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 مقدمة لألمين العام
لالت حاد الدولي لالتصاالت

إن	ال	خطة	االسرتاتيجية	لالت	حاد	للفرتة	2016-2019	اليت	
اعتمدها	األعضاء	يف	مؤت	مر	ال	مندوبني	ال	مفوضني	لعام	

2014	يف	بوسان،	كوريا	)PP-14(،	توّجه أنشطة	االت	حاد	
وفقاً	للصكوك	األساسية	لالت	حاد.	وهي	ت	حدد	رؤية	ال	منظمة	

ورسالتها	وقيمها،	وهي	م	جموعة	من	الغايات	وال	مقاصد	
االسرتاتيجية	لالت	حاد	ككل	واألهداف	والنتائج	القطاعية	
وال	مشرتكة	بني	قطاعات	االت	حاد	ال	مزمع	ت	حقيقها	يف	فرتة	

السنوات	األربع	ال	مقبلة.
واعتمد	مؤت	مر	ال	مندوبني	ال	مفوضني	أيضاً	“برنامج	التوصيل	
يف	2020	من	أجل	تنمية	االتصاالت/تكنولوجيا	ال	معلومات	

واالتصاالت”،	حيث	التزمت	الدول	األعضاء	مهتدية	
بال	خطة	االسرتاتيجية	لالت	حاد،	بالرؤية	والغايات	ذاهتا،	

وبتحقيق	نفس	ال	مقاصد	ب	حلول	2020،	وذلك	بالتعاون	
مع	ج	ميع	أصحاب	ال	مصلحة	يف	النظام	اإليكولوجي	برمته	

لتكنولوجيا	ال	معلومات	واالتصاالت.
وعند	إعداد	ال	خطة،	اضطلع	االت	حاد	ب	مشاورات	عامة	

ش	ملت	ال	مشاركة	الواسعة	ألصحاب	ال	مصلحة	الرئيسيني.	
وكانت	هذه	هي	ال	مرة	األوىل	اليت	قامت	فيها	وكالة	تابعة	
لألمم	ال	متحدة	باستشارة	ال	جمهور	علناً	بشأن	اسرتاتيجيتها	

ال	مستقبلية.
ستكون	الكلمات	الرئيسية	لتنفيذ	هذه	االسرتاتيجية	هي	
الرؤية	والعمل	والوئام.	وستجسد	الرؤية	يف	سبل	معال	جة	

أولويات	االت	حاد	اليت	حددها	أعضاؤنا	يف	مؤت	مر	ال	مندوبني	
ال	مفوضني	لعام	2014؛	وسيتمثل	العمل	يف	ال	جهود	ال	حثيثة	
ال	مبذولة	لتنفيذ	وت	حقيق	هذه	األولويات	على	ن	حو	يرضي	
األعضاء	ل	جعل	هذه	الرؤية	حقيقة	واقعة؛	وسيتمثل	الوئام	
يف	النهج	ال	متبع	للتعاون	مع	م	جموعة	واسعة	من	األطراف	

الفاعلة	تزداد	اتساعاً	يف	قطاع	تكنولوجيا	ال	معلومات	
واالتصاالت	الذي	يشهد	اليوم	تطوراً	ون	مواً	سريعاً.

تشمل	ال	خطة	أربع	غايات	اسرتاتيجية	–	النمو،	والشمول،	
واالستدامة،	واالبتكار	والشراكة	–	ترمي	إىل	مساعدة	

االت	حاد	على	مواصلة	التصدي	للتحديات	ال	مقبلة	واغتنام	
الفرص	ال	جديدة	ال	متاحة.

ومن	خالل	زيادة	النفاذ	إىل	تكنولوجيا	ال	معلومات	
واالتصاالت،	يهدف	أعضاء	االت	حاد	إىل	تعزيز	تزايد	

استخدام	تكنولوجيا	ال	معلومات	واالتصاالت	وإحداث	
تأثري	إي	جايب	يف	التنمية	االقتصادية	واالجتماعية.	وبشمول 
ال	جميع،	تّتسع	فوائد	تكنولوجيا	ال	معلومات	واالتصاالت	

لتطال	كّل	الناس،	من	أجل	سّد	الفجوات	الرقمية	وبلوغ	
السكان	ال	مهمشني	وال	مستضعفني.	والقدرة	على	استدامة 
الفوائد	اهلائلة	لتكنولوجيا	ال	معلومات	واالتصاالت	أساسية	
ألن	النمّو	يطرح	أيضاً	ت	حديات	وم	خاطر	يلزم	التصدي	هلا.	
ومن	خالل	االبتكار	وتشجيع	الشراكات،	ي	مكن	للنظام	

اإليكولوجي	ال	متطّور	لتكنولوجيا	ال	معلومات	واالتصاالت	
أن	يضمن	تكيفه	مع	البيئة	التكنولوجية	واالجتماعية	سريعة	

التغرّي.
وستكون	هناك	حاجة	إىل	ت	حسني	الكفاءة	لتنفيذ	ج	ميع	
األنشطة	ال	مخططة	وتوفري	خدمات	إىل	األعضاء	تتسم	

بأعلى	مستويات	ال	جودة،	والتنفيذ	ال	مستمر	لإلدارة	القائمة	
على	النتائج	عامل	أساسي	لتحقيق	ذلك.	وسينفذ	االت	حاد	
ال	خطة	االسرتاتيجية	بدعم	من	ال	معرفة	الواسعة	وال	خربة	
ال	متخصصة	اليت	يتمتع	هبا	موظفوه	وأعضاؤه،	وبقدرته	
ال	مثبتة	على	مدى	150	عاماً	على	التكيف	واإلصالح	

واالبتكار	ل	مواكبة	متطلبات	السوق.
 ويسرين	أن	أقدم	ال	خطة	االسرتاتيجية	لالت	حاد	للفرتة	

.2019-2016

 هولين جاو
 األمني	العام	لالت	حاد	الدويل	لالتصاالت

مارس،	2015

جدول ال محتويات
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 ال ملحـق 2 بالقرار 71 
)ال مراَجع في بوسان، 2014(

توجه	اسرتاتيجية	السنوات	األربع	أنشطة	االت	حاد	يف	الفرتة	
2016-2019	طبقاً	لدستور	االت	حاد	واتفاقيته.

 ويتبع	هيكل	اخلطة	االسرتاتيجية	لالت	حاد	للفرتة
2016-2019	هيكل	إطار	االت	حاد	اخلاص	باإلدارة	

القائمة	على	النتائج	)RBM(	كما	هو	مبني	يف	القسم	1 
أدناه.	ويعّرف	القسم	2	الرؤية	والرسالة	والقيم،	ويعّرف	
القسم	3	الغايات	االسرتاتيجية	لالت	حاد	وحيدد	املقاصد،	
ويعرف	القسم	4	أهداف	القطاعات	واألهداف	املشرتكة	

بني	القطاعات	والنتائج	والعوامل	التمكينية	للغايات	
االسرتاتيجية	لالت	حاد	وأهدافه،	وهذا	إضافًة	إىل	نواتج	

القطاعات	والنواتج	املشرتكة	بني	القطاعات	بغية	التنسيق	
بني	اخلطة	االسرتاتيجية	لالت	حاد	وخططه	التشغيلية.	

ويوضح	القسم	5	خارطة	الطريق	من	االسرتاتيجية	إىل	
التنفيذ	من	خالل	حتديد	معايري	التنفيذ	لرتتيب	األولويات.	

وتعّرف	األنشطة	والنواتج	بالتفصيل	يف	عملية	التخطيط	
التشغيلي،	مبا	يضمن	وجود	ارتباط	قوي	بني	التخطيط	
االسرتاتيجي	والتخطيط	التشغيلي	)كما	هو	موضح	

يف	القسم	1.5(.

1. إطار االت حاد لإلدارة القائمة على النتائج 

)RBM( وهيكل ال خطة االستراتيجية

يوضح	إطار	اإلدارة	القائمة	على	النتائج	املعروض	أدناه	
العالقات	القائمة	بني	أنشطة	االت	حاد	وما	ينتج	عنها	من	

نواتج،	واألهداف	العامة	والغايات	االسرتاتيجية	لالت	حاد،	
واليت	تسهم	يف	حتديد	رسالة	املنظمة	ورؤيتها.

وتنقسم	سلسلة	النتائج	اخلاصة	باالحتاد	إىل	مخسة	
مستويات:	األنشطة،	والنواتج،	واألهداف	والنتائج،	
والغايات	االسرتاتيجية	واملقاصد،	والرؤية	والرسالة.	

ومتثل	قيم	االت	حاد	ما	يؤمن	به	من	مبادئ	أساسية	مشرتكة	
وعامة،	حتدد	أولوياته.

الجدول 1 - إطار االت حاد لإلدارة القائمة على النتائج )كما هو معروض في الخطة االستراتيجية والخطط 
التشغيلية لالت حاد(


ج	
نتائ
ى	ال

	عل
ئمة
القا
رة	
إلدا
ط	ا

ختطي
	


يذ	
لتنف
ا

 الرؤية والرسالة
)القسم	2(

الرؤية	هي	العامل	األفضل	الذي	يصبو	إليه	االت	حاد.
الرسالة تشري	إىل	األهداف	الشاملة	الرئيسية	لالت	حاد	وفقاً	للصكوك	

القيم: معتقدات	االت	حاد	العامة	واملشرتكة	اليت	تقود	أولوياتهاألساسية	لالت	حاد.
 

وتوجه	مجيع	عمليات	صنع	القرار
 

)القسم	2(
الغايات 

 االستراتيجية
 والمقاصد
)القسم	3(

الغايات االستراتيجية تشري	إىل	مقاصد	االت	حاد	رفيعة	املستوى	اليت	
تساهم	فيها	األهداف	بشكل	مباشر	أو	غري	مباشر.	وهي	تتصل	

باالحتاد	ككل.
المقاصد هي	النتائج	املتوقعة	خالل	فرتة	اخلطة	االسرتاتيجية؛	وتقدم	
داللة	على	حتقيق	الغايات.	وقد	ال	تتحقق	املقاصد	دائماً	ألسباب	قد	

خترج	عن	سيطرة	االت	حاد.

 األهداف والنتائج
)القسم	4(

األهداف تشري	إىل	أغراض	حمددة	لألنشطة	القطاعية	واألنشطة	
املشرتكة	بني	القطاعات	خالل	فرتة	معينة.

النتائج تقدم	داللة	على	حتقيق	األهداف.	وتقع	النواتج	عادًة	ضمن	
سيطرة	املنظمة	جزئياً	وليس	كلياً.

 النواتج
)القسم	4(

النواتج هي	النتائج	واملخرجات	واملنتجات	واخلدمات	النهائية	
امللموسة	اليت	حيققها	االت	حاد	من	خالل	تنفيذ	اخلطط	التشغيلية.

األنشطة هي	خمتلف	األعمال/اخلدمات	من	أجل	حتويل	املوارد	األنشطة
)املدخالت(	إىل	نواتج.	وميكن	جتميع	األنشطة	يف	شكل	عمليات.
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وميثل	كل	مستوى	من	املستويات	أعاله	خطوة	منفصلة	
يف	التسلسل	املنطقي	إلطار	االت	حاد	لإلدارة	القائمة	على	
النتائج.	ويتعلق	املستويان	األخريان	)األنشطة	والنواتج(	
بكيفية	استثمار	املسامهات	املالية	املقدمة	من	األعضاء	
واإليرادات	األخرى	لالت	حاد	من	أجل	حتقيق	خمتلف	
وظائف	االت	حاد	وبراجمه	ومبادراته.	وتشري	املستويات	
الثالثة	األوىل	إىل	التغريات	الفعلية	واآلثار	اليت	يتوقعها	

االت	حاد،	أي	اآلثار	طويلة	األجل	االقتصادية	أو	االجتماعية	
-	الثقافية	أو	املؤسسية	أو	البيئية	أو	التكنولوجية	أو	غريها	

من	اآلثار	ألعمال	االت	حاد.

2. رؤية االت حاد ورسالته وقيمه
1.2 الرؤيــة

“م	جتمع	معلومات	ميّكنه	العامل	املوصول	حيث	تتيح	
االتصاالت/تكنولوجيات	املعلومات	واالتصاالت	ت	حقيق	

وتسريع	النمو	والتنمية	االجتماعيني	واالقتصاديني	
ال	مستدامني	بيئياً	لكل	فرد«

واالحتاد	ملتزم	بتمكني	توصيل	العامل.	ويف	هذا	العامل	
 )ICT(	واالتصاالت	املعلومات	تكنولوجيا	تقوم	املوصول،
بدور	رئيسي	كأداة	متكينية	أساسية	للتنمية	االجتماعية	

واالقتصادية	واملستدامة	بيئياً	مبا	يعود	بالفائدة	على	اجلميع	
وعلى	كل	فرد	يف	العامل.	وتعيد	تكنولوجيا	املعلومات	
واالتصاالت	حتديد	الكيفية	اليت	ميكن	أن	تتحقق	من	

خالهلا	أهداف	التنمية.	فمن	بني	احملركات	احليوية	للتنمية،	
توفري	نفاذ	بأسعار	ميسورة	إىل	شبكات	االتصاالت/

تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	وخدماهتا	وتطبيقاهتا	
جلميع	سكان	العامل.

