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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 5املقـرر 
 2016-2019حاد ونفقاته للفترة االت إيرادات

 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )
 اعتباره يف إذ يضع

 فيها، واألولويات احملددة 2016-2019واخلطط االسرتاتيجية احملددة لالحتاد وقطاعاته للفرتة الغايات 
 كذلك  اعتباره يف وإذ يضع

 التكاليف؛بشأن املبادئ العامة السرتداد ملؤمتر املندوبني املفوضني، ( 2010 غواداالخارا،          املراج ع يف) 91 القرار أ ( 
 اتالتحديات اخلاصة بزيادة اإليرادات لدعم الطلب كانت،  2016-2019مشروع اخلطة املالية لالحتاد للفرتة  يف أنه لدى النظر ب(
 ،حتديات مجةعلى الربامج  ةاملتزايد

 يالحظوإذ 
صر االحتاد، واليت يتعلق عن يف س النتائجبشأن تنفيذ اإلدارة على أسا ،(2014بوسان،           املراج ع يف) 151 أن هذا املؤمتر اعتمد القرار

 االحتاد، يف ام اإلدارة املاليةنظ يكون من نتاجها زيادة تعزيزهام فيها بالتخطيط والربجمة وامليزنة واملراقبة والتقييم، واليت ينبغي أن 
 كذلك  يالحظوإذ 
 ،بغاياته وأهدافهاالحتاد من أجل الوفاء  يف يؤكد أمهية املوارد البشرية ،( هلذا املؤمتر2014بوسان،           املراج ع يف) 48 أن القرار

 يقـرر
                                                                                                   لإ إعداد ميزانييت فرتا  السنتني لالحتاد ثييي يكون جمموع نفقات األمانة العامة وقطاعات االحتاد الاال ة متوازنا  اجملختويل  1

 يلي: اعاة ماهبذا املقرر، مع مر  1 مع اإليرادات املتوقعة على أساس امللحق
 ؛2016-2019 فرنك سويسري لألعوام 000 318 أن تبلغ قيمة وحدة املسامهة للدول األعضاء مبلغ 1.1
مليون  85 االحتاد مبلغ يف تتجاوز نفقات الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية ومعاجلة النصوص املتعلقة باللغات الرمسية     أال   2.1

 ؛2016-2019 فرنك سويسري لألعوام
جيوز للمجلإ، لدى اعتماده ميزانيات فرتات السنتني لالحتاد، أن يقرر أن يسمح لألمني العام، بغية تلبية الطلبات غري أنه  3.1

املتعلقة تكاليف ال حدود إيرادات اسرتداد يف املتوقعة، بإمكانية زيادة ميزانية املنتجات أو اخلدمات اليت ختضع السرتداد التكاليف،
 النشاط؛ بذلك
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 هبا؛ نفقات امليزانية وكذلك األنشطة املختلفة والنفقات املرتبطةو  إيرادات كل عام يف أن يستعرض اجمللإ 4.1
 2020-2021 فرتا  السنتني لالحتاد ، يضع اجمللإ ميزانييت2018 عام يف يف حالة عدم انعقاد مؤمتر املندوبني املفوضني 2
سامهة االحتاد على القيم السنوية لوحدة امل يف                                                      بعدمها، بعد أن حيصل أوال  على موافقة أغلبية الدول األعضاء وما 2022-2023و

 امليزانية؛ يف احملددة
أنه جيوز للمجلإ أن يسمح بنفقات تتجاوز احلدود املقررة للمؤمترات واالجتماعات واحللقات الدراسية، إذا كان باإلمكان  3

 لتايل؛ا إطار احلدود املفروضة على النفقات من مبالغ متجمعة عن أعوام سابقة أو حمملة على العام يف اوزتعويض هذا التج

ارية كل فرتة ميزانية، بتقييم التغريات اليت طرأت والتغريات احملتمل أن تطرأ أ ناء فرتة امليزانية اجل يف أن يضطلع اجمللإ، 4
 ة:التالي والفرتات املقبلة بالنسبة للبنود

النظام  يف ذلك بدالت مقر العمل، اليت تتقرر يف جداول املرتبات واشرتاكات صندوق املعاشات التقاعدية والبدالت، مبا 1.4
 االحتاد؛ يف املوحد لألمم املتحدة وتنطبق على املوظفني العاملني

اصة باملوظفني اخلاضعني على التكاليف اخل يتعلق بتأ رياته سعر الصرف بني الفرنك السويسري ودوالر الواليات املتحدة فيما 2.4
 املتحدة؛ جلداول مرتبات األمم

 باملوظفني؛ يتعلق ببنود اإلنفاق غري املتصلة القوة الشرائية للفرنك السويسري فيما 3.4
 واردةلأن يضطلع اجمللإ مبهمة حتقيق أقصى درجة من الوفورات املمكنة، مع مراعاة اخليارات املتاحة لتخفيض النفقات ا 5
                                   ، وأن يقوم حتقيقا  هلذا الغرض بتحديد (UMAC) 1تطبيق مفهوم األنشطة املقررة غري املمولة يف هبذا املقرر، وأن ينظر 2 امللحق يف

            ، آخذا  بعني أعاله "يقـرر" من 1 الفقرة يف احلدود املبينة يف االحتاد، احتياجاتيتفق مع  أدىن مستوى ممكن يسمح به لإلنفاق مبا
 املقرر؛ هبذا 2 امللحق يف يلي. وترد جمموعة من اخليارات لتخفيض النفقات فيما "يقـرر" من 7 االعتبار عند الضرورة أحكام الفقرة

 ات:النفق يف يتعلق بأي ختفيضات فيما على األقل، أنه ينبغي تطبيق املبادئ التوجيهية التالية 6
 االحتاد؛ املراجعة الداخلية حلسابات على مستوى قوي وفعال لوظيفة مواصلة احلفاظ أ ( 

 التكاليف؛ النفقات تؤ ر على إيرادات اسرتداد يف عدم إجراء ختفيضات ب(
  

_______________ 
لشامل الذي اجيوز، عند الضرورة، تطبيق مفهوم األنشطة املقررة غري املمولة كوسيلة لتسليط األضواء على عدد من األنشطة املنفذة ضمن برنامج العمل  1

إجنازها ضمن احلدود املالية اليت  ميكن ال عترب ضرورية لتنفيذ األنشطة املقررة لكن اليت                                                        قررته اهليئات الرئاسية لالحتاد، فضال  عن أنشطة الدعم اليت ت  
 إضافية. توليد إيرادات لألمني العام بتحمل نفقات بشأن هذه األنشطة شريطة حتقيق وفورات أو              وميكن أن يؤذ نحددها مؤمتر املندوبني املفوضني. 
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ختضع التكاليف الاابتة، مال التكاليف املتعلقة بسداد القروض أو التأمني الصحي بعد انتهاء مدة خدمة املوظفني، ألي  أال ج(
 النفقات؛ يف ختفيضات

 وصحتهم؛ ى أمن املوظفنيعل على حنو يؤ رالنفقات املتعلقة بتكاليف الصيانة العادية ملباين االحتاد  يف ختفيضاتعدم إجراء  د (
 االحتاد؛ يف خدمات املعلومات وظائفاحملافظة على مستوى فعال ألداء  ه (

بقاء مستوى  دع فيه، على، لدى حتديده مبلغ املسحوبات من حساب االحتياطي أو االعتمادات اليت تو أن حيرص اجمللإ 7
 السنوية، املائة من جمموع النفقات يف 6 الظروف العادية أعلى من نسبة يف حساب االحتياطي

 يلي يكلف األمني العام بالقيام، مبساعدة جلنة التنسيق، مبا
" يقـرر" الفقرة يف بة الواردةعلى أساس املبادئ التوجيهية املصاح 2018-2019و 2016-2017إعداد مشروعي ميزانييت فرتا  السنتني  1

 املفوضني؛ أعاله، وامللحقني هبذا املقرر ومجيع الو ائق ذات الصلة املقدمة إىل مؤمتر املندوبني
 كل ميزانية لفرتة سنتني؛ يف ضمان توازن اإليرادات والنفقات 2
االحتاد  أنشطةمجيع  يف التكاليف وإجراء ختفيضاتإعداد وتنفيذ برنامج لزيادة اإليرادات على النحو املالئم، يتسم بفعالية  3

 ؛توازن امليزانيةلضمان 
 ممكن، أقرب وقت يف تنفيذ الربنامج املذكور أعاله 4

 يكلف األمني العام
بسبعة أسابيع على األقل، البيانات الكاملة والدقيقة اليت  2017و 2015 بأن يقدم إىل اجمللإ، قبل دورتيه العاديتني لعامي 1
 وإقرارها؛ ه إلعداد ميزانية فرتة السنتني ودراستهاتلزم

 حتاداملايل وحسابات االحتياطي ذات الصلة اخلاصة باال والتوقعات املتعلقة باالستقرارعن احلالة الراهنة  جراء دراساتبإ 2
من أجل وضع اسرتاتيجيات لالستقرار  (IPSAS) ضوء الظروف املتغرية بعد إدخال العمل باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف

 ؛اجمللإ املايل الطويل األجل، وتقدمي تقرير سنوي هبذا الشأن إىل
مالية يرجح أن  قد تكون هلا آ ارصادرة عنه                         األعضاء علما  بأي قرارات بإحاطة اجلهود ملوازنة ميزانية السنتني و  مجيعببذل  3

 يق العمل التابع للمجلإ املعين باملوارد املالية والبشرية،تؤ ر على حتقيق هذا التوازن، وذلك من خالل فر 
 يكلف األمني العام ومديري املكاتب

هبذا املقرر،  2 امللحق يف إىل اجمللإ على أساس سنوي يعرض النفقات املتعلقة بكل بند من البنود الواردة تقدمي تقريرب 1
 ؛جمال كل يف النفقاتاليت يتعني اختاذها لتخفيض املناسبة التدابري  اقرتاحو 
                                                                                                           ببذل كل جهد مستطاع لتحقيق ختفيضات عرب  قافة الكفاءة والتوفري وإدراج الوفورات احملققة فعال  ضمن امليزانيات املعتمدة  2

 التقرير املذكور أعاله املرفوع إىل اجمللإ، يف اإلمجالية
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 يكلف اجمللإ
ح املالية والقواعد املالية، بأن خيصص لصندوق التأمني الصحي من اللوائ 27يأذن لألمني العام، وفقا  للمادة بأن  1

ميزانية فرتة  يف من حساب االحتياطي مبلغا  يصل إىل املقدار املستخدم فعال  لتحقيق التوازن (ASHI)بعد انتهاء اخلدمة 
 السنتني من حساب االحتياطي؛

واملوافقة عليهما مع إيالء االهتمام الواجب للمبادئ التوجيهية  2018-2019و 2016-2017استعراض ميزانييت فرتا  السنتني ب 2
 ضني؛املفو  امللحقني هبذا املقرر ومجيع الو ائق املقدمة إىل مؤمتر املندوبني ويف أعاله "يقـرر"الفقرة  يف الواردة

 سنتني؛ كل ميزانية لفرتة يف اإليرادات والنفقات توازنضمان ب 3
 وفورات؛ حالة تعيني مصادر إيرادات إضافية أو حتقيق يف يةبحي توفري اعتمادات إضافب 4
 العام؛ األمني يعدهدراسة برنامج حتقيق فعالية التكاليف وخفض التكاليف الذي ب 5
للخدمة والتقاعد  لإلهناء الطوعيذلك تنفيذ نظام  يف راعاة تأ ري أي برنامج خلفض التكاليف على موظفي االحتاد، مبامب 6

 ؛االحتياطي أو من خالل السحب من حساب من وفورات امليزانية باإلمكان متويلهكان   ، حيامااملبكر
                                                                       " أعاله، ونظرا  إىل االخنفاض غري املتوقع لإليرادات نتيجة الخنفاض فئات املسامهة من يكلف اجمللإمن " 5 وإضافة إىل الفقرة 7

" يقـررمن " 7 الفقرة يف حساب االحتياطي، ضمن احلدود املبينةالدول األعضاء وأعضاء القطاعات، بأن يأذن بسحب ملرة واحدة من 
والعامني  2016-2017السنتني ميزانييت االحتاد للعامني  يف ميكن من أ ر ذلك على مستويات التوظيف أعاله، وذلك للحد بأقصى ما

 امليزانية؛ اتهناية كل فرتة من فرت  يف ؛ وتعاد األموال غري املستعملة إىل حساب االحتياطي2019-2018

 ار املالية لقضايا مال متويل االحتاد، اآل يف التدابري اليت ميكن اعتمادها لتعزيز الرقابة املالية يف االعتبار، عند النظر يف بأن يأخذ 8
 التأمني الصحي بعد انتهاء مدة اخلدمة والصيانة و/أو اإلحالل على املديني املتوسط والطويل ملباين ومنشآت االحتاد؛

املراجع اخلارجي للحسابات، واللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة، وفريق العمل التابع للمجلإ املعين باملوارد املالية  دعوةب 9
من  8الفقرة  يف ، القضايا احملددةضمن عدة أمور، مراعاةاالحتاد، مع  يف والبشرية، إىل وضع توصيات لضمان رقابة مالية أكرب

 أعاله؛ اجمللإ يكلف
، وتقدمي تقرير عن ذلك أعاله "يكلف األمني العام"من  2 الفقرة يف تقرير األمني العام املتصل باألمور املشار إليها يف النظرب 10

 .االقتضاء حسبإىل مؤمتر املندوبني املفوضني التايل 
 يدعو اجمللإ

 ،2017دورته العادية لعام  ، يف2020-2023                                                                    إىل أن حيدد، قدر اإلمكان عمليا ، القيمة املبدئية ملبلغ وحدة املسامهة للفرتة 
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 يدعو الدول األعضاء
 ،2020-2023، عن فئة مسامهتها املؤقتة للفرتة 2017إىل أن تعلن، قبل هناية السنة التقوميية 

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 5رر للمق 1ق ـملحال

 : اإليرادات والنفقات2016-2019للفترة  حادلالت ماليةخطة الال
 

 
 

  

    قا  ب ال   لفرن ا   لسويسرية
   ي  نية للفتر   

2013-2012 
   ي  نية للفتر 

2015-2014 
   ي  نية للفتر 

2015-2012 
  قد    للفتر   

2017-2016 
  قد    للفتر  

2019-2018 
م ر     طة   الية 

 %  لفر  2016-2019 للفتر 
  

          -   =    /  =   
                      

 -4,2% -643 18 484 425 742 212 742 212   127 444 144 225 983 218    لد    ألعضا 
 0,0% -27 500 63 750 31 750 31   527 63 400 30 127 33    عضا   لقطاعا 

 14,7% 000 1 820 7 910 3 910 3   820 6 411 3 409 3    ملنتسبو 
 -42,9% -601 800 400 400   401 1 400 001 1    هليئا   ألكا ميية
 9,7% 900 11 500 134 250 67 250 67   600 122 500 65 100 57    ستر     لتكاليف

 -37,9% -200 2 600 3 800 1 800 1   800 5 200 2 600 3    لفو ئد   إلير      ألخر 
 -100,0% -614 10 0       614 10 000 4 614 6    ملبالغ  ملسحوبة: حسا   الحتياطي

 -2,9% -185 19 704 635 852 317 852 317   889 654 055 331 834 323    إلير       قد  
                      
                      

 0,3% 241 1 381 365 148 184 233 181   140 364 971 184 169 179    ألمانة  لعامة
 -4,6% -651 5 405 118 988 60 417 57   056 124 203 62 853 61   قطا   التصاال   لر  يوية
 -2,5% 274 1 455 50 797 24 658 25   729 51 529 25 200 26   قطا  تقييإ  التصاال 
 -2,2% -502 2 463 112 735 56 728 55   964 114 352 58 612 56   قطا  تنمية  التصاال 

 -1,2% -186 8 704 646 668 326 036 320   889 654 055 331 834 323     مو 
      -      000 2 000 2 000 1 000 1           متويل صايف  ألصو 

      -      -000 13 -000 13 -500 6 -500 6           *  لنفقا تقليص
                      

 -2,9% -186 19 704 635 168 321 536 314   889 654 055 331 834 323     لنفقا    قد   مو 
                      

     0 -316 3 316 3   0        إلير     مطر حا  من ا  لنفقا 
* تتم تغطيتها من خال  تد بري  لكفا  ،   يا   عد   حد    ملسامهة،   ير      خر ، مبا يف  لك مو    مالية جديد ،   مكانية  لسحب من حسا   الحتياطي 

 مبوجب مقر  صا   عن  جمللإ
 (RBB)  س     د    الستر تي ية   قترحة لال ا  -  ل  نسق   ي  نية  ل   سا   لنتائ  2016-2019م ر     طة   الية للفتر  

    
   ي  نية
 للفتر 

2013-2012 

   ي  نية
 للفتر 

2015-2014 

   ي  نية
 للفتر 

2015-2012 

  

  قد    للفتر  
2017-2016 

  قد    للفتر  
2019-2018 

م ر     طة   الية 
 2016-2019 للفتر 

 
  لفر 

% 
      

              -   =    /  =   

 -2,9% -185 19 704 635 852 317 852 317   889 654 055 331 834 323    إلير       قد  
                      

                      
     395 226                 لنمو1 لغاية 
     543 288                 لشمو 2 لغاية 
     325 70                 الستد مة3 لغاية 
     441 50                 البتكا 4 لغاية 

                      
     704 635                مو   لنفقا    قد  

                      
     0                مو   لنفقا    قد  
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 (2014بوسان،           املراج ع يف) 5للمقـرر  2امللحـق 

 النفقاتتدابير من أجل تخفيض 
هام وإلغاؤها، وحتقيق مركزية امل واحللقات الدراسيةورش العمل، و األنشطة، و الوظائف،  وتداخل تعيني حاالت االزدواج 1)

 .املتخصصة العاملة القوى من ولالستفادة القصور أوجه لتجنب واإلدارية املالية
جنب ازدواج وورش العمل لت احللقات الدراسية مجيع تنسيق ومواءمةقيام فريق مهام أو قسم مركزي مشرتك بني القطاعات ب 2)

 تضافر اجلهود نم واالستفادة األمانة ودعم والتنسيق اللوجستية واخلدمات إلدارةااملوضوعات ولتحقيق االستفادة املالى من 
 .القطاعات واملقاربة الشمولية للموضوعات املطروقة بني

ذلك  يف ، مباراتاملؤمت/االجتماعات/العمل ورش/الدراسية لقاتاحل وتنظيم ختطيط يف اإلقليمية للمكاتب الكاملة املشاركة 3)
 والتوفري حملليةا جهات االتصال وشبكة احمللية اخلربات استخدام من لالستفادة وذلك جنيف، خارج التحضرييةاجتماعاهتا 

 السفر. تكاليف يف
وختفيض  فقاتموقع مشرتك وتقاسم الن يف تنظيم أحداث/اجتماعات/مؤمتراتمع املنظمات اإلقليمية بغية األقصى التنسيق  4)

 تكاليف املشاركة إىل احلد األدىن.
وإعادة توزيع املوظفني ومراجعة رتب الوظائف الشاغرة  الطبيعي للموظفني حتقيق وفورات من التناقص 5)

ستويات املالى للوصول إىل املاألمانة العامة واملكاتب الاال ة  يف األجزاء غري احلساسة يف ، خاصةختفيضها وإمكانية
 .والكفاءة والفعالية من اإلنتاجية

 اجلديدة التوظيف عمليات تكون أن وينبغي .تنفيذ أنشطة جديدة أو إضافية بغية إعادة توزيع املوظفني حتديد أولويات 6)
 مع مراعاة التوازن بني اجلنسني والتوزيع اجلغرايف. األخري اخليار

وظفني احلاليني وبعد صفوف امل يف املهارات أو اخلربات املعنيةعدم استخدام اخلرباء االستشاريني إال حني يتعذر العاور على  7)
                                        تأكيد هذه احلاجة خطيا  من اإلدارة العليا.

اإلقليمية،  املكاتب يف املوظفون فيهم مبن متعددة، قطاعات يف العمل إلتقان املوظفني لتأهيل القدرات بناء بسياسة االرتقاء 8)
 إضافية. أو جديدة أنشطة يف ي يعاد تشغيلهمك  ومرونتهم املوظفنيتنقل  لتحسني وذلك

قامة إ ختفيض تكاليف و ائق املؤمترات واالجتماعات من خاللينبغي لألمانة العامة والقطاعات الاال ة لالحتاد  9)
وأكار جدى أاعتماد تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت كبدائل بدون استخدام الورق وتعزيز أحداث/اجتماعات/مؤمترات 

 استدامة من الورق.
 التقليل، إىل أدىن حد ضروري على اإلطالق، من طباعة وتوزيع منشورات االحتاد الرتوجيية/غري املدرة لإليرادات. 10)
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              اإلنرتنت حصرا ، ربع القطاعات تقارير تقدميمال        متاما ، الورق مستغنية عن منظمة االحتادترمي إىل جعل  مبادرات تنفيذ 11) 
 .وغري ذلك والرتويج الرقمي واإلعالن الرقمية، والوسائط الرقمية التوقيعات واعتماد

ات واملنشورات، ( الجتماعات جلان الدراسالشفويةخدمات اللغات )الرتمجة التحريرية والرتمجة  يف إمكانية التوفري يف النظر 12)
 (.2014بوسان،           املراج ع يف) 154 دون اإلخالل بأهداف القرار

إجراءات الرتمجة البديلة اليت ميكن أن تقلل من تكاليف الرتمجة مع احلفاظ على جودهتا احلالية ودقة مصطلحات تقييم  13)
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو حتسينها.

ذه األنشطة ضمن ه العاملية جملتمع املعلومات من خالل إعادة توزيع املوظفني املسؤولني عن األنشطة املتعلقة بالقمةتنفيذ  14)
 .االقتضاء ، ومن خالل اسرتداد التكاليف واملسامهات الطوعية حسباحلالية املوارد

 استعراض عدد ومدة اجتماعات جلان الدراسات بغرض خفض تكاليفها وتكاليف األفرقة األخرى املعنية. 15)
 لالحتاد من أجل تفادي االزدواجية والتداخل.األفرقة اإلقليمية اليت أنشأهتا جلان الدراسات التابعة  تقييم 16)
 .الشفوية رتمجةال توفري                        أيام سنويا  كحد أقصى مع تزيد عن  ال ة ال ثييياجتماعات األفرقة االستشارية عدد أيام  احلد من 17)
 .ختفيض عدد ومدة االجتماعات الفعلية ألفرقة العمل التابعة للمجلإ عند اإلمكان 18)
قة العمل التابعة للمجلإ إىل احلد األدىن الالزم على اإلطالق من خالل دجمها لتشكيل عدد أقل من األفرقة تقليل عدد أفر  19)

 نطاق أنشطتها. يف وإهناء أنشطتها مامل يطرأ مزيد من التطور
 .الضرورة عند يص امليزانية،ختص زيادة الكفاءة بإعادة بغيةالغايات االسرتاتيجية واألهداف والنواتج ستوى إجناز التقييم املنتظم مل 20)
ضافة لتسويغ اختالف امل إجراء تقييم للقيمةجديدة أو برامج تتطلب موارد مالية إضافية، ينبغي  بأنشطةعندما يتعلق األمر  21)

 واالزدواج.              جتنبا  للتداخلو اجلارية و/أو املما لة  األنشطةاملقرتحة عن  األنشطة
واملخصصة اء لألعض املقدمة واملساعداتوالنواتج املوارد املخصصة للمبادرات اإلقليمية اقع و األحجام واملو  يف إمعان النظر 22)

نمية املقر الرئيسي، وكذلك تلك النامجة عن حصيلة املؤمتر العاملي لت يف أو املناطق اإلقليمية يف اإلقليمي سواء للحضور
 القطاع. واملمولة مباشرة كأنشطة من ميزانية ديباالتصاالت وخطة عمل 
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هذه  وضع وتنفيذ معايري للحد من تكاليف السفر. وينبغي أن تدرس رمسية من خاللمهمات  يف ختفيض تكاليف السفر 23) 
الدرجة  يف درجة رجال األعمال، وزيادة احلد األدىن من ساعات السفر املطلوب للسفر يف املعايري وهتدف إىل تقليل السفر

                                                                    يوما ، وخفض بدل املعيشة اإلضايف قدر املستطاع، ومنح األولوية لتخصيص موظفني  30املذكورة، وزيادة مهلة اإلخطار إىل 
 االجتماعات، يف من فرتات املهمات وعن طريق التمايل املشرتك احلدمن املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق، من خالل 

 .خمتلف دوائر/شعب األمانة العامة واملكاتب الاال ة وترشيد عدد املوظفني املرسلني من
ذلك  يف                                                                                              تقليل و/أو إلغاء السفر حلضور االجتماعات اليت ت بي مداوالهتا على الويب وتوفر هلا خدمة العرض النصي مبا 24)

 إىل هذه االجتماعات.        عن ب عدعرض الو ائق واملسامهات 
 رتونية الداخلية من أجل احلد من السفر بني املكاتب اإلقليمية وجنيف.حتسني وحتديد أولويات أساليب العمل اإللك 25)
 من االتفاقية يتعني استكشاف جمموعة كاملة من وسائل العمل اإللكرتونية إلجراء ختفيض حمتمل 145 مع مراعاة الرقم 26)

 4 لسنوية مناالجتماعات اختفيض عدد املستقبل، مال  يف عدد ومدة اجتماعات جلنة لوائح الراديو ويف التكاليف يف
 .اجتماعات 3 إىل

إدراج برامج حتفيزية من قبيل الرسوم املتصلة بالكفاءة وصناديق االبتكار وغريها من الطرائق إلجياد وسائل مبتكرة شاملة من  27)
 االحتاد. شأهنا حتسني إنتاجية

والدول األعضاء  التقليدية بني االحتاد الربيدية ئلأسلوب االتصاالت احلايل بالفاكإ والرسا عنإىل أقصى قدر ممكن الكف  28)
 احلدياة. واالستعاضة عنه بأساليب االتصاالت اإللكرتونية

االت املؤمترات العاملية لالتصمناشدة الدول األعضاء التقليل إىل احلد األدىن الضروري من عدد املسائل املطروحة على  29)
 للنظر فيها. الراديوية

 اجمللإ. يعتمدهافية أي تدابري إضا 30)
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 11 مقررال

 وإدارت ا للم لس التابعة العمل أفرقة ت  يل
 ،(2014بوسان، ) لالتصاالت الدويل لالحتاد املفوضني املندوبني مؤمتر إن

 اعتباره يف يضع إذ
 لالتصاالت؛ الدويل االحتاد دستور من 1 املادة يف احملددة االحتاد أهداف ( أ 
 املفوضني؛ املندوبني مؤمتر يتصرف باسم جملإ االحتاد أن على تنص اليت دستورال من 7 املادة (ب
 اهليئة بصفته اجمللإ، رفيتص املفوضني، للمندوبني مؤمترين بني الواقعة الفرتة يف أنه على تنص اليت دستورال من 10 املادة (ج

 املذكور؛ املؤمتر هيلإ يفوضها اليت السلطات حدود يف املفوضني، املندوبني مؤمتر باسم لالحتاد، اإلدارية
 القضايا حيدد ،2016-2019 للفرتة االسرتاتيجية االحتاد خطة هلذا املؤمتر، بشأن( 2014بوسان،           املراج ع يف) 71 القرارأن  ( د

 العامة؛ ولألمانة القطاعات من قطاع ولكل ككل  لالحتاد الرئيسية واألولويات واالسرتاتيجيات واألهداف
املتعلق باملبادئ التوجيهية اخلاصة بتشكيل أفرقة العمل التابعة للمجلإ  1333القرار  2011دورته لعام  يف لإ اعتمداجملأن  ( ه

 ؛وإدارهتا وحلها
اواة بني االحتاد وترويج املس يف املساواة بني اجلنسنيمبدأ تعميم  هلذا املؤمتر، بشأن (2014بوسان،           املراج ع يف) 70القرار  و (

 ،اجلنسني ومتكني املرأة من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 كذلك  اعتباره يف يضع إذو 

 ءاألعضا الدول موارد على كبري  بعبء ألقت قد له التابعة العمل وأفرقة للمجلإ احلالية الزمنية اجلداول أن ( أ 
 القطاعات؛ وأعضاء

 حمدودية وتربز الحتادا أنشطة على املتنامية الطلبات زيادة يف       أيضا   تتسبب العاملي االقتصادي الوضع عن النامجة القيود أن (ب
 القطاعات؛ وأعضاء األعضاء الدول من املتاحة املوارد
 ملحة اجةح هناك ،نتيجة لذلك القطاعات وأعضاء األعضاء والدول االحتاد واجههاي اليت االقتصادية ألزمةسياق ا يف أن (ج
 ءة،الكفا وحتسني وحتقيق االستخدام األمال للموارد الداخلية التكاليف لرتشيد مبتكرة وسائل عن البحي إىل

 يدرك وإذ
 التوزيع وتعزيزجيع لتش حاجة هناك زالت ما أنه إال العمل، أفرقةلرئاسة  واملؤهلني املختصني املرشحني تعينيدأب على  اجمللإ أن

 اجلنسني، بني واملساواة املنصف اجلغرايف
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 ررـيق
 احملددة سيةالرئي واألولويات واالسرتاتيجيات واألهداف القضايا أساس على له التابعة العمل أفرقة اجمللإ يشكل أن 1
 ؛1(2014بوسان،           املراج ع يف) 71 القرار يف
 للمجلإ؛ الداخلي للنظام       وفقا   هبا اخلاصة العمل وإجراءات األفرقة هذه اختصاصات اجمللإ حيدد أن 2
التوزيع اجلغرايف ا من بينهوتعزيز عدة أمور  تشجيع هبدف أعالهإذ يدرك ، مع مراعاة فقرة األفرقة هذه رئاسة اجمللإ حيدد أن 3

 ؛املنصف واملساواة بني اجلنسني

 دواجية اجلهودبغية تفادي از  اجتماعاهتاأن يقوم اجمللإ، قدر اإلمكان، بدمج أفرقة العمل احلالية هبدف تقليل عددها ومدة  4
 وتقليل التبعات املرتتبة على امليزانية؛

والوقت  للمجلإ السنوية الدورات أعمال جدول ضمن العمل أفرقة اجتماعات اإلمكان، بقدر اجمللإ، يدرج أن 5
 هلا؛ املخصص

حال  يف موعة، وذلكشكل جم يف بالتسلسل أو بالتعاقب                      أماكن مشرتكة لكي ت عقد  يف                                 أن ت نظم اجتماعات األفرقة املختلفة 6
 أعاله؛ يقرر من 5 تعذر تنفيذ الفقرة

 هذا الصدد خالل دوراته العادية الالحقة. يف اإلجراءات اليت اختذتنتائج  يف أن ينظر اجمللإ 7
 

_______________ 
 ندوبني املفوضني.                                آخذا  بعني االعتبار قرارات مؤمتر امل  1
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 12 مقررال
 من ورات االتحادالنفاذ اإلل تروني الم اني إل  

 (،2014بوسان،           املراج ع يفإن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )

 اعتباره يف إذ يضع
كوك أساسية ( بأهنا صولوائح الراديو                                                                   من دستور االحتاد اليت تعر ف اللوائح اإلدارية )أي لوائح االتصاالت الدولية  4 املادة أ ( 

 عضاء ملزمة باالمتاال ألحكام هذه النصوص؛لالحتاد، وأن الدول األ
والبلدان  1ميدان التقييإ بني البلدان النامية يف بشأن سد الفجوة هلذا املؤمتر،( 2014بوسان،           املراج ع يف) 123 القرار ب(

وة من اخلطوات خط (ITU-T) تقييإ االتصاالتو  (ITU-R) والذي يعرتف بأن تنفيذ توصيات قطاعي االتصاالت الراديويةاملتقدمة 
 النامية؛ األساسية من أجل سد الفجوة التقييسية بني البلدان املتقدمة والبلدان

( للمؤمتر العاملي لتنمية 2010 آباد، حيدر          املراج ع يف) 20 والقرار هلذا املؤمتر( 2014بوسان،           املراج ع يف) 64 القرار ج(
احلدياة وخدماهتا على أساس  (ICT) االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالنفاذ إىل مرافق بشأن  ،(WTDC) االتصاالت
 إىل: والذي يشري غري متييزي

ت الراديوية قطاعي االتصاالاألساس على توصيات  يف املعلومات واالتصاالت وخدماهتا احلدياة تقوم تكنولوجياأن مرافق  -
 وتقييإ االتصاالت؛

عملية التقييإ  يف شاركيمن  جلميع                                                                        أن توصيات قطاعي تقييإ االتصاالت واالتصاالت الراديوية تعترب نتاجا  جلهود مشرتكة  -
 بتوافق آراء أعضاء االحتاد؛            وأهنا ت عتمدداخل االحتاد 

/تكنولوجيا التوخدماهتا اليت تعتمد عليها تنمية االتصا /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتأن قيود النفاذ إىل مرافق االتصاالت -
وتقييإ  ويةالرادي                                                             على الصعيد الوطين واليت تأسست استنادا  إىل توصيات قطاعي االتصاالت املعلومات واالتصاالت

على  ت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالجمال االتصاالت يف                                         تشكل عائقا  أمام التطور املتناغم والتوافق االتصاالت
 ؛العاملي الصعيد

إدارة  يف ة،البلدان النامي سيما ال بشأن مشاركة البلدان، ،( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014، ديب          املراج ع يف) 9 القرار د (
القائمني على  ةتيسري مهملالو ائق املتعلقة باالتصاالت الراديوية  احلصول على، والذي يعرتف بأمهية تيسري طيف الرتددات الراديوية

 الطيف؛ إدارة
  

_______________ 
 ية.ل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا 1



12 

 املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت دور ، بشأناالتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر( 2014 ديب،          املراج ع يف) 34 القرار ( ه
 حيي هلا، تصديوال آ ارها، وختفيف عند وقوعها،واإلغا ة  اإلنقاذو  ،ثيدو ها املبكر واإلنذار، للكوارث التأهب يف واالتصاالت

 ؛عامة الناس خيص فيما أنشطته من اجلانب هبذا املتعلقة االحتاد منشورات أمهيةب      ينو ه
اد الدويل االحتبشأن حتسني املعرفة بتوصيات  ،( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014ديب،           املراج ع يف) 47 القرار (و 

 املشاركة إىل دعوة الدول األعضاء وأعضاء القطاعاتفيه املؤمتر البلدان النامية والذي يقرر  يف                         لالتصاالت وتطبيقها الفع ال
 ال             طبيقها الفع  وت االتصاالت الراديوية وتقييإ االتصاالتاألنشطة اليت من شأهنا حتسني املعرفة بتوصيات قطاعي  يف
 النامية؛ البلدان يف
 األخرى؛ الحتادا ومنشورات ومقرراته اجمللإ وقرارات اإلدارية اللوائح إىل اجملاين إللكرتوينا النفاذ بشأن (2014) للمجلإ 571 املقرر ز (
 بشأن النفاذ اإللكرتوين اجملاين إىل التقارير اخلتامية للمؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت؛ (2013)للمجلإ  574املقرر  ح(
عامة ل النفاذ اإللكرتوين اجملاين إىل توصيات قطاع تقييإ االتصاالتإتاحة الذي وافق على  (2006)للمجلإ  542املقرر  ط(

