو والتطور ،جمال االتصاالت يف وشبكات النطاق العريض خلدمات وتطبيقات متعددة
نطوي  يعلى بروتوكول اإلنرتنت وتطورها فرصاً، لكنه بالكامل الالسلكية والسلكية القائمة  (NGN) التايل

 بالنسبة إىل البلدان النامية.على حتديات كبرية كذلك 

ذي التكنولوجيات الالسلكية واملتنقلة األمهية املتزايدة إلدارة الطيف الراديوي والدور السرعة انتشار ربز وتُ 
ال االقتصادية للبلدان. ومن املالَحظ أيضاً ما عم أرجاء العامل كافة من انتقو  التنمية االجتماعية يف تؤديه

الصوت ث بطيف مبزيٍد من الكفاءة وارتفاع جودة من اإلذاعة التماثلية إىل الرقمية، مما يتيح استخدام ال
 والفيديو.

فيما بني جتهيزات جاح بنلمعايري الدولية وقابلية التشغيل البيين، أي إمكانية االتصال لطابقة املومن شأن 
حول خمتلف واق األس يف باهظة التكلفةال، أن يعينا على جتنب املعارك خمتلفةتوريد واردة من جهات 

 ت.التكنولوجيا

كما يعجل توافر منتجات عالية األداء وقابلة للتشغيل البيين من النشر واسع املدى للبنية التحتية 
ا على حنٍو مينح الناس نفاذًا إىل جمتمع املعلومات بغض النظر عن  والتكنولوجيات واخلدمات املقرتنة 

 املكان أو نوع اجلهاز املستخدم. 

ا من أجل تطبيق/تنفيذ املعايري (التوصي وميثل رفع املستوى املعريف للبلدان  ات) املوضوعةالنامية وقدرا
قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية بفعالية ركنًا أساسيًا من أركان سد الفجوة  يف

 التقييسية.

 

  
                                            

 يشمل مصطلح "االتصاالت" هنا اإلذاعة الصوتية والتلفزيونية.  1



  المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 64

 (KPI) مؤشرات األداء الرئيسية

 إطار التنفيذ

قة وقابلية ذلك المطاب في شبكات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بما البرنامج:
 التشغيل البيني وسد الفجوة التقييسية

 االحتاد وأعضاء قطاع تنمية االتصاالت ومنتسبيه يف ج مساعدة الدول األعضاءاهلدف من هذا الربنام
على تعظيم مقدار توظيف تكنولوجيات جديدة مالئمة لتطوير البىن التحتية للمعلومات واالتصاالت 

ا لديهم.  وخدما

 ومن جماالت العمل احملددة ما يلي:

 إدارة الطيف والرصد الراديوي

ا حمملة بقدرة عظيمة على حت يف ا الالسلكيةلقد أحدثت التكنولوجي سني حياتنا تغيريات جذرية، كما أ
ستحداث ا بشكل خطري إلدارة الطيف يعوق فّعالةاحلياة اليت نعيشها. إال أن غياب هياكل نوعية 

 خدمات جديدة والتوسع فيها. ويعمل مكتب تنمية االتصاالت على تقوية الكيانات التنظيمية الوطنية
ا ورصدها. كما يقدم املكتب مساعداتجم يف جوانب  يف االت ختطيط الرتددات وختصيصها وإدار

 ذلك إتاحة أدوات ختصصية هلذا الغرض. يف خمتلفة من إدارة الطيف، مبا

  

 مؤشرات األداء الرئيسية

 املنشورات املستكملة للموضوعات ذات الصلةالتوجيهية/الكتيبات و  املبادئعدد 
 للتوصيات الصادرة عن االحتاد فّعالعدد دراسات التقييم اليت جترى لتقييم حالة التطبيق ال

 خرائط اإلرسال التفاعلية يف عدد البلدان املشمولة
 التدريب على املطابقة وقابلية التشغيل البيين يف عدد اخلرباء املشاركني

 (SMS4DC)جية إدارة الطيف من أجل البلدان النامية احملسَّن من برم إعداد اإلصدار
 SMS4DCبرجمية  يف عدد املشرتكني

 املشاركني ءاملنفذة ورضافعاليات التدريب عدد 
 اليت ينظمها االحتاد على الصعيد اإلقليميعدد احللقات الدراسية واالجتماعات 

 هذه األحداث ورضاهم عنها يف عدد املشاركني
 املناطق. يف أنشطة سد الفجوة التقييسية يف دد رؤساء ونواب رؤساء جلان الدراسات املتلقني دعماً للمشاركةع



 65 المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 

 وسينطوي ذلك بشكل خاص على ما يلي:

تحديث بالصيانة وال (SMS4DC)مواصلة تعهد برجمية إدارة الطيف من أجل البلدان النامية  
 والتوسيع وتقدمي املساعدة التقنية وتنفيذ أنشطة تدريبية تتعلق بنشرها واستخدامها؛

ا   ا لتطوير هياكل إدارة الطيف وإجراءا توفري تقييمات إلدارة الطيف وخطط عمل يوصى 
ا إىل حٍد أبعد ذلك النهج اجلديدة لتقاسم الطيف، مثل النفاذ الدينامي إىل  يف ، مباوأدوا

 ؛طيفال

ات ذلك حتديد أفضل املمارسات وبيان يف جمال أنظمة رسوم الطيف، مبا يف تقدمي املساعدة 
التوزيعات  تنسيق ويف وضع هذه األنظمة، يف للمقارنة، عالوًة على تقدمي املساعدة املباشرة

 لاالستعماقيق حت ويف املناطق احلدودية، يف ذلك إجراءات التنسيق يف اإلقليمية للطيف، مبا
 من حيث التكلفة ألنظمة وشبكات رصد الطيف. فّعالاألمثل وال

 اإلذاعة

ٍري من البلدان النامية كث يف من املتوقع أن يبلغ االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل الرقمية الذي بدأ بالفعل
 التصاالت. وهدف مكتب تنمية ا1اإلقليم  يف وأن ُيستكمل 3و 2اإلقليمني  يف الدورة التالية يف ذروته
ال هو متكني البلدان النامية من حتقيق انتقال سلس من اإلذاعة التماثلية إىل الرقمية ومن  يف هذا ا

أنشطة ما بعد االنتقال مثل استحداث خدمات إذاعية جديدة وتوزيع املكاسب  يف اللحاق بركب البلدان
التنظيمية أن األطر السياساتية و الرقمية. ويقدم مكتب تنمية االتصاالت على وجه اخلصوص مساعدة بش

لإلذاعة الرقمية وينظم اجتماعات إقليمية ألعضاء االحتاد بشأن استخدام الطيف للخدمات 
 وغريها. اإلذاعية

 وسرتكز األنشطة بشكل خاص على:

ذلك ختطيط  يف تقدمي املساعدة بشأن األطر السياساتية والتنظيمية لإلذاعة الرقمية لألرض، مبا 
واالستخدام األمثل للطيف، ومبادي توجيهية وخطط رئيسية لالنتقال من اإلذاعة  الرتددات

ولوجيات اإلذاعية واخلدمات والتكن ،وحتويل احملفوظات التماثلية إىل رقمية ،التماثلية إىل الرقمية
 اجلديدة؛
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ذاعية تنظيم اجتماعات إقليمية بني أعضاء االحتاد بشأن استخدام الطيف من أجل اخلدمات اإل 
 .وغريها من اخلدمات

 شبكات الجيل التالي
اجات جديدة التغري لكي تستوعب احتي يف إن معمارية البىن التحتية للمعلومات واالتصاالت مستمرة

لعدد متزايد من اخلدمات والتطبيقات املدعومة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل جانب االنتقال 
 ديداجلشبكات اجليل  تطور ذلك يف ، مباوإىل مزيد من التطورات (NGN) إىل شبكات اجليل التايل

ال مساعدة  يف واهلدف من عمل مكتب تنمية االتصاالت. شبكات املستقبلو   األعضاء الدولهذا ا
(التوصيات) ري السارية للمعايوفقًا املستقبل  اتشبكحنو املعماريات والتكنولوجيات ل تطورالتنفيذ  يف

تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية من أجل سد الفجوة التقييسية واستخدام قطاع  يف ةاملعدّ 
ما فضًال عن   ات الناشئة.قضايا التوصيل البيين للشبكمعاجلة أفضل للبنية التحتية واملوارد وإدار

 وسرتكز األنشطة بوجه خاص على ما يلي:
ا القائمة إىل شبكات اجليل التقدمي املساعدة للدول األعضاء بشأن نشر وانتقال ش  تايل بكا

 وزيادة تطويرها؛
ختطيط إدخال عناصر وتطبيقات الشبكات اجلديدة واستمرار اعتمادها من  يف مساعدة البلدان 

 خالل استخدام أدوات التخطيط املتخصصة؛
ميسورة  ةالالسلكيالسلكية و التكنولوجيات  وتطبيق التماثليةرقمنة الشبكات  يف مساعدة البلدان 

 صاالت.قابلية التشغيل البيين للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالت ذلك يف مبا التكلفة،

 الشبكات عريضة النطاق: التكنولوجيات السلكية والالسلكية بما فيها االتصاالت المتنقلة الدولية
 شبكات وتطبيقات بيانات عربوالفيديو والإرساالً عايل السرعة للصوت  تكنولوجيا النطاق العريضتتيح 

واهلوائي نطاق الوأصبح إدخال خمتلف تكنولوجيات النفاذ عريض  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
نطاق، وقد اًال من حيث التكلفة ويوفر عرضاً كبريًا للاجلماعي واأللياف البصرية والكبالت البحرية فعّ 
 أن تصبحتنقلة ألشكال تقليدية وجديدة من االتصاالت بمسحت األنظمة الالسلكية الساتلية والثابتة وامل

ات العامل. ولذلك، من املهم تزويد البلدان النامية بفهم ملختلف التكنولوجي مجيع أحناء يف حقيقة واقعة
املتاحة للنطاق العريض باستعمال التكنولوجيات السلكية والالسلكية على السواء من أجل االتصاالت 

 .(IMT)ذلك االتصاالت املتنقلة الدولية  يف مبااألرضية والساتلية 
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 وسرتكز األنشطة على ما يلي:

نفيذ وتطوير ختطيطها لألجلني املتوسط والطويل فيما يتعلق بت يف تقدمي املساعدة للبلدان النامية 
توفري  يف خطط وطنية لشبكة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عريضة النطاق والنظر أيضاً 

الرتددات املنخفضة جللب املنفعة للمشغلني من خالل االستفادة من كفاءة االستثمار نطاقات 
ة البلدان النامية وبسعر وجود يف وعرض خدمات النطاق العريض بأسعار زهيدة للمواطنني

 املناطق احلضرية والريفية والنائية؛ يف مقبولني

ة النطاق ايل للشبكة األساسية عريضبشأن الوضع احلوالدراسات التحليلية مجع ونشر املعلومات  
اجلهود  يف ختطيط الشبكة وجتنب االزدواجية يف والكبالت البحرية من أجل مساعدة األعضاء

واملوارد إىل جانب نشر املعلومات املتعلقة بالتجارب املختلفة للبلدان خبصوص استعمال 
 التكنولوجيات واخلدمات املختلفة.

ودعم أعضاء  كحل طويل األجل لزيادة التوصيلية  (IXP)نرتنت تشجيع إنشاء نقاط تبادل اإل 
، بالتعاون مع IPv6نشر/االنتقال إىل الشبكات والتطبيقات القائمة على اإلصدار  يف االحتاد

 املنظمات املتخصصة ذات الصلة.

 االتصاالت الريفية

نظر مشغلي االتصاالت.  يف ية جتارياً تعترب جمز  تعاين من شح التغطية والاملناطق الريفية من البلدان  تزال ال
أدى إىل  ملتنقلة، مما، بفضل التكنولوجيا ااآلونة األخرية يف املناطق احلضرية يف الكثافة اهلاتفيةوقد منت 

 واحلضرية. الفجوة الرقمية بني املناطق الريفيةتوسيع 
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اطق النائية لك بتوصيل املنباملهاتفة والنفاذ عريض النطاق وذ سكان الريفولسوف يتعني تزويد 
بالشبكات األساسية عريضة النطاق. وسوف تتحسن إمكانية النفاذ من خالل اختيار تكنولوجيات 

 .سلكية أو ال سلكيةشبكات  يف تتميز بالكفاءة وفعالية التكلفة وسرعة النشر، سواء

 خدمات االتصاالت قدمياليت تعرتض ت الرئيسية ومثة اعتبارات تكنولوجية واقتصادية وراء التحديات
لتيار الكهربائي ا زال إنشاء التوصيلية عملية باهظة التكلفة. ويشكل انقطاع ما . إذاملناطق الريفية يف

  ضوئيةمدادات الطاقة الومن مث تزداد جدوى إ رئيسياً  أو االنعدام التام ملصادر الطاقة عائقاً عشوائيًا 
 والتقييس. يةالقضاء على الفجوة بني التكنولوجيا الرقم يف كحل بديل معقول. ويتمثل عنصر رئيسي آخر

ال على ما يلي: يف الرتكيز نقاط وميكن تلخيص  هذا ا

توفري معلومات بشأن التكنولوجيات املالئمة للنفاذ والتوصيل ومصدر اإلمداد بالطاقة من أجل  
 دمات؛جلب االتصاالت إىل املناطق الريفية واحملرومة من اخلدمات وقليلة اخل

تمعية للنفاذ عريض النطاق بالتعاون الوثيق مع اخلرب  يف تنفيذ مشاريع  اء النقاط العمومية/ا
تمعات احمللية والرتكيز على توفري خدمات وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات  احملليني وا

حتقق  ذلك النماذج الساتلية والتجارية اليت يف واالتصاالت من خالل تكنولوجيات مالئمة مبا
 االستدامة املالية والتشغيلية؛

نشر املعلومات والتحليالت املتعلقة بأحدث التكنولوجيات وأفضل املمارسات من خالل  
أساليب مثل املنشورات والندوات واحللقات الدراسية وورش العمل مع مراعاة النواتج املتصلة 

 بأنشطة جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت.

 (C&I)البيني  التشغيل يةوقابل المطابقة

 تتكنولوجيان موردي مإن املطابقة مع املعايري الدولية تزيد من قابلية التشغيل البيين بني منتجات موّرد 
 املعلومات واالتصاالت ومنتجات سائر املوّردين.
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اليت تسمح  هوتعاجل املعايري الدولية، مثل توصيات االحتاد الدويل لالتصاالت، قابلية التشغيل البيين هذ
تؤدي و املعلومات واالتصاالت ملختلف الشركات املصنعة والبلدان والقارات.  تباالتصال بني تكنولوجيا

ثقة ز إىل تعزيخمتلف البلدان أو املناطق  يف بني مراكز االختبار (MRA) املتبادل االعرتاف ترتيبات
تشجع التجارة يت توفرها السوق و املنتجات اليت خضعت لالختبار، وتزيد من الفرص ال يف املستهلك

قابلية إزالة احلواجز التقنية اليت تعيق التجارة. ويسعى برنامج "املطابقة و  يف ونقل التكنولوجيا وتساهم
" لالحتاد إىل زيادة التطابق مع توصيات االحتاد فضًال عن قابلية التشغيل البيين (C&I) التشغيل البيين

 الدولية لمنظمةتقييمها استناداً إىل املعايري الدولية لاليت جيري ت عموماً (لتكنولوجيا املعلومات واالتصاال
 الدولية). ويعد التعاون مع املنظمات الدولية والقطاع الصناعي الكهرتقنية اللجنة/القياسي للتوحيد

 ملطابقةاب الشهادات وتقييم التطابق عنصراً أساسياً لنجاح برنامج االحتاد اخلاص وهيئات االعتماد ومنح
 البيين. التشغيل وقابلية

 هذا الصدد على ما يلي: يف االتصاالت تنمية وسريكز مكتب

ل األعمال بأمهية إجراءات املطابقة وقابلية التشغيوأصحاب توعية التقنيني وصناع القرارات  
ا، مبا حيشد املوارد الالزمة لتنفيذ الربامج اإلقليمية و  لوطنية اخلاصة االبيين واالختبارات املتعلقة 

باملطابقة وقابلية التشغيل البيين، وذلك بالتعاون مع سائر املنظمات اإلقليمية والدولية ذات 
 الصلة؛

قة استحداث برامج وطنية وإقليمية ودون إقليمية متعل يف تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية 
داث نظام املطابقة مية تيسر استحباملطابقة وقابلية التشغيل البيين، وذلك بإجراء دراسات تقيي

 وقابلية التشغيل البيين على املستوى الوطين واإلقليمي ودون اإلقليمي.

وضع مبادئ توجيهية هلذه العملية تركز على املوارد التقنية والبشرية الالزمة واملعايري الدولية  
 الواجب تطبيقها.
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 المبادرات اإلقليمية ذات الصلة

للمؤمتر  )2014ديب،  يف املراَجع( 17، مبا يتفق مع القرار 2.2 الناتج يف إلقليمية التاليةستسهم املبادرات ا
 :العاملي لتنمية االتصاالت

 

  

 المنطقة

 منطقة إفريقيا
 الرقمية إدارة الطيف واالنتقال إىل اإلذاعة

 الرقمية وإدارة الطيف. اإلذاعة إىل االنتقال يف األعضاء الدول مساعدة :الهدف
 ية النفاذ إىل النطاق العريض واعتماد النطاق العريضتنم

 والريفية، احلضرية املناطق يف إليها والنفاذ النطاق عريضة حتتية بنية تنمية على األعضاء الدول مساعدة :الهدف
 والقاري. اإلقليمي على املستويني دون البيين التوصيل على خاصة بصفة الرتكيز مع

 األمريكتين منطقة
 الطيف واالنتقال إىل اإلذاعة الرقميةإدارة 

 الرقمية وإدارة الطيف. اإلذاعة إىل االنتقال يف االحتاد يف األعضاء الدول مساعدة الهدف:
 تنمية النفاذ إىل النطاق العريض واعتماد النطاق العريض

 به. هوضوالن العريض النطاق إىل النفاذ لزيادة سياسات إعداد على األعضاء الدول مساعدة الهدف:
 العربية المنطقة

 تنمية النفاذ إىل النطاق العريض واعتماد النطاق العريض
املناطق  يف لعريضالبنية التحتية للنطاق التنفيذ وتطوير العربية (خصوصاً أقل البلدان منواً) مساعدة الدول  الهدف:

ذلك  يف مبا ،دول العربيةال يف ض ونشره، وتطوير وتسهيل النفاذ إىل شبكات وخدمات النطاق العرياحلضرية والريفية
 القضايا املتعلقة باملطابقة وقابلية التشغيل البيين.

 الهادئ والمحيط آسيا منطقة
 تسخري منافع التكنولوجيات اجلديدة

على االستفادة من التكنولوجيات اجلديدة والتغلب على حتديات  االحتاد يف األعضاء الدول مساعدة :الهدف
 حلصر.النتائج املتوقعة على سبيل املثال ال ا يف شرية والتقنية ذات الصلة بالقضايا املبينةالقدرات الب
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 المنطقة

 تنمية النفاذ إىل النطاق العريض واعتماد النطاق العريض
 م إقامة األنظمةوالريفية ودع احلضرية املناطق يف النطاق عريض النفاذ تنمية على األعضاء الدول مساعدة :الهدف

 حلل القضايا االجتماعية باالستفادة من منافع تطبيقات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
 المستقلة الدول منطقة كومنولث

 لنفاذ إىل النطاق العريض واعتماد النطاق العريضتنمية ا
يفية والنائية، املناطق الر  كذل يف النفاذ إىل النطاق العريض، مبا بتنميةاملهتمة  األعضاء الدول مساعدة :الهدف

 استخدام الطاقة.كفاءة باستخدام التكنولوجيات اليت حتقق  
 منطقة أوروبا

 إدارة الطيف واالنتقال إىل اإلذاعة الرقمية
 تعزيز التعاون اإلقليمي، الذي ُيستكمل على حنٍو رئيسي من خالل تقدمي املساعدة املباشرة إىل اإلدارات :الهدف

استخدامها مع  نطاقات املكاسب الرقمية اليت جيب يف اإلذاعة التلفزيونية التماثلية، وإدارة الرتدداتعملية وقف  يف
 مراعاة أكثر االستخدامات فعالية للطيف الراديوي.

 تنمية النفاذ إىل النطاق العريض واعتماد النطاق العريض
 اجة ملحة الختاذ خطوات ومساعدة اإلداراتالبلدان األوروبية، توجد ح يف نظرًا لالختالفات الكبرية :الهدف

كل جانب من جوانب التنفيذ العملي للشبكات عالية السرعة وتطويرها. وقد يشمل هذا اإلجراء أيضاً إعداد  يف
خطط حملية/إقليمية لنشر النطاق العريض. وميكن أن تستفيد عملية دعم تطوير شبكات االتصاالت من استخدام 

 البنية التحتية مع قطاع الطاقة (الشبكات الذكية) وينبغي أن ترمي إىل االستفادة من أوجه جمال تقاسم يف اخلربات
ال تباينًا شديدًا بني الدول األعضاء يف التآزر بني القطاعات. وتتباين درجات التقدم احملرز املنطقة،  يف هذا ا

ملوارد عدة سوف يساعد على استخدام اولذلك فإن تقاسم أفضل املمارسات والسياسات التنظيمية وتقدمي املسا
 بأكرب قدر ممكن من الكفاءة.
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 لجان الدراساتمسائل 

 :2.2الناتج  يف الدراساتللجان ستسهم املسائل التالية 

 

 2.2قرارات وتوصيات المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت المتعلقة بالناتج 

 30و 21و 20و 18و 17و 15و 11و 10و 9سيسهم تنفيذ قرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 
والتوصيات  77و 63و 62و 57و 53و 52و 51و 50و 47و 43و 39و 37و 35و 33و 32و

ITU-D 17 وITU-D 19 وITU-D 22 2.2الناتج  يف. 

 2.2المتعلقة بالناتج المعلومات  لمجتمع العالمية خطوط عمل القمة

(العلوم  7وجيم 3وجيم 2املعلومات جيم تمع العاملية خطوُط عمل القمة 2.2الناتج  يف ستسهم
 خريست حتديات ملواجهة املالية من خطة عمل جنيف، والقسم املعنون "اآلليات 9وجيم )اإللكرتونية
 ملعلومات.ا جمتمع بشأن تونس عمل التنمية" من برنامج ألغراض واالتصاالت املعلوماتتكنولوجيا 

  

 1المسائل المتعلقة بلجنة الدراسات 
  الطيف إدارة يف النامية، البلدان سيما ال البلدان، مشاركة :9القرار 

لعريض لالنتقال من الشبكات القائمة إىل شبكات النطاق ا وانب التقنية والتنظيمية والسياساتيةاجل :1/1المسألة 
دية املقدمة عرب اإلنرتنت غري التقلياخلدمات ذلك شبكات اجليل التايل واخلدمات املتنقلة و  البلدان النامية، مبا يف يف

(OTT)  اإلنرتنت بروتوكولوتنفيذ اإلصدار السادس من 
فحص اسرتاتيجيات وطرائق االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية لألرض وتنفيذ  :8/1ة المسأل

 خدمات جديدة
 نائيةال واملناطق الريفية واالتصاالت للمناطق املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت توفري :5/1المسألة 
النامية تصاالت املتنقلة الدولية، من أجل البلدانذلك اال عريض النطاق مبا يفالنفاذ ت تكنولوجيا :2/1المسألة 

 2المسائل المتعلقة بلجنة الدراسات 
 تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية لتنفيذ برامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين :4/2المسألة 
 غنطيسيةللمجاالت الكهرم متعلقة بالتعرض البشرياالسرتاتيجيات والسياسات ال :7/2المسألة 
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 : االبتكار والشراكة3.2الناتج 

 خلفية

تُعترب القدرة الوطنية على اخلروج سريعاً باالبتكارات العامل األساسي لتيسري قدرة البلدان بشكل عام 
يا على الصعيد العاملي يستند إىل خدمات قائمة على تكنولوج نياً بيعامل موصول  يف على املنافسة

املعلومات واالتصاالت. كما أن تشجيع الشراكات االسرتاتيجية أمر حيوي لتعبئة املوارد ونشر شبكات 
ضاء عرب . وينبغي مساعدة الدول األعرأس املال التصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الكثيفةا

ُ  ) أ من بينهاوالشراكات االسرتاتيجية على اختاذ جمموعة إجراءات  جهود االحتاد ج قائمة اعتماد 
هذه النهج وم تقجمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على أن  يف على سياسات منّسقة لالبتكار
 اخلطط اإلمنائية الوطنية؛ وب) استحداث قياسات ميكن مقارنتها يف على أفضل املمارسات وأن تدمج

لوجيا املعلومات جمال تكنو  يف دوليًا فيما خيص القدرة على اخلروج باالبتكارات على الصعيد الوطين
العام على كل  القطاع يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف واالتصاالت؛ وج) تعزيز االبتكارات

اإلنصاف، وإجياد ة و مستويات احلكومة من أجل تعزيز توفري اخلدمات العامة، وحتسني الكفاءة والتغطي
وتوّسع  املبادرات اليت تدعم روح الريادة وتأسيس اختاذ باقي االقتصاد؛ ود) يف إجيابية خارجية عوامل

اون عالقات تعإقامة  )هجمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، و يف الشركات اجلديدة العاملة
وتشجيع ودعم منهجيات االبتكار  بني البلدان املتقدمة والنامية واملنظمات األخرى،وشراكات 

 من فّعالةالو  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا واإلبداع وتعبئة املوارد واعتماد احللول القائمة على
 .التكلفة حيث

 (KPI) الرئيسية األداء مؤشرات

 مؤشرات األداء الرئيسية
وما  اضنات، وساحات االبتكار واملخترباتعدد املبادرات واملشاريع املبتكرة (مثل الشباب وريادة األعمال واحل

 لدى/بني أعضاء االحتاد وأصحاب املصلحة )إىل ذلك
ا أن تعزز تنمية شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  عدد الشراكات بني القطاعني العام واخلاص اليت من شأ

ا من تطبيقات وخدمات واالتصاالت وما  يتصل 
 ترمجتها إىل أعمالمتت يت ال واملشاريععدد الشراكات 

 تعبئتها من خالل الشراكاتمتت املوارد اليت 
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 إطار التنفيذ

 البرنامج: االبتكار والشراكة

ات جمال تكنولوجيا املعلوم يف سيحدد الربنامج الُنهج القائمة على سياسات منّسقة لالبتكار
، وطنيةاخلطط اإلمنائية ال يف جهذه النهج على أفضل املمارسات وأن تدم تقومواالتصاالت على أن 

لى إقامة اعتبار الرتكيز عمع أساليب ووسائل شاملة إلقامة الشراكات بني خمتلف املنظمات وسيحدد 
هذه العملية  يف . وسيقوم الربنامج2015من برنامج التنمية ملا بعد عام  اً شراكة عاملية جديدة جزء

جل جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أ يف بقياسات ميكن مقارنتها دوليًا لقدرات االبتكار
تكنولوجيا املعلومات  يف استعماهلا على املستويات الوطنية، ووضع مبادئ توجيهية لتعزيز االبتكارات

القطاع العام على كل مستويات احلكومة من أجل تعزيز توفري اخلدمات العامة، وحتسني  يف واالتصاالت
ادئ توجيهية باقي االقتصاد، فضالً عن مب يف إجيابية خارجية ف، وإجياد عواملالكفاءة والتغطية واإلنصا

تجابة ملسائل بشأن االسذلك مبادئ توجيهية  يف واالتصاالت مبا املعلومات تكنولوجيا إلقامة حاضنات
، ومبادئ توجيهية لتعزيز قدرة شركات تكنولوجيا واستدامة هذه احلاضناتبني اجلنسني املساواة 

ومات واالتصاالت الصغرية واملتوسطة على املنافسة واالستدامة. ومع االعرتاف بأمهية سلسلة قمم املعل
دف إىل تعبئة املوارد البشرية والتقنية واملالية لتوصيل العامل والتذكري بوالية قط اع تنمية توصيل العامل اليت 

ا تنمية  يف االتصاالت املتمثلة البلدان  يف سيما ال وتشغيلها،ع فيها والتوسشبكات االتصاالت وخدما
ا لة، املنظمات األخرى ذات الص يف النامية، خاصة من خالل الشراكات، مع مراعاة األنشطة املضطلع 

 النظام اإليكولوجي لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات يف يويل الربنامج أمهية خاصة إلقامة الشراكات
مسالية والتآزرية. وسيعزز الربنامج أيضًا التعاون والشراكة بني واالتصاالت مع مراعاة االحتياجات الرأ

جيا املعلومات جمال تكنولو  يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية، وذلك من أجل حتفيز ودعم االبتكارات
 ملعلوماتا تكنولوجيا واالتصاالت واملنهجيات االبتكارية فضًال عن اعتماد احللول القائمة على

 التكلفة. حيث من الةوالفعّ  واالتصاالت
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، بإجراء دراسة تتناول كامل نطاق عملية "تعبئة املوارد من خالل ضمن عدة أموروسيقوم الربنامج، 
 ت"جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاال يف الشراكات والتعاون والوصول إىل التمويل االستثماري

حتقيق  يف دف وضع اسرتاتيجية واملضي قدماً  ةفّعالمواجهة التحديات اخلاصة بإقامة شراكات  يف
مذكرات حتويل  يف أهداف قطاع تنمية االتصاالت. وتركز الدراسة فيما تركز على الفعالية والتحديات

والوضع  ،التفاهم والشراكات إىل تعبئة فعلية للموارد وتنفيذ املشاريع مع الرتكيز على البلدان النامية
ذلك  يف االئتمان املفضلة واملناسبة للبلدان النامية من مصادر متنوعة، مبايتعلق خبطوط  فيماوالنهج 

بناء  ورفع توصيات بشأن وضع اسرتاتيجية خبصوص ،املؤسسات املالية واإلمنائية الدولية واإلقليمية
 .فّعالةشراكات 

 المبادرات اإلقليمية ذات الصلة

) للمؤمتر 2014ديب،  يف املراَجع( 17مبا يتفق مع القرار ، 3.2 الناتج يف ستسهم املبادرات اإلقليمية التالية
 العاملي لتنمية االتصاالت:

 

 

 

 

 

  

 المنطقة
 منطقة أوروبا

 ريادة األعمال واالبتكار والشباب
دف تنمية ريادة األعمال وزيادة االبتكار :الهدف يئة بيئة متكينية وبناء القدرات على الصعيد اإلقليمي   دعم 

لوجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مع تشجيع متكني الشباب من اجلنسني وإتاحة فرص النظام اإليكو  يف
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وسوف يلزم تعزيز التعاون مع خمتلف أصحاب املصلحة،  يف جديدة هلم

 اخلاص. مبن فيهم اهليئات األكادميية والقطاع
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 مسائل لجان الدراسات
 :3.2الناتج  يف الدراساتللجان املسائل التالية  ستسهم

 
 3.2بالناتج  قرارات وتوصيات المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت المتعلقة

 50و 37و 35و 34و 32و 30و 21و 17و 15سيسهم تنفيذ قرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 
 .3.2 الناتج يف 82و 66و 58و 53و 52و

 3.2الناتج المتعلقة بالمعلومات  لمجتمع العالمية خطوط عمل القمة
من خطة عمل  7و 6و 5و 4و 3ات املعلوم تمع العاملية خطوُط عمل القمة 3.2الناتج  يف ستسهم

التنمية"  غراضأل واالتصاالت املعلومات تسخري حتديات ملواجهة املالية جنيف، والقسُم املعنون "اآلليات
 املعلومات. جمتمع بشأن تونس عمل من برنامج

 
 
 
 

 1المسائل المتعلقة بلجنة الدراسات 
عريض لالنتقال من الشبكات القائمة إىل شبكات النطاق ال اجلوانب التقنية والتنظيمية والسياساتية :1/1المسألة 

ة املقدمة عرب اإلنرتنت غري التقليديخلدمات اذلك شبكات اجليل التايل واخلدمات املتنقلة و  البلدان النامية، مبا يف يف
(OTT)  اإلنرتنت بروتوكولوتنفيذ اإلصدار السادس من 

 نائيةال واملناطق الريفية واالتصاالت للمناطق املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت توفري :5/1المسألة 
نفيذ اإلذاعة الرقمية لألرض وتفحص اسرتاتيجيات وطرائق االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل  :8/1المسألة 

 خدمات جديدة
 2المسائل المتعلقة بلجنة الدراسات 

تمع الذكي: التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل تطبيقات تكنولوج :1/2المسألة   املعلومات ايإقامة ا
 واالتصاالت

 غراض الصحة اإللكرتونيةاملعلومات واالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أل :2/2المسألة 
استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التأهب للكوارث والتخفيف من  :5/2المسألة 

 هلا آثارها والتصدي
 تغري املناخو  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت :6/2المسألة 
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استخدام االتصاالت/تكنولوجيا  في تعزيز الثقة واألمن - 3الهدف 
 التطبيقات والخدمات المناسبة ونشر المعلومات واالتصاالت

 النتائج

 

 

 

 

 

 
  

 الناتج ذو الصلة النتائج
تعزيز قدرة الدول األعضاء على إدماج وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات 

ى خطط األمن السيرباين على املستو  يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 الوطين، وكذلك التشريعات املناسبة

1.3 

الوقت  يف للتهديدات السيربانية التصدي ز قدرة الدول األعضاء علىيتعز 
 املناسب

1.3 

تعزيز التعاون وتبادل املعلومات ونقل املعارف فيما بني الدول األعضاء ومع 
 اجلهات الفاعلة ذات الصلة

1.3 

الوطنية  االسرتاتيجيات اإللكرتونية القطاعية ختطيط حتسني قدرة البلدان على
علومات تطبيقات تكنولوجيا املبرتقاء اللتعزيز البيئة التمكينية من أجل 

 واالتصاالت 

2.3 

حتسني قدرة البلدان على االستفادة من تكنولوجيا املعلومات 
 واالتصاالت/التطبيقات املتنقلة لتحسني تقدمي اخلدمات ذات القيمة املضافة

االت ذات األولوية العالية ( يف وما ، والتعليم واملدفوعاتواإلدارة  الصحةكا
التنمية  يف ملواجهة التحديات املختلفة فّعالةتوفري حلول بغية )  ذلكإىل

 واخلاص املستدامة من خالل التعاون بني القطاعني العام

2.3 

 خدمكي تستملؤسسات الوطنية  دى اتعزيز االبتكار واملعرفة واملهارات ل
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنطاق العريض من أجل التنمية

2.3 
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استخدام مجال في الثقة واألمن : بناء1.3الناتج 

 خلفية

جزءًا ال يتجزأ من التنمية االقتصادية واالجتماعية  (ICT)تشكل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 
ولوجيات املعلومات نجلميع البلدان بل وتنمية جمتمع املعلومات أيضاً. واألمن عنصر أساسي لتشغيل تك

واالتصاالت واستخدامها ويقتضي أن يكون مجيع األشخاص املعنيني على وعي باألمور األمنية وأن 
 يتخذوا إجراءات تالئم دورهم.

رباين النمو، ال يزال األمن السي يف مستمراستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل أن ونظرًا 
ل السنوات األعضاء. وخاللدى اإللكرتوين يشكالن أولوية مية بالربيد الرسائل االقتحاومكافحة إرسال 

ال يف األربع املاضية، واصل قطاع تنمية االتصاالت العمل  .هذا ا

 أنشطة عديدة لتقدمي املساعدة اإلمنائية لألعضاء وتشجيع التعاونب واضطلع مكتب تنمية االتصاالت
تطوير قدرات األمن  يف منتجات ومواد لدعم البلدانإعداد  22/1 إطار املسألة يف بينهم. وجرى

بشأن أفضل  ما جيري من تبادل املعلومات يف السيرباين الوطنية، والدعوة إىل اجتماعات اخلرباء واملسامهة
االت الرئيسية ذات االهتمام املشرتك فضًال عن الثغرات القائمة  املمارسات. وحددت املسألة أيضًا ا

 على التوايل. ،اخلالصة الوافية والدراسة االستقصائية يف  املسامهاتوذلك استناداً إىل

 (KPI)مؤشرات األداء الرئيسية 

 

  

 (KPI)مؤشرات األداء الرئيسية 
 قطاع)عضاء الأذلك  يف الصناعة (مبادوائر عدد الشراكات اليت أقيمت بني مكتب تنمية االتصاالت و  
 ئهاإنشا يف ساهم مكتب تنمية االتصاالت اليت (CIRT) احلاسوبيةوطنية للحوادث الستجابة الا أفرقةعدد  
التصاالتجلنيت الدراسات لقطاع تنمية ا مكتب تنمية االتصاالت باستخدام نواتج هاعدد البلدان اليت ساعد 
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 البرنامج: األمن السيبراني

 لبناء الثقة ،بلدان الناميةدعم أعضاء االحتاد، وال سيما ال يف هلذا الربنامجالغرض الرئيسي يتمثل 
 استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. يف

ا التهديدات  وينبغي التعامل مع األمن السيرباين مع مراعاة الطبيعة العاملية والعابرة للحدود اليت تتسم 
املنظمات  ويف خالل فرتات دراسة سابقة 22إطار املسألة  يف السيربانية ووفقاً لألطر احلالية ومسار العمل

 املختصة األخرى ذات الصلة.

لتحقيق  -خاصة البلدان النامية  -االحتاد  يف هناك حتديات رئيسية ال زالت تواجهها الدول األعضاءو 
األمن السيرباين. وينبغي أن يدعم برنامج األمن السيرباين الدول األعضاء من خالل مبادرات  يف حتسن

ائية واهلياكل التنظيمية التقنية واإلجر و والتوعية تتصل بالتدابري القانونية  وأنشطة حمددة بشأن بناء القدرات
هذا القسم. وينبغي إعطاء األولوية ملساعدة أقل البلدان  يف والتعاون الدويل على النحو املوضح

 .(LDC) منواً 

ذلك، على  يف مجيع األحوال مع كل املنظمات ذات الصلة، مبا يف إطار الربنامج يف التعاون ويتعني
هلادئ منطقة آسيا واحمليط ا يف وفريق االستجابة لطوارئ احلاسوب FIRST احلصر، املنتدى سبيل املثال ال
(AP-CERT) ومنظمة الدول األمريكية (OAS) امليدان االقتصادي  يف ومنظمة التعاون والتنمية(OECD) 

جالت اإلنرتنت اإلقليمية وس (MAAWG) وفريق العمل املعين مبكافحة إساءة استخدام الرسائل
واملنظمات غري احلكومية، وذلك لتجنب ازدواجية اجلهود. وحيثما أمكن، تنظَّم ورش العمل بالرتادف 

تمع برمته إىل املساعدة حتقيق أهدافه.  يف مع األنشطة األخرى ذات الصلة. وعلى الربنامج أن يدعو ا
يقود  من الضروري للربنامج أنوليس النطاق.  واسعةبد من بذل مجيع املساعي لتحقيق شراكات  وال

 بذلك. نشاطاً لتحقيق النجاح، ولكن عليه أن جيمع بني القادة الالزمني معاً، أو التعاون مع آخرين للقيام
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 مجاالت العمل الرئيسية

وضع اسرتاتيجيات وطنية و/أو إقليمية لألمن السيرباين   يف االحتاد يف دعم الدول األعضاء •
وة أساسية حنو بناء قدرات وطنية للتعامل مع التهديدات السيربانية وضمن إطار مبادئ كخط

التعاون الدويل مع مراعاة قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة ذات الصلة بشأن األمن السيرباين، 
 .64/211و 58/199و 57/239و 56/121و 55/63ذلك القرارات  يف مبا

لقدرات جهودها املبذولة لبناء ا يف حتاد، وخصوصاً أقل البلدان منواً،اال يف دعم الدول األعضاء •
 من خالل:

املوارد اليت توفرها املنظمات األخرى ذات الصلة على الدول األعضاء حصول تسهيل  1.
 .وطين ملكافحة اجلرمية السيربانيةجمال وضع تشريع  يف العاملة

صعيدين الوطين واإلقليمي من أجل بناء االحتاد على ال يف دعم جهود الدول األعضاء 2.
ال، بالتعاون فيما بينها ومع أصحاب املصلحة املعنيني يف القدرات وبعبارة أدق،  .هذا ا

مساعدة الدول األعضاء، وال سيما البلدان النامية، على وضع تدابري قانونية مالئمة 
يات الوطنية واإلقليمية ملستو وميكن تطبيقها تتعلق بالوقاية من التهديدات السيربانية على ا

أعاله، وذلك اتساقاً مع التشريعات  1 الفقرة يف والدولية، مبراعاة املعلومات املشار إليها
 الوطنية للدول األعضاء املشار إليها آنفاً.

ىل تلك املسائل ذلك إرسال تقارير إ يف تسهيل أنشطة املسائل املعنية باألمن السيرباين، مبا 3.
ائج الصادرة إطار الربنامج، ونشر النت يف نشطة ذات الصلة اليت جيري تنفيذهاعن مجيع األ

ذلك املواد التدريبية، وتقدمي املالحظات إىل القائمني على املسائل،  يف عن املسائل، مبا
 .استناداً إىل التعليقات الواردة من الدول األعضاء وغريها

ا املعلومات  التحتية الوطنية لتكنولوجيوضع تدابري تقنية وإجرائية بغية تأمني البىن 4.
واالتصاالت؛ مع مراعاة عمل جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة 

 .األخرى ذات الصلةواملتخصصة واملنظمات التقنية 
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، لتحديد (CIRT)إقامة اهلياكل التنظيمية، مثل أفرقة االستجابة للحوادث احلاسوبية  5.
ا واالستجابة هلا واملشاركةالتهديدات السيرباني ى املستويني آليات تعاون عل يف ة وإدار
 .اإلقليمي والدويل

تنفيذ املبادرات العاملية احلالية واملستقبلية لالحتاد ملكافحة التهديدات  يف املسامهة 6.
 السيربانية، بدعم من أعضاء االحتاد بوصفهم شركاء/مسامهني نشطني.

االحتاد حلماية األطفال على اخلط بتعاون ودعم من  اتذ مبادر تنفي يف املسامهة أيضاً  7.
 أعضاء االحتاد بوصفهم شركاء/مسامهني نشطني.

باإلدارة ق لديها وتبادهلا فيما يتعل املمارساتأفضل تشجيع الدول األعضاء على توفري  8.
اد حتالتوصيات اليت أصدرها اال لتنفيذ، 3/2 إطار املسألة يف ،اآلمنة ملختلف األصول

 .ITU-T X.1055و ITU-T X.1057 التوصيتنيالدويل لالتصاالت، مثل 

منع  يف تبادل اخلربات الوطنية على ،3/2املسألة  إطار يف ،تشجيع الدول األعضاء 9.
 بلدان الناميةساعدة المل وجتاوزها، اهل والتصدي من آثارها تخفيفالاحلوادث السيربانية و 

سيربانية اهلجمات ال منلوجيا املعلومات واالتصاالت محاية شبكات االتصاالت/تكنو  يف
 .والتهديدات السيربانية

 و/أو المنتجات والخدمات الرئيسية النواتج 

 التالية: لستااألولوية املذكورة أعاله، تقع النواتج املتوقعة ضمن الفئات فيما يتعلق جبميع جماالت 

 ؛أدوات استحداث •

 ذات الصلة مع أخذ العناصر املشار إليهااملتخصصة نظمات مواد تدريبية، بالتعاون مع امل •
 ؛بعني االعتباربشأن بناء القدرات  1.4 الناتج يف
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 ؛تقدمي املساعدة لألعضاء •

 تبادل املعلومات؛ •

 ؛الشراكات •

 ورش عمل تقنية. •

ا تساهممتكاملة هذه الفئات و  االت األولوية جمن لكل مالنجاح الشامل  يف وترتابط فيما بينها، حيث إ
 احملددة أعاله.

 المبادرات اإلقليمية ذات الصلة

) للمؤمتر 2014 ،ديب يف املراَجع( 17مبا يتفق مع القرار  ،1.3الناتج  يف ستسهم املبادرات اإلقليمية التالية
 العاملي لتنمية االتصاالت:

  

 المنطقة
 منطقة إفريقيا

 لوجيا املعلومات واالتصاالتاستعمال االتصاالت/تكنو  يف بناء الثقة واألمن
مساعدة الدول األعضاء على حتديد وتنفيذ االسرتاتيجيات املالئمة حلماية البنية التحتية لتكنولوجيا  :الهدف

ا. استخدام يف املعلومات واالتصاالت وبناء الثقة  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقا
 منطقة األمريكتين

شكل السياسات العاملية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مع الرتكيز ب يف لمشاركةبناء القدرات الالزمة ل
 تاملؤسسات القائمة املعنية بإدارة اإلنرتن يف خاص على حتسني األمن السيرباين ومشاركة البلدان النامية

نية، ودعم دف تشجيع بيئة متكيالدول األعضاء، ال سيما البلدان النامية،  يف تعزيز بناء القدرات الهدف:
املنتديات  يف تنفيذ مبادرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتشجيع البلدان النامية على املشاركة بفعالية

 املتعلقة بالسياسات العاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بالتعاون الوثيق مع املؤسسات القائمة.
 المنطقة العربية

 استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف واألمن بناء الثقة
 /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتجارة اإللكرتونيةاالتصاالت استخدام يف واألمن بناء الثقة الهدف:

ومات يا املعلفيها إساءة استخدام تكنولوج ومكافحة مجيع أشكال التهديدات السيربانية، مبا املنطقة العربية يف
 واالتصاالت.
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 مسائل لجان الدراسات

 :1.3الناتج  يف مسائل جلان الدراسات التالية ستسهم

 

 

 

  

 المنطقة
 منطقة آسيا والمحيط الهادئ

 تسخري منافع التكنولوجيات اجلديدة
على االستفادة من التكنولوجيات اجلديدة والتغلب على حتديات  االحتاد يف األعضاء الدول مساعدة :الهدف

 ال ال احلصر.على سبيل املث النتائج املتوقعة يف القدرات البشرية والتقنية ذات الصلة بالقضايا املبينة
 منطقة كومنولث الدول المستقلة

 إنشاء مركز حلماية األطفال على اخلط من أجل منطقة كومنولث الدول املستقلة
ة املركزية منطقة كومنولث الدول املستقلة باملساعدة االستشارية والتقني يف االحتاد يف تزويد الدول األعضاء :الهدف

 فة حلماية األطفال على اخلط.حول اجلوانب املختل
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/استخدام  يف بناء الثقة واألمن

تخدام اس يف منطقة كومنولث الدول املستقلة لبناء الثقة واألمن يف بناء قدرات الدول األعضاء :الهدف
نمية اإليكولوجي للمعلومات من أجل التإطار مفهوم النظام  يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،االتصاالت/

 املعلومات. املستدامة ومكافحة اآلثار السلبية احملتملة لتأثري بيئة
 منطقة أوروبا

 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استخدام يف بناء الثقة واألمن
 أوروبا. يف األطفال والشباب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بنياستخدام  يف بناء الثقة واألمن الهدف:

 2مسائل لجنة الدراسات 
 من أجل بناء ثقافة األمن السيرباين تأمني شبكات املعلومات واالتصاالت: أفضل املمارسات :3/2المسألة 
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 1.3تنمية االتصاالت المتعلقة بالناتج قرارات وتوصيات المؤتمر العالمي ل

 53و 52و 50و 45و 37و 32و 30و 21و 17سيسهم تنفيذ قرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 
 .1.3الناتج  يف 80و 69و 67و

 1.3بالناتج  المتعلقةخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

تمع ا 5جيمسيسهم خط العمل   .1.3ناتج ال يف خطة عمل جنيف يف ملعلومات الواردللقمة العاملية 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: تطبيقات وخدمات 2.3الناتج 

 معلومات أساسية

هي طنية التنمية االجتماعية واالقتصادية الو  يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتل املؤكدة سامهةامل إن
ا، مباتكنولوجيا املعلوماف موضوع دراسات عديدة. ذلك  يف ت واالتصاالت والتطبيقات املرتبطة 

"التعليم ونية" الزراعة اإللكرتو و"عرف باسم "احلكومة اإللكرتونية" اليت باتت تُ  املتنقلةالتطبيقات 
نمية من خالل الت يف تساهم ،"ريادة األعمال اإللكرتونية" وغريهاواإللكرتوين" و"الصحة اإللكرتونية" 

ملعلومات سرعة معاجلة ا، مما ميكِّن أي مكان وزمان يف ااملعلومات واخلدمات وتبادهلإىل  النفاذمتكني 
ملهين والصحة التعليم والتطوير ا جماالت تشمل يف ، وحتسني تقدمي اخلدمات العامة واخلاصة،هاوختزين

رية ونقل ضوالنقل والصناعة وحقوق اإلنسان ومحاية البيئة والتجارة والسالمة على الطرق واإلدارة احل
ومعلومات وخدمات الزراعة، واخلدمات احلكومية والرتفيه وخدمات  ،املعلومات للرعاية االجتماعية

، وخاصة بالنسبة ةميسور بأسعار  وتيسراً مما جيعلها أكثر فعالية وكفاءة  -املعلومات والتجارة بشكل عام 
ألسواق، وتيسر إىل ا النفاذ ت أيضاً تكنولوجيا املعلومات واالتصاال تعززو  للفقراء والسكان املهمشني.

كفاءة أكرب و وسائل ذات جدوى تكاليفية كذلك   وتوفراملشاركة الدميقراطية املباشرة على حنو متزايد. 
ادية ض تكلفة األنشطة االقتصيختف تقف عند وهي ال للمحافظة على الثقافة احمللية ودعمها.

 .دة متاماً فرص عمل جدي بل تفتح أبوابالربيد)، واالجتماعية (مثًال، بأن حتل حمل خدمات النقل و 
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ميكن األسواق  يف انب الطلبجلمهم  حمركتطبيقات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي و 
لتحتية لتطوير البنية ا فّعالةكّون دائرة أن يأن يشجع على اعتماد خدمات النطاق العريض، وميكن 

احلاجة إىل عرض  يف اجلديدة للمحتوى والتطبيقات زيادة مستمرةللنطاق العريض، حيث تدفع األمناط 
 أن النفاذ إىل شبكات وخدمات النطاق العريض أمر بالغ األمهية نطاق أكرب. ومن املعروف جيداً 

النطاق العريض ضروري لتوليد مهارات جديدة وزيادة النمو االقتصادي ف النمو االقتصادي للبلدان. يف
كي   ةاجلديد جمموعة كاملة من التطبيقات والفرصآفاق فتح لو  ،مجيع القطاعات يف والتغري التكنولوجي

ري أفضل. ومن أجل ربط النطاق العريض بالتنمية املستدامة، من الضرو  على حنو احتياجات املواطنتلىب 
جيا و العمل، بشكل متواز، على تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدام تكنول

 املعلومات واالتصاالت وتطبيقها.

 فضلبتطبيقات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت زيادة كبرية ل القيمة املضافة وتزداد أيضاً 
وجيا املعلومات جمال البنية التحتية لالتصاالت/تكنول يف تالعديد من التطورات التكنولوجية اليت حتقق

وتبادل البيانات الضخمة  (IoT) سحابية وإنرتنت األشياءذلك احلوسبة ال يف واالتصاالت، مبا
كية جمال التطبيقات االستهال  يف ذهلةاملتطورات الباإلضافة إىل  ،(M2M) واالتصاالت من آلة إىل آلة

 الشبكات االجتماعية. وسائطالعامة مثل 

مية، راض التنمبادرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغ بشأن ،هناك قناعة دائمة تكانوقد  
ج النظام اإليكولوجيأن بناء جمتمعات املعلومات حيتاج  يف تتلخص العناصر  ، حيث تشملإىل 

يئة بيئة متكينية وتشييد البنية التحتية وبناء القدرات وتوفر تطبيقات تكنولوجيا املعلوما ت الداعمة 
ا على نطاق واسع.  واالتصاالت وخدما

ن االسرتاتيجيات، معلومات عمهارات و لتقدم احملرز، حتتاج البلدان النامية إىل وبغية االستفادة من منافع ا
لوجية اخلاصة التكنو واملنصات وأفضل املمارسات، ومصادر اخلربة، والدعم املايل، وعن نوع التطبيقات 

ااإللكرتونية اليت  بالتطبيقات أساس  أن تؤيت أكرب قدر من الفوائد ملواطين هذه البلدان، على من شأ
 احتياجات البلد وقدراته الراهنة.
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 (KPI)مؤشرات األداء الرئيسية 

 

 إطار التنفيذ

 تصاالتتكنولوجيا المعلومات واالبرنامج: تطبيقات وخدمات ال

دعم أعضاء االحتاد، بالتعاون والشراكة مع منظمات األمم  يف الربنامجهلذا الغرض الرئيسي  يتمثل
 املتحدة األخرى والقطاع اخلاص، لدعم استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

الريفية، ات واملناطق ماملفتقرة إىل اخلداملناطق  يف سيما خمتلف جوانب تنمية جمتمع املعلومات، وال يف
تمع  لتحقيق التنمية املستدامة وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية لألمم املتحدة وأهداف القمة العاملية 

 :ما يليمن خالل  (WSIS)املعلومات 

ذه األطر من أجل  • صياغة أطر وطنية للتخطيط االسرتاتيجي وجمموعات األدوات املرتبطة 
ا وذلك بالتعاون الوثيق مع وكاالتتطبيقات منتقاة لتك  نولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدما

 خصصةذات اخلربة املت وبرامج األمم املتحدة املتخصصة ذات الصلة واملنظمات الدولية األخرى
االت. وتسّهل هذه األطر وجمموعات األدوات صياغة االسرتاتيجيات اإللكرتونية  يف هذه ا

أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت من أجل صياغة رؤية وأهداف لدى ات الوطنية وبناء القدر 
واسرتاتيجيات وخطط عمل ومؤشرات أداء وطنية لدعم تنفيذ تطبيقات وخدمات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت واسعة النطاق اليت تزيد من حتسني البنية التحتية القائمة وفعاليتها. ومن 

ل أكثر فعالية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل شأن ذلك أن يؤدي إىل استغال
 االقتصادية بصورة أفضل.و خدمة التنمية االجتماعية 

  

 مؤشرات األداء الرئيسية
ة الوطنيةاالسرتاتيجيات اإللكرتونية القطاعي اخلاصة بتطوير جمموعات األدواتزيله من ما ُنشر وجرى تنعدد  •
 عدد اتفاقات الشراكة املوقعة •
  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنميةجمال  يف املمارسات فضلعن أ عدد التقارير املنشورة •
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنميةجمال  يف دراسيةاللقات احلعمل/ال/ورش الفعالياتعدد  •

 هاكل من يف وعدد املشاركني
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دعم نشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/التطبيقات املتنقلة لتحسني تقدمي اخلدمات ذات  •
 دارة الكوارثمثل تطبيقات إ الواعدة،جمال اخلدمات ذات اإلمكانات  يف القيمة املضافة

وكمة ومحاية البيئة واحل الرعاية الصحية املتنقلة، والتعليم والزراعة هاوالصحة اإللكرتونية، مبا في
ق األنسب عرض وتقدمي االستخدام والتطبي وغريها، بغية، عرب االتصاالت املتنقلة واملدفوعات

ض التنمية ئمة اليت تعرت لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل إجياد حلول للتحديات القا
اليت  -كعامل حمّفز من خالل إطالق منصات الشراكات املالئمة   وسيعمل الربنامج. املستدامة

لتعزيز تطوير تطبيقات تكنولوجيا املعلومات  -تضم شركاء من القطاعني العام واخلاص 
 .املبتكرةواالتصاالت 

شأن خمتلف بوأفضل املمارسات رف املعالدراسات التفصيلية وتيسري تبادل اب مواصلة القيام •
ت وخاصة باستخدام النطاق العريض، واالتصاال ،تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

احلوسبة السحابية  التكنولوجيا مثل يف واالبتكارات اجلديدة والتطوراتواملصدر املفتوح،  ،املتنقلة
الشبكات الذكية و  واملطاريفلة إىل آلة إنرتنت األشياء واالتصاالت من آو  وشبكات االستشعار

 ىل اخلدمات ذات القيمة املضافةإاملواطنني نفاذ دف حتسني  ،االجتماعية، وما إىل ذلك
نفيذها الوسائل املتاحة لتمراعاة مع  وغريها،واإلدارة جماالت مثل الصحة والتعليم والزراعة  يف
أو عريضة  ضيقة النطاقثابتة أو متنقلة،  ،أرضية أو ساتلية ،سلكية أكانت سلكية أو السواء (

 .)النطاق
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 المبادرات اإلقليمية ذات الصلة

للمؤمتر  )2014ديب،  يف املراَجع( 17، مبا يتفق مع القرار 2.3الناتج  يف املبادرات اإلقليمية التاليةستسهم 
 :العاملي لتنمية االتصاالت

 

 اساتالدر  لجانمسائل 

 :2.3 الناتج يف للجان الدراسات سائل التاليةاملستسهم 

 
  

 المنطقة
 المنطقة العربية

 /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنمية الذكية واملستدامة ومحاية البيئةاستخدام االتصاالت
إذكاء الوعي بشأن أمهية التنمية املستدامة ومحاية البيئة ووضع التشريعات واألطر التنظيمية لتحقيق  :الهدف

 التنمية الذكية واملستدامة.
 التعلم الذكي

ورقية، املدارس واجلامعات، أي استخدام الكتب واملراجع ال يف يمالتعل يف األسلوب التقليدي التحول من الهدف:
جمال  يف اللوحية وأحدث الربجميات والتقنيات احلديثة احلواسيبإىل التعلم الذكي، وذلك باستخدام 

 املعلومات واملراجع واملواد الدراسية املختلفة.لتوفري االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 والمحيط الهادئ منطقة آسيا

 تسخري منافع التكنولوجيات اجلديدة
على االستفادة من التكنولوجيات اجلديدة والتغلب على حتديات  االحتاد يف األعضاء الدول مساعدة :الهدف

 حلصر.النتائج املتوقعة على سبيل املثال ال ا يف القدرات البشرية والتقنية ذات الصلة بالقضايا املبينة
 ذ إىل النطاق العريض واعتماد النطاق العريضتنمية النفا
م إقامة األنظمة والريفية ودع احلضرية املناطق يف النطاق عريض النفاذ تنمية على األعضاء الدول مساعدة :الهدف

 حلل القضايا االجتماعية باالستفادة من منافع تطبيقات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 2مسائل لجنة الدراسات 
تمع الذكي: التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل تطبيقات تكنولوج :1/2المسألة   املعلومات ايإقامة ا

 واالتصاالت
 ت ألغراض الصحة اإللكرتونيةاملعلومات واالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاال :2/2المسألة 
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 2.3 قرارات وتوصيات المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت المتعلقة بالناتج
 54و 53و 52و 50و 37و 32و 30و 21و 17سيسهم تنفيذ قرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 

 .2.3 الناتج يف

 2.3 اتجالمتعلقة بالنخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 
تمع املعلومات  7إن خط العمل جيم ملعلومات ابشأن جمتمع خطة عمل جنيف  يف الواردللقمة العاملية 

 .2.3 الناتج يف سوف يسهم
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وتوفير بيانات  بناء القدرات البشرية والمؤسسية - 4الهدف 
ان للبلد وتقديم مساعدة مركزة وتعزيز الشمول الرقمي وإحصاءات

 ةت االحتياجات الخاصذا

 النتائج

 
 
 
 
 

  

 الناتج ذو الصلة النتائج
 1.4 لإلنرتنت الدولية اإلدارة يف بناء قدرات األعضاءتعزيز 

استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  يف حتسني معارف ومهارات أعضاء االحتاد
 واالتصاالت

1.4 

وجيا ل االتصاالت/تكنولجما يف دور بناء القدرات البشرية واملؤسسيةب يالوعإذكاء 
 االحتاد لدى أعضاءاملعلومات واالتصاالت والتنمية 

1.4 

تعزيز معلومات ومعارف صانعي السياسات وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن االجتاهات 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على أساس  جمال يف والتطورات احلالية

ابلة للمقارنة الق /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتإحصاءات وحتليل بيانات االتصاالت
 وذات اجلودة العالية دولياً 

2.4 

تعزيز احلوار بني منتجي بيانات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ومستخدميها وزيادة قدرات ومهارات منتجي إحصاءات االتصاالت/تكنولوجيا 

إىل  ناداً البيانات على املستوى الوطين است املعلومات واالتصاالت لتنفيذ عمليات مجع
  املعايري واملنهجيات الدولية

2.4 

بادئ سرتاتيجيات واملالسياسات واالتعزيز قدرة الدول األعضاء على وضع وتنفيذ 
من  *اصةذوي االحتياجات اخل فرص انتفاعاإلدماج الرقمي لضمان ب املتعلقة التوجيهية

جيا استخدام االتصاالت/تكنولو ضمان واالتصاالت و  االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
املعلومات واالتصاالت من أجل التمكني االجتماعي واالقتصادي لألشخاص ذوي 

 االحتياجات اخلاصة
ذلك  يف اإلعاقة، مبا والشعوب األصلية واألشخاص ذو  ماالحتياجات اخلاصة ه وذو  *

 توالنساء والفتياوالشباب  ،اإلعاقة املرتبطة بالعمر

3.4 
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 : بناء القدرات1.4الناتج 

 خلفية

صاالت/تكنولوجيا قضايا االت يف منظومة األمم املتحدة يف يعترب االحتاد الدويل لالتصاالت الوكالة الرائدة
ا يف والتثقيف والتدريباملعلومات واالتصاالت، كما يعد مصدراً هامًا للمعلومات  ل. وتستدعي هذا ا

من اجلودة،  أعلى درجة يف هذه املكانة الرائدة مسؤولية ضمان أن يكون بناء القدرات البشرية واملؤسسية
هذا  يف مجيع أحناء العامل، وأن يواكب أحدث التكنولوجيات الناشئة والتطورات السريعة يف وأن يتوفر
واملهارات  ارفاملعحة الفرص جلميع البلدان وخاصة البلدان النامية الكتساب ولذلك من املهم إتا القطاع.

ادة منه. قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالستف يف املتخصصة اليت حتتاجها لالخنراط
يئة قيام بيئة متكينية ودعم تنفيذ مبادرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالت  االت.صويتطلب ذلك 

 

  

 الناتج ذو الصلة النتائج
لإلملام يب التدر اخلاصة باالحتياجات  األشخاص ذويحتسني قدرة األعضاء على تزويد 

الرقمية والتدريب على استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باملعارف 
 من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية

3.4 

استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من  يف عضاءاألحتسني قدرات 
ذلك  يف االحتياجات اخلاصة، مبالألشخاص ذوي أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية 

اب وريادة الشب توظيفاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز برامج 
 صفوفهم يف األعمال

3.4 

أقل  يف هاستخداماحتسني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و /االتصاالتإىل  النفاذحتسني 
البلدان اليت متر و  الساحليةالبلدان النامية غري والدول اجلزرية الصغرية النامية و  البلدان منواً 

ا مبرحلة انتقالية  اقتصادا

4.4 

 الساحليةية غري البلدان النامالنامية و والدول اجلزرية الصغرية  أقل البلدان منواً تعزيز قدرات 
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتنمية  يف

4.4 
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من و تدي وتتعزز به رسالة قطاع تنمية االتصاالت إمجاًال.  بناء القدرات شأنًا ذا صبغة شاملة ويظل
مث، فإنه يتطلب التعاون والشراكات بني البلدان ومشاركة واسعة من أصحاب املصلحة وينبغي أن تشمل 

ظمات واخلرباء وكذلك املنخلربة ااألوساط األكادميية واملهنيني من ذوي  فيما تشملهذه الشراكات، 
 أنشطة بناء القدرات. يف اخلربةذات 

ويُعترب التعليم والتدريب القائمان على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االتصاالت أمراً أساسياً للبلدان 
ا ومتكينها من إنشاء وتطوير االسرتاتيجيات  النامية بوجه خاص ألنه يساعدها على حتسني مهارا

لكرتونية الوطنية من أجل التنمية املستدامة. لذا يلزم االضطالع بالبحوث وبوضع برامج تدريبية اإل
االت ذات األولوية لألعضاء. وعالوةً  يف متخصصة على ذلك، تدعو احلاجة إىل إدخال  ا

 .اتالتعليم وتنمية املوارد البشرية جلميع الفئ يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 ن بُعدعوكذلك، تقتضي الضرورة تعزيز القدرات البشرية من خالل استخدام تكنولوجيات التعلم 
 جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. يف والتطورات األخرى

وتسهيالً لتنسيق الدعم لبناء القدرات لدى األعضاء، أنشأ االحتاد أكادميية االحتاد الدويل لالتصاالت، 
نصة على اإلنرتنت تضم مجيع أنشطة بناء القدرات لدى االحتاد. وتعزز أكادميية االحتاد القدرات وهي م

 .بُعد عنالبشرية أيضاً من خالل توفري حلول التعليم 

هي منصات على نفس القدر من األمهية  (ITC)ومراكز التدريب على اإلنرتنت  (CoEs)ومراكز التميز 
 دى االحتادأنشطة بناء القدرات ل يف دورًا مهماً هذه املراكز التايل، تؤدي للتعليم وتبادل املعلومات. وب

 إطار أكادميية االحتاد الدويل لالتصاالت. يف
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الصادر عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  73وقد ُوضعت اسرتاتيجية جديدة ملراكز التميز عمالً بالقرار 
ت املواءمة بني التدريب املقدم وأولويات األعضاء عمالً مبا . ومن خالل هذه االسرتاتيجية جر 2010 عامل

ي خمتلف املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت. ويسري مفعول هذه االسرتاتيجية بعد املؤمتر العامل يف تقرر
. وكثف االحتاد أيضاً تطوير مواد تدريبية رفيعة املستوى ستكون متاحة ملراكز 2014لتنمية االتصاالت لعام 

التميز واألوساط األكادميية وأصحاب املصلحة اآلخرين. وقد ُصممت هذه الربامج التدريبية حبيث ميكن 
 أن تنفذها مؤسسات ماحنة لالعتماد على حنو يؤدي إىل نيل شهادة كجزء من برامج الدرجات العلمية.

همة لتبادل درات منصات موتظل احملافل اإلقليمية ودون اإلقليمية والعاملية، وغريها من أحداث بناء الق
املعلومات بني مجيع أصحاب املصلحة. وتزود هذه األحداث البلدان النامية باملهارات العملية والتعلم 

 القائم على التدريب العملي، فضًال عن إتاحتها لفرص التواصل وإنشاء الشراكات.

 (KPIs) مؤشرات األداء الرئيسية

 إطار التنفيذ

 برنامج: بناء القدراتال
ل جما يف إىل وضع السياسات واالسرتاتيجيات الالزمة لبناء القدراتالربنامج هذا يسعى 

 اء، وخاصةعضوتوفريها لألاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووضع مبادئ توجيهية 
ا على حتسني وتعزيز القدرات البشرية واملؤسسية ووضع برامج  يف البلدان النامية، من أجل مساعد

والقطاع اخلاص  اتأوساط احلكوم يف فهو سريفع مستوى الوعي بني صناع القرارهذا الصدد.  يف وطنية
بشأن أمهية بناء القدرات. وسيقوم الربنامج أيضاً باختاذ اخلطوات الالزمة من أجل وضع معايري ألنشطة 

 االحتاد. يف بناء القدرات البشرية
  

 مؤشرات األداء الرئيسية
 ى األفراد املدربنيعدد ومستو  •
 عدد املشاركني الذين جيتازون تقييم التدريب •
 راضني عن التدريبالعدد املشاركني  •
 أُعدت اليت املستوى ةرفيعالعدد الربامج التدريبية  •
 عدد الدورات التدريبية على شبكة اإلنرتنت من خالل منصة أكادميية االحتاد الدويل لالتصاالت •
 جمال بناء القدرات يف من املؤسسات األكادميية العاملة عدد اخلرباء •
 تشر فذت و/أو نُ البحوث واملنشورات املتعلقة ببناء القدرات اليت نُ  •
 على منصة أكادميية االحتاد الدويل لالتصاالت. اإللكرتويناملوقع  الزيارات إىلعدد  •
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 النحو التايل:بناء القدرات على  يف على نطاق واسعأنشطة وسينفذ الربنامج 

التدريب كأداة أساسية لبناء القدرات بغية تعزيز قدرات أعضاء قطاع تنمية االتصاالت، ال  •
البلدان النامية، من أجل تطبيق االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على  يف سيما
 .فّعالحنو 

ووجها  عن بُعد ن على السواء)ستوفَّر جلميع أصحاب املصلحة فرص التعلم (املتزامن وغري املتزام •
 لوجه، فضًال عن مزيج جيد من احللول.

تنفيذ الربنامج، تسليم أنشطة "تدريب املدربني" والرتويج هلا لدعم  يف ومن األدوار اهلامة •
 مضمار االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. يف االستدامة التعليمية واملؤسسية

هذا املوضوع  يف ريبية رفيعة املستوى بالتعاون مع خرباء االحتاداالضطالع بتطوير مواد تد •
والشركاء من املؤسسات األكادميية ومؤسسات البحوث واملنظمات األخرى، الذين سيضمنون 

ا.  أيضاً مراقبة جود

تشجيع إقامة شراكات تعاونية بطريقة تعدد أصحاب املصلحة مع مجيع أصحاب املصلحة  •
يا املعلومات جمال االتصاالت/تكنولوج يف التعليم والتدريب والتطوير أنشطة يف املتخصصني

واالتصاالت، وإشراك خرباء مؤهلني وذوي خربة من األوساط األكادميية والقطاع اخلاص 
 واحلكومة وكذلك املنظمات الدولية من أجل بناء القدرات البشرية واملؤسسية.

لصلة. دميية االحتاد الدويل لالتصاالت واخلدمات ذات االتعزيز املستمر للبوابة اإللكرتونية ألكا •
وسيدعم الربنامج أيضًا تطوير اإلجراءات اإلدارية والتقنية املوثَّقة لضمان مراقبة جودة املواد 

 املتاحة على البوابة اإللكرتونية ألكادميية االحتاد.
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عناصر مهمة على اإلنرتنت كتعزيز شبكة مراكز التميز ومراكز التدريب  يف وسيستمر الربنامج •
 الحتاد الدويل لالتصاالت.لبناء القدرات  يف ال غىن عنها

مواصلة تنظيم منصات تبادل املعارف، والتعلم مدى احلياة، وتنمية املهارات، واملكونات األخرى  •
لبناء القدرات. وسينفَّذ ذلك من خالل االجتماعات اإلقليمية والعاملية وورش العمل واحللقات 

 الدراسية الدورية.

إعداد برنامج تدريب من خالل املكاتب اإلقليمية لالحتاد بالتعاون مع أصحاب املصلحة  •
م، من أجل بناء القدرات البشرية لتزويد أعضاء االحتاد  يف املعنيني إطار األدوار اخلاصة 

 مبستوى أعلى من املعارف بشأن إدارة اإلنرتنت.

القطاع  يف ألحدث االجتاهات واألولويات والدراسات التحليليةالبحوث  وسيواصل الربنامج تعزيز ودعم
ء وسيوفر حتديد احتياجات األعضا يف باملواظبة على إجراء االستطالعات ومجع البيانات. وسيساعد ذلك

احللول املطلوبة. وسيعزز أيضًا الروابط بني املؤسسات التعليمية وقطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
 حتياجات القطاع.الاخلرجيني مواكبة التصاالت لضمان حتسني وا

وستساعد مجيع هذه املنتجات واخلدمات املتعلقة ببناء القدرات األعضاء على املستوى العاملي أو 
 صلة.تنفيذ األنشطة واملشاريع ذات ال يف الوطين. وسيساهم ذلك أيضاً  اإلقليمي أو دون اإلقليمي أو

 ذات الصلةالمبادرات اإلقليمية 

للمؤمتر  )2014 ،ديب يف املراَجع( 17، مبا يتفق مع القرار 1.4الناتج  يف التاليةاملبادرات اإلقليمية تسهم 
 :العاملي لتنمية االتصاالت

 

  

 المنطقة
 منطقة إفريقيا

 واملؤسسية البشرية القدرات تعزيز بناء
 الضرورية البشرية واملهارات املواردب مستدام، أساس على إفريقيا، يف املصلحة أصحاب تزويد :الهدف
 .واالتصاالت املعلومات االتصاالت/تكنولوجيا لقطاع املتناسقة للتنمية
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 مسائل لجان الدراسات

 ال توجد مسائل لدى جلان الدراسات خاصة ببناء القدرات.

 1.4رات وتوصيات المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت المتعلقة بالناتج قرا

 46و 40و 37و 35و 32و 30و 21و 17و 11سيسهم تنفيذ قرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 
 .1.4الناتج  يف 73و 67و 58و 56و 55و 53و 52و 50و 48و

 1.4لناتج باالمتعلقة خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

تمع املعلومات خلطة عمل جنيف 4خط العمل جيم 1.4الناتج  يف يسهم  8 ، والفقراتللقمة العاملية 
ب من برنامج 114و 95و و90و د90و ج90و 87و 86ح و72و 65و 51و 49ز و26أ و23و 22و

 .1.4الناتج  يف تسهمعمل تونس بشأن جمتمع املعلومات، 

  

 المنطقة
 منطقة األمريكتين

شكل السياسات العاملية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مع الرتكيز ب يف بناء القدرات الالزمة للمشاركة
 تاملؤسسات القائمة املعنية بإدارة اإلنرتن يف ألمن السيرباين ومشاركة البلدان الناميةخاص على حتسني ا

دف تشجيع بيئة متكينية، ودعم  يف تعزيز بناء القدرات الهدف: الدول األعضاء، ال سيما البلدان النامية، 
املنتديات  يف يةشاركة بفعالتنفيذ مبادرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتشجيع البلدان النامية على امل

 املتعلقة بالسياسات العاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بالتعاون الوثيق مع املؤسسات القائمة.
 منطقة كومنولث الدول المستقلة

إدخال تكنولوجيات وطرائق التدريب اليت تستخدم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل بناء 
 قدرات البشريةال

 منطقة كومنولث الدول املستقلة على إنشاء وتطوير برامج وطنية يف االحتاد يف األعضاء الدول مساعدة :الهدف
 جمال التعليم. يف إلدخال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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 ت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: إحصاءات االتصاال2.4الناتج 

 خلفية

 مع االعرتاف املتزايد بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كمحرك للتنمية االجتماعية والنمو االقتصادي،
أعداد املنضمني إىل جمتمع املعلومات العاملي وحتول شبكات االتصاالت عالية  يف ظل التزايد املطرد ويف

االتصاالت/تكنولوجيا  جمال يف ىن عنها، يظل لتتبع وقياس التطورات املستجدةالسرعة إىل بىن حتتية ال غ
ا. ا اليت يتمتع  االتصاالت  يف حني سيناهز عدد االشرتاكات ويف املعلومات واالتصاالت األمهية ذا

ايمجيع أحناء العامل يف مليارات نسمة 3مليارات، ويستخدم اإلنرتنت حنو  7املتنقلة اخللوية عاملياً  ة  حبلول 
مليارات شخص غري موصولني بشبكة اإلنرتنت حىت اآلن، ومعظمهم  4، ال يزال هناك أكثر من 2014 عام

النطاق غري متوفرة  ةعريضالبلدان النامية حيث ال تزال خدمات اإلنرتنت  يف املناطق الريفية يف ممن يعيشون
 أو ال ميكن حتمل تكاليفها.

مجيع أحناء العامل باعتباره املصدر الرئيسي للبيانات  يف مشهود لهواالحتاد الدويل لالتصاالت 
واإلحصاءات القابلة للمقارنة دوليًا بشأن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتستخدم 
الدول املنتجة إلحصاءات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املعايري والتعاريف واملنهجيات 

اليت وضعها االحتاد على نطاق واسع. واإلحصاءات املوثوقة والشاملة والقابلة للمقارنة ال  اإلحصائية
غىن عنها لتحديد التقدم والثغرات، وتتبع تطورات جمتمع املعلومات على الصعيدين الوطين والعاملي، 

النفاذ إىل  يف اختاذ قرارات مستنرية واسرتاتيجية لضمان املساواة يف ولدعم دوائر احلكومة والصناعة
 استخدامها وتأثريها. ويف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ويف حني أن توفر إحصاءات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة للمقارنة قد حتسن  
النامية،  البلدان يف البيانات، وال سيما يف ، ال تزال هناك فجوات كبريةاألخريةكثريًا خالل السنوات 

وهي تشمل جماالت هامة مثل قياس سرعة النطاق العريض وجودته، أو عرض نطاق اإلنرتنت الدويل، 
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أو نفاذ اُألسر إىل تكنولوجيا  يف أو االستثمار واإليرادات

  اجلنسنيصاالت، أو املساواة بنياملعلومات واالتصاالت، أو استخدام األفراد لتكنولوجيا املعلومات واالت
النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها ونفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل  يف

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. لذا تشجَّع البلدان على إنتاج بيانات عالية اجلودة استناداً إىل معايري 
 فضًال عن الرقمية على الصعيد الوطينالفجوات البيانات فتوضح هذه  ،ومنهجيات متفق عليها دولياً 

اجلهود املبذولة من خالل الربامج املختلفة لسد الفجوة، وتبني، قدر اإلمكان، أثرها االجتماعي 
 واالقتصادي.
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 )KPI(مؤشرات األداء الرئيسية 

 

 إطار التنفيذ

 إحصاءات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبرنامج: ال

افظ االحتاد أن حي إحصاءات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتب الربنامج املعين سيضمن
اءات الدويل لالتصاالت على ريادته العاملية بوصفه املصدر الرئيسي لبيانات وإحص

 االجتاهات اجلديدة والناشئةأخذ االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الدولية، مع 
مي اخلدمات . وسيتم ذلك من خالل تقدبعني االعتبار االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

 واملنتجات التالية:

لومات تصاالت/تكنولوجيا املعجمال اال يف مجع وتنسيق ونشر البيانات واإلحصاءات الرمسية •
واالتصاالت باستخدام جمموعة متنوعة من مصادر البيانات وأدوات النشر، مثل قاعدة بيانات 

 والبوابة اإللكرتونية (WTI)املؤشرات العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
مم لكرتونية لبيانات األوالبوابة اإل ،نافذة االحتاد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتل

 وغريها؛ املتحدة

  

 مؤشرات األداء الرئيسية
 ت املناسبالوق يف ولوجيا املعلومات واالتصاالتالعاملية لالتصاالت/تكن ؤشراتامل قاعدة بيانات نشر •
 قاعدة البيانات يف عدد نقاط البيانات واملؤشرات املتوفرة •
 يةصائية والبحثاملنتجات اإلح واملشرتيات من والزيارات إىل املوقع اإللكرتوين، ،االقتباساتو  ،زيالتعدد التن •

 كتب تنمية االتصاالت.ملنرتنت واملوارد على اإل
 بشأن إحصاءات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تلقت التدريب أو املشورةعدد البلدان  •
أفرقة اخلرباء  ويف ؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتملالندوة العاملية  يف عدد املشاركني •

 معدالت رضا املشاركنيو ؛ نياإلحصائي
 دئ التوجيهية اإلحصائيةحتديث األدلة واملبا •
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حتليل اجتاهات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإنتاج التقارير البحثية اإلقليمية  •
 وكذلك إحاطات إحصائية وحتليلية؛ (MIS)والعاملية، مثل تقرير قياس جمتمع املعلومات 

ة ات واالتصاالت وتوضيح حجم الفجوة الرقمياملقارنة املرجعية لتطورات تكنولوجيا املعلوم •
(باستخدام أدوات مثل الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسلة أسعار 

ة ، وقياس أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على التنميتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت)
 والفجوة الرقمية بني اجلنسني؛

تعاريف و املنهجيات الدولية بشأن إحصاءات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات وضع املعايري وال •
واالتصاالت، بالتعاون الوثيق مع املنظمات اإلقليمية و الدولية األخرى، مبا فيها األمم املتحدة 

ال االقتصادي والشراكة املعني يف ومكتب اإلحصاء األورويب ومنظمة التعاون والتنمية ة بقياس ا
وجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية، كي تنظر فيها اللجنة اإلحصائية لألمم تكنول

 املتحدة؛

توفري حمفل عاملي ألعضاء االحتاد واجلهات الوطنية والدولية األخرى صاحبة املصلحة ملناقشة  •
من خالل تنظيم ندوة املؤشرات العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا قياسات جمتمع املعلومات، 

 الصلة؛ ذات املعلومات واالتصاالت وأفرقة اخلرباء اإلحصائية

أوساط احلكومة  يف تشجيع الدول األعضاء على اجلمع بني خمتلف أصحاب املصلحة •
تمع املدين جلودة سياق التوعية الوطنية بأمهية إنتاج ونشر بيانات عالية ا يف واألكادمييني وا
 ألغراض السياسة العامة؛

مراقبة األهداف والغايات املتفق عليها دولياً، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية  يف املسامهة •
تمع املعلومات، فضالً عن األهداف اليت وضعتها جلنة النطاق العريض،  وأهداف القمة العاملية 

 ووضع أطر القياس ذات الصلة بذلك؛
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من  س تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالشراكة العاملية لقيا يف احلفاظ على الدور القيادي •
ا؛ أجل التنمية وأفرقة املهام ذات  الصلة 

مجع إحصاءات  يف توفري بناء القدرات واملساعدة التقنية إىل الدول األعضاء •
ن سيما عن طريق االستطالعات الوطنية، م االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وال

 املنهجية. ية وإنتاج الكتيبات واألدلةخالل تقدمي ورش عمل تدريب

قليمي على املستوى العاملي واإلهذا الربنامج واملنتجات واخلدمات املطورة عن طريق ميكن استخدامها 
ودون اإلقليمي والوطين، وهي ستدعم تنفيذ املبادرات اإلقليمية ومسائل جلان الدراسات وخطوط عمل 

تمع املعلومات والق ع رارات واملشاريع ذات الصلة. وسيضمن الربنامج أيضًا التنسيق مالقمة العاملية 
ا ذات الصلة لالستفادة من تأثري املنتجات واخلدمات اليت طورها الربنامج.  وكاالت األمم املتحدة وشبكا

 المبادرات اإلقليمية ذات الصلة

 .2.4ال توجد مبادرات إقليمية ذات صلة مباشرة بالناتج 

 ساتمسائل لجان الدرا

 .2.4ال توجد مسائل لدى جلان الدراسات ذات صلة بالناتج 

 2.4قرارات وتوصيات المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت المتعلقة بالناتج 

 .2.4 الناتج يف 53و 37و 30و 8سيسهم تنفيذ قرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 

 2.4بالناتج  المتعلقةخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

طوط عمل مبراقبة تنفيذ مجيع خعلى صلة  إحصاءات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتإن 
تمع املعلوماتالقمة  من برنامج  119-112الفقرات  يف خطة عمل جنيف، ويشار إليها يف العاملية 

 عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات.
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 ص ذوي االحتياجات الخاصةالناتج: الشمول الرقمي لألشخا 3.4

 خلفية

الت واستعمال واالتصا املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل النفاذ قابلية ضمان الرقمي الشموليعين 
 ألشخاص ذويل واالقتصادية االجتماعية التنمية أجل من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 .اخلاصة االحتياجات

 ملعلوماتا تكنولوجيا/وتطبيقات االتصاالت ومعدات لشبكات ملتزايدا االنتشار من الرغم وعلى
ستغل وإضافًة إىل ذلك، ال ت .املعلومات جمتمع من مستبعدين الناس من الكثري يزال ال واالتصاالت،
 والفتيات لنساءل واالجتماعية االقتصادية التنمية لتعزيز واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

 الذين ألصليةا والشعوب واألطفال والشباب بالسن، املرتبطة اإلعاقةمبا فيها ذوي اإلعاقة واألشخاص 
 ملعلوماتا تكنولوجيا/االتصاالت استعمال من لتمكينهم تلبيتها جيب معينة احتياجات لديهم

 اخلاصة االحتياجات ذوي األشخاص إدماج لضمان خاصة وهناك حاجة إىل تدابري. واالتصاالت
 املعلومات ولوجيااالتصاالت/تكن خالل من االقتصاديةو  االجتماعية تنميتهم وتعزيز املعلومات جمتمع يف

 .واالتصاالت

 املعلومات ااالتصاالت/تكنولوجي إىل النفاذ إمكانية اللوايت لديهن فإن عدد النساء العاملي، الصعيد وعلى
 بني جوةالف وهذه. العريض والنطاق نتاإلنرت  خدمات النفاذ إىل وخاصة أقل من عدد الرجال، واالتصاالت

 والرجال النساء تعمت لضمان وطنية اسرتاتيجيات إىل حاجة وهناك. النامية البلدان يف وضوحاً  أكثر اجلنسني
 وإمكانية استعمال واالتصاالت، املعلومات االتصاالت/تكنولوجيا إىل بالنفاذ على قدم املساواة

 .والفتيات اءللنس واالقتصادي االجتماعي من أجل التمكني تصاالتواال املعلومات االتصاالت/تكنولوجيا
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 وجياتكنول استعمال يف حواجز األحيان من كثري يف اخلاصة االحتياجات ويواجه األشخاص ذوو
 بالسن بطةاملرت ذلك اإلعاقة يف مبا اإلعاقة ذوو صوحيتاج األشخا. واالتصاالت/االتصاالت املعلومات

املتنقلة  اهلواتف ذلك يف مبا(القابلة للنفاذ بسهولة  واالتصاالت املعلومات االتصاالت/تكنولوجيا إىل
 وفهمها تعماهلااس ميكنهم اليت) واللوحات احلاسوبية واحلواسيب ومواقع اإلنرتنت وأجهزة التلفزيون

 وافرت لضمان وجتارية وتنظيمية وسياسية قانونية ممارسات تنفيذ وميكن. والتحكم فيها
 يسورةم على نطاق واسع وبأسعار القابلة للنفاذ واالتصاالت املعلومات االتصاالت/تكنولوجيا

 .االحتاد يف األعضاء الدول يف اإلعاقة ذوي لألشخاص

 األصلية الشعوبو  بالسن املرتبطة مبا فيها اإلعاقة اإلعاقة ذوو واألشخاص والنساء وكثرياً ما حيتاج الشباب
 الرغم وعلى. وماتاملعل جمتمع يف بنشاط املشاركة أجل من واملتقدمة الرقمية األساسية املهارات على تدريباً 
 ليسوا من حالياً  العامل أحناء مجيع يف الشباب أغلبية فإن النامية، البلدان يف الرقميني املواطنني زيادة عدد من

 لوجيااالتصاالت/تكنو  وبعد تزويد األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة مبهارات. الرقميني املواطنني
 أجل نم واالتصاالت املعلومات االتصاالت/تكنولوجيا قوة تسخري سيمكنهم واالتصاالت، املعلومات
الوقت املناسب  يف ذلك ويأيت. احلياة مدى والتعلم وريادة األعمال جماالت العمالة يف ذلك يف مبا متكينهم،

ومهارات  املدارس يف بني ما يتعلمه الشباب تطابق املهارات وعدم العاملية الشباب ملواجهة بطالة
 اجلنسني بني لفجوةا فضالً عن العمل، أرباب إليها يسعى اليت واالتصاالت املعلومات االتصاالت/تكنولوجيا

 لدى الشباب املهارات هذه وميكن تنمية. واالتصاالت املعلومات االتصاالت/تكنولوجيا مهارات تنمية يف
 تكنولوجياب باإلنرتنت وجتهيزها املدارس توصيل حالة ويف الوطنية التعليم خطط يف إدراجها حالة يف

 .املهارات هذه نقل املدربني على واملعلمني واالتصاالت املعلومات
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تمعية  املراكز يف املهارات هذه تنمية كما ميكن  تلك ذلك يف امب واالتصاالت، املعلومات لتكنولوجياا
تمعي النفاذ وأصبحت اسرتاتيجيات. الشامل النفاذ/الشاملة اخلدمة صناديق من املمولة  مفرتق يف ا
 إىل األساسية يةالرقماملهارات  على والتدريب اإلنرتنت النفاذ إىل توفري جمرد من وانتقلت اآلن، الطرق
تمع أعضاء اليت يستحدث فيها االبتكار مراكز تطوير  تكنولوجيا/صاالتجمال االت يف اخلاصة حلوهلم ا

 واليات طلبتت وباملثل،. واالقتصادية االجتماعية التحديات للتغلب على واالتصاالت املعلومات
ا لضمان الشامل حتديثاً  النفاذ/الشاملة اخلدمة وصناديق  الرقمي والشمول فاذالنقابلية  لتعزيز تستعمل أ

 االتواالتص املعلومات االتصاالت/تكنولوجيا كما أن استعمال.  اخلاصة االحتياجات ذوي لألشخاص
 يتطلب سياسات واالقتصادية االجتماعية التنمية أجل من لكل الناس الرقمي الشمول لضمان

 العريض نطاقوطنية لل طخط فضًال عن الرقمي، للشمول شاملة توجيهية وطنية ومبادئ واسرتاتيجيات
 .اخلاصة االحتياجات ذوي لألشخاص الرقمي النفاذ والشمول قابلية تعزز

 مؤشرات األداء الرئيسية

 

 

 
  

 مؤشرات األداء الرئيسية
 السياسات ضعاليت نشرت لو  الرقمي النموذجية للشمول التوجيهية واملبادئ واالسرتاتيجيات السياسات عدد •

 الرقمي للشمول واالسرتاتيجيات الوطنية
أو تلقوا  قميالر  للشمول التوجيهية واملبادئ واالسرتاتيجيات بالسياسات علم الذين هم على األعضاء عدد •

ذا الشأن  املشورة 
الوطنية التدريب جلربام اليت أعدت) املهارات الرقمية بشأن مثالً ( الرقمي جمال الشمول يف التدريبية املواد عدد •
 اإلعاقة ذوي خاصاألش تدريب مثل( الرقمي بشأن الشمول على تقدمي تدريب الذين مت تدريبهم املدربني عدد •

 واالتصاالت القابلة للنفاذ) املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استعمال على
 الحتياجاتا ذوي إىل األشخاص الرقمي بشأن الشمول لتقدمي تدريب اليت أعدت املدربني تدريب مواد عدد •

تصاالت واال املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استعمال على اإلعاقة ذوي األشخاص تدريب مثل( اخلاصة
 القابلة للنفاذ)

 أجل من تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا/استعمال االتصاالت بشأن اليت أعدت التوجيهية املبادئ عدد •
 واالقتصادية االجتماعية التنمية

 الرقمي لقطاع تنمية االتصاالت الشمول مواقع اإلنرتنت إىلمرات الدخول على  عدد •
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 تنفيذال إطار

 الرقمي الشمول: البرنامج

إىل  وتقدميها الصلة ذات التوجيهية املبادئو  واالسرتاتيجيات السياسات بوضع الرقمي الشمول برنامج سيقوم
 :شملوهي ت. األعضاء

 ملعلوماتا االتصاالت/تكنولوجيا توافر لضمان توجيهية مبادئو  واسرتاتيجيات سياسات •
 ؛االحتاد يف األعضاء الدول يف وكبار السن اإلعاقة ذوي القابلة للنفاذ لألشخاص واالتصاالت

 تواالتصاال املعلومات االتصاالت/تكنولوجيا لتنمية العامة بشأن السياسة توصيات •
تمعات يف  ؛األصلية ا

 إىل اذبالنف املساواة قدم على النساء والرجال متتع لضمان منوذجية وطنية اسرتاتيجيات •
 جياكن استعمال االتصاالت/تكنولو مي حبيث واالتصاالت املعلومات االتصاالت/تكنولوجيا

 ؛والفتيات للنساء واالقتصادي االجتماعي من أجل التمكني واالتصاالت املعلومات

 ومبادئ تصاالتاال ووزارات التنظيمية للوكاالت اجلنسني املساواة بني لتعميم توجيهية مبادئ •
 ؛تصاالتاال طاعق يف وتقييمها اجلنسني بني املساواة تراعي مشاريع لتطوير توجيهية

قابلية  يزالشامل لتعز  النفاذ/الشاملة اخلدمة وصناديق واليات حتديث بشأن توجيهية مبادئ •
 ؛اخلاصة االحتياجات ذوي لألشخاص الرقمي الشمولو  النفاذ

الت مدخ ذلك يف مبا، شاملة للشمول الرقمي توجيهية مبادئو  واسرتاتيجيات سياسات •
 ؛للنطاق العريض الوطنية للخطط
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 ملعلوماتا االتصاالت/تكنولوجيا استعمال بشأن توجيهية مبادئو  واسرتاتيجيات سياسات •
 تعزيز إىل اجةاحل مثل، الرئيسية واالقتصادية االجتماعية للتغلب على التحديات واالتصاالت

 .والفتيات النساء ومتكني األعمال وريادة الشباب عمالة

ألشخاص تدريب ا على األعضاء قدرة لتعزيز وخدمات ر منتجاتبتطوي أيضاً هذا الربنامج  وسيقوم
 استعمال بشأن وطنية برامج وضعو  ،لتزويدهم مبهارات رقمية اخلاصة االحتياجات ذوي

 :يشمل وهذا .واالقتصادية االجتماعية التنمية أجل من واالتصاالت املعلومات االتصاالت/تكنولوجيا

ماسرتاتي من كجزء  ليستعملها األعضاء الرقمية األمية جمال حمو يف التدريب برامج • الوطنية  جيا
 الرقمي؛ للشمول

اإلعاقة  ذوي األشخاص بشأن استعمال ليستعملها األعضاء املدربني لتدريب مواد •
 القابلة للنفاذ؛ واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت

 .األصلية شعوبال وتشغلها يرهاتد اليت احمللية االتصاالت شبكات تنفيذ لتمكنيالتدريب  •

 وأمهية ذلك، لرقميا الشمول تعزيز إىل باحلاجة األعضاء بني الوعي مستوى برفع أيضاً  الربنامج وسيقوم
 الت/تكنولوجياواالتصا املساواة بني اجلنسني بقضايا متعلقة معلومات ونشر مجع خالل من ذلك يف مبا

 .واالتصاالت املعلومات

أو  العاملي املستوى علىالربنامج  خالل من اليت سيتم تطويرها واخلدمات تجاتوميكن استعمال املن
 ومسائل ة،الصل ذات اإلقليمية املبادرات تنفيذ تدعم وسوف الوطين، أو اإلقليمي أو دون اإلقليمي

تمع املعلومات ومشاريع القمة وقرارات عمل خطوط الدراسات، جلان  نامجوسيضمن الرب . العاملية 
 اليت ماتواخلد املنتجات لزيادة أثر الصلة ذات والشبكات املتحدة األمم وكاالت مع التنسيق أيضاً 
 .الربنامج يعدها
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 الصلة ذات اإلقليمية المبادرات

للمؤمتر  )2014ديب،  يف املراَجع( 17 القرار مع يتفق مبا ،3.4الناتج  يف التالية اإلقليمية ستسهم املبادرات
 تصاالت:العاملي لتنمية اال

 

 

  

 المنطقة
 منطقة الدول العربية

 اإلعاقة ضمان النفاذ إىل خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لألشخاص ذوي
ضمان حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املنطقة العربية يف النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  الهدف:

 واالتصاالت.
 دئمنطقة آسيا والمحيط الها

 تسخري منافع التكنولوجيات اجلديدة
على االستفادة من التكنولوجيات اجلديدة والتغلب على حتديات  االحتاد يف األعضاء الدول مساعدة :الهدف

 حلصر.النتائج املتوقعة على سبيل املثال ال ا يف القدرات البشرية والتقنية ذات الصلة بالقضايا املبينة
 تقلةمنطقة كومنولث الدول المس

 ضمان النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة
منطقة كومنولث الدول املستقلة على تطوير اللوائح واحللول  يف االحتاد يف األعضاء الدول مساعدة :الهدف

علومات واالتصاالت ىل تكنولوجيا املتنفيذ برامج التدريب املتخصصة لكفالة إمكانية النفاذ إ التقنية، وكذلك يف
 وسهولة استخدامها بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 منطقة أوروبا
 ضمان النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة

واالتصاالت،  ا املعلوماتزيادة النهوض بإمكانية النفاذ اإللكرتوين إىل النظام اإليكولوجي لتكنولوجي الهدف:
وتزويد اإلدارات بأنسب احللول املتاحة. وميكن أن يشمل اهلدفان تقدمي مساعدة إىل السلطات التنظيمية الوطنية 

 املعنية. وتقاسم أفضل املمارسات بالتعاون مع املؤسسات
 ريادة األعمال واالبتكار والشباب

يئة بيئة متكينية وبناء القدرات  :الهدف دف تنمية ريادة األعمال وزيادة ادعم   البتكارعلى الصعيد اإلقليمي 
النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مع تشجيع متكني الشباب من اجلنسني وإتاحة فرص  يف

 قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وسوف يلزم تعزيز التعاون مع خمتلف أصحاب املصلحة، يف جديدة هلم
 اخلاص. مبن فيهم اهليئات األكادميية والقطاع
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 مسائل لجان الدراسات
 :3.4الناتج  يف هم مسائل جلان الدراسات التاليةستس

 

 3.4 بالناتج رارات وتوصيات المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت المتعلقةق
 52و 50و 46و 37و 32و 30و 21و 17و 11سيسهم تنفيذ قرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 

 .3.4 الناتج يف 82و 76و 68و 58و 55و 53و
 3.4بالناتج المتعلقة العالمية لمجتمع المعلومات  القمة عمل خطوط
تمع  للقمة جنيف عمل من خطة 8وجيم 7وجيم 4وجيم 2جيم العمل خطوط ستسهم العاملية 

 .3.4الناتج  يف املعلومات جمتمع بشأن تونس عمل برنامج من 90املعلومات والفقرة 

 البلدانو  النامية، الصغيرة الجزرية والدول نمواً، البلدان إلى أقل مركزة : مساعدات4.4الناتج 
 الساحلية غير النامية

 خلفية
عندما منح االحتاد مساعدات  1971تعود املساعدات اليت يقدمها االحتاد إىل أقل البلدان منواً إىل عام 

 2002 امع خاصة إىل أقل البلدان منواً تنفيذاً لقرارات مؤمتر املندوبني املفوضني ذات الصلة. وقد شهد
 ل سنتني.إىل جمموعة صغرية من البلدان كحيث ُقدمت ، إىل أقل البلدان منواً باكورة املساعدات املباشرة 

 وسّهل تقييمها. ،البلدان املستفيدةوقد سّهلت هذه املساعدات رصد تأثري املساعدة املركزة املقدمة إىل 
 حاالت يف توسيع الربنامج ليشمل الدول اجلزرية الصغرية النامية واالتصاالت ، جرى2006 عام ويف

) على إدراج 2010، وافق املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (حيدر آباد 2010عام  ويف الطوارئ.
ا مبرحلة انتقاليةالنامية البلدان  كل عقد  ويف ذا الربنامج.ه يف غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا

 ة الناميةري الدول اجلزرية الصغو  ألقل البلدان منواً  خاصاً  من الزمان، تعقد منظمة األمم املتحدة مؤمتراً 
بشأن أقل  الرابعقد مؤمتر األمم املتحدة عُ ، 2004-2014 َعْقد ففي .الساحلية غري النامية والبلدان

، سيعقد املؤمتر الدويل 2014عام  ويف .إسطنبولواعتمد برنامج عمل  2011 يف تركيا يف البلدان منواً 
السنوات العشر  استعراضوسيجري رب سبتم يف ساموا يف الدول اجلزرية الصغرية الناميةالثالث بشأن 

 .2014نوفمرب  يف الساحلية غري النامية خلطة عمل أملايت للبلدان

 1مسائل لجنة الدراسات 
نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات اخلاصة إىل خدمات االتصاالت/تكنولوجيا  :7/1المسألة 

 املعلومات واالتصاالت
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ومتباينة للغاية إىل البلدان ذات االحتياجات اخلاصة، مبا فيها أقل موجهة مساعدات  4.4ناتج الوسيقدم 
ا مبرحلة لساحلية والبلدان اليت متر اا غري النامية والبلدانوالدول اجلزرية الصغرية النامية البلدان منواً  قتصادا

االت ذات األولوية. يف انتقالية،  عدد من ا
 30) للمؤمتر العاملي للتنمية االتصاالت والقرار 2010حيدر آباد،  يف املراَجع( 16القرار كما أن 

 والدول منواً  دانالبل أقل لصاحل اخلاصة ) ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن التدابري2010(غواداالخارا، 
ا متر اليت والبلدان الساحلية غري النامية النامية والبلدان الصغرية اجلزرية يسلطان انتقالية  رحلةمب اقتصادا

الجتماعية ناصر التمكينية للتنمية اعالضوء على دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بوصفها من ال
ذه  باالهتمام بشكل خاصضمن واليته ية االتصاالت مكتب تنمواالقتصادية الوطنية، ويكلفان 

 الفئات من البلدان من خالل املساعدات املركزة.
سطنبول إبالوفاء بواليته ويسعى إىل حتقيق التزاماته مبوجب خطة عمل  تويلتزم مكتب تنمية االتصاال

 اجلزرية لدولبربادوس لفيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألقل البلدان منوًا وخطة عمل 
العمل  الساحلية. وسيتم تعميم كل خطة من خطط غري النامية النامية وخطة عمل أملايت للبلدان الصغرية
 خطة عمل ديب. يف هذه

 مؤشرات األداء الرئيسية

 

 

 
  

 الرئيسية األداء مؤشرات
 عدد البلدان اليت حتصل على مساعدات مركزة، مع توصيلية حمسنة •
ن اليت حصلت على مساعدات واعتمدت إطارًا سياساتيًا وتنظيميًا بشأن االتصاالت/تكنولوجيا عدد البلدا •

 املعلومات واالتصاالت
 عدد املنح الدراسية اليت طُلبت وعدد املنح الدراسية اليت ُمنحت •
تيجة املساعدات نعدد البلدان اليت تتوافر فيها توصيلية حمسنة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  •

 املركزة
عدد البلدان اليت تتوافر فيها االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأسعار أفضل نتيجة املساعدات  •

 املركزة
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 إطار التنفيذ

 النامية لدانوالب النامية، الصغيرة الجزرية والدول نموًا، البلدان إلى أقل مركزة البرنامج: مساعدات
 حليةالسا غير

 ركزةم ) ملؤمتر املندوبني املفوضني، سيقدم هذا الربنامج مساعدات2010، ا(غواداالخار  30وفقًا للقرار 
لدان اليت متر الساحلية والب غري النامية والبلدان النامية، الصغرية اجلزرية والدول منواً، البلدان أقل إىل

ا مبرحلة انتقالية:  اقتصادا
ة االجتماعية لتنميا الوقت املناسب لدفع عجلة ويف عالية ت ذات جودةسُيقدم الربنامج مساعدا •

 تكنولوجيااالتصاالت/من خالل للبلدان ذات االحتياجات اخلاصة  واالقتصادية العامة
ذات لدان والب البلدان منواً  احملددة ألقلحتياجات العلى ا والرتكيز ،املعلومات واالتصاالت
ة البنية التحتية للنطاق العريض وتطبيقات تكنولوجيا تنميمن أجل االحتياجات اخلاصة 

 املعلومات واالتصاالت واألمن السيرباين واألطر السياساتية والتنظيمية وبناء القدرات البشرية.
أقل البلدان  يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/إىل الشامل  النفاذيشجع الربنامج  •

لبلدان ىل ا، ويقدم مساعدات إة النامية والبلدان النامية غري الساحليةوالدول اجلزرية الصغري  منواً 
دف مساعدة هذه البلدان على  والتخفيف من آثارها احلد من خماطر الكوارث يف النامية

حبلول  ذلك، و مثل األهداف اإلمنائية لأللفية حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً 
 أن تستعملالبلدان ذ على هذا النحو، ميكن هلذه . وبتحسن النفا2015 عام

 كقاطرة للتنمية.  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/

 المبادرات اإلقليمية ذات الصلة
للمؤمتر  )2014 ديب، يف املراَجع( 17 القرار مع ، مبا يتفق4.4الناتج  يف التالية اإلقليمية ستسهم املبادرات

 الت:العاملي لتنمية االتصا

 

 المنطقة
 منطقة آسيا والمحيط الهادئ

 جلزرية والبلدانا النامية مبا فيها بلدان احمليط اهلادئ الصغرية اجلزرية والدول منواً  البلدان أقل إيالء اهتمام خاص إىل
 النامية غري الساحلية

اجلزرية  ادئوبلدان احمليط اهلالنامية  الصغرية اجلزرية والدول منواً  البلدان أقل خاصة إىل مساعدة تقدمي :الهدف
ا ذات األولوية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. غري والبلدان النامية  الساحلية، لتلبية احتياجا
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 4.4 بالناتج قرارات وتوصيات المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت المتعلقة

 36و 33و 30و 26و 25و 21و 18و 17و 16سيسهم تنفيذ قرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 
 .4.4 الناتج يف 60و 57و 53و 52و 51و 50و 37و

 4.4بالناتج  المتعلقةالعالمية لمجتمع المعلومات  القمة عمل خطوط

تمع املعلومات والفقرات  للقمة جنيف عمل خطةمن  7وجيم 4سُيسهم خطا العمل جيم  9العاملية 
 .4.4الناتج  يف املعلومات جمتمع بشأن تونس عمل نامجبر  من 95و 87و 59و 49و 26و 23و
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 حماية البيئة والتكيف التدابير المتخذة لتعزيز  - 5الهدف 
  والجهود المبذولة التخفيف من آثارهو  تغير المناخمع 

باالستفادة من االتصاالت/تكنولوجيا  ،إلدارة حاالت الكوارث
 المعلومات واالتصاالت

 النتائج

 

  

 الناتج ذو الصلة النتائج

حتسني إتاحة املعلومات واحللول للدول األعضاء بشأن التكيف مع تغري املناخ 
 والتخفيف من آثاره

1.5 

حتسني قدرة الدول األعضاء فيما يتعلق باألطر السياساتية والتنظيمية للتكيف مع 
 تغري املناخ والتخفيف من آثاره

1.5 

 1.5 لكرتونيةوضع سياسات بشأن املخلفات اإل

تطوير أنظمة قائمة على املعايري للمراقبة واإلنذار املبكر يتم توصيلها بالشبكات 
 الوطنية واإلقليمية.

2.5 

 2.5 حاالت الكوارث يف التعاون لتسهيل االستجابة للطوارئ

إقامة شراكات بني املنظمات املعنية باستعمال أنظمة االتصاالت/تكنولوجيا 
ا التأهب للكوارث صاالت ألغراض املعلومات واالت  من آثارها والتخفيفوالتنبؤ 

2.5 

زيادة الوعي بشأن التعاون اإلقليمي والدويل لتسهيل النفاذ إىل املعلومات ذات الصلة 
رئ حاالت الطوا يف باستخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 وتبادهلا

2.5 
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 مات واالتصاالت والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثارهتكنولوجيا المعلو : 1.5الناتج 

 خلفية

، (UNFCCC) العملية اليت أسسها بروتوكول كيوتو التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخمتثل 
ا جلنته التفاوضية احلكومية الدولية، إجراءات دولية مهمة ترمي إىل  واملفاوضات اجلارية اليت تضطلع 

. االحتاد يف التصدي خلطر تغري املناخ وإىل التخفيف من آثاره السلبية ومساعدة مجيع الدول األعضاء
ا على املوارد املائية واستعما تغري املناخ/الطقس وسيشهد ل أحداثاً ذات صلة يزداد تواترها وتشتد وطأ

 .االحتاد يف يع الدول األعضاءمجاقتصادات يؤثر بدوره على  ، ممااألراضي والنظم اإليكولوجية البحرية

وهناك إدراك واسع لألمهية القصوى الستخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
للتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف مع تأثريه السليب. لذا ينبغي للدول األعضاء تقاسم أفضل 

مع مراعاة  جيا املعلومات واالتصاالتاملمارسات فيما يتعلق بالتنمية املستدامة لالتصاالت/تكنولو 
 املسامهة اإلجيابية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية املستدامة

 قطاعات االقتصاد األخرى. يف

 (KPI)مؤشرات األداء الرئيسية 

 

  

ري تغري ي بشأن تأثزيادة الوعمن أجل  عدد الدول األعضاء اليت قدم هلا مكتب تنمية االتصاالت املساعدة •
ثاره آاملناخ وبشأن التشجيع على استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتخفيف من 

 السلبية
ا و وضع  يف عدد الدول األعضاء اليت قدم هلا مكتب تنمية االتصاالت املساعدة • ا وأطرها ساسرتاتيجيا ياسا

 املتعلقة بتغري املناخ التشريعية
د الدول األعضاء اليت تتلقى املساعدة لزيادة الوعي بشأن استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات عد •

 البيئة واالتصاالت ملراعاة
واألطر يجية االسرتاتو وضع السياسة  يف عدد الدول األعضاء اليت قدم هلا مكتب تنمية االتصاالت املساعدة •

 للمخلفات اإللكرتونية التنظيمية
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 ر التنفيذإطا

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره البرنامج:

) 2014ديب،  يف املراَجع( 66القرار  يف ينفذ هذا الربنامج اختصاصات مكتب تنمية االتصاالت املبينة
ن استخدام تكنولوجيا نامية بشأتقدمي املساعدة للبلدان ال يف املتمثلةللمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، 

املعلومات واالتصاالت للتخفيف من آثار تغري املناخ ومعاجلتها، مع مراعاة تأثري تكنولوجيا املعلومات 
إزالة  يف واالتصاالت على البيئة. وميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مساعدة البلدان النامية

التكيف  ى التحديات اليت يتسبب فيها تغري املناخ من خاللالعوائق املعرقلة هلذه الفرص والتغلب عل
 من آثاره باستخدام الوسائل اإللكرتونية.والتخفيف معه 

االت التالي يف وبسبب التأثريات املتنوعة لتغري املناخ، تُقدم املساعدة للبلدان  ة:ا

بية تغطي لومات حاسو املناطق املعرضة للكوارث الطبيعية وإنشاء أنظمة معوضع خريطة بأماكن  •
نتائج الدراسات والتقديرات واألرصاد كجزء من وضع اسرتاتيجيات االستجابة املالئمة 

ا التخفيف من آثار تغري املناخ وتقلباته؛  وسياسات التكيف وتدابري من شأ

 اوضع اسرتاتيجيات وتدابري شاملة توفر املساعدة للبلدان النامية بشأن كيفية استخدام تكنولوجي •
املعلومات واالتصاالت من أجل املساعدة على التخفيف من اآلثار املدمرة لتغري املناخ والتصدي 

 هلا؛

واألنظمة/التطبيقات  دعن بُعاستعمال البيانات اليت توفرها األنظمة الساتلية واملنفعلة لالستشعار  •
ثار الضارة يف من اآلاألخرى ذات الصلة ملراقبة املناخ والتنبؤ بالكوارث واستشعارها والتخف

 لتغري املناخ؛

بشأن العاملية على املستويات الثنائية واإلقليمية و القيام بأحباث  يف تيسري مشاركة الدول األعضاء •
 ؛طها ووضع اسرتاتيجيات للتصدي هلاآثار تغري املناخ وتقديرها ومراقبتها ورسم خرائ
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لومات تكنولوجيا املعلالتصاالت/يئية اآلثار البلتقييم مقاييس ومعايري موحدة  اعتماد •
علومات االتصاالت/تكنولوجيا امل املسامهة اإلجيابية اليت ميكن أن تقدمهاوكذلك واالتصاالت 
 لالقتصاد عامة. واالتصاالت

تأثري املخلفات اإللكرتونية عند تقييم مسامهات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات مراعاة  •
 .زات االحتباس احلراريانبعاثات غا يف واالتصاالت

 المبادرات اإلقليمية ذات الصلة

 .1.5متعلقة بالناتج ال توجد مبادرات إقليمية 

 مسائل لجان الدراسات

 :1.5الناتج  يف الدراسات التالية للجانسائل املستسهم 

 

 1.5 بالناتج وتوصيات المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت المتعلقة قرارات

 66و 53و 52و 50و 37و 32و 30و 21و 17سيسهم تنفيذ قرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 
 .1.5 الناتج يف

 1.5بالناتج المتعلقة خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 
 .1.5الناتج  يف ) من خطة عمل جنيفإللكرتونيةالبيئة ا( 7سيسهم خط العمل جيم

 حاالت الطوارئ في االتصاالت: 2.5الناتج 
 خلفية

ها اإلنسان، من الكوارث الطبيعية وتلك اليت يتسبب فيعدداً متزايداً أحناء العامل  مجيع يف البلدانتشهد 
الدول اجلزرية الصغرية النامية و  (LDC)أقل البلدان منوًا ويتفاوت تأثريها على البلدان النامية. وتتضرر 

(SIDS) والبلدان النامية غري الساحلية (LLDC)  بشكل خاص من اآلثار احملتملة للكوارث على اقتصادها
 .تفتقر إىل القدرة على التصدي للكوارثعادة ما وبنيتها التحتية وهي 

  

 2مسائل لجنة الدراسات 
 تغري املناخو  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت :6/2المسألة 
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لتصدي ومات واالتصاالت لوهناك إدراك واسع لألمهية القصوى الستخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعل
كل  يف هلذه الظواهر املدمرة. ونظرًا للدور الذي تؤديه االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

فمن املهم  - والتخفيف من آثارها والنهوض بأعمال اإلغاثةواستشعارها ا التنبؤ  -مراحل الكوارث 
 أنظمة ذلك مراعاة احلاجة إىل يف وارث، مباوضع خطط واسرتاتيجيات لالتصاالت من أجل التأهب للك

ا.  وبىن حتتية قوية ومدعومة كجزء من تقليل خماطر الكوارث واإلنذار املبكر 

ا بذل أكثر من بلد اليت تقع فيها، فالبلدان حدود ونظراً لتجاوز الكوارث  جهود ملنع للقد تتطلب إدار
بل وقوع الكوارث ق والتعاون التنسيق. وعليه، فإن ميةوحدوث أزمة اقتصادية إقلياألرواح  يف وقوع خسائر

 ذلك احلكومات والقطاع اخلاص واملنظمات الدولية واملنظمات غري يف إدارة الكوارث، مبا يف اخلرباءبني 
من آثار  فالتخفيمن خالل القيام بعمليات اإلنقاذ ومن مث األرواح إنقاذ إمكانية من احلكومية، يزيد 

 .الكارثة

 االعتبار جمموعة متنوعة من حلول االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات يف للدول األعضاء أن تأخذوينبغي 
ك تلك اليت توفرها ذل يف واالتصاالت املناسبة واملتاحة عامة للتصدي للكوارث والتخفيف من آثارها، مبا

شخاص ذلك األ يف ، على أن يراعىخدمات راديو اهلواة وخدمات/مرافق الشبكات الساتلية واألرضية
 االحتياجات اخلاصة. وذوواإلعاقة ذوو 
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 (KPI)مؤشرات األداء الرئيسية 

 

 إطار التنفيذ

 حاالت الطوارئ في البرنامج: االتصاالت

و يسعى لضمان االحتاد. وه يف جمال أولوية على الصعيد العاملي جلميع الدول األعضاءميثل هذا الربنامج 
 استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلوماتجمال  يف الحتادا يف تقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء

 ذلك جماالت اإلنذار املبكر وخطط التأهب يف التأهب للكوارث والتعامل معها، مبا يف واالتصاالت
 دويل.وال للكوارث وتشجيع التعاون والتعاضد وتبادل املعلومات على املستويني اإلقليمي

 ن مع الدول األعضاء، واليت تشمل على سبيل املثال ال احلصر:بالتعاو  أنشطةوسينفذ هذا الربنامج 

 ة؛شبكات االتصاالت وبناها التحتي يف ضمان توفري خصائص القدرة على مقاومة الكوارث •

البنية التحتية بعد وقوع الكوارث، ومساعدة البلدان على إعادة  يف إجراء تقديرات للخسائر •
 ؛التبناء وتأهيل البنية التحتية لالتصا

  

 مؤشرات األداء الرئيسية
عدد الدول األعضاء اليت قدم هلا مكتب تنمية االتصاالت املساعدة فيما يتعلق باستخدام  •

 دعم إدارة الكوارث؛ يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الكوارث  حاالت يف جهود اإلغاثة يف عدد الدول األعضاء اليت قدم هلا مكتب تنمية االتصاالت املساعدة •

من خالل تقدمي املعدات وإجراء تقييمات للضرر الالحق بالبنية التحتية عقب وقوع الكوارث، والدول اليت 
 إعادة بناء وتأهيل البنية التحتية لالتصاالت؛ يف ساعدها

ثبيتها؛وضع أنظمة اإلنذار املبكر وت يف لدول األعضاء اليت قدم هلا مكتب تنمية االتصاالت املساعدةعدد ا •
 وضع خطط وطنية لالتصاالت يف عدد الدول األعضاء اليت قدم هلا مكتب تنمية االتصاالت املساعدة •

 حاالت الطوارئ؛ يف
التأهب  يف يمية لالحتاد، لزيادة التعاون والتعاضدعدد املناطق اليت تلقت الدعم، من خالل املكاتب اإلقل •

 للكوارث والتعامل معها.
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تقدمي التدريب للدول األعضاء فيما يتعلق بكيفية استخدام معدات اتصاالت الطوارئ عند  •
 وقوع الكوارث؛

تعزيز املبادرات القائمة على أساس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوسيعها لتشمل توفري  •
 لطوارئ؛أوقات الكوارث وا يف املساعدة الطبية (الصحة اإللكرتونية) واإلنسانية

 معدات اتصاالت الطوارئ وحلول الطاقة املتجددة.موردي إقامة شراكات مع  •

حتليلها و توجهات القطاع وأولوياته إىل ذلك، سيعزز الربنامج إجراء أحباث خبصوص أحدث وإضافًة 
 البيانات.ومجع ودعمها وذلك من خالل االستقصاءات املنتظمة 

ا والتصدي والتخفيف من آثارهورصدها لطوارئ واالستعداد هلا وستوفر املساعدة على التنبؤ حباالت ا
ا أن تساعد األعضاء على املستوى العاملي أو اإلقليمي أو دون اإلقليمي  هلا منتجات وخدمات من شأ

 ذات الصلة.واملشاريع تنفيذ األنشطة  يف أو الوطين. ويساهم هذا كذلك

 المبادرات اإلقليمية ذات الصلة

للمؤمتر  )2014ديب،  يف املراَجع( 17مع القرار مبا يتفق ، 2.5الناتج  يف ات اإلقليمية التاليةستسهم املبادر 
 :العاملي لتنمية االتصاالت

 

 
  

 المنطقة
 منطقة األمريكتين

 حاالت الطوارئ يف االتصاالت
لك ذ يف مساعدة الدول األعضاء خالل مجيع مراحل إدارة حاالت الكوارث، أي التأهب للكوارث مباالهدف: 

 حال وقوعها وإعادة تأهيل شبكات االتصاالت يف اإلنذار املبكر والتصدي للكوارث/اإلغاثة
 منطقة آسيا والمحيط الهادئ

 حاالت الطوارئ يف االتصاالت
لك ذ يف مساعدة الدول األعضاء خالل مجيع مراحل إدارة حاالت الكوارث، أي التأهب للكوارث مباالهدف: 

 حال وقوعها وإعادة تأهيل شبكات االتصاالت يف لتصدي للكوارث/اإلغاثةاإلنذار املبكر وا
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 مسائل لجان الدراسات

 :2.5الناتج  يف لجان الدراساتالتالية لسائل املهم ستس

 

 2.5 بالناتج قرارات وتوصيات المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت المتعلقة

 53و 52و 50و 37و 34و 32و 30و 21و 17نمية االتصاالت سيسهم تنفيذ قرارات املؤمتر العاملي لت
 .2.5 الناتج يف

 2.5بالناتج المتعلقة خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

تمع (البيئة اإللكرتونية) من خطة عمل جنيف  7سيسهم كل من خط العمل جيم للقمة العاملية 
 .2.5الناتج  يف املعلومات

 

 

 

 

 

 

 

 2مسائل لجنة الدراسات 
من  فخفيتاللكوارث و ل التأهب أجل من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استعمال :5/2المسألة 

 آثارها والتصدي هلا
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات اسرتاتيجيات وسياسات لسالمة التخّلص من مواد خملفات :8/2المسألة 

 إعادة استخدامهاأو  واالتصاالت
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 خطة عمل دبي
 المبادرات اإلقليمية - 3القسـم 

 المبادرات اإلقليمية لمنطقة إفريقيا

AFR1: والمؤسسية البشرية القدرات تعزيز بناء 
 الضرورية ريةالبش واملهارات باملوارد مستدام، أساس على إفريقيا، يف املصلحة أصحاب تزويد :الهدف
 .واالتصاالت املعلومات االتصاالت/تكنولوجيا لقطاع املتناسقة للتنمية

 المتوقعة النتائج
 تكنولوجيا/صاالتاالت اسرتاتيجيات وتطوير تصميم جمال يف البشرية والقدرات املهارات تعزيز 1)

 .ذلك املطابقة وقابلية التشغيل البيين يف واالتصاالت مبا املعلومات

 .البلدان بني التعاون خالل من احمللية اخلربة زيادة 2)

 ملصلحةا مجيع أصحاب التدريب لفائدة ذلك أدلة يف التدريب، مبا وارداحلصول على م زيادة 3)
 .إفريقيا يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت قطاع يف

 ملعلوماتا تكنولوجيا/جمال االتصاالت يف التدريب مؤسسات بني التقين التعاون تعزيز 4)
 .واملوارد فيما يتعلق بالقدرات واالتصاالت

 .كنيواملستهل اجلمهور وعيإذكاء  خالل من سيما ال ،املعارف إىلنفاذ اجلمهور  تيسر زيادة 5)

اع قط يف منتديات تبادل وتقاسم املعلومات بني الفئات املختلفة ذات املصلحة 6)
خاص إفريقيا، ال سيما الشباب والنساء واألش يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 .حتياجات اخلاصةاالذوي ذوي اإلعاقة و 

استخدام  يف اجلوانب القانونية بغية معاجلة اعتبارات األمن والثقة يف تعزيز بناء القدرات البشرية 7)
 .لسيربانيةابالتهديدات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ال سيما فيما يتعلق 
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طوير حمللية وما يتصل بذلك من تمزيد من إتاحة وتطوير واستعمال احملتوى احمللي واللغات ا 8)
 .لصفحات الويب

االحتياجات ي وذو سني تطوير املهارات املتخصصة لتلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة حت 9)
اخلاصة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل دعم استخدام تكنولوجيا املعلومات 

 .تاإلنرتن سيما فيما يتعلق بتطبيقات واالتصاالت، ال
 .البلدان اإلفريقية يف (R&D) دعم البحث والتطوير 10)

AFR2: األسواق املتك لتحقيق ومواءمتها والتنظيمية السياساتية األطر تقوية 
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت اإلفريقية

 اتملعلوما تكنولوجيا/لالتصاالت اإلفريقية الوطنية القطاعات إصالح وتعزيز تيسري: الهدف
 التكامل حتقيق جلأ من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت اسرتاتيجيات وتنفيذ واالتصاالت

 املعلومات وجياتكنول/االتصاالت جمال يف واألسواق واخلدمات التحتية للبىن واإلقليمي اإلقليمي دون
 واالتصاالت.

 المتوقعة النتائج
 لومات واالتصاالتاملعت التنظيمية لالتصاالت/تكنولوجيا السياساملواءمة تنفيذ اإلطار املرجعي  1)

 .إفريقيا يف
 .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت تنافسيةإفريقية  أسواق تنمية 2)

 .واخلدمات الشبكات توصيلية زيادة إتاحة أجل من التقنية املعايري مواءمة 3)

 خارج تقع بورع مراكز تسّريها اليت اريةالق احلركة مستوى ختفيض بغية منسقة سياسة وضع 4)
 .القارة

 النساءو  للشباب اخلاصة االحتياجات مراعاة مع الشامل، للنفاذ منسقة اسرتاتيجية وضع 5)
 .االحتياجات اخلاصة والشعوب األصليةوذوي  اإلعاقة ذوي واألشخاص

سعار واألعالية الودة اجلتنمية خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات  6)
 .امليسورة
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 .اإللكرتونية جمال املخلفات يف وتبادل املساعدة)واملنح وضع إطار إقليمي للتعاون (التدريب  7)

ات اللوائح الوطنية واإلقليمية املتعلقة باألمن السيرباين وتطبيقات تكنولوجيا املعلومومواءمة إعداد  8)
 .واالتصاالت

 .تهلكنيى اإلقليمي لضمان رضا املسعلى املستو جلودة اخلدمة نظيمي اإلطار التبشأن تنسيق ال 9)

 رضا املستهلكني.مؤشر إعداد جمموعة من األدوات واآلليات لقياس  10)

AFR3: واعتماد النطاق العريض تنمية النفاذ إلى النطاق العريض 

 احلضرية املناطق يف ليهاإ والنفاذ النطاق عريضة حتتية بنية تنمية على األعضاء الدول مساعدة :الهدف
 والقاري. ليمياإلق على املستويني دون البيين التوصيل على خاصة بصفة الرتكيز مع والريفية،

 المتوقعة النتائج

 متطلبات لبيةت إىل دف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت وطنية ةيرئيس خطط 1)
 .النامية البلدان

 ميسورة خدمات إىل النفاذ وحتسني النطاق عريضة األساسية كةللشب التحتية البنية حتسني 2)
 .ريفيةوال احلضرية املناطق يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت التكلفة

 والقضايا املالئمة توالتكنولوجيا السياسات ذلك يف مبا الريفية التوصيلية بشأن توجيهية مبادئ 3)
 .املمارسات لوأفض بالطاقة بالتغذية املتعلقة

 .النطاق عريضة االتصاالت شبكات جمال يف البشرية املوارد مهارات تعزيز 4)

الساحلية  غري لدانالب نفاذ ذلك يف مبا القدرة، عالية الوصالت بواسطة للبلدان البيين التوصيل 5)
 .إفريقيا توصيلإطار متابعة قمة  يف وذلك البحرية، الكبالت إىل
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ات لتيسري استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من جانب األشخاص تطوير آليات وأدو  6)
 .اخلاصة اإلعاقة وذوي االحتياجات ذوي

 .بشروط عادلة ،سهولة نفاذ مجيع البلدان إىل الكبالت البحرية، وال سيما البلدان غري الساحلية 7)

 .الوطنية واإلقليمية (IXP)ادل اإلنرتنت دعم إنشاء نقاط تب 8)

 .حملتويات احمللية والنفاذ املالئم للظروف احملليةعم تنمية اد 9)

 .(IPv6)إىل اإلصدار السادس  (IPv4)دعم االنتقال من اإلصدار الرابع لربوتوكول اإلنرتنت  10)

AFR4: الرقمية إدارة اطيف واالنتقال إلى اإلذاعة 

 دارة الطيف.الرقمية وإ اإلذاعة إىل االنتقال يف األعضاء الدول مساعدة: الهدف

 المتوقعة النتائج

ذلك  يف جمال إعداد خطط إدارة الطيف على املستويات الوطين واإلقليمي والعاملي، مبا يف الدعم 1)
 .االنتقال إىل اإلذاعة الرقمية

استخدام األدوات لدعم البلدان النامية من أجل حتسني التنسيق الدويل خلدمات  يف املساعدة 2)
 .دوديةاحلناطق امل يف األرض

 .يف؛ وتكنولوجيات اإلذاعة الرقميةإدارة الط يف القدراتبناء  3)

تخصيص لسياساتية لواإعداد الدراسات واملعايري واملبادئ التوجيهية املتعلقة باجلوانب االقتصادية  4)
) للمؤمتر 2010حيدر آباد،  يف املراَجع( 9القرار مراعاة واستخدام طيف الرتدد الراديوي، مع 

 .ي لتنمية االتصاالتالعامل
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يث تشمل اإلذاعة الرقمية، حبجمال  يف تشمل اجلميعمساعدة البلدان على تعزيز اسرتاتيجيات  5)
 ميسورة. لالستعمال التجاري بأسعارالعاملية توفر مستقبالت اإلذاعة 

لبث ا مساعدة الدول األعضاء على االلتزام باملوعد النهائي لالنتقال من البث التماثلي إىل 6)
 .الرقمي

AFR5: االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات  استخدام في بناء الثقة واألمن
 واالتصاالت

مساعدة الدول األعضاء على حتديد وتنفيذ االسرتاتيجيات املالئمة حلماية البنية التحتية : الهدف
ا.االتكنولوجيا املعلومات و  استخدام يف لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبناء الثقة  تصاالت وتطبيقا

 المتوقعة النتائج

 تعزيز التنسيق والنُّهج الوطنية واإلقليمية املستدامة املتعلقة باألمن السيرباين. 1)

دعم اآلليات املؤسسية والتنظيمية على املستويني الوطين واإلقليمي من أجل التنفيذ الفّعال  2)
 .السرتاتيجيات األمن السيرباين

 املالئمة حلماية املستهلكني واألطفال واألشخاص الضعفاء اآلخرين عند استخدام اختاذ التدابري 3)
 .واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات

إذكاء الوعي بالتهديدات السيربانية، والتدابري املتعلقة باألمن السيرباين وجودة اخلدمات عند  4)
 استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 .الالزمة حلماية اخلصوصية والبيانات الشخصية اختاذ التدابري 5)

 .(CIRT) احلاسوبية للحوادث الوطنية واإلقليمية لالستجابة دعم تطوير األفرقة 6)

هديدات والتومكافحة الرسائل االقتحامية أمن املعلومات إعداد اسرتاتيجية منسقة لتعزيز  7)
 السيربانية.

 
  



  المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 124

 ناألمريكتي لمنطقة اإلقليمية المبادرات

AMS1: حاالت الطوارئ في االتصاالت 

 الكوارث، أي التأهب للكوارث مباحاالت مراحل إدارة  مجيعلدول األعضاء خالل امساعدة الهدف: 
، االتوإعادة تأهيل شبكات االتصحال وقوعها  يف للكوارث/اإلغاثةوالتصدي ذلك اإلنذار املبكر  يف

 .منواً  ل البلدانالنامية وأق الصغرية اجلزرية الدول يف ال سيما

 المتوقعة النتائج

 .الطوارئحاالت  يف التصاالتل االستعمال واجبة املالئمة التكنولوجيات حتديد 1)

الستفادة حاالت الطوارئ بغية تعظيم ا يف االتصاالت حتسني الروابط وتقاسم املعلومات بشأن 2)
من عدة ضاألمريكتني والسماح، من املوارد، مبا يؤدي إىل برامج أكثر ابتكارًا وفعالية ملنطقة 

 .املناطق احلدودية يف ، باختاذ إجراءات منسقةأمور

 بكر،امل اإلنذار وأنظمة الطوارئحاالت  يف التصاالتل إقليمية ودون وطنية خطط تصميم 3)
 .ملناخا تغري أثر مراعاة ، معالنامية وأقل البلدان منواً  الصغرية اجلزرية الدول يف سيما ال

 على ارئحاالت الطو  يف االتصاالت بشأن مالئمة وتشريعية وتنظيمية سياساتية أطر وضع 4)
 .واإلقليمي الوطين الصعيدين

 .الطوارئحاالت  يف تصاالتاال جمال يف البشرية املوارد مهارات تعزيز 5)

ل املرحلة األوىل من مراح يف األمريكتني،منطقة  يف توفري جتهيزات اتصاالت الطوارئ بصفة مؤقتة 6)
 .حاالت الطوارئ يف إطار تعاون االحتاد يف ، وذلكحالة وقوع كارثة يف التدخل
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AMS2: إدارة الطيف واالنتقال إلى اإلذاعة الرقمية 

 الرقمية وإدارة الطيف. اإلذاعة إىل االنتقال يف االحتاد يف األعضاء الدول مساعدة الهدف:

 المتوقعة النتائج

 ارة الطيف على املستويات الوطين واإلقليمي والعاملي، مباإعداد خطط إد يف تقدمي الدعم 1)
 .ذلك االنتقال إىل اإلذاعة الرقمية يف

 خلدمات حتسني التنسيق الدويل يف استخدام األدوات لدعم البلدان النامية يف تقدمي املساعدة 2)
 .يةناطق احلدودامل يف األرض

 .اإلذاعة الرقميةجمال إدارة الطيف وتكنولوجيات  يف القدراتبناء  3)

السياساتية و واملبادئ التوجيهية املتعلقة باجلوانب االقتصادية املرجعية إعداد الدراسات واملعايري  4)
 )2010حيدر آباد،  يف املراَجع( 9القرار مراعاة واستخدام طيف الرتدد الراديوي، مع لتخصيص 

 .للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

اإلذاعة الرقمية، جمال  يف تشمل اجلميعجمال تعزيز اسرتاتيجيات  يف البلدانتقدمي املساعدة إىل  5)
 .ورةميسلالستخدام التجاري بأسعار العاملية توفر مستقبالت اإلذاعة حبيث تشمل 

AMS3:  واعتماد النطاق العريضتنمية النفاذ إلى النطاق العريض 

 به. والنهوض العريض النطاق إىل النفاذ لزيادة سياسات إعداد على األعضاء الدول مساعدةالهدف: 

 المتوقعة النتائج

 للنطاق العريض لتوجيه السياسات الرامية إىل زيادة النفاذ إىل إعداد أو حتسني اخلطط الوطنية 1)
 .الشبكات يف خدمات النطاق العريض وتشجيع االستثمار
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والريفية،  احلضرية املناطق يف بيقاتهالعريض وخدماته وتط للنطاق التحتية البنية إىل النفاذ حتسني 2)
 .الساحلية غري النامية البلدان إىل بالنسبة النفاذ سيما ال

 اخلدمة ساتمؤس يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجياالنفاذ إىل  مساعدة البلدان على تعزيز 3)
 اعي،الجتما التأهيل إعادة ومراكز الصحية واملراكز التعليمية كاملراكز  العامة، االجتماعية
 .تماعيةاالج اخلدمات هذه إىل للنفاذ واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا السكان واستخدام

 نولوجياتك تطبيقات عريضة النطاق وتطوير تجمال شبكات االتصاال يف القدراتبناء  4)
ات الصلة ذلك التطبيقات ذ يف احمللية، مبا االحتياجات تليب اليت واالتصاالت املعلومات

ضوء  يف كومة اإللكرتونية والطب اإللكرتوين والتعليم اإللكرتوين والتجارة اإللكرتونيةباحل
 .السائدة الظروف االجتماعية واالقتصادية والدميغرافية

 وضواحي احملرومة ريفيةال املناطق يف اخلدمات تقدم اليت الربح لتحقيق اهلادفة غري التعاونيات دعم 5)
 .املدن

مات ذات الصلة بنشر وتشغيل الشبكات القائمة على االتصاالت املتنقلة الدولية ونشر املعلو مجع  6)
 النطاق عريضة حمسنة ةوتوصيلي تغطية لتوفر املهيأة البصرية األلياف وشبكاتوالشبكات الساتلية 

 للمستخدمنيميسورة  بأسعار الريفية املناطق يف

AMS4: تاإلنترن لىإ النفاذ أسعار خدمات االتصاالت وتكاليف تخفيض 

 بتخفيض الكفيلة والوسائل وتنسيق السياسات والسبل حتديد على األعضاء الدول مساعدة الهدف:
البيين وكذلك أسعار خدمات االتصاالت واإلنرتنت للمستخدمني من خالل  والتوصيل النفاذ تكلفة

 .االستثمارات الالزمة
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 المتوقعة النتائج

مقابل  يت تساعد على ختفيض األسعار اليت يدفعها املستخدمونالدراسات املتعلقة بالسياسات ال 1)
 .املختلفة خدمات االتصاالت

دراسة اخليارات واإلجراءات القانونية والتنظيمية على املستويات اإلقليمي ودون اإلقليمي واحمللي  2)
 .خدمتكلفة التجوال املتنقل الدويل للمست يف الواجب تنفيذها لتحقيق ختفيض فّعال

 .(IXP) اإلنرتنت تبادل لتمكني تنفيذ نقاط والتنظيمية السياساتية اجلوانب دراسة 3)

هناً ر  ودون اإلقليمية واإلقليمية حسب االقتضاء الوطنية اإلنرتنت تبادل نقاط دعم تطوير 4)
ذا الشأن  .بالقرارات املتخذة على املستوى الوطين 

 .املعلومات وتقاسم التعاون تعزيز 5)

غري الساحلية  سيما للدول النامية كلفة النفاذ إىل شبكة األلياف البصرية الدولية، الختفيض ت 6)
 .النامية الصغرية اجلزرية والدول

 إلدارة وتسيري نقاط تبادل اإلنرتنت.القدرات الالزمة بناء  7)

AMS5: السياسات العالمية المتعلقة  في بناء القدرات الالزمة للمشاركة
ات واالتصاالت، مع التركيز بشكل خاص على تحسين بتكنولوجيا المعلوم

إدارة المؤسسات القائمة المعنية ب في األمن السيبراني ومشاركة البلدان النامية
 اإلنترنت

دف تشجيع بيئة متكيني يف القدراتتعزيز بناء  الهدف: ة، الدول األعضاء، ال سيما البلدان النامية، 
 شاركة بفعاليةالنامية على املالبلدان لومات واالتصاالت وتشجيع ودعم تنفيذ مبادرات تكنولوجيا املع

املنتديات املتعلقة بالسياسات العاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بالتعاون الوثيق مع  يف
 املؤسسات القائمة.
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 المتوقعة النتائج

 .األمن السيرباينتعزيز التنسيق والنُّهج الوطنية واإلقليمية املستدامة املتعلقة ب 1)

دعم اآلليات املؤسسية والتنظيمية على املستويني الوطين واإلقليمي من أجل التنفيذ الفّعال  2)
 .السيرباين السرتاتيجيات األمن

اإلنرتنت  إدارةباملنتديات القائمة املعنية  يف تعزيز قدرة البلدان النامية على املشاركة الكاملة 3)
 .القائمة نتبالتعاون مع مؤسسات اإلنرت 

 

 منطقة الدول العربيةاإلقليمية ل بادراتمال

ARB1:  واعتماد النطاق العريضالنطاق العريض تنمية النفاذ إلى 
 ريضالبنية التحتية للنطاق العلتنفيذ وتطوير ) 1منواً خصوصاً أقل البلدان العربية (مساعدة الدول  الهدف:

 رهيل النفاذ إىل شبكات وخدمات النطاق العريض ونش، وتطوير وتسهاملناطق احلضرية والريفية يف
 ذلك القضايا املتعلقة باملطابقة وقابلية التشغيل البيين. يف مبا ،الدول العربية يف

 المتوقعة النتائج

 مساعدة البلدان يف:

 املعلومات ا/تكنولوجيسرتاتيجية وبرامج عمل وطنية وإقليمية لقطاع االتصاالتاوضع خطط  1)
ال يف احتياجات البلدان العربية لتلبية تواالتصاال  .هذا ا

 

 
  
                                            

ا املنطقة العربية ستة بلدان عربية من أقل البلدان منواً وهي: جزر القمر وجيبويت والصومال واليمن وموريتاني يوجد يف  1
 والسودان.
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األلياف  ذلك نشر وتوصيل كبالت يف مبا حتسني البنية التحتية لشبكات النطاق العريض 2)
وأسعار  اليةع جبودة واالتصاالت املعلومات /تكنولوجيا، لتقدمي خدمات االتصاالتالبصرية
 (NGN) ذلك االنتقال إىل شبكات اجليل التايل يف املناطق احلضرية والريفية، مبا يف ميسورة

ال املتنامي احليوي يف ومواكبة التطور السريع (FN) وشبكات املستقبل  .هذا ا

 وتفي ميكنها دعم التعدد اللغوياليت  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تطوير تطبيقات 3)
صاالت بشبكات االتالصلة  ذات وخاصة لتلبية االحتياجات اخلاصة باالحتياجات احمللية

 .لألشخاص ذوي اإلعاقة وسكان املناطق النائية عريضة النطاق

 من خالل برامج تدريبية وورش عمل لتبادل اخلربات، ملواكبة القضايا تطوير املوارد البشرية 4)
اجليل  بشبكات االتصاالت عريضة النطاق وشبكاتالصلة واالقتصادية ذات والتقنية التنظيمية 

 .إليها، واالنتقال وشبكات املستقبل يلالتا

تعاون مع خمتربات  اتفاقاتتنفيذ برامج وطنية بشأن املطابقة وقابلية التشغيل البيين، وإبرام  5)
 هذا الصدد، ووضع مبادئ توجيهية طبقاً ألفضل املمارسات الدولية، مبا يف إقليمية للمساعدة

ا يف  .ذلك األطر التنظيمية اليت ينبغي مراعا

 .نظيميةاإلقليمية تراعي األطر التوضع مبادئ توجيهية وتوصيات بشأن احلوسبة السحابية  6)

ARB2: االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات  استخدام في بناء الثقة واألمن
 واالتصاالت

/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتجارة االتصاالت استخدام يف واألمن بناء الثقةالهدف: 
استخدام إساءة يها ف السيربانية، مبا التهديداتومكافحة مجيع أشكال  املنطقة العربية يف يةاإللكرتون

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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 المتوقعة النتائج

 مساعدة البلدان يف:

لضمان خصوصية  ميةقلياإلوطنية و والتقنية والتدابري القانونية التنظيمية الطر األسياسات و ال وضع 1)
ا يضمن االستخدام مبختلف أنواعها مب املنطقة العربية يف السيربانيةالتهديدات ملكافحة ات و البيان

ا املختلفة وبناء الثقة فيها  .األمثل واآلمن لإلنرتنت وتطبيقا

ل أق يف خصوصاً ( املنطقة العربية يف (CIRT) احلاسوب وادثإنشاء مراكز وطنية لالستجابة حل 2)
 .ناطق اإلقليمية األخرىامل يف ، وكذلك بينها وبني املراكزبينهافيما ق األمثل والتنسي منواً) البلدان

توعيتهم ، و شبكة اإلنرتنت علىمن احملتوى املسيء والضار  األطفال والشباب العربمحاية  3)
وورش العمل ومناهج التدريب، ودراسة إمكانية محالت التوعية من خالل إطالق مبخاطره 

خاصة حلماية األطفال والشباب العرب من خماطر توعية عداد برامج مركز إقليمي إلإنشاء 
 .تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت الضارة

ARB3:  استخدام االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية الذكية
 والمستدامة وحماية البيئة

مية لتحقيق ة ووضع التشريعات واألطر التنظيإذكاء الوعي بشأن أمهية التنمية املستدامة ومحاية البيئ :الهدف
 التنمية الذكية واملستدامة.

  



 131 المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 

 المتوقعة النتائج

 مساعدة البلدان يف:

خمتلف  يف وضع اخلطط االسرتاتيجية واألطر التنظيمية لالنتقال إىل التنمية الذكية واملستدامة 1)
االت ذات   .الصلةا

االت،  يف جمال التنمية الذكية واملستدامة يف العربيةالبلدان تبادل اخلربات بني  2) ودراسة خمتلف ا
 .اآلثار السلبية الناجتة عن املخلفات اإللكرتونية وإجياد احللول املناسبة للتعامل معها

دارة الذكية املنطقة العربية من خالل اإل يف مواجهة حتديات املوارد النادرة على سبيل املثال املياه 3)
 .تخدام تطبيقات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتلتلك املوارد باس

على  مواجهة تبعات تغري املناخ يف استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 4)
املنطقة العربية ووضع آليات للسيطرة على انبعاثات الغازات الضارة واالنتقال التدرجيي إىل 

 .الطاقة النظيفة واملستدامة

إىل عربية والسعي الاملنطقة  يف جمال سياسة املدن الذكية واملستدامة واخلضراء يف تبادل اخلربات 5)
 .حتويل املدن العربية تدرجيياً إىل مدن ذكية ومستدامة

ARB4: التعلم الذكي 

لكتب أي استخدام ا ،املدارس واجلامعات يف التعليم يف األسلوب التقليدي منالتحول  الهدف:
التقنيات اللوحية وأحدث الربجميات و  احلواسيبوذلك باستخدام  ،إىل التعلم الذكي ،لورقيةواملراجع ا
اجع واملواد املعلومات واملر لتوفري جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  يف احلديثة

 الدراسية املختلفة.
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 المتوقعة النتائج
 مساعدة البلدان يف:

 .املنطقة العربية يف حمو األمية الرقمية 1)
ة أو إبرام العربي إجياد أجهزة احلوسبة الذكية واملنخفضة التكلفة، سواء بدعم من احلكومات 2)

 .مع الشركات املصنعة لتوفري هذه األجهزةاتفاقات 
 .عربيةاملنطقة ال يف تطوير احملتوى العريب اإللكرتوين التعليمي للمدارس واجلامعات 3)

ARB5:  االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ضمان النفاذ إلى
 خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة

وجيا النفاذ إىل االتصاالت/تكنول يف املنطقة العربية يف األشخاص ذوي اإلعاقة ضمان حق الهدف:
 املعلومات واالتصاالت.

 المتوقعة النتائج
 مساعدة البلدان يف:

ذوي  لضمان نفاذ األشخاص قليميةاإلطنية و و التنظيمية الطر األسياسات و وضع وحتديث ال 1)
 اإلعاقة مبختلف أنواعها إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتسهيل اخنراطهم

تمع  يف  .ومتتعهم بكامل حقوقهما
 ذوي ألشخاصا متكن اليت والربجميات، واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تطبيقات تطوير 2)

 توفري كذلكو  والرتفيهية، التعليمية األخرى واملواد واملراجع املعلومات إىل النفاذ من اإلعاقة
 ووسائل اإلنرتنت على وغريها البيانات ولقواعد للمكتبات وإقليمية وطنية متخصصة تطبيقات

 .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
الل بية واملؤمترات العربية من خورش العمل والدورات التدري يف مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة 3)

 .مجيع العقباتتوفري مجيع املتطلبات والتسهيالت وتذليل 
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 المبادرات اإلقليمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

ASP1: الصغيرة الجزرية والدول نمواً  البلدان أقل إيالء اهتمام خاص إلى 
 لساحليةلنامية غير اا والبلدانالجزرية  المحيط الهادئبلدان النامية بما فيها 

 احمليط اهلادئ وبلدانالنامية  الصغرية اجلزرية والدول منواً  البلدان أقل خاصة إىل مساعدة تقدمي :الهدف
ا ذات األولوية املتعلقة بتكنولوجيا املعل غري النامية والبلداناجلزرية  ومات الساحلية، لتلبية احتياجا

 واالتصاالت.

 المتوقعة النتائج

 املعلومات وجيالتكنول التكلفة امليسورة اخلدمات إىل النفاذ وتعزيز التحتية البنية حتسني 1)
 .واالتصاالت

 .االتواالتص املعلومات تكنولوجيا تنمية تسهيل أجل من التمكينية البيئة حتسني 2)
 .السيرباين لألمن املالئمة واإلقليمية اإلقليمية ودون الوطنية األطرتوفر  3)
 .الالزمة البشرية املوارد اتمهار  تعزيز 4)
 بلدان احمليط اهلادئ اجلزرية. يف معاجلة قضايا وحتديات حمددة 5)

ASP2: الطوارئ حاالت في االتصاالت 
 التأهب أي الكوارث، حاالت إدارة مراحل مجيع يف األعضاء الدول إىل املساعدة تقدمي: الهدف

 شبكات أهيلت وإعادة حال وقوعها يف رث واإلغاثةللكوا والتصدي املبكر اإلنذار ذلك يف مبا للكوارث،
 االتصاالت.

 المتوقعة النتائج
 .الطوارئ حاالت يف لالتصاالت االستعمال واجبة املالئمة التكنولوجيات حتديد 1)
 .الطوارئالت حا يف تصاالتاال بشأن املعلومات تبادل بغية مشرتكة بيانات قواعد استحداث 2)
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 تغري آثار اناحلسب يف تأخذ الطوارئ حاالت يف لالتصاالت إقليمية ونود وطنية خطط تصميم 3)
 .املناخ

 على طوارئال حاالت يف االتصاالت بشأن مالئمة وتشريعية وتنظيمية سياساتية أطر وضع 4)
 .واإلقليمي الوطين الصعيدين

نطقة آسيا م يف حاالت الطوارئ يف توافر جمموعة خمصصة من التجهيزات لالتصاالت الراديوية 5)
 .اهلادئ واحمليط

 .حاالت الطوارئ والتأهب للكوارث يف بناء القدرات فيما يتعلق باالتصاالت 6)
آلية لتقاسم املعلومات وأفضل املمارسات بشأن استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  7)

بلدان  ر فيما بنيحال وقوعها وعمليات اإلعما يف واإلغاثةوالتصدي هلا للتأهب للكوارث 
 املنطقة وغريها.

ASP3: تسخير منافع التكنولوجيات الجديدة 
على االستفادة من التكنولوجيات اجلديدة والتغلب على  االحتاد يف األعضاء الدول مساعدة :الهدف

على سبيل املثال ال  النتائج املتوقعة يف حتديات القدرات البشرية والتقنية ذات الصلة بالقضايا املبينة
 احلصر.

 المتوقعة النتائج
إعداد األطر الالزمة للقضايا التقنية اجلديدة والناشئة واستخدام التكنولوجيات  يف املساعدة 1)

االت التالية على سبيل املثال ال احلصر: يف اجلديدة  ا
 ؛اإلذاعة يف استخدام التقنيات الرقمية أ ) 

 ؛شبكات اجليل التايل ب)
 ؛(IPv6) س لربوتوكول اإلنرتنتاالنتقال إىل اإلصدار الساد ج)

 ؛حمو األمية الرقمية ومشول اجلميع (مثل األشخاص ذوي اإلعاقة، وغريهم) د )
 ؛تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) ه

 ؛احملتويات احمللية املتعددة اللغات و )
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 ؛املختربات املعتمدة ز )
 ؛إدارة ورصد الطيف ح)
ذلك قضايا مثل مكافحة الرسائل االقتحامية ومحاية األطفال  يف األمن السيرباين، مبا ط)

 ؛وغريهم من الفئات الضعيفة، ومحاية املعلومات الشخصية
 ؛إساءة استخدام األرقام ي)
 ؛القضايا املتعلقة بتغري املناخ واملخلفات اإللكرتونية ك)
 ؛(OTT)اخلدمات غري التقليدية  ل)

 ؛احلوسبة السحابية ) م
 ؛دمةجودة اخل ) ن

 ؛التجوال املتنقل الدويل س)
 .حمطات إرساء الكبالت ع)

إذكاء الوعي وحتسني املهارات فيما يتصل بالتكنولوجيات اجلديدة والقضايا التقنية احملددة وأي  2)
 .االقتضاء قضايا أخرى حسب

قنية احملددة تواملساعدة التقنية إىل األعضاء فيما يتعلق حبل القضايا الاملتخصصة ساعدة املتقدمي  3)
 .االقتضاء وأي قضايا أخرى حسب

 حتديد القضايا التقنية اجلديدة والناشئة اليت ميكن أن تكون موضع تركيز لتقدمي املزيد من اخلربات 4)
 واملساعدة وأنشطة بناء القدرات.