2.2 الرسالة

“تشجيع	وتيسري	وتعزيز	النفاذ	ميسور	التكلفة	والشامل	
إىل	شبكات	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	
وخدماهتا	وتطبيقاهتا،	واستعماهلا	من	أجل	النمو	والتنمية	

االجتماعيني	واالقتصاديني	ال	مستدامني	بيئيًا”

3.2 القيم

القيم	األساسية	لالت	حاد	هي	املبادئ	واملعتقدات	العامة	اليت	
توجه	أولويات	االت	حاد	وعملية	صنع	القرار	فيه.

التركيز على الناس والتوجه نحو الخدمة واالستناد إلى 
النتائج

يركز	االت	حاد	على	الناس	لتقدمي	النتائج	اليت	هتم	اجلميع	
وتتمحور	حول	الناس.	ومن	أجل	التوجه	حنو	اخلدمة،	

يلتزم	االت	حاد	مبواصلة	تقدمي	خدمات	جبودة	عالية	وإرضاء	
املستفيدين	وأصحاب	املصلحة	إىل	أقصى	درجة.	ويستند	

االت	حاد	إىل	النتائج،	فيسعى	إىل	حتقيق	نتائج	ملموسة	
وتعظيم	أثر	أعماله.

الشمول

يعرتف	االت	حاد	بالشمول	كقيمة	عاملية،	ولذا	فهو	يلتزم	
بضمان	استفادة	اجلميع	من	االتصاالت/تكنولوجيا	

املعلومات	واالتصاالت	بصورة	منصفة،	مبا	يف	ذلك	البلدان	
النامية1*	واألشخاص	ذوو	االحتياجات	احملددة	والسكان	
املهمشون	واملستضعفون،	كالشباب	والشعوب	األصلية	
واملسنني	وذوي	اإلعاقة	واألشخاص	ذوي	مستويات	

الدخول	املتغرية	وسكان	املناطق	الريفية	والنائية،	إضافًة	
إىل	ضمان	املساواة	بني	اجلنسني	يف	جمال	االتصاالت/
تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت.	وتنطوي	أمهية	

الشمول	على	شقني:	استفادة	اجلميع	من	أعمال	االت	حاد	
وإتاحة	الفرصة	للجميع	للمسامهة.

العالمية والحيادية

يصل	االت	حاد،	بصفته	وكالة	من	وكاالت	األمم	املتحدة،	
إىل	مجيع	أحناء	العامل	ويغطيها	وميثلها.	وطبقاً	للوثائق	

األساسية	لالت	حاد،	فإن	عمليات	االت	حاد	وأنشطته	تعرب	عن	
اإلرادة	الفعلية	ألعضائه.	ويعرتف	االت	حاد	باهليمنة	الشاملة	
حلقوق	اإلنسان،	مبا	فيها	احلق	يف	حرية	الرأي	والتعبري،	

ويشمل	هذا	احلق	حرية	التماس	معلومات	وأفكار	وتلقيها	
وإذاعتها	بأي	وسيلة	كانت	دون	تقيد	باحلدود	اجلغرافية،	
واحلق	يف	عدم	التعرض	لتدخل	تعسفي	ميس	اخلصوصية.

تشمل	أقل	البلدان	نمواً	والدول	الجزرية	الصغيرة	النامية	والبلدان	النامية	 	*1

غير	الساحلية	والبلدان	التي	تمر	اقتصاداتها	بمرحلة	انتقالية.
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التآزر من خالل التعاون

وتساهم	جمموعة	متنوعة	من	املنظمات	يف	تنمية	
االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت.	واالحتاد،	
بوصفه	طرفاً	فاعاًل	رئيسياً	يف	هذه	البيئة	املتنوعة،	يتبىن	
التعاون	كأفضل	أسلوب	لإلسهام	يف	حتقيق	رسالته.

االبتكار

ميثل	االبتكار	عاماًل	رئيسياً	يف	حتويل	بيئة	االتصاالت/
تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت.	ولتحقيق	النجاح	فيما	
يقوم	به	االت	حاد،	يدرك	االت	حاد	أنه	يتحتم	عليه	املسامهة	
باستمرار	يف	تشكيل	بيئة	اتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	
واالتصاالت	والتكيف	السريع	مع	هذه	البيئة	سريعة	التغري.

الكفاءة

متثل	الكفاءة	شاغاًل	يهم	مجيع	أصحاب	املصلحة	يف	بيئة	
االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت.	واالحتاد	

ملتزم	بتحقيق	قيمة	متزايدة	للمال	مع	الرتكيز	على	
األولويات	وجتنب	تضارب	اجلهود	واألنشطة.

تحسن مستمر

اعرتافاً	بأنه	ال	توجد	حلول	دائمة	يف	بيئة	تتغري	وتتطور	
بسرعة،	يتبىن	االت	حاد	قيمة	حتقيق	حتسن	مستمر	ملنتجاته	

وخدماته	وعملياته	من	خالل	توجيه	الرتكيز	حسب	
احلاجة	واالرتقاء	مبعايري	األداء	واجلودة.

الشفافية

الشفافية	عامل	متكيين	لكثري	من	القيم	املشار	إليها	أعاله،	
حيث	تتيح	املساءلة	فيما	يتعلق	بالقرارات	واإلجراءات	

والنتائج.	واالحتاد،	من	خالل	تبين	الشفافية،	يعلن	ويعرض	
التقدم	احملرز	يف	حتقيق	غاياته.

3. الغايات االستراتيجية لالت حاد ومقاصده
1.3 الغايات االستراتيجية

سيتعاون	م	جلس	االت	حاد،	من	خالل	دوره	املتمثل	
يف	إدارة	االت	حاد	يف	الفرتات	الواقعة	بني	مؤمترات	
املندوبني	املفوضني،	مع	قطاعات	االت	حاد	الثالثة	
 )ITU–R(	الراديوية	االتصاالت	قطاع	-	مجيعها

وقطاع	تقييس	االتصاالت	)ITU–T(	وقطاع	تنمية	
االتصاالت )ITU–D(	-	من	أجل	حتقيق	غايات	االت	حاد	

ككل.	ومن	شأن	التنسيق	والتعاون	الناجحني	فيما	بني	
القطاعات	ومكاتبها	الثالثة	واألمانة	العامة	أن	يعزز	
ما	حيرزه	االت	حاد	من	تقدم	يف	حتقيق	هذه	الغايات.

وسيعمل	االت	حاد	يف	الفرتة	2016-2019	من	أجل	حتقيق	
رسالته	من	خالل	الغايات	األربع	التالية:

1.1.3 الغاية 1: النمو - إتاحة وتعزيز النفاذ إلى 

االتصاالت/تكنولوجيا ال معلومات واالتصاالت وزيادة 
استخدامها

اعرتافاً	بدور	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	
واالتصاالت	كعامل	متكيين	للتنمية	االجتماعية	واالقتصادية	

واملستدامة	بيئياً،	سيعمل	االت	حاد	على	متكني	وتعزيز	
النفاذ	إىل	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	

وزيادة	استخدامها.	وللنمو	يف	استخدام	االتصاالت/
تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	أثر	إجيايب	على	التنمية	
االجتماعية	واالقتصادية	على	األجلني	القصري	والطويل.	
ويلتزم	االت	حاد،	ومعه	أعضاؤه،	بالعمل	معاً	والتعاون	مع	
كل	أصحاب	املصلحة	يف	بيئة	االتصاالت/تكنولوجيا	
املعلومات	واالتصاالت	من	أجل	حتقيق	هذه	الغاية.

2.1.3 الغاية 2: الشمول - سد الفجوة الرقمية وتوفير 

النطاق العريض للجميع

التزاماً	بضمان	استفادة	اجلميع	بدون	استثناء	من	
االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت،	سيعمل	
االت	حاد	على	سد	الفجوة	الرقمية	والتمكني	من	توفري	
النطاق	العريض	للجميع.	وتركز	عملية	سد	الفجوة	
الرقمية	على	مشول	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	

واالتصاالت	على	الصعيد	العاملي،	وعلى	تعزيز	النفاذ	إىل	
االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	وإمكانية	

النفاذ	إليها	ومعقولية	أسعارها	واستخدامها	يف	مجيع	
البلدان	واملناطق	ومن	أجل	مجيع	الشعوب،	مبا	يف	ذلك	
السكان	املهمشون	واملستضعفون	مثل	النساء	واألطفال	

وذوي	مستويات	الدخل	املتباينة	والشعوب	األصلية	
واملسنني	وذوي	اإلعاقة.	وسيواصل	االت	حاد	العمل	من	
أجل	التمكني	من	توفري	النطاق	العريض	للجميع	حبيث	

يتسىن	لكل	شخص	االستفادة	من	هذه	الفوائد.



7

2019-2016 للفترة  لالت حاد  االستراتيجية  ال خطة 

3.1.3 الغاية 3: االستدامة - التصدي للتحديات 

الناجمة عن تنمية االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

بغية	النهوض	باالستعمال	النافع	لالتصاالت/تكنولوجيا	
املعلومات	واالتصاالت،	يدرك	االت	حاد	ضرورة	مواجهة	

التحديات	الناشئة	عن	النمو	السريع	لالتصاالت/
تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت.	ويركز	االت	حاد	
على	تعزيز	االستعمال	املستدام	واآلمن	لالتصاالت/

تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	بالتعاون	الوثيق	مع	
مجيع	املنظمات	والكيانات.	وبناًء	على	ذلك،	سيعمل	
االت	حاد	من	أجل	احلد	من	اآلثار	السلبية	للتبعات	غري	

املرغوبة	مثل	هتديدات	األمن	السيرباين،	مبا	يف	ذلك	الضرر	
احملتمل	أن	تتعرض	له	أكثر	الشرائح	ضعفاً	يف	اجملتمع،	

خاصًة	األطفال،	والتأثريات	السلبية	على	البيئة،	مبا	يف	ذلك	
املخلفات	اإللكرتونية.

4.1.3 الغاية 4: االبتكار والشراكة - االضطالع بدور 

ريادي في بيئة االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت المتغيرة وتحسينها والتكيف معها

االبتكار	هو	الغاية	الرابعة	يف	اخلطة	االسرتاتيجية	
لالت	حاد	للفرتة	2016-2019:	تعزيز	نظام	إيكولوجي	
لالبتكار	والتكيف	مع	بيئة	االتصاالت/تكنولوجيا	
املعلومات	واالتصاالت	املتغرية.	ويف	البيئة	سريعة	

التطور،	تتمثل	الغاية	اليت	حددها	االت	حاد	يف	اإلسهام	
يف	هتيئة	بيئة	تشجع	االبتكار	بصورة	كافية،	حبيث	

تصبح	تطورات	التكنولوجيات	اجلديدة	والشراكات	
االسرتاتيجية	من	احملركات	الرئيسية	لربنامج	التنمية	ملا	

بعد	عام	2015.	ويدرك	االت	حاد	حاجة	العامل	إىل	تكييف	
األنظمة	واملمارسات	باستمرار	نظراً	ملا	ميثله	االبتكار	

التكنولوجي	من	قوة	حتويلية	لبيئة	االتصاالت/تكنولوجيا	
املعلومات	واالتصاالت.	ويقر	االت	حاد	باحلاجة	إىل	

تعزيز	العمل	والتعاون	مع	الكيانات	واملنظمات	األخرى	
هذه	الغاية. لتحقيق	

2.3 مقاصد االت حاد

متثل	املقاصد	تأثريات	أعمال	االت	حاد	ونتائجها	طويلة	
األجل	وتقدم	داللة	على	حتقيق	الغايات	االسرتاتيجية.	

وسيعمل	االت	حاد	بالتعاون	مع	مجيع	املنظمات	والكيانات	

األخرى	يف	العامل	امللتزمة	باالرتقاء	باستعمال	االتصاالت/
تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت.	والغرض	من	هذه	
املقاصد	هو	حتديد	االجتاه	الذي	ينبغي	لالت	حاد	أن	يركز	

فيه	اهتمامه	وحتقيق	رؤية	االت	حاد	املتمثلة	يف	عامل	موصول	
خالل	فرتة	السنوات	األربع	للخطة	االسرتاتيجية.

1.2.3 مبادئ تحديد المقاصد العال مية لالتصاالت/

تكنولوجيا ال معلومات واالتصاالت

تطبيقاً	ألفضل	املمارسات	يف	حتديد	املقاصد،	حُتدد	املقاصد	
العاملية	لالتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	

طبقاً	للمعايري	التالية:

محددة:	تصف	املقاصد	ما	يود	االت	حاد	حتقيقه	كأثر	 	-
ملموس	جلهوده:	اآلثار	االقتصادية	واالجتماعية-

الثقافية	واملؤسسية	والبيئية	والتكنولوجية	على	املدى	
الطويل	أو	آثار	أخرى،	وقد	خترج،	مع	ذلك،	عن	

سيطرة	االت	حاد	املباشرة	إىل	حٍد	كبري.

قابلة للقياس:	تستند	املقاصد	إىل	مؤشرات	إحصائية	 	-
قائمة	وتستفيد	من	قواعد	املعرفة	لالت	حاد	وتكون	قابلة	

للقياس	بسهولة	وهلا	أساس	ثابت.

موجهة نحو اإلجراءات:	توجه	املقاصد	جهوداً	 	-
حمددة	يف	إطار	اخلطة	االسرتاتيجية	لالت	حاد	وخططه	

التشغيلية.