 ( الحقا  على أن يكون النفاذ على أساس دائم؛2010 )غواداالخارا، 12وقد أك د املقرر ي، اجلمهور على أساس جتريب
 DVD نسخ ورقية وأقراص مدجمةشكل  يف ، ازداد الدخل املتأا  من مبيعات لوائح الراديوC13/81لو يقة اجمللإ           أنه وفقا   (ي
                                   مقارنة  مع املبيعات جبميع األنساق )مباباملائة  60، أ ناء الفرتة التجريبية املفتوحة للنفاذ اإللكرتوين اجملاين، بأكار من 2012 يف
 ؛ديوالرا لوائح                                         وهي السنة اليت ن شرت فيها النسخة السابقة ل - 2008 يف ذلك املشرتيات على اخلط( خالل نفإ املدة الزمنية يف
 C13/81و C13/21و ائق اجمللإ  يف اجلمهور على النحو املبنيلعامة أن إتاحة النفاذ اإللكرتوين اجملاين إىل لوائح الراديو  (ك
 ؛2013و 2012 يف يتأ ري مايل سلب يكن له مل C14/21و

، 2015ملا بعد عام  WSIS+10بشأن تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات ورؤية احلدث  WSIS+10 بيان احلدث كامأح (ل
فيما يتعلق بأمهية النفاذ اجملاين إىل املعايري الدولية، واليت حتسن من فعالية استعمال  WSIS+10 احلدث الرفيع املستوى يف اليت اعتمدت

 املعلومات؛ معذلك مواصلة تطوير جمت يف جماالت خمتلفة من النشاط البشري، مبا يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 1 املادة يف أن النفاذ اجملاين إىل النصوص األساسية لالحتاد يساعد على حتقيق األهداف األساسية لالحتاد، واحملددة (م 
 ،دستوره من

 وإذ يدرك
 لقطاعات بعةأنشطة جلان الدراسات التا يف املشاركة يف البلدان النامية، سيما ال واجهها العديد من البلدان،ياملصاعب اليت  أ ( 

 ؛وتقييإ االتصاالت وتنمية االتصاالت الراديوية االتصاالت
 األساسية؛ إلتاحة النفاذ اإللكرتوين اجملاين إىل توصيات االحتاد ونصوصه 2000 اإلجراءات املختلفة اليت اختذها اجمللإ منذ عام ب(
التصاالت االطلبات الكارية من الدول األعضاء وأعضاء القطاعات بشأن النفاذ اإللكرتوين اجملاين إىل توصيات قطاعي  (ج

 ؛وقواعده اإلجرائية والنصوص األساسية لالحتادوكتيبات االحتاد املختلفة  الراديوية وتقييإ االتصاالت
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                        مجيع املنشورات اليت أ تيحت تنزيل يف كبرية  ، حد ت زيادةللمجلإ 574و 571، و542املقررات  املوافقة على أنه عقب د (
اد ونتائجه، وأدى جماالت عمل االحت يف                          ، مما أ ار اهتماما  عاما                                               مبوجب هذه املقررات، حسبما أ فيد به اجمللإ سنويا  اخلط على        جمانا  

 ؛أعمال االحتاد يف                                                إىل زيادة تيسري املشاركة الفع الة للمنظمات املختلفة
                   د األدىن وبأنه قد مت  احل يف أن التقارير قد أفادت بأن اآل ار املالية إلتاحة النفاذ اإللكرتوين اجملاين إىل هذه املنشورات ظلت ( ه

 مجيع القطاعات الاال ة؛ يف الوعي بالعمل الذي يضطلع به االحتاد يف تعويضها بالزيادة اليت حد ت
ازداد  2009 اإللكرتوين اجملاين إىل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية الذي وافق عليه اجمللإ عام                      ه نتيجة  إلدخال النفاذأن و (

بوعي خرباء النهوض ، مما أدى بالتايل إىل 2010و 2008                            ال ة أضعاف تقريبا  بني عامي  التوصياتهذه  تنزيلعدد عمليات 
 ،فيها ملشاركةوا الراديوية أعمال قطاع االتصاالتباالتصاالت الراديوية 

 وإذ يدرك كذلك
 صاالت؛واالت                                                                                  أن هناك توجها  عاما  حنو النفاذ اإللكرتوين اجملاين إىل املعايري املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات أ ( 

 ؛أكرب نواتج أعمال االحتاد وتيسرها بسهولة تسليط الضوء علىزيادة إىل احلاجة االسرتاتيجية  ب(
                      ز االحتاد حتسينا  كبريا  أجن إذ: ااالحتاد قد حتقق منشوراتالفرتة التجريبية وسياسات النفاذ اإللكرتوين اجملاين إىل  هديفأن  ج(
 ؛البداية يف من املتوقعأن اآل ار املالية على إيرادات االحتاد كانت أقل  جمال التوعية، كما يف
 ؛األعمال هذه يف االحتاد ومشاركتهاأعمال بعزز وعي البلدان النامية ي منشورات االحتادأن توفري النفاذ اإللكرتوين إىل  ( د
استنساخ  يف الواقع باحلرية يف                                                                   صكوك االحتاد اليت يتعني  دجمها ضمن القوانني الوطنية، تتمت ع الدول األعضاءإىل أنه بالنسبة  ( ه

      طبقا   ،يعادهلا للدوائر احلكومية الرمسية إضافة إىل اجلريدة الرمسية أو ما املواقع اإللكرتونية يف وترمجتها ونشرهاهذه النصوص 
 الوطنية، لقوانينها

 وإذ يالحظ
 أنشطة االحتاد خطوة أساسية حنو تعزيز إمكانيات بناء القدرات وتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أن زيادة املشاركة أ ( 
 إىل تقليص الفجوة الرقمية؛سيؤدي  البلدان النامية وهو ما يف
أنشطة االحتاد ولتحسني هذه املشاركة  يف أنه من أجل زيادة مشاركة الدول األعضاء وأعضاء القطاعات من البلدان النامية ب(

 ؛وصكوكه سيةاألسا ونصوصهعلى تفسري وتنفيذ املنشورات التقنية لالحتاد  يلزم أن يكون هؤالء األعضاء قادرينوتسهيلها، 
الة املالى لضمان متتع البلدان النامية بالقدرة على النفاذ إىل منشورات االحتاد هو توفريها من خالل النفاذ               الطريقة الفع   أن ج(

 اجملاين، اإللكرتوين
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 وإذ يالحظ كذلك
يساير التوجه  ما وأن توفري النفاذ اإللكرتوين اجملاين إىل منشورات االحتاد سيخفض الطلب على النسخ الورقية من هذه الو ائق وه

ستعمال ويتسق مع اهلدف العام ملنظومة األمم املتحدة خلفض ا ،ورقية ال احلايل لالحتاد حنو النسخ اإللكرتونية وتنظيم اجتماعات
 ،االحتباس احلراريالورق واحلد من انبعا ات غازات 

 يقـرر
، وقطاع تنمية ، وقطاع تقييإ االتصاالتاالتصاالت الراديويةقطاع وتقارير إتاحة النفاذ اإللكرتوين اجملاين إىل توصيات  1

 املتصلة لالتصاالت الدويل االحتاد؛ ومنشورات 2إدارة طيف الرتدد الراديويكتيبات قطاع االتصاالت الراديوية بشأن االتصاالت، و 
عند وقوعها  ثيدو ها واإلنقاذ واإلغا ةللتأهب للكوارث واإلنذار املبكر  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/التصاالتا عمالاستب
)الدستور  لالحتاد والنصوص األساسية ولوائح االتصاالت الدولية؛ ولوائح الراديو؛ والقواعد اإلجرائية؛ ؛هلا والتصدي هاآ ار  ختفيفو 

خلتامية ملؤمترات املندوبني لو ائق اوا ، وقراراته ومقرراته وتوصياته(؛واالتفاقية والقواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته
 ائق اخلتامية للمؤمترات العاملية والو  للمؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت؛ وقرارات جملإ االحتاد ومقرراته،اخلتامية والتقارير  ؛       املفو ضني

 ؛على أساس دائم اجلمهور إىل واإلقليمية لالتصاالت الراديوية وكذلك للمؤمترات العاملية لالتصاالت الدولية،
سياسة  أعاله، على أساس 1 يقررالفقرة  يف مجيع منشورات االحتاد املعددة مواصلة فرض الرسوم على النسخ الورقية من 2

ددكاليف، بينما يستند إىل اسرتداد الت                                                                            تسعري من شقني تدفع مبوجبها الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبون إليها سعرا        حي 
 ،3"السوق" عداهم، أي غري األعضاء، سعر نم لكل

 األمني العام      يكل ف
ربجميات وقواعد البيانات، ن مبيعات العنشورات االحتاد و والتنزيالت اجملانية مل بيعاتاملعن  وحتدياه على أساس مستمر بإعداد تقرير

 التالية: إىل اجمللإ مع تفصيل اجلوانب       سنويا  على أن يقدم هذا التقرير 
 ؛2009                                         اليت تغطي السنوات اخلمإ املاضية اعتبارا  من         سنويا ،زيالت اجملانية والتن ملبيعاتا جمموع -
                  اإللكرتونية سنويا ؛ التنزيالت اجملانية للنسخمقارنة بني مبيعات النسخ الورقية و  -
 ،حسب البلد وحسب فئة العضويةوالتنزيالت اجملانية املبيعات  -

  

_______________ 
، إدارة الطيف يف احلاسوببن التقنيات املستعينة كتيبات قطاع االتصاالت الراديوية بشأن اإلدارة الوطنية للطيف، وبشأ  هذه الكتيبات تشمل  2

 وبشأن مراقبة الطيف.
 البيع.                                                                                                                        تعريف "سعر السوق": هو السعر الذي حتدده شعبة املبيعات والتسويق ويوضع لتعظيم اإليرادات بدون أن يكون سعرا  مرتفعا  لدرجة تابط 3
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 يكلف اجمللإ
 .بياناته وقواعد هالنفاذ إىل منشورات االحتاد وبرجميات السياسات الرامية إىل زيادة حتسني األمني العام واختاذ قرار بشأنبدراسة تقرير 
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ADD  

 (2014)بوسان،  COM6/1 مقررال

 آلية لمراقبة برام  االتحاد وم اريعه

 ،(2014 ،بوسان) لالتصاالت الدويل لالحتاد املفوضني املندوبني مؤمتر إن
 احلسبان يف إذ يأخذ

 هبا، رر احلدود املالية املتصلةميزانية االحتاد، ويق يف                                                 يضع خطة اسرتاتيجية لالحتاد لتكون أساسا  ي ستند إليهمؤمتر املندوبني املفوضني أن 
 وإذ يعرتف

 ؛ة والقطاعات الاال ةمالية فعلية على األمانة العام                                                تأمني التنسيق الفع ال ألعمال االحتاد، وممارسة مراقبة بأنه يقع على عاتق اجمللإ  أ ( 
 لالحتاد،االستدامة املالية ضمان احلاجة إىل ب ب(

 يقرر
، والتمويل، ذلك تفاصيل عن األهداف، والنواتج يف                                                                أنه يتعني  إطالع اجمللإ بانتظام على برامج االحتاد ومشاريعه اجلارية، مبا

 ،2015لعام                                واجلهات املاحنة، بدءا  بدورة اجمللإ
 يكلف األمني العام

االحتاد كي تشمل مجيع  يف                                                                                    بتوسيع نطاق قاعدة البيانات اإللكرتونية القائمة حاليا  اخلاصة مبشاريع قطاع تنمية االتصاالت 1
لتكاليف، ومبنح اقطاعات االحتاد واألمانة العامة بغية حتسني مراقبتها عرب مجيع دوراهتا، وخاصة من ناحية األهداف احملققة وحتليل 

 ؛أصحاب املصلحة حرية النفاذ إليها
                                                                                                      بدراسة كيف ميكن أيضا  تبادل املعلومات مع األعضاء بشأن الربامج بغية زيادة الشفافية واالستدامة املالية لالحتاد؛ 2
 مجيع التقارير ذات الصلة بامليزانية. يف باإلشارة بصورة واضحة إىل تكاليف برامج االحتاد ومشاريعه 3
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ADD  

 (2014)بوسان،  /2COM6 مقررال

 وثائق االتحاد في استعمال الوصالت اإلل ترونية

 (،2014إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )بوسان، 
 اعتباره يف إذ يضع

 ،و ائق االحتاد يف استعمال الوصالت اإللكرتونيةاليت تتضمن تقرير األمني العام بشأن  C09/36 و يقةال
 احلسبان يف إذ يأخذو 

 التقرير املذكور أعاله، يف لتوصيات الواردةل 1إقرار جملإ االحتاد
 يقرر

أال حتوي الو ائق النهائية املقدمة للموافقة عليها وصالت إلكرتونية، إال الوصالت اإللكرتونية الداخلية عند اللزوم إىل الو ائق 
و يقة  يف يةاالحتاد، وأن إدراج وصلة إلكرتونية داخل يف عليها بالفعل اجلهة املختصة وافقتليت أجزاء من الو ائق املستقرة وا أو

موافقة  مقدمة للموافقة عليها ينبغي أال يؤخذ كموافقة ضمنية على مضمون مقصد الوصلة اإللكرتونية؛ بل جيب أن تكون أي
 .ينطبق على جلان الدراسات( ال صرحية )هذا اإلجراء

 

_______________ 
 .2009أكتوبر  22، املؤرخة C09/90من الو يقة  3.12انظر الفقرة   1
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 2القـرار 
 المنتدى العالمي لسياسات االتصاالت/ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت

 (،2014إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )بوسان، 
 اعتباره يف إذ يضعو 

وتزايد طلب                                            عوامل منها التقد م التكنولوجي وعوملة األسواقلتغريات كبرية حتت تأ ري جمموعة تعرضت أن بيئة االتصاالت  أ ( 
 أفضل؛ املستعملني على اخلدمات املتكاملة العابرة للحدود اليت تالئم احتياجاهتم بشكل

ستمرار ا                                                                     وخصوصا  الفصل بني الوظائف التنظيمية والوظائف التشغيلية وحترير اخلدمات و  ،أن إعادة هيكلة قطاع االتصاالت ب(
 االحتاد؛ يف معظم الدول األعضاء يف أمر ممكن ،هات تنظيم فاعلة جديدةظهور ج

 وسياساهتا؛                                                                                                 هنالك حاجة ملح ة إىل إطار عاملي لتبادل املعلومات عن اسرتاتيجيات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتأن  ج(
االتصاالت جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات و  يف بد من االعرتاف بوجود السياسات والقواعد التنظيمية الوطنية ال أنه ( د

 االتصاالت؛                                                                 وفهمها، وذلك إلتاحة تطو ر أسواق عاملية تساعد على تناسق تنمية خدمات
لوجيا املنتديات العاملية السابقة لسياسات االتصاالت/تكنو  يف املسامهات اهلامة اليت قدمتها الدول األعضاء وأعضاء القطاعات ( ه

 املنتديات، املعلومات واالتصاالت والنتائج اليت حققتها هذه
 وإذ يدرك

                                                               تشمل، الرتويج على الصعيد الدويل العتماد هنج أوسع مشوال  يتناول مسائل  أن أهداف االحتاد تشمل، فيما أ ( 
سعي إىل وصول ابع عاملي، واليتسم به جمتمع واقتصاد املعلومات من ط                                              االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت نظرا  ملا

العمل  يف منافع تكنولوجيات االتصاالت اجلديدة إىل سكان العامل أمجع، وحتقيق تناسق جهود الدول األعضاء وأعضاء القطاعات
 املعلومات(؛ العاملية جملتمع القمةعلى بلوغ هذه الغايات )انظر نتائج 

تصاالت احملفل الوحيد لتنسيق اسرتاتيجيات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالهو و  يزال يتمتع مبكانة فريدة ال أن االحتاد ب(
وسياساهتا على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية، ولتبادل املعلومات اخلاصة هبذه االسرتاتيجيات والسياسات ودراستها 

 تناسقها؛ وحتقيق
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املعلومات واالتصاالت الذي أنشأه مؤمتر املندوبني املفوضني أن املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا  ج(
، كان مباابة إطار جتري 2013و 2009و 2001و 1998و 1996 يف املرات اليت انعقد فيها يف                      ( والذي تكل ل بالنجاح1994 )كيوتو،

 و بذلك قد ساهمطاعات، وهفيه مناقشات بني مشاركني رفيعي املستوى بشأن مسائل عاملية أو مسائل مشرتكة بني خمتلف الق
 ذاته؛ ىأعمال هذا املنتد يف                               وضع اإلجراءات اليت يتعني  تطبيقها يف العامل وكذلك يف حتقيق تقدم االتصاالت يف
          واحدا  من كان   ،جنيف، سويسرا يف                                                                       أن املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي ع قد ( د

 ،مندوب 900 يقل عن ال االحتاد وما يف            دولة عضوا   126 ، إذ حضرتهحةاملنتديات الناج
 وإذ يؤكد

إىل  سياساهتا وتشريعاهتا وباحلاجة يف                                                                        أن الدول األعضاء وأعضاء القطاعات، وعيا  منها بضرورة إعادة النظر باستمرار أ ( 
، اعتمدت هذه املنتديات كآلية تتبيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت السريعة  يف التنسيق يح هلا مناقشة                                     التغري 

 العامة؛ اسرتاتيجياهتا وسياساهتا
أن  ميدان االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ينبغي له يف أن االحتاد بصفته منظمة دولية ذات دور رائد فريد ب(

ت/تكنولوجيا ركني رفيعي املستوى بشأن سياسات االتصاالبني مشا تنظيم املنتديات لتسهيل تبادل املعلومات فيما يف يستمر
 واالتصاالت؛ املعلومات

                                                                                                            أن اهلدف من هذه املنتديات هو توفري اإلطار الالزم لتبادل اآلراء واملعلومات وبالتايل التوص ل إىل رؤية مشرتكة بني املسؤولني  ج(
صاالت/تكنولوجيا ميدان االت يف ظهور خدمات وتكنولوجيات جديدةالعامل أمجع بشأن املسائل املرتتبة على  يف عن وضع السياسات

ا املعلومات ميدان االتصاالت/تكنولوجي يف أي مسائل أخرى تتعلق بالسياسة العامة يف                                  املعلومات واالتصاالت إضافة  إىل النظر
 مشرتكة؛ ماد آراء تعكإ وجهات نظر                                                                            واالتصاالت ويكون تبادل وجهات النظر بشأهنا مفيدا  على املستوى العاملي إضافة إىل اعت

، حيي إن التكنولوجيات واخلدمات واحتياجاهتا 1إيالء اهتمام خاص ملصاحل البلدان النامية يف أنه ينبغي أن يستمر املنتدى ( د
 البلدان؛ هذه يف التحتية لالتصاالتتطوير البنية  يف                           احلدياة ميكن أن تساهم كاريا  

 ؛املنتديات هلذهضري للتح كافضرورة توفري وقت   ( ه
 املنتديات، على الصعيد اإلقليمي قبل عقد التحضري والتشاورأمهية  ( و

  

_______________ 
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 ررـيق
 2                                                                                              اإلبقاء على املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي أنشئ تطبيقا  للقرار 1

ملعلومات مواصلة مناقشة األمور اليت تتعلق بسياسات االتصاالت/تكنولوجيا ا                                  ( ملؤمتر املندوبني املفو ضني، وذلك بغية 1994 )كيوتو،
نظر يتعلق مبسائل عاملية أو مسائل مشرتكة بني خمتلف القطاعات، وتبادل وجهات ال                                       واالتصاالت واملسائل التنظيمية، وخصوصا  ما

 الشأن؛ واملعلومات هبذا
أن املنتدى                                                     ت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أي  قواعد تنظيمية؛ إالينتج عن املنتدى العاملي لسياسات االتصاال أال 2

 املختصة؛ بتوافق اآلراء لتنظر فيها الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واجتماعات االحتادواعتماد اآلراء تقارير السيعمل على إعداد 
عضاء                                   تصاالت مفتوحا  جلميع الدول األعضاء وأأن يكون املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واال 3

 ؛األعضاء ميكن عند االقتضاء عقد جلسة خاصة للدول األعضاء فقط إذا قرر ذلك أغلبية ممالي الدول القطاعات؛ وإمنا
ئل ا                                                                                               أن ينعقد املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حسب احلاجة لالستجابة سريعا  ملس 4

ة؛ بيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف السياسة العامة اليت قد تظهر          املتغري 
، باالقرتانو ملتاحة حدود موارد امليزانية ا يف أن ينعقد املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 5

 اد؛االحت ميزانية يف                                عمال  على ختفيف اآل ار املرتتبة عليهحتاد، مع أحد اجتماعات أو منتديات اال قدر اإلمكان،
بشأن مدة انعقاد املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  من قرار يلزم ما اختاذ يف أن يستمر اجمللإ 6

 ؛بالبحي                                                                         واالتصاالت، وتارخيه فضال  عن مكان انعقاده وجدول أعماله واملوضوعات اليت يتناوهلا
                                                                                          حتديد جدول األعمال واملوضوعات اليت ست بحي استنادا  إىل تقرير يعد ه األمني العام ويتضمن أي م دخالت  يف االستمرار 7

 القطاعات؛ هبذا اخلصوص صادرة عن مؤمتر أو مجعية أو اجتماع لالحتاد أو أي إسهام آخر من الدول األعضاء وأعضاء
 املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على تقرير واحد يف أن تركز املداوالت اليت جتري 8

جمللإ وعلى                                       ي عد ه األمني العام وفقا  إلجراء يعتمده ا الذي ومسامهات من املشاركني تعتمد على التقرير املذكورفقط من األمني العام 
وجيب ، اسباملن على النحو موجهةء القطاعات، وذلك حىت تكون املناقشات                                             أساس اآلراء اليت ت عرب عنها الدول األعضاء وأعضا

 ؛ تسبق املنتدىتقرير األمني العام واليتاحملددة إلعداد مشروع أي آراء جديدة مل تقدم خالل الفرتة التحضريية  يف ينظر املنتدىأال 
الية التشغيلية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتقيق الفعاملنتدى العاملي لسياسات  يف تيسري املشاركة الواسعة 9

 ،انعقاده الالزمة خالل
                 يكل ف األمني العام

ورد  مبراعاة ما صاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتباختاذ الرتتيبات التحضريية للدعوة إىل عقد املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت
 " أعاله،ررـيق" حتت
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 اجمللإيكلف 
بشأن مدة انعقاد كل منتدى مقبل من املنتديات العاملية لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا  من قرار يلزم ما اختاذ يف أن يستمر 1

 فيها؛ املعلومات واالتصاالت، وتارخيه ومكان انعقاده وجدول أعماله واملوضوعات اليت يبحي
 أعاله، 7 ررـيقالفقرة  يف العام املشار إليهأن يعتمد اإلجراءات الالزمة إلعداد تقرير األمني  2

 يكلف اجمللإ كذلك
                                                                                                             أن يعرض على مؤمتر املندوبني املفو ضني القادم تقريرا  عن املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 بشأنه. يلزم الختاذ ما
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 11القـرار 
 أحداث تلي وم االتحاد الدولي لالتصاالت

 (،2014)بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت 
 اعتباره يف إذ يضع

 االتصاالت يف                                          الس عي إىل توصيل مزايا التكنولوجيات اجلديدة دستور االحتاد تشملمن  1 املادة يف املبينة أن أهداف االحتاد أ ( 
 الغايات؛ ان العامل، وتنسيق جهود الدول األعضاء وأعضاء القطاعات لبلوغ هذهمجيع سكإىل 
ات كبرية  ب( دمات اخلتعملني على طلب املسوتزايد وعوملة األسواق  التكنولوجيلتقدم نتيجة ل                                 أن بيئة االتصاالت تشهد تغري 
 توائمة مع احتياجاهتم؛املعابرة للحدود التكاملة امل
 ؛كارية كانت ظاهرة منذ سنوات  االتصاالت وسياسات عاملي لتبادل املعلومات بشأن اسرتاتيجياتأن احلاجة إىل إطار  ج(
نولوجيا إطالع أعضاء االحتاد وجمتمع االتصاالت/تك يف املعلومات واالتصاالت أمهية كربى أن ألحداث االتصاالت/تكنولوجيا د (

 مجيع ميادين االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإمكانيات يف أحدث التطورات املعلومات واالتصاالت بصورة عامة على
 ؛1النامية البلدان سيما ال تطبيق هذه اإلجنازات لصاحل مجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

وجيا وصلت إليه التكنول ماالدول األعضاء وأعضاء القطاعات على أحدث  تفي مبهمة إطالعكوم االحتاد أن أحداث تلي ه (
فرصة عاملية لعرض  احةوإتيتعلق جبميع جوانب االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وميادين األنشطة املتصلة هبا،  فيما

 ؛ودوائر الصناعة                                  حمفال  لتبادل اآلراء بني الدول األعضاءوتشكل تلك التكنولوجيات 
 األنشطة جماالتو  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت والعاملية واإلقليمية ةالوطني املعارض يف االحتاد مشاركة أن ( و

  مالية نفقات بدون لنهائي،ا املستعمل لدى إلجنازاته الرتويج بتوسيع وستسمح االحتاد صورة وتعزيز ترويج على ستعمل الصلة ذات
 أنشطته؛ يف للمشاركة جدد ومنتسبني قطاعاتلل جدد أعضاء ستؤدي إىل اجتذاب نفسه الوقت ويف كبرية،

  

_______________ 
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سويسرا ووالية جنيف )مقر االحتاد( إزاء أحداث تليكوم االحتاد وخاصة الدعم االستانائي  االلتزامات اليت اضطلعت هبا ز (
 بنجاح، شكل استضافة معظم هذه األحداث يف 1971 لألحداث العاملية لتليكوم االحتاد منذ

 وإذ يؤكد
التصاالت، جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات وا يف االحتاد، باعتباره منظمة دولية تقوم بدور قيادي على          أنه يتعني   أ ( 

 الت؛االتصا لتسهيل تبادل املعلومات بني املشاركني رفيعي املستوى بشأن سياسات مواصلة تنظيم حدث سنوي
رر تنظيم هذه املعارض بالتزامن مع أحداث تليكوم، تق أن تنظيم املعارض ليإ هو اهلدف األساسي لالحتاد، وإذا ما ب(
 لتنظيمها، التعاقد مع جهة خارجية األفضل من

 وإذ يالحظ
      وفقا   إدارة أحداث تليكوم االحتاد على أن تعمل يف                                                          أنه مت  إنشاء جلنة لتليكوم االحتاد لتقدمي املشورة إىل األمني العام أ ( 

 اجمللإ؛ لقرارات
جمال  يف                                                                                االحتاد تواجه أيضا  حتديات مال زيادة تكاليف املعارض واالجتاه حنو تقليل مساحتها والتخصصأن أحداث تليكوم  ب(

 ؛للصناعة                       معني  وضرورة إضافة قيمة
 ؛الستاماراهتم                                                                أن تعطي أحداث تليكوم االحتاد للمشاركني قيمة وفرصا  للحصول على عائد          أنه يتعني   ج(
البيئة التجارية  يف إميدان نشاطها وللتناف يف حت إلدارة تليكوم االحتاد ملواجهة مجيع التحديات                           أن املرونة التشغيلية اليت م ن د (

 فائدهتا؛ قد أ بتت
 اجلديدة؛ تليكوم االحتاد ثياجة إىل فرتة انتقالية للتكيف مع ظروف السوق أن ه (
 أخرى، املعارض اليت نظمتها أطراف يف أن االحتاد الدويل لالتصاالت شارك كعارض و (

 وإذ يالحظ كذلك
       وفرصا  اد االحت تليكومومكان أحداث بزمان لتنبؤ معقولة لينشدون إمكانية  ،من دوائر الصناعة سيما ال ،أن املشاركني أ ( 

 ؛عوائد استامارية معقولةللحصول على 
اجلهات االحتاد كمنرب رئيسي للمناقشات بني صانعي السياسات و  تليكومة تطوير أحداث لمواص يف                           أن هناك اهتماما  متزايدا   ب(

 الصناعة؛ التنظيمية وقادة
الفنادق  يف ورسوم االشرتاك وإىل أسعار تفضيلية أو خمفضة أسعار أكار تنافسية ملساحات العرضأن هناك طلبات تدعو إىل  ج(

 ؛أفضل اث جاذبة وميسورة التكلفة بصورةحتويل هذه األحداث إىل أحدوعدد كاف من الغرف الفندقية، من أجل 
احلدث األكار  حتاديبقى تليكوم االاالحتاد ينبغي تعزيزها بوسائل االتصاالت املناسبة لكي  تليكومأن العالمة التجارية ل ( د

 واالتصاالت؛ أحداث االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات         إجالال  من
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 االحتاد؛ اجلدوى املالية ألحداث تليكوم أن من الضروري ضمان ( ه
من أجل املراعاة  2008 دورته لعام يف الصادر عن اجمللإ 1292 قرارمبوجب اللف هبا              طبق تدابري ك   2009 أن تليكوم االحتاد و (

ة وضرورة العمل جاريأوسع من دوائر الصناعة/دوائر األعمال الت مشاركةوضرورة التماس صدد املنتديات  يف لالجتاه الناشئ الواجبة
 داوالتمبنشاط من أجل تشجيع مشاركة رؤساء الدول واحلكومات والوزراء واملسؤولني التنفيذيني والشخصيات البارزة وضرورة نشر 

 ؛أوسع على نطاق ياتونتائج املنتد
    ا ،كبري                         إقباال  واسعا  وتقديرا   ، كانت ناجحة ولقيت2013وبانكوك عام  2012ديب عام  يف                                أن أحداث تليكوم االحتاد اليت ع قدت ز (

 يقـرر
يي تتصل االحتاد ثي تليكومأن يقوم االحتاد، بالتعاون مع أعضائه من الدول األعضاء وأعضاء القطاعات، بتنظيم أحداث  1

ملاال، القضايا ا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأن تتناول، على سبيلالتصاالت/البيئة احلالية ل يف الكربىبالقضايا ذات األمهية 
 التنظيمية؛ املتعلقة بالتطور التكنولوجي والقضايا

 والتمويل(؛ ذلك أعمال التخطيط والتنظيم يف عن أنشطة تليكوم االحتاد )مبا مسؤولية كاملة                          أن يكون األمني العام مسؤوال   2

ع املراعاة الواجبة نفإ املوعد كل عام، م يف االحتاد بصورة دورية ميكن التنبؤ هبا، ويفضل أن تكون تليكوم               أن ت نظم أحداث  3
هذه األحداث واحلرص على عدم تداخلها مع أي مؤمترات أو مجعيات رئيسية  يف لضرورة الوفاء بتطلعات مجيع أصحاب املصلحة

 لالحتاد؛ أخرى

لنظام حتاد على أساس اي على ميزانية االأي تأ ري سلب يكون له                                                أن يكون كل حدث من هذه األحداث جمديا  ماليا  وأال   4
 اجمللإ؛ التكاليف الذي وضعه احلايل لتوزيع

 يلي: ما على عملية اختياره أماكن أحداث تليكوم االحتاد يف االحتاد حيرصأن  5
اتباع عملية عطاءات مفتوحة وشفافة على أساس منوذج االتفاق مع البلد املضيف الذي وافق عليه اجمللإ، بالتشاور  1.5

 ؛األعضاءالدول  مع
 املناطق؛ ذلك املشاورات مع املشاركني املهتمني من كل يف إجراء دراسات السوق واجلدوى األولية مبا 2.5
 معقولة؛إىل احلدث بتكلفة املشاركني وصول سهولة  3.5
 ؛اإليرادات يف        فائضا  أحداث تليكوم االحتاد          أن تدر   4.5
 إىل مبدأ التناوب بني املناطق وبني الدول األعضاء داخل املناطق، إىل أقصى أن يستند اختيار أماكن أحداث تليكوم االحتاد 5.5

 ممكن؛     حد  
 االحتاد؛ أن يقوم املراجع اخلارجي حلسابات االحتاد مبراجعة حسابات أنشطة تليكوم 6
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ىل صندوق تنمية إإيرادات أنشطة تليكوم االحتاد بعد اسرتداد مجيع النفقات،  يف أن يتم حتويل جزء كبري من أي فائض 7
 سيما وال تصاالتاال لتنميةتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابع ملكتب تنمية االتصاالت، من أجل تنفيذ مشاريع حمددة 

 ،انتقالية رحلةوالبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبوالبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية                   أقل البلدان منوا   يف
 يلي مبا                 يكل ف األمني العام

الواجب  االهتمامإيالء  مع ،عليها واملبادئ الناظمة لتشكيلها إىل اجمللإ للموافقة تليكوم االحتادحتديد واقرتاح والية جلنة  1
 ؛تواالتصاال تنظيم أحداث االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات يف ذوي اخلربة أشخاص منلكفالة الشفافية وتعيني 

 ؛                          الحتاد متاشيا  مع لوائح االحتاداإلدارة املالئمة جلميع أحداث وموارد تليكوم اتأمني  2
                                                                                                      التدابري اليت تساعد ومتك ن الدول األعضاء القادرة والراغبة، وخاصة البلدان النامية، من استضافة وتنظيم أحداث  يف النظر 3

 االحتاد؛ تليكوم
 املوضوعات؛ ساس مستمر، بشأن جمموعة واسعة منالتماس املشورة من جلنة تليكوم االحتاد، على أ 4
 املقرتحة؛ لكل حدث من األحداثخطة جتارية وضع  5
 ك:ذل يف مبامستقل إىل اجمللإ بشأن هذه األحداث  شفافية أحداث تليكوم االحتاد وتقدمي تقرير كفالة 6
 أنشطة تليكوم االحتاد التجارية؛ مجيع -
 وأماكنها؛ ذلك املقرتحات بشأن مواضيع األحداث يف أنشطة جلنة تليكوم االحتاد، مبا مجيع -
 أماكن أحداث تليكوم االحتاد املقبلة؛ اختيارأسباب  -
 بسنتني؛ نظيمهاموعد تقبل  املتعلقة بأحداث تليكوم االحتاد املستقبلية، ويفضل أن يكون ذلكاملالية واملخاطر  اآل ار -
 اإليرادات. يف فائضصدد استعمال أي  يف        املت خذةاخلطوات  -
 ؛أعاله "يقرر"من  5لتنفيذ الفقرة  2015 قرتاح آلية لدورة اجمللإ عاما 7
أقرب  يف تفاق مع البلد املضيف واستعمال مجيع األساليب املمكنة للحصول على موافقة اجمللإاالمراجعة منوذج  8

ظروف  أي                                                                     بنودا  تسمح لالحتاد والبلد املضيف بإدخال التغيريات اليت تعترب ضرورية نتيجةممكن، ويشمل منوذج االتفاق املذكور  وقت
 األداء؛ أو غري ذلك من معايرياضطرارية 