ASP4: النطاق العريض تنمية النفاذ إلى النطاق العريض واعتماد 
ريفية ودعم وال احلضرية املناطق يف النطاق عريض النفاذ تنمية على األعضاء الدول مساعدة :الهدف

إقامة األنظمة حلل القضايا االجتماعية باالستفادة من منافع تطبيقات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
 واالتصاالت.
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 المتوقعة النتائج

 .يةسياسات وطنية متعلقة بالنطاق العريض لتلبية احتياجات البلدان النام 1)

حتسني البنية التحتية للنطاق العريض والنفاذ إىل خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  2)
 ؛ة واجلزر النائيةذلك املناطق النائية واجلبلي يف املناطق احلضرية والريفية، مبا يف بأسعار ميسورة

دعم تعدد اللغات ت تطوير تطبيقات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ميكن أن 3)
 احمللية وتليب االحتياجات

 .جمال شبكات االتصاالت العريضة النطاق للموارد البشرية املعنية يف حتسني املهارات 4)

تكلفة، وتتغلب على الة من حيث التنفيذ احللول اليت توفر البنية التحتية للنطاق العريض الفعّ  5)
 ؛ذلك اجلزر النائية يف والنائية مبا املناطق الريفية يف حتديات النشر والتشغيل

جمال تكنولوجيا  يف جمال متكني أصحاب املصلحة املتعددين من املتطوعني يف التعاون الدويل 6)
 املعلومات واالتصاالت

ة والنائية، مما املناطق الريفي يف الة من حيث التكلفةبناء القدرات ونشر اخلدمات الصحية الفعّ  7)
 .اليف التشغيلية واإلداريةيؤدي إىل ختفيض التك

بكات االتصاالت ذلك ش يف تطوير ونشر البنية التحتية لشبكات اجليل التايل مبا يف اإلسراع 8)
نرتنت من أجل /البحرية وشبكات اإلالربيةاملتنقلة/الالسلكية وشبكات كبالت األلياف البصرية 

 ؛التوصيلية الوطنية واإلقليمية على السواء

ة إىل الة والوصول بشبكات كبالت األلياف البصريجمال االستفادة الفعّ  يف ساعدةالدراسات وامل 9)
 ثلى وخاصة شبكات الكبالت البحريةاحلالة امل

موعات ز الدراسات املتعلقة بتصنيف احلركة وعرض حزم احملتوى الالزمة للوصول إىل امل 10) يد من ا
 املنخفضة الدخل.
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ASP5: السياسات والتنظيم 
 املهارات زوتعزي املالئمة والتنظيمية السياساتية األطر تطوير على األعضاء الدول مساعدة :الهدف
 .التنظيم جمال يف التعاون وتوطيد املعلومات تبادل وزيادة

 المتوقعة النتائج
 حسبإلقليمية املالئمة، فيما يتعلق باملبادرات ا والتشريعية والتنظيمية السياساتية األطر تطوير 1)

 .ضاءاالقت
 ؛املناسبة البشرية املوارد مهارات تعزيز 2)
 املعلومات وتبادل جمال التنظيم يف التعاون تعزيز 3)
 

 كومنولث الدول المستقلةالمبادرات اإلقليمية لمنطقة  

CIS1:  إنشاء مركز لحماية األطفال على الخط من أجل منطقة كومنولث الدول
 المستقلة

الستشارية امنطقة كومنولث الدول املستقلة باملساعدة  يف الحتادا يف تزويد الدول األعضاء: الهدف
 والتقنية املركزية حول اجلوانب املختلفة حلماية األطفال على اخلط.

 المتوقعة النتائج
حول االستخدام اآلمن ملوارد اإلنرتنت، مع إضافة بند الختبار األطفال  عن بُعددورات تدريبية  1)

 .موغريه واآلباء واملعلمني،
األنظمة الوطنية لتحديث ونشر قوائم موارد اإلنرتنت املفيدة لألطفال وكذلك قوائم مبوارد  2)

 .اإلنرتنت األخرى اليت تصنف باعتبارها موارد غري مالئمة
توفري معلومات أكثر اكتماالً ملمثلي اإلدارات وهيئات إنفاذ القانون واملؤسسات الرتبوية والقطاع  3)

جمال محاية األطفال  يف باألطر احلالية القانونية/التنظيمية واملؤسسية/التقنيةيتعلق  اخلاص فيما
 .على اخلط
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 .حلماية األطفال على اخلط قاعدة بيانات تتضمن بيانات عن احللول التقنية القائمة 4)

 احللول حلماية األطفال على اخلطتقدمي توصيات ألي طرف مهتم حول اختيار أفضل  5)
 .منظمة ما يف

 .كجزء من الربامج املدرسية واجلامعية  محاية األطفال على اخلطدورات تدريبية عن  6)

 املنطقة. يف جتريبية لألنظمة اليت حتد من النفاذ إىل املوارد غري املالئمة للمؤسسات الرتبوية مناطق 7)

CIS2:  ضمان النفاذ إلى خدمات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 اإلعاقة ويلألشخاص ذ

منطقة كومنولث الدول املستقلة على تطوير اللوائح  يف االحتاد يف األعضاء الدول مساعدة: الهدف
ا تنفيذ برامج التدريب املتخصصة لكفالة إمكانية النفاذ إىل تكنولوجي يف واحللول التقنية، وكذلك

 .املعلومات واالتصاالت وسهولة استخدامها بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة

 المتوقعة النتائج

توصيات ولوائح حتدد متطلبات البنية التحتية واحملتوى من حيث إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا  1)
 املعلومات واالتصاالت وسهولة استخدامها بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

ها يتوصيات بشأن تكييف موارد شبكة اإلنرتنت لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من النفاذ إل 2)
 .بأكرب قدر ممكن

نقاط نفاذ جمتمعية لألشخاص ذوي اإلعاقة، مزودة بتجهيزات وبرجميات تكنولوجيا  3)
 .املتخصصة املعلومات
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ول منطقة كومنولث الد يف مركز تدريب على تكنولوجيا املعلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة 4)
 املستقلة.

م 5) مهارات استخدام االتصاالت/تكنولوجيا  منهجية لتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة إلكسا
 .املعلومات واالتصاالت، وتدريب املدربني على استخدام هذه املنهجيات

CIS3:  إدخال تكنولوجيات وطرائق التدريب التي تستخدم االتصاالت/تكنولوجيا
 البشريةبناء القدرات المعلومات واالتصاالت من أجل 

منطقة كومنولث الدول املستقلة على إنشاء وتطوير  يف اداالحت يف األعضاء الدول مساعدة: الهدف
 جمال التعليم. يف برامج وطنية إلدخال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 عةالمتوق النتائج

دورات وحلقات تدريبية إضافية وحلقات دراسية حول إدخال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  1)
 الريفية. املناطق يف ذلك يف البشرية، مباوبناء القدرات ليم جماالت التع يف واالتصاالت

 ثنيةجماالت تشمل محاية حقوق األقليات اإل يف عن بُعدتطوير تكنولوجيات وطرائق التعلم  2)
م يف  وذلك بإتاحة فرص إضافية للتعليم. احلصول على التعليم بلغا

استخدام نسب طرائق التعليم للتالميذ بإعداد طرائق لتقييم السمات الشخصية وذلك الختيار أ 3)
 .واالتصاالت االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات

توصيات بشأن طرائق إعداد برامج وطنية إلدخال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  4)
 التعليم. جمال يف واالتصاالت

 يثةدبناء القدرات البشرية على حنٍو شامل من خالل التعليم باستخدام التطورات احل 5)
 .واالتصاالت االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات يف
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CIS4: النطاق العريض تنمية النفاذ إلى النطاق العريض واعتماد 
املناطق  يف ذلك يف ، مباالعريض النطاقإىل النفاذ  بتنميةاملهتمة  األعضاء الدول مساعدة: الهدف

 استخدام الطاقة.ءة كفاالريفية والنائية، باستخدام التكنولوجيات اليت حتقق  

 المتوقعة النتائج

توصيات للدول األعضاء بشأن إعداد اخلطط الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتلبية  1)
 املشاركة. البلدان يف احتياجات السكان

حتسني البنية التحتية للنفاذ عريض النطاق إىل خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  2)
 ناطق احلضرية والريفية والنائية.امل يف لة وجودة مقبولةبأسعار معقو 

دف توصيل املؤسسات االجتماعية احلكومية  3) تدابري لدعم تنمية النفاذ إىل النطاق العريض 
ومراكز التدريب ومراكز الرعاية الصحية والتأهيل االجتماعي، وتشجيع استخدام تكنولوجيا 

 .ر للحصول على اخلدمات االجتماعيةو املعلومات واالتصاالت من جانب اجلمه

حتسني املهارات الالزمة الستخدام شبكات النفاذ عريض النطاق؛ وسوف يشمل ذلك حلقات  4)
 دراسية للتدريب عن طريق اإلنرتنت وأنشطة أخرى.

توصيات بشأن اختيار أنسب التكنولوجيات إلنشاء الشبكات عريضة النطاق من أجل البلدان  5)
 .ا مناطق ذات كثافة سكانية منخفضةاليت توجد فيه

ن البلدا يف إنشاء الشبكات الساتلية من أجل النفاذ عريض النطاق إىل اإلنرتنت يف املساعدة 6)
 .املنخفضة ذات الكثافة السكانية

CIS5: التتكنولوجيا المعلومات واالتصااالتصاالت/استخدام  في بناء الثقة واألمن 
استخدام  يف منطقة كومنولث الدول املستقلة لبناء الثقة واألمن يف ضاءقدرات الدول األعبناء : الهدف

ل إطار مفهوم النظام اإليكولوجي للمعلومات من أج يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،االتصاالت/
 املعلومات. التنمية املستدامة ومكافحة اآلثار السلبية احملتملة لتأثري بيئة
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 المتوقعة النتائج

ا املعلومات استخدام تكنولوجي يف بلدان املنطقة لبناء الثقة واألمن يف القدرات البشرية بناء 1)
لك االستخدام ذ يف يناسب املرحلة العمرية واحلالة الصحية وجمال النشاط، مبا واالتصاالت، مبا

 ال خلدمات احلكومة اإللكرتونية.الفعّ 

 .ة اإلنرتنتالسياسة العاملية إلدار  يف كة معاً تشجيع بلدان كومنولث الدول املستقلة على املشار  2)

 .معلمات بيئة املعلومات ومعايري تقييم تأثريها على البشر 3)

ن حيث مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملتوصيات بشأن إجراء عمليات تدقيق  4)
 )..د واملدينة، إخللوبيئة املعلومات اليت توجد فيها (املنطقة والبالنظام اإليكولوجي للمعلومات، 

والتدريب واحللقات الدراسية حول رصد حالة بيئة املعلومات املستمر دورات التطوير املهين  5)
ات استخدام تكنولوجيا املعلوم يف ذلك بناء الثقة واألمن يف وتأثريها على البشر، مبا

 .واالتصاالت

 

 المبادرات اإلقليمية لمنطقة أوروبا

EUR1: نتقال إلى اإلذاعة الرقميةإدارة الطيف واال 

باشرة رئيسي من خالل تقدمي املساعدة املعلى حنٍو تعزيز التعاون اإلقليمي، الذي ُيستكمل  :الهدف
املكاسب الرقمية  نطاقات يف عملية وقف اإلذاعة التلفزيونية التماثلية، وإدارة الرتددات يف إىل اإلدارات

 دامات فعالية للطيف الراديوي.مع مراعاة أكثر االستخجيب استخدامها اليت 
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 المتوقعة النتائج

االت التالية: يف البلدان احملتاجةتقدمي املساعدة إىل   ا

 .االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية لألرض ووقف اإلذاعة التماثلية 1)

 رقمية.لنطاقات املكاسب ا يف ذلك يف جمال إدارة الطيف، مبا يف بناء القدرات 2)

اساتية اجلوانب االقتصادية والسي يف إعداد الدراسات واملعايري املرجعية واملبادئ التوجيهية 3)
 .الراديوي لتخصيص واستخدام طيف الرتدد

EUR2: لنفاذ إلى النطاق العريض واعتماد النطاق العريضتنمية ا 

مساعدة ة ملحة الختاذ خطوات و حاجتوجد األوروبية، البلدان  يف نظرًا لالختالفات الكبرية :الهدف
كل جانب من جوانب التنفيذ العملي للشبكات عالية السرعة وتطويرها. وقد يشمل هذا  يف اإلدارات

اإلجراء أيضًا إعداد خطط حملية/إقليمية لنشر النطاق العريض. وميكن أن تستفيد عملية دعم تطوير 
كات لبنية التحتية مع قطاع الطاقة (الشبجمال تقاسم ا يف شبكات االتصاالت من استخدام اخلربات

 احملرز بني القطاعات. وتتباين درجات التقدم االستفادة من أوجه التآزرترمي إىل الذكية) وينبغي أن 
ال تباينًا شديدًا بني الدول األعضاء يف  املنطقة، ولذلك فإن تقاسم أفضل املمارسات يف هذا ا

 ة سوف يساعد على استخدام املوارد بأكرب قدر ممكن من الكفاءة.والسياسات التنظيمية وتقدمي املساعد

 المتوقعة النتائج

االت التالية: يف احملتاجة بلدانمساعدة ال  ا

لفّعالة من ذلك احللول ا يف استحداث مناذج تشريعية جديدة تعزز تنمية النطاق العريض، مبا 1)
ذلك تطبيقات  يف قاسم البنية التحتية مبااملناطق النائية والريفية ومناذج ت يف حيث التكلفة

 الشبكات الذكية.
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إعداد خطط وطنية وحملية/إقليمية ورصد تنفيذ وتطوير السياسات واالسرتاتيجيات املناسبة  2)
 ذلك إنشاء آليات التنسيق الوطنية. يف املشرتكة بني القطاعات مبا

 .الريفيةاملناطق النائية و  يف لكذ يف وضع خطط لنشر البنية التحتية عريضة النطاق مبا 3)

 طقة كلها.املن يف رسم خرائط البنية التحتية للنطاق العريض 4)
 .رصد جودة اخلدمات ومحاية املستهلك 5)

EUR3:  ضمان النفاذ إلى االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، خاصة
 لألشخاص ذوي اإلعاقة

لكرتوين إىل النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات النفاذ اإلزيادة النهوض بإمكانية  :الهدف
بأنسب احللول املتاحة. وميكن أن يشمل اهلدفان تقدمي مساعدة إىل اإلدارات واالتصاالت، وتزويد 

 املعنية. السلطات التنظيمية الوطنية وتقاسم أفضل املمارسات بالتعاون مع املؤسسات

 المتوقعة النتائج
االت التالية: يف جةاحملتامساعدة البلدان   ا

 صياغة اخلطط االسرتاتيجية واألطر التنظيمية لدعم القدرة على النفاذ اإللكرتوين وبناء الثقة 1)
 على املستوى الوطين. واالتصاالت استخدام تكنولوجيا املعلومات يف

ذلك تطبيقات  يف يئة البيئة الالزمة لنشر احللول املتعلقة بإمكانية النفاذ اإللكرتوين، مبا 2)
 واالتصاالت لألشخاص ذوي اإلعاقة. التلفزيون/تكنولوجيا املعلومات

 .ات ودعم حلول التعليم اإللكرتوينبناء القدر  3)

EUR4: االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات  استخدام في بناء الثقة واألمن
 واالتصاالت

 ابتصاالت بني األطفال والشبتكنولوجيا املعلومات واالاستخدام  يف بناء الثقة واألمن الهدف:
 أوروبا. يف
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 النتائج المتوقعة

االت التالية: يف احملتاجةمساعدة البلدان   ا

 االستفادة من املعارف القائمة بشأن املخاطر وجوانب الضعف اليت يتعرض إليها األطفال 1)
 السيرباين وتوفري أفضل املمارسات.الفضاء  يف

 وقضايا السالمة. (COP)محاية األطفال على اخلط إعداد منرب للتوعية بشأن  2)

 .ماية األطفال على اخلطإعداد وتنفيذ خرائط طريق للمبادرات الوطنية أو اإلقليمية حل 3)

EUR5: ريادة األعمال واالبتكار والشباب 
دف تنمية ريادة األعمال و  :الهدف يئة بيئة متكينية وبناء القدرات على الصعيد اإلقليمي  يادة ز دعم 
النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مع تشجيع متكني الشباب من اجلنسني  يف االبتكار

قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وسوف يلزم تعزيز التعاون مع خمتلف  يف وإتاحة فرص جديدة هلم
 اخلاص. أصحاب املصلحة، مبن فيهم اهليئات األكادميية والقطاع

 المتوقعة نتائجال

االت التالية: يف احملتاجة البلدانمساعدة   ا

 .تعزيز وتوسيع الشبكة اإلقليمية حلاضنات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 1)

حتسني األداء واالستجابة ملسائل املساواة بني اجلنسني واستدامة حاضنات تكنولوجيا املعلومات  2)
 كلها. املنطقة يف واالتصاالت

 .املنطقة يف عزيز تنافسية واستدامة املشاريع الصغرية واملتوسطةت 3)

 جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبن فيهم الشباب والطالب، يف إدماج املتخصصني 4)
م يف  سوق العمل وذلك بتزويدهم باملهارات واملعارف املالئمة ودعم التنمية الذاتية ملساعد
 ء مشاريعهم اخلاصة.إنشا العثور على عمل أو يف
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 خطة عمل دبي

 القرارات والتوصيات - 4القسـم 

 )2014ديب،  يف املراَجع( 1القـرار 

 التابع لالتحاد الدولي لالتصاالت لقطاع تنمية االتصاالت النظام الداخلي

 ،)2014 ،ديبإن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 اعتباره يف إذ يضع

نمية بالوظائف احملددة لقطاع ت املتعلقةدستور االحتاد الدويل لالتصاالت من  21أحكام املادة  أ ) 
 ؛التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت االتصاالت

 ،اتفاقية االحتاد يف قطاع تنمية االتصاالت احملددة يف ترتيبات العمل العامة )ب

 أيضاً اعتباره  يف وإذ يضع

 يئات مثل جلان دراسات تنمية االتصاالت والفريقأن قطاع تنمية االتصاالت يعمل من خالل ه أ ) 
إطار  يف االستشاري لتنمية االتصاالت، إضافة إىل االجتماعات اإلقليمية والعاملية اليت جيري تنظيمها

 خطة عمل القطاع؛

من االتفاقية خيّول املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت العتماد أساليب وإجراءات  207Aأن الرقم  ب)
 من الدستور، 145A دارة أنشطة القطاع وفقاً للرقمالعمل إل
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 يقـرر

 ب) " والبنداعتباره يف إذ يضع من الفقرة " ب) البند يف أن األحكام العامة من االتفاقية املشار إليها
لق " أعاله ينبغي استكماهلا بأحكام هذا القرار وملحقاته فيما يتعأيضاً اعتباره  يف إذ يضع من الفقرة "

د حال وجود تعارض، فإن أحكام الدستور واالتفاقية والقواع يف ، مع مراعاة أنهتنمية االتصاالتبقطاع 
ذا الرتتيب) على هذا القرار  .العامة ملؤمترات االحتاد الدويل لالتصاالت ومجعياته واجتماعاته تسود (

 المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت  -  1م ـالقس

من  22املادة  يف الواجبات املسندة إليه (WTDC) االتصاالت عاملي لتنميةؤمتر الاملعندما يؤدي  1.1
القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته  ويف اتفاقيتهمن  16واملادة االحتاد الدويل لالتصاالت  دستور

تناول أعمال لواحد أو أكثر جلان وفريق من خالل تشكيل  أعمال املؤمترقوم بتسيري يواجتماعاته، 
استدعى  إن خرىأمسائل حمددة  يف التنظيم وبرنامج العمل ومراقبة امليزانية واألمور الصياغية وللنظر

 األمر.

ورؤساء اللجان  رؤمتوتضم نواب رئيس امل ؤمترجلنة توجيه يرتأسها رئيس امل ينشئ املؤمتر 2.1
م. ؤمترشكلها املياليت  والفريق (األفرقة)  ونوا

القواعد العامة  يف اما ومسؤوليامملراقبة امليزانية وجلنة صياغة ترد مهامهجلنة  ؤمترنشئ املي 3.1
 من القواعد العامة): 69-74 ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته (األرقام

وتقدير  مؤمترلل درةاملق، بفحص جمموع النفقات مجلة أمور من بني "جلنة مراقبة امليزانية"، تضطلع أ ) 
املرتتبة على  التايل والتكاليف ؤمتراالتصاالت حىت انعقاد امل نميةلية لقطاع تاالحتياجات املا
 .ؤمترتنفيذ قرارات امل
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دون تغيري مثل القرارات، ب ؤمتر"جلنة الصياغة" صياغة النصوص الناشئة عن مداوالت املتصقل  ب)
امعناها   .لالحتاد الست النصوص باللغات الرمسية وتعمل على مواءمة ،ومضمو

 ان التاليتان:ل اللجنتإضافة إىل جلنة التوجيه وجلنة مراقبة امليزانية وجلنة الصياغة، تشكَّ  4.1

فحص  يف نةاختصاصات هذه اللجتتمثل و  "االتصاالت نميةعمل قطاع تاللجنة املعنية بأساليب " أ ) 
 أعمال جلان ريبالتعاون بني األعضاء وتقييم أساليب العمل وساملقرتحات واملسامهات املتعلقة 

دراسات قطاع تنمية االتصاالت، وتقييم وحتديد اخليارات املتاحة لتحقيق التنفيذ األمثل للربامج 
وإقرار إجراء التغيريات املناسبة فيها بغية تعزيز التآزر بني املسائل اليت تدرسها جلان الدراسات 

بشأن أساليب  مقرتحاتمة تتضمن وتقدم تقارير إىل اجللسة العاوالربامج واملبادرات اإلقليمية، 
تقارير التناداً إىل قطاع، اسالال لربنامج عمل تسمح بتنفيذ فعّ  اليتاالتصاالت  نميةعمل قطاع ت

ومقرتحات  ؤمترإىل امل الدراساتوجلان  (TDAG) االتصاالتنمية الفريق االستشاري لتاليت يرفعها 
 األكادميية.واهليئات  االتاالتص تنميةاالحتاد وأعضاء قطاع  يف الدول األعضاء

والنتائج  لنواتجا وإقرار استعراض يف اللجنة هذهاللجنة املعنية باألهداف"، وتتمثل اختصاصات " )ب
 ذات قليميةاإل واملبادرات الدراسات جلان تدرسها اليت املسائل واستعراض باألهداف، املتعلقة
 الصلة ذات راراتالق واستعراض نفيذها،لت مالئمة توجيهية مبادئ ووضع عليها، واملوافقة الصلة

 بغية النتائج ىعل القائمة اإلدارة ج مع متوافقة النواتج تكون أن على والعمل عليها، واملوافقة
 .واملساءلة اإلدارة فعالية حتسني
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 عند حمددة، مسائل ملعاجلة جتتمع أخرى أفرقة أو جلاناً  تشكل أن للمؤمتر العامة للجلسة جيوز 5.1
 .التشكيل قرار يف االختصاصات حتديد وينبغي. العامة القواعد من 63 للرقم طبقاً  قتضاء،اال

 باختتام عادة أعاله 5.1 إىل 2.1 من الفقرات يف إليها املشار واألفرقة اللجان مجيع وجود ينتهي 6.1
 ولذلك. املتاحة يزانيةملا حدود ويف املؤمتر مبوافقة ورهناً  األمر تطلب إذا الصياغة، جلنة باستثناء املؤمتر،
 .ا املؤمترلفها يك اليت مهامها الستكمال املؤمتر اختتام عقب اجتماعات تعقد أن الصياغة للجنة جيوز

العاملي  ؤمترممن القواعد العامة، جيتمع رؤساء الوفود، قبيل اجللسة االفتتاحية لل 49وفقاً للرقم  7.1
 مبا ؤمترلسة العامة األوىل والتقدم مبقرتحات بشأن تنظيم املاالتصاالت، إلعداد جدول أعمال اجل نميةلت
 .وأفرقتهوجلانه  مؤمترللرؤساء الرؤساء ونواب الذلك مقرتحات بشأن  يف

اجلوانب  يف للنظر يتيح وقتاً كافياً على حنو االتصاالت  نميةالعاملي لت ؤمتريوضع برنامج عمل امل 8.1
 كقاعدة عامة:اإلدارية والتنظيمية املهمة للقطاع. و 

، عمًال يضعو  (BDT) االتصاالت نميةالتقارير املقدمة من مدير مكتب ت يف ؤمترامل ينظر 1.8.1
ة بتنمية لتحديد املسائل واألولويات املتعلقواملبادئ التوجيهية رامج العمل بمن االتفاقية،  208 بالرقم

قرر يو  .مل قطاع تنمية االتصاالتعبشأن برنامج عطي التوجيهات واإلرشادات الالزمة ياالتصاالت، و 
، تشكيل جلان جديدة أوما إذا كان هناك ما يدعو إىل اإلبقاء على جلان الدراسات القائمة أو حلها 

 ومع مراعاة االعتبارات اليت يعرب عنها رؤساء الوفود، املسائل املطلوب دراستها، كل منهاإىل  ويسند 
 ت وللفريق االستشاري لتنمية االتصاالت وألي أفرقة أخرىيعني الرؤساء ونواب الرؤساء للجان الدراسا
رؤساء جلان الدراسات أنفسهم، ويكون من االتفاقية.  20 يكون قد أنشأها، وذلك مع مراعاة املادة

لتقدمي معلومات عن األمور اليت ختص جلان الدراسات  ؤمتر، حتت تصرف املؤمترأثناء انعقاد امل
ا. اليت  يرأسو
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 املبادراتو  الربامج ذلك يف مبا عمل، وخطة إعالناً  االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر يضع 2.8.1
اليت  سائلاملو  ،ادلالحت االسرتاتيجية اخلطةمشروع  صياغة يف االتصاالت تنمية قطاع ومسامهة اإلقليمية،

 .والتوصيات القرارات إىل ، إضافةً االتصاالت تنمية قطاع دراساتستدرسها جلان 

ألي من املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت اإلعراب عن رأيه فيما يتعلق مبدة أي مؤمتر وز جي 9.1
 مقبل أو جدول أعماله.

 :املؤمتر انعقاد خالل الوفود، رؤساء جيتمع 10.1

 الدراسات؛ جلان تشكيلوخصوصاً  العمل بربنامجاملقرتحات املتعلقة  يف للنظر ) أ 

 االستشاري قوالفري الدراسات جانلل رؤساءال ونواب رؤساءال بتسمية املتصلةاملقرتحات  لوضع )ب
 ).2 القسم انظر( املؤمتر يشكلها اليت األخرى واألفرقة االتصاالت لتنمية

 وصيةتاملوافقة على  يف النظر املؤمتر من ُيطلب أن جيوز ،1.8.1الفقرة  يف املبينة احلاالت يف 11.1
يقرتح  الذي ارياالستش الفريق تقرير أو دراساتمن جلان ال جلنة أي تقرير يتضمن أن وينبغي. أكثر أو
 .اإلجراء هذا اقرتاح سبب عن معلومات اإلجراء هذا

 :على النحو التايل االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر نصوص فتعرَّ  12.1

 وعادةً . اليت حددها يةالرئيس واألولوياتبالنتائج الرئيسية اليت توصل إليها املؤمتر  بيان :اإلعالن ) أ 
 .املؤمتر انعقاد مكان باسم اإلعالن ُيسمى ما

ا من شاملة خطة :العمل خطة )ب  كنولوجيات/االتصاالت لشبكات ومستدامة عادلة تنمية تعزيز شأ
ا واالتصاالت املعلومات  والربامج الدراسات جلاناملسندة إىل  سائلامل من تتألف وهي. وخدما
 العمل طةخ ُتسمى ما وعادة. للمناطق اخلاصة االحتياجات تتناول اليت ميةاإلقلي واملبادرات

 .املؤمتر انعقاد مكان باسم
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ليت جمموعة األدوات ا عناصر تشكلالعناصر الرئيسية خلطة العمل واليت  :الربامج/األهداف )ج
طلب يُ مساعدة الدول األعضاء وأعضاء القطاع عندما  يف يستخدمها مكتب تنمية االتصاالت

 ،الربامجاألهداف/ تنفيذ وعند. للجميعمنه ذلك لدعم جهودها من أجل بناء جمتمع املعلومات 
 وتقارير وصياتوت ومقررات قرارات من االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر عن يصدر ما أخذ ينبغي
 .االعتبار بعني

تنظيم  شأنب أحكام على تويحي االتصاالت لتنمية عامليال ؤمترامل عن صادر نص :املقرر/القرار )د 
 .عمله وبراجمه وأساليبقطاع تنمية االتصاالت 

ادئ توجيهية أو مب توصيات وضع إىل عادةً  وتفضي دراسته، املزمع العمل ال وصف :املسألة ) ه
 .مراَجعة أو جديدةأو كتيبات أو تقارير 

 وفرةاملت املعارف نطاق يف توفر، أن ميكن مسألة من جزء أو بشأن مسألة إجابة :التوصية ) و
 بشأن وجيهاتت احملددة، لإلجراءات وفقاً  تُعتمد واليت الدراسات جلان ا تقوم اليت والبحوث

 ميكن ب العمل، أوذلك أسالي يف بالتعريفات، مبا متعلقة أو تشغيلية أو تنظيمية أو تقنية أمور
 إجراءاتب توصي أن ميكن أو ،حمددة مبهمة لالضطالع مقرتحاً  حالً  أو مفضلة طريقة تشرح أن

 ساسكأ  لالستخدام كافية  تكون أن التوصيات هلذه وينبغي. حمددة تطبيقات بشأن
 .الدويل للتعاون

 يتصل معني موضوع بشأن للدراسات جلنة إعداده تتوىل إجرائي أو تشغيلي أو تقين بيان :التقرير ) ز
 .2 القسم من 1.11 الفقرة يف اريرالتق أنواع من العديد تعريف ويرد. الدراسة قيد مبسألة

 التصويت 13.1

لدستور ذات الصلة من ا حكام، جيري التصويت وفقًا لألاملؤمتر يف تصويتإجراء إذا قامت احلاجة إىل 
 واالتفاقية والقواعد العامة.
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من  17A وأحكام املادة من االتفاقية 213Aطبقاً للرقم جيوز للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت،  14.1
التصاالت ا نميةإىل الفريق االستشاري لت اختصاصه ضمن مسائل حمددة تقع يسند أن، االتفاقية

 املطلوب بشأن هذه املسائل.للحصول على املشورة بشأن اإلجراء 

 )،2014ديب،  يف املراَجع( 24 للقرار وفقاً  خمول، االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق 15.1
 .املؤمترات بني الواقعة الفرتات خاللالعاملي لتنمية االتصاالت  ؤمترامل عنبالتصرف نيابًة 

 عن التايل االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر إىل تقريراً  االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق يقدم 16.1
 تصاالت،اال نميةلت املقبلة العاملية املؤمترات أعمال جداول يف تدرج قد اليت األمور بشأن احملرز التقدم
 املؤمترات نم املقدمة للطلبات استجابةً  االتصاالت تنمية قطاع دراسات يف احملرز التقدم عن وكذلك
 .السابقة

 واألفرقة التابعة لهالجان الدراسات  - 2 القسم

 واألفرقة التابعة لهاالدراسات  تصنيف لجان 2

ت تقوم كل منها بدراسة مسائل جلان دراسا (WTDC)ينشئ املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  1.2
م البلدان النامية بوجه خاص مبا فيها املسائل املذكورة  من االتفاقية. 211الرقم  يف االتصاالت اليت 

 من االتفاقية. 215Bو 215Aو 215و 214 بدقة األرقام تراعي جلان الدراساتوجيب أن 

ررين عمل وأفرقة مقررين وأفرقة مقجيوز للجان الدراسات من أجل تسهيل عملها أن تنشئ فرق  2.2
 مشرتكة لتناول مسائل حمددة أو أجزاء من مسائل حمددة.

لدراسة مسائل أو مشاكل ذات الدراسات جلان ضمن  إقليميةأفرقة  جيوز عند االقتضاء إنشاء 3.2
 إطار منطقة واحدة أو أكثر من مناطق االحتاد. يف طبيعة حمددة جتعل من املستصوب دراستها
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إطار  يف إقليمية إىل ازدواج األعمال اجلارية على الصعيد العامليأفرقة يؤدي إنشاء  الينبغي أ 4.2
 209Aأو أي أفرقة أخرى يتم إنشاؤها عمالً بأحكام الرقم  األفرقة التابعة هلا أواملقابلة جلان الدراسات 

 من االتفاقية.

 تتطلب مشاركة اخلرباء من أكثر من جلنة لمسائل اليتل (JRG) جيوز إنشاء أفرقة مقررين مشرتكة 5.2
مل حيدد خالف ذلك، ينبغي أن تكون طرائق عمل أفرقة املقررين املشرتكة  من جلان الدراسات. وما

ا اينبغي أن تكون . وعند إنشاء أفرقة مقررين مشرتكة لطرائق عمل أفرقة املقررينمماثلة  وتسلسل ختصاصا
 ي واضحة.اختاذ القرار النهائوسلطة  السلطة

 الرؤساء ونواب الرؤساء 3

م ىلإ أساساً  الرؤساء ونواب للرؤساء االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر تعيني يستند 1.3  املؤكدة خرب
ضرورة  مراعاة مع ة،املطلوب اإلدارية واملهارات املعنية الدراسات جلنة فيها تنظر اليت املسائل صعيدي على

 النامية البلدان مشاركة يعتشج وخاصة املنصف اجلغرايف التوزيعو  القيادية ناصبامل يف اجلنسني بني التوازن
 .القطاع وأعضاء األعضاء الدول خالل من

ذلك  يف ااملسائل املتصلة بإدارة جلنة الدراسات مب يف مساعدة الرئيس يف تتمثل والية نائب الرئيس 2.3
 ع تنمية االتصاالت أو شغل مكان الرئيس إذا ملاالجتماعات الرمسية لقطا  يف احلضور بدًال عن الرئيس
 الدراسات. جلنة يف يتمكن من مواصلة واجباته

مع  ،للعمل كرؤساء فرق عمل أو مقررينجلان الدراسات بدورهم جيوز اختيار نواب رؤساء  3.3
 نفس فرتة الدراسة. يف نفس الوقت يف جيوز هلم شغل أكثر من منصبني شرط واحد أنه ال
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قًا للقرار العمل وف وفرقم االقتصار على تعيني العدد املناسب من نواب رؤساء جلان الدراسات يلز  4.3
 .للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )2014ديب،  يف املراَجع( 61

 المقررون 4

يات دراسة مسألة ولوضع التقارير واآلراء والتوص يف تعني جلنة الدراسات مقرِّرين إلحراز تقدم 1.4
 .فقط باملسؤولية عن مسألة واحدة قرراملوجيوز أن يضطلع  دة واملراجعة.اجلدي

الدراسة والقدرة على  موضوع يف نظراً لطابع الدراسات ينبغي أن يستند تعيني املقررين إىل اخلربة 2.4
 ذا القرار وصفاً لعناصر العمل املتوقع من املقررين. 5تنسيق العمل على السواء. ويتضمن امللحق 

 ينبغي عند احلاجة أن يضاف إىل املسألة املقابلة االختصاصات الواضحة لعمل املقرر، مبا 3.4
 ذلك النتائج املتوقعة. يف

تعني جلنة الدراسات مقرراً واحداً ونائب مقرر واحداً أو أكثر، حسب االقتضاء، لكل مسألة.  4.4
بحوا ال ويشمل ذلك حالة املقررين الذين أصغياب املقرر.  يف ويباشر نائب املقرر املشارك الرئاسة آلياً 

أدناه.  1.7كمشاركني مبوجب الفقرة   القطاع الذي عينهم أو عضو العضو اليت عينتهمدولة الميثلون 
اهليئات  أو املنتسبني وأالقطاع أعضاء  وجيوز أن يكون نواب املقررين من ممثلي الدول األعضاء أو

ل نائب املقرر حمل املقرر خالل اجلزء املتبقي من فرتة الدراسة، أن حي استدعى األمر . وإذا1األكادميية
 املعنية. يتم تعيني نائب مقرر جديد من بني أعضاء جلنة الدراسات

 

  
                                            

ا واملهتمة بتطوير االتصاالتتشمل الكليات وامل  1 تكنولوجيا /عاهد واجلامعات ومؤسسات البحوث املرتبطة 
 املعلومات واالتصاالت.
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 الدراسات لجان صالحيات 5

لكل جلنة دراسات أن تضع مشاريع توصيات ليوافق عليها املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت جيوز  1.5
أدناه. وتتمتع التوصيات اليت يتم املوافقة عليها مبوجب أحد  6يها عمًال بأحكام القسم أو للموافقة عل

 هذين اإلجراءين بنفس الصفة.

 2.17 الفقرة يف لكل جلنة دراسات أيضاً أن تعتمد مشاريع مسائل وفقاً لإلجراء املوصوفجيوز  2.5
 مية االتصاالت.املؤمتر العاملي لتن يف للموافقة عليها أدناه أو 4 من القسم

 وباإلضافة إىل ما سبق، تتمتع كل جلنة دراسات بصالحية اعتماد خطوط توجيهية وتقارير. 3.5

 ويف احلاالت اليت يتم فيها تنفيذ النتائج املتحققة من خالل أنشطة مكتب تنمية االتصاالت 4.5
(BDT) ،هذه  ندئذ توضيحعفينبغي  االجتماعات اإلقليمية أو االستقصاءات، مثل ورش العمل أو
 وتنفيذها بالتنسيق مع مسألة الدراسة ذات الصلة. اخلطة التشغيلية السنوية يف األنشطة

اية فرتة الدراسة،  5.5 لدراسات أن اينبغي للجنة يف حالة اكتمال مهام أحد أفرقة املقررين قبل 
ينظر فيها توصيات لأقرب وقت ممكن املبادئ التوجيهية والتقارير وأفضل املمارسات وال يف تصدر

 األعضاء.

 االجتماعات 6

 مقر االحتاد. يف عادةواألفرقة التابعة هلا جتتمع جلان الدراسات  1.6
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للجان الدراسات واألفرقة التابعة هلا االجتماع خارج جنيف إذا دعتها إىل ذلك الدول األعضاء  جيوز 2.6
هذا الصدد من إحدى الدول  يف رخص هلاأو أعضاء قطاع تنمية االتصاالت أو أي كيانات أخرى م

هذه الدعوات إال إذا  يف يُنظر عادة وال. 2االحتاد، مع مراعاة تيسري حضور البلدان النامية يف األعضاء
ُعرضت على مؤمتر عاملي لتنمية االتصاالت أو الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت أو اجتماع إحدى 

فإذا مل يتسنَّ عرض هذه الدعوات على أي من هذه االجتماعات،  جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت.
يرتك قرار قبول الدعوة ملدير مكتب تنمية االتصاالت، بالتشاور مع رئيس جلنة الدراسات املعنية. وتقبل 
لس  ائياً بعد التشاور مع مدير مكتب تنمية االتصاالت إذا مل تتعارض مع املوارد اليت خيصصها ا الدعوة 

 طاع تنمية االتصاالت.لق

وتتيح االجتماعات اإلقليمية ودون اإلقليمية فرصة مثينة لتبادل املعلومات وتنمية اخلربات  3.6
جلان  يف واملهارات اإلدارية والتقنية. وينبغي انتهاز كل الفرص إلتاحة فرص إضافية للخرباء (املشاركني

دون اجتماعات إقليمية و  يف خالل املشاركة الدراسات) من البلدان النامية للحصول على اخلربة من
إقليمية تتناول أعمال جلان الدراسات. ولذلك، ينبغي للدعوات إىل االجتماعات اإلقليمية ودون 

أفرقة  يف لمشاركنيل توجهاإلقليمية اليت تُنظم خبصوص موضوعات تتناوهلا جلان الدراسات أن 
 املعنية. املقررين

أعاله وال يتم قبوهلا وال يتم تنظيم االجتماعات  2.6الفقرة  يف إليها ال تصدر الدعوات املشار 4.6
) ملؤمتر 1994(كيوتو،  5القرار  يف حالة الوفاء بالشروط احملددة يف الناشئة عنها خارج جنيف إال

لس. وينبغي لدعوات عقد اجتماعات 304 املندوبني املفوضني واملقرر  الدراسات جلان الصادر عن ا
قات خارج جنيف أن تكون مشفوعة ببيان يشري إىل موافقة البلد املضيف بتحمل النفالتابعة هلا  واألفرقة

ان، ال والتجهيزاتنشآت واألثاث امليكفي من  اإلضافية الناجتة وأنه سيوفر على األقل ما الزمة با
ان إذا طلبت  زاتالتجهييشرتط بالضرورة توفري  الفإذا كان البلد املضيف من البلدان النامية،  إال با

 ذلك. حكومة البلد املضيف

 

  
                                            

ا   2 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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، ويةعقد اجتماعات عرب املؤمترات الفيدي التابعة للجنة الدراسات قد يكون من األجدى لألفرقة 5.6
ا على املشاركة عرب املؤمترات الفيديوية، البلدانمع مراعاة إمكانيات  فقاً لرتتيبات أخرى أو و  النامية ومقدر

إحدى املناطق. وينبغي ملقرر اجتماع من هذا النسق أن يقدم طلباً  يف مقر االحتاد أو يف هابدالً من عقد
 اللجنة. وأن توافق عليه هذه الرئيسيةبذلك إىل جلنة الدراسات 

 .ابعة هلااألفرقة الت على مواعيد ومكان وجدول أعمال اجتماعات الرئيسيةتوافق جلنة الدراسات  6.6

ن عقد جنيف، ويكو  يف عوة ألي سبب من األسباب، يقرتح عقد االجتماعيف حال إلغاء الد 7.6
 األصل. يف نفس التاريخ الذي كان مقرراً  يف االجتماع من حيث املبدأ

 االجتماعات في المشاركة 7

رى املصرح والكيانات األخ اهليئات األكادمييةو  تكون الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبون 1.7
فرقة التابعة جلان الدراسات واأل يف أنشطة قطاع تنمية االتصاالت ممثلة يف ل باملشاركةهلا حسب األصو 
اء عن طريق مشاركني حمددين باالسم ويتم اختيارهم بصفتهم خرب املشاركة فيها  يف هلا اليت ترغب

ماعات تدراسة املسائل املسندة إىل هذه اللجان. وجيوز لرؤساء االج يف الةمؤهلني لتقدمي مسامهة فعّ 
ضاء، االقتحسب  بصفتهم الفرديةدعوة خرباء اتفاقية االحتاد من  20من املادة  248Aطبقًا للرقم 

عملية صنع القرار ودون أن يكون  يف اجتماع واحد أو أكثر دون املشاركة يف لعرض آرائهم احملددة
 دة من الرئيس.الدعوة احملد توجه إليهممل إذا أي اجتماعات أخرى  يف املشاركة يف احلق هلم

ات اهليئو يستكمل مدير مكتب تنمية االتصاالت قائمة الدول األعضاء وأعضاء القطاع  2.7
 كل جلنة دراسات بأحدث البيانات. يف والكيانات األخرى املشاركةاألكادميية 
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 ياتكنولوجت استخدامإىل ، إىل أقصى حد ممكن عملياً، األفرقة التابعة هلاو  الدراسة جلانتسعى  3.7
 الدراسات جلان لعم يف العريضة املشاركة ومتكني تشجيع إىل الرامية اجلهود من كجزء  عن بُعد املشاركة

 وذو  شخاصاألخصوصاً  ،واملنتسبني واهليئات األكادميية القطاع وأعضاء األعضاءالدول  كلجانب   من
  .اإلعاقة ذوي األشخاص مثل اخلاصة االحتياجات

بدراسة كل مسألة قائمة يتم حتديثها باستمرار جبهات االتصال من الدول  يُِعد املقرر املعين 4.7
األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني واهليئات األكادميية، لتسهيل التواصل وتبادل املعلومات حول 

 سياق الدراسة. يف موضوعات معينة

 االجتماعات تواتر 8

مؤمترين من  الفرتة اليت تفصل بني يف األقلالعام على  يف جتتمع جلان الدراسات مبدئيًا مرة 1.8
ا االتصاالتاملؤمترات العاملية لتنمية  ن العام حىت يتسىن النصف الثاين م يف ويفضل أن تعقد اجتماعا

 النصف األول من العام وإعداد التقارير الالزمة ورفعها للجنة يف لفرق العمل وأفرقة املقررين االجتماع
ذلك، ميكن عقد اجتماعات إضافية مبوافقة مدير مكتب تنمية االتصاالت مع  . ومعالدراسات الرئيسية

 مراعاة األولويات اليت حددها املؤمتر العاملي السابق ومبراعاة موارد قطاع تنمية االتصاالت.

اجتتمع فرق العمل وأفرقة املقررين  2.8 الفرتة اليت  يف ى األقلالعام عل يف مبدئيًا مرتني املرتبطة 
مع  املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت، على أن يعقد االجتماع الثاين بالتزامن ل بني مؤمترين منتفص

لرئيسية اعقد اجتماعات إضافية مبوافقة جلنة الدراسات جلنة الدراسات الرئيسية. ومع ذلك، ميكن 
 قطاع وموارد االتاالتص نميةلتالسابق  العاملي املؤمترمع مراعاة األولويات اليت حددها  ،املدير ومبوافقة
 .االتصاالت تنمية

إذا  ، ولكن ميكن لفرق العمل أن جتتمع بشكل منفردبالتعاقبيفضل أن جتتمع فرق العمل  3.8
 ).الً حللقات دراسية مثإذا كان عقد االجتماع مستصوباً (كأن يكون مرافقاً  أو دعت احلاجة إىل ذلك

 

  



  المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 158

أعماله، يعد  يف موارد قطاع تنمية االتصاالت واملشاركني لتحقيق أفضل استفادة من استعمال 4.8
مدير مكتب تنمية االتصاالت بالتعاون مع رؤساء جلان الدراسات جدوًال زمنيًا لالجتماعات وينشره 

االحتاد  يف هذا اجلدول عوامل من قبيل إمكانيات خدمات املؤمترات يف قبل عقدها بفرتة كافية. ويراعى
ات من الوثائق وضرورة التنسيق الوثيق مع أنشطة القطاعني اآلخرين واملنظمات واحتياجات االجتماع

 الدولية أو اإلقليمية األخرى.

جيب عند وضع خطة العمل أن يراعي اجلدول الزمين لالجتماعات الوقت املطلوب لقيام اهليئات  5.8
 املشاركة بإعداد املسامهات والوثائق.

ائية ومشاريع ل املؤمتر العاملي بفرتة كافية إلتاحة توزيع التقارير النهجتتمع مجيع جلان الدراسات قب 6.8
 التوصيات قبل املواعيد النهائية املطلوبة.

 لالجتماعات والتحضير العمل خطط وضع 9

 ساعدةمب ومقرروها، دراسات جلنة كل  رئيس يقرتح االتصاالت، لتنمية عاملي مؤمتر كل  بعد 1.9
 اليت تواألولويا األنشطة برنامج العملويراعي برنامج  جلنته عمل خطة االتصاالت تنمية مكتب
خطط إعداد  لدعمبغية توفري مورد معلومات  ،مدير مكتب تنمية االتصاالت . ويقوماملؤمتر اعتمدها
 ذلك يف مبا معينة، قضية أو مبسألة الصلة ذات االحتاد مشاريعمجيع  حول معلومات بإعدادالعمل، 
 مكتب يموظف خالل من بذلك ويقوم ،ن اآلخرانوالقطاعا اإلقليمية املكاتب ذهاتنف اليتاملشاريع 

 هذه ). وينبغي تقدمياالتصال وجهات اإلقليمية املكاتب كمديري( املناسبني االتصاالت تنمية
م هلخطط عملهم للسماح وضع قبل  مبكروقت  يف واملقررين الدراسات جلان رؤساءاملعلومات إىل 

 عملال يف ميسه أنميكن  الذي لالحتاد واجلاريواحلايل  اجلديد العملة الكاملة من تحقيق االستفادب
 إطار مسائلهم. يف
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 عضاءاأل الدول من الواردة املسامهات على بعيد حد إىل يتوقف العمل خطة تنفيذ أن غري 2.9
 األصول بحس هلا املصرح املنظمات أو والكياناتواهليئات األكادميية  واملنتسبني القطاع وأعضاء
 .االجتماعات يف املشاركون عنها يعرب اليت اآلراء وكذلك االتصاالت تنمية ومكتب

 جدول تضمنت معممة رسالة املعنية الدراسات جلنة رئيس مبساعدة االتصاالت تنمية مكتب يعد 3.9
 .حبثها يتعني اليت باملسائل وقائمة العمل خطة ومشروع االجتماع أعمال

 قبل عنيةامل الدراسات جلنة عمل يف املشاركة اهليئات إىل املعممة الرسالة صلت أن وجيب 4.9
 .األقل على أشهر بثالثة االجتماع افتتاح

تتضمن الرسالة املعممة التفاصيل اخلاصة بالتسجيل مع رابط الستمارة التسجيل املتاحة على  5.9
من االستمارة االجتماع. وتتض يف شاركةاخلط حىت ميكن ملمثلي الكيانات املعنية إعالن عزمهم على امل

 أمساء وعناوين املشاركني املتوقعني مع بيان باللغات املطلوبة للمشاركني. وجيب تقدمي االستمارة قبل
حريرية وذلك لكي يتسىن تأمني الرتمجة الشفوية والرتمجة التيوماً تقوميياً  45مبا ال يقل عن افتتاح االجتماع 

 لوبة.للوثائق باللغات املط

 الدراسات لجان إدارة أفرقة 10

نة تألف من رئيس جليإدارة  يقنشأ لكل جلنة من جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت فر ي 1.10
م ورؤساء فرق العمل ونوابه الدراسات  مواملقررين ونوا  .ونوا

االتصاالت  يةإدارة جلان الدراسات االتصال فيما بينها ومع مكتب تنم أفرقةقيم تينبغي أن  2.10
ميكن ذلك عملياً. وينبغي ترتيب اجتماعات اتصال مالئمة حسب اللزوم  بالوسائل اإللكرتونية بقدر ما

 مع رؤساء جلان الدراسات من القطاعني اآلخرين.
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 جلنة اجتماع بيلق االتصاالت تنمية لقطاع التابعة الدراسات جلنة إدارة فريق جيتمع أن ينبغي 3.10
 واملوافقة الوقت ظيملتن خطة استعراض ذلك يف مبا املالئم، النحو على املنتظر االجتماع يملتنظ الدراسات

 لوماتاملع الدراسات جلان ملقرري املدير يوفر الكفاءات، وحتديد االجتماعات هذه ولدعم .عليها
 اإلقليمية املكاتب ذهاتنف اليتاملشاريع  ذلك يف مبا هلا، واملخطط القائمة االحتادجبميع مشاريع  املتعلقة
 ملكاتبا كمديري( املناسبون االتصاالت تنمية مكتب موظفو ذلك يف ويعاونه ،اآلخران نوالقطاعا
 ).االتصال وجهات اإلقليمية

إدارة جلان  فرقةأتألف من يإدارة مشرتك برئاسة مدير مكتب تنمية االتصاالت و  يقيتم إنشاء فر  4.10
 .الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت ورئيساالتصاالت  تنمية دراسات قطاع

 اإلدارة املشرتك للجان دراسات قطاع التنمية فيما يلي: يقويتمثل دور فر  5.10

 امليزانية؛ يف تقدمي املشورة إىل إدارة مكتب تنمية االتصاالت عن تقدير متطلبات جلان الدراسات أ ) 

 تنسيق املوضوعات املشرتكة بني جلان الدراسات؛ ب)

 داد اقرتاحات مشرتكة إىل الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت واهليئات األخرى ذات الصلةإع ج)
 احلاجة؛ قطاع تنمية االتصاالت حسب يف

 التحديد النهائي ملواعيد اجتماعات جلان الدراسات التالية؛ د )

 معاجلة ما قد ينشأ من مسائل أخرى. ) ه

 التقارير إعداد 11
 ان الدراسات أربعة أنواع رئيسية من التقارير:ينتج عن أعمال جل 1.11

 تقارير االجتماعات أ ) 

 التقارير املرحلية ب)

 النواتجتقارير  ج)

 تقارير الرؤساء إىل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت. د )
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 تقارير االجتماعات 2.11

 التصاالت،ا تنمية مكتب مبساعدة املقرر، أو العمل قيفر  رئيس أو الدراسات جلنة رئيس يقوم 1.2.11
 اليت البنود يضاً أ التقرير يوضح أن وجيب. العمل نتائج موجز تتضمن اليت االجتماعات تقارير بإعداد
اء توصية أو التايل االجتماع يف الدراسة من مزيداً  تتطلب  دجمها أو ااستكماهل أو ما مسألة عمل إل

 الرئيسية نتائجوال االجتماع وثائق أو/و املسامهات إىل أيضاً  التقرير يشري أن وينبغي. أخرى مسألة مع
 إحالة ذلك يف امب( املقبلة لألعمال الصادرة والتوجيهات) التوجيهية واخلطوط التوصيات ذلك يف مبا(

) االقتضاء حسب لةالص ذات املكتب برامج أنشطة يف لدجمها االتصاالت تنمية مكتب إىل النتائج تقارير
 ملشرتكةا املقررين وأفرقة املقررين أفرقة واجتماعات وجدت، إن العمل، لفرق املخططة واالجتماعات

 .الدراسات جلنة صعيد على عليها املوافقة متت اليت االتصال وبيانات

ب فرتة الدراسة قائمة بأمساء رؤساء ونوا يف تقرير االجتماع األول للجنة الدراسات ويتضمن 2.2.11
قررين، إن وجدت، وأي أفرقة أخرى قد تنشئها اللجنة وبأمساء املقررين رؤساء فرق العمل و/أو أفرقة امل

 التقارير الالحقة، حسب االقتضاء. يف ونواب املقررين املعينني. ويتم حتديث هذه القائمة

 التقارير املرحلية 3.11

 التقارير املرحلية: يف تتضمن القائمة التالية البنود اليت يقرتح إدراجها 1.3.11

 ؛للتقرير املرحليومشروع ملخص  التقدم احملرزز قصري عن موج أ ) 

 استنتاجات أو عناوين التقارير أو التوصيات املطلوب إقرارها؛ ب)

 ذلك وثيقة األساس، إن وجدت؛ يف حالة األعمال باإلشارة إىل خطة العمل مبا ج)

 وثائق عة أو اإلشارة إىلمشاريع التقارير أو اخلطوط التوجيهية أو التوصيات اجلديدة أو املراج د )
 املصادر اليت تتضمن التوصيات؛
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مشروع بيانات االتصال استجابة للجان الدراسات األخرى أو املنظمات أو لطلب  ) ه
 ا؛ االتصال

اإلشارة إىل املسامهات العادية أو املتأخرة اليت تعترب جزءاً من الدراسة املطلوبة وموجز املسامهات  و )
 فيها؛اليت مت النظر 

 املتلقاة رداً على بيانات اتصال من منظمات أخرى؛املسامهات اإلشارة إىل  ز )

القضايا الرئيسية اليت بقيت دون حلول ومشروع جدول أعمال االجتماعات املقبلة اليت متت  ح)
 وجدت؛ املوافقة عليها، إن

 ألخري؛رير املرحلي ااالجتماعات اليت عقدت منذ التق يف إشارة إىل قائمة بأمساء احلاضرين ط)

 رقف إشارة إىل قائمة باملسامهات العادية أو الوثائق املؤقتة اليت تتضمن تقارير مجيع اجتماعات ي)
 أفرقة املقررين منذ التقرير املرحلي األخري.العمل و 

 .املعلومات تكراروميكن أن يشري التقرير املرحلي إىل تقارير االجتماعات لتجنب  2.3.11

 قة عليها.املقررين إىل جلنة الدراسات املعنية للمواففرق العمل وأفرقة  م التقارير املرحلية منوتقد 3.3.11

 بالنواتجتقارير  4.11

متثل هذه التقارير الناتج املتوقع أي النتائج الرئيسية للدراسة. ويتضمن الناتج املتوقع للمسألة  1.4.11
صفحة كحد  50عن  عادةال يف رير. وال تزيد هذه التقاريراملعنية البنود اليت يتعني أن تغطيها هذه التقا

ذلك امللحقات والتذييالت مع إدراج إشارات إلكرتونية إذا استدعى األمر. وعندما تتجاوز  يف أقصى، مبا
صفحة، وبعد مشاورة رئيس جلنة الدراسات املعنية، ميكن إدراج امللحقات والتذييالت دون  50التقارير 

 رالتقاري مجيع ترمجة يتمو  صفحة. 50يتجاوز التقرير  عترب ذات أمهية خاصة وشريطة أالترمجة إذا كانت ت
حدود اإلمكان  يف لمسألةاملنصوص عليها ل ختصاصاتالا يف عليها املتفق الصفحات عددحدود  يف

 املتاحة. وامليزانية
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 الدراسات، نيتجل عن صادرةال النهائية النواتج تقارير من استفادة أقصى حتقيق على وللمساعدة 2.4.11
 الوصول ميكن اإلنرتنت على مكتبة يف املصاحبة وامللحقات التقارير وضع الدراسات للجنيت فيمكن
 إىل الدراسات جلنيتوثائق  سجل يف وكذلك االتصاالت تنمية لقطاع الرئيسية الصفحة خالل من إليها
اجلنة الدراسات املعنية  تقرر أن  برنامج يف ساتالدرا جلنيت جتاو ن إدراج بغيوين. متقادمة أصبحت أ

 رتاتيجيةاالس األهداف تنفيذ من جزءاً  ُتشكلو  اإلقليمي املكتب وأنشطة االتصاالت تنمية مكتب
 .االتصاالت تنمية لقطاع

النامية من نتائج  البلدانالدول األعضاء وباألخص  استفادة مدى دراسة يف وللمساعدة 3.4.11
 رؤساء قومي أن فيستحسن ،الدراساتبشأن نواتج  ألعضاءالدول ا فعل ردود الدراسات واحلصول على

 إىل رسلي استبيان أو استقصاء بإعداد املسائل مقرريو  رؤساء فرق العمل مبساعدة الدراسات جلان
اية الفرتة الدراسية،  األعضاء الدول ند علالستفادة من نتائج االستقصاء أو االستبيان  وذلكقبل 

 .املقبلةلفرتة الدراسية لاإلعداد 

 تقرير الرئيس إىل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 5.11

 ،تقع املسؤولية عن تقرير الرئيس إىل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت على رئيس اللجنة املعنية 1.5.11
 ويقتصر هذا التقرير على ما يلي: مبساعدة مكتب تنمية االتصاالت،

 جلنة أعمال فيص املذكورة الدراسة فرتة يف الدراسات جلنة إليها توصلت اليت جبالنتائ موجز ) أ 
 االتصاالت نميةت لقطاع االسرتاتيجية األهداف مناقشة ذلك يف مبا املتحققة والنتائج الدراسات

 الدراسات؛ جلنة بأنشطة الصلة ذات

ضاء باملراسلة أثناء اإلشارة إىل أي توصيات جديدة أو مراجعة وافقت عليها الدول األع ب)
 الدراسة؛ فرتة

 ألغيت أثناء فرتة الدراسة؛أي توصيات اإلشارة إىل  ج)

 إىل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت للموافقة عليها؛أي توصيات مقدمة شارة إىل نص اإل د )
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 قائمة بأي مسائل جديدة أو مراجعة تُقَرتح للدراسة أثناء فرتة الدراسة التالية؛ ) ه

 إن وجدت. ،يُقرتح حذفهابأي مسائل قائمة  و )

 .اتالدراس جلنة بأنشطة القيام عند اإلقليمية واملكاتب الربامج بني للتعاون ملخص ) ز

ثلة هذه االحتاد. ومن أم يف ينبغي أن يتطابق إعداد التوصيات مع املمارسات العامة املتبعة 2.5.11
اً قائماً ية لتنمية االتصاالت. وينبغي أن تكون أي توصية نصاملمارسات توصيات وقرارات املؤمترات العامل

 1امللحق  يف بذاته. ولتحقيق ذلك ميكن إرفاق ملحقات بالتوصيات. ويرد منوذج إلحدى التوصيات
 ذا القرار.

 تقديم المساهمات ومعالجتها وعرضها - 3القسم 

 المساهمات تقديم 12

ثني يوماً تقوميياً ر العاملي لتنمية االتصاالت قبل افتتاح املؤمتر بثالينبغي تقدمي املسامهات إىل املؤمت 1.12
 14كل األحوال، أن يكون املوعد النهائي لتقدمي مجيع املسامهات إىل املؤمتر،  يف على األقل، وجيب

شكل واف من جانب الوقت املناسب ودراستها ب يف يومًا تقومييًا قبل افتتاح املؤمتر حىت يتسىن ترمجتها
الوفود. وجيب أن ينشر مكتب تنمية االتصاالت على الفور مجيع املسامهات املقدمة إىل املؤمتر بلغتها 

 شرن األصلية على املوقع اإللكرتوين للمؤمتر، حىت قبل ترمجتها إىل اللغات الرمسية األخرى لالحتاد. وجيب
 .يام تقومييةأ سبعة عن يقل ال مبا االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر انعقاد قبل املسامهات مجيع
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يكون تقدمي املسامهات إىل اجتماعات الفريق االستشاري لقطاع تنمية االتصاالت وجلان  2.12
 الدراسات واألفرقة التابعة هلا، على النحو التايل:

مات ات واملنظوالكيان واهليئات األكادميية تقوم الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبون إليه 1.2.12
م  املصرح هلا حسب األصول ورؤساء ونواب رؤساء جلان الدراسات أو األفرقة التابعة هلا بتقدمي مسامها

 على اخلط. باستعمال النماذج الرمسية املتاحةاملدير إىل  قطاع تنمية االتصاالت يف الدراسات اجلارية يف

مية االتصاالت جمال تن يف ة املكتسبةمنها نتائج اخلرب  مجلة أمورينبغي أن تتناول أي مسامهة  2.2.12
 وأن تصف دراسات احلالة و/أو تتضمن اقرتاحات لتعزيز التنمية املتوازنة لالتصاالت عاملياً وإقليمياً.

 صلة ذات دةموح وثائق يقدم أن االتصاالت تنمية ملكتب جيوز املسائل بعض دراسة لتيسري 3.2.12
 تبااملك أنشطةو  ةياحلال الربامجبأنشطة  املتعلقة املعلومات ذلك يف احلاالت مبا دراسات نتائج أو باملسألة
 .املسامهات معاملة الوثائق هذه وتعاَملة. اإلقليمي

املبدأ أال تزيد الوثائق املقدمة إىل جلان الدراسات بوصفها مسامهات عن مخس  حيثينبغي من  4.2.12
كن إدراج املواد . وميحرفياً بدالً من تكرارها صفحات. وينبغي إدراج إشارات إىل النصوص القائمة فعالً 

ذا القرار  2 . ويتضمن امللحقمعلوماتملحقات أو تقدميها بناًء على الطلب كوثائق  يف املقدمة للعلم
 مثاًال لشكل تقدمي املسامهات.

ة عينبغي تقدمي املسامهات إىل مكتب تنمية االتصاالت باستعمال النسق املتاح على اخلط لسر  5.2.12
عمليات إعادة التنسيق بدون أي تعديل على حمتوى النص. ويقوم مكتب  احلد منمعاجلتها من خالل 

الفور طبقاً  املقرر علىو  جلنة الدراسات تنمية االتصاالت بإحالة أي مسامهة يقدمها املشاركون إىل رئيس
 .أدناه 1.15 للفقرة
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ة إىل أقصى بالوسائل اإللكرتوني ألفرقة التابعة هلاوا الدراساتجلان أن يتم التعاون بني أعضاء  6.2.12
حد ممكن. وينبغي أن يزود مكتب تنمية االتصاالت مجيع أعضاء جلان الدراسات بالنفاذ املناسب إىل 
الوثائق اإللكرتونية الالزمة لعملهم، وأن يعمل على توفري األنظمة والتسهيالت املالئمة لدعم إجراء 

 االحتاد. يف وسائل اإللكرتونية وجبميع اللغات الرمسيةأعمال جلان الدراسات بال

 المساهمات معالجة 13

أحد  املقررينأفرقة فرق العمل أو  إىل اجتماعات جلان الدراسات أواملقدمة املدخالت تتخذ جيوز أن 
 التالية: الثالثةاألمناط أشكال 

 مسامهات الختاذ اإلجراء الالزم أ ) 

 مسامهات مقدمة للعلم ب)

 .االتصال بيانات )ج

 مسامهات الختاذ اإلجراء الالزم 1.13

 مسةخب اجتماع أي قبل املقدمة الختاذ اإلجراء الالزم والواردة املسامهات مجيع ترمجة جيب 1.1.13
 تقدم اليت وللجهة. ةتقوميي أيام سبعة عن يقل ال مبا املذكور االجتماع قبل ونشرها تقوميياً  يوماً  وأربعني
 رمسية لغة وبأي ألصليةا باللغة الوثيقة تقدمياحملدد خبمسة وأربعني يوماً  النهائي املوعد هذا بعد املسامهة

 .إليها ترمجها قد الكاتب يكون قد

 مسامهات بولق على االتفاق املعين املقرر فريق أو الدراسات جلنة رئيس مع التشاور بعد ميكن 2.1.13
لخص جيوز االتفاق على نشر م ،احلالة هذه ويف .خلمسا الصفحات حد تتجاوز الالزم اإلجراء الختاذ

 يعده مؤلف املسامهة.

 12يوماً تقوميياً لكن ليس بأقل من  45تُنشر مجيع املسامهات الواردة قبل أي اجتماع بأقل من  3.1.13
يزيد  ن ومبا الأقرب وقت ممك يف املتأخرة املسامهاتترتجم. وتنشر األمانة هذه  لكنها ال ،يومًا تقوميياً 

 عن ثالثة أيام عمل بعد تسلمها.
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 يوماً تقوميياً  12 قبل االجتماع بأقل من مدير مكتب تنمية االتصاالت املسامهات اليت يتسلمها 4.1.13
ا لتقدميها إىل االجتماع التايل. جدول األعمال. وال يف ُتدرج ال  يتم توزيعها ولكن يتم االحتفاظ 
األمهية  يف ئيس بالتشاور مع املدير أن يسمح باملسامهات اليت تعترب غايةحاالت استثنائية، جيوز للر  ويف

مواعيد تتجاوز املواعيد النهائية أعاله، شريطة أن تكون هذه الوثائق متاحة للمشاركني  يف واالستعجال
ا عند إتاحته تستطيع األمانة التعهد بضمان ملسامهات املتأخرة، الهلذه اعند افتتاح االجتماع. وبالنسبة 

 افتتاح االجتماع جبميع اللغات املطلوبة.

 ال تقبل مسامهات الختاذ اإلجراء الالزم بعد افتتاح االجتماع. 5.1.13

ه لعرض الوثائق هذا القرار وملحقات يف ينبغي للمدير اإلصرار على اتباع املؤلفني للقواعد احملددة 6.1.13
التشاور رسال تذكري حسبما يتناسب. وجيوز للمدير، باحملددة فيها. وينبغي للمدير إ واملواعيدونسقها 

هذا القرار  يف تلتزم بالتوجيهات العامة احملددة وثيقة ال يُعيد للمؤلف أي مع رئيس جلنة الدراسات، أن
 حبيث يعمل على اتساقها مع هذه التوجيهات.

 للعلم املقدمة املسامهات 2.13

م فقط هي املسامهات اليت ال حتتاج إىل أي إجراء حمدد املسامهات املقدمة إىل االجتماع للعل 1.2.13
مبوجب جدول األعمال (مثل الوثائق الوصفية املقدمة من الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني 

 ،أو الكيانات واملنظمات املصرح هلا حسب األصول، وبيانات السياسة العامةواهليئات األكادميية إليه 
اور اليت يعتربها رئيس جلنة الدراسات و/أو املقرر وثائق مقدمة للعلم فقط بعد التش ) والوثائق األخرى.إخل

قد ترمجها  (وبأي لغة رمسية أخرى قد يكون املؤلفوتنشر الوثائق باللغة األصلية فقط  مع مقدم الوثيقة،
 وتظهر بنظام ترقيم خمتلف عن املسامهات املقدمة الختاذ اإلجراء الالزم.إليها) 
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أكثر لب ذلك طإذا االجتماع  بعدوجيوز ترمجة وثائق املعلومات اليت تعترب ذات أمهية قصوى  2.2.13
 .امليزانية حدود ضمن االجتماع يف املشاركني املائة من يف 50من 

الوثائق  ذه الوثائق. وتتاح هذههلتقدم ملخصات  وثائق املعلوماتبوتقوم األمانة بإعداد قائمة  3.2.13
 الرمسية. جبميع اللغات

 بيانات االتصال 3.13

االحتاد أو  يف قطاعوثائق تردُّ على تساؤالت تثريها جلنة دراسات أخرى من أي  هيبيانات االتصال 
على طلب باختاذ إجراء مقدم من جلان دراسات أو منظمات أخرى. وجيب أن يوافق رئيس جلنة 

يانات نة الدراسات أو املنظمة املعنية. وبالدراسات املعنية على بيانات االتصال قبل إرساهلا إىل جل
 القرار. ذا 4 امللحق يف االتصال الواردة ال ترتجم. ويرد منوذج لبيانات االتصال

 أخرى وثائق 14

 وثائق خلفية املوضوع 1.14

صدد املسائل اليت  يف ينبغي أن تتاح الوثائق املرجعية اليت تتضمن معلومات عن خلفية املوضوع فقط
ذلك و االجتماع (البيانات واإلحصاءات والتقارير التفصيلية املقدمة من منظمات أخرى، إخل.)  يتناوهلا

 شكل إلكرتوين إن كان متوفراً. يف األصلية فقط وكذلك عند طلبها وباللغة

 الوثائق املؤقتة 2.14

 الوثائق املؤقتة هي الوثائق الصادرة أثناء االجتماع للمساعدة على تقدم العمل.
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 اإللكتروني النفاذ 15

(مثل ادرة الواردة والصمجيع الوثائق املوقع اإللكرتوين مكتب تنمية االتصاالت على  ينشر 1.15
 املسامهات ومشاريع التوصيات وبيانات االتصال والتقارير) مبجرد توفر النسخ اإللكرتونية هلذه الوثائق.

ديثه باستمرار ويتم حت ألفرقة التابعة هلاوا الدراسات للجانخمصص إلكرتوين ويتم إنشاء موقع  2.15
حني يكون  يفو  حبيث يضم مجيع الوثائق املدخلة والناجتة فضًال عن املعلومات املتعلقة بكل اجتماع.

الدراسات باللغات الست، فإن املواقع اخلاصة باالجتماعات تكون  بلجاناخلاص اإللكرتوين وقع امل
 أعاله. 5.9 بلغات االجتماع املعين طبقاً للفقرة

جيب ضمان توفر املوقع اإللكرتوين املخصص للجان الدراسات باللغات الست لالحتاد  3.15
 على قدم املساواة وأن يتم حتديثه باستمرار.

 المساهمات تقديم 16

متصلة باملسألة أو باملوضوع اخلاضع للمناقشة وواضحة  إجراءتكون املسامهات املقدمة الختاذ  1.16
الوثائق اليت  تُقدم مبوافقة الرئيس ومقرر املسألة ومنسق جلنة الدراسات واملؤلف. وال وذلك ،وخمتصرة

 الدراسة. تتعلق مباشرة باملسألة قيد ال

صاالت الصحف إىل قطاع تنمية االت يف نشرها أو من املقرر نشرها اليت مت املقاالتتُقدم  وال 2.16
 ة.إذا كانت تتعلق مباشرة باملسألة قيد الدراس إال
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وُحتذف املسامهات اليت تتضمن فقرات ذات طبيعة جتارية مفرطة وذلك باالتفاق بني مدير  3.16
 مكتب تنمية االتصاالت والرئيس: وُخيطر مؤلف املسامهة بأي عمليات حذف كهذه.

على صفحة الغالف أن توضح املسألة (املسائل) ذات الصلة وبند جدول األعمال والتاريخ  4.16
املنظمة مصدر املسامهة، والعنوان ورقم اهلاتف ورقم الفاكس والعنوان اإللكرتوين إن  لبلد و/أوواملصدر (ا

وجد للمؤلف أو الشخص الذي ميكن االتصال به من الكيان مقدم املسامهة) وكذلك عنوان املسامهة. 
إن وجد  ء املطلوبإجراء أو للعلم واإلجرا الختاذ وينبغي أيضًا اإلشارة إىل ما إن كانت الوثيقة مقدمة

 لذلك. ذا القرار على منوذج 2 امللحق يف وملخص الوثيقة. وميكن االطالع

إذا تطلب النص املوجود مراجعة، يوضح رقم املسامهة األصلية مع استعمال عالمات املراجعة  5.16
 الوثيقة األصلية. يف (تتبع التغيريات)

 )أعاله 1.2.13 الفقرة انظرتماع للعلم فقط (ينبغي أن تشمل املسامهات املقدمة إىل االج 6.16
 حال عدم تقدمي امللخصات من املؤلفني، يقوم مكتب تنمية االتصاالت ويف ملخصاً من إعداد املؤلف.

 .بإعدادها قدر املستطاع

 اقتراح المسائل الجديدة والمراجعة واعتمادها - 4القسم 

 والمراجعة الجديدة المسائل اقتراح 17

 األعضاء الدول من تنمية االتصاالت التابع لالحتاد قطاع على املقرتحة اجلديدة سائلامل تقدم 1.17
 لتنمية عاملي مترمؤ  أي قبل القطاع أنشطة يف باملشاركة هلم املصرحواهليئات األكادميية  القطاع وأعضاء

 .األقل على بشهرين االتصاالت

ضًا أن تقرتح مسائل جديدة أو مراجعة غري أنه جيوز إلحدى جلان دراسات قطاع التنمية أي 2.17
قرتاحات اآلراء بشأن املوضوع. وتقدم هذه اال يف هذه اللجنة إذا توفر توافق يف مببادرة من أحد األعضاء

 عليها. إىل الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت للتصديق
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يت يتعني القيام املهام ال وينبغي أن يتضمن كل اقرتاح مبسألة أسباب االقرتاح واهلدف الدقيق من 3.17
ا ودرجة استعجال الدراسة وأية اتصاالت يتعني إقامتها مع القطاعني اآلخرين و/أو اهليئات الدولية 

أو  املؤلفون النموذج املوجود على اخلط لتقدمي مسائل جديدة أو اإلقليمية األخرى. وينبغي أن يستعمل
 ذا القرار لكفالة إدراج مجيع املعلومات ذات الصلة. 3ق امللح يف مراجعة استناداً إىل امللخص الوارد

 الجديدة والمراجعة االتصاالت للمسائل لتنمية العالمي المؤتمر اعتماد 18
يبحث املسائل مؤمتر عاملي لتنمية االتصاالت ل كلجيتمع الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت قبل   1.18

ية مر بتعديالت ملراعاة أهداف السياسة اإلمنائية العامة لقطاع تنماجلديدة املقرتحة وليوصي إذا استدعى األ
ذه اليت  والستعراض تقارير االجتماعات التحضريية اإلقليمية األهداف االتصاالت واألولويات املرتبطة 

 .ينظمها االحتاد استعداداً للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

اء لى األقل، يبّلغ مدير مكتب تنمية االتصاالت الدول األعضوقبل املؤمتر العاملي بشهر واحد ع 2.18
ا الفريق االستشاري ويتيحها على وأعضاء القطاع بقائمة املسائل املقرتحة وقع امل وأية تغيريات أوصى 

 .اإللكرتوين لالحتاد

 بين واقعةال الفترة في المراجعة والمسائل المقترحة الجديدة المسائل اعتماد 19
 االتصاالت لتنمية الميينع مؤتمرين

ا والكيانات واملنظمات املصرح هلاألكادميية واهليئات جيوز للدول األعضاء وأعضاء القطاع  1.19
ن عامليني لتنمية الفرتة بني مؤمتري يف أنشطة قطاع تنمية االتصاالت أن تقدم يف حسب األصول املشارِكة

 إىل جلنة الدراسات املعنية. مسائل مراجعة االتصاالت اقرتاحات مبسائل جديدة أو

ينبغي أن يكون اقرتاح كل مسألة جديدة أو مسألة مراجعة على أساس النموذج/املخطط  2.19
 أعاله. 3.17 الفقرة يف املشار إليه

إذا وافقت جلنة الدراسات املعنية بتوافق اآلراء على دراسة اقرتاح املسألة اجلديدة أو املسألة  3.19
م بعض الدول األعضاء وأعضاء القطاع أو الكيانات واملنظمات األخرى املصرح هلا املراجعة وإذا التز 

على األقل) بدعم هذه األعمال (مثًال بتقدمي مسامهات وإتاحة خدمات  4 حسب األصول (عادةً 
املقررين أو احملررين و/أو استضافة االجتماعات)، عندئذ تقوم اللجنة بتوجيه مشروع النص إىل مدير 

 مية االتصاالت مصحوباً جبميع املعلومات الالزمة.مكتب تن
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يقوم مدير مكتب تنمية االتصاالت، بعد موافقة الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت، بإبالغ  4.19
ل والكيانات األخرى املصرح هلا حسب األصول باملسائواهليئات األكادميية الدول األعضاء وأعضاء القطاع 

 معممة. اجعة بواسطة رسالةاجلديدة واملسائل املر 

 حذف المسائل - 5القسم 

 مقدمة 20

كل حالة يتعني على اللجنة أن تقرر اإلجراء  ويف جيوز للجان الدراسات أن تقرر حذف أي مسألة.
 التاليني: األنسب من بني اإلجراءين

 املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت جانبحذف املسألة من  1.20

ملقدم إىل املؤمتر التقرير ا يف يدرج رئيس اللجنة طلبًا حبذف مسألة ما ،الدراسات بناًء على موافقة جلنة
 العاملي لتنمية االتصاالت الختاذ قرار.

 الفرتة الفاصلة بني مؤمترين عامليني لتنمية االتصاالت يف حذف املسألة 2.20

ملسائل، رين على حذف إحدى ااجتماع جلنة الدراسات املوافقة بتوافق اآلراء بني احلاض يف ميكن 1.2.20
ا. ويتم إبالغوذلك مثالً بسبب انتهاء  ذا االت األعمال اخلاصة  فاق، الدول األعضاء وأعضاء القطاع 

بسيطة مل تعرتض األغلبية ال ذلك ملخص يفسر أسباب احلذف، بواسطة رسالة معممة. وإذا يف مبا
 حلذف نافذ املفعول، وإال أعيد املوضوعخالل شهرين، يصبح ا يف للدول األعضاء على هذا احلذف

 إىل جلنة الدراسات.

ا وتوضيح التغيريات  تدعى 2.2.20 الدول األعضاء اليت تعرب عن االعرتاض إىل تقدمي أسبا
 املسألة. املمكنة اليت تيسر مواصلة دراسة
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مية االتصاالت بواسطة نرسالة معممة ويتم تبليغ الفريق االستشاري لت يف يتم التبليغ عن النتيجة 3.2.20
 تقرير من مدير مكتب تنمية االتصاالت. وباإلضافة إىل ذلك، ينشر املدير قائمة باملسائل احملذوفة

 الوقت املناسب ولكنه ينشر القائمة مرة واحدة على األقل حبلول منتصف فرتة الدراسة. يف

 التوصيات الجديدة أو المراجعة الموافقة على - 6القسم 

 مقدمة 21

ة اجتماع جلنة الدراسات، تستطيع الدول األعضاء املوافقة عليها سواء باملراسل يف بعد اعتماد التوصيات
 أحد املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت. يف أو

عندما تبلغ دراسة إحدى املسائل مرحلة متقدمة تؤدي إىل مشروع توصية جديدة أو مراجعة،  1.21
 مبرحلتني: متر عملية املوافقة التالية

 )؛3.21جلنة الدراسات املعنية (انظر الفقرة  يف اعتمادها -

 ).4.21املوافقة عليها من جانب الدول األعضاء (انظر الفقرة  -

 تستعمل نفس العملية حلذف التوصيات القائمة.و 

بعد  املوافقة على مراجعة توصية خالل سنتني يف ولتحقيق االستقرار، ال ينبغي عادة النظر 2.21
ص السابق وال الن يف اعتمادها إال إذا كانت املراجعة املقرتحة تستكمل االتفاق الذي مت التوصل إليه

 تغريه.

 توصية جديدة أو مراجعة جلنة الدراسات لاعتماد  3.21

ها مشاريع التوصيات اجلديدة أو التوصيات املراجعة وأن تعتمد يف جيوز أن تنظر جلنة الدراسات 1.3.21
عداد مشاريع النصوص وإتاحتها بكل اللغات الرمسية قبل اجتماع جلنة الدراسات عندما يتم إ

 كاٍف. بوقت
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ميكن لفريق املقرر أو أي فريق آخر يرى أن مشروع توصيته (توصياته) اجلديدة أو املراجعة قد  2.3.21
فقًا للفقرة اد و بلغ درجة كافية من التقدم أن يرسل النص إىل رئيس جلنة الدراسات لبدء إجراء االعتم

 أدناه. 3.3.21

تماس رسالة معممة عزمه ال يف بناًء على طلب من رئيس جلنة الدراسات، يعلن املدير صراحةً  3.3.21
الدراسات.  اجتماع جلنة يف املوافقة على التوصيات اجلديدة أو املراجعة مبوجب هذا اإلجراء العتمادها

يها صورة موجزة. وُتدرج إشارة إىل الوثيقة اليت ميكن ف يف وتشمل هذه الرسالة القصد احملدد لالقرتاح
 قراءة نص مشروع التوصية اجلديدة أو املراجعة.

ويتم توزيع هذه املعلومات على مجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاع وينبغي أن يرسلها املدير حبيث يتم 
 عملياً قبل االجتماع بشهرين على األقل. استالمها بقدر ما ميكن

الدول األعضاء  مبوافقة أغلبيةجيب أن يكون اعتماد مشروع التوصية اجلديدة أو التوصية املراجعة  4.3.21
 اجتماع جلنة الدراسات. يف احلاضرة

 موافقة الدول األعضاء على التوصيات اجلديدة أو املراجعة 4.21

 نص على الدولبعد أن تعتمد جلنة الدراسات مشروع توصية جديدة أو مراجعة، يعرض ال 1.4.21
 األعضاء للموافقة عليه.

 ميكن التماس املوافقة على التوصيات اجلديدة أو املراجعة: 2.4.21

 يف أحد املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت؛ -

 جلنة الدراسات املعنية. يف مبشاورة الدول األعضاء مبجرد اعتماد النص -

ديدة تم فيه اعتماد املشروع تقدمي مشروع التوصية اجلاجتماعها الذي ي يف تقرر جلنة الدراسات 3.4.21
 أو املراجعة للموافقة عليه إىل املؤمتر العاملي القادم لتنمية االتصاالت أو مبشاورة مع الدول األعضاء.
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عندما يتقرر تقدمي مشروع إىل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، يبّلغ رئيس جلنة الدراسات  4.4.21
 جدول أعمال املؤمتر. يف ب منه اختاذ اإلجراءات الالزمة لكفالة إدراجهاملدير ويطل

إذا تقرر تقدمي املشروع للموافقة عليه عن طريق املشاورة، تنطبق الشروط واإلجراءات املذكورة  5.4.21
 أدناه.

عضاء لدول األا بأغلبية جيب أن يكون قرار الوفود بتطبيق هذا اإلجراء للحصول على املوافقة 6.4.21
 جلنة الدراسات املعنية.اجتماع  يف احلاضرة

وقت اجتماع جلنة الدراسات فقط أن تطلب مزيداً من ال يف ويف حاالت استثنائية، جيوز للوفود 7.4.21
د هذه الوفود أحوتستمر عملية املوافقة باملشاورة إال إذا مت اإلبالغ عن معارضة رمسية من  لدراسة موقفها.

القادم لتنمية  ، يقدَّم املشروع إىل املؤمتر العامليتلك احلالة ويف االجتماع. يف آخر يومخالل فرتة شهر بعد 
 االتصاالت للنظر فيه.

باعتماد  غضون شهر من قيام جلنة الدراسات يف لتطبيق إجراء املوافقة باملشاورة يطلب املدير، 8.4.21
غضون ثالثة أشهر ما إن كانت  يف مشروع توصية جديدة أو مراجعة، من الدول األعضاء أن توضح

توافق أو ال توافق على االقرتاح. ويرسل هذا الطلب مقرتنًا بالنص النهائي الكامل للتوصية اجلديدة أو 
 املراجعة املقرتحة باللغات الرمسية.

جب أعمال جلنة الدراسات املعنية مبو  يف يقوم املدير أيضًا بإبالغ أعضاء القطاع املشاركني 9.4.21
بالعملية اجلارية لطلب رد الدول األعضاء على املشاورة بشأن توصية  اتفاقية االحتادمن  19 م املادةأحكا

جديدة أو مراجعة مقرتحة ولكن الدول األعضاء وحدها هي اليت حيق هلا أن ترد على املشاورة. وينبغي 
ائية كاملة للعلم فقط.  أن يقرتن هذا اإلبالغ بنصوص 
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أو أكثر من ردود الدول األعضاء وجود موافقة.  املائة يف 70االقرتاح إذا تبني من يتم قبول  10.4.21
 حالة عدم قبوله. يف ويعاد االقرتاح إىل جلنة الدراسات

ويقوم املدير بتجميع أي تعليقات ترد مع الردود على املشاورة وتقدميها إىل جلنة الدراسات  11.4.21
 للنظر فيها.

ألعضاء اليت تعلن عن عدم موافقتها على اإلعراب عن أسباب ذلك وتدعى يتم حث الدول ا 12.4.21
 .واألفرقة التابعة هلا جلنة الدراسات يف املقبلةالدراسة  يف إىل املشاركة

 يبلِّغ املدير فوراً برسالة معممة نتائج اإلجراء املذكور أعاله للموافقة باملشاورة. 13.4.21

 عديالت صياغية طفيفة حبتة أو تصويب سهو أو تعارض واضحإذا استلزم األمر إدخال ت 14.4.21
 ة.جيوز للمدير أن يقوم بتصويب ذلك مبوافقة رئيس جلنة الدراسات املعنيالنص املعروض للموافقة،  يف

 بأسرع الرمسية اللغاتب عليها املوافقة متت اليت املراجعة التوصيات أو اجلديدة التوصيات االحتاد ينشر 15.4.21
 .نميك ما

 التحفظات 22

لى جانب تسجيل حتفظات ع يف إذا ارتأى أحد الوفود أال يعارض املوافقة على توصية ما ولكنه يرغب
 نص التوصية املعنية حباشية مقتضبة تذكر هذه التحفظات. أو أكثر منها، فيتم تذييل

 واألفرقة التابعة لها دعم لجان الدراسات - 7القسم 

تاحة، حدود ما تسمح به موارد امليزانية امل يف تنمية االتصاالت، ينبغي أن يكفل مدير مكتب 23
اختصاصها  يف على الدعم املالئم لتنفيذ برامج عملها املذكورة األفرقة التابعة هلاالدراسات و حصول جلان 

عمل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت للقطاع. وميكن أن يتخذ هذا الدعم األشكال  خطة يف واملتوخاة
 تالية حتديداً:ال
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رين واألمانة مبكتب تنمية االتصاالت واملكتبني اآلخ الدعم املالئم من املوظفني اإلداريني والفنيني أ ) 
 ؛العامة حسب االقتضاء

 التعاقد مع اخلربات اخلارجية حسب اللزوم؛ ب)

 اإلقليمية ودون اإلقليمية. املنظمات املعنية التنسيق مع ج)

 ألخرىاألفرقة ا - 8القسم 

هذا القرار  يف ينبغي قدر اإلمكان عمليًا تطبيق نفس قواعد إجراءات جلان الدراسات الواردة 24
من اتفاقية واجتماعات هذه األفرقة، وذلك مثًال فيما  209Aالرقم  يف على األفرقة األخرى املشار إليها

 ناول توصيات.تعتمد هذه األفرقة مسائل وال تت يتعلق بتقدمي املسامهات. ومع ذلك، ال

 الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت - 9القسم 

الفريق االستشاري لتنمية  يف ، يكون باب املشاركةاالحتاد من اتفاقية 215Cوفقًا للرقم  25
االت تنمية االتصمفتوحاً أمام ممثلي إدارات الدول األعضاء وممثلي أعضاء قطاع  (TDAG) االتصاالت

والواجبات الرئيسية للفريق االستشاري هي الدراسات واألفرقة األخرى.  ورؤساء ونواب رؤساء جلان
نمية االتصاالت ت قطاع يف استعراض األولويات والربامج والعمليات واملسائل املالية واالسرتاتيجيات

ت تنفيذ ادرات اإلقليمية وأولوياتنفيذ املب يف والتقدم احملرزواستعراض تنفيذ اخلطة التشغيلية للفرتة السابقة 
االت اليت  حتديدل من أجتلك املبادرات واملوارد املخصصة وارتباطها باخلطط االسرتاتيجية والتشغيلية  ا

تلك اخلطة،  يف فيها أو مل يتمكن فيها من حتقيق األهداف احملددةمكتب تنمية االتصاالت مل حيقق 
تنفيذ  يف قدمة الالزمة، واستعراض التبشأن التدابري التصحيحيمدير املكتب املشورة إىل من أجل تقدمي 

دف، ، مجلة أمور يف برنامج عمله، وتقدمي خطوط توجيهية ألعمال جلان الدراسات والتوصية بتدابري 
ة التعاون والتنسيق مع قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت واألمان وتفعيل إىل تشجيع

 الصلة. الية األخرى ذاتالعامة، وكذلك املؤسسات اإلمنائية وامل
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يقوم املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت بتعيني أعضاء مكتب الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت  26
املؤلف من رئيس الفريق االستشاري ونواب رئيسه. ويشمل مكتب الفريق االستشاري بني أعضائه 

 التنمية. قطاع رؤساء جلان دراسات

 إىل واحلاجة الكفاءة متطلبات خاصة االعتبار يف يؤخذ الرئيس، ونواب الرئيس تعيني وعند 27
 البلدان مشاركة تعزيز رورةوض املنصف اجلغرايف والتوزيع القيادية املناصب يف اجلنسني بني التوازنتعزيز 
 .أكرب بكفاءة النامية

 ن أجل النظرم للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت أن يفوض مؤقتًا الفريق االستشاريجيوز  28
أن هذه املؤمتر العاملي والتصرف حياهلا. وللفريق االستشاري أن يتشاور مع املدير بشاملسائل اليت حيددها  يف

سندة املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت أن املهام اخلاصة امل املوضوعات إذا استلزم األمر. وينبغي أن يتأكد
دم الفريق مالية تزيد عن ميزانية قطاع تنمية االتصاالت. ويقإىل الفريق االستشاري ال تتطلب مصروفات 

ذه الوظائف احملددة إىل املؤمتر العاملي القادم لتنمية االتصاالت. وتنتهي  االستشاري تقريراً عن الوفاء 
 هذه السلطة عند اجتماع املؤمتر العاملي التايل لتنمية االتصاالت رغم أن املؤمتر العاملي قد يقرر متديد

 هذه السلطة لفرتة حمددة.

ماعات اجلدول الزمين الجت يف يعقد الفريق االستشاري اجتماعات عادية حمددة سلفاً ومدرجة 29
السنة.  يف قطاع تنمية االتصاالت. وتنعقد هذه االجتماعات حسب الضرورة ولكن مرة واحدة على األقل

طة التشغيلية قبل ال ملشروع اخلراض فعّ وينبغي أن يسمح توقيت االجتماعات للفريق االستشاري باستع
 اعتمادها وتنفيذها. وينبغي أال تقرتن اجتماعات الفريق االستشاري باجتماعات جلان الدراسات.
 .ويفضل أن تعقد اجتماعات األفرقة االستشارية لقطاعات االحتاد الثالثة بالتعاقب كلما أمكن ذلك
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ري ىن حد، ينبغي أن يتعاون رئيس الفريق االستشاولتقليل مدة وتكاليف االجتماعات إىل أد 30
عيني اختاذ الرتتيبات التحضريية املالئمة مسبقاً، وذلك مثًال بت يف مع مدير مكتب تنمية االتصاالت

 القضايا الرئيسية للمناقشة.

وعموماً، تنطبق على الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت واجتماعاته نفس قواعد اإلجراءات  31
ع ذلك، كل ما يتعلق بتقدمي املسامهات. وم يف هذا القرار وذلك مثالً  يف طبقة على جلان الدراساتاملن

ميكن تقدمي اقرتاحات خطية أثناء اجتماع الفريق االستشاري، إذا رأى رئيس الفريق ذلك، بشرط استناد 
دف إىل امل تعارض  ساعدة على حلهذه االقرتاحات إىل املناقشات اجلارية أثناء االجتماع وإذا كانت 

 وجهات النظر أثناء االجتماع.

 بينهم فيماصل التوا على احلفاظ االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق مكتب ألعضاء ينبغي 32
جيتمعوا  وأن ةممكن عملية درجة أقصى إىل اإللكرتونية الوسائل طريق عن االتصاالت تنمية مكتب ومع
 ستشاري،اال الفريق اجتماع قبل االجتماعات هذه أحد يكون أن ىعل السنة، يف األقل على واحدة مرة
 واملوافقة لوقتا إدارة خطة استعراض ذلك يف مبا املالئم، النحو على التايل االجتماع تنظيم يتم حىت
 .عليها

ولتسهيل مهمة الفريق االستشاري، جيوز للفريق أن يستكمل إجراءات العمل هذه بإجراءات  33
 إنشاء أفرقة أخرى لدراسة موضوع معني عند االقتضاء، على النحو املنصوص عليهوميكنه  إضافية

 .ملتوفرةاحدود املوارد املالية  ويف للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت) 2014ديب،  يف املراَجع( 24القرار  يف

 خصمل اغةبصي الفريق أمانة تقوم االتصاالت، لتنمية االستشاري للفريق اجتماع كل  بعد 34
 يقتصر أن وينبغي .االتصاالت تنمية قطاع يف العادية لإلجراءات وفقاً  لتوزيعه لالستنتاجات مقتضب
 .أعاله ملذكورةا البنود صدد يف واستنتاجاته وتوصياته االستشاري الفريق اقرتاحات على امللخص

املؤمتر العاملي   قبيلاجتماعه األخري يف من االتفاقية، يقوم الفريق االستشاري 215JAووفقاً للرقم  35
لتنمية االتصاالت بإعداد تقرير لتقدميه إىل املؤمتر العاملي. وينبغي أن يلخص هذا التقرير أنشطة الفريق 

تني االسرتاتيجية باخلطالصلة ذلك  يف مبا االستشاري بشأن املوضوعات املسندة إليه من املؤمتر العاملي
صاالت العمل واقرتاحات بشأن أساليب عمل قطاع تنمية االتوأن يتضمن مشورة بشأن توزيع  والتشغيلية

باملثل و واسرتاتيجياته وعالقاته مع اهليئات األخرى ذات الصلة داخل االحتاد وخارجه، حسب االقتضاء. 
 املؤمتر. ه إىلوحيال هذا التقرير إىل املدير لتقدميجيب أن يقدم املشورة بشأن تنفيذ املبادرات اإلقليمية. 
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 االجتماعات اإلقليمية والعالمية للقطاع - 10القسم 

ية هذا القرار على االجتماعات اإلقليمية والعامل يف نفس القواعد اإلجرائية الواردة عموماً  تطبق 36
 هذاو حسب احلالة، وذلك على سبيل املثال فيما يتعلق بتقدمي املسامهات ومعاجلتها، األخرى للقطاع، 

 .تهاتفاقيمن  16 واملادةاالحتاد من دستور  22 املادة يف يهاباستثناء املؤمترات املشار إل
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 )2014ديب،  يف املراَجع( 1رار ـبالق 1ق ـملحال

 موذج لصياغة التوصياتن

مجيع  يف (مصطلح عام يستخدم (ITU-D)لالحتاد الدويل لالتصاالت إن قطاع تنمية االتصاالت 
 التوصيات)،

املؤمتر العاملي  يف االتوصيات املوافق عليه يف مية االتصاالت (مصطلح يستخدم فقطإن املؤمتر العاملي لتن
 لتنمية االتصاالت)،

 اعتباره يف إذ يضع
ينبغي أن يتضمن هذا القسم خمتلف اإلشارات العامة عن خلفية املوضوع ويعرض أسباب الدراسة. 

 راراته.وينبغي أن تشري هذه اإلشارات عادة إىل وثائق االحتاد و/أو ق

 وإذ يعرتف
ينبغي أن يتضمن هذا القسم بيانات وقائعية حمددة عن خلفية املوضوع مثل "احلق السيادي لكل دولة 

 عضو" أو الدراسات اليت تشكل أساس العمل.

 احلسبان يف وإذ يأخذ
ا، مثل القوانني وال  ئحوالينبغي أن يذكر هذا القسم بشكل مفصل العوامل األخرى اليت يتعني مراعا

 التنظيمية الوطنية والقرارات اإلقليمية على صعيد السياسة العامة وغريها من املسائل العاملية املنطبقة.

 وإذ يالحظ
 ينبغي أن يشري هذا القسم إىل البنود املقبولة عموماً أو املعلومات اليت تدعم التوصية.

 واقتناعاً منه
ذه العناصر كل أساس التوصية. وميكن أن تضم هينبغي أن يتضمن هذا القسم تفاصيل العناصر اليت تش

 أهداف السياسة التنظيمية احلكومية واختيار مصادر التمويل وكفالة املنافسة الشريفة، إخل.
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 يوصـي

 يشمل هذا القسم نصاً له صفة عامة ويؤدي إىل بنود إجراءات حمددة:

 بند إجراء حمدد

 بند إجراء حمدد

 بند إجراء حمدد

 إخل.

 أخرىفعال أأعاله ليست حصرية، وميكن استعمال  املنطوق يف األفعال الواردةظة أن قائمة يرجى مالح
 .احلاليةالتوصيات  يف إذا اقتضت احلاجة. وترد أمثلة على ذلك
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 )2014ديب،  يف املراَجع( 1رار ـبالق 2ق ـملحال
 1خاذ اإلجراء الالزم/للعلممات التمساهموذج تقديم الن

 A-الوثيقة/لجنة الدراسات  ان وتاريخ االجتماعمك
 التاريخ
 األصلية اللغة

 رجي توضيحيُ التخاذ اإلجراء الالزم 
 للعلم  الغرض املناسب

 :المسألة
 :المصدر
 :العنوان

 
 مراجعة لمساهمة سابقة (نعم/ال)

 إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى توضيح رقم الوثيقة
 بعالمات املراجعة (تتبع التغيريات) أي تغريات على نص سابق توضح

 اإلجراء المطلوب
 رجى توضيح املتوقع من االجتماع (بالنسبة إىل املسامهات املقدمة الختاذ اإلجراء الالزم فقط)يُ 

 ملخص
 بضعة أسطر يلخص مسامهتك يف درج ملخصيُ 

 

 

 ابدأ وثيقتك على الصفحة التالية 
 صفحات) 4(حبد أقصى 

 
 

 اسم املؤلف مقدم املسامهة :جهة االتصال
 رقم اهلاتف:

   الربيد اإللكرتوين:

                                            
 علومات الواجب تقدميها ونسق املسامهة. بيد أن املسامهة تقدم من خالل منوذج إلكرتوينالنموذج املهذا حيدد  1

 .على اخلط
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 )2014ديب،  يف املراَجع( 1رار ـبالق 3ق ـملحال

 للدراسة مقترحةمسائل والقضايا الخطط الموذج/من
 قطاع تنمية االتصاالت في والنظر

 ند.يشري النص املائل إىل املعلومات اليت ينبغي أن يقدمها املؤلف حتت كل ب *
 (يوضع العنوان مكان هذا البند) عنوان المسألة أو القضية

 (تأتي المالحظات بعد هذه البنود)بيان الحالة أو المشكلة  1
 وصف إمجايل أو عام للحالة أو املشكلة املقرتحة للدراسة مع الرتكيز بصورة خاصة على: *

 آثارها على البلدان النامية وعلى أقل البلدان منواً؛ -
 ر املساواة بني اجلنسني؛منظو  -

 فوائد احلل هلذه البلدان. توضيح األسباب اليت تربر دراسة هذه احلالة أو املشكلة. -

 المسألة أو القضية المقدمة للدراسة 2
عرض للمسألة أو القضية املقرتحة للدراسة بتعبريات واضحة قدر اإلمكان. وينبغي أن تكون  *

 شديد. املهام مذكورة برتكيز

 المتوقع اتجالن 3
 املستوى ىلإ عامة إشارة ذلك يتضمن أن وينبغي. الدراسة من املتوقع للناتج تفصيلي وصف *

تج واتشمل الن وقد هم.فتص أو منه املتوقعني املستفيدين أو الناتج هلذا املتوقعني للمستعملني التنظيمي
مسألة الدراسة وكذلك ما مت  ل ومنتجات العمل احملددة لعملاعمواأل ةنشطجمموعة من اإلجراءات واأل

ملمارسات سألة (على سبيل املثال، أفضل ااملالقيام به مبوجب برامج ومبادرات إقليمية ذات صلة بعمل 
اليت مت توثيقها واملبادئ التوجيهية وورش العمل وأحداث بناء القدرات واحللقات الدراسية، وغريها). 

 راسات املساواة بني اجلنسني وزيادة وصول املرأة إىلالد نواتجتشجع  ميكن أن، أكثر حتديداً  وبشكل
 .العمل والصحة والتعليمفرص تكنولوجيا االتصاالت و 
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 التوقيت 4

 إلجراء عملةاملست الطريقة يف يؤثر الناتج استعجال أن مالحظة مع املطلوب، التوقيت حتديد *
سألة النواتج واألعمال اخلاصة مب من ءاالنتها ميكنو  .نطاقها واتساع الدراسة عمق على يؤثر كما  الدراسة،

 .سنوات ألربع املمتدة الدراسة دورة من أقل فرتة يف ما

 الرعاية/االقتراح جهات 5

 .مهابدع والقائمون الدراسة مقرتحو إليها ينتمي اليت االتصال وجهات املنظمة حتديد *

 المدخالت مصادر 6

 األعضاء الدول ،مثالً ( قدماً  العمل لدفع امهاتمس تقدمي منها يتوقع اليت املنظمات أنواع توضيح *
 لالحتاد خرانآلا نوالقطاعا اإلقليمية واألفرقة األخرى املتحدة األمم ووكاالت واملنتسبون القطاع وأعضاء
 ..)إخل االتصاالت، تنمية مكتب يف واملسؤولون لالتصاالت الدويل

 املنظماتلك وكذ فائدة على تنطوي قد اليت املوارد ذلك يف مبا أخرى، معلومات أي أيضاً  تدرج *
 .الدراسة إجراء عن املسؤولني وتساعد املصلحة، أصحاب أو املختصة
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 المستهدف الجمهور 7
 اجلدول يف الصلة ذات النقاط كل  بتدوين املستهدف، اجلمهور من املتوقعة الفئات توضيح *

 :التايل
 *النامية البلدان المتقدمة البلدان 

 * * االتصاالت اساتسي واضعو
 * * االتصاالت تنظيم هيئات
 * * املشغلون/اخلدمات مقدمو

 * * املصنعون
   االتصاالت تنمية قطاع امجنبر 

 .االقتضاء سبح اجلدول، يف النقاط بعض استبعاد أو اختيار أسباب لتفسري مالحظات تقدمي يرجى

 لناتجا سيستخدم الذي تحديداً  َمن - المستهدف الجمهور ) أ 
موعات/األشخاص بتوضيح الدقة من قدر بأكرب القيام *  الناتج ستستعمل اليت املناطق/ا
ادرات اإلقليمية واملب الربامج إىلقدر من الدقة  بأكرب اإلشارةإىل ذلك،  وإضافةً  .املستهدفة املنظمات يف

كون ذات تن أو سوف أن تكو /ميكن اليت باالحتاد االتصاالت تنمية لقطاعواألهداف االسرتاتيجية 
 لكت بأهدافدراسة للوفاء ال مسألةميكن استخدام نتائج عمل  وكيف ما دراسة مسألة بعملصلة 
 . الصلة ذاتاالسرتاتيجية  واألهداف اإلقليمية واملبادرات الربامج

 النتائج لتنفيذ المقترحة الطرائق )ب
 منا ماهلواستع املستهدف وراجلمه على الناتج لتوزيع طريقة أفضل عن املؤلف رأي هو ما *

 . اإلقليمية املكاتب أو/و الصلة ذاتاملبينة  اجلمهور والربامج هذا جانب

 

 
  
                                            

ا  تشمل * أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 القضية أو المسألة لتناول المقترحة الطرائق 8

 الطريقة؟ هي ما ) أ 

 املقرتحة القضية أو املسألة ملعاجلة املقرتحة الطريقة توضيح *

 :دراسات جلنة إطار يف 1)

    )سنوات عدة مدى على دراسات جلنة تدرسها( مسألة -

 جالربام إىل اإلشارة يرجى( تنمية االتصاالت ملكتب املعتادة األنشطة إطار يف 2)
 : )الدراسة مسألة عمل يف املشاركة وغريها واملشاريع واألنشطة

         الربامج -

         املشاريع -

        االستشاريون اخلرباء -

        اإلقليمية املكاتب -

 إطار يف اإلقليمي؛ الصعيد على مثالً ( وصفها يرجى - أخرى سبل 3)
   .)إخل أخرى؛ منظمات مع باالشرتاك أخرى؛ متخصصة منظمات

  

 السبب؟ ما )ب

 .أعاله) أ الفقرة من بديل اختيار إىل دعت اليت األسباب شرح *

 والتعاون التنسيق 9
 :التالية اجلهات يعمج مع الدراسة هذه تنسيق متطلباتن مبا فيها متطلبات التنسيق والتعاو  ذكر *
 ؛)اإلقليمية املكاتب أنشطة ذلك يف مبا( االتصاالت تنمية لقطاع العادية األنشطة -
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 الدراسات؛ جلان تدرسها اليت األخرى القضايا أو املسائل -

 االقتضاء؛ حسب اإلقليمية املنظمات -

 ؛االحتاد يف اآلخرين اعنيالقط يف اجلارية األعمال -

 .االقتضاء حسب املصلحة، أصحاب أو املتخصصة املنظمات -

موظفي مكتب تنمية االتصاالت املناسبني (كمديري املكاتب اإلقليمية من خالل املدير،  يقدم *
 وينبغيق. املناط يف املعلومات إىل املقررين حول مجيع مشاريع االحتاد ذات الصلة ،وجهات االتصال)

مراحل  يف يكون عمل الربامج واملكاتب اإلقليمية ماقدمي هذه املعلومات إىل اجتماعات املقررين عندت
  التخطيط، وعندما يتم االنتهاء منه.

 املسألةعلى  عمللا ا يرتبط اليت االسرتاتيجية واألهداف اإلقليمية واملبادرات الربامج حتديد *
  .اإلقليمية واملكاتب الربامج مع نللتعاو  احملددة بالتوقعات قائمة وإعداد

 االتصاالت تنمية مكتب ببرامج الصلة 10

ا من اليت العملخطة  يف اإلقليمية واملبادرات الربنامج بيان *  تيسري يف حنو ضلأف على تسهم أن شأ
 ب اإلقليمية.توإعداد قائمة بالتوقعات احملددة للتعاون مع الربامج واملكا ونتائجها املسألة هذهنواتج  استخدام

 معلومات أخرى ذات صلة 11

حتديد أفضل طريقة لدراسة هذه املسألة أو املوضوع،  يف إضافة أي معلومات أخرى تفيد *
 واجلدول الزمين لذلك.
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 )2014ديب،  يف املراَجع( 1رار ـبالق 4ق ـملحال

 موذج بيان االتصالن

 بيان االتصال: يف املعلومات اليت يتعني إدراجها

اليت تدرسها جلان الدراسات الصادر عنها بيان االتصال وتلك  ذات الصلةقائمة أرقام املسائل  1)
 املوجه إليها البيان.

 تصال.االبيان تعيني اجتماع جلنة الدراسات أو اجتماع فريق املقرر الذي مت فيه إعداد  2)

لك، ل يتم توضيح ذإدراج موضوع خمتصر وواضح. وإذا كان االتصال للرد على بيان االتصا 3)
 بشأن ...". (املصدر والتاريخ)مثًال "رد على بيان اتصال من 

 تعيني جلنة الدراسات (جلان الدراسات) إن كانت معروفة، أو املنظمات األخرى املرسل إليها. 4)

 ميكن إرساله إىل أكثر من منظمة. - ةـمالحظ

يان اسات، أو يذكر أن املوافقة على بذكر مستوى املوافقة على بيان االتصال، مثل جلنة الدر  5)
 االتصال صدرت عن اجتماع ألحد أفرقة املقررين.

توضيح ما إن كان الغرض من إرسال بيان االتصال هو اختاذ إجراء أو احلصول على تعليقات  6)
 أو للعلم فقط.

 .ةصدد كل منظم يف يوضح ذلك، حالة إرسال بيان االتصال إىل أكثر من منظمة يف - ةـمالحظ

 حالة طلب اختاذ إجراء. يف توضيح التاريخ املطلوب للرد 7)

 إدراج اسم وعنوان الشخص الذي ميكن االتصال به. 8)

ينبغي أن يكون نص بيان االتصال موجزًا وواضحًا وخاليًا من املصطلحات التقنية بقدر  - ةـمالحظ
 اإلمكان.
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ل ينبغي أفرقة قطاع تنمية االتصاالت بينبغي عدم تشجيع بيانات االتصال فيما بني  - ةـمالحظ
 الرمسية. حل املشاكل عن طريق االتصاالت غري

 مثال لبيان االتصال:

 لقطاع تنمية االتصاالت 2للجنة الدراسات  B/2و 1للجنة الدراسات  A/1 :املسائل

 B/2قطاع تنمية االتصاالت أو فريق املقرر املعين باملسألة ل X رئيس جلنة الدراسات :املصدر

 2014جنيف، سبتمرب  :االجتماع

ال صادر] بيان اتص حالة يف نهائيالوعد املموعد أقصاه [ يف طلب معلومات/تعليقات :املوضوع
لقطاع االتصاالت الراديوية/قطاع  1/4الرد على بيان االتصال الوارد من فرقة العمل  –

 تقييس االتصاالت

  ]اسم الرئيس أو مقرر املسألة [الرقم :االتصالجهة 
 اهلاتف/الفاكس/الربيد اإللكرتوين

 

 

 

 

 



 191 المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 

 )2014ديب،  يف املراَجع( 1رار ـبالق 5ق ـملحال

 مقررال بمهامقائمة 

جلنة  يف وضع خطة عمل بالتشاور مع فريق املتعاونني. وينبغي استعراض خطة العمل دورياً  1
 يلي: الدراسات وأن تتضمن اخلطة ما

 ا؛قائمة املهام اليت يتعني استكماهل -

 التواريخ املستهدفة ملراحل العمل اهلامة؛ -

 ؛النواتجذلك عناوين وثائق  يف النتائج املتوقعة، مبا -

 االتصال املطلوب مع األفرقة األخرى واجلداول الزمنية لالتصال إن كانت معروفة؛ -

حلصول على ا االجتماع املقرتح (االجتماعات املقرتحة) لفريق املقرر والتواريخ التقريبية مع طلب -
 الرتمجة الفورية إن كانت مطلوبة.

اعتماد أساليب العمل املالئمة للفريق. وجيري التشجيع بشدة على معاجلة الوثائق إلكرتونياً  2
(EDH) .واستعمال الربيد اإللكرتوين والفاكس لتبادل اآلراء 

ملالئم إذا وقت اال يف العمل كرئيس جلميع اجتماعات فريق املتعاونني وإرسال إشعار مسبق 3
 استلزم األمر عقد اجتماعات خاصة لفريق املتعاونني.

 أو غريهم من املتعاونني حسب كمية العمل. املقررتفويض أجزاء من العمل إىل نواب  4

بالغه حالة عدم وجود تقدم إل ويف إدارة جلنة الدراسات بتقدم العمل.فريق إعالم  يف االنتظام 5
اجتماعني للجنة ينبغي أن يقدم املقرر رغم ذلك تقريرًا يوضح األسباب  إىل جلنة الدراسات بني أي

احملتملة لعدم وجود تقدم. وينبغي تقدمي التقارير قبل اجتماع جلنة الدراسات بشهرين على األقل لتمكني 
 الرئيس ومكتب تنمية االتصاالت من اختاذ اخلطوات الالزمة للقيام بالعمل الالزم بشأن املسألة.
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عالم جلنة الدراسات بتقدم األعمال من خالل التقارير املقدمة إىل اجتماعات جلنة الدراسات. إ 6
ائية (يف حالة إحراز تقدم كبري مثل استكمال مشروع  يف وينبغي أن تكون التقارير شكل مسامهات 

 مؤقتة. وثائق التوصيات أو استكمال مشروع التقرير) أو

أعاله متماثالً بقدر اإلمكان مع الشكل  6و 5الفقرتني  يف ي املذكورينبغي أن يكون التقرير املرحل 7
 من هذا القرار. 2 من القسم 3.11 الفقرة يف الوارد

التأكد من تقدمي بيانات االتصال بأسرع ما ميكن بعد كل االجتماعات مع إرسال نسخ إىل  8
ات ت االتصال املعلومرؤساء جلان الدراسات ومكتب تنمية االتصاالت. وجيب أن تتضمن بيانا

تنمية االتصاالت أن ملكتب . وميكن 1 بالقرار 4 امللحق يف املبني االتصال"بيان "منوذج  يف املوصوفة
 توزيع بيانات االتصال. يف املساعدةم ديق

 .اإلشراف على نوعية النصوص حىت يتم تقدمي النص النهائي للموافقة عليه 9
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 )2014، يبد يف املراَجع( 2رار ـالق

 إنشاء لجان الدراسات

 ،)2014، ديبإن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 اعتباره يف إذ يضع

كل جلنة دراسات لتجنب االزدواج بني جلان   الختصاصات وضع تعريف واضح أنه يتعّني  أ ) 
من  209Aم  بالرقاملنشأة عمالً  االحتاد يف التابعة لقطاع تنمية االتصاالتاألفرقة  الدراسات وغريها من

من  16املادة  يف كما هو منصوص عليه  ولكفالة متاسك برنامج العمل الشامل للقطاعاتفاقية االحتاد 
 االتفاقية؛

أنه، إلجراء الدراسات املسندة إىل قطاع تنمية االتصاالت، من املالئم إنشاء جلان دراسات  ب) 
جمال  يف لدراسة مسائل حمددة تركز على مهام معينة تفاقيةاالمن  17 املادة يف على النحو املنصوص عليه

لفرتة االعتبار اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد وأهدافه ل يف االتصاالت وذات أولوية للبلدان النامية، آخذة
ية خطوط توجيهية و/أو توصيات لتنم شكل تقارير و/أو يف ، وإعداد النواتج ذات الصلة2019-2016
 علومات واالتصاالت؛/تكنولوجيا املاالتصاالت

ا قطاع تنمية االتصاالت  قدر اإلمكان ضرورة جتنب االزدواج ج) بني الدراسات اليت يقوم 
ا القطاعان اآلخران  االحتاد؛ يف والدراسات اليت يقوم 

التوصل إىل نتائج ناجحة للدراسات بشأن املسائل اليت اعتمدها املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  د )
 ) وأسندها إىل جلنيت الدراسات،2010، آباد حيدر(

 يقـرر

لى واضحة عواختصاصات دراسات، لكل منهما مسؤوليات  جلنيتأن ينشئ داخل القطاع  1
 القرار؛ ذا 1 امللحق يف النحو املوضح
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 ذا املؤمتربدراسة املسائل اليت يعتمدها هواألفرقة التابعة هلا  أن تقوم كل جلنة من جلان الدراسات 2
ذا القرار واملسائل املعتمدة بني مؤمترين عامليني لتنمية  2 امللحق يف ويسندها إليها على النحو املوضح
 ؛هلذا املؤمتر )2014 ،ديب يف املراَجع( 1 القرار يف االتصاالت، وفقاً لألحكام الواردة

باشرًا من م مرتابطة ترابطاً أن تكون مسائل جلان الدراسات وبرامج مكتب تنمية االتصاالت  3
ا واستخدام الوثائق الصادرة عن برامج مكتب تنمية االتصاالت وجلان الدراسات  أجل حتسني التعريف 
بشكل يتيح استفادة جلان الدراسات وبرامج مكتب تنمية االتصاالت من أنشطة كل منهما ومواردمها 

ما؛  وخرب

 ؛األمانة العامةو  أن تستفيد جلان الدراسات من نواتج القطاعني اآلخرين 4

ا حسبما يكون  5 أن تطلع جلان الدراسات أيضاً على مواد االحتاد األخرى مما يتصل باختصاصا
 مالئماً؛

ع اجلوانب املتعلقة باملوضوع واألهداف والنتائج املتوقعة متشيًا م مجيع يف أن تنظر كل مسألة 6
 الربنامج املعين؛

 ذا القرار. 3امللحق  يف ونواب الرؤساء الواردة أمساؤهم أن يتوىل إدارة جلان الدراسات الرؤساء 7
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 )2014، ديب يف املراَجع( 2رار ـبالق 1ق ـملحال

 االتصاالت تنمية قطاع دراسات لجنتيمجال اختصاص 

 1 الدراسات لجنة 1

 لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمؤاتية تهيئة بيئة تمكينية 
يا املعلومات الوطنية لالتصاالت/تكنولوجالتنظيمية والتقنية السياسات واالسرتاتيجيات وضع  -

متّكن البلدان من االستفادة إىل أقصى حد من القوة الدافعة اليت  واالتصاالت
لسحابية النطاق العريض واحلوسبة ا ذلك يف ، مبالالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 .بوصفها حمركاً للنمو املستدام ومحاية املستهلكني،
السياسات االقتصادية وطرائق حتديد تكلفة اخلدمات املتعلقة بالشبكات الوطنية  -

 لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
 ة.املناطق الريفية والنائي يف النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -
وذوي االحتياجات اخلاصة إىل خدمات االتصاالت/تكنولوجيا  ةنفاذ األشخاص ذوي اإلعاق -

 املعلومات واالتصاالت.
ذلك االنتقال اجلاري من اإلذاعة  يف جمال إدارة الطيف، مبا يف احتياجات البلدان النامية -

فة باإلضا ،ب الرقميةواستخدام املكاس ،التلفزيونية التماثلية إىل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
 إىل أي حتول رقمي مرتقب.

 2 الدراسات لجنة 2

 الطوارئ حاالت في واالتصاالت السيبراني واألمن واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات
 المناخ تغيّر مع والتكيّف

 اخلدمات والتطبيقات اليت تدعمها االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. -
 مال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.استع يف بناء الثقة واألمن -
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لى البلدان ختفيف أثر تغري املناخ ع يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/استخدام  -
ا، واختبار حال وقوعه يف واإلغاثة هاالتخفيف من آثار ، والتأهب للكوارث الطبيعية و النامية

 املطابقة وقابلية التشغيل البيين.

 .شري للمجاالت الكهرمغنطيسية وسالمة التخلص من املخلفات اإللكرتونيةالتعرض الب -

قييس ت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع مراعاة نتائج دراسات قطاعياالتصاالت/تنفيذ  -
 االتصاالت الراديوية وأولويات البلدان النامية.االتصاالت و 
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 )2014 ديب، يف املراَجع( 2 بالقـرار 2 ملحـقال

 االتصاالت لتنمية العالمي المؤتمر أسندها التي المسائل
 االتصاالت تنمية الدراسات لقطاع لجنتي إلى

 1 لجنة الدراسات

ىل لالنتقال من الشبكات القائمة إ اجلوانب التقنية والتنظيمية والسياساتية: 1/1 المسألة -
املتنقلة  لك شبكات اجليل التايل واخلدماتذ البلدان النامية، مبا يف شبكات النطاق العريض يف

 بروتوكولوتنفيذ اإلصدار السادس من  (OTT) غري التقليدية املقدمة عرب اإلنرتنتاخلدمات و 
 اإلنرتنت

، من ذلك االتصاالت املتنقلة الدولية يف مبا عريض النطاقالنفاذ ت تكنولوجيا: 2/1المسألة  -
 النامية أجل البلدان

 ةالفرص والتحديات اليت تواجهها البلدان الناميإىل احلوسبة السحابية:  لنفاذا: 3/1مسألة ال -
 كاتاملتعلقة بشب اخلدمات تكاليف حتديدوطرائق  االقتصادية السياسات: 4/1 المسألة -

 (NGN) لتايلا اجليل شبكات فيها الوطنية، مبا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 واملناطق ةالريفي واالتصاالت للمناطق املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت توفري: 5/1 المسألة -

 النائية

 صاديةاالقت واألسس واللوائح القوانني: وحقوقه ومحايته توعية املستهلك: 6/1المسألة  -
 املستهلكني وشبكات

نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات اخلاصة إىل خدمات : 7/1 المسألة -
 واالتصاالت ت/تكنولوجيا املعلوماتاالتصاال

فحص اسرتاتيجيات وطرائق االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية : 8/1المسألة  -
 وتنفيذ خدمات جديدة لألرض

 الطيف إدارة يف النامية، البلدان سيما ال البلدان، مشاركة: 9القرار 
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 2لجنة الدراسات 

 السيبراني واألمن واالتصاالت المعلومات نولوجياتك بتطبيقات المسائل المتصلة
تمع الذكي: التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل تطبيقات : 1/2مسألة ال - إقامة ا

 واالتصاالت املعلومات ياتكنولوج
ألغراض الصحة  /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاملعلومات واالتصاالت :2/2المسألة  -

 اإللكرتونية
ة من أجل بناء ثقاف تأمني شبكات املعلومات واالتصاالت: أفضل املمارسات :3/2مسألة ال -

 األمن السيرباين
 يل البيينتنفيذ برامج املطابقة وقابلية التشغل البلدان الناميةإىل ساعدة تقدمي امل: 4/2سألة الم -

 حاالت الطوارئ في المسائل المتصلة بتغير المناخ والبيئة واالتصاالت
 التأهب أجل من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استعمال: 5/2المسألة  -

 من آثارها والتصدي هلا تخفيفاللكوارث و ل
 تغري املناخو  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: 6/2المسألة  -
للمجاالت  متعلقة بالتعرض البشرياالسرتاتيجيات والسياسات ال: 7/2المسألة  -

 يسيةالكهرمغنط
 اسرتاتيجيات وسياسات لسالمة التخّلص من مواد خملفات: 8/2 المسألة -

 إعادة استخدامهاأو  االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 مواضيع الدراسة اليت تتناوهلا جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالتتعيني : 9/2المسألة  -

 خاصة للبلدان النامية وقطاع االتصاالت الراديوية واليت تتسم بأمهية
 .من خطة عمل ديب 5القسم  يف ميكن االطالع على التعريف الكامل للمسائل - ةـمالحظ
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 )2014 ديب، يف املراَجع( 2رار ـبالق 3ق ـملحال
 الرؤساء ونواب الرؤساء قائمة

 1 الدراسات لجنة
 كيلفان (الواليات املتحدة األمريكية)ا السيدة روكسان م الرئيس:

 ب الرئيس:نوا
 بيسو (مجهورية كوت ديفوار)-السيدة رجيينا فلور أسومو

 ي (مجهورية الكامريون)جالسيد بيرت نغوان مبين
 السيد فيكتور مارتينيز (مجهورية باراغواي)

 زويال البوليفارية)السيدة كالميري كارودزا رودريغيز (مجهورية فن
 (اململكة األردنية اهلامشية) الرماضنيالسيد وسام 

 السيد أمحد عبد العزيز جاد (مجهورية مصر العربية)
 السيد نغوين كوي كويني (مجهورية فيتنام االشرتاكية)

 السيد ياسوهيكو كاواسومي (اليابان)
 السيد فادمي كابتور (أوكرانيا)

 السيد أملاز تيلينباييف (مجهورية قريغيستان)
 (إسبانيا) السيدة بالنكا غونزاليس

 2لجنة الدراسات 
 السيد أمحد ريزا شرفات (مجهورية إيران اإلسالمية) لرئيس:ا

 نواب الرئيس:
 كامارا (مجهورية غينيا)-السيدة أميناتا كيبا

 السيد كريستوفر كيمي (مجهورية كينيا)
 السيدة سيلينا ديلغادو (نيكاراغوا)

 السيد ناصر املرزوقي (اإلمارات العربية املتحدة)
 رية السودان)(مجهو جيالين السيد نادر أمحد 

 السيدة كي وانغ (مجهورية الصني الشعبية)
 السيد أناندا راج كانال (مجهورية نيبال االحتادية الدميقراطية)

 السيد إيفغيين بوندارينكو (االحتاد الروسي)
 السيد هينادز أسيبوفيتش (مجهورية بيالروس)

 السيد بيتكو كانتشيف (مجهورية بلغاريا)
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 )2014 ديب، يف املراَجع( 5 القـرار

 االتحاد أنشطة في 1النامية البلدان مشاركة تعزيز

 ،)2014 ديب،( االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر إن

 اعتباره يف يضعإذ 

 ويةتق بشأن املفوضني املندوبني ملؤمتر) 2010 غواداالخارا، يف املراجعني( 123و 25 القرارين ) أ 
 دمة؛املتق والبلدان النامية البلدان بني قييسيةالت الفجوة وسد لالحتاد اإلقليمي احلضور

 لصاحل اصةاخل التدابري بشأنملؤمتر املندوبني املفوضني ) 2010 غواداالخارا، يف املراَجع( 30 القرار )ب
 (LLDC)والبلدان النامية غري الساحلية  النامية (SIDS) الصغرية اجلزرية والدول (LDC) منواً  البلدان أقل

ا متر اليت والبلدان  انتقالية؛ مبرحلة اقتصادا

 يعلتشج املفوضني املندوبني ملؤمتر) 2010 غواداالخارا،( 170و 169و 167و 166 القرارات )ج
ا القطاعات يف وأعضائها النامية البلدان مشاركة وتيسري  ؛االحتاد أنشطة يف األكادميية وهيئا

 تنمية يف لالتصاالت الدويل االحتاد دور نبشأ) 2010 غواداالخارا، يف املراَجع( 135 القرار ) د
 وتنفيذ النامية للبلدان واملشورة التقنية املساعدة وتقدمي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 الصلة؛ ذات واألقاليمية واإلقليمية الوطنية املشاريع

 

  
                                            

ا متر ليتا والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان النامية الصغرية اجلزرية والدول منواً  البلدان أقل تشمل  1  اقتصادا
 .انتقالية مبرحلة
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 تنمية بشأن اديويةالر  االتصاالت جلمعية) 2012 جنيف، يف املراَجع( ITU-R 7 القرار ) ه
 االحتاد؛ يف االتصاالت تنمية قطاع مع والتعاون االتصال ذلك يف مبا االتصاالت

 شأنب االتصاالت لتقييس العاملية للجمعية) 2012 ديب، يف عةاملراجَ ( 74و 59و 54 القرارات ) و
 االتصاالت قييست اعقط عمل يف هلا التابعني القطاع وأعضاء النامية البلدان مشاركة حتسني إىل احلاجة

 باالحتاد؛

 رتاتيجياالس االستعراض بشأن االتصاالت لتقييس العاملية للجمعية) 2012 ديب،( 82 القرار ) ز
بغية تعزيز مشاركة البلدان  (ITU-T) لالتصاالت الدويل لالحتاد االتصاالت تقييس لقطاع واهليكلي
 أنشطة االحتاد، يف النامية

 يعرتف وإذ

 الصغرية اجلزرية والدول منواً  البلدان أقل سيما ال النامية، البلدان تواجهها اليت ملتعددةا بالصعاب ) أ 
ا متر اليت والبلدان الساحلية غري النامية والبلدان النامية  ختضع اليت والبلدان انتقالية، مبرحلة اقتصادا
دية فّعالةال مشاركتها تأمني يف ميزانيتها، يف صارمة لقيود  وجلان االتصاالت ميةتن قطاع عمالأ يف وا

 الدراسات؛

 املتقدمة لبلدانا مصلحة حيقق ومتوازن متناسق حنو على العاملية االتصاالت شبكات تنمية بأن )ب
 السواء؛ على والنامية

 التنمية قطاع يف الدراسات جلان أعمال يف باملشاركة النامية للبلدان تسمح آلية تعيني بضرورة )ج
 األعمال؛ هذه يف واملسامهة

 وخباصة لنامية،ا البلدان من قرباً  أكثر الدراسات تنمية قطاع دراسات جلنيت عمل يكون أن أمهيةب ) د
 ؛الفعلياحلضور  فيها يتعذر اليت احلاالت تلك يف

 مكتب أجراه لذيا عن بُعد للمشاركة التجرييب االختبارإطار  يف حتققت اليت املشجعةبالنتائج  ) ه
 املاضية،الدراسية  الفرتة خالل (BDT) االتاالتص تنمية

  



  المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 202

 منه واقتناعاً 

 االحتاد؛ أعمال يف النامية البلدان مشاركة تعزيز بضرورة ) أ 

 هذه يف لالحتاد التابعة املناطق ومكاتب اإلقليمية املكاتب تؤديه أن ميكن الذي التكاملي بالدور )ب
 ،املهمة

 االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف أن يقرر

 لدراساتا جلان اجتماعات عقد على املتوفرة، املالية احلدود ويف عملياً  اإلمكان قدر بالعمل 1
 على امداوال تقتصر أن وعلى جنيف، خارج للقطاع، التابعة العمل وورش والندوات واملنتديات
 النامية؛ انلدللب الفعلية واألولويات احلاجات عن تعرب واليت أعماهلا جداول يف املدرجة املوضوعات

 ليمي،اإلق املستوى وعلى املقر يف االستشاري، وفريقه القطاع مشاركة على يعمل بأن 2
 الدراسات انجل يدعو وأن تنفيذها ويف االتصاالت لسياسات العاملية للمنتديات التحضريات يف

 ذلك، يف للمشاركة

 كذلك  االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف

 قييست مكتب ومدير الراديوية االتصاالت مكتب مدير مع الوثيق بالتعاون يعمد، بأن 1
 ألعمال حضريالت يف النامية البلدان ملساعدة والوسائل السبل أفضل وتنفيذ حبث إىل االتصاالت،
 ومؤمتراته مجعياتهو  للقطاع االستشارية اهليئات أعمال يف وخاصة بنشاط فيها واملشاركة الثالثة القطاعات

 قطاع يف الدراسات جلان ألعمال بالنسبة األخص وعلى النامية البلدان م يتال دراساته جلان ويف
 ؛أعاله "اعتباره يف يضع إذ" قسم يف إليها املشار القرارات ، متاشياً معالتقييس
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اعلة واجلهات الف القطاعات وأعضاء النامية البلدان مشاركة زيادة كيفية  عن دراسات بإجراء 2
 االتصاالت؛ تنمية قطاع أعمال يف النامية البلدان من التاالتصاجمال  يف األخرى

 إىل املمكنة، األخرى التمويل مصادر مراعاة ومع املتاحة املالية احلدود يف منحاً، يقدم بأن 3
 للقطاعات االستشارية واألفرقة الدراسات جلان اجتماعات حيضرون الذين النامية البلدان من املشاركني
 ذلك دام ما رأكث أو متتابعني اجتماعني احلضور يشمل أن على اهلامة، الجتماعاتا من وغريها الثالثة
 ممكناً؛

 وتيسري شجيعلت اإللكرتونية العمل وأساليب عن بُعد واالجتماعات املشاركة تعزيز يواصل بأن 4
 االتصاالت، تنمية قطاع عمل يف النامية للبلدان الكاملة املشاركة

 الراديوية واالتصاالت تصاالتاال تقييس مكتيب مديري يدعو

 بلدان نم احملليني اخلرباء من أكرب عدد إشراك لتيسري جنيف خارج االجتماعات عقد تشجيع إىل
 جنيف، عن بعيدة ومناطق

 إليها واملنتسبني القطاعات وأعضاء األعضاء الدول يدعو

 169 القرارين يف املعتمدة راءاتاإلج إىل استناداً  االحتاد أنشطة يف املشاركة زيادة أو املشاركة إىل 1
 املفوضني؛ املندوبني ملؤمتر) 2010 غواداالخارا،( 170و

 ملناصب رشحنيم تعيني يف ، رهنًا باألحكام ذات الصلة من دستور االحتاد واتفاقيته،النظر إىل 2
لقطاعات ل التابعة األخرى واألفرقة الدراسات وجلانللقطاعات  االستشارية األفرقة رؤساء ونواب رؤساء

 املفوضني؛ املندوبني ملؤمتر) 2010 غواداالخارا،( 166 القرار اعتمده الذياملنصف  التوزيع ألسلوب وفقاً 
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ا تعزيز إىل 3  ،القرار هذا لتنفيذ بالنسبة لالحتاد، اإلقليمية املكاتب مع تعاو
 العام األمني من يطلب

 مصادر أيضاً  يقرتح وأن القرار، اهذ لتنفيذ احملتملة املالية ارباآلث املفوضني املندوبني مؤمتر يرفع تقرير إىل أن
 ،ممكنة أخرى متويل

 املفوضني املندوبني مؤمتر يدعو
 الصلة؛ ذات يةاملال واحلدود امليزانية أسس إقراره لدى القرار هذا لتنفيذ الالزم االهتمام إيالء إىل 1
 (BDT) االتصاالت تنمية مكتب تزويدب لالحتاد، املالية اخلطة اعتماد لدى القيام، إىل 2

 .االتصاالت نميةت قطاع أنشطة يف ومشاركتها النامية البلدانزيادة حضور  لتسهيل الالزمة باالعتمادات
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 )2014ديب،  يف املراَجع( 8القـرار 

 جمع المعلومات واإلحصاءات ونشرها

 ،)2014ديب، ( إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

 يذكِّرإذ 

 االتصاالت؛ لتنمية العاملي للمؤمتر) 2010 آباد، حيدر يف املراَجع( 8 بالقرار أ ) 

) ملؤمتر املندوبني املفوضني حول الرقم القياسي 2010غواداالخارا  يف املراَجع( 131 بالقرار ب)
تمعية، (ICT) لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ومؤشرات التوصيلية ا

 اعتباره يف إذ يضعو 

 يةالدول واإلحصاءات للمعلومات الرئيسي املصدر باعتباره (ITU-D) االتصاالت تنمية قطاع أن )أ  
بينها وتبادهلا  مجع املعلومات والتنسيق يف لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يؤدي دوراً أساسياً 

 ؛وحتليلها

 بياناتوخاصة قاعدة  (BDT) مية االتصاالتاملوجودة لدى مكتب تن البياناتأمهية قواعد  )ب
 التنظيمية؛البيانات وقاعدة  (WTI)العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  املؤشرات

/تكنولوجيا مثل تقرير تنمية االتصاالتاليت ينشرها قطاع التنمية  التحليلية تقاريرالفائدة  )ج
 حاجتاهات اإلصال تقاريرو ر قياس جمتمع املعلومات وتقريالعامل  يف املعلومات واالتصاالت

 ،االتصاالت يف

 اعتباره كذلك يف وإذ يضع

 رعة هائلة؛جيري بستكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على املستوى الوطين  أن إصالح قطاع )أ  

 ،ريهاغالسياسة العامة ختتلف من بلد إىل آخر وأن البلدان ميكن أن تستفيد من جتارب  نـُُهجأن  ب)
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 وإذ يعرتف

اإلحصاءات، و كمركز لتبادل املعلومات عمله  من خالل  ،بأن مكتب تنمية االتصاالت يستطيع ) أ 
 سياستها العامة الوطنية؛ بكل وعي أن ختتارأن يساعد الدول األعضاء 

 ؛هذا اجلهد إلجناحه يف الةمشاركة فعّ رك ابأنه جيب على البلدان أن تش ب)

 أن لوحيدا القياسي والرقم املؤشرات مجيع على أن تؤكد تونس عمل برنامج يف 116 الفقرة بأن ج)
 تعاونية طريقةب اإلحصاءات حتسني لضرورة مراعاة الوطنية، والظروف التنمية مستويات خمتلف تراعي
 ازدواجية، وغري التكاليف حيث من وفّعالة

 كذلكوإذ يعرتف  

 أعمال جلان الدراسات يف للغاية ةمفيدصاالت إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتبأن  أ ) 
 رصد وتقييم تطورات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقياس الفجوة الرقمية؛على  مساعدة االحتاد ويف

املسؤوليات اجلديدة امللقاة على عاتق قطاع تنمية االتصاالت بالنسبة هلذا املوضوع عمالً بربنامج  ب)
 ،120 إىل 112 رات منعمل تونس، وعلى األخص الفق

 مدير مكتب تنمية االتصاالت يقرر أن يكلف

 ؛الكافية مع إعطائه األولوية الالزمةهذا النشاط بتأمني املوارد دعم  يف يستمرأن ب 1

تعلق ي العمل عن كثب مع الدول األعضاء لتقاسم أفضل املمارسات فيما يف باالستمرار 2
 لومات واالتصاالت على الصعيد الوطين؛بالسياسات واسرتاتيجيات تكنولوجيا املع

 عاملية وإقليمية ليةحتليإصدار تقارير  ويف البلدان عنإجراء الدراسات االستقصائية  يف االستمرارب 3
 :وخاصة بشأن املوضوعات التالية املكتسبة،تربز الدروس املستفادة واخلربات 

 قطاع االتصاالت؛ يف صالحاإل اجتاهات •
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 ؛على الصعيدين اإلقليمي والدويل العامل يف التاالتصا تطورات •

 ؛(ITU-T) اداالحت يف االتصاالت قييسالسياسات التعريفية بالتعاون مع قطاع ت توجهات •

هجيات من الدول األعضاء استناداً إىل منالرمسية املقدمة باالعتماد بالدرجة األوىل على البيانات  4
ا دولياً؛ وال  حال عدم توفر هذه املعلومات؛ يف صادر أخرى إالجيوز استعمال م معرتف 

تمعية وجتميعها واملشاركة 5 اسية لقياس اجلهود تطوير املؤشرات األس يف بوضع مؤشرات التوصيلية ا
 اليت تبذل من أجل إقامة جمتمع املعلومات، وبالتايل توضيح أبعاد الفجوة الرقمية واجلهود اليت تبذهلا البلدان

 لفجوة؛النامية لسّد ا

مبتابعة تطوير املنهجيات ذات الصلة باملؤشرات وحتسينها وأساليب مجع املعلومات عرب التشاور  6
العاملية ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  الندوةمع الدول واخلرباء وخصوصًا من خالل 

 ؛(WTIS) واالتصاالت

كنولوجيا عية والعمل على أن تراعي مؤشرات تبالقيام باالستعراض واملراجعة ومتابعة املقارنة املرج 7
والرقم القياسي الوحيد وسلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  (IDI) املعلومات واالتصاالت

التطور الفعلي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع مراعاة خمتلف مستويات التنمية والظروف 
تمعالوطنية تطبيقاً لنتائج القمة العا  املعلومات؛ ملية 

بتشجيع البلدان على جتميع املؤشرات واملعلومات اإلحصائية اليت توضح الفجوات الرقمية على  8
قدر  املستوى الوطين وكذلك اجلهود املبذولة من خالل الربامج املختلفة لسد هذه الفجوة، على أن يبنيَّ 

األشخاص ذوي اإلعاقة وخمتلف القطاعات اإلمكان تأثري ذلك على قضايا املساواة بني اجلنسني و 
 االجتماعية؛

االت الشراكة من أجل قياس تكنولوجيا املعلومات واالتص يف بتقوية دور قطاع تنمية االتصاالت 9
املناقشات واألنشطة  يف اللجنة التوجيهية وعن طريق املشاركة النشطة يف يكون عضواً  ألغراض التنمية بأن

دف إىل حتقيق األ  للشراكة؛ هداف الرئيسيةاليت 
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تصاالت ووضع قطاع تنمية االاإللكرتوين لوقع امل يف بتوفري اإلحصاءات واملعلومات التنظيمية 10
 ة؛تستطيع احلصول على هذه املعلومات بالوسائل اإللكرتوني آليات وإجراءات مناسبة للبلدان اليت ال

واملؤسسات  احلكومات يف ب املصلحةبتشجيع الدول األعضاء على أن جتمع بني خمتلف أصحا 11
تمع املدين من أجل إذكاء الوعي على الصعيد الوطين بشأن أمهية إعداد بيانات رفيعة  األكادميية وا

 اجلودة ونشرها ألغراض السياسة العامة؛

بتقدمي املساعدة التقنية للدول األعضاء من أجل مجع إحصاءات تكنولوجيا املعلومات  12
شكل خاص عرب االستقصاءات الوطنية، ومن أجل تطوير قواعد البيانات الوطنية احملتوية واالتصاالت وب

 على اإلحصاءات واملعلومات التنظيمية والسياسات؛

يتعلق بالبلدان  بوضع مواد تدريبية وتنظيم دورات تدريبية عن إحصاءات جمتمع املعلومات فيما 13
 مع أعضاء الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات النامية، مع االهتمام بالتعاون عند االقتضاء

 التنميةو  التعاون ومنظمة املتحدة باألمم اإلحصاءات دائرةذلك  يف واالتصاالت من أجل التنمية؛ مبا
 ؛(OECD) االقتصادي امليدان يف

 ببتوحيد مجيع قواعد املعلومات واإلحصاءات مبوقع مكتب تنمية االتصاالت على شبكة الوي 14
من برنامج عمل تونس  118و 117و 116و 115و 114و 113الفقرات  يف استجابًة لألهداف املبينة

 من برنامج عمل تونس؛ 120و 119وبأن يقوم مكتب تنمية االتصاالت بدور رئيسي بالنسبة للفقرتني 

جيا وضع مؤشرات لتقييم أثر تكنولو  يف مبساعدة البلدان اليت يوجد فيها سكان أصليون 15
 8لفقرة جيما يف يؤدي إىل حتقيق األهداف الواردة ملعلومات واالتصاالت على الشعوب األصلية، مماا

 من خطة عمل جنيف؛

ذا الشأن وعلى األخص قسم اإلحصاء  16 مبواصلة التعاون مع اجلهات الدولية ذات العالقة 
يدان امل يف ون والتنميةوسائر املنظمات الدولية واإلقليمية، مثل منظمة التعا باألمم املتحدة،

، املهتمة جبمع ونشر املعلومات واإلحصاءات ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات (OECD) االقتصادي
 واالتصاالت؛
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 بالتشاور بانتظام مع الدول األعضاء بشأن حتديد مؤشرات ومنهجيات مجع البيانات؛ 17

 اتاملعلوم جمتمع إحصاءات أجل نم وطنية مراكز إنشاء يف ودعمها األعضاء الدول بتشجيع 18
 القائمة؛ املراكز تطوير ويف

 عقب اختتام هذا املؤمتر، من خالل عقد اجتماع للخرباء تطبيق هذا القرار مباشرةً  يف البدء 19
 غضون ثالثة أشهر بغية رسم خارطة الطريق لعملية املراجعة، وضمان أخذ النتائج بعني االعتبار يف
 حدود امليزانية املتوفرة ملكتب تنمية االتصاالت، يف أقرب وقت ممكن، يف

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

هود بتقدمي  يف إىل املشاركة بنشاط 1  االخنراط بنشاطوب ،املطلوبةاملعلومات اإلحصاءات و هذا ا
ات يمناقشات مع مكتب تنمية االتصاالت بشأن مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومنهج يف

 مجع البيانات؛

إىل إرساء أنظمة أو اسرتاتيجيات وطنية تعزيزًا لتجميع املعلومات اإلحصائية املتصلة  2
 واالتصاالت؛ باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات

جمال السياسات ذات التأثري اإلجيايب على مؤشرات تكنولوجيا  يف إىل املسامهة باخلربات 3
 ؛املعلومات واالتصاالت

 على ستخدمةاملاألساليب  مع اإلحصائية البيانات جلمع احمللية أنظمتهم مواءمةعمل على إىل ال 4
 الدويل، املستوى

 يشجع

ت ذات الصلة املعلوماالدعم و  تقدمي يف على التعاونووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة الوكاالت املاحنة 
 .عن أنشطتها
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 )2014 ديب، يف املراَجع( 9 القـرار

 الطيف إدارة في النامية، البلدان سيما ال البلدان، مشاركة

 ،)2014 ديب،( االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر إن

 اعتباره يف يضع إذ

 تستعمل اليت اجلديدة أو القائمة التطبيقات إىل بالنسبة الطيف، على املتزايد الطلب أن ) أ 
 نادر؛ مورد ىلإ باستمرار االحتياجات تزايد يعين الراديوية، االتصاالت

 إحداث التحتية، والبىن التجهيزات يف االستثمارات بسبب األحيان، من كثري يف الصعب من أن )ب
 الطويل؛ املدى يف إال للطيف احلايل االستعمال يف كربى  تغيريات

 مشاكل ضلبع جديدة حلول إىل للتوصل جديدة تكنولوجيات استحداث إىل دفعت السوق أن )ج
 التنمية؛

 لراديو؛ا لوائح مبوجب الدولية االلتزامات تراعي أن ينبغي الوطنية االسرتاتيجيات أن ) د

 ميدان يف العاملية التغريات االعتبار يف تأخذ أن أيضاً  الوطنية االسرتاتيجيات على أن ) ه
 التكنولوجية؛ والتطورات واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

 ف؛الطي إىل النفاذ عملية تسهل قد التقاسم إمكانيات ادةوزي التقنية االبتكارات أن ) و

 موضع يف القطاع هذا فإن (ITU-R) الراديوية االتصاالت قطاع جيريها اليت األعمال حبكم أن ) ز
 الصعيد على يفالط استعمال واجتاهات الراديوية االتصاالت تكنولوجيا عن املعلومات توفري من ميّكنه

 العاملي؛

 النامية البلدان مشاركة تيسري من ميّكنه موضع يف (ITU-D) االتصاالت ميةتن قطاع أن )ح
 اليت النامية دانالبل إىل القطاع هذا أنشطة بعض نتائج وتبليغ الراديوية االتصاالت قطاع أنشطة يف

 تطلبها؛
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 ياتسرتاتيجاال بوضع النامية البلدان يف الطيف إدارة على للقائمني تسمح املعلومات هذه أن )ط
 الطويل؛ أو املتوسط املدى على ا اخلاصة الوطنية

 غريهاو  الرتددات تقاسم دراسات من االستفادة من النامية البلدان متكن قد املعلومات هذه أن )ي
 الراديوية؛ االتصاالت قطاع إطار يف جتري اليت األخرى التقنية الدراسات من

 ذلك يف امب النامية، البلدان من العديد يف الطيف ةإدار  جمال يف إحلاحاً  املشاكل أكثر إحدى أن )ك
 (LLDC) الساحلية غري النامية والبلدان (SIDS) النامية الصغرية اجلزرية والدول (LDC) منواً  البلدان أقل

ا متر اليت والبلدان  على املستحقة الرسوم حلساب طرائق وضع مشكلة هي انتقالية، مبرحلة اقتصادا
 الراديوية؛ داتالرتدطيف  استعمال

 التعاون أواصر لتوطيد أساساً  تشكل أن ميكن األطراف املتعددة أو الثنائية أو اإلقليمية االتفاقات أن )ل
 الراديوي؛ الطيف جمال يف

 الراديوية تاالتصاال تطبيقاتل املتزايد الطلبتلبية  إىل يؤدي أن ميكن 1الطيف توزيع إعادة أن ) م
 والقائمة؛ اجلديدة

 إدارة عملية ملدع الفعّ  حنو على الطيف مراقبة مرافق استعمال على تنطوي الطيف راقبةم أن )ن
 الرتددات وزيعلت التقين الدعم وتوفري ،الطيف ختطيط ألغراض ،الطيف استعمال وتقييم ،الطيف

 الضار؛ التداخل حاالت وتسوية ،وختصيصها

 النفاذ جعل إىل احلاجة مراعاة يتعني الطيف، إدارة جمال يف املمارسات أفضل دراسة عند أنه )س
 لنامية،ا البلدان يف سيما ال املنخفض، الدخل ذوي للسكانالتكلفة  ميسور العريض النطاق إىل

 

 

  
                                            

 .SM.1603 R-ITUالتوصية  يشار أيضاً إىل إعادة النشر مبصطلح إعادة التوزيع، على النحو املذكور يف  1
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 يعرتف وإذ

 أراضيها؛ على الطيف استعمال إدارة يف السيادة حق دولة لكل بأن ) أ 

 ميكن اليت اميةالن البلدان جانب د منأنشطة االحتا يف الفّعالة املشاركة إىل الشديدة باحلاجة )ب
موعات خالل ومن منفردة بصورة ممثلة تكون أن  وارد هو ملا وفقاً  االحتاد أعمال يف اإلقليمية، ا
جلمعية ) 2012 جنيف،( ITU-R 7-2 والقرار هلذا املؤمتر،) 2014ديب،  يف املراَجع( 5 القرار يف

 ؛االتصاالت لتقييس العاملية للجمعية) 2012 ديب، يف املراَجع( 44 والقراراالتصاالت الراديوية 

 التصاالتا وتنمية الراديوية االتصاالت قطاعي يف اجلارية األعمال مراعاة الضروري من أنب )ج
 االزدواجية؛ جتنب ضرورة وكذلك

 إىل التوصل مت االتصاالت وتنمية الراديوية االتصاالت قطاعي بني الناجح للتعاون نتيجة بأنه ) د
 الوطنية اإلدارة استعراض: 1998 لعام االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر 9 القرار" املعنونة التقارير إعداد
 املراَجع( 9 القرار"و" MHz 960 إىل 29,7 من النطاق: األوىل املرحلة واستعماالته؛ الرتددي للطيف

 لرتدديا للطيف الوطنية إلدارةا استعراض: االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر) 2002 إسطنبول، يف
 الدوحة، يف املراَجع( 9 القرار"و" MHz 3 000 إىل 960 من النطاق: الثانية املرحلة واستعماالته؛

 الرتددي للطيف الوطنية اإلدارة استعراض: االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر) 2006
 حيدر يف املراَجع( 9 القرار"و" GHz 30 إىل MHz 3 000 من النطاق: الثالثة املرحلة - واستعماالته

 إدارة يف النامية، البلدان سيما ال البلدان، مشاركة: االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر) 2010 آباد،
 ؛"الطيف

 النامية؛ لبلدانل دعماً  التقارير، هذه لتجميع االتصاالت تنمية مكتب من املقدم الكبري بالدعم ) ه
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 ملبادئ األويل عوالتجمي ،"الرتددات استعمال على املستحقة الرسوم بيانات قاعدة" يئة بنجاح ) و
 البيانات قاعدة من املعلومات الستخالص اإلدارات تستخدمها أن ميكن حالة ودراسات 2توجيهية
ا مع متوائمة تكون املستحقة الرسوم حلساب مناذج وضع دف  الوطنية؛ احتياجا

-ITU والتقرير لطيفل الوطنية باإلدارة املتعلق الراديوية االتصاالت عقطا  بكتيب يتعلق فيما بأنه ) ز
R SM.2012، الطيف إدارة سومر  لتحصيل خمتلفة وطنية جاً  تقدم إضافية توجيهية خطوط جتميع مت 

 استعماله؛ مقابل

 تقاسم جلةملعا الراديوية االتصاالت قطاع دراسات جلان خمتلف يف كبرياً   نشاطاً  هناك بأن )ح
 أمهيةذا  كونيوالذي ميكن أن  الرتددي للطيف الوطنية اإلدارة على آثار عليه يرتتب قد الذي الطيف،
 النامية؛ للبلدان خاصة

ترد فيها  اليت ITU-R SM.1603 التوصية حتديث يواصل الراديوية االتصاالت قطاع بأن )ط
 الطيف؛ توزيع إعادة بشأن توجيهية مبادئ

إرساء  بشأن ةتوجيهي مبادئترد فيه  الطيف إدارة بشأن الراديوية التاالتصا قطاع كتيب  بأن )ي
 التوصية تصف حني يف الطيف، مراقبة عمليات تنفيذ عن فضالً  الطيف ملراقبة التحتيةالبىن  وتشغيل

ITU-R SM.1139 الدولية، املراقبة ألنظمة واإلجرائية اإلدارية املتطلبات 

 احلسبان يف يأخذ وإذ

 اليت الدراسات من الغاية حتدد اليت لالتصاالت، الدويل االحتاد اتفاقية من 155 الفقرة ) أ 
 الراديوية؛ االتصاالت قطاع إطار يف جترى

ا كما  الراديوية االتصاالت لقطاع 1 جمال االختصاص احلايل للجنة الدراسات )ب  ةمجعي حدد
 ،ITU-R 4-6 القرار يف الراديوية االتصاالت

  
                                            

 أنشطتها يف هاتستعمل أن االحتاد يف األعضاء للدول ميكن خيارات جمموعة إىلهنا  "التوجيهية املبادئ" تشري 2
 .الطيف بإدارة املتعلقة احمللية
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 يقـرر

 واملالية اديةواالقتص التقنية والتحديات النهج حول املقبلة الدراسات فرتة خالل ريرتق إعداد 1
 نشر عادةإ بشأن احلالة ودراسات الطيف إدارة يف التطور اجتاهات مراعاة مع ومراقبته الطيف إلدارة
 النظر ذلك يف مبا مل،العا يف الطيف مراقبة يف املتبعة املمارسات وأفضل الرتاخيص منح وعمليات الطيف

 الطيف؛ لتقاسم جديدة ُج يف

 بيانات إدراج مع (SF)" الرتددات استعمال على املستحقة الرسوم" البيانات قاعدة وضع مواصلة 2
 من ملقدمةا املسامهات من انطالقاً  جديدة حالة ودراسات توجيهية مبادئ وتوفري الوطنية التجارب عن

 ؛اإلدارات

 القرار بوابة بني كاملالت وحتقيق الرتددات لتوزيعاجلداول الوطنية  شأنب املتاحة املعلومات حتديث 3
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا نافذة وبوابة 9