واقعية ومناسبة:	تكون	املقاصد	طموحة	ولكنها	 	-
واقعية	ومرتبطة	بالغايات	االسرتاتيجية	لالت	حاد.

محددة زمنياً ويمكن تتبعها:	حتدد	املقاصد	لفرتة	 	-
السنوات	األربع	للخطة	االسرتاتيجية	لالت	حاد،	أي	

حىت	عام	2020.

2.2.3 المقاصد العالمية لالتصاالت/تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت

يعرض	اجلدول	2	أدناه	املقاصد	العاملية	لالتصاالت/
تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	لكل	غاية	من	الغايات	

االسرتاتيجية	لالت	حاد.
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الجدول 2 - المقاصد العالمية لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
الغاية	1:	النمو	-	إتاحة	وتعزيز	النفاذ	إىل	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	وزيادة	استخدامها

المقصد 1.1:	يف	مجيع	أحناء	العامل،	ينبغي	توفري	النفاذ	إىل	اإلنرتنت	لنسبة	55	يف	املائة	من	األسر	حبلول	2020 	-
المقصد 2.1:	يف	مجيع	أحناء	العامل،	ينبغي	لنسبة	مستعملي	اإلنرتنت	من	األفراد	أن	تصل	إىل	60	يف	املائة	حبلول	2020 	-
المقصد 3.1:	يف	مجيع	أحناء	العامل،	ينبغي	أن	تنخفض	أسعار	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	بنسبة	 	-

40	يف	املائة	حبلول	2020 41

الغاية	2:	الشمول	-	سد	الفجوة	الرقمية	وتوفري	النطاق	العريض	للجميع

المقصد A.1.2:	يف	العامل	النامي،	ينبغي	توفري	النفاذ	إىل	اإلنرتنت	لنسبة	50	يف	املائة	من	األسر	حبلول	2020 	-
المقصد B.1.2:	يف	أقل	البلدان	منواً	)LDC(،	ينبغي	توفري	النفاذ	إىل	اإلنرتنت	لنسبة	15	يف	املائة	من	األسر	 	-

حبلول	2020
المقصد A.2.2:	يف	العامل	النامي،	ينبغي	لنسبة	مستعملي	اإلنرتنت	من	األفراد	أن	تصل	إىل	50	يف	املائة	حبلول	2020 	-
المقصد B.2.2:	يف	أقل	البلدان	منواً	)LDC(،	ينبغي	لنسبة	مستعملي	اإلنرتنت	من	األفراد	أن	تصل	إىل	20	يف	املائة	 	-

حبلول	2020
المقصد A.3.2:	ينبغي	خفض	الفجوة	املتعلقة	بالقدرة	على	حتمل	األسعار	بني	البلدان	املتقدمة	والبلدان	النامية	بنسبة	 	-

40	يف	املائة	حبلول	2020 42

المقصد B.3.2:	ينبغي	أال	تزيد	تكاليف	خدمات	النطاق	العريض	عن	5	يف	املائة	من	متوسط	الدخل	الشهري	  -
يف	البلدان	النامية	حبلول	2020

المقصد 4.2: يف	مجيع	أحناء	العامل،	ينبغي	أن	تغطي	خدمات	النطاق	العريض	نسبة	90	يف	املائة	من	سكان	  -
املناطق	الريفية	حبلول	2020 43

المقصد A.5.2: ينبغي	حتقيق	املساواة	بني	اجلنسني	ضمن	مستعملي	اإلنرتنت	حبلول	2020  -
المقصد B.5.2: ينبغي	إرساء	بيئة	متكينية	لضمان	إمكانية	نفاذ	ذوي	اإلعاقة	إىل	االتصاالت/تكنولوجيا	  -

املعلومات	واالتصاالت	يف	مجيع	البلدان	حبلول	2020
الغاية	3:	االستدامة	-	التصدي	للتحديات	النامجة	عن	تنمية	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت

المقصد 1.3:	ينبغي	حتسني	التأهب	يف	جمال	األمن	السيرباين	بنسبة	40	يف	املائة	حبلول	2020 	-
المقصد 2.3:	ينبغي	خفض	كمية	خملفات	املعدات	اإللكرتونية	الزائدة	عن	احلاجة	بنسبة	50	يف	املائة	 	-

حبلول	2020 44
المقصد 3.3:	ينبغي	خفض	انبعاثات	غازات	االحتباس	احلراري	الناجتة	عن	قطاع	االتصاالت/تكنولوجيا	 	-

املعلومات	واالتصاالت	بنسبة	30	يف	املائة	لكل	جهاز	حبلول	2020 45
الغاية	4:	االبتكار	والشراكة	-	االضطالع	بدور	ريادي	يف	بيئة	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	املتغرية	

وحتسينها	والتكيف	معها
المقصد 1.4:	بيئة	اتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	تساعد	على	االبتكار46 	-

المقصد 2.4:	إقامة	شراكات	فّعالة	ألصحاب	املصلحة	يف	بيئة	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت47 	-

نظراً	للقيود	على	البيانات،	تؤخذ	التغطية	الحالية	إلشارات	النطاق	العريض	المتنقل	في	االعتبار	عند	تحديد	هذا	المقصد.  41

كلفة	خدمات	تكنولوجيا	المعلومات	واالتصاالت	مقارنًة	بقيمتها	في	2012.   42

نظراً	للقيود	على	البيانات،	تؤخذ	التغطية	الحالية	إلشارات	النطاق	العريض	المتنقل	في	االعتبار	عند	تحديد	هذا	المقصد.   43
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 3.3 إدارة ال مخاطر االستراتيجية والتخفيف

من وطأتها
مع	مراعاة	التحديات	والتطورات	والتحوالت	السائدة	

احملتمل	أن	تؤثر	أكثر	من	غريها	على	أنشطة	االت	حاد	خالل	
فرتة	اخلطة	االسرتاتيجية،	مت	حتديد	وحتليل	وتقييم	القائمة	

التالية	املعروضة	يف	اجلدول	3	للمخاطر	االسرتاتيجية	
الرئيسية.	ومتت	مراعاة	هذه	املخاطر	عند	ختطيط	

االسرتاتيجية	للفرتة	2016-2019،	كما	مت	حتديد	تدابري	
التخفيف	املقابلة،	حسب	االقتضاء.	وينبغي	التأكيد	على	
أن	املخاطر	االسرتاتيجية	ليس	املقصود	منها	أن	متثل	أوجه	
القصور	يف	عمليات	االت	حاد.	فهي	متثل	نظرة	مستقبلية	
ألوجه	عدم	اليقني	اليت	قد	تؤثر	يف	جهود	حتقيق	رسالة	

االت	حاد	خالل	فرتة	اخلطة	االسرتاتيجية.

وقد	قام	االت	حاد	بتحديد	هذه	املخاطر	االسرتاتيجية	
وحتليلها	وتقييمها.	وإىل	جانب	عمليات	التخطيط	

االسرتاتيجي	اليت	حتدد	اإلطار	العام	لكيفية	التخفيف	من	
وطأة	هذه	املخاطر	سيتم	حتديد	التدابري	التشغيلية	للتخفيف	
من	وطأهتا،	وتنفيذ	هذه	التدابري	من	خالل	عملية	التخطيط	

التشغيلي	لالت	حاد.

يلزم	بشكل	استثنائي	مناقشة	هذا	المقصد	من	إطار	المقاصد	في	لجنة	الدراسات	5	لقطاع	تقييس	االتصاالت	باالتحاد.  44

يلزم	بشكل	استثنائي	مناقشة	هذا	المقصد	من	إطار	المقاصد	في	لجنة	الدراسات	المعنية	باالتحاد.  45

المقصد	1.4	من	المقاصد	النوعية.  46

المقصد	2.4	من	المقاصد	النوعية.  47
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الجدول 3 - المخاطر االستراتيجية وتدابير التخفيف من وطأتها

يعبَّر عنها فيالتدابير االستراتيجية للتخفيفالمخاطر

تناقص األهمية والقدرة على إثبات   •
تقديم قيمة مضافة واضحة

وهو	ميثل	خطر	تضارب	اجلهود	وأوجه	
التناقض	واملنافسة	مع	املنظمات	واهليئات	

األخرى	ذات	الصلة	فضاًل	عن	خطر	
التصور	اخلاطئ	لوالية	االت	حاد	ورسالته	

ودوره

تحديد األنشطة ذات   (1

القيمة المضافة الفريدة 
والتركيز عليها

الرؤية	والرسالة	 	-
والغايات	االسرتاتيجية	

واألهداف/النتائج	
ومعايري	حتديد	

األولويات

تشتت الجهود  •
وهو	ميثل	خطر	إضعاف	الرسالة	 	

واالبتعاد	عن	الوالية	األساسية	للمنظمة

ضمان التماسك   (2

وتعزيز التركيز
معايري	حتديد	األولويات 	-

عدم االستجابة لالحتياجات الناشئة   •
واالبتكار بطريقة سريعة بما يكفي 
مع االستمرار في تقديم مخرجات 

عالية الجودة
وهو	ميثل	خطر	عدم	االستجابة،	 	
مبا	يؤدي	إىل	انسحاب	األعضاء	

وأصحاب	املصلحة	اآلخرين

التمتع بسرعة الحركة   (3

والحيوية واالستجابة 
واالبتكار

إشراك أصحاب   (4

المصلحة بشكل 
استباقي

اهلدف	4	املتصل	 	-
باالبتكار،	قيم	االت	حاد

الرؤية	والرسالة	 	-
والقيم	والغايات	

االسرتاتيجية	واملقاصد/
النتائج	ومعايري	حتديد	

األولويات

تكييف غير مالئم الستراتيجيات   •
التنفيذ وأدواته ومنهجيته وعملياته 
من أجل مواكبة أفضل الممارسات 

واالحتياجات المتغيرة
وهو	ميثل	خطر	أن	تصبح	هياكل	جلان	 	

الدراسات	وأساليبها	وأدواهتا	غري	
مالئمة	وأن	تتسم	أدوات	وأساليب	
التنفيذ	بعدم	االعتمادية	وأال	تضمن	
أكرب	قدر	ممكن	من	الفعالية،	مع	عدم	

كفاية	التعاون	بني	القطاعات

استمرار تحسين   (5

االستراتيجيات 
واألدوات والمنهجيات 
والعمليات وفقاً ألفضل 

الممارسات

القيم	ومعايري	التنفيذ 	-

عملية	مراقبة	تنفيذ	 	-
اخلطة	االسرتاتيجية	

وتكييفها

عدم كفاية التمويل  •
وهو	ميثل	خطر	اخنفاض	املسامهات	 	

املالية	من	األعضاء

زيادة في الكفاءة   (6

وترتيب األولويات

ضمان التخطيط   (7

المالي الفّعال

معايري	التنفيذ 	-
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4 األهداف والنتائج والنواتج ال خاصة 

بالقطاعات وال مشتركة بينها
 سيقوم	االت	حاد	بتنفيذ	غاياته	االسرتاتيجية	للفرتة
2016-2019	من	خالل	عدد	من	األهداف	اليت	

يلزم	حتقيقها	خالل	هذه	الفرتة.	ويساهم	كل	قطاع	
يف	الغايات	العامة	لالت	حاد	كل	يف	إطار	ختصصه	احملدد	

من	خالل	تنفيذ	األهداف	اخلاصة	بالقطاع	مع	األهداف	
العامة	املشرتكة	بني	القطاعات.	سيضمن	ال	مجلس	تنسيق	

هذا	العمل	واإلشراف	عليه	على	حنو	فّعال.

1.4  أهداف القطاعات واألهداف ال مشتركة بينها

تسهم	أهداف	القطاعات	واألهداف	املشرتكة	بينها	
يف	حتقيق	الغايات	االسرتاتيجية	لالت	حاد	على	النحو	

املعروض	يف	اجلدول	4	أدناه،	48	مدعومة	بعوامل	متكينية	
لغايات	االت	حاد	وأهدافه	كما	قدمتها	األمانة.