                                                  يتداخل مع أي  من مؤمترات االحتاد أو مجعياته الرئيسية، مع كفالة أالسنة تنظيم حدث من أحداث تليكوم االحتاد كل  9
لد املضيف وتستند املفاوضات بشأن العقد إىل منوذج االتفاق مع الب ،االنعقاد إىل االختيار التنافسيجيب أن يستند حتديد مكان و 

 اجمللإ؛ الذي وافق عليه
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 حدث تليكوم االحتاد عقد   ي  ضمان أن نفإ العام الذي يعقد فيه مؤمتر املندوبني املفوضني،  يف إذا كان حدث تليكوم االحتاد 10
 مؤمتر املندوبني املفوضني؛موعد من األفضل أال يتجاوز  يف

ملختلفة ا حداث تليكوم االحتادألاملراجعة الداخلية واخلارجية للحسابات اخلاصة كفالة إجراء داخلية و وجود رقابة كفالة  11
 ؛منتظم على أساس

               تطو ر املستقبلي                         للمندوبني املفو ضني بشأن التقدمي تقرير سنوي إىل اجمللإ بشأن تنفيذ هذا القرار وإىل املؤمتر املقبل  12
 ،االحتاد تليكوم ألحداث

 يكلف األمني العام، بالتعاون مع مديري املكاتب
الواجب، عند التخطيط ألحداث تليكوم االحتاد، إىل أوجه التآزر احملتملة مع مؤمترات االحتاد واجتماعاته  االهتمامبإيالء  1

 ذلك؛ يربر ا يوجد ماوالعكإ بالعكإ، عندم ،الرئيسية
األحداث الوطنية واإلقليمية والعاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  يف بتشجيع مشاركة االحتاد 2

 املتاحة، حدود املوارد املالية يف وذلك
 يكلف اجمللإ

 " أعاله واآللية املذكورةاألمني العام      يكل فمن " 6 الفقرة يف عن أحداث تليكوم االحتاد املذكورة السنوي باستعراض التقرير 1
 املستقبل؛ يف " أعاله، وإعطاء إرشادات خبصوص اجتاهات هذه األنشطة                يكل ف األمني العام"من  7الفقرة  يف
إطار صندوق تنمية  يف اإليرادات اليت تدرها أحداث تليكوم االحتاد للمشاريع اإلمنائية فائض جزء منختصيص  يف بالنظر 2

 ؛ذلك علومات واالتصاالت واملوافقة علىاملتكنولوجيا 
ة خبصوص يتعلق باملبادئ الالزمة لعملية اختاذ القرارات بطريقة شفاف ماباستعراض مقرتحات األمني العام واملوافقة عليها في 3

 عناصر التكلفة  ريالعملية. وتشمل هذه املعاي اليت تستعمل كأساس هلذهذلك املعايري  يف اأماكن عقد أحداث تليكوم االحتاد مب
أعاله، والتكاليف اإلضافية اليت  "يكلف األمني العام "من  9 والفقرة "ررـيق"من  5 الفقرة يف تشمل نظام التناوب املشار إليه ماك

 االحتاد؛ مقر املدينة اليت يوجد فيها قد تنشأ عن عقد األحداث خارج
 ذه اللجنة،يتعلق باختصاصات جلنة تليكوم االحتاد وتشكيل ه فيماباستعراض مقرتحات األمني العام واملوافقة عليها  4

 أعاله؛ "يكلف األمني العاممن " 1 مع مراعاة الفقرة
 ممكن؛ أقرب وقت يف باستعراض منوذج االتفاق مع البلد املضيف واملوافقة عليه 5
 األحداث؛ هلذه                           استنادا  إىل النتائج املالية ااالحتاد وأماكنه تليكومأحداث  تنظيماستعراض وترية القيام، حسب االقتضاء، ب 6
رتحات بإجراء دراسة جديدة ذلك مق يف                                                                       بتقدمي تقرير بشأن مستقبل هذه األحداث إىل املؤمتر املقبل للمندوبني املفو ضني، مبا 7

 األحداث. بشأن اخليارات واآلليات املختلفة لتنظيم هذه
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 21القـرار 
 التدابير الواج  اتخاذ ا  ند استعمال

 إجراءات النداء البديلة  ل  شب ات االتصاالت الدولية
 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )

 إذ يعرتف
إجراءات ختصيص وإدارة املوارد الدولية بشأن  ،( للجمعية العاملية لتقييإ االتصاالت2012ديب،           املراج ع يف) 20 بالقرار ( أ 

 جمال االتصاالت؛ يف (NNAI)للرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية 
إجراءات النداء البديلة على شبكات بشأن  ،( للجمعية العاملية لتقييإ االتصاالت2012ديب،           املراج ع يف) 29بالقرار  (ب

 ؛الدولية االتصاالت
 شبكات علىإجراءات النداء البديلة بشأن  ،( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014ديب،           املراج ع يف) 22بالقرار  (ج

 ؛، وتوزيع إيرادات خدمات االتصاالت الدوليةاملنشأاالتصاالت الدولية، وحتديد 
حلد اإجراءات النداء البديلة أو حظرها، بغية  أو مجيع السماح ببعض يف ا لكل دولة من الدول األعضاء من حق سياديمب ( د
 شبكات اتصاالهتا الوطنية؛تأ ريها على  من
 ؛1صاحل البلدان الناميةمب ( ه
 ؛صاحل املستهلكني واملستعملني املنتفعني خبدمات االتصاالتمب ( و
 الصلة؛ ذات االحتاد توصيات مراعاة مع النداءات،منشأ  حتديد إىل األعضاء الدول بعض ثياجة ( ز
 وأداء (QoE) التجربة وجودة (QoS) اخلدمة جودة على تأ ري اهل يكون قدالبديلة  النداء إجراءات أشكال بعض بأن ح(

 االتصاالت؛ شبكات
 للمستهلكني؛ خياراتو أدىن  تكاليف توفري يف املنافسة بفوائد ط(
 يتأ رون بإجراءات النداء البديلة؛أن هناك جمموعة هائلة من أصحاب املصلحة املختلفني الذين ب ي(
 أن فهم معىن إجراءات النداء البديلة قد تطور على مر الزمن،ب ك(

  

_______________ 
                                                                                                                     أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.تشمل  1
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 اعتباره يف وإذ يضع
ذه اقتصادات البلدان النامية وقد ميال إعاقة خطرية جلهود ه يف                                                     أن استعمال بعض إجراءات النداء البديلة قد يؤ ر سلبا   أ ( 

 صاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماهتا اخلاصة هبا تنمية سليمة؛البلدان لتنمية شبكات االت
 ؛صاالتشبكات االت ونوعية وأداءإدارة احلركة وختطيط الشبكات  يف أن بعض أشكال إجراءات النداء البديلة قد تؤ ر ب(
 ني؛املنافسة لصاحل املستهلك زيادة يف أن استعمال بعض إجراءات النداء البديلة غري الضارة بالشبكات قد يسهم ج(
 3و 2 سيما تلك الصادرة عن جلنيت الدراسات ال ،(ITU-T) االحتاد يف                                      أن عددا  من توصيات قطاع تقييإ االتصاالت د (

                                                                                        تتطرق حتديدا  إىل عدة جوانب، منها اجلوانب التقنية واملالية، آل ار إجراءات النداء البديلة على  اليت ،لقطاع تقييإ االتصاالت
 أداء شبكات االتصاالت وتطويرها،

      يذك روإذ 
 2014 يونيو 2 يف لقطاع تقييإ االتصاالت 2 اليت عقدهتا جلنة الدراساتبشأن "انتحال هوية طالب النداء" االحتاد ورشة عمل ب
 ،جنيف يف

 يدرك وإذ
صف" أو املستمر )املسمى كذلك "القأن قطاع تقييإ االتصاالت قد استنتج أن بعض إجراءات النداء البديلة، مال النداء  ( أ 

 ؛شبكات االتصاالت يف النوعية واألداء يف "االستطالع الدائم"( وكبت اإلجابة، تؤدي إىل تدهور شديد
تعلقة بإجراءات بشأن املسائل امل تتعاونقطاع تنمية االتصاالت و قطاع تقييإ االتصاالت  يف أن جلان الدراسات املختصة (ب

 االتصال، منشأوحتديد هوية  النداء البديلة
 يقـرر

التوصيات  تعراضواس ،اوتقييمه اووصفهاألطراف على مجيع  وتقييم تأ ريها إجراءات النداء البديلةمجيع أشكال حتديد  1
 ؛األطرافيع جراءات النداء البديلة على مجسلبية إلتأ ريات أي  للحد مناالحتاد، وذلك  يف ذات الصلة لقطاع تقييإ االتصاالت

 جلودةوى مقبول مستلتوفري تشجيع اإلدارات ووكاالت التشغيل املعتمدة من الدول األعضاء على اختاذ التدابري املالئمة  2
وحتديد منشأ  (CLI) تعريف هوية اخلط الطالب الدويل بشأن ، وضمان تقدمي معلومات(QoE) وجودة التجربة (QoS) اخلدمة

وضمان الرتسيم السليم مع مراعاة توصيات االحتاد                                                    ، حياما كان ذلك ممكنا  ومبا يتوافق مع القانون الوطين، (OI) االتصاالت
 الصلة؛ ذات

 إطار يف يها،بشأن التدابري اليت ميكن النظر فالدول األعضاء  لدىاملعتمدة لإلدارات ووكاالت التشغيل مبادئ توجيهية وضع  3
 ؛ري إجراءات النداء البديلةقوانينها الوطنية، ملعاجلة تأ 
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وجلنيت دراسات قطاع  3و 2 سيما جلنيت الدراسات وال ،تقييإ االتصاالتقطاع  يف جلان الدراسات املختصة الطلب من 4
 :دراسة يف أن تستمر من خالل مسامهات الدول األعضاء وأعضاء القطاعات تنمية االتصاالت،

 من أجل حتديي توصيات قطاع تقييإ االتصاالت ذات الصلة؛ ،يقررمن  1 للفقرة          استجابة  إجراءات النداء البديلة،  ‘1’
اسات حيي بغية مراعاة أمهية هذه الدر  الدويل وتعريف هوية اخلط الطالباملسائل املتعلقة بتحديد هوية طالب االتصال  ‘2’

 ،إهنا تتعلق بشبكات اجليل التايل وتدهور الشبكات
 االت ومدير مكتب تقييإ االتصاالتيكلف مدير مكتب تنمية االتص

                                                                                             بشأن إجراء مزيد من الدراسات، استنادا  إىل مسامهات الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واألعضاء اآلخرين،  التعاونب 1
سيما  وال لناميةالتقييم آ ار إجراءات النداء البديلة على املستهلك، وآ ارها على البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية والبلدان 

                                                                                                                     أقل البلدان منوا ، من أجل تنمية سليمة لشبكات وخدمات اتصاالهتا احمللية فيما يتعلق بإنشاء النداءات وإهنائها باستعمال إجراءات 
 ؛البديلة النداء

         نادا  إىل توضع مبادئ توجيهية للدول األعضاء وأعضاء القطاعات فيما يتعلق جبميع جوانب إجراءات النداء البديلة، اسب 2
 من يقرر أعاله؛ 4و 1 الفقرتني

 تقييم فعالية املبادئ التوجيهية املقرتحة للتشاور بشأن إجراءات النداء البديلة؛ب 3
 ،داء البديلةباألشكال املختلفة إلجراءات الن دراسة املسائل املتعلقة يف التعاون من أجل جتنب تداخل األنشطة وازدواج اجلهودب 4

 األعضاء الدول يدعو
 الدول األعضاء على تطبيق توصيات قطاع تقييإ االتصاالت لدى ةاملعتمد كاالت التشغيلو و  اتشجيع إداراهتإىل  1
بعض احلاالت  يف ببهااليت تس من التأ ريات السلبية احلدمن أجل ، اعتباره يف يضع إذ د( منالفقرة  يف االحتاد، املشار إليها يف

 على البلدان النامية؛ بعض إجراءات النداء البديلة
                                                                                                          باستعمال إجراءات النداء البديلة على أراضيها وفقا  لقوانينها التنظيمية الوطنية السارية، أن تراعي على النحو اليت تسمح  2

 ات؛تسمح قوانينها التنظيمية مبال تلك اخلدم ال الدول األعضاء اليتمن الواجب قرارات اإلدارات ووكاالت التشغيل املعتمدة 
 االحتاد؛ يف الوطنية اخلاصة بالدول األعضاءوالقواعد احرتام القوانني لضمان إىل التعاون حلل الصعوبات  3
 هذا العمل، يف إىل املسامهة 4
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 القطاعات أعضاء يدعو
تنظيمية تسمح لوائحها ال ال إطار عملياهتم الدولية، قرارات اإلدارات األخرى اليت يف على النحو الواجب، إىل أن يراعوا 1

 ؛اإلجراءات البديلة للنداءمبال تلك 
 هذا العمل. يف إىل املسامهة 2
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 25القـرار 
 تقوية الحضور اإلقليمي

 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )
 اعتباره يف إذ يضع

 اليت تعود على السكان واحلاجة إىل تعزيز زيادة تيسرها (ICT) االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالتفوائد  أ ( 
 ؛1البلدان النامية يف
تقليص الفجوة الرقمية  يف أن تنمية البىن التحتية الوطنية واإلقليمية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تساعد ب(

 والعاملي؛ على الصعيدين الوطين
 ميسورة، بأسعار (ICT)االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  إىل النفاذ بتعزيز االحتاد يف األعضاء الدول التزام (ج
      حظا ، األقل للقطاعات خاص اهتمام إيالء مع

 يأخذ بعني االعتبارإذ و 
 املتقدمة؛ الفجوة التقييسية بني البلدان النامية والبلدانبشأن سد هلذا املؤمتر،  (2014بوسان،           املراج ع يف) 123 القرار أ ( 

 بشأن تعزيز مشاركة البلدان النامية ،(WTDC) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (2014ديب،           املراج ع يف) 5 القرار  (
 ؛االحتاد أنشطة يف
 بشأن تقوية احلضور اإلقليمي ،(2012جنيف،           املراج ع يف) 2012 لعام الراديويةجلمعية االتصاالت  ITU-R 48 القرار (ج
 ؛الراديوية دراسات االتصاالتجلان أعمال  يف
بشأن سد الفجوة التقييسية بني البلدان  ،(WTSA) للجمعية العاملية لتقييإ االتصاالت (2012ديب،           املراج ع يف) 44 القرار (د 

 ؛املتقدمة النامية والبلدان
بني قطاع  بشأن تعزيز التنسيق والتعاون فيما ،( للجمعية العاملية لتقييإ االتصاالت2012ديب،           املراج ع يف) 57القرار  ( ه

 ؛املشرتك املسائل ذات االهتمام يف (ITU-D) وقطاع تنمية االتصاالت (ITU-T) وقطاع تقييإ االتصاالت (ITU-R) االتصاالت الراديوية
احلضور بل تعزيز س                             يتضمن عددا  من التوصيات بشأن الذي  التابعة لألمم املتحدة وحدة التفتيش املشرتكةل 2009تقرير عام  ( و

 لالحتاد، اإلقليمي
  

_______________ 
 .يةل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا  1
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 يعرتفوإذ 
 يتعلق باملشاركة ها، فيماميزانيت يف البلدان النامية اليت ختضع لقيود صارمة سيما ال بالصعوبات اليت تواجهها بلدان عديدة، أ ( 
 أنشطة االحتاد؛ يف
 تنميةل االستشاري الفريقاملنقحة للنواتج بالصيغة اليت بلورها  (KPI) ومؤشرات األداء الرئيسية لألهداف النتائج ؤشراتمب (ب

 ؛(WTDC-14) 2014 لعام االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر                 وفقا  ملا كلفه به  (TDAG) االتصاالت
 لكرتونيةاإل االجتماعات جمال عقد يف االحتاد قدرات وبالتايل فإن ككل،  لالحتاد هي امتداد اإلقليمية املكاتب بأن (ج
 يهاف مبا االحتاد، أنشطة فعالية زيادة سيؤدي إىلهلذا املؤمتر ( 2014 بوسان،          املراج ع يف) 167 القرار يف عليه املنصوص النحو على
 ،ملؤمتر املندوبني املفوضني( 2010 غواداالخارا،          املراج ع يف) 157 القرار يف عليه املنصوص النحو على املشاريع تنفيذ

              واقتناعا  منه
 عن لوماتاملعلنشر  وهو مباابة قناة ،أعضائه مع ميكن ما بأو قمن أجل العمل  الحتادل هو أداةاحلضور اإلقليمي  بأن أ ( 

 ؛ديها احتياجات خاصةلاليت وتقدمي املساعدة التقنية للبلدان  اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع أو ق عالقات وإقامة أنشطته،
ومكتب  (TSB) ومكتب تقييإ االتصاالت (BDT) االتصاالت تنمية مكتب بني التنسيق تعزيز يف االستمرار بأمهية (ب

 العامة؛ واألمانة (BR) االتصاالت الراديوية
 ؛معها     با  او أكار جتو  حتياجات اخلاصة باملناطقباال                     جتعل االحتاد أكار وعيا  ومكاتب املناطق بأن املكاتب اإلقليمية  (ج
 ،االحتاد ااألنشطة اليت جيب أن يضطلع هب يف من االعتبارات األساسية بأن املوارد حمدودة ولذلك فإن الكفاءة والفعالية مها (د 

 ؛                                                                                                  فضال  عن احلاجة إىل ترسيخ اخلربات واملعارف التقنية للموارد البشرية املخصصة للمكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق
 الصالحيات الالزمة لتلبية خمتلف متطلبات األعضاء؛            اال  جيب منحه             لكي يكون فع   احلضور اإلقليمي نبأ ( ه
 التقين؛ أنشطة التعاون يف بني املقر واملكاتب امليدانية يؤدي إىل حتسن ملموس على اخلط بأن توفري وسائل االتصال الفوري (  
 اإلقليمية؛                            ينبغي أن تتاح أيضا  للمكاتب ملقرا يف                            املعلومات املتوفرة إلكرتونيا   مجيعأن  (  
 االسرتاتيجية خطةلل الناجح التنفيذ أجل من أساسي أمر ومكاتب املناطق اإلقليمية للمكاتب الكاملني وااللتزام املشاركةبأن  ح(

 ،ديب عمل وخطة لالحتاد
 وإذ يالحظ

شجيع زيادة تنفيذ مشاريع متصلة مببادرات إقليمية واحلاجة لت يف املكاتب اإلقليمية لالحتاد الدور الذي ينبغي أن تتواله أ ( 
 اإلقليمية؛ منظمات االتصاالت التعاون مع
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 وحمددة؛ وظائف واضحةبومكاتب املناطق املكاتب اإلقليمية  تكليفقد أيدا مبدأ  وجملإ االحتادأن مؤمتر املندوبني املفوضني  ب(
 إلقليمية                                                                ة االتصاالت واملكتبني اآلخرين واألمانة العامة، تشجيعا  ملشاركة املكاتب اأنه ينبغي تعزيز التعاون بني مكتب تنمي ج(
 ؛جماالهتا يف
 ،املناطق املكاتب اإلقليمية ومكاتب من املوظفني من أجلللمتطلبات  املتواصل تقييمالهناك حاجة إىل  أن د (

                وإذ يالحظ أيضا  
داف االحتاد برمته، وأن أنشطتها ينبغي أن ترتبط مبقر االحتاد وأن تظهر األه أن املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق متال حضور

 االحتاد، أعمال يف ، وأن األنشطة اإلقليمية من شأهنا تعزيز املشاركة الفعالة جلميع األعضاءمجيعها املنسقة للقطاعات الاال ة
 يقـرر

 ؛املفوضني لفاصلة بني مؤمترين متتاليني للمندوبنيالفرتة ا يف اإلقليمي لالحتاداحلضور  مواصلة استعراض تقوية 1
حدود  يف اإلقليمية، بادراتامل إطار يف واملشاريع الربامج تنفيذ يف       دورا   تؤدي أن ميكن ثييي اإلقليمية املكاتب وظائف تقوية 2

 ؛اخلطة املالية يف املوارد املخصصة
قطاعات  أنشطة ونتائج املعلومات ونشربشأن املسائل اإلقليمية  املناقشاتتسهيل  يف         رئيسيا         دورا   اإلقليمية املكاتب تؤديأن  3

 املقر؛ معأداء هذه الوظائف  يف مع اجتناب االزدواجية مجيعها الاال ة االحتاد
نح املكاتب اإلقليمية  4  ع تسهيل وحتسنيحدود صالحياهتا، م يف الصالحيات اليت تؤهلها الختاذ قراراتومكاتب املناطق                         أن مت 

 ؛ومكاتب املناطق وظائف التنسيق والتوازن بني مقر االحتاد واملكاتب اإلقليمية
ربع سنوات اخلطط التشغيلية املمتدة أل يف ،وضمن مجلة أمورأن تساهم املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق، قدر املستطاع،  5

اخلطة                                   قليمية ومكاتب املنطقة، استنادا  إىللألمانة العامة والقطاعات الاال ة، مبحتوى خاص لكل مكتب من املكاتب اإل
 وخطة عمل ديب، وأن تقوم بعد ذلك بتحديد اخلطة/األحداث السنوية ونشرها بانتظام 2016-2019االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة 

 ؛املوقع اإللكرتوين لالحتاد من أجل تنفيذها يف
 سيما ال ،2016-2019اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة  تنفيذ يف ملكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق بنشاطأن تشارك ا 6

                   متابعة ما ي نجز من  ويف فيما يتعلق بالغايات االسرتاتيجية األربع ومجيع أهداف القطاعات وتلك املشرتكة بني القطاعات
 االسرتاتيجية؛املقاصد 

داف اخلمسة فيما يتعلق باأله سيما ال مل ديب،تنفيذ خطة ع يف بنشاطومكاتب املناطق أن تشارك املكاتب اإلقليمية  7
 واملبادرات اإلقليمية الاال ني؛والنواتج اخلمسة عشر كل منها، ونتائج  

 لى النحو احملددومؤشرات األداء الرئيسية عالنتائج حتقيق مؤشرات  يف بنشاطومكاتب املناطق أن تشارك املكاتب اإلقليمية  8
 االستشاري لتنمية االتصاالت؛الفريق وحدده خطة عمل ديب  يف
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يمية املعنية لالحتاد من ناحية واملنظمات اإلقلومكاتب املناطق أنه ينبغي مواصلة حتسني التعاون بني املكاتب اإلقليمية  9
مال ممكن عوغريها من املنظمات الدولية املهتمة بالتنمية وباملسائل املالية من ناحية أخرى، وذلك هبدف استعمال املوارد أمال است

                                                                                                            واجتناب االزدواجية، وتزويد الدول األعضاء باملعلومات تباعا  من خالل مكتب تنمية االتصاالت، عند االقتضاء، لتأمني تلبية 
 تشاوري؛                                               احتياجات الدول األعضاء بطريقة منسقة ووفقا  لنهج

 األمانة مع لو يقا بالتعاون ؤمترات اإلقليمية،امل/االجتماعات/األحداث تنظيم يف كاملة  مشاركة اإلقليمية املكاتب تشارك أن 10
 األحداث، هذه مال تنسيق يف الكفاءة زيادة                          املنظمات اإلقليمية عمال  على و )ذات الصلة( الصلة  ذي واملكتب )املكاتب( العامة
 ؛اإلقليمية واملكاتب مكاتب االحتاد جهود تضافر من واالستفادة املواضيع/األحداث يف االزدواجية وجتنب

 واجباهتا بصورةب لالضطالع ،اخلطة املالية يف املوارد املخصصة حدود يف كافية،  مواردعلى  اإلقليمية املكاتبحتصل أن  11
 الدول مع (EWM) اإللكرتونية العمل أساليبواستعمال  اإللكرتونية االجتماعات لعقد التكنولوجية املنصات ذلك يف مبا فعالة،

 ؛املعنية األعضاء
فجوة  من أجل تقليص             على حنو فع اللتمكني مكتب تنمية االتصاالت من أداء مهامه كافية أنه يتعني إتاحة موارد   12

ب اإلقليمية أن تتخذ عليه ينبغي للمكات                                                                                   االتصاالت بني البلدان النامية واملتقدمة، وبالتايل دعم اجلهود لسد الفجوة الرقمية، وبناء  
 ؛خطة عمل ديب يف املنصوص عليهابغية تنفيذ األهداف  االحتاد مقرالتدابري التالية بالتنسيق مع 

واخلطط التشغيلية املمتدة ألربع  2016-2019اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة  يف أن تستعمل األهداف والنتائج احملددة 13
حال عدم  ويف ،يلتقييم احلضور اإلقليملقرار، امللحق هبذا ا يف سنوات لألمانة العامة والقطاعات الاال ة ومعايري التقييم احملددة

استيفاء املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق ملعايري التقييم املتفق عليها، ينبغي للمجلإ تقييم أسباب ذلك واختاذ اإلجراءات 
 ،املعنية التصحيحية الالزمة اليت يراها مناسبة وذلك بالتشاور مع البلدان

 اجمللإ يكلف
 التكيف ستمرارا بشأن راتاقر  والعتماد تطوره لدراسة دوراته كل  أعمال جداول بنود يف اإلقليمي احلضور إدراج يواصل بأن 1

 اجتماعات يف املعتمدة راتاالقر  ولتنفيذ وجه أكمل على االحتاد أعضاء احتياجات تلبية هبدف وأعماله، اإلقليمي للحضور اهليكلي
 اإلقليمية؛ ودون يميةاإلقل االتصاالت ومنظمات االحتاد بني القائمة لألنشطة التكميلية واجلوانب التنسيق تدعيم وهبدف االحتاد،

 املفوضني؛ املندوبني مؤمتر وضعها اليت املالية احلدود نطاق يف املالئمة املالية املوارد خيصص بأن 2
 القرار؛ هذا تنفيذ يف احملرز التقدم بشأن القادم املفوضني املندوبني مؤمتر إىل         تقريرا   يرفع بأن 3
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حتاد واخلطة االسرتاتيجية لال العام األمني تقرير إىل باالستناد املناطق ومكاتب اإلقليمية املكاتب أداء حيلل بأن 4
ملحق هذا  يف لألمانة العامة والقطاعات الاال ة ومعايري التقييم احملددةاملمتدة ألربع سنوات واخلطط التشغيلية  2016-2019 للفرتة
 ؛لالحتاد اإلقليمي باحلضور للنهوض املناسبة التدابري يتخذ وأن ،القرار

 العام؛ األمني سيجريه الذي ءالرضا استطالع مدى نتائج عن التقرير بتحليل 5
 ،(C09/55)و يقة اجمللإ  2009 املع املشرتكة التفتيش جلنة تقرير يف الواردة التوصيات تنفيذمواصلة  يف النظر يف بأن يستمر 6

 العام األمني يكلف
 القرار؛ هذا يف املعروض النحو على اإلقليمي احلضور لتعزيز دعم من يلزم ما كل  توفري خالل من اجمللإ مهمة بتسهيل 1
الصلة  ذي املضيف البلد مع( املربمة االتفاقات) املربم االتفاق يف احملددة السارية والشروط األحكام بتعديل عند اللزوم بالقيام 2
 احلكومية الدولية ملنظماتا ممالي ومع املعنية البلدان مع مسبقة مشاورات إجراء وبعد ،املضيف البلد يف البيئة تغري مع يتفق مبا

 ؛البلدان هلذه اإلقليمية
 االعتبار؛ بعني القرار هذا ملحق يف الواردة التقييم عناصر بأخذ 3
 معلومات ليمية،اإلق املكاتب من مكتب لكل بالنسبة يتضمن، اإلقليمي احلضور بشأن اجمللإ إىل عام كل  تقرير برفع 4

واخلطط التشغيلية املمتدة ألربع  2016-2019اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  يف كيفية حتقيق الغايات واألهداف احملددة  بشأن مفصلة
سياق إطار اإلدارة القائمة على النتائج؛ وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات مفصلة  يف سنوات لألمانة العامة والقطاعات الاال ة

 :يلي ما بشأن
 ؛وفئة التوظيفاملوظفني ، مبا فيه عدد الوظيفي اهليكل ‘1’
 خلطة       وفقا   ،واتجالن منوناتج هدف من األهداف  كلبشأن   والنفقات للمكاتب املخصصة امليزانية فيها ، مبااملاليةالشؤون  ‘2’

 ؛ديب عمل
 قليمية،اإل املبادرات ذلك يف مبا املشاريع ونتائج الاال ة، القطاعات أنشطة نطاق عيتوس التطورات اجلديدة مال ‘3’

 بالتنسيق كوذل القطاعات، يف جدد أعضاء واجتذاب اإلقليمية، التحضريية االجتماعاتو  ،املؤمترات/االجتماعات/واألحداث
 ؛اإلقليمية احلكومية الدولية املنظمات مع

 لألمم املشرتكة لتفتيشا وحدة جتريه تقييم ذلك يف مبا لالحتاد، اإلقليمي احلضور فعالية لضمان مالئمة تدابري يقرتح بأن 5
 ؛القرار هذا ملحق يف الواردة العناصر مراعاة مع ،بإجرائه أخرى هيئة مستقلة أيتكليف  أو املتحدة
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 عضاءاأل الدولرضاء  مدى عن بإجراء دراسة القائمة، املالية املوارد حدود ويف سنوات، أربع كل يف واحدة بالقيام مرة 6
 كل  قبل اجمللإ ورةد إىل تقرير يف النتائج وعرض لالحتاد،عن احلضور اإلقليمي  اإلقليمية االتصاالت ومنظمات القطاعات وأعضاء
 املفوضني، للمندوبني مؤمتر

 نمية االتصاالتيكلف مدير مكتب ت
 بتنفيذ التدابري التالية ملواصلة تقوية احلضور اإلقليمي؛ 1
فيذها املهام اليت ميكن إسنادها إىل هذه املكاتب، وتن ومكاتب املناطق من خالل حتديدتطوير وتقوية املكاتب اإلقليمية  ‘1’

 ميكن؛ بأسرع ما
ز  املكاتب اإلقليمية، بغية تبسيطها وحتقيق شفافيتها وتعزي استعراض اإلجراءات اإلدارية الداخلية املتصلة بأعمال ‘2’

 العمل؛ كفاءة

( للمؤمتر 2014ديب،           املراج ع يف) 17 القرارخطة عمل ديب وفق  يف املبادرات اإلقليمية احملددةتنفيذ  يف مساعدة البلدان ‘3’
 ؛االتصاالت العاملي لتنمية

يد حتديد أولويات املبادرات اإلقليمية املوحدة وتزو  من أجل الدول األعضاء وضع إجراءات واضحة يتم اتباعها للتشاور مع ‘4’
 ومتويلها؛                                                الدول األعضاء تباعا  باملعلومات عن اختيار املشاريع

تلبية و  قرارات مستنرية اختاذمن أجل السماح بومكاتب املناطق املكاتب اإلقليمية  التماس مدخالت متخصصة من ‘5’
 ؛املنطقة يف االحتاد عضاءاالحتياجات امللحة أل

 احلصر: ال منح املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق مرونة أكرب، مبا يشمل ما يلي، على سبيل املاال ‘6’
 الدراسية؛ املعلومات وإسداء املشورة املتخصصة واستضافة االجتماعات وتنظيم الدورات واحللقات املتعلقة بنشر الوظائف 
  ؛ملخصصةا جيوز تفويضها للمكاتب اإلقليمية املتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانياهتاالوظائف واملهام اليت 
   املناقشات بشأن مستقبل االحتاد واملسائل االسرتاتيجية اليت ختص يف ال                                ضمان مشاركة هذه املكاتب بشكل فع 

 ،قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 االتصاالت وتقييإ ةالراديوي االتصاالت مكتيب        ومدير ي العام األمني مع الو يق لتشاوربا االتصاالت، تنمية مكتب مدير يكلف

 فعالية لضمان لالزمةا ، والتدابريالقرار هذا يف املعروض النحو على اإلقليمي، احلضور تعزيز لزيادة الالزمة التدابري باختاذ 1
 ومكاتب املناطق؛ اإلقليمية املكاتب يف االتصاالت تقييإ ومكتب الراديوية االتصاالت مكتب أنشطةتغطية 

 القرار؛ هذا ملحق يف الواردة العناصر مراعاة مع لالحتاد اإلقليمي احلضور فعالية تقييم بدعم 2
 املوظفني وتوفري ناطق،امل ومكاتب اإلقليمية املكاتب يف الدائمة، الوظائف ذلك يف مبا املناسبة، الوظائف وحتديد باستعراض 3

 معينة؛ احتياجات لتلبية األمر، استدعى كلما  املتخصصني،
 طيط توفر املوظفنيوخت االقتضاء، حسب املناسب، الوقت يف املناطق ومكاتب اإلقليمية املكاتب يف الشاغرة الوظائف مبلء 4

 للوظائف؛ اجلغرايف التوزيع االعتبار يف يؤخذ أن على
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 والتأكد براجمه،و  االحتاد أنشطة جممل يف األولوية من كافية  درجة املناطق ومكاتب اإلقليمية املكاتب إعطاء على باحلرص 5
 من املمولة ملشاريعا تنفيذ على تشرف لكي املناسبة، والوسائل القرار اختاذ وسلطة االستقالل من الالزم بالقدر تتمتع أهنا من

 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا تنمية صندوق من املمولة واملشاريع استئمانية صناديق
 امليدانية؛ واملكاتب املقر بني املعلومات تبادل لتحسني الالزمة التدابري اختاذ 6
 الفئة موظفي توظيفل بالنسبة سواء املناطق ومكاتب اإلقليمية للمكاتب الالزمة املرونة وتوفري البشرية املوارد قدرات تعزيز 7

 ،الدعم موظفي توظيف أو الفنية
 االتصاالت وتقييإ الراديوية االتصاالت مكتيب       مدير ي يكلف

 معلومات توفري من نهاميك مما املناطق ومكاتب اإلقليمية املكاتب قدرات لتحسني االتصاالت تنمية مكتب مدير مع التعاون مبواصلة
 وتسهيل املعنية يميةاإلقل املنظمات مع والتنسيق التعاون أواصر لتقوية الالزمة التقنية باخلربات وتزويدها قطاعيهما، أنشطة عن

 .الاال ة االحتاد قطاعات أنشطة يف القطاعات وأعضاء األعضاء الدول مجيع مشاركة

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 25لقـرار املحـق 

  ناصر لتقييم الحضور اإلقليمي لالتحاد

 الذي اعتمده، 1143 للقرار امللحق ألف مبوجب اتبه اإلقليميةينبغي أن يرتكز تقييم احلضور اإلقليمي لالحتاد على املهام املنوطة مبك
 "يقررمن " 13 إىل 2 البنود من ويف "األنشطة العامة املتوقعة من احلضور اإلقليمي"، :، واملعنون1999 دورته لعام يف جملإ االحتاد

 الصلة. القرارات ذاتوغري ذلك من ملؤمتر املندوبني املفوضني ( 2014بوسان،           املراج ع يف) 25 القرار يف
 احلسبان، بدون أن يقتصر عليها: يف وينبغي أن يأخذ تقييم احلضور اإلقليمي العناصر التالية

 واملكتبنيمكتب تنمية االتصاالت واألمانة العامة  ( من جانب2014بوسان،           املراج ع يف) 25 مدى تطبيق أحكام القرار أ ( 
 ؛االقتضاء اآلخرين باالحتاد حسب