 إىل النفاذ قاسماخلاصة بت الوطنية باالستعماالت املتعلقة املمارسات وأفضل احلالة دراسات جتميع 4
 ققهاحي اليت واالجتماعية االقتصادية الفوائد ودراسة (DSA) الطيف إىل الدينامي النفاذ ذلك يف مبا الطيف،
 الطيف؛ ملوارد الفّعال التقاسم

 2و 1 اساتالدر  جلنتا ا تضطلع اليت األنشطة بشأن الالزمة املعلومات مجع يف االستمرار 5
 عةبالتا الصلة ذات والربامج الراديوية،لقطاع االتصاالت  1 الدراسات وجلنة االتصاالت لقطاع تنمية

 االتصاالت، تنمية ملكتب

 االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف

 أعاله؛" ) ه يعرتف إذ"  الفقرة يف إليه املشار الدعم تقدمي مبواصلة 1

 تزويد على )اإلقليمي أو/و الوطين الصعيدين على( النامية البلدان من األعضاء الدول بتشجيع 2
ا بقوائم االتصاالت وتنمية الراديوية االتصاالت قطاعي  حىت للطيف، لوطنيةا باإلدارة املتعلقة احتياجا

 هلا؛ مثال القرار ذا 1 امللحق يف يرد واليت االحتياجات هلذه املدير يستجيب
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 التصاالتا وتنمية الراديوية االتصاالت قطاعي تزويد مواصلة على األعضاء الدول بتشجيع 3
ا من مستخلصة عملية بأمثلة  استعمال لىع املستحقة الرسوم" البيانات قاعدة هلااستعما لدى جتار

 مراقبة أنظمة وتشغيلإرساء  عن فضالً  الطيف، نشر وإعادة الطيف إدارة يف التطور واجتاهات" الرتددات
 الطيف؛

 الست، الرمسية االحتاد بلغات القرار هذا بتنفيذ املرتبطة األعمال تتم كي  املناسبة التدابري باختاذ 4

 الراديوية االتصاالت مكتب مدير يدعو

 .القرار هذا تنفيذل االتصاالت تنمية قطاع مع التعاون يف الراديوية االتصاالت قطاع استمرار يكفل أن إىل
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 )2014 ديب، يف املراَجع( 9 بالقـرار 1 امللحـق

 الطيف بإدارة المتعلقة الخاصة االحتياجات

 الدويل االحتاد من ليهاع احلصول النامية البلدان تأمل اليت التقنية ةللمساعد الرئيسية األنواع يلي فيما ترد
 :لالتصاالت

 دارةاإل بأهمية الوطنية السياسات صانعي لدى الوعي إذكاء في المساعدة 1
 لبلدانا لمختلف واالجتماعية االقتصادية التنمية في للطيف الفّعالة

 وعمليات ات،الرتدد إىل املشغلني حاجة وزيادة فسةاملنا وبروز االتصاالت، قطاع هيكلة إعادة ضوء يف
 أصبحت ملناخ،ا تغري مكافحةواحلاجة إىل حال وقوعها  يف اإلغاثةمن آثار الكوارث وعمليات  التخفيف
 أساسياً  وراً د يؤدي أن من لالحتاد بد وال. عنه االستغناء ميكن ال ضرورياً  أمراً  للطيف الفّعالة اإلدارة

. إليهم خصيصاً  املوجهة اخلاصة الدراسية احللقات خالل من السياسات صانعي ىلد الوعي إذكاء يف
 الغاية، وهلذه

 قائمته يف االقتضاء ندعميكن لالحتاد وإدراجها  التنظيمية، اهليئات ا تتمتع اليت لألمهية ونظراً  •
 التدريبية اخلدماتو  الربامج خمتلف عن االحتاد مبوجبها يبّلغ اليت املعممة الرسائل لنشر املعتادة
 ينظمها؛ اليت

 ندوات من( االجتماعات برامج يف الطيف إدارة تتناول حمددة برامج االحتاد يدرج أن ينبغي •
 ومبشاركة ،الطيف إدارة عن املسؤولة والوزارات التنظيمية اهليئات تضم اليت) دراسية وحلقات

 اخلاص؛ القطاع من
 (LDC) واً من البلدان أقل مشاركة لضمان منحاً  املتاحة، ارداملو  حدود يف االحتاد، يقدم أن ينبغي •

 .االجتماعات هذه يف

 االتحاد لدى المتوفرة الوثائق وتوزيع التدريب 2
 تكون اليت اإلقليمية واالتفاقات الراديو لوائح أحكام مع متوافقة الطيف إدارة تكون أن من بد ال

 تزويد نم الطيف إدارة على القائمون يتمكن أن وجيب. الوطنية اللوائح وأحكام فيها أطرافاً  اإلدارات
 .املناسبة باملعلومات الطيف مستعملي
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 وتنمية يةالراديو  االتصاالت قطاعي وثائقاحلصول على  مقدورها يف يكون أن النامية البلدان وتأمل
 .لالحتاد الست الرمسية باللغات تتاح أن جيب اليت االتصاالت

 دراسية حلقات شكل يف مالئم تدريب من االستفادة من تتمكن أن الدول هذه تأمل ذلك على وعالوةً 
 وصياتاكتساب معرفة معمقة بت من الطيف إدارة على القائمون يتمكن كيما  االحتاد يعقدها متخصصة

 .باستمرار تتطور وتقاريره وكتيباته، اليت الراديوية االتصاالت قطاع

 الطيف إدارة على القائمني لتزويد فّعاالً  نظاماً  ينشئ أن يميةاإلقل مكاتبه خالل من االحتاد وبإمكان
 .قبلاملست يف إصدارها املزمع أو الصادرة املنشورات عن مبعلومات الفعلي الوقت يف الراديوي

 لتوزيع الوطنية الجداول إلعداد محددة منهجيات وضع في المساعدة 3
 الطيف توزيع وإعادة الترددات

 وفئة املقدمة اتاخلدم تبني فهي الطيف، إدارة إليه تستند الذي األساسددات جداول توزيع الرت  تشكل
ا  الرتددات توزيعل الوطنية اجلداول إتاحة على اإلدارات تشجيع على االحتاد يعمل أن وميكن. استخداما

 بلدان لدى املتوفرة املعلومات على اإلدارات حصول وتسهيل املصلحة وأصحاب اجلمهور عامة إىل
 وطنية ولجدا وضعت اليت اإلدارات ومواقع االحتاد موقع بني وصالت إقامة طريق عن سيما وال رى،أخ

 املناسب الوقت ويف بسرعة احلصول من النامية البلدان لتمكني وذلك للجمهور، متاحة الرتددات لتوزيع
 الراديوية التصاالتا لقطاعي ميكن كما.  الوطين املستوى على الرتددات بتوزيع املتعلقة املعلومات على

 ضرورية لطيفا توزيع وإعادة. أعاله املذكورة اجلداول إلعداد توجيهية خطوط جتميع االتصاالت وتنمية
 هذا يف الدعم يوفر أن االحتاد ومبقدور. الراديوية لالتصاالت جديدة تطبيقات بإدخال للسماح أحياناً 
 العملية رباتاخل إىل باالستناد الطيف زيعتو  إعادة لتنفيذ توجيهية خطوط جتميع خالل من السياق
 ".وطينال الصعيد على الطيف إلدارة كنهج  الطيف توزيع إعادة" ITU-R SM.1603 التوصية وإىل لإلدارات
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 داولاجل إعداد أجل من خربائه مساعدة يعرض أن االتصاالت تنمية ملكتب ميكن االقتضاء، وعند
 .املعنية البلدان طلب لىع بناءً  وتنفيذها الطيف توزيع إعادة لياتلعم والتخطيط الرتددات لتوزيع الوطنية

 بشأن اإلقليمية ةالدراسي حلقاته ضمن احملتويات دمج على ممكن، قدر بأقصى يعمل، أن لالحتاد وينبغي
 .الطيف إدارة

 ومراقبته الطيف إلدارة حاسوبية أنظمة إنشاء في المساعدة 4

 أن األنظمة ذهه مقدور يف يكون أن وجيب. الطيف إدارة يف املعتادة مباملها القيام األنظمة هذه تسّهل
 أداء يف املرجوة لسالسةا حتقيق يتيح التشغيلية اهلياكل إقامة أن كما.  احمللية اخلصائص االعتبار يف تأخذ
 ينفرد اليت لخصائصل وتبعاً . ومراقبته الطيف عن حتليلية دراسات وإجراء الرتددات وتوزيع اإلدارية املهام
 واإلجراءات قنيةالت الوسائل حتديد يف للمساعدة املطلوبة اخلربة االحتاد يوفر أن ميكن بلد، كل  ا

 إدارةتيب تقنيات ك  يوفر أن وميكن. الرتددي للطيف الفّعالة لإلدارة الالزمة البشرية واملوارد التشغيلية
 توجيهية بادئم الراديوية االتصاالت لقطاع الطيف مراقبةوكتيب  احلاسوب مبساعدة الراديوي الطيف
 .أعاله إليها املشار األنظمة إلنشاء

 ذلك يف مبا( (SMS4DC) النامية البلدان لفائدة الطيف إدارة نظام برجمية حيّسن أن لالحتاد ينبغيو 
 ميةاليو  األنشطة إطار يف الربجمية تنفيذ يف والتدريب املساعدة وكفالة ،)األخرى الرمسية باللغات إتاحته
 .اإلدارات ا تضطلع اليت الطيف إلدارة

 أو اإلقليمية ةاملراقب أنشطة يف النامية البلدان إدارات لتشجيع املتخصصة املشورة إسداء االحتاد وعلى
ا اإلدارات تشجيع على أيضاً  يعمل وأن االقتضاء حسب الدولية،  إقليمية ةأنظم إنشاء يف ومساعد
 .األمر لزم إذا الطيف، استخدامات ملراقبة
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 الطيف إلدارة والمالية االقتصادية الجوانب 5

 :أمثلة إعطاء معاً  الراديوية واالتصاالت االتصاالت تنمية لقطاعي ميكن

 الطيف؛ إدارة حملاسبة مرجعي إلطار ) أ 

 إلدارة اإلدارية لرسوما حلساب مفيدة تكون قد اليت احملاسبة هذه بتنفيذ تتعلق توجيهية خلطوط )ب
 القرار؛ هذا يف يعرتف إذ من )ز البند يف املذكورة يفالط

 .الطيف قيمة لتقدير املستعملة باألساليب املتعلقة التوجيهية للمبادئ )ج

 لتمكني وذلك أعاله" يقرر" من 2 الفقرة مبوجب وضعت اليت اآللية تطوير االحتاد يواصل أن ميكن
 :يلي مما النامية البلدان

 ريفتع أجل من بالفائدة عليها يعود مما األخرى اإلدارات ممارسات على االطالع من املزيد -
  بلد؛ كل  خصائص االعتبار يف تأخذ الرتددات لرسوم سياسة

 .واالستثمارية لتشغيليةا امليزانيتني يف الطيف إلدارة ختصيصها يتعني اليت املالية املوارد حتديد -

 اديويةالر  لالتصاالت لميةالعا للمؤتمرات التحضيرية األعمال في المساعدة 6
 مقرراتها تنفيذ متابعة وفي

 جانب إىل د،االحتا ويستطيع. اإلقليمية االحتياجات مراعاة تكفل وسيلة مشرتكة مقرتحات تقدمي
 للمؤمترات اإلقليمية ودون اإلقليمية التحضريية اهلياكل وإدارة إقامة على احلافز توفري اإلقليمية، املنظمات
 .الراديوية التلالتصا العاملية

 إبراز ىلإ اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات من وبدعم الراديوية، االتصاالت مكتب يعمد أن وميكن
 القرارات هذه تنفيذ ملتابعة آلية إقامة يف منه مسامهةً  املؤمترات، تتخذها اليت للمقررات العريضة اخلطوط

 .واإلقليمي الوطين الصعيدين على
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 لقطاع التابعة الصلة ذات الدراسات لجان أعمال في شاركةللم المساعدة 7
 اله التابعة العمل فرق أنشطة وفي االتحاد في الراديوية االتصاالت

 الراديوية االتصاالت جمتمع يف كبري  أثر هلا اليت التوصيات صياغة يف أساسياً  دوراً  الدراسات جلان تؤدي
 االعتبار يف ذتؤخ حىت اللجان هذه أعمال يف النامية انالبلد تشارك أن الضروري من وبالتايل،. بأسره

 خالل من الحتادا يساعد أن ميكن البلدان، لتلك الفّعالة املشاركة ولضمان. ا تنفرد اليت اخلصائص
 الدراسة قيد لمسائلل مسؤولني منسقني تضم إقليمية دون شبكة وتنظيم تسيري يف اإلقليمية مكاتبه

 ملنسقنيا مشاركة تكفل مالية مساعدة االحتاد يوفر أن كذلك  وميكن ديويةالرا االتصاالت قطاع يف
 أن املختلفة ملناطقا هلذه املعينني للمنسقني أيضاً  وينبغي. القطاع هذا يف الدراسات جلان اجتماعات يف

 .املطلوبة باالحتياجات الوفاء يف يسامهوا

 لألرض الرقمية التلفزيونية اإلذاعة إلى االنتقال 8

 التلفزيونية اإلذاعة إىل لألرض التماثلية التلفزيونية اإلذاعة من االنتقال مبرحلة اآلن النامية البلدان معظم متر
 الرتددات طيطخت ذلك يف مبا املواضيع من العديد يف مساعدة إىل حاجة هناك وبالتايل. لألرض الرقمية

 وما الطيف، داماستخ كفاءة  على مجيعاً  بدورها تؤثر واليت التكنولوجيا واختيار اخلدمة وسيناريوهات
 .رقمية مكاسب من ذلك عن ينتج

 ميةالرق المكاسب استعمال في كفاءة  الوسائل أكثر تحديد في المساعدة 9

 مت الذي لغايةل القّيم الطيف من أجزاء الرقمي االنتقال عملية انتهاء بعد النامية البلدان لدى سيكون
 األجزاء توزيع عادةإل طريقة أمثل بشأن خمتلفة مناقشات وجترى. لرقميةا املكاسب باسم واملعروف حتريره
 صاديةاالقت اآلثار من كل  تعظيم أجل ومن. أكرب بكفاءة واستعماهلا النطاقات هذه من الصلة ذات

 ورش وعقد اداالحت مكتبة يف املمارسات وأفضل االستعمال حاالت إدراج يف النظر يتعني واالجتماعية،
 .على أساس منتظم املوضوع هذا بشأن وإقليمية دولية عمل

  



 221 المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 

 الطيف إلى للنفاذ الجديدة الُنهج 10
 وعلى. لطيفا من احملدودة املوارد على ضغط إىل العالية البيانات معدالت على املستمر الطلب يؤدي
 من فالطي تعمالواس الطيف توزيع كفاءة  لتحسني املبتكرة باخلطط علم على تكون أن النامية البلدان
 وتشتمل. بوالتجار  الفعلي النشر بشأن احلالة ودراسات الدراسية واحللقات التدريبية الدورات خالل

االت  :يلي ما على اخلاصة األمهية ذات ا

 ؛(DSA) فالطي إىل الدينامي النفاذ ُج استعمال بشأن املمارسات وأفضل املعلومات تبادل -

 بشكل اخلدمات لتوفري (DSA) الطيف إىل الدينامي النفاذ جُ  تطبيق بإمكانية املتعلقة النشرات -
 .التكاليف حيث من فعالية أكثر وبطريقة أفضل

 اإلنترنت عبر الطيف استعمال تراخيص منح 11
 نقلةمت منصات خالل من متزايد بشكل العامة اخلدمات من العديد تقدم الذكية، احلكومة من كجزء
 على حلصولا عملية وإتاحة الطيفاستعمال  تراخيص منح عملية تةأمت أيضاً  وميكن. اإلنرتنت وعلى
 وإجراء يةتدريب دورات تقدمي وميكن. الذكية األجهزة وعلى اإلنرتنت على الطيف استعمال طلبات
 .نظمةاأل هذه مثلاستخدمت  اليت البلدان خربة من تستفيد لكي النامية للبدان حالة دراسات
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 )2010 آباد، حيدر يف عاملراجَ ( 10القـرار 

 الوطنية للطيف الدعم المالي لبرامج اإلدارة

 )،2010 آباد، حيدرإن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 إذ يذّكر

 ،(WTDC)) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 2006 الدوحة، يف املراَجع( 10بالقرار 

 اعتباره يف وإذ يضع

ات فيذ خدمات االتصاالت الراديوية املختلفة وعوملتها وظهور تطبيقأننا نشهد حالياً تسارع تن أ ) 
 جديدة لالتصاالت الراديوية تتميز بالكفاءة؛

ري تطوير االتصاالت الراديوية وتنفيذ هذه التطبيقات اجلديدة يستدعي توف يف النجاح أن ضمان ب)
توصيات قطاع اً للوائح الراديو ولنطاقات تردد بدون تداخل على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل وفق

 االتصاالت الراديوية وقراراته؛

تمع املعلومات، ال ج) برنامج عمل من  96سيما الفقرة  نواتج املرحلة الثانية من القمة العاملية 
تضمن  ختاذ خطواتا يف ، واخلاصة بدور االحتاد الدويل لالتصاالتتونس بشأن جمتمع املعلومات

النفاذ املنصف و والكفء واالقتصادي لطيف الرتدد الراديوي من قبل مجيع البلدان،  االستخدام الرشيد
 إليه؛

أن توفري نطاقات الرتدد واستعمال الطيف بكفاءة أكرب على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل  د )
ة اإلرساالت اقبذلك مر  يف معًا يتوقف على إقامة وتنفيذ الربامج الوطنية ذات الصلة إلدارة الطيف مبا

 الراديوية ملنع التداخالت؛

  



 223 المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 

أن الربامج الوطنية إلدارة الطيف بكفاءة أمر جوهري لتحرير االتصاالت الراديوية وخصخصة  ه )
ا وكذلك لتعزيز املنافسة، علماً بأن مثل هذه الربامج غري متوفرة  ؛1عض البلدان الناميةب يف بعض خدما

 رقميةالتقنيات ال إىل واالنتقالإلرسال التلفزيوين التماثلي لديها تقوم بوقف ا ًا عديدةأن بلدان و )
 ن التماثلي؛حالياً للتلفزيو  ةاملستخدم من الرتددات الراديوية اتيؤدي إىل حترير نطاق البث مما يف

 اجلهود الرامية إىل سد الفجوة الرقمية، إطار يف أن هذه الرتددات ميكن استخدامها ز )

 وإذ يعرتف

ية الدور الذي لالتصاالت الراديوية وأمه فّعالية تنفيذ برامج إدارة الطيف لكفالة التطوير البأمه أ ) 
بعض األحيان  يف حتظى تنمية االقتصاد الوطين، وأن هذه الربامج ال يف تؤديه االتصاالت الراديوية

 باألولوية املطلوبة؛

يذ أنظمة وية أكرب بكثري لدعم تنفتعطي أول بأن هيئات التمويل الوطنية والدولية كثريًا ما ب)
 تعطيه لتطبيق برامج إدارة الطيف الوطنية؛ ذلك االتصاالت الراديوية) مما يف االتصاالت (مبا

منذ  "،إدارة الطيف يف سيما البلدان النامية، "مشاركة البلدان ال 9بالنجاح املرافق لتنفيذ القرار  ج)
 )،1998ية االتصاالت (فاليتا، املؤمتر العاملي لتنم يف اعتماده ألول مرة

 يقـرر

دعوة هيئات التمويل الوطنية والدولية إليالء املزيد من االهتمام لتوفري الدعم املايل  يف االستمرار 1
 مبا - التدريب عليهاو  ذلك الرتتيبات االئتمانية امليسرة لصاحل برامج إدارة الطيف الوطنية يف الكبري مبا

طيف الوطنية تتوفر فيها برامج إدارة ال الراديوية بالنسبة لتلك الدول اليت الذلك مراقبة اإلرساالت  يف
ات تطوير خدم يف املالئمة، حيث إن ذلك شرطًا أساسيًا لكفاءة االستفادة من الطيف وللنجاح

 ةالوطني عدةاألصسيما العاملية منها على كل من  االتصاالت وتنفيذ التطبيقات اجلديدة الواعدة وال
 ؛ةوالدولي ةيميواإلقل

  
                                            

ا   1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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سنوي  ميزانيته لعقد اجتماع يف دعوة مكتب تنمية االتصاالت إىل إدراج اعتماد يف االستمرار 2
لبحث موضوع إدارة الطيف الوطنية وذلك بالتنسيق الكامل مع مكتب االتصاالت الراديوية ضمن نشاطات 

 على الصعيدين اإلقليمي والدويل؛ 1 الربنامج

التصاالت إىل مواصلة تطويره لنظام اإلدارة الوطنية للطيف اخلاص بالدول دعوة مكتب تنمية ا 3
قطاع االتصاالت  يف 1بالتعاون مع مكتب االتصاالت الراديوية وجلنة الدراسات  (SMS4DC) ةالنامي

 الراديوية؛

الوسائل املثلى للتخلص التدرجيي دراسة  '1': إمكانيةدعوة مكتب تنمية االتصاالت إىل تقييم  4
للرتددات املتاحة من جراء التخلص  أفضل استخدام '2'و البلدان النامية يف التلفزيون التماثلي من

 التلفزيون التماثلي، التدرجيي من

 يطلب من مكتب تنمية االتصاالت

 أن يوجه اهتمام املنظمات التمويلية واإلمنائية الدولية واإلقليمية ذات العالقة إىل هذا القرار،

 تب االتصاالت الراديويةيدعو مدير مك

لتطوير نظام اإلدارة الوطنية للطيف اخلاص  (BDT) التعاون مع مكتب تنمية االتصاالت يف إىل استمرار
 عليه، والتدريب (SMS4DC) بالدول النامية

 لقطاع االتصاالت الراديوية 6و 5 جلنيت الدراسات وتدعو

تقدمي معلومات عن االستخدام لاالتصاالت،  لقطاع تنمية 2 مع جلنة الدراساتإىل مواصلة التعاون 
كيفية ي واإلبالغ عن  التلفزيون التماثل للرتددات املتاحة من جراء التخلص التدرجيي مناحلايل واملستقبلي 

 .كيف ختطط الستخدامها الرقمية أو للمكاسبالبلدان املتقدمة والبلدان النامية  استخدام
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 )2014 ،ديب يف املراَجع( 11القـرار 

 المناطق الريفية في خدمات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 المجتمعات األصلية وفي والمعزولة والتي تفتقر إلى الخدمات،

 )،2014 إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (ديب،

 إذ يذّكر

 ت،) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاال2010 حيدر آباد، يف املراَجع( 11بالقرار 

 اعتباره يف وإذ يضع

أن مجيع املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت أكدت على احلاجة اهلامة وامللحة لتوفري النفاذ إىل  أ ) 
 1النامية نللبلداخدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األساسية للجميع، وباألخص 

تمعات ويف فتقرة هلذه اخلدمةاملناطق الريفية واملعزولة امل يف لتغطيةلتوفري ا  األصلية؛ ا

تمع املعلومات بالنسبة ألمهية تأمني خدمات االتصاالت/تكنولوجيا  ب) نتائج مرحليت القمة العاملية 
تمعات، يف املعلومات واالتصاالت  تلك املناطق وا

 وإذ يالحظ

املة لومات واالتصاالت الشأن الصلة الواضحة بني توفر خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املع أ ) 
 ؛والتنمية االقتصادية واالجتماعية قد تأكدت متاماً 

مما  النامية البلدان يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت التحتية ىنالبُ  تطويرأمهية  ب)
 قليلةأو  اتاخلدم نم واحملرومة واملعزولة الريفية املناطق يف وخاصة اخلدمات إىل النفاذتعزيز  علىيساعد 
تمعات ويف اخلدمات  ،األصلية ا

  
                                            

ا لنامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية ا  1 تصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 وإذ يعرتف

البلدان النامية قد أحرزت تقدماً هائالً من خالل حتقيق النفاذ الشامل إىل خدمات كثرياً من بأن   أ ) 
 اخلدمات املناطق الريفية واملعزولة واليت تفتقر إىل يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تمعات األصلية، األمر الذي يثبت اجلدوى االقتصادية والتقنية للمشاريع ا ويف البلد كل أحناء يف ليت ا
 تقدم هذا النوع من اخلدمة؛

املناطق وبعض البلدان النامية على أن خدمات كثري من  يف بوجود دليل مقنع ب)
 تقر إىل اخلدماتاليت تفاملناطق الريفية واملعزولة و  يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تمعات األصلية مرحبة عموماً، ويف  ا

 وإذ يعرتف كذلك

بأن هناك عدة تكنولوجيات من أحدث التكنولوجيات اليت قد تساعد على تسهيل تقدمي  أ ) 
فتقر إىل املناطق الريفية واملعزولة واليت ت يف خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تمعات األصلية ال ويف اخلدمات  سيما تكنولوجيات النطاق العريض؛ ا

تمعات  ويف اتاخلدم يف املناطق الريفية واملعزولة والفقرية يف بأن النفاذ إىل خدمات االتصاالت ب) ا
يضمن النفاذ إىل  بانتقاء اخليارات التكنولوجية املالئمة (أرضيًا وساتلياً) مبا ميكن أن يتحقق إال األصلية ال

 واستمراريتها؛ خدمات اقتصادية ذات نوعية عالية

تها من خالل دراس لالحتاد الدويل لالتصاالت، لقطاع تنمية االتصاالت 2بأن جلنة الدراسات  ج)
قد مجعت العديد من دراسات احلاالت املتصلة مبشاريع ريفية  ،خالل الفرتات السابقة 3/2-10 للمسألة

تمعات األصلية؛ وأن هذه احلاالت تشمل إعداد هذه املشاريع ومشاريع خلدمة املناطق املعزولة و  خلدمة ا
ا متثل مراجع هامة لالستفادة منها كدروس ملشاريع ناجحة تغطي  وتصميمها وتنفيذها، وأ

 كثرية، حاالت

  



 227 المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 

 يقـرر

ا جلنة الدراسات  1  3/2-10 (املسألة 5/1املسألة من خالل  1أن يدعم املبادئ اليت أوصت 
النائية  املناطق يف /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(االتصاالت 10 للمسألةوالدراسات املؤخرة ) سابقاً 

 والريفية) حول أفضل السبل لتوفري النفاذ إىل خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تمعات األصلية مثل ويف اخلدمات يف املناطق الريفية واملعزولة الفقرية يف فاذ الشامل وبرنامج الن ا

االتصاالت الريفية واإلطار التنظيمي واملوارد املالية والنهج التجاري، وكذلك حمتوى التوصية األخرية 
 ليها خالل فرتة الدراسة السابقة؛أضيفت إ الشاملة جلميع التوصيات السابقة وما

ر عتبار أهداف هذا القرااال يف بأن تأخذلقطاع تنمية االتصاالت  1أن يكلف جلنة الدراسات  2
 ؛القادمة الدراسةفرتة  يف 5/1 دراستها للمسألة متابعة عند

طية للجنة بتقدمي مسامهات خ باالحتاد تنمية االتصاالت مكتب يف أن يكلف الربنامج املعين 3
ال هذا  يف ، حول جتاربه1 الدراسات  واحللقاتذها اليت نفمن املشاريع املكتسبة وعلى األخص تلك ا

ولة واحتياجات احتياجات املناطق الريفية واملناطق املعز  لتلبيةالدراسية والربامج التدريبية اليت ينفذها 
تمعات األصلية  ،ا

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

بأن يواصل العمل على استخدام مجيع وسائل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  1
 ة واملعزولة والفقريةاملناطق الريفي يف الةدمات االتصاالت وتنفيذها بصورة فعّ املالئمة لتسهيل تطوير خ

تمعات األصلية ويف اخلدمات يف  ؛ذات الصلة الربامج العامل من خالل يف ا

 مبواصلة جهوده الرامية إىل تعزيز االستعمال األمثل من جانب البلدان النامية جلميع خدمات 2
خلدمة  اليت توفرها األنظمة الساتلية واألرضيةلومات واالتصاالت اجلديدة، تكنولوجيا املعاالتصاالت/
تمعات. هذه املناطق  وا
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 )2010حيدر آباد،  يف املراَجع( 13رار ـالق

تعبئة الموارد والشراكات لتعجيل تنمية االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت

 

 )2014ت لعام (ألغاه املؤمتر العاملي لتنمية االتصاال
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 )2010حيدر آباد،  يف املراَجع( 15القـرار 

 البحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا

 )،2010حيدر آباد، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 إذ يذّكر

 ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت؛2006الدوحة،  يف املراَجع15 (بالقرار  أ ) 

مببادئ النفاذ الشامل وغري التمييزي إىل تكنولوجيا املعلومات  الذي يعرتفبالتزام تونس  ب)
لتكلفة (انظر ا وميسوركل مكان نفاذًا شامًال ومنصفًا  يف واالتصاالت جلميع البلدان وجلميع األفراد

 ؛من التزام تونس) 19و 18و 15الفقرات 

ني املفوضني حول النفاذ إىل مرافق ) ملؤمتر املندوب2006أنطاليا،  يف املراَجع( 64بالقرار  ج)
ا على أساس غري متاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات   ،يزييواالتصاالت احلديثة وخدما

 وإذ يدرك

االت؛نطاق واس يف أن من املمكن أن تستفيد بلدان كثرية من عمليات نقل التكنولوجيا أ )   ع من ا

 لنقل التكنولوجيا؛ فّعالةأن املشاريع املشرتكة ميكن أن تكون وسيلة  ب)

 أن احللقات الدراسية والتدريبية اليت جتريها بلدان ومنظمات دولية وإقليمية عديدة قد أسهمت ج)
 املنطقة؛ يف تنمية شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف نقل التكنولوجيا وبالتايل يف

ضمان  يف ت هم شركاء هلم أمهيتهمأن مزودي معدات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاال د )
م مستعدون للدخول حبرية  هذا القبيل؛ ترتيبات من يف تدفق التكنولوجيا إىل البلدان النامية وأ

 أن البحوث التطبيقية هي نشاط واعد بالنسبة للبلدان النامية؛ ) ه
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 لبلدان املتقدمة؛ا يف البحوث التطبيقية يف أن عدداً كبرياً من مهندسي البلدان النامية يسهم و )

 دان النامية؛قياساً بالبل املتقدمة موارد بشرية ومادية كبريةالبلدان  يف أن لدى معاهد البحوث ز )

 أن عالقات الشراكة والتعاون بني مراكز وخمتربات البحوث التطبيقية حتّسن من نقل التكنولوجيا، ح)

 يقـرر

نولوجيا لفائدة نقل التك تعزيزقدر اإلمكان ينبغي  بناء على االتفاق بني األطراف املعنية،أنه  1
تقليدية التكنولوجيات ال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشأن جمال يف 1البلدان النامية

 التكنولوجيات واخلدمات اجلديدة؛بشأن وأيضاً 

يق تبادل اخلرباء عن طر بينها  استمرار تشجيع البلدان النامية والبلدان املتقدمة أن تتعاون فيما 2
 وتنظيم احللقات الدراسية واالجتماعات وورش العمل املتخصصة وربط شبكات مراكز األحباث التطبيقية

 ، إخل؛عن بُعدميدان االتصاالت بواسطة املؤمترات  يف

 تشجيع البلدان املستفيدة أن تستخدم عمليات نقل التكنولوجيا استخدامًا منهجيًا وكامالً  3
 ا،بلدا يف

 

 

  
                                            

ا   1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 مكتب تنمية االتصاالت مدير يكلف

 بالتعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية، مع األخذ بعني االعتبار الوثائق املتبناة
تمع املعلومات يف  :مرحليت القمة العاملية 

/تكنولوجيا تتصاالميدان اال يف عقد احللقات الدراسية أو التدريبية املتخصصة يف االستمرار 1
 البلدان النامية؛ يف من أجل رفع املستوى التكنولوجي املعلومات واالتصاالت

تشجيع تبادل املعلومات بني املنظمات الدولية والبلدان املاحنة والبلدان املستفيدة  يف االستمرار 2
ا ميدان  يف اثاألحب إنشاء شبكات تعاونية من معاهد يف بشأن نقل التكنولوجيا وذلك عن طريق مساعد
 االتصاالت تربط البلدان النامية بالبلدان املتقدمة؛

 حتديد االختصاصات اليت تضمن نقل التكنولوجيا عندما يُطلب منه ذلك؛ يف املساعدة 3

 ميدان نقل التكنولوجيا؛ يف إعداد كتيبات دليلية يف االستمرار 4

 خدامها؛تعريف املستعملني بطريقة استالبلدان النامية وضمان  يف ضمان نشر هذه الكتيبات 5

 ؛بلدان الناميةال يف البلدان املتقدمة على عقد ورش عمل متخصصة يف تشجيع مراكز البحوث 6

اللقاءات  يف البلدان النامية لكي تتمكن من املشاركة يف تقدمي دعم مايل إىل مراكز البحوث 7
 املعروفة؛ البحثية والدورات التدريبية

 ذجي بني خمتلف مراكز البحوث حيدد مقتضيات الشراكة بينها؛وضع عقد منو  8
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ا تشجيع قبول املؤسسات األكادميية واجلامعات وما 9 أعمال  يف من مؤسسات البحوث يرتبط 
مهة املالية، منتسبة إليه، مبستوى منخفض من املسا القطاع أو يف قطاع تنمية االتصاالت بوصفها أعضاء

 النامية، ادميية للبلدانسيما املؤسسات األك وال

 يدعو البلدان النامية

ا إىل جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتقدميه يف إعداد مشاريع حبوث جديدة يف االستمرارإىل 
 البلدان املتقدمة، يف مراكز البحوث التطبيقية من أجل تسهيل التعاون بينها وبني مراكز البحوث التطبيقية

امزودي معدات اال يدعو  تصاالت وخدما

ة التكنولوجيا املرحلة الثانية، إىل إتاح يف جنيف للمرحلة األوىل للقمة والتزام تونسمبادئ عمالً بإعالن 
البلدان النامية على أساس طوعي و/أو وفقاً  يف واملعارف العلمية اجلديدة ذات الصلة إىل العمالء

 للمبادئ التجارية السليمة،

 والبلدان املاحنة يناشد املنظمات الدولية

استكشاف طرق حتسني نقل التكنولوجيا ووسائل ذلك وتطوير مراكز  يف مساعدة البلدان النامية
لك املساعدة التقنية ذ يف اجمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مب يف وخمتربات البحوث التطبيقية

 واملالية.
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 )2010حيدر آباد،  يف املراَجع( 16القـرار 

 بير واإلجراءات الخاصة لصالح أقل البلدان نمواً التدا
  النامية غير الساحلية والبلدان والدول الجزرية الصغيرة النامية

 والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

 )،2010حيدر آباد، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (
 إذ يذّكر

) 2006الدوحة،  يف املراَجع( 16ملؤمتر املندوبني املفوضني والقرار  )2006، أنطاليا يف املراَجع( 30بالقرار 
ل حو  ،للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )2006(الدوحة،  49للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت والقرار 

والبلدان   الساحليةغري اإلجراءات اخلاصة لصاحل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية الناميةالتدابري و 
ا مبرحلة انتقالية  ،اليت متر اقتصادا

 وإذ يالحظ
ني هذه البلدان ب واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات/جمال تنمية االتصاالت يف أن االختالل احلاد أ ) 
ا ان اليت متر اقتصادوالبلد النامية غري الساحلية والبلدان أقل البلدان منوًاً◌ والدول اجلزرية الصغرية النامية( ا

 ؛والبلدان األخرى، من شأنه أن يزيد من الفجوة الرقمية )مبرحلة انتقالية
أن هذه البلدان والبلدان ذات االحتياجات اخلاصة شديدة التأثر مبستويات الدمار القصوى  ب)

 نتيجة للكوارث الطبيعية وتنقصها القدرة على االستجابة الفّعالة هلذه الكوارث،

 وإذ يعرب عن تقديره
طة عمل خ شكل تقدمي مساعدة مركزة مقدمة مبوجب يف دابري اخلاصة املتخذة لصاحل هذه البلدانللت

 الدوحة،
 وإذ يساوره القلق باستمرار

 عدد كبري من هذه البلدان، وذلك يف حالة مرتدية يف من أن شبكات االتصاالت ما زالت أ ) 
 تخذة حىت اآلن؛لى الرغم من مجيع التدابري املوالريفية على السواء، عاملناطق احلضرية وشبه احلضرية  يف
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تدفقات املساعدة التقنية والتمويل االستثماري من املصادر الثنائية  يف من االخنفاض املستمر ب)
 ومتعددة األطراف املوجهة إىل هذه البلدان؛

 من البلدان حىت اآلن ضمن هذه الفئة؛ الكثري من وجود ج)

ذه البلدان،من تدين مستوى املوارد  ) د  املخصصة للربنامج اخلاص 

 وإذ يدرك

ماعي تلك البلدان ستشكل قوة رئيسية سيستند إليها انتعاشها االجت يف أن شبكات االتصاالت احملسنة
 جمتمع املعلومات فيها، كما ستشكل فرصة إلقامةواالقتصادي وتنميتها  

 ررـيق

االت اجلديدة لألولويات خالل السنوات األ ذهتأييد ا  ربع القادمة وبرنامج العمل الذي يرتبط 
 األولويات لصاحل هذه البلدان، واسرتاتيجية تنفيذه،

 مدير مكتب تنمية االتصاالتيكلف 

يادة آباد تنفيذًا كامالً، مع ز  خطة عمل حيدر يف الواردالبلدان بتنفيذ برنامج مساعدة هذه  1
اً كافياً من املوظفني عدد تشملهلذا الغرض زيادة كبرية  املخصصات املالية ملكتب تنمية االتصاالت املكرسة

 لصاحل هذه البلدان؛

ا املكتب لصاحل البلدانهلذه  بتوجيه األولوية 2  البلدان لدى تنفيذ برامج املساعدة األخرى اليت يقوم 
 النامية؛

الضواحي هلذه و  املناطق الريفية يف بإيالء عناية خاصة لتنمية االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 3
دف إجناز النفاذ الشامل إىل خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات؛  البلدان 
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ذه البلدان، 4  حدود املوارد القائمة، يف بتدعيم الوحدة املعنية 

 األمني العام منيطلب 

املكّرسة هلذه  زيادة امليزانية )2010غواداالخارا، أن يطلب من مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل ( 1
دف متكني مكتب تنمية االتصاالت من االضطالع بأنشطة متزايدة ومربجمة لصاحلها؛  البلدان 

أن يواصل حتسني املساعدة املقدمة إىل هذه البلدان عن طريق موارد أخرى وخاصة املسامهات  2
صاالت منتديات االتالطوعية غري املشروطة وعرب الشراكات املالئمة، وأي فائض من إيرادات معارض و 

 العاملية واإلقليمية؛

تنمية  يف أن يقرتح تدابري جديدة ومبتكرة قادرة على تأمني أموال إضافية الستخدامها 3
ن أن هذه البلداًن، مستفيداً من اإلمكانات اليت ميك يف واالتصاالتاالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

مية كما  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنتتيحها اآلليات املالية ملواجهة حتديات تسخري
 ،بشأن جمتمع املعلومات برنامج عمل تونس يف وردت

أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية يناشد حكومات  
ا مبرحلة انتقالية  والبلدان اليت متّر اقتصادا

انب االستجابة إىل جء أولوية أكرب لتنمية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إيال يف االستمرار 1
تسريع واعتماد تدابري وسياسات واسرتاتيجيات وطنية كفيلة بوقت الكوارث والتخطيط للحد من املخاطر 

ا يف /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتنمية االتصاالت ال من خالل حترير القطاع وإدخ بلدا
 ؛جيات جديدةتكنولو 

مشاريع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات و إيالء أولوية عالية إىل أنشطة  يف االستمرار 2
 واالتصاالت عند اختيار أنشطة التعاون التقين املمولة من املصادر الثنائية ومتعددة األطراف؛

 ية،نخطط التنمية الوط يف إعطاء األولوية لتطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 3
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 الدول األعضاء األخرى وأعضاء القطاعات يناشد 

إقامة شراكات مع هذه البلدان إما مباشرة أو مبساعدة من مكتب تنمية االتصاالت من أجل زيادة 
 البلدان،هذه  يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وتنشيط حتديث الشبكات يف االستثمارات

عمالً خبطة عمل  اذ الشاملالنف يف الرقمية وحتقيق اهلدف النهائي املتمثلحماولة جريئة لتقليل الفجوة  يف
 جنيف والتزام تونس وجدول أعمال تونس.
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 )2014 ديب، يف املراَجع( 17رار ـالق

 على األصعدة الوطنية واإلقليمية تنفيذ المبادرات المعتمدة إقليمياً 
 1واألقاليمية والعالمية

 ،)2014 ديب،املي لتنمية االتصاالت (إن املؤمتر الع

 اعتباره يف إذ يضع

تنمية  يف العناصر األساسية /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ما زال أحدقطاع االتصاالت أن أ ) 
 البيئة؛ االقتصادات الوطنية ومحاية

ية ملعلى األصعدة اإلقليمية واألقاليمية والعا مناسبةأن وجود شبكات وخدمات اتصاالت  ب)
الوضع االجتماعي  سنيلتحللتنمية الوطنية و  أساسياً  عنصراً  يشكل الوطنية القتصاداتاملستدامة للتنمية ل

 األعضاء؛ الدول يف والثقايف واالقتصادي واملايل

ليمية اجلهود لتطوير البنية التحتية لالتصاالت على األصعدة اإلق يف ضرورة التنسيق واالنسجام ج)
 ملية؛واألقاليمية والعا

ة االحتاد لرسم اخلطوط العريضة لرؤية وطنية موحد يف أن احلاجة تدعو إىل قيادة الدول األعضاء د )
 تمع موصول يضم مجيع أصحاب املصلحة؛

االت نتفاع من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالاالحتاد بتعزيز فرص  يف التزام الدول األعضاء ) ه
 الفئات األقل حظاً،إىل خاص ، مع إيالء اهتمام ميسورةبأسعار 

 

  
                                            

 .عحتدد هذه املشاريأن  منطقةيرتك لكل و اج مشاريع عدة حتته، متثل املبادرة عنواناً جامعاً ميكن إدر   1
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 حسبانه يف يأخذ وإذ

مية السابقة كل مؤمترات التنمية اإلقلي يف األمهية احليوية ملبادرات تنمية االتصاالت واملعتمدة ) أ 
 واالجتماعات التحضريية اليت عقدت قبل هذا املؤمتر؛

ألخرى املنظمات املالية الدولية االتمويل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي و  يف أن هناك نقصاً  )ب
 املبادرات؛ وأن هذا النقص يعيق هذه

طور حاجة إىل معرفة التكنولوجيات سريعة الت يف بصورة متزايدة جتد نفسها 2أن البلدان النامية )ج
ا من مسائل السياسة العامة واملسائل االسرتاتيجية؛  وما يرتبط 

 ؛(ITU-D) قطاع تنمية االتصاالت باالحتاديدعمها مبادرات توصيل العامل اليت إجنازات  د )

ة واليت ساعدت ه) ا األنشطة املشا إقامة  يف قيق التعاونحت يف النتائج املرضية واملشجعة اليت أجنز
 ؛االتصاالتشبكات 

همة هامة نظراً " أعاله ميثل محسبانه يف يأخذ وإذ" )جالفقرة  يف أن الوفاء باملتطلبات املذكورة )و 
 تخصصةدة املبصفته وكالة األمم املتح لالتصاالت الدويل االحتادأن و للبلدان النامية ح املوارد املتاحة لش
 ،املتطلبات هذه تلبيةيتيح له  وضعيتمتع ب االتصاالت يف

 وإذ يالحظ

لبلدان النامية ساعد اي باالحتاد مراكز التميز التابعة لقطاع تنمية االتصاالت يف التدريبأن  أ ) 
 ؛صدد املتطلبات املتصلة باملعرفة يف اعدة كربىمس

 

  
                                            

ا والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر ا النامية أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية تشمل  2 قتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 دعم البلدان النامية، يف أن املنظمات اإلقليمية ذات الصلة تقوم بدور بارز وهام خاصة ب)

 يقـرر

الطرائق  حتديد يف التعاون مع املكاتب اإلقليمية لالحتاد يف مكتب تنمية االتصاالت أن يستمر 1
ليمية واألقاليمية على األصعدة اإلق ،اإلقليمية درات املعتمدة من قبل املناطقوالوسائل املمكنة لتنفيذ املبا

عن طريق استخدام املوارد املتيسرة ملكتب تنمية االتصاالت على أفضل وجه ممكن، ومن خالل  ،والعاملية
، وذلك عن طريق خمصصات حمددة على أساس تليكوم لالحتادأحداث ميزانيته السنوية ومن فائض 

 لكل منطقة؛منصف 

وضع وتنفيذ  يف الةمساعدة البلدان النامية بطريقة فعّ  يف أن يستمر مكتب تنمية االتصاالت 2
 عمل ديب؛من خطة  3 القسم يف احملددةاملبادرات هذه 

لتنفيذ نية املتوخاة امليزاتقدمي مسامهات عينية و/أو نقدية إىل  يف أنه ينبغي للدول األعضاء النظر 3
إطار هذه املبادرات على األصعدة الوطنية  يف وكذلك لوضعها مشاريع أخرى متوقعةهذه املبادرات 

 واإلقليمية واألقاليمية والعاملية؛

عقد شراكات مع الدول األعضاء وأعضاء قطاع تنمية  يف أن يستمر مكتب تنمية االتصاالت 4
 ؛فيذ هذه املبادراتاالتصاالت واملؤسسات املالية واملنظمات الدولية من أجل متويل أنشطة تن

ية تنفيذ مبادرات جديدة على األصعدة الوطنية واإلقليم يف مكتب تنمية االتصاالت أن يساعد 5
ى/األهداف، ومع احملتو  يف واألقاليمية والعاملية وذلك بتشجيع املبادرات، قدر اإلمكان، اليت تتشابه

 ؛ديبمراعاة خطة عمل 

املكتسبة  رباتاخلمجيع  ل املكاتب اإلقليمية لالحتاد،، من خالأن جيمع مكتب تنمية االتصاالت 6
لتآزر والتشابه للوقوف على أوجه اخالل تنفيذ املبادرات اإلقليمية لكل منطقة ويتيحها للمناطق األخرى 

شاريع باللغات من البوابة املتعلقة بتنفيذ املاليت متّكن من حتسني استخدام املوارد املتاحة باالستفادة 
 ؛لالحتاد لستالرمسية ا
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 بنجاح ناطقامل من كل  انفذ اليت املبادرات عن معلومات االتصاالت تنمية مكتبيتيح  أن 7
 إعداد عند واملوارد تالوق لتوفري حبيث ميكن استنساخها النتائج، ومناملكتسبة  اخلربات من لالستفادة

 أخرى؛ مناطق يف هااملشاريع وتصميم

 ةاخلربات املكتسباإلقليمية  املكاتب خالل من أيضاً  تاالتصاال تنمية مكتبميرر  أن 8
 املصلحة أصحابو  نتائجوال تنفيذال بشأن املعلومات األعضاء للدول أن يتيحو  ،اإلقليمية املبادرات يف

 ذلك، وغري ،املستعملة املالية واملوارد

 يناشد

توفري  يف مات للمسامهةاملنظمات والوكاالت املالية الدولية ومزودي املعدات ومشغلي/مزودي اخلد
 اجلزئي، للمبادرات املعتمدة إقليمياً، التمويل الكامل أو

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

باختاذ مجيع التدابري الالزمة لتعزيز وتنفيذ املبادرات املعتمدة إقليميًا على األصعدة الوطنية  1
ة واملتفق عليها على الصعيداملبادرات امل وخصوصاً واإلقليمية واألقاليمية والعاملية،   الدويل؛ تشا

 عتمدةمتابعة تنفيذ املبادرات امل يف للمكاتب اإلقليمية لالحتاد دوربالعمل على أن يكون  2
 ؛، وتقدمي تقرير سنوي للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت حول تنفيذ هذا القرارمناطقها يف
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قة ملناقشة املبادرات واملشاريع اخلاصة بكل منط د اجتماع سنوي لكل منطقة إقليميةعقَ بأن يُ  3
تنفيذ املبادرات املعتمدة وللتعرف على احتياجات املناطق اإلقليمية املختلفة، وميكن عقد منتدى  اتوآلي
 ؛مع االجتماع السنوي لكل منطقة إقليميةباالقرتان  (RDF)قليمي للتنمية إ

املناسب  الوقت يف منطقة كل يف األعضاء الدول مع رالتشاو  لتعزيز الالزمة التدابري مجيع اختاذب 4
 االسرتاتيجيني ركاءالش واقرتاح األولويات على االتفاق أجل من املعتمدة، املبادرات وتنفيذ تطبيق قبل

 ؛األهداف تحقيقل تشمل اجلميع تشاركية عملية قيام على حنو يعزز القضايا، من وغريها التمويل ووسائل

 االتصاالتي مكتب مديري مع والتنسيق بالتشاور ،الثالثة القطاعات بني شرتكامل العمل تعزيزب 5
  األعضاء الدول ا إىلواملتفق عليه الةفعّ الو  ناسبةامل املساعدة تقدمي أجل من ،وتقييس االتصاالت الراديوية

 .اإلقليمية املبادرات تنفذ كي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 242

 )2014ديب،  يف املراَجع( 18القـرار 

 فلسطينمساعدة التقنية الخاصة إلى تقديم ال

 )،2014ديب، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 يذكِّرإذ 

لسطني ف) ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن تقدمي املساعدة التقنية إىل 1994(كيوتو،  32بالقرار  أ ) 
) ملؤمتر املندوبني 2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 125من أجل تنمية االتصاالت لديها، وبالقرار 

ا؛فلسطني املفوضني حول تقدمي املساعدة والدعم إىل   إلعادة بناء شبكات اتصاال

 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني حول وضع فلسطني2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 99بالقرار  ب)
 االحتاد؛ يف

 مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ ج)

للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت حول تقدمي ) 2010حيدر آباد،  يف املراَجع( 18بالقرار  د )
 فلسطني؛ املساعدة التقنية اخلاصة إىل

الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة الذي يعرتف حبق الشعب  68/235بالقرار  ) ه
اقة وغريها من اً موارد األراضي واملياه والطالسيادة الدائمة على موارده الطبيعية وحتديد يف الفلسطيين

 األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية؛ يف املوارد الطبيعية
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) للقمة العاملية 2003 (جنيف، من وثيقة إعالن املبادئ للمرحلة األوىل 16بأحكام الفقرة  )و 
تمع املعلومات اللقمة العامللونتائج املرحلة الثانية تمع املعلومات  من برنامج  96قرة سيما الف ية 

اختاذ خطوات تضمن االستخدام الرشيد  يف عمل تونس واخلاصة بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
والكفء واالقتصادي لطيف الرتدد الراديوي من قبل مجيع البلدان والنفاذ املنصف إليه، استنادًا إىل 

 االتفاقات الدولية ذات الصلة،

 اعتباره يف ذ يضعوإ

العامل من  يف أن دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته يهدفان إىل تدعيم السالم واألمن أ ) 
 أجل تنمية التعاون الدويل وحتسني التفاهم بني الشعوب املعنية؛

وجيا من أجل تنمية قطاع االتصاالت/تكنولفلسطني سياسة االحتاد بشأن تقدمي املساعدة إىل  ب)
 ؛املعلومات واالتصاالت لديها واليت متيزت بالكفاءة لكنها مل حتقق أهدافها بعد

) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت الذي يفيد بأن لكل 2010حيدر آباد،  يف املراَجع( 9القرار  )ج
 99القرار  يف إدارة استعمال الطيف على أراضيها، واألحكام الواردة يف السيادة يف دولة احلق

 )،2010غواداالخارا، (

 اعتباره كذلك يف وإذ يضع

دية التنمية االقتصا يف أن إنشاء شبكة اتصاالت حديثة وموثوقة يشكل جانبًا جوهرياً  أ ) 
 واالجتماعية ويتسم باألمهية القصوى ملستقبل الشعب الفلسطيين؛

تمع الدويل ب)  ثوقة،ومو  إلنشاء شبكة اتصاالت حديثةفلسطني مساعدة  يف أمهية دور ا

 وإذ ال تغيب عن باله

 الدستور، يف املبادئ األساسية الواردة
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 وإذ يشري إىل

يذ مشاريعها تنف يف استمرار التحديات اليت واجهت فلسطني واالحتاد الدويل لالتصاالت ) أ 
 )2002إسطنبول،  يف املراَجع( 18اخلمسة املتفق عليها مع مكتب تنمية االتصاالت عند تنفيذه للقرار 

) للمؤمتر العاملي 2010حيدر آباد،  يف املراَجع( 18 ) والقرار2006 الدوحة، يف املراَجع( 18والقرار 
تمع الدويل بأسره، ال لتنمية االتصاالت، سيما االحتاد  واليت ينبغي أن تكون موضع قلق واهتمام ا
 الدويل لالتصاالت؛

 مقررات قمة توصيل العامل العريب؛ ب)

، 2013البحرين  يف (PRM-ARB)لرئيسية لالجتماع اإلقليمي التحضريي للدول العربية النتائج ا ج)
 ،بفلسطني وخاصًة القضايا املتعلقة

 وإذ يالحظ

بغرض تنمية فلسطني  إىل االتصاالت تنمية مكتباملساعدة التقنية طويلة األجل من 
)، واحلاجة امللحة 1994(كيوتو،  32لديها عمالً بالقرار  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيااالتصاالت/

قت خمتلف ميادين املعلومات واملعلوماتية واالتصاالت، وتزايد الصعوبات اليت راف يف إىل تقدمي مساعدات
 تقدمي هذه املساعدة باستمرار منذ صدور هذا القرار،

 وإذ يالحظ بقلق بالغ

 ل دون النفاذ إىل وسائلاليت حتو  فلسطني يف الراهنة باحلالة القيود والصعوبات املتصلة
ا واليت تشكل عائقًا مستمراً  ا وتطبيقا تنمية  يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدما

 فلسطني، يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 تكليف مدير مكتب تنمية االتصاالت يف يقرر االستمرار

ولوجيا من أجل تنمية االتصاالت/تكنفلسطني ملقدمة إىل مبواصلة وتعزيز املساعدة التقنية ا 1
املعلومات واالتصاالت لديها آخذًا بعني االعتبار ضرورة التغلب على تزايد وتصاعد الصعوبات اليت 

 ؛2002 السابقة منذ عام الدوراتواجهت تقدمي هذه املساعدة خالل 
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دف إىل تسهيل إنشاء شبباختاذ تدابري مالئمة ضمن والية مكتب تنمية االتصاال 2 كات ت 
ذلك احملطات األرضية والساتلية والكبالت البحرية، وأنظمة األلياف البصرية  يف النفاذ الدويل مبا

 واملوجات الصغرية؛

تكليف مكتب تنمية االتصاالت، بالتنسيق مع مكتب االتصاالت الراديوية، بإعداد وتنفيذ ب 3
وين إمتام عملية التحول واالنتقال إىل البث التلفزي يف طنيخطة عاجلة للبدء الفوري ومساعدة فلس

وحتديد آليات متكن فلسطني من استغالل نطاق  MHz 694-470 نطاق الرتددات يف األرضي الرقمي
والناجم عن عملية التحول الرقمي الستخدامات وتطبيقات اخلدمات  MHz 862-694الرتددات 

 ؛2015ه بعد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام املتنقلة عريضة النطاق من أجل استعمال

نولوجيا املعلومات جمال حترير االتصاالت/تك يف بتقدمي تقرير دوري عن خمتلف اخلربات املكتسبة 4
 فة الغربية؛منطقة قطاع غزة والض يف واالتصاالت وخصخصتها، وتقييم أثر ذلك على تنمية هذا القطاع

يط ة بالصحة اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوين واحلكومة اإللكرتونية وختطتنفيذ املشاريع اخلاص 5
ة املوارد االحتاد الدويل لالتصاالت، ومشاريع تنمي يف الطيف الرتددي وإدارته عمًال باالتفاقات السابقة

 البشرية ومجيع األشكال األخرى للمساعدة؛

لس االحتاد حول التقدم احملر  6 رارات املماثلة) تنفيذ هذا القرار (والق يف زبتقدمي تقرير سنوي 
 واآلليات املستخدمة ملواجهة الصعوبات املتزايدة عند حدوثها،

 يطلب إىل أعضاء االحتاد

ثنائيًا أو من خالل اإلجراءات التنفيذية فلسطني أن يقدموا كل أشكال الدعم واملساعدة إىل  1
ا االحتاد الدويل لالتصاالت  الشأن؛ هذا يف اليت يقوم 

 بناء وترميم شبكة االتصاالت الفلسطينية؛ يف فلسطنيمساعدة  2
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ا العائدة عن احلركة الدولية الداخلة واخلارجة؛ يف فلسطنيمساعدة  3  استعادة استحقاقا

ذلك بناء  يف تقدمي املساعدة إىل فلسطني لدعم تنفيذ مشاريع مكتب تنمية االتصاالت مبا 4
 شرية،الطاقات من املوارد الب

 األمني العام منيطلب 

 تنفيذ هذا القرار. يف عن التقدم احملرز )2014بوسان، تقدمي تقرير إىل مؤمتر املندوبني املفوضني (
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 )2010حيدر آباد،  يف املراَجع( 20القـرار 

 تكنولوجيا المعلومات/النفاذ على أساس غير تمييزي إلى وسائل االتصاالت
 وما يتصل بها من تطبيقاتديثة وخدماتها الح واالتصاالت

 )،2010إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (حيدر آباد، 

 رإذ يذكّ 

 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، )2006الدوحة،  يف املراَجع( 20بالقرار 

 ر أيضاً وإذ يذكّ 

 ؤديهتضني وبالدور اهلام الذي ) ملؤمتر املندوبني املفو 2006أنطاليا،  يف املراَجع( 64بالقرار  أ ) 
 سبيل التقدم السياسي واالقتصادي واالجتماعي يف /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت
 والثقايف؛

تمع املعلومات ب) وعلى األخص  ،النفاذ غري التمييزي بشأنمرحلتيها  يف بقرارات القمة العاملية 
من برنامج عمل تونس بشأن جمتمع  107و 90قرتني الفمن التزام تونس و  19و 18و 15الفقرات ب

 املعلومات،

 وإذ يأخذ بعني االعتبار

النهوض بتقييس  يف الدور اهلام الذي يضطلع به االحتاد الدويل لالتصاالت أ ) 
 وتنميتها على الصعيد العاملي؛ /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت

ل ، بتنسيق اجلهود الرامية إىل تأمني تنمية متجانسة لوسائاالحتاد، حتقيقًا هلذا الغرضقيام  ب)
 االحتاد، يف مجيع الدول األعضاء يف /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت
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 االعتبار كذلك بعنيوإذ يأخذ 

طالب بتكوين وجهة نظر ووضع مقرتحات بشأن املسائل اليت مت، كما سبقه من مؤمترااملؤمتر،   هذاأن 
ا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماوسائل االتصاالت/ياغة اسرتاتيجية لتنمية حتدد ص ا وتطبيقا

 على الصعيد العاملي، وتيسري تعبئة املوارد الالزمة لتحقيق هذا الغرض،

 وإذ يالحظ

ا وتطبيقاتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة االتصاالت/وسائل أن  أ )   أقيمت اوخدما
االحتاد  يف معظم احلاالت على أساس توصيات قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت يف

 ت؛الدويل لالتصاال

 املشاركة جلميع اجلهات ةاجلماعي اجلهودأن التوصيات الصادرة عن هذين القطاعني هي حصيلة  ب)
 عضاء االحتاد؛بتوافق آراء أاالحتاد، وأن اعتماد هذه التوصيات يتم  يف عملية تقييس االتصاالت يف

 تتكنولوجيا املعلومات واالتصاالوسائل االتصاالت/أن القيود اليت حتول دون النفاذ إىل  ج)
ا ا وتطبيقا  اليت تعتمد عليها تنمية االتصاالت الوطنية واليت وضعت على أساس التوصيات وخدما

 ت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالالتالصادرة عن هذين القطاعني تشكل عائقًا أمام تنمية االتصا
 العامل بشكل متناسق واملواءمة بينها، يف

 وإذ يعرتف

ري ممكن حتقيقه غ/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن حتقيق التجانس الشامل بني شبكات االتصاالت
غري متييزي إىل  سأعمال االحتاد بدون استثناء بالنفاذ على أسا يف ما مل تتمتع مجيع البلدان اليت تشارك

ااجلديدة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ا وتطبيقا دون  ،حلديثةا ووسائلها وخدما
 املساس بالقوانني الوطنية وااللتزامات الدولية الناشئة عن اختصاصات منظمات دولية أخرى،
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 يقـرر
ومات واالتصاالت /تكنولوجيا املعلتصاالتاال وسائلأنه يتعني تأمني النفاذ على أساس غري متييزي إىل 

ا ا، وخدما  القائمة على أساس توصيات قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت وتطبيقا
 االحتاد، يف

 يشجع مدير مكتب تنمية االتصاالت
 سائلو شراكات أو إقامة تعاون اسرتاتيجي مع اجلهات اليت حترتم النفاذ إىل  يف على الدخول

ا تصاالت/اال اتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وخدما  بدون متييز، وتطبيقا

 األمني العام منيطلب 
 للنظر فيه، )2010(غواداالخارا،  القادمإحالة هذا القرار إىل مؤمتر املندوبني املفوضني 

 يدعو مؤمتر املندوبني املفوضني
دف  يف إىل النظر كنولوجيات توسائل االتصاالت/عزيز النفاذ إىل إجراءات تضمن تاختاذ هذا القرار 

ا  احلديثة واملعلومات االتصاالت اوخدما  على الصعيد العاملي، وتطبيقا

 الدول األعضاءيدعو 
، الت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاإىل مساعدة جهات تصنيع التجهيزات ومزودي خدمات االتصاالت

ا القاواالتصاالت  املعلومات/تكنولوجيا االتصاالت وسائلإتاحة لضمان  ا وتطبيقا ئمة على وخدما
مرحلتيها  يف أساس التوصيات الصادرة عن القطاعني للجميع بدون أي متييز، حسبما قررته القمة

 .الشأن ذا
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 )2010آباد،  حيدر يف املراَجع( 21رار ـالق

 اإلقليمية المنظمات مع والتعاون التنسيق

 )،2010آباد،  لتنمية االتصاالت (حيدر إن املؤمتر العاملي

 اعتباره يف إذ يضع

 ؛للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )2006الدوحة،  يف املراَجع( 21القرار   أ ) 

 ؛ملؤمتر املندوبني املفوضني) 2006أنطاليا،  يف املراَجع( 123القرار  ب)

 ؛جمعية العاملية لتقييس االتصاالتلل )2008جوهانسربغ،  يف ةعاملراجَ ( 54و 44و 17 اتالقرار  ج)

 من خطة عمل جنيف؛  27و 26فقرتني الأحكام  د )

 ؛64و 63و 62و 61و 60الفقرات  يف جنيفإعالن مبادئ  يف ساسية املتضمنةاملبادئ األ ) ه

 من برنامج عمل تونس 101و 97و 96و 89و 87و 80و )ج27و )ج23الفقرات أحكام  و )
 ،بشأن جمتمع املعلومات

 ذ يدركوإ

 ع األخرية؛األرب سنواتال يف تنامي دور املنظمات اإلقليمية ضمن التغريات احلاصلةاستمرار  أ ) 

اجلهات املهمة اليت ينبغي التنسيق معها لدعم التنسيق  منأن املنظمات اإلقليمية هي  ب)
 اإلقليمية؛ والتعاون بشأن تنفيذ املشاريع
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ا تعظيم دور االحتاد الدويل لالتصاالت عموماً  تباع السبل واألساليب اليتضرورة ا ج) من شأ
تمع املعلومات فيما يتعلق ب يف وقطاع تنمية االتصاالت خصوصاً  تنمية تنفيذ أهداف القمة العاملية 

مات عامليًا وإقليميًا ووطنياً، بالتعاون الوثيق مع املنظ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/
تمع املدين ذات الدولية واإلقل  ؛الصلةيمية واألقاليمية األخرى وكيانات ا

 1لساحليةوالبلدان ا إضافية للخرباء من البلدان النامية فرصضرورة اغتنام كل فرصة إلتاحة  د )
نيت االجتماعات اإلقليمية ودون اإلقليمية اليت تتناول أعمال جل يف الكتساب اخلربة عن طريق املشاركة

 لقطاع تنمية االتصاالت، 2و 1 الدراسات

 ذ يعرتفإو 

 التنمية؛ مراحل خمتلفة من يف توجدبأن البلدان النامية  أ ) 

بأن احلاجة تستدعي هلذا السبب تبادل وجهات النظر على املستوى اإلقليمي بشأن تنمية  ب)
 االتصاالت؛

ألنشطة اليت تقوم ا يف بعض املناطق من حيث املشاركة يف بالصعوبة اليت تواجهها بعض البلدان ج)
 ا جلان الدراسات التابعة لقطاع تنمية االتصاالت؛

) املنوه 2008جوهانسربغ،  يف عنياملراجَ ( 54و 44بأن أفرقة املقررين اإلقليميني عمًال بالقرارين  د )
 ؛دراسة بعض املسائل يف قلأما أعاله قد تسمح بتوسيع مشاركة بعض البلدان بتكلفة 

 ؛يستفيد بالفعل من املنظمات اإلقليميةن هذه البلدان بأن العديد م ) ه

 

 

  
                                            

ا والبلدان ا غري الساحليةالنامية  أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان تشمل  1 ليت متر اقتصادا
 انتقالية. مبرحلة
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بأن االجتماعات اإلقليمية ودون اإلقليمية فرصة مثينة لتبادل املعلومات وتكوين اخلربات  و )
 واملعارف اإلدارية والتقنية؛

ذ حمتوى هذا الشأن عند تنفي يف االحتاد يف بضرورة التنسيق مع قطاع تقييس االتصاالت ز )
 ،)2008جوهانسربغ،  يف عنياملراجَ ( 54و 44 رارينالق

 وإذ يذّكر

ابعها يكون من املستصوب، بسبب ط صعوبات مكانية إنشاء أفرقة إقليمية لدراسة مسائل أوإب أ ) 
 إطار منطقة أو أكثر من مناطق االحتاد؛ يف احملدد، دراستها

 :ترمي إىلباملبادرات اإلقليمية اليت  ب)

 ساعدة املباشرة للمناطق األخرى؛لتعاون التقين واملتنفيذ مشاريع ا ‘1’

املبادرات اإلقليمية مع املنظمات اإلقليمية والدولية القائمة بتنمية  يف التعاون ‘2’
 ؛لوجيا املعلومات واالتصاالتو االتصاالت/تكن

 54و 44القرارين  يف بضرورة إجياد اآللية الالزمة لتوحيد اجلهود مع اجلهات املشار إليها ج)
 )،2008 جوهانسربغ، يف املراَجعني(

 رريقـ

 طقة بعينها؛ختص من صعوباتتشجيع إنشاء األفرقة اإلقليمية لدراسة مسائل أو  يف االستمرار 1

اإلقليمية شرتكة مع املنظمات اإلقليمية و املنشطة األتنسيق  يف استمرار قطاع تنمية االتصاالت 2
طة وتنظيمها، هذه األنش يف والتعاون االهتمام املشرتك،الت جما يف الفرعية ومع معاهد التدريب أيضاً 

ا هذه  اجلهات، وأن يراعي األنشطة اليت تقوم 
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 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

اختاذ اإلجراءات الضرورية للتنسيق مع منظمات االتصاالت اإلقليمية ودون اإلقليمية حسب ب 1
 احلاجة؛

 44 ب القراريناملنشأة مبوج ةل بني أفرقة املقررين اإلقليمياالتصا ةإلقاموضع اإلجراءات الالزمة ب 2
نمية قطاع ت يف قطاع تقييس االتصاالت وجلان الدراسات يف )2008جوهانسربغ،  يف املراَجعني( 54و

ة لدى قطاع  ، أوحال تشابه املواضيع يف االتصاالت ند الضرورة عتنمية االتصاالت إنشاء فرق مشا
 (املراجعني 54و 44 يناملنشأة مبوجب القرار  ةزدواجية مع أفرقة املقررين اإلقليميشريطة عدم اال

 .)2008جوهانسربغ،  يف
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 )2014ديب،  يف املراَجع( 22القـرار 

 هائشبكات االتصاالت الدولية وتحديد منش في إجراءات النداء البديلة
 وتوزيع إيرادات خدمات االتصاالت الدولية

 ،)2014ديب، ؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (إن امل

 يذّكرإذ 

 ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت،2010حيدر آباد،  يف املراَجع( 22 بالقرار

 اعتباره يف وإذ يضع

اا /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتنظيم االتصاالت يف احلق السيادي لكل دولة أ )  ، خلاصة 
 (CPND)النداء  طالب الطرف رقم وتوفري (CLI) الطالب اخلط هوية تعرفتوفري  يتضمن قد والذي

 ؛(OI) االتصال وحتديد منشأ

 :بني مجلة أمورأهداف االحتاد اليت تشمل من  ب)

سني االحتاد والتوسع فيه لتح يف احلفاظ على التعاون الدويل بني مجيع الدول األعضاء •
 جبميع أنواعها وترشيد استعماهلا؛ /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت

تشجيع تنمية الوسائل التقنية وتشغيلها أفضل تشغيل بغية حتسني مردودية خدمات االتصاالت،  •
ا وتعميم استخدام اجلمهور هلا إىل أقصى حد ممكن؛  وزيادة فائد

دىن سبيل إقرار تسعريات عند أ يف تشجيع التعاون بني الدول األعضاء وأعضاء القطاعات •
خدمة جيدة ومع مراعاة ضرورة احلفاظ على إدارة مالية لالتصاالت  مستويات ممكنة تتالءم مع

 ؛16الرقم  يف دستور االحتاد من 1املادة  يف احملددةسليمة ومستقلة عمًال بأهداف االحتاد 
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ب عن و تسهيل العالقات السلمية والتعاون الدويل والتنمية االقتصادية واالجتماعية بني الشع •
 ؛طريق ُحسن تشغيل خدمات االتصاالت

 ؛ضرورة حتديد منشأ املكاملات كهدف من أهداف السالمة الوطنية ج)

 تسهيل حتديد التسيري والرتسيم؛احلاجة إىل  ) د

ة بشأن إجراءات النداء البديلملؤمتر املندوبني املفوضني ) 2006أنطاليا،  يف املراَجع( 21القرار  ) ه
الذي ينص على "أن استعمال بعض إجراءات النداء البديلة غري الضارة االت، على شبكات االتص

 زيادة املنافسة لصاحل املستهلكني"، يف بالشبكات قد يسهم

 وإذ يعرتف

ا أ )  ا يف بأن إجراءات النداء البديلة غري مسموح  البعض  يف كثري من البلدان بينما يسمح 
 اآلخر؛

تصادات البلدان النامية اق يف فيها تغيري املنشأ تؤثر سلباً  اء البديلة مبابأن استعمال إجراءات الند ب)
ا تنمية سليمة  وقد متثل إعاقة خطرية جلهود هذه البلدان لتنمية شبكات وخدمات االتصاالت اخلاصة 

 اقتصادي؛ األمن الوطين وقد يكون هلا أثروتضر بأهداف 

ؤدي إدارة احلركة وختطيط الشبكات وقد ت يف د تؤثربأن بعض أشكال إجراءات النداء البديلة ق ج)
 إىل هبوط نوعية تشغيل الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية،

 وإذ يذّكر

 نص على:ي) الذي 2006أنطاليا،  يف املراَجع( 21بالقرار  أ ) 

تشجيع اإلدارات وشركات تشغيل االتصاالت الدولية على تطبيق توصيات قطاع  1" 
عمالً على احلد من  ،د) اعتباره يف يضع إذفقرة  يف ، املشار إليهااالحتاد يف التتقييس االتصا

 ؛إلجراءات النداء البديلة على البلدان النامية بعض احلاالت، يف التأثريات السلبية
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مطالبة اإلدارات وشركات تشغيل االتصاالت الدولية اليت تسمح باستعمال إجراءات  2 
اضيها وفقًا لقوانينها التنظيمية الوطنية السارية، بأن تراعي على النحو أر  النداء البديلة على

ظيمية تسمح قوانينها التن الواجب قرارات اإلدارات وشركات التشغيل الدولية األخرى اليت ال
 مبثل تلك اخلدمات؛

قطاع تقييس االتصاالت أن تستمر من خالل  يف الطلب من جلان الدراسات املختصة 3 
ثل دراسة إجراءات النداء البديلة، م يف لدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبنيمسامهات ا

مهية هذه هوية طالب االتصال مع مراعاة أ تغيري املنشأ ومعاودة النداء، واملسائل املتعلقة بتحديد
 ؛الدراسات من ناحية اتصاهلا بشبكات اجليل التايل وتدهور الشبكات"

بشأن إجراءات النداء البديلة  1996دورته لعام  يف جملس االحتادن الصادر ع 1099بالقرار  ب)
 شبكات االتصاالت الدولية، والذي حث فيه قطاع تقييس االتصاالت على أن يضع يف املستعملة

 يتعلق بإجراءات النداء البديلة؛ أقرب وقت ممكن التوصيات املالئمة فيما يف

 ص على:ني) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت والذي 2008جوهانسربغ،  يف املراَجع( 29بالقرار  ج)

 "أنه لتقليل تأثري إجراءات النداء البديلة إىل أدىن حد: 

 ينبغي لوكاالت التشغيل املرخص هلا من الدول األعضاء أن تبذل قصارى جهودها، '1'
لتكلفة مع ا إطار قوانينها الوطنية، من أجل حتديد مستوى الرسوم احملصلة استناداً إىل يف

 ؛ITU-T D.5 من لوائح االتصاالت الدولية والتوصية 1.1.6 مراعاة املادة
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تنفيذ  يف ينبغي لإلدارات ووكاالت التشغيل املرخص هلا من الدول األعضاء أن متضي جبد '2'
ار أسع وحصصومبدأ أسعار احملاسبة املستندة إىل التكلفة  ITU-T D.140 التوصية
 ،احملاسبة"

 تقرر فيه اجلمعية:والذي  

أن اإلدارات ووكاالت التشغيل املرخص هلا من الدول األعضاء ينبغي أن تتخذ مجيع  1" 
إطار ما تسمح به قوانينها الوطنية، لوقف أساليب وممارسات معاودة النداء  يف التدابري املعقولة،

لية، مثل النداء بديأداء وجودة الشبكات اهلاتفية العمومية الت يف تدهور شديد إىلاليت تؤدي 
 اإلجابة؛ املتواصل (أو القصف أو استطالع الرأي) وكبت

أن اإلدارات ووكاالت التشغيل املرخص هلا من الدول األعضاء ينبغي أن تنهج أسلوباً  2 
معقوًال يقوم على التعاون من أجل احرتام السيادة الوطنية لآلخرين واملبادئ التوجيهية املقرتحة 

ذا ال  تعاون؛اخلاصة 

اً يتعلق بإجراءات النداء البديلة، وخصوص أن تواصل وضع التوصيات املناسبة فيما 3 
أداء وجودة  يف اجلوانب التقنية أساليب وممارسات معاودة النداء اليت تؤدي إىل تدهور شديد

الشبكات اهلاتفية العمومية التبديلية، مثل النداء املتواصل (أو القصف أو استطالع الرأي) 
 كبت اإلجابة؛و 

أن تدرس اجلوانب واألشكال األخرى إلجراءات النداء  2أن تطلب من جلنة الدراسات  4 
 فيها تغيري املنشأ، وعدم حتديد اهلوية؛ البديلة مبا
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أن تدرس اآلثار االقتصادية ملعاودة النداء على جهود  3أن تطلب من جلنة الدراسات  5 
ا ن منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان اليت متر اقتصالبلدان النامية شاملًة أقل البلدا ادا
ا احمللية لالتصاالت، وأن تقّيممبرحلة انتقالية، لتحقيق تنمية  ا وخدما فعالية  سليمة لشبكا

 ،املبادئ التوجيهية املقرتحة للتشاور بشأن معاودة النداء"

 وإذ يذكر كذلك

) الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني املتعلق بتوزيع 2006أنطاليا،  يف املراَجع( 22بالقرار  أ ) 
 عن تقدمي خدمات االتصاالت الدولية والذي نص على حث قطاع تقييس االتصاالت:اإليرادات الناجتة 

 أعماله الستكمال دراسته بشأن مفهوم التأثريات اخلارجية للشبكة يف على اإلسراع 1" 
 دولية املرتبطة باخلدمتني الثابتة واملتنقلة؛خيص احلركة ال كل ما يف

على متابعة أعماله الرامية إىل إعداد منهجيات مناسبة لتحديد التكاليف بالنسبة  2 
 للخدمتني الثابتة واملتنقلة؛

ا أن تسمح بقدر من املرونة مع  3  على املوافقة على الرتتيبات االنتقالية اليت من شأ
 امية وبيئة االتصاالت الدولية سريعة التغري؛مراعاة أوضاع البلدان الن

 /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتعلى أن يأخذ مصاحل مجيع مستعملي االتصاالت 4 
 ؛االعتبار كأولوية عليا" يف

ديد املنشأ، اليت وحت إجراءات النداء البديلةبضرورة مراعاة نتائج ورشة العمل اليت نظمها االحتاد، بشأن  ب)
 لدوليةا لالتصاالت العاملي للمؤمتر اخلتامية الوثائق من 32والفقرة  2012مارس  19-20نيف، ج يف عقدت

(WCIT-12) ،تقييس اعقط توصيات مراعاة مع الدويل الطالب اخلط هوية تعرفمعلومات  توفري بشأن 
 ،ذات الصلة االتصاالت
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 وإذ يالحظ

واملسائل اليت ستقوم  ،بيئة السياسات العامة والتنظيم يتعلق بربنامج املقررات الصادرة عن هذا املؤمتر فيما
بدراستها جلان الدراسات التابعة لقطاع تنمية االتصاالت، واإلجراءات اليت سيتخذها مدير مكتب 

التابعة لقطاع تقييس االتصاالت ملساعدة  3تنمية االتصاالت لدعم األنشطة املشرتكة مع جلنة الدراسات 
التابعة لقطاع تقييس االتصاالت  2 الح الرسوم احلسابية ومع جلنة الدراساتإص يف البلدان النامية

والعنونة  ليةاالتصاالت الدو  يف رتقيمالواحلد من إساءة استخدام أنظمة  الدولية لتحديد منشأ االتصاالت
 والتسميات وحتديد املنشأ،

 ررـيق

ى تعزيز الت الدولية علتشجيع مجيع اإلدارات ومجيع شركات تشغيل االتصا يف أن يستمر 1
فعالية دور االحتاد الدويل لالتصاالت وتطبيق توصياته خاصة التوصيات الصادرة عن جلنيت الدراسات 

دف العمل على وضع أساس جديد أكثر فعالية لنظام  3و 2 التابعتني لقطاع تقييس االتصاالت، 
لنامية، وتوفري النداء البديلة على البلدان ايساعد على احلد من التأثريات السلبية إلجراءات  احملاسبة مبا

لدولية ااالتصاالت  يف رقم الطرف طالب النداء واحلد من اآلثار السلبية الختطاف موارد الرتقيم
 ؛استعماهلا وإساءة

أن يطلب من قطاعي تنمية االتصاالت وتقييس االتصاالت التعاون لتجنب تشابك اجلهود  2
إعادة التوجيه من أجل التوصل إىل نتيجة تستند إىل أحكام القرار  وازدواجيتها عند دراسة مسألة

 ؛)2006أنطاليا،  يف املراَجع( 21

 املراَجع( 22خيص تنفيذ القرار  ال فيماأن يطلب من قطاع تنمية االتصاالت أن يقوم بدور فعّ  3
 ،قل البلدان منواً سيما أ صدد توزيع اإليرادات لصاحل البلدان النامية، وال يف )2006 أنطاليا، يف
ة احلاالت اليت يبدو فيها أن الرسوم احلسابية املستندة إىل التكاليف تنطوي على تكاليف غري متكافئ يف

 )؛2014بوسان، (مؤمتر املندوبني املفوضني القادم قد جيريها فيه تعديالت وأي لتوجيه احلركة الدولية، 
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اليت تسمح باستعمال إجراءات النداء  أن يطلب من اإلدارات وشركات تشغيل االتصاالت 4
ا وفقاً  يف توفر رقم الطرف طالب النداء البديلة وال نية السارية، احرتام التنظيمية الوط للوائحهابلدا

دمات تسمح قوانينها التنظيمية مبثل تلك اخل قرارات اإلدارات وشركات التشغيل الدولية اليت ال
 خلط الطالب الدويل مع مراعاة توصيات قطاع تقييسبتوفري معلومات تعريف هوية ا وتطالب

 ؛حرصًا على أمنها واقتصادها االتصاالت ذات الصلة
هذا القطاع حول  يف 2ضرورة التعاون مع قطاع تقييس االتصاالت وبالذات مع جلنة الدراسات  5

تحديد ت بالنسبة ل) للجمعية العاملية لتقييس االتصاال2012ديب،  يف املراَجع( 20 تنفيذ مضمون القرار
 والتسميات، الرتقيم والعنونة مواردمنشأ االتصاالت وإساءة استخدام 

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت
 .تنفيذ هذا القرار يف بدعوة مدير مكتب تقييس االتصاالت إىل التعاون معه
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 )2014، ديب يف املراَجع( 23القـرار 

 1البلدان النامية في توفرهاالنفاذ إلى شبكة اإلنترنت و 
 ومبادئ تحديد رسوم التوصيل الدولي باإلنترنت

 )،2014 ،ديبإن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 إذ يذكر

 ساسأ على النفاذملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  )2010 غواداالخارا، يف املراَجع( 64 القرارب أ ) 
ا احلديثة (ICT) واالتصاالت املعلومات نولوجياتك/االتصاالت مرافق إىل متييزي غري ا وخدما  ،وتطبيقا
 متفق عليها؛ شروط أساس على ،التكنولوجيا ونقل التطبيقية البحوث ذلك يف مبا

ئمة حول الشبكات القا ،) ملؤمتر املندوبني املفوضني2010، غواداالخارا يف املراَجع( 101بالقرار  ب)
 ؛(IP) نرتنتاإل على بروتوكول

، بشأن (WTSA)) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت 2012ديب،  يف املراَجع( 69 قراربال ج)
النفاذ إىل موارد اإلنرتنت واستعماهلا على أساس غري متييزي، الذي يدعو الدول األعضاء إىل االمتناع 

ا أن تعيق نفاذ دولة عض عن اختاذ أي تدابري من جانب واحد و/أو ىل مواقع و أخرى إمتييزية من شأ
من دستور االحتاد ومبادئ القمة العاملية  1 اإلنرتنت العمومية واستعمال مواردها، متاشيًا مع روح املادة

 املعلومات؛ تمع

 

 

  
                                            

ا والبلدان اوالبلدان النامية غري الساحلية تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية  1 ليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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اليت  اغلبالشو  اليت تعرتف بشأن جمتمع املعلومات من برنامج عمل تونس 50الفقرة أحكام ب ) د
التوصيل  الرسوم املفروضة على يف شأن ضرورة إجياد توازن أفضلتساور الدول النامية بصورة خاصة ب

 بتكلفة إىل تطوير اسرتاتيجيات لزيادة التوصيل الدويل وتدعوالدويل باإلنرتنت من أجل تعزيز النفاذ، 
فقرة وعلى األخص هذه ال يف للجميع وذلك بالوسائل املوصوفة واملنصفمعقولة مما ييسر النفاذ األفضل 

 منها؛ )ز) )،و )،ه )،د )،ج )،ب ،)(البنود أ

ا جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية جلعل النطاق العريض  ) ه باألهداف األربعة اليت حدد
شامًال وتعزيز القدرة على حتمل تكاليفه واإلقبال عليه، وهذه األهداف هي: جعل سياسة النطاق 

ل الناس تكلفة؛ وتوصيل املنازل بالنطاق العريض؛ وتوصيالعريض شاملة؛ وجعل النطاق العريض ميسور ال
 باإلنرتنت؛

للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات ) 2013(جنيف،  1بالرأي  ) و
ن مكني التوصيل البيين للشبكات الدولية والوطنية واإلقليمية مالذي يفيد بأن ت (WTPF) واالتصاالت

مكن أن يكون وسيلة فّعالة لتحسني توصيلية اإلنرتنت الدولية ي (IXP)نرتنت خالل نقاط التبادل لإل
األعضاء وأعضاء  الدوليدعو حالة الضرورة لتعزيز املنافسة، و  يف وخفض تكاليفها، مع عدم التنظيم إال

دف تعزيز السياسات العامة الرامية إىل السماح ملشغلي شبكة  القطاع إىل العمل بطريقة تعاونية 
 ،إلنرتنت احملليني واإلقليميني والدوليني بالتوصيل البيين من خالل نقاط تبادل اإلنرتنتا
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 وإذ يالحظ

لتدابري تتخذ اإلدارات اتنص على أن  بشأن التوصيل الدويل لإلنرتنت ITU-T D.50توصية الأن  أ ) 
ن جانب الدول املخولة م غيلاملالئمة على الصعيد الوطين لكي تتمكن األطراف (مبا فيها وكاالت التش

أو جتارية ثنائية  إلنرتنت من التفاوض واالتفاق على ترتيباتل) املعنية بتوفري التوصيالت الدولية األعضاء
ا إتاحة توصيالت دولية مباشرة ترتيبات أخرى تتفق عليها اإلدارات،  احلسبان  يف ت تأخذإلنرتنلمن شأ
والتغطية ملسارات اها لقاء قيمة عناصر من قبيل تدفق احلركة وعدد احتمال احلاجة إىل املعاوضة فيما بين

 غري ذلك؛و اجلغرافية وتكلفة اإلرسال الدويل وإمكانية تطبيق مفهوم التأثريات اخلارجية للشبكة، 

 سرعة منو خدمات اإلنرتنت واخلدمات الدولية القائمة على بروتوكول اإلنرتنت؛ ب)

وإن   ت ال يزال خيضع التفاقات جتارية مربمة بني األطراف املعنية؛أن التوصيل الدويل باإلنرتن ج)
عد التوازن حتقق ب البلدان النامية مل يف كانت هذه االتفاقات من وجهة نظر مشغلي خدمة اإلنرتنت

 يتعلق بالرسوم؛ املطلوب بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية فيما

حد   شغلون، سواء أكانوا إقليميني أو حمليني، يعتمد إىلأن عناصر التكاليف اليت يتحملها امل ) د
كبري، جزئياً، على نوع التوصيل (عبور أو تبادل للحركة) وتوافر البنية التحتية للتوصيل والتصاالت 

 املسافات الطويلة وتكاليفها؛

 البلدان النامية؛ يف أن تكاليف العبور تشكل عقبة أمام تطوير اإلنرتنت ) ه
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نشاء إالصادر عن املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت يعترب أن ) 2013(جنيف،  1 رأيلأن ا ) و
كاليف خفض تأولوية ملعاجلة مسائل التوصيلية وحتسني نوعية اخلدمة و  (IXP) نقاط تبادل اإلنرتنت

 مناسباً  تؤدي دوراً  مكن أنونقاط تبادل حركة االتصاالت ي؛ وأن نقاط تبادل اإلنرتنت البينية التوصيالت
ة توصيلية ومرونة حتسني اجلودة وزيادإىل نشر البنية التحتية لإلنرتنت وبلوغ األهداف العامة الرامية  يف

 وخفض تكاليف التوصيل البيين؛الشبكات وتعزيز املنافسة 

لتنمية تعزيز ا يف أن النفاذ إىل املعلومات وتبادهلا والتوصل إىل املعرفة هي أمور تسهم إسهاماً كبرياً  ) ز
االقتصادية واالجتماعية والثقافية مما يساعد البلدان على الوصول إىل األهداف واملقاصد اإلمنائية املتفق 

هذه العملية بإزالة احلواجز أمام النفاذ إىل املعلومات للجميع بشكل شامل  تعزيزعليها دولياً، وميكن 
 ومنصف وحمتمل التكلفة؛

 جانبال من هذا ا يف القتصادية تتطلب إجراء دراسات مستمرةأن مواصلة التنمية التقنية وا )ح
سيما وضع أفضل املمارسات خلفض تكاليف توصيلية اإلنرتنت  ال ،االحتاد يف القطاعات ذات الصلة

 ؛الدولية (العبور وتبادل احلركة)

ت احلجم االيت تتسم بالكفاءة متكن من زيادة حجم احلركة وحتقيق وفور التكاليف والشبكات أن  ط)
 واالنتقال من توصيالت العبور إىل ترتيبات تبادل احلركة عند االقتضاء؛

تكاليف التوصيل الدويل ستؤدي إىل تأخري النفاذ إىل شبكة اإلنرتنت وتأخري  يف أن الزيادة )ي
 ؛االستفادة منها

ن إذ تبلغ قيم ازالت كبرية بني البلد تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ما يف أن الفوارق ك)
البلدان املتقدمة ضعف ما  يف املتوسط يف (IDI) تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالرقم القياسي ل

 البلدان النامية، يف هي عليه
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 وإذ يعرتف

فاذ إىل تكلفة الن يف بأن املبادرات التجارية من جانب مقدمي اخلدمة ميكن أن حتقق وفورات أ ) 
مثًال من خالل صياغة حمتوى حملي وحتسني أمناط تسيري حركة اإلنرتنت إىل احلد األمثل اإلنرتنت وذلك 

 ؛احمللية بطريقة تسمح بزيادة نسبة احلركة على خطوط التسيري

بأن إقامة جمتمع معلومات يتطلب ليس فقط نشر بنية حتتية تقنية مالئمة وإمنا أيضاً اختاذ تدابري  ب)
رة مع توفري النفاذ جمموعة من اللغات وبأسعار ميسو  يف بيقات واخلدمات احملليةلتعزيز تيسر احملتوى والتط

 املوقع، بغض النظر عن عن بُعدإىل احملتوى املتاح 

 احلسبان يف وإذ يأخذ

 3 إطار عمل جلنة الدراسات يف (2012-2015)أن فريق مقرر قد أنشئ من أجل فرتة الدراسة اجلديدة 
ية وقضايا ذلك القضايا االقتصاد يف ن مبادئ التعريفة واحملاسبة مبالقطاع تقييس االتصاالت بشأ

دف تيسري اعتماد تدابري  ITU-T D.50 السياسات املتصلة باإلنرتنت، وذلك لصياغة إضافة للتوصية
 النامية، البلدان يف سيما حمددة للحد من تكاليف التوصيل الدويل باإلنرتنت، ال

 يقرر أن يدعو الدول األعضاء

ا قطاع تقييس االتصاالت  1 التوصية  قرصد تطبي يف باالحتادإىل دعم األعمال اليت يقوم 
ITU-T D.50،  النامية؛ البلدان يف التوصيل الدويل باإلنرتنتاملتعلقة بتكاليف نظراً ألمهية هذه املسألة 

لدويل ا تنسيق السياسات اإلقليمية من أجل احلد من تكاليف التوصيل يف إىل إحراز تقدم 2
ا أن تؤدي إىل حتسني الظروف بالنسبة  باإلنرتنت، من خالل االتفاق بشأن تدابري حمددة من شأ

 ذلك إنشاء نقاط تبادل اإلنرتنت على الصعيد اإلقليمي؛ يف للبلدان النامية، مبا
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األساسية الشبكات  سوق النفاذ إىل يف الةالظروف السياسية اليت تسمح باملنافسة الفعّ  يئةإىل  3
ختفيض  يف هاماً ًال عامالسوق احمللية خلدمات النفاذ إىل اإلنرتنت بوصفها  يف الدولية لإلنرتنت وكذلك

 اخلدمة؛ تكلفة النفاذ إىل اإلنرتنت على املستعملني ومقدمي

ذا الشأن وعلى األخص تنفيذ مضمون الفقرة 4  ،منه 50 تنفيذ برنامج عمل تونس 

 من جديد يؤكد

ه على السعي الستمرار ضمان متكُّن كل شخص من االستفادة من الفرص اليت تتيحها على تصميم
تمع املدين واألمم  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ويذكر بأن احلكومات، وكذلك القطاع اخلاص وا

لتحتية ااملتحدة واملنظمات الدولية األخرى ينبغي أن تعمل يدًا بيد من أجل: حتسني النفاذ إىل البنية 
 لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وكذلك إىل املعلومات واملعارف، وبناء القدرات وزيادة الثقة واألمن

يئة بيئة متكينية على مجيع املستويات، وتطوير تطب يف يقات استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، و
بدور وسائط  تنوع الثقايف واحرتامه، واالعرتافتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوسع فيها، ورعاية ال

 جمتمع املعلومات، وتشجيع التعاون الدويل واإلقليمي، يف اإلعالم، ومعاجلة األبعاد األخالقية

 حيث اهليئات التنظيمية

ذلك  يف قدمي اخلدمة مبام اعتماد التدابري اليت تعتربها مناسبة لتعزيز حتسني الظروف من أجل تعزيز على
 خدمة النفاذ إىل تقدمي يف والشركات العاملة حالياً  خدمة اإلنرتنتات الصغرية واملتوسطة لتقدمي الشرك

 و)و د)و ج)الفقرات  يف على النحو املشار إليه أعاله الشبكة مع الرتكيز على ختفيض تكاليف التوصيل
 أعاله، وإذ يالحظمن القسم  ط)و

 حيث مقدمي اخلدمة

ما قد  جتارية ثنائية متّكن من التوصيل الدويل املباشر باإلنرتنت، مبا يراعيعلى التفاوض وعقد اتفاقات 
يكون هناك من حاجة إىل التعويض فيما بينهم بشأن قيمة العناصر مثل تدفق احلركة وعدد طرق التسيري 

 والتغطية اجلغرافية وتكاليف اإلرسال الدويل،
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 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد
ني األنشطة وتنسيقها، اليت تعزز تبادل املعلومات بني اهليئات التنظيمية بشأن العالقة ب بتنظيم 1

ترتيبات حتديد رسوم التوصيل الدويل باإلنرتنت، والقدرة على حتمل تكاليف تطوير البنية األساسية 
هذا الشأن من  يف سيالبلدان النامية وأقل البلدان منواً، عرب التعاون مع قطاع التقي يف الدولية لإلنرتنت

شاط ن إطار يف عند العملخالل املسائل الدراسية ذات العالقة مع إعطاء األفضلية الالزمة لذلك 
 ؛املعين الربنامج

ية مع الرتكيز البلدان النام يف بإجراء دراسات بشأن هيكل تكاليف التوصيل الدويل باإلنرتنت 2
لبنية التحتية املادية اوالتوصيل اآلمن عرب احلدود وتوفري على آثار أسلوب التوصيل (عبور وتبادل للحركة) 

 وتكاليفها؛ للتوصيل والتصاالت املسافات الطويلة

بتنسيق اإلجراءات الرامية إىل توفري التدريب واملساعدة التقنية لتشجيع وتعزيز إنشاء وتطوير  3
تبادل حركة اإلنرتنت بني ة منصة لالبنية التحتية للتوصيل البيين على الصعيد اإلقليمي لكي تكون مبثاب

 البلدان النامية.
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 )2014 ديب، يف املراَجع( 24 القـرار

 االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق تفويض
 االتصاالت لتنمية العالمية المؤتمرات بين للتصرف

 ،)2014 ديب،( االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر إن

 يذكر إذ

 االتصاالت، لتنمية العاملي للمؤمتر) 2010 آباد، حيدر يف َجعاملرا( 24 بالقرار

 اعتباره يف يضع وإذ

االحتاد  اتفاقية من 17A املادة أحكام مبوجب االتصاالت، لتنمية االستشاري الفريق على أن ) أ 
 نفيذت يف حملرزا التقدماستعراض و  الدراسات، جلان ألعمال الالزمة التوجيهية اخلطوط وضع يف يستمر أن

 التنمية مؤسسات مع نوالتعاو  التنسيق لتعزيز الالزمة بالتدابري يوصي وأن والعمليات، والربامج األولويات
 الصلة؛ ذات األخرى والتمويل

 الدراسات؛ جلان أنشطة لتقييم ضرورة مثة أن )ب

 جمال يف العاملة الصناعة جمموعات ويف االتصاالت بيئة يف السريعة التغيري خطى أن )ج
باالحتاد  تصاالتاال تنمية قطاع يتخذ أن تقتضي زالت ما واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/التصاالتا

 فرتات يف االجتماعات، وجداول الدراسات جلان وهيكل العمل أولويات قبيل من قضايا بشأن قرارات
 االتصاالت؛ لتنمية العاملية املؤمترات بني أقصر زمنية

 الكفاءة تعزيزل اقرتاحات تقدمي على قدرته أثبت االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق أن ) د
 والتعاون؛ التنسيق بأسالي وبشأن القطاع، توصيات نوعية ولتحسني االتصاالت، تنمية لقطاع التشغيلية
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 الدراسة ملياتع تنسيق حتسني يف يساعد أن ميكن االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق أن ) ه
االت يف القرار اختاذ عمليات وحتسني  القطاع؛ أنشطة من اهلامة ا

 ذلك يف مبا رنةم إدارية إجراءات يتطلب االتصاالت بيئة يف السريعة التغريات مع التكيف أن ) و
 امليزانية؛ باعتبارات تتصل إجراءات

 ربعاأل السنوات يف التصرف االتصاالت، لتنمية االستشاري الفريق يواصل أن الضروري من إنه ) ز
 املطلوب، الوقت يف األعضاء احتياجات تلبية أجل من االتصاالت، لتنمية العاملية املؤمترات بني الفاصلة

 يدرك وإذ

 االتفاقية؛ يف حمددة االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر مهام أن ) أ 

 إمكانية وند فعلياً  حتول االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر احلالية األربع السنوات دورة أن )ب
 مؤمترين؛ نيب الفاصلة الفرتة يف عاجل إجراء اختاذ تتطلب اليت املتوقعة غري للمسائل التصدي

 قادر قل،األ على سنوياً  واحدة مرة جيتمع الذي االتصاالت، لتنمية االستشاري الفريق أن )ج
 ظهورها؛ عند القضايا هلذه التصدي على

 الفريق يكلف أن االتفاقية، من 213A الرقم مبوجب االتصاالت، تنمية ملؤمتر جيوز أنه ) د
 بشأن املطلوبة ابريالتد توضيح مع اختصاصه إطار يف تقع حمددة مبسائل االتصاالت لتنمية االستشاري

 املسائل؛ هذه

 أحاهلا اليت ألمورا يف بفاعلية التصرف على قدرته بالفعل أبدى قد االستشاري الفريق أن ) ه
 االتصاالت، لتنمية السابق يالعامل املؤمتر إليه

 يالحظ وإذ

 البلدان مامأ اجلديدة الطارئة املشاكل ملعاجلة مناسبة آليات أو آلية لتحديد مستمرة زالت ما احلاجة أن
 قبل، من معاجلتها االتصاالت تنمية قطاع مبقدور يكن مل اليت النامية
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 يقـرر

 من لتمكينه تاالتصاال لتنمية االستشاري الفريق إىل التالية احملددة األمور إسناد يف االستمرار 1
االت يف التصرف  من وذلك االتصاالت، تنميةل متتاليني عامليني مؤمترين بني الفاصلة الفرتة يف التالية ا
 :ضاءاالقت حسب الدراسات، جلان ورؤساء االتصاالت تنمية مكتب مدير من الواردة التقارير خالل

 مبا اللزوم، ندع وحتديثها واملرونة بالكفاءة تتسم للعمل توجيهية طخطو  وضع يف االستمرار ’1‘
 واملشاريع بادراتوامل األعمال تنفيذ جمال يف املناطق بني اخلربات لتبادل الفرص إتاحة ذلك يف

 اإلقليمية؛

 االسرتاتيجية طةاخل يف املبينة االتصاالت تنمية قطاع أهداف بني للعالقة املستمر االستعراض ’2‘
 التوصية بغية اإلقليمية، واملبادرات الربامج وخاصة لألنشطة، املتاحة امليزانية واعتمادات الحتادل

 ؛)النواتج( رئيسيةال هوخدمات هنتجاتالقطاع مل تقدمي وفعالية كفاءة  لضمان ضرورية تدابري بأي

 أربع دةمل املمتدة ةالتشغيلي اخلطة تنفيذل االتفاقية، من 223A للرقم وفقاً  ،املستمر االستعراض ’3‘
إعداد  شأنب االتصاالت تنمية ملكتب التوجيهات وتقدمي االتصاالت تنمية لقطاع سنوات
 التالية؛دورته  يف اداالحت جملس عليهايوافق  لكي االتصاالت تنمية لقطاع التشغيلية اخلطة مشروع

 ومرونة كفاءة  كثراأل فيذالتن لضمان االقتضاء، حسب التوجيهية، واملبادئ العمل أساليب تقييم ’4‘
 االتصاالت؛ لتنمية العاملي املؤمترعمل  خطة يف األساسية للعناصر

 ماهلا،أع وتسيري االتصاالت تنمية قطاع دراسات جلان عمل ألساليب دوري تقييم إجراء ’5‘
 بعد هلا مالئمة كونت قد اليت التغيريات على واملوافقة الربامج، تنفيذ تعظيم خيارات لتحديد

 اإلقليمية؛ واملبادرات والربامج املسائل بني التآزر تعزيز ذلك يف مبا عملها برنامج قييمت
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 بربامج املتعلقة التالية اإلجراءات مراعاة مع أعاله، يقرر من ’5‘ بالفقرة عمالً  التقييم إجراء ’6‘
 :اللزوم عند الدراسات للجان احلالية العمل

 التداخل؛ وإزالة الرتكيز يادةلز  املسائل اختصاصات حتديد إعادة •

 االقتضاء؛ حسب املسائل، دمج أو حذف •

 يستند دوري استعراض إجراء ذلك يف مبا ونوعاً، كماً   املسائل، فعالية قياس معايري تقييم •
 األداء دابريت استكشاف مواصلة بغية االتصاالت تنمية لقطاع االسرتاتيجية اخلطة إىل
 أكثر حنو على أعاله يقرر من ’5‘ الفقرة يف إليها اراملش اإلجراءات تنفيذ أجل من

 فعالية؛

 إنشاء أو يكلةه إلعادة وكنتيجة اللزوم، عند االتصاالت تنمية قطاع دراسات جلنيت هيكلة إعادة ’7‘
م، رؤسائها تسمية االتصاالت، تنمية لقطاع جديدة دراسات جلان  انعقاد حىت للعمل ونوا
 حدود ضمن األعضاء، الدول واهتمامات الحتياجات استجابةً  تصاالت،اال لتنمية التايل املؤمتر
 لذلك؛ املعتمدة امليزانية

 إلمنائية؛ا لألولويات لالستجابة الدراسات جلان النعقاد الزمنية اجلداول بشأن املشورة إسداء ’8‘

 ها؛ري وغ الصلة ذات املالية املسائل بشأن االتصاالت تنمية مكتب ملدير املشورة إسداء ’9‘

ا، وحتديد واجلديدة، القائمة املسائل استعراض عن الناجم العمل برنامج على املوافقة ’10‘  أولويا
 دراستها؛ الستكمال الالزمة الزمنية والفرتة التقديرية، املالية وآثارها هلا املاسة احلاجة ومدى

 ذات ألمورل السريعة ابةاالستج يف للمرونة حتقيقاً  احلاجة، عند االستشاري، للفريق جيوز ’11‘
 صاصاتاخت حتديد مع ا االحتفاظ أو حلها أو حمددة لفرتات أخرى أفرقة إنشاء األولوية،

م، رؤسائها وتسمية األفرقة هذه  األخذ مع االتفاقية، من 209Bو 209A بالرقمني عمالً  ونوا
 تعتمد الأ على ألمور؛ا هلذه بدراسات القيام يف الدراسات للجان الرائد الدور االعتبار بعني
 توصيات؛ أو مسائل األخرى األفرقة هذه
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استشارة مدير مكتب تنمية االتصاالت خبصوص وضع وتنفيذ خطة عمل بشأن أساليب العمل  ’12’
ذلك اجلوانب  يف اإللكرتونية، مث بشأن اإلجراءات والقواعد بالنسبة لالجتماعات اإللكرتونية، مبا

 ديها؛سيما أقل البلدان منواً، والوسائل املتاحة ل اجات البلدان النامية، الالقانونية مع مراعاة احتي

 بجي جديدة، دراسات جلان إحداث أو دراسات جلان هيكلة بإعادة األمر يتعلق عندما أنه، 2
 دولة أي من ضةمعار  أي االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق اجتماعات يف املتخذة القرارات تلقى أال
 ؛الجتماعا يف احلاضرة األعضاء الدول من

أن يتعاون الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت، عند أدائه لعمله، مع الفريقني االستشاريني  3
دف تنسيق اجلهود وتفادي االزدواج،  ر مكتب تنمية مع مديبالتشاور التابعني للقطاعني اآلخرين 

 االتصاالت حسب االقتضاء؛

انب املتعلقة بعمل اجلو  يف اجتماعاته بالنظر يف ي لتنمية االتصاالتأن يعجل الفريق االستشار  4
 قطاع تنمية االتصاالت من قرارات مؤمتر املندوبني املفوضني وغريه من مؤمترات االحتاد ومجعياته،

 االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق يكلف

 املقبل العاملي ملؤمترا إىل أعماله بنتائج تقريراً  يرفع وأن القرار هذا لتنفيذ املالئمة اإلجراءات يتخذ بأن
 .االتصاالت لتنمية
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 )2010حيدر آباد،  يف املراَجع( 25القـرار 

 تقديم المساعدة للبلدان ذات االحتياجات الخاصة: أفغانستان، بوروندي، 
 ا، ليبيري ، هايتي،بيساو-إثيوبيا، غينيا، غينيا جمهورية الكونغو الديمقراطية، إريتريا،

 ليشتي -الصومال، تيمور ، سيراليون،ارواند

 )،2010حيدر آباد، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 رإذ يذكّ 

 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني،1998مينيابوليس،  يف املراَجع( 34بالقرار 

 وإذ يذّكر كذلك

 من دستور االحتاد، 1املادة  يف بأهداف االحتاد املنصوص عليها

 كاً منهوإدرا 

إيرادات  ذلك من خالل فوائض يف أن اجلهود اجلارية اليت يبذهلا االحتاد لتقدمي مساعدات، مبا ) أ 
تليكوم للبلدان ذات االحتياجات اخلاصة (بوروندي ورواندا والصومال وليبرييا) ينبغي أن تشمل غريها 

ة لظروف البلدان املذكورة؛  من البلدان اليت متر بظروف مشا

 وجود شبكة اتصاالت يعوَّل عليها هو أمر ال غىن عنه لتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصاديةأن  ب)
زاعات الداخلية أو سيما البلدان اليت تعاين من آثار الكوارث الطبيعية أو الن البلدان املختلفة، ال يف

 احلروب؛

ادة أنظمة ل القريب، من إعاملستقب يف الظروف احلالية وال يف أن هذه البلدان لن تتمكن، ال )ج
ا إىل مستوى مقبول تمع الدويل سواء على أساس ثنائي أم من  اتصاال ما مل حتصل على مساعدة ا

 خالل املنظمات الدولية،
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 وإذ يالحظ

 املراَجع( 34تقرير مدير مكتب تنمية االتصاالت بشأن تنفيذ أمور من بينها القرار  أ ) 
 )؛1998مينيابوليس،  يف

 املراَجع( 34اجلهود اليت يبذهلا األمني العام ومدير مكتب تنمية االتصاالت من أجل تنفيذ القرار  ب)
 )،1998مينيابوليس،  يف

 وإذ يالحظ كذلك

ب عدم وأنه بسبأن ظروف النظام واألمن اليت تنشدها قرارات األمم املتحدة مل تتحقق إال جزئياً، 
القرار إال هذا مل ينفذ  ،1998)مينيابوليس،  يف املراَجع34 ( ختصيص املوارد الالزمة لتنفيذ القرار

 جزئياً، تنفيذاً 

 يقـرر

التدابري اخلاصة اليت بدأها األمني العام ومدير مكتب تنمية االتصاالت، مع مساعدة  يف االستمرار
دف توفري املساعدة والدعم املنا بني سمتخصصة من قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت، 

ندي الصراعات احمللية أو احلروب، وخاصة أفغانستان وبورو  للبلدان اليت عانت من الكوارث الطبيعية أو
ا وسرياليون بيساو وهاييت وليبرييا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ورواند-وإريرتيا وإثيوبيا وغينيا وغينيا

ا عندما تستتب ظروف ال، مما ميكنها من إعادة بناء شبكات اتليشيت-والصومال وتيمور نظام صاال
 واألمن اليت تنشدها قرارات األمم املتحدة،

 يطلب إىل الدول األعضاء

أن تقدم كل ما ميكن من مساعدة ودعم حلكومات البلدان ذات االحتياجات اخلاصة، سواء على 
 إطار التدابري اخلاصة اليت ينفذها االحتاد واملشار إليها أعاله، يف أساس ثنائي أو
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لس  يدعو ا
 إىل ختصيص األموال الالزمة لتنفيذ هذا القرار، ضمن حدود املوارد املتاحة،

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت
باستخدام األموال الالزمة ضمن حدود املوارد املتاحة لتنفيذ األنشطة لصاحل البلدان املدرجة  1

 أمساؤها أعاله؛

 ملساعدة هذه البلدان،بأن حيشد موارد من خارج امليزانية  2

 يطلب من األمني العام
أن حيرص على أن تكون إجراءات االحتاد لصاحل هذه البلدان فّعالة قدر اإلمكان وأن يرفع  1

لس؛ تقريراً عن املسألة إىل  ا

ا قطاعات االحتاد الثالثة طبقاً للفقرة " 2 أعاله لكفالة أكرب  "يقررأن ينسق األنشطة اليت تقوم 
كن من فعالية التدابري اليت يتخذها االحتاد لصاحل البلدان ذات االحتياجات اخلاصة، وأن يعرض قدر مم

لس تقريراً عن هذا املوضوع؛  على ا

لس. 3  أن يعمل على حتديث قائمة هذه البلدان بني حني وآخر حسب االقتضاء ومبوافقة ا
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 )2006الدوحة،  يف املراَجع( 26القـرار 

 المساعدة للبلدان ذات االحتياجات الخاصة: أفغانستانتقديم 

 )،2006إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (الدوحة، 

 إذ يذّكـر

 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني،1998مينيابوليس،  يف املراَجع( 34بالقرار 

 وإذ يذّكر كذلك

 دستور االحتاد، من 1املادة  يف بأهداف االحتاد الدويل لالتصاالت املنصوص عليها

 وإذ يدرك

مينيابوليس،  يف املراَجع( 34أن مؤمتر املندوبني املفوضني مل خيصص أي ميزانية لتنفيذ القرار  أ ) 
 ) لصاحل البلدان ذات االحتياجات اخلاصة؛1998

أفغانستان قد مت تدمريها بالكامل على مدى عقدين من  يف البنية التحتية لالتصاالتأن  ب)
 التجهيزات املستعملة حالياً تقادمت بفعل أربعني عاماً من االستعمال؛ احلروب، وأن

أن أفغانستان ليس لديها حاليًا بنية حتتية وطنية لالتصاالت وال نفاذ إىل شبكات االتصاالت  ج)
 الدولية أو إىل اإلنرتنت؛

م ل وللقياأن أنظمة االتصاالت هي عامل أساسي ال بد منه إلعادة التعمري وإعادة التأهي د )
 البلد؛ يف بعمليات اإلغاثة

ناء املستقبل القريب، من إعادة ب يف الظروف احلالية وال يف أن أفغانستان لن تتمكن، ال )ه 
تمع الدويل أنظمة ا ما مل حتصل على مساعدة ا سواء على أساس ثنائي أم من خالل  اتصاال

 الدولية، املنظمات
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 يالحظوإذ 

حتصل على أي مساعدات من االحتاد خالل فرتة زمنية طويلة بسبب ظروف  أن أفغانستان مل )أ  
ا  ؛احلروب اليت مرت 

اجلهود اليت يبذهلا األمني العام ومدير مكتب تنمية االتصاالت لتقدمي املساعدات لبلدان أخرى  ب)
ا، خرجت لتوها من ظروف  احلروب اليت مرت 

 يقـرر

ساعدة من قطاع اختاذها، مب يف العام ومدير مكتب تنمية االتصاالت أن التدابري اخلاصة اليت شرع األمني
االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت، ينبغي أن تستمر بغية تقدمي مساعدة ودعم مناسبني 

إعادة بناء البنية التحتية لالتصاالت وإقامة املؤسسات وتأسيس اإلطارين التشريعي  يف إىل أفغانستان
ارد ذلك خطة الرتقيم، وإدارة الطيف، والتعريفات وتنمية املو  يف قطاع االتصاالت مبا يف والتنظيمي

 البشرية، وغري ذلك من أشكال املساعدة،

 يناشد الدول األعضاء

ري اخلاصة إطار التداب يف أن تقدم كل ما ميكن من مساعدة حلكومة أفغانستان سواء على أساس ثنائي أو
 ار إليها أعاله،اليت ينفذها االحتاد واملش

لس  يدعو ا

 إىل ختصيص األموال الالزمة لتنفيذ هذا القرار ضمن حدود املوارد املتاحة، 

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

إطاره أن حتصل  يف بأن ينفذ بالكامل برنامج مساعدة ألقل البلدان منواً حبيث ميكن ألفغانستان 1
االت ا يف على مساعدة مركَّزة  البلد؛ يف ليت هلا األولويةشىت ا
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اختاذ تدابري فورية ملساعدة أفغانستان حلني انعقاد مؤمتر املندوبني املفوضني القادم (أنطاليا،  2
2006(، 

 يطلب من األمني العام

، وأن يتأكد من أن " أعالهيقـررأن ينسق األنشطة اليت تنفذها القطاعات الثالثة باالحتاد طبقاً للفقرة "
ذ فّعالةبري االحتاد لصاحل أفغانستان تكون تدا لس تقريراً   ا الشأن.بقدر اإلمكان، وأن يرفع إىل ا
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 )2010آباد،  حيدر يف املراَجع( 27رار ـالق

  منتسب بصفة للمشاركة المنظمات أو الكيانات قبول
 االتحاد الدولي لالتصاالت في االتصاالت تنمية قطاع أعمال في

 )،2010آباد،  متر العاملي لتنمية االتصاالت (حيدرإن املؤ 

 إذ يذّكر

 ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت،2006الدوحة،  يف املراَجع( 27بالقرار 

 اعتباره يف وإذ يضع

التكتالت  يفو  /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتبيئة االتصاالت يف أن سرعة خطى التغري أ ) 
اركة الكيانات تتطلب زيادة مش /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالتبة اخلاصالصناعية املعنية 

 االحتاد؛ يف أنشطة التنمية يف واملنظمات املهتمة

أن الكيانات أو املنظمات، وخاصة تلك اليت تقوم بأنشطة عالية التخصص، قد تكون مهتمة  ب)
ا قطاع الت ا لذلك يف نميةجبانب صغري فقط من أعمال التنمية اليت يقوم  ال تعتزم أن تطلب  االحتاد وأ
 هذا القطاع يف نشاط جلنة دراسات معينة يف االنضمام إىل عضوية القطاع ولكنها مستعدة للمشاركة

 حالة وجود شروط أبسط؛ يف

من اتفاقية االحتاد قبول الكيانات أو املنظمات للمشاركة  241Aأنه جيوز للقطاعات وفقاً للرقم  ج)
 أعمال جلنة دراسات بعينها أو ما يتفرع عنها من فرق عمل أو أفرقة مقررين؛  يف تسببصفة من

 ،من االتفاقية تصف املبادئ اليت تنظم مشاركة املنتسبني 483Aو 248Bو 241Aأن األرقام  د )
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 يقرر ما يلي
 بجيوز ألي كيان مهتم أو منظمة مهتمة االنضمام إىل قطاع تنمية االتصاالت بصفة منتس 1

مثل أفرقة ( خمتارة وأفرقتها الفرعية واحدةأعمال جلنة دراسات  يف وأن حيصل (حتصل) على حق املشاركة
 ؛العمل) املقررين أو فرق

على األدوار املوصوفة أدناه من أدوار جلنة الدراسات وُيستبعدون من كل  دور املنتسبنييقتصر  2
 األدوار األخرى:

، لية إعداد التوصيات داخل جلنة واحدة فقط من جلان الدراساتعم يف جيوز للمنتسبني املشاركة •
 توصية ما؛ عتمادااالجتماعات وتقدمي املسامهات وإبداء التعليقات قبل  يف ذلك املشاركة يف مبا

 ىل الوثائق املطلوبة ألعماهلم؛إ نفاذللمنتسبني ال يُتاح •

اء القطاع اليت ة من وحدة املسامهة ألعضيستند حتديد مبلغ املسامهات املالية للمنتسبني إىل نسب 3
لس ألي فرتة بعينها من فرتات ميزانية السنتني،  حيددها ا

 األمني العام منيطلب 
اسات بعينها أعمال جلنة در  يف أن يسمح للكيانات أو املنظمات باملشاركة بصفة منتسب يف االستمرار

من  241Eو 241Dو 241Cو 241Bاألرقام  يف دةأو فريق فرعي أو فريق مقررين فيها وفق املبادئ احملد
 االتفاقية،

 الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت إىليطلب 
أن يستمر باستعراض الشروط اليت حتكم مشاركة املنتسبني (مبا فيها تأثريها املايل على ميزانية القطاع) 

ال، يف على أساس اخلربة املكتسبة داخل القطاع  هذا ا

 ب تنمية االتصاالتيكلف مدير مكت
صاالت أعمال جلان دراسات تنمية االت يف ملشاركة املنتسبني من لوجستيات االستمرار بإعداد ما يلزم

 .أن تنجم عن إعادة تنظيم جلان الدراسات اليت ميكنذلك اآلثار  يف مبا
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 )2014ديب،  يف املراَجع( 30رار ـالق

  تصاالتاالتصاالت لالتحاد الدولي لال تنمية قطاع دور
 المعلومات لمجتمع العالمية القمة نتائج تنفيذ في

 )،2014ديب، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 إذ يذكر

 جيةطة االسرتاتيبشأن اخل ،ملؤمتر املندوبني املفوضني )2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 71القرار ب )أ  
 ؛2012-2015 للفرتة لالحتاد

 االحتاد ورد تعزيزبشأن  ،ملؤمتر املندوبني املفوضني )2010 غواداالخارا، يف راَجعامل( 130 القرارب ب)
 ؛واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام يف واألمن الثقة بناء جمال يف

بشأن  ،ملؤمتر املندوبني املفوضني )2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 139القرار ب ج)
ات شامل وبناء جمتمع معلوم واالتصاالت من أجل سد الفجوة الرقميةاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

 ؛للجميع

 بشأن دور االحتاد ،) ملؤمتر املندوبني املفوضني2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 140بالقرار  )د 
تمع املعلومات؛ يف  تنفيذ نتائج القمة العاملية 

ل االستعراض الشامبشأن  ،دوبني املفوضنيملؤمتر املن )2010(غواداالخارا،  172لقرار با ) ه
تمع املعلومات  ؛لتنفيذ نتائج القمة العاملية 

ا القمةب )و   مرحلتيها: يف الوثائق اليت اعتمد
 وخطة عمل جنيف؛جنيف إعالن مبادئ  -

 بشأن جمتمع املعلومات؛ التزام تونس وبرنامج عمل تونس -

تمع املعلوماتبنتائج املائدة املستديرة الوزارية ا )ز   ليت عقدت خالل منتدى القمة العاملية 
 ؛"2015عملية القمة ملا بعد عام  يف حيث شجع الوزراء على "االستمرار 2013 لعام
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 ،(WSIS+10) انعقادها على سنوات عشر بعد القمةاستعراض تنفيذ نتائج  عملية بنتائج )ح

 وإذ يدرك

تمع املعلوما أ )  ت ذكرت أن االختصاصات األساسية لالحتاد الدويل لالتصاالت أن القمة العاملية 
بناء جمتمع املعلومات، كما أن القمة حددت االحتاد لتنظيم/تسهيل تنفيذ خطي  يف تعد ذات أمهية حامسة

، 11جيمو  7وجيم 6وجيم 4وجيم 3وجيم 1العمل جيمتنفيذ خطوط  يف وكشريك 5وجيم 2العمل جيم
) ملؤمتر املندوبني 2010غواداالخارا،  يف املراَجع ( 140 القرار يف كما ورد  8باإلضافة إىل خط العمل جيم

 املفوضني؛

نفيذ مت االتفاق بني اجلهات املتابعة لتنفيذ نتائج القمة على تكليف االحتاد بتنظيم/تسهيل تأنه  ب)
 ؛بعد أن كان شريكاً فقط 6جيم خط العمل

ول د وأغراضه وطبيعة الشراكة القائمة فيه بني الداالحتا يف تنمية االتصاالتأن أهداف قطاع  ج)
ة، وتنفيذ التعامل مع خمتلف احتياجات التنمي يف عرب السنوات الطويلةوخربته األعضاء وأعضاء القطاع 

تصاالت/تكنولوجيا مشاريع البىن التحتية لالخصوصاً مشاريع البىن التحتية و  ذلك يف خمتلف املشاريع مبا
ت، املمولة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومن صناديق التمويل املختلفة وعرب املعلومات واالتصاال

 التحتية احلالية اليت اعتمدها هذا املؤمتر لتلبية احتياجات البىنأهدافه اخلمسة الشراكات املمكنة، وطبيعة 
دام خاست يف ذلك بناء الثقة واألمن يف ، مبالالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مة، وتواجد مكاتبه وحتقيق أهداف الق االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعزيز بيئة متكينية،
العمل خلطوط نسبة بال تنفيذ نتائج القمة، يف اإلقليمية املعتمدة، جتعل من هذا القطاع شريكًا أساسياً 

وكذلك  ه،دستور االحتاد واتفاقيتجب مبو التنمية الركيزة األساسية لعمل قطاع  وهي 6وجيم 5وجيم 2جيم
 3وجيم 1تنفيذ خطوط العمل جيم يف غريه من أصحاب املصلحة، حسب االقتضاء، املشاركة مع

وسائر خطوط العمل األخرى ذات الصلة وغريها من نتائج  11وجيم 9وجيم 8وجيم 7وجيم 4وجيم
 ؛القمة، ضمن احلدود املالية اليت وضعها مؤمتر املندوبني املفوضني
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وستتضمن  2015 عام يف سيجري املعلومات تمع العاملية القمة عمليةأن استعراض  ) د
 ،2015بعد عام  رؤية للتنمية ملا يف العملية النظر

 كذلكوإذ يدرك  

، قرر أن على االحتاد إمتام )2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 140 هقرار  يف أن مؤمتر املندوبني املفوضني،
تمع تالتقرير امل  ،2014 عام يف اليت تعنيه املعلوماتعلق بتنفيذ نتائج القمة العاملية 

 وإذ يأخذ بعني االعتبار

 طاعق مسامهة بشأن ،) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2012ديب،  يف املراَجع( 75 قرارال أ ) 
 ؛املعلومات تمع العاملية القمة نتائج تنفيذ يف االتصاالت تقييس

قطاع االتصاالت  بشأن مسامهة ،) جلمعية االتصاالت الراديوية2012(جنيف،  61لقرار ا ب)
تمع املعلوماتتنفيذ  يف الراديوية لالحتاد  ؛نتائج القمة العاملية 

ا عمًال بقرارات ج) ر لسد الفجوة املؤمت هذا الربامج واألنشطة واملبادرات اإلقليمية اليت ُيضطلع 
 الرقمية؛

من الحتاد جملس اويبلغ به  االحتاد سيضطلع به الذي أو/و فعالً  أجنز الذي الصلة ذا العمل د )
تمع املعلومات   ،(CWG-WSIS)خالل فريق العمل التابع للمجلس املعين بالقمة العاملية 

 وإذ يالحظ

تمع املعلومتنفيذ  يف دور االحتادبشأن  ،للمجلس 1332 ارالقر  أ )  حىت ت انتائج القمة العاملية 
 ؛WSIS+10 األنشطة املستقبلية ملا بعدو  2015 عام

االستعراض الشامل لتنفيذ  يف االحتادبشأن دور  ،) للمجلس2013 يف (املعدل 1334 قرارال ب)
 (WSIS+10)، الذي يقضي بعقد احلدث رفيع املستوى للقمة املعلوماتمجتمع ة لالعاملينتائج القمة 

 ملرتقب فيه اعتماد الوثيقتني التاليتني:الذي ينسقه االحتاد والذي من ا

 ؛بشأن تنفيذ نتائج القمة WSIS+10مشروع إعالن  •
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 إطار اختصاصات الوكاالت املشاركة، يف 2015 بعد عام ملا WSIS+10مشروع رؤية  •

للمجلس بشأن فريق العمل التابع للمجلس املعين بقضايا السياسات العامة الدولية  1336قرار ال ج)
 لقة باإلنرتنت،املتع

 وإذ يالحظ كذلك

 االسرتاتيجيات لصياغة ،تمع املعلومات املهام املعين بالقمة العاملية أنشأ فريق لالحتاد قد العام األمني أن
 للمجلس، 1332 القرار يف جاء كما  بالقمة، يتعلق فيما االحتاد وأنشطة سياسات وتنسيق

 إىل لالحتاد قطاع تنمية االتصاالتدعوة  يقرر

 خريناالحتاد ومع الشركاء اآل يف مواصلة العمل بالتعاون مع القطاعني اآلخرين يف االستمرار 1
 ،التنمية (احلكومات والوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات العالقة يف

ني على املستويات املعني ). وذلك من خالل خطة واضحة وآلية مناسبة للتنسيق بني خمتلف الشركاءوغريها
جمال بناء  يف 1ةباحتياجات البلدان النامي يتعلقالوطنية واإلقليمية واألقاليمية والدولية وخصوصًا فيما 

استعمال  يف البنية التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبناء الثقة واألمن
 ؛األخرى ذ أهداف القمةاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتنفي

تشجيع مبدأ عدم االستبعاد من جمتمع املعلومات ووضع اآللية املناسبة لذلك  يف االستمرار 2
 تونس)؛ من التزام 25 إىل 20 (الفقرات من

 البىن ة لتشجيع أعضاء قطاع التنمية على إعطاء األولوية لتنميةيمواصلة تسهيل قيام بيئة متكين 3
نائية كنولوجيا املعلومات واالتصاالت حبيث تشمل املناطق الريفية واملناطق املعزولة والالتحتية لالتصاالت/ت

 باستعمال خمتلف التقنيات؛

 

  
                                            

ا النامية غري الساحلية والبلدان اليت مت والبلدان أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية تشمل  1 ر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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إجياد آليات مبتكرة للتمويل و/أو حتسني اآلليات القائمة من  يف مساعدة الدول األعضاء 4
ضامن الرقمي الت (مثل صندوق التالتحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاأجل تنمية البنية 

 ؛والشراكات) ،برنامج عمل تونس من 27 الفقرة يف وغريه من اآلليات املشار إليها

قيق تطوير األطر القانونية والتنظيمية لديها مبا يساعد على حت يف مواصلة مساعدة البلدان النامية 5
 القمة األخرى؛ التصاالت وحتقيق أهدافهدف تنمية البنية التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات وا

السيربانية التهديدات و القضايا املتصلة باألمن السيرباين  يف تشجيع التعاون الدويل وبناء القدرات 6
الذي يكون  5استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متاشياً مع خط العمل جيم يف وبناء الثقة واألمن

 فيه؛ سر الوحيداالحتاد الدويل لالتصاالت املي

جمال العمل اإلحصائي لتنمية االتصاالت باستعمال املؤشرات الالزمة لتقييم  يف مواصلة أنشطته 7
دف سد الفجوة الرقمية،  يف التقدم ال  دور  إطار الشراكة اخلاصة بقياس يف ذلك يف مباهذا ا

من برنامج عمل  118إىل  113من يتفق مع الفقرات  التنمية ومبا يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 ؛هلذا املؤمتر) 2014ديب،  يف املراَجع ( 8تونس عمًال مبضمون القرار 

وضع خطة القطاع االسرتاتيجية وتنفيذها مع مراعاة إعطاء األولوية لبناء البىن التحتية  8
على املستويات  ،ذلك النفاذ إىل النطاق العريض يف ، مبالالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

اط قطاع تنمية املتصلة بنش الوطنية واإلقليمية واألقاليمية والدولية وكذلك حتقيق أهداف القمة األخرى
 االحتاد؛ يف االتصاالت

تبة اقرتاح اآلليات املناسبة على املؤمتر القادم للمندوبني املفوضني لتمويل األنشطة املرت  يف االستمرار 9
تمع املعلومات والوثيقة الصلة بالصالحيات األساسية لالحتاد، نتائج القمة العامل على حتديداً اآلليات و ية 

 بالنسبة: اليت يلزم اعتمادها

 ؛وحيد كميسر  االحتادفيها اآلن دور اليت حتدد  6وجيم 5جيمو  2العمل جيم خلطوط '1'
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ثمانية الفرعية مبا فيها خطوط العمل ال 7وجيم 6وجيم 4وجيم 3وجيم 1خلطوط العمل جيم '2'
 وخطي مشارك، كميسر  االحتاد دور حالياً  فيه حتدد الذي ،11جيم العمل وخط، اعنه املنبثقة

 ا كشريك،مدور االحتاد فيه حتدد اللذين، 9وجيم 8العمل جيم

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

تمع املعلومات مبلخص 1 امل عن أنشطة قطاع ش مبواصلة تزويد فريق العمل املعين بالقمة العاملية 
 تنمية االتصاالت املتعلقة بتنفيذ نتائج القمة؛

ائية لألنشطة املتعلقة بالقمة وبضمان مراعاة هذه  2 بضمان حتديد أهداف ملموسة ومواعيد 
غواداالخارا،  يف املراَجع ( 140اخلطط التشغيلية لقطاع تنمية االتصاالت وفقاً للقرار  يف األهداف واملواعيد

 يتعلق فيما 2014 لعام املفوضني املندوبني مؤمتر سوف حيددها لقطاع التنمية اليت ) ولألهداف2010
 ؛(WSIS+10) احلدث الرفيع املستوى للقمة لنتائج االحتاد بتنفيذ

 إىل األعضاء عن االجتاهات الناشئة استناداً إىل أنشطة قطاع تنمية االتصاالت؛ بتقدمي معلومات 3

 القرار، املالئمة لتسهيل األنشطة املتعلقة بتنفيذ هذا باختاذ اإلجراءات 4

 كذلك  االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف

 الستثمارا بغية ضمان استقطاب األطراف، مجيع بني شراكات إلقامة حافز كوسيط  يعمل بأن 1
 :الوظائف التالية وغريها من أجل يف كوسيط حافز  يعمل وبأن للمبادرات واملشاريع؛ الالزم

 صاالتواالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالتومبادرات  مشاريعتنفيذ  تشجيعمواصلة  -
 اإلقليمية؛

 تدريبية؛ حلقات تنظيم يف املشاركةمواصلة  -

بالتنمية، إذا  نينياملع اآلخرين والدوليني واإلقليميني الوطنيني الشركاء مع اتفاقاتمواصلة إبرام  -
 لزم األمر؛
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صلة،  ذات ةحكومي ودولية وإقليمية دولية منظمات مع واملبادرات املشاريع يف التعاونمواصلة  -
 حسب االقتضاء؛

 تكنولوجيا/صاالتاالت قطاع جوانب مبختلف يتصل فيما البشرية القدرات بناء على بالتشجيع 2
 االتصاالت؛ تنمية قطاع والية مع يتماشى مبا النامية البلدان يف واالتصاالت املعلومات

 البلدان يف ملطلوبةا الظروف بتعزيز لالحتاد، اإلقليمية املكاتب مع بالتعاونوخصوصًا  يام،بالق 3
 املشاريع ؤسساتمل املشاريع من وغريها املعرفة على القائمة املشاريع حاضنات عملية يف للنجاح النامية
 بينها؛ وفيما النامية البلدان يف جداً  والصغرية واملتوسطة الصغرية

 القطاعات، كل حبسب دوره، وأعضاء األعضاء والدول الدولية التمويل ؤسساتم بتشجيع 4
 النامية؛ البلدان يف وحتديثهاوإعادة بنائها  التحتية والبنية الشبكات لبناء خاصة أولوية إيالء على

 املشاريع؛ تنفيذل املطلوبة املالية املوارد تعبئة بغية الدولية اهليئات مع التنسيق مبتابعة 5

 :يلي مبا مالً ع عالية أولوية إيالؤها مت اليت الشراكات إقامة لتشجيع الالزمة املبادرات اختاذب 6

 جنيف؛ عمل خطة '1'

 تونس؛ عمل برنامج '2'

تمع املعلومات،استعراض تنفيذ نتائج نتائج عملية  '3'  القمة العاملية 

 يناشد الدول األعضاء

صاالت لبنية التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتإعطاء األولوية لتنمية ا يف الستمرارا 1
استخدام  يف األمنولبناء الثقة و  ،املناطق الريفية والنائية واليت تعاين من نقص اخلدمات يف ذلك يف مبا

يا املعلومات ولتشجيع بيئة متكينية ولتطبيقات تكنولوج ،االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 ؛من أجل بناء جمتمع املعلومات ،واالتصاالت

 اتشبك أمن قبيل من جماالت يف اسرتاتيجيات اعتمادمن أجل  مبادئ وضع يف النظر 2
 ؛املعلومات تمع العاملية للقمة 5جيم العمل خط مع متسقة تكون االتصاالت
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تشاري سسامهات إىل جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت ذات الصلة وإىل الفريق االتقدمي  3
ت يف لتنمية االتصاالت، حسب االقتضاء، واإلسهام مع أعمال فريق العمل املعين بالقمة العاملية 

 االحتاد؛ يتعلق بتنفيذ نتائج القمة ضمن والية املعلومات فيما

ج القمة العاملية تنفيذ نتائ يف مواصلة تقدمي الدعم ملدير مكتب تنمية االتصاالت والتعاون معه 4
 االتصاالت؛ قطاع تنمية يف ملعلومات ذات الصلةتمع ا

 أجل من (WSIS+10) انعقادها على سنوات عشر انقضاء بعد القمة نتائج عملية يف االخنراط 5
 املعلومات اتكنولوجي تنميةجمال  يف اليت ما زالت ماثلة التحديات مواجهة ضرورة على التأكيد إعادة

 ،2015 عام عدب ما املعلومات تمع العاملية القمةنتائج  إطار تنفيذ يف هلا والتصدي واالتصاالت

 األمني العام منيطلب 

للنظر فيه واختاذ ما يلزم بشأنه عند  )2014املفوضني (بوسان، مؤمتر املندوبني علم هذا القرار إىل رفع 
 .)2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 140 مراجعة القرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 289 المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 

 )2010آباد،  حيدر يف املراَجع( 31القـرار 

 األعمال التحضيرية اإلقليمية للمؤتمرات العالمية لتنمية االتصاالت

 )،2010آباد،  إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (حيدر

 إذ يذكر

 ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت،2006الدوحة،  يف املراَجع( 31بالقرار 

 اعتباره يف إذ يضعو 

 ضريية؛حتاجتماعات  من خاللقامت بتنسيق أعماهلا التحضريية هلذا املؤمتر  1تأن املناطق الس أ ) 

ريية األعمال التحض يف أن مقرتحات مشرتكة كثرية قدمت إىل هذا املؤمتر من إدارات شاركت ب)
 املؤمتر؛ مما سهل عمل هذا

ذا الشكل، إىل جانب الفرص امل ج) احة إلجراء تأن توحيد وجهات النظر على الصعيد اإلقليمي 
مناقشات أقاليمية قبل عقد املؤمتر من خالل التقرير املوحد عن نتائج االجتماعات التحضريية، قد يسر 

التابع  التصاالتاتنمية لاآلراء خالل االجتماع األخري للفريق االستشاري  يف مهمة التوصل إىل توافق
 وخالل املؤمتر؛ لقطاع تنمية االتصاالت

 ادة األعمال التحضريية للمؤمترات املقبلة؛أن من املرجح زي د )

قد حقق  ى املستوى اإلقليمي للمناطق الستبأن تنسيق األعمال التحضريية عل االقتناع الراسخ ) ه
 األعضاء؛ منافع كثرية للدول

  
                                            

 والدول العربية وأوروبا.كومنولث الدول املستقلة و حمليط اهلادئ آسيا واو  نااألمريكتو إفريقيا  1
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أن استمرار جناح املؤمترات املقبلة يتوقف على زيادة كفاءة التنسيق اإلقليمي، والتفاعل على  و )
ؤمتر اجتماع الفريق االستشاري األخري قبل امل يف ى األقاليمي قبل عقد املؤمترات وخصوصاً املستو 
 املؤمتر؛ وخالل

 أن احلاجة تقضي باستمرار التنسيق الشامل للمشاورات األقاليمية، ز )

 وإذ يدرك

مؤمترات  ميعجلالفوائد اليت حيققها التنسيق اإلقليمي للمناطق الست، واليت ظهرت بالفعل عند التحضري 
 االحتاد ومجعياته،

 االعتبار بعنيوإذ يأخذ 

تيجة بالفوائد اليت ميكن أن يكتسبها املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت على صعيد الكفاءة ن االقتناع الدائم
ا املناطق الست للدول األعضاء  االحتاد قبل  يفزيادة مقدار ومستوى األعمال التحضريية اليت تقوم 

 ملؤمتر،انعقاد ا

 وإذ يالحظ

أن كثرياً من منظمات االتصاالت اإلقليمية قد أعربت عن حاجة االحتاد إىل توثيق عرى التعاون  أ ) 
 ) هلذا املؤمتر حول2010آباد،  حيدر يف املراَجع( 21القرار  (انظرمع منظمات االتصاالت اإلقليمية 

 ؛)التعاون مع املنظمات اإلقليميةو  التنسيق

 ) وبقية مؤمترات املندوبني املفوضني الالحقة شددت1994املندوبني املفوضني (كيوتو، أن مؤمتر  ب)
 على ضرورة أن يقيم االحتاد عالقات أقوى مع منظمات االتصاالت اإلقليمية،

 وإذ يالحظ كذلك

 اأن العالقات القائمة بني املكاتب اإلقليمية لالحتاد ومنظمات االتصاالت اإلقليمية قد أثبتت فائد
للمؤمترات العاملية  تسهيل التحضري يف االستفادة من املكاتب اإلقليمية مواصلةبشكل كبري وأنه ينبغي 

 لتنمية االتصاالت،
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 يقرر أن يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

اجتماع حتضريي  احلدود املالية، بتنظيم مؤمتر إقليمي واحد لتنمية االتصاالت أو يف بأن يقوم، 1
مواعيد معقولة تسبق االجتماع األخري للفريق االستشاري  يف منطقة من املناطق الست كل يف واحد

لتنمية االتصاالت قبل املؤمتر العاملي املقبل لتنمية االتصاالت وتفادي التداخل مع االجتماعات األخرى 
يل هتس يف ، مع االستفادة الكاملة من املكاتب اإلقليميةذات الصلة لقطاع تنمية االتصاالت

 ؛االجتماعات هذه

 ضريية،لتنمية االتصاالت أو االجتماعات التح اإلقليميةإعداد تقرير موحد عن نتائج املؤمترات ب 2
تشاور وثيق مع رؤساء هذه االجتماعات ونواب رؤسائها، وتقدمي هذا التقرير إىل اجتماع الفريق  يف

 ؛مية االتصاالت مباشرةاالستشاري لتنمية االتصاالت الذي يسبق املؤمتر العاملي لتن

بدعوة الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت إىل اجتماع أخري قبل موعد املؤمتر بفرتة ال تقل عن  3
ثالثة أشهر لدراسة التقرير املوحد عن نتائج املؤمترات اإلقليمية الستة لتنمية االتصاالت أو االجتماعات 

تدرج، بعد أن يعتمدها الفريق االستشاري  كوثيقة أساسية  التحضريية، ومناقشته واعتماده بصيغته النهائية
از بقية ما هو للعرض على املؤمتر، باإلضافة إىل إجن التقرير عن تطبيق هذا القرار يف لتنمية االتصاالت،

)، على تاقرتح دراستها من قبل جلان الدراسمطلوب قبل عقد املؤمتر (شامًال ذلك اعتماد املسائل امل
دف اقرتاح التحديث أن يشمل ذلك أ يضًا استعراض مجيع القرارات والتوصيات والربامج ومراجعتها 

 ،ملؤمترإىل اا كمقرتحات من الفريق االستشاري الالزم لبعضها أو جلميعها إن أمكن ورفعه

 األمني العام، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية االتصاالت منيطلب 

بشأن  املناطق الست يف نظمات اإلقليمية لالتصاالتالتشاور مع الدول األعضاء وامل مواصلة 1
ا دعماً جلهودها  األعمال التحضريية للمؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت املقبلة؛ يف سبل مساعد
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 لالتصاالت، على أساس هذه املشاورات، دول األعضاء واملنظمات اإلقليميةمساعدة ال مواصلة 2
االت التالية: يف  ا

 ظيم اجتماعات حتضريية رمسية وغري رمسية على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي؛تن '1'
 تنظيم لقاءات إخبارية؛ '2'
 أساليب للتنسيق بينها؛حتديد   '3'
 ًال هلا؛ب أن جيد املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت املقبل حلو الرئيسية اليت جيالقضايا  حتديد '4'
 بل،تطبيق هذا القرار إىل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت املقعن  تقريرتقدمي  يف االستمرار 3

 يدعو الدول األعضاء
 تنفيذ هذا القرار. يف إىل املشاركة بنشاط
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 )2010آباد،  حيدر يف املراَجع( 32رار ـالق

 اإلقليمية المبادرات بشأن واإلقليمي الدولي التعاون

 )،2010حيدر آباد، تصاالت (إن املؤمتر العاملي لتنمية اال

 إذ يذكر

 ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت؛2006الدوحة،  يف املراَجع( 32بالقرار  أ ) 

 ؛حول مساعدة البلدان ذات االحتياجات اخلاصة )2006أنطاليا،  يف املراَجع( 34بالقرار  ب)

تمع املعلومات كما لقمة العاملية بآلية التعاون على الصعيدين اإلقليمي والدويل لتنفيذ نتائج ا ج)
أ) وب) وج) وكذلك الرقم  101رقم  بشأن جمتمع املعلومات بالفقرات برنامج عمل تونس يف جاءت

 ؛108و 107و 103 أ) وب) وج) وأيضاً األرقام 102

 املؤمتر،هلذا  )2010حيدر آباد،  يف املراجعني( 21و 16بالقرارين  د )

 االعتبار يف وإذ يأخذ

 أن جمال التنمية يشهد حتديات مستقبلية ال تنتهي وتوقع حدوث تغيريات جديدة باستمرار؛ أ ) 

يتطلب منهجية جديدة لغرض تلبية حتديات النمو، من  1أن حتقيق أهداف البلدان النامية ب)
 الناحيتني النوعية والكمية؛

 

  
                                            

ا البلدان او والبلدان النامية غري الساحلية تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية   1 ليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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دف وضع االحتاد هو اإلطار املناسب لتبادل يف أن قطاع تنمية االتصاالت ج) سياسات  اخلربات 
اجح مجيع البلدان اليت تتطلع للحصول على قطاع اتصاالت ن يف تؤدي إىل تنمية متكاملة ومتناسقة

 خدمة التنمية االقتصادية؛ يف ونشط

استمرار نقص التمويل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وسائر املؤسسات املالية الدولية، مبا  د )
 يذ مشاريع التعاون الدويل لصاحل هذه املبادرات اإلقليمية؛يزيد من إعاقة تنف

أن البلدان النامية تواجه بشكل متزايد احلاجة إىل املعرفة بالتكنولوجيات السريعة التطور  ) ه
ا؛  والسياسات واملسائل االسرتاتيجية اليت تتصل 

بني لتنفيذ االتصاالت واملنتساألمهية احليوية للتعاون بني الدول األعضاء وأعضاء قطاع تنمية  و )
 هذه املبادرات اإلقليمية؛

النتائج املرضية واملشجعة اليت حققتها املشاريع اليت تلقت دعماً تعاونياً دولياً مببادرة من مكتب  ز )
 تنمية االتصاالت،

 واعرتافاً منه

 ية خمتلفة؛مبراحل إمنائهذه املبادرات اإلقليمية متر  يف بأن البلدان النامية والبلدان املشاركة )أ  

باحلاجة، نتيجة لذلك، إىل تبادل اخلربات بشأن تنمية االتصاالت على املستوى اإلقليمي لدعم  ب)
 هذه البلدان؛

بأن لدى االحتاد واملنظمات اإلقليمية قناعة بأن التعاون الوثيق من شأنه أن ينهض بتطوير  ج)
 قليمية لدعم هذه البلدان؛اإل /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت
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بأن هناك حاجة مستمرة إىل تعاون االحتاد تعاوناً أوثق مع املنظمات اإلقليمية مبا فيها جهات  د )
 البلدان، التنظيم اإلقليمية لدعم هذه

 وإذ يالحظ

وجود منظمات إقليمية ودون إقليمية للهيئات التنظيمية، منها مثًال شبكات هيئات تنظيم  أ ) 
 ؛املناطق بعض يف اإلقليميةصاالت االت

 منو التعاون وأنشطة املساعدة التقنية بني املنظمات اإلقليمية هليئات تنظيم االتصاالت، ب)

 يقـرر

أن على قطاع تنمية االتصاالت أن يوثِّق عالقاته مع منظمات االتصاالت اإلقليمية ودون  1
 ليةلى سبيل املثال ال احلصر: برنامج التوصياإلقليمية من أجل حتفيز املبادرات اجلديدة، ومنها ع

األمريكتني، والشراكة اجلديدة لتنمية إفريقيا، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، ومعهد أمريكا  يف
ة ًا املبادرات اجلديدة خمتلف املناطق وخصوص يف الالتينية لالتصاالت التعليمية، وبقية املبادرات املشا

مدة مبوجب القمتني األخريتني (إفريقيا وكومنولث الدول املستقلة)؛ وكذلك املبادرات املعت يف اليت مت تبنيها
 ذا املؤمتر؛هل )2010حيدر آباد،  يف املراَجع( 17القرار 

أن على مكتب تنمية االتصاالت أن يتخذ مجيع اخلطوات الالزمة لتشجيع تبادل اخلربات بني  2
 لوجيا املعلومات واالتصاالت؛جمال تكنو  يف البلدان النامية، خاصة

أن على مكتب تنمية االتصاالت أن يوثق عالقاته مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية  3
ا عرب تعاون مستدام تشجيعًا على تبادل اخلربات بينها، واملساعدة  للهيئات التنظيمية مبختلف شبكا

 ،على تنفيذ هذه املبادرات اإلقليمية
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 تنمية االتصاالت يكلف مدير مكتب

ع ، بتنسيق وتنظيم أنشطة مشرتكة مفّعالأن يكفل قيام قطاع تنمية االتصاالت، بشكل  1
م مجيع األطراف، وأن يأخذ األنشطة اليت تقو  يف املنظمات اإلقليمية ومع معاهد التدريب، م جماالت 

 االعتبار، وأن يزودها باملساعدة التقنية املباشرة؛ يف ا هذه اجلهات

جتماع ، طالباً من هذا االللندوة العاملية ملنظمي االتصاالتأن يقرتح خالل االجتماع السنوي  2
 ،ذه املبادرات اإلقليمية والدوليةدعمه لتنفيذ ه

 األمني العام منيطلب 

تدابري وبرامج خاصة إلقامة أنشطة ومبادرات إقليمية،  يف أن يقوم على وجه السرعة بالشروع 1
ق مع منظمات االتصاالت اإلقليمية ودون اإلقليمية، مبا فيها اهليئات التنظيمية، وسائر بالتعاون الوثي

 املؤسسات ذات الصلة، وتشجيع تلك األنشطة؛

أن يبذل كل جهد ممكن لتشجيع القطاع اخلاص على القيام مبا يلزم لتسهيل التعاون مع البلدان  2
 االحتياجات اخلاصة؛هذه املبادرات مبا فيها البلدان ذات  يف األعضاء

 

ة ومع إطار منظومة األمم املتحد يف استمرار العمل على حنو وثيق مع آليات التنسيق املنشأة 3
 اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة ومنها على سبيل املثال ال احلصر اللجنة االقتصادية إلفريقيا؛

(كيوتو،  58لقرار ا وتنقيح ية مراجعةأن يعرض هذا القرار على مؤمتر املندوبني املفوضني القادم بغ 4
ال يف ضوء التجارب املكتسبة يف ملؤمتر املندوبني املفوضني )1994  .هذا ا
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 )2014ديب،  يف املراَجع( 33القـرار 

 تقديم المساعدة والدعم إلى صربيا إلعادة بناء نظامها العمومي
 للبث اإلذاعي الذي أصابه الدمار

 )،2014لتنمية االتصاالت (ديب، إن املؤمتر العاملي 

 إذ يذّكر

الن العاملي اإلع ويف ميثاق األمم املتحدة يف باملبادئ واملقاصد واألهداف النبيلة املتجسدة أ ) 
 حلقوق اإلنسان؛

 من دستوره، 1املادة  يف دف االحتاد، حسبما هو وارد ب)

 وإذ يالحظ

 متر العاملي لتنمية االتصاالت؛) للمؤ 2006 ،الدوحة يف املراَجع( 33القرار  أ ) 

 ،) ملؤمتر املندوبني املفوضني2010 ،غواداالخارا يف املراَجع( 126القرار  ب)

 وإذ يالحظ بكل التقدير

اجلهود اليت بذهلا األمني العام لالحتاد ومدير مكتب تنمية االتصاالت من أجل تنفيذ القرارين املذكورين  )أ  
 أعاله؛

 قبل ام األوروبية املساعدة صك ملقدمة من االحتاد األورويب من خالل أموالاملساعدة الكبرية ا )ب
 الرقمنة، لتنفيذ عملية (IPA) االنضمام

 وإذ يدرك

أن وجود نظام عمومي موثوق للبث اإلذاعي أمر ال غىن عنه لتعزيز التنمية االجتماعية  أ ) 
 ؛طبيعية أو صراعات داخلية أو حروبسيما البلدان اليت عانت من كوارث  واالقتصادية للبلدان، ال
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 اإلذاعي اإلرسال تعدد تشغيل هيئة" أي صربيا، يف حديثاً  املنشأ العمومي اإلذاعي البث مرفق أن ب)
مومية هو اهليئة الع الصربية، والتلفزيون اإلذاعة هيئة من جزءاً  سابقاً  كان  الذي ،"(ETV) والشبكات

 املسؤولة عن اإلذاعة لألرض؛

صربيا ينبغي أن يثري  يف (ETV)سائر اجلسيمة اليت حلقت بالنظام العمومي للبث اإلذاعي أن اخل ج)
تمع الدويل بأسره، ال  سيما االحتاد الدويل لالتصاالت؛ قلق ا

ظام البث املستقبل املنظور، االرتقاء بن ويف ظل الوضع الراهن يف أنه لن يكون بوسع صربيا، د )
تمع الدويل، املقدمة على شكل ثنائي صربيا  يف اإلذاعي العمومي إىل مستوى مقبول دون مساعدة ا

 أو من خالل منظمات دولية،

 يقـرر

 لالحتاد الدويل لالتصاالتإطار قطاع تنمية االتصاالت  يف مواصلة اختاذ إجراءات خاصة، 1
 قييس االتصاالتاع توموارد امليزانية املتيسرة له، ومبساعدة متخصصة من قطاع االتصاالت الراديوية وقط

 ؛لالحتاد

 تقدمي املساعدة املالئمة؛ 2

 إعادة بناء نظام البث اإلذاعي العمومي، يف دعم صربيا 3

 يهيب بالدول األعضاء

 أن تقدم كل ما ميكنها من مساعدة؛ 1

شكل ثنائي أو من خالل اإلجراءات اخلاصة لالحتاد  يف أن تقدم الدعم حلكومة صربيا، إما 2
ا أعاله، وأن تقدم هذه املساعدة وهذا الدعم حتت أي ظرف بالتنسيق مع اإلجراءات اخلاصة املشار إليه

 املشار إليها أعاله،
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 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت
 حدود املوارد املتاحة من أجل مواصلة اإلجراءات املالئمة، يف بأن يستخدم األموال الالزمة

 يطلب من األمني العام
ا قطاعات االحتاد وفقاً ملا ورد أعاله؛أن ينسق األنش 1  طة اليت تضطلع 