توضح	األطر	وعالمات		الروابط	األولية	والثانوية	بالغايات. 	48
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ت االستراتيجية لالت حاد
ف المشتركة بينها بالغايا

ت واألهدا
ف القطاعا

الجدول 4 - ربط أهدا

الغاية 1:
النمو 

الغاية 2:
الشمول 

الغاية 3:
 

االستدامة
الغاية 4:

 
االبتكار والشراكة

ت الراديوية
ف قطاع االتصاال

أهدا
ف	الرتددات	

ب	ملتطلبات	أعضاء	االت	حاد	من	موارد	طي
ت	املناس

R.1	االستجابة	بطريقة	رشيدة	وعادلة	وفّعالة	واقتصادية	ويف	الوق
الراديوية	واملدارات	الساتلية	مع	تفادي	التداخل	الضار







ف	اخلدمة	وتقدمي	
R.2	ضمان	التوصيلية	وإمكانية	التشغيل	البيين	يف	العامل	وحتسني	األداء	والنوعية	والقدرة	على	حتمل	تكالي

ب	وحتقيق	مردودية	األنظمة	بشكل	عام	يف	جمال	االتصاالت	الراديوية،	مبا	يف	ذلك	من	خالل	وضع	
ت	املناس

اخلدمات	يف	الوق
املعايري	الدولية







ف	والدراية	الفنية	يف	جمال	االتصاالت	الراديوية
R.3	تشجيع	اكتساب	وتقاسم	املعار



ت
س االتصاال

ف قطاع تقيي
أهدا

ب	وتعزيز	قابلية	التشغيل	البيين	وحتسني	
ت	املناس

س	االتصاالت(	يف	الوق
T.1	وضع	معايري	دولية	غري	متييزية	)توصيات	قطاع	تقيي

أداء	املعدات	والشبكات	واخلدمات	والتطبيقات







س	
T.2	تشجيع	املشاركة	الفّعالة	لألعضاء	وخاصة	البلدان	النامية	يف	حتديد	معايري	دولية	غري	متييزية	واعتمادها	)توصيات	قطاع	تقيي

االتصاالت(	بغية	سد	الفجوة	التقييسية


ف	اهلوية	لالتصاالت	الدولية	وفقاً	لتوصيات	قطاع	
T.3	ضمان	كفاءة	توزيع	وإدارة	موارد	الرتقيم	والتسمية	والعنونة	وتعر

س	االتصاالت	وإجراءاته
تقيي







س	االتصاالت
س	اجلارية	يف	قطاع	تقيي

ف	والدراية	الفنية	يف	جمال	أنشطة	التقيي
T.4	تشجيع	اكتساب	وتقاسم	املعار







س	الدولية	واإلقليمية	والوطنية
T.5	توسيع	التعاون	وتيسريه	مع	هيئات	التقيي
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الغاية 1:
النمو 

الغاية 2:
الشمول 

الغاية 3:
 

االستدامة
الغاية 4:

 
االبتكار والشراكة

ت
ف قطاع تنمية االتصاال

أهدا
D	تعزيز	التعاون	الدويل	بشأن	مسائل	تنمية	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت

.1


D	تعزيز	بيئة	متكينية	مؤاتية	لتنمية	تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	وتعزيز	تنمية	شبكات	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	
.2

واالتصاالت	والتطبيقات	واخلدمات	املناسبة،	مبا	يف	ذلك	سد	الفجوة	التقييسية


D	تعزيز	الثقة	واألمن	يف	استعمال	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	ونشر	التطبيقات	واخلدمات	املناسبة
.3



D	بناء	القدرات	البشرية	واملؤسسية	وتوفري	البيانات	واإلحصاءات	وتعزيز	الشمول	الرقمي	وتقدمي	مساعدة	مركزة	للبلدان	ذات	
.4

االحتياجات	اخلاصة


ف	من	آثاره	وإدارة	الكوارث	من	خالل	االتصاالت/
ف	مع	تغري	املناخ	والتخفي

D	تعزيز	اجلهود	املبذولة	حلماية	البيئة	والتكي
.5

تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت


ت
ف المشتركة بين القطاعا

األهدا
	تشجيع	إجراء	حوار	دويل	بني	أصحاب	املصلحة I.1







I.2	تشجيع	الشراكات	والتعاون	داخل	بيئة	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت







I.3	تعزيز	حتديد	االجتاهات	البازغة	يف	بيئة	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	وحتليلها







ف	)بأمهية(	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	كعامل	متكيين	لت	حقيق	التنمية	االجتماعية	
I.4	تعزيز/تشجيع	االعرتا

واالقتصادية	وال	مستدامة	بيئيًا




I.5	تعزيز	نفاذ	ذوي	اإلعاقة	وذوي	االحتياجات	احملددة	إىل	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت


عوامل تمكينية

-	ضمان	كفاءة	وفعالية	استخدام	املوارد	البشرية	واملالية	والرأمسالية،	وبيئة	عمل	مؤاتية	وآمنة	ومأمونة
-	ضمان	كفاءة	املؤمترات	واالجتماعات	والوثائق	واملنشورات	والبىن	التحتية	للمعلومات	وإمكانية	النفاذ	إليها

-	ضمان	كفاءة	خدمات	الربوتوكول	واالتصال	وتعبئة	املوارد	املتعلقة	باألعضاء
-	ضمان	كفاءة	ختطيط	وتنسيق	وتنفيذ	اخلطة	االسرتاتيجية	لالت	حاد	وخططه	التشغيلية

-	ضمان	كفاءة	وفعالية	إدارة	املنظمة	)داخلياً	وخارجياً((
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ف والنتائج والنواتج
الجدول 5 - األهدا

2.4 األهداف والنتائج والنواتج

يتم	الوفاء	بأهداف	القطاعات	واألهداف	املشرتكة	بينها	من	خالل	حتقيق	النتائج	ذات	الصلة	وتنفذ	من	خالل	النواتج	
املعروضة	يف	اجلدول	أدناه:

ف
الهد

النتائج
النواتج

ت الراديوية
ف قطاع االتصاال

أهدا

R االستجابة بطريقة رشيدة وعادلة وفّعالة 
.1

ت 
ب لمتطلبا

ت المناس
واقتصادية وفي الوق

ت 
ف الترددا

أعضاء االت حاد من موارد طي
ت الساتلية مع تفادي التداخل 

الراديوية والمدارا
الضار

R.1-1:	زيادة	عدد	البلدان	اليت	لديها	شبكات	ساتلية	وحمطات	
)M

IFR(	للرتددات	الدويل	األساسي	السجل	يف	مسجلة	أرضية
:	زيادة	عدد	البلدان	اليت	لديها	ختصيصات	تردد	خلدمات	 R.2-1

ض	مسجلة	يف	السجل	األساسي	الدويل	للرتددات
لألر

:	زيادة	النسبة	املئوية	للتخصيصات	املسّجلة	يف	السجل	 R.3-1
األساسي	الدويل	للرتددات	مع	نتائج	إجيابية

ت	عملية	
:	زيادة	النسبة	املئوية	للبلدان	اليت	استكمل R.4-1
ض
االنتقال	إىل	اإلذاعة	التلفزيونية	الرقمية	لألر

ص	للشبكات	الساتلية	
ف	املخص

:	زيادة	النسبة	املئوية	للطي R.5-1
واخلايل	من	التداخالت	الضارة

الوثائق	اخلتامية	للمؤمترات	العاملية	لالتصاالت	الراديوية	
	-

ث	لوائح	الراديو
وحتدي

الوثائق	اخلتامية	للمؤمترات	اإلقليمية	لالتصاالت	الراديوية	
	-

واالتفاقات	اإلقليمية	
RRB(	لقواعد	إجرائية

اعتماد	جلنة	لوائح	الراديو	)
	-

نتائج	معاجلة	بطاقات	التبليغ	عن	اخلدمات	الفضائية	
	-

واألنشطة	األخرى	ذات	الصلة

ض	
:	زيادة	النسبة	املئوية	من	التخصيصات	خلدمات	األر R.6-1
املسجلة	يف	السجل	األساسي	واخلالية	من	التداخالت	الضارة

ض	
نتائج	معاجلة	بطاقات	التبليغ	عن	خدمات	األر

	-
واألنشطة	األخرى	ذات	الصلة

ف	اعتماد	القواعد	
قرارات	جلنة	لوائح	الراديو	خال

	-
اإلجرائية

حتسني	برجميات	قطاع	االتصاالت	الراديوية
	-
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2019-2016 للفترة  لالت حاد  االستراتيجية  ال خطة 

ف
الهد

النتائج
النواتج

R ضمان التوصيلية وإمكانية التشغيل البيني 
.2

في العالم وتحسين األداء والنوعية والقدرة 
ف الخدمة وتقديم الخدمة 

على تحمل تكالي
ب وتحقيق مردودية األنظمة 

ت المناس
في الوق

ت الراديوية، بما 
بشكل عام في مجال االتصاال

ك من خالل وضع المعايير الدولية
في ذل

ض	املتنقل	مبا	يف	ذلك	
R.1-2:	زيادة	النفاذ	إىل	النطاق	العري

)IM
T(	الدولية	املتنقلة	لالتصاالت	احملددة	الرتدد	نطاقات	يف

ض	املتنقل	كنسبة	
ض	سلة	849	أسعار	النطاق	العري

R.2-2:	خف
G(	للفرد

N
I(	اإلمجايل	القومي	الدخل	من

R.3-2:	زيادة	عدد	الوصالت	الثابتة	وزيادة	مقدار	احلركة	
)TBIT/S(	الثابتة	اخلدمة	عرب	املتداولة

ض
R.4-2:	عدد	األسر	اليت	لديها	استقبال	للتلفزيون	الرقمي	لألر

ض	نطاق	
R.5-2:	عدد	املرسالت	املستجيبات	الساتلية	)بعر

M(	العاملة	والسعة	املقابلة	)TBIT/S(.	عدد	
H

Z 36	مكافئ
V(	وعدد	األسر	

SA
T(	ًجدا	الصغرية	الفتحات	ذات	ف

املطاري
اليت	لديها	استقبال	للتلفزيون	الساتلي

ITU
-R	القرارات	الراديوية،	االتصاالت	مجعية	قرارات

	-
توصيات	وتقارير	قطاع	االتصاالت	الراديوية	)مبا	

	-
يف	ذلك	تقرير	االجتماع	التحضريي	للمؤمتر(	

والكتيبات
املشورة	من	الفريق	االستشاري	لالتصاالت	الراديوية

	-

R.6-2:	زيادة	عدد	األجهزة	املزودة	بإمكانية	استقبال	إشارات	
خدمة	املالحة	الراديوية	الساتلية

ض	العاملة	والكمية	املقابلة	
ف	األر

R.7-2:	عدد	سواتل	استكشا
من	الصور	املرسلة	واستبانتها	وحجم	البيانات	اليت	يتم	تن	زيلها	

)TBYTES(

ف والدراية 
ب وتقاسم المعار

R.3 تشجيع اكتسا
ت الراديوية

الفنية في مجال االتصاال
ف	والدراية	الفنية	بشأن	لوائح	الراديو	

R.1-3:	زيادة	املعار
والقواعد	اإلجرائية	واالتفاقات	اإلقليمية	والتوصيات	وأفضل	

ف
املمارسات	املتعلقة	باستعمال	الطي

R.2-3:	زيادة	املشاركة	يف	أنشطة	قطاع	االتصاالت	الراديوية	
)بوسائل	منها	املشاركة	عن	بُعد(	وخاصة	مشاركة	البلدان	النامية

منشورات	قطاع	االتصاالت	الراديوية
	-

تقدمي	املساعدة	إىل	األعضاء،	خاصًة	البلدان	النامية	وأقل	
	-

البلدان	منوًا
االتصال/الدعم	يف	جمال	أنشطة	التنمية

	-
حلقات	دراسية	وورش	عمل	وفعاليات	أخرى

	-

تشير	إلى	السلة	الفرعية	ألسعار	النطاق	العريض	المتنقل	من	سلة	أسعار	تكنولوجيا	المعلومات	واالتصاالت	)IPB(	الخاصة	باالتحاد.	وللحصول	على	 	49

 مزيد	من	المعلومات	يرجى	الرجوع	إلى	تقرير	االت	حاد	)2013(:	قياس	مجتمع	المعلومات	لعام	2013،	المتاح	في	الموقع	التالي:
.http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013_without_Annex_4.pdf
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2019-2016 للفترة  لالت حاد  االستراتيجية  ال خطة 

ف
الهد

النتائج
النواتج

ت
س االتصاال

ف قطاع تقيي
أهدا

ت قطاع 
T.1 وضع معايير دولية غير تمييزية )توصيا

ب، وتعزيز قابلية 
ت المناس

ت( في الوق
س االتصاال

تقيي
ت 

ت والشبكا
التشغيل البيني وتحسين أداء المعدا

ت
ت والتطبيقا

والخدما

س	االتصاالت
:	زيادة	استعمال	توصيات	قطاع	تقيي T.1-1

س	االتصاالت
T.2-1:	حتسني	االمتثال	لتوصيات	قطاع	تقيي

T.3-1:	حتسني	املعايري	يف	جمال	التكنولوجيات	واخلدمات	
اجلديدة

)W
TSA

س	االتصاالت	)
قرارات	وتوصيات	وآراء	اجلمعية	العاملية	لتقيي

	-
س	االتصاالت

االجتماعات	التشاورية	اإلقليمية	للجمعية	العاملية	لتقيي
	-

س	
املشورة	والقرارات	الصادرة	عن	الفريق	االستشاري	لتقيي

	-
)TSA

G
االتصاالت	)

س	االتصاالت	والنتائج	ذات	الصلة	للجان	دراسات	
توصيات	قطاع	تقيي

	-
س	االتصاالت

قطاع	تقيي
س	االتصاالت	بوجه	عام

املساعدة	والتعاون	لقطاع	تقيي
	-

قاعدة	بيانات	املطابقة
	-

مراكز	اختبار	قابلية	التشغيل	البيين	واألحداث	املتصلة	هبا
	-

تطوير	جمموعات	االختبار
	-

T.2 تشجيع المشاركة الفّعالة لألعضاء وخاصة البلدان 
النامية في تحديد معايير دولية غير تمييزية واعتمادها 
ت( بغية سد الفجوة 