 والشفافية؛ ميكن للتدابري الرامية لتحقيق مزيد من الالمركزية أن تكفل كفاءة أكرب بتكلفة أقل، مع مراعاة املساءلةكيف  ب(
الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنظمات اإلقليمية  ءمستوى رضاسنوات لقياس مرة كل أربع إجراء استقصاء  ج(

 لالحتاد؛ لالتصاالت عن الوجود اإلقليمي
 اإلقليمية؛ االزدواج احملتمل بني بعض وظائف املقر الرئيسي لالحتاد ومكاتبه مدى د (
كن أن يعزز  إذا كان متتعها مبزيد من االستقاللية مي                                                اختاذ القرار املمنوح حاليا  للمكاتب اإلقليمية، وما يف مستوى االستقالل ( ه

 وفعاليتها؛ كفاءهتا
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اإلقليمية لالحتاد واملنظمات اإلقليمية لالتصاالت وغريها من املنظمات اإلمنائية واملالية فعالية التعاون بني املكاتب  و (
 واإلقليمية؛ الدولية

 االحتاد؛ أعمال يف                                    تعزيز املشاركة الفع الة جلميع البلدان يف األقاليم أن يسامها يف األنشطة وتنظيمكيف ميكن للوجود اإلقليمي  ز (
 الرقمية؛                                       للمكاتب اإلقليمية من أجل احلد  من الفجوة                      املوارد املتاحة حاليا   ح(
القمة العاملية  يف املعتمدة عملالتنفيذ خطة  يف حتديد املهام والصالحيات اليت ميكن إناطتها باحلضور اإلقليمي ط(

 املعلومات؛ جملتمع
 .وموقعها تب املناطقذلك عدد املكاتب اإلقليمية ومكا يف اهليكل األمال للحضور اإلقليمي لالحتاد، مبا ي(

إعداد هذا التقييم التماس مسامهات من الدول األعضاء وأعضاء القطاعات الذين يستفيدون من احلضور اإلقليمي  يف وينبغي
 الصلة. لالحتاد، ومن املكاتب اإلقليمية ومن املنظمات اإلقليمية والدولية وغريها من الكيانات ذات

. وينبغي للمجلإ 2015 لعام دورته يف إىل اجمللإإجراء االستقصاء واملنهجية املتبعة فيه  عن عمليةوينبغي لألمني العام تقدمي تقرير 
 .2018 املسار املالئم الذي ينبغي انتهاجه بغية إعداد تقرير يقدم عن هذا املوضوع إىل مؤمتر املندوبني املفوضني لعام يف عندئذ أن ينظر
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 30لقـرار ا
 والدول ال  رية الصغيرة النامية                                     تدابير خاصة لصالح أقل البلدان نموا  

 ةانتقالي بمرحلة اقتصادات ا تمر التي البلدانو  والبلدان النامية غير الساحلية
 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )

 اعتباره يف إذ يضع

                                                                                                            األمم املتحدة حول برامج العمل لصاحل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية قرارات  ( أ 
 انتقالية؛ والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة

 ة؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنميللجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن  68/198القرار  ب(
 العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية؛للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن  68/220القرار  ج(
وجيا تنمية االتصاالت/تكنول يف دور االحتاد الدويل لالتصاالت هلذا املؤمتر، بشأن( 2014بوسان،           املراج ع يف) 135القرار  د (

 ذات الصلة، التقنية واملشورة للبلدان النامية وتنفيذ املشاريع الوطنية واإلقليمية واألقاليمية تقدمي املساعدة ويف املعلومات واالتصاالت
 وإذ يعرتف

 املعنية، بأمهية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتنمية البلدان
               وقد أخذ علما  

بشأن التدابري واإلجراءات اخلاصة  (WTDC)االتصاالت  ( للمؤمتر العاملي لتنمية2010 آباد، حيدر          املراج ع يف) 16 بالقرار أ ( 
 انتقالية؛                                                                                                                لصاحل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة

بلدان                                      منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية وال من خطة عمل ديب بشأن املساعدات املركزة إىل أقل البلدان 4للهدف  4.4الناتج   (
 النامية غري الساحلية؛

 تدابري اخلاصة للبلدان النامية غري الساحلية والدولبشأن ال ،مؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية( لل2012)ديب،  1القرار  (ج
 الدولية،جزرية الصغرية النامية من أجل نفاذ أكرب إىل شبكات األلياف البصرية ال

 وإذ يساوره القلق
 احلالة؛ األخرية وألنه من الضروري معاجلة هذه السنوات يف                             يزال مرتفعا  رغم التقدم احملرز ال                         ألن عدد أقل البلدان منوا   أ ( 

بلدان اليت متر ل                                                                                                     ألن التحديات اليت تواجهها أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية وا ب(
 البلدان؛ هذه يف                               تزال متال هتديدا  لربنامج التنمية ال اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
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                                                                                                                      ألن أقل البلدان منوا  والدول اجلزية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية معرضة للدمار الذي تسببه الكوارث الطبيعية  ج(
 فعالة؛ ذه الكوارث استجابةونقص املوارد الالزمة لالستجابة هل

                                                                                                                  ألن املوقع اجلغرايف للدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية ميال عائقا  أمام التوصيلية الدولية لشبكات  د (
 االتصاالت مع هذه البلدان،

 وإذ يدرك
االجتماعي لتكامل ا                        سيشكل حافزا  يدفع باجتاه  هذه البلدان يف أن حتسني شبكات االتصاالت وإتاحة التوصيلية الدولية هلا
 املعرفة، واالقتصادي والتنمية الشاملة فيها ويتيح الفرصة لبناء جمتمعات

          وإذ يذك ر
زرية                                                   بشأن التدابري اخلاصة لصاحل أقل البلدان منوا  والدول اجل ،( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2006 ،)الدوحة 49بالقرار السابق 

 ،ة الناميةالصغري 
 يكلف األمني العام ومدير مكتب تنمية االتصاالت

ة الصغرية                              أقل البلدان منوا  والدول اجلزري يف مبواصلة استعراض حالة خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 1
اليت حتتاج إىل تدابري حددهتا األمم املتحدة، و  النامية والدول النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، اليت

 خاصة لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وحتديد جماالت الضعف احلرجة اليت تتطلب إعطاءها األولوية
 التنفيذ؛ يف
عالة إىل هذه البلدان مساعدة فمبواصلة تقدمي تدابري ملموسة إىل جملإ االحتاد هتدف إىل إدخال حتسينات حقيقية وتوفري  2

 األخرى؛ من الربنامج الطوعي اخلاص للتعاون التقين ومن موارد االحتاد اخلاصة ومصادر التمويل
بالعمل لتأمني اهليكل اإلداري والتشغيلي الالزم لتحديد احتياجات هذه البلدان ولضمان إدارة جيدة للموارد املخصصة  3

 زرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛                          ألقل البلدان منوا  والدول اجل
باقرتاح تدابري جديدة وابتكارية، وكذلك شراكات أو حتالفات مع اهليئات الدولية واإلقليمية األخرى، من شأهنا توليد أموال  4

، من أجل االستفادة هذه البلدان يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتنمية  يف                                إضافية أو مشاريع مشرتكة لت ستخدم
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية، على النحو املوضحالستخدام من اإلمكانيات اليت توفرها اآلليات املالية 

 املعلومات؛ برنامج عمل تونإ بشأن جمتمع يف
 لإ حول هذا املوضوع،بتقدمي تقرير سنوي إىل اجمل 5

 يكلف اجمللإ
إبداء اهتمامه الشديد وتعاونه  يف                                                                       التقارير املذكورة أعاله ويتخذ التدابري املناسبة اليت متك ن االحتاد من االستمرار يف بأن ينظر 1

 البلدان؛ هذه يف يتعلق بتنمية خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت النشيط فيما
صص هلذه الغاية اعتمادات حيصل عليها من الربنامج الطوعي اخلاص للتعاون التقين ومن موارد االحتاد اخلاصة بأن خي 2

 املصلحة؛ أي مصادر متويل أخرى، وتشجيع الشراكات هبذا الشأن بني مجيع أصحاب ومن
 دم،القا املفوضني ع إىل مؤمتر املندوبني                                                         بأن يتابع باستمرار تطور الوضع ويقدم تقريرا  عن هذا املوضو  3
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 انتقالية                                                                                                                يشجع أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة

تماعية جألنشطة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومشاريعها اليت تعزز التنمية االأولوية عالية على مواصلة إيالء 
واالقتصادية الشاملة، واليت من بينها تلك األنشطة اليت متكن من حتسني ظروف التوصيلية الدولية، من خالل اعتماد أنشطة للتعاون 

        عموما ، مبا ينفع السكان                                           التقين متو هلا مصادر  نائية أو متعددة األطراف،
 يدعو الدول األعضاء

 ر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليةوالبلدان اليت مت ل اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية                                     إىل التعاون مع أقل البلدان منوا  والدو 
الت/تكنولوجيا املعلومات االتصامن أجل تطوير املشاريع والربامج اإلقليمية ودون اإلقليمية ومتعددة األطراف والانائية ودعم تعزيز  يف

                                  حتسني ظروف التوصيلية الدولية ممكنا .مما جيعل تية لالتصاالت البنية التحوتكامل واالتصاالت 
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 (2014بوسان،           املراج ع يف) 34القـرار 
 مسا دة البلدان ذات االحتياجات الخاصة

 اتصاالت ا قطاعود م  ذه البلدان إل ادة بناء 

 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )
         إذ يذك ر

إعالن  يف لكوكذ ميااق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف النبيلة احملددة والغايات باملبادئ واألهداف أ ( 
 ؛املعلومات القمة العاملية جملتمع يف املعتمدبادئ امل
 املستدامة؛ دعم حتقيق التنمية يف باجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة ب(
 ،االحتاد من دستور 1 املادة يف املنصوص عليهابأهداف االحتاد  ج(

 كذلك           وإذ يذك ر  
 ( ملؤمتر املندوبني املفوضني؛2002 )مراكش، 127 بالقرار أ ( 

 ( ملؤمتر املندوبني املفوضني؛2006 )أنطاليا، 160 بالقرار ب(
 ( ملؤمتر املندوبني املفوضني؛2006 )أنطاليا، 161 بالقرار ج(
 االتصاالت، ( للمؤمتر العاملي لتنمية2006 )الدوحة، 57و 51 ين( والقرار 2006 الدوحة، يف         املراج عني) 26و 25 بالقرارين (د 

 يعرتفوإذ 
البلدان  سيما ال ،غىن عنه لدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلدان ال عتمد عليها أمر          اتصاالت ي   أنظمةأن وجود ب أ ( 

 احلروب؛ الكوارث الطبيعية أو الصراعات الداخلية أومن اليت عانت  ،اصةذات االحتياجات اخل
مل حتصل         عاال  ما                                              املستقبل القريب، من تشغيل قطاع اتصاالهتا تشغيال  ف يف وال الظروف احلالية يف ال بأن هذه البلدان لن تتمكن، ب(

 الدولية، املنظماتعلى مساعدة اجملتمع الدويل سواء على أساس  نائي أم من خالل 
 إذ يالحظو 

        املراج ع  34 القرار) ينفذ مل وبالتايل        جزئيا ، إال تتحقق مل املتحدة األمم قرارات تنشدها اليت واألمن النظام ظروف أن
        جزئيا ،         تنفيذا   إال املفوضني املندوبني ملؤمتر( 2010 غواداالخارا، يف
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 ررـيق
قطاعي  صة منساعدة متخصمباألمني العام ومدير مكتب تنمية االتصاالت، استمرار تفعيل اإلجراءات اخلاصة اليت يضطلع هبا 

ة املشار ذات االحتياجات اخلاصيناسب من مساعدة ودعم للبلدان  مااالتصاالت الراديوية وتقييإ االتصاالت، هبدف توفري 
 اتصاالهتا، ناء قطاعإعادة ب يف ملحق هذا القرار يف إليها

 يناشد الدول األعضاء
ة إطار األعمال اخلاص يف لبلدان ذات االحتياجات اخلاصة، سواء على أساس  نائي أولميكن من مساعدة ودعم  ماأن تقدم كل 

 األحوال، مجيع يف اليت ينفذها االحتاد واملشار إليها أعاله، وبالتنسيق مع هذه األعمال
 يكلف اجمللإ

 يشرعاملالية اليت يضعها مؤمتر املندوبني املفوضني و دود احل ضمن، أعاله الالزمة لألعمال املذكورة املالية عتماداتأن خيصص اال
 ،األعمال تنفيذ هذه يف

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت
 بإجراء تقييم لالحتياجات اخلاصة بكل بلد من تلك البلدان؛ 1
من أجل تنفيذ  ،ذلك من امليزانية الداخلية وصندوق تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف بكفالة تعبئة موارد كافية، مبا 2

 املقرتحة، األعمال
 يكلف األمني العام

رب فعالية ممكنة أعاله على حنو يضمن فيه أك "ررـيق"                                                            أن ينسق األنشطة اليت تقوم هبا قطاعات االحتاد الاال ة طبقا  للفقرة  1
        سنويا ؛                                                                               االحتاد لصاحل البلدان ذات االحتياجات اخلاصة وأن يعرض على اجمللإ تقريرا  عن هذا املوضوع لألعمال اليت ينفذها

 اجمللإ. ومبوافقة                             بناء  على طلب البلدان املعنية عند اللزوم  ملحق هذا القرارث        أن حيد   2

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 34 ملحـق بالقـرار
 أفغانستان

تاج إىل حيملاضية و ا السنوات األربع والعشرين طوالمن جراء احلرب اليت استمرت  للتدمري أفغانستان يف قطاع االتصاالت تعرض
                                        عناية كبرية وملح ة إلعادة بنائه من األساس.

إلعادة  إىل حكومة أفغانستان هلذا املؤمتر، (2014بوسان،           املراج ع يف) 34 إطار القرار يف تقدمي املساعدة والدعم املناسبني، ويتعني
 اتصاالهتا. بناء نظام

 بيساو وليبيريا ورواندا وسيراليون-وإريتريا وإثيوبيا وغينيا وغينيا ليستي-بوروندي وتيمور
إىل هذه البلدان إلعادة بناء  هلذا املؤمتر، (2014بوسان،           املراج ع يف) 34 إطار القرار يف تقدمي املساعدة والدعم املناسبني يتعني

 اتصاالهتا. شبكات
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 جم ورية ال ونغو الديمقراطية
عاىن منها  مجهورية الكونغو الدميقراطية لضرر كبري من جراء الصراعات واحلروب اليت يف تعرضت البنية التحتية األساسية لالتصاالت

 الزمان. البلد ألكار من عقد من
التشغيلية  ذلك الفصل بني الوظائف يف اوكجزء من إصالح قطاع االتصاالت الذي تضطلع به مجهورية الكونغو الدميقراطية، مب

 لبنائها. والتنظيمية، مت إنشاء هيئتني تنظيميتني إىل جانب شبكة االتصاالت األساسية اليت حتتاج إىل موارد مالية كافية
ة الدميقراطي، إىل مجهورية الكونغو هلذا املؤمتر (2014 بوسان،          املراج ع يف) 34 إطار القرار يف تقدمي املساعدة والدعم املناسبني، ويتعني

 لديها. إلعادة بناء شبكة االتصاالت األساسية

 العراق
يزال  وال من الزمان عقد من جراء حرب استمرت لعقدين ونصفللتدمري مجهورية العراق  يف لالتصاالتالبنية التحتية  تعرضت
 طويلة. خدامها لسنواتمن جراء است         متقادما  الوقت الراهن  يف األنظمة املستعملةجزء من 

 ها.من عاىناليت األمنية ظروف المن االحتاد الدويل لالتصاالت بسبب املناسبة ساعدات حيصل العراق على امل ومل
بناء وإصالح إعادة  يف لالستمرار، هلذا املؤمتر (2014بوسان،           املراج ع يف) 34 القرارتفعيل إطار  يف دعم العراق،مواصلة  ويتعني

مة عمليات التدريب من خالل إقا ،إنشاء املؤسسات، وتنمية املوارد البشرية وحتديد التعريفاتو ، لديهالبنية التحتية لالتصاالت 
 اإلدارة العراقية بعض اجملاالت وتغطية طلب يف اخلربة يف داخل وخارج األراضي العراقية حسب احلاجة، وانتداب اخلرباء لسد النقص

 التقنية. ذلك املساعدة يف اأشكال املساعدة، مبغري ذلك من تقدمي تها إىل االختصاصيني، و حاج يف

 لبنان
 البلد. هذا يف تعرضت مرافق االتصاالت اللبنانية لضرر كبري من جراء احلروب اليت جرت

، إلعادة بناء شبكة هلذا املؤمتر (2014بوسان،           املراج ع يف) 34 إطار القرار يف ،إىل لبنان تقدمي املساعدة والدعم املناسبني ويتعني
بوسان،           املراج ع يف) 34 طار القرارإ يف دعمهمواصلة فيتعني مالية  اتي مساعدأحيصل على  مل لبنان          ونظرا  ألن االتصاالت لديه. 

 .الالزمة على املساعدات املالية من أجل حصول لبنانالعمل مواصلة بغية هلذا املؤمتر ( 2014

 الصومال
من عقد صف من جراء حرب استمرت لعقد ون االحتادية للتدمري الكامل الصومال مجهورية يف البنية التحتية لالتصاالت تعرضت
 البالد. يف وسيادة القانون بقطاع االتصاالتاإلطار التنظيمي يلزم إعادة إرساء  ماالزمان، ك

لبالد ولعدم ا يف فرتة طويلة من الزمن بسبب احلرب الدائرة                                               تستفد الصومال على حنو واف  من مساعدات االحتاد خالل  ملو 
 .تسري العمل لعقدين ونصف عقد من الزمان حكومة وجود
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االعتمادات املخصصة لربنامج مساعدة أقل البلدان  هلذا املؤمتر، وباستعمال (2014بوسان،           املراج ع يف) 34 إطار القرار يف ويتعني
                                                                                                             منوا ، إطالق مبادرة خاصة ترمي إىل تقدمي املساعدة والدعم إىل الصومال إلعادة بناء وحتديي البنية التحتية لالتصاالت لديها، 

ا املعلومات تكنولوجي/االت                                                                                    وإعادة إنشاء وزارة اتصاالت جمهزة جتهيزا  جيدا  وإنشاء املؤسسات ووضع السياسات اخلاصة باالتص
ومجيع ة ، وإدارة الطيف الرتددي والتعريفات وبناء قدرات املوارد البشريترقيمذلك خطة  يف اواالتصاالت، والتشريعات واللوائح، مب

 األخرى. أشكال املساعدة الالزمة

 جنوب السودان

ة من األرواح ودمرت املمتلكات واملنشآت والبنيعانت مجهورية جنوب السودان ألكار من عقدين من حرب أهلية حصدت الكاري 
التحتية املوجودة املتهالكة. وبتحقق السالم، برزت جنوب السودان كبلد ذي سيادة ولكن بدون أي بنية حتتية لالتصاالت على 

 الوقت الراهن من أجل تنمية شعبها. يف اإلطالق وهذه البنية التحتية مطلوبة بشدة
( هلذا املؤمتر، 2014بوسان،           املراج ع يف) 34إطار القرار  يف الدعم املناسبني حلكومة مجهورية جنوب السودانويتعني تقدمي املساعدة و 

                                                                              إلعادة بناء نظام اتصاالهتا وسياساهتا العامة وإطارها التنظيمي فضال  عن بناء قدراهتا.
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 (2014بوسان،           املراج ع يف) 41القـرار 
 الخاصة بالمتأخراتالمتأخرات والحسابات 

 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )
 وقد اطلع على

 واملنتسبني، إىل مؤمتر املندوبني املفوضني عن حالة املبالغ املستحقة لالحتاد من الدول األعضاء وأعضاء القطاعات جملإ االحتادتقرير 
 وإذ يأسف

 تسوية احلسابات اخلاصة باملتأخرات، يف ءلتزايد املتأخرات والبط
 اعتباره يف وإذ يضع

 سليم، أن من مصلحة الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبني أن تبقى مالية االحتاد قائمة على أساس
 وقد الحظ

عرض على األمني بأن ت اللتزامهامتتال حىت اآلن  حسابات خاصة باملتأخرات مل أن بعض الدول األعضاء وأعضاء القطاعات اليت هلا
من دستور االحتاد، ومن مث ألغيت  168 على الرغم من أحكام الرقم هذا اجلدول،العام جدول تسديد ديوهنا واالتفاق معه على 

 هذه، حساباهتا اخلاصة
 حيي

القطاعات واملنتسبني  أخرات، وأعضاء                                                    مدفوعاهتا، وخصوصا  الدول اليت ألغيت حساباهتا اخلاصة باملت يف مجيع الدول األعضاء املتأخرة
 ،اجلدول هذامدفوعاهتم، على أن يعرضوا على األمني العام جدول تسديد ديوهنم واالتفاق معه على  يف املتأخرين

 يؤكد
 بعد إبرام اتفاق مع األمني العام لتحديد جدول خاص بتسديد الديون خاص باملتأخرات، إال جديد عدم فتح أي حسابقرار 
 ،باملتأخرات                                                     يتجاوز عاما  واحدا  بعد استالم طلب فتح هذا احلساب اخلاص ال موعد يف

 ررـيق
من الدستور، شريطة أن تكون الدول األعضاء املعنية قد عرضت على  169 تؤخذ باحلسبان املبالغ املستحقة عند تطبيق الرقم أال

هبا،                                              تتقيد تقيدا  دقيقا  باجلداول وبالشروط املرتبطةاألمني العام جداول تسديد ديوهنا واتفقت معه على هذه اجلداول وأن 
 باملتأخرات، اإلخالل بالتزام التقيد جبداول تسديد الديون والشروط املرتبطة هبا يرتتب عليه إلغاء احلساب اخلاص وأن
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 يكلف اجمللإ
تصل إىل ميكن أن  يتال ة القصوىذلك املد يف اخلطوط التوجيهية املتعلقة جبداول تسديد الديون، مبا يف بأن يعيد النظر 1

                      حالة أقل البلدان منوا   يف مخإ عشرة سنة وإىل 1حالة البلدان النامية يف عشر سنوات وإىلحالة البلدان املتقدمة  يف مخإ سنوات
 حالة أعضاء القطاعات واملنتسبني؛ يف مخإ سنوات وإىل

 :استانائية حاالت يف التاليةالئمة املضافية اإلتدابري ال يف بأن ينظر 2
 ؛اتفاقيتهمن  480B والرقم دستور االحتادمن  165A                                        ختفيض مؤقت لفئة املسامهة طبقا  ألحكام الرقم •
                    لتزاما  دقيقا  جبدول ا معين وعضو قطاع ومنتسب معنية إلغاء الفائدة على املدفوعات املتأخرة، شريطة أن تلتزم كل دولة عضو •

 املدفوعة؛ ات غريالتسديد املتفق عليه لتسوية املسامه
                                                                       حىت  ال ني عاما  كحد أقصى لفائدة البلدان ذات االحتياجات اخلاصة بسبب الكوارث ميتد  قدتسديد وضع جدول  •

 القصوى؛  أو الصعوبات االقتصادية األهليةالطبيعية أو النـزاعات 
 ستحق هو نفسهيكون املبلغ اإلمجايل املمرحلته األوىل للسماح بدفع مبلغ سنوي أقل شريطة أن  يف جدول التسديد تعديل •

 التسديد. هناية جدول يف
حاالت اإلخالل بشروط التسديد املتفق عليها و/أو تأخري دفع حصص املسامهة  يف بأن يتخذ التدابري اإلضافية الالزمة 3

 بني املعنينيواملنتس جداول التسديد، لتتضمن على وجه اخلصوص تعليق مشاركة أعضاء القطاعات يف السنوية غري املدرجة
 االحتاد، أعمال يف

 خيول األمني العام
                                                                    مدفوعاهتا وخصوصا  الدول اليت ألغيت حساباهتا اخلاصة باملتأخرات، ومع أعضاء  يف أن يتفاوض مع الدول األعضاء املتأخرة

            فقا  للخطوط ذه اجلداول و ديوهنم واالتفاق معهم على ه تسديدمدفوعاهتم، بشأن جداول  يف القطاعات واملنتسبني املتأخرين
 تنص عليه الفقرة       قا  ملاضافية وفالتوجيهية اليت حيددها اجمللإ، وأن يعرض على اجمللإ عند االقتضاء مقرتحات بشأن التدابري اإل

وط حالة اإلخالل بالشر  يف التدابري الواجب اختاذها سيما ال يلزم من قرارات " أعاله كي يتخذ اجمللإ مايكلف اجمللإ"
 عليها، تفقامل

 يكلف األمني العام
م حسابات مدفوعاهتم أو الذين هل يف مجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبني، املتأخرينحيمل هذا القرار إىل علم أن 

الذي  م                                                                                                       خاصة باملتأخرات أو حسابات خاصة باملتأخرات جرى إلغاؤها، وأن يرفع إىل اجمللإ تقريرا  حول التدابري املتخذة والتقد
 عليها،                                                      تسوية الديون إضافة  إىل حاالت اإلخالل بشروط التسديد املتفق يف أحرز

  

_______________ 
 ية.ل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا  1
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                                          حيي  الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبني
 القرار. تطبيق هذا يف على مساعدة األمني العام واجمللإ

 



49 

MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 48 القـرار
 وتنميت ا الب رية الموارد إدارة

 ،(2014بوسان، ) لالتصاالت الدويل لالحتاد املفوضني املندوبني مؤمتر إن
      ي قـر إذ
 ،الدويل لالتصاالت االحتاد دستور من 154 بالرقم

 ر     يذك   إذو 
 ؛وتنميتها البشرية املوارد إدارة بشأن ،املفوضني املندوبني ملؤمتر( 2006 أنطاليا،          املراج ع يف) 48 بالقرار ( أ 
 عالية عاملة قوة إىل واحلاجةهلذا املؤمتر ( 2014بوسان،           املراج ع يف) 71 القرار يف املعروضة لالحتاد االسرتاتيجية اخلطةب (ب

 ،املنشودة األهداف لتحقيق ومتفانية املهارات
 يالحظ وإذ

 جلنة وضعتها اليت وليةالد املدنية اخلدمة يف السلوك معايري ،ذلك يف مبا ،االحتاد مبوظفي تتعلق اليت املختلفة 1السياسات (أ  
 األخالقيات؛ جمال يف االحتاد وسياسات والنظام اإلداري ملوظفي االحتاد، األساسي والنظام، (ICSC) الدولية املدنية اخلدمة
على ضرورة حتقيق التوازن بني اجلنسني على  تشدد 1991منذ عام جمموعة قرارات اعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ب(

 مستوى منظومة األمم املتحدة ككل؛
 االحتاد؛ موظفي وجملإ العام األمني بني احلوار تعزيز بشأن 2004 لعام دورته يف جملإ االحتاد اعتمده الذي 517 املقرر (ج
 املختلفة اريروالتق البشرية املوارد بإدارة املعين الاال ي الفريق لتأسيإ 2006 لعام دورته يف اجمللإ اعتمده الذي 1253 القرار ( د
وغري  األخالقيات ياسةس ووضعاالسرتاتيجية  اخلطة إعداد قبيل من حققها اليت اإلجنازات بشأن اجمللإ إىل الفريق هبا تقدم اليت
 األنشطة؛ من ذلك
وخاصة بشأن أمهية الدور الذي تضطلع  احلضور اإلقليميتقوية  هلذا املؤمتر، بشأن (2014بوسان،           املراج ع يف) 25القرار  (ه 

 نشر املعلومات املتعلقة بأنشطة االحتاد مع دوله األعضاء وأعضاء القطاعات؛ يف به املكاتب اإلقليمية
 ؛حية كو يقة(  C09/56 الو يقة) 2009دورته لعام  يف اجمللإ اعتمدها اليت البشرية للموارد االسرتاتيجية اخلطة (و 

  

_______________ 
 .وتدريب املوارد البشرية وتنميتها وغري ذلك املوظفني تعاقب وختطيط التعاقدية السياسة قبيل من 1
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 ،(UN-SWAP)عمل على مستوى منظومة األمم املتحدة ككل بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة الخطة  ( ز
 اعتباره يف يضع وإذ

 أهدافه؛ لتحقيق االحتاد يف البشرية واردامل أمهية ( أ 
ومنصفة        جيدا   دربةم عاملة قوة على احلفاظ أمهية استمرار على تؤكد أن ينبغي االحتاد يف البشرية املوارد اسرتاتيجيات أن (ب

 امليزانية؛ قيود مراعاة معمن حيي التوزيع اجلغرايف ومتوازنة من حيي املساواة بني اجلنسني، 
 املوارد تنمية أنشطة تلفخم خالل من ميكن ما أقصى إىل البشرية املوارد تنمية نتيجة واملوظفني االحتاد على تعود اليت الفائدة (ج

 ؛التوظيف ملستويات       وفقا   التدريب وأنشطة العمل أ ناء التدريب ذلك يف مبا البشرية،
 البشرية مواردهو  االحتاد وحاجة موظفيه، وعلى االحتاد على االتصاالت ميدان يف األنشطة تطور استمرار يرتكه الذي األ ر ( د

 ؛املوظفني وتنمية التدريب خالل من التطور هذا مع للتكيف
 ؛االسرتاتيجية وأهدافه االحتاد توجهات دعم يف وتنميتها البشرية املوارد إدارة أمهية ( ه
 متخصصني موظفني وتوظيف الوظائف توزيع إعادة ذلك يف امب االحتاد، الحتياجات مناسبة توظيف سياسة اتباع إىل احلاجة ( و
 الوظيفية؛ حياهتم بداية يف
 االحتاد؛ يف املعينني للموظفني املنصف اجلغرايف التوزيعحتقيق  إىل احلاجة ( ز
 ؛العليا املستويات يف         وخصوصا   فوقها، وما الفنية الفئتني يف النساء من املزيد توظيف تيسري إىل احلاجة (ح
 موظفني تعيني إىل احلاجة عليه يرتتب امم وتشغيلها، واملعلومات االتصاالت تكنولوجيا تشهده الذي املستمر التقدم (ط

 ،الكفاءة مستويات أعلى على متخصصني
 ررـيق

 املتحدة؛ لألمم املوحد والنظام وأنشطته االحتاد أهداف مع باستمرار متوافقة االحتاد يف وتنميتها البشرية املوارد إدارة تكون أن 1
 املتحدة؛ لألمم العامة اجلمعية أقرهتا اليت الدولية املدنية اخلدمة جلنة توصيات تنفيذ يف االستمرار 2
 نقلت زيادة خالل من الشاغرة الوظائف شغل ،       عمليا   اإلمكان بقدرو  ،املتاحة املالية املوارد حدود يف ،      فورا   أن يبدأ 3

 احلاليني؛ املوظفني
 إليهم؛ اجةاحل تشتد حياما املوظفني استخدام للتمكن من        عمليا   ميكن ما بقدر بالتدريب الداخلي التنقل اقرتان 4
 االحتاد، يف اخلدمة ركهمت أو املوظفني تقاعد مع تنشأ اليت االحتياجات لتغطية ،       عمليا   اإلمكان بقدر الداخلي التنقل تطبيق 5

 ؛العقود إهناء بدون التوظيف مستويات ختفيض أجل من وذلك
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 اإلعالن جيري أنو  ،دويل أساس على فوقها وما الفنية الفئتني يف املوظفني توظيف يستمر أن، 2أعاله "إذ يقـر              وفقا  لفقرة " 6
 إدارات عمجي إىل الشاغرة الوظائف إعالنات ترسل وأن ممكن نطاق أوسع على اخلارجي التوظيف أجل من احملددة الوظائف عن

 احلاليني؛ للموظفني عقولةامل الرتقية فرص توفري يف االستمرار ذلك مع وجيب ؛ومن خالل املكاتب اإلقليمية االحتاد يف األعضاء الدول
 ملء يكون عندما اد،االحت موظفي مالك يف        ضعيفا         متايال   املمالة العامل مناطق من املتقدمني للمرشحني األفضلية تكون أن 7

 ،للوظيفة املطلوبة التاملؤه فيهم تتوافر مرشحني عدة بني من االختيار يتعني وعندما الدويل التوظيف طريق عن الشاغرة الوظائف
 النظام املوحد لألمم املتحدة؛ يف اإللزامي والرجال النساء من املوظفني بني التوازن مراعاة مع
 أي يتقدم مل إذا يل،الدو  التوظيف طريق عن الشاغرة الوظائف ملء يكون عندما مباشرة، األدىن الرتبة يف التوظيف جيوز أنه 8

 سيتعني املنصب متطلبات عمجي يستويف ال الذي املعين املرشح أن         مفهوما   يكون أن على املطلوبة، املؤهالت مجيع فيه تستوىف مرشح
 املنصب، اهلذ      أصال   احملددة الرتبة إىل وترقيته كاملة  املنصب هذا مسؤوليات إعطائه قبل شروط معينة استيفاء عليه

 العام األمني يكلف
مع مراعاة األمور  ،اإلدارية أهدافه حتقيق على االحتاد يساعد       عامال   وتنميتها البشرية املوارد إدارة تكون أن على حيرص أن 1

 ؛األول هبذا القرارامللحق  يف املذكورة
 طويلة وأخرى ألجلا متوسطة خطط وتنفيذ إعداد يف ،وبالتعاون مع املكاتب اإلقليمية التنسيق جلنة مبساعدة يستمر، أن 2

 مرجعية وضع معايري ذلك يف مبا وموظفيه، وأعضائه االحتاد احتياجات تلبية بغية وتنميتها، البشرية املوارد إدارة جمال يف األجل
 اخلطط؛ تلك إطار يف
 إىل يرفعه        تقرير   يف األمر هذا يعرض وأن االحتاد، يف البشرية املوارد إلدارة املتبعة املمارسات أفضل تطبيق كيفية  يدرس أن 3

 ؛االحتاد يف واملوظفني اإلدارة بني العالقة بشأن اجمللإ
 اجلنسني ومتايلملنصف ا اجلغرايف التوزيعتيسري  إىل ترمي كاملة  توظيف سياسات وإجراءات القريب،املستقبل  يف ،يضع أن 4
 ؛الااين هبذا القرار()انظر امللحق  املعينني املوظفني بني

 املوارد حدود ويف         مناسبا   ذلك كان كلما  P.2/P.1 املستوى يف الوظيفية حياهتم بداية يف متخصصني موظفني يوظف أن 5
 والرجال؛ النساء من املوظفني بني والتوازن اجلغرايف التوزيع مراعاة مع املتاحة، املالية

  

_______________ 
املقام األول، عند تعيني املوظفني وحتديد شروط عملهم، ضرورة حصول االحتاد على خدمات أشخاص  يف اعىير  2من الدستور: " 154الرقم  2