لة قدر اأن يتأكد من أن التدابري اليت يتخذها االحتاد الدويل لالتصاالت لصاحل صربيا فعّ  2
 اإلمكان؛

لس؛ 3 ذا الشأن إىل ا  أن يقدم تقريراً 

 ).2014أن حييل هذا القرار إىل مؤمتر املندوبني املفوضني (بوسان،  4
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 )2014 ديب، يف املراَجع( 34 القـرار

 التأهب للكوارث في ات واالتصاالتالمعلوم تكنولوجيا/االتصاالت دور
 اإلنقاذ واإلغاثة عمليات وفي بحدوثها المبكر واإلنذار

 لها والتصديوالتخفيف من آثارها 

 ،)2014 ديب،( االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر إن

 يذّكر إذ

 بشأن ،املفوضني املندوبني ملؤمتر)  2010غواداالخارا، يف املراَجع( 36 بالقرار ) أ 
 اإلنسانية؛ املساعدات خدمة يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

 استخدام بشأن ،املفوضني املندوبني ملؤمتر)  2010غواداالخارا،( 136 بالقرار )ب
 طوارئال حباالت اخلاصة واإلدارة الرصد عمليات يف صاالتواالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 واإلغاثة؛ آثارها من والتخفيف والوقاية املبكر اإلنذار خالل من وذلك والكوارث

 ؛بشأن سالمة احلياة البشرية وأولوية االتصاالت الدولية االتصاالت لوائح من 5 باملادة )ج

 نولوجياتك/االتصاالت دور بشأن ،املفوضني املندوبني ملؤمتر) 2010 غواداالخارا،( 182 بالقرار ) د
 البيئة، ومحاية املناخ بتغري يتعلق فيما واالتصاالت املعلومات

 اعتباره يف يضع وإذ

 اعتمد) 1998 تامبريي،( (ICET-98) الطوارئ اتصاالت بشأن الدويل احلكومي املؤمتر أن ) أ 
 الكوارث تحاال يف اإلغاثة وعمليات الكوارث رآثا لتخفيف االتصاالت موارد توفري حول اتفاقية

 ؛2005 يناير يف التنفيذ حيز دخلت قد االتفاقية هذه وأن ،)تامبريي اتفاقية(
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 االحتاد دعا قد (CDC-01)) 2001 تامبريي،( الكوارث اتصاالت بشأن الثاين تامبريي مؤمتر أن )ب
 نشرو  املبكر اإلنذار أجل من العمومية املتنقلة الشبكات استخدام دراسة إىل لالتصاالت الدويل

 اءات؛الند أولوية حتديد مثل الطوارئ التصاالت التشغيلية اجلوانب ودراسة الطوارئ، معلومات

 قراره يف اإلدارات شجع قد) 2012 جنيف،( الراديوية لالتصاالت العاملي املؤمتر أن )ج
646 (Rev.WRC-12) غاثةواإل الطوارئ حاالت يف دداتالرت  من املؤقتة االحتياجات تلبية على 

 لساتليةا( واحللول السواء على واجلديدة القائمة التكنولوجيا استخدام وعلى الكوارث، حاالت يف
 حاالت يف وإغاثتهم لناسا حبماية املتعلقة األهداف وحتقيق البيين التشغيل متطلبات لتلبية) واألرضية
 حاالت يف خدامهااست املزمع الراديوية االتصاالت هيزاتلتج احلدود عرب التنقل تيسري وعلى الكوارث،
 قتطبي إعاقة دون والتشاور املتبادل التعاون خالل من الكوارث، حاالت يف واإلغاثة الطوارئ

 الوطنية؛ التشريعات

 قليمياً إ املنسقة الرتدد نطاقات باستعمال اإلدارات باملثل يوصي (Rev.WRC-12) 646 القرار أن )د 
 واإلقليمية يةالوطن املتطلبات مراعاة مع ممكن، قدر أقصى إىل الطوارئ حاالت يف وإغاثتهم لناسا حلماية

 املعنية؛ األخرى البلدان مع وبالتعاون

 (Rev.WRC-12) 644 قراره يف ) قضى2012(جنيف،  الراديوية لالتصاالت العاملي املؤمتر أن ) ه
 االتصاالت من اجلوانب تلك دراسة السرعة، وجه على الراديوية، االتصاالت قطاع يواصل أن

 وعمليات لكوارثا وطأة وختفيف املبكر باإلنذار الصلة ذات واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/الراديوية
 واملتاحة ةاملالئم الالمركزية واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت وسائل قبيل من اإلنقاذ،
 وكذلك واحملمولة، قلةاملتن الساتلية واملطاريف للهواة، والساتلية األرضية ديوالرا مرافق ذلك يف مبا عموماً،
 املنفعلة؛ الفضائية االستشعار أنظمة استخدام

  



  المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 302

 كلف  (Rev.WRC-12) 647 قراره يف )2012 جنيف،( الراديوية لالتصاالت العاملي املؤمتر أن ) و
 االتالتص التأهب أنشطة يف األعضاء الدول مساعدة مبواصلة الراديوية االتصاالت مكتب مدير

 مكرراً  لطوارئ،ا حاالت يف الستعماهلا حالياً  املتاحة الراديوية للرتددات بيانات قاعدة بإنشاء الطوارئ
 حاالت يف ةاإلغاث أجل من اإلنسانية املساعدة تدخالت من جداً  املبكرة املراحل يف الطيف توافر أمهية

 الطوارئ؛

 تبمك ومدير االتصاالت تقييس مكتب مدير يدعو باملثل (Rev.WRC-12) 647 القرار أن ) ز
 متسق ج اداعتم ضمان إىل الراديوية االتصاالت مكتب مدير مع الوثيق بالتعاون االتصاالت تنمية

 والكوارث؛ الطوارئ حاالت يف االستجابة اسرتاتيجيات وضع عند ومتماسك

 يعرتف (Rev.WRC-12) 673 قراره يف )2012 جنيف،( الراديوية لالتصاالت العاملي املؤمتر أن )ح
 تغري آثار رصدو  بالكوارث التنبؤ مثل األرض، رصد لتطبيقات الراديوية االتصاالت استخدام بأمهية
 الصلة؛ولوضع السياسات ذات  املناخ،

 عتمادهاا لدى ،الحتادل االتصاالت وتقييس الراديوية االتصاالت قطاعي دراسات جلان أعمال )ط
 واألرضية الساتلية ةالراديوي االتصاالت أنظمة بشأن التقنية املعلومات توفري على ساعدت اليت التوصيات
 الشبكات استخدامب املتصلة اهلامة التوصيات تلك فيها مبا الكوارث، إدارة يف ودورها السلكية والشبكات
 الكوارث؛ وقت الساتلية

 التوصيات واعتماد وضع بشأن (ITU-T) لالحتاد االتصاالت تقييس قطاع دراسات جلان أعمال )ي
 االتصاالت هلذه األفضلية وإيالء ،(ETS) الطوارئ اتصاالت وخدمات الطوارئ اتصاالت بأولوية املتعلقة

ا،  وارئ؛الط وقت والالسلكية األرضية االتصاالت نظم استعمال يف النظر ذلك يف مبا وخدما
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 استعمال بشأن ITU-R 53-1 القرارحّدثت ) 2012 جنيف،( الراديوية االتصاالت مجعية أن )ك
 االحتاد دراسات بشأن ITU-R 55-1 القرارو ،واإلغاثة للكوارث التصدي يف الراديوية االتصاالت

 اإلغاثة؛ بأعمال والنهوض آثارها من والتخفيف عنها والكشف بالكوارث التنبؤ جمال يف

 املطلقة باألولوية تتعلق أحكاماً  اعتمد) 2012 ديب،( الدولية لالتصاالت العاملي املؤمتر أن )ل
 من كناً مم ذلك يكون عندما االستغاثة، نداء إلطالق االتصاالت مثل البشر، حياة سالمة التصاالت

 توصياتبة لدستور االحتاد واتفاقيته مع املراعاة الواج من الصلة ذات املواد مع يتوافق ومبا التقنية الناحية
 الصلة؛ ذات صاالتاالت تقييس قطاع

 الكوارث آثار ختفيف يف أساسية أدوات احلديثة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت أن )م 
 اإلغاثة؛ عمليات ويف

 استعماهلا يينبغ ولذلك للكوارث لالستجابة مفيدة والشخصية املتنقلة االتصاالت أنظمة أن )ن
 هلا؛ احتياجاً  األكثر األشخاص مع وماتاملعل تقاسم ةإمكاني لضمان الكوارث وقوع قبل

 على املناخ وتغري ثللكوار  املتناسبة غري واآلثار البلدان من كثري  منها تعاين اليت اهلائلة الكوارث )س
 النامية؛ البلدان

 بشكل تتضرر النامية الصغرية اجلزرية والدول الساحلية غري النامية والبلدان منواً  البلدان أقل أن )ع
 التصدي على لقدرةا إىل تفتقر وهي التحتية وبنيتها اقتصادها على للكوارث احملتملة آلثارا من خاص

 للكوارث؛

 بإنذارات تعلقي فيما احلسبان يف( اخلاصة االحتياجات ذوي األشخاص متطلبات أخذ ينبغي أنه )ف
 اإلنعاش؛ وجهود االستجابة وختطيط الكوارث
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 طوارئ من البشر له يتعرض فيما أساسي بشكل مسهماً  الً عام املناخ تغري اعتبار ميكن أنه )ص
 وكوارث؛

 وخربات ماتوخد معدات توفري يف احلكومية وغري الدولية واملنظمات واحلكومات اخلاص القطاع دور )ق
 الكوارث يف اثةاإلغ عمليات لدعم القدرات بناء يف واملساعدة واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

 تحاال يف الدويل التعاون أجل من لالتصاالت الدويل االحتاد إطار خالل من خاصة اإلنعاش، وأنشطة
 ؛(IFCE) الطوارئ

 لوماتاملع تكنولوجيا/لالتصاالت الفّعال االستخدام بشأن لالحتاد العاملي املنتدى أن ) ر
 لالحتاد ا كنمي اليت األساليب حدد (2007) األرواح إنقاذ: الكوارث إدارة أجل من واالتصاالت

 الكوارث؛ إدارة خطط يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تضمني وأعضائه

ا وأن الدولة حدود تتجاوز أن ميكن تقع عندما الكارثة أن )ش  جهود بذل على تنطوي قد إدار
 مية؛إقلي اقتصادية أزمة وحدوث األرواح يف خسائر وقوع منع أجل من واحد بلد من أكثر جانب من

 يزيد الكوارث ةإدار  جمال يف املتخصصة والوطنية واإلقليمية الدولية املنظمات بني التنسيق أن )ت
 ختلفها اليت اآلثار من ختفف وبالتايل اإلنقاذ، عمليات جتري عندما البشرية األرواح إنقاذ احتمال من

  الكوارث؛

 ري؛ضرو  أمر الكوارث إدارة خرباء بني والتواصل التعاوين العمل أن )ث

  وقوع حال يف املعلومات لتبادل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استعمال أن )خ
 املواطنني مع والتواصل العاملة والكيانات اإلنقاذ خبدمات املتعلق القرار لصنع قوية أداة يعترب كارثة
 بينهم، وفيما

 يالحظ وإذ

 ،(WSIS) املعلومات تمع العاملية القمة اعتمدته الذي جنيف مبادئ إعالن من 51 الفقرة ) أ 
 الكوارث؛ من الوقاية يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تطبيقات استخدام بشأن
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ا اليت جنيف عمل خطة من) ج( 20 الفقرة )ب  البيئة شأنب املعلومات تمع العاملية القمة اعتمد
 بالكوارث للتنبؤ واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ملتستع رصد أنظمة إقامة إىل تدعو واليت اإللكرتونية،

 منواً  البلدان وأقل ةالنامي البلدان يف خاصة آثارها، ورصد اإلنسان فيها يتسبب اليت والكوارث الطبيعية
 الصغرية؛ االقتصادات ذات والبلدان

 آثار فيفخت شأنب املعلومات، تمع العاملية القمة اعتمدته الذي تونس التزام من 30 الفقرة )ج
 الكوارث؛

 يةالعامل القمة اعتمدته الذي املعلومات جمتمع بشأن تونس عمل برنامج من 91 الفقرة ) د
 الكوارث؛ من احلد بشأن املعلومات، تمع

 مجيع يدعو للمتابعة إطاراً  وضع 2012 لعام املستدامة التنمية بشأن املتحدة األمم مؤمتر أن ) ه
 انالبلد دعم إىل الصلة ذات األخرى الدولية واملنظمات الصلة ذات املتحدة األمم منظومة وكاالت
 من الكفاءةب تتسم شاملة اقتصادات لبناء الالزمة القدرات بناء يف ،منواً  البلدان أقل سيما ال النامية،
 راطخم من احلد عملية إلدراج والقدراتاملعارف  زيادة خالل من ذلك يف مبا املوارد، استعمال حيث

 اإلمنائية؛ اخلطط يف الصمود على والقدرة الكوارث

 وغريه االتلالتص الدويل االحتاد جانب من مشرتكة بأنشطة االضطالع مواصلة حالياً  جيري أنه ) و
 عليها قمتف وسائل إقامة أجل من والوطين، واإلقليمي الدويل الصعيد على الصلة ذات املنظمات من

 املواءمة،و  التنسيق من أساس على الكوارث، حاالت يف واإلغاثة لعامةا للحماية أنظمة لتشغيل دولياً 
ال هذا يف برناجمه أنشطة خالل من االتصاالت تنمية مكتب يؤديه الذي الناجح والدور  ؛ا

 مرحلة كل  الستمرارية املناسب التخطيط على تتوقف االتصاالت مرافق مجيع ومرونة قدرة أن ) ز
 وتنفيذها؛ الشبكات تطوير مراحل من
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 لعاجلا التدخل بشأن االحتاد، أعضاء مع بالشراكة االتصاالت، تنمية ملكتب الناجح الدور )ح
 الكوارث؛ من عانت اليت البلدان أجل من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت وتوفري متكني يف

 خطط لبفض كبري حد إىل تسهيلها ميكن بالكوارث الصلة ذات العمليات مراحل مجيع أن )ط
 ملعدات الفّعال خدامواالست السريع والنشر لمواضعل األويلالتحديد  تتيح اليت الوطنية الطوارئ اتصاالت
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا

 البنية طويرت ختطيط يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت أدوات استعمال إدراج أن ) ي
 آثارها، من والتخفيف الكوارث خماطر جتنب يف يساعد أن ميكن التحتية

 أيضاً  يالحظ وإذ

 تصاالتاال عن االحتاد يف االتصاالت تنمية قطاع أصدره الذي الكتيب من األخرية النسخة ) أ 
 صاالتاالت جمال يف لالتصاالت الدويل االحتاد ألعمال الوافية واخلالصة ،(2014) الكوارث حاالت يف
 الطوارئ حاالت يف االتصاالت جمال يف املمارسات أفضل وكتيب (2007) الطوارئ حاالت يف

 الفّعال االستخدام" حول االتصاالت تنمية لقطاع) 2005 يف عةاملراجَ ( 13 التوصية واعتماد ،(2008)
 ؛"اإلغاثة عمليات ويف الكوارث آثار ختفيف يف اهلواة راديو خلدمات

ث، وذلك حاالت الكوار  يف جمال إدارة االتصاالت يف توفري املزيد من التوجيه ألعضاء االحتاد )ب
 إطار يف وخصوصاً  االتصاالت تنمية لقطاع 2 الدراسات للجنة الناجحة والنواتج االستنتاجاتبفضل 
 للكوارث تعرضت اليت املناطق يف لالتصاالت اخلارجية املنشآت عن الكتيب ذلك يف مبا ،1/2-22 املسألة
 اخلط؛ على املتاحة األدوات ةوجمموع متكرر بشكل الطبيعية

 املسألة (استمرار 5/2املسألة  مسؤولية الواقعة حتت اخلط على املتاحة األدوات جمموعة أن )ج
وروابط  مرجعية بإحاالت للجمهور متاحة يستفاد منها كموارد االتصاالت تنمية ومكتب )22-1/2
 الصلة؛ ذات االحتاد وكتيبات وتقارير وتوصيات قرارات جبميع

ا نظراً  وبعدها الطوارئ قبل خاصة فائدة هلا تكون أن ميكن لالحتاد اإلقليمية املكاتب أن ) د  لقر
 املتضررة، البلدان من
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 يدرك وإذ

 هذا يف الحتادا وأعضاء االتصاالت تنمية مكتب وجتربة العامل يف املتكررة املأساوية األحداث أن )أ  
ال  جتهيزات اعتبارات تتضمن اليت واخلطط للطوارئ االستعداد زيزتع إىل احلاجة على بوضوح برهنت ا

 سالمةضمان  ، من أجلعليها يعّول اليت لالتصاالت التحتية والبىن اجلودة عالية االتصاالت وخدمات
 تتهدد ليتا املخاطر من األدىن احلد إىل التقليل يف الكوارث حاالت يف اإلغاثة وكاالت ومساعدة الناس
 ؛احلاالت هذه لمث يف االتصاالت واحتياجات اجلمهور لعامة الضرورية املعلومات توفريول البشر حياة

 املعلومات وجياتكنول/لالتصاالت التحتية تؤدي إىل تلف البىن أن ميكن الطبيعية الكوارث أن )ب
 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت نظم تغذي اليت بالكهرباء التزويد وخطوط واالتصاالت
 القدرات تباراتاع على للكوارث التخطيط عند األمهية يضفي ما اخلدمات، تقدمي تتيح اليت واألجهزة
 بالطاقة؛ التزويد وخطوط التحتية البنية صمود وعلى االحتياطية

 املناخ، لتغري احملتملة اخلطرية بالعواقبعلى الصعيد العاملي  متزايد عام وعي هناك أن )ج

 االتصاالت تنمية تبمك مدير يكلف أن يقرر

 تنمية ناصرع من عنصراً  بوصفها الطوارئ حاالت يف لالتصاالت األولوية إيالء ضمان واصلةمب 1
 قطاع مع كثب  نع والتعاون التنسيق مواصلة ذلك يف مبا ،/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت
 الدولية نظماتامل ومع لالتصاالت، الدويل االحتاد يف االتصاالت تقييس وقطاع الراديوية االتصاالت

 الصلة؛ ذات األخرى

 للكوارثي للتصد عموماً  واملتاحة املناسبة لالتصاالت األعضاء استعمال وتشجيع بتسهيل 2
ات وخدمات/مرافق الشبك اهلواة راديو خدمات توفرها اليت تلك فيها مبا آثارها، من والتخفيف
 ؛واألرضية الساتلية
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 إذاعة االت،االتص تقييس وقطاع الراديوية االتصاالت قطاع مع الوثيق اونبالتع بأن يعزز، 3
 مراعاة مع ذلك إىل اوم بالوسائل املتنقلة والرسائل الصوتية والتلفزيونية اإلذاعة مثل الطوارئ، معلومات
 اخلاصة؛ االحتياجات ذوي واألشخاص اإلعاقة ذوي األشخاص

 تامبريي ةاتفاقي على التصديق وإىل القرار هذا نفيذت إىل اهلادف عملها يف اإلدارات بدعم 4
 وتنفيذها؛

 تامبريي اتفاقية على ديقالتص حالة بشأن التايل االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر إىل تقرير بتقدمي 5
 وتنفيذها؛

االت يف التنظيمية واهليئات اإلدارات بدعم 6  مناسبة تدابري اختاذ طريق عن القرار هذا يف املبينة ا
 ؛تنمية االتصاالت قطاع عمل خطة تنفيذ أثناء

 مبا ةاإلغاث وخطط للكوارث للتصدي الوطنية العمل خطط إعداد يف اإلدارات دعم مبواصلة 7
 طويرت لدعم الالزمة التمكينية الوطنية والسياساتية التنظيمية البيئات يف النظر ذلك يف

 الكوارث آثار نم للتخفيف فّعال حنو على استعماهلاو  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 ؛حال وقوعها والتصدي هلا يف اإلغاثةعمليات  ويف

 خطط عدادإ على القطاعات وأعضاء األعضاء الدول إلعانة لالحتاد اإلقليمية املكاتب دور بتعزيز 8
 الطوارئ حاالت يف اإلغاثة بشأن تدريبية عمل ورش وتنظيم املبكر اإلنذار وأنظمة الطوارئ حلاالت استعداد

 واملساعدة املعنية رافمجيع األط مع التعاون وتشجيع املعدات، على التدريب توفري عن فضالً  هلا، واالستجابة
 الطوارئ؛ حاالت أثناء االتصاالت معدات نشر على
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 لطوارئا حاالت يف التعاون بشأن االحتاد إطار من كجزء  اإلدارات إىل املساعدة تقدمي مبواصلة 9
 املؤقت التوفري خالل من اآلخرين، والشركاء االحتاد أعضاء مع وبالتعاون املوارد، به تسمح حسبما
 ؛الكوارثوقوع  من األولية املراحل خالل وخاصة الطوارئ حاالت يف االتصاالت وخدمات ملعدات

 مع اونتعبال االتصاالت، تنمية لقطاع التابعة الدارسات جلان عمل طريق عن باإلسراع، 10
 جوانب دراسة يف لالحتاد، اآلخرين القطاعني أنشطة مراعاة ومع اخلربة،ذات  املنظمات

 كجزء  الكوارث قوعو  حالة يف واالستمرارية باملرونة املتعلقة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 لالتصاالت طاقالن ريضةالع الشبكات استخدام تعزيز ذلك يف مبا الكوارث، ملواجهة الوطنية اخلطط من
 الطوارئ؛ حاالت يف

 القطاعني ومع 5 اهلدف تنفيذ يف االتصاالت تنمية لقطاع الدراسات جلنيت مسائل مع بالتعاون 11
 تنفيذمن أجل  ةاخلرب املعنية ذات  األخرى واملنظمات االحتاد وأعضاء لالحتاد اإلقليمية اآلخرين، واملكاتب

 الدراسات؛ انجل إىل الصلة ذات اإلقليمية واملبادرات الربنامج أنشطة عن يدور  تقرير وتقدمي ،القرار هذا

الوقت  يف والتحذير اإلنذار رسائللنشر  املتنقلة الشبكات استخدام يف اإلدارات ساعدةمب 12
 املتضررة؛ املناطق يف املقيمني لألشخاص الكوارث أو اخلطر حاالت يف املناسب

 ذلك يف مبا املتاحة، اخلدمات مجيع استعمال وتعزيز شجيعت يف األعضاء الدول ساعدةمب 13
 إلمداداتل التقليدية املصادر تكون عندما الطوارئ، حاالت يف واإلذاعة اهلواة وراديو السواتل خدمات

 االنقطاع؛ كثرية  االتصاالت أو الكهرباء من
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 تكنولوجيا استعمال تتناول التلالتصا الدويل االحتاد ألكادميية التدريبية اخلطط يف برامج بإدراج 14
 آثارها، من والتخفيف الكوارث إدارة يف واالتصاالت املعلومات

 العام األمني من يطلب

 لطوارئا حاالت يف اإلغاثة لعمليات املتحدة األمم منسق مكتب مع وثيق حنو على العمل مواصلة
 حاالت يف االتصاالت موضوع يف االحتاد مشاركة زيادة دف املعنية، اخلارجية املنظمات من وغريه

 الصلة اتذ الدولية واالجتماعات اإلغاثة وأنشطة املؤمترات بنتائج تقرير وإعداد هلا، ودعمه الطوارئ
 ،ضرورياً  يراه إجراء أي اختاذ من) 2014 بوسان،( املفوضني املندوبني مؤمتر يتمكن لكي

 يدعـو

 صاالتباالت املعين العمل وفريق لطوارئا حاالت يف اإلغاثة لعمليات املتحدة األمم منسق 1
 التعاون مواصلةو  املتابعة ضمان إىل املعنية اخلارجية اهليئات أو املنظمات من وغريمها الطوارئ حاالت يف

 تنفيذ على لعملل االتصاالت، تنمية مكتب مع وحتديداً  لالتصاالت، الدويل االحتاد مع وثيق حنو على
 يميةواإلقل الدولية االتصاالت ومنظمات لإلدارات العون وتقدمي تامبريي، واتفاقية القرار هذا
 االتفاقية؛ تنفيذ يف

 دوالصمو  الكوارثخماطر  من احلد إلدماج الالزمة اجلهود كل  بذل مواصلة إىل األعضاء الدول 2
 صاالتواالت املعلومات تكنولوجيا تضمني حنو خطوات واختاذ االتصاالت تطوير خطط يف أمامها

 ذوي لألشخاص اخلاصة االحتياجات مراعاة مع الكوارث، إلدارة اإلقليمية أو الوطنية واألطر ططاخل يف
 واإلنقاذ ارثالكو  حاالت ملواجهة االستعداد ختطيط يف واألميني والنازحني السن وكبار واألطفال اإلعاقة
 الكارثة؛ لمراح مجيع يف املصلحة أصحاب مجيع مع التعاون وأمهية منها والتعايف واإلغاثة
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اهليئات التنظيمية بالعمل على أن توفر عمليات التخفيف من آثار الكوارث واإلغاثة فيها  3
 ملناسبةا واالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الالزمة، وذلك من خالل اللوائح واخلطط الوطنية

 التمكينية؛ والسياساتية التنظيمية للتصدي للكوارث والبيئات

 منًوا البلدان لألق االتصاالت من اخلاصة املتطلبات مراعاة إىل االحتاد يف االتصاالت تنمية قطاع 4
 التأهب أجل من ةاملنخفض الساحلية والبلدان النامية الصغرية اجلزرية والدول الساحلية غري النامية والبلدان
 منها؛ والتعايف واإلغاثة واإلنقاذ للكوارث

 للتصديق لالزمةا اإلجراءات اختاذ إىل تامبريي اتفاقية على اآلن حىت صدقت مل اليت األعضاء الدول 5
 االقتضاء؛ حسب عليها

ية ملساعدة كيفية استخدام التكنولوجيات الفضائ يف االحتاد إىل النظر يف قطاع تنمية االتصاالت 6
 يتعلق فيما بكرامل ذاراإلن ودعم املناخ تغري تأثريات عن بيانات ونشر مجع يف الحتادا يف الدول األعضاء

 الطبيعية؛ والكوارث املناخ تغري بني بالعالقة

 تصاالتاال قطاع دراسات جلان عمل االعتبار يف آخذاً  ينظر، أن إىل االتصاالت تنمية قطاع 7
 اليت واحملمولة قلةاملتن االتصاالت أجهزة استخدام زيادة يف له، التابعة املخصصة العمل وأفرقة الراديوية
 ؛اهلامة املعلومات واستقبال إرسال يف استعماهلا األوىل باالستجابة القائمون عيستطي

 صاالتاالت ملعدات احلدود عرب التداول عملياً، املمكن بالقدر تيسر، أنإىل  األعضاء الدول 8
 من لكوذ الكوارث، حاالت يف واإلغاثة اإلنقاذ وعمليات الطوارئ حاالت يف لالستخدام املخصصة

 ؛(Rev.WRC-12) 646 للقرار وفقاً  الوطين، بالتشريع املساس دون املتبادل والتشاور عاونالت خالل
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 فيهم نمب املستخدمني، مجيع بإعالم هلا املرخص الشركات قيام تشجيع إىل األعضاء الدول 9
 دماتلالتصال خب استخدامه جيب الذي بالرقم وجماناً، املناسب الوقت يف اجلوالون، املستخدمون

 طوارئ؛ال

 وطنياً  رقماً  ا،فيه املستخدمة الوطنية الطوارئ أرقام إىل باإلضافة تعتمد، أن إىل األعضاء الدول 10
 التاالتصا تقييس قطاع توصيات مراعاة مع الطوارئ، خدمات إىل الوصول أجل من عاملياً  موحداً 
 الصلة؛ ذات

 االتصاالت خدمات تشغيل من للتمكني الالزمة اجلهود بذل إىل القطاعات أعضاء 11
 تعلقةامل االتصاالت إىل احلاالت، مجيع يف األولوية، إيالء مع الكوارث، أو الطوارئ حاالت يف

 الغرض؛ هلذا طوارئ خطط وتوفري املتضررة، املناطق يف البشر حياة بسالمة

 ديدةاجل ةالرقمي التكنولوجيا دراسة علىللعمل  التعاون إىل القطاعات وأعضاء األعضاء الدول 12
 املعلومات ستقبالوا إرسال يف الراديوي البث نظم حتسني أجل من الصلة ذات التقنية واملسائل واملعايري
 ؛اوقوعه حال يف واإلغاثة الكوارث، آثار من والتخفيف واإلنقاذ، اجلمهور، بتحذير املتعلقة

 حلاالت تعداداالس اتصاالت جهود لتيسري الةوالفعّ  املناسبة اآلليات يف النظر إىل األعضاء الدول 13
  هلا؛ واالستجابة الكوارث

 واملنظمات االحتاد هيئات من مبساعدة إقليمي أساس على تنسيقال إىل األعضاء الدول 14
 ؛كارثة  وقوع حال يف إقليمية استجابة خطط وضع أجل من والدولية اإلقليمية املتخصصة

 لبياناتا إىل النفاذ دون حتول اليت واجزاحل خفض أجل من شراكات، إقامة إىل األعضاء الدول 15
 االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استعمال خالل من عليها احلصول يتم اليت الصلة ذات

 .اإلنقاذ عمليات يف لمساعدةل املطلوبة
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 )2010حيدر آباد،  يف املراَجع( 35القـرار 

 اإلفريقي ا المعلومات واالتصاالتقطاع تكنولوجيتنمية دعم 

 )،2010حيدر آباد، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 اعتباره يف إذ يضع

الفصل  يف أحكام دستور االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن قطاع تنمية االتصاالت، على النحو الوارد
وجيا املعلومات تكنول/بناء الوعي حول تأثري االتصاالت يف ما يتعلق بوظائف القطاع الرابع منه، وال سيما

النهوض  يف على التنمية االقتصادية واالجتماعية على الصعيد الوطين، ودوره كعامل حافز واالتصاالت
احلاجة إىل البلدان النامية، و  يف بتنمية خدمات وشبكات االتصاالت وتوسيعها وتشغيلها، وخباصة
 به، تصاالت األخرى، واالرتقاءاحملافظة على التعاون مع منظمات االتصاالت اإلقليمية ومنظمات اال

 اعتباره كذلك يف وإذ يضع

) ملؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن البنية التحتية 1994(كيوتو،  31أن القرار 
 لالتصاالت والتنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية يربز:

 من أهم مستلزمات التنمية؛ ت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالاالتصاالتأن  أ ) 

 تأثريها على الزراعة، والصحة، والتعليم، والنقل، واملستوطنات البشرية إىل آخره؛ ب)

 املوارد اإلمنائية املتاحة للبلدان النامية، يف االخنفاض املستمر ج)
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 وإذ يالحظ

إعالنه وقراراته على  يف ) أعاد التأكيد2006أن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (الدوحة،  أ ) 
ق اخلدمات البلدان النامية وتسخري الطاقات لتطبي يف االلتزام بزيادة توسيع وتنمية خدمات االتصاالت

 اجلديدة واملبتكرة؛

اعتماد خطة عمل الدوحة اليت حتتوي على فصول رئيسية عن تنمية البنية التحتية العاملية  ب)
 ان منواً،للمعلومات والربنامج اخلاص ألقل البلد

 وإذ يعي

على أن يركز  1184قراره  يف 2002لعام  أن جملس االحتاد قد حث املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
 خاصاً على مشكلة "سد الفجوة الرقمية"، تركيزاً 

 وإذ حييط علماً 

ات باعتماد مجعية رؤساء دول وحكوم 56/37قرارها  يف باعرتاف اجلمعية العامة لألمم املتحدة أ ) 
ا العادية السابعة والثالثني املنعقدة يف منظمة الوحدة اإلفريقية للشراكة  2001يوليو  يف لوساكا يف دور

 ؛(NEPAD) اجلديدة من أجل تنمية إفريقيا

امللحق  يف باإلجراءات املتخذة من أجل الشراكة اجلديدة من أجل تنمية إفريقيا، واملشار إليها ب)
 ذا القرار؛

لس االقتصادي واالجتماعي بشأن دور منظومة األمم املتحدة باإلعالن ج) دعم  يف الصادر عن ا
 جهود البلدان اإلفريقية لتحقيق التنمية املستدامة،

 وإذ يدرك

بشأن االستعراض والتقييم النهائيني  56/218منطوق قرار األمم املتحدة  يف األحكام الواردة أ ) 
اخلطط والطرائق  يف 2002إفريقيا، فيما يتعلق بالنظر خالل عام  يف نميةلربنامج األمم املتحدة اجلديد للت
 تدعو منظومة الشراكة اجلديدة من أجل تنمية إفريقيا، واليت يف املستقبل يف املتعلقة مبشاركة األمم املتحدة

تمع الدويل إىل دعم املبادرة اإلفريقية اجلديدة وضمان التمثيل ال  ؛ّعالفاألمم املتحدة وا
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استنتاجات مرحليت جنيف وتونس من القمة العاملية واألعمال اجلارية لتنفيذ خطة العمل اإلقليمية  ب)
 اإلفريقية القتصاد املعرفة؛

ا ج) جلنة التنفيذ التابعة لقمة رؤساء دول وحكومات  2004نوفمرب  23 يف الدعوة اليت أصدر
نولوجيا املعلومات تكبالتنفيذ الفّعال لربنامج  مبادرة الشراكة اجلديدة لتنمية إفريقيا تطالب فيها

 مبادرة الشراكة اجلديدة؛ يف واالتصاالت

 إعالن أبوجا بشأن تنمية البنية التحتية الصادر عن الوزراء األفارقة املسؤولني يف الطلب الوارد د )
م أنشطة لدععن االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتوفري املوارد املالية املالئمة 

 مبادرة الشراكة اجلديدة؛ يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 ؛2007أكتوبر  يف كيغايل يف مقررات قمة "توصيل إفريقيا" املعقودة )ه 

إعالن أديس آبابا لقمة رؤساء الدول واحلكومات أثناء املؤمتر الرابع عشر  يف الطلب الوارد و )
 مي إلفريقيا؛لالحتاد اإلفريقي لوضع برنامج رق

ملالية  إىل شركاء التنمية وخاصة املؤسسات اأعاله  و)الفقرة  يف النداء الذي وجهه املؤمتر املذكور ز )
ا ومنحها شروط متويل مماثلة /كي تدرج االتصاالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضمن أولويا

 العامة، التحتية ذات املنفعة للبىنللشروط املمنوحة 

 موإذ يسلّ 

ؤمتر خدمات االتصاالت واملعلومات منذ امل يف بأنه رغمًا عما سجلته إفريقيا من منو وتوسع مبهرين
التوزيع  يف ، فال تزال هناك جماالت رئيسية كثرية وتفاوتات مجة1998العاملي لتنمية االتصاالت لعام 

 هذه املنطقة، هذا مع استمرار اتساع الفجوة الرقمية، يف تدعو للقلق
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 ر أن يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالتيقر 
حتاد قرارات مجعية رؤساء دول وحكومات اال هذا القرار الذي يكمل بتعبئة املوارد الالزمة لتنفيذ 1

ا الرابعة عشرة املنعقدة يف اإلفريقي أديس آبابا حول موضوع "تكنولوجيا  يف 2010فرباير  يف دور
 ؛وآفاقها" ات التنميةإفريقيا: حتدي يف املعلومات واالتصاالت

أن يويل اهتمامًا خاصًا لتنفيذ خطة عمل قطاع تنمية االتصاالت فيما يتعلق بتوصيات تقرير  2
ا" وأن خيصص من املوارد إفريقي يف "إطار الشراكة لتنمية البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 ما ميكن من رصدها بصفة دائمة،

 يطلب من األمني العام
) إىل هذا القرار بغية قيامه بتخصيص 2010غواداالخارا، أن يسرتعي انتباه مؤمتر املندوبني املفوضني (

املوارد املالية املالئمة لألنشطة اخلاصة بدعم املبادرة، وال سيما من فائض إيرادات معارض ومنتديات 
 االتصاالت العاملية "تليكوم".
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 )2010حيدر آباد،  يف َجعاملرا( 35القـرار بملحـق 

 التحتية البنيةتوصيات تقرير "إطار الشراكة لتنمية 
 إفريقيا" في لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 التحتية البنية 1
 دعم اللجنة الوزارية اإلفريقية التابعة لالحتاد اإلفريقي إلنشاء منتدى التنسيق بني الوكاالت؛ ’1‘

 ؛(PIDA)مية البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إعداد اخلطط الرئيسية لتن ’2‘

 اإلذاعة؛ يف تسهيل إدخال التكنولوجيات الرقمية خاصة ’3‘

دعم مجيع املشاريع اليت تعزز تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكامل دون اإلقليمي  ’4‘
 ومبادرة املدارس اإللكرتونية (EASSy)واإلقليمي، مثل مشروع الكبل البحري إلفريقيا الشرقية 

، واجلانب اخلاص (NEPAD)إطار مبادرة الشراكة اجلديدة من أجل تنمية إفريقيا  يف
 (PIDA) إفريقيا يف باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لربنامج تنمية البنية التحتية

ومكاتب الربيد  (RASCOM)كوم) ومشاريع منظمة االتصاالت الساتلية اإلفريقية اإلقليمية (راس
ومشروع البنية التحتية للمعلومات ملنطقة  (COMTEL)اإللكرتونية اإلفريقية وشركة كومِتل 
 (INTELCOM II)ومشاريع الشبكات اإلفريقية  (SRII)اجلماعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي 

 إخل؛، (ARAPKE) ومشاريع خطة العمل اإلقليمية اإلفريقية القتصاد املعرفة

 إنشاء نقاط تبادل اإلنرتنت الوطنية والتوصيل بينها؛ ’5‘

تقييم أثر تدابري تعزيز القدرات الوظيفية واعتماد هذه التدابري واملهام اجلديدة ملراكز الصيانة دون  ’6‘
 اإلقليمية؛

 تشجيع إنشاء حتالفات تكنولوجية لتعزيز البحث والتطوير على الصعيد اإلقليمي. ’7‘

 يلي ما وتنفيذ صياغة :البيئة 2
 رؤية واسرتاتيجية وخطة عمل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لكل إفريقيا؛ ’1‘
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رؤية واسرتاتيجيات وطنية لتطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأقصى قدر من االرتباط  ’2‘
 ؛(PRSP)باالسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية وخاصة ورقة اسرتاتيجية ختفيف الفقر 

 صياغة إطار سياسة وطنية واسرتاتيجية وطنية للنفاذ الشامل؛ ’3‘

 تقدمي الدعم لتنسيق األطر السياسية والتنظيمية على الصعيد دون اإلقليمي. ’4‘

 والشراكات والتعاون القدرات بناء 3
 ية؛مدعم صياغة ختطيط وإدارة الطيف الرتددي على األصعدة الوطنية ودون اإلقليمية واإلقلي ’1‘

 دعم تعزيز مؤسسات التدريب على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وشبكة مراكز التميز ’2‘
 املنطقة؛ يف

 إنشاء آلية للتعاون بني املؤسسات اإلقليمية اليت تقدم املساعدة اإلمنائية إىل البلدان اإلفريقية ’3‘
 واالتصاالت؛ قطاع تكنولوجيا املعلومات يف

 تعدد األقطار لتقدمي املساعدة؛ج إقليمي أو م ’4‘

 ريقيا؛إف يف إنشاء جمموعة تفكري إقليمية خمصصة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ’5‘

 تعزيز االحتادات دون اإلقليمية لتنظيم االتصاالت؛ ’6‘

 تعزيز شراكات القطاعني العام واخلاص؛ ’7‘

 االتصاالت؛إنشاء قاعدة بيانات إفريقية لتكنولوجيا املعلومات و  ’8‘

تعزيز قدرات االحتادات االقتصادية اإلقليمية لتحسني تنفيذ مشاريع تكنولوجيا املعلومات  ’9‘
ا.  واالتصاالت ومبادرا
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 )2010آباد،  حيدر يف املراَجع( 36رار القـ

 (ATU)دعم االتحاد اإلفريقي لالتصاالت 

 )،2010حيدر آباد، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 إذ يذّكر
 ،يقررسيما البند  ) ملؤمتر املندوبني املفوضني، وال1994(كيوتو،  58بالقرار 

 وإذ يذّكر كذلك
 ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت،2006الدوحة،  يف املراَجع( 21بالقرار 

 اعتباره يف وإذ يضع
 حاجة االحتاد اإلفريقي لالتصاالت امللحة إىل املساعدة والتعاون،

 أن يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالتيقرر 
يدر آباد، فيما تنفيذ خطة عمل ح يف باختاذ مجيع اخلطوات الالزمة إلشراك االحتاد اإلفريقي لالتصاالت

ادرة الشراكة إطار مب يف يتعلق بدعم قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اإلفريقي
 ،(NEPAD) اجلديدة من أجل تنمية إفريقيا

 األمني العام ويكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت منيطلب 
ذلك  يف اختاذ مجيع اخلطوات الضرورية لتزويد االحتاد اإلفريقي لالتصاالت بالدعم واملساعدة اإلداريني مبا

كتب سيما عن طريق تعزيز التعاون بني االحتاد اإلفريقي لالتصاالت وامل الدعم اللوجسيت واملعلومايت، ال
 مي إلفريقيا التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت، وتوفري اخلرباء هلذه املنظمة.اإلقلي
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 )2014 ،ديب يف، ع(املراجَ  37رار ـالق

 الرقمية الفجوة سد

 )،2014، ديبإن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 إذ يذكر

 ؛االتصاالت للمؤمتر العاملي لتنمية) 2010 آباد، حيدر يف املراَجع( 37القرار ب أ ) 

 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني،2010، غواداالخارا يف املراَجع( 139بالقرار  ب)

 إذ يدركو 

 ؛2010 عاملأن بيئة االتصاالت قد شهدت تطورات هامة منذ املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  أ ) 

ن م الذين يعانو أن احلاجة ما زالت قائمة لتوضيح الفجوة الرقمية، ومواطن حدوثها، ومن ه ب)
 منها؛

ال؛ يف ختفيض تكاليف املعدات يف أن تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استمر ج)  هذا ا

ل تنظيمية مثل مسائقد اعتمدت لوائح تنظيمية تتناول االحتاد  يف الدول األعضاء أن الكثري من د )
ى لك، مصّممة لسد الفجوة الرقمية علواخلدمة الشاملة، وما إىل ذ التوصيل البيين، وحتديد الرسوم،

 ؛املستوى الوطين

د أدى ق واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات/توفري خدمات االتصاالت يف أن إدخال املنافسة ) ه
 ستعملني؛للم واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات/أيضاً إىل استمرار ختفيض تكاليف االتصاالت

 ختفيض يف مُتسه النامية البلدان يف االتصاالت خدمات لتوفري الوطنية واملشاريع اخلطط أن )و 
 الرقمية؛ الفجوة سد ويف املستعملون يتكبدها اليت التكاليف
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كنولوجيا ت/أن إدخال تطبيقات وخدمات جديدة قد أدى أيضًا إىل ختفيض تكاليف االتصاالت ) ز
 ؛واالتصاالت املعلومات

ن منواً مبا فيها أقل البلداالبلدان النامية،  يف ميةأن احلاجة ما زالت مستمرة إلجياد فرص رق )ح
ا مبرحلة انتقالية،  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا

ا وتشهدها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  وقت احلاضر؛ال يف لالستفادة من الثورة اليت شهد

ذ حالياً باإلضافة لالحتاد الدويل لالتصاالت، تنف ،كبرياً من املنظمات الدولية واإلقليمية  أن عدداً  )ط
امليدان  يف لسد الفجوة الرقمية، ومن هذه املنظمات منظمة التعاون والتنمية عديدةأنشطة 

حدة ، ومؤمتر األمم املت(UNDP) ، واليونسكو، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي(OECD) االقتصادي
لس االقتصادي واالجتماعي(UNCTAD) للتجارة والتنمية ، واللجان (ECOSOC) لألمم املتحدة ، وا

واجلماعات ، (APT) االقتصادية لألمم املتحدة، والبنك الدويل، واحتاد آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت
 تقد ازداد ةاألنشط هأن هذومصارف التنمية اإلقليمية، ومنظمات كثرية أخرى، و االقتصادية اإلقليمية، 

تمع املعلومات واعتماد برنامج عمل تونس وعلى  اتبشأن جمتمع املعلوم بعد انتهاء القمة العاملية 
 ؛األخص بالنسبة للتنفيذ واملتابعة

  إعالن يف دعوا، 2015 (BYND2015) عام بعد ملا للشباب العاملية القمة يف املشاركني أن )ي
 سّيما الو  واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيات إىلالشامل والعادل  النفاذ إىل ،2013 لعام كوستاريكا
تمع حدةاملت األمم ودعوا الرقمية، الفجوة بفعل املهمَّشة الفئات وسائر والفتيات، نفاذ النساء  الدويل وا

 أفعال، إىل وحتويلها أقواهلم يف النظر إىل األعضاء الدول ومجيع
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 اعتباره يف وإذ يضع

 /تكنولوجيا املعلوماتأنه على الرغم من مجيع التطورات املذكورة أعاله، فإن االتصاالت أ ) 
املناطق  يف كثري من البلدان النامية وبالذات يف ال تزال بعيدة عن متناول أغلبية السكان واالتصاالت

 الوقت احلاضر على األخص بالنسبة لإلنرتنت؛ يف كما يتضح ذلكالريفية  

بغي على كل إقليم وبلد ومنطقة أن تتصدى ملشاكلها اخلاصة فيما يتعلق بالفجوة الرقمية أنه ين ب)
ال على  يف مع تأكيد أمهية التعاون  املكتسبة؛ اإلقليمي والدويل لالستفادة من اخلربات الصعيدينهذا ا

طط طويلة األجل خلكثري من البلدان النامية البنية التحتية األساسية الالزمة وا يف أنه ال تتوفر ج)
 ؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتلتنمية االتصاالت/إىل ذلك  ومااملالئمة والقوانني واألنظمة 

مجتمعات لل النفاذ لتوفري الراديوية، خاصة األنظمة الساتلية أنظمة االتصاالت استعمال أن )د 
 من غريها أو املسافة راءج من التوصيل يفتكال زيادة دون النائية، املناطق ويف الريفية املناطق يف احمللية

 الرقمية؛ الفجوة لسد الفائدة بالغة أداة ميثل اجلغرافية، املالمح

وموثوقية  سرعةو  توصيلية يئ اليت االتصاالت حلول تدعم الساتلية العريض النطاق أنظمة أن ) ه
 االقتصادية نميةالت حمركات من اً أساسي حمركاً  ممثلة الريفية، املناطق ويف احلضرية املناطق يف عالية

 واملناطق؛ البلدان يف واالجتماعية

 وامليسور املستدام النفاذ يتيح الساتلية النظمنشر و  الراديوية االتصاالت تتكنولوجيا تطوير أن )و 
) العريض النطاق( التوصيلية عالية اتصاالت خدمات توفري خالل من واملعارف، املعلومات التكاليف إىل

 سائر مكمِّالً  ة،الرقمي الفجوة سد يف كبرياً   إسهاماً  يسهم ما) تغطية إقليمية أو عاملية( واسعة يةوتغط
 كنمي سريعة مباشرة بصورة توصيلها إقامة من البلدان وممّكناً  ناجع، حنو التكنولوجيات على

 عليها؛ التعويل
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 التحتية بىنال تنمية آباد بشأن حيدر عمل خطة إطار يف االتصاالت تنمية ملكتب 1 الربنامج أن )ز 
 جمال ويف الطيف إدارة جمال يف النامية للبلدان املساعدةقد قدم  واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيا

دية فّعالةال التنمية  والدولية، والوطنية يةالريف النطاقعريضة  تصاالتاال لشبكات التكاليف حيث من وا
 الساتلية، االتصاالت ذلك يف مبا

 اعتباره كذلك يف ذ يضعوإ

شكل منصف بني مل يتم بثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  أن توزيع املنافع اليت جلبتها أ ) 
تمع الواحدو  البلدان النامية عني االعتبار ب أخذاً تلك البلدان،  يف البلدان املتقدمة، وبني فئات ا

تمع املعلومات مبرحلال  ة رقمية؛تيها لرأب الفجوة الرقمية وحتويلها إىل فرصلتزامات القمة العاملية 

أن النفاذ العادل إىل املعلومات واالنتقال ببلدان العامل النامي إىل اقتصاد املعرفة وإىل عصر  ب)
فيذًا ألهداف خطة تن هذه البلدان يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية يعززسوف املعلومات 

سد  أجل من اميةالن البلدان إىل املساعدة (تقدمياهلدف الثاين  ل تونس وتنفيذعمل جنيف وبرنامج عم
تكنولوجيا /االتصاالت على قائمة أمشل واقتصادية اجتماعية تنمية حتقيق خالل منالفجوة الرقمية 

ملؤمتر املندوبني ) 2010، غواداالخارا يف املراَجع( 71 القرار يف كما جاء  )املعلومات واالتصاالت
اخلطة  يف وتوقع استمرار هذا اهلدف 2012-2015للفرتة  حول خطة االحتاد االسرتاتيجيةفوضني امل

 ؛التكاليف ميسورأن يكون هذا النفاذ  على، 2016-2019 اجلديدة للفرتة

 يةلأللف اإلمنائية األهداف وتنفيذ نتائج 2015 عام يف ستقيِّم املتحدة لألمم العامة اجلمعية أن )ج
 املعلومات، تمع العاملية القمة اعتمدته الذي تونس عمل وبرنامج
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 يؤكد

خطة عمل جنيف  يف املعرب عنها الفجوة الرقميةتوفري التمويل الالزم لسد أمهية التوجهات الرامية إىل 
 صوصاً خإىل آليات عمل منصفة وأمهية ترمجتها  ،وبرنامج عمل تونس واخلطة االسرتاتيجية لالحتاد

ومراعاة اجلنسني بني  املساواة الكاملةتعزيز اخلاصة بالتدابري تصلة بإدارة اإلنرتنت، مع مراعاة املسائل امل يف
ذوو اإلعاقة وذوو اإلعاقة املتصلة بالسن والشباب والشعوب مبن فيهم  ،ذوي االحتياجات اخلاصة

ث وختفيف كوار حاالت ال يف من أجل اإلغاثة /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتواالتصاالت ،األصلية
 اإلنرتنت، علىآثارها، واملبادرة املتعلقة حبماية األطفال 

 يلتزم

 دولية طرائق وضع بغية النامية، البلدان سيما وال البلدان، مجيع منه يستفيد أن ميكن بعمل باالضطالع
 يلالتوص جمال يف حلول خالل من الرقمية، الفجوة سد أجل من الدويل التعاون لتعزيز خاصة وآليات
 الوقت يف عمل،وبال واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا التكاليف إىل وامليسور املستدام النفاذ تدعم
نطالقاً من خطة التضامن الرقمي، ا برنامج عملاختصار املراحل الزمنية لتنفيذ  يف على االستمرار نفسه،

 لالحتاد، ةة االسرتاتيجيبرنامج عمل تونس واخلطإضافة إىل  توصيل العامل ونتائج قممعمل جنيف 

 تنمية االتصاالت مدير مكتب يطلب منيقرر أن 

 ذا املؤمترهل) 2014 ،ديب يف املراَجع( 8عمًال بالقرار األعمال املنجزة متابعة  يف االستمرار 1
تمعية للفجوة الرقمية واملؤشرات املعيارية لكل دولة والرقم القياسي  يف إعداد مؤشرات التوصيلية ا

إلحصاءات ا باستخدامالعالقة،  وكاالت األمم املتحدة ذات يف املختصة اهليئاتبالتعاون مع  ،يدالوح
 كل بلد ومنطقة؛ يف املتوفرة حىت يتسىن وضع خمططات تستخدم لتوضيح احلالة الراهنة للفجوة الرقمية
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ن تكنولوجيا ائاجلودة لزب ةالتكلفة وعالي ةمنخفضحواسيب  تطويرتشجيع مزايا  يف االستمرار 2
ت حىت مباشرة بالشبكات اليت تدعم اإلنرتنت وتطبيقات اإلنرتن ااملعلومات واالتصاالت، ميكن توصيله

 الساتلي ستخدامالة اإمكاني مراعاةمع  ،يتسىن حتقيق وفورات احلجم الكبري نظراً لقبوله على نطاق العامل
 ؛هلذه احلواسيب

 املستعملني من أجل إشاعة الثقة لدى املستعِملني ة بنيشن محلة توعي يف املساعدة يف االستمرار 3
 تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ يف

جمال  يف إطار مراكز التميز تناول املسائل اخلاصة بالتدريب يف ضمان أن تواصل الربامج اخلاصة 4
 ز؛ذه املراكهل عاليةلتخفيف وطأة الفقر وإعطاء أولوية  واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات

بلدان ال يف لرقميةا الفجوة وسدالنماذج املبتكرة لتخفيف وطأة الفقر  وضع تعزيز يف االستمرار 5
 نامية بشكل ناجح؛ال

حتديد التطبيقات الرئيسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل املناطق  يف االستمرار 6
غلب حمتوى قياسي سهل االستعمال وموحد للت على إعداد املتخصصةمع املنظمات  والتعاونالريفية، 

 على حواجز األمية واللغة؛

املساعدة على ختفيض تكاليف النفاذ من خالل تشجيع املصنعني على استحداث  يف االستمرار 7
لفة تشغيلها النطاق العريض وتتسم باخنفاض تك لتناسب تطبيقاتتكنولوجيا مالئمة ميكن تكييفها 

 ؛االحتاد يف لقطاع تنمية االتصاالتوخصوصاً لالحتاد ككل هدفاً رئيسياً  ذلكميثل إذ  ،وصيانتها
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تشغيل  يف مساعدة البلدان النامية ودعمها فيما تقوم به من حبث وتقييم للصعوبات والتحديات 8
تمعية املتعددة األغراض ة إسداء املناطق الريفية والنائية واحلفاظ عليها، بغي يف مراكز االتصاالت ا

تمعية املتعددة األغراض، مباا ذلك الشمول  يف ملشورة للبلدان النامية بشأن مناذج مراكز االتصاالت ا
 ؛احملليةاملناطق الريفية والنائية مبا يناسب الظروف  يف الرقمي،

 تشجيع األعضاء على تزويد االحتاد بالتجارب اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 9
 موقع قطاع تنمية االتصاالت على شبكة الويب؛ يف ، لوضعها بعد ذلكيةاملناطق الريف يف

مساعدة الدول األعضاء وأعضاء القطاع على تطوير سياسات وإطار تنظيمي  يف االستمرار 10
لى الشبكة ذلك تقدمي اخلدمات ع يف لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل تشجيع املنافسة، مبا

ة جمايل التوصيل والنفاذ، مع مراعاة االحتياجات اخلاص يف ، وكذلك بناء القدراتوالتجارة اإللكرتونية
موعات احملرومة؛  للنساء وا

التشجيع على إعداد أساليب من النمط اإلذاعي لتعزيز استخدامات تكنولوجيا  يف االستمرار 11
 املناطق الريفية؛ يف املعلومات واالتصاالت

مبادرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  يف ى زيادة مشاركة املرأةاملساعدة عل يف االستمرار 12
 ؛املناطق الريفية يف سيما ال

 بغية لراديوية،ا االتصاالت قطاع مع بالتعاون واألنشطة، املشاريع أو الدراسات بتنفيذ النهوض 13
 املعارف ادةوزي جهة، نم الساتلية،ذلك األنظمة  يف مبا الراديوية لالتصاالت الوطنية األنظمة تكميل

 والطيف، ملداراتا يف املتمثلة التوصل إىل االستفادة املثلى من املوارد أجل من أخرى، جهة من والقدرات،
 الرقمية؛ الفجوة سدبغية  تغطيته وزيادة الساتلي العريض النطاق تنميةحفز  دف
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 واملشاريع الدراسات دعم بغية الراديوية، االتصاالت قطاع مع للتعاون تدابري اعتماد حتليل 14
 االستعمال جمال يف قدراتال بناء ا يـُْنَشد اليت املشرتكة األنشطة لتنفيذ نفسه الوقت يف والعمل والنظم،
 امليسور النفاذ قيقحت بغية الساتلية، اخلدمات توفري أجل والطيف من املدارات يف املتمثلة للموارد الناجع

 واألقاليم، والبلدان اطقاملن خمتلف بني الشبكات توصيل وتيسري الساتلي العريض النطاق التكاليف إىل
 ،النامية البلدان يف سيما وال

 األعضاء الدول يدعو

 أنظمة إنشاءو  تنمية يف واخلاص العام االستثمار لتعزيز السديدة بالسياسات النهوض يف النظر إىل
ا يف الساتليةذلك األنظمة  يف مبا ،الراديوية االتصاالت  هذه استعمال إدراج يف والنظر ومناطقها، بلدا

 ستساعد يةإضاف أداة باعتبارها العريض، بالنطاق اخلاصة اإلقليمية أو/و الوطنية خططها ضمن النظم
 .النامية البلدان يف سيما وال االتصاالت، جمال يف االحتياجات وتلبية الرقمية الفجوة سد على
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 )2010حيدر آباد،  يف عاملراجَ ( 38 رارالقـ
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 2002)(إسطنبول،  39القـرار 

 برنامج التوصيلية لألمريكتين وخطة عمل كيتو

 )2002(إسطنبول، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 

 اعرتافاً منه

تمعة يف بأن قمة رؤساء الدول واحلكومات اعرتفت بوجود  2001أبريل  يف مدينة كيبك يف األمريكتني ا
ن أن هائلة جتري حاليًا سيتولد عنها آثار عميقة اقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا وميك ثورة تكنولوجية

دة إمكانية النفاذ إىل املعرفة وحتسني استخدام املعلومات تؤدي إىل إنشاء جمتمع املعلومات من خالل زيا
ا،  عن طريق االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقا

 اعتباره يف وإذ يضع

أنه، وفقًا للصالحيات اليت منحها رؤساء الدول واحلكومات للجنة الدول األمريكية  أ ) 
 لتوصيلية لألمريكتني وخطة عمل كيتو"؛لالتصاالت، قامت اللجنة بوضع "برنامج ا

 أن برنامج التوصيلية قد ُوضع وفقاً للمبادئ التالية: ب)

ينبغي أن تكون لكل بلد رؤية وطنية وبرنامج وطين مالئم لظروفه وأن يقر هذا الربنامج أعلى  1)
 سلطة وطنية تكون حتت اإلشراف املباشر لرئيس الدولة عند االقتضاء؛

ة نفيذ الربامج الوطنية للتوصيلية مبسامهة نشطة مستمرة من جانب األطراف الفاعلجيب صياغة وت 2)
تمع  يف الرئيسية تمع املدين، مبا –ا  ذلك القطاع اخلاص؛ يف أي احلكومات وا

اذ، ينبغي وضع الربامج الوطنية للتوصيلية على أساس ثالثة عناصر رئيسية: البنية التحتية أو النف 3)
 تعمال البنية التحتية، وارتفاع نوعية احملتوى املقدم من خالل البنية التحتية؛وتطبيقات اس
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ع االعرتاف بأمهية تعزيز تنمية احملتوى الوطين واإلقليمي لتعزيز اهلوية الثقافية لكل بلد وتشجي 4)
ذلك لغات الشعوب األصلية دون استبعاد أو تقييد للنفاذ إىل  يف استعمال لغة كل بلد مبا

 توى الدويل؛احمل

الرصد الدائم وأداء القياس لعناصر برامج التوصيلية وتكييفها مع الواقع القومي لكفالة جناح  5)
 كل مرحلة من مراحل تطوره؛ يف وحتديث برنامج التوصيلية

ا "الطاقة الكامنة ج) كل جمتمع  يف أنه استنادًا إىل هذه املبادئ ميكن تعريف "التوصيلية" بأ
طه العاملي من خالل استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومن خالل منتجات لالتصال مبحي

القائم على  جمتمع املعلومات يف صناعاته اخلاصة باحملتوى. والغرض من التوصيلية هو إدماج كل بلد
 املعرفة. أي أن التوصيلية هي احلل لتقليص الفجوة الرقمية"؛

لك من القدرة الالزمة والصالحية ما ميكنه من جتميع كل أن االحتاد الدويل لالتصاالت مي د )
 املبادرات اإلقليمية لتحقيق التوصيلية على الصعيد العاملي،

 يقـرر

" األمريكتني منطقة يف التوصيلية"برنامج  مبادرات لدعم عالية أولوية لالتصاالت الدويل االحتاد يويل أن
 تبادل تعزيز انبج إىل ومنطقة بلد لكل الالزمة تائجالن حتقيق على للمساعدة آليات باستعمال ويوصي

 .العاملي الصعيد على التوصيلية أنشطة تطوير بشأن املعلومات
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 )2014 ،ديب يف املراَجع( 40 القـرار

 القدرات بناء بمبادرات المعني الفريق

 ،)2014 ،ديباملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ( إن

 يذّكر إذ

 الواردة املعلومات، تمع العاملية للقمة جنيف مبادئ إعالن يف القدرات ببناء املتصلة باملبادئ ) أ 
 ؛34و 29 الفقرتني يف

 املعلومات؛ تمع العاملية للقمة جنيف عمل خطة من 11 الفقرة يف الواردة باألحكام )ب

 املعلومات؛ تمع العاملية للقمة تونس التزام من 32و 14 الفقرتني يف الواردة باألحكام )ج

 عمل برنامج من) ن ،)ك ،)د ،)ج90و 51و) ز26و) أ23و 22 الفقرات يف الواردة باألحكام ) د
تمع العاملية القمة عن املنبثق املعلومات جمتمع بشأن تونس  املعلومات؛ ا

 4جيم لعملا خبط املعنية التسهيل/التنسيق جهات إحدى هو لالتصاالت الدويل االحتاد بأن ) ه
 ملتحدةا األمم ومنظمة اإلمنائي املتحدة األمم برنامج جانب إىل تونس، عمل برنامج ملحق يف لواردا

 ،)األونكتاد( والتنمية للتجارة املتحدة األمم ومؤمتر) اليونسكو( والثقافة والعلم للرتبية

 اعتباره يف يضع وإذ

 الالزمةهارات املو  التقنية املهارات وأن منظمة، أي متتلكه ما أمثن هي زالت ما البشرية املوارد أن ) أ 
 باستمرار؛ فيها النظر إعادة ينبغي املوارد تلك وتطوير إلدارة

 خربةم ممن لديه واملؤسسات املهنيني سائر مع األفكار وتبادل املستمر التدريب مواصلة أن )ب
ال يف  ؛واملؤسسية ريةالبش القدرات تنمية يف حامسة بأمهية يتسمان والتنمية والتنظيمي التقين ا
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 خالل نم املذكورة املهارات تنمية يف رئيسي بدور يقوم زال ما االتصاالت تنمية مكتب أن )ج
 املمتاز رتاثال مع امليدان؛ يف وأنشطته الرقمي والشمول الُقدرات لبناء برناجمه تشمل عديدة أنشطة
 االتصاالت؛ تنمية كتبم إنشاء قبل امليدان هذا يف لالحتاد التقين التعاون لدائرة

 القدرات بناء عبةش/االتصاالت تنمية مكتب ا يضطلع اليت القدرات لبناء الرئيسية املبادرات أن ) د
 ومراكز ةالبشري القدرات لتنمية واإلقليمي العاملي واملنتديان ،1االحتاد أكادميية مبادرة ذلك يف مبا البشرية،
 تنسجم أهدافها وأن القضايا، هذه معاجلة يف كبري  بشكل تسهم نت،اإلنرت  جمال يف التدريب ومراكز التميز
 حسب كل  لدراساتا جلنيت ومع مجيعاً  الربامج مع بالتعاون وذلك املعلومات تمع العاملية القمة نتائج مع

 واليتها؛ نطاق

 لقدرات،ا ناءب جمال يف العديدة ألنشطته منهجياً  نظاماً  االتصاالت تنمية مكتب يضع أن ضرورة )ه 
 تنمية لقطاع لعامةا االسرتاتيجية األهداف لتحقيق وشفافة ومتكاملة ومنّسقة مشولية بطريقة يتناوهلا وأن

 للموارد؛ كفاءة  األكثر واالستخداماالتصاالت 

 بناء أولويات بشأن األعضاء الدول مع بانتظام االتصاالت تنمية مكتب يتشاور أن ضرورة ) و
 لذلك؛ وفقاً  طةاألنش ينّفذ وأن القدرات

 بشأن التصاالتا لتنمية االستشاري الفريق إىل تقريراً  االتصاالت تنمية مكتب يقدم أن ضرورة ) ز
 علم على كونواي بأن لألعضاء للسماح وذلك حتققت، اليت والنتائج ا املضطلع واألنشطة املبادرات

حَرز، والتقّدم تصاَدف اليت بالصعوبات تامّ 
ُ
 الصلة، ذات أنشطته يف االتصاالت نميةت مكتب وإلرشاد امل

 

 

  
                                            

االتصاالت، ميدان تكنولوجيا املعلومات و  جمال بناء القدرات يف يف مسعى لرتشيد وتضافر جهوده العديدة يف 1
أطلق مكتب تنمية االتصاالت أكادميية االحتاد الدويل لالتصاالت اليت تشمل أنشطته الرباجمية ومبادرات 

 صلة، ومنها مراكز التميُّز ومراكز التدريب على اإلنرتنت.الشراكات ذات ال
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 احلسبان يف يأخذ وإذ

االت لالتصواحللقة الدراسية العاملية جناح منتديات مثل احللقات الدراسية اإلقليمية  ) أ 
 من حيث توفري املهارات العملية والتعلم العملي؛وقيمتها البارزة  (WRS) الراديوية

 ،ومعهاالت مكتب تنمية االتص يف ات واألفراد الذين يشاركوناملنظم يف العدد الكبري والتنوع )ب
 والذين جيب االعرتاف بقيمتهم كموارد تعليمية؛

ا اليت القدرات بناء وأولويات احتياجات )ج  ،املناطق حدد

 االتصاالت تنمية مكتب مدير تكليف يقرر

 ةتنمي جمال يف قديرون خرباء هقوامُ  والذي (GCBI) القدرات بناء مببادرات املعيناء الفريق تبقباس 1
 القطاع أعضاءو  االحتاد يف األعضاء الدول قدرة لتعزيز وذلك مناطقهم، باحتياجات دراية وعلى الُقدرات
 تنمية طاعق مساعدة علىاملناسبة  اخلربة لديها اليت واملنظمات واالختصاص اخلربة ذوي واملهنيني

 مع بالتعاون تكاملةم بطريقة الُقدرات بناء جمال يف شطتهاألن الناجح التنفيذ يف واملسامهة االتصاالت
 اختصاصها؛ جمال حسب منهما كلّ   الدراسات، جلنيت ومع الربامج مجيع

. الست املناطق نم منطقة كل  ميثالن القدرات بناء يف خبريين الفريق هذا يضمّ  أن على بالعمل 2
 أن يتعنيو . القطاع وأعضاء األعضاء الدول نم األمر يهمه من لكل مفتوحة املشاركة تكون أن ويتعّني 
 حتقيقاً  قتضاء،اال عند لوجه، وجهاً  أو إلكرتونياً  االتصاالت تنمية مكتب موظفي مع الفريق هذا يعمل
 :يلي ملا

 القدرات؛ وبناء واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا جمال يف العاملية االجتاهات حتديد يف املساعدة '1'

  



  المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 334

 التقدم قييموت القدرات، بناء أنشطة من اإلقليمية واألولويات االحتياجات حتديد يف املساعدة '2'
بني  داخلت أي إلزالة مقرتحات وتقدمي الصلة ذات االتصاالت تنمية مكتب أنشطة يف احملرز

 ذلك؛ إىل وما اجلارية، املبادرات ومواءمة األنشطة

 لقدراتا بناء يف خربة لديهم لذينا واملهنيني املنظمات مع ، حسب االقتضاء،التنسيق '3'
االت يف م من واالستفادة لذلك احتياجها حتديد مت اليت ا  األعضاء وجيهت خالل من إما خربا

ا اال القدرات بناء أنشطة يف مشاركتهم تسهيل أو اخلرباء هؤالءحنو   ؛حتاداليت يضطلع 

 لدويلا االحتاد أكادميية نشطةأل متكامل إطار تصميم يف االتصاالت تنمية مكتب مساعدة '4'
 ؛2015-2018 الفرتة خالل وتنفيذه لالتصاالت

 لتغطي وحمتواها واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ملناهج رمسي تصميم وضع بشأن املشورة تقدمي '5'
 لسواء؛ا على فيها املتخصصة واملهارات واالتصاالت املعلومات بتكنولوجيا العام اإلملام

 لدولية؛ا أو/و اإلقليمية املعايري أساس على الشهادات وإصدار االعتماد بشأن شورةامل تقدمي '6'

 العامة دافاأله تعزز اليت األكادميية والشراكات والتحالفات املبادرات بشأن املشورة تقدمي '7'
 كزومرا  التميز زمراك مع التكامل ذلك يف مبا لالتصاالت، الدويل االحتاد ألكادميية االسرتاتيجية

 لالحتاد؛ اإلقليمية واملكاتب اإلنرتنت على التدريب

 راكاتش خالل من املقدمة الدراسية الدورات ومراقبة اجلودة ضمان معايري بشأن املشورة تقدمي '8'
 ومراكز ميزالت مراكز خالل من تقدم اليت تلك فيها مبا لالتصاالت، الدويل االحتاد أكادميية
 األكادميية؛ ؤسساتامل أو/و اإلنرتنت على التدريب
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 على التصاالت،ا لتنمية االستشاري الفريقاجتماع  خالل ومناقشته لعرضه سنوي تقرير تقدمي '9'
 اختاذها؛ لزمي قد اليت املستقبلية اإلجراءات بشأن املقرتحة والتوصيات اإلجنازات يضم أن

 كل  التصاالتا تنمية كتبم ينظمها اليت الصلة ذات املنتديات يف إقليميني كممثلني  العمل '10'
 سنتني؛

 بفعالية؛ عمله لينفذ للفريق الالزم الدعم بتوفري 3

 .االعتبار بعني الفريق عن تصدر توصيات أي بأخذ 4
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 )2014 ديب، يف املراَجع( 43رار ـالق

 (IMT) الدولية متنقلةال االتصاالت أنظمة تنفيذ في مساعدةال

 ،)2014 ديب،( االتصاالت ةلتنمي العاملي املؤمتر إن
 يذكر إذ

، (WTDC) ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2010حيدر آباد،  يف املراَجع( 15بالقرار  ) أ 
 بشأن البحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا؛

 االتصاالت؛ لتنمية العاملي للمؤمتر) 2010 آباد، حيدر يف املراَجع( 43 بالقرار ب)
بشأن تعزيز التعاون  ،) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2010آباد،  (حيدر 59بالقرار  ج)

 املسائل ذات االهتمام املشرتك؛ يف والتنسيق بني قطاعات االحتاد الثالثة
تكامل  ، بشأنجلمعية االتصاالت الراديوية) 2012جنيف،  يف املراَجع( ITU-R 17-4بالقرار  د )

 املتقدمة) مع الشبكات القائمة؛-IMTو IMT-2000( 2000-االتصاالت املتنقلة الدولية
، بشأن جلمعية االتصاالت الراديوية) 2012جنيف،  يف املراَجع( ITU-R 23-2بالقرار  ) ه

 توسيع نطاق نظام املراقبة الدولية لإلرساالت على املستوى العاملي؛
ة التسمي، بشأن اديويةجلمعية االتصاالت الر ) 2012جنيف،  يف املراَجع( ITU-R 56-1 القرارب و )

 الدولية؛ اخلاصة باالتصاالت املتنقلة
مبادئ  ، بشأنجلمعية االتصاالت الراديوية) 2012جنيف،  يف املراَجع( ITU-R 57-1 بالقرار ز )

 املتقدمة،-عملية تطوير االتصاالت املتنقلة الدولية

 اعتباره يف يضع إذو 
 وخاصة العامل أحناء كل يف (IMT) الدولية املتنقلة االتصاالت ألنظمة الرتويج ضرورة استمرار ) أ 
 ؛1النامية البلدان يف
 

  
                                            

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 االتصاالت نظمةأ إىل سلس حنو على القائمة املتنقلة الشبكات انتقال بشأن التوجيهية املبادئ )ب
ا اليت الصيغة يف النامية البلدان أجل من (IMT) الدولية املتنقلة  ميةتن لقطاع 2 الدراسات جلنة اعتمد

 إىل التعديل هذا يف مستندة 2009 سبتمرب يف أعماهلا اية يف اللجنة هذه عدلتها أن وبعد االتصاالت
) لكتيب قطاع االتصاالت 1 عةراجَ (امل 1 إلضافةا الراديوية املتَمم االتصاالت لقطاع 5D العمل فرقة رأي

أنظمة االنتقال إىل  - (IMT-2000) 2000-تصاالت املتنقلة الدوليةنشر أنظمة اال - الراديوية
 ؛(2011) االتصاالت املتنقلة الدولية

 النامية؛ الدول يف وخصوصاً  الشبكات هذه يف اهلائل التوسع )ج

االعتماد العاملي املتزايد على استخدام تكنولوجيات االتصاالت املتنقلة الدولية لدعم حتقيق  ) د
ضمن أهداف  ،واخلدمات املصرفية والتعليم الزراعةو  مثل الصحة ،األهداف املتصلة بالقطاعات األساسية

هلذه  تصاديةاالق التنميةوحيقق  مجيع أحناء العامل يف مما يغري شكل تقدمي خدمات القطاعات أخرى،
 ؛ويؤدي إىل حتسينها القطاعات

 والشمول االتصاالت وحتسني االقتصادية التنمية على املتنقلة الدولية االتصاالت تأثري ) ه
 واملالية؛ والتعليم والصحة الزراعة مثل قطاعات يف االقتصادية واألنشطة ماعياالجت

 العريض، النطاق خدمات يف الدولية املتنقلة األمهية البالغة لدور االتصاالت ) و

 يالحظ وإذ

 وتقييس ةالراديوي االتصاالت قطاعي يف املختصة الدراسات جلان به قامت الذي املمتاز العمل ) أ 
 الشأن؛ ذا التاالتصا

 لثالثةا القطاعات إعداده يف شاركت الذي الدولية املتنقلة االتصاالت أنظمة نشر كتّيب )ب
 ؛قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت حديثاً  اعتمدها اليت به امللحقة واإلضافة

 ،2/1 للمسألة املؤمتر هذا اعتماد )ج
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 يدرك وإذ

قدمي نطاقات ترددات منخفضة أتاح استفادة املشغلني من ت يف الدولية املتنقلةأن نشر االتصاالت  ) أ 
خدمات النطاق  يف مناطق أوسع، فضالً عن حتقيق جدوى االستثمارات وتوفري أسعار تنافسية يف اخلدمة

 النامية؛ البلدان يف العريض الالسلكية

 احللقات عقدو  اخلرباء تبادل خالل نم التعاون املتقدمة والبلدان النامية للبلدان ينبغي أنه )ب
 نشر أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية؛ بشأن واالجتماعات املتخصصة العمل وورش الدراسية

ا جيب الكثري من القضايا اليت هناك أن )ج  ثلمعند نشر االتصاالت الدولية املتنقلة  مراعا
 سرتاتيجي،والتخطيط اال الرتدد نطاقات قوتنسي املالئمة املتنقلة الدولية االتصاالت تكنولوجيات

 يقرر

 الدعم وفريالنامية ت البلدان أجل من املؤمتر هذا يعتمدها اليت العمل خطة يف األولويات ضمن يدرج أن
الدولية  االتصاالت ذلك تكنولوجيات يف ، مبا(IMT) الدولية املتنقلة االتصاالت أنظمةجلوانب تنفيذ 

 عض نطاقاتختطيط ب ، وإعادةنطاقات الرتدد طريق لالنتقال إليها، وتنسيقاملتنقلة املالئمة وخارطة 
 ،حالياً َدمة املستخالتكنولوجيات ذلك  يف لتسهيل نشر االتصاالت الدولية املتنقلة، مباالرتدد 

 االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف

 االتصاالت ستقيي مكتب ومدير الراديوية االتصاالت مكتب مدير من كل  مع الوثيق بالتعاون أن يقوم
 :يلي مبا الصلة، ذات اإلقليمية االتصاالت منظمات مع وكذلك

 األجلني يف الطيف على النحو األمثل الستخدام ختطيطها يف إىل البلدان النامية املساعدة تقدمي 1
الوطنية مع مراعاة اخلصوصيات واالحتياجات  (IMT) الدولية املتنقلة االتصاالت لتنفيذ والطويل املتوسط

 واإلقليمية؛
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 (IMT) لدوليةا املتنقلة االتصاالت أنظمة تنفيذ يف النامية البلدان ومساعدة تشجيع مواصلة 2
ا جلان الدراسات، مع أخذ محاية اخلدمات  ذات االحتاد، توصيات باستخدام الصلة والدراسات اليت أجر

 يوصي ديوية اليتاالتصاالت الرا ومعايري ياتبالتكنولوج املتصلة تلك سيما وال القائمة بعني االعتبار،
ا للوفاء الدويل، االحتاد ا  األجل من كل يف (IMT) ةالدولي املتنقلة االتصاالت لتنفيذ الوطنية مبتطلبا

 واملعايريلرتدد ا نطاقات وخطط للطيف املنسق االستخدام تشجيع بغرض والطويل واملتوسط القصري
 جم؛احل وفورات لتحقيق ذات الصلة

ا التوجيهية املبادئ نشر 3  باستعماهلا وصىي واليت ممكن نطاق أوسع على أعاله املذكورة وتعديال
 املتقدمة؛ (IMT) الدولية املتنقلة االتصاالت أنظمة من الثاين اجليل لتطوير

 االتصاالت أنظمةب املتعلقة االحتاد توصيات وتفسري استعمال يف اإلدارات إىل املساعدة تقدمي 4
 تقييس وقطاع الراديوية االتصاالت قطاع من كل  اعتمدها اليت بعدها وما (IMT) الدولية املتنقلة

 االتصاالت؛

 من لتحولل االسرتاتيجي التخطيط على تدريبية حلقات دراسية أو ورش عمل أو دوراتعقد  5
 الصعيدين على حملددةا صائصواخل املتطلبات مراعاة مع الدولية املتنقلة االتصاالت أنظمة إىل الثاين اجليل
ا التوجيهية املبادئ أساس وعلى واإلقليمي، الوطين  أعاله؛ املذكورة وتعديال

بشأن االرتقاء  يدةاملستف والبلدان املاحنة والبلدان الدولية املنظمات بني املعلومات تبادل تشجيع 6
التكنولوجيات  يف اقات الرتدد املستخدمةبعض نط يف الدولية املتقدمة ونشرها املتنقلة االتصاالت إىل أنظمة

 )؛GHz 2 احلالية (وخصوصاً تلك العاملة حتت

 ؛الدولية لةاملتنق االتصاالت أنظمة لتطوير طرق خرائط وضع املتخصصة بشأن املشورة إسداء 7

 ITU-R M.2078 (2006) التقرير يف لالستنتاجات الواردة االستجابة على اإلدارات تشجيع 8
لتحقيق  الطيف من الكايف القدر إتاحة خالل من ،ITU-R M.2290 (2014) التقرير الذي يكمله

 سيعتو  دف املتقدمة، الدولية املتنقلة واالتصاالت 2000 الدولية املتنقلة لالتصاالت املناسبة التنمية
 ؛بفعالية املتنقلة العريض النطاق تقدمي خدمات مدى
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 القطاعات يف يةالدول املتنقلة االتصاالت أنظمة تطبيقات على استخدام والتدريب املشاريع دعم 9
 خالل نم وسالمة اجلمهور وغريها، والتعليم املصرفية واخلدمات الصحة قطاعات ذلك يف مبا األساسية،

 اسرتاتيجية؛ شراكات إقامة

 ذات االتصاالت تنمية مكتب برامج يف 2/1 إطار املسألة يف اجلارية األعمال نتائج مراعاة 10
 تطلب ندماع االتصاالت تنمية مكتب يستعملها اليت األدوات جمموعة من عناصر تشكل اليت ،الصلة
 إىل نفاذوال العريض النطاق شبكات بناء إىل الرامية جهودهم دعم القطاع وأعضاء األعضاء الدول منه

 ،الدولية املتنقلة االتصاالت

 االتصاالت تنمية لقطاع 1 الدراسات جلنة يدعو

 2/1 سألةامل إطار يف الدراسات إجراء عند االعتبار بعني احملنيَّ  القرار هذا حمتويات أخذ إىل 1
 الراديوية االتصاالت قطاع يف 5 الدراسات جلنة من كل  مع الشأن ذا الوثيق التعاون يف واالستمرار

 االتصاالت؛ تقييس قطاع يف 13 الدراسات جلنة ومع) 5D العمل فرقة خصوصاً (

عند تنفيذ هذا  2015 (WRC-15) اعاة قرارات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامإىل مر  2
 القرار،

 األعضاء الدول يشجع

 .2/1 املسألة خبصوص املقبل والعمل القرار هذا لتنفيذ الدعم كل  توفري على
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 )2014ديب،  يف املراَجع( 45القـرار 

 السيبراني، جال األمنم في آليات لتعزيز التعاون
 ذلك مكافحة الرسائل االقتحامية في ماب

 )،2014ديب، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 إذ يذّكر

 اداالحت دورملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  )2010 غواداالخارا، يف املراَجع( 130 القرارب ) أ 
 ؛(ICT) واالتصاالت تاملعلوما تكنولوجيااستعمال  يف واألمن الثقة بناء جمال يف

دور االحتاد الدويل ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  )2010(غواداالخارا،  174قرار الب ب)
لوجيا مبخاطر االستعمال غري القانوين لتكنو  قضايا السياسة العامة الدولية املتعلقة يف لالتصاالت

 ؛املعلومات واالتصاالت

دور االحتاد الدويل ؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن مل) 2010(غواداالخارا،  179القرار ب ج)
 ؛اخلط محاية األطفال على يف لالتصاالت

ات التعاريف واملصطلحملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  )2010(غواداالخارا،  181القرار ب د )
 ؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استعمال يف املتعلقة ببناء الثقة واألمن

 ؛(WTDC) ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2010حيدر آباد،  يف املراَجع( 45ار بالقر  ) ه

بشأن  ،(WTSA)) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت 2012ديب،  يف املراَجع( 50القرار ب )و 
 األمن السيرباين؛

ة أن مكافحللجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بش )2012 ،ديب يف املراَجع( 52القرار ب )ز 
 هلا؛ الرسائل االقتحامية والتصدي

إنشاء  بشأن تشجيع ،) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2012ديب،  يف املراَجع( 58القرار ب )ح
 البلدان النامية؛ يف سيما أفرقة وطنية للتصدي للحوادث احلاسوبية ال
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للحوادث  وطنيةاستجابة إنشاء أفرقة  تيسري هلذا املؤمتر، بشأن) 2014ديب،  يف املراَجع( 69بالقرار  )ط
 بينها؛ والتعاون فيما ،البلدان النامية يف احلاسوبية، خاصةً 

 (ITU-D) ) هلذا املؤمتر، بشأن دور قطاع تنمية االتصاالت2014ديب،  يف املراَجع( 67بالقرار  )ي
 محاية األطفال على اخلط؛ يف

الن العاملي اإلع ويف ميثاق األمم املتحدة يف تجسدةباملبادئ واملقاصد واألهداف النبيلة امل )ك
 حلقوق اإلنسان؛

 بشأن تونس عمل برنامج يف الوارد 5جيم العمل خلط ةالرئيسيالتيسري جهة  هو االحتاد بأن ل)
 ؛)واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استعمال يف واألمن الثقة بناء( املعلومات جمتمع

 برنامج عمل تونس؛ ويف التزام تونس يف السيرباينباألحكام املتصلة باألمن  )م 

 املراَجع( 71، املعتمدة مبوجب القرار 2012-2015اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة دف  ) ن
 شجيعت يدعو قطاع تنمية االتصاالت إىل) ملؤمتر املندوبني املفوضني، والذي 2010 ،غواداالخارا يف

 املعلومات تكنولوجيا/التصاالتل التحتية البنية لتطوير متكينية بيئة يئة وتعزيز التحتية البنية توافر
 ؛ومأمونة آمنة بطريقة واستخدامها واالتصاالت

ة خالل الدورة األخري التابعة لقطاع التنمية، اليت شارك فيها  1للجنة الدراسات  22باملسألة  )س
امية، كخالصة البلدان الن يف ية الستخدامهاذلك مواد تعليم يف العديد من األعضاء إلنتاج تقارير، مبا

 املمارسات ضلفوافية للخربات الوطنية وأفضل املمارسات إلقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص وأ
إلنشاء فريق استجابة للحوادث احلاسوبية مع ما يصاحب ذلك من مواد تعليمية، وأفضل املمارسات 

 ة للحوادث احلاسوبية؛املتعلقة بإطار إدارة فريق االستجاب
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 (GCA) لألمن السيرباين العاملي بالربنامجاملعين  (HLEG)فريق اخلرباء رفيع املستوى بتقرير رئيس  )ع
 بناء الثقة واألمن بشأن 5حتاد عمًال مبتطلبات خط العمل جيماألمني العام لالوالذي شكله 

) 2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 140 ارلقر ووفقًا ل ،استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
للقمة  5ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن دور االحتاد بوصفه اجلهة املسهلة الوحيدة خلط العمل جيم

تمع املعلومات والقرار  للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، ) 2012ديب،  يف املراَجع( 58العاملية 
 دان النامية؛خاصة للبل ،حاالت احلوادث املعلوماتية يف بة وطنيةتشجيع إنشاء أفرقة استجا بشأن

قعا مذكرة و  واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم ومكتب لالتصاالت الدويل بأن االحتاد )ف
 واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا استخدام يف األمن تعزيز دف (MoU) تفاهم

 اعتباره يف وإذ يضع

التنمية و تعزيز السالم  يف الةاالتصاالت كأداة فعّ الت/تكنولوجيا املعلومات و االتصادور  أ ) 
ضرورة و  ،واألمن واالستقرار والدميقراطية والتالحم االجتماعي واإلدارة الرشيدة وحكم القانوناالقتصادية 

 مبا اتالتكنولوجيمواجهة التحديات املتصاعدة والتهديدات النامجة عن االستخدامات الضارة هلذه 
 15لفقرة اانظر أيضًا احرتام حقوق اإلنسان (الوقت ذاته  ويف ،ذلك لألغراض اإلجرامية واإلرهابية يف
 )؛التزام تونس من

 إطار بتعزيز واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استعمال يف واألمن الثقة بناء ضرورة )ب
 أصحاب من غريها مع بالتعاون احلكومات، قيام وضرورة) تونس عمل برنامج من 39 الفقرة( الثقة

 ومالحقة يربانيةالس اجلرائم يف للتحقيق الضرورية التشريعات بوضع منها، كل  دور إطار يف املصلحة
 والتعاون على األصعدة اإلقليمية والدولية مع مراعاة األطر القائمة؛ الوطنية األصعدة على مرتكبيها

رى تيدعو الدول األعضاء، عندما  (UNGA) لألمم املتحدة للجمعية العامة 64/211أن القرار  )ج
 ؛ذلك مالئماً، إىل استعمال األداة الطوعية للتقييم الذايت امللحقة بالقرار، من أجل اجلهود الوطنية
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ضرورة أن تقوم الدول األعضاء بوضع برامج وطنية لألمن السيرباين ترتكز حول خطة وطنية  ) د
اإلنذار للمراقبة و  إلدارة احلوادث لعام واخلاص وأساس قانوين سليم وقدراتوشراكات بني القطاعني ا

ج و رير حول امسرتشدة بالتقادة وثقافة وعي، عواالستجابة واالست طين "أفضل املمارسات من أجل 
 ا ّمتت صياغتهيتلا لألمن السيرباين: العناصر األساسية لتنظيم اجلهود الوطنية لتحقيق األمن السيرباين"

 ؛لقطاع تنمية االتصاالت باالحتاد 1 للجنة الدراسات 22إطار املسألة  يف

علومات االتصاالت/تكنولوجيا امل أنظمة أن اخلسائر اهلائلة واملتزايدة اليت يتكبدها مستعملو ه )
واالتصاالت نتيجة تفاقم مشكلة اجلرمية السيربانية وأعمال التخريب املتعمدة على صعيد العامل، كل ذلك 

 استثناء؛ العامل دون يف هدد مجيع البلدان املتقدمة والناميةي

، اخلاص بسد الفجوة هلذا املؤمتر )2014، ديب يف املراَجع( 37القرار  العتماداألسباب املوجبة  ) و
 العمل املشار إليها خطوطأمهية قيام أصحاب املصلحة بتنفيذه على املستوى الدويل و الرقمية فيما خيص 

استعمال تكنولوجيا املعلومات  يف ومنها "بناء الثقة واألمن ،برنامج عمل تونس من 108 الفقرة يف
 واالتصاالت"؛

احلصر،  نتائج العديد من أنشطة االحتاد املتعلقة باألمن السيرباين، وخاصة، على سبيل املثال ال ) ز
تنفيذ خط  يف روصفه امليستنمية االتصاالت، من أجل إجناز والية االحتاد ب مكتباألنشطة اليت ينسقها 

 استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت)؛ يف (بناء الثقة واألمن 5العمل جيم

تمع قطاعات مجيع من املنظمات من واسعة جمموعة أن )ح  أجل من هابين فيما بالتعاون تعمل ا
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيات/لالتصاالت السيرباين األمن توفري
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لقطاع تنمية االتصاالت، احملدد مبوجب اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد  3اهلدف  أن )ط
تشجيع وضع  كان  )2010 غواداالخارا، يف املراَجع( 71 القرار يف الواردة، 2012-2015 للفرتة

اسرتاتيجيات لتعزيز نشر تطبيقات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها على حنو 
وميسور التكلفة من أجل دمج االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضمن املفهوم آمن ومأمون 

تمع  ؛األوسع لالقتصاد وا

أن واقع التوصيل ما بني البىن التحتية احليوية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  )ي
ؤدي إىل مزيد من بلٍد ما قد ي يف يةعلى الصعيد العاملي يعين، من مجلة أمور، أن ضعف أمن البنية التحت

 ؛األخرى البلدان يف قابلية التأثر واملخاطر

أن املنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية األخرى ذات الصلة توفر للدول األعضاء وفقًا لدور   ك)
 كل منها خمتلف املعلومات واملواد وأفضل املمارسات واملوارد املالية، حسب االقتضاء؛

ج الدراسة االستقصائية بشأن التوعية باألمن السيرباين اليت أجراها مكتب تنمية أن نتائ ل)
 فرتة الدراسة األخرية، بينت أن أقل البلدان منواً حتتاج إىل مساعدة كبرية يف 1/1-22 االتصاالت واملسألة

ال يف  ؛هذا ا

 إىل اهلادف الدويل عاونالت يشجع االحتاد لدى (GCA) السيرباين لألمن العاملي الربنامج أن )م 
 تكنولوجيا/االتصاالت استخدام يف واألمن الثقة تعزيز أجل من حلول إلجياد اسرتاتيجيات اقرتاح

 ،واالتصاالت املعلومات

 دركوإذ ي

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  أن التدابري املتخذة لضمان استقرار وأمن شبكات أ ) 
 جيب أن حتمي ،اجلرمية السيربانية والرسائل االقتحاميةالسيربانية/التهديدات  واحلماية من واالتصاالت،

من اإلعالن العاملي  ذات الصلة األجزاء يف وحترتم األحكام املتعلقة باخلصوصية وحرية التعبري املتجسدة
 باحلقوق اخلاص الدويل العهدو  من برنامج عمل تونس) 42 الفقرةانظر أيضًا حلقوق اإلنسان (

 ؛ياسيةوالس املدنية
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عدة  ، من بنيؤكدي ،"الرقمي العصر يف اخلصوصية يف احلق"، 68/167 العامة اجلمعية أن قرار ب)
 على اً أيض ايةباحلم حتظى أن جيب اإلنرتنت خارج األشخاص ا يتمتع اليت نفسها احلقوق أن أمور،

 ؛اخلصوصية يف احلق ذلك يف مبا اإلنرتنت،

بة والتدابري الوقائية، حسبما حيددها القانون، ضد إساءة استعمال ضرورة اختاذ اإلجراءات املناس )ج
تمع امل" إطار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كما ذكرتاالتصاالت/  "علوماتاألبعاد األخالقية 

مكافحة اإلرهاب ضرورة من برنامج عمل تونس)، و  43 جنيف (الفقرةمبادئ وخطة عمل إعالن  يف
 الوقت ذاته ويف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/ اهره على شبكاتجبميع أشكاله ومظ

 الواجبات األخرى اليت يفرضها القانون الدويل، على النحو احملددالوفاء باحرتام حقوق اإلنسان و 
 2005 القمة العاملية لعام نتائج بشأن 60/1جلمعية العامة لألمم املتحدة ا من منطوق قرار 81الفقرة  يف

رورة محاية وض ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/ وأمهية أمن واستمرار واستقرار شبكات
من برنامج عمل تونس)، مع ضمان احرتام  45 هذه الشبكات من التهديدات ومواطن الضعف (الفقرة

خالل  نسواء من خالل اعتماد التشريعات أو م، اخلصوصية ومحاية املعلومات والبيانات الشخصية
تنفيذ أطر تعاونية أو اتباع الشركات التجارية واملستعملني ألفضل املمارسات والتدابري التنظيمية الذاتية 

 من برنامج عمل تونس)؛ 46والتدابري التقنية (الفقرة 

كنولوجيا تاالتصاالت/الة للتحديات والتهديدات الناجتة عن استخدام ضرورة املواجهة الفعّ  )د 
 نيتتفق مع أهداف حفظ االستقرار واألمن الدولي ألغراض المثل استخدامها التصاالت املعلومات وا

بشكل تعاوين مل العو  ها،يؤثر على أمن مما داخل الدول، البنية التحتيةسالمة على سلباً ميكن أن تؤثر و 
احرتام  ذاته الوقت ويف على منع إساءة استخدام موارد وتكنولوجيا املعلومات ألغراض إجرامية وإرهابية،

 حقوق اإلنسان؛
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، نميتهمتتعزيز  ويف محاية األطفال يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/ دور )ه
 سياق يف من االستغالل والدفاع عن حقوقهم والشباب العمل من أجل محاية األطفال عزيزوضرورة ت

ال حتقيق املصلحة القصوى لألطفتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مع التأكيد أن االتصاالت/
 أساسي؛ اعتبار

 البشر ببناء جمتمع معلومات جامع وذي توجه تنموي ويضعبرغبة مجيع األطراف املعنية والتزامها  )و 
صميم اهتمامه، يقوم على أساس أغراض ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل والتعددية  يف

كل مكان إنشاء  يف ي حلقوق اإلنسان وااللتزام به، حىت يتسىن للناسواالحرتام الكامل لإلعالن العامل
م بالكامل ويبلغوا األهداف  املعلومات واملعارف والنفاذ إليها واستعماهلا وتبادهلا، كي حيققوا إمكانا

 ؛لأللفية ذلك األهداف اإلمنائية يف واملقاصد اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا

من إعالن مبادئ جنيف، وبأن حرية التعبري وحرية تدفق املعلومات  55و 5و 4ت بأحكام الفقرا ز )
 واملعارف واألفكار تعود بالنفع على التنمية؛

تمع املعلومات مثلت فرصة فريدة إلذكاء الوعي مبا جتلبه  ح) أن مرحلة تونس للقمة العاملية 
األنشطة البشرية  يف ميكنها إحداثه من حتول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من فوائد لإلنسانية ومبا

م وبذلك تسهم ويف والتفاعل بني البشر  ؛املستقبل يف زيادة الثقة يف حيا

 تدعو كما  ي،االقتحام الربيد يطرحها اليت اهلامة للمشكلة الفعّ  حنو على التصدي إىل احلاجة ط)
د تونس؛ عمل برنامج من 41 الفقرة ذلك إىل  اميةاالقتح الرسائل بينها منيدات عالوة على مجلة 

 ؛اخلدمة منع وهجمات والديدان والفريوسات السيربانية واجلرائم

 ،تنمية االتصاالت قطاع يف واملسائل الربامج بني الفّعال التنسيق إىل احلاجة )ي
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 وإذ يالحظ

التصاالت واالعمل املستمر بشأن اجلوانب املختلفة ألمن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  أ ) 
وغريها من املنظمات  (األمن) لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد 17 الذي تضطلع به جلنة الدراسات

 ؛تتكنولوجيا املعلومات واالتصااللى جوانب خمتلفة ألمن االتصاالت/ع املعنية بوضع املعايري

ديدًا  وما هامة مشكلة متثل االقتحامية الرسائل أن )ب  شبكاتوال لنيللمستعمزالت تشكل 
 ؛والدولية اإلقليميةو  الوطنية املستويات على السيرباين األمن مسألة تناول ينبغي وأنه مجيعاً  ولإلنرتنت

وأصحاب املصلحة ذوي أعضاء القطاعات الدول األعضاء و أن التعاون والعمل املشرتك ما بني  )ج
 احلفاظ عليها، ويف بناء ثقافة لألمن السيرباين يف يسهمالصلة 

 يقـرر

إطار  يف صدارة أنشطة االحتاد ذات األولوية، واالستمرار، يف مواصلة اعتبار األمن السيرباين 1
استعمال  يف جماالت اختصاصاته الرئيسية، بدراسة مسألة توفري األمن وبناء الثقة

االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من خالل إذكاء الوعي وحتديد أفضل املمارسات 
 طوير مواد التدريب املناسبة لتعزيز ثقافة األمن السيرباين؛وت

 فيما الصلة اتذ واإلقليمية الدولية املنظماتمع مجيع  املعلومات وتبادل والتعاون العمل تعزيز 2
ا،  جماالت يف السيرباين باألمن املتصلة باملبادرات يتعلق اجات مساعدة مع مراعاة احتياختصاصا

 البلدان النامية،

 كلف مدير مكتب تنمية االتصاالتي

مبواصلة تنظيم اجتماعات للدول األعضاء وأعضاء القطاع وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين  1
يرباين، ووسائل تعزيز األمن الس أساليبملناقشة بالتعاون مع املنظمات ذات الصلة، حسب االقتضاء، 

 األعضاء مسامهاتوعلى أساس ، 3 للهدف 1.3 جالناتالوارد حتت املعين  مع الربنامج باالقرتانوذلك 
 ؛(TSB) وبالتعاون مع مدير مكتب تقييس االتصاالت
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قليمي البلدان النامية على املستويني اإل يف دراسات عن تعزيز األمن السيرباينمبواصلة إجراء  2
د واضح يعلى أساس حتدبالتعاون مع املنظمات ذات الصلة وأصحاب املصلحة املعنيني، والدويل، 

ا، ال  سيما تلك املتعلقة باستخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا الحتياجا
 ذلك محاية األطفال والشباب؛ يف

 ز التعاونفيما يتعلق بآليات تعزي البلدان النامية، يف ، خاصةً أن يدعم مبادرات الدول األعضاءب 3
 جمال األمن السيرباين؛ يف

البلدان النامية على حتسني استعدادها لضمان مستوى عاٍل وفّعال ألمن البىن التحتية بأن يساعد  4
ا؛  احليوية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلاصة 

وضع إطار مالئم بني البلدان النامية يسمح باستشعار احلوادث  يف بأن يساعد الدول األعضاء 5
 يقرتح خطة عمل لتعزيز محايتها، مع مراعاة اآلليات والشراكات حسب الكبرية والتصدي هلا بسرعة، وأن

 االقتضاء؛

 مع مدير مكتب تقييس االتصاالت؛والتنسيق بالتعاون بتنفيذ هذا القرار  6

 بتقدمي تقرير عن نتائج تنفيذ هذا القرار إىل املؤمتر العاملي القادم لتنمية االتصاالت، 7

ة مديري مكاتب االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت وتنمي يدعو األمني العام بالتنسيق مع
 االتصاالت

إىل تقدمي تقرير بشأن مذكرات التفاهم بني البلدان، عالوًة على أشكال التعاون القائمة، مع  1
تقدمي حتليل ألوضاعها ونطاقها وتطبيقات آليات التعاون هذه لتعزيز األمن السيرباين ومكافحة التهديدات 

 ربانية، بغية متكني الدول األعضاء من حتديد مدى االحتياج إىل مزيٍد من املذكرات أو اآلليات؛السي
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 OASو FIRSTو IMPACTمثل  ،العامليةاإلقليمية و األمن السيرباين مشاريع إىل دعم  2
 النامية، البلدانهذه األنشطة وعلى األخص  يف ودعوة مجيع البلدان إىل املشاركةوغريها،  APCERTو

 األمني العام منيطلب 

إجراءات،  للمندوبني املفوضني للنظر فيه واختاذ ما يلزم من ُمقبلالأن حييل هذا القرار إىل املؤمتر  1
 حسبما يتناسب؛

لس وإىل مؤمتر املندوبني املفوضني 2  ،2018 عام يف أن يتقدم بتقرير عن نتائج هذه األنشطة إىل ا

 األكادميية إىل واهليئاتعضاء القطاع واملنتسبني يدعو الدول األعضاء وأ
 تنفيذ هذا القرار؛ يف الةأن توفر الدعم الالزم وأن تشارك مشاركة فعّ  1
أن تعرتف باألمن السيرباين والتصّدي للربيد االقتحامي ومكافحته، كمسألتني هلما أولوية عالية  2

يا استخدام االتصاالت/تكنولوج يف واألمن بناء الثقة يف وأن تتخذ اإلجراءات املالئمة وأن تسهم
 املعلومات واالتصاالت على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل؛

ن ضما يف االجتهادعلى محاية أنفسهم من املخاطر احملددة، و  اخلدماتأن تشجع مقدمي  3
 استمرار اخلدمات املقدمة واإلخطار بانتهاكات األمن،

 يدعو الدول األعضاء
خطة عمل  حتقرت ع إطاراً مناسباً يسمح باالستجابة السريعة للحوادث اجلسيمة وأن أن تضإىل  1

 ملنع مثل هذه احلوادث والتخفيف من آثارها؛
حتية إمكانيات على املستوى الوطين لضمان محاية البىن التوتوفري إىل أن تضع اسرتاتيجيات  2

 .ات واالتصاالتلالتصاالت/تكنولوجيا املعلومذلك تعزيز متانة البىن التحتية  يف مبااحليوية الوطنية، 
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 )2006 (الدوحة، 46رار ـالق

 :وتعزيزهاالعالم  في األصليينالسكان مساعدة مجتمعات 
 واالتصاالت مجتمع المعلومات بواسطة تكنولوجيا المعلومات إقامة

 )،2006إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (الدوحة، 

 إذ يُدرك

حتقيق هدف الشمول الرقمي، الذي ميّكن من نفاذ اجلميع إىل تكنولوجيا املعلومات إىل  احلاجة أ ) 
حملرومة ا اجلماعات مبن فيهمكل مكان وبتكلفة معقولة،  ويف واالتصاالت بصفة شاملة ومستدامة

 ت،االوتيسري نفاذ اجلميع إىل تكنولوجيا املعلومات واالتص ،، والسكان األصليونواملستضعفةواملهمشة 
 إطار النفاذ إىل املعلومات واملعرفة؛ يف

 جمتمع املعلومات، وفقاً ملا ينص عليه إعالن يف احلاجة إىل ضمان إدماج السكان األصليني ب)
م باستخدام تكنولوجيا املعلومات  يف مبادئ جنيف والتزام تونس للمسامهة تنمية جمتمعا

 ستدامة باجلهود الذاتية،واالتصاالت، على أساس مراعاة التقاليد وضمان اال

 اعتباره يف وإذ يضع

برامج  يف قّرر إدراج أحكام خاصة )2002(إسطنبول، أن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  أ ) 
صة للسكان تلبية االحتياجات اخلا يف خطة عمل إسطنبول، بغية معاونة الدول األعضاء يف العمل الواردة

يع خمصصة لتحقيق نفاذ منصف إىل تكنولوجيا املعلومات األصليني، واستحداث تدابري ومشار 
م و احلفاظ على واالتصاالت واستخدامها ومعرفتها، على أساس   ايف؛تراثهم الثقعلى موروثا
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مية ، ومكتب تنعموماً  االحتاداالهتمام اخلاص الذي يوليه  للتدليل علىأن االحتاد قام،  ب)
خالل ة تفاهم على مذكر السكان األصليني، بالتوقيع تعلقة باملبادرات امل لدعم، االتصاالت خصوصاً 

تمع املعلومات ، مع أمة النافاهو ومرصد االتصاالت 2005نوفمرب  يف مرحلتها الثانية يف القمة العاملية 
م و مل، أحناء العا مجيع يف تنمية مشاريع السكان األصليني بغية املرئيةالثقافية والسمعية  تزويد جمتمعا

 احرتام تقاليدهم وتراثهم الثقايف،ولوجيا املعلومات واالتصاالت، مع بتكن

 احلسبان يف وإذ يأخذ

تمع املعلومات يف أن البيانات الصادرة خطة عمل جنيف و األوىل والثانية  مرحلتيها يف القمة العاملية 
بطة بالسكان رتأنشطة م تدعم بوضوح عدة بشأن جمتمع املعلومات تونس، برنامج عملو  التزام تونسو 

 ،األصليني

 قريُ وإذ 

 لدعم السكان األصلينيني واللجنة الدولية األصلي سكانال الدائم املعين بقضايا منتدى األمم املتحدةأن ب
تمع املعلومات املعقودة تقريرًا ألصحاب مصلحة متعددين  2005نوفمرب  يف قّدما إىل القمة العاملية 

 مجلة أمور:يبّني، ضمن 

 مليون شخص؛ 370العامل يفوق  يف السكان األصليني أن عدد -

ن مأنه جيب على مجيع أصحاب املصلحة تأكيد تلبية االحتياجات اخلاصة للسكان األصليني  -
 إذا أريد حّقا سّد الفجوة الرقمية؛خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

حة تعاون فيما بني أصحاب املصلأنه ال بد من إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص وال -
 دماجهمإ من أجلمن أجل تلبية احتياجات فئات السكان األصليني على حنو أكثر فعالية 

 جمتمع املعلومات؛ يف

ا نشاطاً  يف السكان األصليني متثل قضيةأن  -  ،ملكتب تنمية االتصاالت معقداً  حد ذا
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 إىل ب تنمية االتصاالتمدير مكتيدعو املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت و 

حدود املوارد  يف ،املوارد املالية والبشرية الالزمة داخل مكتب تنمية االتصاالت ختصيصضمان  1
 ؛لالستجابة إىل املبادرة العاملية القائمة بشأن السكان األصليني املتاحة والشراكات املزمع تنفيذها،

د حتديد أولويات مجيع أحناء العامل عن يف ينياالعرتاف بأمهية املسائل اليت تتصل بالسكان األصل 2
 ؛أنشطة قطاع تنمية االتصاالت

الصعيد  جمتمع املعلومات على يف إدماج السكان األصليني تعزيزتشجيع أعضاء القطاع على  3
م اخلاصة  ؛العاملي والرتويج ملشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تليب احتياجا

تجزأ من مجيع أحناء العامل كجزء ال ي يف درة العاملية ملساعدة السكان األصلينياالعرتاف باملبا 4
تمع املعلومات  أنشطة مكتب تنمية االتصاالت، وفقاً ملا ورد أعاله ولوالية االحتاد ولنتائج القمة العاملية 

 واألهداف اإلمنائية لأللفية،

 األمني العام منطلب ي

ا) إىل 2006املفوضني (أنطاليا،  مؤمتر املندوبني توجيه انتباه مكتب تنمية  األنشطة اليت يضطلع 
دف توفري املوارد املالية والبشرية الكافية لتنفيذ اإلجراءات ملساعدة االتصاالت  السكان األصليني، 

 .إطار قطاع االتصاالت يف واملشاريع ذات الصلة
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 )2014 ،ديب يف املراَجع( 47القـرار 

  لاوتطبيقها الفعّ  رفة بتوصيات االتحاد الدولي لالتصاالتتحسين المع
وقابلية التشغيل البيني  ذلك اختبارات المطابقة في بما ،1البلدان النامية في

 بموجب توصيات االتحاد للتجهيزات المصنعة

 )،2014 ،ديبإن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 إذ يذكر
حول حتسني  (WTDC)) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 2010 د،حيدر آبا يف املراَجع( 47بالقرار 

 البلدان النامية، يف املعرفة بتوصيات االحتاد الدويل لالتصاالت وتطبيقها الفّعال

 اعتباره يف وإذ يضع

) ملؤمتر املندوبني املفوضني قد كّلف األمني العام 2010 غواداالخارا، يف املراَجع( 123أن القرار  أ ) 
لبلدان النامية بينهم على سد الفجوة التقييسية بني ا ديري املكاتب الثالثة بالعمل بشكل وثيق فيماوم

 والبلدان املتقدمة؛

 التشغيل يةوقابل املطابقةبشأن  املفوضني، ) ملؤمتر املندوبني2010(غواداالخارا،  177أن القرار  ب )
قابلية و  ختبارات املطابقةإنشاء مراكز إقليمية ال علىالنامية البلدان مساعدة إىل يدعو  ،(C&I) البيين

 ؛التشغيل البيين

خطة األعمال لقيام االحتاد على  يف النظر معرض يف ،2012عام ل تهدور  يف أن جملس االحتاد ج )
، على تنص، وافق على خطة عمل (C&I)التشغيل البيين  وقابليةاملطابقة برنامج املدى الطويل بتنفيذ 

دورات قدمي تأن يواصل مكتب تنمية االتصاالت مع مكتب تقييس االتصاالت لى عوجه اخلصوص، 
 لالحتاد؛ مبشاركة نشطة من املكاتب اإلقليمية التدريب بشأن املطابقة وقابلية التشغيل البيين

 
  
                                            

ا مية غري الساحلية والبلدان اليت متتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النا 1 ر اقتصادا
 .مبرحلة انتقالية
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أحكام توصيات االحتاد الدويل لالتصاالت بعني االحتاد ميكن أن تأخذ  يف أن الدول األعضاء د )
 ،البلدان النامية يف لدى وضع املعايري الوطنية االعتبار

 وإذ يدرك

نفيذ خطة ت يقتضيللجمعية العاملية لتقييس االتصاالت  )2012ديب،  يف املراَجع( 44أن القرار  أ ) 
 قدمة، واليتالرامية إىل سد الفجوة التقييسية بني البلدان النامية والبلدان املتامللحق بالقرار و  يف الواردةالعمل 
بناء املوارد و  ؛ ومساعدة البلدان النامية بصدد تطبيق املعايري؛برامج (تعزيز قدرات وضع املعايري أربعةتشمل 
 ؛ومجع األموال لسد الفجوة التقييسية) ؛البشرية

 قييست قطاع يدعو االتصاالت لتقييس العاملية للجمعية) 2012ديب،  يف املراَجع( 76 القرار أن ب)
 حتديد يف ، بالتعاون مع القطاعني اآلخرين حسب االقتضاء،النامية البلدان يساعد أن إىل االتصاالت

 ،البيين التشغيل ليةوقاب املطابقة اختبارات بشأن التدريب وفرص واملؤسسية البشرية القدرات بناء فرص
سبما تقتضيه ح إقليمية إلجراء اختبارات املطابقة وقابلية التشغيل البيين دون إنشاء مراكز إقليمية أو ويف

، وتشجيع التعاون مع املنظمات احلكومية وغري احلكومية الوطنية واإلقليمية واهليئات الدولية احلاجة
 ؛لالعتماد ومنح الشهادات

لس )ج قام بتحديث خطة عمل برنامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين  2013دورته لعام  يف أن ا
 ؛C13/24 (Rev.1) الوثيقة يف وهي واردة
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ات ومعايري قطاع تقييس توصيالبلدان النامية اليت هي متوافقة مع  يف أن تطبيقات البنية التحتية د )
ا دولياً املنظمات الدولية واملو/أو غريها من  االتصاالت باالحتاد رغوب فيه، ، أمر منظمات املعرتف 

يئة ية، وهذا للحفاظ على بلملكاخلاضعة لالقائمة على التكنولوجيات واملعدات مقارنًة مع تلك 
 وجودة التجربة،خدمة للمرضية جودة لزيادة فرص التشغيل البيين، وضمان و خفض التكاليف، و تنافسية 

 وإذ يالحظ

 اجلديدة تكنولوجياال تطبيق وصعوبة الدولية املعايري من ا يتصل وما االحتاد توصيات فهم أن ) أ 
 للجمعية) 2012ديب،  يف املراَجع( 76 القرار لتنفيذ روريض أمر الشبكات على فّعالو  مالئم حنو على

 ومساعدة البيين تشغيلال وقابلية املطابقة باختبارات املتعلقة الدراسات حول االتصاالت لتقييس العاملية
 االحتاد؛ بعالمة اخلاص احملتمل املستقبلي والربنامج النامية البلدان

 اختبارات إجراء يفيةوك االحتاد توصيات تطبيقيذ بشأن تزايد توافر املبادئ التوجيهية للتنف )ب
فادة منها على األخرى واالست البلدان لدى معايري من ا يتصل وما البيين التشغيل وقابلية املطابقة

 مالئم، حنو

 يقرر أن يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

طاع االتصاالت لتوصيات ق فّعالإىل أن تواصل االضطالع بأنشطة لتعزيز املعارف والتطبيق ال 1
 البلدان النامية؛ يف قطاع تقييس االتصاالتو الراديوية 

ة تطبيق توصيات قطاع االتصاالت الراديوي يف إىل أن تعزز جهود األخذ بأفضل املمارسات 2
لياف يتعلق منها، على سبيل املثال وليس احلصر، بتكنولوجيا البث باأل قطاع تقييس االتصاالت، وماو 
استعمال  يف وبناء الثقة واألمن لبصرية وتكنولوجيا شبكات النطاق العريض وشبكات اجليل التايلا

، وذلك من خالل تنظيم دورات تدريبية وورش عمل خصوصاً للبلدان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 العملية، يف النامية، بإشراك املؤسسات األكادميية
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ت، بالتعاون الوثيق مع مديري مكتب تقييس االتصاالت يكلف مدير مكتب تنمية االتصاال
 الراديوية ومكتب االتصاالت

مة من الدورات التدريبية وورش العمل املنظ يف مبواصلة تشجيع املشاركة من البلدان النامية 1
ITU) قبل قطاع تنمية االتصاالت D) تطبيق توصيات قطاع االتصاالت  يف لألخذ بأفضل املمارسات

 ؛ة وتوصيات قطاع تقييس االتصاالت، بتقدمي املنح مثالً الراديوي

 2 لربنامجل اً وفق ،ساعدة البلدان النامية، وذلك بالتعاون مع مدير مكتب تقييس االتصاالتمب 2
 ، إىل االستفادة منللجمعية العاملية لتقييس االتصاالت )2012 ديب، يف املراَجع( 44 القرارمبوجب 

يق توصيات قطاع كيفية تطببشأن  قطاع تقييس االتصاالت، ضعها ويطورها ياملبادئ التوجيهية اليت 
لى التوصيات اليت ، مع الرتكيز عوالتوصيل البيينتقييس االتصاالت، وال سيما على املنتجات املصنعة 

 ؛وسياساتية ترتتب عليها آثار تنظيمية

اد الدويل توصيات االحت وضع اإلرشادات (األدلة) املنهجية بشأن تنفيذ يف بتقدمي املساعدة 3
 لالتصاالت؛

ا، بالتعاون مع  يف مبساعدة البلدان النامية 4 ن قادرة على ، لكي تكو املكاتب األخرىبناء قدرا
ا للتجهيزات واألنظمة، فيماوالتشغيل البيين أداء اختبار املطابقة  لتوصيات ذات ل ، وفقاً يتعلق باحتياجا

ا، حسب االقتضاء؛ذلك إنشاء هيئات مع يف ، مباالصلة  نية بتقييم املطابقة أو االعرتاف 
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، وبالتعاون مع مدير مكتب االتصاالت (TSB) مبساعدة مدير مكتب تقييس االتصاالت 5
، وحسبما يكون مالئماً، مع مصنعي التجهيزات واألنظمة ومنظمات وضع املعايري (BR) الراديوية

ا دوليًا وإقليمياً، ين، ويفضل أن ليات تقييم التوافق واختبار قابلية التشغيل البيإجراء عم يف املعرتف 
البلدان النامية، وتشجيع البلدان النامية على حضور هذه املناسبات؛ والتعاون مع مدير  يف يكون ذلك

ملناسبات على هذه ا يف بناء قدرات البلدان النامية للمشاركة واالشرتاك يف مكتب تقييس االتصاالت
رنامج مكتب تنمية بقدمي آراء البلدان النامية بشأن هذه القضية بعد إجراء استبيان يوّجهه ، وتفّعالحنو 

 إىل أعضاء االحتاد؛االتصاالت املعين 

مية لدى خمتربات االختبار الدولية أو اإلقلي يف شاركة من البلدان الناميةاملبتنسيق وتسهيل  6
ن أجل اكتساب م قة واختبار إمكانية التشغيل البييناملطاب اختبار يف الكيانات املتخصصة املنظمات أو
 اخلربة العملية؛

ا بشأن القرار  7  76بالعمل مع مدير مكتب تقييس االتصاالت بغية تنفيذ اإلجراءات املوصى 
 جملس االحتادا أقرهخطة عمل برنامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين اليت  يف )2012 ديب، يف املراَجع(
 ؛(C13-24 (Rev.1)) 2013 لعامدورته  يف

 القرار؛ هذا يذتنف متابعة مبسؤوليةمكتب تنمية االتصاالت  يف املعين الربنامج بتكليف 8

 إضافة القرار هذا ذتنفي حول االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق إىل دورياً  تقريراً  يقدم أنب 9
 أيضاً  القرار هذا تنفيذ حول 2018 عام يف لقادما االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر إىل تقرير تقدمي إىل

 ؛2018عام  بعد القادمة للمرحلة القرار هذا حتيني دف املستقاة الدروس متضمناً 
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ب ، من خالل املكاتبتسهيل اجتماعات اخلرباء على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي 10
للمطابقة الئم م برنامج مية بشأن مسألة إنشاءالبلدان النا يف من أجل تعزيز الوعي اإلقليمية لالحتاد،

 ،هذه البلدان يف (C&I) التشغيل البيين وقابلية

 ITU-T A.5مبوجب التوصية  املؤهلة املنظمات يدعو

 املراَجع( 177 رارطبقاً للقتقييس االتصاالت، ومدير مكتب تنمية االتصاالت التعاون مع مدير مكتب ب
التشغيل  بليةقاو  املطابقة اختبار يف النامية البلدان قدرات بناء علىعمل إىل ال)، 2010غواداالخارا،  يف

 .التدريب ذلك يف مباالبيين، 
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 )2010حيدر آباد،  يف املراَجع( 48القـرار 

 لالتصاالت التنظيمية الهيئات بين التعاون تعزيز

 )،2010حيدر آباد، العاملي لتنمية االتصاالت ( املؤمترإن 

 ذكرإذ ي

 ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت؛2006الدوحة،  يف املراَجع( 48بالقرار  أ ) 

 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني حول الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت،2006(أنطاليا،  138بالقرار  ب)

 اعتباره يف إذ يضع

 ؛1ان الناميةكثري من البلد يف أن إصالح االتصاالت قد نـُّفذ بطريقة شاملة أ ) 

بيئة  يف أن اإلصالح يتسم بقوانني وسياسات جديدة، وإنشاء هيئات تنظيمية لتنفيذ اإلصالح ب)
 الدويل؛ جديدة تتميز بديناميتها وطابعها

 أن جناح إصالح االتصاالت سيعتمد كثرياً على إنشاء وتنفيذ إطار تنظيمي فّعال؛ ج)

ع أصحاب املصلحة املصاحل بني مجي يف ظة على توازن فّعالأن اهليئات التنظيمية مدعوة إىل احملاف د )
 من خالل تشجيع املنافسة العادلة وتأمني تكافؤ الفرص لألطراف مجيعاً،

 

  
                                            

ا   1 تشمل أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية والدول النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 وإذ يدرك

 تزايد اهليئات التنظيمية لالتصاالت؛ أ ) 

 اجلديدة؛ات سيما بني اهليئات القدمية واهليئ أمهية تبادل املعلومات بني اهليئات التنظيمية، ال ب)

 أمهية التعاون على املستوى اإلقليمي بني هذه اهليئات وضرورة ذلك، )ج

 وإذ يذكر أيضاً 

ية سيما الندوات واملنتديات واحللقات الدراس ال حيدر آباد،طة عمل خ يف ذي الصلةبالربنامج  أ ) 
 التنظيمية؛ وورش العمل

لألعوام السابقة بشأن  (GSR) االتملنظمي االتصعن الندوات العاملية  الصادرةبالتوصيات  ب)
 إنشاء برنامج تبادل عاملي بني اهليئات التنظيمية؛

 التنظيمية، عاملي بني اهليئاتالتبادل برنامج ال بنجاح ج)

 وإذ يالحظ

 أن مكتب تنمية االتصاالت قد واصل التبادل التنظيمي العاملي،

 يقـرر

علومات لتقاسم وتبادل املوارد وامل صاالتللهيئات التنظيمية لالتاص املنتدى اخل يستمرأن  1
 ؛(G-REX) إلكرتونياً  املتعلقة باملسائل التنظيمية

أنه ينبغي أن يواصل االحتاد الدويل لالتصاالت، وقطاع تنمية االتصاالت على وجه اخلصوص،  2
 دعم اإلصالح التنظيمي عن طريق تقاسم املعلومات واخلربات؛
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علق نمية االتصاالت، تنسيق وتسهيل القيام بأنشطة مشرتكة، تتأنه ينبغي أن يواصل مكتب ت 3
 بسياسة االتصاالت واملسائل التنظيمية بالتعاون مع املنظمات واملؤسسات اإلقليمية ودون اإلقليمية؛

بادل التنظيمي التعاون التقين والتاملزيد من أنه ينبغي أن يواصل قطاع تنمية االتصاالت تقدمي  4
 اخلربة االستشارية، وذلك بدعم من مكاتبه اإلقليمية،وبناء القدرات و 

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

ق، خمتلف املناط يف بالتناوب ملنظمي االتصاالتعقد الندوة العاملية  يف أن يستمر 1
 ذلك؛ أمكن ما

 نظميملالندوة العاملية  يف التنظيمية هيئات والروابطالرمسية لل أن يروج لالجتماعات 2
 ؛مشاركة مجيع اجلمعيات ويشجع تصاالتاال

 ؛واجلمعيات التنظيمية استمرار تأمني املنصة اخلاصة للهيئات التنظيمية 3

ا تعزيز تقاسم املعلومات بني اهليئات التنظيمية 4  أن ينظم وينسق ويسّهل األنشطة اليت من شأ
 يمي؛الدويل واإلقلى املستو بصدد املسائل التنظيمية الرئيسية على  واجلمعيات التنظيمية

 أن ينظم حلقة دراسية وورشة عمل إقليمية وبرنامج تدريب وغري ذلك من األنشطة للمساعدة 5
 تقوية اهليئات التنظيمية حديثة العهد، يف
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 قطاع تنمية االتصاالت يف يدعو جلنيت الدراسات

ذه الندوات عن هسنويًا  الصادرةاملمارسات أفضل باملبادئ التوجيهية و  حسب واليتها أن تأخذ الً ك
 دراستها للمسائل ذات العالقة، يف وتأخذها بعني االعتبار ملنظمي االتصاالتالعاملية 

 يهيب بالدول األعضاء

ال جم يف أن تقدم كل ما ميكن من املساعدة والدعم إىل حكومات البلدان ذات االحتياجات اخلاصة
 ،حتادالتدابري اخلاصة لالاألطراف أو من خالل  اإلصالح التنظيمي، سواء بطريقة ثنائية أو متعددة

 األمني العام منيطلب 

) عمالً على ضمان إيالء اهتمام 2010(غواداالخارا،  عرض هذا القرار على مؤمتر املندوبني املفوضني
تمع املعلومات و  يف خاص هلذه األنشطة، وخاصة يما يتعلق فإطار تنفيذ نتائج القمة العاملية 

 .تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد يف ات التنظيميةدور اهليئب
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 )2014ديب،  يف املراَجع( 50القـرار 

 التكامل األمثل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 )،2014إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (ديب، 

 إذ يذكر

 لتنمية االتصاالت، ) للمؤمتر العاملي2010حيدر آباد،  يف املراَجع( 50بالقرار 

 االعتبار يف وإذ يضع

ا قطاع تنمية االتصاالت أ )   دور االحتاد الدويل لالتصاالت وخاصة الوظائف احملددة اليت يضطلع 
 ؛باالحتاد

استمرار التفاوت بني الذين ميلكون والذين ال ميلكون النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات  ب)
 سم "الفجوة الرقمية"؛واالتصاالت، وهو ما يشار إليه با

كثرة األطراف الفاعلة اليت تسعى لسد هذه الفجوة سواء من القطاع العام أو القطاع اخلاص  ج)
 املنظمات غري احلكومية أو القطاعات املتعددة األطراف؛ أو األوساط األكادميية أو

تمع املعلوما تنفيذ يف ما حتقق من تقدم د )  ت،نتائج مرحليت القمة العاملية 

 احلسبان يف وإذ يأخذ

النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يؤدي إىل تصاعد  يف هذا االختالف استمرارأن  أ ) 
خمتلف املناطق  يف هلا من آثار سلبية على البيئة االجتماعية واالقتصادية الفروق االجتماعية، مبا يف حاد

 صاالت؛واالت احملرومة من استعمال تكنولوجيا املعلومات

 هذا الشأن؛ يف ودور القطاعات الثالثة االهتمام الذي أولته قمة املعلومات هلذا التكامل ب)
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 ادعت فيهيت ال، املعنية بالتنمية الرقمية العريض النطاق جلنةعن  ةإىل العمل" الصادر  الدعوة" ج)
ا، ا وتطبيقا ة عوامل للتمكني من مبثاب إىل األخذ بشبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخبدما

 التنمية املستدامة،

 وإدراكاً منه ملا يلي

دور االحتاد الدويل لالتصاالت كوسيط حافز وبشكل خاص دور قطاع التنمية كجهة منسقة  أ ) 
 قمية؛سياق خمتلف املشاريع املوجهة حنو تقليص الفجوة الر  يف ومشجعة على االستعمال الرشيد للموارد

 العريض نطاقلل التحتية البنية يف االستثمارات أن إىل اخللوص تدعم كثرية  تدراسا مثة أن ب)
 الشعوب؛ أجل من والشامل املستدام االقتصادي النمو يف تسهم وخدماته، وتطبيقاته

أن متكاملة بش سياسات اعتمدت قد لالتصاالت الدويل االحتاد يف األعضاء الدول معظم أن ج)
 للمواطنني، إتاحة رأكث التكاليف امليسورة واالتصاالت املعلومات نولوجياتك خدمات جعل بغيةالتوصيلية 
 الرقمية؛ الفجوة لتقليص منها بد ال أداة باعتبارها

 اليت لفرصا علجب للتكفل جهودمن  واخلاص العام ناالقطاعما يبذله  تنسيق الضروري من أن د )
 ؛حرماناً  األكثر للفئات ماسي وال ،هامنافع تؤيت املعلومات جمتمع يتيحها

أن مناذج التكامل اليت حتظى بتأييد الدول األعضاء متثل عنصراً يساعد على التكامل والتسهيل  )ه 
 وعدم اإلقصاء وأن هذا العنصر يراعي السمات اخلاصة لكل املشاريع القائمة وحيرتم استقالليتها؛

ة إقامة وتنفيذ ة القائمة وختفيض تكلفأن مناذج التكامل تقرتح طرقًا لزيادة رحبية البنية التحتي ) و
مشاريع ومنصات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتساعد على تبادل اخلربات واملهارات وتشجع على 

 خارجها، نقل التكنولوجيا داخل املناطق ومن
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 يقـرر

ستمدة من مية ملتنفيذ مشاريع إقلي اختاذ التدابري الالزمة يف أن يستمر مكتب تنمية االتصاالت 1
احلصرية اليت اكتسبها للربط بني مجيع األطراف الفاعلة واملنظمات واملؤسسات من  مناذج التكامل غري
تقليص  سياقها نشر املعلومات عرب الشبكات من أجل يف عالقة تعاون مستمرة يتم يف خمتلف القطاعات

 مرحلتيها؛ يف الفجوة الرقمية وفقاً لنتائج القمة

 تنمية االتصاالت األموال املوضوعة حتت تصرفه لتحقيق هذا اهلدف؛أن يستعمل مكتب  2

 هذه املبادرة؛ يف أداء دور مركزي يف مكتب تنمية االتصاالت يستمرأن  3

 الدول مع ثيقاً و  تعاوناً لالحتاد  اإلقليمية املكاتبيتعاون مكتب تنمية االتصاالت من خالل  أن 4
 أصحاب بنيفّعال  تواصل قناة على اإلبقاء مع اإلقليمية، شاريعامل هذه تنفيذ بغية االحتاد يف األعضاء
 االسرتاتيجيني، املصلحة

 الدول األعضاءيدعو 

 الوطنية األصعدة على التنفيذبشأن ) هلذا املؤمتر 2014ديب،  يف املراَجع( 17عند تنفيذها للقرار 
ا  للمبادرات والعاملية واألقاليمية واإلقليمية ن املشاريع أن ختتار مشروعًا من ضم قاملناطاليت اعتمد

 اإلقليمية املقرتحة يتضمن التكامل األمثل بني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بغية سد الفجوة الرقمية.
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 )2010حيدر آباد،  يف املراَجع( 51رار القـ

  للعراقتقديم المساعدة والدعم 
 توتأهيل أنظمته العمومية لالتصاال إلعادة بناء

 ،)2010إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (حيدر آباد، 

 رإذ يذكّ 

 مؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت؛) لل2006(الدوحة،  51بالقرار  أ ) 

 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني؛2006أنطاليا،  يف املراَجع( 34بالقرار  ب)

الن العاملي اإلع ويف األمم املتحدةميثاق  يف باملبادئ واملقاصد واألهداف النبيلة املتجسدة ج)
 حلقوق اإلنسان؛

من دستور االحتاد الدويل  1املادة  يف بأهداف االحتاد الدويل لالتصاالت املنصوص عليها د )
 ،لالتصاالت

 وإذ يدرك

قد عمجهورية العراق قد مت تدمريها على مدى عقدين ونصف  يف أن البنية التحتية لالتصاالت أ ) 
 تعمال؛طويلة من االس سنواتالتجهيزات املستعملة حالياً قد تقادمت بفعل  ُمعظم من احلروب وأن

تمع ثري العراق ينبغي أن ت يف أن اخلسائر اجلسيمة اليت حلقت بأنظمة االتصاالت العمومية ب) قلق ا
 سيما االحتاد الدويل لالتصاالت؛ ، الالدويل بأسره

بد منه إلعادة التعمري وإعادة التأهيل وتعزيز التنمية أن أنظمة االتصاالت هي عامل أساسي ال  ج)
 سيما البلدان اليت عانت من آثار احلروب؛ االجتماعية واالقتصادية للبلدان، ال
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ا إىل مستوى  يف أن العراق لن يتمكن د ) الظروف الراهنة من إعادة بناء أنظمة اتصاالته واالرتقاء 
تم  ع الدويل سواء على أساس ثنائي أو من خالل املنظمات الدولية؛مقبول ما مل حيصل على مساعدة ا

ة خاصة ببلدان متر  اعتماد ه ) ة لظروف العراق،قرارات مشا  بظروف مشا

 وإذ يشري إىل

 )،2006(الدوحة،  51الصعوبات اليت واجهت تنفيذ القرار 

 وإذ يالحظ

 ؛الدويل لالتصاالتد من االحتا املساعدات املناسبةحيصل على  أن العراق مل أ ) 

اجلهود اليت بذهلا ويبذهلا األمني العام ومدير مكتب تنمية االتصاالت لتقدمي املساعدات إىل  )ب
 بلدان أخرى خرجت لتوها من ظروف احلروب اليت كانت تعاين منها،

 يقـرر

لقطاع، لتقدمي لإطار قطاع تنمية االتصاالت وموارد امليزانية املتاحة  يف اختاذ تدابري خاصة، ضرورة 1
 للعراق؛ املساعدة املناسبة

، التعريفاتضع و إعادة بناء وترميم البىن التحتية لالتصاالت وإقامة املؤسسات،  يف العراقدعم  2
، وتقدمي ذلكىل إخارج األراضي العراقية إذا دعت احلاجة  وتنظيم أنشطة تدريبيةوتنمية املوارد البشرية 

 ،التقنية املساعدة ذلك يف اغري ذلك من أشكال املساعدة، مب

 يناشد الدول األعضاء

ال يف أن تقدم كل ما ميكنها من مساعدة حتاد الدويل االإطار التدابري اخلاصة اليت يقدمها  يف هذا ا
 ،هلذه الغاية لالتصاالت

  



 369 المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

 ؛ملوارد املتاحةحدود ا ويف لقدر املمكناختاذ التدابري الفورية ملساعدة العراق با يف ستمرارالبا 1

 ؛التدابري املمكنة حلشد موارد إضافية هلذا الغرض مجيعباختاذ  2

لس االحتاد حول التقدم احملرز 3 ات املستخدمة تنفيذ هذا القرار واآللي يف بتقدمي تقرير سنوي 
 حدوثها، ملواجهة الصعوبات عند

 األمني العام منيطلب 

 ) علمًا بضرورة ختصيص ميزانية خاصة لصاحل2010غواداالخارا، ندوبني املفوضني (أن حييط مؤمتر امل
 .2011 العراق بدءاً من مطلع عام
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 )2014 ديب، يف املراَجع( 52القـرار 

 االتصاالت تنمية قطاع دور تعزيز
 منفذة وكالة لالتحاد الدولي لالتصاالت بصفته

 ،)2014 ديب،( تصاالتاال لتنمية العاملي املؤمتر إن

 يذكر إذ

 الدويل االحتاد دور بشأن املفوضني املندوبني ملؤمتر) 2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 135 بالقرار )أ 
 واملشورة التقنية عدةاملسا تقدمي ويف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت تنمية يف لالتصاالت

 الصلة؛ ذات واألقاليمية واإلقليمية لوطنيةا املشاريع وتنفيذ النامية للبلدان

 ظيفةو  تعزيز ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن) 2010 غواداالخارا، يف املراَجع( 157 القرارب )ب
 لالتصاالت؛ الدويل االحتاد يف املشاريع تنفيذ

 بشأن (WTDC) االتاالتص لتنمية العاملي للمؤمتر) 2010 آباد، حيدر املراَجع يف( 13 القرارب )ج
 ؛واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت تنمية لتعجيل والشراكات املوارد تعبئة

 االتصاالت، لتنمية العاملي للمؤمتر) 2010آباد،  حيدر املراَجع يف( 52 بالقرار ) د

 اعتباره يف يضع إذو 

 اقنط يف االتصاالت، يةتنم قطاع وظائف إحدى تتمثل الدستور، من 118 للرقم وفقاً  أنه ) أ 
 األمم كاالتو  من متخصصة وكالة بوصفه املزدوجة االحتاد مبسؤوليةالنهوض  يف احملدد، اختصاصه
 ترتيبات وجبمب أو اإلمنائي، املتحدة األمم جهاز إطار يف املشاريع بتنفيذ تقوم منفذة ووكالة املتحدة
 التعاون أنشطة من وينسقه وينظمه يقدمه مبا االتصاالت، وتعزيز تنمية لتسهيل وذلك أخرى، متويل
 التقنية؛ املساعدة وأنشطة التقين
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 قليميةواإل الوطنية األصعدة على التنفيذ بشأنهلذا املؤمتر ) 2014ديب،  يف املراَجع( 17 القرار )ب
ا املناطق؛ للمبادرات والعاملية واألقاليمية  اليت اعتمد

 االحتاد دور بشأن ملؤمتر املندوبني املفوضني )2010 خارا،غواداال يف املراَجع( 140 القرار ) ج
 يضطلع أن كنمي الذي األساسي بالدورالذي اعرتف  املعلومات، تمع العاملية القمة نواتج تنفيذ يف
 ومات؛املعل تمع العاملية القمة لنواتج وفقاً  املشاريع من الكثري تنفيذ يف االحتاد به

 كتبم ومبادرات ومشاريع برامج خالل من الزمن مبرور مهمة حملية خربات تطوير أمكن أنه )د
 مبا ددالص هذا يف بُذلت اليت األخرى اجلهود وبعض اإلقليمية، ومكاتبه (BDT) االتصاالت تنمية
 الشراكات؛ ذلك يف

 مشاريع فيذلتن فّعالة طريقة هي والعام اخلاص القطاعني بني الشراكات أن به املسلم من أنه ) ه
 املستدامة، الحتادا

 يعرتف وإذ

 األنشطة حتديد لىع مباشر تأثري هلا املعلومات تمع العاملية القمة لعملية النهائية النتائج أن ) أ 
 خصوصاً؛ االتصاالت تنمية وقطاع عموماً  لالحتاد املقبلة

 غاياته مع توافقت اليت واألنشطة املشاريع من كبري  بعدد سنوياً  يضطلع االتصاالت تنمية قطاع أن )ب
 اإلقليمية، ومبادراته القطاع ومشاريعمبختلف برامج  يتعلق ما ومنها وأهدافه،

 يالحظ وإذ

 خالل من عاملشاري تنفيذ يف دوره لتعزيز خطوات عدة اختذ قد االتصاالت تنمية مكتب أن ) أ 
 املشاريع؛ ارةإلد عياريةامل والنماذج التوجيهية املبادئ ذلك يف مبا الالزمة، واملنهجيات األدوات وضع

 وأهداف غايات قحتقي يف تساهم أنلألنشطة املنّفذة على نطاق واسع أو نطاق صغري  ينبغي أنه )ب
 لالحتاد؛ نطاقاً  األوسع االسرتاتيجية واخلطة االتصاالت تنمية قطاع
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 طويلة شطةوأن معينة مشاريع حول فاعلة شراكات بناء يف مستمر االتصاالت تنمية مكتب أن ج)
 الست؛ املناطق من املعتمدة للمبادرات بالنسبة وخصوصاً  األجل

 ملوظفي اريعاملتعلقة بتنفيذ املش املهنية الكفاءات ورعاية تطوير ممكن، حد ألقصى املهم، من أن د )
 اإلقليمية، املكاتب ويف مقر االحتاد يف االتصاالت تنمية مكتب

 اعتباره يف يأخذ وإذ

 (RBM) النتائج أساس على القائمة واإلدارة (RBB) النتائج أساس على القائمة امليزنة تنفيذ استمرار ) أ 
 حدود اإلطار يف  ُجترىلألنشطة اليت الكافية املوارد توفري ضمان يف الرئيسي غرضها واليت يتمثل االحتاد، يف

 ؛من أجل حتقيق النتائج املخطط هلا احملدد

 أداءو  ،املساءلة حتقيقو  السلطات وتفويض ،والتقييم واملراقبة زنةواملي والربجمة التخطيط عملية أن )ب
 على القائمة لإلدارةو  النتائج أساس على القائمة للميزنة الرئيسية متثل الدعائم العقود، وإدارة املوظفني
 النتائج؛ أساس

 التشتت من احلد على تساعد اليت املستفادة والدروس واخلربات املعلومات تبادل حتسني إمكانية )ج
موعة الكبرية من املشروعات فيما واالزدواجية  التصاالت،ا تنمية مكتب ا يضطلع اليت بني ا

 االتصاالت تنمية مكتب مدير تكليف يقرر

 تضمنه وما) 2010 آباد، حيدر يف املراَجع( 52 القرار تنفيذ جمال يف املكتسبة اخلربات إىل استناداً 
 ذلك وغري) 2010 غواداالخارا، يف املراَجع( 157 والقرار) 2010 داالخارا،غوا يف املراَجع( 135 القرار
 :الصلة ذات القرارات من

 أو املنطقة مستوى لىع سواء حملياً، املتيسرة اخلربات إشراك يوفرها اليت العديدة باملزايا االعرتاف 1
 هذه فيه توجد الذي البلد أو املنطقة يف االحتاد مشاريع تنفيذ خيص فيما وذلك احلالة، حسب البلد،

 الصلة؛ ذات القطاع مشاريع خمتلف يف اخلربات هذه إشراك على والتأكيد اخلربات،
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 بوصفه إلقليمية،ا واملبادرات لتنفيذ املشاريع االحتاد، لدى املشاريع جمموعة أدوات استخدام تشجيع 2
 منفذة؛ وكالة

 املشاريع تنفيذ يف التنمية قطاع يتحملها اليت واألعباء الدعم تكاليف من ميكن ما اسرتداد ضمان 3
 القرار يف حمدد هو ماك  عليها، املتفق األخرى التمويل ترتيبات أو املتحدة األمم برنامج ترتيبات مبوجب

 ؛)2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 157
 ةاملالي واملؤسسات القطاعات وأعضاء األعضاء الدول مع الشراكات عقد يف االستمرار 4

 القرار؛ هذا بتنفيذ اخلاصة األنشطة متويل أجل من واإلقليمية الدولية واملنظمات

من  ،ملناطقا ومكاتب اإلقليمية واملكاتب االحتاد مقر بني املعلومات وتبادل التعاون تشجيع 5
 تصاالت؛اال تنمية قطاع مشاريع تنفيذ يف األمثل الوجه على اجلهودبذل و  أجل استخدام املوارد

 حدود ويف اإلمكان رقد لالحتاد، اإللكرتوين املوقع يف املوجودة املشاريع حافظة حتسني يف نظرال 6
 .لتجارب السابقةا من لالستفادة االقتضاء، عند ونواجتها، املشاريع أنشطة إىل باإلضافة املوارد احلالية،

 مؤمتر يف ةالصل ذات راتالقرا حتديث االعتبار، يف ، جيوز أن يؤخذالقرار هذا تنفيذ عند - ةـمالحظ
 ).2014 بوسان،( القادم املفوضني املندوبني
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 )2014 ديب، يف املراَجع( 53رار ـالق

 دبيخطة عمل وتنفيذ اإلطار االستراتيجي والمالي إلعداد 

 )،2014ديب، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 اعتباره يف إذ يضع

من اتفاقيته، فإن مهام  209ن دستور االحتاد الدويل لالتصاالت والرقم م 118أنه وفقًا للرقم  أ ) 
وضع برامج العمل والتوجيهات الالزمة لتحديد املسائل  ‘1’املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت تشمل: 
توفري التوجهات واإلرشادات الالزمة لقطاع تنمية  ‘2’و واألولويات املتعلقة بتنمية االتصاالت،

 بشأن برنامج عمله؛ االحتاد يف االتاالتص

) ملؤمتر املندوبني املفوضني يتضمن اخلطة 2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 71أن القرار  ب)
لقطاع تنمية اهلدف االسرتاتيجي وحيدد  2012-2015االسرتاتيجية لقطاع تنمية االتصاالت للفرتة 

 لتلك الفرتة؛وغاياته االتصاالت 

بغي الربط أنه ينيقضي ب) ملؤمتر املندوبني املفوضني 2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 72القرار  أن )ج
 االحتاد؛ يف بني التخطيط االسرتاتيجي واملايل والتشغيلي

) ملؤمتر املندوبني املفوضني، لدى حتديده 2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 5 أن املقرر ) د
وإدراكًا منه للقيود املالية احلالية اليت تواجه االحتاد،  2012-2015 إليرادات االحتاد ونفقاته للفرتة

 عدة تدابري خلفض النفقات يتعني أن تراعيها مجيع القطاعات الثالثة لالحتاد، 2ملحقه  يف حدد
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 اعتباره كذلك يف يضع وإذ

 املبادراتوإعداد ، فإن حتديد وحتليل هلذا املؤمتر )2014ديب،  يف املراَجع( 31أنه، عمًال بالقرار  )أ  
 ؛ل هذا املؤمترأعما يف مدخالت أساسيةاالجتماعات التحضريية اإلقليمية توفر  يف واملشاريع اإلقليمية

لس،  1358القرار  أن )ب مشروعي اخلطتني للمجلس إلعداد  اً ) أنشأ فريق عمل تابع2013(ا
فريق العمل إىل الفريق أن يقدم  على (CWG-SPFP) 2016-2019 للفرتةلالحتاد املالية و االسرتاتيجية 

مبادئ ومسرد مصطلحات وهيكالً ومبادئ توجيهية إلعداد وهذا املؤمتر االستشاري لتنمية االتصاالت 
يجي والتشغيلي االسرتاتللتخطيط اخلطة االسرتاتيجية لقطاع تنمية االتصاالت على أساس ربط واضح 

 ،املايل وامليزنةبالتخطيط 

 اعتباره يف وإذ يأخذ

لس،  1359أن القرار  أ )  بغية حتقيق  2014-2015) اعتمد ميزانية االحتاد لفرتة السنتني 2013(ا
االستقرار املايل وتأمني االلتزامات طويلة األجل غري املمولة وحفظ قيمة موجبة لصايف األصول وجتنب 

 االحتياطي؛حساب السحب من 

ا االحتاد الدويل لالتصاالت، اليت ت يف جالتنفيذ املستمر للميزنة القائمة على النتائ ب) تمثل مسا
إطار  يف حتديد التكاليف واألهداف والنتائج املتوقعة ومؤشرات األداء واألولويات املقدمة يف الرئيسية

ا نواتج قطاعية أو مشرتكة بني القطاعات أو خدمات مقدمة من االحتاد  ،)نواتج حمددة بدقة (تعرَّف بأ

 اره أيضاً اعتب يف وإذ يأخذ

 يستند إىل: أن اإلطار االسرتاتيجي خلطة عمل ديب ) أ 

) ملؤمتر 2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 72) و2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 71القرارين  -
 املندوبني املفوضني؛
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اليت قام هذا املؤمتر  2016-2019األهداف االسرتاتيجية لقطاع تنمية االتصاالت للفرتة  -
 وضعها؛ب

قطاع تنمية االتصاالت، وفقًا لدستور االحتاد ومع جتنب ازدواج باملهام املنوطة بالوفاء هدف  -
اخلطتني  يف االسرتاتيجية املنصوص عليهااألهداف اجلهود مع القطاعني اآلخرين وتنفيذ 

 ؛2016-2019و 2012-2015 لالحتاد للفرتتنياالسرتاتيجيتني 

 يستند إىل: مل ديبأن اإلطار املايل خلطة ع )ب

 ؛2 قامللح يف ، وخاصة تدابري خفض النفقات احملددة)2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 5القرار  -

توقعات اإليرادات والنفقات و  2014-2015املعتمدة لالحتاد للفرتة  السنتنيميزانية  -
 ؛2016-2017 للفرتة

ن ايف األصول وجتنب السحب ماالستقرار املايل طويل األجل وحفظ قيمة ص حتقيقهدف  -
 االحتياطي؛حساب 

 بادئمب ترتبط متوقعة ونتائج إقليمية ومبادرات وأهدافاً  برامجحتدد  ديب عمل خطة أن )ج
 اليت 2016-2019 للفرتة االتصاالت تنمية لقطاع االسرتاتيجية اخلطة مشروع وهيكل ومصطلحات

 املؤمتر؛ هذا يعدها

مبا يتماشى مع منهجيات اإلدارة/امليزنة القائمة على النتائج،  مت إعدادهاأن خطة عمل ديب  ) د
 بغية ضمان توفري موارد كافية لألنشطة ذات األولوية من أجل حتقيق النتائج املقررة،

 وإذ يسلم

تمع املعلومات ) أ   ستنفذ (WSIS) بأن عملية االستعراض الشامل لنتائج القمة العاملية 
 ؛2014-2015 الفرتة يف

 ) هلذا املؤمتر حدد دور قطاع تنمية االتصاالت2014ديب،  يف املراَجع( 30بأن القرار  ب)
تمعتنفيذ نتائج  يف  املعلومات؛ القمة العاملية 
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 تنمية طاعق ) ملؤمتر املندوبني املفوضني قضى بأن مينح2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 140بأن القرار  )ج
تمع املعلومات 2العمل جيمخط فيذ لتن كبرية  أولوية االتصاالت  املتعلقة تحتيةال بشأن بناء البىن للقمة العاملية 
 واالتصاالت؛ باملعلومات

لس،  1332بأن القرار  ) د االحتاد   مهام ) كلف مدير مكتب تنمية االتصاالت مبراعاة2011(ا
تيسري  يف وكمشارك، ملعلوماتتمع ا للقمة العاملية 6وجيم 5وجيم 2جيمرئيسي خلطوط العمل ر يسكم

 تمع املعلومات للقمة العاملية 11وجيم 9وجيم 8وجيم 7وجيم 4وجيم 3وجيم 1جيمخطوط العمل 
 ،هلذا املؤمترالتحضريية األعمال  يف

 تيقرر تكليف مدير مكتب تنمية االتصاال

 لدى تنفيذ خطة عمل ديب:

يذ الكامل لتابعة لالحتاد املساعدة الالزمة للتنفبأن يقدم إىل املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق ا 1
 ؛)2014ديب،  يف املراَجع( 17القرار  يف للمبادرات اإلقليمية اليت يعتمدها هذا املؤمتر

تنمية االتصاالت ع إىل قطا مؤمتر املندوبني املفوضني وجملس االحتاد يسندها اليت  املهامبأن يدمج  2
تمع املعلومات، مع مراعاة بشأن تنفيذ خطوط عمل القمة العامل ا أهداف التنمية الوطنية اية  ليت حدد

 الدول األعضاء؛

الغة األمهية سهل تقييمها نظراً للحاجة البتُ بطريقة  ديببإعداد وتنظيم أنشطة وبرامج خطة عمل  3
 إىل ضمان تقييم هذه األنشطة بصفة مستمرة؛

ميزانية  يف احملددةاملوارد البشرية واملالية االعتبار القيود املفروضة على  بعنيأن يأخذ ب 4
 ؛(2016-2019) دورة التخطيط املالية التالية يف واملتوقع أن تستمر 2014-2015 السنتني
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ن بينها مؤسسات م ومعتحديد وتنفيذ ترتيبات الشراكة بني أصحاب مصلحة متعددين، ب 5
القتصادية واللجان اإلقليمية التابعة إلدارة الشؤون ااملؤسسات املالية الدولية، ومصارف التنمية اإلقليمية، 

األمم املتحدة وغريها من الوكاالت واإلدارات التابعة لألمم املتحدة، ومع وكاالت التنمية  يف واالجتماعية
الدولية، واملنظمات اإلقليمية لالتصاالت، والقطاع اخلاص من أجل حتقيق أمثل استخدام للموارد وجتنب 

 ود؛ازدواج اجله

واصلة اجلهود لتحديد املوارد اإلضافية من اإليرادات والتمويل، مبا يضمن التنفيذ الكامل لربامج مب 6
 قطاع تنمية االتصاالت وأنشطته؛

 .ة االتصاالتلتنمي املقبل تقدمي تقرير عن نتائج تنفيذ هذا القرار إىل املؤمتر العامليب 7
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 )2014 ،ديب يف املراَجع( 54القـرار 

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات

 )،2014، ديب(إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 

 إذ يذّكر
 ؛(WTDC) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )2010، حيدر آباد يف املراَجع( 54 بالقرار أ ) 

 ؛ة االتصاالتللمؤمتر العاملي لتنمي) 2010حيدر آباد،  يف املراَجع( 65بالقرار  ب)

 ؛للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت) 2010حيدر آباد،  يف املراَجع( 74بالقرار  ج)

 الذي يغطي التطبيقاتربنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات ل 7ط العمل جيمخب ) د
 :واالتصاالت التالية لتكنولوجيا املعلومات

 احلكومة اإللكرتونية 

 األعمال اإللكرتونية 

 لتعلم اإللكرتوينا 

 الصحة اإللكرتونية 

 التوظيف اإللكرتوين 

 البيئة اإللكرتونية 

 الزراعة اإللكرتونية 
 العلوم اإللكرتونية، 

 االعتبار يف وإذ يأخذ
 ؛لربنامج عمل تونس 7من تنفيذ خط العمل جيم املستخلصةالدروس  أ ) 
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كل  يف تصاالت ونشرها هو حتقيق فوائدأن اهلدف من استعمال تكنولوجيا املعلومات واال ب)
 جوانب حياتنا اليومية، وأن تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تنطوي على أمهية كربى

 تسهيل وصول املواطنني إىل هذه التطبيقات؛ يف

كلفة  يف حال استخدامها لتأمني هذه التطبيقات سيؤدي إىل وفر كبري يف أن تقاسم البىن التحتية ج)
 قدميها؛ت

أن نشر هذه التطبيقات جيب أن يراعي االحتياجات احمللية من حيث اللغة والثقافة والتنمية  د )
 املستدامة؛