س االتصاال
ت قطاع تقيي

)توصيا
التقييسية

س	داخل	قطاع	
:	زيادة	املشاركة	يف	عملية	التقيي T.1-2

س	االتصاالت،	مبا	يف	ذلك	حضور	االجتماعات	وتقدمي	
تقيي

ب	القيادية	واستضافة	االجتماعات/
املسامهات	وشغل	املناص

ورش	العمل،	ال	سيما	مشاركة	البلدان	النامية

س	االتصاالت	مبا	يف	ذلك	
T.2-2:	زيادة	أعضاء	قطاع	تقيي

أعضاء	القطاع	واملنتسبون	واهليئات	األكادميية

سد	الفجوة	التقييسية	)مثل	املشاركة	عن	بُعد	واملنح	وإنشاء	أفرقة	
	-

إقليمية	للجان	الدراسات(

ورش	عمل	وحلقات	دراسية	مبا	يف	ذلك	أنشطة	تدريبية	مقدمة	عرب	
	-

ت	أو	خارجها،	الستكمال	العمل	على	بناء	القدرات	لسّد	
شبكة	اإلنرتن

الفجوة	التقييسية	الذي	يقوم	به	قطاع	تنمية	االتصاالت

التوعية	والرتويج
	-

T.3 ضمان كفاءة توزيع وإدارة موارد الترقيم والتسمية 
ت 

ت الدولية وفقاً لتوصيا
ف الهوية لالتصاال

والعنونة وتعر
ت وإجراءاته

س االتصاال
قطاع تقيي

T.1-3:	التوزيع	الفوري	والدقيق	ملوارد	الرتقيم	والتسمية	
ف	اهلوية	لالتصاالت	الدولية	على	النحو	احملدد	

والعنونة	وتعر
يف	التوصيات	ذات	الصلة

س	االتصاالت	ذات	الصلة
ب	تقيي

قواعد	بيانات	مكت
	-

ف	اهلوية	
توزيع	وإدارة	موارد	الرتقيم	والتسمية	والعنونة	وتعر

	-
س	االتصاالت

لالتصاالت	الدولية	طبقاً	لتوصيات	وإجراءات	قطاع	تقيي
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2019-2016 للفترة  لالت حاد  االستراتيجية  ال خطة 

ف
الهد

النتائج
النواتج

ف والدراية الفنية 
ب وتقاسم المعار

T.4 تشجيع اكتسا
س 

س الجارية في قطاع تقيي
في مجال أنشطة التقيي

ت
االتصاال

س	االتصاالت	
ف	مبعايري	قطاع	تقيي

T.1-4:	زيادة	املعار
وبأفضل	املمارسات	يف	تنفيذ	هذه	املعايري

س	داخل	قطاع	
T.2-4:	زيادة	املشاركة	يف	أنشطة	التقيي

س	
س	االتصاالت	وزيادة	الوعي	بأمهية	معايري	قطاع	تقيي

تقيي
االتصاالت

س	االتصاالت
T.3-4:	زيادة	إبراز	أنشطة	قطاع	تقيي

س	االتصاالت
منشورات	قطاع	تقيي

	-

منشورات	قواعد	البيانات
	-

التوعية	والرتويج
	-

النشرة	التشغيلية	لالت	حاد
	-

س 
ت التقيي

T.5 توسيع التعاون وتيسيره مع هيئا
الدولية واإلقليمية والوطنية

T.1-5:	زيادة	التواصل	مع	املنظمات	األخرى	املعنية	بوضع	
املعايري

ض	عدد	املعايري	املتضاربة
T.2-5:	خف

T.3-5:	زيادة	عدد	مذكرات	التفاهم/اتفاقات	التعاون	مع	
املنظمات	األخرى

ب	التوصيات	
T.4-5:	زيادة	عدد	املنظمات	املؤهلة	مبوج

ITU
-T A

ITU	و6.
-T A

ITU	و5.
-T A

.4

T.5-5:	زيادة	عدد	ورش	العمل/األحداث	املنظمة	باالشرتاك	
مع	منظمات	أخرى

M(	واتفاقات	التعاون
O

U
مذكرات	التفاهم	)

	-

ب	التوصيات	
املنظمات	املؤهلة	مبوج

	-
 

ITU
-T A

ITU	و6.
-T A

ITU	و5.
-T A

.4

ورش	العمل/األحداث	املنظمة	بشكل	مشرتك
	-
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2019-2016 للفترة  لالت حاد  االستراتيجية  ال خطة 

ف
الهد

النتائج
النواتج

ت 50
ف قطاع تنمية االتصاال

أهدا
D تعزيز التعاون الدولي بشأن مسائل 

.1

ت 
ت/تكنولوجيا المعلوما

تنمية االتصاال
ت

واالتصاال

D:	مشروع	خطة	اسرتاتيجية	لقطاع	تنمية	االتصاالت
.1-1 

D:	إعالن	املؤمتر	العاملي	لتنمية	االتصاالت
.2-1 

D:	خطة	عمل	املؤمتر	العاملي	لتنمية	االتصاالت
.3-1 

D:	القرارات	والتوصيات
.4-1

D:	املسائل	اجلديدة	واملراجعة	للجان	الدراسات
.5-1 

D:	زيادة	مستوى	االتفاق	على	جماالت	األولوية
.6-1 

D:	تقييم	تنفيذ	خطة	العمل	وخطة	عمل	القمة	العاملية	جملتمع	املعلومات
.7-1 

D:	حتديد	املبادرات	اإلقليمية
.8-1 

D:	زيادة	عدد	املسامهات	واملقرتحات	بشأن	خطة	العمل
.9-1

ض	األولويات	والربامج	والعمليات	والشؤون	
D:	تعزيز	استعرا

.10-1

املالية	واالسرتاتيجيات
:	برنامج	العمل D

.11-1 

ب	تنمية	االتصاالت	
D:	التحضري	الشامل	لتقرير	مرحلي	يقدم	ملدير	مكت

.12-1

بشأن	تنفيذ	برنامج	العمل

)W
TD

C
املؤمتر	العاملي	لتنمية	االتصاالت	)

	-

)RPM
االجتماعات	اإلقليمية	التحضريية	)

	-

)TD
A

G
الفريق	االستشاري	لتنمية	االتصاالت )

	-

جلان	الدراسات
	-

ف	واحلوار	بني	الدول	األعضاء	وأعضاء	
D:	تعزيز	تقاُسم	املعار

.13-1

القطاعات	)مبا	يف	ذلك	املنتسبون	واهليئات	األكادميية(	بشأن	قضايا	
االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	الناشئة	من	أجل	التنمية	

املستدامة
:	تعزيز	قدرات	األعضاء	على	وضع	االسرتاتيجيات	والسياسات	 D

.14-1

املتعلقة	بتكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	وتنفيذها	باإلضافة	إىل	حتديد	
طرائق	ونـُُهج	لتطوير	الُبىن	التحتية	والتطبيقات	ونشرها.

يرد	تفصيل	نواتج	قطاع	تنمية	االتصاالت	وإطار	التنفيذ	في	خطة	عمل	دبي	التي	أقرها	المؤتمر	العالمي	لتنمية	االتصاالت	)دبي،	2014(. 	50
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2019-2016 للفترة  لالت حاد  االستراتيجية  ال خطة 

ف
الهد

النتائج
النواتج

D تعزيز بيئة تمكينية مؤاتية لتنمية 
.2

ت وتعزيز 
ت واالتصاال

تكنولوجيا المعلوما
ت/تكنولوجيا 

ت االتصاال
تنمية شبكا

ت 
ت والتطبيقا

ت واالتصاال
المعلوما

ك 
ت المناسبة، بما في ذل

والخدما
سد الفجوة التقييسية

D:	تعزيز	احلوار	والتعاون	بني	املنظمني	الوطنيني	وصانعي	السياسات	
.1-2

وأصحاب	املصلحة	اآلخرين	يف	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	
واالتصاالت	بشأن	القضايا	السياساتية	والقانونية	والتنظيمية	الراهنة	من	أجل	

مساعدة	البلدان	على	حتقيق	أهدافها	يف	خلق	جمتمع	معلومات	أكثر	مشواًل
:	حتسني	عملية	صنع	القرارات	بشأن	القضايا	السياساتية	والتنظيمية،	 D

.2-2

وهتيئة	البيئة	السياساتية	والقانونية	والتنظيمية	املؤاتية	لقطاع	تكنولوجيا	
املعلومات	واالتصاالت

أطر	سياساتية	وتنظيمية
	-

شبكات	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	
	-

واالتصاالت،	مبا	يف	ذلك	املطابقة	وقابلية	التشغيل	
البيين	وسد	الفجوة	التقييسية

االبتكار	والشراكة
	-

:	زيادة	الوعي	وحتسني	قدرات	البلدان	للتمكن	من	ختطيط	ونشر	 D
.3-2

وتشغيل	وصيانة	شبكات	وخدمات	مستدامة	وقابلة	للنفاذ	ومرنة	لتكنولوجيا	
املعلومات	واالتصاالت،	مبا	يف	ذلك	البنية	التحتية	عريضة	النطاق،	وتعزيز	
ض	النطاق

املعرفة	على	الصعيد	العاملي	بالبنية	التحتية	املتوفرة	لإلرسال	عري
:	زيادة	الوعي	وحتسني	قدرات	البلدان	على	املشاركة	واإلسهام	 D

.4-2

يف	تطوير	ونشر	توصيات	االت	حاد	ووضع	برامج	مستدامة	ومناسبة	للمطابقة	
وقابلية	التشغيل	البيين	على	أساس	توصيات	االت	حاد،	وعلى	املستويات	الوطنية	
ف	

واإلقليمية	ودون	اإلقليمية،	من	خالل	تعزيز	وضع	أنظمة	اتفاقات	االعرتا
ب	االقتضاء

	و/أو	بناء	خمتربات،	حس )M
RA

املتبادل	)
:	زيادة	الوعي	وحتسني	قدرات	البلدان	يف	جماالت	ختطيط	الرتددات	 D

.5-2

ف	واملراقبة	الراديوية،	وكفاءة	استخدام	األدوات	
وختصيصها،	وإدارة	الطي

ض	البشري	
ف	ويف	القياس	والتنظيم	املتعلق	بالتعر

الالزمة	إلدارة	الطي
)EM

F(	الكهرمغنطيسية	للمجاالت
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2019-2016 للفترة  لالت حاد  االستراتيجية  ال خطة 

ف
الهد

النتائج
النواتج

D:	زيادة	الوعي	وحتسني	قدرات	البلدان	يف	االنتقال	من	اإلذاعة	التماثلية	إىل	اإلذاعة	
.6-2

الرقمية	ويف	األنشطة	الالحقة	لالنتقال،	وفعالية	تنفيذ	املبادئ	التوجيهية	املعدة
 

:	تعزيز	قدرات	األعضاء	إلدراج	االبتكار	يف	تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	 D
.7-2

يف	برامج	التنمية	الوطنية
 

ص	لتعزيز	تنمية	االتصاالت/تكنولوجيا	
D:	حتسني	الشراكة	بني	القطاعني	العام	واخلا

.8-2

املعلومات	واالتصاالت
D تعزيز الثقة واألمن 

.3

ت/تكنولوجيا 
في استعمال االتصاال

ت ونشر 
ت واالتصاال

المعلوما
ت المناسبة

ت والخدما
التطبيقا

ت	
ت	واسرتاتيجيا

:	تعزيز	قدرة	الدول	األعضاء	على	إدماج	وتنفيذ	سياسا D
.1-3

ت	يف	خطط	األمن	السيرباين	على	املستوى	الوطين،	
ت	واالتصاال

تكنولوجيا	املعلوما
ت	املناسبة

وكذلك	التشريعا
 

ب
ت	املناس

D:	تعزيز	قدرة	الدول	األعضاء	على	التصدي	للتهديدات	السيربانية	يف	الوق
.2-3 

ف	فيما	بني	الدول	األعضاء	
ت	ونقل	املعار

D:	تعزيز	التعاون	وتبادل	املعلوما
.3-3

ت	الصلة
ت	الفاعلة	ذا

ومع	اجلها

بناء	الثقة	واألمن	يف	استعمال	تكنولوجيا	املعلومات	
	-

واالتصاالت
تطبيقات	تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	وخدماهتا

	-

:	حتسني	قدرة	البلدان	على	ختطيط	االسرتاتيجيات	اإللكرتونية	القطاعية	الوطنية	من	 D
.4-3

أجل	تعزيز	البيئة	التمكينية	لالرتقاء	بتطبيقات	تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت
D:	حتسني	قدرة	البلدان	على	االستفادة	من	تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت/التطبيقات	

.5-3

املتنقلة	لتحسني	تقدمي	اخلدمات	ذات	القيمة	املضافة	يف	اجملاالت	ذات	األولوية	العالية	)كالصحة	
واإلدارة	والتعليم	واملدفوعات،	وما	إىل	ذلك(	بغية	توفري	حلول	فّعالة	ملواجهة	التحديات	

ص
املختلفة	يف	التنمية	املستدامة	من	خالل	التعاون	بني	القطاعني	العام	واخلا

 
:	تعزيز	االبتكار	واملعرفة	واملهارات	لدى	املؤسسات	الوطنية	كي	تستخدم	تكنولوجيا	 D

.6-3

ض	من	أجل	التنمية
املعلومات	واالتصاالت	والنطاق	العري

ت البشرية 
D بناء القدرا

.4
ت 

والمؤسسية وتوفير البيانا
ت وتعزيز الشمول 

واإلحصاءا
الرقمي وتقديم مساعدة مركزة 

ت الخاصة
ت االحتياجا

للبلدان ذا

ت
D:	تعزيز	بناء	القدرات	لألعضاء	يف	اإلدارة	الدولية	لإلنرتن

.1-4 

ف	ومهارات	أعضاء	االت	حاد	يف	استخدام	االتصاالت/تكنولوجيا	
D:	حتسني	معار

.2-4

املعلومات	واالتصاالت
 

D:	إذكاء	الوعي	بدور	بناء	القدرات	البشرية	واملؤسسية	يف	جمال	االتصاالت/
.3-4

تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	والتنمية	لدى	أعضاء	االت	حاد