 "ممكنة. تتوفر فيهم أعلى مستويات الفعالية والكفاءة والنـزاهة. وتوىل األمهية الواجبة لضرورة أن يكون التعيني على أوسع قاعدة جغرافية
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 املوظفني، مع مشاورات إىل          استنادا   ،االحتاد يف املتخصصة املهنية الكفاءات لتعزيز املوظفني تدريب مواصلة بغية يقوم، أن 6
 بأكمله، االحتاد يف ملتاحةا املالية املوارد حدود يف وموظفيهم املديرين من لكل يتدريب برنامج تنفيذ كيفية  بدراسة االقتضاء، حسب
 اجمللإ؛ إىل ذلك عن         تقريرا   يقدم وأن

           إلكرتونيا   ،اجمللإ إىل يقدم أنو  البشرية للموارد االسرتاتيجية اخلطة تطبيق حول اجمللإ إىل السنوية تقاريره تقدمي يف يستمر أن 7
 القرار، ذاهب      عمال   املتخذةاألخرى  التدابري وعن القرار، هبذا األول امللحق يف الواردة باملسائل تتعلق إحصاءات ،إن أمكن

 اجمللإ يكلف
، ظهورها فور االحتاد يف ميتهاوتن البشرية املوارد بإدارة املتعلقة املسائل ملعاجلة الالزمة واملالية البشرية املوارد توفرييكفل  بأن 1

 ؛امليزانية املعتمدةحدود  يف وذلك
 اختاذها؛ يتعني اليت اإلجراءات يف يبت وأن املواضيعهذه  بشأن العام األمني ريراتق يف ينظر بأن 2
نسبة         عمليا   ميكن ما بقدر املوارد هذه متال أن على حمدد لربنامج       وفقا   العمل أ ناء للتدريب املناسبة املوارد خيصص أنب 3

 باملوظفني؛ اخلاصة للنفقات احملددة امليزانية من املائة يف 3 مستهدفة قدرها
 املوحد النظام مع        ومتشيا   املوجودة املوارد حدود يف يعتمد وأن االهتمام، من ممكن قدر بأكرب التوظيف مسألة يتابع أنب 4

 يأخذ أن لىع االحتاد وظائف إىل املؤهلني املرشحني من الكايف العدد جذب بغية التدابري من         ضروريا   يراه ما املتحدة، لألمم
 .أعاله "اعتباره يف يضع وإذ" من (حو (جو (ب الفقرات خاصة بصورة احلسبان يف

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 48 امللحق األول بالقرار

 الم لس إل  المقدم التقرير يتناول ا أن ينبغي أمور
 اإلقليمية الم ات  موظفو في م بمن ،الموظفين مسائل ب أن

 التوظيفمسائل و  ،طقاالمن وم ات 
 ووظائفهم املوظفني ومهام االسرتاتيجية االحتاد أولويات بني االتساق -
 وترقيتهم للموظفني الوظيفي املسار سياسة -
 سياسة العقود -
 املتحدة لألمم املوحد النظام توصيات/بسياسات د       التقي   -
 استعمال أفضل املمارسات -
 عمليات التوظيف واالنفتاح –
 الداخلي والتوظيف اخلارجي التوظيف بني التوازن -

  



53 

 ذلك خدمات ومرافق للموظفني ذوي اإلعاقة يف توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا -
 املبكر والتقاعد الطوعي اخلدمة إهناء برامج -
 ختطيط تعاقب املوظفني -
 الوظائف قصرية األجل -
تخدام املوارد ضمان كفاءة وفعالية اسالبشرية توضح نتائج العمل املصممة "لاخلصائص العامة لتنفيذ خطة لتنمية املوارد  -

 وتشجع على العمل" وبيئة عمل آمنة ومأمونة ،البشرية واملالية والرأمسالية
 ذلك جتزئة خطة التنمية إىل بنود حمددة يف النفقات اإلمجالية لتنمية املوظفني مبا -
ني مع ، هبدف دراسة مجيع عناصر تعويضات املوظفاملتحدة لألمم املوحد النظامع حتليل اتساق حزمة تعويضات االحتاد م -

 العناصر األخرى للموارد البشرية، وذلك اللتماس سبل ختفيف العبء الواقع على امليزانية
 البشرية املتعلقة باملوارد املقدمة اخلدمات حتسني -
 تقييم أداء املوظفني وتقارير التقييم -
 املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق يف املوظفون -
 اخلدمة )بدون انقطاع املهام( أ ناء التدريب -
 التدريب اخلارجي )مع انقطاع املهام( -
 اجلغرايف التمايل -
 التوازن بني اجلنسني -
 تصنيف املوظفني ثيسب العمر -
 احلماية االجتماعية للموظفني -
 العمل شروط مرونة -
 واملوظفني اإلدارة بني العالقة -
 العمل مكان يف التنوع -
 استعمال األدوات احلدياة لإلدارة -
 الوظيفي األمانضمان  -
 الروح املعنوية لدى املوظفني والتدابري لتحسينها -
االستطالعات  املنظمة باستخدام يف بشأن اجلوانب املختلفة للعمل والعالقات املوظفني مجيع نظر وجهات التعبري عن -

 واالستبيانات )حسب االقتضاء( جلمع البيانات
 االستنتاجات واملقرتحات القائمة على حتديد وحتليل مواطن القوة ومواطن الضعف )املخاطر( فيما يتعلق بتنمية املوظفني -

 االحتاد والتعديالت املقرتح إدخاهلا على النظام األساسي والنظام اإلداري للموظفني يف
 الااين هبذا القرار.امللحق  يف بتيسري توظيف النساء، على النحو املوضحالتدابري املتعلقة  -
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 (2014بوسان،           املراج ع يف) 48ملحق الااين بالقرار ال

 لالتصاالت الدولي االتحاد في النساء توظيف تيسير

 نطاق ممكن إلعالنات على أكربينبغي لالحتاد الدويل لالتصاالت أن يقوم، ضمن القيود املفروضة على ميزانيته، بالرتويج  1
 الوظائف الشاغرة من أجل تشجيع النساء املؤهالت والقديرات على تقدمي طلبات التوظيف.

 تقدمي ترشيح نساء مؤهالت كلما أمكن ذلك. علىاالحتاد  يف األعضاء الدول     شج ع   ت   2
 ينبغي إلعالنات الوظائف الشاغرة أن تشجع النساء على تقدمي طلباهتن. 3
كل مرحلة من مراحل  يف                                               االحتاد حرصا  على أن تصل النسبة املستهدفة للنساء، يف ينبغي تعديل إجراءات التوظيف املتبعة 4

 على األقل من جمموع املرتشحني املنتقلني إىل املرحلة التالية. 33%كان عدد الطلبات يسمح بذلك، إىل  الفرز وإذا
إطار  يف كل قائمة من قوائم املرتشحني القصرية املقدمة إىل األمني العام يف واحدة على األقل جيب أن يرد اسم امرأة 5

 إذا مل تكن هناك مرتشحات مؤهالت. التعيينات، إال
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 58رار ـالق
 ،المنظمات اإلقليمية لالتصاالتو  بين االتحادتوطيد العالقات 

 لمؤتمر المندوبين المفوضينوا  مال التحضيرية اإلقليمية 

 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )
      يذك رإذ 

 ( ملؤمتر املندوبني املفوضني؛1994 )كيوتو، 58 بالقرار أ ( 
 ( ملؤمتر املندوبني املفوضني؛2002 )مراكش، 112 بالقرار ب(
 بالقرارات التالية: ج(
 اإلقليميةالعاملية و األعمال التحضريية ، بشأن (WRC) للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (Rev. WRC-07) 72القرار  -

 ؛للمؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية
، بشأن األعمال التحضريية اإلقليمية (WTSA) ( للجمعية العاملية لتقييإ االتصاالت2012 ،ديب          املراج ع يف) 43 رارالق -

 لعاملية لتقييإ االتصاالت؛للجمعيات ا
، بشأن األعمال التحضريية اإلقليمية (WTDC) ( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2010 آباد، حيدر          املراج ع يف) 31 رارالق -

 الدوحة، يف للمؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت، وقد اعتمد املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت هذا القرار للمرة األوىل
 ،2006 قطر،
 إذ يعرتفو 
ات إقليمية عقد مؤمترات إقليمية، وإبرام ترتيب يف حيتفظ أعضاء االحتاد ثيقهم تنص على أن: " دستور االحتادمن  43 بأن املادة

 "،ميكن أن تعاجل على صعيد إقليمي ... االتصاالت اليتوإنشاء منظمات إقليمية، بغية تسوية مسائل 
 اعتباره يف يضعإذ و 

مية، بأن التعاون الو يق من شأنه أن ينهض بتطوير االتصاالت اإلقلي                 اعتقادا  مشرتكا  أن لدى االحتاد واملنظمات اإلقليمية  أ ( 
 املنظمات؛ خاصة بفضل التعاون بني
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واملؤمتر ، (APT) جمموعة االتصاالت آلسيا واحمليط اهلادئ سيما ال ،1لالتصاالت الرئيسية الست أن املنظمات اإلقليمية ب(
، (ATU) لالتصاالتواالحتاد اإلفريقي ، (CITEL)، وجلنة البلدان األمريكية لالتصاالت (CEPT) األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت

جمال  يف والكومنولي اإلقليمي (LAS) الدول العربيةوجملإ الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات الذي متاله األمانة العامة جلامعة 
 االحتاد؛ ، تسعى إىل التعاون الو يق مع(RCC) صاالتاالت
دة                                                املنظمات اإلقليمية لالتصاالت، نظرا  إىل األمهية املتزايهذه مع  أو ق                                           أن هناك حاجة مستمرة إىل تعاون االحتاد تعاونا   ج(

مترات واجلمعيات اليت لتحضريية للمؤ يتعلق باألعمال ا ماوالتعاون معها في ها هذه املنظمات املعنية باألمور اإلقليمية؛باليت تكتس
 املؤمتر؛ ة اليت تسبقالسن يف تنظمها القطاعات الاال ة ومؤمترات املندوبني املفوضني من خالل تنظيم ستة اجتماعات حتضريية

 صفة مراقببأنشطة االحتاد وتنص على حضورها  يف تشجع مشاركة منظمات االتصاالت اإلقليمية اتفاقية االحتادأن  د (
 االحتاد؛ مؤمترات يف
 ؛املؤمتر اهلا التحضريية بشأن هذا                                             أن املنظمات اإلقليمية الست لالتصاالت قد نس قت أعم ( ه
ريية اليت األعمال التحض يف أن العديد من املقرتحات املشرتكة املقدمة إىل هذا املؤمتر قد أعدهتا اإلدارات اليت شاركت و (

 لالتصاالت؛ اضطلعت هبا املنظمات اإلقليمية الست
تيسري مهمة  ى إىلقد أدأن توحيد وجهات النظر على املستوى اإلقليمي وإتاحة الفرصة للمناقشات األقاليمية قبل املؤمتر،  ( ز

 املؤمترات؛ اآلراء أ ناء هذه يف التوصل إىل توافق
 األقاليمية؛ أن هناك حاجة إىل تنسيق عام للمشاورات ح(
املية شهدته األعمال التحضريية للمؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية واملؤمترات الع حنو ما فوائد التنسيق اإلقليمي على ط(

 االتصاالت،                                             لتنمية االتصاالت وأخريا  اجلمعيات العاملية لتقييإ
 يالحظإذ و 

املندوبني املفوضني اإلضايف الصادر عن مؤمتر  السابق( 1992 )جنيف، 16 األمني العام مبقتضى القرار تقريرمن شأن أن  أ ( 
 ؛احلضور اإلقليمي لالحتادتقييم  جملإ االحتادأن يسهل على  إتاحته،عند (، 1992 )جنيف،

 الكبرية؛ أن العالقة بني املكاتب اإلقليمية لالحتاد واملنظمات اإلقليمية لالتصاالت أ بتت فائدهتا ب(
من  ب( لفقرةا يف تلك املنظمات اإلقليمية لالتصاالت املذكورة يف                   االحتاد ليست أعضاء   يف أن بعض الدول األعضاء ج(
 ،" أعالهاعتباره يف يضع إذ"

  

_______________ 
. اجمللإ عن الصادر 925 القرار يف هبا قائمة وترد. الدستور من 43 املادة يف إليه املشار النحو على إقليمية اتصاالت منظمة عشرة إحدى هناك 1

 األخرى األنشطةو  اإلقليمية التحضريية االجتماعات يف املشاركة ختتار أن األساسية الست املنظمات غري اخلمإ اإلقليمية للمنظمات وميكن
 .االحتاد يف
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 احلسبان يف يأخذ وإذ
 راءجالفوائد من حيي الكفاءة اليت ستجنيها مؤمترات املندوبني املفوضني وغريها من املؤمترات واجلمعيات األخرى للقطاعات من 

 ،األعضاء للدول املسبقةزيادة حجم ومستوى األعمال التحضريية 
 ررـيق

 ةإقليمي ةحتضريي اتاعاجتمستة ذلك تنظيم  يف مبا املنظمات اإلقليمية لالتصاالت،توطيد عالقاته ب يف أن يستمر االحتاد 1
 ؛، حسب االقتضاءلقطاعاتا ملؤمترات املندوبني املفوضني وغريها من املؤمترات واجلمعيات األخرى اليت تنظمها

أن يشمل االحتاد، من خالل تعزيز عالقاته باملنظمات اإلقليمية لالتصاالت ومن خالل األعمال التحضريية اإلقليمية ملؤمترات  2
االتصاالت  ةاملندوبني املفوضني واملؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية ومؤمترات ومجعيات االتصاالت الراديوية واملؤمترات العاملية لتنمي

ن املنظمات تنتمي إىل أي منظمة م ال واجلمعيات العاملية لتقييإ االتصاالت، مجيع الدول األعضاء بدون استاناء حىت وإن كانت
 الضرورة، ند" أعاله، وذلك مبساعدة مكاتبه اإلقليمية عاعتباره يف يضع إذ من " ب(الفقرة  يف اإلقليمية الست لالتصاالت املذكورة

 كذلك  يقرر
أن تعقد، قدر ذلك  يف إىل مواصلة أعماهلا التحضريية ملؤمترات املندوبني املفوضني مبا املنظمات اإلقليمية لالتصاالتأن يدعو 
 أقاليمية، اجتماعات تنسيقية اإلمكان،

 بالتعاون الو يق مع مديري املكاتب الاال ة ،يكلف األمني العام
واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية بشأن الوسائل اليت ميكن من خالهلا تقدمي املساعدة مبواصلة التشاور مع الدول األعضاء  1

 املفوضني؛ لدعم أعماهلا التحضريية للمؤمترات املقبلة للمندوبني
تقدمي وب، املما لة مع مراعاة التجارب ،إىل اجمللإ للنظر فيه املذكورة أعاله نتائج تلك املشاورات عنتقرير تقدمي  مبتابعة 2

 ؛ذلك بعد اجمللإ إىلتقارير منتظمة 
                                                                                                         بأن يقدم، بناء  على هذه املشاورات وحرصا  على ارتباط مجيع الدول األعضاء هبذه العملية، املساعدة إىل الدول األعضاء  3

 قبيل: نجماالت م يف ،2البلدان النامية سيما ال ،األعمال التحضريية يف اإلقليمية ودون اإلقليمية ومنظمات االتصاالت
 ويفضل أن يكون ذلك قبل األحداث الرئيسية لالحتاد أو بعدها )على النحو املشار إليهتنظيم اجتماعات حتضريية لالحتاد  -

 أعاله(؛ 2 يقررالفقرة  يف
ظر األقاليمية بشأن وجهات الن يف تيسري عقد اجتماعات تنسيقية أقاليمية هبدف التوصل إىل ما ميكن حتقيقه من تقارب -

 الرئيسية؛ القضايا
  

_______________ 
                                                                                                                 البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.تشمل أقل  2
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االجتماعات التنسيقية األقاليمية املذكورة أعاله وذلك من  لالتصاالت على حضورممالي املنظمات اإلقليمية  مساعدة -
نامية وأقل ، للممالني من البلدان الواخلطة املالية املعتمدة ، حسب االقتضاء وضمن حدود ميزانية االحتادمنح خالل توفري
 ؛املذكورة حضور االجتماعات يف الذين يرغبون     منوا  البلدان 

 أعاله، "يقرر" من 2 الفقرة يف حتديد القضايا الرئيسية اليت ينبغي أن تبت فيها املؤمترات واجلمعيات املقبلة املشار إليها -
 يكلف اجمللإ

يبات الالزمة لتوزيع نتائج هذه الرتت ذلك يف امب لتعزيز هذا التعاون، بشأهنا، بدراسة التقارير املعروضة عليه وباختاذ اإلجراءات املناسبة
عني االعتبار          ، آخذا  بلالتصاالت اجمللإ وعلى املنظمات اإلقليمية يف اجمللإ على الدول غري األعضاء واستنتاجاتالتقارير 

 " أعاله،الاال ة املكاتب مديري مع الو يق بالتعاون العام، األمني يكلف" من 3 الفقرة يف اإلجراءات املشار إليها
 األعضاء الدول يدعو

 القرار. تنفيذ هذا يف إىل املشاركة بفعالية
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 64 القـرار
 المعلومات ت نولوجيا/االتصاالت مرافق إل  تميي ي غير أساس  ل  النفاذ

 التطبيقية البحوث ذلك في ماب ،وتطبيقات ا وخدمات ا الحديثة واالتصاالت
 متفق  لي ا شروط أساس  ل واالجتما ات اإلل ترونية  ،الت نولوجيا ونقل

 ،(2014بوسان، ) لالتصاالت الدويل لالحتاد املفوضني املندوبني مؤمتر إن

      يذك ر إذ
 19و 18و 15 الفقرات األخص وعلى ،(2005) وتونإ (2003) جنيف يف مبرحلتيها املعلومات جملتمع العاملية القمة بنتائج ( أ 
 املعلومات؛ جمتمع بشأن تونإ عمل برنامج من 107و 90 وبالفقرتني تونإ، التزام من
 املفوضني؛ املندوبني ملؤمتر( 2010غواداالخارا،           املراج ع يف) 64 بالقرار (ب
 التطبيقي البحي بشأن( 2010 آباد، حيدر          املراج ع يف) 15 القرارات وخاصة ،(WTDC) االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر بنتائج (ج

 اوتكنولوجي االتصاالت مرافق إىل متييزي غري أساس على النفاذ بشأن( 2010 آباد، حيدر          املراج ع يف) 20و ،التكنولوجيا ونقل
 ؛الرقمية الفجوة سد بشأن( 2014ديب،           املراج ع يف) 37و ،تطبيقات من هبا يتصل وما وخدماهتا احلدياة (ICT) املعلومات

سيما تلك املتعلقة بنقل  ال (2014 )جنيف، (WSIS+10) للقمة العاملية جملتمع املعلومات نتائج احلدث الرفيع املستوىب ( د
 ؛الدراية والتكنولوجيا والنفاذ على أساس غري متييزي من خالل االضطالع باألنشطة الالزمة هبذا الصدد

ماعات يتعلق باالجت تعزيز قدرات االحتاد الدويل لالتصاالت فيمابشأن ، هلذا املؤمتر( 2014بوسان، ) 167بالقرار  ( ه
 على أن هناك حاجة إلجراءات تضمن املشاركة العادلةيؤكد أعمال االحتاد والذي  يف اإللكرتونية والوسائل الالزمة إلحراز التقدم

 ؛واملنصفة للجميع
 ( هلذا املؤمتر،2014بوسان،           املراج ع يف) 71بالقرار  ( و

 االعتبار يف يأخذ وإذ
 ؛والاقايف واالجتماعي يواالقتصاد السياسي التقدم حتقيق يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت تكتسيها اليت األمهية ( أ 
(، 2014 ، جنيف )يونيو،(WSIS+10)البيان الصادر عن احلدث الرفيع املستوى  يف التحديات الواردةفصول الديباجة و  (ب

 ،8 الفقرةو  4 الفقرةوخاصة 
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       أيضا   االعتبار يف يأخذ وإذ
 وتطبيقاهتا االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت بتنمية النهوض يف         جوهريا         دورا   يؤدي لالتصاالت الدويل االحتاد أن ( أ 

 إىل باإلضافة تونإ، عمل برنامج من 6وجيم 5وجيم 2جيم العمل خبطوط يتعلق مافي األخص وعلى االحتاد، والية ضمن        عامليا ،
 تونإ؛ عمل برنامج من 8وجيم 7جيم العمل خطا         وخصوصا   العمل خطوط بقية تنفيذ يف مشاركته

 بطريقة االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت مرافق تنمية تأمني إىل اهلادفة اجلهود الغرض، هلذا ينسق، االحتاد أن (ب
 متييزي؛ غري أساس على تطبيقاهتاو  احلدياة االتصاالتخدمات  وإىل املرافق هذه إىل بالنفاذ تسمح متسقة
 الرقمية، الفجوة سد على يساعد النفاذ هذا أن (ج

 كذلك  االعتبار يف يأخذ وإذ
 املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت تنمية أجل من العاملي املستوى على اسرتاتيجية حتدد اليت املسائل بشأن مقرتحات إعداد ضرورة

 اهلدف، هذا لتحقيق الضرورية املوارد تعبئة وتسهيل ،نطاق والية االحتاد يف ،وتطبيقاهتا واالتصاالت
 وإذ يؤكد

 اق املشاركةحتقق منافع كارية من خالل تيسري وتوسيع نطسوف الحتاد ااجتماعات  يف للدول األعضاءأن املشاركة العادلة واملنصفة 
 اته،أعمال االحتاد واجتماع يف

 يالحظ وإذ
 توصيات على      ناء  ب معظمها إعداد يتماحلدياة  وتطبيقاهتاوخدماهتا  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/مرافق االتصاالت أن ( أ 

 ؛االحتاد يف االتصاالت تقييإ وقطاع الراديوية االتصاالت قطاع
 مجيع يبذهلا اليت اجلماعية اجلهود مثرة هي االتصاالت وتقييإ الراديوية االتصاالت قطاعي عن الصادرة التوصيات أن (ب

 االحتاد؛ يف األعضاء بني اآلراء بتوافق تعتمد وأهنا االحتاد داخل التقييإ عملية يف املشاركني
 تتوقف اليت قاهتاوتطبي وخدماهتا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت مرافق إىل النفاذ على املفروضة احلدود أن (ج

 الراديوية االتصاالت قطاعي عن الصادرة التوصيات إىل          استنادا   حتديدها يتم واليت الوطين املستوى على االتصاالت تنمية عليها
        عامليا ؛ وتوافقها لالتصاالت املتسقة التنمية أمام        عائقا   متال االتصاالت، وتقييإ

 التكنولوجيا؛ ونقل التطبيقي بالبحي املتعلق( 2010 آباد، حيدر          املراج ع يف) 15 القرار ( د
 املعلومات ياتكنولوج/االتصاالت مرافق إىل متييزي غري أساس على بالنفاذ املتعلق( 2010 آباد، حيدر          املراج ع يف) 20 القرار (ه 

 تطبيقات؛ من هبا يتصل وما واالتصاالت وخدماهتا احلدياة
 املؤمتر، هلذا( 2014 ،بوسان          املراج ع يف) 71 بالقرار امللحقة لالحتاد االسرتاتيجية اخلطة ( و
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 يدرك وإذ
 دون االحتاد، ملع يف املشاركة البلدان مجيع بوسع كان  إذا الإ حتقيقه يستحيل االتصاالت لشبكات الكامل االتساق أن أ ( 
 املعلومات اتكنولوجي/االتصاالت ومرافق اجلديدة االتصاالت تكنولوجيات إىل متييزي غري أساس على النفاذ استاناء، أي

 متفق لشروط       طبقا   جيا،التكنولو  ونقل التطبيقية البحوث ذلك يف ، مباتطبيقات من هبا يتصل وما احلدياة وخدماهتا واالتصاالت
 ؛األخرى وليةالد املنظمات صالحيات إطار يف الدولية وااللتزامات الوطنية باللوائح املساس عدم مع متبادل، أساس على عليها
                                                                              احلاجة إىل ضمان نفاذ الدول األعضاء إىل خدمات االتصاالت الدولية ينبغي تأكيدها جمددا ؛ أن ب(
 ( للجمعية العاملية لتقييإ االتصاالت،2012ديب،           املراج ع يف) 69القرار  ( ج

 يقـرر
 تكنولوجياو  االتصاالت إىل متييزي غري أساس على النفاذ تلبية احلاجة إىل ضمان يف ،االحتاد والية ضمن االستمرار، 1

 متفق لشروط       طبقا   ا،التكنولوجي ونقل التطبيقية البحوث ذلك يف ، مباتطبيقات من هبا يتصل وما وخدماهتا ومرافقها املعلومات
 االتصاالت؛ وتقييإ الراديوية االتصاالت قطاعي لتوصيات       وفقا   أقيمت واليت ،عليها

 وتطبيقاهتا وخدماهتا قهاومراف املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت إىل متييزي غري أساس على النفاذ تسهيل لالحتاد ينبغي أنه 2
 االتصاالت؛ وتقييإ الراديوية االتصاالت قطاعي لتوصيات       وفقا   أقيمت واليت

 متييزي غري أساس لىع النفاذ مسألة خبصوص ممكن قدر بأكرب االحتاد يف األعضاء بني التعاون تشجيع لالحتاد ينبغي أنه 3
 الراديوية االتصاالت قطاعي لتوصيات       وفقا   أقيمت واليت وتطبيقاهتا، وخدماهتا ومرافقها املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت إىل

 علوماتامل تكنولوجيا/االتصاالت خدمات على للحصول املستخدم طلبات إىل االستجابة أجل من االتصاالت، وتقييإ
 ،وتطبيقاهتا احلدياة واالتصاالت

 الاال ة املكاتب مديرييكلف 
 أهدافه، وحتقيق القرار هذا بتنفيذ اختصاصاته حسب بأن يقوم كل منهم

 األعضاء الدول يدعو

ة عضو أخرى إىل دولل التام نفاذال تقنيا   إىل االمتناع عن اختاذ أي تدابري من جانب واحد و/أو متييزية من شأهنا أن تعيق 1
 ؛(WSIS) من دستور االحتاد ومبادئ القمة العاملية جملتمع املعلومات 1متاشيا  مع روح املادة  ،اإلنرتنت

ان أن تكون لضم والتطبيقات اخلدمات                          املعلومات واالتصاالت ومزو دي تكنولوجيا /االتصاالت أجهزة       مصن عي مساعدة إىل 2
 االتصاالت قطاع عن ادرةالص للتوصيات       وفقا   أقيمت اليت وتطبيقاهتا وخدماهتا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت مرافق
، مع مراعاة، التكنولوجيا نقلو  التطبيقية البحوث عمليات تسهيلو  ،                            متاحة عموما  للجميع دون متييز االتصاالت تقييإ وقطاع الراديوية
 (؛2014)جنيف،  WSIS+10 احلدث الرفيع املستوى، نتائج يقتضي األمرحياما 
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 القرار، هذا لتنفيذ بينها مافياستكشاف سبل ووسائل حتقيق مزيد من التعاون والتنسيق  إىل 3
 يكلف األمني العام، بالتعاون مع مديري املكاتب الاال ة

ميكن النفاذ إليها  ال اليتحتديد تلك و املتاحة على اخلط املتصلة بأنشطة االحتاد بإعداد ونشر قائمة باخلدمات والتطبيقات  1
 ؛االحتاد يف الواردة من الدول األعضاءاملعلومات           بناء  على 

جلميع املنصفة لضمان املشاركة العادلة و                                              لتشجيع املشاركة الواسعة كلما أمكن ذلك عمليا ، املناسبة واخلطوات اختاذ التدابري ب 2
 حتاد املتاحة على اخلط؛خدمات وتطبيقات اال يف األعضاء

ومواد  لتشجيع نفاذ مجيع أعضاء االحتاد إىل خدمات التدابري الالزمةالختاذ  ن والتنسيق مع املنظمات ذات الصلةبالتعاو  3
 االحتاد املتاحة على اخلط؛

 برفع تقرير إىل جملإ االحتاد بشأن تنفيذ هذا القرار، 4
 كذلك  العام األمني ف     يكل  

 الدويل االحتاد وقفم على الدويل اجملتمع يطلع حىت املتحدة لألمم العام األمني إىلذلك توصياته  يف مبا القرار هذا نص بإحالة
 االتصاالت ولوجياتتكن إىل متييزي غري أساس على بالنفاذ يتعلق مافي املتحدة، لألمم متخصصة وكالة بصفته لالتصاالت،
نطاق  يف ،طبيقاتت من هبا يتصل وما احلدياة وخدماهتا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت ومرافق اجلديدة واملعلومات
بني الدول  التكنولوجيا فيما ونقلالتطبيقية يتعلق بالبحوث  وفيما العاملي، التكنولوجي للتقدم       هاما         عامال   بصفتها ،والية االحتاد
 الرقمية.                       مساعدا  على سد  الفجوة           ذلك عامال  باعتبار متفق عليها، على أساس شروط  ،األعضاء
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 70القـرار 
تروي  المساواة بين ال نسين و  االتحاد في المساواة بين ال نسين منظورتعميم 

 خالل ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت من المرأة وتم ين

 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )
      يذك رإذ 

( 1998 )فاليتا، (WTDC) املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت يف (ITU-D)باالحتاد  باملبادرة اليت اختذها قطاع تنمية االتصاالت أ ( 
                      ( والذي نص  على إنشاء 1998 ( الذي أحيل إىل مؤمتر املندوبني املفوضني )مينيابوليإ،1998 )فاليتا، 7 اليت أدت إىل اختاذ القرار

 اجلنسني؛ معين باملساواة بنياالحتاد  يف مهامفريق 
( الذي يقرر فيه املؤمتر إدماج 1998 )مينيابوليإ، 70 ( مبوجب قراره1998 )فاليتا، 7 بتأييد مؤمتر املندوبني املفوضني للقرار ب(

 االحتاد؛ يف تنفيذ مجيع الربامج وخطط العمل يف 1منظور املساواة بني اجلنسني
املساواة بني اجلنسني ب املعين( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت الذي يقضي بتحويل فريق املهام 2002 )إسطنبول، 44 بالقرار ج(

 اجلنسني؛ إىل فريق عمل معين مبسائل املساواة بني
اة بني ساو امل منظور( للجمعية العاملية لتقييإ االتصاالت الذي يشجع على تعميم 2012 ،ديب          املراج ع يف) 55 بالقرار ( د

 ؛(ITU-T) أنشطة قطاع تقييإ االتصاالت باالحتاد يف اجلنسني
  

_______________ 
ملرأة روع فيما خيص اتقييم النتائج املرتتبة على أي مش "منظور املساواة بني اجلنسني": تعميم مبدأ املساواة بني املرأة والرجل هو عملية تتمال يف  1

إىل أن  مجيع امليادين وعلى مجيع املستويات. وهذا املبدأ عبارة عن اسرتاتيجية ترمي ذلك التشريع والسياسة العامة أو الربامج يف والرجل مبا يف
لتقييم، ثييي يستفيد  ايتجزأ من عمليات التصميم والتنفيذ واملراقبة و                                                                  تكون األمور اليت تشغل بال املرأة والرجل على حد سواء وخرباهتما جزءا  ال

املساواة  ق                                                                                                                    كل من املرأة والرجل من هذه العمليات على قدم املساواة، وكي يوضع حد للظروف املناوئة هلذه املساواة. واهلدف أوال  وأخريا  هو حتقي
 (.1998 فرباير 25-27ورة الاالاة، نيويورك، بني املرأة والرجل. )املصدر: تقرير اللجنة املشرتكة بني الوكاالت عن املرأة واملساواة بني اجلنسني، الد
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لمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت والذي يقضي بأن حيافظ مكتب تنمية االتصاالت ل( 2014ديب،  املراج ع يف) 55بالقرار  ( ه
نسني الذي أنشأه املعين بقضايا املساواة بني اجلو  التابع لالحتادعلى روابط و يقة وتعاون كبري، حسب االقتضاء، مع فريق املهام 

إطار األمانة العامة لالحتاد ومع فريق العمل املعين بقضايا املساواة بني اجلنسني التابع للجنة  يف 2013دورته لعام  يف جملإ االحتاد
، وتوحيد اجلهود من أجل االحتاد يف اجلنسني ملساواة بنيلتعميم ا النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية، من خالل الدعم املتبادل

النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا، وذلك هبدف بناء جمتمع  يف القضاء على أشكال عدم املساواة
 معلومات خال  من التمييز وقائم على املساواة؛

جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومتكني  يف بشأن دور االحتاد 2011دورته لعام  يف الذي اعتمده اجمللإ 1327لقرار ا ( و
 النساء والفتيات؛

 بشأن تعميم منظور املساواة بني اجلنسني 2012/24رقم  (ECOSOC)قرار اجمللإ االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة  ( ز
مجيع سياسات وبرامج منظومة األمم املتحدة، والذي رحب بوضع خطة عمل على مستوى منظومة األمم املتحدة ككل بشأن  يف

 ؛2(UNSWAP)املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

حول تنفيذ نتائج القمة، والذي أكد جمددا   (WSIS+10)العاملية جملتمع املعلومات احلدث الرفيع املستوى للقمة ديباجة بيان  ح(
علومات واالتصاالت جمتمع تكنولوجيا امل يف املرأةإدماج على أمهية تعزيز واحلفاظ على املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وضمان 

وتوصيات الفريق الرفيع  ،(UN-WOMEN)األمم املتحدة  يف حدياا  املعنية باملرأةوالية الوكالة املنشأة مراعاة العاملي الناشئ مع 
 ،1995 يف املؤمتر العاملي الرابع بشأن املرأة يف ، وإعالن بيجني ومنهاج العمل املعتمد2015 بعد املستوى لربنامج ما
 وإذ يالحظ

، والذي 2010يوليو  21 يف بشأن االتساق على نطاق املنظومة الذي اعت مد 64/289قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ( أ 
 واليتهالمرأة"، وتتمال لدة األمم املتحهيئة باسم "تعرف بشؤون املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، تعىن األمم املتحدة  يف هيئةأنشأ 
 ترويج املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛ يف
"خطة عمل لقياس املساواة بني اجلنسني ومتكني  2013أبريل  يف دمنظومة األمم املتحدة أي   يف أن جملإ الرؤساء التنفيذيني (ب
التواصل اليت تشكل و واالتصال أنشطة النشر والتنسيق  يف إطارها يف منظومة األمم املتحدة" اليت سيشارك االحتادعلى نطاق  املرأة

 جزءا  من االسرتاتيجية؛
  ع قدتلألمم املتحدة املعنية بوضع املرأة اليتالدورة اخلامسة واخلمسني للجنة التابعة  يف االستنتاجات املتفق عليها (ج
 ،هذه اجملاالت يف العلوم ومشاركتهنو تكنولوجيا ال، فيما يتعلق بوصول النساء والفتيات إىل التعليم والتدريب و 2011 مارس يف

                وإذ يالحظ أيضا  
هبدف  (GEM)املساواة بني اجلنسني وتعميمها أقر سياسة االحتاد من أجل الذي  2013رته لعام و د يف جملإ االحتادقرار  ( أ 

ني قضايا املساواة بني اجلنسني وتسخري قدرة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتمك يف جعل االحتاد منظمة ي قتدى هبا
 النساء والرجال؛

  