تمعات احمللية النائية دون زيادةيأن من بني املزايا الرئيس ) ه تكاليف الربط  يف ة للسواتل النفاذ إىل ا
تمعات؛املالمح اجلغرافية للمناطق اليت  بسبب املسافة أو ا تلك ا  توجد 

املعلومات  استعمال تكنولوجيا يف أن أمن هذه التطبيقات وخصوصيتها يستدعي بناء الثقة و )
 ؛واالتصاالت هلذه الغاية

تم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالستمرار تغلغل  نظراً  أنه )ز   فإنع، كل قطاعات ا
تمع املعلومات 7خط العمل جيم يف املشار إليها تطبيقاتال  عميقة تطلق العنان لتغيريات للقمة العاملية 
ية، ومن مث خيلق اإلنتاجية الصناع يف إىل األماماإلنتاجية االجتماعية مما يعجل بتحقيق قفزة كبرية  يف

ي التنمية الصناعية وحتسني النمو االجتماع يف مستواهامن أجل رفع فرصة جيدة للبلدان النامية 
 ؛واالقتصادي

 تبادل اخلربات وأفضل املمارسات بني أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت من شأنه أن يساعدأن  ح)
 التطبيقات، تيسري نشر هذه يف

 يالحظ وإذ

 الرقمية؛ الفجوة سدمن متطلبات هو  الرقمية األمية حمو أن ) أ 
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 التعليمية انظمه ضمن تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا إدماج من تستفيد النامية البلدان أن )ب
 للنجاح الزمةال املهارات الطلبة مجيع اكتسابمبا يكفل  فعالية، أكثر تعليمية خربات توفريب
تمعات االقتصادات يف  املعارف؛ على القائمة وا

 :إىل وصوالً  الطلبة يتخطى املعنية املنافعمدى مشول  أن )ج

م -  ؛واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إىل النفاذ من تستفيد ميكن أن اليت عائال

تمع -  الرقمية املعارف لىع للتدريب مراكز إىل بتحويلها املدارساالستفادة من  طريق عن احمللي ا
 ؛املواطنني جلميع

تمع - زيادة   تصاالتواال املعلومات وتكنولوجيا العريض النطاقانتشار  زيادة طريق عن األوسع ا
 ؛كبرية

شىت  يف املواطنني مجيع توصيل علىويساعد  التعليم، نسيحسِّ  التحول هذا مثل إحداث أن ) د
تمع؛و  األطفال مستقبل أجل من الفعّ  حنو على الوطنية املوارد استخداموييسر  ،أحناء العامل  ا

تمعات لبلدانل أن ) ه  كثرية،  خمتلفة ياجاتاحت لسدختصيصها  يتعنيَّ  لتعليمحمدودة ل ميزانيات وا
 البلدان ستساعد عليمالت نظم يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مبنافع املتعلقة الدراسات فإن وعليه

تمعات  الشأن، هذا يف مستنرية قرارات تتخذ أن على وا

 يقرر تكليف مدير مكتب تنمية االتصاالت

ت مع تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاال إجراء دراسات تفصيلية حول يف باالستمرار 1
االت الثمانية املذكورة الرتكيز على تمع  7خط العمل جيم يف ا من خطة عمل جنيف للقمة العاملية 

ات بشأن والدراس ،الصناعة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تطبيقات) و 2003املعلومات (جنيف، 
 ،واخلدمات إىل هذه التطبيقاتيتيح النفاذ مما االتصاالت  يف املستدامة واالستثماراإلدارة متطلبات 

الوسائل املتاحة لتنفيذها (أكانت مع مراعاة ، 7املكتسبة عند تنفيذ خط العمل جيمإىل اخلربة استنادًا 
 ؛عريض)بالنطاق ال متنقلة، بالنطاق الضيق أو ثابتة أوأو ساتلية  أرضية أوأو  سلكية ال سلكية أو
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نفيذ ت املتعلقة بالتحديات والفوائد النامجة عن تبتسهيل املناقشات وتبادل أفضل املمارسا 2
تمع  7خط العمل جيم يف املشاريع واألنشطة املتعلقة بالتطبيقات اإللكرتونية املشار إليها للقمة العاملية 

 من خالل الشراكات االسرتاتيجية؛ املعلومات

 ت املشار إليهات واالتصاالتكنولوجيا املعلوماتطبيقات وسرية خذ بعني االعتبار أمهية أمن ن يأأ 3
تمع املعلومات 7جيم خط العمل يف ملناقشات ، من أجل تسهيل اصوصيةاخلمحاية أمهية و  للقمة العاملية 

 احلكومية، السلطات نيب التعاون، وحتسني لياتاآلو  سرتاتيجياتاالو  دواتاألو  توجيهيةال بادئباملاملتعلقة 
 الحتياجاتل وتطويعها اخلدمات بني التكاملميكن أن تشمل  االستعمال، سهلةحكومية  خدمات وتنفيذ

ذه اخلدمات خدمات نوعية وحتسني الشخصية،  ؛احلكومة اإللكرتونية وزيادة الوعي 

ا التكنولوجيأفضل اسرتاتيجيات الدول األعضاء و تبادل بأن يشجع  4 ا ومنصا وزيادة ؛ ةممارسا
للقمة  7عمل جيمخط ال يف التطبيقات املشار إليهالف الدعم التقين والتدريب التكنولوجي على خمت

تمع املعلومات لدان ، وتبادل املبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات بشأن هذه التطبيقات مع البالعاملية 
وذلك من خالل سبل عدة من بينها شبكة تعاون إقليمية و/أو عاملية تستند إىل استحداث  ؛النامية

للقمة العاملية  7مجي خط العمل يف املشار إليها نولوجيا املعلومات واالتصاالتو/أو تعزيز تطبيقات تك
 ؛تمع املعلومات

لومات فيما يتعلق بتطبيقات تكنولوجيا املع خريناآل شركاءالو  ات املعنيةالقطاع مع بالعمل 5
تمع املعلومات 7خط العمل جيم يف املشار إليها واالتصاالت لى مع الرتكيز ع ،لديهم للقمة العاملية 

 املشار إليهلى النحو عمجيع السبل  باستخدام النامية البلدان من والريفية النائية لمناطقل توفري اخلدمات
 "؛يقرر"من  1 فقرةال يف

 التوصيلو  اإللكرتونية الصحة شبكات حلول أجل من اتصاالت معايري بوضع مبواصلة النهوض 6
الراديوية وتقييس  تصاالتاال قطاعي مع حتديداً  باالشرتاك النامية لبلدانا بيئة يف الطبية األجهزة مع البيين

 ؛باالحتاد االتصاالت
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 مية االتصاالتمكتب تن يف املعين الربنامج أنشطة حمور التطبيقات هذه جعل يف االستمرارب 7
 ومات واالتصاالتملعلتكنولوجيا االدراسة املتعلقة بتطبيقات  ائلمس لتنفيذ األساسي دوره على والرتكيز

 ؛والقادمة السابقة الدراسة اتلفرت 

الدول  التطبيقات بشكل دوري على مجيعذه  باألنشطة اخلاصة النواتج املتعلقةأن يعمم ب 8
 ؛األعضاء

وبأي  تخلصةاملسبالدروس لتنمية االتصاالت القادمة العاملية إعالم املؤمترات  يف أن يستمرب 9
 ؛هذا القرارديث لتح املديرتعديالت يقرتحها 

 ضمن حدود امليزانية، ،املذكورة أعاله لألنشطة بأن يكفل ختصيص املوارد الالزمة 10

 وـيدع

جتارية  ووضع مناذج املساعدة إىل وكيانات القطاع اخلاص املاحنة والوكاالت الدولية املالية املؤسسات
 7خط العمل جيم يف شار إليهاامل خمتلفة من أجل تطوير تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تمع املعلومات  ذلك مشاريع وبرامج شراكات بني القطاعني العام واخلاص يف ، مباللقمة العاملية 
 ،النامية البلدان يف

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

ا وبراجمها املتعلقة باحلكومة اإللكرتونية إجراءات  يف إىل أن تدمج 1 على  شجعتاسرتاتيجيا
تنفيذ خدمات و التعاون بني السلطات احلكومية،  استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز

تحسني ل التكامل بني اخلدمات وتطويعها لالحتياجات الشخصية ميكن أن تشمل سهلة االستعمال،
ذه اخلدماتو  خدمات احلكومة اإللكرتونيةجودة   ؛زيادة الوعي 

نمية االتصاالت بتفاصيل األعمال املتعلقة برصد وتقييم حالة احلكومة إىل أن تزود مكتب ت 2
ا  وتأثريها؛ اإللكرتونية واستخدامها وجود
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فضل أاملنتديات التعاونية اإلقليمية والعاملية اليت تتدارس اخلربات و  يف بنشاطإىل أن تشارك  3
 ،وبراجمهااملمارسات املتعلقة بتنفيذ اسرتاتيجيات احلكومة اإللكرتونية 

 القطاعات وأعضاء األعضاء الدول عيشجِّ 

 منهم سهاماً إ التعليم نظم يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا دور دراسة يف املشاركة على 1
م  مجيع يف الشامل يمالتعل لتحقيق واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا باستخدام يتعلق فيما خبربا
 ؛العامل أحناء

ثل م بشأن خدمات التطبيقات اإللكرتونية، وحتليلها واإلحصاءات اناتالبيمجع  دعم على 2
رتونية احلكومة اإللكرتونية والصحة اإللكالصناعة و  يف تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 وتنفيذها لعامةالسياسات ا تصميم يف ستسهم اليت التعليم، يف وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 .البلدان بني املقارنات راءمتكني إج وكذلك
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 )2014ديب،  يف املراَجع( 55القـرار 

 مجتمع معلومات شامل من أجل 1تعميم منظور المساواة بين الجنسين
 قائم على المساواة

 )،2014إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (ديب، 

 إذ يالحظ

الذي أحيل إىل مؤمتر  (WTDC)مية االتصاالت ) للمؤمتر العاملي لتن1998(فاليتا،  7القرار  ) أ 
 ) بشأن قضايا املساواة بني اجلنسني؛1998املندوبني املفوضني (مينيابوليس، 

) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن تعميم مبدأ املساواة 2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 70 القرار ب)
لوجيا سني ومتكني املرأة من خالل االتصاالت/تكنو االحتاد وترويج املساواة بني اجلن يف بني اجلنسني

تنمية  مكتب يف االحتاد، خاصة يف واصلة العمل اجلارييقضي مب، والذي (ICT)املعلومات واالتصاالت 
ومات جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعل يف من أجل إتاحة النهوض باملساواة بني اجلنسني ،االتصاالت

 اختاذ تدابري بشأن اتباع سياسات وتطبيق برامج على الصعد الدوليةواالتصاالت من خالل التوصية ب
 البلدان النامية؛ يف واإلقليمية والوطنية بقصد حتسني الظروف االجتماعية واالقتصادية للمرأة ال سيما

 

 

  
                                            

قييم النتائج املرتتبة على ت يف والرجل هو عملية تتمثل منظور املساواة بني اجلنسني": تعميم مبدأ املساواة بني املرأة  1
يادين وعلى مجيع مجيع امل يف ذلك التشريع والسياسة العامة أو الربامج يف أي مشروع فيما خيص املرأة والرجل مبا

د ح املستويات. وهذا املبدأ عبارة عن اسرتاتيجية ترمي إىل أن تكون األمور اليت تشغل بال املرأة والرجل على
ما جزءاً ال الرجل يتجزأ من عمليات التصميم والتنفيذ واملراقبة والتقييم، حبيث يستفيد كل من املرأة و  سواء وخربا

هو  اً أخري و  من هذه العمليات على قدم املساواة، وكي يوضع حد للظروف املناوئة هلذه املساواة. واهلدف أوالً 
عن املرأة م املتحدة التابعة لألمتقرير اللجنة املشرتكة بني الوكاالت  حتقيق املساواة بني املرأة والرجل. (املصدر:

 ).1998 فرباير 25-27واملساواة بني اجلنسني، الدورة الثالثة، نيويورك، 
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) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت بشأن تعميم منظور 2012ديب،  يف املراَجع( 55 القرار )ج
االحتاد، الذي يضمن إدخال املساواة  يف (ITU-T)أنشطة قطاع تقييس االتصاالت  يف اة بني اجلنسنياملساو 

 أنشطة قطاع تقييس االتصاالت، يف بني اجلنسني

 وإذ يالحظ كذلك

 بشأن االتساق على نطاق املنظومة الذي اعُتمد 64/289أن قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  أ ) 
عرف تبشؤون املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، تعىن األمم املتحدة  يف هيئةأنشأ  ،2010 يوليو 2 يف

جلنسني املساواة بني ادعم  يف ابشؤون املرأة"، وتتمثل واليته ةاألمم املتحدة املعنيهيئة باسم "
 املرأة؛ ومتكني

لس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة رقم ب) ميم منظور املساواة ، بشأن تع2012/24 قرار ا
مجيع سياسات وبرامج منظومة األمم املتحدة، والذي رحب بوضع خطة عمل على  يف بني اجلنسني

 ؛(UNSWAP) مستوى منظومة األمم املتحدة ككل بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

"خطة عمل  2013 أبريل يف أيد (CEB)منظومة األمم املتحدة  يف أن جملس الرؤساء التنفيذيني )ج
 إطارها يف منظومة األمم املتحدة" واليت سيشارك االحتاد يف لقياس املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

 أنشطة النشر والتنسيق واالتصال والتواصل اليت تشكل جزءاً من االسرتاتيجية، يف

 ويالحظ أيضاً 

"، والذي ساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةمن األهداف اإلمنائية لأللفية بشأن "تعزيز امل 3اهلدف  أ ) 
 يدعم جماًال خيص موضوعاً شامًال له تداعياته على األهداف األخرى؛

تمع املعلومات  ب) ، وهي إعالن مبادئ جنيف وخطة عمل جنيف (WSIS)نواتج القمة العاملية 
 والتزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات؛
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بشأن منظور املساواة بني  2001دورته لعام  يف الذي اعتمده جملس االحتاد 1187القرار  ج)
ا يف اجلنسني ا وممارسا  االحتاد الدويل لالتصاالت؛ يف إدارة املوارد البشرية وسياسا

بشأن دور االحتاد الدويل  2011دورته لعام  يف الذي اعتمده جملس االحتاد 1327القرار  ) د
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومتكني النساء والفتيات؛تصاالت/االجمال  يف لالتصاالت

بشأن اخلطة التشغيلية الرباعية  2013دورته لعام  يف الذي اعتمده جملس االحتاد 1356القرار  ه )
 ؛2014-2017املتجددة لقطاع تنمية االتصاالت للفرتة 

لس و ) يصّدق على سياسات املساواة بني والذي  2013دورته لعام  يف املقرر الذي اعتمده ا
دف أن يصبح االحتاد قدوة بني املنظمات يف (GEM) اجلنسني وتعميمها صدد هذا ال يف االحتاد 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل متكني النساء والرجال االتصاالت/وتسخري قدرة 

 السواء؛ على

اد  ضية املساواة بني اجلنسني إلعداد خطة عمل لالحتقيام األمني العام بتشكيل فريق مهام من أجل ق )ز 
 ،السياسةككل لتنفيذ 

 وإذ يعرتف

لو فيه إقامة عامل خت يف ميكن أن تساعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/أن ب أ ) 
تمعات من التمييز بني اجلنسني وحتظى فيه النساء مع الرجال بالفرص نفسها وتُ  نات فل فيها اإلمكاكا

 االقتصادية واالجتماعية للنساء والفتيات من أجل حتسني ظروفهن كأفراد؛

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كعامل حمفز سيخدم اإلجراءات االتصاالت/أن تأثري ب ب)
لضمان اتباع العامل ملسار أكثر استدامة من أجل  Rio+20مؤمتر  يف واألهداف اليت مت االتفاق عليها

ي األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية ويشجع الشمول االجتماعي واملساواة بني الرجل التنمية يراع
 واملرأة ويعزز محاية البيئة اليت تعتمد عليها كل أشكال احلياة،
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 اعتباره يف يضعإذ و 

تشجيع استعمال  يف (BDT)التقدم الذي حققه مكتب تنمية االتصاالت  ) أ 
 ؛متكني النساء والفتيات اقتصادياً واجتماعياً  يف علومات واالتصاالتتكنولوجيا املاالتصاالت/

 أن جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية حددت هدفاً جديداً للمساواة بني اجلنسني يتمثل ب)
لتنمية ملا بعد " لربنامج احاسمتوصيل املزيد من النساء بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كهدف " يف
 ؛2015م عا

املسامهات املقدمة من فريق املهام املعين باملساواة بني اجلنسني ويقرتح فيها أساليب لضمان  ج)
مر بشكل  السياسات والربامج ودمج هذا األ يف التأكيد على تعميم املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

 عمل االحتاد وخطته االسرتاتيجية، يف كامل

 يقرر

اء، نمية االتصاالت أن حيافظ على روابط وثيقة وتعاون كبري، حسب االقتضأنه ينبغي ملكتب ت 1
ريق العمل فمع فريق املهام املعين بقضايا النطاق العريض واملساواة بني اجلنسني الذي شكله األمني العام و 

لدعم املتبادل االتابع للجنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية، و املعين بقضايا املساواة بني اجلنسني 
لقضاء أنشطة االحتاد، وأنه ينبغي هلذه األفرقة أن توحد اجلهود من أجل ا يف لتعميم املساواة بني اجلنسني
ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا، و االتصاالت/النفاذ إىل  يف على أشكال عدم املساواة

 لى املساواة؛دف بناء جمتمع معلومات خايل من التمييز وقائم ع

 ة بني اجلنسنيفريق العمل املعين بقضايا املساواأنه ينبغي ملكتب تنمية االتصاالت أن يتعاون مع  2
التابع للجنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية بغية زيادة أوجه التآزر من أجل حتقيق اهلدف اجلديد 

 "؛2020نطاق العريض حبلول عام النفاذ إىل ال يف "املساواة بني اجلنسني يف املتمثل
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 أن يواصل العمل على النهوض باملساواة بني اجلنسنيأنه ينبغي ملكتب تنمية االتصاالت  3
جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتوصية بالعمل من أجل وضع سياسات  يف

ادية للمرأة مع روف االجتماعية واالقتصوبرامج على املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية لتحسني الظ
 زيادة الرتكيز على البلدان النامية؛

أنه ينبغي ضمان مراعاة منظور املساواة بني اجلنسني عند تنفيذ مجيع النتائج ذات الصلة هلذا  4
 املؤمتر؛

اخلاصة  اإلدارة والتوظيف والعمليات يف إيالء أولوية كبرية إلدراج سياسات املساواة بني اجلنسني 5
 ؛(ITU-D) بقطاع تنمية االتصاالت

صنع القرارات  مناصب يف توظيف النساء يف أنه ينبغي ملكتب تنمية االتصاالت أن يسهم 6
االتصاالت املعلومات و  تتكنولوجياجمال االتصاالت/ يف وتشجيع تويل املرأة الوظائف القيادية

 مل ومتكامل؛والتعاون من أجل النهوض بإنشاء جمتمع معلومات جامع وشا

وتقييس  (RAG)واالتصاالت الراديوية  (TDAG)أن يدعو األفرقة االستشارية لتنمية االتصاالت  7
ا أن تعزز تعميم منظور  يف إىل املساعدة (TSAG) االتصاالت حتديد املواضيع واآلليات اليت من شأ

 لصدد؛هذا ا يف املساواة بني اجلنسني فضًال عن األمور ذات االهتمام املشرتك

 وأن تشارك التقدم احملرز والنتائج املتحققةعلى علم باملكاتب اإلقليمية لالحتاد ضمان أن تكون  8
 تنفيذ هذا القرار، يف

 كذلك  يقرر

 التالية: التدابريتأييد 

ول حبيث البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة حت يف تصميم وتنفيذ ودعم مشاريع وبرامج 1
لنساء والفتيات على وجه اخلصوص أو حساسة للمساواة بني اجلنسني على املستويات تكون موجهة ل

 الدولية واإلقليمية والوطنية؛
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دعم جتميع وحتليل بيانات مفصلة حبسب اجلنسني ووضع مؤشرات لقياس مدى مراعاة قضايا  2
 القطاع؛ يف إجراء مقارنات بني البلدان وتكشف االجتاهات يف اجلنسني تستخدم

ا يتعلق اليت تسمح بتقييم آثار املساواة بني اجلنسني فيم ذات الصلةتقييم املشاريع والربامج  3
 املؤمتر؛ ) هلذا2014ديب،  يف املراَجع( 17 بالقرار

توفري التدريب و/أو بناء القدرات ملوظفي مكتب تنمية االتصاالت املسؤولني عن تصميم وتنفيذ  4
م على االهتمام بقضايا املرأة، والعمل معهم لوضع مشاريع حساسة مشاريع وبرامج التنمية لزيادة  قدر

 لقضايا اجلنسني، حسب مقتضى احلال؛

املساواة بني اجلنسني ضمن املسائل اليت تدرسها جلان الدراسات،  منظورإدخال  5
 االقتضاء؛ حسب

ع اليت تستهدف املشاريتعبئة املوارد للمشاريع املتعلقة مبراعاة قضايا املساواة بني اجلنسني و  6
لنساء والفتيات على وجه اخلصوص بوصفهن مبدعات ملا توفره لالنهوض بسياسات 

 هلا؛ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من إمكانات وبوصفهن مستهلكاتاالتصاالت/

تكنولوجيا املعلومات االتصاالت/إقامة شراكات مع وكاالت األمم املتحدة الستخدام  7
دف تشجيع النساء والفتيات على التوص يف واالتصاالت يل املشاريع اليت تستهدف النساء والفتيات 

يا املعلومات جمال تكنولوج يف باإلنرتنت وزيادة التدريب املقدم للنساء ورصد الفجوة بني اجلنسني
 واالتصاالت،

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

لس بشأن النتائج وابرفع تقرير إىل الفريق االستشاري لتنمية االت 1  لتقدم احملرزصاالت وإىل ا
 يذ هذا القرار؛تنف ويف عمل قطاع تنمية االتصاالت يف جمال مراعاة منظور املساواة بني اجلنسني يف
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جيا املعلومات تكنولو االتصاالت/النهوض باستعمال  يف مبواصلة عمل مكتب تنمية االتصاالت 2
 واالجتماعية للنساء والفتيات، التنمية االقتصادية يف واالتصاالت

 االتصاالت تنميةيدعو مدير مكتب 

 مساعدة األعضاء من أجل:إىل 

 تشجيع تعميم منظور املساواة بني اجلنسني من خالل اآلليات والعمليات اإلدارية املناسبة 1
ذا اخلصوص داخل قطاع اال يف  تصاالت؛اهليئات التنظيمية والوزارات وتشجيع التعاون بني املنظمات 

 نيشكل مبادئ توجيهية لوضع وتقييم املشاريع اليت تراعي قضايا اجلنس يف تقدمي مشورة ملموسة، 2
 االتصاالت؛ قطاع يف

زيادة الوعي بقضايا املساواة بني اجلنسني بني األعضاء من خالل مجع ونشر املعلومات املتصلة  3
جمال  يف ملعلومات واالتصاالت وأفضل املمارساتتكنولوجيا اواالتصاالت/اجلنسني  بقضايا املساواة بني

 اجلنسني؛ وضع الربامج اليت تراعي املساواة بني

جمال  يف إقامة شراكات مع أعضاء القطاع من أجل وضع و/أو دعم مشاريع معينة 4
 لنامية والبلدان اليتالبلدان ا يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تستهدف النساء والفتياتاالتصاالت/

 متر مبرحلة حتول؛

كنولوجيا تاالتصاالت/جمال  يف تشجيع أعضاء القطاع على تعزيز املساواة بني اجلنسني 5
املعلومات واالتصاالت من خالل التزامات مالية للمشاريع اليت تشارك فيها النساء والفتيات على 

 اخلصوص؛ وجه

ات قطاع تنمية االتصاالت جلان دراس يف دعم املشاركة النشطة من اخلبريات من النساء 6
 واألنشطة األخرى للقطاع،

 يدعو مؤمتر املندوبني املفوضني

إىل مواصلة البناء على اإلجنازات السابقة وتعزيزها عن طريق توفري املوارد املالية والبشرية الالزمة  1
ليت يتوىل قطاع ااألنشطة اإلمنائية  يف ال ومستداماملساواة بني اجلنسني بشكل فعّ منظور لتحقيق إدماج 

 ؛تنمية االتصاالت تنفيذها
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زيادة التنسيق حماولة ل يف األمني العام بعرض هذا القرار على األمني العام لألمم املتحدةإىل تكليف  2
كنولوجيا املعلومات تاالتصاالت/جمال وضع السياسات والربامج واملشاريع اليت تربط النفاذ إىل  يف والتعاون

  ؛من جانب النساء والفتياتواستعماهلا وامتالكها اق العريض واالتصاالت والنط

 تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات والتنمية االجتماعية واالقتصادية هلن.إىل دعم  3
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 )2010آباد،  حيدر يف املراَجع( 57القـرار 

 تقديم المساعدة إلى الصومال

 ،)2010تنمية االتصاالت (حيدر آباد، إن املؤمتر العاملي ل

 إذ يذكر

) 2002مراكش،  يف املراَجع( 34للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت والقرار  )2006الدوحة، ( 57 بالقرار
 ملؤمتر املندوبني املفوضني، )2006أنطاليا،  يف املراَجع( 34 والقرار

 وإذ يذّكر كذلك

 من دستور االحتاد، 1املادة  يف صوص عليهابأهداف االحتاد الدويل لالتصاالت املن

 وإدراكاً منه

الكامل من جراء ب زالت مدمرة ما مجهورية الصومال الدميقراطية يف أن البنية التحتية لالتصاالت أ ) 
الصومال  يف وأن ذلك يتطلب إعادة تأهيل الشبكة ،حمدود حتسناحلرب األهلية ومل يطرأ عليها سوى 

 وإعادة بنائها؛

من إمكانيات  اليكفي من البنية التحتية الوطنية لالتصاالت و  ماالصومال ليس لديها حالياً  أن ب)
 النفاذ إىل شبكات االتصاالت الدولية أو إىل اإلنرتنت؛

بد منه إلعادة التعمري وإعادة التأهيل وللقيام  الأن أنظمة االتصاالت هي عامل أساسي  ج)
 الصومال لكارثة تسونامي؛البلد بعد تعرض  يف بعمليات اإلغاثة

ظمة املستقبل القريب، من إعادة بناء أن يف الالظروف احلالية و  يف الأن الصومال لن تتمكن،  د )
ا  تمع الدويل سواء على أساس ثنائي أم من خالل املنظمات  مااتصاال مل حتصل على مساعدة ا
 الدولية،
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 وإذ يالحظ

من االحتاد خالل فرتة زمنية طويلة بسبب احلرب وعدم أن الصومال مل حتصل على أي مساعدات 
 ،1991 وجود حكومة وطنية منذ عام

 يقـرر

استهالل إجراءات خاصة من جانب األمني العام ومدير مكتب تنمية االتصاالت، مبساعدة متخصصة 
خاصة  ةيؤدي إىل إطالق مبادر  اومتزايدة من قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية، مب

دعم إىل ترمي إىل تقدمي املساعدة وال ،امليزانية يف مشفوعة بأموال خمصصة، ضمن حدود املوارد املتاحة
 ،التدريبأنشطة  ويف إعادة بناء البنية التحتية لالتصاالت وحتديثها يف الصومال

 يناشد الدول األعضاء

ءات اإطار اإلجر  يف اس ثنائي أمميكن من مساعدة ودعم حلكومة الصومال سواء على أس ماأن تقدم كل 
 ،اخلاصة اليت يتخذها االحتاد

لس  يدعو ا

 إىل ختصيص األموال الالزمة لتنفيذ هذا القرار ضمن حدود املوارد املتاحة،

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

ة يبأن ينفذ بالكامل برنامج مساعدة ألقل البلدان منوًا تكون فيه إعادة تعمري البنية التحت 1
 ث ميكن للصوماليمنه وحبيتجزأ  الوإعادة تأهيلها جزءاً  /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتلالتصاالت

االت اليت  يف إطاره أن حتصل على مساعدة مرّكزة يف  ؛وية عاليةذات أول البلد يعتربهاشىت ا
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الفرتة  يف  املساعدةاختاذ تدابري فورية، بالقدر املمكن وضمن حدود املوارد املتاحة، لتقدميب 2
 املوظفني، مركزاً على تدريب ،2014العاملي لتنمية االتصاالت القادم عام املؤمتر  املمتدة حىت انعقاد

 األمني العام منيطلب 

 حيرص علىاله، وأن " أعيقرراالحتاد طبقاً للفقرة " يف أن ينسق األنشطة اليت تنفذها القطاعات الثالثة
 قدر اإلمكان، وأن يرفع إىل جملس فّعالةيتخذها االحتاد لصاحل الصومال  أن تكون اإلجراءات اليت

ذا الشأناالحتاد   .تقريراً 
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 )2014 ديب، يف املراَجع( 58 القـرار

 المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إلى اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ إمكانية
 بالعمر المتصلة اقةاإلع ذوي األشخاص نفاذ ذلك في بما واالتصاالت،

 ،)2014، ديب( االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر إن

 يقر إذ

 إىلبشأن نفاذ األشخاص  ،املفوضني املندوبني ملؤمتر) 2010 غواداالخارا،( 175 القرار ) أ 
 ذلك اإلعاقة املتصلة بالعمر؛ يف مبا (ICT) االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

بشأن نفاذ  ،(WTSA) االتصاالت لتقييس العاملية للجمعية) 2012 ديب، يف املراَجع( 70 القرار )ب
 ؛التصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتا إىلاألشخاص ذوي اإلعاقة 

 يةالدول لالتصاالت العاملي املؤمتر اعتمدها اليت (ITR) الدولية االتصاالت لوائح من 12 املادة ج)
 اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ تعزيز األعضاء لدولل ينبغي أنه على تنص يتال، (WCIT) )2012 ديب،(

 االحتاد؛ب االتصاالت تقييس لقطاع الصلة ذات التوصيات مراعاة مع الدولية، االتصاالت خدمات إىل

الذي  لالتصاالت الدويل الحتادل (ITU-D) االتصاالت تنمية لقطاع برنامج الشمول الرقمي ) د
 التواالتصا املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل اإلعاقة ذوي األشخاص فاذن بإمكانية ينهض

 املسألة إطار يف اجلارية الدراسات يف احملرز والتقدم واالقتصادية، االجتماعية التنمية يف واستخدامها
ائج ونت االتصاالت خدمات إىل اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ بشأن االتصاالت تنمية لقطاع 20/1
 ؛دراساتهذه ال
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 ملعلوماتا تكنولوجيات لشمولية العاملية املبادرة مع بالشراكة االتصاالت، تنمية مكتب أن ) ه
 لوماتاملع تكنولوجيا إىل النفاذ لقابلية إلكرتونية أدوات جمموعة وضع قد ،G3ict(1( واالتصاالت
 الوصول ميكنو  جماناً  حةمتا وهي اخلدمات ومقدمي التنظيمية واهليئات السياساتلواضعي  واالتصاالت

 اتفاقية يذلتنف واالسرتاتيجيات السياسات أفضل وضع تسّهل نأ '1' أجل من وذلك اإلنرتنت؛ عرب إليها
 وجياتكنول قضايا بشأن املمارسات أفضل لتقاسم منصةً  تكون أن '2' ؛اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق

 للسياسة فّعال إطار لوضع عملية خطوات طرحت أن '3' ة؛باإلعاق املتصلة (ICT) واالتصاالت املعلومات
 العامة؛

 :(ITU-T) لالتصاالت الدويل الحتادل االتصاالت تقييس قطاع يف التاليةاألعمال  ) و

 حسنيلت البشرية بالعوامل املتصلة القضايا بشأن 4/2 املسألة إطار يف اجلارية الدراسات '1'
 إىل النفاذ إمكانية بشأن 26/16 سألةاملو  الدولية، االتصاالت خالل من احلياة نوعية

 املبادئ بشأن ITU-T F.790 التوصية ذلك يف مبا الوسائط املتعددة واخلدمات األنظمة
 االتصاالت؛ إىل اإلعاقة وذوي املسنني لنفاذ التوجيهية

 لدراساتا للجان واملوجه االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق أصدره الذي الدليل '2'
 ؛"وصياتالت إعداد يف النهائيني املستعملني احتياجات مراعاة" عنوانب االحتاد يف

 زيادة اضألغر  البشرية والعوامل النفاذ قابلية بشأن مشرتك تنسيق نشاط استحداث '3'
 والتواصل؛ والتنسيق والتعاون واملساعدة املشورة وتقدمي الوعي

 

 

 

  
                                            

مبادرة رائدة لتحالف األمم املتحدة العاملي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قطاع تنمية االتصاالت  عضو يف 1
 ون مع أمانة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.والتنمية، بالتعا
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نفاذ للوسائط الت املعين بإمكانية الإنشاء الفريق املتخصص التابع لقطاع تقييس االتصا '4'
السمعية املرئية، الذي يعمل بشأن اإلذاعة وتلفزيون اإلنرتنت من أجل إضافة الوصف 
الصويت لذوي اإلعاقة البصرية والعرض النصي/عناوين جانبية للصم وذوي اإلعاقة 

 عرب اإلنرتنت؛ عن بُعدالسمعية وإتاحة املشاركة 

 :(ITU-R) لالحتاد الدويل لالتصاالت اع االتصاالت الراديويةقط يف األعمال التالية ) ز

الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد "أنظمة  ITU-R M.1076التوصية  '1'
 االتصاالت الالسلكية لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية"؛

ة الرقمية نياألجزاء ذات الصلة من كتيب قطاع االتصاالت الراديوية "اإلذاعة التلفزيو  '2'
، حيث تقدم توجيهات بشأن التقنيات اليت VHF/UHF نطاقي الرتددات يف لألرض

 يتعني استعماهلا لتوصيل الربامج لألشخاص ذوي الصعوبات السمعية؛

 قطاع االتصاالت الراديوية لسد الفجوة الرقمية بسبب اإلعاقة، مبا يف العمل اجلاري '3'
بقطاع االتصاالت الراديوية املعنية باإلذاعة  6 اساتجلنة الدر  يف ذلك العمل اجلاري يف

 (IRG-AVA) وتشكيل فريق مقرر جديد بشأن قابلية النفاذ إىل الوسائط السمعية املرئية
مشرتك بني قطاعي االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت نتيجة لعمل الفريق 

لسمعية ذ إىل الوسائط ااملتخصص التابع لقطاع تقييس االتصاالت واملعين بالنفا
 ؛(FGAVA) املرئية

 5Aوفرقة العمل  4التابعتني للجنة الدراسات  4Bو 4Aفرقيت العمل  يف العمل اجلاري '4'
بقطاع االتصاالت الراديوية بشأن حتسني احلصول على  5 التابعة للجنة الدراسات

 العاملي؛ املساعدات السمعية الرقمية على الصعيد

 ،(DCAD) عاقةواإل النفاذ إمكانية بشأن الدينامي االئتالف بتشكيل اإلنرتنت ارةإد منتدى قيام ) ح
 والشراكة (TSB) االتصاالت تقييس مكتب مدير يرعاهو  االتصاالت تنمية قطاع فيه يشارك ائتالف وهو

 تعظيم دف واإلعاقة النفاذ إمكانية بشأن الدينامي واالئتالف االتصاالت تقييس قطاع بني القائمة
 قطاعات ميعجل اإلنرتنت شبكةعرب  اخلط على املتوفرة واملعلومات اإللكرتونية االتصاالت فوائد
تمع  العاملي؛ ا
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 لتنسيقا تعزيز بشأن االتصاالت لتقييس العاملية للجمعية) 2012ديب،  يف املراَجع( 57 القرار )ط
 ملشرتك؛ا االهتمام ذات املسائل يف لالتصاالت الدويل لالحتاد الثالثة القطاعات بني والتعاون

 وجياتكنول/لالتصاالت اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ إمكانية بشأن) املراَجع( GSC-14/27 القرار )ي
 جنيف،( املعايري شأنب العامليملنظمة التعاون  عشر الرابع االجتماع يف عليه املتفق واالتصاالت، املعلومات

 واإلقليمية يةالعاملالتقييس  هيئات بني فيما التعاونزيادة  على يشجع الذي ،)2011 هاليفاكس، ؛2009
 عاقةاإل ذوي األشخاص باستخدام اخلاصة واملبادرات األنشطة تدعيم أو/و لوضع كأساس  والوطنية

 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيات/لالتصاالت

م املستعملني احتياجات بشأن) املراَجع( GSC-13/26 القرار ) ك  عليه تفقامل ومشاركتهم، واعتبارا
 ؛)2011 هاليفاكس، ؛2008 بوسطن،( املعايري بشأن العامليملنظمة التعاون  عشر الثالث االجتماع يف

 بإمكانية النفاذ املعين اخلاص العمل لفريق اجلاري والعمل املنشورات ) ل
(ISO/IEC JTC1 SWG-Accessibility) ملعلومات تكنولوجيا ااملعنية ب املشرتكة التقنية للجنة والتابع

(JTC1) القياسي للتوحيد الدولية لمنظمةل (ISO)الدولية الكهرتقنية واللجنة (IEC)، أفرقة عمل إىل إضافة 
 شامل حصر قائمة ووضع املستعملني احتياجات حتديد أجل من ،376 بالوالية الصلة ذات املشاريع
 لوضع العمل أو البحث إجراء فيها يلزم اليت االتا لتحديد اجلارية اجلهود إطار يف احلالية، للمعايري
 جديدة؛ معايري

 املعلومات اتكنولوجي إىل النفاذ بإمكانية املعنية االتصاالت تقييس قطاع دراسات جلان أنشطة ) م
او  وأنظمتها املتعددة الوسائط تشفري( االتصاالت تقييس لقطاع 16 الدراسات جلنة: واالتصاالت  ،)تطبيقا

 كنولوجيات/االتصاالت إىل اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ إمكانية جمال يف الرئيسية الدراسات جلنة وهي
 اخلدمات لتوفري التشغيلية اجلوانب( االتصاالت تقييس لقطاع 2 الدراسات وجلنة واالتصاالت، املعلومات

 البشرية؛ بالعوامل اخلاص باجلزء املعنية) االتصاالت وإدارة

 IEC TC 100و JTC1 SC35و ISO TC 159 مثل( جديدة معايري بوضع املتعلقة األنشطة ) ن
 ؛)ISO 9241-171 املعيارمثل ( القائمة املعايري وحتديث وتنفيذ ،)W3C WAIو ETSI TC HFو
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أحد أعضاء قطاع  ،(G3ict) الشاملة واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا العاملية املبادرة تشكيل ) س
 تكنولوجيا لأج من املتحدة لألمم العاملي التحالف أطلقها للشراكة رائدة بادرةم وهيتنمية االتصاالت، 

 ؛(UN-GAID) والتنمية واالتصاالت املعلومات

 اليوم مبناسبة G3ict ادرةواملب االحتاد بنياملشرتك " التلفزيون إىل النفاذ تيسري"بشأن  التقرير إصدار ) ع
 اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ إتاحة" بشأن والتقرير ،)2011 ديسمرب 3( اإلعاقة ذوي لألشخاص العاملي
 ؛"املتنقلة واخلدمات اهلواتف إىل

بإمكانية  ملتعلقةا واملعايري التوجيهية املبادئ ومراجعة إلعداد والوطنية اإلقليمية اجلهود خمتلف )ف
 وإمكانية هاتوافق ومدى واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل اإلعاقة ذوي األشخاصنفاذ 

 هلم، بالنسبة استخدامها

 اعتباره يف يضع وإذ

 العامل سكان من شخص مليار من أكثر أن إىل تشري العاملية الصحة منظمة تقديرات أن ) أ 
 اإلدراكيةو  واحلركية اجلسدية فمنها( خمتلفة أنواع على اإلعاقات وأن اإلعاقة، من مايعيشون بشكل 

 لتكنولوجيا عامةال السياسة رسم لدى خاصة اعتبارات يستدعي منها نوع وكل ،)مثالً  واحلسية والعصبية
 واالتصاالت؛ املعلومات

 ملتعلقةا السياسات لدعم الفرصة إتاحة هو اإلعاقة ذوي األشخاصحقوق  اتفاقية أدوار أحد أن )ب
 والعشرين، احلادي القرن يف "للجميع جمتمع" حتقيق يف املسامهة وبالتايل لأللفية، اإلمنائية األهداف بتنفيذ
 تكافؤ حتقيق بشأن املوحدة والقواعد 2باملعوقني املتعلق العاملي العمل برنامج أن على التأكيد وكذلك
 فية؛لألل اإلمنائية األهداف بتنفيذ املتعلقة السياسات حتسني على يعمالن 3للمعوقني الفرص

 
  
                                            

 52/82 القرار يف املشار إليها (رابعاً)، 1 التوصية القسم ثامناً، امللحق، ،1 والتصويب 37/351 لقرارل 1اإلضافة  2
 عللجمي جمتمع ناءب حنو: باملعوقني املتعلق العاملي العمل برنامج تنفيذ بشأن لألمم املتحدة، العامة للجمعية

 احلادي والعشرين. القرن يف
 حتقيق نبشأ املوحدة القواعد بشأن املتحدة، لألمم العامة وافقت عليه اجلمعية الذي) امللحق( ،48/96 القرار 3

 للمعوقني. الفرص تكافؤ
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 بأن ضيتق ،2008 مايو 3 يف النفاذ حيز دخلت اليت اإلعاقة ويذ األشخاص حقوق بشأن املتحدة األمم اتفاقية أن )ج
 :املناسبة التدابري األطراف الدول تتخذ

 إىل غريهم، مع املساواة قدم على اإلعاقة، ذوي األشخاص وصول إمكانية تكفل اليت 1)
 ؛))ب( 1 الفقرة ،9 املادة( الطوارئ وخدمات واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 اتاملعلوم تكنولوجيات خدمات إىل اإلعاقة ذوي األشخاص وصول مكانيةإ لتشجيع 2)
 ؛)2 الفقرة ،9 املادة( اإلنرتنت شبكة فيها مبا اجلديدة، واالتصاالت

 ميكن صاالتوات معلومات ونظم تكنولوجيات وتوزيع وإنتاج وتطوير تصميم لتشجيع 3)
 ؛))ح( 2 الفقرة ،9 دةاملا( مبكرة مرحلة يف إليها الوصول اإلعاقة ذوي لألشخاص

 ؛)21 املادة( والرأي التعبري حرية يف حلقهم اإلعاقة ذوي األشخاص ممارسة تكفل اليت 4)

 لسهلةا والتكنولوجيات األشكال باستعمال باملعلومات اإلعاقة ذوي األشخاص لتزويد 5)
 ذوي اصاألشخ حتميل ودون املناسب الوقت يف اإلعاقة أنواع ملختلف واملالئمة املنال

 ؛))أ( الفقرة ،21 املادة( إضافية تكلفة اإلعاقة

 شبكة طريق عن ذلك يف مبا الناس، عامة إىل خدمات تقدم اليت اخلاصة الكيانات حلث 6)
 ملنالا سهلة بأشكال اإلعاقة ذوي لألشخاص وخدمات معلومات تقدمي على اإلنرتنت،

 ؛))ج( الفقرة ،21 املادة( واالستعمال

 بكةش طريق عن املعلومات مقدمو ذلك يف مبا( اجلماهريي إلعالما وسائط لتشجيع 7)
ا جعل على )اإلنرتنت  الفقرة ،21 املادة( اإلعاقة ذوي األشخاص متناول يف خدما

 ؛))د(

 على ييزمت بوجود أيضاً  تفيد اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق بشأن املتحدة األمم اتفاقية أن ) د
 تعين" املعقولة التيسريية الرتتيبات" أن معتربة معقولة، تيسريية ترتيبات من احلرمان حال يف اإلعاقة أساس

 خاصاألش متتع لضمان ضروري غري أو مفرطاً  عبئاً  تفرض ال اليت واملناسبة الالزمة والرتتيبات التعديالت
 أي( تهاوممارس األساسية واحلريات اإلنسان حقوق جبميع اآلخرين مع املساواة أساس على اإلعاقة ذوي
 ؛)2 املادة( )املعلومات إىل والنفاذ الكالم حرية
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 املناسبة املعلومات جبمع اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية يف األطراف الدول تتعهد أن ) ه
 ينبغي حيث مجعها، يتم اليت املعلومات هذه ُتصّنف أن وجيب االتفاقية، إلنفاذ سياسات وتنفيذ لوضع
 على والعمل حلقوقهم ممارستهم أثناء اإلعاقة ذوو األشخاص يواجهها ليتا العقبات كشف يف تساعد أن

 ؛)31 املادة( تذليلها

 وحمتواها اومنتجا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا خدمات إىل اإلعاقة ذوي نفاذ تعظيم أن ) و
ا  على اخلاص يزرتكال مع الرقمية، املعارف إىل والنفاذ اإلعاقة ذوي األشخاص استقالليةسيدعم  وأجهز
 املعلومات كنولوجيات جمال يف اهلامة الوظائف يف والدمج ،اليومي املدرسي التعليم يقدمها ال اليت اجلوانب

 ذلك يف مبا االجتماعي الدمج إىل تؤدي اليت الفوائد كل  إىل النفاذ عام وبشكل واالتصاالت،
 الصحية؛ الرعاية

 ذوي األشخاص حقوق اتفاقية اعتمد الذي 61/106 ةاملتحد لألمم العامة اجلمعية قرار أن ) ز
 يحتت توجيهية ومبادئ معايري تدرجيياً  يطبق أن) "... 5 الفقرة يف( العام األمني من طلب اإلعاقة،
 اقية،االتف من الصلة ذات األحكام مراعاة مع املتحدة، األمم منظومة وخدمات تسهيالت من االستفادة

 ؛"املباين إصالح بأعمال االضطالع يف سيما وال

 غيينب صلة، ذات منظمات خالل من أو الشخصية بصفتهم سواء اإلعاقة، ذوي األشخاص أن ح)
 عمالً  ايري،واملع العامة والسياسات التنظيمية/القانونية األحكام وضع عملية يف ويشاركوا ينخرطوا أن

 بدوننا؛" عنا شيء ال: "القائل املنطقي باألساس

 املستوى رفيع العامة اجلمعية واجتماع 65/186اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ارلقر  14 املادة أن )ط
 االتاالتصتؤديه  أن ميكن الذي املهم بالدور تتعلق رسالة يرسالن (HLMDD) والتنمية اإلعاقة بشأن

يشمل مسائل  2015ملا بعد عام إطار تنمية من وضع لتمكني ل املعلومات واالتصاالت وتكنولوجيا
 األمممنظومة  طارإ يف أن يعمل اجلميع والتنمية اإلعاقة بشأن املستوى رفيع املؤمتر ويقرتح ،اقةاإلع

 األشخاص يهف يكون جمتمع وإقامة اجلميع تشمل تنمية: " املتحدة لألمم العام اهلدف لتحقيق املتحدة
 "؛سواء حد على ومستفيدين فاعلني اإلعاقة وذو 
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 التنمية أنبش املتحدة األممالوثيقة اخلتامية ملؤمتر  يقر 66/288مم املتحدة اجلمعية العامة لأل قرار أن )ي
 اإلعالن أمهية تأكيد ونعيد. 9: "...على تنص واليت ،"إليه نصبو الذي املستقبل" )+20ريو( املستدامة
 أن على ددونش. الدويل والقانون اإلنسان حبقوق املتصلة الدولية الصكوك من وغريه اإلنسان حلقوق العاملي
 وتعزيزها محايتهاو  للجميع األساسية واحلريات اإلنسان حقوق احرتام عن للميثاق، طبقاً  مسؤولة، الدول مجيع
 األصل وأ غريه أو السياسي الرأي أو الدين أو اللغة أو اجلنس أو اللون أو العرق أساس على متييز دومنا

 ،"آخر اسأس أي على أواملتصلة بالعمر  اإلعاقة أو دامليال أو امللكية أساس على أو االجتماعي أو القومي

 يذكر وإذ

 ألشخاصا الحتياجات خاص اهتمام إيالء بوجوب اعرتفت املعلومات تمع العاملية القمة أن ) أ 
 تعليمية ريتداب من فيها مبا الوطنية، السيربانية االسرتاتيجيات وضع لدى ’1‘: اإلعاقة وذوي املسنني
 املوارد ةوتنمي التعليم يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استعمال أجل من ’2‘و ة،وتنظيمي وإدارية
 العاملية صاميمالت مبادئ إطار يف التكلفة ويسري سهالً  نفاذاً  واخلدمات املعدات توفر كي ’3‘و البشرية،

 ذوي خاصلألش املتاحة العمل فرص وزيادة عن بُعد العمل لتشجيع ’4‘و املساعدة، والتكنولوجيا
 الالزمة القدرات لتهيئة ’6‘و اإلعاقة، ذوي لألشخاص املناسب الرقمي احملتوى إلنشاء ’5‘و اإلعاقة،

 ؛4اإلعاقة ذوي األشخاص قبل من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا الستخدام

 ذوي األشخاص نفاذ عن) 2008 يوليو،( لوساكا وإعالن) 2007 نوفمرب،( القاهرة إعالنب )ب
 يذو  األشخاص تأهب عن فوكت وإعالن واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا خدمات إىل قةاإلعا

 انيةبإمك املعين اإلنرتنت إدارة منتدى عن آباد حيدر وإعالن) 2007 مارس،( التسونامي ملواجهة اإلعاقة
 ،)2008 ديسمرب،( اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ

 

 

 
  

                                            
؛ والتزام تونس، 23و 19و و)و )ه 9؛ وخطة عمل جنيف، الفقرات 30و 13إعالن مبادئ جنيف، الفقرتان  4

 .)هو ج) 90؛ وبرنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات، الفقرتان 20و 18الفقرتان 
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 احلسبان يف يأخذ وإذ

 الربجمياتو  واملعدات واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا خدمات حتكم أن ينبغي اليت املبادئ ) أ 
 وسهولة امليسورة تكلفةوال فيالوظي والتكافؤ املتساوي والنفاذ العاملي التصميم: وهي املنال؛ قريبة لتكون

 توائمة معم وإمكانات مبعلمات واالتصاالت لمعلوماتل تكنولوجيات تصميم يعين وهذا االستعمال
 اخلاصة؛ وقدراته وتفضيالته مستعمل كلاحتياجات  

 نبغيي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ إمكانية أن )ب
 القطاعو  املتخصصة والكيانات احلكومات بني والتعاونللسياسات  خيارات وضع خالل من تتحقق أن

 املدين؛ تمعوا احلكومية غري واملنظمات اخلاص

 لتعزيز ياالسرتاتيج اإلطار يف والشمول النفاذ وإمكانية اإلعاقة يُراعي الذي التخطيط دمج أن )ج
 نيب املعلومات وتبادل التنسيق أمهية يربز 5العاملية التنمية أعمال جدولضمن  باإلعاقة املتعلق املنظور
 املعنية؛ واهليئات املتحدة األمم

 بني تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا إىل اإلعاقة ذوي األشخاص فاذن يف السائدة الفروق ) د
 يعيشون اإلعاقة ذوي األشخاص مناملائة  يف 80 أن تؤكد بلد كل  وداخل والبلدان املناطق خمتلف

 ؛(UNDP) املتحدة لألمم اإلمنائي للربنامج وفقاً  نامية، بلدان يف

 

 

 

 

 

 
  
                                            

اجلهود لكفالة استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من اجلهود اإلمنائية جبميع جوانبها،  تعزيز بشأن 66/128 التقرير 5
 .املتحدة لألمم العامة للجمعية 65/186عمًال بالقرار 
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 بناءً  عادهناستب يتم حيث للحرمان، متعددة مظاهر من عاننيي اإلعاقة ذوات والفتيات النساء أن ) ه
 وإعاقتهن، جنسهن على

 األعضاء الدول يدعو أن يقرر

اليت  لةالص ذات اإلجراءات واختاذ اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق اتفاقية على التصديق إىل 1
 مكانيةإ تطوير يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وبرجميات ومعدات خدماتتساهم  أن تضمن
ا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل النفاذ  فعلياً، إلعاقةا ذوي األشخاص متناول يف وأ
تمع أفراد مجيع دمج تعزيز بغية  اهلشة الفئاتو  التهميش خلطر يتعرضون من مصلحة خيدم مبا، ا

 اجتماعياً؛

 املبادئ أو السياسات أو األنظمة أو القوانني ذلك يف الوطنية، مبا القانونية األطر وضع إىل 2
 إىل اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ إلتاحة األخرى، واحمللية الوطنية اآلليات أو التوجيهية

 والتكلفة فيالوظي والتكافؤ النفاذ يف املساواة ملبادئ وفقاً  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 واملعايري؛ التوجيهية واملبادئ األدوات من املتاح من الكاملة تفادةواالس العاملي والتصميم امليسورة

 ذوي ألشخاصا نفاذ إمكانية عن وحتليلها واإلحصاءات املصنفة البيانات مجع تعزيز مواصلة إىل 3
 النفاذ كانيةإم عن إحصاءات استحداث بغية واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل اإلعاقة

 وتنفيذها؛ ختطيطهاو  العامة السياسات وضع عملية يف تساهم اليت الصلة ذات املؤشرات وباملثل اإللكرتوين
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 لألشخاص 6واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت ترحيل خدمات تقدمي يف النظر إىل 4
 خدامواست نفاذ إمكانية لزيادة االتصاالتومنتجات  ألجهزة تطبيقات تطوير وتشجيع اإلعاقة ذوي

 أخرى، إدراكية أو بدنية إعاقات وأي واللفظية والسمعية البصرية اإلعاقات ذوي األشخاص
ة من ألي إعاق الرتحيل/االتصاالت خدمات مثل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات/لالتصاالت

 عمومية هواتفو  إليها النفاذ ميكن ويب ومواقع ،والنطق واحلركة وأي جمموعة منها والبصر السمع إعاقات
 ومؤسسات مدارس وجتهيز) بريل بنظام ومعلومات الصوت، جهارة يف حتكم مثل( خاصة نفاذ بسمات
 بريل ظامن وطابعات الشاشة قارئات ذلك يف مبا النفاذ، معدات من مبجموعة جمتمعية ومراكز عمومية
حقوق  ضمانل ،وغريه الرقمي، التلفزيون حمتوى إىل النفاذ وتسهيل السمع، على املساعدة وأجهزة

 ؛واملعارف املعلوماتاحلصول على  يف األشخاص ذوي اإلعاقة

 خالل ومن الشخصية بصفتهم اإلعاقة، ذوي لألشخاص الفاعلة املشاركة ومتكني تشجيع إىل 5
االت يف السياسات صنع عملية يف السواء، على منظمات  ملعلوماتا بتكنولوجيات املتصلة ا

 أو/و عاتواالجتما التشاور عملية إىل النفاذ إمكانية ضمان مع تأثري، هلا يكون حيثما واالتصاالت
 املشاركة؛ من اإلعاقة ذوي لتمكني االستقصاءات

 من إليها لنفاذا ميكن وبرجميات وخدمات معدات يف به واالضطالع والتطوير البحث تعزيز إىل 6
 واملعدات ملصدرا واملفتوحة احلرة تالربجميا على الرتكيز مع واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا خالل

 التكلفة؛ ميسورة واخلدمات

 لوماتاملع تكنولوجيا إىل النفاذ إمكانية أولويات يراعي برنامج تأسيس يف النظر إىل 7
 املنطقة/البلدب اخلاصة احمللية للظروف مالءمته لضمان دورية بصفة ُيستعرض أن على واالتصاالت،

 له؛ درجييالت التنفيذ ودراسة املعنية،

 

 

 
  
                                            

 املختلفة لالتصاالت (مثل النص واإلشارة والتحدث) مناألساليب ي متكن خدمات ترحيل االتصاالت مستعمل 6
ا عادة مشغلون بش، تاالتصاالأساليب التفاعل عن طريق إتاحة التقارب بني خمتلف   .ريونواليت يقوم 
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 املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ إمكانية تعميم إىل 8
 شاملة؛ بطريقة النفاذ إمكانية مبادئ مراعاة على تنطوي واليت واالتصاالت

 من لمعوقنيل املساعدة واملعدات واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أجهزة إعفاء يف النظر إىل 9
 الشأن؛ هذا يف املرعية الوطنية للوائح وفقاً  اجلمركية والرسوم ئبالضرا

 وأفضل التكنولوجياو  املعلومات لتبادل والنامية املتقدمة البلدان بني دوماً  متواصل تعاون إرساء إىل 10
ذلك نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة  يف ، مبااإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ بإمكانية املتصلة املمارسات

 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل ة بالعمراملتصل

 وتقييس التصاالتا تنمية قطاعات يف النفاذ بإمكانية املتعلقة الدراسات يف فّعالةال املشاركة إىل 11
عمليات  يف مألنفسه اإلعاقة ذوي األشخاص متثيل وتعزيز وتشجيع الراديوية واالتصاالت االتصاالت

م لضمان أن تؤخذ والتقييس التنمية  جلان أعمال عمجي يف االعتبار بعني همؤ وآرا وأفكارهم جتار
 ؛الدراسات

األشخاص ذوي اإلعاقة على استعمال تكنولوجيا  من أجل تدريبتعزيز توفري فرص تعلم  12
م، مبا يف املعلومات واالتصاالت ذلك عن طريق  يف أنشطة التنمية االجتماعية واالقتصادية اخلاصة 

 ،عن بُعدهج تدريب املدربني والتعلم منا

 القطاع أعضاء ويدعو

 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وخدمات وبرجميات معدات جلعل الذايت التنظيم ج اعتماد إىل 1
 التنظيم ج أن صراحةً  مفهوماً  يكون أن على اإلعاقة، ذوي لألشخاص متاحة النفاذ بإمكانية الصلة ذات
 والتنظيمية؛ القانونية ألحكاما يتخطى ال الذايت

 معدات واستحداث وإنتاج التصميم، عند مبكرة مرحلة يف التصميم عاملية مبدأ اعتماد إىل 2
ا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ا، وخدما  املكلفة؛ قالالح التعديل إجراءات لتجنب وبرجميا
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 من إليها لنفاذا ميكن وبرجميات خدماتو  معدات يف االقتضاء، عند والتطوير، البحث تعزيز إىل 3
 األشخاص اولمتن يف تكلفتها تكون ألن الواجبة املراعاة مع واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا خالل
 ؛ذلك اإلعاقة املتصلة بالعمر يف ، مبااإلعاقة ذوي

 هممشاركت وتشجيع االعتبار بعني وأوضاعهم اإلعاقة ذوي األشخاص احتياجات أخذ إىل 4
م عن املعلومات على مباشرة للحصول الةفعّ ال  تكنولوجيا/االتاالتص إىل النفاذ من ليتمكنوا متطلبا

 واالتصاالت؛ املعلومات

 لوماتاملع تكنولوجيا/االتصاالت إىل النفاذ إمكانية جلعل األعضاء الدول مع التعاون إىل 5
 ،اإلعاقة املتصلة بالعمرذلك  يف ، مبااإلعاقة ذويواقعاً ملموساً لألشخاص  واالتصاالت

 االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف

 احلسبان يف االتصاالت تنمية قطاع يف نشاط أو مشروع أو برنامج كل  يأخذ أن من يتأكد أن 1
 احتياجات أو/و أوضاع ويالئم واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل النفاذ إمكانية قضايا
 بالعمر؛ املتصلة اإلعاقة ذوي احتياجات ذلك يف مبا اإلعاقة ذوي مجيع

 جانب من يهاإل الرجوع/الستعماهلا واملعايري التوجيهية واملبادئ األدوات حيّدث أو/و يضع أن 2
 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل النفاذ إمكانية قضايا تعميم جمال يف األعضاء الدول

ا يف  القدرات؛ ناءب صعيد على يلزم ما يوفر وأن اإلقليمي،/الوطين الصعيد على ولوائحها سياسا

 لوجياتكنو /االتصاالت جمال يف النفاذ بشأن املمارسات أفضل عن أمثلة ويوثق حيدد أن 3
 االحتاد يف األعضاء الدول بني واملعلومات اخلربات وتقاسملتوزيعها ونشرها  واالتصاالت املعلومات
 القطاع؛ وأعضاء

 ومنظمي السياسات لصانعي ندوات أو منتديات أو دراسية حلقات إقامة يف ينظر أن 4
 املعلومات ياتكنولوج/االتصاالت إىل النفاذ إمكانية سياسات تُعرض حيث القطاع، وأعضاء االتصاالت
 إمكانية تناولت اليت املؤلفات أو التقارير أو الكتب وضع على كذلك  يشجع وأن. وتناَقش واالتصاالت

 اإلعاقةك ذل يف مبا واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل اإلعاقة ذوي اصاألشخ نفاذ
 بالعمر؛ املتصلة
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 املتصلة طةاألنش بشأن االتصاالت تقييس ومكتب الراديوية االتصاالت مكتب مع يتعاون أن 5
 تكنولوجيا/التصاالتا إىل النفاذ إمكانية سياسات وتعميم الوعي إذكاء يف سيما وال النفاذ، بإمكانية
 خاصلألش تتيح خدمات إدخال من البلدان متّكن برامج استحداث وكذلك واالتصاالت، املعلومات

 االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا خدمات استخدام ذلك اإلعاقة املتصلة بالعمر يف ، مبااإلعاقة ذوي
لس يفيوا وأن بفعالية،  ؛احلالتني كلتا يف االقتضاء، حسب النتائج عن بتقرير ا

 ملناطقا مجيع يف اإلعاقة ذوي ومنظمات املعنية املتحدة األمم هيئات مع ويتآزر يتعاون أن 6
 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا جتعل ذايت تنظيم ج أو سياسات وتنفيذ وضع بشأن للتوعية

 ؛بالعمر ذلك اإلعاقة املتصلة يف ، مبااإلعاقة ذوي األشخاص متناول يف

 كنمتُ  معدات توفري لدى اإلعاقة ذوي األشخاص جمتمعات احتياجات مراعاة على حيرص أن 7
ا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل النفاذ من ا؛ وخدما  وبرجميا

 جمال يف اخلربةب يتمتعون ممن اإلعاقة ذوي لألشخاص الداخلي للتدريب برنامج وضع يف ينظر أن 8
 عملية يف اإلعاقة ذوي أوساط يف القدرات بناء أجل من واالتصاالت، املعلومات جياتكنولو /االتصاالت

 العامة؛ السياسة صنع

 املتصلة اقةاإلعذلك  يف مبا اإلعاقة، ذوي األشخاص نفاذ إمكانية لقضايا تنسيق جهة يعّني  أن 9
 ،مول الرقميبرنامج الش وتعزيز واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل بالعمر،

 االتصاالت تنمية مكتب مدير كذلك  يكلف

 التصاالتل الدويل االحتاد خدمات إىل النفاذ إمكانية العام، األمني مع بالتشاور يستعرض، بأن 1
 اجلمعية بقرار عمالً  االقتضاء، عند إجراءات، اختاذ يف ينظر وأن واألحداث، االجتماعات فيها مبا ومرافقه،
 اإلجراءات، هذه بتنفيذ علماً  القطاع وأعضاء األعضاء الدول وإحاطة 61/106 دةاملتح لألمم العامة
 ؛االقتضاء حسب
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 70 لقرارا أحكام لتنفيذ اجلهود توحيد يف االتصاالت، تنمية مكتب إطار يف يساهم، بأن 2
) ملؤمتر 2010 غواداالخارا،( 175 والقرار االتصاالت لتقييس العاملية للجمعية) 2012 ديب، يف املراَجع(

 املندوبني املفوضني؛

 فيما تأثريها ديدحت بغية عليها ويشرف ويقيمها والربامج واملشاريع للمبادرات املشورة يقدم بأن 3
 وفقاً  االت،واالتص املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل ةاإلعاق ذوي األشخاص نفاذ بإمكانية يتعلق
 االقتضاء؛ عند اإلقليمية، املبادرات بشأنملؤمتر هلذا ا) 2014 ديب، يف املراَجع( 17 للقرار

 لولواحل واخلدماتالربجميات  املالية، اآلثار مراعاة مع الدراسات، جلان إطار يف ،حيدد بأن 4
 من بالعمر، ةاملتصل اإلعاقةذلك  يف مبا اإلعاقة، ذوي األشخاص مجيع لتمكني القابلة للنفاذ اجلديدة
 الدول اتمسامه على بناءً  بفاعلية، واالتصاالت املعلومات ولوجياتكن/االتصاالت خدمات استخدام
 وية،الرادي واالتصاالت االتصاالت تقييس قطاعي دراسات جلان وكذلك القطاع، وأعضاء األعضاء
 االقتضاء، حسب

 يدعو مؤمتر املندوبني املفوضني

ة والبشرية الالزمة ملوارد املاليإىل مواصلة البناء على اإلجنازات السابقة وتعزيزها عن طريق توفري ا 1
 االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ إمكانيةلتحقيق إدماج 

 ؛األنشطة اإلمنائية اليت يتوىل االحتاد تنفيذها يف ومستدام فّعالبشكل 

يادة ز  أجل منملتحدة تكليف األمني العام بعرض هذا القرار على األمني العام لألمم اإىل  2
 ذوي األشخاص نفاذ إمكانية لتحقيقجمال وضع السياسات والربامج واملشاريع  يف التنسيق والتعاون

 فيكافؤ الوظيوالت العادل النفاذيتماشى مع مبادئ  مبا ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل اإلعاقة
 املتاحةيري ة من األدوات واملبادئ التوجيهية واملعاوالتكلفة امليسورة والتصميم العاملي واالستفادة الكامل

 إلزالة العقبات والقضاء على التمييز.
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 )2014 ديب، يف املراَجع( 59 القـرار

 االتالقطاعات الثالثة لالتحاد الدولي لالتص بين فيما والتعاون التنسيق تعزيز
 المشترك االهتمام ذات المسائل بشأن

 )،2014، ديبية االتصاالت (إن املؤمتر العاملي لتنم

 إذ يذّكر

) ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن سد الفجوة 2010، غواداالخارا يف املراَجع( 123بالقرار  أ ) 
 والبلدان املتقدمة؛ التقييسية بني البلدان النامية

االحتاد ل أعما يف يةحتسني مشاركة البلدان النامهلذا املؤمتر بشأن ) 2014ديب،  يف املراَجع( 5بالقرار  ب)
 ؛الدويل لالتصاالت

) جلمعية االتصاالت الراديوية حول التعاون 2007جنيف،  يف املراَجع( ITU-R 6بالقرار  ج)
 ؛(ITU-D) تنمية االتصاالتقطاع و  (ITU-T) مع قطاع تقييس االتصاالت

قيس االتصاالت ) للجمعية العاملية لت2012، ديب يف عة(املراجَ  45و 44و 26و 17القرارات  د )
 ؛هماوتكامل أنشطت حول التعاون املشرتك بني قطاعي تقييس االتصاالت وتنمية االتصاالت

) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت حول تعزيز التنسيق 2012، ديب يف املراَجع( 57بالقرار  ) ه
 ملشرتك،االهتمام ا املسائل ذاتالقطاعات الثالثة لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن والتعاون بني 

 

 
  

                                            
ا  اليت والبلدان النامية غري الساحلية رية الصغرية النامية والبلدانزُ تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلُ   1 متر اقتصادا

 مبرحلة انتقالية.
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 اعتباره يف يضع وإذ

حتاشي  اجة إىلاحل هوقطاعات االحتاد الثالثة  أن أحد املبادئ األساسية للتعاون والتنسيق بني أ ) 
 تسم بالكفاءة والفعالية؛ي على حنوأداء العمل  وضمانازدواج أنشطة القطاعات، 

ني ثالث واألمانة العامة لالحتاد أنشئت لتأمبأن آلية للتعاون على مستوى أمانات القطاعات ال ب)
ذات  يعتم مبواض التعاون الوثيق على مستوى األمانات ومع أمانات كيانات ومنظمات خارج االحتاد

 املناخ؛ وتغري ئاتصاالت الطوار مثل أولوية رئيسية 

دف مناقشة األساليب ال ج) فيلة بتعزيز التعاون كبدء املشاورات بني ممثلي األفرقة االستشارية الثالث 
 االستشارية؛ بني األفرقة

ديات احللقات الدراسية وورش العمل واملنت التنظيم املشرتك لعقد يف أن التفاعل والتنسيق د )
 املوارد املالية والبشرية، يف إجيايب من حيث الوفوراتا مردود كان هلم  والندوات وغريها

 يأخذ بعني االعتبارإذ و 

هذا  يف دراسات املشرتكة بني القطاعات الثالثة وضرورة التنسيق والتعاون بينهااتساع جمال ال أ ) 
 الشأن؛

ثال ال سبيل املتزايد عدد األمور ذات االهتمام املشرتك لدى القطاعات الثالثة، شاملة على  ب)
 -عي م: التوافق الكهرمغنطيسي، واالتصاالت املتنقلة الدولية، والربجميات الوسيطة، والبث الساحلصر

 اتصاالتو  ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/املرئي، ونفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل االتصاالت
 متثالاوتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ، واألمن السيرباين، و ذلك التأهب،  يف مبا ،الطوارئ

ييس االتصاالت وتقت الراديوية االتصاالقطاعي  يف اتجلان الدراسالصادرة عن توصيات للالتجهيزات 
 ؛.إخل، بينها فيما واألنشطة املشرتكة
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لى حنو عبينها  القطاعات ودعم التكامل فيماأعمال ضرورة حتاشي ازدواج األنشطة والتداخل بني  ج)
 ؛بالكفاءة والفعالية يتسم

 الكفيلة ساليباأل مناقشة ضمن الثالث االستشارية األفرقة ممثلي بني فيما اجلارية املشاورات ) د
 األفرقة، هذه بني فيما التعاون بتعزيز

 يقـرر

بالتعاون مع الفريق االستشاري  (TDAG)دعوة الفريق االستشاري لقطاع تنمية االتصاالت  1
حتديد  يف ملساعدةإىل ا (TSAG) ، والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت(RAG) لالتصاالت الراديوية

أي من تصاالت و بني قطاع تنمية االعلى املستوى الثنائي  القطاعات الثالثة، أواملوضوعات املشرتكة بني 
التعاون والعمل  حتديد اآلليات الالزمة لتعزيز ويف التقييس)،قطاع أو  تصاالت الراديويةاالقطاع القطاعني (

الء اهتمام يمع كل قطاع بصدد املسائل ذات االهتمام املشرتك؛ مع إ املشرتك بني القطاعات الثالثة أو
 ، وال سيما من خالل إنشاء فريق تنسيق مشرتك بني القطاعات معين باملسائلخاص ملصاحل البلدان النامية

 ذات االهتمام املشرتك؛

صاالت ومدير مكتب تقييس االت ، بالتعاون مع األمني العامدعوة مدير مكتب تنمية االتصاالت 2
إنشاء آليات للتعاون على مستوى األمانات  يف مرارستإىل اال ،ومدير مكتب االتصاالت الراديوية

ية تعاون ثنائية إنشاء آلإىل بالنسبة لألمور ذات االهتمام املشرتك لدى القطاعات الثالثة، ودعوته أيضاً 
 الضرورة؛ االتصاالت الراديوية عندقطاع مع كل من قطاع تقييس االتصاالت و 

لس بشأن تنفيذ هذا القرار، خاصة األمني العام أن يرفع تقريراً  منأن يطلب  3 ما  سنويًا إىل ا
ا املكاتب الثالثة شاملة لك ترتيبات التمويل ذ يف مبا ،يتعلق باألنشطة التشغيلية املشرتكة اليت تقوم 

 املسامهات الطوعية إن وجدت؛
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اون مع لتعتطوير آليات ا يف االستمرار إىلقطاع تنمية االتصاالت  يف دعوة جلنيت الدراسات 4
دف حتاشي ازدواج أنشطة الدراسات، واالستفادة من نتائج  جلان الدراسات لدى القطاعني اآلخرين 

 لدى القطاعني؛ اتأعمال جلان الدراس

دعوة مدير مكتب تنمية االتصاالت إىل أن يرفع تقريرًا سنويًا إىل الفريق االستشاري لتنمية  5
 .القرار االتصاالت بشأن تنفيذ هذا
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 )2010آباد،  (حيدر 60رار ـالق

 الخاصة: هايتي الظروفتقديم المساعدة للبلدان ذات 

 )،2010، آباد إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (حيدر

 إذ يذّكـر

 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني،2006أنطاليا،  يف املراَجع( 34بالقرار 

 وإذ يذّكر كذلك

 من دستور االحتاد، 1املادة  يف عليها بأهداف االحتاد املنصوص

 وإدراكاً منه

 لبلدمجهورية هاييت تأثرت بشدة من جراء الزلزال الذي ضرب ا يف أن البنية التحتية لالتصاالت أ ) 
 ؛2010يناير  12 يف

الوقت احلاضر، إىل ما يكفي من البنية التحتية الوطنية للمعلومات  يف أن هاييت تفتقر ب)
 أجل النفاذ إىل االتصاالت الدولية وشبكة اإلنرتنت بشكل مناسب؛ واالتصاالت من

 عملية إعادة بناء البلد؛ يف أن نظاماً مالئماً لالتصاالت أداة ال غىن عنها ج)

تمع الدويل من أجل ويف ظل الظروف الراهنة يف أنه د )  مستقبل منظور، ستحتاج هاييت لدعم ا
 صادية،جمال التنمية االجتماعية واالقت يف تفق مع أهدافهابناء شبكة حتتية وطنية للمعلومات ت

 وإذ يالحظ

عد جمال اتصاالت الطوارئ ب يف هاييت حصلت على مساعدة االحتاد الدويل لالتصاالت أن أ ) 
 وقوع الزلزال مباشرة؛ 
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ساعدة بلدان مومدير مكتب تنمية االتصاالت من أجل  لالحتاد اجلهود اليت يبذهلا األمني العام ب)
 زاعات املسلحة أو الكوارث الطبيعية،أعقاب الن يف أخرى

 قـرري

مع مساعدة  ،التدابري اخلاصة اليت بدأها األمني العام ومدير مكتب تنمية االتصاالت يف الستمرارا
دف توفري املساعدة والدعم هلاييت متخصصة من قطاعي  االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت، 

إلعادة بناء بنيتها التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وإنشاء املؤسسات املناسبة، 
جمال االتصاالت وإطار تنظيمي وتسخري إمكانات  يف وبناء القدرات البشرية، ووضع تشريعات

ا ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية االتصاال ت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املعرتف 
 للبلد، والثقافية

 يناشد الدول األعضاء

ابري إطار التد يف ن تقدم كل ما ميكن من مساعدة ودعم حلكومة هاييت، سواء على أساس ثنائي أوأ
 اخلاصة اليت ينفذها االحتاد واملشار إليها أعاله،

لس  يدعو ا

 إىل ختصيص األموال الالزمة لتنفيذ هذا القرار، 

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

 خمتلف امليادين اليت حتددها هاييت؛ يف بتقدمي مساعدة مركزة 1

باختاذ تدابري فورية لتنفيذ إطار للتعاون ميّكن البلد من إدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  2
 دف حتقيق التنمية املستدامة، على حنو منتظم
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 األمني العام منيطلب 

ذا القرار، والسعي إىل ختصيص ) 2010(غواداالخارا، ني إحاطة مؤمتر املندوبني املفوض 1 علماً 
 املوارد الالزمة؛

ا قطاعات االحتاد الثالثة طبقاً للفقرة " 2  " أعاله؛ـرريقتنسيق األنشطة اليت تضطلع 

كفالة أكرب قدر ممكن من فعالية التدابري اليت يتخذها االحتاد لصاحل هاييت، وأن يرفع إىل جملس  3
 .املوضوع د تقريراً عن هذااالحتا
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 )2014ديب،  يف املراَجع( 61القـرار 

  االتصاالت تنميةتعيين رؤساء لجان الدراسات التابعة لقطاع 
  الفريق االستشاريرئيس و  ونوابهملالتحاد الدولي لالتصاالت 

 والحد األقصى لمدة واليتهم ونوابه، االتصاالت لتنمية

 ،)2014ديب، االتصاالت ( ملي لتنميةاملؤمتر العاإن 

 اعتباره يف يضعإذ 

ينص على إنشاء جلان دراسات تابعة  الدويل لالتصاالت من اتفاقية االحتاد 209أن الرقم  أ ) 
 ؛(ITU-D) االتصاالت تنميةلقطاع 

ؤساء تعيني الرؤساء ونواب الر  يف من االتفاقية تنص على أن تراعى بوجه خاص 20أن املادة  ب)
 1عايري الكفاءة الشخصية ومتطلبات التوزيع اجلغرايف املنصف، وكذلك ضرورة تشجيع البلدان الناميةم

 ؛على املشاركة على حنو أكثر فعالية

  ؛طبيعة عمل جلان الدراسات وأحكاماً أخرى ذات صلة تبنيمن االتفاقية  214أن الرقم  )ج

 17Aاملادة  يف مدرجة (TDAG)تصاالت اال لتنميةأن األحكام اخلاصة بالفريق االستشاري  )د 
 االتفاقية؛ من

 

 

 

  
                                            

ا   1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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رئيساً  (WTDC) االتصاالت املؤمتر العاملي لتنمية يقضي بأن يعنيمن االتفاقية  242أن الرقم  ) ه
 ،ف، مع مراعاة معايري الكفاءة والتوزيع اجلغرايف املنصللرئيس أو أكثر اً واحد اً لكل جلنة دراسات ونائب

 البلدان النامية على املشاركة على حنو أكثر فعالية؛وضرورة تشجيع 

يتضمن خطوطاً توجيهية بشأن ) هلذا املؤمتر 2014ديب،  يف املراَجع( 1من القرار  2 القسمأن  ) و
م؛ لتنميةرؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاري  تعيني  االتصاالت ونوا

أن  ينبغيابه ونو االتصاالت  لتنميةاالستشاري  أن اإلجراءات واملؤهالت اخلاصة برئيس الفريق ) ز
 ؛مالدراسات ونوا رؤساء جلانتعيني  يف يتبع مع ماعموماً  تتوافق

كون ذات االتصاالت بصفة خاصة، ست تنميةقطاع  ويف االحتاد بصفة عامة، يف أن خربة العمل )ح
 االتصاالت ونوابه؛ لتنميةقيمة خاصة لرئيس الفريق االستشاري 

من االتفاقية يوضح اإلجراءات اخلاصة باستبدال رئيس أو نائب رئيس جلنة  244الرقم أن  )ط
 ؛مؤمترينيستطيع أداء واجباته خالل الفرتة الفاصلة بني  دراسات ال

 الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت يعتمدمن االتفاقية ينص على أن  215Iأن الرقم  )ي
 ؛"صاالتاملؤمتر العاملي لتنمية االت يعتمدها ع اإلجراءات اليتم يتفق مباإجراءات العمل اخلاصة به "

 أن حتديد فرتة زمنية حمددة ملدة الوالية يسمح بإدخال أفكار جديدة على أساس دوري، ويتيح، )ك
م ورئيس الفريق االستشاري  يف االتصاالت  تنميةلالوقت نفسه، فرصة لتعيني رؤساء جلان الدراسات ونوا

 أعضاء خمتلفة ومن أعضاء خمتلفني من أعضاء القطاع، ونوابه من دول
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 يأخذ علماً وإذ 

 أنشطة االحتاد؛ يف من االتفاقية بشأن مشاركة كيانات ومنظمات 19 املادةب أ ) 

) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن عدد نواب رؤساء األفرقة 2010(غواداالخارا،  166 بالقرار )ب
 ؛واألفرقة األخرى التابعة للقطاعاتاالستشارية وجلان الدراسات 

قات توطيد العالملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  )2010 غواداالخارا، يف املراَجع( 58 القرارب )ج
ألعمال امجيع الدول األعضاء دون استثناء من أجل و ، املنظمات اإلقليمية لالتصاالتو  بني االحتاد

 ،فوضنياملندوبني امل ملؤمترالتحضريية اإلقليمية 

 احلسبان يف يأخذوإذ 

لتقييس  بالنسبة لرؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاريتعادل واليتني أن حتديد فرتة قصوى  أ ) 
م االتصاالت  خمتلفني صة لتويل أفراد الفر نفسه الوقت  يف يتيح قدراً معقوالً من االستقرار كما يتيحونوا

 املهام؛ هذه

هلذا املؤمتر تنص على أن يتألف فريق اإلدارة  )2014، ديب يف املراَجع( 1 رارمن الق 1.10أن الفقرة  ب)
م واملقررين للجنة الدراسات، على م؛ األقل، من رئيس جلنة الدراسات ونوابه ورؤساء فرق العمل ونوا  ونوا

الفريق س رئيصاالت ينبغي أن يشمل على األقل الفريق االستشاري لتنمية االت مكتبأن  ج)
م عملهورؤساء فرق  ونوابهستشاري اال  ،ونوا
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 يقـرر

واملرشحني  مونوا االتصاالت تنميةأن املرشحني ملناصب رؤساء جلان الدراسات التابعة لقطاع  1
 راءات املبينةينبغي تعيينهم طبقًا لإلجونوابه االتصاالت  لتنميةالفريق االستشاري  رئيسملناصب 

 ؛ذا القرار 3امللحق  يف واملبادئ التوجيهية الواردة 2 امللحق يف ةواملؤهالت املبين 1امللحق  يف

م أن املرشحني ملناصب رؤساء جلان الدراسات 2 واملرشحني ملناصب رئيس الفريق  ونوا
االتصاالت  املؤمتر العاملي لتنميةمع مراعاة أن  ونوابه ينبغي حتديدهماالتصاالت  لتنميةاالستشاري 

نائبني لكل رئيس و  االتصاالت، الرئيس لتنميةجلان الدراسات وللفريق االستشاري لكل جلنة من  سيعني
، مع يةا بكفاءة وفعالموتسيري أعماهلالفريق  أواملعنية اللجنة إلدارة  2الست املناطق منمن كل منطقة 

 ؛3امللحق  يف تطبيق املبادئ التوجيهية الواردة

م أن الرتشيحات ملناصب رؤساء جلان الدراسات 3  تنميةلوملنصب رئيس الفريق االستشاري  ونوا
ا معلومات ونوابه االتصاالت  ء على مؤهالت الضو  السرية الذاتية لكل مرشح إللقاءينبغي أن ترفق 

صاالت أو جلان دراسات قطاع تنمية االت يف مع املراعاة الدقيقة الستمرارية املشاركة ،األفراد املقرتحني
تعميم هذه  (BDT) االتصاالت تنميةمدير مكتب  على وأن ة االتصاالت،الفريق االستشاري لتنمي

 االتصاالت؛ املؤمتر العاملي لتنمية يف رؤساء الوفود احلاضرين على املعلومات

م أال تتجاوز 4  ؛تواليتني بني مؤمترات عاملية متتالية لتنمية االتصاال مدة والية الرؤساء ونوا

تعيني  يف سب ضمن مدة الواليةال حتُ  (كنائب رئيس مثًال) ييناتأحد التع يف أن مدة الوالية 5
م(رئيس مثًال) آخر   ؛وأنه ينبغي اختاذ خطوات إلجياد نوع من االستمرارية بني الرؤساء ونوا

 

 

  
                                            

 .إفريقيا واألمريكتان والدول العربية وآسيا واحمليط اهلادئ وكومنولث الدول املستقلة وأوروبا  2



  المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 422

خالهلا  مدة الوالية الفرتة الواقعة بني مؤمترين عامليني لتنمية االتصاالت اليت انُتخب يف أال ُحتسب 6
 االتفاقية؛ من 244 نائب رئيس طبقاً للرقمرئيس أو 

يكون  وال، 2010لعام  املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالتأن حساب مدة الوالية يبدأ اعتباراً من  7
 بأثر رجعي،

 القطاع وأعضاء األعضاء الدول يدعو

مبهامهم  مقطاع تنمية االتصاالت، ودعم وتسهيل قيامه يف إىل دعم مرشحيهم الناجحني هلذه املناصب
 املناصب. خالل مدة توليهم هذه
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 )2014، ديب يف املراَجع( 61 بالقـرار 1ملحـق ال

 نوابهمو االتصاالت  تنميةإجراءات تعيين رؤساء لجان الدراسات التابعة لقطاع 
 ونوابه االتصاالت لتنميةالفريق االستشاري رئيس و 

لعاملي املؤمتر ارؤساء الواجب شغلها معروفة قبل انعقاد عموماً، تكون مناصب الرؤساء ونواب ال 1
 االتصاالت. لتنمية

شجيع تعيني الرؤساء ونواب الرؤساء، ينبغي ت يف االتصاالت املؤمتر العاملي لتنميةوملساعدة  أ ) 
االتصاالت  لتنميةالدول األعضاء وأعضاء القطاع وجلان الدراسات املعنية أو الفريق االستشاري 

ر العاملي املؤمتاملرشحني املناسبني قبل افتتاح ب (BDT) االتصاالت تنميةمدير مكتب  الغإبعلى 
 أسبوعني. ، على أال تقل هذه املدة عنثالثة أشهريُفّضل أن تكون مبدة  االتصاالت لتنمية

 مسبقة شاوراتم إجراء االتصاالتتنمية  قطاع ألعضاء ينبغي املناسبني، املرشحني حتديد عند )ب
  .الرتشيح هذا خبصوص حمتمل رفض ألي تفادياً  ية،ناملع العضو/الدولة اإلدارة مع

حني على بتعميم قائمة باملرشمكتب تنمية االتصاالت  يقوم املتلقاة، وعلى أساس االقرتاحات )ج
كل مرشح    مبؤهالت اً الدول األعضاء وأعضاء القطاع. وينبغي أن يرفق بقائمة املرشحني بيان

 .ذا القرار 2 امللحق يف كما هو مبني

 فود،هذا اخلصوص، ينبغي دعوة رؤساء الو  يف واستنادًا إىل هذه الوثيقة وما يرِد من تعليقات )د 
م كقائمة موحدة مب ، إىل إعداداملؤمتروقت مناسب أثناء  يف  لجانل ونواب رؤساء رؤساءن يسمو

االتصاالت،  يةتنممدير مكتب  ، بالتشاور معوللفريق االستشاري لتنمية االتصاالت الدراسات
 ائية. االتصاالت للموافقة عليها بصفة املؤمتر العاملي لتنميةوثيقة إىل  يف لتقدميها

اءة ني أو أكثر بكفحالة وجود مرشحَ  يف ينبغي مراعاة ما يلي عند وضع القائمة املوحدة: )ه 
اء القطاع عضاء أو أعضمتساوية لوظيفة رئيس واحدة، ينبغي تفضيل املرشحني من الدول األ

 تنميةللجان الدراسات والفريق االستشاري املعينني لرؤساء الاليت هلا أو الذين هلم أقل عدد من 
 االتصاالت.
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اإلطار املذكور أعاله، يتم التعامل معها على أساس كل  يف األوضاع اليت ال ميكن النظر فيها 2
 االت.االتص املؤمتر العاملي لتنمية يف حالة على حدة

اء إنشاء جلنة دراسات جديدة متاماً، يكون من الالزم إجر  مثالً  العاملي لتنمية االتصاالت وإذا قرر املؤمتر
 التعيينات الالزمة. املؤمتر إلجراء يف مناقشات

االتصاالت  تنميةلتطبيق هذه اإلجراءات بالنسبة للتعيينات اليت يقررها الفريق االستشاري  ينبغي 3
 ).) هلذا املؤمتر2014ديب،  يف املراَجع( 24(انظر القرار  املفوضة إليه مبوجب السلطة

م اليت ختلوُتشغَ  4  بقًا ملا جاءط مؤمترينالفرتات الواقعة بني  يف ل مناصب الرؤساء ونوا
 االتفاقية. من 244 الرقم يف
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 )2014ديب،  يف املراَجع( 61بالقـرار  2 ملحـقال

 اء ونوابهممؤهالت الرؤس

 من االتفاقية على ما يلي: 242ينص الرقم 
 تعيني الرؤساء ونواب الرؤساء معايري الكفاءة ومتطلبات التوزيع اجلغرايف يف "... وتراعى، بوجه خاص،

 ."فعاليةاملنصف، وكذلك ضرورة تشجيع البلدان النامية على املشاركة على حنو أكثر 
رؤساء ينبغي وجود متثيل مالئم بني الرؤساء ونواب ال املقام األول، يف املذكورة أدناه مراعاة املؤهالتومع 

والبلدان  اجلزرية والبلدان النامية غريأقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية  للبلدان النامية شاملةً 
ا مبرحلة انتقالية.  اليت متر اقتصادا

 جلان الدراسات ، ذات أمهية عند تعيني رؤساءمجلة أمور يف ة،وفيما يتعلق بالكفاءة، تبدو املؤهالت التالي
م  :ونوا

 املعرفة واخلربة؛ –
 جلنة الدراسات املعنية؛ يف املتواصلةاملشاركة  –
 املهارات اإلدارية؛ –
 3؛التواجد –
 .أعمال جلنة الدراسات يف الةالفعّ املشاركة  -

 االتصاالت تنميةلالفريق االستشاري  رئيسعند تعيني  ، ذات أمهيةمجلة أمور يف وتبدو املؤهالت التالية،
 :ونوابه

 املعرفة واخلربة؛ –
 صفة خاصة؛االتصاالت ب تنميةأنشطة االحتاد بصفة عامة وأنشطة قطاع  يف املتواصلةاملشاركة  –
 

  
                                            

م قدرة   3 من العوامل األخرى اليت يتعني النظر فيها عند تعيني رؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاري ونوا
 املرشح على التواجد حىت انعقاد املؤمتر العاملي التايل لتنمية االتصاالت.
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 املهارات اإلدارية؛ –

 3.التواجد –

شارة خاصة إىل االتصاالت إ تنميةمكتب السرية الذاتية اليت يعممها مدير  معلوماتوينبغي أن تتضمن 
 .الذكر املؤهالت آنفة
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 )2014ديب،  يف املراَجع( 61بالقـرار  3 ملحـقال

 طاعق دراسات لجان رؤساء نواب من األمثل العدد تعيين بشأن توجيهية مبادئ
 االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق رئيس ونواب االتصاالت تنمية

 اناإلمك قدر يُراعى أن ينبغيمن االتفاقية،  242) والرقم 2010 غواداالخارا،( 166 للقرار اً وفق 1
ة التوزيع اجلغرايف املنصف، واحلاجة إىل تشجيع البلدان النامية على املشاركو  الكفاءة متطلبات عملياً 

 .فعاليةعلى حنو أكثر 

 موارد استخدام تة،املثب الكفاءة توفر ضرورة مراعاة ومع اإلدارة، فريق اختيار أو تعيني عند ينبغي 2
 العدد تعيني بضرورة الوقت نفس يف اإلقرار مع القطاع، وأعضاء األعضاء الدول من ممكن عدد أكرب
 الكفاءةب تّتسم بصورة أعماهلا وتسيري الدراسات جلان إدارة أجل من الرؤساء نواب من فقط الالزم

 .املتوقعني العمل مجوبرنا اهليكل مع اتساقاً  والفعالية،

ل إىل نائبني يص الرؤساء نواب من املناسب العدد حتديد يف عامالً  يكون أن العمل حلجم ينبغي 3
تنمية ل االستشاري الفريق اختصاصات جوانب جبميع املتعلقة األعمال سري لضمانمن كل منطقة 

 .وافٍ  بشكل الدراسات وجلاناالتصاالت 

 التوزيع مبدأ يراعي مبا معقوالً  إدارة أي تقرتحهم الذين الرؤساء ابنو  عدد جمموع يكون أن ينبغي 4
 .املعنية األعضاء الدول بني فيما للمناصب املنصف اجلغرايف
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 التابعة األخرى رقةواألف الدراسات وجلان االستشارية األفرقة يف اإلقليمي التمثيل يُراعى أن ينبغي 5
 نم أكثر يشغل أن واحد لفرد بالتايل جيوز وال ،)يقـررمن  2رة الفق يف (كما هو مبني الثالثة للقطاعات
 أن فرد ألي جيوز وال القطاعات، من قطاع أي يف واللجان األفرقة هذه يف رئيس كنائب  واحد منصب
 4.استثنائية حاالت يف إالّ  قطاع من أكثر يف رئيس نائب منصب يشغل

 عن غيبوات مرشحني اختيار تفادي عموماً  ينبغي الرؤساء، نواب انتخاب بإعادة يتعلق فيما  6
 .لسائدةا الظروف مراعاة مع السابقة، الدراسة فرتة خالل األقل على االجتماعات نصف يف املشاركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                            

ة معينة من جلان أو للجن هذه الفقرة أي نائب رئيس لفريق استشاري معني يف ينبغي أال مينع املعيار املذكور  4
الدراسات من شغل منصب الرئيس أو نائب الرئيس لفرقة عمل أو منصب املقرر أو مساعد املقرر ألي فريق 

 للقطاع. ضمن والية هذا الفريق االستشاري أو هذه اللجنة التابعني
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 )2014، ديب يف املراَجع( 62رار ـقال

 مشاكل القياس المتعلقة بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية

 )،2014 ،ديبنمية االتصاالت (إن املؤمتر العاملي لت

 إذ يذكر

ياس مشاكل الق بشأن) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت 2012 ،ديب يف املراَجع( 72بالقرار  أ ) 
ري مديبني إىل التعاون الوثيق  يدعووالذي  (EMF)املتعلقة بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية، 

 ؛1النامية البلدانإىل بالنسبة  ألمهيتهنظراً لتنفيذ هذا القرار  املكاتب الثالثة

ت التعرض البشري للمجاالبشأن  ملؤمتر املندوبني املفوضني )2010(غواداالخارا،  176قرار بال )ب
 ،وقياسها الكهرمغنطيسية

 اعتباره يف وإذ يضع

 تالتأثريات احملتملة من جراء التعرض للمجاال للمعلومات بشأنأن هناك حاجًة ماسًة  أ ) 
 الكهرمغنطيسية على البشر بغرض محايتهم من هذه التأثريات؛

لبشري جمال وضع منهجيات القياس لتقييم التعرض ا يف أن هناك عدداً من اهليئات الدولية البارزة ب)
التصاالت مع الكثري من هيئات تقييس ابالفعل للمجاالت الكهرمغنطيسية وأن هذه اهليئات تتعاون 

 االحتاد، يف تصاالتومنها قطاع تقييس اال

 

 
  

                                            
ا والبلدان االساحلية والبلدان النامية غري تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية  1 ليت متر اقتصادا

 مبرحلة انتقالية.
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 يدرك وإذ

االت الكهرمغنطيسية على الصحة تثري الشكوك  أ )  أن بعض املنشورات واملعلومات عن تأثريات ا
تقييس  تساؤالت إىل قطاعبمما جعل هذه البلدان تتوجه  ،البلدان النامية يف سيما بني السكان ال

 ؛االتصاالت وحالياً إىل قطاع تنميةاالتصاالت 

 النامية البلدان يف سيما ال السكانلدى  جيعلعدم وجود معلومات كافية أو لوائح مناسبة  أن )ب
 الكافية، ريغ املعلومات وتؤدي. صحتهم على الكهرمغنطيسية للمجاالت التعرض أثر بشأنشواغل 
 الراديوية؛ التجهيزات لنشر الشديدة معارضتهم إىل األحيان بعض يف واخلاطئة

 بالقدر حيظ مل طيسيةالكهرمغن للمجاالت البشرفيما يتعلق بتعريض  باليد احملمولة ألجهزةاتأثري  أن )ج
 أكرب بقوةية الكهرمغنطيس للمجاالتقد يعّرض املستعمل  احملمول اهلاتفوأن  املعلومات العامة، من الكايف
 القاعدة؛ طاتاحمل من

 إىل باهظة نطيسيةالكهرمغ للمجاالت البشري التعرض تقييم يف املستعملة التجهيزات تكلفة أن ) د
 عليها؛ احلصول النامية البلدان من كثري  على ويصعب كبري  حد

 الرتددات لطاقة شريالب التعرض حدود ملراقبة النامية البلدان يف التنظيمية للهيئات املاسة احلاجة ) ه
 ؛املختلفة للخدمات رتخيصال أجل من احلدود ذه الوفاء بضمان مطالبة اهليئات هذه وأن الراديوية،

 ذيوال القضية، هذه بشأن االتصاالت تقييس لقطاع 5 الدراسات جلنة إطار يف اجلاري العمل ) و
 ،بفعالية القضية ذهه مع التعامل على النامية البلدانملساعدة  ميسورة،بتكلفة  عملي دليل حتديث يشمل
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 أن يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت يقرر

بالتعاون الوثيق مع ، و )2012 ديب،( 72 القرارحتياجات البلدان النامية واتساقًا مع جوهر استجابًة ال
 يلي: مكتب تقييس االتصاالت بأن يقوم مباو  الراديوية االتصاالت مديري مكتب

لسرعة  حدود املوارد املتاحة، يف ،إعطاء األولوية الالزمة هلذا املوضوع ورصد االعتمادات الضرورية 1
 القرار؛ هذا تنفيذ

النامية وهيئات التنظيم لديها (على املستوى  البلدانمتطلبات  2.2حيدد الناتج ضمان أن  2
أعمال  يف الدراسات حول هذا املوضوع واملشاركة بفعالية يف واملسامهة ،اإلقليمي) بالنسبة إىل هذا القرار
ذا الشأن دمي مسامهات ة وتقييس االتصاالت، وتقاالتصاالت الراديوي يقطاع يف جلان الدراسات املعنية 

ذا الشأن مع أي مقرتحات يراها ضرورية إىل جلنة الدراسات  لقطاع تنمية  2خطية عن نتائج أعماله 
 ،االتصاالت

 2 جلنة الدراسات يكلف

قطاع تقييس ل 5بالتعاون مع جلنة الدراسات  ،7/2ذلك املسألة  يف ، مبااملسائل املسندة إليهايف إطار 
 األهداف التالية: ، لتحقيققطاع االتصاالت الراديويةل 6و 5و 1تصاالت وجلان الدراسات اال

 ذلك يف امب كتيب،  وضع يف وخصوصاً  االتصاالت تقييس لقطاع 5 الدراسات جلنة مع التعاون '1'
 واعتبار طيسية،الكهرمغن للمجاالت البشري التعرض قضايا بشأن للتنفيذ، التوجيهية املبادئ
 عليا؛ لويةأو  ذلك

ال  يف إعداد تقرير سنوي عن تقدم األعمال '2'  ؛للمسائل املسندة إليها بالنسبةهذا ا

 تنظيم أي حلقات دراسية حول هذا املوضوع؛ يف املسامهة '3'
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استعمال منشورات قطاع تقييس االتصاالت بشأن حتقيق التوافق  دليلإعداد  يف املسامهة '4'
قياسات ، وضرورة أن جيري الاملنشورات املتعلقة مبنهجيات القياسالكهرمغنطيسي والسالمة و 

 ،ألنظمةا ومواصفات "مهندس الراديو املؤهل" يف "مهندس راديو مؤهل" واملعايري الالزم توافرها

 يدعو الدول األعضاء

ال لضمان  يف ومصنعي األجهزة املتنقلةإىل إجراء استعراض دوري ألداء املشغلني  م متثاهلاهذا ا
 .لكفالة االستعمال اآلمن للمجاالت الكهرمغنطيسية ،توصيات االحتاد للمواصفات الوطنية أو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 433 المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 

  )2014ديب،  يف املراَجع( 63القـرار 

 لى اإلصدارإتوزيع عناوين بروتوكول اإلنترنت وتسهيل االنتقال 
 1الناميةالبلدان  في )IPv6( السادس من بروتوكول اإلنترنت

 ،)2014ديب، (ملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت إن ا

 إىل يشري إذ

) 2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 102 والقرار) 2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 101 القرار ) أ 
 ؛املفوضني املندوبني ؤمترمل) 2010غواداالخارا، ( 180 والقرار

 ؛(WTDC) االتصاالت تنميةل العاملي للمؤمتر) 2010 ،بادآ حيدر( 63 القرار )ب

 ؛االتصاالت لتقييس العاملية للجمعية) 2012، ديب يف املراَجع( 64 القرار )ج

 تكنولوجيا/االتصاالت لسياسات خامسال العاملي منتدىلل )2013(جنيف،  3الرأي  ) د
WTPF) لعام واالتصاالت املعلومات  اإلصدار نشر أجل من القدرات بناء دعم ، بشأن2013 (13
 ؛(IPv6) اإلنرتنت بروتوكول من السادس

 تكنولوجيا/االتصاالت لسياسات مسااخل العاملي منتدىلل )2013(جنيف،  4 الرأي ) ه
WTPF) لعام تواالتصاال علوماتامل  بروتوكول منالسادس  اإلصدار تبين دعم ، بشأن2013 (13

 ؛منه الرابع اإلصدار من واالنتقال اإلنرتنت

 الرابع اإلصدار نم االنتقال موضوعالتابع للمجلس بشأن  عملال فريقتوصل إليها اليت  نتائجال ) و
 ؛نرتنتاإل بروتوكولمن  السادس اإلصدار ىلإ

 األعوام مدار ىعل نرتنتاإل بروتوكول من السادس اإلصدار اعتماد حنو حتقق الذي اجلزئي التقدم ) ز
 ؛املاضية القليلة

  
                                            

ا   1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 صبحأ نهم السادس اإلصدار ىلإ من بروتوكول اإلنرتنت الرابع راإلصدا من االنتقال تعجيل أن )ح
 ،نرتنتاإل جمتمع يف املعنيني املصلحة وأصحاب القطاع وأعضاء األعضاء للدول بالنسبة اليوم هامة لةأمس

 يعرتف وإذ

موارد أساسية ذات أمهية جوهرية من أجل تطور شبكات  (IP) أن عناوين بروتوكول اإلنرتنتب أ ) 
املعلومات واالتصاالت القائمة على بروتوكول اإلنرتنت ومن أجل اقتصاد العامل  االت/تكنولوجيااالتص

 وازدهاره؛

 ؛الرابع كثرياً من البلدان تعتقد أن هناك اختالالت تارخيية تتصل بتوزيع عناوين اإلصداربأن   ب)

ن اإلصدار ول إىل عناويوالتحالرابع من اإلصدار بأسرع ما ميكن أن الضرورة تقضي باالنتقال ب ج)
ذا الصدد؛لالو للمطالب ونشرها نظراً السادس املتاحة جلميع البلدان   حتياجات العاملية 

 حمددة زمنية ةوفرت  متخصصة تقنية مساعدة إىل حباجة تزال ال النامية البلدانهناك عدداً من  أنب ) د
 بعض البلدان األخرى، يف على الرغم من التقدم اجلزئي احملرز االنتقال، هذا إلجراء

 احلسبان يف وإذ يضع

 ،قنيةتعملية االنتقال ألسباب  يف ن العديد من البلدان النامية تشهد بعض التحديات اليومأ

 يقـرر

رتنت مع مجيع نعزيز تبادل اخلربات واملعلومات املتعلقة باعتماد اإلصدار السادس من بروتوكول اإلت
دف توحيد اجلهود أ االحتاد  املسامهات اليت تعزز من جهودتوفري املشرتكة وضمان صحاب املصلحة 

 ،لدعم هذا االنتقال
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 (BDT) مدير مكتب تنمية االتصاالتيكلف 

 الصدد وخصوصاً  هذا يف االتصاالتمبواصلة التعاون والتنسيق الوثيق مع مدير مكتب تقييس  1
ن بروتوكول م اإلصدار السادستقال إىل بشأن االنمواصلة األنشطة اجلارية لتسهيل عملية إذكاء الوعي 

 ؛وتقدمي املعلومات الالزمة املتعلقة بأنشطة التدريب ،األعضاءونشره فيما بني مجيع  اإلنرتنت

بروتوكول ن مبالتعاون مع املنظمات ذات الصلة بشان بناء القدرات املتعلقة باإلصدار السادس  2
 ؛النامية انالبلد ىل احتياجاتإجل االستجابة أنرتنت من اإل

ذا الصدد و إبتقدمي تقرير سنوي  3  القادم ؤمتر العامليىل املإىل جملس االحتاد عن التقدم احملرز 
 ؛لتنمية االتصاالت

 اإلصدار إىل اللالنتق الالزمة والسياسات التنظيمية األطر لتكييف توجيهية مبادئ بوضع 4
 ونشره، (IPv6) اإلنرتنت بروتوكول من السادس

 األعضاء ولالد يدعو

إىل تنسيق وجرد، حسب الضرورة، عناوين بروتوكول اإلنرتنت املستعملة داخل أراضيها، ألغراض  1
 التقييم والتطوير والرصد؛

 وخصوصاً  نرتنتالسادس من بروتوكول اإلإىل اإلصدار ىل مواصلة حتفيز وتشجيع االنتقال إ 2
األكادميية اهليئات اص و اخلهيئات القطاع احلكومية و تشجيع املبادرات الوطنية وتعزيز التفاعل مع اهليئات 

تمع املدين بغرض تبادل التجارب واخلربات واملعارف  ؛ومنظمات ا

 اخلاص لقطاعا ومؤسسات احلكومية الوكاالت من واملديرين التقنيني تدريب على التشجيع إىل 3
ا مم املختربات، يف وعملياً  نظرياً  ،(IPv6) اإلنرتنت بروتوكول من السادس استعمال شبكات اإلصدار على

م؛ على تنفيذه يبني هلم كيفية  شبكا
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م إتاحة أمهية بشأن املوردين وعيإذكاء  إىل 4  كولبروتو  من السادس اإلصداربواسطة  خدما
 ؛(IPv6) اإلنرتنت

 اإلصدار تدعم اليت (CPE)العمالء  منشآت عداتمب السوق تزويد على املصنعني تشجيع إىل 5
 ؛(IPv4)منه  الرابع إىل جانب اإلصدار (IPv6) اإلنرتنت بروتوكول من سادسال

املعنيني  ةاملصلح وسائر أصحاب اخلدمات وموردي اإلنرتنت خدمات موردي بني التعاون تعزيز إىل 6
 االنتقالية. الفرتة لتقصري
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 )2014ديب،  يف املراَجع( 64القـرار 

 هلكي خدمات االتصاالت/ملي/مستمستع ودعمحماية 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 )،2014، ديباملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ( إن

 اعتباره يف إذ يضع

من دستور االحتاد الدويل لالتصاالت اليت تنص على أن من أغراض االحتاد  9، الرقم 1املادة  أ ) 
ج أوسع مشو  ابع العاملي تناول مسائل االتصاالت نظراً للط يف الً الرتويج على الصعيد الدويل العتماد 

 املعلومات؛ الذي يتسم به اقتصاد املعلومات وجمتمع

من الدستور اليت تنص على أن غرض قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد  127، الرقم 21املادة  ب)
ل التقنية بشأن املسائ الدويل لالتصاالت هو تقدمي املشورة، وإجراء الدراسات أو رعايتها، عند اللزوم،

 العامة؛ واالقتصادية واملالية واإلدارية والتنظيمية ومسائل السياسة

تمع املعلومات اليت تنص على أن على ه)  13الفقرة  ج) من خطة عمل جنيف للقمة العاملية 
 احلكومات أن تواصل حتديث قوانينها احمللية اخلاصة حبماية املستهلك حبيث تستجيب للمتطلبات

تمع  املعلومات؛ اجلديدة 
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الدول األعضاء من لوائح االتصاالت الدولية اللذين يدعوان  4من املادة  5.4و 4.4الفقرتني  د )
ة ودقيقة املرخص هلا ملعلومات جمانية وشفافة وحمدث التشغيل وكاالت إىل تعزيز سياسات لضمان تقدمي

 التجوال الدويل والشروط املطبقة ذات الصلة إىل أسعار ذلك يف االتصاالت الدولية مبا خدماتبشأن 
 الزائرين خبدمات وتشجيع التدابري اليت تكفل تزويد املستعملنيالوقت املناسب،  يف املستعملني النهائيني،

 اتصاالت للتجوال الدويل تتسم مبستويات مرضية من اجلودة،

 احلسبان يف وإذ يأخذ

من خطة عمل  6وجيم 5تنسيق والتسهيل خلطي العمل جيموالية االحتاد للعمل بوصفه جهة ال أ ) 
تمع  املعلومات؛ جنيف للقمة العاملية 

أن املبادئ األساسية للعالقات مع املستهلك واملستعمل تشمل التعليم والتوعية بشأن االستهالك  ب)
جانب  التعاقد، إىل يف واالستعمال املناسب للمنتجات واخلدمات، لضمان حرية اخليار واإلنصاف

معلومات واضحة ومالئمة بشأن خمتلف املنتجات واخلدمات، على أساس التوصيف الصحيح من حيث 
 الكميات واخلصائص والتكوين والنوعية والسعر؛

ه أن االقتصاد الرقمي، وهلذا السبب فإن من املعرتف ب يف أن املعلومات هي املدخالت الرئيسية ج)
 ة؛شخصية عرب احلدود يتطلب مراعاة القوانني واللوائح الوطنيتدفق بيانات املستهلك واملستعمل ال

أن التقرير املعنون "إنفاذ قوانني االتصاالت: تقرير ومبادئ توجيهية عن أفضل املمارسات"،  د )
ة اقرتاح مبادئ توجيهي يف ، ميثل خطوة أوىل1/1-18 ، والذي قدمه مقرر املسألة2010 عام يف الذي نشر

 املستعملني؛ ح محايةمن أجل إنفاذ لوائ

 يقدمها اليت املعلومات وجودة مستوى بزيادة تسمح املعلومات بشفافية املتعلقة السياسات أن ) ه
 واملستهلكني؛ للمستعملني املشغلون
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ا ينبغي أن تضمن نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل االتصاالت/تكنولوجيات  ) و أن السياسات ذا
 وف استخدام مماثلة لظروف استخدام باقي املستهلكني واملستعملني؛ظر  يف املعلومات واالتصاالت

أنه فيما يتعلق خبدمات التجوال الدويل، قد تكون هناك عالقة عكسية بني كمية وجودة  ) ز
 املعلومات املقدمة إىل املستهلكني واملستعملني وبني األسعار املدفوعة مقابل هذه اخلدمات،

 ة االتصاالتيقرر أن يكلف مدير مكتب تنمي

يتعلق  أن يواصل دعم العمل اهلادف إىل إذكاء الوعي لدى صانعي القرارات فيماب 1
يتعلق بأمهية  باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وكذلك بني الوكاالت التنظيمية فيما

الرسوم بشأن و إطالع املستعملني واملستهلكني على اخلصائص األساسية والنوعية واألمن  يف االستمرار
خمتلف اخلدمات اليت يقدمها املشغلون، واستحداث آليات محاية أخرى لتيسري ممارسة املستهلكني 

 واملستعملني حلقوقهم؛

االت البالغة األمهية لوضع السياسات أو ب 2 أن يتعاون مع الدول األعضاء من أجل حتديد ا
 واملستعملني؛ األطر التنظيمية حلماية املستهلكني

أن يواصل التنسيق مع قطاع تقييس االتصاالت بشأن موضوعات من قبيل جودة اخلدمة ب 3
 واألمن؛ واجلودة املتصورة

ستهلك جمال محاية امل يف مع املنظمات الدولية والكيانات األخرى الضالعة العالقاتأن يعزز ب 4
 واملستعمل؛

 ا،واملستهلكني لديه بدعوة املناطق املعنية بإنشاء رابطات للمستعملني النهائيني 5
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 حيث الدول األعضاء

على أن تستحدث وتنهض بسياسات تشجع تزويد املستعملني النهائيني باملعلومات عن  1
خصائص خدمات االتصاالت اليت يقدمها خمتلف املوردين، مع إيالء أمهية خاصة إىل السياسات اليت 

 ااالتصاالت الدولية مب خدماتمعلومات جمانية وشفافة وحمدثة ودقيقة بشأن تيسر توفري 
الوقت  يف أسعار التجوال الدويل والشروط املطبقة ذات الصلة إىل املستعملني النهائيني، ذلك يف

 املناسب؛

التدابري اليت تكفل تقدمي خدمات اتصاالت تتسم مبستويات مرضية من اجلودة، تدعم على أن  2
 الدويل؛ إطار التجوال يف مستعملني الزائرينسيما فيما يتعلق خبدمات االتصاالت املقدمة لل ال

ناء القدرات لبعلى أن تقدم مدخالت تسمح بنشر أفضل املمارسات والسياسات اليت تنفذها  3
من أجل وضع السياسات العامة ذات الصلة والتدابري القانونية والتنظيمية والتقنية اليت تتناول محاية 

ضعها االحتاد مع أخذ املبادئ التوجيهية والتوصيات اليت يني، البيانات الشخصية للمستهلكني واملستعمل
 ،بعني االعتبار، حسب االقتضاء

 يدعو أعضاء قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت

ا فيما يتعلق بتنفيذ  إىل أن يسامهوا مبدخالت تسمح بنشر أفضل املمارسات والسياسات اليت ينفذو
يضعها  االعتبار املبادئ التوجيهية والتوصيات اليت يف واملستعمل، آخذينسياسات محاية املستهلك 

 االحتاد.
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 )2010آباد،  (حيدر 65القـرار 

 الصحية الرعاية خدمات النفاذ إلى تحسين
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا باستعمال

 
 )2014(ألغاه املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 

 
 )54القرار  اه يف(أُدرج حمتو 
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 )2014، ديب يف املراَجع( 66رار القـ

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتغير المناخ

 ،)2014 ،ديبإن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 رإذ يذكّ 

 بيئة؛اية المح يف ) ملؤمتر املندوبني املفوضني حول مسامهة االتصاالت1994 (كيوتو، 35 بالقرار ) أ 

 لوجياتكنو /االتصاالت دور عن املفوضني، املندوبني ملؤمتر) 2010 غواداالخارا،( 182 القرارب )ب
 البيئة؛ ومحاية املناخ تغري بشأن واالتصاالت املعلومات

 االتصاالت أنب يعرتف الذي 2012دورته لعام  يف الذي اعتمده جملس االحتاد 1353 قراربال )ج
 التنمية لتحقيق 1النامية والبلدان املتقدمة للبلدان أساسية عناصر هي التصاالتوا املعلومات وتكنولوجيا
 أن ينبغي ليتا اجلديدة األنشطة بتحديد املكاتب، مديري مع بالتعاون العام، األمني ويكلف املستدامة،
 تاالتصاال لخال من املستدامة التنمية حتقيق سبيل يف النامية البلدان لدعم االحتاد ا يضطلع

 ؛واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيا

 يئةالب بشأن املعلومات تمع العاملية القمة عن الصادرة جنيف عمل خطة من 20 بالفقرة )د 
 بالكوارث تنبؤلل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تستعمل رصد أنظمة إقامة إىل الداعية اإللكرتونية
 النامية؛ البلدان على خاصة آثارها صدور  اإلنسان يسببها اليت والكوارث الطبيعية

 

 

  
                                            

ا امية غري الساحلية والبلدان اليت متتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان الن 1 ر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت دور بشأن ،هلذا املؤمتر) 2014ديب،  يف املراَجع( 34 بالقرار ) ه
يف من ويف عمليات اإلنقاذ واإلغاثة والتخف حبدوثها املبكر واإلنذار للكوارث التأهب يف واالتصاالت

 ؛آثارها والتصدي هلا

، )2007(جنيف،  الراديوية لالتصاالت العاملي للمؤمتر (Rev. WRC-12) 673 رقم ربالقرا )و 
 ألرصادلعاملية لا نظمةامل مع بالتعاون األرض رصد تطبيقات أجل من الراديوية االتصاالت استعمال بشأن
 ؛(WMO) اجلوية

 ،)2007 ديسمرب 3-14 ةلفرت ا يف إندونيسيا، ،بايل( املناخ بتغري املعين املتحدة األمم مؤمتر بنواتج )ز 
 املناخ تغري ابأسب من سبباً  بوصفها واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا دور على الضوء سلطت اليت

 واحد؛ آن يف الصلة ذات للتحديات التصدي يف حامساً  وعنصراً 

 ، بشأن(WTSA) االتصاالت لتقييس العاملية للجمعية) 2012 ديب، يف املراَجع( 73 بالقرار )ح
 باالحتاد االتصاالت تقييس قطاع دور حيدد الذي املناخ، وتغيري والبيئة واالتصاالت املعلومات كنولوجيات
ال؛ هذا يف  ا

 املعلومات بشأن تكنولوجيا االتصاالت تنمية لقطاع 2 الدراسات للجنة 24/2 نتائج املسألة )ط
 بشأن استعمال االتصاالت تنمية قطاعل 2 الدراسات للجنة 1/2-22املناخ واملسألة  وتغري واالتصاالت

 تجابةآثارها واالس للكوارث وختفيف التأهب أجل من واالتصاالت املعلومات االتصاالت/تكنولوجيا
 لقطاع تنمية االتصاالت بشأن اسرتاتيجيات 1 للجنة الدراسات 24/1الكوارث واملسألة  حاالت يف

 االت؛واالتص املعلومات تكنولوجيا/تصاالتمواد خملفات اال من السليم التخلص أجل من وسياسات

 أن االحتاد دراسات أوضحت حيث ،2009 لعام دورته يف لسا اعتمده الذي 1307 بالقرار )ي
 لتغري التصدي يف األساسي العنصر تكن مل إن احلامسة العناصر من هي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 إضافة الشأن هذا يف دويل اتفاق أي يف تلعبه أن ميكن ذيال والدور التغريات هذه رصد حيث من املناخ
 احلاالت؛ من كثري يف املناخ تغري آثار من التخفيف إىل
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ا بشأن تكنولوجي االتصاالت لسياسات الرابع العاملي للمنتدى) 2009 لشبونة،( 3 بالرأي )ك
 ذلك يف مبا الكثرية، جبوانبه املناخ بتغري املرتبط العمل أمهية أبرز الذي ،املعلومات واالتصاالت والبيئة

 تكنولوجيا داتمع خملفات من التخلص دراسة ضرورة إىل باإلضافة األغذية، لتوزيع العاملية املشكالت
 بيئياً؛ مأمونة بطريقة تدويرها وإعادة واالتصاالت املعلومات

 7-16 دامنارك،ال ن،كوبنهاغ( يف قدعُ  الذي املناخ بتغري املعين املتحدة األمم مؤمتر بنتائج )ل
 ؛)2009 ديسمرب

 املؤمتر واعتماد رتونية،واإللك الكهربائية للمخلفات بيئياً  السليمة باإلدارة املتعلق نريويب بإعالن )م 
 اليت اإللكرتونية، للمخلفات بيئياً  السليمة اإلدارة أجل من العمل خلطة بازل اتفاقية يف لألطراف التاسع
 النامية؛ نالبلدا احتياجات على تركز

 تكنولوجيا/االتصاالت دور بشأن ،االتصاالت لتقييس العاملية للجمعية) 2012 ديب،( 79 بالقرار )ن 
 املعلومات ولوجياوتكن االتصاالت أجهزة عن الناجتة اإللكرتونية املخلفات إدارة يف واالتصاالت املعلومات
 معاجلتها؛ وطرائق فيها والتحكم

 والبيئة تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا بشأن الدولية الندوات يف فعلبال ُأحرز الذي التقدمب )س
 طاقن أوسع على عنها املنبثقة النتائج نشر خالل من 2العامل من خمتلفة أحناء يف عقدت اليت املناخ وتغري
 ممكن؛

، "املناخ تغريو  البيئة" بشأن االحتاد يف االتصاالت تقييس لقطاع 5 الدراسات جلنة أعمال نتائجب )ع 
 املناخ تغري لىع واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا آثار تقييم منهجيات دراسة عن املسؤولة وهي اللجنة
ا من اليت التصميم منهجيات دراسة عن كذلك  واملسؤولة  التكنولوجيا، هلذه البيئية اآلثار من احلد شأ

 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا وجتهيزات مرافق تدوير مثل

 
 

  
                                            

 كيتو، ويف ،2008 يونيو 18و 17 يف املتحدة، اململكة لندن، ويف ،2008 أبريل 16و 15 يف اليابان، كيوتو،  يف  2
 2 يف مصر، القاهرة، ويف ،2009 سبتمرب 23 يف االفرتاضية، سيول وندوة ؛2009 يوليو 10 إىل 8 من اإلكوادور،

 ،2011 سبتمرب 19 يف مجهورية كوريا، ول،يس ويف ،2011 يوليو 8و 7 يف غانا، أكرا، ويف ،2010 نوفمرب 3و
 .2012 مايو 31 إىل 29 من كندا،  مونرتيال، ويف
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 املواردتخدام البيئة وكفاءة اس يراعي اقتصاد بناء" بشأن قصراألُ  يف الصادرة العمل إىل الدعوةب )ف
 لإلدارة مكنيت كعنصر واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا" عناالحتاد  عمل ورشة يف املعتمدة ،"املائية
 ؛2013 أبريل 14-15 يف مصر قصر،األُ  يف قدتعُ  اليت" للمياه الذكية

 واالتصاالت وماتاملعل بتكنولوجيا املعين املشرتك التنسيق نشاط إطار يف به املضطلع العمل )ص
 ،لقطاع تقييس االتصاالت 5 الدراسات للجنة التابع املناخ وتغري

 االعتبار يف يضع وإذ

 العاملية االنبعاثات أن قدر (IPCC) املناخ بتغري املعين املتحدة لألمم الدويل احلكومي الفريق أن ) أ 
 آثار من فيها مبا ،1970 عام منذ املائة يف 70 من بأكثر زادت قد (GHG) احلراري االحتباس لغازات
 اجلليدي غطاءال وتقلص والتصحر البحار منسوب وارتفاع الطقس تغري وأمناط العاملي االحرتار على

 الطويل؛ األجل على اآلثار من وغريها

 دولية؛ استجابة ويقتضي البلدان مجيع يهدد ناخامل تغري أن به املعرتف من أن )ب

 رويجالت يف االحتادتؤديه تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ويؤديه  أن ميكن الذي الدور )ج
 املناخ؛ تغري آثار من التخفيف أجل من اخلضراء واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا

ا تكنولوجيا املعلومات واالتصمتكّ دامة واألساليب اليت تأمهية تعزيز التنمية املس د ) االت من حتقيق ن 
 تنمية نظيفة؛

 تتعرض وفوس مؤخراً، ذلك تبعات واكتشفت املاضي، يف لذلك تستعد مل النامية البلدان أن ) ه
  على وتبعاته البحار منسوب ارتفاع تشمل فيما تشمل قد مجة، وأضرار حمسوبة غري ملخاطر البلدان هذه
 النامية؛ البلدان يف الساحلية املناطق من كثري

 ناخامل لتغري للتصدي واضحة أولوية تعطي 2012-2015 لألعوام لالحتاد االسرتاتيجية اخلطة أن ) و
 الغاية؛ هلذه واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا باستخدام
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 الرصد أدوات تعترب السواتل منت على احملمولة عن بُعد لالستشعار الراديوية التطبيقات أن ) ز
 املناخ رصد أجل من (GCOS) املناخ ملراقبة العاملي النظام يستخدمها اليت العاملي الصعيد على الرئيسية
 املناخ؛ لتغري السلبية اآلثار من والتخفيف واستشعارها بالكوارث والتنبؤ

 تغري ديلتح التصدي يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تؤديه أن ميكن الذي الدور أن )ح
 وتطبيقات زةأجه استحداث: احلصر ال املثال سبيل على تشمل األنشطة من واسعة جمموعة يشمل املناخ

 الطاقة؛ استهالك يف ةبالفعالي تتميز عمل أساليب ووضع الطاقة؛ استهالك يف بالفعالية تتميز وشبكات
 الطقس؛ صدر  ذلك يف مبا البيئة، مراقبة أجل من عن بُعد لالستشعار وأرضية ساتلية منصات وإنشاء

 الدعم وتوفري اخلطرية الطقس بأحداث اجلمهور حتذير يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا واستخدام
 املعونة؛ تقدم اليت احلكومية غري واجلهات للحكومات االتصاالت جمال يف

بشأن  ،(ITU-T)االحتاد  يف االتصاالت تقييس قطاع عن الصادرة ITU-T L.1000 التوصية )ط
 تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا وأجهزة املتنقلة للمطاريف كحل  العاملي الطاقة وشاحن كّيفم

 ياتكنولوج سلع يف النادرة املعادن تدوير إجراء بشأن ITU-T L.1100 والتوصية يدوياً، احملمولة األخرى
 ،واالتصاالت املعلومات

 كذلكاالعتبار   يف يضع وإذ

ّسد جت اليت ،"إليه نصبو الذي املستقبل " املعنونة ،+20ريو مؤمتر اعتمدها اليت اخلتامية الوثيقة ) أ 
 ة؛البيئي االستدامة وحتقيق املستدامة التنمية طريق على قدماً  املضي إزاء االلتزام جتدد

 بني املعلومات دفقت تيسر واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بأن تسلِّم اخلتامية الوثيقة هذه أن )ب
 لتكنولوجيا،ا هذه إىل الوصول حتسني على العمل مواصلة إىل احلاجة يربز ما وهو واجلمهور، احلكومات

 دويلال التعاون مسامهة إدراك مع الرقمية، الفجوة وسد العريض، النطاق وخدمات شبكات سيما وال
 الصدد؛ هذا يف
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 األمم ظومةمن يف الثالثة مةاملستدا التنمية أبعاد مراعاة تعميم مواصلة إىل دعا +20ريو مؤمتر أن )ج
 إلدماج املناسبة التدابري اختاذ يف تنظر أن املتحدة لألمم املتخصصة الوكاالت إىل وطلب بأسرها، املتحدة
 املتحدة، األمم منظومة ا تضطلع اليت التنفيذية األنشطة مجيع يف والبيئية واالقتصادية االجتماعية األبعاد
 املستدامة، التنمية لتحقيق طلبها، على ناءً ب النامية، البلدان تدعم وأن

 يدرك وإذ

 بنسبة حلراريا االحتباس غازات انبعاثات يف أيضاً  تسهم واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أن ) أ 
 بد وال االتواالتص املعلومات تكنولوجيا استخدامات بازدياد ستزداد النسبة هذه أن إال عالية، ليست
 التجهيزات؛ هذه عن احلراري االحتباس غازات انبعاثات خلفض زمةالال األولوية إعطاء من

 املناخ تغري ثارآ من التخفيف يف كبرية  مسامهة ستساهم واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أن )ب
 التغريات، هذه رصد ذلك يف مبا معها، والتكيف

 يالحظ وإذ

 ذلك يف مبا تواالتصاال املعلومات نولوجياوتك املناخ بتغري املتعلقة واملقبلة اجلارية األعمال ) أ 
 وجلنة االتصاالت تقييس لقطاع 5 الدراسات جلنة مثل لالحتاد، التابعة املعنية الدراسات جلان أعمال

 املعلومات التكنولوجي البيئية اجلوانب دراسة على تركز اليت االتصاالت، تنمية لقطاع 2 الدراسات
 املناخ؛ وتغري كهرمغنطيسيةال بالظواهر يتصل فيما واالتصاالت

 حيث نم الفّعالة العمل أساليب من بوصفها واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استعمال أن )ب
 علوماتامل تكنولوجيا بشأن األوىل االفرتاضية الدولية االحتاد ندوة أوضحت كما  الطاقة، استهالك

 ؛)ورياك  مجهورية ول،يس ،2009 سبتمرب 23( املناخ وتغري واالتصاالت
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 املصلحة صحابوأل القطاعات وألعضاء االحتاد يف األعضاء للدول تتيح بيئة يئة املهم من أن )ج
 املناخ، تغري عن بالبحوث املتعلقة لألغراض عن بُعد االستشعار بيانات على للحصول التعاون اآلخرين
 ؛3العامة وباإلدارة الكوارث، وبإدارة

 بدائل توفر إذ املناخ، تغري من التخفيف يف واالتصاالت املعلومات لوجيالتكنو  اإلجيايب التأثري أن ) د
 توزيع ونظم) املنازل/املباين( إدارة نظم إتاحة طريق عن الطاقة، استهالك يف فعالية أكثر أخرى لتطبيقات

 الطاقة؛ استهالك يف فعالية أكثر) الذكية الشبكات(

 املناخ تغّري  بشأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقيةب املعنية املتحدة األمم مؤمترات نتائج ) ه
(UNFCCC)؛ 

 التعاون لالحتاد يينبغ املناخ، بتغري املتعلقة القضاياتعمل على  أخرى دولية منتديات هناك أن ) و
 معها،

 يقـرر

ال هذا يف االتصاالت تنمية قطاع ألنشطة األولوية إعطاء 1  إىل ذلك،ل الالزم الدعم وتقدمي ا
 على تشمل االقضاي من كاملة  جمموعة بشأن الثالثة االحتاد قطاعات بني املالئم التنسيق ضمان بجان
 املؤين؛ غري اإلشعاع تأثري بشأن الدراسات املثال سبيل

 االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا بشأن االتصاالت تنمية قطاع أنشطة تطوير وزيادة مواصلة 2
 من التخفيف سبيل يف املتحدة األمم تبذهلا اليت األوسع العاملية اجلهود يف املسامهة أجل من املناخ وتغري
 املناخ؛ تغري

 

 

 
  
                                            

 نظموال ئة،والبي والطاقة، والصحة، األمساك، وصيد والزراعة، اهلواء، ونوعية املياه، إدارة مثل جماالت ذلك يشمل  3
 .التلوث ومكافحة اإليكولوجية،
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 البشرية اقدر تقوية جمال يف النامية للبلدان األولوية، سبيل على املساعدة، تقدمي إدراج 3
 التكيف مثل تاالجم ويف املناخ، وتغري واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مسألة معاجلة على واملؤسسية

 ؛الكوارث إلدارة التخطيط يف رئيسياً  عنصراً  ذلك بوصف املناخ تغري مع

 االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا دور عن املعلومات تبادل وتشجيع الوعي زيادة على العمل 4
 حيث من فاءةك  أكثر وشبكات أجهزة استعمال تشجيع خالل من خاصة البيئية، االستدامة تعزيز يف

 كنمي واتصاالت معلومات تكنولوجيا عن فضالً  كفاءة  أكثر عمل طرائق إىل إضافة 4الطاقة كاستهال
 ا؛هل كبديل أو للطاقة استهالكاً  األكثر االستعماالت/التكنولوجيات حمل لتحل استعماهلا

 تكنولوجيا ياتعمل لدعم مناسباً  ذلك كان  حيثما هااملتجددة وتطبيق الطاقة أنظمة تطوير تعزيز 5
 ؛الكوارث أثناءوالصمود  االستمرارية يف اخلصوص وجه علىو  ،واالتصاالت علوماتامل

 عملها خطط وضعل للبلدان التقنية املساعدة توفري خالل من التقييسية الفجوة سد يف املساعدة 6
 للبيئة؛ املراعية واالتصاالت املعلومات بتكنولوجيا املتعلقة الوطنية

 بتكنولوجيا ةاملتعلق قطاع تنمية االتصاالت توصيات بشأن اإللكرتوين للتعلم برامج وضع 7
 ،املناخ وتغري والبيئة واالتصاالت املعلومات

 املكتبني اآلخرين مديري مع بالتعاون ،االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف

 ورد االعتبار بعني آخذاً  الشأن هذا يف االتصاالت تنمية قطاع لدور عمل خطة بوضع 1
 ين؛اآلخر  القطاعني

 

 

  
                                            

ات التشجيع أنشطة قطاع تنمية االتصاالت كذلك اعتبار  يف احلسبان يف فيما يتعلق بالكفاءة، ينبغي أن تؤخذ  4
 شبكة.عناصر ال ويف أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف على كفاءة استعمال املواد املستخدمة
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 كنولوجيات تناول الذي ديب عمل خلطة الصلة ذياهلدف  إطار يف العمل خطة تنفيذ بضمان 2
 والتعاون الشأن، ذا النامية البلدان احتياجات االعتبار بعني آخذاً  املناخ، وتغري واالتصاالت املعلومات

 تناوهلا عند االتصاالت تنمية لقطاع 2 الدراسات وجلنة اآلخرين القطاعني يف الدراسات جلان مع الوثيق
 املناخ؛ وتغري واالتصاالت املعلومات بتكنولوجيا املتعلقة للمسائل أيضاً 

 وحتقيق العمل يف االزدواجية تفادي أجل من الصلة ذات األخرى املنظمات مع التنسيق بتشجيع 3
 املوارد؛ هلذه األمثل االستعمال

 بغرض اإلقليمي ىاملستو  على النامية البلدان يف يبيةتدر  ودورات دراسية وحلقات عمل ورش بتنظيم 4
 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب مديري مع الوثيق بالتعاون الرئيسية، القضايا على والوقوف الوعي إذكاء

 األخرى؛ املختصة واهليئات (TSB) االتصاالت تقييس ومكتب

 تنميةل االستشاري فريقال إىل القرار هذا تنفيذ يف التقدم عن سنوي تقرير بتقدمي 5
 ؛(TDAG) االتصاالت

 وتغري صاالتواالت املعلومات بتكنولوجيا املتصلة للمبادرات املالئمة املوارد ختصيص بضمان 6
 ديب؛ عمل خطة تنفيذ لدى املناخ،

 بتكنولوجيا تتعلق االتصاالت تقييسبقطاع  اخلاص لألحداث الزمين تقدمي مدخالت للجدولب 7
 االتصاالتتنمية ل االستشاري الفريق من اقرتاحات على بناءً  املناخ وتغري والبيئة صاالتواالت املعلومات
 اآلخرين؛ القطاعني مع الوثيق وبالتعاون

 وخاصةً  البيئية تدامةاالس قضايا بشأن التقييسية الفجوة سد إىل دف جتريبية مشاريع بتطوير 8
االت والبيئة جمال تكنولوجيا املعلومات واالتص يف ناميةوتقييم احتياجات البلدان ال النامية، البلدان يف

 ؛إطار املوارد املتاحة يف وتغري املناخ
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 مراعاة مع املناخ وتغري والبيئة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بشأن تقارير إعداد دعمب 9
 2 الدراسات لجنةل 8/2و 6/2و 5/2املسائل  إطار يف اجلارية األعمال وخاصة الصلة ذات الدراسات

 ومساعدة املناخ وتغري واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا منها االتصاالت، املتعلقة بأمور تنمية لقطاع
 آثارها من والتخفيف للكوارث للتأهب الصلة ذات التطبيقات من االستفادة خالل من املتأثرة البلدان

 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت خملفات وإدارة هلا، والتصدي

 والبدء ية،اإللكرتون املخلفات حلجم سليم بتقييم االضطالع على النامية البلدان مبساعدة 10
 املخلفات مجع لخال من اإللكرتونية للمخلفات بيئياً  السليمة اإلدارة لتحقيق جتريبية مشاريع يف

 وتدويرها؛ وجتديدها وفرزها اإللكرتونية

املياه من خالل  واردمل والذكية املستدامة اإلدارة تحقيقل عير امش بدء يف النامية البلدان مبساعدة 11
 ؛استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 والتصدي هلا اورصده واستشعارها بالكوارث التنبؤ بشأن مشاريع بدء يف النامية البلدان مبساعدة 12
 وقوعها، حال يف واإلغاثة

 االتاالتص لتنمية االستشاري الفريق يكلف

 استعمال يف التوسع مثل القرار، هذا بأهداف الوفاء بغية العمل أساليب يف املمكنة التغيريات يف بالنظر
 ذلك، إىل وما عن بُعد والعمل االفرتاضية املؤمترات وعقد اإللكرتونية، العمل وسائل

 إليه واملنتسبني القطاع وأعضاء األعضاء الدول يدعو

 املعلومات جياتكنولو  بشأن االتصاالت تنمية قطاع عمل برنامج يف طبنشا املسامهة مواصلة إىل 1
 املناخ؛ وتغري واالتصاالت
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 تغريو  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تشمل وخاصة عامة برامج استهالل أو مواصلة إىل 2
 الصلة؛ ذات االحتاد مبادرات الواجب النحو على تراعى أن على املناخ

 أجهزة واستخدام استحداث طريق عن املناخ تغري آثار من للحد الالزمة التدابري اختاذ إىل 3
 الطاقة؛ استهالك يف فعالية أكثر وتطبيقات

 النشيط( عدعن بُ  التحسس جمال يف االحتاد يف الراديوية االتصاالت قطاع عمل دعم مواصلة إىل 4
 صاالتاالت تقييس مجعيات يف عتمدةامل الصلة ذات للقرارات وفقاً  ،5البيئية املراقبة ألغراض) واملنفعل
 الراديوية؛ لالتصاالت العاملية واملؤمترات

 املناخ تغري مع للتكيف الوطنية اخلطط يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام إدماج إىل 5
 آلثار لتصديل متكينية كأداة  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استعمال ، من أجلوطأته من والتخفيف

 املناخ؛ تغري

 تكنولوجياب املتعلقة الوطنية خططها إطار يف البيئية واملعايري والشروط املؤشراتإدراج  إىل 6
 واالتصاالت؛ املعلومات

 تقدمي أجل نم البيئية القضايا عن التواصل مع اجلهات الوطنية ذات الصلة لديها املسؤولة إىل 7
 معلومات وفريت طريق عن املناخ تغري بشأن املتحدة مماأل ملنظومة األوسع العملية يف واإلسهام الدعم
 من التخفيف يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت بدور تتعلق مشرتكة اقرتاحات وإعداد
 اإلطارية املتحدة ألمما اتفاقية إطار يف االعتبار بعني أخذها ميكن حبيث معها، والتكيف املناخ تغري آثار
 .(UNFCCC) املناخ تغري بشأن

 

 

  
                                            

عية ومجع املعلومات حالة وقوع كوارث طبي يف بيئية للتنبؤ بالطقس وحتذير اجلمهورميكن أن تستخدم املراقبة ال  5
 الدينامية. عن العمليات والنظم البيئية
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 )2014، ديب يف املراَجع( 67 رارـالق

 لالتحاد الدولي لالتصاالت قطاع تنمية االتصاالت دور
 خطماية األطفال على الح في

 )،2014، ديبإن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 إذ يدرك

حتيال هم للمخاطر واالماية األطفال من االستغالل وتعرضحل اً عاملي اً حاجة ماسة ومطلبمثة أن  أ ) 
 ؛(ICT) عند استخدامهم لإلنرتنت أو عند استخدامهم لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

يصبحون و  (BDT) كتب تنمية االتصاالتملبرامج الشباب  يف العديد منهم سوف يشاركونأن  )ب
م  ،أعضاء فاعلني لتطوير آليات التنسيق مع منتديا

 رإذ يذكّ و 

 ؛(CHI) اهم بني أمانة االحتاد واملنظمة الدولية خلطوط مساعدة األطفالذكرة التفمب أ ) 

والذي أنشأ مبوجبه فريق عمل  2009دورته لعام  يف جملس االحتادالذي اعتمده  1306بالقرار  )ب
عضاء أحلماية األطفال على اخلط مبشاركة الدول األعضاء وأعضاء القطاعات وحدد والية هذا الفريق 

 أمانة االحتاد؛ عاون الوثيق معاالحتاد بالت

 الدويل االحتاد دور بشأن ،املفوضني املندوبني ملؤمتر )2010 ،(غواداالخارا 179بالقرار  )ج
 اخلط؛ على األطفال محاية يف لالتصاالت

 حبماية املعين االتلالتص الدويل االحتاد لس التابع العمل فريق به اضطلع الذي العملبنتائج  )د 
لس اختصاصاتهومن أمهها تطوير  اخلط، لىع األطفال ، على ذلك) 2010دورته لعام  يف (وقد وافق ا
نمية قطاع ت هذا الشأن باعتباره جزءًا من مبادرات يف تنمية االتصاالت مكتبنشاط  ومبضمون

 االتصاالت باالحتاد؛
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اهلا أن ضرورة توفري ب يف واضعة (1989)أن األمم املتحدة قد اعتمدت اتفاقية حقوق الطفل ب ) ه
إعالن حقوق الطفل  ويف 1924إعالن جنيف حلقوق الطفل لعام  يف أشري إليها رعاية خاصة للطفل قد

ا 1959 نوفمرب 20 يف لألمم املتحدة الذي اعتمدته اجلمعية العامة اإلعالن العاملي حلقوق  يف واعُرتف 
العهد الدويل  ويف )،24و 23املادتني  يف (وخاصةالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية  ويف اإلنسان،

النظم األساسية للوكاالت  ويف )،10املادة  يف للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (وخاصة
 صكوكها ذات الصلة؛ ويف املتخصصة واملنظمات الدولية املعنية برفاه الطفل

ي الطفل من  هذه االتفاقية بأن حتم يف اتفاقية حقوق الطفل قد تعهدت يف أن الدول األطرافب ) و
ثنائية لكل أشكال االستغالل واالنتهاك اجلنسي وبأن تتخذ، هلذا الغرض، مجيع التدابري املالئمة الوطنية وا

تعاطي أي نشاط جنسي غري مشروع؛  إكراه الطفل على أو محل ) أ واملتعددة األطراف ملنع:
ملمارسات اجلنسية غري املشروعة؛ غريه من ا اء أوالبغ يف االستخدام االستغاليل لألطفال ب)
 )؛34العروض واملواد اإلباحية (املادة  يف االستخدام االستغاليل لألطفال ج)

من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق  10أن على الدول األطراف أن تتخذ، عمًال باملادة ب ) ز
، كل املواد اإلباحية ويف البغاء يف األطفال) بشأن بيع األطفال واستغالل 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 والسياحة اجلنسية؛ وأن تعزز أيضًا التعاون والتنسيق الدوليني بني ساملواد اإلباحية  ويف البغاء يف لطا
 واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية واملنظمات الدولية؛
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تمع املعلومات  بأن )ح )، 24(الفقرة  2005التزام تونس لعام  يف قد اعرتفت، (WSIS)القمة العاملية 
األعضاء على  ولدال تعزيز منوهم، وحثت ويف محاية األطفال يف تصاالتبدور تكنولوجيا املعلومات واال

يا املعلومات سياق تكنولوج يف تعزيز العمل الرامي إىل محاية األطفال من االستغالل والدفاع عن حقوقهم
 برنامج عمل حددوبناًء على ذلك،  ؛واالتصاالت، وأكدت أن مصاحل األطفال هي من أهم االعتبارات

االلتزام باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة  ))ف 90(الفقرة  ن جمتمع املعلوماتبشأ تونس
ذلك جبملة سبل فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، و  لتحقيق األهداف والغايات اإلمنائية املتفق عليها دولياً مبا

نظيمية والذاتية السياسات واألطر الت منها تضمني خطط العمل الوطنية واالسرتاتيجيات اإللكرتونية الوطنية
ق محاية األطفال والشباب من اإليذاء واالستغالل عن طري يف فّعالةالتنظيم واألطر والسياسات األخرى ال
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

ر ) للمؤمت2014 ديب، يف املراَجع( 45القرار  يف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت قد اعرتف، بأن )ط
ذلك  يف مبا جمال األمن السيرباين يف املتعلق بإنشاء آليات لتعزيز التعاون (WTDC) العاملي لتنمية االتصاالت

 اية األطفالمح يف بدور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مكافحة الرسائل االقتحامية والتصدي هلا
 ن حقوقهمل من االستغالل والدفاع ع، وبضرورة تكثيف العمل من أجل محاية األطفاتنميتهمتعزيز  ويف
 ؛اسيةاألس سياق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وأكد أن مصاحل األطفال هي من االعتبارات يف

اجتماع  نُظِّم جنيف، يف الذي ُعقد 2012 لعام املعلومات تمع العاملية القمة منتدى أثناء بأنه، )ي
 على على العمل االتفاق هي مهمة نتيجة حقق (COP) اخلط على األطفال محاية مبادرة يف مع الشركاء
 من أجل (IWF) اإلنرتنت رصد ومؤسسة (FOSI) سالمة األسرة على اإلنرتنت معهد مع حنو وثيق

 األعضاء؛ الالزمة إىل الدول املساعدة تقدمي

 لتبيان ة،وطني حالة دراسة إعداد 2012 فرباير يف بدأ االحتاد يف االتصاالت تنمية بأن قطاع ك)
 حلماية امليةع سياسات وضعمن أجل  أخرى بلدان يف هذه العملية تكرار إىل ويرمي املمارسات، أفضل

 اخلط؛ على األطفال
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) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت الذي يدعو الدول إىل متابعة 2014ديب،  يف املراَجع( 17بالقرار  )ل
 اإلقليمية؛ املبادرات

بشأن األمن السيرباين، الذي يشمل محاية  2 للجنة الدراسات 3/2املسألة  يف العمل اجلاري )م 
نشاط التنسيق املشرتك بشأن محاية األطفال على اخلط إطار  يف األطفال على اخلط، والعمل اجلاري

(JCA-COP) االتصاالت، لقطاع تقييس 7 الذي شكلته جلنة الدراسات 

 سباناحل يف وإذ يضع

ديد ) أ   ات يتعرض هلا األطفال على اإلنرتنت تنوعت وتضاعفت مع التطور السريعأن هناك 
 واالتصاالت؛ أجهزة تكنولوجيا املعلومات يف

تنامي تطور تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وتنوعها وانتشار النفاذ إليها على الصعيد  ب)
طفال طاق واسع من جانب األسيما اإلنرتنت وتزايد استخدام هذه التكنولوجيات على ن العاملي، وال

 دون رقابة أو توجيه؛

استعماهلم لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مما حيسن من  يف أمهية متكني األطفال )ج
م للحفاظ على أمنهم وسالمتهم على اخلط؛ م ومهارا  قدرا

أكيد صاالت، مع التضرورة استعمال األطفال ألدوات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالت ) د
 اخلط؛ على أمهية محايتهم على

تمع املعلومات،  ) ه ج متعدد أصحاب املصلحة، كما تصورته القمة العاملية  احلاجة إىل اتباع 
 قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومن أجل استخدام يف من أجل النهوض باملسؤولية االجتماعية

حيد من  استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبا يف الثقة واألمنجمموعة األدوات املتاحة لبناء 
 املخاطر اليت يتعرض هلا األطفال؛

 حلماية استباقية تدابري األطفال، اختاذ خيص فيما السيرباين األمن قضية ملعاجلة الضروري، من أن )و 
 الدويل؛ الصعيد على اخلط على األطفال
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 لعاملي خلطوطا املستوى على وحيد منسَّق رقم استحداث عليها ينطوي اليت التقنية املصاعب )ز 
 مساعدة األطفال؛

 يبلغو  ،العاملسكان  يساوي عدد اخللوية املتنقلة االشرتاكات عدد ، يكاد2013عام  يف أنه، )ح
 البلدان يف املائة يف 89و املتقدمة البلدان يف املائة يف 128اخللوية  املتنقلة االتصاالت انتشار معدَّل
 ؛1النامية

أن عدد األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني الثامنة والثامنة عشرة ممن ميلكون هواتف حممولة  )ط
 يشهد تزايداً مستمراً؛

ضرورة مواصلة العمل على املستويني العاملي واإلقليمي إلجياد حلول تكنولوجية متاحة من أجل  )ي
لى ارية لتيسري تواصل األطفال مع مراكز تلقي املكاملات عاخلط، وتطبيقات ابتك محاية األطفال على

 اخلط؛ مساعدة األطفال حلماية األطفال على خطوط

ا االحتاد )ك  الدويل؛جمال محاية األطفال على اخلط على املستويني اإلقليمي و  يف األنشطة اليت يقوم 

ا )ل  األخرية، السنوات يف كثري من البلدان يف األنشطة املضطلع 

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

 1.3ناتج الالوارد حتت  ربنامجال بأن يواصل أنشطة مبادرة محاية األطفال على اخلط من خالل 1
، وتشجيع التعاون مع مسائل جلان الدراسات ذات الصلة، من أجل تقدمي توجيهات إىل 3 للهدف

ا لصاحل ود التعاونية اليت ميكن النهوض الدول األعضاء بشأن االسرتاتيجيات وأفضل املمارسات واجله
 األطفال؛

 

 

  
                                            

 .2013 لالتصاالت، الدويل االحتاد ،"وأرقام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حقائق - 2013 يف العامل: "املصدر  1
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بأن يتعاون على حنو وثيق مع فريق العمل التابع للمجلس واملعين حبماية األطفال على اخلط  2
ود وتعظيم بينها بغية جتنب ازدواج اجله ومع مسائل جلان الدراسات ذات الصلة وتشجيع التنسيق فيما

 اخلط؛ ألطفال علىالنواتج ذات الصلة حبماية ا

بأن ينسق مع املبادرات األخرى املماثلة اجلارية على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، بغية  3
ال اهلام؛ يف إقامة شراكات من أجل ترشيد اجلهود  هذا ا

ثًال يتعلق مبعاجلة قضية محاية األطفال على اخلط، وذلك م بأن يشجع التنسيق اإلقليمي فيما 4
 خالل وضع مبادئ توجيهية، بالتعاون مع املكاتب اإلقليمية لالحتاد والكيانات املعنية؛ من

 بأن ينشر هذه املبادئ التوجيهية، بالتعاون مع املكاتب اإلقليمية لالحتاد والكيانات املعنية؛ 5

ل فريق العمل أعما يف بدراسة األساليب املناسبة لتشجيع البلدان النامية واألقل منواً على املشاركة 6
 التابع للمجلس واملعين حبماية األطفال على اخلط؛

بالتنسيق مع املكاتب اإلقليمية لالحتاد من أجل رفع تقارير ربع سنوية إىل فريق العمل التابع  7
اية األطفال العمل بشأن مح يف للمجلس واملعين حبماية األطفال على اخلط، وبشأن أساليب املضي قدماً 

 على اخلط؛

دعم عمل فريق العمل التابع للمجلس واملعين حبماية األطفال على اخلط بتنظيم جلسات ب 8
 للخرباء بشأن اجتماعات الفريق؛توجيه 

بتحديد أكثر الفرص مالءمة لالحتاد من أجل ضمان اسرتعاء أقصى انتباه ممكن لقضية محاية  9
 النامية؛ البلدان يف األطفال على اخلط

 العاملي املقبل لتنمية االتصاالت بنتائج تنفيذ هذا القرار،ملؤمتر ابتقدمي تقرير إىل  10
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 يدعو الدول األعضاء

املشاركة بنشاط و فريق العمل التابع للمجلس املعين حبماية األطفال على اخلط إىل إىل االنضمام  1
املسائل  أنشاالحتاد املتصلة به من أجل املناقشة وتبادل املعلومات على حنو شامل بأنشطة  ويف فيه

ماية األطفال على حل القانونية والتقنية والتنظيمية واإلجرائية باإلضافة إىل بناء القدرات والتعاون الدويل
 اخلط؛

اء واملدرسني وجهة إىل اآلبامل محالت توعية املستهلكو  والتثقيفلإلعالم  توفري معلوماتإىل  2
 اخلط؛اليت ميكن مصادفتها على  األطفال باألخطار لتوعية واجلمهور عموماً والصناعة 

 اخلط؛ على األطفال حلماية إقليمية هاتفية أرقام لتخصيص الرتويج إىل 3

 حتسني محاية األطفال على اخلط؛ يف إىل تعزيز إعداد األدوات اليت تسهم 4

 تسهم ليتا اخلط على األطفال حبماية املتعلقة واإلحصاءات البيانات وحتليل مجع إىل دعم 5
 شىت نطاقهاب تشمل اليت املقارنة من إجراء عمليات والتمكني العامة، السياسات وتنفيذ يمتصم يف

 البلدان؛

 وضع أطر وطنية حلماية األطفال على اخلط؛ يف إىل النظر 6

واملنظمات  (CHI)إىل العمل بتعاون وثيق مع املؤسسة الدولية لشبكة خطوط مساعدة األطفال  7
 الصلة؛ غري احلكومية ذات

ج تنظيمية ذاتية بالتعاون مع القطاع اخلاص واهليئات األكادميية واملنظمات غري إىل  8 وضع 
 احلكومية،
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 يدعو أعضاء القطاعات

ق العمل التابع ذلك فري يف أنشطة االحتاد ذات الصلة، مبامجيع  يف الإىل املشاركة على حنو فعّ  1
والربامج ذات الصلة  2 للجنة الدراسات 3/2 ملسألةلس االحتاد املعين حبماية األطفال على اخلط وا

عضاء قطاع التنمية، بغية إعالم أ يف سيما أنشطة االحتاد األخرى، ال ويف لقطاع تنمية االتصاالت
 االحتاد باحللول التكنولوجية حلماية األطفال على اخلط من خالل آليات متنوعة مثل ورش العمل؛