بناء	القدرات
	-

إحصاءات	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت
	-

ص	ذوي	االحتياجات	احملددة
الشمول	الرقمي	لألشخا

	-
LD( والدول	اجلزرية	

C(	ًمنوا	البلدان	ألقل	مركزة	مساعدات
	-

)LLD
C(	الساحلية	غري	النامية	والبلدان	)SID

S(	النامية	الصغرية
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ف
الهد

النتائج
النواتج

D:	زيادة	الوعي	وحتسني	قدرات	البلدان	يف	االنتقال	من	اإلذاعة	التماثلية	إىل	اإلذاعة	
.6-2

الرقمية	ويف	األنشطة	الالحقة	لالنتقال،	وفعالية	تنفيذ	املبادئ	التوجيهية	املعدة
 

D:	تعزيز	قدرات	األعضاء	إلدراج	االبتكار	يف	تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	
.7-2

يف	برامج	التنمية	الوطنية
 

ص	لتعزيز	تنمية	االتصاالت/تكنولوجيا	
D:	حتسني	الشراكة	بني	القطاعني	العام	واخلا

.8-2

املعلومات	واالتصاالت
D تعزيز الثقة واألمن 

.3

ت/تكنولوجيا 
في استعمال االتصاال

ت ونشر 
ت واالتصاال

المعلوما
ت المناسبة

ت والخدما
التطبيقا

ت	
ت	واسرتاتيجيا

D:	تعزيز	قدرة	الدول	األعضاء	على	إدماج	وتنفيذ	سياسا
.1-3

ت	يف	خطط	األمن	السيرباين	على	املستوى	الوطين،	
ت	واالتصاال

تكنولوجيا	املعلوما
ت	املناسبة

وكذلك	التشريعا
 

ب
ت	املناس

D:	تعزيز	قدرة	الدول	األعضاء	على	التصدي	للتهديدات	السيربانية	يف	الوق
.2-3 

ف	فيما	بني	الدول	األعضاء	
ت	ونقل	املعار

D:	تعزيز	التعاون	وتبادل	املعلوما
.3-3

ت	الصلة
ت	الفاعلة	ذا

ومع	اجلها

بناء	الثقة	واألمن	يف	استعمال	تكنولوجيا	املعلومات	
	-

واالتصاالت
تطبيقات	تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	وخدماهتا

	-

:	حتسني	قدرة	البلدان	على	ختطيط	االسرتاتيجيات	اإللكرتونية	القطاعية	الوطنية	من	 D
.4-3

أجل	تعزيز	البيئة	التمكينية	لالرتقاء	بتطبيقات	تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت
D:	حتسني	قدرة	البلدان	على	االستفادة	من	تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت/التطبيقات	

.5-3

املتنقلة	لتحسني	تقدمي	اخلدمات	ذات	القيمة	املضافة	يف	اجملاالت	ذات	األولوية	العالية	)كالصحة	
واإلدارة	والتعليم	واملدفوعات،	وما	إىل	ذلك(	بغية	توفري	حلول	فّعالة	ملواجهة	التحديات	

ص
املختلفة	يف	التنمية	املستدامة	من	خالل	التعاون	بني	القطاعني	العام	واخلا

 
D:	تعزيز	االبتكار	واملعرفة	واملهارات	لدى	املؤسسات	الوطنية	كي	تستخدم	تكنولوجيا	

.6-3

ض	من	أجل	التنمية
املعلومات	واالتصاالت	والنطاق	العري

ت البشرية 
D بناء القدرا

.4
ت 

والمؤسسية وتوفير البيانا
ت وتعزيز الشمول 

واإلحصاءا
الرقمي وتقديم مساعدة مركزة 

ت الخاصة
ت االحتياجا

للبلدان ذا

ت
D:	تعزيز	بناء	القدرات	لألعضاء	يف	اإلدارة	الدولية	لإلنرتن

.1-4 

ف	ومهارات	أعضاء	االت	حاد	يف	استخدام	االتصاالت/تكنولوجيا	
D:	حتسني	معار

.2-4

املعلومات	واالتصاالت
 

D:	إذكاء	الوعي	بدور	بناء	القدرات	البشرية	واملؤسسية	يف	جمال	االتصاالت/
.3-4

تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	والتنمية	لدى	أعضاء	االت	حاد

بناء	القدرات
	-

إحصاءات	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت
	-

ص	ذوي	االحتياجات	احملددة
الشمول	الرقمي	لألشخا

	-
LD( والدول	اجلزرية	

C(	ًمنوا	البلدان	ألقل	مركزة	مساعدات
	-

)LLD
C(	الساحلية	غري	النامية	والبلدان	)SID

S(	النامية	الصغرية

ف
الهد

النتائج
النواتج

ف	صانعي	السياسات	وأصحاب	املصلحة	اآلخرين	بشأن	
D:	تعزيز	معلومات	ومعار

.4-4

االجتاهات	والتطورات	احلالية	يف	جمال	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	على	
أساس	إحصاءات	وحتليل	بيانات	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	القابلة	

للمقارنة	دولياً	وذات	اجلودة	العالية
:	تعزيز	احلوار	بني	منتجي	بيانات	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	 D

.5-4

ومستخدميها	وزيادة	قدرات	ومهارات	منتجي	إحصاءات	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	
واالتصاالت	لتنفيذ	عمليات	مجع	البيانات	على	املستوى	الوطين	استناداً	إىل	املعايري	

واملنهجيات	الدولية
D:	تعزيز	قدرة	الدول	األعضاء	على	وضع	وتنفيذ	السياسات	واالسرتاتيجيات	واملبادئ	

.6-4

	من	 ص	انتفاع	ذوي	االحتياجات	احملددة51
التوجيهية	املتعلقة	باإلدماج	الرقمي	لضمان	فر

االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	وضمان	استخدام	االتصاالت/تكنولوجيا	
ص	ذوي	

املعلومات	واالتصاالت	من	أجل	التمكني	االجتماعي	واالقتصادي	لألشخا
االحتياجات	احملددة

ب	
ص	ذوي	االحتياجات	احملددة	بالتدري

:	حتسني	قدرة	األعضاء	على	تزويد	األشخا D
.7-4

ب	على	استخدام	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	
ف	الرقمية	والتدري

لإلملام	باملعار
واالتصاالت	من	أجل	التنمية	االجتماعية	واالقتصادية

D:	حتسني	قدرات	األعضاء	يف	استخدام	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	
.8-4

من	أجل	التنمية	االجتماعية	واالقتصادية	لذوي	االحتياجات	احملددة،	مبا	يف	ذلك	برامج	
ف	الشباب	وريادة	األعمال	

االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	لتعزيز	توظي
يف	صفوفهم

:	حتسني	النفاذ	إىل	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	وحتسني	 D
.9-4

استخدامها	يف	أقل	البلدان	منواً	والدول	اجلزرية	الصغرية	النامية	والبلدان	النامية	غري	الساحلية	
والبلدان	اليت	متر	اقتصاداهتا	مبرحلة	انتقالية

:	تعزيز	قدرات	أقل	البلدان	منواً	والدول	اجلزرية	الصغرية	النامية	والبلدان	النامية	غري	 D
.10-4

الساحلية	يف	تنمية	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت

األشخاص	ذوو	االحتياجات	المحددة	هم	السكان	األصليون،	واألشخاص	ذوو	اإلعاقة	بما	في	ذلك	اإلعاقات	المرتبطة	بالعمر	والشباب	والنساء	والفتيات. 	51
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ف
الهد

النتائج
النواتج

D تعزيز الجهود المبذولة لحماية البيئة 
.5

ف 
ف مع تغير المناخ والتخفي

والتكي
ث 

ت الكوار
من آثاره وإدارة حاال

ت/تكنولوجيا 
باالستفادة من االتصاال

ت
ت واالتصاال

المعلوما

ف	مع	تغري	
D:	حتسني	إتاحة	املعلومات	واحللول	للدول	األعضاء	بشأن	التكي

.1-5

ف	من	آثاره
املناخ	والتخفي

D:	حتسني	قدرة	الدول	األعضاء	فيما	يتعلق	باألطر	السياساتية	والتنظيمية	
.2-5

ف	من	آثاره
ف	مع	تغري	املناخ	والتخفي

للتكي

D:	وضع	سياسات	بشأن	املخلفات	اإللكرتونية
.3-5

D:	تطوير	أنظمة	قائمة	على	املعايري	للمراقبة	واإلنذار	املبكر	يتم	توصيلها	
.4-5

بالشبكات	الوطنية	واإلقليمية

D:	التعاون	لتسهيل	االستجابة	للطوارئ	يف	حاالت	الكوارث
.5-5

D:	إقامة	شراكات	بني	املنظمات	املعنية	باستعمال	أنظمة	االتصاالت/
.6-5

ب	للكوارث	والتنبؤ	هبا	
ض	التأه

تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	ألغرا
ف	من	آثارها

والتخفي

D:	زيادة	الوعي	بشأن	التعاون	اإلقليمي	والدويل	لتسهيل	النفاذ	إىل	
.7-5

املعلومات	ذات	الصلة	باستخدام	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	
يف	حاالت	الطوارئ	وتبادهلا

ف	مع	
تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	والتكي

	-
ف	من	آثاره

تغري	املناخ	والتخفي
اتصاالت	الطوارئ

	-
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ف
الهد

النتائج
النواتج

ت
ف المشتركة بين القطاعا

األهدا
I.1 تشجيع إجراء حوار دولي بين 

ب المصلحة
أصحا

I.1-1:	زيادة	التعاون	بني	أصحاب	املصلحة	املعنيني	سعياً	إىل	حتسني	كفاءة	بيئة	
االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت

مؤمترات	عاملية	ومنتديات	وأحداث	ومنابر	
	-

مشرتكة	بني	القطاعات	ملناقشات	رفيعة	املستوى	
 )W

C
IT(	الدولية	لالتصاالت	العاملي	املؤمتر	مثل(
واملنتدى	العاملي	لسياسات	االتصاالت/

 )W
TPF(	واالتصاالت	املعلومات	تكنولوجيا

 )W
SIS(1152	املعلومات	جملتمع	العاملية	والقمة

واليوم	العاملي	لالتصاالت	وجمتمع	
	وتليكوم	االت	حاد( )W

TISD
املعلومات )

ت والتعاون داخل 
I.2 تشجيع الشراكا

ت 
ت/تكنولوجيا المعلوما

بيئة االتصاال
ت

واالتصاال

I.1-2:	زيادة	التآزر	الناتج	عن	الشراكات	يف	جمال	االتصاالت/تكنولوجيا	
املعلومات	واالتصاالت

ف	والتواصل	والشراكات
تبادل	املعار

	-

)M
O

U
مذكرات	التفاهم	)

	-

ت البازغة 
I.3 تعزيز تحديد االتجاها

ت 
ت/تكنولوجيا المعلوما

في بيئة االتصاال
ت وتحليلها

واالتصاال

I.1-3:	حتديد	االجتاهات	الناشئة	يف	جمال	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	
ب	وحتليلها	واستنباط	جماالت	جديدة	لألنشطة	

ت	املناس
واالتصاالت	يف	الوق
تتعلق	هبذه	االجتاهات

مبادرات	وتقارير	مشرتكة	بني	القطاعات	بشأن	
	-

االجتاهات	الناشئة	يف	جمال	االتصاالت/تكنولوجيا	
املعلومات	واالتصاالت	وغري	ذلك	من	مبادرات	

مماثلة	)مبا	يف	ذلك	جملة	أخبار	االت	حاد(

ف )بأهمية( 
I.4 تعزيز/تشجيع االعترا

ت 
ت/تكنولوجيا المعلوما

االتصاال
ت كعامل تمكيني لت حقيق 

واالتصاال
التنمية االجتماعية واالقتصادية 

والمستدامة بيئيًا

ف	باالتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	على	
:	زيادة	االعرتا I.1-4

ف	املتعددة	وعلى	املستوى	احلكومي	الدويل،	كأداة	متكينية	شاملة	
مستوى	األطرا

للدعائم	الثالث	للتنمية	املستدامة	)النمو	االقتصادي	واالندماج	االجتماعي	
والتوازن	البيئي(	كما	هو	حمدد	يف	الوثيقة	اخلتامية	ملؤمتر	األمم	املتحدة	للتنمية	
	ودعماً	لرسالة	األمم	املتحدة	املتمثلة	يف	السلم	واألمن	 RIO

+
املستدامة	20

وحقوق	اإلنسان

تقارير	ومدخالت	أخرى	لعمليات	األمم	املتحدة	
	-

ف	
املشرتكة	بني	الوكاالت	واملتعددة	األطرا

واحلكومية	الدولية

رهناً	بقرار	من	األمم	المتحدة	باستمرار	المبادرة. 	52
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ف
الهد