_______________ 
2 brochure.pdf-.org/~/media/Headquarters/Media/Stories/en/unswapWOMEN-UNhttp://www. 

http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Media/Stories/en/unswap-brochure.pdf
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جل حتديد خطة ناقشات وتبادل األفكار من أخطته االسرتاتيجية قضايا املساواة بني اجلنسني إلجراء امل يف أن االحتاد ي درج (ب
 ،وأهداف عمل ملموسة عرب املنظمة بأكملها مع مواعيد حمددة

 وإذ يعرتف
وضع  يف سياق جمتمع املعلومات واملعرفة، سيستفيد من مشاركة املرأة والرجل على قدم املساواة يف بأن اجملتمع ككل، خاصة أ ( 

 االتصاالت؛ على قدم املساواة إىل خدمات الوصول ويف السياسات واختاذ القرارات
يتجزأ  ال املساواة بني املرأة والرجل ومتكني املرأة، وجزء سبيل حتقيق يف أدوات (ICT) بأن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ب(

 أساسي؛ كل من الرجل واملرأة بشكلجمتمعات يساهم ويشارك فيها   إقامةمن عملية 
مج عمل إعالن مبادئ جنيف وخطة عمل جنيف والتزام تونإ وبرنا يف ملية جملتمع املعلومات، املتمالةبأن نتائج القمة العا ج(
ياق من أجل سد هذا الس يف بذل اجلهود يف مفهوم جمتمع املعلومات وأنه جيب االستمرار تعرض، بشأن جمتمع املعلومات تونإ

 اجلنسني؛ الفجوة الرقمية بني
ضمان احلاجة إىل حول تنفيذ نتائج القمة أعلن  (WSIS+10)العاملية جملتمع املعلومات املستوى للقمة احلدث الرفيع  أن بيانب ( د

 يع عمليات صنع القرار؛مج ويف مجيع جماالت اجملتمع يف أن يتيح جمتمع املعلومات متكني املرأة ومشاركتها الكاملة على قدم املساواة
 لطة صنع القرار مبابسيتمتعن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الالا  االتصاالت/جمال  يف بوجود عدد متزايد من النساء ( ه
اد من أجل  بإمكاهنن النهوض بأعمال االحتا الوزارات ذات الصلة واهليئات التنظيمية الوطنية ودوائر الصناعة، والال يف ذلك يف

كنولوجيا ا املعلومات واالتصاالت وتعزيز استعمال تتكنولوجياالتصاالت/ جمال يف تشجيع الفتيات على اختيار مسار وظيفي
 ؛والفتيات املعلومات واالتصاالت من أجل التمكني االجتماعي واالقتصادي للمرأة

واملهمشة  احلضريةو  املناطق الريفية يف النساء، مع اهتمام خاص باملرأةحاجة متزايدة إىل سد الفجوة الرقمية لتمكني  بوجود و (
 لقيود تقليدية تعزز التمييز، اليت ختضع

 وإذ يعرتف كذلك
 ر املساواة بني اجلنسنيمنظو  تعميمزيادة الوعي بأمهية  يف االحتاد أو بني الدول األعضاء، يف بالتقدم الذي مت حتقيقه، سواء أ ( 
 ليا، والعملمستوى اإلدارة العاالحتاد، خاصة على  يف مجيع برامج عمل االحتاد وزيادة عدد النساء العامالت من الفئة الفنية يف
 العامة؛ ماتفئة اخلد يف الفرص بني الرجال والنساء للوصول إىل الوظائف واألعمال تكافؤعلى حتقيق  نفسه الوقت يف
عقد والذي ي  اد الذي ينظمه االحت "جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الدويل للفتياتاليوم "النجاح الذي شهده ب ب(
 اخلميإ الرابع من شهر أبريل؛ يف سنويا  
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، كجائزة خاصة من االحتاد وهيئة مؤخرا   (GEM-TECH)التكنولوجيا جمال  يف بإطالق جائزة املساواة بني اجلنسني وتعميمها ج(
تكنولوجيا ال جم يف املساواة بني اجلنسني وتعميمها يف واألدوار النموذجيةتكرم األداء املتميز  (UN-WOMEN)للمرأة األمم املتحدة 

 املعلومات واالتصاالت؛
منظومة  يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/جمال املساواة بني اجلنسني و  يف باالهتمام الكبري بأعمال االحتاد ( د

واليت متنحها األمم املتحدة  (GEM-TECH)جمال التكنولوجيا  يف تعميم املساواة بني اجلنسني يف ومنها جائزة التميز املتحدة، األمم
 جمال املساواة بني اجلنسني، يف ملن يعد قدوة حيتذى هبامعا  واالحتاد 

 اعتباره يف وإذ يضع
 وأنشطةمن أجل وضع وتنفيذ مشاريع  ،(BDT) جهود مكتب تنمية االتصاالت سيما وال التقدم الذي أحرزه االحتاد، أ ( 

ذكاء إتستعمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التمكني االقتصادي واالجتماعي للمرأة والفتيات، وكذلك من أجل 
بني الدول  بالصالت القائمة بني مسائل املساواة بني اجلنسني وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت داخل االحتاد وفيماالوعي 

 القطاعات؛ األعضاء وأعضاء
 من أجل تعزيز هذه املساواة؛ اجلنسني بني مبسائل املساواةتائج اليت توصل إليها فريق العمل املعين الن ب(
طة جمال تقييإ االتصاالت، واستكشاف وجهات النظر واألنش يف الدراسة اليت أجراها قطاع تقييإ االتصاالت عن النساء (ج

قطاع مجيع أنشطة  يف ييإ االتصاالت، وحتديد درجة املشاركة الفعالة للمرأةقطاع تق يف املساواة بني اجلنسنيمنظور املتعلقة بتعميم 
 ،االحتاد يف تقييإ االتصاالت
 كذلك  وإذ يالحظ

وحتليل تأ ري االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على املساواة بني اجلنسني  يقوم االحتاد بدراسة إىل أناحلاجة  أ ( 
 ؛هلذه املسائلوتشجيع فهم أفضل اآل ار وتقييم هبذا الشأن وإجراء إحصاءات ومجع بيانات 

كنولوجيا قطاع االتصاالت/ت يف الدور الذي ينبغي أن ميارسه االحتاد بوضع مؤشرات تتصل باملساواة بني اجلنسني ب(
 وحيازهتااالت وجيات املعلومات واالتصالنفاذ إىل تكنول يف احلد من التفاوت يف اليت من شأهنا أن تسهم واالتصاالت املعلومات

 ؛تعميم منظور املساواة بني اجلنسني على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية ويف
رامج العمل وأنشطة ب ويف مجيع سياسات االحتاد يف منظور املساواة بني اجلنسنيتعميم احلاجة إىل مزيد من العمل لكفالة  ج(

 ؛االحتاد يف العمل واملؤمترات وورشان الدراسات والندوات نشر املعلومات واملنشورات وجل
وتوفري  ،ن مبكرةس يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/جمال  يف احلاجة إىل تعزيز مشاركة املرأة والفتيات د (

 ؛كينهنمت يف واملعرفةبشأن اجملاالت املطلوبة لضمان مسامهة جمتمع املعلومات  العامة ر السياسةيمدخالت لزيادة تطو 
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اجملاالت  يف احلاجة إىل أدوات وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتمكني النساء وتسهيل نفاذهن إىل سوق العمل ( ه
 غري التقليدية،
 يأخذ بعني االعتباروإذ 

إدارة وتنمية املوارد البشرية، اليت حتدد اإلجراءات  ( هلذا املؤمتر، بشأن2014بوسان،           املراج ع يف) 48التعديالت اليت أدخلت على القرار 
 االحتاد، يف لتسهيل تعيني النساء

 يشجع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات
حلكومات والقطاعني ا يف على اختاذ مزيد من اإلجراءات أو إجراءات جديدة، وتعزيز االلتزام بتعميم منظور املساواة بني اجلنسني 1

التصاالت تعلم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات وا يف من أجل تشجيع االبتكاروأوساط الصناعة األكادميية ئات واهلياخلاص والعام 
 النائية؛ على قدم املساواة لفائدة الرجال والنساء وتعزيز متكني النساء والفتيات مع تركيز خاص على املناطق الريفية واملناطق

التعيني واالستخدام  يف وممارساهتا، حسب االقتضاء، لكفالة تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأةعلى استعراض ومراجعة سياساهتا  2
 واإلنصاف؛ والتدريب والرتقية على أساس من العدل

االتصاالت ميدان االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات و  يف توظيف الرجال والنساء على قدم املساواةبناء القدرات و على تيسري  3
مية إدارات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واهليئات احلكومية والتنظي يف الوظائف العليا ذات املسؤوليةذلك  يف مبا

 اخلاص؛ القطاع ويف احلكومية الدوليةواملنظمات 
مجيع  يف املتصلة مبجتمع املعلومات لكفالة إدراج منظور املساواة بني اجلنسنيواسرتاتيجياهتا على استعراض سياساهتا  4

بني اجلنسني من أجل احلصول على فرص متساوية من خالل استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  التوازن، وتعزيز األنشطة
 ؛وحيازهتاواالتصاالت 

هذا  يف للعملهلن  إتاحة الفرصمبجال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و وزيادة اهتمام النساء والفتيات على تعزيز  5
 تعليم مدى احلياة؛وال والعايل أ ناء التعليم االبتدائي والاانويمع الرتكيز اخلاص على النساء والفتيات الريفيات، وذلك  ،الاجمل
اجملاالت ذات  يف علوم احلاسوب، واالعرتاف بإجنازات القيادات النسائية يف جذب املزيد من النساء والفتيات للدراسةعلى  6

 جماالت االبتكار؛ يف الصلة وخاصة
، وتعزيز ناهلأعمإلنشاء وتطوير تشجيع املزيد من النساء لالستفادة من فرص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على  7

 االقتصادي، نموال يف إمكانية املسامهة
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 يقـرر
ساواة بني مكتب تنمية االتصاالت، للنهوض بامل سيما وال                                                      مواصلة األعمال اليت يقوم هبا حاليا  االحتاد الدويل لالتصاالت، 1

ية باختاذ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل التوصاالتصاالت/ يف الرجل واملرأة لتعزيز دمج جوانب املساواة بني اجلنسني
االجتماعية واالقتصادية  ف                                                                                          تدابري بشأن اتباع سياسات وتطبيق برامج على الص عد الدولية واإلقليمية والوطنية بقصد حتسني الظرو 

 ؛3النامية البلدان يف سيما ال للمرأة،
يي يصبح االحتاد وتسيري أعماله، ثي والتوظيف فيهإدارة االحتاد  يف إعطاء أولوية عليا إلدماج سياسات املساواة بني اجلنسني 2

كنولوجيا تفادة من اإلمكانيات اليت توفرها تمن أجل االسذات الصلة املساواة بني اجلنسني واملبادئ قيم تنفيذ  يف منظمة رائدة
 ؛املعلومات واالتصاالت لتمكني الرجال والنساء على السواء

على اخلطط        عالوة   2016-2019للفرتة لالحتاد تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية واخلطة املالية  يف إدماج منظور املساواة بني اجلنسني 3
 ؛العامة التشغيلية ملكاتب االحتاد وأمانته

قضايا املساواة  االعتبار يف أن يقوم االحتاد جبمع ومعاجلة البيانات اإلحصائية املقدمة من البلدان وأن يضع مؤشرات تأخذ 4
، حيازهتاو بني اجلنسني وتسلط الضوء على اجتاهات القطاع، فضال  عن آ ار استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 ثيسب نوع اجلنإ،
 اجمللإيكلف 

                            ثييي يصبح االحتاد منظمة ي قتدى  (GEM)وتعميمها  االحتاد بشأن املساواة بني اجلنسنيلرصد سياسة بإيالء أولوية عالية  1
 هبا من حيي املساواة بني اجلنسني وتسخري قدرة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتمكني النساء والرجال؛

مبدأ املساواة بني ميم تعاملاضية والتوسع فيها واإلسراع بعملية  الاماينذت على مدى السنوات مبواصلة املبادرات اليت اخت 2
 مناصب يف املرأةعيني تلبناء القدرات وتشجيع         ضمانا   حدود املوارد احلالية بامليزانية، يف ، وذلكاالحتاد ككل يف واإلنصافاجلنسني 

 ؛عن طريق االنتخاب، مبا فيها مناصب االحتاد اليت يتم شغلها عليا
تأسيإ منصة باختاذ التدابري املناسبة ل ،بالتعاون الو يق مع املنظمات اإلقليمية ذات الصلة ،دراسة إمكانية قيام االحتادب 3

 إقليمية للنساء، مكرسة الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات،
  

_______________ 
 اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.                             تشمل أقل البلدان منوا  والدول   3
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 يكلف األمني العام
 شريةبرامج العمل وهنج اإلدارة وأنشطة تنمية املوارد الب يف بأن يواصل العمل على ضمان إدراج منظور املساواة بني اجلنسني 1
توزيع  ميمها اليت تبنيتنفيذ سياسة املساواة بني اجلنسني وتع يف                                                          االحتاد وأن يقدم تقريرا  سنويا  مكتوبا  إىل اجمللإ بشأن التقدم يف

انات من خالل بيوذلك  واجتماعاته مؤمترات االحتاد يف فئات النساء والرجال داخل االحتاد، وكذلك مشاركة النساء والرجال
 ؛                            إحصائية استنادا  إىل نوع اجلنإ

 معاجلتها بشأن اجملاالت ذات األولوية اليت يتعنيمجيع مسامهات االحتاد  يف بأن يكفل إدراج منظور املساواة بني اجلنسني 2
 ؛2015ملا بعد عام  املعلومات القمة العاملية جملتمعنتائج تنفيذ من أجل 

       وخاصة  االحتاد  يف تويل مناصب الفئة الفنية وخاصة املستويات العليا يف                                        بأن يويل اهتماما  خاصا  للتوازن بني اجلنسني 3
 املناصب العليا؛

راعاة التوزيع مؤهالت متساوية مع ممرشحني لديهم أن يعطي األولوية املناسبة للتوازن بني اجلنسني عند االختيار بني ب 4
 ؛النساء والرجالمن دستور االحتاد( والتوازن بني  154 اجلغرايف )الرقم

 على األقل عيني،  لي املرشحنيالتكل مرحلة من مراحل  يف تعديل إجراءات االحتاد اخلاصة بالتعيني لضمان أن يكون،ب 5
 ؛ذلكباملؤهلني واألكفاء ، إذا مسح عدد املرشحني                   باعتبار ذلك هدفا   من النساء ةالتالياملرحلة إىل ينتقلون الذين 

 ور املساواة بني اجلنسنيإدخال منظ يف حتقق من نتائج وتقدم                                                      بأن يقدم تقريرا  إىل مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل بشأن ما 6
 القرار؛ تنفيذ هذا ويف أعمال االحتاد يف
حال  يف          رأة، إال  مإبأن يتأكد من أن كل قائمة من قوائم االختيار املسبق املقدمة إىل األمني العام من أجل التعيني، تتضمن  7

 مرأة من املرشحني املؤهلني؛إعدم وجود 
 التابعة لالحتاد؛تشكيل اللجان النظامية  يف بأن يضمن التوازن بني اجلنسني 8
بأن يضع جائزة سنوية لتعميم املساواة بني اجلنسني من أجل أعضاء االحتاد لالعرتاف باإلسهامات واألمالة الفردية للقيادة  9

 لتشجيع املساواة بني اجلنسني؛وتكرميها 

 املساواة بني اجلنسني؛منظور بتنظيم دورة تدريبية جلميع املوظفني بشأن تعميم  10
دعم تعميم املساواة بني اجلنسني بالتعاون مع منظمات أخرى ذات صلة من خالل مبادرات خاصة  يف تمرارباالس 11

، اليت ينظمها االحتاد باالشرتاك مع هيئة األمم (GEM-TECH)جمال التكنولوجيا  يف مال جائزة تعميم املساواة بني اجلنسني
 ؛(UN-Women)املتحدة للمرأة 

 رى؛أخ لتعبئة املسامهات الطوعية هلذا الغرض من الدول األعضاء وأعضاء القطاعات وأي مصادربأن يبذل جهوده  12
نة من النساء والرجال ملناصب املسؤولني املنتخبني وأعضاء جلللرتشيحات بأن يشجع اإلدارات على إعطاء فرص متكافئة  13
 الراديو؛ لوائح
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 ت"؛واالتصاال جمال تكنولوجيا املعلومات يف القرار من النساء "الشبكة العاملية لصناعبالتشجيع على إطالق  14
 ؛واالتصاالت" جمال تكنولوجيا املعلومات يف مع الرتكيز على موضوع "املرأة والفتيات إىل العمل" على مدى عام، دعوة"باإلعالن عن  15
 والربامج السياسات عوض جمال يف والتعاون التنسيق لزيادة حماولة يف املتحدة لألمم العام األمنيعلم إىل  القرار يرفع هذابأن  16

 واستعماهلا لعريضا والنطاق واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل ينفذها االحتاد والربط بني النفاذ اليت واملشاريع
 ؛تماعية واالقتصاديةوتنميتهن االج والفتياتوالفتيات، وتشجيع املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء  النساء جانب من وامتالكها

 ،عمل على مستوى منظومة األمم املتحدة ككلالخطة  يف بأن يفي بالتزامات تقدمي التقارير على النحو املطلوب 17
 االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف

يوم الدويل بالاالحتاد وأعضاء قطاعاته  يف أوساط وكاالت األمم املتحدة األخرى والدول األعضاء يف بأن يواصل الرتويج 1
والذي  2011                                                     حيتفل به سنويا  يوم اخلميإ الرابع من شهر أبريل منذ عام جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي  يف للفتيات

ال جم يف                                                                                        ت دعى فيه شركات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملؤسسات األخرى اليت لديها دوائر تعمل
امعات جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واجل يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومؤسسات التدريب

                                                                                                             ومراكز البحوث ومجيع املؤسسات املتصلة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل تنظيم أنشطة للفتيات والشابات، فضال  
فتيات وزيادة إتاحة الالنساء و اهتمام وزيادة تعزيز نرتنت و/أو ورش عمل وخميمات يومية وخميمات صيفية من أجل عن التدريب عرب اإل

 ؛أ ناء التعليم االبتدائي والاانوي والعايل واالتصاالت تكنولوجيا املعلوماتاالتصاالت/جمال  يف للعملهلن الفرص 
عامل ثييي ميكنها مجيع أحناء ال يف ات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدينبتوجيه نداء للمنظمات املعنية باملرأة واملنظم 2

رب اإلنرتنت ع                                                     جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فضال  عن توفري التدريب  يف االنضمام إىل االحتفال باليوم الدويل للفتيات
 و/أو ورش عمل وخميمات يومية وغريها من األحداث؛

ن أجل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ماالتصاالت/إطار تشجيع استعمال  يف تنمية االتصاالتمبواصلة عمل مكتب  3
 الالزمةهارات ملامما يساعدهن على التصدي ألوجه التفاوت وتيسري اكتساب  والفتيات، للنساءالتمكني االجتماعي واالقتصادي 

 احلياة، يف
 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

 ممكن؛  مسامهات طوعية لالحتاد لتسهيل تنفيذ هذا القرار إىل أقصى حدإىل تقدمي 1
، رابع من شهر أبريلال ميإاخل يومجمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت"  يف "للفتيات الدويلاليوم ب                االحتفال سنويا  إىل  2

مع مكتب  "االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا جمال يف الفتيات من "أنشطة يوم املستفادةوالقيام كلما دعت احلاجة بتبادل الدروس 
جمال تكنولوجيا  يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وغريها من الشركات اليت لديها دوائر تعمل شركاتتنمية االتصاالت، ودعوة 
ومجيع  البحوث جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واجلامعات ومراكز يف التدريب مؤسساتاملعلومات واالتصاالت، و 

 للفتيات؛ املؤسسات ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل تنظيم يوم مفتوح
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تكنولوجيا ت/االتصاالإطار تشجيع استعمال  يف أعمال مكتب تنمية االتصاالت يف الة                             إىل تقدمي الدعم واملشاركة الفع   3
 والفتيات؛ واالجتماعي للمرأةاملعلومات واالتصاالت من أجل التمكني االقتصادي 

االت" الرامية جمال تكنولوجيا املعلومات واالتص يف "الشبكة العاملية لصناع القرار من النساءإطالق  يف الة                 إىل املشاركة الفع   4
نساء للإطار استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التمكني االجتماعي واالقتصادي  يف إىل تشجيع عمل االحتاد

مية والدولية، كات احلالية على املستويات الوطنية واإلقليبذلك من خالل إقامة شراكات وبناء عالقات تآزر بني الش يف مبا والفتيات
صاالت/تكنولوجيا املعلومات جمال االت يف املناصب العليا يف                                                           فضال  عن تعزيز االسرتاتيجيات الناجحة للنهوض بالتوازن بني اجلنسني

 اخلاص؛ طاعالق ويف ،االحتاد فيها ، مبااحلكومية الدولية ت واإلدارات واحلكومات واهليئات التنظيمية واملنظماتواالتصاال
 ية االتصاالتإطار جلان دراسات قطاع تنم يف املسائل قيد الدراسة يف تسليط الضوء على منظور املساواة بني اجلنسنيإىل  5

 وبرامج خطة عمل ديب؛
 استخدام خالل من نسنياجل بني املساواة تعزيز جمال يف بشأن الربامج التوجيهية واملبادئ الداخلية األدوات رتطوي مواصلة إىل 6

 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا
 املشاريع يف جلنسنيا بني املساواة مبدأ تعميم جمال يف كبرية  خربة لديهم الذين الصلة ذوي أصحاب املصلحة مع إىل التعاون 7

 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا استخدام على للنساء متخصص تدريب والربامج، بغية توفري
 املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت جمال يف والعمل الدراسة إىل الوصولللنساء والفتيات  يتسىن ثيييالالزم  الدعم تقدمي إىل 8

 هين؛امل تدريبهن تشجيع أو/و والتعلم التدريإ عمليات يف إدماجهن وحتبيذ الفرص إتاحة خالل من واالتصاالت،
 وتعزيز اجلنسني نيب املساواة عدم على التغلب يف تسهم اليت واملقرتحات واملشاريع الدراسات متويل تشجيع أو/و دعم إىل 9

 والفتيات؛ النساء لتمكني وتسخريها واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 .(GEM-TECH) تكنولوجياجمال ال يف اجلنسني بني تعميم املساواة جائزة واألفراد املنظمات من يستحق من برتشيح        سنويا   القيام إىل 10
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 71القـرار 

 2016-2019 للفترة حادلالت خطة االستراتي يةال
 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )

 اعتباره يف إذ يضع
 االسرتاتيجية؛ أحكام دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته بشأن السياسات واخلطط أ ( 

 ؛االحتاد أنشطة يف بشأن مشاركة أعضاء القطاعات االتفاقيةمن  19 املادة ب(
 أمهية التنسيق بني اخلطط االسرتاتيجية واملالية والتشغيلية( هلذا املؤمتر، الذي يؤكد 2014بوسان،           املراج ع يف) 72القرار  (ج

 حتقيق أهداف االحتاد وغاياته، يف                                باعتبار ذلك أساسا  لقياس التقدم
 وإذ يالحظ

     فضال   واالتصاالت، علوماتاالتصاالت/تكنولوجيا املبيئة  يف ظل التغري املستمر يف حتقيق أهدافه يف التحديات اليت يواجهها االحتاد
 هبذا القرار، 1امللحق  يف السياق اخلاص بوضع اخلطة االسرتاتيجية وتنفيذها، على النحو املبني عن

          وإذ ي قـر
 ؛2012-2015 الفرتة يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد يف باخلربة املكتسبة أ ( 

منظومة  يف بشأن التخطيط االسرتاتيجي (JIU) تقرير وحدة التفتيش املشرتكة التابعة لألمم املتحدة يف بالتوصيات الواردة ب(
 ؛2012 يف                      األمم املتحدة الذي ن شر

        املراج ع ) 5 باملقرر 1 امللحق يف                                                                    بأن التنسيق الفع ال بني اخلطة االسرتاتيجية واخلطة املالية، على النحو املبني ج(
ات املالية على خمتلف القطاعات مث على الغاي( هلذا املؤمتر، ميكن حتقيقه من خالل إعادة توزيع موارد اخلطة 2014 بوسان، يف

 هبذا القرار، 3 امللحق يف اخلطة االسرتاتيجية، على النحو املعروض يف واألهداف الواردة
 يقـرر

 ،هبذا القرار 2 امللحق يف الواردة 2016-2019اعتماد اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 
 يكلف األمني العام

رتاتيجية وتنفيذ إطار لنتائج االحتاد من أجل تنفيذ اخلطة االسبأن يعمد، بالتنسيق مع مديري املكاتب الاال ة، إىل وضع  1
 ؛(RBM)واإلدارة على أساس النتائج  (RBB)                                       (، تبعا  ملبادئ امليزنة على أساس النتائج 2)امللحق  2016-2019لالحتاد للفرتة 
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سنوية  مي تقارير مرحلية، إىل تقداالحتاد إطار تقاريره السنوية إىل جملإ ويف ي املكاتب الاال ةبالتنسيق مع مدير بأن يعمد،  2
ات بتعديل ذلك تقدمي توصي يف مبا حتقيق غاياته وأهدافه، يف وبشأن أداء االحتاد 2016-2019بشأن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 

 خالل: نو/أو نتيجة لتقييم األداء، خاصة مولوجيا املعلومات واالتصاالت بيئة االتصاالت/تكن يف ضوء التغريات يف اخلطة
 ؛والنتائج والنواتجباألهداف حتديي أجزاء اخلطة االسرتاتيجية املتعلقة  '1'
األفرقة                                                                                                     إدخال التعديالت الالزمة لضمان أن تسه ل اخلطة االسرتاتيجية تنفيذ رسالة االحتاد، مع مراعاة املقرتحات املقدمة من '2'

الرتكيز االسرتاتيجي  يف االستشارية املختصة للقطاعات وقرارات املؤمترات واجلمعيات اليت تعقدها القطاعات والتغيريات
 سياق احلدود املالية اليت وضعها مؤمتر املندوبني املفوضني؛ يف ألنشطة االحتاد

 البشرية؛ االحتاد؛ ووضع اخلطة االسرتاتيجية املناسبة للموارد يف كفالة الربط بني اخلطط االسرتاتيجية واملالية والتشغيلية '3'
الدول األعضاء بعد أن ينظر اجمللإ فيها، على أن حيي هذه الدول على نشرها بني  مجيعهذه التقارير على  بأن يوزع 3

 األنشطة، هذه يف اركتمن االتفاقية واليت ش 235 الرقم يف الكيانات واملنظمات املشار إليهاكذلك على أعضاء القطاعات و 
 يكلف اجمللإ

 إلطار نتائج االحتاد من أجل تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد جيري بعد ذلك من تطوير وتنفيذ باإلشراف على ما 1
 ؛(2 )امللحق 2016-2019 للفرتة

هبذا القرار،  2 امللحق يف الواردة 2016-2019باإلشراف على ما جيري بعد ذلك من تطوير وتنفيذ للخطة االسرتاتيجية للفرتة  2
 وتعديل اخلطة االسرتاتيجية عند اللزوم باالستناد إىل تقارير األمني العام؛

إىل مؤمتر املندوبني املفوضني القادم إىل جانب اخلطة االسرتاتيجية  2016-2019 بتقدمي تقييم لنتائج اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 3
 ،2020-2023 للفرتةاملقرتحة 

 يدعو الدول األعضاء
عملية  يف بشأن مسائل السياسة العامة والنواحي التنظيمية والتشغيلية واإلقليمي إىل اإلسهام بوجهات نظرها من املنظور الوطين

 أجل: الفرتة السابقة النعقاد مؤمتر املندوبني املفوضني القادم، من يف التخطيط االسرتاتيجي اليت يقوم هبا االحتاد
 االسرتاتيجية؛ ةتنفيذ اخلط يف صكوك االحتاد، بأن تتعاون معه يف حتقيق أهدافه املعروضة يف الية االحتادزيادة فع -
ة لتوفري خدمات ىن الوطني                     بيئة تتطور فيها الب   يف مواجهة التوقعات املتغرية لدى مجيع أعضائه يف مساعدة االحتاد -

 ،       ستمرا  م                                            االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تطورا  
 يدعو أعضاء القطاعات

 .ةاالستشاري وأفرقتها إليها بشأن خطة االحتاد االسرتاتيجية من خالل القطاعات اليت ينتمون تقدمي آرائهمإىل 
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 71بالقرار  1 ملحـقال

 2016-2019حاد للفترة لالت خطة االستراتي يةأساسية  ن ال معلومات

ودوره كوكالة متخصصة من وكاالت األمم  (ITU)                             تعريفا  باالحتاد الدويل لالتصاالتتشمل و يقة املعلومات األساسية هذه 
 .1القسم  يف ، ودور ورسالة قطاعات االحتاد وأجهزته احلاكمة، على النحو الوارد(UN) املتحدة

، وحيدد االجتاهات 2012-2015 الدروس املستفادة من تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 2القسم  يف ويعرض التقييم العام الوارد
فيما يتعلق باخلطة االسرتاتيجية  (ICT)االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  /قطاعالعامة الرئيسية اليت تشكل بيئة

 .2016-2019 للفرتة
                                                           حتليال  عن حالة كل قطاع من قطاعات االحتاد ويعرض دوره ومستقبله. 3ويقدم القسم 

 مقدمة 1
(، بتوصيل العامل. ولتحقيق هذا اهلدف، يعمل 1-2، الفقرتان 1االتفاقية والدستور )املادة  يف                             د، وفقا  ألهدافه املنصوص عليهايلتزم االحتا

 االحتاد على كفالة إدارة البنية التحتية لالتصاالت العاملية بسالسة وكفاءة لتمكني كل فرد من احلصول على فوائد االتصاالت/تكنولوجيا
التخفيف من حدة املخاطر اجلديدة. ويشرف االحتاد على ختصيص الطيف الدويل والتنسيق  يف واالتصاالت واملساعدةاملعلومات 

اآلراء بشأهنا؛ وجيري  يف الساتلي؛ ويعمل على وضع معايري جديدة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوصل إىل التوافق
 االحتاد. يف بيئة متكينية وتوفري مساعدة تقنية للدول األعضاءحتليالت للسياسات ويعمل على تطوير 

لنطاق ل                                                                                                              ويغطي عمل االحتاد، وفقا  ملا تقرره وتوجهه الدول األعضاء وأعضاء القطاعات، جمموعة كبرية من القضايا: من املعايري األساسية 
ومن الكبالت  رعة؛تنقلة العريضة النطاق العالية السالعريض إىل ختصيص الطيف؛ ومن تكنولوجيات النفاذ األساسية إىل االتصاالت امل

 ؛البحرية إىل األلياف البصرية لألرض؛ ومن روابط املوجات املتناهية الصغر إىل السواتل؛ ومن القدرة على النفاذ إىل الصحة اإللكرتونية
األكادميية  اهليئاتو عاون مع احلكومات والقطاع اخلاص االحتاد بالت يف ومن متكني املرأة إىل قابلية التشغيل البيين. ويساعد العمل املنجز

 واجملتمع املدين على كفالة التوصيلية الشاملة ذات الكفاءة للراديو واهلاتف والتلفزيون واإلنرتنت.

 2015 بعد  ام لما تحويلية خطة تنمية في المسا مة: المتحدة ا مم منظومة من       ج ءا   با تباره االتحاد 1.1

، والعمليات 2015 خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام يف                                                  املوعد النهائي لألهداف اإلمنائية لأللفية، واملضي قدما  مع اقرتاب 
صياغة إطار واحد للتنمية جيسد جمموعة  يف األمم املتحدة يف ، تشارك الدول األعضاء(SDG)املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة 
)التنمية االجتماعية؛ والتنمية  20عملية ريو+ يف بطريقة متوازنة األبعاد الاال ة للتنمية املستدامة احملددةمتماسكة من األهداف تدمج 
 االقتصادية؛ ومحاية البيئة(.

  



75 

التعجيل بالتقدم  يف ذلك النطاق العريض، ذات أمهية بالغة يف وتعترب االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا
نمية املستدامة. وهذه التكنولوجيات أساسية ألي سياسة إمنائية وأداة متكني رئيسية ألي خطة إمنائية على الصعيد التحنو حتقيق 

 1الوطين و/أو اإلقليمي و/أو العاملي.
يا جدفع التنمية العاملية لالتصاالت/تكنولو  يف أداة مهمة (WSIS)، كانت عملية القمة العاملية جملتمع املعلومات 2003ومنذ عام 

الة استمرار حصول إطار اسرتاتيجيته لتوصيل العامل، إىل كف يف . ويسعى االحتاد،العاملي لتنميةلربنامج ا                        املعلومات واالتصاالت دعما  
ملتحدة لكفالة اجملتمع الدويل والنهج اجلديد لألمم ا يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على االعرتاف الذي تستحقه

 املستدامة واملنصفة.التنمية 
جماالت من  يف ختطيطه وعمله االسرتاتيجي، يف                                                                        وكجزء من جهود األمم املتحدة، يلتزم االحتاد أيضا  بإدماج أولويات األمم املتحدة

قبيل املساواة بني اجلنسني والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة وسكان الريف وكبار السن والتخفيف من خماطر الكوارث، ضمن 
األعمال،  من بينها تنسيق ممارسات مجلة أمورعملية إصالح تتطلب  يف                                        اجملاالت. وتشارك منظومة األمم املتحدة أيضا   نغريها م
االعتبار هذه اجلهود واإلصالحات  يف . وتضع اسرتاتيجية االحتاد(RBM)تطبيق منهجية اإلدارة القائمة على النتائج  يف        وخاصة  

 العاملية ذات األولوية.

 القطا ات الحاكمة/دور ا ج  ة 2.1
ملندوبني املفوضني؛ اجمللإ، الذي يعمل بالنيابة عن مؤمتر ا مؤمتر املندوبني املفوضني، وهو اهليئة العليا لالحتاد؛ ب( ( يشمل االحتاد: أ

اإلقليمية لالتصاالت الراديوية ، ويشمل املؤمترات العاملية و (ITU-R)قطاع االتصاالت الراديوية  ( املؤمترات العاملية لالتصاالت؛ د ج(
، ويشمل اجلمعيات العاملية لتقييإ (ITU-T)قطاع تقييإ االتصاالت  ( ومجعيات االتصاالت الراديوية وجلنة لوائح الراديو؛ ه

وتعمل  األمانة العامة. ( ، ويشمل املؤمترات العاملية واإلقليمية لتنمية االتصاالت؛ ز(ITU-D)قطاع تنمية االتصاالت  ( االتصاالت؛ و
( كأمانة (BDT) ومكتب تنمية االتصاالت (TSB)ومكتب تقييإ االتصاالت  (BR)املكاتب الاال ة )مكتب االتصاالت الراديوية 

 لكل قطاع فردي من هذه القطاعات.

 لالتحاد الحاكمة ا ج  ة 1.2.1
 مؤتمر المندوبين المفوضين 1.1.2.1

يت تتخذ القرارات  إدارة شؤون االحتاد. ويعترب مؤمتر املندوبني املفوضني اهليئة العليا لالحتاد. وهو اهليئة اليتوىل مؤمتر املندوبني املفوضني
 اليت حتدد توجه االحتاد وأنشطته.