على  كاملاتتلقي امل مراكز مع األطفال تواصل لتسهيل ةابتكاري وتطبيقات حلول إىل وضع 2
 اخلط؛ على مساعدة األطفال حلماية األطفال خطوط

إىل صياغة مبادرة توجيهية إلعالم الدول األعضاء بأحدث احللول التكنولوجية حلماية األطفال  3
 .رىعلى اخلط، مع مراعاة أفضل املمارسات بالنسبة للصناعة واألطراف املعنية األخ
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 )2014ديب،  يف املراَجع( 68القـرار 

 مساعدة الشعوب األصلية ضمن أنشطة
 برامجه ذات الصلة في مكتب تنمية االتصاالت

 )،2014يب، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (د

 اعتباره يف إذ يضع

لومات ن دور تكنولوجيا املع) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأ2006(الدوحة،  46القرار  أ ) 
يقدم  (BDT)تنمية االتصاالت وأن مكتب جمتمع املعلومات  يف إدماج الشعوب األصلية يف واالتصاالت

 4إطار اهلدف  يف 3.4والناتج براجمه بشكل عام من خالل مجيع األصلية املساعدة للشعوب 
 خاص؛ بشكل

قيق ينصان على أن حت تمع املعلوماتللقمة العاملية  أن خطة عمل جنيف والتزام تونس ب)
تمعات األصلية موضوع ذو أولوية؛ أهدافهما فيما  يتعلق بالسكان األصليني وا

من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية تنص على أن: "للشعوب  16أن املادة  ج)
ا يف األصلية احلق ا بلغا سائل اإلعالم إىل مجيع أشكال و  الوصول ويف إنشاء وسائل اإلعالم اخلاصة 

 متييز"، غري اخلاصة بالشعوب األصلية دون

 ريُذكّ  وإذ

من اإلعالن املذكور آنفاً تنص على أن: "تساهم األجهزة والوكاالت املتخصصة التابعة  41بأن املادة 
إلعالن، ا التنفيذ التام ألحكام هذا يف ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى

 التقنية"، سيما من خالل حشد التعاون املايل واملساعدة وال
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 وإذ يعرتف

املتعلقة بالسياسة العامة وأفضل املمارسات اليت ُوضعت من خالل مبادرة "توصيل التوصيات أن  أ ) 
تمع املعلومات،  شري إىل أن تمدرسة، توصيل جمتمع"، وبالتوافق مع املبادئ اليت وضعتها القمة العاملية 

 جمال التكنولوجيا وبناء القدرات وأُطر التنظيم واالستدامة واملشاركة وتطوير يف مثة حداً أدىن من الشروط
مناطق السكان  يف احملتويات اليت يتعّني تأمينها من أجل حتقيق تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 األصليني؛

 دتجمتمعات الشعوب األصلية اليت ُعق يف االتصاالت أن إعالن قمة أبيا ياال الثانية بشأن )ب
عمليات التشاور مع املنظمات الدولية من أجل تفعيل  يف ، قرر املضي قدماً 2013 يف املكسيك يف

ب إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعو  يف االتصال املنصوص عليها يف حقوق الشعوب األصلية
 أعاله؛ األصلية املذكور

ير شبكات اتصاالت تشغلها الشعوب األصلية نفسها وأنه من أجل ضمان تطويرها أنه مت تطو  ج)
م تعزيز تدريب الفنيني من السكان األصليني استنادًا إىل ممارسا يف بد من االستمرار واستدامتها، ال

يذ هذه الوقت نفسه توفر املوارد والطيف لتنف يف الثقافية وحلول االبتكار التكنولوجي مع ضمان
 شبكات؛ال

أنه من املهم أن يُراقب عن كثب جتارب االتصاالت املتطورة للشعوب املعنية وإضافتها إىل  ) د
التوصيات املتعلقة بالسياسة العامة وأفضل املمارسات اليت وضعها االحتاد الدويل لالتصاالت، مع مراعاة 

 االبتكارات التكنولوجية األساسية والنهج التنظيمية اليت حفزت منوها،
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 يقـرر

 مجيع برامج مكتب تنمية االتصاالت؛ يف األصليةاملساعدة املقدمة للشعوب أن يعزز  1

لعمل ورش ا يف أن يدعم اإلدماج الرقمي للشعوب األصلية بشكل عام، وخصوصًا مشاركتهم 2
ية جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنم يف واحللقات الدراسية واملنتديات والتدريب

 االجتماعية واالقتصادية؛

رسم وإدارة السياسات  يف برامج تدريب املوارد البشرية 1أن يدعم من خالل أكادميية االحتاد 3
موعات املناطق النائية واملعزولة ول يف العامة الرامية إىل تنمية تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت دى ا

حدود األموال واملوارد البشرية املتاحة ملكتب تنمية  يف ذات االحتياجات اخلاصة والشعوب األصلية
 االتصاالت؛

يانة وتطوير يتعلق بص من خالل أكادميية االحتاد، بناء القدرات للشعوب األصلية فيما ،أن يدعم 4
 واالتصاالت؛ تكنولوجيات املعلومات

تها الشعوب سبالتدريب املذكور، أفضل املمارسات، والتجارب واملعارف اليت اكت يف أن يدرج 5
ال وإدراج مشاركة خرباء من هذه الشعوب حسب االقتضاء عمالً باللوائح والقواعد  يف األصلية هذا ا
 ؛االحتاد على التوظيف يف املطبقة

حتديث البحوث بشأن أفضل املمارسات والتوصيات املتعلقة بالسياسة العامة من أجل تطوير  6
ز دراسة جمتمعات الشعوب األصلية وتعزي يف ئدة االتصاالتتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لفا

 اآلليات اليت تضمن توفر الطيف للشبكات املعنية؛

 

 

  
                                            

 ز التميز ومبادرات مراكز التدريب على اإلنرتنت.تشمل مبادرة أكادميية االحتاد مراك 1
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ضمان احلصول على التدريب واحللول املبتكرة من خالل مشاريع جتريبية متّكن من تنفيذ شبكات  7
 اتصاالت حملية تديرها وتشغلها الشعوب األصلية نفسها،

 تنمية االتصاالتيكلف مدير مكتب 

بالشعوب األصلية ووضع خطة عمل ديب املتعلق  يف 3.4الناتج باختاذ اإلجراءات الالزمة لدعم تنفيذ 
 آليات التعاون مع الدول األعضاء ومع املنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة ووكاالت التعاون،

 ويدعو

ة من أجل إتاحة مشاركة أعضاء من الدول األعضاء إىل تأمني التسهيالت واملعلومات الالزم 1
تمعات األصلية  هذا القرار؛ يف األنشطة املذكورة يف الشعوب األصلية وا

 هذا القرار. يف أعضاء القطاع إىل دعم تنفيذ األنشطة املذكورة 2
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 )2014، ديب يف املراَجع( 69رار ـقال

 ،للحوادث الحاسوبيةإنشاء أفرقة استجابة وطنية تيسير 
 بينها والتعاون فيما ،1البلدان النامية في خاصة

 )،2014 ،ديبإن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 رإذ يذكّ 
) ملؤمتر املندوبني املفوضني اليت 2010غواداالخارا،  يف املراَجعة( 130و 102و 101بالقرارات  أ ) 

 تؤكد على ضرورة التعاون؛

، (WTDC)) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 2010باد، حيدر آ يف املراَجع( 69بالقرار  ب)
 لتحديات األمن السيرباين،التصدي واحلاجة إىل حتسني التنسيق والقدرة على 

 وإذ يدرك
 املراَجع( 69رار لقإطار ا يف املعتمدالنهج اإلقليمي النتائج املرضية للغاية اليت حققها  أ ) 
 ؛للمؤمتر )2010آباد،  حيدر يف

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف يد مستوى استخدام احلاسوب واالعتماد عليهتزا ب)
 ؛البلدان النامية يف

ديدات تستهدف شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  )ج تعّرض البلدان النامية هلجمات و
ا االستعداد بصورة أفضل  أنمن خالل احلواسيب، و  ارتفاع وترية ات و ملثل هذه اهلجمات والتهديدبإمكا

 االحتيال عربها؛

 
 

  
                                            

ا   1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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قطاع تنمية ل 1للجنة الدراسات  1/1-22املسألة  إطار يف األعمال املنجزة حىت اآلننتائج  )د 
إقامة و  دعم إنشاء هذه األفرقة الذي يتضمنحول هذا املوضوع  ومسار عملها ريرهاااالتصاالت وتق

 ؛شراكات بني القطاعني العام واخلاص

ملكتب تنمية االتصاالت جلمع الدول األعضاء  2 الربنامجإطار  يف ل املنجز حىت اآلنالعم ) ه
بناء القدرات الوطنية إلدارة احلوادث، مثل أفرقة  يف ملساعدة البلدانمن أصحاب املصلحة وغريها 

 االستجابة للحوادث احلاسوبية؛

البلدان النامية،  يف بلدان وخصوصاً مجيع ال يف أمهية توفر املستوى املالئم من التأهب للطوارئ و )
على الصعيد الوطين،  (CIRT) احلاسوبيةلحوادث لعلى املستوى الوطين عرب إنشاء أفرقة استجابة وطنية 

 ، مباذا الشأناإلقليمية والدولية  بينها ولالستفادة من املبادرات وفيما املناطقوأمهية التنسيق داخل 
 FIRSTومشروع  IMPACT الشراكةومنها نظمات اإلقليمية والوطنية ذلك التعاون مع املشاريع وامل يف

 اهلادئ، االستجابة حلاالت الطوارئ احلاسوبية ملنطقة آسيا واحمليطومنظمة البلدان األمريكية وفريق 

 وإذ يالحظ

مستوى  يف يزال يشهد حتسناً لكنه ال البلدان النامية يف احلاسوبيةمستوى التأهب للطوارئ أن  أ ) 
 ؛متدن

ت قد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالاالتصاالت/أن ارتفاع مستوى التوصيلية بني شبكات  )ب
 ة؛البلدان األقل استعداداً هلا، وأغلبها من البلدان النامي يف جراء إطالق هجمة من شبكات يتأثر سلباً 

 ؛دانمجيع البل يف احلاسوبية أمهية توفر املستوى املالئم من التأهب للطوارئ ج)

رقة الوطنية جمال األف يف االحتاد يف التابعة لقطاع تقييس االتصاالت 17جلنة الدراسات  أعمال )د 
النحو  سيما فيما يتعلق بالبلدان النامية، والتعاون فيما بينها، على لالستجابة للحوادث احلاسوبية، ال

 نواتج جلنة الدراسات؛ يف املبني
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رقة استجابة ذلك أف يف ، مباعلى أساس وطين للحوادث احلاسوبيةة ضرورة إنشاء أفرقة استجاب ) ه
ع املنظمات بني مجي وأمهية التنسيق للحوادث احلاسوبية تكون مسؤولة عن التعاون بني احلكومات،

 ؛الصلة ذات

 الربنامج العاملي لألمن السيرباين لدى االحتاد الدويل لالتصاالت، و )

 يقـرر

ال إىل:هذ يف وي اخلربةذضاء القطاع من دعوة الدول األعضاء وأع 1  ا ا

لحوادث ذلك أفرقة استجابة ل يف ، مباللحوادث احلاسوبيةإنشاء أفرقة استجابة وطنية  •
 وأ عندما تدعو احلاجة إليها احلاسوبية تكون مسؤولة عن التعاون بني احلكومات،

 ؛حالة عدم وجودها يف

هذا  يف ذلك قطاع تقييس االتصاالت يف مبا املنظمات ذات الصلة التعاون الوثيق مع •
) للجمعية العاملية لتقييس 2012 ديب،(ديب  يف املراَجع 58 القرار مراعاةالصدد، مع 
 االتصاالت؛

 :تكليف مدير مكتب تنمية االتصاالت بإعطاء األولوية الالزمة لذلك عرب 2

ا كء هذه األفرقة  إنشا يف والدولية الوطنية واإلقليمية أفضل املمارساتترويج  • ما حّدد
ااالحتاد،   يف ذات الصلة الدراساتجلان  للجنة  1/1-22املسألة  كما حدد

 ؛، وما حتدده املنظمات األخرى ذات الصلة واخلرباءحىت اآلن 1 الدراسات

إعداد الربامج التدريبية الالزمة هلذه الغاية واالستمرار بتقدمي الدعم، حسب االقتضاء،  •
 مية الراغبة بذلك؛للدول النا
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ذلك أفرقة  يف مباللحوادث احلاسوبية التعاون بني أفرقة االستجابة الوطنية تشجيع  •
استجابة للحوادث احلاسوبية تكون مسؤولة عن التعاون بني احلكومات، وأفرقة استجابة 
للحوادث احلاسوبية تابعة لدوائر الصناعة وأفرقة استجابة للحوادث احلاسوبية تابعة 

من خالل والعاملي  اإلقليمي املستوينيعلى لهيئات األكادميية، وفقاً للتشريعات الوطنية، ل
مثل الشراكة  ،املشاريع واملنظمات اإلقليمية والعاملية يف النامية البلدانتشجيع مشاركة 

IMPACT  ومنتدىFIRST  ومنظمة الدول األمريكية وفريق االستجابة حلاالت الطوارئ
 ؛قة آسيا واحمليط اهلادئ، وغريهااحلاسوبية ملنط

 العمل على حتقيق هذه األهداف مع جتنب ازدواجية اجلهود مع املنظمات األخرى؛ •

إطار  يف ،باملسامهة لقطاع تنمية االتصاالت 2للجنة الدراسات  3/2تكليف املسألة  3
ذا س االتصاالت تقيي قطاع يف أيضًا العمل املنفَّذعلى أن يراعى تنفيذ هذا القرار،  يف اختصاصها،

 .الشأن
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 )2014 ديب، يف املراَجع( 71القـرار 

 االتصاالت تنمية قطاع وأعضاء األعضاء الدول بين التعاون تعزيز
 الخاص اعالقط ذلك في ما، بالمنضمة إليه والهيئات األكاديمية إليه والمنتسبين

 ،)2014 ديب،( االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر إن

 اعتباره يف يضع إذ
 نميةت يف الصناعة مشاركة على يشجع الذي لالتصاالت الدويل االحتاد دستور من 126 الرقم ) أ 

 ؛1النامية البلدان يف االتصاالت

 ترتيبات شجيعت بشأن االحتاد يف االتصاالت تنمية لقطاع االسرتاتيجية اخلطة عليه تنص ما )ب
 املتقدمة؛ البلدان يف واخلاص العام القطاعني بني الشراكة

 عمل خطة ذلك يف مبا املعلومات، تمع العاملية القمة عن الناجتة الوثائق توليها اليت األمهية )ج
 أهداف قيقحت يف اخلاص القطاع مشاركة وبشأن املعلومات جمتمع بشأن تونس، عمل وبرنامج جنيف
 واخلاص؛ العام القطاعني بني الشراكات ذلك يف مبا املعلومات، تمع العاملية القمة

م على عالوة يقدمون، القطاعات ءأعضا أن ) د م ثة،الثال االحتاد قطاعات يف املالية مسامها  خربا
م بالدعم، ويزودونه االتصاالت تنمية ملكتب املتخصصة املهنية  املشاركة من رهمبدو  يستفيدون وأ

 االتصاالت، تنمية قطاع أنشطة يف

 أيضاً  اعتباره يف يضع وإذ

 أجل من 2015-2018 الفرتة أثناء إجراءات يتخذ أن التصاالتا تنمية لقطاع ينبغي أنه ) أ 
 اإلقليمي؛ املستوى على سيما ال القطاع، أعضاء حاجات إىل االستجابة

 
  
                                            

ا والبلدان االساحلية والبلدان النامية غري تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية  1 ليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 سبنيواملنت القطاع أعضاء عدد من يزيد وأن اإلمنائية أهدافه حيقق أن االحتاد مصلحة من أن )ب
 يعزز وأنملؤمتر املندوبني املفوضني) ) 2010 ارا،غواداالخ( 169 القرارانظر (واهليئات األكادميية 

 التنمية؛ قطاع أنشطة يف مشاركتهم

 وكيانات تلالتصاال الدويل االحتاد ذلك يف مبا اخلاص، والقطاع العام القطاع بني الشراكات أن )ج
 حسب ت،ياناالك هذه بني وفيما الدولية، واحلكومية والدولية واإلقليمية الوطنية املنظمات مثل أخرى

 واالتصاالت؛ املعلومات لتكنولوجيا املستدامة التنمية تعزيز يف حامساً  دوراً  تؤدي زالت ما االقتضاء،

ا أثبتت الشراكات هذه أن ) د  ولتحقيق نميةالت ومبادرات ملشاريع الالزمة املوارد لتعظيم ممتازة أداة أ
 منها، القصوى الفائدة

 منه واعرتافاً 

 االتصاالت؛ بيئة يف يعةالسر  بالتطورات ) أ 

 تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا توفري لزيادة القطاع أعضاء يقدمه الذي املهم باإلسهام )ب
 البلدان؛ مجيع يف

 الجتماعاتا مثل االتصاالت، تنمية ملكتب اخلاصة املبادرات بفضل حتقق الذي بالتقدم )ج
 املستوى على دعمال وزيادة اخلاص القطاع مع تعاونال تعزيز يف سامهت اليت بالشراكة، املعنية والندوات
 اإلقليمي؛

 واملنتسبني القطاعات أعضاء جانب من أكرب مشاركة ضمان إىل احلاجة باستمرار ) د
 ،األكادميية واهليئات
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 كذلك  منه وإقراراً 

 االقتصادية ملةلشاا التنمية يف حامسة بأمهية تتسم واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت بأن ) أ 
 والثقافية؛ واالجتماعية

 بتوفري يتعلق افيم حتديات يواجهون واهليئات األكادميية قد واملنتسبني القطاع أعضاء بأن )ب
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا خدمات

 املشاريع اقرتاح يف واهليئات األكادميية واملنتسبون القطاع أعضاء به يقوم الذي املهم بالدور )ج
 وتنفيذها؛ االتصاالت تنمية لقطاع الربامجو 

واهليئات  تسبنيواملن القطاع أعضاء م االتصاالت تنمية قطاع وأنشطة برامج من كبرياً   عدداً  بأن ) د
 ؛األكادميية

 راكات؛الش تتيحها اليت واملشاريع بالفرص االستئثار وعدم الشفافية مبادئ بأمهية ) ه

اركتهم واهليئات األكادميية ومش واملنتسبني القطاع أعضاء ددع زيادة تشجيع إىل باحلاجة ) و
 االتصاالت؛ تنمية قطاع أنشطة يف النشطة

واهليئات  سبنيواملنت القطاع وأعضاء األعضاء الدول بني واملعلومات اآلراء تبادل تسهيل بضرورة ) ز
 ممكن؛ مستوى أعلى علىاألكادميية 

 برامج يف ادمييةواهليئات األك واملنتسبني القطاع أعضاء اركةمش تعزز أن ينبغي التدابري هذه بأن )ح
 التنمية وأنشطته، قطاع

 يالحظ وإذ

 البلدان؛ مجيع يف جداً  تنافسية بيئة يف متزايداً  دوراً  يؤدي اخلاص القطاع أن ) أ 

 تنمية قطاع يف األعضاء وقدرات موارد على أمور، مجلة يف تعتمد، االقتصادية التنمية أن )ب
 تصاالت؛اال
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 وأن لتنميةا قطاع يف إجنازها يتم اليت األعمال يف يسهمون االتصاالت تنمية قطاع أعضاء أن )ج
 القطاع؛ أعمال تيسري يف يسهمان متخصصة وخربة متواصل دعم تقدمي بوسعهم

 ازهاإجن يتم اليت مالاألع يف يسهمون االتصاالت تنمية قطاع يف واهليئات األكادميية املنتسبني أن ) د
 القطاع؛ أعمال توفري مواد علمية ومعرفية لدعم بوسعهم وأن القطاع يف

 معاجلة يف يؤدونه رئيسياً  دوراً واهليئات األكادميية  واملنتسبني االتصاالت تنمية قطاع ألعضاء أن )ه 
 فيذوتن براجمه موتصمي القطاع اسرتاتيجية وضع لدى اخلاص القطاع مسائل إدماج ا ميكن اليت السبل

 املعلومات وجياتكنول/االتصاالت تنمية الحتياجات االستجابة زيادة هو عام هلدف حتقيقاً  مشروعاته،
 واالتصاالت؛

 املشورة إسداء اً أيض مبقدورهمواهليئات األكادميية  واملنتسبني االتصاالت تنمية قطاع أعضاء أن )و 
 القطاع إىل لوصولا تتيح سبل والتماس اصاخل القطاع مع الشراكة تعزيز ا ميكن اليت الوسائل بشأن
 التصاالت؛ا تنمية قطاع أنشطة على املطلعة غري الكثرية الشركات وإىل النامية البلدان يف اخلاص

 القطاع أعضاءو  األعضاء الدول بني املستوى رفيعة املناقشات خالل من احملققة املمتازة النتائج ) ز
 ،(GILF) الصناعة لقادة العاملي املنتدى أثناء

 يقـرر

 القطاع أعضاء م اليت للقضايا االستجابة يف التنمية لقطاع التشغيلية اخلطط تستمر أن 1
 االتصاالت نميةت مكتب بني االتصال قنوات تقوية طريق عن وذلك ،واهليئات األكادميية واملنتسبني
 واإلقليمي؛ العاملي عيدينالص علىواهليئات األكادميية  واملنتسبني القطاع وأعضاء األعضاء والدول
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 الوسائل عمالاست اخلصوص وجه على لالحتاد اإلقليمية واملكاتب التنمية لقطاع ينبغي أنه 2
 نشاطاً  رأكث بدور االضطالع وعلى القطاع أعضاء إىل االنضمام على اخلاص القطاع لتشجيع الالزمة

 وخاصة ناميةال البلدان يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت كيانات  مع الشراكة خالل من
 املعلومات؛ ىلإ والنفاذ الشامل النفاذ يف القائمة الفجوة سد يف املساعدة أجل من منواً  البلدان أقل يف

واهليئات  نيواملنتسب القطاع أعضاء اهتمامات اعتباره يف يأخذ أن التنمية لقطاع ينبغي أنه 3
ماألكادميية   ديب عمل خطة افأهد حتقيق يف بفعالية املشاركة من ميّكنهم مبا براجمه يف ومتطلبا
 معت العاملية القمة عن الصادرين تونس عمل وبرنامج جنيف عمل خطة يف الواردة واألهداف
 املعلومات؛

 دائم ندب االتصاالت لتنمية االستشاري للفريق العامة اجللسات أعمال جدول يف يُدرَج أن 4
 اخلاص؛ بالقطاع الصلة ذات املدخالت لتناول اصاخل القطاع ملسائل خيصص

 اإلجراءات تنميةال لقطاع التشغيلية اخلطة تنفيذ عند االتصاالت تنمية مكتب مدير يراعي أن 5
 :التالية

ات األكادميية واهليئ واملنتسبني القطاع وأعضاء األعضاء الدول بني اإلقليمي التعاون حتسني '1'
 ذات االقضاي تعاجل إقليمية اجتماعات عقد مواصلة خالل من ة،الصل ذات األخرى والكيانات
 ؛واهليئات األكادميية واملنتسبني القطاع ألعضاء باألخص املشرتك، االهتمام

 واإلقليمية ةالعاملي املبادرات تنفيذ أجل من واخلاص العام القطاعني بني شراكات إقامة تيسري '2'
 والرائدة؛

 خمتلف خالل من تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا وتنمية لالستثمار يةمتكين بيئة إقامة تشجيع '3'
 ،املكتب ينفذها اليت الربامج
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 كذلك  ويقرر

 والدولية واإلقليمية طنيةالو  املستويات على متكينية بيئة لتهيئة الالزمة اخلطوات اختاذ مواصلة ينبغي أنه
 صاالت،واالت املعلومات تكنولوجيا عقطا  يف واالستثمار التطوير على القطاع أعضاء لتشجيع

 االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف

 ئات األكادمييةواهلي واملنتسبني االتصاالت تنمية قطاع أعضاء مع بالتعاون العمل مبواصلة 1
 ناجحاً؛ تنفيذاً  ديب عمل خطة تنفيذ يف

 القطاع أعضاء م يتال املسائل احلال، مقتضى حسب ومشاريعه، وأنشطته براجمه يف يتناول بأن 2
 واهليئات األكادميية؛ واملنتسبني

 بيئة يئة لىع تساعد اليت املسائل بشأن القطاع وأعضاء األعضاء الدول بني االتصال بتسهيل 3
 النامية؛ البلدان يف وخصوصاً  لالستثمار، متكينية

كبار موظفي   اتعاجتما مثل املستوى، رفيعي التنفيذيني للمديرين اجتماعات تنظيم مبواصلة 4
املعلومات  تبادل لتعزيز أمكن، إن (GSR) االتصاالت ملنظمي العاملية الندوة مع بالتعاقب ،(CRO) التنظيم

 وتنسيقها؛ التنمية أولويات حتديد على واملساعدة

 للمساعدة تعزيزهاو واهليئات األكادميية  واملنتسبني االتصاالت تنمية قطاع أعضاء بوابةتطوير  زيادة 5
 االحتاد، أعضاءونشرها من أجل مجيع  املعلومات تبادل يف

  



  المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 476

 ةواهليئات األكادمييواملنتسبني  االتصاالت تنمية قطاع وأعضاء األعضاء الدول يشجع
 تتعلق سامهاتم وتقدمي االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق أعمال يف بنشاط معاً  املشاركة على 1

 تنمية مكتب رملدي الصلة ذات التوجيهات وإسداء مناقشتها تجريس اليت اخلاص القطاع مبسائل حتديداً 
 االتصاالت، رهناً بأحكام الدستور واالتفاقية؛

 االتصاالت؛ تنمية قطاع مبادرات مجيع يف املالئم املستوى علىبنشاط  املشاركة 2

 مع الوثيق بالتعاون بلدانال مجيع يف واخلاص العام القطاعني بني والرتتيبات التعاون تعزيز سبل حتديد 3
 .االتصاالت تنمية مكتب
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 )2010(حيدر آباد،  72القـرار 

 استخدام خدمات االتصاالت المتنقلة على نحو أكثر فعالية

 
 )2014(ألغاه املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 
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 )2014، ديب يف املراَجع( 73القـرار 

 التابعة لالتحاد الدولي لالتصاالتمراكز التميز 

 )،2014، ديبإن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 إذ يذّكر

) ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن 2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 139بالقرار  أ ) 
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء جمتمع معلومات

 للجميع؛ شامل

 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن سد الفجوة2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 123بالقرار  ب)
 ميدان التقييس بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية؛ يف

 ؛حيدر آبادبأحكام إعالن  ج)

 ونقل التكنولوجيا؛ بشأن البحث التطبيقي هلذا املؤمتر )2014ديب،  يف املراَجع( 15بالقرار  د )

 الرقمية؛ بشأن سد الفجوةهلذا املؤمتر ) 2014، ديب يف املراَجع( 37بالقرار  ) ه

بشأن الفريق املعين مببادرات بناء القدرات هلذا املؤمتر ) 2014، ديب يف املراَجع( 40بالقرار  و )
(GCBI)؛ 

 ني املعرفة بتوصيات االحتاد الدويلحتسبشأن هلذا املؤمتر ) 2014، ديب يف املراَجع( 47بالقرار  ز )
قابلية التشغيل البيين و  ذلك اختبارات املطابقة يف البلدان النامية، مبا يف فّعالوتطبيقها ال لالتصاالت

 ؛للتجهيزات املصنعة مبوجب توصيات االحتاد

 ،تصاالت لالمراكز التميز التابعة لالحتاد الدويلبشأن هلذا املؤمتر ) 2010آباد،  (حيدر 73القرار  ح)
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 اعتباره يف وإذ يضع

اإلنكليزية  بعدة لغات منها، وتعمل 2001بنجاح منذ عام أن مراكز التميز التابعة لالحتاد تعمل  أ ) 
 ؛املخمتلف مناطق الع يف واإلسبانية والفرنسية والروسية والربتغالية والصينية والعربية

لنهج لد وفقاً ربنامج مراكز التميز التابعة لالحتاأنه مت االضطالع باستعراض اسرتاتيجي رئيسي ل )ب
عن تعراض هذا االسوقد أسفر  ،بيئة القطاع املتغريةمراعاة إلدارة القائمة على النتائج ومع اجلديد ل

 املستقبلي؛بشأن الربنامج توصيات 

تقبلي على سأن الفريق املعين ببناء القدرات استعرض التوصيات الصادرة واقرتح أن يركز العمل امل )ج
 االسرتاتيجية اجلديدة؛

 ؛2015يناير  1 يف به أن برنامج مراكز التميز سيبدأ العمل ) د

لديهم إمكانات   كل بلد يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/جمال االتصاالت يف أن املتخصصني ) ه
 القطاع؛ كبرية لتنمية

وجيا تكنول/جمال االتصاالت يف أن هناك حاجة إىل تطوير مستمر ملؤهالت املتخصصني ) و
 املعلومات واالتصاالت؛

جمال  يف االحتاد املتعلقة بتدريب املوظفني يف أن املشاريع الرئيسية لقطاع تنمية االتصاالت )ز 
قدم ذلك عمل مراكز التميز التابعة لالحتاد، ت يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا/االتصاالت
 االتصاالت؛تكنولوجيا املعلومات و /جمال االتصاالت يف هالت املتخصصنيتطوير مؤ  يف مسامهة كبرية

 أن مراكز التميز ينبغي أن تكون معتمدة على نفسها مالياً، )ح

 وإذ يدرك

تكنولوجيا /االتجمال االتص يف أنه ينبغي باستمرار تنمية وحتسني تدريب املوظفني العاملني أ ) 
م، مع مراعاة املساواة بني اجلنسني واحتياجات الشباب واألشخاص  املعلومات واالتصاالت وبناء قدرا

 ككل؛ ذوي اإلعاقة، فضًال عن السكان
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 الحتاد،خطة بناء القدرات اليت وضعها ا يف أن مراكز التميز التابعة لالحتاد تضطلع بدور هام ب)
 االحتاد؛ أكادميية أنشطة إطار يف

التدريب  يف التابعة لالحتاد ومراكز التعليم األخرى تسهم أن الشراكات والتعاون بني مراكز التميز )ج
 ؛ال للمتخصصنيالفعّ 

ا فيما يتعلق برتخيص اخلدمات  يف احلق السيادي لكل دولة ) د صياغة السياسة اخلاصة 
 القدرات؛ لبناء

 احلاجة إىل اجتذاب، أوًال وقبل كل شيء، خرباء مؤهلني من األوساط األكادميية للمشاركة ) ه
 لالحتاد؛ أعمال مراكز التميز التابعة يف

راكز التميز التابعة م يف جمال بناء القدرات البشرية جيري تنظيمها وعقدها بالتوازي يف أن أنشطة ) و
 ،صاالتلقطاع تنمية االت إطار اخلطة التشغيلية يف املناطقاإلقليمية/مكاتب كاتب امللالحتاد و 

 يقـرر

 يدة ملراكز التميز؛وفقاً لالسرتاتيجية اجلدوأن تنفَّذ  ز التابعة لالحتادأنشطة مراكز التمي أن تستمر 1

اليت يتعني أن ج الربنامأن يوافق كل مؤمتر من املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت على مواضيع  2
تكون ذات أولوية ألعضاء االحتاد وأصحاب املصلحة اآلخرين وفقًا لتقدير مسبق لالحتياجات جيرى 

 للخطة االسرتاتيجية لالحتاد؛ووفقاً املستويني العاملي واإلقليمي على 

 للمنطقة حلاليةا االحتياجات إىل باالستناد لالحتاد التابعة التميز ملراكز العمل أولويات حتديد 3
 كنولوجيات/االتصاالت قطاع يف اإلقليمية أو اجلمعيات املنظمات خالل من حتديدها ينبغي اليت

 االحتاد؛ أعضاء مع التشاور طريق عن وكذلك تصاالتواال املعلومات
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 اليت لالحتاد ابعةالت التميز مراكز يف ترتكز أن ينبغي البشرية القدرات بناء جهود أن اعتبار 4
 التشغيلية؛ اخلطط يف أنشطتها إدراج ينبغي

 ؛ويقرّه الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت عدد مراكز التميزحيدد أن  5

ستشاري لتنمية االويرفع به تقرير إىل الفريق مراكز التميز أنشطة تقييم بانتظام ى أن جير  6
 االتصاالت،

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

 بتقدمي املساعدة الالزمة لعمل مراكز التميز التابعة لالحتاد، مع إيالء ذلك األولوية الالزمة؛ 1

ا وتضطلع التصاالت لدى إعدادها، األنشطة اليت تعدهاخلطط التشغيلية لقطاع تنمية ا يف بأن يُدرج 2
 ؛لقطاع تنمية االتصاالت إطار خطط العمل املقابلة يف التميز التابعة لالحتادا مراكز 

قوم باختاذ الرتتيبات التنظيمية الالزمة لصياغة املعايري املتعلقة بأنشطة بناء القدرات البشرية اليت ي 3
 ا االحتاد؛

 ؛املطلوب بالدعم وتزويدها لالحتاد، التابعة التميز مراكز عمل بتيسري 4

أنشطة مراكز التميز  يف باختاذ الرتتيبات التنظيمية الالزمة لوضع قاعدة بيانات للخرباء واملشاركني 5
ال يف التابعة لالحتاد من أجل تبادل اخلرباء /مكاتب املناطقكاتب اإلقليميةامللالحتاد داخل   ،هذا ا

نضمة واهليئات األكادميية امل االحتاد وأعضاء قطاع تنمية االتصاالت يف دول األعضاءيدعو ال
 إىل القطاع

خرباء مؤهلني  ذلك من خالل تقدمي يف أنشطة مراكز التميز التابعة لالحتاد، مبا يف إىل املشاركة بنشاط
 ايل.امل دعمومواد تدريبية وكذلك ال
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 )2010 آباد، حيدر( 74 القـرار
 اإللكترونية الحكومة لخدمات فعالية أكثر قتطبي

 
 )2014(ألغاه املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 

 
 )54القرار  يف (أُدرج حمتواه
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 )2014(ديب،  75القـرار 

 الذكية اإفريقي إعالن تنفيذ

 )،2014إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (ديب، 

 هاعتبار  يف يضع إذ

ا يف قررت فريقياإل لالحتاد العامة اجلمعية أن أ )   النتائج جتيز نأ والعشرين الثانية العادية دور
 مجهورية رئيس امي،غاك  بول السعادة صاحب استضافه الذي اإفريقي بتحويل املعين القمة ملؤمتر الرئيسية
 اللإح ضرورة على الضوءسّلط الذي ي الذكية اإفريقي إعالن اعتمد الذيو  ،2013 أكتوبر يف ،رواندا

 الوطنية اديةاالقتص االجتماعية التنمية أعمال جدول من الصميم يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
 للتنفيذ؛باعتباره إطاراً  الذكية اإفريقي وحتالف

 اصةالتدابري اخلبشأن ملؤمتر املندوبني املفوضني، ) 2010 غواداالخارا، يف املراَجع( 30 القرار ب)
 متر اليت البلدانو  الساحلية غري النامية والبلدان النامية الصغرية اجلزرية والدول منواً  البلدان أقل لصاحل

ا  ؛انتقالية مبرحلة اقتصادا

 ؛2005 لعام العاملية القمة ونتائج األلفية إعالن ج)

 (2003) جنيف يف دتاقعُ  اللتني امرحلتيه يف (WSIS) املعلومات تمع العاملية القمة نتائج د )
 ،(2005) وتونس

ر وإذ  يذكِّ

 30و 29 ييومَ  ةالقم هذه يف نو املشارك األفارقة الدول رؤساء اعتمدها اليت اإفريقي توصيل قمة بأهداف
 ،فرص من هلا يسنح وما حتديات من اإفريقي منطقة تواجهه ما دجتسِّ  اليت ،2007 أكتوبر

 التاالتصا تنمية مكتب مدير فيكلِّ  أن ريقر 

 اإفريقي إعالن تنفيذ خيص فيما املشاريع اجلدوى وإدارة دراسات إجراء أجل من التقنية اخلربة بتوفري
 ،الذكية
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 العام األمني فيكلِّ 

 الذكية، اإفريقي برامج عناصر شىت دعم يف املتحدة األمم وكاالت خمتلف إلشراك بالعمل 1
االت يف  تها؛ووالي اختصاصها نطاق ضمن تندرج اليت ا

 توفِّر يتال واجلهات اإلذاعة هيئات ذلك يف مبا ،القائمة الشبكات من املايل الدعم بتعبئة 2
 .،إخل الساتلية، االتصاالت

 األعضاء الدول يدعو

 واملتعددة يةاإلقليم ودون اإلقليمية والربامجلدعم املشاريع  ةفريقياإل البلدان مع التعاون إىل 1
 الذكية؛ اإفريقي إعالن نفيذت أجل من والثنائية األطراف

 .فيه ينظر لكي) 2014 بوسان،( املفوضني املندوبني مؤمتر إىل القرار هذا حتيل أنإىل  2
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 )2014(ديب،  76القـرار 

 بين الشباب من الجنسين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعزيز استخدام
 تمكينهم اجتماعياً واقتصادياً من أجل 

 )،2014لعاملي لتنمية االتصاالت (ديب، إن املؤمتر ا

 إذ يالحظ

هتمام وزيادة اتعزيز ) ملؤمتر املندوبني املفوضني يدعو إىل 2010(غواداالخارا،  70أن القرار  أ ) 
وذلك  ،تجمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاال يف للعملهلن الفرص املزيد من إتاحة والفتيات و  النساء

جمال تكنولوجيا  يف تشجيع الفتيات على اختيار مسار وظيفي، لوالعايل والثانوي أثناء التعليم االبتدائي
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التمكني االجتماعياستخدام املعلومات واالتصاالت وتعزيز 

 والفتيات؛ للنساءواالقتصادي 

تمع املعلومات ب) يؤكد من  2005مرحلتها لعام  يف أن التزام تونس الصادر عن القمة العاملية 
املعلومات  بناء جمتمع يف جديد التزام الدول األعضاء بتمكني الشباب باعتبارهم من أهم املسامهني

علومات برامج التنمية املبتكرة اليت تقوم على أساس تكنولوجيا امل يف الشامل لكي يشارك الشباب بنشاط
 ؛يةاإللكرتون عمليات االسرتاتيجيات يف واالتصاالت وعلى توسيع الفرص أمامهم لالندماج

مبادرة توظيف الشباب وريادة األعمال اليت وقعها مكتب تنمية االتصاالت ومؤسسة  )ج
Telecentre.org ؛2012 قمة توصيل األمريكتني يف 
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 سبتمرب يف كوستاريكا يف ، اليت عقدت(BYND 2015) 2015لقمة العاملية للشباب ملا بعد ا )د 
 000 3وأكثر من  ،مشارك 700االحتاد الدويل لالتصاالت، واليت شارك فيها ما يربو على دة بقيا 2013

وضع  يف من مجيع أحناء العامل الذين قاموا بتسجيل الدخول االفرتاضي ليسامهوا بآرائهممن الشباب 
 ؛2015بعد عام ملا جدول أعمال التنمية املستدامة 

"إعالن   يف 2015جدول أعمال التنمية ملا بعد عام  شباب العامل قد وضعوا أولويات أن ) ه
يها خالل دة لتنظر فاملتحلألمم للجمعية العامة  اكوستاريكا" كنتيجة للقمة العاملية للشباب، ومت تقدميه

ا الثامنة والستني؛  دور

أعماله وأدرج توظيف ضع "الشباب" كأولوية على جدول يلألمم املتحدة األمني العام أن  ) و
 ،بشأن الشباببأسرها خطة العمل للمنظومة  يف عامةكأهداف اب وريادة األعمال والتعليم  الشب

 وإذ يقر

أن الشباب مواطنون رقميون، وهم أفضل من يشجع على استخدام تكنولوجيا املعلومات  أ ) 
 واالتصاالت وميثلون القوى العاملية للتقدم؛

 سامهوامن خالهلا أن ي للشباب من اجلنسنيكن أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أدوات مي ب)
ا بشكل جوهري، يف  تنميتهم االقتصادية واالجتماعية ويشاركوا فيها وينهضوا 

 اعتباره يف وإذ يضع

تعزيز املساواة بني اجلنسني وتطوير  يف (BDT) التقدم الذي أحرزه مكتب تنمية االتصاالت أ ) 
تطوير ني وتراعي املساواة بينهما وكذلك إذكاء الوعي بشأن الوتنفيذ مشاريع تستهدف الشباب من اجلنس

االت األخرى ذات الصلة داخ يف للفتياتاملتاح الوظيفي  ل جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وا
 الدول األعضاء وأعضاء القطاعات؛ولدى االحتاد 
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) من خالل التشجيع 2010خارا، غواداال يف املراَجع( 70 إطار القرار يف النتائج اليت حتققت ب)
إىل عام  2011جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من عام  يف على االحتفال باليوم الدويل للفتيات

بلدًا على فرص  120فتاة وشابة من أكثر من  000 70، والذي تعرفت من خالله أكثر من 2013
 ت بدعم من مكتب تنمية االتصاالت؛قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاال يف العمل املتاحة

وير الوظيفي التشجيع على التعليم والتط يف أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تؤدي دوراً هاماً  ج)
 التنمية االجتماعية واالقتصادية للشباب من اجلنسني؛ يف وفرص العمل وكذلك

اعلة لشباب على التزام جهات فأن االحتاد الدويل لالتصاالت حصل من خالل القمة العاملية ل د )
حتقيق  يف من مجيع أحناء العامل للحصول على آرائهم وأفكارهم بشأن كيف ميكن للتكنولوجيا املسامهة

 ؛2015 عامل أفضل ووضع جدول أعمال التنمية ملا بعد

تنمية االتصاالت يؤدي دورًا جوهريًا من خالل أنشطته املوجهة لتمكني الشباب  أن مكتب ) ه
عمليات اختاذ القرارات املتعلقة بالقضايا املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من  يف ركتهمومشا

 أجل التنمية،

 يقرر

أن يواصل قطاع تنمية االتصاالت، مع أخذ االعتبارات املذكورة أعاله بعني االعتبار، دعم تطوير  1
دف إىل  االتصاالت تطبيقات تكنولوجيا املعلومات و استخدام تعزيز األنشطة واملشاريع واألحداث اليت 

متكني  يف جمال التوظيف وريادة األعمال والتعليم، وهو ما يسهم يف الشباب من اجلنسني، وخباصةبني 
 ؛تعليمياً واجتماعياً واقتصادياً تنميتهم و الشباب 

عمال ألابشأن الشمول الرقمي دعم إطار هدفه احلايل  يف تنمية االتصاالتيواصل قطاع أن  2
 ،املعلومات واالتصاالت بني الشباب من اجلنسنياستخدام تكنولوجيا الرامية إىل تعزيز 
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 كذلكويقرر  

 األكادميية املعنية بربامج تنمية الشباب؛ اهليئاتإقامة شراكات مع  1

 ذلك، أمكن أينما ،الدراسةمسائل  يف بالشباب خاص عدبُ  إضافة 2

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

 تنمية االتصاالت؛ مكتبأنشطة  يف أن جيد الوسائل املناسبة لدمج قضايا الشبابب 1

 ؛ضمن حدود امليزانيةهلذه األنشطة  أن يكفل ختصيص املوارد الالزمةب 2

بأن يشجع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني الشباب من اجلنسني ومتكينهم  3
 وتنميتهم اجتماعياً واقتصادياً؛

 مدى متكني الشباب على املستوى الوطين والدويل؛ أن يوفر توجيهات بشأن قياسب 4

مة ذلك خدمات احلكو  يف بأن يوفر توجيهات بشأن املواطنة الرقمية بني الشباب، مبا 5
 اإللكرتونية،

 يدعو مدير مكتب تنمية االتصاالت

 :إىل مساعدة الدول األعضاء

ت واالتصاالت من أجل متكني الشباب من اجلنسني يف تشجيع استخدام تكنولوجيا املعلوما 1
 وتنميتهم اجتماعياً واقتصادياً؛

جمتمع  يف شكل مبادئ توجيهية لدمج الشباب من اجلنسني يف تقدمي مشورة ملموسةيف  2
 املعلومات؛

جيا جمال تكنولو  يف إقامة شراكات مع أعضاء القطاع من أجل وضع و/أو دعم مشاريع معينةيف  3
ا االبلدان النامية والبلدان اليت متر  يف تستهدف الشباب من اجلنسني ت واالتصاالتاملعلوما قتصادا
 ؛انتقاليةمبرحلة 
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دف إذكاء الوعي بشأن ليف وضع عنصر  4 لشباب ضمن أنشطة مكتب تنمية االتصاالت 
 تنفيذ حلول ىلجمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والدعوة إ يف التحديات اليت يواجهها الشباب

 ملموسة؛

وظائف للشباب التعليم وال يف يف تعزيز أطر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سهلة االستخدام 5
دون متييز بني اجلنسني ومن مث تشجيع الفتيات والنساء على االنضمام إىل قطاع تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت،

 يشجع الدول األعضاء
رسات بشأن النهج الوطنية اليت تستهدف استخدام تكنولوجيا املعلومات على تبادل أفضل املما 1

 للشباب من اجلنسني؛ ةواالقتصادي ةاالجتماعيالتنمية واالتصاالت من أجل 
على وضع اسرتاتيجيات وطنية الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة للتطوير  2

 جلنسني؛التعليمي واالجتماعي واالقتصادي للشباب من ا

عمليات  يف على تعزيز استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتمكني الشباب وإشراكهم 3
 بقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ اختاذ القرارات اخلاصة

جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل  يف على دعم أنشطة قطاع تنمية االتصاالت 4
 للشباب من اجلنسني، ةالقتصاديوا ةاالجتماعيالتنمية 

 على القطاعات وأعضاء األعضاء الدول يشجع
 تنسيق منتديات الشباب العاملية واإلقليمية وفقاً للموارد املتاحة؛ 1
توفري النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوفري أحدث تدريب للشباب  2

 صاالت؛على استعمال تكنولوجيا املعلومات واالت
تمع املدين والقطاع اخلاص 3 صص للمبتكرين سبيل توفري التدريب املتخ يف تشجيع التعاون مع ا

 ،من الشباب

 األمني العام منيطلب 
ختصيص موارد دف  )2014(بوسان، لم مؤمتر املندوبني املفوضني أن يرفع هذا القرار إىل عِ  1

 مليزانية؛ضمن حدود ا الصلة ذات اممناسبة لألنشطة وامله
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جمال  يف اونحماولة لزيادة التنسيق والتع يف أن يرفع هذا القرار إىل علم األمني العام لألمم املتحدة 2
ومتكني الشباب دعم باليت تربط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اإلمنائية السياسات والربامج واملشاريع 

 اجلنسني.من 

 

 

 

  



 491 المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 

 )2014(ديب،  77القـرار 

 رأكبوتطوير  نموتحقيق  أجل منا وتطبيقات النطاق العريض تكنولوجي
 النطاق ةيضعر  يةلتوصيللخدمات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ول

 )،2014إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (ديب، 

 يذّكرإذ 

 اداالحت خطة، بشأن ) ملؤمتر املندوبني املفوضني2010 غواداالخارا، يف املراَجع( 71 القرارب أ ) 
 ؛االسرتاتيجية

بشأن ملؤمتر املندوبني املفوضني  )2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 139القرار ب ب)
وبناء جمتمع معلومات شامل  الرقمية من أجل سد الفجوة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 ؛للجميع

تمع املعلوماتلقمة العامليبالوثائق اخلتامية الصادرة عن ا ج)  ؛2005لعام  (WSIS) ة 

اد دور االحتملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  )2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 135القرار ب د )
تصاالت ، وأمهية االتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الدويل لالتصاالت

 لتقدم االقتصادي واالجتماعي؛حتقيق ا يف وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

/تكنولوجيا املعلومات االتصاالت لسياسات العاملي لمنتدىل) 2014(جنيف،  2بالرأي  ه )
 ؛النطاق ةعريض ةيلتوصيلل أكربوتطوير  منوحتقيق  أجل من متكينية بيئة تعزيز، بشأن واالتصاالت

ي لتنمية االتصاالت، بشأن النفاذ ) للمؤمتر العامل2010حيدر آباد،  يف املراَجع( 20بالقرار  و )
ا وما  على أساس غري متييزي إىل وسائل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة وخدما

ا من تطبيقات؛  يتصل 
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تنفيذ أنظمة االتصاالت  يف املساعدةبشأن  ،هلذا املؤمتر )2014، ديب يف املراَجع( 43القرار ب ز )
 ؛(IMT)املتنقلة الدولية 

 لتكنولوجيا املعلوماتبشأن التكامل األمثل  ،هلذا املؤمتر) 2014، ديب يف املراَجع( 50بالقرار  ح)
 واالتصاالت،

 اعتباره يف إذ يضعو 

تنمية  يف ،(ITU-D)االحتاد، وخاصة دور قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد الدور الذي يؤديه  )أ  
 علومات واالتصاالت؛وسائل وخدمات االتصاالت/تكنولوجيا امل

 املبينة لكت هافي مبا الفوائد احملتملة من اإلدخال السريع خلدمات اتصاالت جديدة ومتنوعة، ب)
بشأن جمتمع من برنامج عمل تونس  54والفقرة  املتحدة، لألمم العامة للجمعية 66/184 القرار يف

 عتها األمم املتحدة؛ائية لأللفية اليت وضحتقيق األهداف اإلمن يف ودور التوصيلية عريضة النطاقاملعلومات 

سبيل تسهيل توفري جمموعة أوسع من اخلدمات والتطبيقات  يف أمهية سعة النطاق العريض ج)
وتشجيع االستثمار وإتاحة النفاذ إىل اإلنرتنت بأسعار ميسورة للمستخدمني احلاليني واجلدد على حد 

تمعات اليت ال تقدم فيها خدمات ك يف سواء ج تقدم فيها خدمات أصًال باستخدام  ال افية أوا
 حيادي من حيث التكنولوجيا لسد الفجوة الرقمية القائمة؛

 املبتكرة اجلديدة وتكنولوجيا األنظمة الساتلية ميكن أن تساعد األرضية الالسلكية ألنظمةأن ا د )
ني املناطق حسب، ولكن أيضًا بسد الفجوة الرقمية، ليس بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية ف يف

 احلضرية والنائية والريفية اليت قد ال تكون فيها تغطية خدمات االتصاالت الثابتة التقليدية كافية؛
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 أن أنظمة النطاق العريض األرضية واألنظمة الساتلية وسيلة فّعالة، بل هي أكثر الوسائل فعالية ه )
دف إىل فتاملناطق الريفية يف بعض احلاالت وخاصة يف ح آفاق ، ألداء العديد من املهام العملية اليت 

 اجلديدة، تياالتكنولوج إىل بالنفاذ النامية للبلدان والسماح جديدة للمساعدة على سد الفجوة الرقمية

 احلسبان يف وإذ يأخذ

 لبنيةا أمهية الذي أكد )2010 آباد، حيدر( االتصاالت لتنمية اخلامس العاملي املؤمتر تقرير أ ) 
 وخطة قليميةاإل ادراتبامل واعتماد النامية، البلدان يف سيما ال التكنولوجيا، وتطوير لالتصاالت التحتية
النفاذ الشامل إىل خدمات  درجة أكرب من حتقيق على النامية البلدان ملساعدة بادآ حيدر عمل

 االتصاالت؛

ج شامل حيادي من  ب)  حيث التكنولوجيا خلدمات النطاقأن العديد من البلدان مهتمة بإدخال 
 أنشطة مثل الصحة اإللكرتونية واحلكومة اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوين؛ يف العريض

مل توافر النطاق العريض والقدرة على حت يف الرغم من التحسينات اهلامة اليت جرتعلى أنه  )ج
 امليسور التكلفة؛ اذ إىل النطاق العريضتكاليفه، فإن قرابة ثلثي سكان العامل يفتقرون إىل إمكانية النف

القضاء  يف يسهم بأي شكل من األشكال النفاذ إىل خدمات االتصاالت ال يف أن عدم املساواة د )
خمتلف  يف على عدم املساواة االجتماعية ويرتتب عليه آثار ضارة على الوضع االجتماعي واالقتصادي

 ؛واملناطقالبلدان 

العريض املعنية  تقرير جلنة النطاق يف على النحو املعروض االستثمار، تشجيع يف املنافسة أمهية ) ه
 ،1بالتنمية الرقمية

  
                                            

"النطاق العريض: منطلق لتحقيق التقدم". تقرير صادر عن جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية،  1
 ).w.broadbandcommission.org/Reports/Reportt2.pdfhttp://ww . (متاح يف2010 سبتمرب



  المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 494

 وإذ يدرك

سياق  يف تنسيق االستخدام الرشيد للموارد يف الدور املهم الذي يؤديه قطاع تنمية االتصاالت أ ) 
دف إىل ضمان انتشار  خمتلف  يف اً يادية تكنولوجياحل وسع خلدمات االتصاالتأشىت املشاريع اليت 

 العامل؛ بلدان

عوامل القضاء على عزلة بعض الفئات من  من الساتليةالنطاق العريض األرضية  أنظمةأن  ب)
 كافيةليدية غري  االتصاالت التق شبكاتتزال فيها تغطية  ال انأجزاء من البلد يف السكان الذين يعيشون

 ؛والذين يفتقرون إىل املوارد

ان اليت يوجد البلد يف سات اليت أجريت توحي بأن انتشار النطاق العريض يكون أعلىأن الدرا ج)
دان اليت تفتقر البل يف سياسات أو اسرتاتيجيات وطنية متعلقة بالنطاق العريض منه لديها خطط أو

 إليها؛

، فإن اتماملعلو  تمع العاملية القمة اعتمدته الذي جنيف مبادئ إعالن من 22أن وفقاً للفقرة  د )
من شأنه أن  يسورةإليها بأسعار مالنفاذ  يسهلشبكات املعلومات واالتصاالت متطورة لبنية حتتية توفر 

 والشعوب؛ تمعاتوا األفرادمجيع  رفاهوأن يعزز البلدان  يف لتقدم االجتماعي واالقتصادييزيد سرعة ا

طاق العريض جلنة النقرير الصادر عن الت يف أن التوصيات املتعلقة بالسياسات العامة الواردة ) ه
يئة بيئة مؤاتية لالستثمار 2لتنمية الرقميةاملعنية با البنية  يف تشجع تطوير البنية التحتية للنطاق العريض و

 يلي: التحتية لالتصاالت من خالل تشجيع مجيع الدول األعضاء على القيام مبا

ا أن حت '1' ا، فز الطلب على االتصاالت واالستثمار فيهتوفري اخلدمات احلكومية اليت من شأ
 البلدان النامية؛ يف سيما ال

 

 
  
                                            

". تقرير صادر عن جلنة النطاق العريض املعنية : حتقيق الشمول الرقمي للجميع2012 يف حالة النطاق العريض"  2
http://www.broadbandcommission.org/Documents/bb- يف . (متاح2012 بالتنمية الرقمية، سبتمرب

annual.pdf.( 
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 البنية التحتية لالتصاالت احليادية من حيث يف وضع برنامج خدمة شاملة لدعم االستثمار '2'
 التكنولوجيا؛

 إىل دداجل للوافدين العريض بالنطاق يتعلق فيما واإلبداع بالكفاءة تتميز اليت املمارسات تشجيع '3'
 ؛وللمستهلكني السوق

 ضمان توافر خدمات النطاق العريض بأسعار ميسورة؛ '4'

أن وضع خطة أو سياسة أو اسرتاتيجية وطنية بشأن النطاق العريض وتنفيذها يُعترب أساسياً  و )
 ،االقتصادي النطاق العريض والنمو لتطوير

 يقرر

التنسيق، والقطاع اخلاص على مواصلة ، على زيادة (BDT)أن يشجع مكتب تنمية االتصاالت  1
ا بدعم  يف القيام بدور كبري استخدام املبادرات اليت تشجع النفاذ إىل التوصيلية عريضة النطاق والنهوض 

دف زيادة نفاذ املواطنني إىل تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دعماً  أنسب التكنولوجيات 
 لعريض؛لالسرتاتيجيات الوطنية للنطاق ا

البلدان النامية عن  يف تعزيز توافر النطاق العريض وإمكانية النفاذ إليه والقدرة على حتمل تكلفته 2
طريق متكني الدول األعضاء من وضع سياسات واسرتاتيجيات وطنية تتعلق بالنطاق العريض لتنفيذها 

 ؛استناداً إىل التقييم الدقيق لإلمداد بالنطاق العريض والطلب عليه

أن يقوم مكتب تنمية االتصاالت بدعم تنفيذ املشاريع اإلقليمية والوطنية الستخدام أنسب  3
دف تزويد السكان باخلدمات، مبا ذلك تطبيقات  يف التكنولوجيات ألنظمة االتصاالت عريضة النطاق 

ل واملعامالت ااإللكرتونية والتعليم اإللكرتوين، فضًال عن حتويل األمو مثل احلكومة اإللكرتونية والصحة 
لى ع املالية باستخدام الوسائل املتنقلة والدفع واألعمال املصرفية والتسويق باستخدام الوسائل املتنقلة،

 أساس التعاون مع الدول األعضاء املهتمة واملنظمات الدولية ذات الصلة والقطاع اخلاص؛
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ستخدام الاوتوصيات بشأن أن يعد مكتب تنمية االتصاالت وينفذ برناجمًا إلعداد مقرتحات  4
 ينعلى الصعيداق للتوصيلية عريضة النطخدمات االتصاالت ذلك  يف األكثر فعالية وكفاءة للتكنولوجيا، مبا

ع مراعاة التجارب ، م، بالعمل مع مبادرات االحتاد املتعلقة بالتوصيلية حسب االقتضاءاإلقليمي والوطين
 ،العاملي ة الرقمية وبناء جمتمع املعلوماتاملتاحة واالسرتاتيجية املتعلقة بسد الفجو 

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

خلدمات تقدمي ا يف بالسعي إىل إقامة شراكات والتعاون مع األطراف املنخرطة بشكل مباشر 1
إىل السكان باستخدام أنسب تكنولوجيات ومرافق وشبكات االتصاالت لتنفيذ برامج وأنشطة االحتاد 

دف تطوير  ذات الصلة على إىل النطاق العريض ملوثوق االتوصيلية عريضة النطاق اليت توفر النفاذ حنو فّعال 
تمعات يف بأسعار ميسورة للمستخدمني احلاليني واجلدد على حد سواء ها خدمات كافية اليت ال تقدم في ا

 أو ال تقدم فيها خدمات أصًال؛

ات راسة بشأن النطاق العريض والربامج واملبادر الد (مسائل) بأن يقيم صالت واضحة بني مسألة 2
حتياجات البلدان املقام األول حتسني تلبية ا ويف اإلقليمية من أجل ترشيد استخدام املوارد البشرية واملالية،

 ،النامية

 يدعو الدول األعضاء

تصاالت تحتية لالالبنية ال إىل ميسورة وبأسعار االنتشار واسع نفاذ بتوفري أن تستحدث وتنهض 1
يف ووضع سياسات ذلك توفري الط يف مؤاتية مبا وتنظيمية قانونية بيئات يئة خالل منعريضة النطاق 

 ؛متييزي غري ساسأ على وقائمة بعناصرها التنبؤ وميكن ومستقرة وشفافة نزيهة بشأن الرتاخيص تكون

يئة بيئة مؤاتية من أجل حتقيق 2 طوير أكرب للتوصيلية منو وت أن تبذل مجيع اجلهود الالزمة لتعزيز 
 البلدان النامية؛ يف عريضة النطاق احليادية من حيث التكنولوجيا، وخاصة
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 الدراسة بشأن النطاق العريض؛(مسائل) مسألة  يف بنشاطتساهم أن  3

ات ذلك اإلصالح يف الدراسة، مبا (مسائل) تنفذ نتائج العمل الذي أجرَي بشأن مسألة أن 4
ظيمية، وإصالحات السوق اليت ختلق بيئة متكينية للنطاق العريض من خالل تشجيع القانونية والتن

 املنافسة واالستثمار اخلاص والشراكات بني القطاعني العام واخلاص؛

ا ترمي إىل تشجيع توافر اخلدمات والتطبيقات واحملتوى اليت من شأ اً أن تنفذ سياسات وخطط 5
 العريض؛ أن حتفز الطلب على النطاق

تعليم التقين، ذلك برامج حمو األمية الرقمية وال يف أن تعتمد تدابري تعزز بناء القدرات البشرية مبا 6
لنساء والفتيات افيما خيص بعني االعتبار النطاق العريض إىل نفاذ الاحلاجة إىل تعزيز إمكانية مع أخذ 

 .صليةوالشعوب األالنائية املناطق الريفية و  يف الذين يعيشون واألشخاص واألشخاص ذوي اإلعاقة
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 )2014، ديب( 78القـرار 

 المخصَّصة الهاتف أرقام اختالس مكافحة من أجلبناء القدرات 
 الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت  ITU-T E.164 وفق التوصية

 )،2014، ديبإن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 اعتباره يف إذ يضع

االحتاد  يف صاالتقطاع تنمية االتبفيما يتعلق دستور االحتاد الدويل لالتصاالت  ع منالفصل الراب أحكام
وعي ال جمال تكوين يف قطاعهذا ال مهاممنها بأمور  صليت ماوخصوصاً ، (ITU-D)الدويل لالتصاالت 

على على التنمية االقتصادية واالجتماعية  (ICT) /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت بأثر
غيلها، النهوض بتنمية خدمات وشبكات االتصاالت وتوسيعها وتش يف التحفيزيالصعيد الوطين، ودوره 

التصاالت لنظمات اإلقليمية املالتعاون مع  استدامِة وحتسنيِ  وضرورةالبلدان النامية،  يف وال سيما
 املعنية باالتصاالت، نظمات األخرىاملو 

 اعتباره كذلك يف وإذ يضع

 شبكات يف البديلة النداء بشأن إجراءات هلذا املؤمتر، )2014ديب،  يف املراَجع( 22رار القـ أ ) 
 الدولية؛ االتصاالت خدمات إيرادات وتوزيع منَشئها، وحتديد الدولية، االتصاالت

املتعلقة بالبلدان ذات االحتياجات  (WTDC) االتصاالت قرارات املؤمترات العاملية السابقة لتنمية ب)
 ة؛اخلاص

فهم  لىع البلدان ملساعدة االتصاالت تنمية قطاع يف اآلن حىت به اضطُلع الذي العمل ج)
 تقييس قطاع عن الصادرة ITU-T E.164 التوصية وفق املخصَّصة اهلاتف ومكافحة اختالس أرقام

 ومشاريعه، وأنشطته االتصاالت تنمية قطاع برامج خالل من االتصاالت،
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 وإذ يالحظ

 فقو  اليت تأيت بعد رموز البلدان املخصَّصة هلا الرتقيم موارد عن إدارة األعضاء مسؤولة لالدو  أن )أ  
 االتصاالت؛ تقييس قطاع عن الصادرة ITU-T E.164 التوصية

 اختالس اءجر  نم كبرياً   تضرراً  تضررت قد سيما البلدان النامية، وال الدول األعضاء من الكثري أن ب)
 اهلاتف؛ أرقام

 هلاتف؛ا أرقام اختالس جرّاء من كبرياً   تضرراً  تضررت قد وكاالت التشغيل من ريالكث أن )ج

اربة بشأن مكافحة وحم ،) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2012ديب،  يف املراَجع( 61قرار ال د )
 اختالس موارد الرتقيم الدويل لالتصاالت وإساءة استعمال هذه املوارد؛

 توجيهيةال املبادئ تبنيِّ  اليت ،االتصاالت تقييس قطاع عن الصادرة ITU-T E.156 التوصية ) ه
 فقو  املخصَّصة األرقام استعمال إساءة حاالت من به يفاد ما بشأن القطاع هذا عمل خيص فيما

، اليت تنطوي على إرشادات بشأن ITU-T E.156 إىل التوصية 1 واإلضافة ITU-T E.164 التوصية
وفق  د مكافحة إساءة استعمال موارد الرتقيم املخصَّصةأفضل املمارسات على صعي

 ،ITU-T E.164 التوصية

 يقر وإذ

 امب التمكينية، بالبيئة يتعلق فيما (HAP) حيدر آباد عمل خطة تتضمنه الذي 3 بالربنامج )أ  
االت ذلك يف  :باألولوية حتظى اليت التالية ا

 بشأن وطنية ومالية اقتصادية وآليات وأنظمة وخطط وسياسات اسرتاتيجيات وضع يف املساعدة '1'
 اهلواتف؛ أرقام منها مواضيع

 وتبادهلا؛ املعلومات مناقشةمنتديات  '2'

 واملهارات؛ املعارف وزيادة األدوات إعداد '3'
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 طاحملي جزر مثل معيَّنة، أو مناطق فرعية ومناطق (SIDS)النامية  الصغرية اجلزرية الدول باحتياج )ب
 اهلاتف، أرقام اختالس مكافحة إىل فورياً  احتياجاً  اهلادئ،

 أيضاً  يقر وإذ

 لالتصاالت املخصَّصة وفق الدويل الرتقيم موارد اختالس وحماربة بضرورة مكافحة )أ  
 املوارد؛ هذه استعمال ، وإساءةITU-T E.164 التوصية

ها وختصيص العاملية اتفاهل أرقام يتوىل إدارة موارد (TSB)االتصاالت  تقييس مكتب مدير بأن )ب
 التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت؛ وفق

اإ وأن األعضاء، للدول تعود الوطنية اهلاتف أرقام موارد وختصيص إدارة مسؤولية بأن )ج  متثل دار
 الوطنية؛ والقانونية التنظيمية األطر يف جمسَّداً  هلا سيادياً  حقاً 

 الوطنية فيها؛ فاهلات أرقام موارد بإدارة يتعلق فيما جها يف عضاءاأل الدول بني فروقاً  مثة بأن )د 

 ف باتّباع قواعداهلات أرقام موارد هلا ختصِّص اليت األطراف أن تـُْلزِم يف احلق األعضاء للدول بأن ) ه
 معيَّنة، مثًال من خالل هيئات خطط الرتقيم الوطنية؛

 التطبيق الواجبة لوطنيةا والقانونية التنظيمية جلميع األطر وفقاً  تتصرف أن جيب التشغيل وكاالت بأن )و 
 الرقم، فيها ُيستعمل اليت العضو الدولة يف ا املعمول

 االتصاالت تنمية مكتب مدير إىل يطلب

ج اليت أُعدت حىت اآلن ومتييزها والرتويج هلا واستعماهلا، مبثابة منوذ املعلومات والبحوث نشر  1
متييز املسائل ومكافحة اختالس أرقام اهلاتف املخصَّصة  يف بغية إتاحة االتساقاملستقبل  يف للنشاط

 ؛ITU-T E.164 وفق التوصية
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أرقام  ختالساعن اختالس أرقام اهلاتف لدعم بيان متَّسق مييِّز قضايا  بالتبليغ املقدمأن يستعني  2
تنمية  يف على طلب الدول األعضاء، بغية املساعدة، بناءً  ITU-T E.164 التوصية املخصَّصة وفق اهلاتف

 هذه التوصية؛ املخصَّصة وفق أرقام اهلاتف اختالسمكافحة القدرات على 

منواً،  البلدان لوأق النامية البلدان سّيما وال والبلدان، الفرعية واملناطق املناطق مع العمل مواصلة 3
 املخصَّصة وفق اهلاتف أرقام إدارة يف اتاملمارس أفضل باتّباع للتكفل تكفي وتنظيمية قانونية أطر لوضع
 اهلاتف؛ أرقام اختالس مكافحة بغية ITU-T E.164 التوصية

 االتاالتص تقييس مكتب االتصاالت بالتعاون مع مدير تنمية مكتب مدير إىل يطلب

 طريق عن أو العضو الدولة من مباشرة بصورة إما الوطنية، الرتقيم خطط توفرضمان توفري  1
 إسهاماً  ،ITU-T E.164التوصية  يف باستخدام النسق احملدد ،لالتصاالت الدويل لالحتاد لتشغيليةا النشرة

 اهلاتف؛ أرقام اختالس مكافحة يف

تلبية طلبات الدول األعضاء، ال سّيما الطلبات الواردة من البلدان النامية والدول اجلزرية الصغرية  2
العمل و  تعلقة باختالس أرقام اهلاتف، ودعم هذه املمارساتالنامية، من أجل إعداد أفضل املمارسات امل

، على حنو يؤيت مناذج ومقرتحات وتوصيات وقرارات ملكافحة وحماربة اختالس أرقام اهلاتف عليها
 ؛ITU-T E.164املخصَّصة وفق التوصية 

من أجل  بةرَّ ا املمارسات أفضل إىل استناداً  التدابري إعداد ملواصلة تعاوين حنو على لعملا 3
 ،ITU-T E.164التوصية  وفق املخصَّصة اهلاتف أرقام اختالس مكافحة

 األعضاء الدول يدعو

إىل التعاون من أجل حتديد األنشطة املتصلة باختالس أرقام اهلاتف املخصصة وفق  1
 ومكافحتها وحماربتها؛ ITU-T E.164 التوصية
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 ITU-T E.164 التوصية وفق اهلاتف أرقام إدارة صعيد على املمارسات أفضل ونشر تطوير إىل دعم 2
 واليتها؛ إطار ضمن

ان داخل البلد التشغيل وكاالت ومع األعضاء الدول سائر مع تعاوين حنو على إىل العمل 3
 اهلاتف بأرقام تعلقي املّتبعة فيما التخصيص وطرائق التوجيهية واملبادئ بالقواعد إعالمها للمواظبة على

 ،ITU-T E.164 التوصية وفق

 األعضاء وأعضاء القطاعات الدول يدعو
-ITUوصية الت وفق املخصَّصة اهلاتف أرقام اختالس إعداد أفضل املمارسات ملكافحة يف إىل اإلسهام

T E.164  وتشجيع اإلدارات واجلهات اليت تتوىل تشغيل االتصاالت الدولية على أن ال تستعمل موارد
ليت اجلهات اليت ُخصِّصت هلا وأن ال ُتستعمل إال لألغراض ا ة إالهذه التوصي وفق الرتقيم املخصَّصة

 ُخصِّصت هلا، وعلى عدم استعمال املوارد غري املخصَّصة.
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 )2014(ديب،  79القـرار 

مكافحة أجهزة  في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/دور االتصاالت
 والتصدي لها 1ائفةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الز /االتصاالت

 )،2014إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (ديب، 

 إذ يذكر

شغيل املطابقة وقابلية التبشأن ) ملؤمتر املندوبني املفوضني، 2010(غواداالخارا،  177بالقرار  أ ) 
ت التصاالبالتعاون الوثيق مع مدير مكتب تقييس ا ،البيين، الذي يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

زات معاجلة شواغلها اخلاصة بالتجهي يف الدول األعضاء ةمبساعد ،ومدير مكتب االتصاالت الراديوية
 الزائفة؛

مستهلكي خدمات /محاية ودعم مستعمليبشأن ، هلذا املؤمتر) 2014 ،ديب يف املراَجع( 64بالقرار  ب)
 ؛(ICT) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/االتصاالت

بشأن ، (WTSA) ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2012ديب،  يف ملراَجعا( 76بالقرار  ج)
لي الدراسات املتعلقة باختبارات املطابقة وقابلية التشغيل البيين ومساعدة البلدان النامية والربنامج املستقب

 احملتمل اخلاص بعالمة االحتاد؛

قها حتسني املعرفة بتوصيات االحتاد وتطبيحول ، هلذا املؤمتر) 2014 ديب، يف املراَجع( 47القرار ب ) د
بقاً لتوصيات اختبارات املطابقة والتشغيل البيين للمعدات املصنعة طذلك  يف البلدان النامية، مبا يف الالفعّ 

 ؛ معاجلة شواغلها اخلاصة باملعدات الزائفة يف النامية البلداناالحتاد، وخاصة مساعدة 

 

  
                                            

ا /أجهزة االتصاالت  1 ا ومكونا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة تشمل األجهزة والتجهيزات مبلحقا
 أو املقلدة./الزائفة و
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كنولوجيا ت/، حول دور االتصاالت) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2012(ديب،  79القرار ب ) ه
جيا املعلومات االتصاالت وتكنولو  أجهزةاإللكرتونية الناجتة عن  املخلفاتإدارة  يف املعلومات واالتصاالت

 ،والتحكم فيها وطرائق معاجلتها

 وإذ يعرتف

شكلة باتت م الزائفةواالتصاالت  تاملعلوماتكنولوجيا /بأن منتجات وأجهزة االتصاالت ) أ 
نولوجيا املعلومات تك جمال يف األطراف الفاعلة مجيعإىل حد كبري على  سلباً العامل تؤثر  يف متفاقمة

 ؛)واملستهلكون واملشغلون واحلكوماتاملوردون واالتصاالت (

أسواقها  يف عديدة قامت ببعض محالت التوعية وأدخلت ممارسات وقواعد تنظيميةبلداناً بأن  ب)
امية وقد تستفيد البلدان الن إجيابية كان له آثار مماللحد من املنتجات واألجهزة الزائفة وردعها 

 التجارب، هذه من

 احلسبان يف وإذ يضع

األخرية  اآلونة يف قد تزايدت بشكل ملحوظتكنولوجيا املعلومات الزائفة /أن أجهزة االتصاالت ) أ 
 ؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/التصاالتاجمال  يف مع الطفرة الكبرية

تكار،  ومنوه وحقوق امللكية الفكرية وحتد من االب االقتصادعلى  اً أن هلذه األجهزة الزائفة تأثري  ب)
 فاتاملخلعلى الصحة والسالمة وتؤثر على البيئة وعلى زيادة  اً كما أن لألجهزة الزائفة أخطار 

 الضارة؛ اإللكرتونية

بني  ق فيماتعزيز التنسي يف الدويل لالتصاالت واألطراف ذات الصلة دورًا رئيسياً أن لالحتاد  ج)
يات التعامل معها آل وحتديدعلى األجهزة الزائفة وآلية احلد منها  املرتتبةعنية لدراسة اآلثار األطراف امل

 ؛وإقليمياً دولياً 
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 وإذ يدرك

بلدان األجهزة الزائفة واملقلدة وتداوهلا بني المكافحة تصنيع  يف دوراً هاماً  تؤديأن احلكومات  ) أ 
 املناسبة؛ وذلك بوضع االسرتاتيجيات والسياسات والتشريعات

لقطاع تقييس االتصاالت واألنشطة ذات  11جلنة الدراسات  يف األعمال والدراسات اجلارية ب)
 املنتديات األخرى ذات الصلة؛ يف الصلة

ا  والدراسات اليت األعمال اجلارية ) ج االحتاد  يف لقطاع تنمية االتصاالت 1 جلنة الدراساتبدأ
اسرتاتيجيات  بشأن 8/2 املسألةإطار  يف 2 وتواصل العمل عليها جلنة الدراساتالدويل لالتصاالت 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإعادة وسياسات سالمة التخلص من مواد خملفات االتصاالت/
 ؛استخدامها

االحتاد الدويل  يف تقييس االتصاالتلقطاع  5 جلنة الدراسات يف دراسات اجلاريةاألعمال وال ) د
 ولة منها،طرفية واملتنقلة واحملمحول اآلثار الصحية والبيئية ملعدات االتصاالت وخاصة اللالتصاالت 

بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب تقييس  ،يقرر أن يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت
 ير مكتب االتصاالت الراديويةاالتصاالت ومد

تطوير أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت املتعلقة مبكافحة األجهزة الزائفة وطرق و  زيادةمبواصلة  1
 احلد من انتشارها؛

 زة الزائفة؛باألجه املتعلقةشواغلها  معاجلة يف النامية البلدانساعدة الدول األعضاء وخاصة مب 2

 (WTO) أصحاب املصلحة املعنيني (كمنظمة التجارة العاملية مبواصلة العمل بالتعاون مع 3
ذلك اهليئات األكادميية واملنظمات ذات الصلة لتنسيق  يف ) مبا(WIPO) واملنظمة العاملية للملكية الفكرية

ألخرى جلان الدراسات واألفرقة املتخصصة واألفرقة ا من خاللاألنشطة املتعلقة مبكافحة األجهزة الزائفة 
 لصلة؛ذات ا
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بتنظيم حلقات دراسية وورش عمل إلذكاء الوعي حول خماطر استخدام األجهزة الزائفة على  4
ا أكثر البلدان  يف الصحة وعلى البيئة وطرائق احلد منها، وخاصة خاطر عرضًا ملتالبلدان النامية، حيث إ

 ؛األجهزة الزائفة

ذات  هليئاتاية للملكية الفكرية وغريها من بالتعاون مع منظمة التجارة العاملية واملنظمة العامل 5
 ؛وتصديرها وتداوهلا الصلة للحد من جتارة األجهزة الزائفة دولياً 

 بتقدمي تقارير دورية حول تنفيذ هذا القرار، 6

 بالتعاون مع جلان الدراسات ذات الصلة ،لقطاع تنمية االتصاالت 1يكلف جلنة الدراسات 
 االحتاد يف

بني  مثلة ألفضل املمارسات للحد من األجهزة الزائفة واملقلدة، من أجل نشرها فيمابإعداد وتوثيق أ 1
 القطاع؛ االحتاد وأعضاء يف الدول األعضاء

األجهزة الزائفة  ىالتعرف عل يف بإعداد مبادئ توجيهية ومنهجيات ومنشورات تساعد الدول النامية 2
 للحد منها؛السبل  أفضلو للحد من تداوهلا،  إذكاء الوعي العام وأساليب

بدراسة تأثريات نقل أجهزة ومنتجات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة إىل  3
 ؛البلدان النامية

مبواصلة الدراسة عن الوسائل اآلمنة للتخلص من املخلفات اإللكرتونية الضارة الناجتة عن  4
 العامل؛ يف األجهزة الزائفة املتداولة حالياً 

 الدول األعضاء يدعو

 إىل اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملكافحة األجهزة الزائفة؛ 1

ال؛ يف إىل التعاون وتبادل اخلربات فيما بينها 2  هذا ا
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ا الوطنية املتعلقة باالتصاالت يف إىل إدراج سياسات مكافحة األجهزة الزائفة 3 تكنولوجيا /اسرتاتيجيا
 واالتصاالت، املعلومات

 شغلي االتصاالتيدعو م
 مكافحة األجهزة الزائفة واحلد من تداوهلا يف ومنظمي االتصاالت واإلداراتىل التعاون مع احلكومات إ

 والتخلص اآلمن منها،

 يشجع الدول األعضاء وأعضاء القطاع واهليئات األكادميية
ئفة من خالل الزااملتصلة مبكافحة األجهزة  دراسات قطاع تنمية االتصاالت يف على املشاركة بنشاط

 املالئمة. تقدمي املسامهات وغري ذلك من الوسائل
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 )2014(ديب،  80القـرار 

 البلدان النامية وتعزيزها من أجل تسهيل في ةموثوقإعالمية أطر  وضع
  االقتصاديين الشركاء بين اإللكترونية المعلومات وتشجيع تبادل

 )،2014(ديب،  2014 الت لعامإن املؤمتر العاملي لتنمية االتصا

 إذ يذّكر

 دور االحتادبشأن  ،) ملؤمتر املندوبني املفوضني2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 135القرار ب أ ) 
 املساعدة التقنية تقدمي ويف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/تنمية االتصاالت يف الدويل لالتصاالت

 ؛الصلة ذات واألقاليميةتنفيذ املشاريع الوطنية واإلقليمية  ويف بلدان الناميةإىل الواملشورة 

ات التعاريف واملصطلحبشأن  ،) ملؤمتر املندوبني املفوضني2010(غواداالخارا،  181القرار ب ب)
 ؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استعمال يف املتعلقة ببناء الثقة واألمن

 ءاألعضا الدول بني التعاون تعزيزبشأن ا املؤمتر، ) هلذ2014ديب،  يف املراَجع( 71القرار ب ج)
 ذلك يف ماب ،واملنتسبني إليه واهليئات األكادميية املنضمة إليه االتصاالت تنمية قطاع وأعضاء
 ؛اخلاص القطاع

 طبيقت ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن زيادة فعالية2010آباد،  (حيدر 74القرار ب د )
 اإللكرتونية؛ احلكومة خدمات

بشأن التكامل األمثل لتكنولوجيا املعلومات هلذا املؤمتر،  )2014ديب،  يف املراَجع( 50القرار ب ) ه
 واالتصاالت؛

 ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن تعزيز2010حيدر آباد،  يف املراَجع( 48القرار ب و )
 االتصاالت؛ تنظيم هيئات بني التعاون
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 صاالت؛واالت املعلومات تكنولوجيا بشأن تطبيقاتهلذا املؤمتر، ) 2014ديب،  يف املراَجع( 54قرار الب ) ز

ألمن جمال ا يف بشأن آليات لتعزيز التعاون ) هلذا املؤمتر،2014ديب،  يف املراَجع( 45القرار ب )ح
 الرسائل االقتحامية والتصدي هلا، ذلك مكافحة يف السيرباين، مبا

 عتبارها يف وإذ يضع

 البلدان النامية؛ يف شراكات األعمال إقامةالصعوبات احلالية اليت تعيق  أ ) 

الدور اهلام الذي ميكن أن تؤديه السياسات الوطنية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  )ب
 جمال التكنولوجيات اجلديدة؛ يف التشجيع على االبتكار واالستثمار يف واالتصاالت

ا حتديد أولوياته وسياساته الوطنية لتنمية االتصاالت/تكنولوجي يف بلد احلق السيادي لكل )ج
 املعلومات واالتصاالت؛

ما تّتسم به البنية التحتية لشبكات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أمهية فيما  ) د
 خيص التنمية االقتصادية؛

 وعلى الوطين وىاملست على النامية البلدان يف االيت يتم تبادهل اإللكرتونية حجم املعلومات أن ) ه
 تنميته؛ إمكان ميكن إنكار ال لكنو  ضئيل اإلقليمي املستوى

من خدمات وتطبيقات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات جمموعة تعزيز النفاذ إىل إمكانات  و )
 لتيسري التنمية االقتصادية؛ تتاح على وجه السرعة واالتصاالت اليت ميكن أن

تمع املعلومات ز ) خطوط عمل خطة العمل الصادرة عنها  يف اعتمدت (WSIS) أن القمة العاملية 
 :حمددة، من بينها حتديداً 

 النهوض بتكنولوجيا املعلومات يف : دور احلكومات ومجيع أصحاب املصلحة1خط العمل جيم -
 التنمية؛ واالتصاالت من أجل

تمع املعلومات؛: البنية التحتية للم2خط العمل جيم -  علومات واالتصاالت: أساس مكني 

 استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ يف : بناء الثقة واألمن5خط العمل جيم -
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 : البيئة التمكينية6خط العمل جيم -

 انب احلياة،مجيع جو  يف : تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: فوائد7خط العمل جيم -

 وإذ يالحظ

 بتنمية متعلقةأحكامًا تضمنت اليت  ،(WTDC-10) بادآ حيدر عمل خطة وتنفيذ اعتماد أ ) 
 الربامج لفخمت طريق عن النامية البلدان يف تواالتصاال املعلومات تكنولوجيات/االتصاالت خدمات

 ملسائلوا تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا وتطبيقات السيرباين باألمن املتعلق 2 الربنامجوخصوصًا 
 ؛التمكينية بيئةال بتهيئة املتعلق 3 الربنامجو  نرتنت،اإل بروتوكول القائمة على شبكاتالب املتصلة

 :يف رغبته قراراته، ويف إعالنه يف جديد، من دأكَّ أن هذا املؤمتر  ب)

 املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت بتنمية املرتبطة قضايابال يتعلق فيما الدويل بالتعاون النهوض -
 ؛تواالتصاال

 ؛تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت لتنمية ناسبةامل بيئةال يئة -

 تطبيقاتال نشرو  ت،واالتصاال املعلومات تكنولوجيااالتصاالت/ استعمال يف األمنو  الثقة تعزيز -
 ،ذات الصلة واخلدمات

 يقر وإذ

تنفيذ برامج  يف عامل مهم فّعالبشكل أن نشر واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ب أ ) 
 البلدان النامية؛ يف سيما التنمية االجتماعية واالقتصادية، وال

تدين مستوى االتصاالت اإللكرتونية وتبادل املعلومات االقتصادية على املستوى اإلقليمي داخل ب ب)
 البلدان النامية وفيما بينها؛

حتويل مناذج مؤسسات البلدان وبناها  يف مهتأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ساب )ج
ا بالتايل واحدة من أهم مزايا املؤسسة أو البلد من أجل االندماج اد العاملي االقتص يف التنظيمية، وأ

 اجلديد؛
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تبادل  يف أن وضع أطر إعالمية موثوقة بني الشركاء االقتصاديني من شأنه أن يعزز الثقةب ) د
مي على منو االقتصاد الرق يف أساسياً  ويشجع على استخدامها ويشكل عامالً املعلومات اإللكرتونية 

 املستقبل؛ يف الصعيد العاملي

جمال  يف العمل الذي سبق أن اضطلعت به سائر املنظمات الدولية ومنظمات القطاع اخلاصب ) ه
 ة،اإللكرتوني األطر اإلعالمية املوثوقة والتجارة

 يعي وإذ

 املعلومات ياتبتكنولوج ةرتبطامل والتطبيقات اخلدمات وتنمية االتصاالت شبكات حتديث أن أ ) 
 أسس إرساء مكانيةإ هلا وسيتيح االقتصادية لتنميتها هاماً  عامالً  سيشكل البلدان هذه يف تواالتصاال

 ؛الشامل للجميع املعلومات جمتمع

 ةمية موثوقوضع أطر إعال ىعل النامية، البلدان خيص فيما يرتتب، أن ميكن الذياملفيد  األثر ب)
ة إىل ، وبشكل خاص، أمهية هذه األطر بالنسباألعمال عامل يف ةاإللكرتونياملعلومات  تبادللتسهيل 

 ؛الرقمي االقتصاد يف الفاعلة جلهاتا

 مرتبطة النامية البلدان يف اإللكرتونية تبادل املعلومات بتنمية يتعلق فيما القائمة العوائقإزالة  أن ج)
 ألفراد؛وا تواملؤسسا اإلدارات بني جديدة إقليمية شراكات إقامةأطر إعالمية موثوقة تشجع على  بوجود

إعالمية موثوقة تقوم على املعايري العاملية وأفضل املمارسات من أجل تسهيل  طرأ وضع ضرورة ) د
 ،لكرتونيةعلى الصعيدين اإلقليمي والدويل آلليات تبادل املعلومات اإل البيين لتشغيلقابلية ا
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 يقـرر
، اعتبارها يف أن تأخذ جلان الدراسات املعنية التابعة لقطاع تنمية االتصاالت وقطاع تقييس االتصاالت

القرارات أثناء تناول املسائل املتعلقة بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات  ههذغايات قدر اإلمكان، 
 ،واالتصاالت

 االتصاالت يكلف مدير مكتب تنمية
يما حتسني التعاون الدويل واإلقليمي بني الدول األعضاء وال سّيما ف يف ع بدور احملفزاالضطالب 1

يتعلق باستخدام تطبيقات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتسهيل تبادل املعلومات 
 اإللكرتونية بني الشركاء االقتصاديني؛

 للمسألة دراستها عند القرار هذا غايات االعتبار يف تأخذ إىل أن 2 الدراسات جلنة دعوةب 2
لتنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل تطبيقات تكنولوجيا ا :جمتمع ذكيإقامة بشأن "اجلديدة 

 "؛املعلومات واالتصاالت
املوارد واخلدمات اليت يوفرها القطاع اخلاص االستفادة من ساعدة البلدان النامية على مب 3

ات من جمال املعايري العاملية وأفضل املمارس يف توى اإلقليمي والدويلواملنظمات ذات الصلة على املس
 صاديني،كرتونية بني الشركاء االقتأجل وضع أطر إعالمية موثوقة وآليات تسهل تبادل املعلومات اإلل

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات
 البلدانيه ف دحتدِّ  قليميةاإل والشراكة الدولية للشراكةمناسب  إطار إقامة علىإىل التشجيع  1

ا ر التشغيلية والتقنية األط جدوى موتقيِّ  االقتصادية للمعلومات اإللكرتوين التبادل على صعيد احتياجا
 التشغيل البيين؛ذات الصلة بقابلية 

األطر طوير ت جوانب تتناول وورش عمل على الصعيدين اإلقليمي والدويل منتدياتإىل تنظيم  2
 وأفضل املمارسات. إىل املعايري العاملية استناداً االقتصادية إلكرتونياً ثوقة لتبادل املعلومات اإلعالمية املو 
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 )2014(ديب،  81القـرار 

 أعمال قطاع تنمية االتصاالت في زيادة تطوير أساليب العمل اإللكترونية
 الدولي لالتصاالت لالتحاد

 )،2014إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (ديب، 

 إذ يُذكِّر

) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن تعزيز قدرات االحتاد 2010 (غواداالخارا، 167 بالقرار أ ) 
 أعمال االحتاد؛ يف يتعلق باالجتماعات اإللكرتونية والوسائل الالزمة إلحراز التقدم فيما

فوضني، بشأن وثائق االحتاد ) ملؤمتر املندوبني امل2010 غواداالخارا، يف املراَجع( 66 بالقرار ب)
 إلكرتونياً؛ ومنشوراته فيما خيص إتاحة الوثائق

، بشأن (WTSA) ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2012 ديب، يف املراَجع( 32 بالقرار ج)
ITU) أعمال قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد يف (EWM) تعزيز أساليب العمل اإللكرتونية T) ،

ا من ترتيبات املتعلقة بأساليب العمل اإللكرتونية وما وبتنفيذ القدرات قطاع تقييس  أعمال يف يرتبط 
 االتصاالت،

 اعتباره يف وإذ يضع

جمال  يف يرتبط به من تكيف يلزم إجراؤه جمال االتصاالت وما يف التغري التكنولوجي السريع أ ) 
 اإلقليمي والعاملي؛السياسة العامة والبىن التحتية على كل من املستوى الوطين و 

يرتتب على ذلك من ضرورة مشاركة أعضاء االحتاد على أوسع نطاق ممكن من مجيع أحناء  ما ب)
 االحتاد؛ أعمال يف معاجلة هذه املسائلالعامل من أجل 
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التكنولوجيات واملرافق الالزمة لعقد االجتماعات اإللكرتونية،  يف استجد من تطورات أن ما ج)
أنشطة االحتاد مبزيد  يف يف ألساليب العمل اإللكرتونية، سيتيحان التعاون بني املشاركنيوالتطوير اإلضا

 أوراق؛ تتم بدون استخدام من االنفتاح والسرعة والسهولة، واليت قد

أن تنفيذ قدرات أساليب العمل اإللكرتونية والرتتيبات املرتبطة بذلك ستكون له منافع كبرية  د )
ITU) تنمية االتصاالت باالحتادبالنسبة ألعضاء قطاع  D)ذلك األفراد واملنظمات والدول من  يف ، مبا

لومات الوقت املناسب وبشكل فّعال إىل املع يف ذوي املوارد احملدودة، مبا يسمح هلذه اجلهات بالنفاذ
 عليها؛ اخلاصة باملعايري وعملية وضع املعايري واملوافقة

مية حتسني االتصاالت بني أعضاء قطاع تن يف ون مفيدةأن أساليب العمل اإللكرتونية ستك ه )
بيل وضع معايري س يف االتصاالت وبني منظمات التقييس األخرى املعنية واالحتاد الدويل لالتصاالت،

 العاملي؛ متناسقة على الصعيد

تقدمي الدعم لقدرات أساليب العمل  يف (BDT)الدور الرئيسي ملكتب تنمية االتصاالت  و )
 ونية،اإللكرت 

 وإذ يعرتف

تماعات احلضورية لقطاع االج يف بالصعوبات املتعلقة بامليزانية اليت تواجهها البلدان النامية للمشاركة أ ) 
 تنمية االتصاالت؛

بأن العديد من اجتماعات قطاع تنمية االتصاالت واجتماعات االحتاد تـَُبث بالفعل صوتاً  ب)
 ت الفيديوية واملكاملات املؤمترية الصوتية والعرض النصياستعمال املؤمترا وصورة على الويب، وأن

أنواع معينة  يف الوقت الفعلي وأدوات التعاون على الويب من أجل املشاركة اإللكرتونية يف واإلشارات
 العامة، بعض أنواع اجتماعات القطاعات واألمانة يف من االجتماعات قد تقدمت

 وإذ يعرتف كذلك

تنفيذ أساليب  يف ،البلدان منواً أقل كن أن تواجهها البلدان النامية، وال سيما الصعوبات اليت ميب ) أ 
 العمل اإللكرتونية؛
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 االجتماعات، يف عن بُعدد املشاركة أن الفارق الزمين بني املناطق يعقِّ ب ب)

 احلسبان يف وإذ يضع

زالت  اد الالت باالحتأن بعض األنشطة واإلجراءات املرتبطة باجتماعات معينة لقطاع تنمية االتصا
 الشخصي، تتطلب مشاركة أعضاء االحتاد من خالل احلضور

 وإذ يالحظ

أن هناك فوائد من استخدام االجتماعات اإللكرتونية لتيسري املناقشات، كبديل عن  أ ) 
 احلضورية؛ االجتماعات

 ع تنميةأن وجود االجتماعات اإللكرتونية مع قواعد وإجراءات موثقة جيدًا سيساعد قطا  ب)
االتصاالت على توسيع نطاق املشاركة من جانب أصحاب املصلحة احملتملني، خاصة من البلدان النامية، 

 احلضورية؛ االجتماعات يف يتسىن هلم املشاركة الذين ال

أن االجتماعات اإللكرتونية ميكن أن تؤدي إىل زيادة كفاءة أنشطة قطاع تنمية االتصاالت  ج)
يل احلاجة طريق تقليل احلاجة مثالً إىل السفر وكذلك تقل األطراف، عن بة جلميعوخفض التكاليف بالنس
 حتقيق احلياد املناخي؛ يف يسهم الوثائق، مما إىل النسخ املطبوعة من

 أن أمناطاً خمتلفة من املشاركة تناسب األنواع املختلفة من االجتماعات؛ د )

 للجميع؛ لة واملنصفةأن هناك حاجة إلجراءات تضمن املشاركة العاد ه )

 الرقمية؛ سد الفجوة يف أن االجتماعات اإللكرتونية ميكنها املسامهة و )

ج منظم ومنسق بالنسبة لتكنولوجيات أساليب العمل اإللكرتونية  ز ) أن هناك حاجة لوجود 
 االحتاد ككل، ويف قطاع تنمية االتصاالت يف املستعملة
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 وإذ يالحظ كذلك

اجة إىل الوقت املناسب، واحل يف شكل إلكرتوين يف احلصول على الوثائق يف رغبة األعضاء أ ) 
 التقليل من الكميات املتزايدة من نسخ الوثائق الورقية اليت توزع أثناء االجتماعات وترسل بالربيد؛

االتصاالت،  قطاع تنمية يف أن الكثري من أشكال أساليب العمل اإللكرتونية قد نفذت بالفعل ب)
 دمي الوثائق إلكرتونياً وخدمة املنتديات اإللكرتونية؛مثل تق

 أن األعضاء يفضلون استعمال حواسيب حممولة أثناء االجتماعات؛ ج)

فرقة املقررين وجلان أعمال أ يف املزايا اليت تتاح لألعضاء بفضل تسهيل زيادة املشاركة إلكرتونياً  د )
، وخصوصًا األعضاء غري القادرين على (TDAG) الدراسات والفريق االستشاري لتنمية االتصاالت

 غريها؛ يف جنيف أو يف االجتماعات اليت تُعقد يف املشاركة

 البلدان النامية؛ يف سيما توفر عرض النطاق وغريها من القيود، ال يف الصعوبات ) ه

 قطاع تنمية يف الوفورات املمكن حتقيقها بفضل تعزيز قدرات أساليب العمل اإللكرتونية و )
 خفض تكاليف توزيع النسخ الورقية من الوثائق وتكاليف السفر، وما إىل ذلك)؛ االتصاالت (مثل

استعمال جمال التعاون ب يف االحتاد ومنظمات أخرى يف اخلربة اليت اكتسبها القطاعان اآلخران ز )
 اإللكرتونية، أساليب العمل

 يقـرر

 إللكرتونيةباستعمال الوسائل ا عن بُعداركة زيادة تطوير املرافق والقدرات فيما يتعلق باملش 1
 االجتماعات املناسبة لقطاع تنمية االتصاالت؛ يف

أقصى ما باالستفادة من جتارب االجتماعات اإللكرتونية، حبيث يكون تنفيذها الحقًا حمايدًا  2
ويف املتطلبات تاالً من حيث التكلفة، بغية السماح مبشاركة عريضة تسمن الناحية التكنولوجية وفعّ ميكن 
 الالزمة؛ األمنية
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 يلي: ماقطاع تنمية االتصاالت ك يف أن تكون األهداف الرئيسية ألساليب العمل اإللكرتونية 3

جيري التعاون بني أعضاء قطاع تنمية االتصاالت بشأن إعداد النصوص ونشرها أن  •
 املراَجع( 1 رارالق يف دداحمل ئقالوثا على املوافقة إجراءمراعاة  مع أيضاً، اإللكرتونية بالوسائل

 ؛)2014 ،ديب يف

ومكتب  (BR) أن يوفر مكتب تنمية االتصاالت بالتعاون الوثيق مع مكتب االتصاالت الراديوية •
 االجتماعات يف ، تسهيالت وقدرات أساليب العمل اإللكرتونية(TSB) تقييس االتصاالت

صوص من أجل مساعدة البلدان النامية وورش العمل والدورات التدريبية وذلك على وجه اخل
وأقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر 

ا مبرحلة انتقالية اليت تعاين من مشكالت  القيود؛ لك منتوفري عرض النطاق وغري ذ يف اقتصادا

ري تسهيالت اجتماعات قطاع تنمية االتصاالت بتوف يف النامية تشجيع املشاركة اإللكرتونية للبلدان •
ومبادئ توجيهية مبسطة وبإعفاء املشاركني من حتمل أي نفقات، خالف رسوم املكاملات احمللية 

 باإلنرتنت؛ أو رسوم التوصيل

أن يوفر مكتب تنمية االتصاالت جلميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت النفاذ املناسب والسريع  •
ذلك رؤية إمجالية موّحدة وكاملة إلمكانية  يف للوثائق اإللكرتونية الالزمة ألداء أعماهلم، مبا

 تعّقب الوثائق؛

أن يوفر مكتب تنمية االتصاالت األنظمة والتسهيالت املالئمة لدعم تسيري أعمال قطاع تنمية  •
 اإللكرتونية؛ االتصاالت بالوسائل

ا أن تُنشر املعلومات عن مجيع أنش • طة جلان الدراسات التابعة لقطاع تنمية االتصاالت وإجراءا
ا وتقاريرها ا تصف يف ودراسا ح املوقع املوقع اإللكرتوين لقطاع تنمية االتصاالت بطريقة يسهل 

 الصلة، والوصول إىل مجيع املعلومات ذات
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 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

مع الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت، من أجل توفري  باختاذ اإلجراءات الالزمة، بالتشاور 1
لذين اجتماعات قطاع تنمية االتصاالت للمندوبني ا يف املتابعة اإللكرتونية املالئمة أومرافق املشاركة 

يء إىل االجتماعات ال  فعلياً؛ اليت تستلزم حضوراً  يستطيعون ا

جًا منظمًا ومنسقاً بأن يضع، جنبًا إىل جنب مع األمانة العامة ومك 2  تيب القطاعني اآلخرين، 
 االحتاد؛ يف بالنسبة لتكنولوجيا أساليب العمل اإللكرتونية املستعملة

كرتونية تقييم استعمال االجتماعات اإلل يف بأن يشرك الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت 3
ا، مبا منوأن يضع املزيد   القانونية؛ اجلوانبذلك  يف اإلجراءات والقواعد املرتبطة 

بوضع خطة عمل واستكماهلا تباعاً بشأن أساليب العمل اإللكرتونية من أجل معاجلة اجلوانب  4
ذلك استعمال  يف العملية واملادية لتعزيز قدرات أساليب العمل اإللكرتونية لقطاع تنمية االتصاالت، مبا

 الفيديوية؛ أدوات مثل املؤمترات

خطة العمل بشأن  يف أعاله على حنو منهجي 2يقرر  يف ملشار إليهاضمان معاجلة األهداف اب 5
أساليب العمل اإللكرتونية تتضمن بنود عمل منفردة حيددها أعضاء قطاع تنمية االتصاالت أو مكتب 

ا بالتشاور مع الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت؛  تنمية االتصاالت، وحتديد أولويتها وإدار

 نافع بنود العمل وإعادة النظر فيها بانتظام؛تحديد تكاليف ومب 6

بتقدمي تقرير إىل كل اجتماع من اجتماعات الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت عن حالة  7
ف واملنافع املنوه التكالي يف ذلك نتائج إعادة النظر يف خطة العمل بشأن أساليب العمل اإللكرتونية، مبا

 عنها أعاله؛

ة العمل مكتب تنمية االتصاالت، واملوارد الالزمة لتنفيذ خط يف ذ، وامليزانيةبإسناد سلطة التنفي 8
 املمكنة؛ بشأن أساليب العمل اإللكرتونية بالسرعة

 وضع ونشر خطوط توجيهية بشأن استعمال تسهيالت وقدرات أساليب العمل اإللكرتونيةب 9
 االتصاالت؛ قطاع تنمية يف
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 توفري وسائل املشاركة أو املتابعة اإللكرتونية املالئمة (مثل البث اختاذ اإلجراءات الرامية إىلب 10
 ها)/تقاسم الوثائق واملؤمترات الفيديوية، وغري الشبكيةالشبكي واملؤمترات السمعية، واملؤمترات 

االجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية اليت ينظمها قطاع تنمية االتصاالت للمندوبني الذين  يف
توفري  يف عون حضور الفعاليات شخصياً، والتنسيق مع مكتب تنمية االتصاالت للمساعدةيستطي ال

 الوسائل؛ هذه
 أعمال يف تعزيز أساليب العمل اإللكرتونية لتشجيع وتسهيل مشاركة مجيع البلدان الناميةمبواصلة  11

 قطاع تنمية االتصاالت؛
إىل مجيع املعلومات  ز بسهولة تصفحه للوصولتوفري موقع إلكرتوين لقطاع تنمية االتصاالت يتميب 12

 ذات الصلة، مع استعمال اللغات الرمسية الست لالحتاد على قدم املساواة؛
بشأن التطورات اخلاصة باالجتماعات جملس االحتاد رفع تقرير على أساس مستمر إىل ب 13

 االحتاد، استعماهلا داخل يف اإللكرتونية لتقييم التقدم احملرز

 ريق االستشاري لتنمية االتصاالتيكلف الف
ن وضع املزيد مإعداد خطة عمل بشأن أساليب العمل اإللكرتونية وبشأن  يف ركابأن يش 1

 ذلك اجلوانب القانونية؛ يف ، مباباالجتماعات اإللكرتونيةاإلجراءات والقواعد املرتبطة 
 ساس منتظم،بأن يستعرض حالة خطة العمل بشأن أساليب العمل اإللكرتونية على أ 2

 يدعو أعضاء قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت
 تنفيذ خطة العمل بشأن أساليب العمل اإللكرتونية. يف إىل مساعدة مكتب تنمية االتصاالت
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 )2014(ديب،  82رار ـالق

 للغات وتعزيزه على شبكة اإلنترنتالحفاظ على تعدد ا
 لجميعشامل لمن أجل مجتمع معلومات 

 )،2014 ديب،( العاملي لتنمية االتصاالتؤمتر املإن 

 اعتباره يف يضع إذ

) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2010 غواداالخارا، يف (املراَجعني 102و 101 أحكام القرارين أ ) 
بإدارة موارد و يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية املتصلة باإلنرتنت  دور االحتاد الدويل لالتصاالت فيما

 والعناوين؛ ذلك إدارة أمساء امليادين يف اإلنرتنت، مبا

دول دور إدارات الملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  )2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 133رار الق ب)
 ؛إدارة أمساء امليادين الدولية الطابع (املتعددة اللغات) يف األعضاء

غات لاستعمال ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  )2010واداالخارا، غ يف املراَجع( 154رار لقا ج)
 ؛املساواة الرمسية الست على قدماالحتاد 

، بشأن (WTSA)) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت 2012ديب،  يف املراَجع( 69قرار ال د )
 النفاذ إىل موارد اإلنرتنت واستعماهلا على أساس غري متييزي؛
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لالحتاد تندرج ضمن اإلطار األعم ملقاصد االحتاد  (ITU-D)تنمية االتصاالت قطاع سالة أن ر  ) ه
تنمية اع قطرسالة تتمثل من دستور االحتاد واملصوغة على النحو التايل: " 1 املادة يف املنصوص عليها

استحداث و  ةتعزيز التعاون والتضامن الدوليني من أجل تقدمي املساعدات التقني يف االتصاالت لالحتاد
البلدان  يف /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتشبكات االتصاالتو وتطوير وحتسني جتهيزات 

. ويتعني على القطاع أن ينهض باملسؤولية املزدوجة لالحتاد بوصفه إحدى الوكاالت (ICT) النامية
ومة التنمية باألمم نظإطار م يف ذات الوقت لتنفيذ املشروعات يف املتخصصة لألمم املتحدة ووكالة منفذة

كنولوجيا املعلومات /تمن خالل ترتيبات أخرى للتمويل، حبيث يسهل ويعزز تنمية االتصاالت املتحدة أو
 "،التقنية من خالل توفري وتنظيم وتنسيق أنشطة التعاون واملساعدة واالتصاالت

 وإذ يذكر

مية االتصاالت، بشأن النفاذ على أساس ) للمؤمتر العاملي لتن2010حيدر آباد،  يف املراَجع( 20بالقرار 
ا من  ا وما يتصل  غري متييزي إىل وسائل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة وخدما

 تطبيقات،

 وإذ يعرتف

لكل الذي يفيد بأن: " 1948من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام  27واملادة  19املادة ب أ ) 
الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل، واستقاء  حرية يف شخص احلق

 لكل فرد احلق" "، وأناألنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية
تمع الثقايف يف أن يشرتك اشرتاكًا حراً  يف قدم العلمي الت يف االستمتاع بالفنون واملسامهة ويف حياة ا

 .."؛واالستفادة من نتائجه.
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والعهد الدويل اخلاص  1966لعام  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من 27باملادة  ب)
إىل فرض التزامات حمددة فيما يتعلق  اهلادفني 1966لعام  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  جيوز،الالعرقي أو غريها، وتنص هذه املادة على أنه " ي أو الديين أوباحلماية من أشكال التمييز اجلنس
ات ثنية أو دينية أو لغوية، أن حيرم األشخاص املنتسبون إىل األقليإالدول اليت توجد فيها أقليات  يف

اهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، باالشرت  اك املذكورة من حق التمتع بثقافتهم اخلاصة أو ا
 "؛مجاعتهم يف مع األعضاء اآلخرين

، الذي اعتمد اإلعالن 1992ديسمرب  18املؤرخ  135/47بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ج)
على " بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية ودينية ولغوية، الذي ينص على أن:

ية ألقليات وهويتها القومية أو اإلثنية، وهويتها الثقافإقليمها، حبماية وجود ا يف الدول أن تقوم، كل
 والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه اهلوية"؛

بشأن انتفاع اجلميع من  1997عام  (ACC)ببيان اللجنة اإلدارية لألمم املتحدة املعنية بالتنسيق  د )
املعلومات  يف الفجوة احلاصلة أن: "... خدمات االتصاالت واملعلومات األساسية، والذي يؤكد

ا من أوجه التفاوت بني البلدان الصناعية والبلدان النامية آخذة االتساع،  يف والتكنولوجيات وما يتصل 
 ما جيعلنا نشهد ظهور نوع جديد من الفقر، هو فقر املعلومات"؛

ابري مم املتحدة، والذي يشري إىل التدمن إعالن األلفية الذي أقرته اجلمعية العامة لأل 25بالفقرة  ) ه
 ؛العامة جمال حقوق اإلنسان واجلهود اإلعالمية يف الرامية إىل زيادة فعالية األمم املتحدة

 اجللسة العامة السابعة والتسعني يف الذي أُقر 201/35بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  و )
ء لتعدد اللغوي واستخدامه، وجعل النفاذ إىل الفضا، رافعًا توصية بشأن تعزيز ا1980 ديسمرب 16 يف

 متناول اجلميع؛ يف السيرباين
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 عية اإلنرتنتامليدان االقتصادي واليونسكو ومج يف بالتقرير الذي وضعته منظمة التعاون والتنمية ز )
أن بفيد ي ، بعنوان "العالقة بني احملتوى احمللي وتطوير اإلنرتنت وأسعار النفاذ"، والذي2012 عام يف

 هناك عالقة قوية بني تطور البنية التحتية للشبكة احمللية ومنو احملتوى احمللي، وأن احملتوى احمللي ينمو
يمن  مجيع أحناء العامل، وأن تكوينه يتغري وأن البلدان املتقدمة مل يف احلجم نتيجة لالستثمار يف تعد 

تمعات املعلى احملتوى احمللي، بل إنه أكثر متثيًال للتنوع م  ،1العامل يف وجودةتعدد الثقافات واللغات وا

 وإذ يؤكد

تمع  يف الدور الذي قام به االحتاد الدويل لالتصاالت أ )  التنظيم الناجح للقمة العاملية 
، والتزام 2003 يف إعالن مبادئ جنيف وخطة عمل جنيف، املعتمدين وأنمبرحلتيها  (WSIS) املعلومات

ا ، قد 2005 يف ل تونس بشأن جمتمع املعلومات، املعتمدينتونس وبرنامج عم اجلمعية العامة أقر
 املتحدة؛ لألمم

تمع املعلومات لعام  ب) شامل والتزامها "ببناء جمتمع معلومات  2003إعالن مبادئ القمة العاملية 
ومات واملعارف لهدفه اإلنسان ويتجه حنو التنمية، جمتمع يستطيع كل فرد فيه استحداث املع للجميع

 والنفاذ إليها واستخدامها وتقامسها"؛

 أصحاب الكامل بني التعاون من تنبثق أن وجيب وجيه دويل اهتمامب تستأثر اإلنرتنت أن ج)
 اإلنرتنت بكةإىل ش جلميعا نفاذ وتسهيل للموارد، العادل التوزيع ضمان واجب مع املتعددين، املصلحة
 نتائج أساس على اللغات،إىل تعدد  الواجب االهتمام إيالءو  ،اهل واآلمن املستقر التشغيل وضمان
تمع املعلومات القمة مرحليت  ؛العاملية 
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  يثبِّت "جلديدةا األلفية يف عاملي حتد: املعلومات جمتمع بناء" إىل الرامي جنيف مبادئ إعالن أن د )
 ،)احمللي احملتوىو  اللغوي والتنوع الثقافية واهلوية الثقايف التنوع( 8الفقرة باء إطار يف األساسية، مبادئه كأحد

مع  اظ عليهونشره واحلفبلغات وأنساق متعددة إلنشاء احملتوى شامل للجميع  جمتمع معلوماتأن "بناء 
 .إيالء االهتمام الالزم إىل تنوع مصادر األعمال اإلبداعية واالعرتاف الواجب حبقوق املؤلفني والفنانني

وأنساق بلغات  -رتفيهية ال الرتبوية أو العلمية أو الثقافية أو -شىت أنواع احملتوى ز إنتاج تعزي الضروريومن 
التنمية  شجعياإلقليمية  وأن تطوير حمتوى حملي يناسب االحتياجات احمللية أل والنفاذ إليها، متنوعة

لريفية اطق ااملنسكان  مبن فيهم ،مجيع أصحاب املصلحة مشاركةحيفز و االجتماعية واالقتصادية 
 "؛واهلامشية والنائية

على أن "احلفاظ على الرتاث الثقايف هو عنصر  سالف الذكر يشدد أيضاً  بادئامل إعالن أن ) ه
تمع املعلومات أن يعمل  يف حاسم تمع مباضيه. وينبغي  م وربط ا تكوين اهلوية وفهم األفراد لذا

 ا الرقمنة"؛ه للمستقبل بكل الوسائل املناسبة، مبا فيهعلى االستفادة من الرتاث الثقايف واحلفاظ علي

تمع املعلومات القمة اجتماع يف باملثل، قدمت أن اليونسكو و )  عن مفهومها يف،جن يف العاملية 
 نولوجياتك استخدام أن على الضوء ومسلطةً  والشمول، والتنوع التعددية ةمؤكد املعرفة، جمتمعات
 على الرتكيز عم ،عاملياً  ا املعرتف اإلنسان حقوق االعتبار يف أخذي أنجيب  واالتصاالت املعلومات

 والتعليم ،واللغوي قايفالث والتنوع ،واملعرفة باملعلومات االنتفاع وتعميم ،التعبري حرية: هي مبادئ أربعة
 للجميع؛ اجليد

 :أن على نصت لثقايفا التعبري أشكال تنوع وتعزيز محاية بشأن 2005 لعام اليونسكو اتفاقية أن ز )
أحناء العامل، وانتفاع  عمجيُمنصف بطائفة غنية ومتنوعة من أشكال التعبري الثقايف اآلتية من "االنتفاع ال

 الثقافات بوسائل التعبري والنشر، مها عامالن أساسيان لالرتقاء بالتنوع الثقايف وتشجيع التفاهم"؛
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معة تنفيذ املبادئ التوجيهية للسياسات يف عضاءاليونسكو قدمت املساعدة إىل الدول األ أن ح)  ا
 االنتفاع تعميمب لصانعي القرار، ونفذت أنشطة تدريبية خمتلفة فيما يتعلقاملوجهة التوصيات  يف

 ؛(OAS) ستخدام التعدد اللغوي، باالشرتاك مع منظمة الدول األمريكيةال والرتويج باملعلومات

ا  يف وصي الدول،ي 2012عام لالتعليمية املفتوحة أن إعالن باريس بشأن املوارد  ط) إطار قدرا
يئة وأن ت، هاستخدامالفهم املوارد التعليمية املفتوحة و ل، أمور مجلة يف ،تها أن تروجوسلط البيئات سهل 

املوارد  شأنبوتعزز وضع اسرتاتيجيات وسياسات  ،الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاملؤاتية 
موعة متنوعة من اللغات جم يف يئتهاوتشجع تطوير املوارد التعليمية املفتوحة و  ،ية املفتوحةالتعليم

 والسياقات الثقافية،

 احلسبان يف وإذ يأخذ

 سنوياً حيتفل به ، 1999نوفمرب  يف يوم الدويل للغة األم الذي أعلنه املؤمتر العام لليونسكوالأن  أ ) 
 على موضوع 2011 عام يف وأنه ركز، اتوي والثقايف وتعدد اللغلتعزيز التنوع اللغ 2000 منذ عام

 وتعزيز اللغات والتنوع اللغوي"؛ صوناملعلومات واالتصاالت من أجل  ت"تكنولوجيا

 هيواجه حدي الذييظل الت التصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،لبيئة املتغرية ال يف أنه ب)
عمل الدول األعضاء وأعضاء القطاعات تولية بارزة حيث منظمة حكومية د يبقىاالحتاد هو أن 

املعلومات، وتسهيل و التصاالت اشبكات وتطبيقات ل التنمية املستدامةو لتمكني النمو  معاً  واملنتسبون
 ؛همن يستفيدواو جمتمع املعلومات الناشئ  يف واشاركيكل مكان أن  يف لناسلميكن  حبيثاجلميع  انتفاع

 صةاجلهود، بالتعاون والتنسيق مع املنظمات املخت يبذل قصارىلالتصاالت  أن االحتاد الدويل ج)
 ؛العامليمكنة للمجتمع امل الفوائدجمال إدارة اإلنرتنت، لتحقيق أقصى  يف
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 نواتجوجب مب إليه االضطالع باملهام املسندة على االحتاد دأب، التشغيلي أنه على املستوى د )
برنامج األمم نب اليونسكو و ا(إىل جات بوصفه جهة التسهيل الرئيسية تمع املعلوم القمة العاملية

جهة التسهيل و  تنفيذ خطة عمل جنيف؛بأصحاب املصلحة املتعددين قيام لتنسيق  )املتحدة اإلمنائي
 (بناء الثقة واألمن 5(البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت) وجيم 2جيم بشأن خطي العمل

 6ملعلومات واالتصاالت)، والقائم بدور جهة التسهيل بشأن خط العمل جيماستعمال تكنولوجيا ا يف
جهة التسهيل ه ؛ وبوصفعلى طلب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بناءً  (البيئة التمكينية) الذي قبله

النهوض بتكنولوجيا  يف (دور احلكومات ومجيع أصحاب املصلحة 1جيماملشاركة خلطوط العمل 
(بناء القدرات)  4(النفاذ إىل املعلومات واملعرفة) وجيم 3االت من أجل التنمية) وجيماملعلومات واالتص

(التعاون  11مجيع جوانب احلياة) وجيم يف (تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: فوائد 7وجيم
للغوي واحملتوى ا (التنوع الثقايف واهلوية الثقافية والتنوع 8جيم العمل يخط يف شريكالو الدويل واإلقليمي)؛ 

 اإلعالم)؛ وسائط( 9احمللي) وجيم

أن احملتوى واخلدمات  الذي يوضح 2012لعام تقرير جلنة النطاق العريض من أجل التنمية الرقمية  ) ه
تمعات احمللية ،القائمة على النطاق العريض باللغات احمللية شاء وتبادل احملتوى، إن يف وكذلك قدرات ا

 لنطاق العريض؛للبنية التحتية لستخدام السكان احملليني هامة ال حمركاتتعد 

من جمموعة  يعرضالذي  2013لعام تقرير جلنة النطاق العريض من أجل التنمية الرقمية  و )
امية وغريها مجيع أحناء العامل، ال سيما البلدان الن يف حلكوماتها اتعتمد أن ينبغياالسرتاتيجيات اليت 

ات التعليم، من أجل االستفادة القصوى من املزايا اليت توفرها تكنولوجيا املعلومل مبجااملهتمة  اجلهاتمن 
طوير احملتوى التعليم واملوارد التعليمية املفتوحة، ودعم ت يف يةتنقلالذلك تشجيع  يف واالتصاالت، مبا

 أنظمة بيئية حداثتاس احلاجة إىلإىل مسرتعيًا االنتباه ، وما إىل ذلكلسياقات واللغات احمللية املالئم ل
 ،أصيلحتوى حملي مبلتطبيقات واخلدمات التعليمية عرب اإلنرتنت ل
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 التصاالتا بالتعاون مع مدير مكتب تقييس ،أن يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت يقرر

 لحفاظ علىرورية لض تدابريَ  االتصاالت تنمية قطاع يف املعنيتني الدراسات عمل جلنيتبرامج بتضمني 
من الصحة  ،واسعة من اخلدمات االجتماعية طائفةتقدمي و للغات وتعزيزه على شبكة اإلنرتنت، تعدد ا

األقليات مجاعات و من الثقافات الشعبية املستمد إىل التعليم، مع الرتكيز على تطوير احملتوى الرقمي 
املركز  من قاً انطال يسهم ، كيشبكة اإلنرتنت على حالياً  املستخدمة غريباستخدام جمموعة من اللغات 

معلومات  وبناء جمتمع ،الرقمي الشمولضمان  يف الدول األعضاء، ه، ومعتنمية االتصاالت املميز لقطاع
إطار االحتاد الدويل لالتصاالت لضمان  يف إىل العملدعوات  واستنهاض، شامل للجميع وتعددي

حدود  ويف التقطاع تنمية االتصاإطار  يف ، وذلكأمهية احلفاظ على التنوع اللغوي والثقايفب االعرتاف
 املوارد املالية املتوافرة لديه،

 مدير مكتب تنمية االتصاالتأيضاً يكلف و 

باحلاجة  اجباالهتمام الو ومشاريعه وأنشطته  قطاع تنمية االتصاالتمجيع برامج  يف أن يضمن، 1
إلنرتنت لالرقمي ي اإليكولوجالنظام  يف تعدد اللغات وتعزيزه احلفاظ على اليت تعرقل حل اإلشكاالت إىل

 واخلدمات املرتبطة به؛

ظيمية السياسات واهليئات التنلواضعي ندوات أو منتديات  وأعقد حلقات دراسية  يف أن ينظر 2
ي تُعرض ك  املعلومات واالتصاالت وأعضاء القطاع وأصحاب املصلحة املهتمني لالتصاالت/تكنولوجيا

 الشعوب ومجاعاتو  احمللية ة التنوع اللغوي والثقايف للمجتمعاتالسياسات العامة حلماي فيها وتناَقش
م  ُتسمعواألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، حبيث  األقليات مهويوتُعرف أصوا ، مأمناط حياو  ا

 وما إىل ذلك؛
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الرامية  هماتمع مكتب االتصاالت الراديوية ومكتب تقييس االتصاالت فيما يتعلق بأنشط أن يتعاون 3
تعزيز  يف السياسات السائدة، وإنشاء الربامج واملشاريع اليت تساعد البلدان الناميةوتعميم  ىل تعزيز الوعيإ

 اإلنرتنت؛ التنوع اللغوي وتعدد اللغات على شبكة

أثريها ت ويقّيمها ويشرف عليها، للوقوف على املشاريع واملبادرات والربامجإىل املشورة أن يقدم  4
) 2014ديب  يف املراَجع( 17مبوجب القرار  مها،التنوع اللغوي وتعدد اللغات وتعزيز  من حيث احلفاظ على

 االقتضاء؛ حسباملبادرات اإلقليمية،  هلذا املؤمتر بشأن

 تنفيذ هذا القرار، بشأنإىل جملس االحتاد الدويل لالتصاالت  أن يقدم تقريراً  5

 ية واملنتسبني، حسب االقتضاءواهليئات األكادمي دعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعوي

لتعددية الثقافية ا مجيع املناقشات واملبادرات الدولية لضمان احلفاظ على يف ىل املشاركة بنشاطإ 1
دف ضمان إلنرتنت واخلدمات املرتبطة بلالرقمي اإليكولوجي النظام  يف وتعزيزمهاوالتعددية اللغوية  ه 

فاهم تعددة اللغات وتعزيز احلوار بني الثقافات واالنفتاح والتتمعات ما تعميم النفاذ الشامل وإحياء
 اآلخرين، وما إىل ذلك؛ وتقبلاملتبادل 

 ل هلذا القرار؛امن أجل تسهيل التنفيذ الفعّ  قطاع تنمية االتصاالت ضمنإىل تقدمي مسامهات  2

ت الريفية وضمن اسياقال يف بناء القدرات لتطوير احملتوى الرقمي احمللي،ب القيامإىل تشجيع  3
ذه الفئات على ه السكان، من أجل احلفاظ على التعددية الثقافية وتعزيز اندماج الفئات الضعيفة من

 اإلقليمي والوطين واحمللي؛ الصعيد
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تمع  8، وهي جهة التسهيل لتنفيذ خط العمل جيممع اليونسكو إىل املسامهة 4 للقمة العاملية 
وتعزيز تسهيل  يف شواغل وطلبات املساعدة، ال سيما من البلدان النامية،على المع الرتكيز املعلومات، 

جز اللغوية وزيادة احلوا ختطي مما يساعد علىالقدرة على حتمل تكاليف التوصيلية الدولية لإلنرتنت، 
 استخدام شبكة اإلنرتنت؛

ليت تضمن التنوع ا وضع خطط اسرتاتيجية إقليمية ووطنية وحملية لتعزيز املواقع يف املسامهة إىل 5
 النظام البيئي الرقمي لإلنرتنت؛ يف مهااللغوي وتعدد اللغات وتعزز 

دف لغات غريالدراسة اآلليات املناسبة لتحويل األرشيفات الرقمية ب يف املسامهةإىل  6  السائدة، 
تمعات احمللملعارف تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية وتبادل املعلومات وا ة والفئات ذات يبني ا

تتيحها  ستفيد من اإلمكانات اليتت أنصوات األ مزيد واجلديد مناالحتياجات اخلاصة، وحبيث ميكن لل
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

تمع املدين وغريإىل  7 ا للتعاون مع املؤسسات األكادميية وا  التوصية بتدابري ضمن اختصاصا
ج يف املهتمني واملعنيني، من أصحاب املصلحة ذلك ف احلد من د ،أصحاب املصلحة تعدد إطار 

اية وصون اللغات محاليت توفرها  مكاناتاإل باغتنام، املتاحة التفاوت واإلقصاء والتمييز من حيث الفرص
 ؛إلنرتنتلالرقمي  اإليكولوجيالنظام  الغائبة عن

هلجائية ا إدخال احلروف ميزة بشأنمعدات لل ةاملصنعة واملصمم اجلهاتتعزيز الوعي بني إىل  8
االيتاملناطق  ، داخلنرتنتلإلالرقمي  اإليكولوجيالنظام  الغائبة عنلغات ال يف بديلةال اليونسكو،   حدد

 الذي حيرتم حنو الشمول الرقمي املضي قدماً  يف مما يسهم، ةلغات حملية خمتلفب الناطقون ليستخدمها
 ،هويتهم الثقافية
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 العام إىل منياأل ويدعو

مؤمتر املندوبني املفوضني القادم كي ينظر فيه، مع مراعاة ما سبق من علم هذا القرار إىل رفع  1
 بغية صاالتقطاع تنمية االتالة ألنشطة الالزمة لتقدمي مسامهات فعّ  البشرية املوارد إجنازات وختصيص

 ؛إضفاء الطابع املؤسسي على مسألة تعدد اللغات داخل االحتاد

 التنسيقلتشجيع زيادة التعاون و  مسعىً  يف األمني العام لألمم املتحدةعلم إىل هذا القرار رفع  2
مع  نسجاماً االتنوع اللغوي واإلنرتنت  يف السياسات والربامج واملشاريع من أجل إحراز تقدم وضع يف

تسخري كامل و  امل،لشاالقدرة على حتمل التكاليف والتصميم و التكافؤ الوظيفي النفاذ املنصف و  مبادئ
 األدوات املتاحة واملبادئ التوجيهية واملعايري من أجل القضاء على مجيع أشكال التمييز واإلقصاء الرقمي.
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 ITU-D 15التوصيـة 

 نماذج وطرائق تحديد تكاليف خدمات االتصاالت الوطنية

 )2002(يناير 

 ق حتديد تكاليف خدمات االتصاالت الوطنيةسياسات ومناذج التعريفات وطرائ: 12/1املسألة 

 ،(ITU-D)حتاد الدويل لالتصاالت لالإن قطاع تنمية االتصاالت 

 إذ يعرتف

حيتاجها  إجياد األموال املولدة داخليًا اليت يف بالدور اهلام ملستوى تعريفات االتصاالت وهيكلها أ ) 
وتستعمل  برامج التنمية لكيانات االتصاالت معظم احلاالت لتمويل يف مشغلو االتصاالت، واليت ُتستخدم

متل يف أيضاً   من النفقات املتكررة؛ بية متطلبا

ات االتصاالت ميكن أن يعزز كفاءة استخدام الشبكلتعريفات أن حتديد هيكل متوازن وجذاب ب ب)
 اد األخرى،صأثر إجيايب على تنمية قطاعات االقتوأن يكون له يعزز توفري اخلدمة الشاملة وأن واخلدمات 

 إذ يالحظو 

فات مستندة إىل وضع تعري يف أن العديد من البلدان النامية تفتقر إىل اخلربة واملهارات الكافية ) أ 
ا؛ ا وممارسا  التكاليف متّكنها من االستفادة الكاملة من سياسات تعريفات االتصاالت واسرتاتيجيا

اعلى األدوات الالزمة لتحديد التكاليف وح احلصول يف أن هذه البلدان حتتاج إىل املساعدة ب)  سا
 سياق تنفيذ هياكل ومستويات التعريفات املستندة إىل التكاليف، يف
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 يوصي
 بأن تقوم السلطات العامة واإلدارات لدى حتديد أطرها القانونية والتنظيمية مبا يلي: 1
علق خبدمات لتكاليف فيما يتاملستندة إىل ا التعريفاتالرتكيز على أساليب حتديد وحساب  ) أ 

 ذلك رسوم التوصيل البيين؛ يف االتصاالت مبا
ا مزودة باألدوات املالئمة لتحديد تكاليف خدمات  ب) اختاذ التدابري الالزمة للتأكد من أ

 االتصاالت؛ 
توفري التدريب املالئم للموظفني املسؤولني عن هيكل التكلفة بشأن خمتلف النماذج والنهج  ج)

وجه ذلك النماذج التعريفية اإلقليمية املتصلة بالتكاليف الوطنية ب يف مبا العامل، يف ودةاملوج
 ،خاص

ا بتنفيذ املبادئ العامة التالية اليت  2 جمال  يف االتصاالتلقطاع تقييس  3 جلنة الدراساتحدد
ا:  حتديد التكاليف وحسا

 الشفافية، ) أ 
 ،اإلمكانية العملية ب)
 ،املوضوعية ج)
 ،العالقة السببية للتكاليف ) د
 ،اسرتداد التكاليف ) ه
 12سيما مدير مكتب تنمية االتصاالت، عمًال بالقرار  بأن يقوم قطاع تنمية االتصاالت وال 3

 تنفيذ هياكل تعريفية يف ، بتقدمي الدعم إىل اإلدارات1998للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 
 مستندة إىل التكاليف.
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 ITU-D 16التوصيـة 

 إعادة توازن التعريفات والتعريفات المستندة إلى التكاليف
 )2002(يناير 

 سياسات ومناذج التعريفات وطرائق حتديد تكاليف خدمات االتصاالت الوطنية: 12/1املسألة 

 ،(ITU-D)الدويل لالتصاالت  لالحتادإن قطاع تنمية االتصاالت 

 إذ يعرتف

من أجل االت االتصبالنسبة إىل مشغلي ستوى تعريفات االتصاالت وهيكلها بالدور اهلام مل أ ) 
م من تلبية متويل براجمهم اخلاصة بالتنمية و   النفقات املتكررة؛متطلبا

االتصاالت ميكن أن يعزز استخدام الشبكات لتعريفات أن حتديد هيكل متوازن وجذاب ب ب)
االقتصاد  أثر إجيايب على تنمية قطاعاتوأن يكون له لة يعزز توفري اخلدمة الشاموأن اخلدمات وتشغيل 
 األخرى،

 إذ يالحظو 

فات مستندة إىل وضع تعري يف أن العديد من البلدان النامية تفتقر إىل اخلربة واملهارات الكافية ) أ 
ا ا وممارسا  ؛التكاليف متّكنها من االستفادة الكاملة من سياسات تعريفات االتصاالت واسرتاتيجيا

ااحلصول على األدوات الالزمة لتحديد التكاليف وحس يف أن هذه البلدان حتتاج إىل املساعدة ب)  ا
 سياق تنفيذ هياكل ومستويات التعريفات املستندة إىل التكاليف، يف

 يوصي

بأن تراعي السلطات العامة واإلدارات لدى حتديد أطرها القانونية والتنظيمية، عند اللزوم، أثر  1
 ع التضخم،ارتفا 
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 بأن تقوم السلطات العامة مبا يلي: 2
 ؛تعريفات مستندة إىل التكاليفمن أجل االنتقال إىل إعادة توازن التعريفات تدرجيياً  ) أ 

اعتماد ضمانات حمدودة زمنيًا لضمان أن خسائر اإليرادات بسبب خفض التعريفات  ب)
 خرى و/أوأسعار خدمات أ يف زيادةلها يقاب مناطق معينة ال يف و/أو املتعلقة ببعض اخلدمات

 ريفية، ...)؛الأو يف املناطق الطرفية مناطق أخرى ( يف
التوجه حنو إعادة توازن احلركة وتقييم آثارها على القدرة على حتمل تكاليف االتصاالت اليت  ج)

 ،و السياساتوواضعأن تكون مرتبطة بالتدابري املناسبة اليت قد يستخلصها املنظمون يلزم 
 بأن تضمن السلطات العامة: 3
ق أن تكون تعريفات النفاذ إىل الشبكة اهلاتفية العمومية الثابتة واستعماهلا مستقلة عن نوع التطبي ) أ 

 لفة؛خمتتسهيالت خدمات أو إذا كانوا يطلبون إال  ،الذي ينفذه املشغلون واملستعملون
وصيل بالشبكة اهلاتفية التلك اخلاصة بتوفري بالتسهيالت اإلضافية وتأن تكون التعريفات اخلاصة  ب)

ال يضطر  بشكل كاٍف حبيثمنفصلة العمومية الثابتة واخلدمات اهلاتفية العمومية الثابتة 
 اليت ليست ضرورية للخدمة املطلوبة؛التسهيالت املستعمل إىل دفع تكلفة 

ل احلركة املرتفعة مح راعاةمل احلاالت اليت توجد فيها تعريفات خمتلفة يف أن تراعي بوجه خاص، ج)
مربرة  االختالفاتأن تكون األوقات اهلادئة،  يف أثناء ساعات الذروة ومحل احلركة املنخفضة

 جتارياً،
 12سيما مدير مكتب تنمية االتصاالت، عمًال بالقرار  بأن يقوم قطاع تنمية االتصاالت وال 4

 تنفيذ هياكل تعريفية يف الدعم إىل اإلدارات، بتقدمي 1998للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 
مستندة إىل التكاليف، من خالل إجراء دراسات احلالة والقيام باالستبيان سنوياً وحتديث قاعدة البيانات 

 وغري ذلك.
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 ITU-D 17التوصيـة 

 المناطق الريفية والمناطق النائية في تقاسم المرافق
 )2002(يناير 

 الريفية واملناطق النائية املناطق يف االتصاالت توفري: 10/2املسألة 

 ،(ITU-D)الحتاد الدويل لالتصاالت لإن قطاع تنمية االتصاالت 

 اعتباره يف إذ يضع
الريفية  قاملناط يف والتقرير احملدث بشأن توفري االتصاالت 2وتقريره 71أعمال الفريق املتخصص  أ ) 

 واملناطق النائية؛

لنفاذ إىل خدمات االتصاالت األساسية واملتقدمة واهلدف األساسي الذي احلاجة إىل توفري ا ب)
 ينطوي عليه ذلك؛

تمعية واستعماهلا (مثل  ج) أمهية احلصول على نفاذ مادي إىل مراكز االتصاالت العمومية أو ا
تمعية متعددة األغراض وغري  تمعية؛لنها من مراكز ااملكاتب اهلاتفية العمومية ومراكز االتصاالت ا  فاذ ا

تمعات احمللية  ) د  اخلدمات، يف اليت تعاين نقصاً الفوائد اليت جتلبها هذه املرافق إىل ا

 احلسبان يف إذ يأخذو 
تمع  ) أ  تمعي يعتمد أيضًا على النفاذ والتوافر والتكلفة ومشاركة ا أن جناح مركز حموري للنفاذ ا

 املقدمة؛ واملوثوقية واالستدامة واخلدماتاحمللي 
  
                                            

خمتلف اآلليات اليت  دراسة من أجل1998املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  يف 7أنشئ الفريق املتخصص  1
ا تعزيز تنمية تكنولوجيات االتصاالت اجلديدة من أجل التطبيقات الريف  7فريق املتخصص ية. وأجنز الميكن 

 .2000اية  يف أعماله
. انظر 2001ير فربا يف بعنوان التكنولوجيات اجلديدة من أجل التطبيقات الريفية 7ُنشر تقرير الفريق املتخصص  2

 ./http://www7.itu.int/itudfg7أيضاً 
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تمع  ب) تمعي يعتمد أيضًا على حتليل وتقييم احتياجات ا حمللي اأن جناح مركز حموري للنفاذ ا
اخلربة واملوارد و املهارات وتطوير واخلطة التجارية للمجتمع احمللي والتكنولوجيا املالئمة وخطة العمل 

 ،البشرية

 إذ يالحظو 
مناذج  يف قالعناصر قابلة للتطبيقد تكون ، بل واحدجمتمع أنه ال يوجد منوذج واحد يفي باحتياجات 

 جمتمعية أخرى،

 يوصي
تم يف والقطاع اخلاص واملنظمونوواضعو السياسات بأن يقوم أصحاب املصلحة  1 عات احمللية ا

تمعية من منظور عملي ومنظور الشراكة والتعاون من  ،بتيسري أكثر األطر مشوًال لتقاسم مرافق النفاذ ا
تمعية/مرافق النفاذ،  أجل توثيق أمثلة ناجحة ومستدامة للمراكز ا

ظمات غري منظمات التنمية واملنلدى بأن يستفيد أصحاب املصلحة من ثروة املعارف املكتسبة  2
 احلكومية وأعضاء االحتاد وخربائه بشأن الدروس املستفادة من إنشاء مراكز نفاذ جمتمعية مستدامة.
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 ITU-D 19يـة التوص

 توفير االتصاالت للمناطق الريفية والمناطق النائية

 ،)2014(ديب، العاملي لتنمية االتصاالت املؤمتر  إن

 يدرك إذ

 التوجيه قدمت 1998-2002 االتصاالت تنمية لقطاع الدراسةفرتة  عن الناجتة التاليةالتوصية  أن ) أ 
 الريفية لمناطقل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت بتوفري املتصلة املسائل من عدد بشأن

 :النائية واملناطق

 ؛)2002 يناير،( النائية واملناطق الريفية املناطق يف املرافق تقاسم ،ITU-D 17 التوصية -

 اخلدمات ياتوإمكان التكنولوجية اخليارات تناولاملعين باالتصاالت الريفية  7 املتخصص الفريق أن )ب
 النائية؛ واملناطق يةالريف املناطق يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت لتوفري ويلالتم وآليات

 قد ،"جمتمع توصيل مدرسة، توصيل" مبادرة خالل من ،(BDT) االتصاالت تنمية مكتب أن )ج
 تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا لتطوير املمارسات وأفضل العامة السياسة بشأن توصيات وضع
 أجل من املناطق هذه يف الظروف يئة أمهية إىل فيها يشري املكتب وأن األصليني، السكان جمتمعات يف

 تنظيمها يتم يعمشار  خالل من ،العامل يف معينة بلدان حاالتاستناداً إىل  ،فيها االتصاالت خدمات توفري
تمعات تديرهاو  احلجم وفوراتعلى حنو يسمح بتحقيق   نفسها، ا

 يالحظ وإذ

 تعزيز يف (MFI) الصغري التمويل مؤسساتإىل دور  خاصاً  اهتماماً  أوىل 7 املتخصص فريقال أن ) أ 
ا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا خدمات على احلصول فرص  صحابأ دعم خالل من وتطبيقا

 الصغرية؛ املشاريع
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 عاملال أحناء مجيع من معةا اخلربات تتضمن اليت 2006-2010 الدراسة لفرتة املمتازة النتائج )ب
 النائية، واملناطق لريفيةا املناطق يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت توفري بنجاح يتعلق فيما
 بشأن يةاإللكرتون واملناقشات احلالة دراسات مكتبة إىل املقدمة املعلومات منها أمور مجلة على بناءً 

 ؛1املقرر فريق حددها اليت املسائل

 الريفية املناطق يف الناشئة التكنولوجيات بانتشار يتعلق فيما العامل أحناء مجيع يف اخلربات أن )ج
 سريع اخنفاض إىل تشري والالسلكي السلكي اإلرسال ووسائط العريض النطاق توفر اليت النائية واملناطق

 خياراً  الريفية ملناطقا توصيل جتعل التطورات هذه كل  وأن والسعة، التطبيق مدى يف وزيادة التكاليف، يف
 ممكناً؛

 لعريضزيادة مدى وتغطية خدمة النطاق ا يف للتوصيل تؤدي دوراً رئيسياً  الالسلكيةاحللول  أن ) د
 ؛النائية املناطق الريفية واملناطق يف

ا من ةالشاسع املناطق يف املستعملة اإلنرتنت بروتوكول على القائمة املنصات نشر أن ) ه  أن شأ
 ذلك؛ وغري والزراعة والصحة التعليم مثل إمنائية وتطبيقات خدمات الريفية جمموعة املناطق لسكان تيحت

  الطيف؛املناطق الريفية باستعمال الُنهج اجلديدة للنفاذ إىل يف استعمال الطيفأنه ميكن حتسني  و )

 ملعلوماتا تكنولوجيا/االتصاالت خدمات توفري املمكن من جتعل التطورات هذه أن )ز 
ا واالتصاالت  غري املنظماتو  احمللية واحلكومات واملتوسطة الصغرية املؤسسات جانب من وتطبيقا
 التجارية؛ لألعمال مالئمة مناذج مع النائية واملناطق الريفية املناطق يف احلكومية

 

  
                                            

  التايل: اإللكرتوين املوقع يف 10-2/2 املسألة بشأن احلالة دراسات تبةمك ميكن االطالع على  1
2010/events/Case_Library/index.asp-http://www.itu.int/ITU D/study_groups/SGP_2006   

http://www.itu.int/ituweblogs/ITU- :التايل العنوان يف اإللكرتونية باملناقشة اخلاصة الويب صفحة حوتتا 
Q10/-SG2-D. 
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 تنفيذهاو  فقاملرا هذه لتخطيط اهلامة العوامل من اعتمادها على والقدرة التقنية اخلربة أن )ح
 وتشغيلها؛

 النائية طقواملنا الريفية املناطق يف احلاسوبعارف مب اإلملام وعدم واألمّية الدخل اخنفاض أن )ط
 هذه وحتتاج. نازهلمم يف اإلنرتنت إىل الوصول يستطيعون الذين األفراد عدد من حيد النامية، البلدان يف

تمعات  وتقدمي اللالتص استخدامها ميكن اليت العامة تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا ملرافق ا
 حملليةا واحلكومات الصغرية املشاريع ألصحاب دور وهناك. القدرات بناء أنشطة وخمتلف اخلدمات
 العملية؛ هذه يف الربيد ومكاتب واملدارس

او  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا خلدمات الصغرية املشاريع أصحاب توفري أن )ي  تطبيقا
 بدعم حتظى أن ريعاملشا هلذه وميكن. العمل فرص استحداث شأنه من النائية واملناطق الريفية املناطق يف

 احلكومية؛ الربامج خمتلف من الدعم على حتصل وأن املالية املؤسسات

 التحتية لبنيةا تشغيل حسن على احلفاظ أجل من والتشغيل الصيانة لربامج اجليد التخطيط أن )ك
 الريفية؛ طقاملنا يف الدعم هلياكل أساسي جانب الطرفية، األجهزة فيها مبا الصلة ذات والتجهيزات

 مكاتب استعمال عتشجي يف العاملي الربيدي واالحتاد االتصاالت تنمية مكتب بني املمتاز التعاون )ل
او  االتواالتص املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت خدمات إىل الوصول سبل لتوفري كوسيلة الربيد  تطبيقا
 النائية؛ واملناطق الريفية املناطق يف

 لنشر ةالرئيسي االختناق جماالت أحد هو بالطاقة النائية واملناطق الريفية املناطق إمداد أن )م 
 للطاقة املبتكرة االستعماالت وأن املناطق هذه يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 بعض يف بينها افيم واجلمع اهلوائية، بالطاحونة الطاقة توليد ومصادر ةاملصغر  املائية والطاقة الشمسية
 عليها االعتماد نميك اليت الطاقة مصادر لتوفري البلدان من كثري يف بنجاح استخدامها جيري األحيان،

 املتنقلة، القاعدية للمحطات
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 اعتباره يف يضع وإذ

ا واالتصاالت ماتاملعلو  تكنولوجيا وخدمات االتصاالت توفري أن ) أ   يسهم أن كنمي وتطبيقا
 النائية؛ ناطقوامل الريفية املناطق يف يعيشون الذين السكان حياة نوعية حتسني يف كبري  بشكل

 ياساتس اتباع خالل من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت على الطلب حفز أن )ب
 جوة؛املر  املنافع حتقيق إىل السبيل هو استباقية حكومية

تمعي النفاذ مؤسسات بشأن العامل يف اخلربات تراكم أن )ج  مراكزو  االتصاالت، أكشاك( ا
تمعية االتصاالت  سياسات إىل احلاجة إىل يشري ،)املتعددة الوسائط ومراكز األغراض، املتعددة ا
 املتاحة؛ اخلدمات على الطلب حلفز وداعمة استباقية حكومية

 أجل من لاألموا رؤوس وتوفري املهارات تطوير خالل من املعلومات فرتو  تعزيز ينبغي أنه ) د
 األمثل؛ النحو على املعلومات استعمال

 الرفاه متعظي شأنه من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل اجلميع وصول أن ) ه
 نسان،اإل حقوق محاية يف يسهمو  املوارد على واحلفاظ املردودية، وزيادة االجتماعي،

 يوصي

 الريفية املناطق يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت توفري النامية البلدان تدرج بأن 1
 للتنمية؛ الوطنية خططها يف النائية واملناطق

 مجيع تقييم لنائية،ا واملناطق الريفية املناطق يف التحتية البنية تنمية ختطيط لدى املهم، من بأن 2
 النفقات( والتكاليف اخيةواملن اجلغرافية والظروف التنظيمية البيئة مراعاة مع السوق يف ملتاحةا التكنولوجيات

 نتائج على ناءً ب ذلك، إىل وما واالستدامة والتشغيل الصيانة وإمكانيات) التشغيلية والنفقات الرأمسالية
تمعات احمللية للموقع االستطالعية الدراسة  ؛واحتياجات ا
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تمعات وصول ينال بأن 3 او  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مرافق إىل احمللية ا  أمهية خدما
 اليت األعمال مناذج قتطبي احملليني املشاريع ألصحاب وميكن. النائية واملناطق الريفية املناطق يف خاصة
ا من  املرافق، هذه دعم ضاً أي وينبغي، متنوعة مبادرات من بدعم والتشغيلية، املالية االستدامة حتقيق شأ
 ؛الريفية لالتصاالت أساسياً  عنصراً  باعتبارها الشاملة اخلدمة صناديق من االقتضاء، عند

لومات لتوفري خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املع الربيد مكاتب ه من املهم تشجيع استخدامبأن 4
 لريفية؛ا املناطق سكان حياة يف ها كوسيلة لالتصالوجود واالتصاالت، نظراً إىل

 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا مرافق ختطيط يف احمللية املؤسسات مبشاركة 5

 املعلومات تكنولوجيا خدمات تنفيذ لنجاح ألمهيتها نظراً  واعتمادها احمللية التقنية اخلربة بتعزيز 6
ا واالتصاالت  وتبادل للتدريب االهتمام يالءإبالتايل  وينبغي ،النائية واملناطق الريفية املناطق يف وتطبيقا
 البقاء؛ على والقدرة االستدامة حتقيق أجل منوتقاسم مرافق الصيانة  املعلومات

 العريض؛ النطاق تكنولوجيااعتماد  بتشجيع 7

 عنصر ألنه ية،الوقائ للصيانة فّعالة برامج خالل من لألجهزة جيدة تشغيل ظروف على باحلفاظ 8
 مع لالستدامة، لقاب حنو على الريفية املناطق يف االتصاالت ريتوف إلتاحة تشجيعه ينبغي أساسي

 املتقادمة؛ التكنولوجيات من للتخلص مكاناً  النامية البلدان تصبح ال كي  االحرتاس

 الريفية البيئات يف األجهزة على االعتماد إمكانية استمرار لضمان خطوات اختاذ املهم من بأن 9
 نيني؛التق املوظفني تدريب وتشجيع والصيانة، يلللتشغ مناسبة اسرتاتيجية وضع مثل

ت يف غري اهلادفني للربح واملشغلونصغار املشغلني أن يؤخذ بأن من املهم  10 بعني  معات احملليةا
وفقاً ألساسية ا، من خالل التدابري التنظيمية املناسبة، اليت تسمح هلم بالنفاذ إىل البنية التحتية االعتبار

ة واملناطق النائية، املناطق الريفي يف أجل توفري توصيلية النطاق العريض للمستعملنيلشروط عادلة من 
 مع االستفادة من التطورات التكنولوجية؛
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املهم أيضًا أن تنظر اإلدارات لدى اضطالعها بأنشطة ختطيط الطيف الراديوي ومنح من بأن  11
ق النائية، عن طريق املناطق الريفية واملناط يف آليات لتيسري توفري خدمات النطاق العريض يف الرتاخيص

تمعات احمللية؛ يف صغار املشغلني واملشغلني غري اهلادفني للربح  ا

 دأح يشكل بالطاقة اإلمداد نقص ألن نظراً  ،أمكن كلما  املتجددة الطاقة مصادر باستعمال 12
 الريفية املناطق يف واالتصاالت علوماتامل تكنولوجيا/االتصاالت توفري جمال يف الرئيسية االختناق جماالت
 البيئية؛ املشاكل مراعاة مع النائية واملناطق

توفري  يف التوصيل ميثل عقبة أخرى يف بأنه نظرًا إىل أن ارتفاع تكلفة االستثمار 13
أطر  املناطق الريفية واملناطق النائية، ميكن لوضع يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تطوير  يف إجراءات منح الرتاخيص أن يساعد مية جديدة خبصوص تقاسم البىن التحتية وتسريعتنظي
 هذه الشبكات؛

 البنية لتطوير الدولية واملنظمات احمللية والوكاالت والصناعة احلكومات بني التعاون باستصواب 14
 واألجهزة املتجددة ةالطاق رمصاد فيها مبا التكلفة، منخفضة واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا التحتية
 وينبغي النائية، املناطقو  الريفية املناطق يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت لتوفري الطرفية
 ؛متابعتها

ة من حيث التكلفة البأن تقوم الدول األعضاء بتشجيع أفضل البدائل لنشر حلول التوصيل الفعّ  15
 املناطق الريفية واملناطق النائية. يف لشبكات النفاذ إىل النطاق العريض
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 ITU-D 20التوصيـة 

 علوماتمالمبادرات سياساتية وتنظيمية لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا 
 النائية ناطقموالالريفية  ناطقمال في واالتصاالت/النطاق العريض

 )،2014إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (ديب، 

 االعتبار يف إذ تضع

فري اخلدمات، تو  يف الدور اهلام لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/النطاق العريض أ ) 
دمة والبلدان اليت متر البلدان املتق يف املناطق الريفية واملناطق النائية يف خاصًة التطبيقات اإللكرتونية

ا مبرحلة انتقالية والبلدان النامية وأقل  وض بالثقافة من أجل متكني الشعوب والنهالبلدان منواً، اقتصادا
تمعات الريفية وتنمية االقتصاد وما إىل ذلك؛ يف وحتسني نوعية املعيشة  ا

لقطاع تنمية االتصاالت واصلتا أنشطتهما الدراسية ملواجهة  2و 1أن جلنيت الدراسات  ب)
أقل البلدان منواً  ويف جه عامالعامل بو  يف التحديات اليت تواجهها املناطق الريفية واملناطق النائية

صر يتعلق مبختلف القضايا اليت تشمل على سبيل الذكر وليس احل والبلدان النامية بوجه خاص فيما
جمموعة من التقنيات واحللول لتوفري اخلدمات والتطبيقات اإللكرتونية استنادًا إىل مسامهات من 

 األعضاء؛

) قامت بتجميع التوصيات السابقة 2010يدر آباد، لقطاع تنمية االتصاالت (ح 19أن التوصية  ج)
على أساس نتائج دراسة التقنيات واحللول اخلاصة بتنمية االتصاالت/تكنولوجيا توصية  يف وضمتها

 الريفية واملناطق النائية منذ إنشاء مسألة خصصت املناطق يف املعلومات واالتصاالت/النطاق العريض
 أيرس)، (بوينس 1994 ر العاملي لتنمية االتصاالت لعاملدراسة هذا املوضوع أثناء املؤمت
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 وإذ تدرك

لقطاع  2 للجنة الدراسات 3/2-10إطار أنشطة املسألة  يف أن مكتب تنمية االتصاالت أجرى أ ) 
 تنمية االتصاالت دراسة استقصائية تتعلق بتجميع معلومات تفصيلية عن التدابري التنظيمية واملتعلقة

ا احلكوماتبالسياسات اليت  مجيع أرجاء العامل مع مناذج اقتصادية وجتارية لنمو  يف اختذ
 النائية؛ املناطق الريفية واملناطق يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/النطاق العريض

أن الدراسة االستقصائية سعت أيضًا إىل مجع معلومات عن اآلثار احملتملة هلذه التدخالت  ب)
 وحتليلها؛ واملبادرات

نيت دراسة مسائل جل يف أن املدخالت املستلمة من خالل الدراسة االستقصائية كانت مفيدة ج)
تعزيز  يف ملساعدة البلدان 2010-2014لقطاع تنمية االتصاالت خالل فرتة الدراسة  2و 1 الدراسات