النتائج
النواتج

ص ذوي 
I.5 تعزيز نفاذ األشخا

ت 
اإلعاقة وذوي االحتياجا

ت/تكنولوجيا 
المحددة إلى االتصاال

ت
ت واالتصاال

المعلوما

I.1-5:	زيادة	تيسر	معدات	االتصاالت/تكنولوجيا	
املعلومات	واالتصاالت	وخدماهتا	وتطبيقاهتا	وامتثاهلا	

ملبادئ	التصميم	الشامل

ص	ذوي	
I.2-5:	زيادة	إشراك	منظمات	األشخا

اإلعاقة	وذوي	االحتياجات	احملددة	يف	أعمال	االت	حاد

ف	مجيع	
I.3-5:	زيادة	الوعي،	مبا	يف	ذلك	اعرتا

ف	واحلكومات	باحلاجة	إىل	تعزيز	نفاذ	
األطرا

ص	ذوي	اإلعاقة	وذوي	االحتياجات	احملددة	
األشخا

إىل	االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت

تقارير	ومبادئ	توجيهية	وقوائم	
	-

مرجعية	بشأن	قابلية	النفاذ	إىل	
االتصاالت/تكنولوجيا	املعلومات	

واالتصاالت

تعبئة	املوارد	واخلربات	التقنية	من	
	-

خالل	على	سبيل	املثال	تشجيع	
ص	ذوي	

زيادة	مشاركة	األشخا
اإلعاقة	وذوي	االحتياجات	احملددة	
يف	االجتماعات	الدولية	واإلقليمية

مواصلة	تطوير	وتنفيذ	سياسات	
	-

االت	حاد	املتعلقة	بقابلية	النفاذ	
واخلطط	ذات	الصلة

التوعية	على	مستوى	منظومة	
	-

األمم	املتحدة	وعلى	الصعيدين	
اإلقليمي	والوطين

ف	
النــواتـج	التاليــة	هي	نواتـج	ألنشطــة	اهليئات	اإلداريــة	لالت	حــاد	وتسهم	يف	تنفيـذ	مجيـع	أهــدا

االت	حــاد:
املقررات	والقرارات	والتوصيات	

	-
والنتائج	األخرى	ملؤمتر	املندوبني	

املفوضني

املقررات	والقرارات	الصادرة	عن	
	-

س	فضاًل	عن	نتائج	أعمال	أفرقة	
ال	مجل

س
العمل	التابعة	للمجل

3.4 العوامل التمكينية

الغرض	من	العوامل	التمكينية	للغايات	االسرتاتيجية	
لالت	حاد	وأهدافه	هو	دعم	أنشطة	االت	حاد	سعياً	إىل	حتقيق	
األهداف	والغايات	االسرتاتيجية.	وتعرض	يف	اجلدول	أدناه	
عمليات	الدعم	اليت	تسهم	يف	العوامل	التمكينية	للغايات	

االسرتاتيجية.
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ت الدعم في العوامل التمكينية
الجدول 6 - إسهام عمليا

ت االستراتيجية
العوامل التمكينية للغايا

ت الدعم
عمليا

ضمان كفاءة وفعالية استخدام الموارد 
البشرية والمالية والرأسمالية؛ وبيئة عمل 

مؤاتية وآمنة ومأمونة

ت 
ت واالجتماعا

ضمان كفاءة المؤتمرا
ت والبنى التحتية 

والوثائق والمنشورا
ت وإمكانية النفاذ إليها

للمعلوما

ت 
ضمان كفاءة خدما

البروتوكول واالتصال وتعبئة 
الموارد المتعلقة باألعضاء

ضمان كفاءة تخطيط وتنسيق وتنفيذ الخطة 
االستراتيجية لالت حاد وخططه التشغيلية

ضمان كفاءة وفعالية إدارة 
المنظمة )داخلياً وخارجياً(

إدارة	االت	حاد
X

X
X

تنظيم	املؤمترات	واجلمعيات	واحللقات	الدراسية	وورش	
العمل	)مبا	يف	ذلك	الرتمجة	التحريرية	والشفوية(

X

خدمات	املنشورات
X

خدمات	تكنولوجيا	املعلومات
X

إدارة	املوارد	البشرية
X

إدارة	املوارد	املالية
X

اخلدمات	القانونية
X

املراجعة	الداخلية	للحسابات
X

X
ف	املعنية	اخلارجية	)مبا	

التعاون	مع	األعضاء	واألطرا
يف	ذلك	األمم	املتحدة(

X

خدمات	التواصل	)اخلدمات	املسموعة/املرئية	وخدمات	
النشرات	الصحفية	ووسائط	اإلعالم	االجتماعية	وإدارة	
ض	

ب	ومعر
ب	والرتويج	لعالمة	االت	حاد	وكتابة	اخلط

الوي
ف	تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت(

استكشا
X

خدمات	الربوتوكول
X

خدمات	السالمة	واألمن
X

تسهيل	أعمال	اهليئات	اإلدارية	)مؤمتر	املندوبني	املفوضني	
س(

س	وأفرقة	العمل	التابعة	للمجل
واجملل

X

إصدار	الشارات	وتوزيعها
X

خدمات	تعبئة	املوارد
X

اإلدارة	والتخطيط	االسرتاتيجيان	للمنظمة
X

X
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5  التنفيذ والتقييم
1.5  التنسيق بين التخطيط االستراتيجي والتشغيلي 

وال مالي

يتأتى	الربط	القوي	واملتماسك	بني	التخطيط	االسرتاتيجي	
والتشغيلي	واملايل	لالت	حاد	من	خالل	تنفيذ	إطار	االت	حاد	
لإلدارة	القائمة	على	النتائج	)RBM(	طبقاً	للقرارات	71 
و72	و151	)املراَجعة	يف	بوسان،	2014(	ملؤمتر	املندوبني	

املفوضني	طبقاً	للهيكل	التايل:

حتدد	هذه	ال خطة االستراتيجية	الرباعية	الغايات	 	•
االسرتاتيجية	لالت	حاد	واألهداف/النتائج	اخلاصة	

بكل	قطاع	واملشرتكة	بني	القطاعات	لفرتة	السنوات	
األربع.	وهي	ترسي	معايري	التنفيذ	الواجب	مراعاهتا	

يف	عمليات	التخطيط	التشغيلي	ووضع	امليزانية.	
وينبغي	تنفيذ	اخلطة	االسرتاتيجية	يف	إطار	احلدود	

املالية	اليت	يضعها	مؤمتر	املندوبني	املفوضني.

وال خطة ال مالية	الرباعية	الواردة	يف	املقرر	5  	•
)ال	مراَجع	يف	بوسان،	2014(	ملؤمتر	املندوبني	
املفوضني	تتضمن	اإليرادات	والنفقات	املتوقعة	
لفرتة	السنوات	األربع،	باتساق	كامل	مع	اخلطة	

االسرتاتيجية	وحتدد	املوارد	املتاحة	لتنفيذها.

وميزانيتا السنتني،	اللتان	يوافق	عليهما	ال	مجلس،	 	•
تطبقان	آلية	امليزنة	على	أساس	النتائج	)RBB(	طبقاً	

ألحكام	اخلطة	املالية.

وال خطط التشغيلية	الرباعية	املتجددة	اليت	يوافق	 	•
عليها	ال	مجلس	تتبع	مبادئ	اخلطة	االسرتاتيجية	

وتوضع	طبقاً	للخطة	املالية	وميزانية	فرتة	السنتني.	
وحتدد	اخلطط	التشغيلية	النواتج	اخلاصة	بالقطاعات	

واملشرتكة	بينها	املنتجة	من	أجل	حتقيق	أهداف	
ونتائج	االت	حاد	وتشرح	األنشطة	املقابلة	للمكاتب	
واألمانة	العامة.	وتساهم	أنشطة	املكاتب	بشكل	

مباشر	يف	حتقيق	نواتج	القطاعات	والنواتج	
املشرتكة	بينها.	وتساهم	أنشطة	األمانة	العامة	إما	
بشكل	مباشر	يف	النواتج	املشرتكة	بني	القطاعات	
)عرب	األنشطة	املشرتكة	بني	القطاعات(	أو	توفر	

خدمات	الدعم	للمكاتب	ولألنشطة	املشرتكة	بني	
القطاعات	على	النحو	املبني	أدناه:

الشكل 3 - التنسيق بين التخطيط االستراتيجي والتشغيلي والمالي

رؤية االت حاد ورسالته
الغايات االستراتيجية لالتحاد ككل

 أهداف/نتائج االت حاد المشتركة 
بين القطاعات

 أهداف/نتائج قطاع
تنمية االتصاالت

 أهداف/نتائج قطاع
تقييس االتصاالت

 أهداف/نتائج قطاع
االتصاالت الراديوية

نواتج قطاع االتصاالت الراديويةنواتج قطاع تقييس االتصاالتنواتج قطاع تنمية االتصاالتالنواتج المشتركة بين القطاعات

 مكتباألمانة العامة
تنمية االتصاالت

 مكتب
تقييس االتصاالت

 مكتب
االتصاالت الراديوية

الميزانية
الخطة المالية

جية
راتي

ست
 اال

طة
لخ

ا
لية

شغي
 الت

طط
لخ

ا
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2.5  معايير التنفيذ

حتدد	معايري	التنفيذ	اإلطار	الذي	ميّكن	من	التحديد	السليم	
ألنشطة	االت	حاد	املناسبة	حبيث	يتسىن	حتقيق	األهداف	
والنتائج	والغايات	االسرتاتيجية	لالت	حاد	بأكرب	قدر	من	
الفعالية	والكفاءة.	وهي	حتدد	معايري	ترتيب	األولويات	

لعملية	توزيع	املوارد	يف	إطار	ميزانية	االت	حاد	لفرتة	
السنتني.

وفيما	يلي	معايري	التنفيذ	احملددة	السرتاتيجية	االت	حاد	للفرتة	
:2019-2016

االلتزام بقيم االت حاد:	جيب	أن	توجه	القيم	 	•
األساسية	لالت	حاد	أولوياته	وتضع	األساس	لعملية	

صنع	القرار.

اتباع مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج،	واليت	 	•
تشمل:

مراقبة األداء وتقييمه:	جتب	مراقبة	األداء	 	-
مقابل	حتقيق	الغايات/األهداف	وتقييمه	طبقاً	
للخطط	التشغيلية	اليت	يوافق	عليها	ال	مجلس	

مع	حتديد	فرص	التحسني	من	أجل	دعم	عملية	
صنع	القرار.

ت حديد ال مخاطر وتقييمها ومعالجتها:	إرساء	 	-
عملية	متكاملة	إلدارة	األحداث	غري	املؤكدة	
اليت	قد	تؤثر	على	حتقيق	األهداف	والغايات،	
من	أجل	تعزيز	عملية	صنع	القرار	بصورة	

مستنرية.

مبادئ الميزنة على أساس النتائج:	جيب	يف	 	-
إطار	عملية	امليزنة	توزيع	املوارد	على	أساس	
الغايات	واألهداف	املقرر	حتقيقها،	كما	يرد	

حتديدها	يف	هذه	اخلطة	االسرتاتيجية.

اإلبالغ ال موجه ن حو األثر ال مرجو:	جيب	 	-
اإلبالغ	بشكل	واضح	عما	حيرز	من	تقدم	

يف	حتقيق	الغايات	االسرتاتيجية	لالت	حاد،	مع	
الرتكيز	على	أثر	األنشطة	اليت	يضطلع	هبا	

االت	حاد.

كفاءة التنفيذ:	أصبحت	الكفاءة	أمراً	أساسياً	حتمياً	 	•
بالنسبة	لالت	حاد.	وجيب	أن	يقيم	االت	حاد	ما	إذا	كان	
أصحاب	املصلحة	جينون	أقصى	مردود	من	اخلدمات	
اليت	يقدمها	االت	حاد	وفقاً	للموارد	املتاحة	)القيمة	

مقابل	املال(.

هدف تعميم توصيات األمم المتحدة وتطبيق  	•
ممارسات األعمال المنسقة،	بوصف	االت	حاد	

جزءاً	من	منظومة	األمم	املتحدة	وإحدى	وكاالهتا	
املتخصصة.

توحيد األداء في االت حاد:	جيب	أن	تعمل	 	•
القطاعات	بصورة	متماسكة	من	أجل	تنفيذ	اخلطة	
االسرتاتيجية.	وجيب	أن	تدعم	األمانة	التخطيط	
التشغيلي	املنسق،	وتتجنب	التكرار	واالزدواجية	

وتعظم	من	التآزر	بني	القطاعات	واملكاتب	واألمانة	
العامة.

التطور طويل األجل للمنظمة للحفاظ على  	•
األداء وتوفير الخبرات المناسبة:	ت	مسكاً	ب	مفهوم	
ال	منظمة	املهتمة	بالتعلم،	على	االت	حاد	االستمرار	يف	

العمل	بأسلوب	الرتابط	وزيادة	االستثمار	يف	املوظفني	
لتحقيق	أقصى	قيمة	بصورة	مستدامة.

ترتيب األولويات:	من	املهم	حتديد	معايري	حمددة	 	•
لرتتيب	األولويات	بني	خمتلف	األنشطة	واملبادرات	

اليت	ينوي	االت	حاد	االضطالع	هبا.	وفيما	يلي	العوامل	
الواجب	مراعاهتا:

القيمة المضافة:  -

ترتيب	األولويات	استناداً	إىل	قيمة	فريدة	يسهم	هبا	 	•
االت	حاد	)النتائج	اليت	ال	ميكن	حتقيقها	بدونه(

املشاركة	يف	األنشطة	اليت	ميكن	لالت	حاد	أن	يضيف	 	•
قيمة	كبرية	فيها

عدم	إعطاء	أولوية	لألنشطة	اليت	ميكن	ألطراف	معنية	 	•
أخرى	االضطالع	هبا

ترتيب	األولويات	على	أساس	اخلربات	املتاحة	لدى	 	•
االت	حاد	للتنفيذ.