  

_______________ 
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 الم لس 2.1.2.1
لإ مجيع اخلطوات الالزمة الفرتة الفاصلة بني مؤمترات املندوبني املفوضني. ويتخذ اجمل يف يعمل اجمللإ بوصفه اهليئة احلاكمة لالحتاد

 لتيسري تنفيذ أحكام دستور االحتاد واتفاقيته ولوائحه اإلدارية )لوائح االتصاالت الدولية ولوائح الراديو( وقرارات مؤمترات املندوبني
ط السياساا  ي                                                                                            املفوضني وكذلك قرارات املؤمترات واالجتماعات األخرى لالحتاد حسب االقتضاء. ويقوم جملإ االحتاد أيضا  بالتخط

واالسرتاتيجي لالحتاد ويتوىل مسؤولية ضمان تسيري األعمال اليومية لالحتاد بسالسة وينسق برامج العمل ويعتمد امليزانيات ويراقب 
السياسات الواسعة جملال االتصاالت لضمان أن تستجيب أنشطة وسياسات  يف النظر يف الشؤون املالية والنفقات. ويتمال دوره

                                                                                            ات االحتاد متاما  لبيئة/قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الدينامية والسريعة التغري اآلن.واسرتاتيجي

 دور ورسالة قطا ات االتحاد 2.2.1
 (ITU-R) االتحاد في قطاع االتصاالت الراديوية 1.2.2.1

هي و  الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية على الصعيد العامليإدارة طيف  يف              دورا  حيويا   (ITU-R)يؤدي قطاع االتصاالت الراديوية 
من املوارد الطبيعية احملدودة اليت يتزايد الطلب عليها من جانب عدد كبري من اخلدمات مال اخلدمات الاابتة واملتنقلة واإلذاعية 

دمات ديد املوقع العاملية والرصد البيئية وخواألرصاد اجلوية وأنظمة حت واتصاالت الطوارئوخدمات اهلواة واألثياث الفضائية 
 الرب والبحر واجلو. يف االتصاالت اليت تكفل السالمة

 مجيع يف الراديوية دداتالرت  لطيف واالقتصادي والكفء واملنصف الرشيد االستعمال ضمان يف الراديوية االتصاالت قطاع رسالة وتتمال
املتعلقة  لتوصياتا واملوافقة على دراسات وإجراء الساتلية املدارات تستخدم اليت اتاخلدم ذلك يف مبا الراديوية، االتصاالت خدمات

 .باالتصاالت الراديوية
 (WRC)املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية 

 يوالراد لوائح استعراض املؤمترات هذه وظائف ومن. سنوات أربع إىل  الث كل  (WRC)الراديوية  لالتصاالت العاملية املؤمترات تعقد
 وتنقيحها األرض إىل لنسبةبا املستقرة وغري املستقرة الساتلية واملدارات الراديوية الرتددات طيف استعمال تنظم اليت الدولية واملعاهدة

 السابقة ؤمتراتامل توصيات اعتباره يف يضع الذي االحتاد جملإ حيدده أعمال جدول أساس على التنقيحات وتتم. الضرورة عند
 .الراديوية لالتصاالت
 (RA)الراديوية  االتصاالت مجعيات
 :يلي مبا معياتاجل وتقوم. عليها واملوافقة براجمها ووضع الراديوية االتصاالت دراسات تنظيم عن مسؤولة (RA)الراديوية  االتصاالت مجعيات

 الدراسات؛ جلان على األخرى واملسائل للمؤمتر التحضريية األعمال توزيع -
 االحتاد؛ مؤمترات هبا تتقدم اليت األخرى الطلبات على الرد -
 الراديوية؛ لالتصاالت القادمة العاملية املؤمترات أعمال جلدول مناسبة مواضيع اقرتاح -
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 وإصدارها؛ الدراسات جلان تعدها اليت القطاع ومسائل الراديوية االتصاالت قطاع توصيات على املوافقة -
 .احلاجة حسب دراسات جلان إنشاء أو وإلغاء الدراسات جلان برنامج وضع -

 (RRB)جلنة لوائح الراديو 
 وعلى قلةمست بصفة واجباهتم ويؤدون. املفوضني املندوبني مؤمتر يف (RRB) الراديو لوائح للجنة عشر اال ين األعضاء انتخاب يتم

 .التفرغ عدم أساس
 :وتقوم اللجنة مبا يلي

 وتسجيل لراديوا لوائح أحكام تطبيق يف الراديوية االتصاالت مكتب يستعملها اليت اإلجرائية، القواعد على املوافقة -
 األعضاء؛ الدول من املقدمة الرتدد ختصيصات

 إلجرائية؛ا والقواعد الراديو لوائح تطبيق خالل من حلها ميكن ال واليت املكتب إليها حييلها اليت املوضوعات معاجلة -
 أكار أو إدارة طلب لىع       بناء   املكتب هبا يقوم واليت املنتهية غري التداخل حاالت بشأن التحقيقات تقارير يف النظر -

 توصياهتا؛ وتضع
 الراديوية؛ االتصاالت ومجعيات الراديوية االتصاالت مؤمترات إىل املشورة تقدمي -
 الرتدد؛ ختصيصات بشأن الراديوية االتصاالت مكتب قرارات ضد الطعون يف النظر -
 .اجمللإ أو خمتص مؤمتر حيددها إضافية واجبات أي -

 جلان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية
تعد جلان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية، ومن بينها اللجنة اخلاصة، األسإ التقنية والتشغيلية والتنظيمية 

جتميع  (CPM) املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية. ويتوىل االجتماع التحضريي للمؤمتر تتخذهاواإلجرائية للقرارات اليت 
هذه األسإ. كما تعد جلان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية معايري دولية )توصيات( وتقارير وآراء وكتيبات 

 بشأن املسائل املتعلقة باالتصاالت الراديوية.
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 (RAG) الراديوية لالتصاالت االستشاري الفريق
األولويات والربامج  يستعرض 1)" يضطلع الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية مبا يلي:من االتفاقية،  11A             وفقا  للمادة 
 األفرقة األخرىو  املالية واالسرتاتيجيات املتعلقة جبمعيات االتصاالت الراديوية وجلان الدراسات واملسائلوالعمليات 

والتحضري ملؤمترات االتصاالت الراديوية، وأي أمور خاصة يعهد هبا إليه مؤمتر من مؤمترات االحتاد أو مجعية من مجعيات 
 حيقق مل اليت تاجملاال لتحديد السابقة، للفرتة التشغيلية اخلطة تنفيذ يستعرض (       مكررا   1 االتصاالت الراديوية أو اجمللإ؛

 التدابري ختاذا بشأن املشورة املدير إىل ويسدي حتقيقها، من يتمكن مل اليت أو اخلطة يف الواردة ألهدافا املكتب فيها
 ألعمال الالزمة التوجيهية اخلطوط يضع 3) ؛]...[ العمل برنامج تنفيذ يف احملرز التقدم يستعرض 2) الالزمة؛ التصحيحية

 التقييإ يئاته مع والتنسيق التعاون تعزيز        خصوصا   منها أمور لتحقيق الالزمة بالرتتيبات يوصي 4) الدراسات؛ جلان
 مدير على يعرضه         تقريرا   يعد 6)]...[  العامة؛ واألمانة االتصاالت تنمية وقطاع االتصاالت تقييإ قطاع ومع األخرى،
                          يعد تقريرا  جلمعية االتصاالت  7) أعاله؛ املوضحة النقاط بشأن املتخذة التدابري فيه        مبينا   الراديوية االتصاالت مكتب

 من هذه االتفاقية وحييله إىل املدير لعرضه على اجلمعية ]...[". 137A                                              الراديوية بشأن املسائل املسندة إليه وفقا  للرقم 

 (ITU-T) االتحاد في قطاع تقييس االتصاالت 2.2.2.1
 واحلكومات صاالتاالت صناعة ممالو فيه يعمل فريد عاملي حمفل توفري يف االحتاد يف (ITU-T) االتصاالت تقييإ رسالة قطاع تتمال

 االنفتاح هذه املعايري إىل ندمتييزية وتقوم على الطلب. وتست وغري البيين للتشغيل دولية قابلة معايري واستعمال وضع               معا  على تعزيز
 ميسورة بأسعار خدمات على احلصول من املستعملني     متك ن بيئة هتيئة أجل من وذلك املستعملني، احتياجات االعتبار يف وتأخذ
 على نفسه الوقت يف لوالعم ،*النامية البلدان يف         وخصوصا   عليها، تقوم اليت التكنولوجيا عن النظر بغض العامل أحناء مجيع يف

 .املعلومات معجملت العاملية القمة عنها تسفر اليت الصلة ذات والنواتج االتصاالت تقييإ قطاع أنشطة بني روابط إنشاء
 (WTSA)اجلمعية العاملية لتقييإ االتصاالت 

 أربع لك  اجلمعية مرة وجتتمع. وهيكله االتصاالت تقييإ لقطاع العام التوجه (WTSA)االتصاالت  لتقييإ العاملية اجلمعية حتدد
       وتعني   التالية األربع السنوات لفرتة املتوقعة عملها برامج على وتوافق الدراسات جلان وتشكل للقطاع العامة السياسة وحتدد سنوات
 .رؤسائها ونواب اللجان هذه رؤساء

  

_______________ 
 غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.                                                                    تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية   *
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 (TSAG)االتصاالت  لتقييإ االستشاري الفريق

 والربامج األولويات يستعرض 1)" :يلي مبا االتصاالت لتقييإ االستشاري الفريق يضطلعمن االتفاقية،  14A             وفقا  للمادة 
 اخلطة تنفيذ يستعرض (       مكررا   1 االتصاالت؛ تقييإ قطاع بأنشطة املتعلقة واالسرتاتيجيات املالية واملسائل والعمليات
 جلان ألعمال الالزمة التوجيهية اخلطوط يضع 3)]...[؛ تنفيذ برنامج العمل  يف ستعرض التقدم احملرزي 2)]...[؛  التشغيلية
 ذات األخرى اتاهليئ مع والتنسيق التعاون تعزيز        خصوصا   منها أمور لتحقيق الالزمة بالرتتيبات يوصي 4) الدراسات؛
 مدير على يعرضه         تقريرا   يعد 6)]...[؛  العامة؛ واألمانة االتصاالت تنمية وقطاع الراديوية االتصاالت قطاع ومع الصلة،
 يةالعامل اجلمعية على      ي عرض         تقريرا   يعد 7) أعاله؛ املوضحة النقاط بشأن املتخذة التدابري فيه        مبينا   االتصاالت تقييإ مكتب
 .]...[" إليه املسندة املسائل بشأن االتصاالت لتقييإ

 جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييإ االتصاالت
جتمع جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييإ االتصاالت خرباء من مجيع أحناء العامل لوضع معايري دولية معروفة بوصفها توصيات 

االت. وهي البنية التحتية العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتص يف تعمل كعناصر حمددة قطاع تقييإ االتصاالت اليت
                                                                                                  متك ن االتصاالت العاملية عن طريق ضمان التشغيل البيين لشبكات وأجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 البلدان. يف

 (ITU-D) االتحاد في قطاع تنمية االتصاالت 3.2.2.1
 تقنيةال املساعدة تقدمي جمال يف الدوليني والتضامن التعاون حفز يف (ITU-D)االتصاالت  تنمية لقطاع األساسية تتمال الرسالة
ويكلف قطاع  .النامية البلدان يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/معدات وشبكات االتصاالت وحتسني وتطوير واستحداث

 بتنفيذمعنية  منفذة الةوك                املتخصصة وأيضا   املتحدة من وكاالت األمم وكالة باعتباره املزدوجة االحتاد يةمسؤول تنمية االتصاالت بأداء
 املعلومات تكنولوجيا/صاالتاالت تنمية هبدف تيسري وتعزيز األخرى، التمويل ترتيبات أو اإلمنائية املتحدة األمم منظومة إطار يف مشاريع

 .واملساعدة التقين التعاون أنشطة تنسيقو  وتنظيم تقدمي خالل من واالتصاالت
 (WTDC)املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت 

جدول األعمال واملبادئ التوجيهية لقطاع تنمية االتصاالت لدورة السنوات األربع  (WTDC)حيدد املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 
مؤمترات  "التقدم احملرز" حنو حتقيق األهداف الشاملة وكفالة حتقيق الغايات. وتعملحني تستعرض املؤمترات اإلقليمية  يف التالية،

تنمية االتصاالت كمنتديات ملناقشة الفجوة الرقمية واالتصاالت والتنمية من قبل مجيع أصحاب املصلحة املشاركني واملعنيني بعمل 
ب تنمية ت باستعراض الربامج واملشاريع العديدة للقطاع وملكتقطاع تنمية االتصاالت. وباإلضافة إىل ذلك، تضطلع هذه املؤمترا

 تنفيذ املشاريع اجلديدة. يف . كما تقوم باإلبالغ عن النتائج والبدء(BDT) االتصاالت
 احلاضر واملستقبل. يف إقليمه لبحي ومناقشة احتياجاهتا ومشاريع القطاع يف وجيمع كل اجتماع إقليمي حتضريي البلدان الواقعة
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 (TDAG)لفريق االستشاري لتنمية االتصاالت ا

 والربامج األولويات يستعرض 1)" يضطلع الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت مبا يلي:من االتفاقية،  17A             وفقا  للمادة 
 اخلطة تنفيذ يستعرض (       مكررا   1 االتصاالت؛ تنمية قطاع بأنشطة املتعلقة واالسرتاتيجيات املالية واملسائل والعمليات
 حتقيقها، من يتمكن مل ليتا أو اخلطة يف احملددة األهداف املكتب فيها حيقق مل اليت اجملاالت لتحديد السابقة، للفرتة التشغيلية
 يضع 3)]...[؛  العمل برنامج تنفيذ يف احملرز التقدم يستعرض 2) الالزمة؛ التصحيحية التدابري اختاذ بشأن املشورة املدير إىل ويسدي
 والتنسيق اونالتع تعزيز        خصوصا   منها أمور لتحقيق الالزمة بالرتتيبات يوصي 4) الدراسات؛ جلان ألعمال الالزمة التوجيهية اخلطوط

]...[  ألخرى؛ا املعنية والتمويل التنمية مؤسسات ومع العامة، واألمانة االتصاالت تقييإ وقطاع الراديوية االتصاالت قطاع مع
 يعد (       مكررا   6 أعاله؛ حةاملوض النقاط بشأن املتخذة التدابري فيه        مبينا   االتصاالت تنمية مكتب مدير على يعرضه         تقريرا   يعد 6)

 املدير إىل وحييله االتفاقية هذه من 213A للرقم       وفقا   إليه املسندة املسائل بشأن االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر على      ي عرض         تقريرا  
 .]...[" املؤمتر على لعرضه

 جلان الدراسات التابعة لقطاع تنمية االتصاالت
حتليل و                                                                                                               دعما  خلطة تقاسم املعرفة وبناء القدرات ملكتب تنمية االتصاالت، تقوم جلان الدراسات التابعة لقطاع تنمية االتصاالت بدراسة 

نتا دراسات أولوية للبلدان النامية. وهناك جلمسائل حمددة تقوم على املهام بشأن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات 
 ألولويةا                                                                                                       تابعتان لقطاع تنمية االتصاالت وتوفران منتديا  حمايدا  للحكومات والصناعة واجلهات األكادميية ملعاجلة القضايا ذات

اين السيرب القضايا املتعلقة بالبيئة التمكينية واألمن  1 قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: تتناول جلنة الدراسات يف
القضايا املتصلة بالبنية التحتية  2 وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والقضايا املتصلة باإلنرتنت. وتتناول جلنة الدراسات

 .والتكيف مع تغري املناخ واتصاالت الطوارئللمعلومات واالتصاالت وتطوير التكنولوجيا 

 ا ن طة الم تركة بين القطا ات 4.2.2.1
                   يات ومؤمترات، وفقا  دتتنص قرارات مؤمترات املندوبني املفوضني ومقررات اجمللإ على أنشطة أخرى مشرتكة بني القطاعات ومن

 لوالية االحتاد.
 املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية

 تصاالت الدوليةحاالت استانائية، للوائح اال يف زئية، أو مبراجعة كليةجيوز ملؤمتر عاملي لالتصاالت الدولية أن يقوم مبراجعة ج
 يتناول أي مسألة أخرى ذات طابع عاملي تدخل ضمن اختصاصه وتتصل جبدول أعماله. وأن
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 التقييم العام 2
 وحيدد االجتاهات والتحديات الرئيسية اليت تواجه 2012-2015يستعرض التقييم العام بإجياز تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة 

هذا  يف ستقبل. ويراعىامل يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ستؤ ر على عمل االحتاد وتشكل مالحمه /قطاعبيئة
 على وجه اخلصوص أن: التحليل

 تشر بكارة.االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تنمو بقوة، وتتوفر وتن •
وجيب إيالء عناية  –حتديات عدم املساواة واالستبعاد تتزايد مع زيادة انتشار االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  •

 خاصة لسد الفجوة الرقمية وكفالة اإلدماج.
 ت.واالتصاالمنو واستعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  يف هناك خماطر وحتديات جديدة تظهر مع الزيادة •
التقارب حيدث على شىت املستويات ويؤدي إىل إزالة احلواجز بني القطاعات التكنولوجية املختلفة. ذلك أن  •

 قطاع/معدالت االبتكار، ويزداد انتشارها. وتزداد بيئة يف التكنولوجيات تتطور بسرعة، مع الزيادة السريعة
هبا                                                           ا . كما أن تطور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتقار االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعقيد

 لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. /القطاع املتغريسوف يؤ ر على البيئة املتغرية

 2015-2012للفترة  لالتحاد االستراتي ية الخطة لتنفيذ موج  استعراض 1.2
. 2012-2015 اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة 2010عام  يف (املكسيك)غواداالخارا  يف اعتمد مؤمتر املندوبني املفوضني

السرتاتيجية ا ، تيسري تنفيذ منهجية اإلدارة القائمة على النتائج وربط األهدافضمن أهداف أخرى                      و ضعت هذه اخلطة لتحقق،  وقد
 باألنشطة األساسية لالحتاد.

لالحتاد الفرصة للتقدم حنو الوفاء برسالته وحتقيق أهدافه. وميكن الرجوع إىل مراجعة شاملة  0152-2012وأتاحت اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 
 (.PP14/20 " )الو يقة2014-2011 "تقرير عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية وأنشطة االحتاد للفرتة يف 2014إىل  20112لنتائجها من 

 الدروس املستفادة
                                                                                                              استنادا  إىل حتليل تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية احلالية ومراجعة دقيقة ملمارسات املنظمات األخرى التابعة لألمم املتحدة، مت حتديد 

 على النحو التايل: 2016-2019التعديالت الرئيسية الالزمة للخطة االسرتاتيجية للفرتة 
  

_______________ 
                                         تقييم أنشطة االحتاد واإلبالغ عنها وفقا  هليكل  يف ، بالبدء2011            اعتبارا  من  2015-2012قررت إدارة االحتاد تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة   2

 اخلطة اجلديدة.
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الرؤية  يةصدر اخلطة االسرتاتيج يف                 جيب أن حتد د وتعلن ا ساسية: رؤية واحدة، ورسالة واحدة، وم مو ة واحدة من القيم •
 والرسالة املشرتكة لالحتاد والقيم األساسية اليت حتدد األولويات وتوجه عمليات اختاذ القرار.

مع  جيب أن يتبع التخطيط االسرتاتيجي والتخطيط التشغيلي نفإ اإلطار القائم على النتائج، إطار قوي قائم  ل  النتائ : •
 اختالف مستوى التفاصيل. ولغرس مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج، جيب أن تشمل عناصر إطار االحتاد القائمة على النتائج:

 وى االحتادعلى مستاسرتاتيجية ديد غايات مثة حاجة إىل حت االستراتي ية لالتحاد:والمقاصد الغايات  -
 لعامليةااملقاصد  تعملهم فيها القطاعات الاال ة، واملكاتب التابعة هلا، واألمانة العامة. وميكن أن اتس
توفري األسإ لاملعلومات واالتصاالت كمؤشرات إجناز على مستوى الغايات االسرتاتيجية، تكنولوجيا التصاالت/ل

 اخلطة االسرتاتيجية. لفرتةواملقاصد 
النتائج القطاعية واملشرتكة بني القطاعات من أجل حتقيق الغايات                     جيب أن حتد د األهداف و  النتائ :ا  داف و  -

 االسرتاتيجية لالحتاد.
ليت ا جيب حتديد املنتجات أو اخلدمات النهائية اليت يقدمها االحتاد واألنشطة املقابلة هلا :املقابلةالنوات  وا ن طة  -

إطار عملية التخطيط التشغيلية. وسوف يضمن ذلك التوافق املالئم  يف يتعني االضطالع هبا إلنتاجها وذلك
فرتة السنوات  يف الغايات االسرتاتيجية واألهداف/النواتج لالحتاد ويتيح الفرصة ألي إجراءات تصحيحية مع

 السريعة الت املالئمة اليت تتطلبها التغرياتاألربع للخطة االسرتاتيجية، مبا يتيح الفرصة إلجراء التعدي
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. بيئة/قطاع يف

املعايري  ووضع التشغيلي،و  االسرتاتيجي التخطيط بني الروابط لتعزيز مالئمة معايري جيب أن توضع :للتنفيذ واضحة معايير •
 .املختلفة االحتاد أنشطة بني األولويات لتحديد الالزمة

 ألي الفرصة إتاحةو  االسرتاتيجية اخلطة تنفيذ رصد حتسني من أجل مواصلة :النتائ   ل  القائمة اإلدارة من  ية تع ي  •
 :التالية األطر يزبتعز  ودعمه لالحتاد، شامل نتائج إطار يوضع جيب أن األربع، السنوات فرتة يف تصحيحية إجراءات

       أيضا   بل ،االحتاد فحسب بأنشطة يتعلق فيما األداء تقييم يف األداء إدارة إطار استعمالجيب  ال :ا داء إدارة إطار -
 االسرتاتيجية وذلك من خالل حتقيق األهداف العاملية الغاياتحتقيق  حنو احملرز التقدم تقييم يف

 لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
حتديد وحتليل وتقييم ومواجهة املخاطر اليت ميكن أن يكون  يف جيب استعمال إطار إدارة املخاطر إطار إدارة المخاطر: -

 من حدة املخاطر الواردة تدابري التخفيف يف سعيه حنو حتقيق غاياته وأهدافه. وجيب النظر يف هلا تأ ري على أداء االحتاد
 التشغيلية.اإلطار والتخطيط هلا وتنفيذها من خالل عملية التخطيط  يف
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 واالتصاالت المعلومات االتصاالت/ت نولوجيا /قطاعبيئة 2.2
لعمل واألعمال واحلياة جمال ا يف –                                                                             تؤدي االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فعليا  إىل تغيري كل أوجه احلياة احلدياة 

 2013 هاتف بنهاية عاممليار  6,8اهلواتف اخللوية  يف االشرتاكات                                                            االجتماعية والاقافية والرتفيه. ووفقا  لتقديرات االحتاد، بلغ عدد 
املائة. وبلغ عدد من لديهم القدرة  يف 96                                                                 نفإ عدد سكان كوكب األرض تقريبا ، ثييي أصبح معدل انتشار اهلاتف اخللوي  أو

. 2013 ص بنهاية عاممليار شخ 2,4على النفاذ إىل التلفزيون مخسة مليارات شخص. كما بلغ عدد مستخدمي اإلنرتنت 
وصيل املزيد مجيع مناطق العامل، مع ت يف البلدان يف وتواصل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة انتشارها

 واملزيد من األشخاص.

 نمو االتصاالت/ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطور ا 1.2.2
التطور  1                                                                 واالتصاالت بسرعة، كما أهنا أصبحت أكار انتشارا  وتغلغال . ويوضح الشكلتتطور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

جيا مستويات النفاذ ملختلف أنواع االتصاالت/تكنولو  يف العاملي لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أي الزيادة
توفر الدعم  ال ت مباابة بنية حتتية بالغة األمهية،املعلومات واالتصاالت على مدار العقد املاضي. وأصبحت هذه التكنولوجيا

                                                                                                           التصاالت املواطنني واملنظمات فحسب، بل أيضا  خلدمات متكاملة أخرى، مال توفري الطاقة والرعاية الصحية واخلدمات املالية.
مجيع  يف ضة النطاقملتنقلة العريواستمر منو اإلقبال على كل من اخلدمات الاابتة )السلكية( العريضة النطاق، وبصفة خاصة اخلدمات ا

ات خدمات الوقت الراهن  الث مرات عن اشرتاك يف خدمات االتصاالت املتنقلة العريضة النطاق يف أحناء العامل. وتزيد االشرتاكات
ال النطاق مت مليون(. وبالفعل، فإن خدمات االتصاالت املتنقلة العريضة 700مليار مقابل  2,1االتصاالت الاابتة العريضة النطاق )

 أدناه(، وتسهم 1 خدمة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تعكإ أعلى معدالت النمو على الصعيد العاملي )الشكل
 قدمه الصناعة.نوع اخلدمات الذي ت ويف استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستهالكها يف إحداث تغريات يف

 2003-2013. التطور العاملي لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 1الشكل 

 

  

 اهلواتف املتنقلة اخللوية يف االشرتاكات )أرقام تقديرية( 2003-2013التطور العالمي لت نولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 األسر اليت لديها إمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت

 نرتنتاألفراد املستخدمون لإل

 االشرتاكات النشطة للخدمات املتنقلة العريضة النطاق

 اهلواتف الاابتة يف االشرتاكات

 اخلدمات الاابتة )السلكية( العريضة النطاق يف االشرتاكات

 .أرقام تقديرية*مالحظة: 

كل 
ل

1
0

0
 

سرة
ص/أ

شخ
 

 .االتصاالت/ت نولوجيا المعلومات واالتصاالتالمصدر: قا دة بيانات االتحاد العالمية لمؤشرات 

96,2 

41,3 
38,8 

29,5 

16,5 
9,8 
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إريكسون بأن عدد  املستقبل. وعلى سبيل املاال، تتنبأ شركة يف النمو وستتزايد وتريهتا يف وسوف تستمر هذه املعدالت السريعة
خدمات  يف حني يتوقع وصول االشرتاكات يف ،2018مليارات ثيلول عام  4اهلواتف الذكية من املتوقع أن يتجاوز  يف االشرتاكات

 ويتوقع حمللون آخرون أن يتضاعف عدد االشرتاكات 2018.3عام  يف مليارات اشرتاك 7االتصاالت املتنقلة العريضة النطاق إىل 
         مليونا   864 إىل 2012 عام يف         مليونا   88اجليل الرابع عشرة أضعاف على الصعيد العاملي خالل مخإ سنوات، من  يف
 2017.4 عام يف

قطاع  يف ستمر ارتفاع اإليراداتيحجم احلركة والتطبيقات، من املتوقع أن  ويف عدد املستعملني يف ونتيجة للنمو
صة متزايدة صناعة على استعداد ألخذ حال يف                                                              تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عموما ، ولكن يبدو أن املشاركني اجلدداالتصاالت/

يصل  ام. ومن املرجح أن ينمو إمجايل اإليرادات اليت جينيها مشغلو االتصاالت التقليديون، على الرغم من أهنم قد يفقدون منها
بواسطة  (OTT) ديةغري التقليدمات اخللصاحل  مليار دوالر أمريكي( 479الصوت )ما ميال  خدمات جمموع إيرادات يف املائة يف 6,9 إىل

 مليار دوالر أمريكي 18جمال آخر و يق الصلة، بلغت قيمة سوق احلوسبة السحابية  ويف 2020.5ثيلول عام  بروتوكول اإلنرتنت،
يب احليز السحا يف                                       ومرد  ذلك كمية البيانات اهلائلة املختزنة 2013،1مليار دوالر ثيلول عام  32ويقدر أن تصل إىل  2011 عام يف

 7.متال  لاي حركة مراكز البيانات على صعيد العاملواليت 
زيتابايت( ثيلول هناية  1,4) (zettabyte)عتبة الزيتابايت ركة العاملية القائمة على بروتوكول اإلنرتنت تتجاوز احلأن  املتوقعومن 
ويبلغ عدد  8وسائط.الغنية بال والتدفق الفيديوي وغري ذلك من احملتويات بالدفعبتنويع خدمات التلفزيون  ة، مدفوع2017 عام

مليارات ساعة كل شهر، كما يبلغ عدد مقاطع احملتويات اليت جتري  4ساعات مشاهدة الفيديو على موقع يوتيوب أكار من 
مليون مستخدم  200مليون تغريدة كل يوم من حوايل  400                             مليار مقطع كل شهر، ويرس ل حنو  30مشاركتها على موقع فيسبوك 

 9نشط كل شهر.
            منوا  كبريا   (M2M) من املتوقع أن تنمو االتصاالت من آلة إىل آلةو ، بشكل سريع حقيقة واقعة (IoT) أصبحت إنرتنت األشياءو 
 . وسوف تسجل التلفزيونات واحلواسيب اللوحية واهلواتف الذكية ومنائط التواصل من آلة إىل آلة عرب اإلنرتنتاملستقبل القريب يف
املائة، على التوايل.  يف 86املائة و يف 119املائة و يف 116املائة و يف 42معدالت منو قدرها  2017جتارة األعمال ثيلول عام  يف

 2014.11 األجهزة السلكية ثيلول عام وسوف يتخطى حجم احلركة من األجهزة الالسلكية حجم احلركة من
  

_______________ 
 تقرير شركة إريكسون عن تنقلية احلركة.  3
 2013، فرباير Pyramid Researchالتوقعات الفصلية لبيانات اخلدمات املتنقلة لشركة   4
5  Emeka Obiodu and Jeremy Green (2012): The Future of Voice, OVUM 
1  power of Cloud: Driving  The Townes, Anthony Marshall and Robini Srivathsa (2012):-Saul Berman, Lynn Kesterson

business model innovation. IBM Global Business Services. 
 .(VNI)االحتاد ومؤشر شركة سيسكو بشأن إقامة الشبكات البصرية   7
 .2016-2011مؤشر شركة سيسكو بشأن إقامة الشبكات البصرية: التوقعات واملنهجية،   8
 .uteMcKinsey Global Instit ،Twitter ،Cisco ،Gartner ،EMC ،SAS ،IBM ،MEPTEC ،QASاملصادر:   9

 .2016-2011مؤشر شركة سيسكو بشأن إقامة الشبكات البصرية: التوقعات واملنهجية،   11
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         ب أشكاال  املعلوماتية كبرية احلجم، عالية السرعة، شديدة التنوع، اليت تتطلويستخدم مصطلح "البيانات الضخمة" لتعريف األصول 
ويقدر حجم  11.من معاجلة املعلومات ذات جدوى تكاليفية وتتسم باالبتكار من أجل حتسني الرؤية املتعمقة وعملية صنع القرار

. 2005 عام يف مرة عما كانت عليه 300ات وهي تزيد بأربعني زيتابايت من البيان 2020البيانات اليت سيتم استحدا ها ثيلول عام 
 كوينتيليون بايت كل يوم. وتقوم معظم الشركات  2,5الوقت الراهن مبقدار  يف ويقدر حجم البيانات اليت تستحدث كل يوم

علومات ضخمة متريابايت من البيانات على األقل. وحسب الصناعة واملنظمة، تضم البيانات ال 100الواليات املتحدة بتخزين  يف
من مصادر داخلية وخارجية متعددة مال املعامالت والوسائط االجتماعية وحمتوى املشاريع وأجهزة االستشعار واألجهزة املتنقلة. 