ا ملواجهة حتديات تنمية االتصاالت/ املناطق  يف ريضلنطاق العتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/ا قدرا
 الريفية واملناطق النائية،

 وإذ تأخذ بعني االعتبار

 2نتائج حتليل الدراسة االستقصائية املقدمة من مكتب تنمية االتصاالت إىل جلنة الدراسات  أ ) 
 لقطاع تنمية االتصاالت؛

ت خالل فرتة لقطاع تنمية االتصاال 2حتليل دراسات احلالة املقدمة إىل جلنة الدراسات  ب)
 ؛2010-2014 الدراسة

لقطاع تنمية االتصاالت املخصصة من  2للجنة الدراسات  3/2-10التقرير النهائي للمسألة  ج)
 ؛(2014)املعلومات واالتصاالت للمناطق الريفية واملناطق النائية"  أجل "توفري االتصاالت/تكنولوجيا

 لقطاع تنمية االتصاالت؛ 2جلنة الدراسات املقدم إىل  (2012)تقرير جلنة النطاق العريض  د )

 ؛(2012)تقرير االحتاد بشأن قياس جمتمع املعلومات  ) ه
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ل األساسية، خدمات اهلاتف املتنق يف أنه على النقيض من ارتفاع نسبة سكان العامل املشرتكني و )
 اطقها الريفية والنائية؛من يف اصةً البلدان النامية وأقل البلدان منواً حمدودة، خ يف ال تزال توصيلية اإلنرتنت

وضع خطة وطنية حمددة لشبكة النطاق العريض تراعي أيضاً  يف أن هناك حكومات كثرية بدأت ز )
 احتياجات املناطق الريفية واملناطق النائية؛

 أن التقاسم النشط واملنفعل للبىن التحتية إىل جانب تقاسم موارد الطيف مدرج بالفعل ح)
 بعض البلدان؛ يف الوطنية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالسياسات  يف

أن منح تراخيص ألطراف جديدة بدعم من صندوق اخلدمة الشاملة والتقاسم النشط واملنفعل  ط)
لعناصر الشبكة على أساس عروض مرجعية إىل جانب تقاسم موارد الطيف ميكن أن خيدم املناطق 

ا وأنظمة الفوترة و الريفية واملناطق النائية  خدمات بزيادة إضافية لعناصر البنية التحتية اخلاصة بشبكا
 العمالء وخطط التعريفات املستقلة،

 تالحظوإذ 

 االستقصائية: ةإىل أنه مت رصد التدخالت/املبادرات الرئيسية التالية عند حتليل مدخالت الدراس أ ) 

ف ة" يقوم على تناثر السكان وعلى الظرو أن تعريف "املناطق الريفية واملناطق النائي '1'
اجلغرافية القاسية وأن لدى بعض البلدان التزامات بالنسبة ملنح الرتاخيص حبيث تغطي 

 نسبة مئوية معينة من سكان هذه املناطق؛
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أن غالبية البلدان اليت ردت على الدراسة االستقصائية لديها سياسات حكومية حمددة  '2'
املناطق الريفية  يف نولوجيا املعلومات واالتصاالت/النطاق العريضلتنمية االتصاالت/تك

ذلك أدوات مثل أحكام اخلدمة الشاملة وصناديق اخلدمة الشاملة  يف واملناطق النائية، مبا
والتزامات الرتاخيص وأهداف تغطية النطاق العريض ومعدل التغلغل وسرعة البيانات، 

 االتصاالت؛ قوانني ولوائح يف حتدد

البلد كنسبة  يف يتم مجعها بواسطة وزارة حكومية أو هيئة لتنظيم االتصاالت األموالأن  '3'
وسيلة أخرى تتناسب مع الدخل/اإليرادات  أي من اإليرادات اإلمجالية السنوية أو

السنوية اخلالصة/حجم األعمال وتدار وتوزع أيضًا من جانب الوزارة املعنية أو اهليئة 
 التنظيمية؛

ضع وتبين النماذج االقتصادية والتجارية املالئمة أمر حاسم لتنمية واستدامة شبكات أن و  '4'
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/النطاق العريض وتوفري اخلدمات

ادية والتجارية خمتلف أنواع النماذج االقتصاملناطق الريفية واملناطق النائية، وقد تبني أن  يف
ا الدو   ل األعضاء تعتمد على أوضاع واحتياجات كل بلد؛اليت اعتمد

ئية بني املشغلني، املناطق الريفية واملناطق النا يف أن تقاسم البنية التحتية الشبكية األساسية '5'
عن ذلك من خالل ميزانية حكومية خاصة ومن خالل صندوق التزام أو بناءها عوضًا 

 اخلدمة الشاملة يعد أحد اخليارات احملتملة؛

أقل البلدان منواً، البلدان النامية و  يف تطبيقها يف أن من بني اخليارات اليت تستحق النظر '6'
املناطق  يف تنظيمية خاصة لتقاسم البىن التحتية قانونية و/أو وضع أطر سياساتية و/أو

الريفية واملناطق النائية، وذلك مثًال من خالل استعمال كبالت األلياف البصرية وأبراج 
ت القاعدة لإلرسال واالستقبال/أبراج املوجات الصغرية والبىن التحتية الداعمة احملطا
 الصلة، ذات
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 واقتناعاً منها بأن

تنمية خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/النطاق العريض ضروري من أجل  أ ) 
 بالقطاعات األخرى؛التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية الشاملة فضًال عن النهوض 

تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من األمور اهلامة للقضاء على هجرة السكان  ب)
 إىل املناطق احلضرية؛

البنية التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أداة هامة لقياس العوامل املتعلقة  ج)
 حبماية البيئة،

 توصي

البلدان النامية وأقل  ويف مجيع أحناء العامل بوجه عام يف م احلكومات واهليئات التنظيميةبأن تقو  1
 البلدان منواً بوجه خاص باختاذ تدابري تنظيمية وسياساتية لتسريع تنمية االتصاالت/تكنولوجيا واملعلومات

اساتية وتنظيمية رات سيمناطقها الريفية والنائية من خالل تدخالت/مباد يف واالتصاالت/النطاق العريض
 حمددة وإدراجها ضمن خططها الوطنية للتنمية؛

بأن يقوم املشغلون وموردو اخلدمات بتنفيذ اخلدمة الشاملة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  2
 الريفية واملناطق النائية؛ املناطق يف واالتصاالت

اءات لزيادة ة املنضمة إليه باختاذ إجر أن يقوم أعضاء القطاع واملنتسبون إليه واهليئات األكادميي 3
ئم تنمية استهالك الطاقة والنظافة تال يف الدراسات بشأن استنباط معدات تتسم باالقتصاد والكفاءة

 املناطق الريفية واملناطق النائية؛ يف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

لتحتية للنطاق الة من حيث التكلفة لتنمية البنية استنباط أحدث التقنيات والتكنولوجيات الفعّ با 4
ا املناطق الريفية واملناطق النائية، وذلك  العريض تكون األنسب للظروف اجلغرافية واالقتصادية اليت تتسم 

ا من النفاذ إىل التطبيقات  اخلطط الوطنية  يف اإللكرتونية املختلفة، خاصةً تلك اليت تدجمهملتمكني سكا
ومة اإللكرتونية والصحة اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوين والزراعة اإللكرتونية وغريها، سعيًا إىل مثل احلك

تمعات الريفية عن طريق تدخالت/مبادرات سياساتية وتنظيمية؛  تنشيط ا
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لبلدان/املناطق املنشورة من جانب األمم املتحدة/البنك الدويل، لأن مؤشرات الفقر احملددة ب 5
 االعتبار الواجب عند تنفيذ اخلدمة الشاملة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلوماتن ينظر إليها بعني ميكن أ

 املناطق الريفية واملناطق النائية، يف واالتصاالت

 تدعو مدير مكتب تنمية االتصاالت

 ع.و إىل مواصلة تنظيم الندوات واحللقات الدراسية وورش العمل واألنشطة ذات الصلة املتعلقة باملوض
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 ITU-D 21التوصيـة 

 ناخمالواالتصاالت وتغير  علوماتمالتكنولوجيا 

 )،2014إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (ديب، 

 االعتبار يف إذ تضع

أن تغري املناخ أصبح اآلن واقعًا ال ميكن إنكاره ومن الضروري واحملتم اختاذ إجراء عاملي للحد  أ ) 
 زات االحتباس احلراري لتفادي اآلثار املدمرة على جمتمعاتنا؛من انبعاثات غا

أعلن أنه ميكن  (WTDC-10) 2010أن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  ب)
لتخفيف عمليات الرصد وا يف لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تقدم مسامهة كبرية

 ناخ؛والتكيف مع التأثريات السلبية لتغري امل

جنيف،  يف املراَجع( 673راجع القرار  (WRC-12)أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  ج)
 ) بشأن أمهية استعمال االتصاالت الراديوية من أجل تطبيقات رصد األرض؛2012

بشأن دور ) 2010(غواداالخارا،  182اعتمد القرار  (PP-10)أن مؤمتر املندوبني املفوضني  د )
 ت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما يتعلق بتغري املناخ ومحاية البيئة؛االتصاال

) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت بشأن تكنولوجيا املعلومات 2014، ديب( 66أن القرار  ) ه
 مولة على منت السواتلاحمل عن بُعدواالتصاالت وتغري املناخ ينص على أن التطبيقات الراديوية لالستشعار 

تعترب أدوات الرصد الرئيسية على الصعيد العاملي اليت يستخدمها النظام العاملي ملراقبة املناخ من أجل 
 رصد املناخ والتنبؤ بالكوارث واستشعارها والتخفيف من اآلثار السلبية لتغري املناخ؛
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ات والنظم تمعأن التكاليف االقتصادية النامجة عن املناخ السيء والكوارث على اإلنسان وا و )
 االزدياد؛ يف اإليكولوجية آخذةً 

اس احلراري قد تركيزات غازات االحتب يف أن منذجة املناخ تشري إىل أن الزيادة املتواصلة مستقبالً  ز )
 تؤدي إىل املزيد من األحداث املناخية املتقلبة؛

ني املفوضني فإن البلدان، ال سيما ) ملؤمتر املندوب2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 30أنه طبقاً للقرار  ح)
 (LLDC)والبلدان النامية غري الساحلية  (SIDS) والدول اجلزرية الصغرية النامية (LDC) أقل البلدان منواً 

والبلدان الساحلية املنخفضة معرضة للخطر الناجم عن تغري املناخ العاملي وارتفاع مستويات 
 البحار؛ سطح

وتوكول كيوتو التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، إن العملية اليت أسسها بر  ط)
ا جلنته التفاوضية احلكومية الدولية، تعد إجراءات دولية مهمة ترمي  واملفاوضات اجلارية اليت تضطلع 

االحتاد  يف إىل التصدي خلطر تغري املناخ وإىل التخفيف من آثاره السلبية ومساعدة مجيع الدول األعضاء
 خاصًة أقل البلدان منواً على التكيف مع آثاره السلبية،و 

 وإذ تالحظ

تلف القطاعات خم يف أن بوسع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تسهيل حتقيق تنمية أسرع أ ) 
ا تؤدي إىل فرص متكافئة لكل البشر، خاصًة الفرص  يف االجتماعية واالقتصادية أي بلد حيث إ

 امللموسة؛

النمو  يف جمتمعات املناطق الريفية واملناطق النائية ومسامهتها يف ات األكثر ضعفاً حتسن الفئ ب)
ا؛ تمعا  الشامل 

أن تقدمي املساعدة للبلدان النامية لوضع اسرتاتيجيات وتدابري وطنية وإقليمية بشأن استعمال  ج )
ري املناخ املدمرة لتغ تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ميكن أن يساعد على التخفيف من اآلثار

 والتصدي هلا؛
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أن من الضروري وجود خريطة حمدثة حلاالت الفوران األرضي احملتملة اليت قد تقع على املدى  د )
 املناخ؛ الطويل نتيجة لتبعات احرتار

أن رسم خرائط املناطق املعرضة للكوارث الطبيعية وإنشاء أنظمة معلومات حاسوبية تغطي نتائج  ) ه
ات االستقصائية والتقييمات وعمليات الرصد كجزء من وضع اسرتاتيجيات االستجابة املالئمة الدراس

 وسياسات وتدابري التكيف من شأنه التخفيف من آثار تغري املناخ وتقلباته؛

ة استعمال البيانات اليت توفرها األنظمة الساتلية النشيطة واملنفعل يف أن مساعدة البلدان النامية و )
أمر  ملراقبة املناخ والتنبؤ بالكوارث واستشعارها والتخفيف من اآلثار الضارة لتغري املناخ عن بُعدار لالستشع

 أسياسي لفهم تطور املناخ على املدى الطويل؛

ميكن  أحباث آثار تغري املناخ وتقييمها ومراقبتها ورسم خرائطها يف أن تيسري مشاركة الدول األعضاء ز )
 ية؛وذلك على املستويات الثنائية واإلقليمية والعامل ،استجابة هلااتيجيات اسرت وضع  يف يساعد أن

أنه ميكننا االستفادة من جتارب بعض البلدان اليت تعاين من حوادث مناخية متطرفة اليت أدرجت  ح)
ا ملكافحة تغري املناخ قائمة مببادئ وإجراءات ملموسة  ؛بالفعل ضمن اسرتاتيجيا

تمع املعلومات قررت استهالل مشاريع للنهوض بتكنولوجيا املعلومات  أن القمة العاملية )ط
اعية للبيئة، ، وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املر الطبيعيةجماالت البيئة، واملوارد  يف واالتصاالت

 والكوارث الطبيعية،
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 وإذ تدرك

من  مع حرق العامل لكميات أكرب االرتفاع يف أن انبعاثات غازات االحتباس احلراري مستمرة أ ) 
 ذي قبل من الفحم والنفط والغاز للحصول على الطاقة؛

. 1880 عام يف كان ترتيبه العاشر بني السنوات األكثر حرارة منذ بدء التسجيل  2012أن عام  ب)
درجة  0,57وقد زادت درجات احلرارة السنوية املتوسطة عرب أراضي العامل ومسطحات البحار مبقدار 

 ؛1880عام  يف درجة مئوية عن املتوسط املقدر 0,8ئوية عن متوسط مخسينات القرن املاضي وبنحو م

املناطق  يف أمناط سقوط املطر، فبينما تسقط كميات متزايدة من املطر يف أن هناك تغريات ج)
ما حتصل ننصف الكرة الشمايل واملناطق املدارية) بي يف (خطوط العرض القطبية األكثر رطوبة بوجه عام

 املناطق األكثر جفافاً على كميات أقل من املطر؛

احمليط  أحواض يف السنوات اخلمسني األخرية يف درجات احلرارة يف أنه سجلت زيادة كبرية د )
ان وهذه الزيادات ال ميكن أن تعزى إىل النشاط الشمسي أو الثور  ،األطلسي واحمليط اهلادئ واحمليط اهلندي

 ات الطبقية األخرى؛الربكاين أو التغري 

، عن بُعدوتشغيل سواتل االستشعار  1880أنه نتيجة لتشغيل األجهزة األرضية منذ عام  ) ه
 متوسط مستويات سطح البحر حقيقة علمية ال ميكن التشكيك فيها؛ يف أصبحت الزيادة املستمرة

دد اجلزر الصغرية واملدن الو  يف أن الزيادة و ) لى امتداد اقعة عمتوسط مستويات سطح البحر 
 السواحل،

 وإذ تدرك كذلك

أن لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أمهية حامسة للتنمية الشاملة االقتصادية  أ ) 
 واالجتماعية والثقافية؛

جمال تكنولوجيا  يف أن البلدان ترى أن من الضروري تطوير النفاذ إىل اإلنرتنت لتشجيع التدريب ب)
صاالت كجزء من التكيف مع تغري املناخ، حيث يتم مجع بيانات غري كافية على املستوى املعلومات واالت
 للتحليل؛ احمللي وترسل
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تعلم املزيد بشأن احلد من استهالك الطاقة وبشأن انبعاثات غازات  يف أن بعض البلدان ترغب ج)
طاقة أقل وبصيانة ن تشغيلها باالحتباس احلراري وكذلك بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ميك

 أقل وما هي الفوائد الكمية املقابلة بالنسبة للتغريات املناخية؛

أن بعض البلدان تود أن تتعلم املزيد عن التأثريات السلبية أو تداعيات عدم استعمال تكنولوجيا  د )
خفض  يف اعدةملسا يف معلومات واتصاالت "مراعية للبيئة" وكيف ميكن هلذه التكنولوجيا أن تساهم

 االحرتار العاملي،

 توصي

بأن تقوم البلدان بصياغة مبادئ توجيهية/أفضل املمارسات وتنفيذ سياسات وطنية وما يتصل  1
 غري املناخ؛مواجهة حتديات ت يف ا من تدابري لتسهيل استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 خدمات مراقبة األرصاد يف ستثمارات أكرببأن يقدم الدعم ملساعدة البلدان من أجل ضخ ا 2
اجلوية من أجل تفادي األحداث املناخية املتطرفة اليت قد تكون مدمرة حيث إن حتسني التنبؤ ينطوي 
على تكاليف أقل نسبيًا ويساعد على احلد من املآسي اليت تنجم عن الفيضانات وحاالت اجلفاف 

 واألعاصري املدارية؛

ة املزيد التكنولوجيا، يتعني على البلدان معرف يف لبلدان على االستثماربأنه من أجل مساعدة ا 3
بوجه عام، وأن يكون لدى البلدان نفاذ أفضل وفهم أفضل لبيانات األرصاد اجلوية عن تغري املناخ 

 (الساتلية واألرضية) اليت تقدم؛

 ه؛صد هذبأن تضع البلدان برامج تدريب من أجل االستعمال األفضل لكل بيانات الر  4

بأن توضع الربامج استنادًا إىل أرقام حقيقية بني أثر خفض استهالك الطاقة وفوائد تكنولوجيا  5
 املعلومات واالتصاالت؛
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بأن من الضروري اعتماد اسرتاتيجيات مبتكرة قائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  6
 ره على املدى الطويل؛ملعاجلة موضوع التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثا

جوية صعبة  ظروف يف بأنه نظرًا إىل أنه قد يلزم تشغيل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 7
(طقس حار ورطوبة عالية، ...)، يصبح لزامًا مساعدة البلدان على تطوير تكنولوجيا معلومات 

 الوقت أيضاً؛ نفس يف يةواتصاالت مراعية للبيئة بأسعار أكثر معقولية وتكون أكثر متانة واعتماد

االت ذات الصلة مبراقبة بيانات األرصاد اجلوية وم يف بإرساء تعاون أفضل بني البلدان 8 ن أجل ا
 التخفيف من آثار تغري املناخ باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

 توصي كذلك

ليمية والدولية لتشجيع وطنية واإلقباختاذ اخلطوات املناسبة لتهيئة بيئة متكينية على املستويات ال 1
 األرصاد اجلوية ويف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أعضاء االحتاد على التطوير واالستثمار

 التنبؤ باألحداث املناخية املتطرفة؛ ويف

العمل على زيادة تطوير جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري  يف بأن تستمر البلدان 2
 من األولويات واملهام امللحة، ناخ وأن تعترب هذا األمرامل

 تدعو مدير مكتب تنمية االتصاالت

 خ والتكيف معه؛آثار تغري املنا  بتخفيفتعزيز األنشطة املتصلة  يف إىل مواصلة اإلسهام النشط 1

إىل مواصلة تنظيم أحداث بصورة مشرتكة مع قطاعي االحتاد اآلخرين بغية تقليص حاالت  2
 زدواج وحتسني تبادل املعلومات بني القطاعات ومجيع الدول األعضاء.اال
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 ITU-D 22ة ـالتوصي

 للجان الدراسات اإلقليميةاألفرقة سد الفجوة التقييسية بالتعاون مع 

 )،2014 إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (ديب،

 اعتباره يف إذ يضع

) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن سد الفجوة 2010 الخارا،غوادا يف املراَجع( 123أن القرار  أ ) 
التقييسية بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة يكلف األمني العام ومديري املكاتب الثالثة بالعمل بشكل 
ية وثيق فيما بينهم على متابعة تنفيذ املبادرات اليت تساعد على سد الفجوة التقييسية بني البلدان النام

هذا الشأن على الصعيد  يف البلدان املتقدمة ومتابعة وتنفيذ فقرات منطوق هذا القرار اليت تدعم التنسيقو 
 اإلقليمي من خالل املكاتب واملنظمات اإلقليمية؛

جوة بشأن سد الف ،) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2012ديب،  يف املراَجع( 44أن القرار  ب)
تب تقييس االتصاالت، بالتعاون مع مديري مكتيب تنمية االتصاالت يكلف مدير مك ،التقييسية

حدود املوارد املتاحة، بتقدمي الدعم الالزم للحشد اإلقليمي من أجل التقييس  يف واالتصاالت الراديوية،
وكذلك بعقد ورش العمل واحللقات الدراسية، حسب االقتضاء، لنشر املعلومات وزيادة فهم التوصيات 

 اصة للبلدان النامية؛اجلديدة، خ

للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن إنشاء أفرقة ) 2012ديب،  يف املراَجع( 54أن القرار  ج)
ا يكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية االتصاالت،  إقليمية ومساعد

ا، بتقدمي يف ضمان  كل الدعم الالزم إلنشاء أفرقة إقليمية و حدود املوارد املتاحة، املخصصة أو املساهم 
 سالسة عملها،
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 يأخذ بعني االعتباروإذ 

)، اليت تنص على أن تقوم املكاتب اإلقليمية 2012ديب،  يف املراَجع( 44فقرة "تقرر كذلك" بالقرار 
 :لالحتاد

املناطق  يف قييستوتنسيق أنشطة ال تعزيزأنشطة مكتب تقييس االتصاالت من أجل  يف باملشاركة '1'
لدعم تنفيذ األجزاء ذات الصلة من هذا القرار ولتنفيذ أهداف خطة العمل، وإطالق محالت 
 جلذب أعضاء جدد من البلدان النامية لالنضمام إىل قطاع تقييس االتصاالت كأعضاء

 القطاع أو منتسبني أو هيئات أكادميية؛ يف

ا ميزانية املكاتب، احلدود اليت تس يف مبساعدة نواب الرؤساء، '2' املناطق  يف األعضاءحلشد مح 
 أنشطة التقييس؛ يف املعنية من أجل زيادة مشاركتهم

 بتنظيم وتنسيق أنشطة األفرقة اإلقليمية للجان دراسات قطاع تقييس االتصاالت؛ '3'

 ؛بتقدمي املساعدة الالزمة إىل األفرقة اإلقليمية للجان دراسات قطاع تقييس االتصاالت '4'

من أجل تأسيس وإدارة هيئات لالتصاالت بتقدمي املساعدة إىل املنظمات اإلقليمية  '5'
 إقليمية، تقييس

 يوصي

 بتنفيذ هيكل وظيفي للمكاتب اإلقليمية لدعم أنشطة األفرقة اإلقليمية؛ 1

او امليزانية للمكاتب اإلقليمية لدعم أنشطة األفرقة اإلقليمية  يف بتحديد خمصصات 2  ؛قاد

بإرسال نتائج أنشطة األفرقة اإلقليمية إىل قطاع تنمية االتصاالت التابع لالحتاد الستخدامها  3
 حسب االقتضاء،
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 يطلب من مدير مكتب تنمية االتصاالت

 تنفيذ هيكل وظيفي للمكاتب اإلقليمية لدعم أنشطة األفرقة اإلقليمية؛ 1

م من البلدان النامية ودعجلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت تيسري عمل رؤساء  2 مهم ونوا
األفرقة دون اإلقليمية من خالل ورش العمل واحللقات  يف أنشطة التقييس وحشد األعضاء لتعزيز

 الدراسية واملنتديات.
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 خطة عمل دبي

 مسائل لجان الدراسات - 5القسـم 
 1لجنة الدراسات 

 1/1ألة ـاملس
لى شبكات إ لالنتقال من الشبكات القائمة والسياساتية الجوانب التقنية والتنظيمية

الخدمات و ذلك شبكات الجيل التالي  البلدان النامية، بما في في النطاق العريض
 (OTT)غير التقليدية المقدمة عبر اإلنترنت الخدمات و  المتنقلة

 اإلنترنت بروتوكولوتنفيذ اإلصدار السادس من 

 المشكلةبيان الحالة أو  1
مية وتعزيز النفاذ إىل النطاق العريض إىل حتسني نتائج أنشطة التن يف الفضل على نطاق واسع للزيادةينسب 

النمو االقتصادي وزيادة القدرة التنافسية. ويعترب النطاق العريض من املدخالت األساسية لتحقيق جمتمع 
 معلومات يكون حموره اإلنسان ويتسم بالطابع اجلامع وينصب على التنمية.

جمال النفاذ إىل البينة التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  يف وعلى الرغم من املكاسب الباهرة
ا، ما زال العديد من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منوًا  ا وتطبيقا ، (LDC)واالتصاالت وخدما

دويل لالتصاالت لعام ت بيانات االحتاد اليفتقر إىل النفاذ الكايف لتوصيلية النطاق العريض. ووفقًا لتقديرا
املائة من األسر املعيشية فيها تتوفر لديهم  يف 28املائة من سكان البلدان النامية و يف 31، فإن 2012

أقل البلدان منواً،  يف إمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت، وأن نسبة الذين تتوفر لديهم إمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت
ا أكثر وضوحاً، نظراً إىل أن  يف 10بلداً، ال تتجاوز  49البالغ عددها  املائة. وتتسم الفجوة بني اجلنسني بأ

املائة. ومن بني أكثر من مليار  يف 16عدد النساء اللوايت يستعملن اإلنرتنت أقل من عدد الرجال بنسبة 
العامل  يف املائة منهم يف 80شخص لديهم إعاقة تؤثر على إمكانية نفاذهم إىل االتصاالت احلديثة، يوجد 

 املائة يف 20اق اخلدمات املتنقلة عريضة النط يف البلدان النامية بلغت نسبة انتشار االشرتاكات ويف النامي.
اخلدمات الثابتة عريضة النطاق. وعالوة على ذلك، تبقى تكاليف  يف املائة يف 6,1، مقابل 2013عام  يف

سبب عوامل متنوعة كثري من البلدان النامية ب يف عة ارتفاعاً ثقيل الوطأةالنفاذ إىل اخلدمة عريضة النطاق مرتف
سيما  البنية التحتية وضرورة وضع سياسات ولوائح متكينية وتنفيذها، وال يف منها االفتقار إىل االستثمار

ا النهوض بفعالية املنافسة.  السياسات واللوائح اليت من شأ
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، مبشاركة نشطة من الدول األعضاء 2014-2018 فرتة الدراسة يف يسعىوينبغي لقطاع تنمية االتصاالت أن 
وأعضاء القطاعات، إىل زيادة توافر خدمات النطاق العريض امليسورة التكلفة من خالل إجراء حتليل دقيق 
للسياسات والقضايا التقنية املتصلة بنشر النطاق العريض واعتماده واستعماله. وعلى وجه اخلصوص، يتعني 

العمل على حتديد احتياجات أقل البلدان منواً وغريها  (BDT) أعضاء االحتاد ومكتب تنمية االتصاالت على
من البلدان وإبراز هذه االحتياجات وتلبيتها من خالل حتسني نشر النطاق العريض واستعماله. وسينتفع 

ذلك  يف طاق العريض، مباإىل الناألعضاء بتحليل القضايا التقنية اليت ينطوي عليها نشر تكنولوجيات النفاذ 
 البنية التحتية القائمة أو املستقبلية. يف إدماج احللول املتعلقة بشبكات النفاذ

وينبغي أن تُدرس معًا سياسات النفاذ إىل النطاق العريض وتنفيذه وتطبيقاته حبيث تتمكن البلدان النامية 
ا لنشر النطاق العريض.  ؤدي إىل ومن شأن اجلمع بني هذه املواضيع أن يعلى حنو أفضل من تقييم خيارا

إزالة التشتت فيما بني هذه القضايا املتصلة وإىل توفري خارطة طريق واضحة للبلدان النامية لكي تتمكن من 
 خدمة النطاق العريض. يف سد الفجوة القائمة

ة الدراسة السابقة فرت  يف ةمسائل الدراسمن املتوقعة تعكس عناصر  والنواتجإن املسألة الدراسية املقرتحة 
 تنفيذ خدمات االتصاالت بواسطة بروتوكول اإلنرتنتعن  2/1-19املسألة سيما  ال، 2014-2010

االنتقال من الشبكات القائمة إىل شبكات اجليل التايل من أجل عن  26/2البلدان النامية، واملسألة  يف
 اتية.لتقنية والتنظيمية والسياسالبلدان النامية: اجلوانب ا
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بدراسة  1 إطار جلنة الدراسات يف ، قام فريق املقرر2/1-19للمسألة  2010-2014خالل فرتة الدراسة و 
دراسة يتضمن  البلدان النامية. وأعّد تقرير يف تنفيذ خدمات االتصاالت القائمة على بروتوكول اإلنرتنت

 ا البلدان النامية.سيم معلومات وبيانات ذات صلة لكي تستخدمها الدول األعضاء وال

وال يزال تنفيذ اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت على الصعيد العاملي ميثل حتديًا جلميع البلدان 
وسيتحقق على مراحل. ولذلك تُقرتح دراسات بشأن االنتقال من اإلصدار الرابع إىل اإلصدار السادس 

 من بروتوكول اإلنرتنت وآثاره.

 سادساإلصدار الذلك اإلصدار الرابع و  يف الربوتوكوالت مبابتطوير  (IETF)اإلنرتنت ويقوم فريق مهام هندسة 
 اإلنرتنت. من بروتوكول

ذه املسألة. وقد اعتمدت اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت  ويهتم كثري من البلدان واملنظمات الدولية 
 تيسريو عناوين بروتوكول اإلنرتنت بشأن توزيع ) 2008(جوهانسربغ،  64 القرار )2008(جوهانسربغ، 
، وراجعته اجلمعية العاملية لتقييس ونشره (IPv6) اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت االنتقال إىل
أن يعاجل املنتدى  ،572 مبوجب مقرره 2012 دورته لعام يف . وقرر جملس االحتاد2012 يف االتصاالت

مسألة  (WTPF-13) 2013 ومات واالتصاالت لعامالعاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعل
 2013 مايو 16إىل  14الفرتة من  يف الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت. وعقد املنتدى

وناقش التقارب  ،الربتغال يف 2009أبريل  24إىل  21الفرتة من  يف جنيف (وعقد املنتدى السابق يف
لسعي هدف املنتدى الذي ينظمه االحتاد إىل تشجيع املناقشة واواإلنرتنت ولوائح االتصاالت الدولية). وي

كة لتوجيه شكل "آراء" تربز رؤية مشرت  يف إىل التوصل إىل توافق اآلراء بني خمتلف أصحاب املصلحة
ة بالتنظيم باإلضافة إىل األنشطة املتعلق ،قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف السياسات العامة

 ) على النحو التايل:WTPF-13/16 عامل. وأصدر املنتدى ستة آراء (الوثيقةال يف والتقييس

كحل طويل األجل   (IXP) تشجيع إنشاء نقاط تبادل اإلنرتنت: )2013(جنيف،  1 الرأي -
 لزيادة التوصيلية

 طاق العريضوير أكرب لتوصيلية النتعزيز بيئة متكينية من أجل منو وتط :)2013(جنيف،  2 الرأي -
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دعم بناء القدرات من أجل نشر اإلصدار السادس من بروتوكول  :)2013(جنيف،  3 لرأيا -
 (IPv6) اإلنرتنت

نت واالنتقال من السادس من بروتوكول اإلنرت  دعم تبين اإلصدار: )2013(جنيف،  4 الرأي -
 اإلصدار الرابع

 تإدارة اإلنرتن يف املصلحةصحاب تعدد أ جدعم : )2013(جنيف،  5 الرأي -

 .عززاملدعم تفعيل عملية التعاون : )2013(جنيف،  6 الرأي -

"حيادية شبكة  بشأن ولوائحاعتماد قوانني السياسات تناقش حالياً بلدان عديدة على أعلى مستويات و 
ون ذلك القادة السياسيون واملنظم يف مبا ،اإلنرتنت". ويشمل هذا املوضوع مجيع أصحاب املصلحة

كل بلد، ال  يف ملدى تعقيد هذه القضية وظروف السوق املختلفةنظراً . و دماتواملشغلون ومقدمو اخل
ج "واحد يناسب اجلميع" هلذه القضية.  يوجد 

بياناً بشأن سياسات اإلنرتنت أشارت فيه بوضوح  (FCC)، نشرت جلنة االتصاالت الفيدرالية 2005ويف 
وأقرت توصيل البيين، سم طبيعتها باالنفتاح وبالاليت تتالعمومية طابع اإلنرتنت إىل تأييدها للحفاظ على 

ز) من املادة  8أوروبا، نشر االحتاد األورويب، باإلشارة إىل الفقرة  ويف بدور اإلدارة املناسبة للشبكات.
أوروبا  يف ، بيانًا بشأن اإلنرتنت املفتوحة وحيادية الشبكةEC/2009/140 التوجيه من 1

(COM(2011)0222)األوروبية لتنظيم االتصاالت اإللكرتونية . ونشرت اهليئات (BEREC/ORECE) 
شأن إطار حيادية الشبكة وإطارًا للعمل ب يف التوجيهية خبصوص الشفافيةاملبادئ  2011ديسمرب  يف

لس الوطين للنظام الرقميفرنسا، يدعو  ويف جودة اخلدمة. إىل  2013 مارس 12 تقريره املؤرخ يف ا
 اإلنرتنت باعتباره مبدأ أساسياً ذا طابع دستوري.االعرتاف مببدأ حيادية 
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 حاجتاهات اإلصال"بعنوان تقريراً بشأن التنظيم  ،2013أبريل  18 يف ،ونشر االحتاد الدويل لالتصاالت
تمع  يف : اجلوانب العابرة للحدود الوطنية2013 االتصاالت لعام يف ". وُيكرس بكياً شاملرتابط تنظيم ا

لشبكة التقرير، فإن احلوار بشأن حيادية ا يف جاء لتقرير ملسألة حيادية الشبكة. وكمامن هذا ا 2 الفصل
يزال بعيدًا عن الوضوح بسبب عدم وجود تعريف متفق عليه بصورة عامة هلذا املصطلح بني  ال

 نفسهم.أ املنظمني

ني عرب توصيل ستعملوكثرياً ما تقدم اخلدمات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت من مقدمي اخلدمة إىل امل
باإلنرتنت بصورة مستقلة عن مشغل شبكة االتصاالت الذي يوفر التوصيل باإلنرتنت. ويشار إىل هذه 

. ويتزايد بشكل سريع طلب (OTT)كثري من األحيان بوصفها خدمات "غري تقليدية"  يف اخلدمات
م يريدون حصة أكرب من امل اجتة عن هذه نافع امللحوظة الناملستعملني على هذه اخلدمات بالنظر إىل أ

اخلدمات. ويتوقع املستهلكون أن يكون بوسعهم النفاذ إىل احملتوى القانوين والتطبيقات واخلدمات 
م. وتؤدي هذه اخلدمات إىل الطلب على النفاذ إىل  ويريدون احلصول على معلومات عن اشرتاكا

يبات بكات إىل إجياد مناذج أعمال وترتالنطاق العريض وخدماته ولكنها تتطلب أن يسعى مشغلو الش
 البلدان النامية. يف جديدة وخاصة

وإضافة إىل ذلك، ينبغي أن تركز املسألة على القضايا اجلديدة اليت نشأت من الطابع املتعدد القطاعات 
اجلهات دمات و خلاتطبيقات و ال حيث أدت البلدان النامية، يف لسوق االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات

نماذج . وعلى اللجنة أن تقوم بتحليل الجمموعة من املسائل التنظيمية الناشئةإىل ديدة اجلاعلة فال
واألطر التنظيمية للتعاون بني خمتلف الكيانات املعنية بتطوير هذه التطبيقات واخلدمات اجلديدة 

ا. ونشرها  وإدار
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 للدراسةالمطروحة المسألة أو القضية  2

 مالسياسة والتنظي 1.2

ا،  أ )  ا وتطبيقا السياسات واللوائح اليت تنهض بشبكات النطاق العريض امليسورة التكلفة، وخدما
 .ذلك سبل االستفادة املثلى من استعمال الطيف يف مبا

وتلك اليت تفتقر  املناطق احملرومة يف والناجعة لتمويل النفاذ إىل النطاق العريض فّعالةاألساليب ال ب)
 .إىل اخلدمات

الشروط التنظيمية واملتعلقة بالسوق الالزمة للنهوض بنشر شبكات النطاق العريض وخدماته  ج)
ة عن التقارب، فضًال الناجتذلك اخليارات التنظيمية هليئات التنظيم الوطنية  يف وتطبيقاته، مبا

دمات لخل لطابع املتعدد القطاعاتنظراً لالتنسيق مع الوزارات وهيئات التنظيم ذات الصلة عن 
التجارة بالوسائل و  املتنقلةبالوسائل األعمال املصرفية و املتنقلة بالوسائل حتويل األموال مثل 
 والتجارة اإللكرتونية. املتنقلة

 دة.قصص النجاح والدروس املستفا د )

أفضل املمارسات و  السبل الكفيلة بإزالة احلواجز اليت تعيق نشر البينة التحتية للنطاق العريض ) ه
 اجلزرية الصغرية النامية. الدول يف سني التوصيلية عرب احلدود والتغلب على حتديات التوصيليةلتح

طاق العريض، ىل خدمات النالنفاذ إبالنظر إىل أن تلبية الطلب على احملتوى يتطلب حتسني  و )
 يتعني دراسة ما يلي:

واحلركة  اق العريضنشر النطذلك  يف مباخدمات النطاق العريض،  يف جتاهاتاالنمط و ال -
 إىل ذلك؛ والتطبيقات وماالدولية 
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رتونية والتعليم احلكومة اإللكاليت تدعم النفاذ املستعملة أساساً للتنمية، مثل التطبيقات  -
دئ املبا مراعاةمع ميسورة بأسعار ، إىل ذلك وما، اإللكرتونية والصحةاإللكرتوين 

 ؛التوجيهية السابقة بشأن هذا املوضوع

اإلنرتنت  اذ إىلعلى النفاملتزايدة الطلبات األثر التجاري لالستثمارات اجلديدة الالزمة لتلبية  ز )
يض لتقدمي خدمات النطاق العر عمومًا واالحتياجات من حيث عرض النطاق والبنية التحتية 

 ة.للوفاء باحتياجات التنميميسورة بأسعار 

جانب قدمة من ات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت املاآلثار املرتتبة على توفري التطبيقات واخلدم ح)
مشغل عن مستقلة  رة، بصو عريض النطاقالتوصيل باإلنرتنت  إىل املستعملني عربمقدمي احملتوى 

ا اخلدمات واليت ما يشار إليها كثرياً بوصفه الذي يقدم التوصيل باإلنرتنت،شبكة االتصاالت 
حتية واملنافسة والبنية التثار املرتتبة على التنظيم ذلك اآل يف مبا، (OTT)"غري التقليدية" 

 ومناذج األعمال. اتللشبك

 االنتقال إلى النطاق العريض وتنفيذه 2.2

ميزات ذلك االنتقال من الشبكات ضيقة النطاق، و  يف الطرائق لتنفيذ خدمة النطاق العريض، مبا أ ) 
 التوصيل البيين والتشغيل البيين.

ذلك  يف ، مبااملرتبطة بنشر شبكات النطاق العريض وخدماته وتطبيقاته والتقنيةية القضايا التشغيل ب)
 .إىل الشبكات عريضة النطاق االنتقال من الشبكات ضيقة النطاق

 اليت تعيق نشر البينة التحتية للنطاق العريض. احلواجزالسبل الكفيلة بإزالة  ج)

 قصص النجاح والدروس املستفادة. د )

 واخلدمات، تاإلنرتن بروتوكول شبكات بتسهيل النفاذ إىل املتصلة املواضيع دراسة مواصلة ) ه
 لفرتة 2/1-19 املسألة من 2 البند يف املبني النحو على ا، املرتبطة والتطبيقات

 .2010-2014 الدراسة
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ار السادس د) لالنتقال من اإلصدار الرابع إىل اإلص أ دراسة اجلوانب السياساتية والتكنولوجية ( و )
التوازن  سبل إدارة النفاذ إىل الشبكات اليت حتقق (ب)ومن بروتوكول اإلنرتنت وبصورة مستقلة 

 .للمستهلكني والفائدة بني أداء الشبكات واملنافسة

 الناتج المتوقع 3

قتضاء، والتوصيات، حسب االودراسات احلاالت املمارسات بشأن أفضل التقارير واملبادئ التوجيهية 
 االعتبار القضايا املطروحة للدراسة والنتائج املتوقعة التالية: يف تأخذ اليت

 سياسة النطاق العريض وتنظيمه أ ) 

استثمارات و  فّعالةالسياسات اليت تشجع احلوافز لنشر النطاق العريض من خالل املنافسة ال '1'
اص لتحقيق العام واخل القطاعني العام واخلاص واملنافسة بني املنصات والشراكات بني القطاعني

 النفاذ الشامل إىل خدمات النطاق العريض؛

صيلية عرب التو  تعززدراسة أفضل املمارسات لتشجيع السياسات واملمارسات اإلقليمية اليت  '2'
 الدول اجلزرية الصغرية النامية؛ يف احلدود وتعاجلها والتوصيلية

 التكنولوجيا واخلدمات؛ يف ادأفضل املمارسات لوضع السياسات القائمة على احلي '3'

 ية شفافة؛من خالل إصالحات تنظيمية وضريب فّعالةال املنافسةالطرائق اليت تفتح األسواق على  '4'

لوافدين واملبتكرة لالتصاالت املتنقلة عريضة النطاق ل فّعالةاملمارسات التشجع اليت  السياسات '5'
 ع الطيف وختصيصه؛ذلك توزي يف األسواق مبا يف واملستهلكني اجلدد
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أفضل املمارسات املتعلقة بتقاسم البنية التحتية والنفاذ إىل الشبكات اليت تشجع دخول  '6'
 األسواق، حسب االقتضاء؛

تمعات الريفية و/أو احملرومة؛ يف بناء القدرات '7'  ا

 اتاالجتاهو منهجيات تسعري جديدة ومبتكرة خلدمات النطاق العريض؛  لبحثدراسات  '8'
مجلة أمور، نشر النطاق العريض، واحلركة الدولية  ومن بنيجمال خدمات النطاق العريض،  يف

 العاملي واإلقليمي؛ ينيالطلب احلايل على النطاق العريض على املستو  دير حجمتقو  ،والتطبيقات

مي تيح تقدالنطاق العريض الذي ي يف أفضل املمارسات واملبادئ التوجيهية لتحفيز االستثمار '9'
 ؛من أجل التنمية بأسعار ميسورةخدمات 

لى بروتوكول ع تنافسية القائمةوالتطبيقات الاخلدمات إتاحة لتسهيل  اتحتديد أدوات السياس '10'
 نيللمستهلكني على املستوي ها، وتوافر (OTT)تقليدية" الاملعروفة باسم اخلدمات "غري ، اإلنرتنت

 ؛احمللي والوطين

تغريات الناجحة البديلة اليت استخدمت لتلبية الطلب املتزايد والاألعمال ات حتديد جمموعة ترتيب '11'
 السوق؛ يف األخرى

ت ت والتطبيقااخلدما يف حوافز لالستثمار تستحدثأفضل املمارسات والسياسات اليت  حتديد '12'
 ؛اإلنرتنت القائمة على بروتوكول

طر ارسات واملبادئ التوجيهية بشأن األتقييم التحديات وتقدمي نظرة عامة على أفضل املم '13'
طوير ونشر اليت تسعى إىل تسهيل ت املختصةالقانونية وآليات التعاون بني اجلهات احلكومية 

ائل املتنقلة حتويل األموال بالوس، مثل اليت تعرتضهاخدمات وتطبيقات جديدة وجتنب احلواجز 
 .يةئل املتنقلة والتجارة اإللكرتونواألعمال املصرفية بالوسائل املتنقلة والتجارة بالوسا
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 االنتقال إلى النطاق العريض وتنفيذه ب)

تمعات احملرومة واليت تف يف أفضل املمارسات لتمويل النفاذ إىل النطاق العريض '1' تقر إىل ا
 ذلك صناديق اخلدمة الشاملة ومتطلبات التغطية والوسائل البديلة لتمويل النفاذ يف اخلدمات، مبا

 النطاق العريض؛ إىل

لتحقيق االنتقال من الشبكات ضيقة النطاق إىل الشبكات عريضة النطاق  التوجيهيةاملبادئ  '2'
ا البلد التحديات احملتملة والفوائد والفرص اليت قد يصادفهخصوصاً االعتبار  يف على أن تؤخذ

 .النامي لدى تنفيذ شبكات النطاق العريض وخدماته والتطبيقات املرتبطة به

 االنتقال من اإلصدار الرابع إلى اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنترنت ج)

جتميع مشاكل واحتياجات البلدان النامية لالنتقال إىل اإلصدار السادس من بروتوكول  '1'
 ؛(IPv6) اإلنرتنت

 ؛(IPv6) توحيد اجلهود وتنسيقها لضمان االنتقال إىل اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت '2'

س من إىل اإلصدار الساد فّعالاستقصاء لإلجراءات والوسائل واألطر الزمنية لالنتقال بشكل  '3'
 االحتاد؛ يف مع مراعاة جتربة الدول األعضاء (IPv6) بروتوكول اإلنرتنت

من  االنتقال إىل اإلصدار السادسأفضل املمارسات بشأن للتقرير النهائي أن يتضمن أيضًا  وميكن
 هلا أن تشمل املوضوعات التالية: ميكنواليت  (IPv6) اإلنرتنتبروتوكول 

 فيما يتعلق مبشغلي االتصاالت (IPv6)االنتقال إىل اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت  1)
مقدمي و  ميادين املستوى األعلىذلك أفضل املمارسات ملشغلي  يف ، مبامراحل االنتقال 1.1)

 ة االنتقالجهود عملي يف خدمات التطبيقات
 فيما يتعلق بالشبكات الرئيسيةاالنتقال  2.1)
 االنتقال فيما يتعلق بشبكات النفاذ 3.1)
 مجع أفضل املمارسات بشأن التسيري 4.1)
 خدمة الشبكات 5.1)
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 اخلدمةجودة قضايا  6.1)

 .طوال عملية االنتقالالشبكات  يف القضايا املتصلة باألمن 7.1)

واإلصدار الرابع منه  (IPv6)من بروتوكول اإلنرتنت  السادسصدار االستخدام املشرتك لإل 2)
(IPv4) 

 املشاركة املطلوبة من اهليئات التنظيمية. 3)

 التوقيت 4
 تقارير مرحلية سنوية. ومن املتوقع أن تستمر هذه الدراسة ملدة أربع سنوات.

 .1 دراساتسنتني مشروع تقرير عن املواضيع إىل جلنة الغضون  يف ينبغي أن يُقدم

ائي واملبادئ التوجيهية أو التوصية (التوصيات) إغضون  يف وينبغي أن يُقدم ىل جلنة أربع سنوات تقرير 
 .1 الدراسات

بالتعاون مع مكتب تنمية االتصاالت على تنفيذ الدروس املستفادة من دراسة  ينويعمل فريق املقرر 
 تدريبية. املسألة من خالل حلقات دراسية

 غضون أربع سنوات. يف إىل غايتها يناملقرر  أفرقة وتصل أنشطة

 جهات االقتراح/الجهات الراعية 5
الربازيل و  جمموعة االتصاالت آلسيا واحمليط اهلادئو  واالحتاد اإلفريقي لالتصاالتالدول العربية 

 واهلند والواليات املتحدة األمريكية. جمال االتصاالت يف الكومنولث اإلقليميو 

 خالتدمصادر المُ  6
الدول األعضاء وأعضاء القطاعات اليت بدأت نشر جتارب  يف يتمثل املصدر الرئيسي للمدخالت

 .(IPv6) اليت بدأت عملية االنتقال إىل اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنتشبكات النطاق العريض و 
 . املسألة ستتسم مسامهات الدول األعضاء وأعضاء القطاعات بأمهية أساسية لنجاح دراسة هذهو 
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البيانات واملعلومات  مجع يف وينبغي أيضاً استخدام املقابالت والتقارير املتاحة والدراسات االستقصائية
موعة شاملة من املبادئ التوجيهية  املمارسات. اخلاصة بأفضل إلعداد الصيغة النهائية 

ت ومن االت ومن مراكز حبوث االتصاالوينبغي أيضاً استخدام املواد املقدمة من املنظمات اإلقليمية لالتص
 العمل. يف اجلهات املصنعة ومن فرق العمل لتجنب االزدواجية

ويتسم أيضًا بأمهية بالغة وجود تعاون وثيق مع جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت خاصة جلنة 
ضع املعايري ، وجمموعات و (GSI-NGN) ومبادرة املعايري العاملية لشبكات اجليل التايل 13 الدراسات

قطاع  يف ااملضطلع ، واألنشطة األخرى مسائل الدراسة يف اليت تُناقشنشطة األ يف األخرى الضالعة
 تنمية االتصاالت.

ويتوقع أن تقدم الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبون إليها مسامهات، كما يتوقع ذلك من 
االت وقطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية االتص جلان الدارسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية

 وأصحاب املصلحة اآلخرين.

 فالجمهور المستهدَ  7

البلدان  الجمهور المستهدف
 المتقدمة

1البلدان النامية

 نعم نعم سياسات االتصاالت واضعو
 نعم نعم منظمو االتصاالت

 نعم نعم /املشغلوناخلدمات مقدمو
 نعم نعم املصنعون
 نعم نعم النهائيون املستعملون/وناملستهلك

ذلك  يف ، مبااملعايريمنظمات وضع 
 االحتادات التجارية

 نعم نعم

  
                                            

ا لبلدان اتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية وا 1 ليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 من تحديداً الذي سيستخدم الناتج -الجمهور المستهدف  أ ) 

د واملشغلني على الصعياخلدمات  يواضعي سياسات االتصاالت ومنظمي االتصاالت ومورد مجيع
 الوطين فضًال عن مصنعي تكنولوجيات النطاق العريض.

 النتائجالطرائق المقترحة لتنفيذ  ب)

من خالل التقارير املؤقتة والنهائية لقطاع تنمية االتصاالت. وسوف يوفر ذلك املسألة ستوزع نتائج 
للحصول على حتديثات دورية لألعمال املنفذة، وكذلك وسيلة للجمهور كي يقدم وسيلة للجمهور 

لو مية االتصاالت قطاع تنل 1 دراساتالمن جلنة  من املعلومات مدخالت و/أو يطلب توضيحاً/مزيداً 
 احتاج إليها.

 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية 8

 ما هي الطريقة؟ أ ) 

 يف إطار جلنة دراسات: 1)

   مسألة (تدرسها جلنة دراسات على مدى عدة سنوات) -

 شطة (يرجى اإلشارة إىل الربامج واألنيف إطار األنشطة املعتادة ملكتب تنمية االتصاالت 2)
 :وما إىل ذلك، اليت ستشملها أعمال مسألة الدراسة)واملشاريع، 

   الربامج -

   املشاريع -

   اخلرباء االستشاريون -

   املكاتب اإلقليمية -

 إطار  يف ،يرجى وصفها (مثًال على الصعيد اإلقليمي -أخرى  سبل 3)
  )، وما إىل ذلكباالشرتاك مع منظمات أخرى،منظمات أخرى
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 ما السبب؟ ب)

نطاق جلنة دراسات على مدى فرتة دراسة من أربع سنوات (مع تقدمي نتائج  يف سيتم تناول هذه املسألة
مرحلية)، وسيقوم املقرر ونوابه بإدارة املسألة. ومن شأن ذلك أن يتيح للدول األعضاء وأعضاء القطاعات 

م والدروس املسامهة خبرب  ل من الشبكات اجلوانب التقنية والتنظيمية والسياساتية لالنتقابشأن املستفادة ا
 .القائمة إىل شبكات النطاق العريض

 التنسيق والتعاون 9
 هذه املسألة إىل التنسيق مع:تتناول ستحتاج جلنة دراسات قطاع تنمية االتصاالت اليت 

 13، وخصوصاً جلنة الدراسات ييس االتصاالتقطاع تق يف جلان الدراسات ذات الصلة -
 ادلالحتمكتب تنمية االتصاالت واملكاتب اإلقليمية  يف جهات االتصال ذات الصلة -
 مكتب تنمية االتصاالت يف أنشطة املشاريع ذات الصلة يمنسق -
 (SDO)وضع املعايري املنظمات املعنية ب -
ال يف واملنظمات ذات اخلربة اخلرباء -  .هذا ا

 الصلة ببرامج مكتب تنمية االتصاالت 10

 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت. )2014(ديب،  77القرار 
/تكنولوجيا شبكات االتصاالتتطوير بربامج مكتب تنمية االتصاالت من أجل تعزيز  الصالتحتددت 

 يسية.تقيذلك سد الفجوة ال يف املعلومات واالتصاالت والتطبيقات واخلدمات ذات الصلة، مبا

 معلومات أخرى ذات صلة 11
 حسبما يتضح خالل دراسة هذه املسألة.
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 2/1 ألةـاملس

 ذلك عريض النطاق بما فيالنفاذ ت تكنولوجيا
 النامية االتصاالت المتنقلة الدولية، من أجل البلدان

 المشكلةبيان الحالة أو  1

ولوجيات خمتلف التكنفهم ان النامية على لقطاع تنمية االتصاالت البلد 1سوف تساعد جلنة الدراسات 
ة باستخدام التكنولوجيات السلكية والالسلكية لالتصاالت األرضي العريض النطاق إىل املتاحة للنفاذ

. وسوف تواصل جلنة (IMT)ذلك االتصاالت املتنقلة الدولية  يف والساتلية على حد سواء، مبا
 ، مباالعريض طاقالنإىل ي عليها نشر تكنولوجيات النفاذ دراسة القضايا التقنية اليت ينطو  1 الدراسات

وفري مبادئ البنية التحتية للشبكات احلالية واملستقبلية وت يف ذلك إدخال حلول شبكات النفاذ هذه يف
 العريض النطاقىل إ، مع مراعاة أن تقييس تكنولوجيات النفاذ العريض النطاقإىل توجيهية لتطوير النفاذ 

ا مجيع البلدان يف ميثل أولوية النامية  خطة االحتاد االسرتاتيجية، ويأيت استجابًة للمبادرات اليت تقّدمت 
 ت).االتصاال العاملي لتنميةللمؤمتر  الستة (RPM)االجتماعات اإلقليمية التحضريية  يف (على النحو املقرتح

 أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة  2

ذلك  يف مبا ،تكنولوجيات السلكية والالسلكيةلل الفّعال نشرالعلى حتديد العوامل اليت تؤثر  أ ) 
ا.عريضة النطاق الساتلية  تكنولوجيات النفاذ  وتطبيقا

ا العريض النطاقإىل  دراسة تكنولوجيات النفاذ ب)  املستقبل؛ يف واجتاها

اة الشبكات عمنهجيات التخطيط لالنتقال وتنفيذ التكنولوجيات عريضة النطاق مع مرا حتديد ج)
 القائمة، حسب االقتضاء؛

  



 573 المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 

ملقدمة ا، ونشرها واخلدمات العريض النطاق إىلتكنولوجيات النفاذ شىت اجتاهات  يف النظر د )
 واالعتبارات التنظيمية؛

حتديد سبل ووسائل تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية، باستخدام الوصالت  يف االستمرار ) ه
 ؛والساتلية األرضية

ديد العناصر األساسية اليت ينبغي دراستها لتسهيل إمكانية نشر األنظمة اليت تشمل املكون حت و )
 األرضي لالتصاالت املتنقلة الدولية؛واملكون الساتلي 

على  ،لنشر مجيع تكنولوجيات النفاذ إىل النطاق العريضتوفري املعلومات حول األثر احملدد  ز )
 ات؛اإلعاق وألشخاص ذو ا همفي مبندمات الكافية قطاعات السكان اليت تفتقر إىل اخل

توفري املعلومات حول أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة استنادًا إىل مشورة فرقة  ح)
وفرق العمل التابعة للجنة  لقطاع االتصاالت الراديوية 5 التابعة للجنة الدراسات 5D العمل

 .لقطاع االتصاالت الراديوية 4الدراسات 

 الناتج المتوقع 3

 بنود الدراسة املبينة أعاله؛ يف سنوي عن التقدم احملرزمرحلي تقرير  أ ) 

ائي فيما خيص املسألة يشتمل على: ب)  تقرير 

 ؛العريض لنطاقا جلميع تكنولوجيات النفاذ إىلال حتليل العوامل املؤثرة على النشر الفعّ  1)

حلقات ائل منها بوسميكن توفريها  العريض طاقالنإىل النفاذ  بشأن نشرمبادئ توجيهية  2)
 ملكتب تنمية االتصاالت؛ذي الصلة  دراسية تدريبية وفقاً للربنامج
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كتيب نشر   البلدان النامية حيل حمل يف كتيب عن نشر تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة الدولية )ج
. وسوف يأيت 2003 عام يف الصادر (IMT-2000) -2000أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية

وجلنة  التابعتني لقطاع االتصاالت الراديوية، 5و 4 ب نتاجًا لتعاون جلنيت الدراساتيهذا الكت
التابعة لقطاع تقييس االتصاالت وفريق املقرر الذي يتناول هذه املسألة ضمن  13الدراسات 

 التابعة لقطاع تنمية االتصاالت؛ 1 جلنة الدراسات

 إذا كان لذلك ما يربره.و توصيات)، عند االقتضاء، يع مشار مشروع توصية ( )د 

 التوقيت 4

يُتوقع االنتهاء من إعداد و . 2016 املسألة حبلول بشأن هذهيُتوقع االنتهاء من إعداد التقرير املرحلي 
 اية فرتة الدراسة لقطاع تنمية االتصاالت. يف 2017 يف التقرير النهائي

 جهات االقتراح/الجهات الراعية 5

 جلنة البلدان األمريكية لالتصاالت. يف الدول األعضاءو  الدول العربية

 الُمدخالتمصادر  6
تصاالت الراديوية قطاع اال يف جلان الدراسات ذات الصلة يف التقدم التقين ذي الصلة احملرزنتائج  1)

 للجنة 5A) وفرقة العمل 77(املسألة  5Dسيما فرقة العمل  قطاع تقييس االتصاالت، الو 
، قطاع االتصاالت الراديوية يف 4 للجنة الدراسات 4Cو 4Bو 4A العمل وفرق، 5الدراسات 

قطاع تقييس  يف )15 (املسألة 13 ) وجلنة الدراسات1 (املسألة 15جلنة الدراسات و 
 .االتصاالت

 .النطاق العريضإىل ت النفاذ عن تكنولوجياوتقاريره وتوصياته  منشورات االحتاد 2)

 املتقدمة. البلدانالبلدان النامية و  يف ذات الصلة للمنظمات الوطنية و/أو اإلقليميةالتقارير  3)

 النامية.لبلدان االبلدان املتقدمة و  يف املسامهات املقّدمة بشأن جتارب تنفيذ الشبكات ذات الصلة 4)
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لكية ساملسامهات املقدمة من أعضاء القطاع بشأن تطوير تكنولوجيا النفاذ عريض النطاق ال 5)
 الساتلية. ذلك النفاذ من خالل األنظمة يف ، مباوالالسلكية

 ذات الصلة من مقّدمي اخلدمات واملصنعني. املدخالت 6)
املدخالت واملعلومات ذات الصلة املتأتية من برامج مكتب تنمية االتصاالت واملتعلقة بالنطاق  7)

 عريض.ال النطاقإىل العريض وخمتلف تكنولوجيات النفاذ 
النتائج واملعلومات ذات الصلة املتأتية من تناول مسائل الدراسة املتصلة بتطبيقات تكنولوجيا  8)

 املعلومات واالتصاالت.

 الجمهور المستهَدف 7

 من تحديداً الذي سيستخدم الناتج -الجمهور المستهَدف  أ ) 

 البلدان الجمهور المستهَدف
 المتقدمة

 1النامية البلدان

 نعم نعم تصاالتاالسياسات  واضعو
 نعم نعم االتصاالتمنظمو 
 نعم نعم اخلدمات/املشغلون مقدمو

 نعم نعم املصّنعون

 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج ب)

أعمال فريق املقرر واإلعالن عنها من خالل املوقع اإللكرتوين لقطاع تنمية االتصاالت ومن خالل  ىستجر 
ذات  االتصاالت يةتنم مكتب برامجُ  العمل نتائجَ  ستخدمستَ  كما.  مةنشر الوثائق وبيانات االتصال املالئ

 األعضاء لدولا منه تطلب ماعند املكتب ايستعمله يتال جمموعة األدوات منعناصر  متثل اليت الصلة
 .إىل النطاق العريض ذاالنف شبكات إلقامة جهودها دعم القطاع وأعضاء

 
  
                                            

ا   1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 القضيةالطرائق المقترحة لتناول المسألة أو  8
 لقطاع تنمية االتصاالت مبعاجلة هذه املسألة. 2للجنة الدراسات مقرر تابع  فريققوم يس

 والتعاون التنسيق 9
 إجراء الدراسة مراعاة ما يلي: عندلتحقيق التنسيق الفّعال وجتنب ازدواج األنشطة، ينبغي 

ت ت واالتصاالالصادرة عن جلان الدراسات ذات الصلة لقطاعي تقييس االتصاال النواتج -
 الراديوية؛

 ذات الصلة ملسائل قطاع تنمية االتصاالت؛ النواتج -

 مدخالت من الربنامج أو الربامج ذات الصلة ملكتب تنمية االتصاالت؛ -

 ولوجياتتكن وغريها من ،دراسة أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية يف مدخالت من املشاركني -
 .الساتلية تكنولوجياتال يهاف مبا ،عريضالالنطاق إىل  النفاذ

 البرنامج ذو الصلة 10

 .2للهدف  2.2هو الربنامج املتعلق بالناتج  ذو الصلةالربنامج 

 معلومات أخرى ذات صلة 11
 .2014 العاملي لتنمية االتصاالت لعام) للمؤمتر 2014ديب،  يف املراَجع( 43ينبغي مراعاة القرار 
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 3/1ألة ـاملس

 لبلدان الناميةلفرص تحديات و سبة السحابية: إلى الحو  النفاذ

 المشكلةأو الحالة بيان  1

 من له ملا نظراً  اآلن تدرجيياً  العامل إليه يتجه املتعددة الوسائط عامل يف مفهوم هي" السحابية احلوسبة"
من   منوذج لتمكني مستعمل الشبكة من النفاذ الشبكي يف املفهوم هذا ويتلخص وعظيمة. كثرية  مزايا

أي وقت بسهولة وعند احلاجة إىل جمموعة مشرتكة من موارد احلوسبة القابلة للتشكيل  ويف كل مكان
(مثل الشبكات واملخدمات والتخزين والتطبيقات واخلدمات)، اليت ميكن توفريها وتسليمها بسرعة مع 

 أدىن حد من اجلهد اإلداري أو التدخل من جانب موّرد اخلدمة.

 تكنولوجيا ظمةوأن معدات نقص ملشاكلممكنًا  حالً  السحابية احلوسبة بلدان متثلال من للعديد بالنسبة
 تبين بعد باألخصو البلدان املتقدمة  من العديد يف ملحوظاً  منواً  السحابية احلوسبة حققت ولقد املعلومات،

 االتصاالت صناعة عامل يف العاملني كبار  يعترب كما  التوجه، هلذا احملمولة اهلواتف ومنتجي مشغلي من العديد
 .والعشرين دياحلا القرن يف القادمة التكنولوجية الثورة هي السحابية احلوسبة املعلومات وتكنولوجيا

 واملرونة التحتية) لبنيةا تقاسم( وفورات احلجم يف السحابية للحوسبة الرئيسية املفتاحية امليزة وتتمثل
 االستخدام. يف

 راسةللدالمطروحة المسألة أو القضية  2

مناقشة احتياجات البنية التحتية لدعم ومتكني الوصول إىل اخلدمات السحابية. تسليط الضوء على 
 أفضل املمارسات لتطوير هذه البنية التحتية.

تباحث االحتياجات من البىن التحتية لدعم وإتاحة النفاذ إىل خدمات احلوسبة السحابية  أ ) 
 ير مثل هذه البىن التحتية.وتسليط الضوء على أفضل املمارسات لتطو 

ا وخصائصها السحابية باحلوسبة الصلة ذات التعاريف دراسة )ب  .ليةاملستقب وتوجها
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 ؟حابيةالسخدمات احلوسبة الوصول إىل  فّعالما هي خصائص الشبكات اليت تدعم بشكل  )ج

دعم احلوسبة لتحتية لالبنية ا يف االستثمار لدعموافية من األطر القائمة  جمموعةبناء وتطوير  )د 
ا أو قيد الدراسة  مراعاةمع  ،السحابية  اآلخرين القطاعني لدىاملعايري ذات الصلة املعرتف 

 االحتاد؛ يف

 ؛السحابية احلوسبة باعتماد املرتبطة التكاليف ) ه

 .البلدان النامية يف السحابية الناجحة املستخدمةإعداد دراسات حالة بشأن املنصات  ) و

 اتج المتوقعالن 3

 أعاله؛ إليها املشار الدراسة بنود بشأن العمل سري عن سنويمرحلي  تقرير أ ) 

 الدراسية؛ املرحلة دورة خالل العمل سري عننصفي  تقرير ب)

 :ما يلي يتضمن املسألة عن ائي تقرير ج)

 ؛السحابية حلوسبةدعم ال الفّعال النفاذ على تؤثر اليت العوامل حتليل •

ن مجلة ماساتية أو التقنية، التوجيهية، من قبيل النـُُهج السي املبادئ منجمموعة  إعداد •
 الندوات نهام فعاليات عدة خالل تناوهلا ميكن اليت التحتيةالبىن  لتسهيل نشر ،أمور

 ؛لربنامج قطاع تنمية االتصاالت املتعلق ببناء القدرات وفقاً  التدريبية

 كنتيجة  ناميةالبلدان ال يف السحابية للحوسبة اعمةالبنية التحتية الد عن كتيب  صدور •
 قررامل وفريق) تقييس االتصاالت لقطاع 13 جلنة الدراسات( الدراسات جلان بني للتعاون

 االتصاالت؛ تنميةلقطاع  1 إطار جلنة الدراسات يف املنوطة به هذه املسألة

 االقتضاء. حسبمشروع توصية (توصيات)  •
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 التوقيت 4

 املتوقع فمن النهائي التقرير أما ،2016 عام حبلول املسألة هذه بشأن املؤقت التقرير صدور عاملتوق من
 .االتصاالت تنميةلقطاع  الدراسةفرتة  اية يف 2017 عام يف صدوره

 الجهات الراعيةجهات االقتراح/ 5

 .الدول اإلفريقيةو  العربية الدول

 دخالتمصادر المُ  6

جلنة  وخاصة يسالتقي بقطاع جلان الدراسات يف إحرازه مت الذي الصلة ذي التقين التقدم نتائج 1)
 .13 الدراسات

 .السحابية احلوسبة خدمات عن لالتصاالت الدويل االحتادمنشورات  2)

لبلدان ا يف اإلقليمية أو/و الوطنية واملؤسسات اهليئات من الصادرة الصلة ذات التقارير 3)
 .واملتقدمة النامية

 احلوسبة النفاذ إىل خدمات بتقدمي اخلاصة التجارب عن تقدميها يتم سوف اليت املسامهات 4)
 .والبلدان النامية البلدان املتقدمة يف السحابية

 .املصنعة والشركات اخلدمات مقدمي من املقدمة الصلة ذات املدخالت 5)

 .ابيةسحال باحلوسبة املتعلقة االتصاالت تنمية مكتب برامج من الصلة ذات املدخالت 6)
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 فالجمهور المستهدَ  7

 من تحديداً الذي سيستخدم الناتج -الجمهور المستهدف  أ ) 

 1البلدان النامية البلدان المتقدمة الجمهور المستهدف
 نعم نعم االتصاالتواضعو سياسات 

 نعم نعم االتصاالتمنظمو 
 نعم نعم /املشغلنياخلدماتمقدمو 
 نعم نعم املصّنعون

 

 المقترحة لتنفيذ النتائج الطرائق ب)

 االتصاالت تنمية لقطاع اإللكرتوين املوقع خالل من عنها اإلعالن وسيتمفريق املقرر  أعمال ستتم
 برامج خالل من العمل نتائج ستستخدم كما.  املناسبة االتصال وبيانات الوثائق نشر خالل من وكذلك
 ملكتبا سيستخدمها اليت األدوات عةجممو  من عناصر بوصفها الصلة ذات االتصاالت تنمية مكتب
 دماتخ إىل التحول إىل الرامية جهودها دعم دف ذلكوأعضاء القطاع  األعضاء الدول تطلب عندما
 .السحابية احلوسبة

 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية 8
 .اسةدر الب املسألة هذه االتصاالت تنمية بقطاع 2الدراسات  جلنة مقرر فريق تناولسي

 

 
  
                                            

ا لساحلية والبلدان اليتتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري ا  1  متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 والتعاون التنسيق 9
الدراسة  تأخذ أن ة،الدراسإجراء  عند ينبغي، األنشطة، وتكرار ازدواجية وجتنب الالفعّ  التنسيق يتم وحىت
 :يلي ما االعتبار بعني

ك اليت ، وال سيما تلاالتصاالت تقييس الصلة لقطاع ذات الدراسات جلان من املقدمة النواتج •
 لقطاع تقييس االتصاالت؛ 13 توفرها جلنة الدراسات

 ؛االتصاالت تنمية قطاع يف الصلة ذات اجلهات املعنية باملسائل من املقدمة النواتج •
 الصلة. ذات االتصاالت تنمية مكتب برامج من املقدمة النواتج •

 البرنامج ذو الصلة 10
واألمن السيرباين،  القدرات،الربامج اليت تتناول بيئة السياسات والتنظيم، وبناء  يالصلة ه اتامج ذالرب 

 وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وشبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 معلومات أخرى ذات صلة 11
 حسبما يتبني خالل فرتة دراسة املسألة.
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 4/1ألة ـاملس

  ةالمتعلق الخدمات تكاليف وطرائق تحديد االقتصادية السياسات
  الوطنية، واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت بشبكات

 (NGN) التالي الجيل شبكات فيها بما

 المشكلةأو الحالة بيان  1
 4/1املسألة املراَجعة ، سوف تراعي 3/1-12 بشأن املسألةالدراسة السابقة فرتة  يف اعرتافاً بالتقدم احملرز

إطار شبكات اجليل التايل النفاذ إىل شبكات  يف اخلدماتللمشغلني وملقدمي أنه سيتاح 
نطاق ذلك شبكات وخدمات البنية التحتية لل يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا

العريض، ضمن سياق التقارب من أجل إتاحة تقدمي واستخدام خدمات وسائط اإلعالم املتعددة 
 ريفة اإللكرتونيةة والتعليم اإللكرتوين والصحة اإللكرتونية والصوالتطبيقات اإللكرتونية (احلكومة اإللكرتوني

 اإللكرتونية). والتجارة

 ما يلي: 4/1عمل لتوجيه األنشطة املتصلة باملسألة البرنامج ويغطي 

 النشطني؛املعاونني حتديد  -

 النواتج املتوقعة للمسألة؛ -

 أساليب العمل؛ -

 برنامج العمل. -

 للدراسةلمطروحة االمسألة أو القضية  2
من فريق من اخلرباء  4/1العمل املطلوب إجنازه بشأن املسألة  يف من املتوقع أن تأيت مسامهة مهمة

 املقرر). وبالتايل، يُدعى مجيع األطراف املهتمة باألمر إىل االنضمام إىل فريق املقرر حىت الدوليني (فريق
 يتسىن تقدم العمل بشكل مرٍض شامًال نطاق املسألة.
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 ضمن إطار املسألة املواضيع الرئيسية التالية على وجه التحديد: وسُتدرس

الطرائق اجلديدة لتحديد الرسوم اليت تدفع لقاء اخلدمات املقّدمة على شبكات اجليل التايل (أو مناذج  1)
 حتديدها عند االقتضاء)

ايل (أسعار اجلملة) تبيئة شبكات اجليل ال يف طرائق حتديد تكاليف النفاذ إىل االتصاالت 1.1
 (أو مناذج حتديدها عند االقتضاء).

 :فاوض التجاريشروط التبالتقاسم  مبا فيها مناذج ،البنية التحتيةاملختلفة لتقاسم النماذج  2)

 اجلدد، مبالوافدين االبىن التحتية والنفاذ إىل الشبكات/البىن التحتية فيما خيص تقاسم  1.2
 .جوال على الصعيد الوطينذلك اجلوانب املتصلة بالت يف

 .حوافز تطوير الشبكات 2.2

البنية التحتية على تكلفة االستثمار وتوفري خدمات االتصاالت/تكنولوجيا تقاسم أثر  3.2
واألسعار بالنسبة للمستهلكني: دراسات حاالت مع  ، واملنافسة،املعلومات واالتصاالت

 .حتليل كمي

ى استعمال خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وأثره عل االستهالكيةتطور األسعار  3)
ال، وعلى االستثمار فيه، وعلى إيرادات  يف وعلى االبتكار  :املشغلنيهذا ا

اجليل  بيئة شبكات يف مناذج األعمال اجلديدة واملبتكرة فيما خيص اخلدمات املقدمة 1.3
لومات كنولوجيا املعتذلك أساليب تشجيع اعتماد واستخدام خدمات  يف التايل، مبا

 .واالتصاالت

ا فيها ، مبأسعار خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف االجتاهات 2.3
 .التجوال املتنقل الدويل

 ،أثر ختفيض األسعار على اعتماد واستعمال خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 3.3
 .اخلدماتاملشغلني ومقدمي دات واالبتكار واالستثمار وإيراوعلى االستهالك 
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طرائق حتديد تكلفة تراخيص تشغيل الشبكات و/أو توفري خدمات االتصاالت املقدَّمة إىل  4)
 )(الرتددات وأرقام اهلواتف، مثالً  ذلك تكاليف املوارد يف اخلدمات، مبااملشغلني أو مقدمي 

 :بيئة التقارب يف البلد املعين يف املتاحة هلا

 .ديد رسوم الرتاخيص: دراسات حاالت وجتارب ُقطريةطرائق حت 1.4

دات ذلك رسوم املوارد األخرى (الرتد يف تغريُّ رسوم الرتاخيص وفقًا حلال السوق، مبا 2.4
 .)مثالً  وأرقام اهلواتف

 ينفذ املشغلون اآلن شبكات اجليل التايل: أفضل املمارسات لتحديد رسوم الرتاخيص 3.4
عضها عن بعض، ذلك فصل ب يف أدوات حماسبية تنظيمية، مبا يف وقد يتطلب ذلك تغيرياً 

ملواصلة تعزيز عملية املنافسة وحتقيق فائدة طويلة األجل للمستعملني النهائيني. ومع 
حتول شبكات النفاذ والشبكات األساسية إىل شبكات اجليل التايل، ستكون هناك 

. وبالنظر املستقبل يف لشبكاتحاجة إىل أدوات حماسبية للتعامل مع هذه اهلياكل من ا
إىل وجود منصة واحدة فقط جلميع اخلدمات ستكون عملية حتديد التكاليف املشرتكة 

ذه املسألة أن حيدد ما يلي:  وتوزيعها أكثر صعوبة. ومن شأن العمل املتعلق 

 قضايا التصميم الرئيسية •

 تفاصيل التنفيذ •

 نوع املراجعة املطلوبة للنموذج •

 غري املقصودة احملتملة. اآلثار •

 املراَجع( 9 بالتعاون مع الفريق املعين بالقراراستخدام الرتددات : سوف تتم دراسة رسوم ترخيص ةـمالحظ
 الدراسة. يف لتجنب االزدواج) 2014ديب،  يف
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 الناتج المتوقع 3

االت التالية: يف إعداد أفضل املمارسات  كل من ا

 بنية التحتيةدعم التقاسم املناسب لل أ ) 

 من خالل املنافسة تشجيع ختفيض األسعار/التعريفات فيما خيص املستهلكني ب)

 واستخدامها اخلدماتحتفيز النفاذ إىل هذه  ج)

 التوقيت 4

 هذه الدراسة ُتستكملويقرتح أن  .2015 عام يف 1 سيقدم تقرير مؤقت إىل جلنة الدراسات
ائيندما يقدَّ ع 2017 عام يف  .ابشأ م تقرير 

 الجهات الراعيةجهات االقتراح/ 5

 .امواصلة حبث هذه املسألة على النحو املعدل هن ،لقطاع تنمية االتصاالت 1جلنة الدراسات  اقرتحت

 دخالتمصادر المُ  6

جتارب الدول األعضاء وأعضاء القطاع بشأن قضايا حتديد  يف يتمثل املصدر الرئيسي للمدخالت
ملسامهات املقدمة من الدول األعضاء وأعضاء القطاع ضرورية لنجاح التكاليف واألسعار. وستكون ا

 دراسة هذه القضية.

وينبغي أيضًا استعمال املقابالت والتقارير والدراسات االستقصائية املتوفرة من أجل مجع البيانات 
موعة شاملة من اخلطوط التوجيهية بشأن أفضل املمارسات. ائية   واملعلومات لوضع صيغة 

جمال  يف نبغي أيضًا استعمال املواد املتوفرة لدى منظمات االتصاالت اإلقليمية ومراكز البحوثوي
 العمل. يف االتصاالت واملصنعني وأفرقة العمل، بغية تفادي االزدواجية
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 ومن املتوقع تقدمي مسامهات من الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني إليه، ومن جلان الدراسات
االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت، ومن أصحاب قطاع  يف

 املصلحة اآلخرين.

 فالجمهور المستهدَ  7

 ة.يالبلدان النامإىل ، مع إيالء اهتمام خاص أدناهفئات اجلمهور املستهدف املشار إليه مجيع 

 1البلدان النامية البلدان المتقدمة 
 نعم نعم تواضعو سياسات االتصاال

 نعم نعم منظمو االتصاالت
 نعم نعم /املشغلوناخلدماتمقدمو 
 نعم نعم املصنعون

 نعم نعم برنامج قطاع تنمية االتصاالت

 من تحديداً الذي سيستخدم الناتج -الجمهور المستهدف  أ ) 

د يمجيع واضعي سياسات االتصاالت ومنظمي االتصاالت ومقدمي اخلدمات واملشغلني على الصع
 البلدان النامية، إضافًة إىل املنظمات اإلقليمية والدولية. يف الوطين، خصوصاً 

 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج ب)

ائية صادرة عن قطاع تنمية االتصاالت، مما يوفر  توزع نتائج دراسة املسألة من خالل تقارير مرحلية و
تماس عمل املنجز ويسمح هلم بتقدمي مدخالت و/أو الوسيلة لتزويد اجلمهور دورياً مبعلومات حمدثة عن ال
 عندما حيتاجون ذلك. 1 توضيحات/مزيد من املعلومات من جلنة الدراسات

  
                                            

والبلدان النامية غري  (SIDS)والدول اجلزرية الصغرية النامية  (LDC)يشمل هذا املصطلح أيضًا أقل البلدان منوًا  1
ا مبرحلة انتقالية. (LLDC)الساحلية   والبلدان اليت متر اقتصادا
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 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية 8

 اهليئاتطاعات و أعضاء القالتوزيع اإللكرتوين للتقرير واملبادئ التوجيهية على مجيع الدول األعضاء و 
 ت املعنية واملكاتب اإلقليمية لالحتاد.ية لتنظيم االتصاالالوطن

 ذات الصلةلدراسية ا توزيع التقرير واملبادئ التوجيهية على املنتدى العاملي ملنظمي االتصاالت واحللقات
 ت ومكتب االتصاالت الراديوية ومكتب تقييس االتصاالت.ملكتب تنمية االتصاال

 ؟ما هي الطريقة أ ) 

        :دراساتالجلنة يف إطار  1)
    )خالل فرتة دراسة متعددة السنواتة (مسأل -

 تنمية االتصاالت العادية: إطار أنشطة مكتب يف 2)
         2اهلدف  -

       : مبادرات إقليميةمشاريع -
        خرباء استشاريون -

 التنسيق والتعاون 9

ذه املسألة أن تقوم بالتنسيقسيتعني على جلنة الدراسات لقطاع تنمية االتصاال  مع: ت املعنية 
 1/1املسائل ذات الصلة للجان دراسات قطاع تنمية االتصاالت، وخصوصاً املسألة  -
 3جلان الدراسات ذات الصلة لقطاع تقييس االتصاالت، وخصوصاً جلنة الدراسات  -
 يمية لالحتادمكتب تنمية االتصاالت واملكاتب اإلقل يف جهات االتصال ذات الصلة -
ال يف اخلرباء واملنظمات ذات اخلربة -  .هذا ا

 مكتب تنمية االتصاالت الصلة ببرامج 10
 .تنمية االتصاالتلقطاع  2 اهلدف
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 معلومات أخرى ذات صلة 11

رقتها وأف تقييس االتصاالت التابعة لقطاع 3 الدراساتمع جلنة  4/1إطار املسألة  يف سيقام اتصال مباشر
 (SG3RG-ARB)والدول العربية  (SG3RG-AO)وآسيا وأوقيانوسيا  (SG3RG-AFR) ية إلفريقيااإلقليم

 قطاع تنمية االتصاالتل التابعتني 2و 1وجلنيت الدراسات  (SG3RG-LAC) يوأمريكا الالتينية والكاريب
ات مواملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى املعنية بالقضايا ذات الصلة بتكاليف وتعريفات خد

 .قطاع تنمية االتصاالت يف وبرنامج البيئة التمكينيةاالتصاالت 

 املسألة. تضح خالل دراسة هذهت ومجيع املعلومات األخرى اليت قد
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 5/1 ألةـاملس

 واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت توفير
 النائية والمناطق الريفية للمناطق

 المشكلةبيان الحالة أو  1
 ،1النامية البلدان يف النائيةو  الريفية املناطق يف التحتية البنية تطوير يف املتمثل التحدي من الضروري مواجهة

 املعلومات تكنولوجيال القيمة التطبيقات لتوفري األساسية الركيزة العامل، سكان نصف من أكثريعيش  حيث
 السكان حياةبتحسني نوعية  واملعنية تونس أعمال جدول من 7جيم الفقرة يف احملددة واالتصاالت

 األهداف تحقيقل وذلك الصعبة، اجلغرافية والتضاريس القاسي املناخ ذات واملناطق املهمشة املناطق يف
ا اليت  لأللفية إلمنائيةا األهداف ذلك يف مبا جنيف يف املعلومات تمع العاملية القمة عمل خطة حدد

 يتعّني  واليت االت،واالتص املعلومات تكنولوجيا استعمال جمال يف نفاذوال التوصيليةإىل حتسني  الرامية
 .الكوكب هذا على للجميع ،2015 عام حبلول حتقيقها

د من البلدان النامية إىل املناطق احلضرية أن تؤثر سلباً على جهود احل يف وميكن للهجرة السريعة للسكان
ني هذه التدابري نشر املناطق الريفية والنائية، ولعل من ب يف احلياةو بيئة المل تتخذ تدابري لتحسني  الفقر ما

 هذه املناطق. يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

الريفية املناطق  يف الة من حيث التكلفة ومستدامةبنية حتتية أساسية لالتصاالت تكون فعّ ومتثل إقامة 
يد نظام مناسب حتد يف . وتتمثل أول خطوة هلذه املسألةمزيداً من الدراسةوالنائية جانبًا مهمًا يتطلب 

صدي املناطق الريفية دون حتديد متطلبات النظام املناسب والت يف لتوفري خدمات االتصاالت املطلوبة
 املناطق الريفية. يف للتحديات

 

 
  
                                            

ا اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاد شمل أقل البلدان منواً والدولت  1 ا
 مبرحلة انتقالية.
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يث ح مصممة أساسًا للمناطق احلضريةمعظم األحيان  يف أنظمة شبكات االتصاالت احلاليةوتكون 
يفرتض أن تتوفر البنية التحتية الداعمة الالزمة (الطاقة الكافية، املباين/املأوى، قابلية النفاذ، القوة العاملة 

ي املتطلبات املاهرة املطلوبة للتشغيل وما إىل ذلك) إلنشاء شبكة اتصاالت. ومن مث فإن األنظمة احلالية تلب
 نطاق واسع.اخلاصة باملناطق الريفية من أجل نشرها على 

 ومن التحديات املعروفة اليت تواجهها البلدان النامية اليت ختطط لتوفري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 يلي: املناطق الريفية واملعزولة ما يف
 الطاقة يف النقص 1)
ة بتكاليف احلفاظ على الطاقة االحتياطية اليت تعمل عادة بوقود الديزل واملخاطر البيئية املرتت 2)

 عليها
 وعورة التضاريس 3)
 صعوبة النفاذ والنقل 4)
 نقص اليد العاملة املاهرة 5)
 الشبكات وصيانتها والتحديات اليت تطرحها إقامةصعوبة  6)
 تكاليف التشغيل الباهظة 7)
 اإليرادات احملتملة من كل مشرتك يف اخنفاض 8)
 .جتمعات سكانية قليلة الكثافة ومتفرقة 9)

تناول الدراسات التفصيلية اليت تمن  اً مزيدجلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت  أن جتريويتوقع 
لوجيا املعلومات من حيث التكاليف واملستدامة لتكنو  فّعالةنشر البنية التحتية ال يف التحديات املتمثلة

 مع مراعاة املنظور اإلمجايل. ،املناطق الريفية والنائية يف واالتصاالت
تمع املعلومات املتمثلينبغي تعزيز  ذلك، ىعل وبناءً  توصيل القرى " يف هدف القمة العاملية 

باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإقامة نقاط نفاذ جمتمعية" على حنو أكثر كثافة بواسطة 
ة تفعيل خمتلف خدمات التطبيقات اإللكرتونية بغي يف تكنولوجيات النطاق العريض الناشئةاستعمال 

تمعية متعددة تزال مراكز االتصاالت ا املناطق الريفية والنائية. وال يف ألنشطة االجتماعية واالقتصاديةا
تمعي (PCO)ومكاتب النداء العمومية  (MCT)األغراض  ومكاتب الربيد  (CAC) ومراكز النفاذ ا

تمع احمللي للبنية التحتية ا تتوفر فيها الفعالية بالقياس إىل التكلفة من حيث تقاسم سكاناإللكرتونية 
 واملرافق والتوجه حنو هدف توفري نفاذ الفرد إىل االتصاالت.
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 املناطق الريفية يف لذا يقرتح مواجهة التحديات ومتطلبات أنظمة الشبكات الثابتة واملتنقلة لنشرها
 البلدان النامية. يف

دمات متعددة اخلري ول بعينها مث اختيارها لتوفوقد تتأثر القرارات اليت تدفع أوًال إىل فحص تقنيات وحل
 :دون أن تقتصر عليهيلي  /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبالالتصاالت الوسائط

زيادة توافر االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اليت تتيح توصيلية معززة عريضة  أ ) 
عاثات غازات انب ويف تهالك الطاقةاس يف النطاق، بتكاليف تتناقص تدرجيياً، وباخنفاض

 .االحتباس احلراري

 ثرية من العاملأحناء ك يف االتصاالت،لقطاع تنمية اخلربة املكتسبة، منذ دورات الدراسة السابقة  ب)
 صياغة وتنفيذ وحتسني برامج االتصاالت الريفية الكربى مع زيادة أعداد البلدان اليت تستجيب يف

 مال "أفضل املمارسات" داخل البلدان على النحو املوضححلاالت حمددة وتطلب استع
 أعمال قطاع تنمية االتصاالت. يف

 تأثري العوامل الثقافية واالجتماعية وغريها من العوامل للحصول على استجابات خمتلفة مبتكرة ج)
املناطق  يف كثري من األحيان للوفاء بالطلب على خدمات الوسائط املتعددة من السكان يف
 منواً. البلدان النامية وأقل البلدان يف يفية واملناطق النائيةالر 

إنشاء بنية حتتية  يف مسائل تنمية/إدارة املوارد البشرية اليت متثل عنصراً أساسياً  يف التقدم املستمر د )
 لالتصاالت. مستدامة
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 أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة  2

سة مية) من املسائل اليت سيهتم األعضاء بتناوهلا خالل فرتة دراهناك جمموعة متنوعة متعددة (جديدة وقد
 مدى هي الدراسة يف الرئيسية األساسية املسألةتظل املسألة على امتداد أربع سنوات مقبلة. ويقرتح أن 

 املناطق يف لكرتونيةاإل التطبيقات خدمات توفري يف هاماً  دوراً  تؤدي أن املتوقع واحللول التقنيات ونطاق
شبكات  خالل نم العريض النطاق إىل النفاذإىل توفري اهتمام خاص  إيالء مع النائية، واملناطق ريفيةال

ساسية نطاقات تردد أ يف البيين للتشغيل القابلة (IMT) الدولية املتنقلة االتصاالت ذلك يف مستدامة، مبا
  قرتحيو  .الدولية تنقلةامل لالتصاالت حمددة أخرى تردد نطاقاتو  MHZ 450-MHz 470مثل النطاقني 

 :التالية بالطريقة سنوات أربع من دورة لتغطية مراحل على الدراسة تتقدم أن كذلك

موعة تعيني مواصلة - 1 اخلطوة -  أن ميكن يتال املمكنة املستدامة واحللول للتقنيات الكاملة ا
 املناطق يف االتصواالت املعلومات تكنولوجيات/االتصاالت تطبيقات توفري على كثرياً   تؤثر

 التكنولوجيات حدثأ تستخدم اليت واحللول التقنيات على التشديد مع النائية واملناطق الريفية
 اخلدمات بني التقارب دةوملساع التحتية، للبنية والتشغيلية الرأمسالية التكاليف لتخفيض املصممة

 .احلراري االحتباس غازات انبعاثات من احلد اعتبارات مراعاة مع والتطبيقات

 إىل للوصول عيينهات يتم اليت التقنيات استعمال ا ميكن اليت الطريقة حبث مواصلة - 2 اخلطوة -
تمعات يف املطلوبة والتطبيقات اخلدمات لتقدمي طريقة أفضل  مع وتكييفها النائيةو  الريفية ا

 .ذلك عن تقرير وتقدمي مستعمليها احتياجات

 حتديث أو إنشاء يف النامية البلدان تواجهها اليت التحديات جتميعو  وتقدير حتديد - 3 اخلطوة -
 للنطاق حمسنة توصيلية ريتوف إىل اهلادفة تلك سيما الريفية، وال املناطق يف لالتصاالت حتتية بنية

 للتشغيل ابلةالق الدولية املتنقلة االتصاالت تردد نطاقات على قائمة شبكات خالل من العريض
 أخرى حمددة لالتصاالت تردد نطاقاتو  MHz 470-450 الرتدد نطاقي مثل املناسبة البيين
 الدولية. املتنقلة
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إعداد تقرير عن السياسات العامة والتدابري التنظيمية اليت تنفذها البلدان النامية  - 4اخلطوة  -
 للتغلب على التحديات املذكورة أعاله أو التخفيف منها.

 لدى ةخاص الريفية املناطق يف الشبكات ألنظمة النظام تمتطلبا تطور وصف - 5 اخلطوة -
 .املناطق تلك يف االنتشار يفرضها اليت التحديات معاجلة

 التكاليف حيث من والفعالية توفريها، يتم اليت اخلدمات جودة يف النظر مواصلة - 6 اخلطوة -
 تعيينها يتم اليت حللولوا التقنيات واستدامة املختلفة اجلغرافية املناطق يف املالءمة ودرجة

 .اخلطوات السابقة يف

 حتقيق كنمي كيف  بوضوح تثبت اليت احلاالت دراسات سلسلة عن التقرير إغناء - 7 اخلطوة -
 نطاق باستخدام ةوالنائي الريفية املناطق يف لالتصاالت التحتية البنية من القصوى االستفادة
 التكاليف اضباخنف تتسم حلول تقدمي دف اجلديدة التكنولوجيا إىل املستندة التقنيات
تمعات، ةمشارك وتعزز االحتباس احلراري غازات انبعاثات وختفض والتشغيلية الرأمسالية  ا
 تكنولوجيا/لالتصاالت النطاق عريضة التحتية البنية منافع من قدر أقصى حتقيق وميكنها

 .والنائية الريفية املناطق يف واالتصاالت املعلومات

 حتديد مناذج األعمال من أجل نشر الشبكات واخلدمات على حنو مستدام - 8وة اخلط -
املناطق الريفية واملناطق النائية مع مراعاة األولويات احملددة على أساس املؤشرات االقتصادية  يف

 واالجتماعية.

 ة وإبرازهايكل خطوة من هذه اخلطوات، ينبغي كذلك دراسة األمور التال يف وخالل الدراسة اليت جتري
 نواتج املسألة: يف

 حتية لالتصاالت؛ضرورة توفري املتانة الالزمة للبنية التنشر البنية التحتية و  يف االستدامة البيئية -

 اجلوانب املتعلقة بالصيانة والتشغيل لتوفري خدمة مستمرة تتسم باجلودة؛ -

 ملعلوماتا تكنولوجيا جهزةأ بإنتاج املتعلقة واملمارسات الطلب جبانب املتعلقة العوامل -
ا واالتصاالت  استعماهلا؛ وزيادة وخدما
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جهود بناء جمموعات مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل نشر خدمات النطاق  -
 العريض؛

 توفري احملتوى املالئم للظروف احمللية؛ -
م  الريفية لتبيناملناطق  يف أسعار ميسورة للخدمات/األجهزة بالنسبة للمستعملني - وتلبية احتياجا

 من التنمية؛

 جتري اليت األخرى للمسائل استجابة اجلارية، األعمال تتسم أعاله املذكورة الدراسات مع التعامل وعند
 املسائل ذههل الصلة ذات األنشطة مع كثب  عن التنسيق وخاصة االتصاالت تنمية قطاع يف معاجلتها
 النحو وعلى. شديدة بأمهية ،5/2و 4/2و 2/2 املسائل كذلكو  4/1و 2/1و 1/1 املسائل وخاصة
 املعزولة املناطقو  األصلية، الشعوب بتجمعات املتعلقة احلاالت االعتبار يف الدراسات هذه ستأخذ ذاته،
 النامية والبلدان يةالنام الصغرية اجلزرية والدول منواً  البلدان أقل يف الشديد اخلدمة نقص من تعاين واليت
 ينبغي اليت ىاألخر  اخلاصة احلاالت عن فضالً  ا، تنفرد اليت االحتياجات وستربز لساحلية،ا غري

 .املناطق هذه يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت مرافق تنمية لدى دراستها

 المتوقع الناتج 3
 إىل أعاله رةاملذكو  اخلطوات من خطوة لكل بالنسبة اجلارية األعمال نتائج عن تقريراً  الناتج سيكون
 .راسيةالد الدورة من االنتهاء عند أو الدراسة أثناء سواء املالئمة األوقات يف أكثر أو توصية جانب

 التوقيت 4
 السنة يف العمل طةخ لتحديد األوىل السنة ناتج وتقييم حتليلويتم . سنوي أساس على الناتججيري إعداد 

 .دواليك وهكذا التالية

 الجهات الراعية/االقتراح جهات 5
 1994 (WTDC-94) لعام االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر يف املسألة هذه على أصالً  املوافقة متت

 .2014و 2010و 2006و 2002و 1998 لألعوام االتصاالت لتنمية العاملية املؤمترات فيما بعد وراجعتها
 .الربازيل واهلند واليابان
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 دخالتالمُ  مصادر 6

 برامج من املدخالت جانب إىل إليه، واملنتسبني القطاع وأعضاء األعضاء الدول من ملرتقبةا املسامهات
 تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت مشاريع وخاصة الصلة ذات االتصاالت تنمية مكتب

 بشأن عملال عن ؤولنياملس املسامهات هذه وستمّكن. بنجاح تنفيذها مت اليت والنائية الريفية املناطق يف
 كثفامل االستعمال ويشجَّع. والنواتج والتوصيات االستنتاجات أنسب صياغة من املسألة هذه

 .للمدخالت إضافية كمصادر  اخلط على واخلربات املعلومات وتبادل للمراسالت

 الجمهور المستهَدف 7

 1النامية البلدان المتقدمة البلدان الجمهور المستهَدف
 نعم نعم لةالص ذوو السياساتواضعو 
 نعم نعم االتصاالت منظمو

 نعم نعم الريفية السلطات
 نعم نعم املشغلون/اخلدمات مقدمو

 نعم نعم الربجميات مطورو فيهم مبن املصنعون
 نعم نعم املوردون

 من تحديداً الذي سيستخدم الناتج - الجمهور المستهَدف أ ) 

 االتصاالت منظميو  مشغلي لدى العاملني بني من توسطامل واملستوى العليا اإلدارة مستوى على املديرون
 وذلك للناتج، ونالرئيسي املستعملون هم الصلة، ذات الريفية السلطات ذلك يف مبا النامية، البلدان يف

 جهودهم يركزوا يماك  للبائعني الالزم االنتباه هذه الدراسةنتائج  وستسرتعي. الناتج هذا بطبيعة رهناً 
 .النامية البلدان احتياجات بيةتل على اإلمنائية

  
                                            

ا ت 1 شمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج )ب
 .الدراسة فرتة أثناء األساليب هذه يف البت سيتم

 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية 8
 .1 الدراسات جلنة إطار يف

 والتعاون التنسيق 9
 اجلهات مع تنسق أن املسألة هذه تناولت اليت االتصاالت تنمية قطاع يف الدراسات جلنة على سيتعني
 :التالية

 .االتصاالت تنمية مكتب يف الصلة ذات املسائل يف التنسيق جهات -
 .االتصاالت تنمية مكتب يف الصلة ذات والربامج املشاريع أنشطة منسقو -
 .املسألة موضوع على والية هلا اليت والعلمية اإلقليمية املنظمات -
 ).ITU-D 20 التوصية انظر( املعنيون خروناآل املصلحة أصحاب -

 حسبما يتضح خالل فرتة دراسة هذه املسألة.

 االتصاالت تنمية مكتب ببرامجالصلة  10
للمؤمتر العاملي لتنمية ) 2014ديب،  يف املراَجع( 68) والقرار 2014ديب،  يف املراَجع( 11 القرار

 .ITU-D 19 والتوصيةاالتصاالت 
االت/تكنولوجيا شبكات االتصالرامية إىل تعزيز تنمية ج مكتب تنمية االتصاالت برباموتتصل املسألة 

 ة.ذلك سد الفجوة التقييسي يف املعلومات واالتصاالت والتطبيقات واخلدمات ذات الصلة، مبا

 صلة ذات أخرى معلومات 11
 حسبما يتضح خالل فرتة دراسة هذه املسألة.
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 6/1ألة ـاملس

 واللوائح القوانين: وحقوقه مايتهوح توعية المستهلك
 المستهلكين وشبكات االقتصادية واألسس

 المشكلةبيان الحالة أو  1

رغبة الدول  ، ُأخذت باالعتبار(WTDC-14) 2014خالل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 
تصاالت الدراسة محاية مستهلكي االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات وا يف األعضاء وأعضاء القطاع

فأدرجت هذه الدراسة ضمن إطار موضوع التقارب. وأمام التطور السريع لالتصاالت وظهور معدات 
ال جم يف السوق، قد جيد املستهلكون الذين ليست لديهم خربة يف أكثر تطورًا فأكثر

م حرية من أمرهم. وبالتايل أصبح إعال يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أنفسهم
 .خيضع هذا املوضوع لدراسة منفصلة املستهلك وحقوقه أمرين من األمور ذات األولوية وينبغي أن

 نظمتها اليت اتاالجتماع غالبية يف مبعث قلق مستمر أُعرب عنهقضية محاية املستهلك قد أصبحت و 
جهات ضع ت واالتصاالت. لكن مل املعلومات وتكنولوجيا جمال االتصاالت يف الرئيسية الفاعلة اجلهات

تعريفًا أو  التجهيزات،جهات تصنيع  اخلدمات، والجهات توفري  التشغيل، والجهات التنظيم، وال 
داً  قانونياً  أساساً  إىل  الشامل نفاذال ضمان أجل من تنفيذها يتعنيَّ  اليت املستهلك محاية لصكوك حمدَّ

 .منخفضة بتكلفة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجليدة خدمات

ي للهيئات املسؤولة عن ينبغجديدة،  أو لوائح وتنفيذ تشريعات لوضعوالوقت الالزم  اتالتغري لوترية  نظراً و 
محاية املستهلك (هيئات التنظيم وكيانات القطاعني العام واخلاص) أن جتري بانتظام تعديالت لألطر 

ومصاحل  جهات توفري اخلدماتالتنظيمية تستند إىل التوازن الصحيح بني مصاحل جهات التشغيل/
اس محاية امللكية الفكرية وإدارة احلقوق الرقمية، دون املسجماالت مثل عقود االشرتاك، و  يف املستخدمني

اللتني  واتف املتنقلةاهل بواسطةالتجارة اإللكرتونية والتجارة  (مثل ةاإللكرتوني املبتكرة للتجارةنماذج بال
ات جلماعات االنتفاع ببعض السلع واخلدم بإتاحتهما تجارة عرب احلدودلا جمال يف واسعة اً آفاق انفتحت

 .اآلن) حمرومة منه حىت
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 تطبيقات يف ثقةتعزز ال األمن اليتثقافة  إرساء تواجهها هيئات التنظيم اليت من التحديات الرئيسيةو 
اتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، االتصاالت/ وخدمات  يةفعًال محا واليت تتحقق 
 .واملستهلكني اخلصوصية

ا اليت املعلوماتكل   املستهلكني ميعجيب أن تتوفر جلو  بآليات  واتمتعي ري وأناملستن لالختيار حيتاجو
 .أي مشكالت حدوث حالة يف كاف  وتعويضمحاية 

 تحديدوعلى وجه المحاية املستهلك بشكل عام، تعرتض عمل رابطات البلدان النامية  معظم يفو 
املهين،  واملراستصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وال سيما من حيث اخلربة جمال اال يف

ات جهأو  هيئات التنظيم وأإدارة محاية املستهلك مع كيانات الدولة مصاعب فيما يتعلق ب
 .اخلدماتجهات توفري التشغيل/

األطفال، شأناً النساء و املستهلكني، مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة و  وتوعية تثقيفوجيب أن يكون 
واجلهات  ني،التنظيم، وهيئات محاية املستهلكجهات محاية املستهلك ( يف يُعىن به كل اجلهات املشاركة

 .اليت تضع السياسات)

مَّعة و ويزيد  خلدمات اتنامي التنافس بني القطاعات مع ظهور اخلدمات املتأتية عن التقارب (اخلدمات ا
 ما إىل ذلك) من ضرورة تعزيز التعاون عرب احلدود، وحتسني كفاءات هيئات التنظيمعرب األجهزة املتنقلة و 

غي دراسة املستهلكني. وباإلضافة إىل ذلك، تنب حلمايةواجلهات اليت تضع السياسات، واألدوات املصمَّمة 
 .للمستهلك بعد املبيع اليت متثل أحد معايري االختيار مسألة خدمة ما

 قضاياإليها بشأن  التوصل أجريت خالل دورة الدراسة املاضية إىل النتائج اليت سبقالدراسة اليت وتستند 
واملمارسة  ذلك التشريعات يف مبا بيئة التقارب واإلنفاذ، يف ة، وال سيمااألساسي محاية املستهلك

 .النتائجهذه وتشتمل على  ،املناسبة على الصعيد الوطينوالعقوبات  واإلجراءات

صفت و املعنية مصاعب إنفاذ القانون والسياسات واللوائح املتعلقة حبماية املستهلك، و  ةالدراسوتناولت 
سياق  يف ، شاملًة احلمايةخنبة من البلدان يف اإلنفاذعلى صعيد مارسات على وجه التحديد امل

 أيضاً. التقارب
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 ساعد الدول األعضاءوست ظروف خمتلفة يف من املبادئ التوجيهية القابلة للتطبيق اً عدد الدراسةواقرتحت 
 جمال محاية مستهلكي خدمات يف الوطنيةقوانينها إلنفاذ فيما تبذله من جهود وأعضاء القطاعات 

 .واالتصاالت /تكنولوجيا املعلوماتاالتصاالت

وأن يركَّز فيها  بسياق التقار  يف الدراسات املتعلقة حبماية املستهلكهذه  ينبغي مع ذلك أن ُتستكملو 
 .اجلديدة ياتعلى التحد

ات ر حيدد شىت املوارد واالسرتاتيجيمن إعداد تقري ء وأعضاء القطاعالدول األعضاوسوف تستفيد 
تهلكني ها ولوائحها الوطنية واإلقليمية الناظمة إلعالم املسواعدها وققوانين إنفاذ حسنيواألدوات املتاحة لت

 ستهلك.ة وشبكات/منظمات محاية املقتصاديومحايتهم وحقوقهم، من زاوية القوانني واللوائح واألسس اال

 أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة  2

األساليب التنظيمية واالسرتاتيجيات اليت وضعتها األجهزة العمومية املعنية حبماية املستهلكني  أ ) 
 يتعلق بالقوانني/اللوائح واألنشطة التنظيمية؛ فيما

خلدمات، وأجهزة اجهات توفري التشغيل/وجهات التنظيم اآلليات/الوسائل اليت وضعتها هيئات  ب)
محاية املستهلكني لضمان إعالم املستهلكني، بأمور منها على اخلصوص خمتلف جوانب املواضيع 

 املشمولة بذلك؛

جمال  يف الدفاع عن حقوق املستهلكني يف دور املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية ج)
 واالتصاالت؛ اتاالتصاالت/تكنولوجيا املعلوم

كل التدابري االقتصادية واملالية اليت تعتمدها السلطات الوطنية لصاحل مستهلكي خدمات  د )
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وخباصة بعض الفئات املعيَّنة من املستخدمني 

 (األشخاص ذوو اإلعاقة والنساء واألطفال)؛
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سيابية اخلدمات املتقاربة اجلديدة (شفافية عروض توفري اخلدمات وان التحديات اليت تواجه توفري ) ه
حركة األسواق، وجودة اخلدمات وتوافرها، وخدمات القيمة املضافة، وخدمات ما بعد املبيع، 

 االهتمام بشواغلهم، وما إىل ذلك) املتعلقة حبماية شكاوى املستهلكني أو يف وإجراءات البت
واللوائح والقواعد اليت تضعها هيئات التنظيم الوطنية حلماية  املستهلك، وكذلك السياسات

 املتقاربة. دماتهذه اخلجهات توفري التشغيل/جهات املستهلك من التجاوزات اليت قد ترتكبها 

 ج المتوقعتاالن 3

إعداد تقرير يقدم إىل الدول األعضاء وأعضاء القطاعات ومنظمات محاية املستهلك وجهات  أ ) 
ات توفري اخلدمات حتدَّد فيه املبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات، ملساعدة هذه التشغيل/جه

إجياد األدوات الالزمة إلرساء ثقافة أفضل بشأن محاية املستهلك فيما يتعلق باإلعالم  يف اجلهات
ة أو القوانني والنصوص التنظيمية الوطني يف والتوعية، وإدراج احلقوق األساسية للمستهلك

توفري مجيع خدمات االتصاالت/تكنولوجيا  يف ة أو الدولية ومحاية املستهلكاإلقليمي
 واالتصاالت. املعلومات

 القوانني: حقوقهو  ومحايته تنظيم حلقات دراسية إقليمية بشأن محاية املستهلك: إعالم املستهلك ب)
 املستهلكني. وشبكات االقتصادية واألسس

 التوقيت 4

 ،2017 عام يف هذه الدراسة تنَجزقرتح أن ويُ  .2015 عام يف 1 لدراساتإىل جلنة ا مؤقتسيقدم تقرير 
ائيع ا ندما يقدم تقرير   .بشأ

 الجهات المقترحة/الجهات الراعية 5

 الواردة ةلاملعدَّ  بصيغتهامواصلة حبث هذه املسألة  لقطاع تنمية االتصاالت 1جلنة الدراسات  اقرتحت
 الوثيقة احلالية. يف
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 دخالتالمُ مصادر  6
 تمةاملهواإلقليمية مسامهات من الدول األعضاء ومن أعضاء القطاعات ومن املنظمات الدولية  أ ) 

ا املتخصصة، و  مثلباألمر،  امليدان  يف منظمة التعاون والتنميةمنظمة األمم املتحدة ووكاال
ا.ياداالقتص  ، ورابطات املستهلكني املعرتف 

 ت.مقابال/دراسات استقصائية ب)
 ت.التنظيم املتيسرة عن طريق مكتب تنمية االتصاالاملتعلقة ب املعلومات )ج

 ت واالتصاالتلومااملع ت/تكنولوجيااخلاصة باهليئات الوطنية لتنظيم االتصاالالشبكية املواقع  د )
مجيع أحناء العامل واهليئات احلكومية اإلقليمية والوطنية املسؤولة عن محاية املستهلك ورابطات  يف
ا.امل  ستهلكني املعرتف 

 ية.ت الراديو االتصاالقطاع تقييس االتصاالت و  قطاع يف االضطالع بهاجلاري العمل ذو الصلة  ه )
 لة.املصادر األخرى ذات الص و )

 الجمهور المستهَدف 7
البلدان  حتياجات، مع إيالء اهتمام خاص الما يليفي املشار إليها اجلمهور املستهَدففئات مجيع 
 ة.يالنام

1البلدان النامية البلدان المتقدمة الجمهور المستهَدف

 نعم نعم سياسات االتصاالتواضعو 
 نعم نعم االتصاالتمنظمو 

منظمات محاية مستهلكي االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
 واالتصاالت

 نعم نعم

 نعم نعم املشغلوناخلدمات/مقدمو 
 نعم نعم املصنعون

 نعم نعم صاالتبرنامج قطاع تنمية االت

 
  
                                            

 (LLDC)والبلدان النامية غري الساحلية  (SIDS)والدول اجلزرية الصغرية النامية  (LDC) تشمل أقل البلدان منواً  1
ا مبرحلة انتقالية.  والبلدان اليت متر اقتصادا
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 من تحديداً الذي سيستخدم الناتج -الجمهور المستهَدف  أ ) 

واضعو سياسات االتصاالت ومنظمو االتصاالت ومقدمو اخلدمات واملشغلون على الصعيد الوطين، 
ا حلماية املستهلكنيرت عالدولية واإلقليمية والوطنية املإضافًة إىل اهليئات  جمال  يف ف 

 ولوجيا املعلومات واالتصاالت.االتصاالت/تكن

 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج ب)

عضاء القطاعات أالتوزيع اإللكرتوين للتقرير واملبادئ التوجيهية على مجيع الدول األعضاء و  -
 ت املعنية واملكاتب اإلقليمية لالحتاد.الوطنية لتنظيم االتصاال اهليئاتو 

لدراسية ا على املنتدى العاملي ملنظمي االتصاالت واحللقاتتوزيع التقرير واملبادئ التوجيهية  -
 ت ومكتب االتصاالت الراديوية ومكتب تقييس االتصاالت ذات الصلة.ملكتب تنمية االتصاال

 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية 8

 ؟ما هي الطريقة أ ) 
         :يف إطار جلنة دراسات 1)

    )السنوات متتد لعدةفرتة دراسة ى ة (تُتناول على مدمسأل -

 تنمية االتصاالت العادية: إطار أنشطة مكتب يف 2)
          2اهلدف  -
        : مبادرات إقليميةشاريعامل -
        اخلرباء االستشاريون -

  ،إطار منظمات أخرى يف ي،إطار إقليم يف ،ثالً د (ميرجى التحدي -يف إطار آخر  3)
       ، إخل.)أخرىات ع منظمالشرتاك مبا

 جمال يف باالشرتاك مع هيئات دولية وإقليمية ووطنية معتمدة حلماية حقوق املستهلكني
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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 دراسات؟الإطار لجنة  في ذامال ب)

هذه لعمل بشأن ا يف سواء أوسع مشاركة ممكنةالبلدان النامية  ملشاركةدراسات أفضل وسيلة الجلنة  تُعترب
 .ملمارسات)ااملبادئ التوجيهية بشأن أفضل يئة الوثائق اليت ستنتج عن ذلك (أي  ويف املسألة

 التنسيق والتعاون 9

ع املسائل املتعلقة باألشخاص ذوي ملقطاع تنمية االتصاالت و  2اهلدف  ملسألة معه اذق هينبغي تنسي
خلاصة، وخدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات االحتياجات اواألشخاص ذوي اإلعاقة، 

 .2014-2018خالل الفرتة  الدارساتجلان  يف واالتصاالت املقرتحة للدراسة

 الصلة ببرامج مكتب تنمية االتصاالت 10

 .لقطاع تنمية االتصاالت 2اهلدف 

 معلومات أخرى ذات صلة 11

 املسألة. دراسة هذهفرتة تضح خالل يحسبما 

 

 

 

 

 

 

 



  المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 604

 7/1ألة ـاملس

 نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة
 إلى خدمات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 المشكلةبيان الحالة أو  1

العامل يتعايشون مع نوع ما من  يف إىل أن مليار شخص (WHO)تشري تقديرات منظمة الصحة العاملية 
البلدان ذات  يف ذوي اإلعاقةمن األشخاص  80%ا، يعيش زهاء اإلعاقة. ووفقاً ملعلومات املنظمة ذا

الدخل املنخفض. وتظهر اإلعاقة بأشكال ودرجات خمتلفة تتعلق باجلوانب البدنية أو احلسّية أو العقلية.  
م. ومن مث، يرّجح  يف كذلك، فإن الزيادة متوسط العمر املتوقع تؤدي لدى املسنني إىل اخنفاض ُقُدرا

 التزايد. يف عدد األشخاص الذين يعانون من اإلعاقةأن يستمر 

تمع سياسة عامة لدى الدول األعضاء. واهلدف من هذه  يف ذوي اإلعاقةويُعد إدماج األشخاص  ا
 الفرص على نفسذوي اإلعاقة السياسة هو توفري الشروط الضرورية اليت تكفل حصول األشخاص 

م يف شخاص ذوي باألوقد تطورت السياسة العامة املتعلقة ذلك شأن باقي السكان.  يف العيش شأ
وإعادة تأهيل ة ذوي اإلعاق، وهي ال تقتصر على توفري الرعاية الصحية األولية وتعليم األطفال اإلعاقة

األشخاص الذين عانوا من اإلعاقة بعد مرحلة الشباب. وأدى تنفيذ السياسة املتعلقة باملعوقني إىل إتاحة 
ذه ، وحتسني اخلدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل هلاملدن يف  البنية التحتيةإمكانية الوصول إىل

 الفئة. وباإلضافة إىل ذلك، متثل مبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز سياسات مشرتكة للدول األعضاء.

 ،وفيما يتعلق باالتصاالت، قررت الدول األعضاء أثناء املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (إسطنبول
) أن ُسُبل احلصول على التكنولوجيات 2002إسطنبول،  يف املراَجع( 20 ) مبوجب القرار2002

 متييزي. والتسهيالت وخدمات االتصاالت ينبغي توفريها على أساس غري
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وقد أُقر بضرورة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التطور االجتماعي والثقايف 
طار القمة العاملية إ ويف اسي والدميقراطي فضالً عن ممارسة العديد من احلقوق األساسية.واالقتصادي والسي
، أكد كل من إعالن املبادئ والتزام تونس على التأثري الضخم (WSIS) تمع املعلومات

ية جلالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مجيع جوانب احلياة تقريبًا واعتبارها وسيلة لإلنتا
 والنمو االقتصادي وتوليد فرص عمل واحلكم الرشيد واحلوار بني األفراد واألمم.

تمع املعلومات وأقرت القمة بأنه ينبغي إيالء عناية خاصة حلاجات املسنني واألشخاص  العاملية 
 .اإلعاقة ذوي

االت، وافق ت واالتصالنفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلوما يف ذوي اإلعاقةوإقراراً حبق األشخاص 
تمع املعلومات واالتصاالت (  2008مايو) لعام  17جملس االحتاد على أن يكون موضوع اليوم العاملي 

لومات جمال االتصاالت/تكنولوجيا املع يف متساوية للجميع : فرصذوي اإلعاقةهو "توصيل األشخاص 
 واالتصاالت".

مم املتحدة على االتفاقية املعنية حبقوق األشخاص وافقت اجلمعية العامة لأل 2006ديسمرب  13ويف 
 .(CRPD) ذوي اإلعاقة

، وقع عليها 2009فرباير  16، وحىت 2007مارس  30 يف وقد مت فتح باب التوقيع على هذه االتفاقية
بلداً على الربوتوكول االختياري. وقد صّدق من بني هؤالء على االتفاقية  81 عحني وقّ  يف بلداً، 137

بلداً. وتضع االتفاقية املبادئ األساسية وكذلك التزامات الدول لضمان  28ًا وعلى الربوتوكول بلد 48
ذلك  يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مباذوي اإلعاقة إىل النفاذ املنصف لألشخاص 

 اإلنرتنت.

جيا املعلومات االتصاالت/تكنولو  إىلإمكانية النفاذ اليت حتكم األحكام القانونية احملددة  يف وهناك نقص
واالتصاالت. ولدى بعض البلدان قوانني ضد التمييز أو قوانني خبصوص االتصاالت. ولدى البعض 

ا "عجز" بدالً من مواجهتها من خالل التأكيد إىلأحكام قانونية من املنظور الطيب تنظر   اإلعاقة على أ
اذ لقانونية لتحويل األحكام اجليدة خبصوص إمكانية النفعلى القدرة واالندماج. وينبغي توفر األحكام ا

 إىل واقع.
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ة النطاق العريض واستخدامه يعتمدان إىل حد كبري على املعرف ومن اجلدير بالذكر أيضًا أن النفاذ إىل
العلم منظمة األمم املتحدة للرتبية و عامة واملعرفة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كذلك. وتقدر 

عاماً  15يبلغون  من سكان العامل) ممن 11% مليون شخص (حوايل 774أن  (UNESCO) افةوالثق
مليوناً،  493 ثلثيهما، أي ، أي، ال يستطيعون القراءة أو الكتابة. وأنأمّيونكل أحناء العامل،  يف وأكثر،

 إفريقيا جنوب الصحراء. يف 22%جنوب وشرق آسيا و يف منهم 52%من النساء. ويعيش 

 حلول مشرتكة للعديد من القضايا اليت تواجهها جمموعات ذوي اإلعاقة وجمموعات األميني. وتوجد

 معايير إمكانية النفاذ 1.1

تُعّد هذه املعايري ضرورية لكي يتسىن استعمال التجهيزات واخلدمات من ِقبل أكرب عدد ممكن من 
د قطاع طلوبة للخدمات. وقد أعاألشخاص على أن تكون قابلة للتشغيل البيين وأن توفر اجلودة امل

تقييس االتصاالت باالحتاد العديد من التوصيات والوثائق اليت توفر معلومات عن نطاق واسع من معايري 
 إمكانية النفاذ.

 ذوو اإلعاقةومن املهم أيضًا مراعاة مشاركة أصحاب املصلحة حيث ينبغي أن يشارك األشخاص 
 تنظيمية والسياسة العامة واملعايري.عملية صياغة األحكام القانونية/ال يف

استعمال التكنولوجيات املساعدة بواسطة األشخاص املعوقني ذوي اإلعاقات  يف ومن املهم أيضاً النظر
دف إىل التغلب على الفجوة أو تقليل الفجوة بني  املختلفة. وينبغي هلذه التكنولوجيات املساعدة أن 

صاالت العادية املتاحة بوجه عام وتلك اليت تعاجل حاجات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالت
 .ذوي اإلعاقةاألشخاص 

 معلومات وإحصاءات 2.1

من املهم أيضًا مجع املعلومات والبيانات اليت تتناول الكثري من القضايا اهلامة املتعلقة بنفاذ األشخاص 
 لمساعدةمث ينبغي وضع منهجية لإىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومن  ذوي اإلعاقة

 عملية مجع املعلومات. يف
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 أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة  2

إجراء دراسة حتليلية عن السياسات واالسرتاتيجيات اهلادفة إىل ابتكار أكثر احللول التكنولوجية تقدماً 
صاالت بشروط املعلومات واالتوتشجيعها وتنفيذها مما يسمح للمعوقني النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا 

 متساوية مع باقي السكان.

 الناتج المتوقع 3

سيما البلدان النامية  يُقرتح أن تُفضي املسألة املقرتحة للدراسة إىل إعداد تقرير ميّكن الدول األعضاء، وال
وفر توأقل البلدان منواً، من وضع سياسات وتنفيذ اسرتاتيجيات من أجل تعزيز وتنفيذ خدمات وحلول 

 واألشخاص الذين يواجهون صعوبات ذوي االحتياجات اخلاصةاألشخاص ذوي اإلعاقة و سبل نفاذ 
إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وعالوة على ذلك،  إتقان القراءة والكتابة يف

تعلقة سيساعد التقرير الدول األعضاء وأعضاء القطاعات على حتديد أفضل املمارسات التجارية امل
 .وي اإلعاقةذباالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الواجب تطبيقها فيما يتعلق باألشخاص 

وينبغي أن يتضمن التقرير السياسات التنظيمية الالزمة لتوفري سبل احلصول على االتصاالت/تكنولوجيا 
 ال ال احلصر:على سبيل املث ذلك توفري ما يلي، يف ، مباذوي اإلعاقةاملعلومات واالتصاالت لألشخاص 

املبادئ اليت يتعّني على مقدمي اخلدمات أو مصّنعي التجهيزات تطبيقها (أي تساوي فرص  أ ) 
 النفاذ، األجهزة اليت تكفل سبل النفاذ/األجهزة املالئمة)؛

توصية بشأن احلصول على النفاذ املرغوب فيه إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  ب)
 ؛واالتصاالت

 خمططات مقرتحة من أجل تنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات؛ ج)
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 تقييم بالتكلفة االقتصادية ومقارنة للحلول التكنولوجية املتوفرة؛ د )
توصية بشأن أفضل املمارسات التجارية اليت يطّبقها مقدمو اخلدمات فيما يتعلق بالصعوبات  ه )

فاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات اخلاصة اليت يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة للن
 واالتصاالت.

 التوقيت 4
لقطاع تنمية االتصاالت  1برنامج أنشطة جلنة الدراسات  يف ينبغي إدراج هذه األنشطة

 جديدة. باعتبارها مسألة 2014-2018 للفرتة
 .2016يُتوقع تقدمي تقرير منتصف املدة حبلول عام  1.4
 .2017نهائي حبلول عام يُتوقع تقدمي التقرير ال 2.4

 ة/الجهات الراعيةقترحمجهات الال 5
 (CITEL)املكسيك/جلنة البلدان األمريكية لالتصاالت 
 اهلند، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

 السيد كيشور بابو ياراباال
 919013130220+اهلاتف: 

 dot@nic.in-irir2Dالربيد اإللكرتوين: 

 (CDOT)مركز تنمية التليماتية اهلند، 
 السيد ب. سريدهاران، اهلند

 919013130220+اهلاتف: 
 srib@cdot.inالربيد اإللكرتوين: 

 مصادر الُمدخالت 6
ة: الدول طروحة للدراسيشجع أصحاب املصلحة املبينون أدناه على تقدمي معلومات بشأن املسألة امل

األعضاء، أعضاء القطاعات، املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، املؤسسات العامة واخلاصة، 
تمع املدين املشاركة وضع السياسات العامة واملدافعة عن استحداث حلول تكنولوجية  يف منظمات ا

يا فاذ إىل االتصاالت/تكنولوجللنذوو اإلعاقة للتخفيف من الصعوبات اليت يواجهها األشخاص 
  املعلومات واالتصاالت.
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 الجمهور المستهَدف 7

 1البلدان النامية البلدان المتقدمة الجمهور المستهَدف
 مهتمون جداً  مهتمون واضعو سياسات االتصاالت

 مهتمون جداً  مهتمون منظمو االتصاالت
 مهتمون جداً  مهتمون مقدمو اخلدمات/املشغلون

 مهتمون هتمونم املصنعون

 من تحديداً الذي سيستخدم الناتج -الجمهور المستهَدف  أ ) 

وضع  يف سُتفيد نتائج الدراسة الدول األعضاء، وبوجه خاص إدارات البلدان النامية وأقل البلدان منواً،
السياسات العامة وتنفيذ االسرتاتيجيات واإلجراءات اليت تستهدف تنفيذ حلول تكنولوجية حتّسن 

إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وباإلضافة ذوي اإلعاقة انيات نفاذ األشخاص إمك
لك البلدان ت يف إىل ذلك، فإن هذه النتائج ستمكن أعضاء القطاعات ومقدمي اخلدمات الذين يقيمون

ذوي ص امن تصميم وتطبيق ممارسات جتارية ناجحة وثابتة الفعالية من أجل تلبية احتياجات األشخ
 وتسهيل نفاذهم إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.اإلعاقة 

 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج ب)

ميكن لسلطات الدول األعضاء أن تبحث تصميم سياسات واسرتاتيجيات لتنفيذ أكثر احللول 
ا. ا وبلدا توضع خطط  ص، ميكن أنهذا اخلصو  ويف التكنولوجية مالءمة فيما يتعلق خبصائص سكا

 عمل قصرية األجل ومتوسطة، وطويلة األجل حبيث ميكن حتقيق التنفيذ على مراحل.

 

 

  
                                            

ا ت 1 شمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 لية.مبرحلة انتقا
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وسيكون التقرير مفيدًا أيضًا إلدارات الدول األعضاء وأعضاء القطاعات ومقدمي اخلدمات من أجل 
الذين ي اإلعاقة ذو تشجيعهم على اعتماد املمارسات التجارية اليت ينبغي تطبيقها لصاحل األشخاص 

 يواجهون صعوبات خاصة.

 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية 8

 ما هي الطريقة؟ أ ) 

 يف إطار جلنة دراسات: 1)

    مسألة (تدرسها جلنة دراسات على مدى عدة سنوات) -

 (يرجى اإلشارة إىل الربامج  يف إطار األنشطة املعتادة ملكتب تنمية االتصاالت 2)
 :إىل ذلك، اليت ستكون ضمن أعمال مسألة الدراسة) األنشطة واملشاريع، وماو 

        : الشمول الرقميالربنامج -

          املشاريع -

        اخلرباء االستشاريون -

         املكاتب اإلقليمية -

   إطار منظمات أخرى؛ يف يرجى وصفها (مثًال على الصعيد اإلقليمي؛ -أخرى  سبل 3)
     خطة العمل يف حتدد باالشرتاك مع منظمات أخرى؛ إخل.)

 ما السبب؟ ب)

 16 اساتالدر  جلنة مع الوثيق بالتعاون ،لقطاع تنمية االتصاالت 1 الدراسات جلنة إطار يف تعاَجل املسألة
 .)26/16 املسألة(االتصاالت.  تقييس لقطاع التابعة
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 والتعاون التنسيق 9
ملنظمات الدولية ذات الصلة ومع مقدمي اخلدمات الذين اعتمدوا أفضل املمارسات يوصى بالتنسيق مع ا
 وتيسري نفاذهم إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. اإلعاقة ذوياملكّرسة لألشخاص 

 الصلة ببرامج مكتب تنمية االتصاالت 10

 .خطة العمل يف حتدد

 معلومات أخرى ذات صلة 11
- 
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 8/1املسـألة 

 فحص استراتيجيات وطرائق االنتقال من اإلذاعة التماثلية
 إلى اإلذاعة الرقمية لألرض وتنفيذ خدمات جديدة

 المشكلةبيان الحالة أو  1

أن االنتقال من تكنولوجيات اإلذاعة الصوتية والتلفزيونية التماثلية إىل توحي الشواهد  1.1
ق بوترية خمتلفة. البلدان أو املناط يف وسيتعذر إيقافه مع مرور الوقتالتكنولوجيات الرقمية سيعم العامل 

كل أحناء العامل فإن  يف الرقمية قد طبقت الساتلية ففي حني أن خدمات اإلذاعة الصوتية والتلفزيونية
 حتاد.القاليم اأالرقمية لألرض تأخذ مكان األولوية بالنسبة لكل بلد من بلدان والصوتية اإلذاعة التلفزيونية 

ى تقييم مساعدة الدول األعضاء عل يف أداء دور يف ويستطيع قطاع تنمية االتصاالت أن يستمر 2.1
 املسائل التقنية االقتصادية اليت تنطوي عليها عملية االنتقال من اإلذاعة الصوتية والتلفزيونية التماثلية

 لتعاون الوثيق مع كل من قطاعا يف لألرض إىل اإلذاعة الرقمية. وقد بدأ قطاع تنمية االتصاالت
املناقشات  من خالل ذلك يف االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت بشأن قضايا اإلذاعة، مبا

التابع لقطاع االتصاالت الراديوية، متحاشيًا بذلك  7-6-5-4 إطار فريق املهام املشرتك يف اجلارية
 .االزدواجية

أوساط  يف ناقش على نطاق واسعتزال تال  مهمة قضية "ميةاملكاسب الرق"ويُعترب استخدام  3.1
دور و  .نطاقات الرتدداتنفس  يف العاملة ومشغلي االتصاالت وغريها من اخلدماتاهليئات اإلذاعية 

طلبات منو بني مصاحل املستخدمني وبني مت املواءمة يف حاسم دورهذا الصدد هو  يف التنظيميةاهليئات 
 الصناعة مبختلف فروعها.
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تنفيذ  شأنبالعديد من الدراسات ب قطاعات االحتاد الدويل لالتصاالت الثالثةوبعد أن قامت  4.1
بشأن  2012 املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام قراراتوبناءً على ، ةالرقمي ةالتلفزيوني اإلذاعة ةنظمأ

مجيع ى عل املكاسب الرقمية تداعياتاستثمار املكاسب الرقمية مستقبًال، هناك حاجة إىل دراسة 
ا من أهم اخلطوات الالزمة لتحقيق  يف واستعراض أفضل املمارسات األطراف املعنية هذا الشأن، أل

 ميةالرق املكاسب طيف استخدام االستفادة القصوى من هذه الرتددات ذات الصلة، حيث ميكن
 الالسلكي والنفاذ نقلةاملت االتصاالت ىلالتفاعلي إ التلفزيوين البث من ابتداءً  مبتكرة جديدة خدمات يف

 .اإلنرتنت خلدمات النطاق عريض

 أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة  2

 التالية:املواضيع املسألة على إطار  يف الدراساتسرتكز 

اإلذاعة التلفزيونية لألرض مع خدمات االتصاالت األخرى لألرض على البلدان تعايش تأثري  1.2
ذلك االستعماالت  يف ، مبااالحتاد يف القطاعني اآلخرين يف مراعاة األنشطة ذات الصلة اجلاريةالنامية، مع 

 .اجلديدة للمكاسب الرقمية

اساً على األنشطة ، مع الرتكيز أسحتليل االنتقال التدرجيي إىل اإلذاعة الرقمية التلفزيونية لألرض 2.2
 مبا فيها: الالزمة لوقف اإلرسال التماثلي،

قمية لألرض الصوتية الر اإلذاعة مطاريف االستقبال ملستعملي كمية/توافر  يف حتليل التقدم احملرز )أ  
 والتلفزيونية على حد سواء؛

قتصادية/املالية ذلك املنافع اال يف حتليل خمتلف اسرتاتيجيات تبديل األسلوب التماثلي مبا )ب
 الوسائل الالزمة لالستقبال لألشخاص ذوي الدخل املنخفض من أجل احلصول علىاملمنوحة 

 األرضي إلشارات اإلذاعة الرقمية؛
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حتليل اسرتاتيجيات إعادة ختطيط الطيف مثل إعادة توزيع القنوات اإلذاعية احلالية، للسماح  ج)
بتعايش اخلدمة اإلذاعية مع خدمات أخرى، مع أخذ االستعماالت اجلديدة للمكاسب الرقمية 

 بعني االعتبار؛

دف تسريع عملية التوعية العامة باإلذاعة الرقسرتاتيجيات التسويق الفعّ حتليل ا د )  مية.الة 

ختطيط الطيف بالنسبة للنطاقات املوزعة للخدمات اإلذاعية عند اإلعداد لوقف اإلذاعة  3.2
وإمكانية وجود خطط للنطاقات وخطط لتعيني  املكاسب الرقميةذلك استعمال  يف التماثلية، مبا
إطار قطاع  يف توزيع نطاقات حمددة للهيئات اإلذاعية بعد وقف اإلذاعة التماثلية، وذلكالرتددات و 

 االتصاالت الراديوية.

 الناجتة عن التحول إىل البث الرقمي األرضي املكاسب الرقمية اتاستخدام نطاقات تردد 4.2
 مثل:، االقتصاديةو التنظيمية التقنية و اجلوانب  ذلك يف ، مبااالتصاالت خدمات يف

 الرقمية؛ لمكاسبل رتدداستخدام نطاقات ال حالة أ ) 

 هذا الشأن؛ يف حالياً  اآلخران أو ختضع لدراستهما االحتاد اليت يقرها قطاعا /التوصياتاملعايري ب)

 الرقمية؛ لمكاسبل رتددتقاسم نطاقات ال ج)

 ؛على املستوى اإلقليمي املواءمة والتنسيق د )

هذا  يف وأفضل التجارب واملمارساتالتحول الرقمي تكاليف توفري  يف دور املكاسب الرقمية ) ه
 .الشأن

 المتوقع الناتج 3

 أعاله؛ 4.2و 3.2و 2.2و 1.2البنود  يف املشار إليهاتقرير يضم الدراسات  أ ) 
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موعات املذكورة ب)  التجميع والنشر الدوري للبيانات ذات الصلة الصادرة عن املنظمات وا
 االحتاد؛ يف القطاعني اآلخرين يف فيما يلي. حتديث دوري للدراسات اجلارية 8 القسم يف

الرتكيز بوجه  معمبادئ توجيهية شاملة بشأن االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية،  ج)
 ؛ووقف اإلرساالت التماثلية اسرتاتيجيات التعجيل باالنتقالخاص على 

دة الوعي العام خبصوص االنتقال من النظام التماثلي إىل النظام أفضل املمارسات بشأن زيا د )
 اإلذاعة؛ يف الرقمي

جمموعة من السياسات العامة بشأن اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض تضم التجارب التنظيمية  ) ه
يتعلق باالسرتاتيجيات الالزمة إلعادة ختطيط الطيف والتخطيط لوقف  فيما لدى البلدان

 .التماثلي وتنفيذه اإلرسال

 التوقيت 4

 من املتوقع إصدار تقرير مرحلي سنوي عند كل اجتماع للجنة الدراسات.

 /الجهات الراعيةاالقتراح جهات 5

 ، والدول العربيةيةاالحتاد الربازيل مجهورية

 دخالتالمُ  مصادر 6
 االتصاالت مجع املسامهات والبيانات ذات الصلة من الدول األعضاء وأعضاء قطاع تنمية 1)

موعات املذكورة أدناه  من هذه الوثيقة. 9 القسم يف واملنظمات وا

والنواتج ملسائل جلان دراسات قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت التحديثات  2)
وكذلك التوصيات والتقارير ذات الصلة املتعلقة باإلذاعة الصوتية والتلفزيونية الرقمية لألرض 

 .GHz 1حتت 
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ا والتفاعل  3) دراسة أثر التحول إىل اإلذاعة الصوتية والتلفزيونية الرقمية وإعادة ختطيطها وتقار
 النامية. بينها على البلدان

ذلك  يف ، مباللمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )2014ديب،  يف املراَجع( 9 النواتج املتعلقة بالقرار 4)
 ارير ذات الصلة.التوصيات واملبادئ التوجيهية والتق

 الجمهور المستهَدف 7
 1النامية البلدان المتقدمة البلدان الجمهور المستهَدف

 نعم نعم سياسات االتصاالتواضعو 
 نعم نعم منظمو االتصاالت

 نعم نعم منظمو اخلدمات اإلذاعية
 نعم نعم مشغلو اخلدمات اإلذاعية

 نعم نعم برنامج قطاع تنمية االتصاالت

 من تحديداً الذي سيستخدم الناتج -هور المستهَدف الجم أ ) 

 يئاتاهل يف على مستوى اإلدارة الوسطى والعليااملديرين من املتوقع أن يكون املستفيدون من الناتج 
 اء العامل.أحنمجيع  يف يا املعلومات واالتصاالت واملنظمنياالتصاالت/تكنولوج، ومشغلي ةياإلذاع

 النتائج الطرائق المقترحة لتنفيذ ب)

تشمل األنشطة إجراء دراسات تقنية ورصد أفضل املمارسات وإعداد تقارير شاملة ختدم اهتمامات 
 اجلمهور املستهَدف.

 

 
  
                                            

ا ت 1 شمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية 8
 ؟ما هي الطريقة أ ) 

 :يف إطار جلنة دراسات 1)
    )واتالسن متتد لعدةفرتة دراسة ة (تُتناول على مدى مسأل -

 (ينبغي اإلشارة إىل الربامج تنمية االتصاالت العادية  إطار أنشطة مكتب يف 2)
 العمل املتعلق بدراسة املسألة): يف وغريها اليت ستشارك املشاريعواألنشطة و 

          الربامج -
          شاريعامل -
         خرباء استشاريون -
         املكاتب اإلقليمية -

 ي،إطار إقليم يف ،ثالً د (ميرجى التحدي - إطار آخر يف 3)
   ، إخل.)أخرىات الشرتاك مع منظممتخصصة، با أخرى إطار منظمات يف

 ؟ما السبب ب)

 .العمل خطة يف حتدد األسباب

 والتعاون التنسيق 9
ن كثب ع قطاع تنمية االتصاالت اليت تتناول هذه املسألة بالتنسيق يف ينبغي أن تقوم جلنة الدراسات

 مع اجلهات التالية:
قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت اليت تتناول مسائل  يف جلان الدراسات األخرى -

ة وخاصة األفرقة ذات الصلة ل قطاع تنمية االتصاالت مثل فريق العمل املعين مبسائ يف مشا
 االتصاالت؛ قطاع تنمية يف املساواة بني اجلنسني

التابعة للجنة  1B التابع لقطاع االتصاالت الراديوية وفرقة العمل 7-6-5-4م املشرتك فريق املها -
 ؛1 الدراسات

 اللجنة التقنية الحتاد اإلذاعات األقاليمي؛ -
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 ؛األخرى ذات الصلة، حسب االقتضاء اليونسكو واملنظمات اإلذاعية الدولية واإلقليمية -
 اسبنياملن االتصاالت تنمية مكتب خالل موظفيمن  مدير مكتب تنمية االتصاالت، يقدم -

 شاريعم مجيع حول املقررين إىل املعلومات) االتصال وجهات اإلقليمية املكاتب كمديري(
 املقررين عاتاجتما إىل املعلومات هذه تقدمي وينبغي. خمتلف املناطق يف الصلة ذات االحتاد
 منه. تهاءاالن يتم وعندما التخطيط، لمراح يف اإلقليمية واملكاتب الربامج عمل يكون عندما

 برامج مكتب تنمية االتصاالتالصلة ب 10
 1.4و 2.2و 2.1النواتج 
 العاملي للمؤمتر )2014ديب،  يف (املراَجعة 33و 17و 9 ) والقرارات2010حيدر آباد،  يف املراَجع( 10القرار 
 االتصاالت لتنمية

الت/تكنولوجيا تنمية شبكات االتصالرامية إىل تعزيز امكتب تنمية االتصاالت وتتصل املسألة بربامج 
 ة التقييسية.ذلك سد الفجو  يف املعلومات واالتصاالت فضالً عن التطبيقات واخلدمات ذات الصلة، مبا

 صلة ذات أخرى معلومات 11
 حسبما يتضح خالل دراسة هذه املسألة.
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 2ات ـة الدراسـلجن

 1/2 ألةـسامل

 الذكي: التنمية االجتماعية واالقتصاديةإقامة المجتمع 
 واالتصاالت المعلومات يامن خالل تطبيقات تكنولوج

 المشكلةبيان الحالة أو  1

تمع بكل جماالته  على التقدم احملرز بفضل  –الثقافة والتعليم والصحة والنقل والتجارة  –سيتوقف تطّور ا
ا.  وميكن أن تؤدي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدما

طاقة الكهربائية؛ املركبات؛ وتوفري ال مرور محاية املمتلكات واألشخاص؛ واإلدارة الذكية حلركة يف دوراً رئيسياً 
 مياه موارد التعليم؛ وإدارةو  الصحية الرعاية البيئي؛ وحتسني احملاصيل الزراعية؛ وإدارة التلوث تأثريات وقياس
تمع الذكي. الشرب  وتنظيمها؛ وحل املشاكل اليت تواجهها املدن واملناطق الريفية. وهذا هو ا

تمع الذكي يتوقف على ثالثة دعائم تكنولوجية هي  ة واألجهزة الذكية التوصيلي –إن حتقيق وعود ا
 وعلى مبادئ التنمية املستدامة. – والربجميات

والكبلية)  ت القائمة والتقليدية (الشبكات املتنقلة والنطاق العريضأما التوصيلية فتتضمن وتشمل الشبكا
 متكني ة أداةما تعتمد على الطيف الراديوي. وتشكل التوصيلي فضالً عن التكنولوجيات اجلديدة اليت غالباً 

من عناصرها ومن التطبيقات واخلدمات النامجة  وعنصراً  (M2M) من آلة إىل آلة أساسية لالتصاالت
 اإللكرتونية وإدارة حركة املرور والسالمة على الطرقات. ثل احلكومةعنها م

تمعات الذكية. فالسيارات وإ  اراتشأما األجهزة الذكية فهي األشياء املوصولة اليت تسمح بإجياد ا
الشوارع  يف واإلضاءة زليةاملن األجهزةو  الكهرباء شبكاتو  املياه مضخاتوالكامريات و  الضوئية املرور

هي كلها أمثلة على األشياء اليت جيب أن تصبح أجهزة ذكية وموصولة لتتمكن  الصحية املتابعة زةأجهو 
حتقيق االستدامة والتنمية االقتصادية واالجتماعية. وتتجلى أمهية هذا األمر  يف من إحراز تقدم كبري

 البلدان النامية. يف بشكل خاص
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دمات عامتني اللتني تسمحان جمتمعتني بإجياد خأما وضع الربجميات فيسمح بتوصيل وإجياد أول د
جديدة مل يكن وجودها ممكنا من قبل. وتؤدي هذه اخلدمات اجلديدة إىل تغيري كل مظاهر احلياة سواء 

التحسينات البيئية أو السالمة على الطرقات أو الغذاء أو سالمة  فيما خيص كفاءة استخدام الطاقة أو
 احلكومية األساسية.املياه أو التصنيع أو اخلدمات 

 أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة  2

جمال التوعية بأساليب حتسني التوصيلية بغرض دعم  يف إجراء مناقشات وتقدمي املساعدة 1)
تمعات الذكية، مبا لذكية والبيئة اذلك التوصيلية الرامية إىل دعم الشبكات الذكية واملدن  يف ا

 .اإللكرتونية اإللكرتونية وتطبيقات الصحة

 أفضل املمارسات الرامية إىل تعزيز األجهزة الذكية والسماح بنشرها واستخدامها، مبا يف النظر 2)
تنمية  مكتب مبادرة يف األجهزةأمهية تطبيق هذه وقد برزت ذلك األجهزة املتنقلة،  يف

العاملي  ليكومت إطار يف ، اليت اسُتهلتاملتنقلة االتصاالت بفضل التنمية تمكنياالتصاالت ل
البلدان  يف ديب، مع الرتكيز على أمثلة ناجعة مستقاة من املناطق الريفية يف املعقود 2012 لالحتاد
 النامية.

واألمثلة اليت تسمح للربجميات املفتوحة املصدر و/أو الطرائق إجراء دراسة استقصائية عن  3)
تمم اخلدمات مما يدعاملشمولة بامللكية اخلاصة بتوصيل األجهزة الذكية   عات الذكية.الذكية وا

 وآليات الذكية املدن يف احلياة نوعية مؤشرات إىل بالنسبة األداء واختبار للقياس معلمة حتديد 4)
 املدن. يف رشيدة إدارة أجل من اتباعها ميكن اليت احملتملة والتواصل التنظيم

 .ذكية مدناً  أنشأت اليت املتقدمة البلدان جتارب 5)
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 لسياساتا حتديد أجل من املعنيني املصلحة أصحاب مجيع يضم وطين إيكولوجي نظام يئة 6)
 .الطرق على للسالمة الوطنية

 .للحدود العابرة الطرق شبكات على الذكي النقل جمال يف والتنسيق للتعاون إقليمي إطار حتديد 7)

 المتوقع الناتج 3

 :يلي ما لةاملسأ هذه أن يؤتيها تناول املتوقع النواتج من

دراسات حاالت عن الطريقة اليت تسمح باستخدام االتصاالت وغريها من وسائل التوصيلية،  أ ) 
، وبالنفاذ إىل تطبيقات تكنولوجيا املعلومات (M2M)من آلة إىل آلة  مبا ذلك االتصاالت

تمعات الذكية دف دعم التنمية املستدامة وتعزيز ا  ة؛النامي البلدان يف واالتصاالت 

زيادة وعي املشاركني املعنيني فيما يتعلق باعتماد اسرتاتيجيات مفتوحة املصدر تسمح بالنفاذ  ب)
إىل االتصاالت ودراسة حمركات زيادة درجة التأهب الستعمال وتطوير الربجميات املفتوحة املصدر 

يئة فرص للتعاون بني أعضاء اال يف لدعم االتصاالت اد من خالل حتالبلدان النامية، فضالً عن 
 استعراض الشراكات الناجحة؛

ملعلومات للتوصيلية من أجل دعم تطبيقات تكنولوجيا ا الفّعال النشر يف حتليل العوامل املؤثرة ج)
ية واملناطق املدن الذك يف باستخدام تطبيقات احلكومة اإللكرتونيةواالتصاالت اليت تسمح 

 الريفية؛

ستخدام شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتأمني جمال ا يف تبادل أفضل املمارسات د )
 السالمة على الطرقات؛
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ال وتقارير ختامية مفصلة تتضمن حتاليل ومعلومات وأفضل املمارسات فض سنوية مرحليةتقارير  ) ه
االت اليت تستخدم فيها االتصاالت وغريها من  يف عن أي جتربة عملية مكتسبة لوسائل اا

دف إجياد طبيقات تكنولوجيا املعلوماتاليت تتيح ت  واالتصاالت وتوصيل األجهزة 
 ذكي. جمتمع

 التوقيت 4

 اتدراسال تنتهي أن فرتضويُ . 2016 عام يف الدراسات جلنة إىل متهيدي تقرير تقدمي ينبغي
 .ائي تقرير الوقت ذلك يف ميقدَّ  أن على ،2017 عام يف

 جهات االقتراح/الجهات الراعية 5

 3/2-17 استنادا إىل املسألة 2014لعام  االتصاالت لتنمية العاملي ملؤمترا يف ملوافقة على هذه املسألةمتت ا
االحتاد  يف والدول العربية، والدول األعضاء لالتصاالت، اهلادئ واحمليط آسيا مجاعةوإىل مقرتحات 

 Algérie Télécom) ائراجلز  اتصاالت شركةاإلفريقي لالتصاالت، والواليات املتحدة األمريكية، و 
SPA) ،وIntervale )التصاالتل الوطنية بوبوف ستيبانوفتش كسندرأل ، وأكادميية)االحتاد الروسي 

 .)أوكرانيا( أوديسا يف

 مصادر الُمدخالت 6
 التقدم الذي أحرزته جلان الدراسات بقطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية أ ) 

ذه القضية.دراسة املسائل املت يف  صلة 

مسامهات الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبني إليها ووكاالت األمم املتحدة األخرى  )ب
 واألفرقة اإلقليمية ومنسقي مكتب تنمية االتصاالت.

مبادرات مكتب تنمية االتصاالت مبشاركة منظمات أخرى تابعة لألمم املتحدة  يف التقدم احملرز ج)
املعنية باستخدام تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلجياد والقطاع اخلاص و 

تمع  الذكي. ا
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أي نشاط آخر ذي صلة تقوم به األمانة العامة لالحتاد أو مكتب  يف التقدم احملرز د )
 االتصاالت. تنمية

 الجمهور المستهَدف 7
 1البلدان النامية البلدان المتقدمة الجمهور المستهدف

 نعم نعم اسات االتصاالتواضعو سي
 نعم نعم منظمو االتصاالت

 نعم نعم مقدمو اخلدمات/املشغلون
املصنعون (مصنعو معدات االتصاالت/تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت، وصناعة السيارات، إخل.)

 نعم نعم

 نعم نعم برامج مكتب تنمية االتصاالت

 ستخدم الناتجمن تحديداً الذي سي -الجمهور المستهَدف  أ ) 

ولوجيا قطاع االتصاالت/تكن يف واضعو سياسات االتصاالت املعنيون، واجلهات املنظمة، واملشاركون
 املعلومات واالتصاالت وقطاع الوسائط املتعددة.

 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج ب)
 يف املبادئ التوجيهية لتنفيذ املبادرات اإلقليمية ملكتب تنمية االتصاالت.

 لطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضيةا 8
 .2  إطار أعمال جلنة الدراساتيف

 

 
  
                                            

ا مبرحلة  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 لية.انتقا
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 التنسيق والتعاون 9
 الوحدة ذات الصلة التابعة ملكتب تنمية االتصاالت واليت تعاجل هذه املسائل. -
 د.االحتا يف اآلخرين القطاعني يف اجلارية الصلة ذات األعمال -

 االتصاالتالصلة ببرامج مكتب تنمية  10
تعىن مجيع برامج مكتب تنمية االتصاالت باملسألة فيما خيص اجلوانب اخلاصة املتعلقة بالبنية التحتية 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطوير التكنولوجيا، وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

يئة بيئة متكينية، والشمول الرقمي، واتصاالت  الطوارئ. و

 معلومات أخرى ذات صلة 11
 .للدراسةاجلديدة  املسألة هذه فيها ستخضع اليت الفرتة خاللُحتدد الحقاً 
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 2/2املسـألة 

 المعلومات واالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 ألغراض الصحة اإللكترونية

 المشكلةبيان الحالة أو  1
مات صيل الرعاية الصحية يقوم على استخدام تكنولوجيا املعلو نظام متكامل لتو هي الصحة اإللكرتونية 

مثل الطب  ديدةع واالتصاالت كبديل لالتصال املباشر بني األطقم الطبية واملرضى. وهي تضم تطبيقات
ني املراكز الطبية واملشاورات الطبية ب عن بُعدوالسجالت الطبية اإللكرتونية واالستشارات الطبية  عن بُعد
ة وختزينها الصحة اإللكرتونية بث املعلومات الطبيإىل ذلك. وتتيح  مااحلضرية و املستشفيات و الريفية 

ال يف نسق رقمي بني األطباء واملمرضات وغريهم من العاملني يف واسرتجاعها املرضى ألغراض الطيب و  ا
ل النائية). اكن العم(أم عن بُعداملوقع احمللي (مكان عملك) أو  يف إكلينيكية وتعليمية وإدارية، سواء

ا الثابتة، فإنه ميكن اعتبار شبكة  1بعض البلدان النامية يف جتاوزت أعداد اهلواتف املتنقلة وإذ نظري
 االتصاالت املتنقلة مبثابة منصة أكثر جذباً إلدخال خدمات الصحة اإللكرتونية.

لنامية اليت تعاين البلدان ا يف صحيةوتلعب الصحة اإللكرتونية حاليًا دوراً هامًا جداً لتوصيل الرعاية ال
األطباء واملمرضات واملساعدين الطبيني بقدر يتناظر مباشرة مع عدم إشباع الطلب  يف من نقص حاد

روعات جتريبية تنفيذ مش يف اهلائل على اخلدمات الصحية. وقد جنحت بعض البلدان النامية بالفعل
وضع خطة  يف ألبعد من ذلك من خالل النظروتتطلع إىل املضي  عن بُعدجمال الطب  يف صغرية

 WHA58.28 قرارها يف أوصت به منظمة الصحة العاملية ماأساسية للصحة اإللكرتونية نزوًال على 
دف الصحة اإللكرتونية على حنو خاص إىل احلد من التفاوتات فيما2005مايو  يف يتعلق  . و

 لدان منواً.الب إىل أقليل اهتماماً خاصاً باخلدمات الصحية بني املناطق احلضرية والريفية وتو 

 

 
  
                                            

 (LLDC)والبلدان النامية غري الساحلية  (SIDS)والدول اجلزرية الصغرية النامية  (LDC)تشمل أقل البلدان منوًا   1
ا مبرحلة انتقالية.  والبلدان اليت متر اقتصادا
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 أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة  2

 هذه املسألة:

تتوخى اختاذ مزيد من اخلطوات للمساعدة على توعية صانعي السياسات واملنظمني ومشغلي  أ ) 
توصيل سني حت يف االتصاالت واملتربعني والعمالء بأمهية االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

 البلدان النامية. يف الرعاية الصحية

تعظيم البلدان النامية ل يف تشجع على التعاون وااللتزام بني قطاعي االتصاالت والصحة )ب
 ة.هذين القطاعني لتنفيذ تطبيقات خدمات الصحة اإللكرتوني يف االستفادة من املوارد احملدودة

من استعمال تكنولوجيا املعلومات  تواصل نشر اخلربات وأفضل املمارسات املتجمعة )ج
 البلدان النامية. يف واالتصاالت ألغراض الصحة اإللكرتونية

ة ميدان حلول وخدمات الصحة اإللكرتوني يف تشجع التعاون بني البلدان النامية واملتقدمة )د 
 املتنقلة.