التأثير والتركيز:  -

الرتكيز	على	األثر	األقصى	على	جمموعة	أوسع	من	 	•
املعنيني	مع	مراعاة	الشمول

االضطالع	بعدد	أقل	من	األنشطة	مع	حتقيق	تأثري	 	•
أكرب	بداًل	من	عدد	كبري	من	األنشطة	مع	تأثري	أقل

االتساق	واالضطالع	بأنشطة	تسهم	بوضوح	 	•
يف	الصورة	اإلمجالية	على	النحو	احملدد	يف	اإلطار	

االسرتاتيجي	لالت	حاد
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إعطاء	أولوية	لألنشطة	اليت	تؤدي	إىل	نتائج	 	•
ملموسة.

احتياجات األعضاء:  -

ترتيب	أولويات	طلبات	األعضاء	باتباع	هنج	موجه	 	•
حنو	العمالء

إعطاء	أولوية	لألنشطة	اليت	يتعذر	على	الدول	 	•
األعضاء	القيام	هبا	بدون	دعم	من	املنظمة.

3.5  ال مراقبة والتقييم وإدارة ال مخاطر ضمن إطار 

االت حاد لإلدارة القائمة على النتائج

ستكون	النتائج	هي	احملور	الرئيسي	لالسرتاتيجية	
والتخطيط	وامليزنة	ضمن	إطار	االت	حاد	لإلدارة	القائمة	
على	النتائج.	وستضمن	مراقبة	األداء	وتقييمه	وإدارة	

املخاطر	استناد	عمليات	التخطيط	االسرتاتيجي	والتشغيلي	
واملايل	إىل	عملية	مستنرية	لصنع	القرار	وتوزيع	مناسب	

للموارد.

وسيخضع	إطار	االت	حاد	ملراقبة	األداء	وتقييمه	للتطوير	
طبقاً	لإلطار	االسرتاتيجي	احملدد	يف	اخلطة	االسرتاتيجية	

للفرتة	2016-2019،	وذلك	لقياس	التقدم	احملرز	يف	حتقيق	
أهداف	االت	حاد	ونتائجه	وأهدافه	وغاياته	االسرتاتيجية	
ومقاصده	احملددة	يف	اخلطة	االسرتاتيجية	ومقاصده	مع	

تقييم	األداء	وحتديد	املسائل	اليت	حتتاج	إىل	معاجلة.

كما	سيخضع	إطار	االت	حاد	إلدارة	املخاطر	للتطوير	
لضمان	وجود	هنج	متكامل	جتاه	إطار	االت	حاد	لإلدارة	

القائمة	على	النتائج	احملدد	يف	اخلطة	االسرتاتيجية	لالت	حاد	
للفرتة	2019-2016.
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ال ملحـق 3 بالقرار  71  )ال مراَجع في بوسان، 2014(
توزيع الموارد لتحقيق األهداف والغايات االستراتيجية

ف االستراتيجية لالتحاد
األهدا

ف
التكالي

 R1
ت الراديوية

ف 1 لقطاع االتصاال
الهد

 149 257

R2
ت الراديوية

ف 2 لقطاع االتصاال
الهد

 41 323

R3
ت الراديوية

ف 3 لقطاع االتصاال
الهد

 63 554

T1
ت

س االتصاال
ف 1 لقطاع تقيي

الهد
 55 388

T2
ت

س االتصاال
ف 2 لقطاع تقيي

الهد
 21 087

T3
ت

س االتصاال
ف 3 لقطاع تقيي

الهد
 1 570

T4
ت

س االتصاال
ف 4 لقطاع تقيي

الهد
  7 097

T5
ت

س االتصاال
ف 5 لقطاع تقيي

الهد
 2 078

D
1

ت
ف 1 لقطاع تنمية االتصاال

الهد
 47 755

D
2

ت
ف 2 لقطاع تنمية االتصاال

الهد
  5 957

D
3

ت
ف 3 لقطاع تنمية االتصاال

الهد
 34 587

D
4

ت
ف 4 لقطاع تنمية االتصاال

الهد
  9 118

D
5

ت
ف 5 لقطاع تنمية االتصاال

الهد
 19 990

ت
ف 1 المشترك بين القطاعا

الهد
 7 454

ت
ف 2 المشترك بين القطاعا

الهد
  7 850

I3
ت

ف 3 المشترك بين القطاعا
الهد

 11 701

I4
ت

ف 4 المشترك بين القطاعا
الهد

  9 202

I5
ت

ف 5 المشترك بين القطاعا
الهد

 738

ف
مجموع التكالي

635 704

الغاية 1 
النمو 

الغاية 2 
الشمول 

الغاية 3
االستدامة 

الغاية 4
 

االبتكار	
والشراكة

%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
10
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
15

%
15

%
15

%
55

%
15

%
15

%
15

%
55

%
10

%
10

%
10

%
70

%
0

%
50

%
50

%
0

%
0

%
100

%
0

%
0

الغاية 1 
النمو 

الغاية 2 
الشمول 

الغاية 3
االستدامة 

الغاية 4
 

االبتكار	
والشراكة

  74 629
  44 777

 14 926 
  14 926

  20 661
  12 397

  4 132
  4 132

-
  63 554

-
-

  22 155
  16 616

  5 539
 11 078 

-
  21 087

-
-

 785
 471

 157
 157

  8 129
  13 549

  2 710
 2 710 

 623
 416

 208
 831

-
  47 755

-
-

  75 957
-

-
-

-
-

  34 587
-

-
  59 118

-
-

  19 990
-

-
-

  1 118
  1 118

  1 118
  4 100

  1 177
  1 177

  1 177
  4 317

  1 170
  1 170

  1 170
  8 191

-
 4 601

  4 601
-

-
 738

-
-

226 395
288 543

70 325
50 441

%
36

%
45

%
11

%
8

إعادة التوزيع

ت السويسرية
ف الفرنكا

بآال
بالنسبة المئوية

ت السويسرية
ف الفرنكا

بآال
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2019-2016 للفترة  لالت حاد  االستراتيجية  ال خطة 

ال ملحـق   4   بالقرار   71  )ال مراَجع في بوسان، 2014(
مسرد مصطلحات ال خطة االستراتيجية لالت حاد للفترة  2019-2016 

صيغة عمليةال مصطلح
األنشطة	هي	خمتلف	األعمال/اخلدمات	من	أجل	حتويل	املوارد	)املدخالت(	إىل	نواتج.األنشطة

تغطي	اخلطة	املالية	فرتة	أربع	سنوات	وتضع	األسس	املالية	اليت	ميكن	من	خالهلا	وضع	ال	خطة	املالية
ميزانيات	فرتات	السنتني.

توضع	اخلطة	املالية	يف	سياق	املقرر	5	)إيرادات	االت	حاد	ونفقاته(	الذي	ي	حدد،	من	مجلة	أمور،	
مبلغ	وحدة	املسامهة	اليت	وافق	عليها	مؤمتر	املندوبني	املفوضني.

وينبغي	للخطة	املالية	أن	تكون	متسقة	مع	اخلطة	االسرتاتيجية.

املدخالت	هي	موارد	مثل	املوارد	املالية	والبشرية	واملادية	والتكنولوجية،	ُتستعمل	يف	األنشطة	ال	مدخالت
إلنتاج	النواتج.

تشري	الرسالة	إىل	األهداف	الشاملة	الرئيسية	لالت	حاد	وفقاً	للصكوك	األساسية	لالت	حاد.الرسالة
تشري	األهداف	إىل	املرامي	احملددة	ألنشطة	القطاعات	ولألنشطة	املشرتكة	بني	القطاعات	األهداف

يف	فرتة	معينة.
يعد	كل	مكتب	اخلطة	التشغيلية	على	أساس	سنوي،	بالتشاور	مع	الفريق	االستشاري	ذي	ال	خطة	التشغيلية

الصلة،	كما	تعدها	األمانة	العامة،	وفقاً	للخطتني	االسرتاتيجية	واملالية.	وتشمل	اخلطة	التشغيلية	
اخلطة	املفصلة	للسنة	التالية	وتوقعات	فرتة	السنوات	الثالث	اليت	تليها	لكل	قطاع	ولألمانة	

العامة.	ويستعرض	ال	مجلس	اخلطط	التشغيلية	الرباعية	املتجددة	ويوافق	عليها.

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

تشري	النواتج	إىل	النتائج	واملنتجات	واملخرجات	واخلدمات	النهائية	امللموسة	اليت	حيققها	النواتج
االت	حاد	يف	تنفيذ	اخلطط	التشغيلية.	والنواتج	هي	عناصر	تكاليف	ومتثلها	أوامر	داخلية	يف	نظام	

حماسبة	التكاليف	املطبق.
مؤشرات	األداء	هي	املعايري	املستعملة	يف	قياس	حتقيق	النواتج	أو	النتائج.	وقد	تكون	هذه	مؤشرات	األداء

املؤشرات	كمية	أو	نوعية.
جمموعة	من	األنشطة	املتسقة	هتدف	إىل	حتقيق	هدف	مقصود	أو	غاية	مقصودة.العمليات

ال	ميزنة	على	أساس	
)RBB(	النتائج

امليزنة	على	أساس	النتائج	)RBB(	هي	عملية	امليزانية	الربنام	جية	اليت:	)أ(	يوضع	فيها	الربنامج	
من	أجل	حتقيق	جمموعة	أهداف	ونتائج	حمددة	مسبقاً؛	)ب(	تربر	النتائج	املبينة	فيها	املوارد	

املطلوبة	احملددة	على	أساس	النواتج	اليت	تؤدي	إىل	حتقيق	النتائج	وتتصل	هبا؛	)ج(	يقاس	فيها	
األداء	الفعلي	يف	حتقيق	النتائج	بواسطة	مؤشرات	للنتائج.

اإلدارة	على	أساس	
)RBM(	النتائج

اإلدارة	القائمة	على	النتائج	هي	هنج	إدارة	يوجه	عمليات	املنظمة	ومواردها	ومنتجاهتا	
وخدماهتا	حنو	حتقيق	نتائج	قابلة	للقياس.	وهي	توفر	أطر	وأدوات	اإلدارة	من	أجل	التخطيط	

االسرتاتيجي	وإدارة	املخاطر	ومراقبة	األداء	وتقييمه	وأنشطة	التمويل	على	أساس	النتائج	
املستهدفة.
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2019-2016 للفترة  لالت حاد  االستراتيجية  ال خطة 

صيغة عمليةال مصطلح
إطار	النتائج	هو	أداة	لإلدارة	االسرتاتيجية	مستخدمة	للتخطيط	واملراقبة	والتقييم	ورفع	التقارير	إطار	النتائج

ضمن	منهجية	اإلدارة	القائمة	على	النتائج.	فهو	يوفر	التسلسل	الالزم	لتحقيق	النتائج	املرجوة	
)سلسلة	النتائج(	-	بدءاً	من	املدخالت،	مروراً	باألنشطة	والنواتج،	ووصواًل	إىل	النتائج	-	

على	مستوى	القطاع	واألهداف	املشرتكة	بني	القطاعات،	واألثر	املرجو	على	مستوى	املقاصد	
والغايات	االسرتاتيجية	لالت	حاد	برمته.	وهو	يفسر	كيف	يتعني	حتقيق	النتائج،	مبا	يف	ذلك	

العالقات	السببية	واالفرتاضات	واملخاطر	الكامنة	وراء	ذلك.	ويعرب	إطار	النتائج	عن	التفكري	
على	املستوى	االسرتاتيجي	على	امتداد	املنظمة	بأكملها.

الغايات	
االسرتاتيجية

تشري	الغايات	االسرتاتيجية	إىل	املقاصد	السامية	لالت	حاد	واليت	تسهم	األهداف	يف	حتقيقها	
بصورة	مباشرة	أو	غري	مباشرة.	وهي	تشمل	االت	حاد	برّمته.

اخلطة	االسرتاتيجية	حتدد	اسرتاتيجية	االت	حاد	لفرتة	أربع	سنوات	من	أجل	الوفاء	برسالته.	ال	خطة	االسرتاتيجية
وحتدد	الغايات	االسرتاتيجية	واألهداف	ومتثل	خطة	االت	حاد	يف	تلك	الفرتة.	وهي	الوثيقة	
الرئيسية	اليت	جتسد	الرؤية	االسرتاتيجية	لالت	حاد.	وينبغي	تنفيذ	اخلطة	االسرتاتيجية	يف	إطار	

احلدود	املالية	اليت	يضعها	مؤمتر	املندوبني	املفوضني.

ال	مخاطر	
االسرتاتيجية

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

إدارة	ال	مخاطر	
االسرتاتيجية	

)SRM(

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

ال	مقاصد	
االسرتاتيجية

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

معتقدات	االت	حاد	العامة	واملشرتكة	اليت	تقود	أولوياته	وتُوّجه	مجيع	عمليات	صنع	القرار.القيم

العامل	األفضل	الذي	يصبو	إليه	االت	حاد.الرؤية
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