تقييس االتصاالت.  قطاعالصحة اإللكرتونية باالشرتاك مع تشجع وضع معايري تقنية لتطبيقات  ) ه
 على أن تُوضع حتديداً مبادئ توجيهية للبلدان النامية بشأن كيفية استعمال هذه املعايري.

 ة.البلدان النامي يف تعمل على وضع ونشر معايري تقنية لالحتاد تتعلق بالصحة اإللكرتونية و )

 الناتج المتوقع 3

 يلي: ستشمل النواتج املتوقعة من هذه املسألة ما

 واالتصاالت /تكنولوجيا املعلوماتاالتصاالتكيفية صياغة اجلزء املتعلق بعن  مبادئ توجيهية  )أ  
 الصحة اإللكرتونية.اخلطة األساسية بشأن  يف

الصحة  وفرهااليت ت لولاحل لالستفادة منبشأن استعمال االتصاالت املتنقلة مبادئ توجيهية  )ب
 النامية. البلدان يف اإللكرتونية
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 الناجح تنفيذال من أجللالتصاالت  التحتيةالبنية ع وتلخيص متطلبات وعناصر فعالية جتمي )ج
 تطبيقات الصحة اإللكرتونية مع مراعاة بيئة البلدان النامية.ل

 البلدان النامية. يف نشر معايري تقنية بشأن إدخال خدمات الصحة اإللكرتونية )د 

س االتصاالت من أجل التعجيل بوضع معايري تقنية بقطاع تقيي 16التعاون مع جلنة الدراسات  ) ه
 لتطبيقات الصحة اإللكرتونية.

ذ اجلزء طُلب ذلك، لدعم تنفي ذي الصلة ملكتب تنمية االتصاالت، إذا ما التعاون مع الربنامج و )
مشروع (مشروعات) الصحة  يف اخلاص باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

قة بكيفية ذلك تقدمي املشورة بشان أفضل املمارسات املتعل يف ان النامية، مباالبلد يف اإللكرتونية
تدريب البلدان النامية على استعمال اجلزء اخلاص باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

 مشروعات الصحة اإللكرتونية. يف واالتصاالت

لدان النامية باستعمال الب يف تبادل ونشر أفضل املمارسات املتعلقة بتطبيقات الصحة اإللكرتونية )ز 
موقع الويب اخلاص بكل من االحتاد ومكتب تنمية االتصاالت وذلك بالتعاون الوثيق مع 

 ملكتب تنمية االتصاالت. ذي الصلةالربنامج 

 التوقيت 4

ميكن توزيع العمل الذي تقوم به جلنة الدراسات على مراحل خالل فرتة الدراسة التالية. وسيتم تشجيع 
 البلدان النامية. يف ة اإللكرتونيةتطوير مشروعات الصحيف املساعدة تقدمي  يف ة اخلرباء من اللجنةمشارك

 /الجهات الراعيةجهات االقتراح 5

على هذه املسألة وبعد ذلك راجعها  (WTDC-98) 1998وافق املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 
واملؤمتر العاملي  2006واملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  2002 املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام

 .2014 لعام االتصاالت لتنمية العاملي واملؤمتر 2010 لتنمية االتصاالت لعام
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 دخالتمصادر المُ  6

طبيقات جمال ت يف من املتوقع احلصول على مدخالت من الدول األعضاء وأعضاء القطاع واخلرباء
 اتفرت  أثناء االتصال وجهات املسامهني حتديد بالفعل مت إخل. وقد، الصحة اإللكرتونية

. جديدة جبهات لالتصال أيضاً  الدعوة وستوجه 2010-2014و 2006-2010و 2002-2006 الدراسة
 .2009 عام يف لقتأط اليت النامية للبلدان املتنقلة اإللكرتونية الصحة مبادرةتدعم  املسألةوكانت هذه 

 هَدفالجمهور المست 7

 1البلدان النامية البلدان المتقدمة الجمهور المستهدف
 نعم نعم منظمو االتصاالت 

 نعم نعم مقدمو اخلدمات/املشغلون 
 نعم نعم املصنعون

   برنامج قطاع تنمية االتصاالت
 نعم نعم وزارات الصحة
 نعم نعم املنظمات الطبية

 نعم نعم املنظمات الصحية غري احلكومية

هذه املسألة حفز التعاون بني أوساط االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والصحة  تستهدف
ملكتسبة بني البلدان النامية أيضاً. ومن املتوقع أيضاً أن تكون اخلربة ا بني البلدان املتقدمة والنامية وفيما

 رتونيةلصحة اإللكمن استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض تطبيقات ا
 املتقدمة. البلدان يف البلدان النامية مفيدة أيضاً ملوردي املعدات ومقدمي اخلدمات يف
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 من تحديداً الذي سيستخدم الناتج - الجمهور المستهَدف أ ) 
 بني وفيما اميةوالن املتقدمة البلدان بني والصحة، واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت أوساط

ري تنظيم االتصاالت واملصنعني واملنظمات الطبية واملنظمات غجهات النامية وكذلك فيما بني  بلدانال
 احلكومية ومقدمي اخلدمات.

 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج ب)
 . وستتاح نواتج هذه املسألة عن طريق املوقع اإللكرتوين لقطاع تنمية االتصاالت.2يف إطار جلنة الدراسات 

 ائق المقترحة لتناول المسألة أو القضيةالطر  8

 ما هي الطريقة؟ أ ) 
 يف إطار جلنة دراسات: 1)

    مسألة (تدرسها جلنة دراسات على مدى عدة سنوات) -
 (يرجى اإلشارة إىل الربامج  يف إطار األنشطة املعتادة ملكتب تنمية االتصاالت 2)

 :ن أعمال مسألة الدراسة)إىل ذلك، اليت ستكون ضم وماواألنشطة واملشاريع، 
االربامج -    : تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدما
          املشاريع -
        اخلرباء االستشاريون -
         املكاتب اإلقليمية -

 يرجى وصفها (مثًال على الصعيد اإلقليمي؛ -أخرى  سبل 3)
    مات أخرى؛ إخل.)باالشرتاك مع منظ إطار منظمات أخرى؛ يف

 ما السبب؟ ب)
 .مراعاة الربامج اجلارية/املخطط هلا/املبادرات اإلقليمية واالستفادة من املوارد على النحو األمثل

 والتعاون التنسيق 9
 بني الصحة،و  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت بني أوساط ملسألةه اذق هينبغي تنسي

صاالت واملصنعني تنظيم االتجهات النامية وكذلك فيما بني  البلدان بني وفيما يةوالنام املتقدمة البلدان
 .اخلدمات واملنظمات الطبية واملنظمات غري احلكومية ومقدمي
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 الصلة ببرامج مكتب تنمية االتصاالت 10

االربنامج  .)2.3(الناتج  : تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدما

 ذات صلةمعلومات أخرى  11

دورة الدراسة املقبلة إىل التقرير النهائي واملبادرات األخرى الناشئة عن  يف نشاطالميكن أن يستند 
 فرتة الدراسة السابقة، أي االتصاالت املتنقلة ألغراض الصحة اإللكرتونية املتنقلة. يف 3/2-14 املسألة
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 3/2املسـألة 

 ت:تأمين شبكات المعلومات واالتصاال
 من أجل بناء ثقافة األمن السيبراني أفضل الممارسات

 المشكلةبيان الحالة أو  1

عامل اليوم، وذلك  يف أصبح تأمني شبكات املعلومات واالتصاالت وبناء ثقافة األمن السيرباين أمراً أساسياً 
 لعدد من األسباب منها:

 تصاالت؛نشر واستخدام تكنولوجيا املعلومات واال يف النمو اهلائل أ ) 

األمن السيرباين ال يزال أحد الشواغل لدى اجلميع وأن هناك حاجة إىل مساعدة البلدان أن  ب)
وخاصة البلدان النامية من أجل محاية شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 ؛لديها من اهلجمات والتهديدات السيربانية

كانات التحتية العاملية املرتابطة إذا كان اهلدف هو حتقيق إم ضمان أمن الُبىنالسَّعي لاحلاجة إىل  ج )
 جمتمع املعلومات؛

زيز أفضل املمارسات رة وتعوَ لْ االعرتاف املتزايد على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية بضرورة بَـ  د )
ومات جيا املعلشبكات تكنولو  يف واخلطوط التوجيهية واإلجراءات التقنية لتقليل مكامن الضعف

 دها؛تتهدَّ  واالتصاالت واحلد من األخطار اليت

ضرورة العمل وطنيًا والتعاون إقليميًا ودوليًا من أجل بناء ثقافة عاملية لألمن السيرباين تشمل  ) ه
ح، والشراكات درات اإلنذار واملراقبة واإلصالىن التحتية القانونية املالئمة وقُ التنسيق الوطين والبُ 
تمع املدين واملستهلكني؛بني القطاعني احل  كومي والصناعي، واالنفتاح على ا
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ج قائم على تعدد أصحاب املصلحة من أجل االستخدام الفعّ  و ) لف األدوات ال ملختضرورة اتباع 
 ؛استعمال شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املتاحة لبناء الثقة

 "لألمن السيرباين، "إنشاء ثقافة أمنية عاملية 57/239 أن قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ز )
وجيا تطبيق واستخدام تكنول يف األمن السيرباين"تنمية ثقافة  يدعو الدول األعضاء إىل

تمع بكامله"؛  املعلومات، على صعيد ا

 صرالع يف اخلصوصية يف احلق"لألمم املتحدة بشأن  العامة للجمعية 68/167 أن القرار )ح
 اإلنرتنت خارج األشخاص ا يتمتع اليت نفسها احلقوق أن" ،مجلة أمور يف ،ؤكدي ،"الرقمي
 ؛"اخلصوصية يف احلق ذلك يف مبا اإلنرتنت، على اً أيض باحلماية حتظى أن جيب

جيب أن حتمي وتراعي حقوق اخلصوصية وحرية الرأي على  السيرباينأن أفضل ممارسات األمن  )ط
 ذات الصلة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وإعالن مبادئ جنيفاألجزاء  يف النحو احملدد

تمع املعلومات يف املعتمد  اإلنسان؛ والصكوك الدولية األخرى املتعلقة حبقوق القمة العاملية 

أن إعالن مبادئ جنيف يشري إىل أن "األمر يتطلب إشاعة ثقافة عاملية لألمن السيرباين وتطويرها  )ي
ة عمل كما أن خط  ،عاون مع مجيع أصحاب املصلحة وهيئات اخلربة الدولية"وتنفيذها بالت

تمع املعلومات تشجع تبادل أفضل املمارسات، واختاذ اإلجراءات املناسبة بشأن  جنيف 
شأن جمتمع بالرسائل االقتحامية على الصعيدين الوطين والدويل، كذلك فإن برنامج عمل تونس 

خط إطار  يف ضرورة إشاعة ثقافة عاملية لألمن السيرباين، وحتديداً  يعيد التأكيد علىاملعلومات 
 واالتصاالت)؛ استعمال تكنولوجيا املعلومات يف (بناء الثقة واألمن 5العمل جيم
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تمع املعلومات )ك برنامج عملها للتنفيذ واملتابعة، من  يف طلبت )2005 تونس( أن القمة العاملية 
 "بناء الثقة واألمن 5خلط العمل جيم الرئيسي ر/املنسقأن يكون امليسِّ  االحتاد الدويل لالتصاالت

أجرت قطاعات االحتاد للتقييس  االتصاالت". وقداملعلومات و استعمال تكنولوجيا  يف
واالتصاالت الراديوية والتنمية وأمانته العامة بناًء على هذه املسؤولية واستجابًة للقرارات ذات 

)، 2010وحيدر آباد،  2006ؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (الدوحة، الصلة اليت اعتمدها امل
اجلمعية العاملية  يف ) وكذلك2010وغواداالخارا،  2006ومؤمتر املندوبني املفوضني (أنطاليا، 

)، دراسات كثرية من أجل حتسني األمن 2012وديب،  2008لتقييس االتصاالت (جوهانسربغ، 
 السيرباين؛

تمع املعلوماتأن نواتج الق )ل نادت  )2005وتونس  2003جنيف  يف مرحلتيها يف( مة العاملية 
 استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ يف ببناء الثقة واألمن

للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت يدعم تعزيز األمن  )2014ديب،  يف املراَجع( 45أن القرار  ) م
 املعنية؛ ءبني الدول األعضا فيما السيرباين

تنظيم لقاءات بني  يف الحتاد أن يضطلع، طبقاً لواليته، بدورلقطاع تنمية االتصاالت باأنه ينبغي  ) ن
الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واخلرباء اآلخرين من أجل تبادل اخلربات والتجارب اخلاصة 

 بتأمني شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

لفرتة الدراسة السابقة واليت تشمل العديد من التقارير واملسامهات من خمتلف  1/1-22نتائج املسألة  )س
 ؛أحناء العامل

لعمل الذي ذلك ا يف أن هناك الكثري من اجلهود املبذولة لتسهيل حتسني أمن الشبكات، مبا )ع
أنشطة وضع املعايري داخل قطاع تقييس  يف تضطلع به الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

تقوم  عملية وضع تقارير أفضل املمارسات داخل قطاع تنمية االتصاالت؛ وما ويف االتاالتص
؛ إضافة إىل (GCA) رباينإطار الربنامج العاملي لألمن السي يف به أمانة االحتاد الدويل لالتصاالت

إطار  يف العمل الذي يضطلع به قطاع تنمية االتصاالت ضمن أنشطته املتعلقة ببناء القدرات
 العامل؛ يف بعض احلاالت، من جانب اخلرباء ويف املراَجع ذي الصلةنامج الرب 
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واجهون ي ، وخاصة أقل البلدان منواً،دي اخلدمات واملستعملني النهائينيكومات ومورِّ احلأن  )ف
 ج األمن املالئمة لظروف كل منهم؛وضع سياسات ونـُهُ  يف حتديات فريدة من نوعها

ي الُبىن التحتية سيستفيدون من أي تقارير أخرى تتناول بالتفصيل أن الدول األعضاء ومشغل )ص
تكنولوجيا  استعمال شبكات يف املوارد واالسرتاتيجيات واألدوات املختلفة املتاحة لبناء الثقة

 ؛املضمار هذا يف املعلومات واالتصاالت ودور التعاون الدويل

 ة للقلق؛من الشواغل املثري  تزال ال االقتحامية الرسائل أن ق)

 تطّور املنهجيات اخلاصة باملعايري املشرتكة الختبار شبكات االتصاالت؛ ر )

احلاجة إىل تبسيط إجراءات االختبار على املستوى األساسي الالزم الختبار أمن شبكات االتصاالت  ش)
 بغية تعزيز ثقافة األمن.

 أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة  2

 املمارسات لتقييم أثر الرسائل االقتحامية داخل الشبكات، وتوفري التدابري مناقشة النهج وأفضل ) أ 
تقنيات التخفيف من آثارها اليت ميكن أن تستخدمها البلدان النامية، مع  ذلك يف مباالالزمة، 

 أخذ املعايري القائمة واألدوات املتاحة بعني االعتبار؛

حلالية اليت يواجهها مقدمو اخلدمات والوكاالت تقدمي معلومات حول حتديات األمن السيرباين ا ب)
 التنظيمية وغريها من األطراف ذات الصلة؛

مواصلة مجع التجارب الوطنية املتعلقة باألمن السيرباين من الدول األعضاء، وحتديد املواضيع  ج)
 إطار تلك التجارب؛ يف املشرتكة ودراستها
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فرتة  يف حول الوعي بشأن األمن السيرباين اليت أجريت مواصلة حتليل نتائج الدراسة االستقصائية د )
 الدراسة املاضية، وإصدار دراسة استقصائية حمدثة لقياس التقدم احملرز مع مرور الوقت؛

ا الدول األعضاء  ) ه تقدمي خالصة وافية لألنشطة اجلارية املتعلقة باألمن السيرباين اليت تقوم 
تم ميكن  ع املدين على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية واليتواملنظمات والقطاع اخلاص وا

الفقرة ج)  يف ذلك املعلومات الواردة يف أن تشارك فيها البلدان النامية ومجيع القطاعات، مبا
 أعاله؛

 دراسة االحتياجات احملددة لألشخاص ذوي اإلعاقة بالتنسيق مع املسائل األخرى ذات الصلة؛ و )

سبل والوسائل الالزمة ملساعدة البلدان النامية، مع الرتكيز على أقل البلدان منوًا فيما دراسة ال ز )
 يتعلق بالتحديات املتصلة باألمن السيرباين؛

مع  جمال محاية األطفال على اخلط، بالتنسيق يف مواصلة مجع التجارب واالحتياجات الوطنية ح)
 الصلة؛ األنشطة األخرى ذات

وحلقات دراسية وورش عمل لتبادل املعارف واملعلومات وأفضل  عقد جلسات خمصصة ط)
املمارسات بشأن التدابري واألنشطة الفّعالة والناجعة واملفيدة لتعزيز األمن السيرباين باستعمال 

ي نفس الوقت واملكان الذ يف اإلمكان، تُعقد هذه االجتماعات، قدرعلى أن نتائج الدراسة، 
 باملسألة؛فريق املقرر املعين أو اجتماعات  1 دراساتتعقد فيه اجتماعات جلنة ال

ا أن  ي) مجع بعض التجارب واالحتياجات الوطنية بشأن املعايري املشرتكة واختبار األمن اليت من شأ
تيسر وضع إطار ومبادئ توجيهية ميكن أن تسرع اختبار أمن جتهيزات االتصاالت، وذلك بالتعاون 

الت ذات الصلة وغريها من املنظمات املعنية بوضع املعايري مع جلان دراسات تقييس االتصا
(SDO)إطار هذه الكيانات. يف ، حسب االقتضاء، مع مراعاة املعلومات واملواد املتاحة 
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 الناتج المتوقع 3

أعاله. وستربز التقارير ي)  - ) أ 2الفقرات  يف تقارير تُرفع لألعضاء بشأن القضايا احملددة 1
ناء يتجزأ من عملية ب ن شبكات املعلومات واالتصاالت اآلمنة تشكل جزءًا الاملشار إليها أ

جمتمع املعلومات والتنمية االقتصادية واالجتماعية جلميع الدول. وتشمل حتديات األمن السيرباين 
 ل إىل املعلومات املتداولة عرب شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتإمكانية النفاذ غري املخوّ 

د أنه ميكن ي. بَ باإلضافة إىل التصدي للرسائل االقتحامية ومكافحتها ريها وتعديلهاوتدم
إقامة شراكات ، و التخفيف من تداعيات هذه التحديات بزيادة الوعي بقضايا األمن السيرباين

وتبادل أفضل املمارسات الناجحة املستخدمة من جانب  فّعالة بني القطاعني العام واخلاص،
 ت ودوائر األعمال وعن طريق التعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين. وإضافةً صانعي السياسا

ذه الشبكات وحتّفز  إىل ذلك، ميكن لثقافة األمن السيرباين أن تزيد من القناعة والثقة 
ن الدول من متكّ و  والتجارةاالستعمال اآلمن وتكفل محاية البيانات واخلصوصية مع تعزيز النفاذ 

تمع املعلومات وذلك بصورةحتقيق فوائد التنم  أفضل. ية االقتصادية واالجتماعية 

 إىل ذلك. ورش العمل واحللقات الدراسية وما يف مواد تثقيفية لالستخدام 2

وأفضل املمارسات بشأن التدابري واألنشطة الفّعالة والناجعة واملفيدة  مجع املعارف واملعلومات 3
 رباينت الدراسية وورش العمل وذلك لتعزيز األمن السياليت تنتج عن اجللسات املخصصة واحللقا

 البلدان النامية. يف

 التوقيت 4

شهراً  12يُقرتح أن تستغرق هذه الدراسة أربع سنوات مع تقدمي تقارير حالة أولية عن التقدم احملرز بعد 
 شهراً. 36شهراً و 24و
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 الجهات المقترحة/الجهات الراعية 5

مجهورية و  اناليابو  البلدان األمريكيةمقرتح و  الدول العربيةو  نمية االتصاالتقطاع تل 1جلنة الدراسات 
 إيران اإلسالمية.

 ُمدخالتمصادر ال 6
 الدول األعضاء وأعضاء القطاعات. أ ) 

 راديوية.ال جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت يف األعمال ذات الصلة ب)

 نظمات الدولية واإلقليمية.ذات الصلة من امل النواتج ج)

 املنظمات غري احلكومية ذات الصلة املعنية بتعزيز األمن السيرباين وثقافة األمن. د )

 االستقصاءات واملوارد املتاحة على اخلط. ) ه

 جمال األمن السيرباين. يف خرباء ) و

 مصادر أخرى، حسب االقتضاء. )ز 

 الجمهور المستهَدف 7
 1النامية البلدان دان المتقدمةالبل الجمهور المستهدف

 نعم نعم سياسات االتصاالت واضعو
 نعم نعم منظمو االتصاالت

 نعم نعم /املشغلوناخلدمات مقدمو
 نعم نعم املصنعون

  
                                            

 (LLDC)والبلدان النامية غري الساحلية  (SIDS)ُجُزرية الصغرية النامية والدول ال (LDC)شمل أقل البلدان منوًا ت 1
ا مبرحلة  انتقالية. والبلدان اليت متر اقتصادا
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 من تحديداً الذي سيستخدم الناتج - الجمهور المستهَدف أ ) 

 صلحة اآلخرون املعنيونصانعو السياسات على املستوى الوطين وأعضاء القطاعات، وأصحاب امل
 املسؤولون عنه، وخصوصاً من البلدان النامية. بأنشطة األمن السيرباين أو

 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج ب)

طبيعته  يف يُرّكز برنامج الدراسة على مجع املعلومات وأفضل املمارسات، ولذلك فإنه سيكون إعالمياً 
 وعي الدول األعضاء وأعضاء القطاعات بقضايا األمن السيرباين زيادة يف وميكن استعمال هذه املعلومات

 واسرتعاء انتباههم إىل املعلومات، واألدوات وأفضل املمارسات املتاحة، وميكن استخدام نتائج ذلك
 احللقات الدراسية وورش العمل اليت ينظمها مكتب تنمية االتصاالت.اجللسات املخصصة و  يف

 المسألة أو القضية الطرائق المقترحة لتناول 8

دمي من أربع سنوات (مع تق ةنطاق جلنة دراسات على مدى فرتة دراس يف سيتم تناول هذه املسألة
النتائج املرحلية)، وسيقوم املقرر ونوابه بإدارة املسألة. ومن شأن ذلك أن يتيح للدول األعضاء وأعضاء 

ا م والدروس اليت خرجوا   األمن السيرباين. بشأن القطاعات املسامهة خبربا

 والتعاون التنسيق 9

قطاع ل 7/1خليفتها واملسألة أو  17 التنسيق مع قطاع تقييس االتصاالت، وخصوصًا مع جلنة الدراسات
نتدى أفرقة ماألشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات املعنية األخرى واليت من بينها  تنمية االتصاالت بشأن

فريق االستجابة حلاالت و  (IMPACT)وشراكة إمباكت  (FIRST) املعلومات االستجابة للحوادث وأمن
جلنة البلدان و  (OAS) األمريكية الدول ومنظمة (AP CERT) آسيا واحمليط اهلادئ يف الطوارئ احلاسوبية

 (OECD) امليدان االقتصادي يف منظمة التعاون والتنميةو  (CICTE)األمريكية ملكافحة اإلرهاب 
فريق العمل املعين و  (NOG)الشبكات وجمموعات مشغلي  (RIR)ل اإلنرتنت املكاتب اإلقليمية لتسجيو 

، (M3AAWG)والربجميات اخلبيثة واالتصاالت املتنقلة املراسلة ب املتعلقة ستعمالاالمبكافحة إساءة 
، ينبغي إرسال مجيع هذه اجلهات . ونظراً ملستوى اخلربات التقنية املتاحة بشأن هذه املسألة لدىوغريها

ا وتقدمي إل إليها ثائق (االستبيانات والتقارير املرحلية ومشاريع التقارير النهائية وغريها)الو  بداء مالحظا
ا قبل تقدميها إىل جلنة الدراسات التابعة لقطاع تنمية االتصاالت للتعليق عليها واعتمادها.  مدخال
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 الصلة ببرامج مكتب تنمية االتصاالت 10

بتسهيل تبادل  3للهدف  1.3املتعلق بالناتج  تنمية االتصاالتملكتب  الربنامج التابعيقوم سوف 
، حسب االقتضاء، لتحقيق أهداف الربنامج وتلبية احتياجات الدول النواتجاملعلومات واالستفادة من 

 .األعضاء

 صلة ذات أخرى معلومات 11

- 
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 4/2املسـألة 

 ذ برامج المطابقة تقديم المساعدة إلى البلدان النامية لتنفي
 وقابلية التشغيل البيني

 المشكلةبيان الحالة أو  1

يوفر إدراج مسألة لتدرسها جلنة دراسات بقطاع تنمية االتصاالت حول هذا املوضوع وسيلة فّعالة 
) 2012 ،(ديب 76) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت والقرار 2014(ديب،  47 لتعزيز أهداف القرار

 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني.2010(غواداالخارا،  177 املية لتقييس االتصاالت والقرارللجمعية الع

وميكن للدول األعضاء وأعضاء قطاع تنمية االتصاالت مساعدة وتوجيه بعضهم البعض من خالل 
يت القضايا املتعلقة باملوضوعات ال يف إجراء الدراسات وإعداد أدوات لسد فجوة التقييس، واخلوض

القرارات املذكورة أعاله. وميكن لقطاع تنمية االتصاالت تسخري طاقة أعضائه لدراسة هذه  يف تأثري 
 القضايا اهلامة.

ات بسرعة املتميِّز العاملي االقتصاد ويف  تكنولوجيا جمال يف تيسِّرةامل احللول وبتنوُّع التكنولوجية التغريُّ
 تعمليمس لدى تكون أن يُتفهَّم االت،االتص وخدمات شبكات وبتقارب واالتصاالت املعلومات
 فيما طلعاتالت بعض) واملستهلكني والشركات، العامة، الكيانات( واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

ا، واخلدمات، للمنتجات البيين بالتشغيل يتعلق  .بيئياً  استدامتها وإمكانية وجود
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 مكان أي يف واخلدمات املنتجات استخدام نأما يتيسَّر لكي الصدد، هذا يف حامسة أمهية املهم ومن
 وإعداد تصميم تمي أن للخدمات، املوفِّرة اجلهة أو للمنَتجات الصانعة اجلهة عن النظر بصرف العامل، يف

 .املعايري ذه فاؤهاو  ُخيترب وأن الصلة، ذات املواصفات وسائر واألنظمة للمعايري وفقاً  واخلدمات املنتجات

تمع يبذهلا اليت اجلهود يف املطاف اية يف املسألةهذه  ستسهمو   املعايري من جمموعة ادالعتم الدويل ا
 التشغيل ليةوقاب املطابقة نظام أجهزة خالل من للبلدان، ميكن اإليكولوجي إذ للنظام راعيةاملاملنسَّقة 
ا من واالستيقان املنتجات مبراقبة أفضل حنو على تقوم أن البيين،  .أصلية أ

 اليت املعدات بني بنجاح التواصل إمكان أي البيين، التشغيل قابلية احتمال من املطابقة تقييمُ  ويزيد
 دَّمة تلّيب املق واخلدمات املنتجات كون  كفليَ  أنه ذلك إىل ويضاف. خمتلفة صانعة جهات تنتجها

 تعززت وبالتايل بارهااخت ارياجل املنتجات يف وثقتهم املستهلكني يقني يتعزز املطابقة وبتقييم. التطلعات
 الناحية من واملعدات النظم ثباتمن  قابلية التشغيل البيين، بفضل ،االقتصاد ستفيدفي التجارية البيئة

 .ذات الصلة ريفاتلتعا ويف تكاليفها يف ومن قابليتها الستيعاب التوسع ومن التخفيض التجارية

ما  يف تتمثل قتصاديةناحية االحسنات من ال البيين التشغيل وقابلية للمطابقة كان  ولئن  الفرص يزيدانأ
ماف التقنيةاحلواجز  إزالة يف ويسهمان التكنولوجيا ونقل التجارة عانويشجِّ  السوق يف  من يساعدان إ

 يسورة التكاليفوم متاحة جبعلها تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا خدمات نشر يف االجتماعية الناحية
 .اجلودة من جيد مبستوى اتسامها مع الناس جلميع

 منسَّقة للمطابقة نظماً  ريةكث  بلدان اعتمدت البيين التشغيل وقابلية املطابقة تؤتيها اليت املنافع ولزيادة
 لكنو . األطراف املتعدد توىاملس علىو  الثنائي املستوى علىو  الوطين املستوى على بيينال تشغيلال وقابلية
 البنية إىل قاراالفت مثل الكربى، املصاعب من عدد بسبب دبع ذلك تفعل مل النامية البلدان بعض

ن نذيلال التكنولوجي والتطوير الكافية/املناسبة التحتية  تكنولوجيا داتمع اختبار من ااميكِّ
 إىل قاراالفت مثل( املعدات هذه من اختباره مت قد يكون قد ما متييز أو تواالتصاال املعلومات
 ).املعتمدة املختربات
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 واخلدمات ياتوالتكنولوج يةتحتالالبىن  انتشار عسيسرِّ  األداءوعالية  ودةاجل عالية منتجات توفر إن
 اجلهاز عن وأ وجودهم مكان عن النظر بصرف املعلومات جمتمع النفاذ إىل للناس متيحاً  ا املرتبطة
 املعلومات تمع ةعامليال القمة اإليه تتوصل النتائج اليت تنفيذ يف ومسهماً  استخدامه خيتارون الذي

(WSIS). 

 املفوضني، بنياملندو  مؤمترات استناداً إىل نتائج املسألة هذه دراسة يف الشروع جيب الصدد هذا ويف
 قطاعو  االتصاالت تقييس وقطاع االتصاالت تنمية قطاع عن الصادرة والتوصيات والقرارات

 47 والقرار املفوضني املندوبني ؤمتر) مل2010ا، (غواداالخار  177 القرار سيما وال الراديوية االتصاالت
) 2012ديب،  يف املراَجع( 76 والقرار االتصاالت لتنمية العاملي لمؤمترل) 2014ديب،  يف املراَجع(
 ،الراديوية التصاالتمعية اجل) 2012(جنيف،  ITU-R 62 والقرار االتصاالت لتقييس العاملية لجمعيةل

 دوله طلب على بناءً  ضعتوُ  اليت لالتصاالت الدويل االحتاد الأعم خطة إطار غرار على وذلك
 :التالية األربع الدعامات حتدد اليتو  األعضاء،

 املطابقة؛ تقييم :1الدعامة  •

 البيين؛ التشغيل قابلية :2الدعامة  •

 القدرات؛ بناء :3الدعامة  •

 .رباتتخم إنشاء ىعل تشتمل البيين التشغيل وقابلية للمطابقة نظم وضع :4الدعامة  •

دورة  يف ادلالحت العام األمني قدمه الذي التقرير على إجيابية مالحظات االحتاد جملس أعضاء أبدى قدل
لس لعام  الوثيقة" (يينالب التشغيل وقابلية املطابقة برنامج بشأن احلالة وتقرير العمل خطة" 2013 ا

C13/24 )البيين لتشغيلا وقابلية باملطابقة املتصلة األنشطة بأمهية التنويه على جممعني ،))1 املراَجعة 
ال، هذا يف االحتاد به اضطلع الذي العمل دعم وعلى  .العمل اهذ مواصلة على االحتاد وحاّثني ا

 أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة  2

لقضايا هذه الدراسة ، وذلك قطاع تنمية االتصاالت يف 2 دراساتاللتدرسها جلنة سألة وضعت امل
الدول يه التأثري على االعتبار مبا ف يف اً االقتصادي للربامج املذكورة آنف ، مع وضع التأثرييلي والقيام مبا
 :وأعضاء القطاع األعضاء
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تقييم حتديد و بالتعاون الوثيق مع برنامج (برامج) مكتب تنمية االتصاالت ذات الصلة،  1.2
ما يتعلق بتطبيق في املناطقالفرعية أو  املناطقهها البلدان أو التحديات واألولويات واملشاكل اليت تواج

ملعدات بل تلبية االحتياجات اخلاصة بالثقة واملتعلقة مبطابقة اوسُ  توصيات قطاع تقييس االتصاالت
، وغري ذلك من قضايا متصلة، وحتديد القضايا احلرجة/ذات االتصاالتلتوصيات قطاع تقييس 

ا من أفضل املمارسات. ،املناطقالفرعية أو  ملناطقاالبلدان أو  يف األولوية  وحتديد ما يتصل 

بشرية الفنية والتدريب، وتنمية القدرات املؤسسية والواملعارف ميكن لنقل املعلومات كيف دراسة   2.2
 ليةاحلد من املخاطر املرتبطة باملعدات ذات اجلودة املنخفضة وقضايا قابز قدرة البلدان النامية على يتعز 

 هذا العمل. يف ال للمساعدةحو فعّ ودراسة أنظمة تبادل املعلومات على ن ،التشغيل البيين للمعدات

ذه األمور. 3.2  دراسة االجتاهات العاملية املتعلقة 

 املمارسات بأفضل املتعلقة واملعلومات ناتالبيّ  مجع سّيما وال املسألة، هذه لتنفيذ منهجية وضع 4.2
 حترزه الذي التقدم اعاةمر  مع البيين التشغيل وقابلية املطابقةبرامج  إلقامة ا يؤخذ ،حالياً  ا املعمول
 ؛الصدد هذا يف التصاالتاالحتاد الدويل ل قطاعات مجيع

 اإلقليمي التكامل تحسنيل البيين التشغيل وقابلية ملطابقةا نظمتنسيق ب لنهوضتصميم تقنيات ل 5.2
 الرقمية؛ الفجوة تقليصوبالتايل  ،ةيالتقييس سد الفجوة يف واملسامهة

 بشأن وإرشادات البلدان بني (MRA) املتبادل العرتافا اتفاقات وضع عن توفري معلومات 6.2
 تفاقات؛هذه اال روتدبُّ  لوضع الالزمة واإلجراءات املفاهيم

 قنس صداقيةم لضمان البيين التشغيل وقابلية املطابقة نظم وإدامة السوق مراقبة تقنيات 7.2
 .استدامته وإمكانية به املعمول املطابقة تقييم
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 الناتج المتوقع 3

 شىت دراسات عن تقارير (2014-2018) االتصاالت تنمية لقطاع التالية الدراسة فرتة يف تقدَّم أن جيب
 يوالتنظيم والتشريعي التقين اإلطار وصف منها وأمور البيين، التشغيل وقابلية باملطابقة املتصلة القضايا
 .البيين يلالتشغ وقابلية لمطابقةاملناسبة ل ربامجال بتنفيذ النامية البلدان لقيام سيلزم الذي

 :التالية النواتج حتقيق التحديد وجه علىويُنتظر 

 التشغيل وقابلية ملطابقةا لنظام التنظيميةالقانونية و و  التقنية اجلوانب بشأن منسقَّة توجيهية مبادئ ) أ 
 البيين؛

 البيين؛ التشغيل ةوقابلي املطابقة جماالت ختلفمب تُعىن خمتربات بإنشاء تتعلق جدوى ساتدرا )ب

 الصلة؛ ذات واإلجراءات املتبادل االعرتاف اتفاقات وضع إطار بشأن اتإرشاد )ج

 اإلقليمي وأ لوطينا املستوى على توضع البيين التشغيل وقابلية املطابقة نظم عن حالة دراسات ) د
 ملي؛العا وأ

 املناطق أو( املناطق يف ا املعمول البيين التشغيل وقابلية املطابقة نظم حال لتقييم منهجية وضع ) ه
 ؛)الفرعية

 .البيين تشغيلال وقابلية املطابقة برامج تنفيذ بشأن احلالة دراسات وتقارير اخلربات تقاسم ) و

 التوقيت 4
 .قطاع تنمية االتصاالت يف 2 دراساتالنة  تقارير مرحلية سنوية إىل جلميقدتينبغي  1.4

ائي إىل جلنة ميقدتينبغي  2.4  .قطاع تنمية االتصاالت يف 2دراسات ال تقرير 

 /الجهات الراعيةاالقتراح جهات 5
 العربية. والدول (Algérie Télécom) اجلزائر اتصاالت شركةو الواليات املتحدة 
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 دخالتالمُ  مصادر 6

 عضاء القطاع، واخلرباء ذوو الصلة.الدول األعضاء وأ 1)

 البلدان اليت استحدثت أنظمة إلدارة هذه األمور. يف دراسة اللوائح والسياسات واملمارسات 2)

 املنظمات الدولية األخرى ذات الصلة. 3)

 من املعلوماتو  البيانات جلمع واستقصاءات تقارير من يوجد ومبا التباملقابَ  االستعانةينبغي  4)
 علوماتامل إدارة خيص فيما املمارسات بأفضل املتعلقة اإلرشادات من شاملة جمموعة زإجنا أجل

 نظماتامل من ملقدمةا املواد استخدام أيضاً  وينبغي. البيين التشغيل وقابلية باملطابقة املتعلقة
 بغية لعملا أفرقة ومن الصانعة اجلهات ومن االتصاالت حبوث مراكز ومن تالتصاالل اإلقليمية

 قطاع اتدراس جلان مع الوثيق التعاون األمهية والبالغ الالزم ومن. العمل يف االزدواج اديتف
 اراختب بشأن املشرتك وفريق نشاط التنسيق 11 الدراسات جلنة ماسي ال االتصاالت، تقييس
 العتماد الدولية املنظمة مثل( األخرى املنظماتومع  (JCA-CIT) البيين التشغيلقابلية و  املطابقة

 الكهرتقنية نةواللج القياسي، للتوحيد الدولية واملنظمة العاملي، االعتماد ومنتدى املختربات،
 ضمن ا لعاملضطَ  األنشطةسائر و  البيين، التشغيل وقابلية املطابقة أنشطة يف الضالعة) الدولية
 .االتصاالت تنمية قطاع
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 الجمهور المستهَدف 7

 1البلدان النامية تقدمةالبلدان الم الجمهور المستهَدف

 نعم نعم سياسات االتصاالت واضعو
 نعم نعم منظمو االتصاالت

 نعم نعم /املشغلوناخلدمات مقدمو
 نعم نعم املصنعون

 نعم نعم النهائيون املستعملون/املستهلكون
 نعم نعم تجاريةال االحتاداتذلك  يف مبا، املعايريمنظمات وضع 

 نعم نعم االختبار خمتربات
 نعم نعم هيئات إصدار الشهادات

 من تحديداً الذي سيستخدم الناتج - الجمهور المستهَدف أ ) 

املدراء من و  السياسات والقراراتواضعي من مستعمليه ج، سيكون السواد األعظم من تتبعاً لطبيعة النا
ت املعنية بوضع املعايري اواملختربات واملنظملدى اهليئات التشغيلية األعلى إىل املستوى  املتوسطاملستوى 

ان املتقدمة البلد يف التنظيمية والوزاراتوهيئات إصدار الشهادات ووكاالت أحباث السوق واهليئات 
 وميكن أيضًا ملديري املطابقة لدى مصّنعي املعدات واملسؤولني عن والبلدان النامية وأقل البلدان منواً.

 تركيب األنظمة استعمال الناتج للعلم.

 رائق المقترحة لتنفيذ النتائجالط )ب

من خالل التقارير املؤقتة والنهائية لقطاع تنمية االتصاالت. وسوف يوفر ذلك املسألة ستوزع نتائج 
للحصول على حتديثات دورية لألعمال املنفذة، وكذلك وسيلة للجمهور كي يقدم وسيلة للجمهور 

قطاع تنمية االتصاالت  يف 2 دراساتالة من جلن من املعلومات مدخالت و/أو يطلب توضيحاً/مزيداً 
 لو احتاج إليها.

  
                                            

 (LLDC)والبلدان النامية غري الساحلية  (SIDS)الصغرية النامية والدول اجلزرية  (LDC)تشمل أقل البلدان منوًا   1
ا مبرحلة انتقالية.  والبلدان اليت متر اقتصادا
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 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية 8
(مع تقدمي  ربع سنواتأل دراسة متتدنطاق جلنة دراسات على مدى فرتة  يف سيتم تناول هذه املسألة

اء وأعضاء ن يتيح للدول األعض)، وسيقوم املقرر ونوابه بإدارة املسألة. ومن شأن ذلك أاملؤقتةالنتائج 
م والدروس   البيين.لية التشغيل وقابتقييم املطابقة وإقرار النمط  بشأناملستفادة القطاع املسامهة خبربا

 والتعاون التنسيق 9
 ق مع:هذه املسألة إىل التنسيتتناول ستحتاج جلنة دراسات قطاع تنمية االتصاالت اليت  1.9

 ؛11، وخصوصاً جلنة الدراسات قطاع تقييس االتصاالت يف جلان الدراسات ذات الصلة -
 ؛ادلالحتمكتب تنمية االتصاالت واملكاتب اإلقليمية  يف جهات االتصال ذات الصلة -
 ؛مكتب تنمية االتصاالت يف أنشطة املشاريع ذات الصلة يمنسق -
 ؛(SDO)وضع املعايري املنظمات املعنية ب -
ذلك منظمات ومعامل االختبار ومنظمات االعتماد، وغريها)  يف هيئات تقييم املطابقة (مبا -

 ؛واحتادات الصناعة
 ؛ني النهائيني/املستعملنياملستهلك -

ال يف اخلرباء -  .هذا ا

 الصلة ببرامج مكتب تنمية االتصاالت 10
 ؛االتصاالت ) للمؤمتر العاملي لتنمية2014ديب،  يف املراَجع( 47القرار  أ ) 

 ؛للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت )2012ديب،  يف املراَجع( 76القرار  ب)

 ؛للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت )2012ديب،  يف املراَجع( 44القرار  ج)

 .))1(املراجعة  C13/24خطة عمل املطابقة وقابلية التشغيل البيين (الوثيقة  يف 4و 3الدعامتان  د )
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 مشغلنيت اليت تستهدف تنمية القدرات البشرية وتقدمي املساعدة للصالت بربامج مكتب تنمية االتصاال
الربامج املتعلقة باملطابقة و  البلدان النامية وأقل البلدان منواً، وبالربامج اليت تتعامل مع املساعدة التقنية يف

 وقابلية التشغيل البيين.

 صلة ذات أخرى معلومات 11

 .لةاملسأ هذه دراسة فرتة أثناءحسبما يتضح 
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 5/2املسـألة 

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استعمال
 من آثارها والتصدي لها تخفيفاللكوارث و ل التأهب أجل من

 المشكلةأو  بيان الحالة 1
 السياق: 1.1

 بالغ الً شاغ تظل اليتو  الكوارث الطبيعية والكوارث الناجتة عن أفعال البشر اليت وقعت مؤخَّراً، أ ) 
 األعضاء؛ الدول شواغل من األمهية

 دعم استخدام يف منذ وقت طويل لالتصاالت الدويل الحتادالدور الذي يؤديه ا ب)
 آثارها نم والتخفيف للكوارث التأهب بغية واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

ا؛ يف والتصدي هلا وحتقيق التعايف  أعقا

 ستوىامل لىع أم اإلقليمي ستوىامل على سواء اخلربات، املعلومات بشأن وتبادل التعاون أمهية ج)
 اإلقليمي؛و  الوطينالصعيدين  على التأهب دعم بغية العاملي،

 كذل يف مبا ،املنصرمة الدراسة فرتة يف 1/2-22 املسألة على العملحققها  اليت املمتازة النتائج د )
 اإلنرتنت لىع إلكرتونياً  ا يُنتَفع أدوات عةجممو  ووضعجتميع الكثري من دراسات احلاالت 

 .الطوارئ اتصاالت بشأن وكتيب

 نصوص توفر معلومات أساسية: 2.1
 دوربشأن للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ) 2014، ديب يف املراَجع( 34القرار  ) أ 

 ويف حبدوثها ركاملب واإلنذارالتأهب للكوارث  ات واالتصاالت يفاملعلوم تكنولوجيا/االتصاالت
ات دعم تقدمي املساعد ويف ،هلا والتصدياإلنقاذ واإلغاثة والتخفيف من آثارها  عمليات
 اإلنسانية؛

 (ب) و(ج) الفقرتني الفرعيتني يف برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات، الذي يقر وحيدد ب)
جمال  يف د استعمال االتصاالتمنه العديد من العناصر اهلامة اليت يتعني تناوهلا عن 91 من الفقرة

 التنبؤ بالكوارث واستشعارها والتخفيف من آثارها؛
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للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية بشأن جوانب االتصاالت  (Rev.WRC-12) 646القرار  ) ج
 حاالت الكوارث؛ يف املتعلقة حبماية اجلمهور واإلغاثة

) ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن االتصاالت/تكنولوجيا 2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 36القرار  ) د
 خدمة املساعدات اإلنسانية؛ يف واالتصاالت املعلومات

) ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن استعمال 2010غواداالخارا،  يف املراَجع( 136القرار  ) ه
ت اخلاصة حباالعمليات الرصد واإلدارة  يف املعلومات واالتصاالت االتصاالت/تكنولوجيا
 ا؛من آثارها واإلغاثة عند وقوعه اإلنذار املبكر والوقاية والتخفيف ويف الطوارئ والكوارث،

للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية بشأن موارد االتصاالت  (Rev.WRC-12) 644القرار  ) و
 وعمليات اإلغاثة؛آثار الكوارث الراديوية الالزمة لإلنذار املبكر وختفيف 

للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية بشأن مبادئ توجيهية بشأن  (Rev.WRC-12) 647القرار  ) ز
 حاالت الطوارئ والكوارث؛ يف اإلغاثةمن أجل اتصاالت إدارة الطيف 

للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية بشأن استعمال االتصاالت  (Rev.WRC-12) 673القرار  ح)
 قات رصد األرض مثل التنبؤ بالكوارث ورصد آثار تغّري املناخ.تطبيالراديوية من أجل 

 أحكام أخرى: 3.1

يتعلق بقاعدة  الذي االتصاالت الراديوية) جلمعية 2012(جنيف،  ITU-R 53-1القرار  أ ) 
حاالت الطوارئ واليت يعمل على احلفاظ عليها مكتب  يف الرتددات املستعملة بيانات

 االتصاالت الراديوية؛
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هية يتعلق مببادئ توجيالذي معية االتصاالت الراديوية جل )2012(جنيف،  ITU-R 55-1القرار  ب)
إلغاثة بشكل والتخفيف من آثارها واواستشعارها التنبؤ بالكوارث  يف إلدارة االتصاالت الراديوية

 متعاضد ومتعاون داخل االحتاد ومع املنظمات األخرى خارج االحتاد؛

توصى بأن تدرج اإلدارات خدمات اهلواة اليت  لقطاع تنمية االتصاالت ITU-D 13-2التوصية  ج)
ل خلدمات االيت تعرتض االستعمال الفعّ  ضمن خططها الوطنية للكوارث وأن حتد من العوائق

 اتصاالت الكوارث وأن تضع مذكرات تفاهم مع منظمات اهلواة ومنظمات اإلغاثة يف اهلواة
 حاالت الكوارث؛ يف

يم جتهيزات لتسهيل تعمتوجيهاً تقدم اليت الراديوية  لقطاع االتصاالت ITU-R M.1637 التوصية ) د
 ملي؛حاالت الكوارث والطوارئ على الصعيد العا يف اإلغاثة يف االتصاالت الراديوية املستعملة

يتضمن معلومات عن بعض الذي  الراديوية لقطاع االتصاالت ITU-R M.2033التقرير  ) ه
 حاالت الكوارث؛ يف مت تعيينها لعمليات اإلغاثةاليت  ،أجزاء منها ،النطاقات أو

الطوارئ  حاالت يف املخطط الدويل لألفضلية(لقطاع تقييس االتصاالت  ITU-T E.106التوصية  ) و
خدمة اتصاالت الطوارئ ( ITU-T E.107 والتوصية )الكوارثحاالت  يف لعمليات اإلغاثة

(ETS) ليات التنفيذ الوطنية لرتقيم اخلدمةوإطار التوصيل البيين لعم ETS،(  تتعلقان باستعمال و
 كوارث.وال حاالت الطوارئ يف عمليات اإلغاثة يف السلطات الوطنية لالتصاالت العمومية

 بعين االعتبارجوانب تؤخذ  4.1

ية ممكتب تنمية االتصاالت واملكاتب اإلقليإطار برنامج (برامج)  يف العمل التكميلي اجلاري أ ) 
 اد؛االحت يف لتقدمي املساعدة بشأن اتصاالت الكوارث/اتصاالت الطوارئ للدول األعضاء
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أنشطة الفريق املشرتك بني القطاعات املعين باتصاالت الطوارئ، الذي يعد مبثابة آلية داخلية  ب)
 ألمانة االحتاد لضمان التنسيق بني مجيع أنشطة األمانة بشأن اتصاالت الطوارئ؛

توفري  يف عضاء قطاعات االحتاد واملنظمات الدولية واإلقليمية وغري احلكومية ذات الصلةدور أ ج)
لوجيا جمال االتصاالت/تكنو  يف بناء القدرات يف واملساعدةالتجهيزات واخلدمات واخلربات 

عامل أمجع، ال يف الكوارث دعمًا ألنشطة اإلغاثة وحتقيق التعايف إثرواالتصاالت املعلومات 
 ؛(ICE)حاالت الطوارئ  يف عرب إطار االحتاد الدويل لالتصاالت للتعاون الدويلوخباصة 

الذي يشارك فيه  (WGET)العمل اجلاري لفريق عمل األمم املتحدة املعين باتصاالت الطوارئ  د )
خدمة  يف االحتاد الدويل لالتصاالت لتسهيل استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات

 ة؛املساعدات اإلنساني

ومنظمة الطريان املدين الدويل  (IMO)العمل اجلاري الذي تقوم به املنظمة البحرية الدولية  ) ه
(ICAO)  واالحتاد الدويل لالتصاالت واملتعلق بالبحث واإلنقاذ وإنذارات االستغاثة والذي ميكن

 تطبيقه على أطر إدارة اتصاالت الكوارث؛

جمال  يف االحتاد الدويل لالتصاالت عمل ييسِّرها اليت واملنتديات العمل وورشأن املنشورات  ) و
 لتأهبا االحتاد على يف األعضاء الدول قدرات لتعزيزتوفِّر املعلومات اتصاالت الطوارئ 

 ؛وقوعها عند واإلغاثة آثارها، وختفيف ،للكوارث

ا يف تزال البلدان النامية ال ز ) حاالت  يف التتصاجمال إدارة اال يف حاجة إىل الدعم لتطوير خربا
 الكوارث؛
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 نةوجل اإلقليمية املكاتب مع بالتنسيقتنمية االتصاالت، لقطاع  5 إطار اهلدف يف ميكن ح)
مساعدة وتوجيه البلدان النامية من أجل  يف االستمرار ،االتصاالت تنمية لقطاع 2 الدراسات

غري قضية التكيف مع تول وضع خطط شاملة إلدارة الكوارث وإقامة مراكز لإلنذار املبكر وتنا
 ؛املناخ والنهوض بالتعاون اإلقليمي والدويل وقت الكوارث عرب جهود منسقة

معظم احلاالت تعزيز مشاريع تنمية االتصاالت/تكنولوجيا  يف ويضاف إىل ذلك أنه ميكن )ط
املعلومات واالتصاالت اجلاري منها واملخطط له تلبية ملتطلبات اتصاالت الطوارئ ودعماً 

 عمليات اإلغاثة وحتقيق التعايف؛ل

ال عالوة على ذلك، هناك حاجة إىل مزيد من املعلومات عن االستعمال الفعّ  ي)
لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتأهب للكوارث والتصدي هلا وحتقيق التعايف 

دارة الكوارث، إ سبل دمج النظم والبىن التحتية القائمة ضمن أطر يف ذلك النظر يف إثرها، مبا
ى ضمان ، وسبل املساعدة علالكوارث أعقاب يف واخلدمات للنظم السريع النشر تيسري سبلو 

 القدرات االحتياطية للشبكات والُبىن التحتية وصمودها إزاء الكوارث الطبيعية.

 أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة  2

غية التصاالت األرضية والفضائية واملدجمة بمواصلة دراسة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات وا 1.2
صدي االستفادة من التطبيقات ذات الصلة للتنبؤ بالكوارث واستشعارها والت يف مساعدة البلدان املتضررة

ضمان  ويف لتنفيذابشأن  ذلك مراعاة أفضل املمارسات/املبادئ التوجيهية يف هلا واإلغاثة عند وقوعها، مبا
 تنفيذها. النشر السريع للتكنولوجيا ذات الصلة ومن تية متكِّن منيئة بيئة تنظيمية مؤا
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 والتصدي ثارهاآ وختفيف للكوارث التأهب جمال يف احلاالت ودراسات الوطنية اخلربات مجع مواصلة 2.2
 .ينهاب املشرتكة املواضيع وتدارس الكوارث،حاالت  يف التصاالتل الوطنية اخلطط ووضع هلا

 املتخصصة املنظمات وسائر القطاعات وأعضاء اإلدارات به تسهم لذيا الدور دراسة 3.2
 تكنولوجيا/لالتصاالت الفّعال واالستخدام الكوارث إدارة مع التعامل يف يتعاونون إذ املصلحة وأصحاب
 .واالتصاالت املعلومات

 استعمال رأط أو الكوارث إلدارة والوطنية اإلقليمية اخلطط وضع جمال يف املمارسات أفضل تطوير 4.2
 اإلنسان، صنع من واليت الطبيعية الكوارث حاالت يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

 واملكاتب صاالت،االت تنمية ملكتب الصلة ذات الربامج به تقوم ما مع بالتنسيق العملو  الطوارئ حاالت أو/و
 .الشركاء وسائر اإلقليمية،

 معجتُ  موادو  سديدة مبعلومات على اإلنرتنتاملتاحة  اإللكرتونية اتاألدو  جمموعة حتديث مواصلة 5.2
 .الدراسة فرتة خالل

 الناتج المتوقع 3

املذكورة أعاله  كل خطوة من اخلطوات يف شكل تقرير أو تقارير عن نتائج العمل يف املتوقعسيكون الناتج 
القيام  اً أيض النواتج عداد يف كوني أن وميكنأكثر، حبسب االقتضاء.  واحدة أو إىل جانب توصية

 من يلزم قد ما لك  ووضع على اإلنرتنت،املتاحة  اإللكرتونية األدوات موعة حتديثاتبانتظام بإعداد 
 من تصاالتواال املعلومات تكنولوجيات/االتصاالتلتنفيذ  دعماً  إضافية توجيهية مبادئ أو أدوات
 .الكوارثحاالت  إدارة أجل

 التوقيت 4

 لقطاع تنمية االتصاالت. 2ن تقدَّم تقارير مرحلية سنوية إىل جلنة الدراسات ينبغي أ 1.4

ينبغي أن تقدَّم مشاريع التقارير النهائية، وكل ما قد يُرفع من مشاريع توصيات/مبادئ توجيهية  2.4
 غضون أربع سنوات. يف التابعة لقطاع تنمية االتصاالت 2 مقرتحة، إىل جلنة الدراسات
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يق املقرر بالتعاون مع الربنامج ذي الصلة (الربامج ذات الصلة) ملكتب تنمية يعمل فر  3.4
االت، واملسائل ذات الصلة لقطاع تنمية االتص اإلقليمية واملبادرات اإلقليمية املكاتباالتصاالت و 

 االتصاالت. املناسب مع قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس ويضمن

 غضون أربع سنوات. يف تنتهي أنشطة فريق املقرر 4.4

 /الجهات الراعيةحا قتر جهات اال 5

 من خالل اقرتاح من البلدان األمريكية.املعدَّلة ُقدِّم النص اجلديد هلذه املسألة 

 الُمدخالتمصادر  6

يُتوقع وصول مسامهات من الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني، ومن الربنامج ذي الصلة (الربامج 
كتب تنمية االتصاالت وجلان الدراسات ذات الصلة لقطاع االتصاالت الراديوية وقطاع ذات الصلة) مل

من مسائل قطاع تنمية االتصاالت. وتشجَّع املنظمات الدولية تقييس االتصاالت، وكل مسألة ذات صلة 
ات خلرب على تقدمي مسامهات تتعلق با حاالت الكوارث والطوارئ يف واإلقليمية املسؤولة عن االتصاالت

وأفضل املمارسات. كما ُحيّبذ االستعمال الكثيف لتبادل املعلومات عرب املراسالت والتواصل اإللكرتوين 
 على اإلنرتنت لتوفري مصادر أخرى للُمدخالت.

 الجمهور المستهَدف 7

 من تحديداً الذي سيستخدم الناتج -الجمهور المستهَدف  أ ) 

البلدان املتقدمة والبلدان  يف لدى املشغلني واملنظمني،العايل إىل  املتوسطستكون فئة املديرين من املستوى 
 النامية، املستخدم الرئيسي للنواتج، وذلك حبسب طبيعة الناتج.
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 1البلدان النامية البلدان المتقدمة الجمهور المستهَدف
 نعم نعم سياسات االتصاالت واضعو

 نعم نعم منظمو االتصاالت
 نعم نعم نلو شغاملاخلدمات /مقدمو 
 نعم نعم املصنعون

 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج ب)

من املقرر توزيع نتائج تناول هذه املسألة من خالل تقارير صادرة عن قطاع تنمية االتصاالت، أو حسبما 
 يُتفق عليه خالل فرتة الدراسة من أجل تناول املسألة بالدراسة.

 و القضيةالطرائق المقترحة لتناول المسألة أ 8
 مع( واتسن أربع املمتدة الدراسات فرتة مدى على دراسات جلنة إطار يف املسألة تناول سيجري
 القطاع اءوأعض األعضاء الدول ذلك نوسيمكِّ . للمقرر ونواب مقرر وسيديرها ،)مرحلية نتائج تقدمي
 .الطوارئ باتصاالت يتعلق فيمااملستفادة والدروس  ماخبرب  اإلسهام من

 والتعاون نسيقالت 9
 سيتعنيَّ على جلنة دراسات قطاع تنمية االتصاالت اليت تتناول هذه املسألة، أن تنسق عملها مع:

 االتصاالت تنمية لقطاع الصلة ذات املسائل –

 االتصاالت تنميةملكتب  الصلة ذات الربامج –

 اإلقليمية املكاتب –

 س االتصاالت ذات الصلةجلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقيي –

  
                                            

والبلدان  (SIDS)والدول اجلزرية الصغرية النامية  (LDC)يشمل مصطلح "البلدان النامية" أيضًا أقل البلدان منوًا  1
ا مبرحلة انتقاليةاليت  والبلدان (LLDC) النامية غري الساحلية  .متر اقتصادا



 657 المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 

 (WGET)حاالت الطوارئ  يف فريق العمل املعين باالتصاالت –

 شأن املسألة. يف الدولية واإلقليمية والعلمية ذات االختصاص املنظمات –

 معلومات أخرى ذات صلة 10
 كل ما ميكن أن يظهر أثناء فرتة دراسة هذه املسألة.
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 6/2املسـألة 

 تغير المناخو  ا المعلومات واالتصاالتتكنولوجي

 المشكلةأو  بيان الحالة 1

برزت قضية تغّري املناخ هاجسًا عاملياً، وهي تتطلب تعاونًا عامليًا من جانب مجيع األطراف املعنية، وال 
موعة األضعف من البلدان حيال تغري املناخ) وتسعى املبادرات الدولية  سيما البلدان النامية (وهي ا

ال إىل  يف املعلومات  التنمية املستدامة وحتديد السبل والوسائل اليت ميكن فيها لتكنولوجياتحتقيق هذا ا
 عاملياً. (GHG) غازات االحتباس احلراريهذا التغّري املناخي واحلد من جممل انبعاثات رصد واالتصاالت 

ة اجلوانب دراس يف دراسات الرائدةاالحتاد هي جلنة ال يف لقطاع تقييس االتصاالت 5جلنة الدراسات و 
ذلك  يف البيئية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتعلقة بالظواهر الكهرمغنطيسية وتغري املناخ، مبا

منهجيات التصميم للحد من اآلثار البيئية مثل عمليات إعادة التدوير املتصلة مبرافق تكنولوجيا املعلومات 
ا،  هي )العلمية اخلدمات(لقطاع االتصاالت الراديوية  7 جلنة الدراسات كما أن  واالتصاالت، ومعدا
 الدراسات املتعلقة باستعمال التكنولوجيات واألنظمة والتطبيقات الراديوية يف جلنة الدراسات الرائدة

 البيئة وتغري املناخ والتنبؤ بتغري املناخ.رصد  يف

تصاالت وصيات قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االويف هذا الصدد ينبغي االستناد إىل نتائج قرارات وت
للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت ) 2012، ديب يف املراَجع( 73 الراديوية، وخصوصًا القرار

 املسألة. ، لدراسة هذهمتر العاملي لالتصاالت الراديويةللمؤ  (Rev.WRC-12) 673 والقرار
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 أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة  2

ار هذه املسألة. ويُتوقع إط يف وتتعدد القضايا اليت سيتناوهلا األعضاء خالل السنوات األربع القادمة تتنوع
 :هلدف من هذه املسألةحتقيق ا يف للخطوات التالية اليت تُقرتح دراستها أن تنهض بدور كبري مستقبالً 

ق مع الربنامج التعاون الوثيحتديد االحتياجات اإلقليمية للبلدان النامية من هذه التطبيقات ب أ ) 
 .االتصاالت (الربامج) التابعة ملكتب تنمية

أفضل الرباهني واملعلومات فيما يتعلق بوخصوصًا جلمع وضع منهجية لتنفيذ هذه املسألة،  ب)
خفض  يف بشأن كيف ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تساعداملمارسات الراهنة 

ال يف مع مراعاة التقدم احملرز (GHG) تباس احلرارياالحجممل انبعاثات غازات   هذا ا
 .االحتاد يف قطاعي التقييس واالتصاالت الراديوية يف

نفيذ القرار ت يف تغري املناخ، كما جرى حتديده يف الدور الذي يؤديه رصد األرض يف النظر ج)
673 (Rev.WRC-12) دف د األرض) (استعمال االتصاالت الراديوية من أجل تطبيقات رص

تعزيز معرفة البلدان النامية وفهمها الستخدام التطبيقات ذات الصلة واالستفادة منها فيما يتعلق 
 .بتغري املناخ

مدها التوصيات ذات الصلة اليت اعتمن أجل تنفيذ وضع مبادئ توجيهية ألفضل املمارسات  د )
رصد ) من حيث 2012، ديب يف املراَجع( 73 قطاع تقييس االتصاالت نتيجًة لتنفيذ القرار

 44القرار  يف تغّريات املناخ واحلد من آثار تغّري املناخ على السواء باتباع خطة العمل الواردة
 .هلذا القرار 4و 3و 2و 1) وخاصة الربامج 2012، ديب يف املراَجع(
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 الناتج المتوقع 3

مراعاة  ل خطوة حمددة أعاله، معشكل تقرير عن نتائج العمل املنجز بالنسبة لك يف سيأيت الناتج
االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية. ومن النواتج األخرى تنظيم ورش عمل وحلقات دراسية من أجل 

ان الدراسات قطاع تنمية االتصاالت وبالتشاور مع جل يف البلدان النامية، فيما يتعلق بالربنامج ذي الصلة
 .تصاالت الراديويةواالتقييس االتصاالت قطاعي  يف ذات الصلة

 التوقيت 4

، التاليةلسنة لعمل لاسيصدر الناتج سنوياً. وسيجري حتليل ناتج السنة األوىل وتقييمه بغية حتديث 
 .2017اية عام  . وموعد التقرير النهائي هو2016عام  يف سيصدر تقرير مرحليو . وهكذا دواليك

 الجهات الراعية/جهات االقتراح 5

 .على املسألة 2014ي لتنمية االتصاالت لعام املؤمتر العاملوافق 

 مصادر الُمدخالت 6

 :يُتوقع ورود مسامهات من

 :الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني إليه، فضًال عن مدخالت من

برامج مكتب تنمية االتصاالت ذات الصلة وال سيما مبادرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  أ ) 
 .خ اليت مت تنفيذها بنجاحبشأن تغّري املنا 

 .وضوعالصلة و/أو ورش العمل املعنية باملحتددها االستبيانات ذات االحتياجات اإلقليمية اليت  ب)

 .التصدي لتغري املناخ يف خطط عمل إقليمية و/أو وطنية و/أو النتائج احملققة ج)
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هذا  يف تصاالت الراديويةجلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وقطاع اال يف التقدم احملرز د )
ال، وال  التنسيق املشرتك بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري نشاطسيما نتائج  ا

 .(JCA-ICTCC) املناخ

، وأي مبادرة (IPCC) التقدم الذي أحرزه الفريق احلكومي الدويل لألمم املتحدة املعين بتغري املناخ ه )
 .مماثلة (مبادرات) أخرى

 هور المستهَدفالجم 7

 1النامية البلدان المتقدمة البلدان الجمهور المستهَدف

 نعم نعم سياسات االتصاالت واضعو
 نعم نعم منظمو االتصاالت

 نعم نعم مقدمو اخلدمات/املشغلون
 نعم نعم املصنعون

 من تحديداً الذي سيستخدم الناتج - الجمهور المستهَدف أ ) 

والدول  (LDC) لبلدان املتقدمة والنامية على السواء، خاصة أقل البلدان منواً سيستعمل ناتج هذه املسألة ا
ا  (LLDC) والبلدان النامية غري الساحلية (SIDS) اجلزرية الصغرية النامية والبلدان اليت متر اقتصادا

 انتقالية. مبرحلة

 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج ب)

 .2يف إطار جلنة الدراسات 

  
                                            

 (LLDC) والبلدان النامية غري الساحلية (SIDS) والدول اجلُُزرية الصغرية النامية (LDC) شمل أقل البلدان منواً ت  1
ا مبرحلة  انتقالية. والبلدان اليت متر اقتصادا
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 ئق المقترحة لتناول المسألة أو القضيةالطرا 8
دراسات مع مسائل ال من الضروري التنسيق بشكل وثيق مع برامج قطاع تنمية االتصاالت، وكذلك

ليت اقطاع االتصاالت الراديوية  يف قطاع تنمية االتصاالت ومع جلان الدراسات يف األخرى ذات الصلة
لقطاع تقييس  5 الدراساتوجلنة  بشأن تغري املناخ املعلومات واالتصاالت تكنولوجياتتناول موضوع 

 .االتصاالت

 ؟ما هي الطريقة أ ) 

 يف إطار جلنة دراسات: 1)
    مسألة (تدرسها جلنة دراسات على مدى عدة سنوات) -

 يف إطار األنشطة املعتادة ملكتب تنمية االتصاالت: 2)
          الربامج -
          املشاريع -
        الستشاريوناخلرباء ا -

 منظمات إطار يف يرجى وصفها (مثًال على الصعيد اإلقليمي؛ -سبل أخرى  3)
      أخرى؛ باالشرتاك مع منظمات أخرى؛ إخل.)

 ما السبب؟ ب)
أعمال ونواتج مسائل الدراسة هذه وزيادة التعاون بني مكتب تنمية  يف لضمان عدم االزدواجية

 األخرى. األمم املتحدةخرين وأعضاء القطاع ووكاالت االتصاالت وقطاعي االحتاد اآل

 والتعاون التنسيق 9
 األنشطة العادية لقطاع تنمية االتصاالت؛  ‒

 املسائل أو القضايا األخرى اليت تدرسها جلان الدراسات؛  ‒

 املنظمات اإلقليمية حسب االقتضاء؛  ‒

 .االحتاد يف القطاعني اآلخرين يف األعمال اجلارية ‒
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 الصلة ببرامج مكتب تنمية االتصاالت 10

 .5للهدف  1.5الناتج 

 معلومات أخرى ذات صلة 11
 حتَدد الحقاً أثناء تنفيذ هذه املسألة.
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 7/2املسـألة 

 بالتعرض البشري المتعلقةاالستراتيجيات والسياسات 
 للمجاالت الكهرمغنطيسية

 المشكلةبيان الحالة أو  1

االت الكهرمغنطيسية  (10)العشر شهدت السنوات  األخرية انتشاراً سريعاً للغاية ملصادر خمتلفة من ا
تمعات احلضرية والريفية تصاالت. جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واال يف اليت ختدم حاجات ا

اخلدمة وتوسيع ودة جويعزى هذا االنتشار السريع إىل املنافسة القوية والزيادة املستمرة للحركة ومتطلبات 
 .تغطية الشبكة واستحداث تكنولوجيات جديدة

 .وسبَّب هذا االنتشار قلقاً من آثاره احملتملة على صحة األفراد من جراء التعرض لالنبعاثات لفرتة طويلة

م ال يتلقون أي معلومات عن عملية نشر هذه املنشآت؛ مما يتزايد و  قلق الناس ويتفاقم لشعورهم بأ
رة الشكاوى اليت تصل إىل املشغلني واهليئات احلكومية املسؤولة عن االتصاالت يفسر كث

 .الراديوية/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ن بثقة الناس، ينبغي استكمال األعمال اليت إىل أن استمرار نظراً و  ريها جتتطور االتصاالت الراديوية ير
لقطاع  5اع االتصاالت الراديوية وجلنة الدراسات لقط 1 للجنة الدراسات ةالتابع 1C العمل فرقة

اغل بشأن الشو للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت  72 االتصاالت لالحتاد وفقاً ألحكام القرار تقييس
املتصلة بالقياس فيما خيص التعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية، بدراسة آليات التنظيم 

دف توعية السكان وإعالمهم وتسهيل نشر وتشغيل نواالتصاالت املختلفة اليت تطورها  ظم البلدان 
 .االتصاالت الراديوية
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 أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة  2

 :ينبغي دراسة املواضيع التالية

جتميع وحتليل السياسات التنظيمية املتعلقة بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية اليت  أ ) 
ا أو  مواقع االتصاالت الراديوية ونظم االتصاالتبإنشاء يذها للرتخيص تنف جتري دراسا

 .الكهرباءاملعتمدة على خطوط 

االت الكهرمغنطيسية  ب) وصف اسرتاتيجيات أو طرائق توعية السكان وإعالمهم بشأن آثار ا
 .الناشئة عن نظم االتصاالت الراديوية

 .لشأنهذا ا يف مارساتاملوأفضل  اقرتاح مبادئ توجيهية ج)

 الناتج المتوقع 3
ا أن تساعد الدول األعضاء  أ )  تقرير يقدم إىل الدول األعضاء ويعرض خطوطاً توجيهية من شأ

 .اهليئات التنظيمية تواجههاعلى حل املشاكل املماثلة اليت 

فضل توجيهية عن طرائق توعية السكان، إىل جانب أ مببادئالتقرير اهليئات التنظيمية  يزود ب)
 .هذا الشأن يف ارسات املستمدة من خربات البلداناملم

 التوقيت 4

اء هذه الدراسة. ويُ 2015عام  يف سيقدم تقرير مؤقت إىل جلنة الدراسات حيث  2017عام  يف قرتح إ
ائي يتضمن اخلطوط التوجيهية  .يقدم تقرير 

 جهات االقتراح/الجهات الراعية 5

 .الدول األعضاء
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 دخالتمصادر المُ  6
 أعضاء القطاعات؛و  لدول األعضاءا –

 قليمية؛اإلنظمات امل –

 ؛قطاعات االحتاد –

 منظمة الصحة العاملية؛ –

 ؛(ICNIRP) اللجنة الدولية للحماية من اإلشعاع غري املؤين –
 ؛(IEEE)مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات معهد  –
 .مكتب تنمية االتصاالت يف التنسيق ومسؤول –

 فالجمهور المستهدَ  7

 من تحديداً الذي سيستخدم الناتج - الجمهور المستهَدف أ ) 

 1البلدان النامية البلدان المتقدمة الجمهور المستهَدف

جماالت االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  يف أصحاب القرار
 احمللية والسلطاتواالتصاالت، 

 نعم نعم

 نعم عمن هيئات تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 نعم نعم مقدمو اخلدمات/املشغلون

 نعم نعم /موردو التجهيزاتالبناءهيئات 
 نعم نعم املستهلكون

 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج ب)
هذه املسألة من خالل تقارير صادرة عن قطاع تنمية االتصاالت أو طبقًا ملا يتم االتفاق توزع نتائج 

 تناول املسألة بالدراسة.عليه خالل فرتة الدراسة من أجل 

 
                                            

 (LLDC) والبلدان النامية غري الساحلية SIDS)( والدول اجلُُزرية الصغرية النامية (LDC) شمل أقل البلدان منواً ت 1
ا مبرحلة  انتقالية. والبلدان اليت متر اقتصادا
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 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية 8
ات مسائل الدراسة األخرى ذمن الضروري التنسيق عن كثب مع برامج قطاع تنمية االتصاالت، ومع 

جمال تكنولوجيا  يف الصلة بقطاع تنمية االتصاالت وجلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تعمل
 .لقطاع تقييس االتصاالت 7و 5واالتصاالت من أجل تغري املناخ ومع جلنيت الدراسات ات املعلوم

 ما هي الطريقة؟ أ ) 
 يف إطار جلنة دراسات: 1)

    مسألة (تدرسها جلنة دراسات على مدى عدة سنوات) -
 يف إطار األنشطة املعتادة ملكتب تنمية االتصاالت: 2)

          لربامجا -
          املشاريع -
        اخلرباء االستشاريون -

 يرجى وصفها (مثًال على الصعيد اإلقليمي؛  -ُسبل أخرى  3)
    يف إطار منظمات أخرى؛ باالشرتاك مع منظمات أخرى؛ إخل.)

 ما السبب؟ ب)
 ةالدراسة هذه وأن هناك تعاوناً أفضل بني مكتب تنمي مسألةأعمال ونتائج  يف لضمان عدم االزدواجية

 األخرى. األمم املتحدةاالتصاالت وقطاعي االحتاد اآلخرين وأعضاء القطاع ووكاالت 

 والتعاون التنسيق 9
 سيتعنيَّ على جلنة دراسات قطاع تنمية االتصاالت اليت تتناول هذه املسألة، أن تنسق عملها مع:

 االتصاالت تنمية قطاعل الصلة ذات املسائل -

 االتصاالت نميةت كتبمل الصلة ذات الربامج -

 اإلقليمية املكاتب -

 جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة -
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 (WGET)حاالت الطوارئ  يف فريق العمل املعين باالتصاالت -

 شأن املسألة. يف املنظمات الدولية واإلقليمية والعلمية ذات االختصاص -

 ة االتصاالتالصلة ببرامج مكتب تنمي 10
 .5للهدف  1.5الناتج 

 معلومات أخرى ذات صلة 11
 خطة العمل. يف حتَدد
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 8/2املسـألة 

 استراتيجيات وسياسات لسالمة التخّلص من مواد مخلفات
 إعادة استخدامهاأو  االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 المشكلةبيان الحالة أو  1

 ائالً منوًا ه -البلدان النامية  يف خاصة -كنولوجيا املعلومات واالتصاالت شهدت االتصاالت/ت
ة منطق يف مثًال، زاد معدل انتشار اهلواتف املتنقلة 2007و 2002السنوات األخرية. فبني عامي  يف

نسمة من السكان. وعلى الصعيد العاملي، زادت حصة  100لكل  مطرافاً  70إىل  19األمريكتني من 
على مدى الفرتة  64%إىل  44%البلدان النامية بعشرين نقطة مئوية من  يف اهلواتف املتنقلةاشرتاكات 

ا  .ذا

ا الطرفية، إضافة إىل التحديث املتواصل  وقد أدى منو استخدام املعدات الكهربائية واإللكرتونية وجتهيزا
االت، حيث تشري ا املعلومات واالتصخملفات االتصاالت/تكنولوجي يف ميكن إغفاله ال اً للتكنولوجيا، إىل منو 

مليون طن. ومع ذلك، مثة  50و 20التقديرات إىل أن هذه املخلفات املولدة سنويًا حول العامل ترتاوح بني 
مستويات منخفضة من إعادة تدوير خملفات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتخلص منها 

 .ف على إحصاءات بشأن هذه القضية على املستوى اإلقليميبشكل مسؤول، مما يتعذر معه حىت الوقو 

وتؤدي تبعات عدم إعادة التدوير أو التخلص بشكل سليم إىل مشاكل بيئية جسيمة، خاصة للبلدان 
  .النامية

أعداد مطاريف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وما يصاحبه من  يف ويف ظل النمو اهلائل
إجراءات  يف دوران، إضافة إىل التقدم التكنولوجي، يصبح من الالزم إحراز تقدممعدل ال يف ارتفاع

طاراً تنظيمياً مالئماً البلدان النامية ما مل تعد إ يف املستقبل العاجل ملنع الكارثة البيئية اليت ميكن حدوثها
 .وتعمل على صياغة سياسات ملعاجلة هذه املشكلة
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 للدراسةالمطروحة المسألة أو القضية  2

ج مسؤول وكامل ملعاجلة خملفات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:  اسرتاتيجيات لوضع 
 .5 نة الدراساتالبلدان النامية بالتعاون الوثيق مع جل يف اإلجراءات املتعلقة بالسياسات والتنظيم املطلوبة

 الناتج المتوقع 3

النتيجة النهائية املتوقعة هي تقدمي تقرير مشفوع بتوصيات وإجراءات مطلوب من البلدان النامية اختاذها 
 .لتطبيق نظام شامل إلدارة خملفات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

نية املتعلق بتوصيات و وينبغي أن حيتوي هذا التقرير النهائي على التصنيف التقين للمخلفات اإللكرت 
لنماذج التنظيمية وا فضًال عن املقرتحاتسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 .االقتصادية وطرائق التمويل للبلدان النامية

 التوقيت 4

ائي حبلول عام  2016، حيث يُقدَّم تقرير مرحلي حبلول عام أربع سنوات  .2018وتقرير 

 الجهات الراعيةجهات االقتراح/ 5

املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  يف 3التابع للجنة  5الفريق املخصص املعين باهلدف  يف املشاركون
 .2014 لعام
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 دخالتمصادر المُ  6

 الدول األعضاء -

 أعضاء القطاعات -

 .املنتسبون -

 فالجمهور المستهدَ  7

 1البلدان النامية البلدان المتقدمة 

 نعم نعم واضعو سياسات االتصاالت
 نعم نعم منظمو االتصاالت

 نعم نعم ت/املشغلونمقدمو اخلدما
 نعم نعم املصنعون

 من تحديداً الذي سيستخدم الناتج -الجمهور المستهدف  ) أ 

البلدان  يف منظمو االتصاالت وصانعو سياسات االتصاالت ومقدمو/مشغلو اخلدمات واملصنعون، أساساً 
 .النامية وأقل البلدان منواً 

 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج ب)

املتعلقة  ة للمخلفاتات لالسرتاتيجيات املطلوبة للتوصل إىل معاجلة مسؤولة وكاملدليل وتوصي
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: اإلجراءات املتعلقة بالسياسات والتنظيم املطلوبةباالتصاالت/

 .البلدان النامية وأقل البلدان منواً  يف

 
  
                                            

 (LLDC) والبلدان النامية غري الساحلية (SIDS) والدول اجلُُزرية الصغرية النامية (LDC) شمل أقل البلدان منواً ت 1
ا مبرحلة  انتقالية. والبلدان اليت متر اقتصادا
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 يف عنيقل البلدان منواً، إضافة إىل املشغلني واملصنميكن تطبيق هذا الدليل من جانب البلدان النامية وأ
 .وضع إجراءات معاجلة مسؤولة وكاملة للمخلفات املتعلقة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية 8

 ؟ما هي الطريقة أ ) 

 :يف إطار جلنة دراسات 1)

 :1 الية ضمن جلنة الدراساتيُقرتح تنفيذ املهام الت 

التصنيف التقين ملخلفات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حبسب  '1'
 .املكونات واملواد اخلطرة

تطبيق نظام شامل إلدارة خملفات  يف حتديد وتقييم مشاكل البلدان و/أو املناطق '2'
 .االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

اإلدارة الشاملة  يف تلف البلدان املتقدمة والنامية، إضافةً إىل املصنعني واملشغلنيخربات خم '3'
ت ذلك السياسا يف ملخلفات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا

 .والتنظيم والدراسات االقتصادية وطرائق التمويل وغري ذلك

والتدريب وتنمية املهارات لدى دراسة كيف ميكن، من خالل نقل املعلومات واملعرفة  '4'
األشخاص واملؤسسات، تعزيز قدرة البلدان على إدارة التعامل مع خملفات 

أجل تقاسم  من فّعالةاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. واستعراض النظم ال
 .املعلومات اليت تساعد على إجناز هذه املهام
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 :ية االتصاالتيف إطار األنشطة املعتادة ملكتب تنم 2)
   الربامج -
   املشاريع -
   اخلرباء االستشاريون -

 إطار  يف يرجى وصفها (مثًال على الصعيد اإلقليمي، -طرائق أخرى  3)
   باالشرتاك مع منظمات أخرى، إخل منظمات أخرى،

 ؟ما السبب ب)

صنعني، إضافة املشغلني واملإلعداد جمموعة من املبادئ التوجيهية، يتحتم مجع خربات خمتلف البلدان و 
 .إىل خمتلف املنظمات ذات الصلة باملوضوع اليت تستطيع توفري معلومات

 .جيب على جلنة الدراسات إعداد استبيانات إضافة إىل الدليل

 والتعاون التنسيق 9
 األنشطة العادية لقطاع تنمية االتصاالت؛ -
 اسات؛املسائل أو القضايا األخرى اليت تدرسها جلان الدر  -
 املنظمات اإلقليمية حسب االقتضاء؛ -
 .االحتاد يف القطاعني اآلخرين يف األعمال اجلارية -

 معلومات أخرى ذات صلة 10
- 
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 9/2املسـألة 

 مواضيع الدراسة التي تتناولها لجان دراسات قطاع تقييس االتصاالت تحديد
 لدان الناميةوقطاع االتصاالت الراديوية والتي تتسم بأهمية خاصة للب

 المشكلةأو  الحالة بيان 1
تضطلع جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية بدراسات كثرية تتباين أغراضها 
. 1ونواجتها ومناط تركيزها. ويتسم، أو ميكن أن يتسم، الكثري من هذه الدراسات بأمهية خاصة للبلدان النامية

القطاعني  يف ن النامية إىل املوارد ملتابعة أعمال ولو عدد حمدود من جلان الدراساتتفتقر البلدا وكثريًا ما
ة تنفيذها. وبدون بأغراضها أو حال تكون على دراية باملسائل اليت متت املوافقة على دراستها وال اآلخرين وال

اليت تتناوهلا جلان  املسائلاألعمال املتعلقة ببعض  يف شك أصبح اآلن بوسع عدد من البلدان النامية املشاركة
 الدراسات ومن املرجح أن مجيع البلدان النامية تقريباً ستستفيد من نواتج هذه الدراسات.

 للدراسةالمطروحة المسألة أو القضية  2

جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت  يف الدراسة مواضيعتعيني  يف االستمرار
التوجيهية،  ملبادئاية خاصة للبلدان النامية وتستند إىل جمموعة متفق عليها من الراديوية اليت تتسم بأمه

 االتصاالت. وتُعدُّ هذه املسألة لصاحل جلنيت دراسات قطاع تنمية ذلك إعداد بعض التقارير التقنية. يف امب

 

 

 
  
                                            

والبلدان النامية غري  (SIDS)والدول اجلزرية الصغرية النامية  (LDC)لح أيضًا أقل البلدان منوًا يشمل هذا املصط  1
ا مبرحلة انتقالية.والبلدان  (LLDC)الساحلية   اليت متر اقتصادا
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 الناتج المتوقع 3

 يشتمل الناتج املتوقع من هذه الدراسة على:

 .املواضيععملية تعيني هذه  يف ة متفق عليها تتبعتوجيهي مبادئ أ ) 

ية احلصول املختارة، وتشري عند استكماهلا إىل كيف املواضيعتقارير مرحلية سنوية تشري إىل حالة  ب)
 على النواتج.

 املاضي). يف حمددة (كانت تسمى مصفوفات تقنية مواضيعتقارير تقنية عن  ج)

 التوقيت 4

 تقارير مرحلية سنوية.

 هات االقتراح/الجهات الراعيةج 5

فيما بعد على هذه املسألة وراجعتها  (WTDC-94) 1994وافق املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 
 .2014و 2010و 2006و 2002و 1998 يف املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت

 دخالتمصادر المُ  6

راديوية س االتصاالت وقطاع االتصاالت الحبث مجيع مسائل وتوصيات جلان دراسات قطاع تقيي أ ) 
م البلدان النامية. املواضيعبغية انتقاء   اليت 

 ملواضيعاطلب استيفاء املعلومات من قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية بشأن  ب)
 املختارة.
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أنشطة  تابعتهممدخالت من مقرري جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت ذات الصلة وفقاً مل ج)
 قطاعي تقييس االتصاالت واالتصاالت الراديوية ذات الصلة مبسائلهم.

 صدد التقارير التقنية. يف مسامهات من األعضاء د )

 فالجمهور المستهدَ  7

 1النامية البلدانةالمتقدم البلدان المستهدف الجمهور
 نعم * االتصاالت واضعو سياسات

 نعم * االتصاالت منظمو
 نعم * االتصاالت مشغلو

عي واض مصلحة من أنه رغم النامية، البلدان إىل بالتحديد موجهة املسألة نواتج *
 .النامية البلدان اهتمامات معرفة املتقدمة البلدان يف االتصاالت سياسات

 من تحديداً الذي سيستخدم الناتج -الجمهور المستهدف  أ ) 

بلدان النامية هم ال يف مشغلي ومنظمي االتصاالتعايل لدى الواملستوى املتوسط ستوى من املاملديرون 
 املستعملون الرئيسيون للناتج، وذلك رهناً بطبيعة الناتج.

 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج ب)

وميكن تقدمي نسخ  .قطاع تنمية االتصاالتاإللكرتوين لوقع املسيتاح الناتج السنوي هلذه املسألة عن طريق 
 ب.ورقية عند الطل

 

 
  
                                            

 (LLDC)ة والبلدان النامية غري الساحلي (SIDS)والدول اجلزرية الصغرية النامية  (LDC)يشمل هذا أقل البلدان منواً   1
ا مبرحلة انتقالية.  والبلدان اليت متر اقتصادا
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 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية 8
 .2 إطار جلنة الدراسات يف

 ما هي الطريقة؟ أ ) 
 يف إطار جلنة دراسات: 1)

    مسألة (تدرسها جلنة دراسات على مدى عدة سنوات) -
 (يرجى اإلشارة إىل الربامج واألنشطة يف إطار األنشطة املعتادة ملكتب تنمية االتصاالت 2)

 :واملشاريع، وما إىل ذلك، اليت ستكون ضمن أعمال مسألة الدراسة)
          :الربامج -
          املشاريع -
        اخلرباء االستشاريون -
         املكاتب اإلقليمية -

 إطار منظمات  يف ،يرجى وصفها (مثًال على الصعيد اإلقليمي -أخرى  سبل 3)
    )، وما إىل ذلكك مع منظمات أخرىاالشرتاب لديها خربة، أخرى

 ؟ما السبب ب)
 وينبغي التعاون مع املكاتب اإلقليمية بشأن احلاالت العملية. الدراسات جلنةتقع ضمن اختصاصات 

 والتعاون التنسيق 9
ات قطاع تنمية االتصاالت اليت تتناول هذه املسألة أن تنسق مع اجله يف سيتعني على جلنة الدراسات

 التالية:
 مكتب تنمية االتصاالت. يف التنسيقجهات  -
 مكتب تنمية االتصاالت. يف منسقو أنشطة املشاريع ذات الصلة -
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 موضوع املسألة.والية تشمل والعلمية اليت هلا  املنظمات اإلقليمية -

 الصلة ببرامج مكتب تنمية االتصاالت 10

 معلومات أخرى ذات صلة 11
 املسألة. دراسة هذه فرتة حسبما يتضح خالل
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 الجـزء دال

 الملحقـات
 

  ،مد القمزيحمد أحمالسيد سعادة : االفتتاحكلمة   - ألفملحق ال
  "هيئة تنظيم االتصاالت" جلس إدارةرئيس م
 متحدةدولة اإلمارات العربية ال في

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 هتوري محدونتور الدكلالحتاد الدويل لالتصاالت األمني العام  معايل
 اوج نيحتاد الدويل لالتصاالت السيد هولاألمني العام لال سعادة نائب

 تصاالتسعادة مدراء مكاتب االحتاد الدويل لال
 املعايل الوزراء أصحاب 
 رؤساء الوفود املشاركة  السعادةأصحاب 

 السيدات والسادة
 احلضور الكرميأيها 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

نمية مارات العربية املتحدة وأمتىن ملؤمتركم الكرمي، املؤمتر العاملي لتدولة اإل يف بكم أمجل ترحيبأرحب 
من خالل  ملستدامةالتنمية اتعزيز  يف أن يبلغ أهدافه السامية، وأن حيقق غاياته النبيلة 2014االتصاالت 

خلرباء من أن هذا احلشد من ا وإين لعلى ثقة تامة. التوظيف األمثل لتقنيات االتصاالت واملعلومات
موعات اإلقليمية والدول والقطاع اخلاص واملنظمات العاملية واجلهات  واملسؤولني والذي ميثل خمتلف ا

مناطق  يف وضع مرتكزات قوية لـتحقيق الربامج واخلطط اليت تدعم التنمية يف األكادميية، سوف ينجح
ا وبناء مستقب يف وظيف مواردهاأمس احلاجة إىل دعمكم لكي تتمكن من ت يف هي  لها. خدمة شعو
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البداية أن أتوجه بعميق الشكر واالمتنان إىل قادة ومسؤويل االحتاد الدويل لالتصاالت وإىل  يف امسحوا يل
الدورة  ذههاالحتاد على الثقة الغالية اليت أولوها لدولة اإلمارات باعتمادها مقراً لعقد  يف مجيع الدول األعضاء

مؤمتركم العاملي الكبري، كما نتوجه بالشكر إىل مجهورية مصر العربية الشقيقة اليت كان من املفرتض أن من 
تعقد هذه الدورة على أرضها، وندعو اهللا تعاىل من أعماق قلوبنا أن حيفظ مكانتها على الساحتني اإلقليمية 

 لذي يتطلع إليه. والدولية، وأن يعني شعبها الكرمي على شق طريق املستقبل الباهر ا

دولة اإلمارات العربية املتحدة نشعر بعظيم االمتنان لكل من دعم استضافتنا هلذا احلدث الكبري،  يف إننا
ا أميا اعتزاز، وننظر إليه باعتباره تتوجياً للتعاون الوثيق مع االحتاد ال دويل ونعترب ذلك شهادة تقدير نعتّز 

احات اليت حتققت من خالل استضافتنا لثالث فعاليات مهمة لالتصاالت وأعضاء االحتاد، وإن النج
، وهي املعرض العاملي لالتصاالت، واجلمعية العاملية لتقييس 2012لالحتاد الدويل لالتصاالت خالل عام 

االتصاالت، واملؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لدليل على إمياننا برسالة االحتاد الدويل لالتصاالت 
م والبارز جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والدور امله يف نظمة الرائدة اليت تقود العاملعتباره املاب

 الذي يقوم به االحتاد الدويل لالتصاالت. 

، باإلضافة إىل 2010اهلند عام  يف السابقة، واليت كان آخرها مؤمتراتكمإن النجاحات اليت حققتها 
قاشاتكم ثقة عن االحتاد، إمنا تشكل األرضية املواتية ملا ستسفر عنه نالفعاليات واالجتماعات العديدة املنب

ومداوالتكم على امتداد أيام هذه الدورة، وبالتايل فإن األمل معقود عليكم العتماد وإقرار خطط العمل 
 واملبادئ العامة والربامج واألهداف االسرتاتيجية واملشاريع التنموية ملختلف املناطق اإلقليمية، ضمن

 مبثابة خارطة طريق للمرحلة املقبلة. تكون من املفرتض أن اليت "خطة عمل ديب" 
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 أصحاب املعايل والسعادة،
 احلضور الكرام

 أنكم تدركون جسامة التحديات اليت تتطلب من مؤمتركم هذا التصدي هلا، وإذ حيضرين يف ما من شك
زائم" فإن الكثري تنيب "على قدر أهل العزم تؤتى العهذه املناسبة قول شاعر العرب الكبري أيب الطيب امل يف

تمعات اليت ترزح حتت شىت أنواع املشاكل ترنو إىل عزائمكم وتتطلع إىل قراراتكم ومبادراتكم.   من ا

لقد خلق اهللا سبحانه وتعاىل اهلواء ليكون ملكًا للجميع، وأوجد فيه الرتددات على اختالفها لتكون 
نادر األرض ودعم برامج التنمية. ولئن كان االنتفاع من هذا املورد ال إعمار يف البشرمورداً ينتفع به بنو 

واحداً من احلقوق األساسية لبين البشر، فمن دواعي األسف أن االضطرابات واملشاكل االجتماعية اليت 
تمعات من هذا املورد الطبيع  األساسي.  يتزعزع االستقرار ما انفّكت حتول دون استفادة العديد من ا

ملسائل احلديثة واستخدامها هو من ا التقنيات الرقمية الوصول إىل يف تساويةاملفرص كما أن انعدام ال
ال ق يف بني الدولالكبري  التفاوتالقفز عليها، ف اليت ال ينبغي جتاهلها أو د أوجد ما بات يعرف هذا ا

 تمعات النامية. أمام الربامج التنموية اليت تتوق إليها االفجوة الرقمية" اليت تشكل عائقاً، بل سّداً مانعاً ب"

وإذا ما أضفنا إىل ذلك مشاكل من قبيل الفقر والبطالة والتهميش االجتماعي واألمية والكوارث، فإننا 
ا، وتتطلب منا قدراً عاليًا من التعاون والتكاتف و  لول احلبتكار اجند أنفسنا أمام حتديات ال يستهان 

 . واقعيةوال عمليةال
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 عامل اليوم منتلك الكثري من نقاط القوة اليت يف وعلى جسامة تلك التحديات، فمن حسن الطالع أننا
ع االتصاالت وتقنية قطا نظرة سريعة على واقع تساعدنا على حتقيق الكثري من التطلعات اإلنسانية، ولعل 

قد جتاوز التفاؤل بتحقيق النجاحات املأمولة، ف العامل اليوم تساعد على إشاعة قدر كبري من يف املعلومات
من إمجايل سكان   96%ما يعادل  ، أي2013 مليار مشرتك بنهاية 6,8عدد مستخدمي اهلواتف املتحركة 

مليار شخص مبا  2,7كوكب األرض، أما عدد مستخدمي الشبكة املعلوماتية "اإلنرتنت" فقد جتاوز 
يد استخدام النطاق العريض وهو حمور النقاشات التمهيدية من سكان العامل، وأما على صع 40%ميثل 

ملؤمتركم هلذا العام فنجد أنه ينمو بشكل مضطرد حبيث بلغ عدد مستخدمي النطاق العريض ملياري 
 .2013 مشرتك بنهاية عام

عل من جمملها متثل جانباً من املشهد اإلجيايب لعامل اليوم، وهي متّدنا باألسباب اليت جت يف هذه التطورات
قلب االضطرابات االجتماعية واملشاكل األخرى. إن مد اليد  يف املمكن تقدمي العون للمجتمعات الواقعة

تمعات هو أمر يقع صميم الواجب اإلنساين الذي جسده مؤمتركم هذا عرب دوراته املتالحقة.  يف لتلك ا
في كرب وأعظم، وعناوينه متعددة، فالسابق بل هو أ يف وما هو مأمول من هذه الدورة ليس أقل مما حتقق

ال الصحي مثًال بات باإلمكان توظيف منظومات االتصاالت املتطورة ل العابرة توفري احللو  يف ا
التعليم  يف األنظمة واملمارسات الصحية، وكذلك األمر يف للمسافات واحلدود واليت تؤمن التحسن املضطرد

الكوارث  وبرامج التفاعل والتبادل املعريف وحتديث األنظمة وإدارةوالدمج االجتماعي وجتسري الفجوة الرقمية 
 اإلغاثة. وعمليات

 أيها السادة األفاضل،

إن الرسالة السامية لالحتاد الدويل لالتصاالت، واليت تقوم على تعزيز الروابط بني بين البشر من خالل 
صوصية اء اإلمارات مبا ميتلكونه من ختكنولوجيا االتصاالت واملعلومات إمنا هي رسالة تالمس وجدان أبن

هوائها عبق  يف جعلت بلدهم موئًال لكل الثقافات اإلنسانية ونقطة التقاء بني أبناء املعمورة، يتنسمون
ا  يف الطمأنينة واألمن واألمان، ويستشعرون على أرضها املعىن العميق لألخوة اإلنسانية، ويتلمسون جنبا

 ادين.كافة املي ويف ل اجلاد لتحقيق التنمية على كافة الصعدجوهر التواصل والتفاعل والعم
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يضطلع  بارزاً  باً والعه في بصفتها عضواً  من هنا فإن دولة اإلمارات ستواصل العمل بفاعلية مع االحتاد،
الس واهليئات التابعة  يف بأدوار رائدة دة سبيل االستفا يف هلذه املنظمة، وحنن لن نألو جهداً العديد من ا

تمعنا ولدولتنا، كما أننا لن نألو جهداً  يل وضع جتاربنا سب يف من خربات اآلخرين ملا فيه من مصلحة 
الوطنية الناجحة حتت تصرف اآلخرين لالستفادة منها جتسيداً للبعد اإلنساين العاملي الذي تقوم عليه 

 رسالة االحتاد. 
ه من ائية ملا يدور فيه من مناقشات، وما سيتمخض عنإننا ندرك أمهية مؤمتركم هذا ونعي القيمة االستثن

حتاد قرارات، وال يسعين إال أن أمتىن لكم املزيد من النجاح، وأشكر مرة أخرى معايل األمني العام لال
بلدكم  يف حتاد وأمتىن لكل الدول املشاركة إقامة موفقة ومرحيةاال يف محدون توريه وأعضاء فريقه الدكتور
 .لعربية املتحدةا ماراتدولة اإل

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.
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 توريه، حمدونحفل االفتتاح: الدكتور  - باء الملحق
 (ITU)الدولي لالتصاالت  لالتحاداألمين العام 

 

 أصحاب املعايل،
 حضرات املندوبني األفاضل،

 سيدايت، ساديت،
 م. وامسحوا يل أن أتقدم خبالص شكري وتقديريديب اليو  يف يسعدين كل السعادة أن أكون معكم هنا

لدولة اإلمارات العربية املتحدة لكل ما بذلته من جهود من حيث التنظيم والتسهيالت املمتازة اليت 
ا هلذا املؤمتر. كما أود أن أعرب عن امتناين للسلطات احمللية ملدينة ديب لضيافتها الكرمية للغاية.  وفر

 سيدايت، ساديت،
ذلك أن  يف أننا ندرك مجيعاً أمهية هذا املؤمتر العاملي السادس لتنمية االتصاالت، ويشجعين يف ال شك

 أشهد هذا املستوى الرفيع من املشاركة.
علومات غضون األسبوعني املقبلني لن يَبلور جمرد مستقبل تنمية تكنولوجيا امل يف إن ما نقرره وحندده هنا

 ربع املقبلة فحسب، وإمنا سيَبلور الشكل الذي سوف يتخذه العاملواالتصاالت على امتداد السنوات األ
 الذي نعيش فيه بالفعل.

يف ظل التغري السريع الذي يشهده قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليوم فإن أربع سنوات ردح 
عندما  2010طويل من الزمن. ولكي ندرك حقًا طول هذه الفرتة، حسبنا أن نعود بالتاريخ إىل عام 

 آباد، اهلند. حيدر يف عقدنا املؤمتر العاملي األخري لتنمية االتصاالت،
منذ ذلك التاريخ، تغري مشهد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأساليب مذهلة مل تكن لتخطر 

 البال. على
خلطوط ا يف اخلطوط الثابتة يواصل اخنفاضه، فقد أصبح اليوم عدد املشرتكني يف شهدنا عدد املشرتكني
 مليون مشرتك. 82بنحو  2010مطلع عام  يف الثابتة أقل مما كان عليه

 
  



 685 المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 

ا، بزيادة صافي يف وهذا االخنفاض ة اخلطوط الثابتة قد عوضه منو عدد اهلواتف املتنقلة طوال الفرتة ذا
 .2010مطلع عام  ذاهلواتف اخللوية املتنقلة من يف مليار اشرتاك 2,2وصلت إىل حنو 

 90%نسبة العامل النامي ب يف ء العظيمة اليت أزفها إىل هذا املؤمتر أن معظم هذا النمو حيدثومن األنبا
 السنوات األربع املاضية. يف اهلواتف اخللوية املتنقلة يف وهي زيادة بنحو ملياري اشرتاك - من صايف الزيادة

 817ي ن العامل الناممنو عدد مستخدمي اإلنرتنت، حيث تضم بلدا يف وتالَحظ هذه الظاهرة أيضاً 
 مليون من أصل مليار من مستخدمي اإلنرتنت اجلدد طوال السنوات األربع املاضية.

آباد  حيدر يف وسائط االتصال االجتماعية. فعندما التقينا يف ولقد شهدنا أيضًا استمرار النمو املذهل
مليون.  FaceBook 400مليونًا ونظام  Twitter 30منذ أربع سنوات، كان عدد مستعملي نظام 
مليار  1,2زهاء  FaceBookكل يوم، ولدى   Twitter واليوم ترسل مئات املاليني من الرسائل عرب

 مستعمل.

 هل يعين ذلك أننا فرغنا من أداء مهمتنا؟

 طبعاً ال!

 وجودنا هنا اليوم. يف وهذا هو السبب

اذ إىل اإلنرتنت، دم اليوم بإمكانية النفبلدان العامل املتق يف إذ بينما يتمتع أكثر من ثالثة أرباع السكان
 فإن أكثر من ثلثي سكان العامل النامي ال حيصلون على تلك اإلمكانية. 

 2014أوائل عام  يف مالعامل املتقد يف لقد بلغت معدالت انتشار شبكات النطاق العريض الثابتة واملتنقلة
 6,1العامل النامي فقد بلغ هذا املعدل نسبة  يف املائة على التوايل. أما يف 74,8املائة و يف 27,2نسبة 

 املائة. يف 19,8املائة و يف
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 حضرات املندوبني األفاضل،

ا دليٌل أيضاً على حجم الفرص اهلائلة اليت تنتظرنا.  لَئن كانت هذه األرقام مشجعة فإ

تفتح أمامنا  -وعلى وجه اخلصوص شبكات النطاق العريض  -ولعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ية االجتماعية التنم يف أعظم فرصة سنحت لنا حىت اآلن لكي حنرز خطوات تقدم سريعة وبالغة األثر

 واالقتصادية على صعيد العامل.

 التوقيت املناسب، وحنن على مشارف املوعد احملدد لبلوغ األهداف يف وهلذا األمر أمهية بالغة ويتجلى
 .2015وبداية عملية التنمية ملا بعد عام اإلمنائية لأللفية العام القادم 

وبالطبع كان هذا األمر وراء اختيار موضوع "النطاق العريض من أجل التنمية املستدامة" للمؤمتر العاملي 
 العام. لتنمية االتصاالت هذا

وإنين مثلكم واثق من أن توسيع إمكانية النفاذ إىل النطاق العريض سوف جيعل البلدان تسرع اخلطى 
 حقيق التقدم االجتماعي واالقتصادي املستدام.لت

لرعاية من التعليم وا -وعندما حتقق شبكات النطاق العريض الكفاءة املنشودة عرب جماالت عديدة 
ا سرعان ما تعوض االستثمار فيها، حمدثًة حلقة مثمرة من  -الصحية إىل النقل واملياه والطاقة  فإ
 شرية.االستثمار واإلنتاجية والتنمية الب

وملساعدة قادة العامل على تبنيُّ الطرق اليت يستطيع فيها النطاق العريض دفع وترية التقدم حنو األهداف 
اإلمنائية لأللفية، أطلق االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة جلنة 

 املؤمتر السابق بأسابيع قليلة يف تماعناقبل اج 2010 يف النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية
 آباد. حيدر يف

سياق هذا املؤمتر، فإن من دواعي الغبطة حقًا أن نشهد تسارع منو النفاذ إىل  ويف ويف هذا السياق،
بلدان العامل النامي، حيث يتزايد انتشار منو النطاق العريض املتنقل بنسبة مدهشة  يف النطاق العريض

 .2014 وأوائل عام 2013 ل عامبني أوائ 50%بلغت 
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 سيدايت، ساديت،

البىن  يف يعمالن يدًا بيد لالستثمارسإنين متفائل ومفعم باإلميان بأن القطاع العام والقطاع اخلاص 
 تنفيذها. ويف التحتية الالزمة

وإنين  لنامي،بلدان العامل ا يف استحداث الشبكات اخللوية املتنقلة يف وقد سبق هلما أن أحسنا العمل
 جمال النطاق العريض. يف أتطلع إىل استمرار هذا املنحى

حداث إطار من الشراكة للمساعدة على است يف كما أنين مقتنع أيضاً بأن القطاعني سوف يعمالن أيضاً 
اخلدمات الالزمة اليت حيتاجها الناس، وأننا سوف نرى عاجالً تطوير وابتكار احملتوى الثري الذي سوف 

 الة حلّث الطلب.ائرة فعّ يبدأ تكوين د

 وعندما حيدث ذلك، سرعان ما سنرى وصول النطاق العريض إىل شىت أصقاع العامل النائية.

ولن يكفي أن نعمل على وضع النطاق العريض بني يدي الناس فحسب، وإمنا علينا أن نفعل ذلك على 
عامل متواصل  يف نوفر األمن السيرباينالسيرباين وأن  السالمعلينا أن نسعى إىل احلفاظ على  حنٍو مسؤول. أي

 اخلط. دوماً وموصول دوماً على

 حضرات املندوبني األفاضل،

ما سيخرج عن هذا املؤمتر سيكون غذاًء للخطة االسرتاتيجية لالحتاد اليت سيصّدق عليها مؤمتر االحتاد 
 أكتوبر. يف كوريا يف للمندوبني املفوضني

ين خطتني وللتأكد من تب -رسم مستقبلنا كمنظمة  يف للمساعدةوأتعشم أن يكون الكثري منكم هناك 
 اسرتاتيجية ومالية سليمتني للسنوات األربع القادمة.

 لذا، دعونا طوال األسبوعني املقبلني نرتك العنان ألحالمنا!

 دعونا نتأمل كيف ميكن ملظاهر التقدم التكنولوجي أن ترسم مالمح املستقبل؛
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 رة بأرخص األسعار؛الذاك ويف القدرة احلاسوبية يف نا القيام به إزاء التزايد اهلائلدعونا نفكر فيما ميكن
 دعونا نفكر فيما عسانا أن نفعله إزاء احلوسبة السحابية لكي يصبح العامل مكاناً أفضل للعيش؛
العامل  يف ودعونا نفكر فيما عسانا أن نطرح من هواتف ذكية أكثر ذكاءً وأفضل سعراً من ذي قبل لالستعمال

 النامي.
 دعونا نتسلح باجلرأة!

ق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حب توفردعونا نعمل معاً من أجل وضع برامج ومشاريع تضمن أن 
 شعوب العامل! لكلنوعية أفضل من العيش 

 شكراً لكم.
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 حفل االفتتاح: السيد براهيما سانو، - مجيملحق ال
 الدولي لالتصاالت االتحادتصاالت بمدير مكتب تنمية اال

 

 تحدةاإلمارات العربية امل يف صاحب املعايل، السيد حممد القمزي، رئيس هيئة تنظيم االتصاالت

 عربية املتحدةاإلمارات ال يف صاحب املعايل، الدكتور حممد الغامن، املدير العام هليئة تنظيم االتصاالت

 أصحاب السعادة السادة والسيدات الوزراء

 أصحاب السعادة السادة السفراء وممثلو اهليئات الدبلوماسية

 السادة والسيدات رؤساء الوفود ممثلو الدول األعضاء وأعضاء قطاع تنمية االتصاالت

 الدكتور محدون توريه، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

 السيد هولني جاو، نائب األمني العام

 كتب تقييس االتصاالتالسيد مالكومل جونسون، مدير م

 السيد فرانسوا رانسي، مدير مكتب االتصاالت الراديوية

 املندوبون املوقرون، سيدايت وساديت

 صباح اخلري والسالم عليكم مجيعاً 

 املؤمتر العاملي السادس لتنمية االتصاالت. يف يشرفين ويسرين كثرياً أن أرحب بكم

الية لسلطات اإلمارات العربية املتحدة على ضيافتها املثالبداية أن أعرب عن امتناين الكبري  يف وأود
 وترحيبها احلار وما هيأته لنا من ظروف عمل ممتازة.
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 أصحاب السعادة، السادة والسيدات

، شهدنا منوًا وتوسعاً 2010 يف آباد حيدر يف منذ مؤمترنا العاملي األخري لتنمية االتصاالت الذي ُعقد
 تصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.شبكات وخدمات اال يف سريعاً 

وأنا متأكد من أننا متفقون مجيعاً على القول إن قطاعنا هو أحد أقوى القطاعات وأكثرها ابتكاراً وإبداعاً 
 ومن بني القطاعات االقتصادية اليت سجلت أعلى منو خالل العقد األخري.

إذ متكنتم من وضع أطر سياسية وقانونية  -أي مجيع أعضائنا  -ولذلك أود أن أهنئ كل واحد منكم 
كنولوجيا قطاع ت يف وتنظيمية مالئمة ومناسبة مسحت باجتذاب مزيد من استثمارات القطاع اخلاص

 املعلومات واالتصاالت.

 وشهد هذا العقد األخري تغريات جذرية.

حلظ، بدأنا نرى بوادر سن افقد شهدنا األزمة املالية العاملية اليت هزت ثقتنا ومقاييسنا التقليدية، وحل
 ملموسة تبشر باالنتعاش االقتصادي.

 السنوات األخرية. يف وقد شهدنا تزايد استعمال الوسائط االجتماعية بشكل مذهل

وأدت تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت إىل توسيع وتسريع نفاذنا إىل املعلومات وحّسن قدرتنا على 
 استحداث املعلومات وتبادهلا.

 حتسني توفري احلكومات والقطاع اخلاص للخدمات يف ت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتوسامه
 جعل اخلدمات أكثر كفاءة وفعالية وقابلية للنفاذ وخاصة أكثر يسراً من الناحية املالية. ويف

 حياتنا ال رجعة فيه. يف لقد أحدثت تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت تغيرياً جذرياً 

 95%صيل ضروريًا للجميع واستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حتميًا علمًا بأن وأصبح التو 
 جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف على األقل من الوظائف الالئقة سوف تتطلب مهارات

 املستقبل القريب. يف
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 ن، سيدايت وساديت،ي املوقر نياملندوبحضرات 

حتقيق إجنازات عظيمة. وبفضل عزمكم  يف ساعدتنا 2010 يف ةآباد املعتمد إن خطة عمل حيدر
ا، أصبح لدينا اليوم العديد من قصص النجاح اليت ميكن تبادهلا.  وشغفكم والشراكات اليت قمتم 

امل وتقاسم أفضل الع يف آباد، عكفنا على مجع املنظمني وخالل السنوات األربع لتنفيذ خطة عمل حيدر
جماالت املطاريف والبىن التحتية واخلدمات ومقدمي خدمات تكنولوجيا  يف قارباملمارسات ملراكبة الت

 املعلومات واالتصاالت.

املتوسط سنوياً،  يف كارثة  394، بلغ عدد الكوارث الطبيعية اليت أحصيناها 2011و 2002وبني عامي 
جمال احلد من  يف رةاملتوسط يومياً. ولذلك واصلنا تقدمي مساعدة مستم يف أي أكثر من كارثة طبيعية

املخاطر املتصلة بالكوارث الطبيعية. وأرسلنا أجهزة اتصاالت إىل البلدان اليت تعرضت لكوارث طبيعية 
 تنظيم عمليات اإلنقاذ والعمليات اإلنسانية. يف للمساعدة

. Telecentre.org، قمنا بإطالق محلة التثقيف الرقمي للنساء باالشرتاك مع مؤسسة 2011ويف عام 
 التنمية. اجلزء السفلي من هرم يف يسرين أن أعلن لكم أننا استطعنا تدريب أكثر من مليون امرأة كنّ و 

والقطاع اخلاص من أجل  (WHO)سيما مع منظمة الصحة العاملية  وقد أقمنا شراكات أساسية ال
 ثل ذلكمبجمال توفري خدمات الصحة وسنواصل القيام  يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 جماالت أخرى مثل التعليم. يف

ا ألعضائنا لتمكينهم من اختاذ قرارات سياسية وتنظيمية  ولقد واصلنا تقدمي بيانات إحصائية حمدثة وموثوق 
 واستثمارية مستنرية.
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وقد قمنا للمرة األوىل بقياس مدى اتساع الفجوة الرقمية بني الرجال والنساء وتوصلنا إىل تقدير 
 من الشباب العاملي ميكن اعتبارهم من أبناء العصر الرقمي. 30%أن 

 مليار دوالر أمريكي 000 3و 300وُقّدرت اخلسائر االقتصادية العاملية النامجة عن اجلرائم السيربانية بني 
. ويُقّدر أن أكثر من مليون صورة ألطفال هم من ضحايا اإلساءة واالستغالل اجلنسي متاحة 2013 يف

 لياً.على اخلط حا

 استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أعلى أولوياتنا. يف ولذلك، يظل بناء الثقة واألمن

ويسرين أن أخربكم بأننا واصلنا أداء دورنا احملفز على أكمل وجه من خالل املبادرات والربامج اليت نقوم 
 .كل بلد وتسهيل التعاون الدويل يف بتنفيذها لتعزيز األمن السيرباين

جمال االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية وألكثر  يف بلداً  30وقد قّدمنا املساعدة ألكثر من 
 جمال إدارة الطيف. يف بلداً  43من 

. وواصلنا 82%، اخنفضت أسعار خدمات النطاق العريض الثابت بنسبة 2012و 2008وبني عامي 
 النطاق. طط رئيسية لتنفيذ البىن التحتية واخلدمات عريضةوضع اسرتاتيجيات وخ يف مساعدة البلدان

شخص من  000 20، قمنا بتدريب ما يزيد على 2010ومنذ املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 
 بلداً. 120أكثر من 

وقد أطلقُت شخصياً ثالث مبادرات رئيسية سوف أحتدث عنها عندما أقدم التقرير بشأن تنفيذ خطة 
 حياة سكان العامل. يف آباد. ولكن ميكنين القول فعالً إننا قمنا معاً بإحداث تغيريات حقيقية عمل حيدر

 وهذه مهمة تشّرفنا وينبغي لنا مجيعاً أن نفتخر ونعتز مبا حققناه.
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زالوا غري  الذين ال كمن أولئ 92%رغم هذا التقدم. ففي الواقع،  ومع ذلك، تظل هناك حتديات كبرية
 البلدان النامية.  يف رتنت يعيشونموصلني باإلن

وليست لديهم أي فكرة عن مفهوم اإلنرتنت وال يعرفون أن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ميكنها 
م بشكل جذري وبطريقة إجيابية.  أن تغري حيا
 تواجدنا هنا اليوم. يف ومن مث، فإن مهمتنا مل تكتمل بعد وهذا السبب

 وها حنن هنا.
العامل، علينا أن نتخذ قرارًا جريئًا ملواصلة العمل معًا من أجل  يف واحدة من أمجل املدنديب،  يف هنا

تعزيز الشمول الرقمي ومتكني مجيع الناس مبن فيهم الشباب واملسنون واألشخاص ذوو اإلعاقة وغريهم 
تمع. يف من الفئات الضعيفة واحملرومة  ا

تعزيز الشراكة جيب علينا أن نلتزم ب –العامل  يف ة سحابأعلى ناطح –موطن برج خليفة  –ديب  يف وهنا
بني القطاعني العام واخلاص واستكشاف إمكانيات مبتكرة للتنمية من أجل التغلب على 

 املقبلة. التحديات
 ويف رأيي، التحديات ليست سوى فرص. ولذا، لنغتنم الفرص املتاحة لنا جلعل العامل مكاناً أفضل. 

، "إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي أقوى 2009 يف ماديبا-سون مانديالوكما قال الراحل نل
 أداة على اإلطالق توجد بني أيدينا لتحقيق التقدم البشري".

 متناول الناس العاديني. يف إذن لنعمل معاً لوضع هذه األداة القوية
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 األمريكية المتحدةبيانا وفد الواليات  - دال الملحق

 الجلسة العامة التاسعةمحضر  1

) بشأن املساعدة التقنية اخلاصة املقدمة إىل فلسطني 2014ديب،  يف ع(املراجَ  18القرار  يف النظر
 )ARB/43/21، املقرتح 43 للوثيقة 21 لإلضافة 1(املراجعة 

 الواليات املتحدة األمريكية لألمانة البيان الوارد أدناه:مندوب قدم 

 

 

 اإلنكليزيةباألصل: 

 الواليات المتحدة األمريكية وفدان بي

 سيدي الرئيس،

 فلسطني واعتماد هذا القرار. يف تدعم الواليات املتحدة تنمية االتصاالت

. ملنظمةاوتدرك الواليات املتحدة أن فلسطني حتتاج إىل دعم الشركاء من مجيع أحناء العامل ومن هذه 
زالت  املاضي. وما يف الت مساعدة قيمة لفلسطني، قدم االحتاد الدويل لالتصا18 واسرتشادًا بالقرار

 سطنيومساعدة فل القائمةالتحديات  مواجهةمواصلة  ياحلاجة إىل تلك املساعدة قائمة، على صعيد
 املتطورة لتنمية االتصاالت.االستفادة من الفرص اجلديدة و  يف
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ة حلل القضايا كة، اآللية الرئيسيعمل اللجنة التقنية املشرت  يف إحراز تقدم يف وتأمل الواليات املتحدة
 املتعلقة باالتصاالت بني فلسطني وإسرائيل. وحنن نتفهم أن االتفاق اإلسرائيلي الفلسطيين املؤقت اخلاص

، هو الرتتيب الثنائي احلاكم بني الطرفني فيما يتعلق 3 من امللحق 36 بالضفة الغربية وغزة، وخباصة املادة
الف االتفاق خيميكن هلذا القرار أن ال يتعارض مع ذلك االتفاق املؤقت. وال باالتصاالت وأن هذا القرار 

بأي من  قوميالثنائي املؤقت أو يغري فيه شيئاً أو حيل حمل اللجنة التقنية املشرتكة اليت أنشئت مبوجبه وال 
 هذه األمور.

موعة العربية عل ماعها معنا وعملها ى اجتوتود الواليات املتحدة أن تتقدم بالشكر لوفود فلسطني وا
 البناء للوصول إىل قرار نستطيع أن ندعمه مجيعاً.

 محضر الجلسة العامة الثالثة عشرة 2

 الواليات املتحدة األمريكية لألمانة البيان الوارد أدناه:وفد قدم 

 

 

 اإلنكليزيةباألصل: 

 الواليات المتحدة األمريكيةمن مندوب بيان 

 سيدي الرئيس،

 ، أود أن أديل بالبيان التايل لسجل هذه اجللسة:111نا على الوثيقة اآلن وقد وافق

ال تشري إدارة اإلنرتنت إىل القرارات اليت تؤثر على منو اإلنرتنت وتطويرها فحسب، بل تشري أيضًا إىل 
ا القرارات. وحكومة الواليات املتحدة من أشد أنصار منوذج أصحاب املصلحة  الطريقة اليت تتخذ 

تمع التقيناملتعدد تمع املدين وا  ين إلدارة اإلنرتنت، الذي يضمن مشاركة احلكومات والصناعة وا
 صياغة سياسات اإلنرتنت. يف
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ا من مناقشات جيب أن تتم  ومن مث، ترى الواليات املتحدة أن مجيع أنشطة إدارة اإلنرتنت وما يرتبط 
ا العملي م عليها أي ة اليت ستجلب معظم املعارف اليت تقو بطريقة تقوم على تعدد أصحاب املصلحة أل

، يتعني على االحتاد 4 اهلدف يف مسألة أيًا كانت. ومن أجل جناح نشاط بناء القدرات املوصوف
ي لزيادة ومؤسسات اإلنرتنت من أصحاب املصلحة املتعددين التعاون من أجل وضع برنامج تدريب

ذه املؤسسات واملنت ديات ذات الصلة واملشاركة فيها. وجيب على كل منظمة، معارف أعضاء االحتاد 
ا. وحنن نرى أن الغرض من هذا النص هو أن يتحقق  يف فيها االحتاد، العمل مبا إطار واليتها وخربا

هذا التعاون احلاسم بني االحتاد ومؤسسات اإلنرتنت من أصحاب املصلحة املتعددين مثل مجعية اإلنرتنت 
واملكاتب اإلقليمية  (ICANN)نرتنت ومؤسسة اإلنرتنت لألمساء واألرقام املخصصة وفريق مهام هندسة اإل

لتسجيل اإلنرتنت واحتاد الشبكة العاملية. ونرى أن وجود نص يقول ذلك صراحة من شأنه أن يساعد 
 املستقبل. يف على تفادي حاالت سوء الفهم
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 قائمة بالقرارات التي ألغاها  - هاء الملحق
 2014لتنمية االتصاالت لعام  العالمي ؤتمرالم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العنوان الرقم
تعبئة املوارد والشراكات لتعجيل تنمية االتصاالت/تكنولوجيا )2010حيدر آباد،  (المراَجع في 13القرار 

 املعلومات واالتصاالت
 االتصاالت تنمية مكتب يف تطوير منتدى الشباب)2010حيدر آباد،  (المراَجع في 38القرار 
 كنولوجيات الصحية باستعمال الرعاية خدمات النفاذ إىل حتسني )2010(حيدر آباد،  65القرار 

 واالتصاالت املعلومات
مبادرة إقليمية ألوروبا الوسطى والشرقية "النفاذ اإللكرتوين:  )2010(حيدر آباد،  70القرار 

اإلنرتنت والتلفزيون الرقمي) من أجل األشخاص ذوي (
 اإلعاقة"

 استخدام خدمات االتصاالت املتنقلة على حنو أكثر فعالية )2010(حيدر آباد،  72قرار ال
 اإللكرتونية احلكومة خلدمات فعالية أكثر تطبيق )2010(حيدر آباد،  74القرار 
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 الدراسات وتوزيعها لجان لمسائلترقيم جديد  - واو الملحق
 1لجنة الدراسات 

 
 
 
 
 

  

 المصدر نالعنوا الرقم الجديد
شبكات لالنتقال من ال اجلوانب التقنية والتنظيمية والسياساتية 1/1

البلدان النامية، مبا  القائمة إىل شبكات النطاق العريض يف
غري ت اخلدماذلك شبكات اجليل التايل واخلدمات املتنقلة و  يف

وتنفيذ اإلصدار السادس  (OTT)التقليدية املقدمة عرب اإلنرتنت 
 اإلنرتنت بروتوكولمن 

دمج املسائل السابقة 
 3/1-10و 7-3/1

 26/2و 2/1-19و

ملتنقلة ذلك االتصاالت ا عريض النطاق مبا يفالنفاذ ت تكنولوجيا 2/1
 النامية الدولية، من أجل البلدان

 25/2استمرار للمسألة 

ها الفرص والتحديات اليت تواجهإىل احلوسبة السحابية:  النفاذ 3/1
 البلدان النامية

 سألة جديدةم

 اخلدمات تكاليف وطرائق حتديد االقتصادية السياسات 4/1
 املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت املتعلقة بشبكات

 (NGN) التايل اجليل شبكات فيها الوطنية، مبا واالتصاالت

3/1-12استمرار للمسألة 

 قواالتصاالت للمناط املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت توفري 5/1
 النائية املناطقو  الريفية

3/2-10استمرار للمسألة 

 سسواللوائح واأل القوانني: وحقوقه ومحايته توعية املستهلك 6/1
 املستهلكني وشبكات االقتصادية

2/1-18استمرار للمسألة 

نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات اخلاصة إىل  7/1
 خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

1/1-20استمرار للمسألة 

فحص اسرتاتيجيات وطرائق االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل  8/1
 اإلذاعة الرقمية لألرض وتنفيذ خدمات جديدة

3/2-11استمرار للمسألة 

 
 9 الصيغة املراَجعة للقرار الطيف إدارة يف النامية، البلدان سيما ال البلدان، مشاركة 9 القرار
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 2الدراسات لجنة 

 
 
 
 
 
 
 

 المصدر العنوان الرقم الجديد

 السيرباين واألمن واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بتطبيقات املسائل املتصلة
تمع الذكي: التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل  1/2 إقامة ا

 واالتصاالت املعلومات ياتطبيقات تكنولوج
مسألة جديدة تتضمن 

ة مع السابق 3/2-17املسألة 
 نص إضايف

املعلومات واالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض  2/2
 الصحة اإللكرتونية

استمرار للمسألة 
14-3/2 

 من أجل تأمني شبكات املعلومات واالتصاالت: أفضل املمارسات 3/2
 بناء ثقافة األمن السيرباين

استمرار للمسألة 
22-1/1 

بلدان النامية لتنفيذ برامج املطابقة وقابلية تقدمي املساعدة إىل ال 4/2
 التشغيل البيين

 مسألة جديدة

 حاالت الطوارئ يف املسائل املتصلة بتغري املناخ والبيئة واالتصاالت
 لأج من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استعمال 5/2

 من آثارها والتصدي هلا تخفيفاللكوارث و ل التأهب
ألة استمرار للمس

22-1/2 
 24/2استمرار للمسألة  تغري املناخو  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 6/2
لمجاالت ل بالتعرض البشري املتعلقةاالسرتاتيجيات والسياسات  7/2

 الكهرمغنطيسية
 23/1استمرار للمسألة 

 اسرتاتيجيات وسياسات لسالمة التخّلص من مواد خملفات 8/2
 اإعادة استخدامهأو  علومات واالتصاالتاالتصاالت/تكنولوجيا امل

 24/1استمرار للمسألة 
 مع نص إضايف

 مسائل متعلقة مبواضيع أخرى
مواضيع الدراسة اليت تتناوهلا جلان دراسات قطاع تقييس تعيني  9/2

وقطاع االتصاالت الراديوية واليت تتسم بأمهية خاصة  االتصاالت
 للبلدان النامية

3/2-9استمرار للمسألة 
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 والمقرراتحالة القرارات والتوصيات  - زاي الملحق

 القـرارات
االعتماد  العنوانالقرار

للمرة 
 األولى

 الحالة التسلسل التاريخي

بوينس  الربنامج اخلاص مبساعدة أقل البلدان منواً  1
أيرس، 
1994 

- Obsolete 

اعتماد قرارات وتوصيات املؤمتر اإلقليمي  1
 1996ت إلفريقيا لعام لتنمية االتصاال

فاليتا، 
1998 

Abr. Istanbul, 2002Abrogated

 لقطاع تنمية االتصاالتالنظام الداخلي  1
 التابع لالتحاد الدولي لالتصاالت

الدوحة، 
2006 

Rev. Hyderabad, 
2010; Rev. Dubai, 

2014 

In force 

بوينس  إنشاء جلان الدراسات 2
أيرس، 
1994 

Replaced by Res. 3 
(Valletta, 1998) 

Abrogated

آليات رصد القرارات الصادرة عن املؤمتر  2
 وتقييمها ومتابعتها

فاليتا، 
1998 

Abr. Istanbul, 2002Abrogated

الدوحة،  إنشاء لجان الدراسات 2
2006 

Rev. Hyderabad, 
2010; Rev. Dubai, 

2014 

In force 

ينس بو  اإلجراءات اليت تطبقها جلان الدراسات 3
أيرس، 
1994 

Replaced by Res. 4 
(Valletta, 1998) 

Abrogated

فاليتا،  تشكيل جلان الدراسات 3
1998 

Rev. Istanbul, 2002; 
Replaced by Res. 2

(Doha, 2006) 

Abrogated

بوينس  سياسات واسرتاتيجيات االتصاالت 4
أيرس، 
1994 

- Obsolete 

فاليتا،  ساتاإلجراءات اليت تطبقها جلان الدرا 4
1998 

Rev. Istanbul, 2002; 
Replaced by Res. 1

(Doha, 2006) 

Abrogated
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االعتماد  العنوانالقرار
للمرة 
 األولى

 الحالة التسلسل التاريخي

النفاذ إىل مرافق  -"مبادرة بوينس أيرس"  5
ا على أساس  االتصاالت احلديثة وخدما

 غري متييزي

بوينس 
أيرس، 
1994 

- Obsolete 

 طةأنش في النامية البلدان مشاركة تعزيز 5
 االتحاد

فاليتا، 
1998 

Rev. Istanbul, 
2002; Rev. Doha, 

2006; Rev. 
Hyderabad, 2010; 
Rev. Dubai, 2014 

In force 

 التعاون بني مكتب تنمية االتصاالت 6
االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمات  يف

 اإلقليمية

بوينس 
أيرس، 
1994 

Replaced by Res. 21 
(Valletta, 1998) 

Abrogated

نمية ع للفريق االستشاري لتفريق العمل التاب 6
 االتصاالت 

 واملعين مبسائل القطاع اخلاص

فاليتا، 
1998 

Rev. Istanbul, 2002; 
Rev. Doha, 2006; 
Abr. Hyderabad, 

2010 

Abrogated

بوينس  الكوارثحاالت  يف االتصاالت 7
أيرس، 
1994 

Replaced by Res. 19 
(Valletta, 1998) 

Abrogated

 اجلنسني وسياسة االتصاالت املساواة بني 7
 البلدان النامية يف

فاليتا، 
1998 

Abr. Istanbul, 2002Abrogated

بوينس  محاية البيئة يف مسامهة االتصاالت 8
أيرس، 
1994 

- Obsolete 

فاليتا،  جمع المعلومات واإلحصاءات ونشرها 8
1998 

Rev. Istanbul, 
2002; Rev. Doha, 

2006; Rev. 
Hyderabad, 2010; 
Rev. Dubai, 2014 

In force 
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االعتماد  العنوانالقرار
للمرة 
 األولى

 الحالة التسلسل التاريخي

لس االستشاري لتنمية االتصاالت  9 عضوية ا
 ونظامه الداخلي وأساليب عمله

بوينس 
أيرس، 
1994 

- Obsolete 

 ة،النامي البلدان سيما ال البلدان، مشاركة 9
 الطيف إدارة في

فاليتا، 
1998 

Rev. Istanbul, 
2002; Rev. Doha, 

2006; Rev. 
Hyderabad, 2010; 
Rev. Dubai, 2014 

In force 

بوينس  تنسيق اهليئات االستشارية 10
أيرس، 
1994 

- Obsolete 

الدعم المالي لبرامج اإلدارة الوطنية  10
 للطيف

فاليتا، 
1998 

Rev. Istanbul, 
2002; Rev. Doha, 

2006; Rev. 
Hyderabad, 2010 

In force 

بوينس  ةيمكان انعقاد املؤمترات اإلقليمية للتنم 11
أيرس، 
1994 

- Obsolete 

خدمات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات  11
ة المناطق الريفية والمعزول واالتصاالت في

والتي تفتقر إلى الخدمات، 
 المجتمعات األصلية وفي

فاليتا، 
1998 

Rev. Istanbul, 
2002; Rev. Doha, 

2006; Rev. 
Hyderabad, 2010; 
Rev. Dubai, 2014 

In force 

ا 12 فاليتا،  متويل االتصاالت واالجتار 
1998 

Abr. Istanbul, 2002Abrogated

تعبئة املوارد والشراكات لتعجيل تنمية  13
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت

فاليتا، 
1998 

Rev. Istanbul, 2002; 
Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 
2010; Abr. Dubai, 

2014 

Abrogated



 703 المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 

االعتماد  العنوانالقرار
للمرة 
 األولى

 الحالة التسلسل التاريخي

فاليتا،  تليكوم إفريقيا 14
1998 

Abr. Istanbul, 2002Abrogated

فاليتا،  البحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا 15
1998 

Rev. Istanbul, 
2002; Rev. Doha, 

2006; Rev. 
Hyderabad, 2010 

In force 

التدابير واإلجراءات الخاصة لصالح أقل  16
 يرةالبلدان نمواً والدول الجزرية الصغ

والبلدان النامية غير الساحلية  النامية
والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة 

 انتقالية

فاليتا، 
1998 

Rev. Istanbul, 
2002; Rev. Doha, 

2006; Rev. 
Hyderabad, 2010 

In force 

لى عتنفيذ المبادرات المعتمدة إقليمياً  17
األصعدة الوطنية واإلقليمية واألقاليمية 

 يةوالعالم

فاليتا، 
1998 

Rev. Istanbul, 
2002; Rev. Doha, 

2006; Rev. 
Hyderabad, 2010; 
Rev. Dubai, 2014 

In force 

تقديم المساعدة التقنية الخاصة إلى  18
 فلسطين

فاليتا، 
1998 

Rev. Istanbul, 
2002; Rev. Doha, 

2006; Rev. 
Hyderabad, 2010; 
Rev. Dubai, 2014 

In force 

موارد االتصاالت للتخفيف من آثار تقدمي  19
 الكوارث ولعمليات اإلغاثة

فاليتا، 
1998 

Abr. Istanbul, 2002Abrogated

النفاذ على أساس غير تمييزي إلى وسائل  20
االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت الحديثة وخدماتها وما يتصل 
 بها من تطبيقات

فاليتا، 
1998 

Rev. Istanbul, 
2002; Rev. Doha, 

2006; Rev. 
Hyderabad, 2010 

In force 



  المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 704

االعتماد  العنوانالقرار
للمرة 
 األولى

 الحالة التسلسل التاريخي

فاليتا،  يميةاإلقل المنظمات مع والتعاون التنسيق 21
1998 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 

2010 

In force 

شبكات  إجراءات النداء البديلة في 22
توزيع و  هائاالتصاالت الدولية وتحديد منش

 ةإيرادات خدمات االتصاالت الدولي

فاليتا، 
1998 

Rev. Istanbul, 
2002; Rev. Doha, 

2006; Rev. 
Hyderabad, 2010; 
Rev. Dubai, 2014 

In force 

النفاذ إلى شبكة اإلنترنت وتوفرها  23
ومبادئ تحديد رسوم  البلدان النامية في

 التوصيل الدولي باإلنترنت

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 
2010; Rev. Dubai, 

2014 

In force 

 لتنمية االستشاري الفريق تفويض 24
 المؤتمرات ينب للتصرف االتصاالت

 االتصاالت لتنمية العالمية

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 
2010; Rev. Dubai, 

2014 

In force 

تقديم المساعدة للبلدان ذات  25
االحتياجات الخاصة: أفغانستان، 

وروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ب
يساو، ب-إثيوبيا، غينيا، غينيا إريتريا،
 ، سيراليون،اليبيريا، رواند هايتي،

 ليشتي-الصومال، تيمور

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 

2010 

In force 
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االعتماد  العنوانالقرار
للمرة 
 األولى

 الحالة التسلسل التاريخي

تقديم المساعدة للبلدان ذات  26
 االحتياجات الخاصة: أفغانستان

ول، إسطنب
2002 

Rev. Doha, 2006 In force 

 للمشاركة المنظمات أو الكيانات قبول 27
 تنمية قطاع أعمال في منتسب بصفة

االتحاد الدولي  االتصاالت في
 لالتصاالت

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 

2010 

In force 

 لوثائقلالتداول اإللكرتوين تعزيز استعمال  28
 جلان دراسات تنمية االتصاالت أعمال يف

إسطنبول، 
2002 

Abr. Doha, 2006 Abrogated

مبادرات قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد  29
م أعضاء القطاع  بشأن املسائل اليت 

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Abr. Hyderabad, 

2010 

Abrogated

االتصاالت لالتحاد  تنمية قطاع دور 30
 القمة نتائج تنفيذ صاالت فيالدولي لالت

 المعلومات لمجتمع العالمية

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 
2010; Rev. Dubai, 

2014 

In force 

األعمال التحضيرية اإلقليمية للمؤتمرات  31
 العالمية لتنمية االتصاالت

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 

2010 

In force 

 ادراتالمب بشأن واإلقليمي الدولي التعاون 32
 اإلقليمية

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 

2010 

In force 

تقديم المساعدة والدعم إلى صربيا  33
إلعادة بناء نظامها العمومي للبث اإلذاعي 

 الذي أصابه الدمار

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Dubai, 2014 

In force 
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االعتماد  العنوانالقرار
للمرة 
 األولى

 الحالة التسلسل التاريخي

المعلومات  تكنولوجيا/االتصاالت دور 34
 التأهب للكوارث واإلنذار واالتصاالت في

اإلنقاذ  عمليات وفي بحدوثها المبكر
 واإلغاثة والتخفيف من آثارها والتصدي

 لها

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 
2010; Rev. Dubai, 

2014 

In force 

ة قطاع تكنولوجيا المعلومات دعم تنمي 35
 واالتصاالت اإلفريقي

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 

2010 

In force 

إسطنبول، (ATU)دعم االتحاد اإلفريقي لالتصاالت  36
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 

2010 

In force 

إسطنبول،  الرقميـة الفجـوة سـد 37
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 
2010; Rev. Dubai, 

2014 

In force 

 يةتنم مكتب يف تطوير منتدى الشباب 38
 االتصاالت

إسطنبول، 
2002 

Abr. Dubai, 2014 Abrogated

برنامج التوصيلية لألمريكتين وخطة عمل   39
 كيتو

إسطنبول، 
2002 

- In force 
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االعتماد  العنوانالقرار
للمرة 
 األولى

 الحالة التسلسل التاريخي

إسطنبول،  القدرات بناء بمبادرات المعني الفريق 40
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 
2010; Rev. Dubai, 

2014 

In force 

ن ذلك الصحة ع يف الصحة اإللكرتونية (مبا 41
 بُعد) بُعد/الطب عن

إسطنبول، 
2002 

Abr. Doha, 2006 Abrogated

إسطنبول،  بُعد تنفيذ برامج التعليم عن 42
2002 

Abr. Doha, 2006 Abrogated

 االتصاالت أنظمة تنفيذ في مساعدةال 43
 (IMT) الدولية متنقلةال

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 
2010; Rev. Dubai, 

2014 

In force 

 إدماج مبدأ املساواة بني املرأة والرجل 44
 االتصاالت برامج قطاع تنمية يف

إسطنبول، 
2002 

Abr. Doha, 2006 Abrogated

جال األمن م آليات لتعزيز التعاون في 45
 ذلك مكافحة الرسائل في ماالسيبراني، ب
 االقتحامية

الدوحة، 
2006 

Rev. Hyderabad, 
2010; Rev. Dubai, 

2014 

In force 

مساعدة مجتمعات السكان األصليين  46
العالم وتعزيزها: إقامة مجتمع  في

المعلومات بواسطة تكنولوجيا 
 االتواالتص المعلومات

الدوحة، 
2006 

- In force 

تحسين المعرفة بتوصيات االتحاد الدولي  47
البلدان  في فّعالوتطبيقها ال لالتصاالت

 ذلك اختبارات المطابقة النامية، بما في
وقابلية التشغيل البيني للتجهيزات 
 المصنعة بموجب توصيات االتحاد

الدوحة، 
2006 

Rev. Hyderabad, 
2010; Rev. Dubai, 

2014 

In force 

 ميةالتنظي الهيئات بين التعاون تعزيز 48
 لالتصاالت

الدوحة، 
2006 

Rev. Hyderabad, 
2010; Rev. Dubai, 

2014 

In force 
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االعتماد  العنوانالقرار
للمرة 
 األولى

 الحالة التسلسل التاريخي

إجراءات خاصة لصاحل أقل البلدان منواً  49
 والدول اجلزرية الصغرية النامية

الدوحة، 
2006 

Abr. Hyderabad, 
2010 

Abrogated

ثل لتكنولوجيا المعلومات التكامل األم 50
 واالتصاالت

الدوحة، 
2006 

Rev. Hyderabad, 
2010; Rev. Dubai, 

2014 

In force 

تقديم المساعدة والدعم للعراق إلعادة  51
 بناء وتأهيل أنظمته العمومية لالتصاالت

الدوحة، 
2006 

Rev. Hyderabad, 
2010 

In force 

حاد االتصاالت لالت تنمية قطاع دور تعزيز 52
 فذةمن وكالة الدولي لالتصاالت بصفته

الدوحة، 
2006 

Rev. Hyderabad, 
2010; Rev. Dubai, 

2014 

In force 

نفيذ وتاإلطار االستراتيجي والمالي إلعداد  53
 دبيخطة عمل 

الدوحة، 
2006 

Rev. Hyderabad, 
2010; Rev. Dubai, 

2014 

In force 

 المعلومات تكنولوجيا تطبيقات 54
 االتواالتص

الدوحة، 
2006 

Rev. Hyderabad, 
2010; Rev. Dubai, 

2014 

In force 

تعميم منظور المساواة بين الجنسين من  55
أجل مجتمع معلومات شامل قائم على 

 المساواة

الدوحة، 
2006 

Rev. Dubai, 2014 In force 

 1 جلنة الدراسات يف إدراج مسألة جديدة 56
صاالتت االتتتعلق بنفاذ املعوقني إىل خدما

الدوحة، 
2006 

Abr. Hyderabad, 
2010 

Abrogated
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االعتماد  العنوانالقرار
للمرة 
 األولى

 الحالة التسلسل التاريخي

الدوحة،  تقديم المساعدة إلى الصومال 57
2006 

Rev. Hyderabad, 
2010 

In force 

 إلى اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ إمكانية 58
 المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

 األشخاص نفاذ ذلك في بما واالتصاالت،
 بالعمر المتصلة اإلعاقة ذوي

آباد،  حيدر
2010 

Rev. Dubai, 2014 In force 

القطاعات  بين فيما والتعاون التنسيق تعزيز 59
 الدولي لالتصاالت بشأن الثالثة لالتحاد

 المشترك االهتمام ذات المسائل

آباد،  حيدر
2010 

Rev. Dubai, 2014 In force 

تقديم المساعدة للبلدان ذات الظروف  60
 الخاصة: هايتي

آباد،  حيدر
2010 

- In force 

تعيين رؤساء لجان الدراسات التابعة  61
 لالتحاد الدولي االتصاالت تنميةلقطاع 

الفريق رئيس و لالتصاالت ونوابهم 
 ،ونوابه االتصاالت لتنمية االستشاري

 والحد األقصى لمدة واليتهم

آباد،  حيدر
2010 

Rev. Dubai, 2014 In force 

ي تعلقة بالتعرض البشر مشاكل القياس الم 62
 للمجاالت الكهرمغنطيسية

آباد،  حيدر
2010 

Rev. Dubai, 2014 In force 

توزيع عناوين بروتوكول اإلنترنت وتسهيل  63
السادس من  لى اإلصدارإاالنتقال 

البلدان  في (IPv6)بروتوكول اإلنترنت 
 النامية

آباد،  حيدر
2010 

Rev. Dubai, 2014 In force 
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االعتماد  العنوانالقرار
للمرة 
 األولى

 الحالة التسلسل التاريخي

ملي/مستهلكي مستع دعمو حماية  64
خدمات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

آباد،  حيدر
2010 

Rev. Dubai, 2014 In force 

ية الصح الرعاية خدمات النفاذ إىل حتسني 65
 االتواالتص املعلومات تكنولوجيا باستعمال

آباد،  حيدر
2010 

Abr. Dubai, 2014 Abrogated

 ت واالتصاالت وتغيرتكنولوجيا المعلوما 66
 المناخ

آباد،  حيدر
2010 

Rev. Dubai, 2014 In force 

لالتحاد  دور قطاع تنمية االتصاالت 67
ماية األطفال ح فيالدولي لالتصاالت 

 خطعلى ال

آباد،  حيدر
2010 

Rev. Dubai, 2014 In force 

مساعدة الشعوب األصلية ضمن أنشطة  68
ات جه ذبرام مكتب تنمية االتصاالت في

 الصلة

آباد،  حيدر
2010 

Rev. Dubai, 2014 In force 

إنشاء أفرقة استجابة وطنية تيسير  69
ان البلد في خاصةللحوادث الحاسوبية، 

 بينها والتعاون فيما ،النامية

آباد،  حيدر
2010 

Rev. Dubai, 2014 In force 
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االعتماد  العنوانالقرار
للمرة 
 األولى

 الحالة التسلسل التاريخي

مبادرة إقليمية ألوروبا الوسطى والشرقية  70
يون اإلنرتنت والتلفز (ين: "النفاذ اإللكرتو 

الرقمي) من أجل األشخاص ذوي 
 اإلعاقة"

آباد،  حيدر
2010 

Abr. Dubai, 2014 Abrogated

 أعضاءو  األعضاء الدول بين التعاون تعزيز 71
االتصاالت والمنتسبين إليه  تنمية قطاع

 ماوالهيئات األكاديمية المنضمة إليه، ب
 الخاص القطاع ذلك في

آباد،  حيدر
2010 

Rev. Dubai, 2014 In force 

استخدام خدمات االتصاالت املتنقلة على  72
 حنو أكثر فعالية

آباد،  حيدر
2010 

Abr. Dubai, 2014 Abrogated

مراكز التميز التابعة لالتحاد الدولي  73
 لالتصاالت

آباد،  حيدر
2010 

Rev. Dubai, 2014 In force 

 ةاحلكوم خلدمات فعالية أكثر تطبيق 74
 اإللكرتونية

آباد،  حيدر
2010 

Abr. Dubai, 2014 Abrogated

دبي،  الذكية إفريقيا إعالن تنفيذ 75
2014 

- In force 

تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات  76
واالتصاالت بين الشباب من الجنسين من 

 أجل تمكينهم اجتماعياً واقتصادياً 

دبي، 
2014 

- In force 

 نمقات النطاق العريض تكنولوجيا وتطبي 77
لخدمات  أكبروتطوير  نموتحقيق  أجل

االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات 
 نطاقال ةعريض يةلتوصيلواالتصاالت ول

دبي، 
2014 

- In force 
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االعتماد  العنوانالقرار
للمرة 
 األولى

 الحالة التسلسل التاريخي

 اختالس بناء القدرات من أجل مكافحة 78
 المخصَّصة وفق التوصية الهاتف أرقام

ITU-T E.164  الصادرة عن قطاع تقييس
 االتصاالت

دبي، 
2014 

- In force 

تكنولوجيا المعلومات /دور االتصاالت 79
مكافحة أجهزة  واالتصاالت في

تكنولوجيا المعلومات /االتصاالت
 واالتصاالت الزائفة والتصدي لها

دبي، 
2014 

- In force 

البلدان  ة فيموثوقإعالمية أطر  وضع 80
النامية وتعزيزها من أجل تسهيل وتشجيع 

 لشركاءا بين اإللكترونية ماتالمعلو  تبادل
 االقتصاديين

دبي، 
2014 

- In force 

زيادة تطوير أساليب العمل اإللكترونية  81
 حادلالتأعمال قطاع تنمية االتصاالت  في

 الدولي لالتصاالت

دبي، 
2014 

- In force 

الحفاظ على تعدد اللغات وتعزيزه على  82
شبكة اإلنترنت من أجل مجتمع معلومات 

 للجميع شامل

دبي، 
2014 

- In force 
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 التوصيـات
 

االعتماد  العنوانةالتوصي
للمرة األولى

التسلسل 
 التاريخي

 الحالة

االتصاالت على اخلدمات الصحية وغريها  تطبيق 1
 من اخلدمات االجتماعية

أيرس،  بوينس
1994 

- Obsolete 

 ,1998Abr. Istanbulفاليتا،  دور املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت 1
2002 

Abrogated

أيرس،  بوينس إقامة شراكات مع وكاالت التعليم الدولية 2
1994 

- Obsolete 

لس االستشاري  2 مستقبل عضوية ووظائف ا
 لتنمية االتصاالت

 ,1998Abr. Istanbulفاليتا، 
2002 

Abrogated

تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  3
 ألغراض التنمية

 ,1998Abr. Istanbulاليتا، ف
2002 

Abrogated

 ,1998Abr. Istanbulفاليتا،  التحرير والبيئة التجارية التنافسية 4
2002 

Abrogated

التنمية االقتصادية  يف دور االتصاالت 5
 األصلية واالجتماعية والثقافية للشعوب

 ,1998Abr. Istanbulفاليتا، 
2002 

Abrogated

 ,1998Abr. Istanbulفاليتا،  تية للمعلوماتالبنية التح 6
2002 

Abrogated

جمال  يف دور االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 7
 محاية البيئة

 ,1998Rev. Istanbulفاليتا، 
2002; Abr. 

Doha, 2006 

Abrogated

تنفيذ األنظمة املتنقلة العاملية لالتصاالت  8
 الوقت املناسب يف الساتلية الشخصية

 ,1998Rev. Istanbulاليتا، ف
2002; Abr. 

Hyderabad, 
2010 

Abrogated
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االعتماد  العنوانةالتوصي
للمرة األولى

التسلسل 
 التاريخي

 الحالة

 ,1998Abr. Istanbulفاليتا،  الطب عن بُعد 9
2002 

Abrogated

 :دعم مبادرات املوارد البشرية يف أمهية الشركات 10
 مثال إعالن

 ,1998Abr. Istanbulفاليتا، 
2002 

Abrogated

 ,1998Abr. Istanbulفاليتا، تصاالتاد الدويل لالاالحت يفالتخطيط التشغيلي  11
2002 

Abrogated

حاالت  يف احتياجات االتصاالت يف النظر 12
 سياق أنشطة تنمية االتصاالت يف الكوارث

إسطنبول، 
2002 

Abr. Doha, 
2006 

Abrogated

إسطنبول،  طلبات تقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان النامية 13
2002 

Rev. Doha, 
2006; Abr. 

Hyderabad, 
2010 

Abrogated

مشروع التكامل النموذجي لتكنولوجيا املعلومات  14
 واالتصاالت

إسطنبول، 
2002 

Abr. Doha, 
2006 

Abrogated

نماذج وطرائق تحديد تكاليف خدمات  15
 االتصاالت الوطنية

 In force -2002يناير، 

ستندة مإعادة توازن التعريفات والتعريفات ال 16
 إلى التكاليف

 In force -2002يناير، 

تقاسم المرافق في المناطق الريفية والمناطق  17
 النائية

 In force -2002يناير، 

الدوحة،  الفوائد املمكن حتقيقها لالتصاالت الريفية 18
2006 

Abr. 
Hyderabad, 

2010 

Abrogated
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االعتماد  العنوانةالتوصي
للمرة األولى

التسلسل 
 التاريخي

 الحالة

توفير االتصاالت للمناطق الريفية والمناطق  19
 نائيةال

مارس، 
2010 

Rev. Dubai, 
2014 

In force 

مبادرات سياساتية وتنظيمية لتنمية  20
 المعلوماتاالتصاالت/تكنولوجيا 

ريفية مناطق الال واالتصاالت/النطاق العريض في
 مناطق النائيةوال

 In force - 2014دبي، 

واالتصاالت وتغير  المعلوماتتكنولوجيا  21
 مناخال

 In force - 2014دبي، 

سد الفجوة التقييسية بالتعاون مع األفرقة  22
 اإلقليمية للجان الدراسات

 In force - 2014دبي، 
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 راتالمقر 
 

 First العنوانالمقرر
approved

History الحالة 

احلد األدىن للميزانية املخصصة للجنيت  1
عام  يف دراسات قطاع تنمية االتصاالت

2006 

الدوحة، 
2006 

Abr. Hyderabad, 
2010 

Abrogated
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