أن يصل عدد أجهزة املتابعة الصحية       ي قدرإكسابايت، و  150جمال الرعاية الصحية مبقدار  يف ، قدر حجم البيانات2011 وحىت عام
 2014.12 يف مليون جهاز 420اليت ميكن ارتداؤها إىل الالسلكية 

اذ إىل التنمية االجتماعية واالقتصادية، وذلك بتمكني النف يف وتسهم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل متزايد
كبرية منها، على   املعلومات وختزين كمياتأي وقت، باإلضافة إىل املعاجلة السريعة هلذه  ويف أي مكان يف املعلومات واخلدمات وتبادهلا

 حنو جيعل توفري اخلدمات العامة واخلاصة أكار فعالية وكفاءة وقدرة على النفاذ وبامن ميسور. كما تزيد االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
توفر عمليات احلوكمة. و  يف واالتصاالت من القدرة على النفاذ إىل األسواق وحتسن إدارة الكوارث وتيسر املشاركة الدميقراطية

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسائل ذات جدوى تكاليفية أعظم وتأ ري أكرب للمحافظة على الاقافة احمللية ودعمها.  
     اما  مت                                                                                                        كما أهنا ختفض تكلفة األنشطة االقتصادية واالجتماعية )ماال ، بأن حتل حمل خدمات النقل والربيد(، وتفتح فرص عمل جديدة

 توى(.باحمل اخلدمات القائمة على السحاب والتطبيقات واخلدمات املتنقلة وإسناد عمليات األعمال واألعمال ذات الصلة )مال
يي، بالغة األمهية العامل احلد يف شبكات وخدمات النطاق العريض، سيما ال وتعترب االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

يا االقتصاد الرقمي العاملي. وتدعم شبكات االتصاالت/تكنولوج يف ( وللقدرة التنافسية الوطنية1 بلدان )اإلطارللنمو االقتصادي لل
ذلك فحسب،  بلدان وقارات خمتلفة. وليإ يف املعلومات واالتصاالت والشبكات العريضة النطاق االتصاالت السريعة ذات الكفاءة

حد  يف املعلومات واالتصاالت جزء من قطاع التكنولوجيا املتقدمة عالية القيمة بل إن منتجات وخدمات االتصاالت/تكنولوجيا
بل وميكن أن حيافظ على سرعة منو اإليرادات.  13وهو القطاع الذي حيقق أسرع أشكال النمو فيما يتعلق بالتجارة الدولية، - ذاهتا

اعمة لتعزيز القدرة                              حد ذاهتا، فضال  عن كوهنا عوامل د يف         تصاديا                                                           وتعترب االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليوم قطاعا  اق
ات جديدة وتغذية النمو توليد مهار  يف قطاعات أخرى. وتعترب اخلدمات العريضة النطاق ذات أمهية بالغة يف التنافسية التكنولوجية

 دمات احلدياة.املالية إىل التعليم والرعاية الصحية واخلمن الزراعة إىل  – مجيع جوانب االقتصاد يف االقتصادي والتغري التكنولوجي

  

_______________ 
 التعريف من غارتنر.  11
 .McKinsey Global Institute ،Twitter ،Cisco ،Gartner ،EMC ،SAS ،IBM ،MEPTEC ،QASاملصادر:   12
 .2013: تقرير التجارة العاملية (2013)منظمة التجارة العاملية   13
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 التنمية الوطنية في : مسا مة االتصاالت/ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت1اإلطار 
بالنمو  لعلى أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وخاصة النفاذ السريع إىل اإلنرتنت، تعج 14تدل ثيوث البنك الدويل اليت يستشهد هبا بكارة

                                                                                      أقل البلدان منوا . ومن األمالة على أ ر االستفادة من االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: يف سيما ال االقتصادي،
 15ميكن أن يصل األ ر االقتصادي العاملي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل تريليونات الدوالرات األمريكية. 2025يقدر أنه ثيلول عام  •

تريليون دوالر أمريكي على الصعيد  10,8تريليون دوالر أمريكي و 3,7وسوف ترتاوح الفائدة االقتصادية السنوية لإلنرتنت املتنقل بني 
هدها األسواق الصاعدة إىل املستويات اليت تش يف . ومن احملتمل أن يؤدي رفع مستويات انتشار النطاق العريض2025العاملي ثيلول عام 

 11مليون وظيفة. 14-10 الناتج احمللي اإلمجايل وأن يستحدث يف مليار دوالر أمريكي 420-300ربية اآلن إىل إضافة أوروبا الغ
بأن التطبيقات الصحية املتوفرة من خالل النطاق العريض املتنقل سوف ختفض التكاليف،  17ويتنبأ تقرير أعدته جلنة النطاق العريض •

ية. ويقدر أن ، أو دعم الرعاية الوقائ       عن ب عدمن خالل املتابعة والتشخيص         عن ب عدقدمي الرعاية                             ماال  بإتاحة الفرصة لألطباء بت
وأن تنقذ مليون شخص من املوت  2017عام  يف مليار دوالر أمريكي 400الرعاية الصحية املتنقلة ميكن أن توفر للبلدان املتقدمة 

 18إفريقيا جنوب الصحراء. يف خالل مخإ سنوات
مليار فرد ليإ لديهم معامالت مصرفية على الصعيد العاملي. ومتال اخلدمات املالية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  2,5ويقدر أن هناك  •

 فرصة لدول كارية لتحقيق اإلدماج املايل للفقراء.
يتها على تكنولوجيات الويب من دخلها بسرعة تزيد املائة من ميزان يف 30، اليت تنفق أكار من (SME)وتزيد املشروعات الصغرية واملتوسطة  •

 19املائة. يف 10تسع مرات على املشاريع الصغرية واملتوسطة اليت تنفق أقل من 
طاع ق                                                                                                                      ومتال حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحدة من أكار وسائل معاجلة التحديات البيئية ابتكارا  وقدرة. وتشري التقديرات إىل أن  •

املائة من انبعا ات غازات االحتباس احلراري. غري أن االستعمال الذكي لتكنولوجيا  يف 2,5-2وجيا املعلومات واالتصاالت يسهم بنسبة تكنول
 21املائة. يف 25بنسبة تصل إىل  (GHG)الوقت نفسه، أن يقلل من انبعا ات غازات االحتباس احلراري  يف املعلومات واالتصاالت ميكن،

 متنوعة املصادر:
  

_______________ 
14  Qiang (2009) يف على النحو املشار إليه World Bank (2009): Information and Communications for Development 2009 
15  transform life, business, and the global economy” McKinsey Global Institute (2113): “Disruptive technologies: Advances that will 
 املرجع نفسه.  11
 : تعميم النطاق العريض.2013عام  يف : حالة النطاق العريض(2013)جلنة النطاق العريض   17
18  GSMA/PwC (2012): Touching Lives through Mobile Health: Assessment of the Global Market Opportunity 
19  McKinsey & Company (2009): Mobile broadband for the masses 
 : ربط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالعمل املناخي من أجل اقتصاد منخفض الكربون.: جسر النطاق العريض(2012)جلنة النطاق العريض   21
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  دم المساواة واالستبعاد الرقمي 2.2.2
 الف وة الرقمية 1.2.2.2

مليار  4,4تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا، فال يزال حوايل /االتصاالتالنفاذ إىل  يف على الرغم من هذا النمو السريع
املائة  يف 92يزال  ال                                العامل تقريبا . وباإلضافة إىل ذلك،أي حوايل  لاي سكان  - ميلكون النفاذ املنتظم إىل اإلنرتنت ال شخص
مليون شخص( غري قادرين على  890)واليت تؤوي حوايل  (LDC)                                          بلدا  حددهتا األمم املتحدة كأقل البلدان منوا   49 يف السكان من

البلدان النامية  يف باملائة من السكان 53                                              العامل وأعظمهما قيمة بصفة منتظمة. ونظرا  إىل أن  يف النفاذ إىل أكرب مكتبة وأكرب سوق
لسرعة املناطق الريفية، فإن التحدي املتعلق بتوفري البنية التحتية لتوصيل هؤالء الناس مجيعهم بشبكة اإلنرتنت عالية ا يف يعيشون
 للغاية. هائل

هي  جيا املعلومات واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومهارات تكنولو /االتصاالتواألهم من ذلك، هو أن شبكات 
الوقت الراهن على النفاذ  يف املستقبل. ولذلك، فإن  لاي سكان العامل غري قادرين يف األسإ الذي سيبىن عليها االقتصاد الرقمي

حجم الفجوة  2 طاراملستقبل. ويوضح اإل يف إىل املهارات الرقمية أو تطويرها، وهي املهارات اليت ستقرر القدرة التنافسية الوطنية
 النامي. بني العامل املتقدم والعامل
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 : تتبع الف وة الرقمية باستعمال مؤشر تنمية ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت2اإلطار 
 خدمات االتصاالت املتنقلة العريضة النطاق )الشكل األيسر( يف اإلطار: الفجوة الرقمية: االشرتاكات النشطة يف 1الشكل 

 االتصاالت الاابتة )السلكية( العريضة النطاق )الشكل األمين(وخدمات 

 

 املعلومات واالتصاالت، العاملي، وحسب مستوى التطورجمال تكنولوجيا  يف اإلطار: املؤشر العاملي للتنمية يف 2الشكل 

 
تكنولوجيا املعلومات /االتصاالتتطور  يف لالحتاد أداة مفيدة ملقارنة االختالفات (IDI)إن مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

شري حتليل ملؤشر قيمة واحدة. وي يف                                                                                         واالتصاالت ألنه، باعتباره مؤشرا  مركبا ، جيمع عدة مؤشرات لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
، كان متوسط قيمة مؤشر تنمية 2012عام  ويف تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل وجود فجوة كبرية بني العامل املتقدم والعامل النامي.

الوقت نفسه، فإن متوسط قيمة  ويف البلدان النامية. يف                                                 البلدان املتقدمة يزيد مبقدار الضعف متاما  عن املتوسط يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
البلدان  يف املائة يف 3,5                     املائة، مقارنة  بنسبة  يف 5,8البلدان النامية يزداد بوترية أسرع، مبعدل  يف مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تنقلة ونفاذ األسر إىل اهلواتف اخللوية امل يف جمال االشرتاكات يف حني بدأت البلدان املتقدمة تصل إىل مستويات التشبع، وخاصة ويف املتقدمة.
 للنمو. كبرية  تزال مستويات االنتشار فيها أقل بكاري، تتمتع بإمكانيات ال ت واالتصاالت، فإن البلدان النامية اليتتكنولوجيا املعلوما/االتصاالت
 الصادر عن االحتاد 2013املعلومات لعام  جمتمع تقرير قياس املصدر:
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 البلدان النامية
74,8 

29,5 

19,8 

27,2 

9,8 

6,1 

 .أرقام تقديرية*مالحظة: 
 .قا دة بيانات االتحاد العالمية لمؤشرات االتصاالت/ت نولوجيا المعلومات واالتصاالتالمصدر: 

 .أرقام تقديرية*مالحظة: 
 .المصدر: قا دة بيانات االتحاد العالمية لمؤشرات االتصاالت/ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت

 التغيير:
%4,8+ 

 التغيير:
%3,5+ 

 التغيير:
%5,8+ 

 العالم البلدان المتقدمة البلدان النامية
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 بين ال نسينالف وة الرقمية  2.2.2.2
تصاالت، حيي يفتقدن تكنولوجيا املعلومات واال/االتصاالت" فيما يتعلق باجلنسنيبني كاري من البلدان من "فجوة  يف تعاين النساء

                    العامل النامي هاتفا   يف النفاذ إىل املهارات ذات الصلة والتعليم والتكنولوجيا والشبكات ورأس املال. ويقل احتمال أن متلك املرأة
مل النامي، تقل نسبة النساء الالا  يستعملن اإلنرتنت عن الذكور العا ويف 21املائة عن نظريها من الذكور. يف 21             متنقال  بنسبة 

نرتنت ببطء بلدان كارية، يصلن إىل اإل يف العامل املتقدم(، مما يشري إىل أن النساء، يف املائة فقط يف 2املائة )مقابل  يف 16 بنسبة
ملهارات استعمال اإلنرتنت للنفاذ إىل املعلومات وتنمية اوقت متأخر عن الرجال. وهلذا آ ار خطرية على قدرة النساء على  ويف أكرب
        حاليا . جوداالقتصاد الرقمي املو  يف العمل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الالزمة للمشاركة/االتصاالتجمال  يف احليوية

 ومتكينهن من املشاركة الكاملة 22ية،مليون امرأة إضاف 300فوائد اخلدمات الالسلكية إىل بني اجلنسني إيصال ومن شأن سد الفجوة 
 املائة من جمموع النساء يف 37مليار مستخدم ) 1,3االقتصاد وحترير قدراهتن. ويبلغ عدد النساء من مستخدمي اإلنرتنت  يف
 بني ية الراهنةاملائة من جمموع الرجال(، أي أن الفجوة العامل يف 41مليار ) 1,5العامل( ويبلغ عدد الرجال املستخدمني لإلنرتنت  يف

ما،             ي تخذ إجراء مل وما 23مليون امرأة. 200اخنفاض عدد النساء املستخدمات لإلنرتنت ثيوايل  يف اإلنرتنت تتمال يف اجلنسني
غضون  الث سنوات. ويعود توصيل النساء  يف مليون 350جمال اإلنرتنت حوايل  يف بني اجلنسني سوف يبلغ حجم الفجوة العاملية

مليون امرأة وفتاة إضافية إىل عامل اإلنرتنت زيادة الناتج احمللي  600                  فيمكن ماال  بإدخال  - بفائدة للمجتمع ككلباإلنرتنت 
 24مليار دوالر أمريكي. 18-13اإلمجايل بقيم تصل إىل 

 االتصاالت/ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت وا شخاص ذوو اإل اقة 3.2.2.2
البلدان  يف املائة منهم يف 80املائة من سكان العامل( يعيش  يف 15العامل )أو حوايل  يف إلعاقةيوجد حوايل مليار شخص من ذوي ا

حني  يفو  تزال هذه اجملموعة الكبرية من األشخاص تواجه عوائق كبرية حتد من إدماجهم االجتماعي واالقتصادي. وال النامية.
 تزال توجد ال جيا أساسية لدعم احلياة املستقلة لألشخاص ذوي اإلعاقة،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تكنولو /االتصاالتأصبحت 

تكلفة التكنولوجيا وتكلفة  ذلك يف خفض التكلفة املرتفعة للتكنولوجيات املساعدة )مبا ( أ )حتديات كبرية يتعني مواجهتها، وهي: 
الت، املعلومات واالتصا تكنولوجيا/االتصاالتعدم نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل  التقييم والتدريب وخدمات الدعم(؛ )ب(

نولوجيا املعلومات تك/االتصاالتحمدودية توفر واستعمال  ج()باإلضافة إىل عدم وجود سياسات تعزز انتشار هذه التكنولوجيات؛ 
 25واالتصاالت بشكل عام.

  

_______________ 
21  GSMA/Cherie Blair Foundation for Women (2010) 
 : تعميم النطاق العريض.2013عام  يف : حالة النطاق العريض(2013)ق العريض جلنة النطا  22
 : وقائع وأرقام عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.(2013)االحتاد   23
 .2013شركة إنتل، تقرير "املرأة والويب"، يناير   24
الدورة الاامنة والستني  يف تماع الرفيع املستوى بشأن اإلعاقة والتنمية                                                           تقرير جتميعي عن مشاورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دعما  لالج  25

 حتقيق إطار إمنائي يشمل اإلعاقة. يف : إمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(2013)للجمعية العامة لألمم املتحدة 
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 االتالمخاطر والتحديات المصاحبة لنمو االتصاالت/ت نولوجيا المعلومات واالتص 3.2.2
 يبشر الدور املتنامي لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالكاري، غري أن تطور البيئة ياري بعض القضايا "اجلانبية".

                                                      االتصاالت حتقق مزايا هائلة، ولكنها ختلق أيضا  خماطر جديدة. يف وإلجنازات الكبرية

 االتصاالت/ت نولوجيا المعلومات واالتصاالتاستعمال  في بناء الثقة وا من 1.3.2.2
 لتعاونيةا الشبكات شهرة وزيادة احلكومية اخلدمات وتيسر اخلط على املالية واملعامالت اإللكرتونية حجم التجارة تزايد مع

.         رئيسيا        اغال  ش واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استعمال عند عليها واحلفاظ الاقة بناء واالجتماعية، سيظلل
 وإمكانية ار تيسرهااستمر  فإن جمتمعاتنا، ويف االقتصاد يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إدماج زيادة استمرار ومع

 وبالتعاون السيرباين منباأل النهوض ويبقى. واألفراد التجارية والشركات للحكومات بالنسبة أمهيتها ستتزايد وأمنها عليها االعتماد
 .الكبرية باألولوية يتسم       أمرا   اجملال هذا يف الدوليني والتنسيق

وهو رقم ميكن  21وتشري التقديرات إىل أن تكلفة نشاط اجلرائم السيربانية على املستوى العاملي قدرها تريليون دوالر أمريكي،
ل وعلى سبي – الزيادة يف ويستمر انتشار التهديدات 27                           ما مل حت د ث الشركات دفاعاهتا. 2020يتضاعف  الث مرات ثيلول عام  أن

يقل  ال شاف ماالعقد املاضي. وقد مت اكت يف ضارة جديدة كل يوم، وبوترية تزيد مئات املرات عنها برجمياتاملاال، يتم اكتشاف 
 2013.28عام  يف مليون برنامج ضار جديد 6,5 عن

من أن األشخاص  29املنتدى االقتصادي العاملي يف جريت معهم مقابالت         الذين أ  املائة من املديرين التنفيذين  يف 69وخيشى حوايل 
برية املتعددة شركاهتم. وتتوقع إحدى الشركات الك يف                                                                    الذين يهامجون مواقع اإلنرتنت سيظلون أكار تقدما  وكفاءة من آليات الدفاع

املائة من الشركات املشمولة بالدراسات  يف 40هجمة من اإلنرتنت كل يوم، وترى حوايل  000 10اجلنسيات أن تتعرض إىل 
 االستقصائية أن إنفاقها على الدفاعات "أقل مما ينبغي وبدرجة ملحوظة".

                                                                                                                   ويف الوقت الراهن، هناك انتقال من األشكال املعيارية للهجمات السيربانية واجلرائم املتصلة بذلك إىل أشكال أكار تعقيدا ، تستغل 
 إىل ذلك(. والشبكات االجتماعية، وما 2.0                                                    ماال : السحاب والبيانات الضخمة واملفتوحة وتطبيق الويبمناذج تكنولوجية جديدة، )

 /قطاعبيئة يف حماولتها مواكبة التطور السريع يف تزال البلدان حتاول كبح مجاح التهديدات الراهنة، ولذلك سوف جتد صعوبة وال
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت./االتصاالت

  

_______________ 
21  ic impact of cybercrime and cyber espionage, McAfee, Center for Strategic and International Studies (2013): The econom

July 2013 
27  World Economic Forum in collaboration with McKinsey & Company: Risk and Responsibility in a Hyperconnected 

World, January 2014 
28  Symantec Intelligence Report: January 2013 
29  Forum in collaboration with McKinsey & Company: Risk and Responsibility in a Hyperconnected World Economic 

World, January 2014 
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ن الصعب احلصول على توقعات مستقبلية بسبب طبيعة الفضاء السيرباين اليت تتسم بالدينامية والسيولة. غري أنه من الواضح وم
                                                                           تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يتناسب طرديا  مع منو وتطور املخاطر والتحديات ذات /االتصاالت /قطاعمنو وتطور بيئة أن

وجيا املعلومات تكنول/االتصاالتاستعمال  يف أو باألحرى بناء الاقة واألمن - من السيرباينالصلة باستعماهلا. ولذلك فإن األ
 سوف يبقى على رأس جداول األعمال الوطنية واإلقليمية والدولية. -واالتصاالت 

                          حماية ا شخاص ا كثر ضعفا   2.3.2.2
املائة  يف ال ون واالتصاالت. و  املعلومات لالتصاالت/تكنولوجيا        نشاطا   األكار املستعملون هم العامل أحناء مجيع يف إن الشباب

 املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت يف املتينة اخلربة )مصطلح مستخدم بكارة لوصف الشباب ذوي الرقميني" الشباب من "املواطنني من
أنه من املتوقع  31"2013ويبني تقرير "قياس جمتمع املعلومات لعام  .املعلومات( جملتمع احملركة القوة ميالون والذين واالتصاالت

ن غضون السنوات اخلمإ القادمة. ومع ذلك، فإن الشباب واألطفال معرضو  يف العامل النامي يف يتضاعف عدد املواطنني الرقميني أن
ت، خاصة إذا كان إعدادهم ملواجهة هذه تكنولوجيا املعلومات واالتصاال/االتصاالت                                   أيضا  ألشكال جديدة من املخاطر تطرحها 

رتنت، التشريع. ويواجه الشباب، وخاصة األطفال، جمموعة من املخاطر على اإلن يف تتوافر هلم احلماية الكافية وال                 التحديات ضعيفا  
 ية.اخلصوص منها األعمال اإلباحية لألطفال واستمالتهم والرتهيب عرب اإلنرتنت والتعرض للمحتوى الضار وانتهاك

عن أن مليون طفل تعرضوا للتحرش أو التهديد أو خضعوا ألشكال أخرى  Consumer Reportsوكشفت دراسة استقصائية جمللة 
املائة من املراهقني  يف 72. وتشري إحصاءات ودراسات أخرى إىل أن 312011عام  يف من الرتهيب عرب اإلنرتنت على فيسبوك

                                  ملفا  عاما  ميكن أن يشاهده أي شخص،  32املائة( يف 47ملف على شبكات التواصل االجتماعي. كما ميلك حوايل نصفهم ) هلم
 االجتماعي. حساباهتم على مواقع التواصل يف من إعدادات األمن واخلصوصية 33املائة فقط يف 15ومل يتأكد إال 

كني                                                              على اخلط على مكافحة املخاطر واحلد منها فحسب، بل تركز أيضا  على متتركز املبادرات احلدياة املعنية ثيماية الطفل  وال
 ماية الشاملة                                                                              املسؤولية املدنية واملسؤولية على اإلنرتنت وأخالقيا  باعتبارهم مواطنني رقميني. وحتتاج احل يف الشباب من املشاركة بفعالية

 احلكومية. ريشرتك فيه جمموعة متنوعة من القوى الفاعلة احلكومية وغواالستجابة للتمكني إىل هنج يقوم على تعدد أصحاب املصلحة ت
يجيات أمريكا الشمالية وأوروبا ومناطق من آسيا لفهم سلوك الطفل على اخلط وتنفيذ اسرتات يف                           ويف حني خ صصت استامارات كبرية

 لشباباحتياجات مستخدمي اإلنرتنت امعارفنا عن مواطن ضعف و  يف حلماية األطفال على اخلط، فال تزال هناك  غرات عديدة
                                 يزال انتشار اإلنرتنت فيها منخفضا . ال البلدان اليت يف سيما ال مناطق أخرى من العامل، يف

  

_______________ 
 .2013لعام  املعلومات جمتمع : قياس(2013)االحتاد   31
31  Consumer Reports Magazine survey June 2011 
32  erbullying, Sexting and Parental Controls. Cox Communications Teen Online Teen Online & Wireless Safety Survey: Cyb

and Wireless Safety Survey in Partnership with the National Center for Missing and Exploited Children, 2009. 
33  2011MacAfee Online Safety Study, -National Cyber Security Alliance (NCSA) 
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 االتصاالت/ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت وتغير المناخ 3.3.2.2
 كناتج فرعي للحياة الصناعية والتجارية.  (GHG)قضية تغري املناخ استمرار انبعا ات غازات االحتباس احلراري  يف من أهم املسائل

                إهنا تسهم أيضا  مواجهة تغري املناخ، ف يف                                           تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عامال  رئيسيا  /االتصاالتحني تعترب صناعة  ويف
  CO)2( طن من  اين أكسيد الكربون غيغا 1ت االحتباس احلراري على املستوى العاملي أو املائة من انبعا ات غازا يف 2,5 إىل 2 يف

املائة من انبعا ات  يف 40كل عام. ويقدر اخلرباء أن احلواسيب الشخصية وأجهزة املستخدم النهائي األخرى مسؤولة عن حوايل 
املائة  يف 24ني تولد شبكات االتصاالت ومراكز البيانات ح يف غازات االحتباس احلراري من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

                  الذي يشري أيضا  إىل  SMART(،34 (2020 2020 املائة من هذه االنبعا ات على التوايل. ويؤيد ذلك تقرير مسارت لعام يف 23و
املائة  يف 6,1تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كان قدره /االتصاالتمعدل منو انبعا ات غازات االحتباس احلراري من صناعة  أن
. وتشري 2020 إىل عام 2011 املائة من عام يف 3,8، على الرغم من أنه من املتوقع أن ينخفض إىل 2011إىل عام  2002عام  من

املائة من استهالك  يف 5      ال  عن إىل أن االستهالك املتصل بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت زاد فع (IEA) وكالة الطاقة الدولية
 2022 العاملي النهائي الشامل وميكن أن يتضاعف استهالك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشامل ثيلول عامالكهرباء 
 وباإلضافة إىل ذلك، تشري جامعة األمم املتحدة إىل أنه 2010.35عام  يف إىل  ال ة أضعاف املعدل 2030 عام يف ويصل
مليون طن  53مليون طن مرتي من املعدات الكهربائية واإللكرتونية ومت التخلص من  67األسواق  يف           وحده ط رحت 2013 عام يف

 مرتي من املخلفات اإللكرتونية على مستوى العامل.

 لالتصاالت/ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت /القطاع المتغيرالبيئة المتغيرة 4.2.2
السلكية والالسلكية القائمة كلها على بروتوكول اإلنرتنت، يؤدي التقارب  (NGN)كات اجليل التايل بسبب التطور والوصول إىل شب

الصناعات واهليئات  يف                                                                                        إىل حتويل قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويتيح فرصا  رئيسية وكذلك حتديات للمشغلني
ين الوطين والدويل. ويعيد التقارب تشكيل العالقات بني منصات التنظيمية وصناع السياسات على حد سواء على الصعيد

االتصاالت والوسائط اليت كانت مشتتة من قبل، مما يساعد على توفري خدمات رأسية مستقلة عرب منصات أفقية موحدة. ونتيجة 
تعددة والتطبيقات امللذلك، أصبحت منصات التكنولوجيا اليت كانت مقسمة من قبل )موجهة للخدمة( تدعم اآلن اخلدمات 

                                                                                                            للصوت والبيانات والفيديو. وميحو التقارب احلدود بني أسواق اخلدمات اليت كانت مستقلة من قبل وي ظهر احلاجة إىل استعراض 
لة نقذلك إعادة تعزيز قضايا السالمة العامة. وتتالشى احلدود بني اخلدمات الاابتة واملت يف أنظمة السياسات واللوائح التقليدية مبا

واخلطوط السلكية والالسلكية مع اجتاه االتصاالت حنو الشبكات اهلجني حيي تستطيع األجهزة التنقل بدون انقطاع وبسالسة 
 اخلدمة. يف من شبكة إىل أخرى دون أي توقف

  

_______________ 
34  SMART 2020: Enabling the low carbon economy in the information age 
35  off, January 2013-International Energy Agency: Powering down to save energy need not be a turn 
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 ،(IoT) ل وإنرتنت األشياءقتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مال اجلمع بني اإلنرتنت املتن/االتصاالت يف                         وي بش ر بالتطورات اجلديدة
الواقع، فإن ظهور األجهزة والشبكات واخلدمات والتطبيقات  ويف 31باعتبارها من أكار تكنولوجيات العقد القادم إ ارة للمشاكل.

                                                              الرقمية اجلديدة ميال تغريا  عميقا  يعيد تشكيل الصناعات الرئيسية.
ة لذلك، أصبحت التكنولوجيات واألسواق. ونتيج يف وتعكإ التغرياتوتقوم البلدان بتحديي وتعديل سياساهتا لتستوعب 

 37لقطاعاتل السياسات الوطنية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تركز بشكل متزايد على االعتبارات الشاملة
 (.2 )الشكل

 واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات /االتصاالتجمال  يف سياسات البلدان يف . التطور2الشكل 
 1997-2013مع مرور الوقت، 

 
 العريض للنطاق الوطنية اخلطط : التخطيط من أجل التقدم؛ ما سبب أمهية(2013)جلنة النطاق العريض  املصدر:

                    ملستهلك أكار تعقيدا  ا حلماية املتزايدة واحلاجة السوق يف اجلديدة السلوك ألمناط لالستجابة مناسبة تنظيمية أدوات وأصبح اعتماد
 نفإ يف اآلن تعمل خذتأ متعددة فاعلة جهات أن         تعقيدا ، املسألة يزيد ومما. اليوم التقارب بيئة يف للهيئات التنظيمية بالنسبة
 جهات مع ليديونالتق االتصاالت مشغلو يتنافإ ال      ماال ، الصوتية اخلدمات توفري وعند. خمتلفة أنظمة ظل يف ولكن األسواق
 هاتج مع       أيضا   يتنافسون وإمنا الكبلية، اخلدمات ومشغلي (ISP)اإلنرتنت  خدمات مقدمي مال فحسب، متجاورة أسواق يف فاعلة
 .(OTT) غري التقليدية اخلدمات قبيل من والتطبيقات احملتوى       مور دي مال األعلى، الطبقات يف فاعلة

  

_______________ 
31  transform life, business, and the global  McKinsey Global Institute (2013): Disruptive technologies: Advances that will

economy 
 ،2011 لعام 2.0 الرقمية واسرتاتيجية إكوادور ،2011 لعام التشيكية اجلمهورية يف واخلطة الرقمية ،2004 لعام الرقمية شيلي خطة األمالة تشمل  37

 التجديد عمل وخطة ،2006 لعام اليونان يف الرقمية واالسرتاتيجية ،2011 لعام غابون يف واخلطة الرقمية ،2010 لعام فرنسا يف الرقمية واخلطة
وخطة  الرقمية،      ع مان واسرتاتيجية ،2011 لعام املكسيك يف واخلطة الرقمية ،2010 لعام إيطاليا يف الرقمية واخلطة ،2010 هنغاريا لعام يف الرقمي
 .2008-2010 للفرتة أوروغواي يف واخلطة الرقمية ،2005 لعام املتحدة اململكة
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 التنظيمية اهليئات أن تعين اعات،القط بني ومشرتكة متغلغلة حتتية بنية بوصفها واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت وطبيعة
 بشكل         تارخييا   كونتت اليت للتنظيم، التقليدية النماذج تتجاوز ألن اليوم مضطرة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت

 النفاذ حتقيق سبيل يف والتقدم املستهلكني مصاحل ومحاية العادلة املنافسة وضمان واخلدمات الشبكات إىل النفاذ تنظيم من رئيسي
 نطاق يف البيئةو  واخلصوصية البيانات ومحاية السيرباين اخلدمات اإللكرتونية واألمن قضايا دخلت األخرية، اآلونة ويف .الشامل

 لتجاريةا املعامالت وإجراء للتواصل اإلنرتنت عرب واخلدمات التطبيقات استعمال زيادة شأن ومن 38.التنظيمية اهليئات اختصاص
 الواجهة حنو تدفع أن (املتنقلة املصرفية اخلدمات من وغريه اإللكرتوين والدفع السحابية واخلدمات االجتماعية اإلعالم وسائط مال)

 .اجلديدة التنظيمية القضايا من طائفة
تشغيل  انللغاية، على اهليئات التنظيمية إن تنظر فيما إذا كانت مزودة مبا فيه الكفاية مبا يسمح هلا بضم الدينامية الرقمية البيئة هذه ويف

عمل  فرص ضمان على للمساعدة إضافية تدابري اختاذ ينبغي كان  إذا ما حتدد أن       أيضا   عليها األسواق بطريقة مناسبة. ويتعني
كيفية   ما خيصاعتماد سياسات واضحة في يتعني ختصيص أموال عامة، ينبغي وحياما ذلك، إىل وباإلضافة. املشغلني بني متكافئة

 .استعمال هذه األموال
 حنو التحرك وماتكاحل بعض واصلت املتغرية، واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت /قطاعبيئة مع التكيف إىل        وسعيا  
 االتصاالت االتتغطي خمتلف جم مستقلة متعددة تنظيمية هيئات دمج يف النظر خالل من والتنظيمية املؤسسية بنيتها إصالح
 39.واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت هيئات متقاربة يف واإلذاعة

ن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أصبحت عابرة للحدود وبدو /االتصاالت شبكات عرب تقدم اليت اخلدمات ومبا أن العديد من
كل مواطين   فادةإمكانية است                   سيظل أساسيا  لضمان والدويل اإلقليمي وعلى املستويني احلدود عرب التعاون تعزيز حدود اآلن، فإن

 .مكان وزمان أي يف معقولة بتكلفة واآلمن املأمون النفاذ من العامل
 البيئة مع يفالتك أجل من واالتصاالت املعلومات لالتصاالت/تكنولوجيا القائمة التنظيمية واألطر السياسات ويعد استعراض

ج لوضع املصلحة أصحاب من العديد مع التنسيق تتطلب مستمرة عملية التغري السريعة الرقمية  وتأمني اجتذاب أجل نم تطلعية    هن 
 .إليها احلاجة تدعو تزال ال اليت الشبكات يف ومستدامة ضخمة استامارات

  

_______________ 
 العريض. النطاق لعامل الذكي : التنظيم2012االتصاالت لعام  يف : اجتاهات اإلصالح(2012)االحتاد   38
 متقاربة. بيئة يف املستهلك ومحاية : التنظيم(2013)االحتاد   39
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 وتضطلع منظمات دولية خمتلفة ومنظمات غري حكومية واجملتمع املدين وشركات متعددة اجلنسيات وهيئات أكادميية ومؤسسات بدور
مات                                                                                       اليت تزداد تعقيدا  لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وهتدف اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلو  /هذا القطاعهذه البيئة يف

جيا املعلومات تكنولو /االتصاالت                                                               جمموعة البنك الدويل، ماال ، إىل مساعدة البلدان النامية على استعمال  يف واالتصاالت اجلديدة
وميكن أن تسهم  41اإلنتاجية وحتسني القدرة التنافسية. يف ية وزيادة االبتكارات واملكاسبواالتصاالت لتحويل تقدمي اخلدمات األساس

البيئة  يف مبادرات جديدة أخرى مال الشراكات بني القطاعني العام واخلاص وبني أصحاب املصلحة املتعددين بشكل ملموس
ة القائمة واجلديدة . ولذلك، فإن التعاون بني القوى املؤ رة املختلفتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/التصاالتل /القطاع املتغرياملتغرية

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت./االتصاالت /قطاع                          سوف يكون مهما  ملستقبل بيئة

 تحليل الحالة لقطا ات االتحاد 3
 تحليل حالة قطاع االتصاالت الراديوية 1.3

 باالقرتان الدولية اديويةالر  االتصاالت عامل يف واملعقدة السريعة التغريات مواكبة هو الراديوية االتصاالت قطاع أمام األكرب إن التحدي
 بوجه ألعضاءا واحتياجات خاص بوجه اإلذاعية واخلدمات الراديوية االتصاالت صناعة باحتياجات املناسب الوقت يف الوفاء مع
 ينبغي ات،واخلدم املنتجات على األعضاء جانب من مضى وقت أي عن الطلب زيادة مع مستمرة تغريات تشهد بيئة ويف .عام

 .التحديات هذه ملواجهة اإلمكان بقدر           ومتجاوبا            متوائما   سيظل أنه يضمن أن للقطاع
 الراديوية الرتددات طيف من املوارد إدارة طريق عن متكينية بيئة الراديوية ببناء االتصاالت قطاع يلتزم االحتاد، دستور من 1 باملادة       وعمال  
 التعاون من رفيع ىمستو  إىل حتتاج الساتلية واملدارات الرتددات من للموارد العاملية اإلدارة أن إىل        ونظرا  . الساتلية واملدارات الدولية
 اتفاقات برامإل الالزمة املعقدة الدولية احلكومية املفاوضات تسهيل الراديوية االتصاالت لقطاع األساسية املهام من فإن الدويل،
 اخلدمات أجل من ملعتمدةا واإلقليمية العاملية اخلطط ويف الراديو لوائح يف االتفاقات هذه وتتجسد. سيادة ذات دول بني         قانونا   ملزمة

 .املختلفة األرض وخدمات الفضائية
 العاملي االقتصاد تنميةل متزايدة أمهية وذات حامسة تعترب اليت الفضائية واخلدمات األرض خدمات الراديوية االتصاالت جمال ويتناول

 معايري وتغطي. قاتالتطبي من ضخم عدد يف الالسلكية األنظمة استعمال يف هائلة زيادة العامل ويشهد. والعشرين احلادي القرن يف
 كمنصة         دائما   تعملوس - بأكمله العاملية االتصاالت إطار( القطاع توصيات يف املتضمنة مال تلك) الدولية الراديوية االتصاالت

 .اجلديدة الالسلكية التطبيقات من كامل  لنطاق
 وإشارات نقلةاملت واالتصاالت الساتلية واخلدمات للطريان        عن ب عد والتحكم القياس أنظمة الراديوية االتصاالت جمال يضم كما

 .واكتشافها الطبيعية بالكوارث والتنبؤ اجلوية األرصاد وسواتل الرقمية واإلذاعة البحر يف والسالمة االستغا ة
  

_______________ 
41  The World Bank Group (2012): ICT for Greater Development Impact, Sector Strategy 
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 مهام صميم يف يقع أمر منشورات من هبا يرتبط وما واألرضية الفضائية التبليغ بطاقات تسجيل فإن الراديو لوائح أحكام مع        ومتشيا  
 .الراديوية االتصاالت قطاع
 وستمال الكوارث حاالت يف واإلغا ة التخفيف عمليات يف املستعملة الراديوية االتصاالت أنظمة تطوير مواصلة إىل احلاجة تزايدت ولقد
 الراديوية التصاالتا خدمات جوانب وتشمل. الكوارث إدارة مراحل كل يف       حامسا          عنصرا   االتصاالت وتعد. املستقبل يف         رئيسيا         حتديا  
 .ةواإلغا  واإلنذار واكتشافها بالكوارث التنبؤ ،أخرى أمور ضمن بالكوارث، املرتبطة الطوارئ حاالت يف
 خمتلف) االتواالتص املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استعمال على الراديوية االتصاالت قطاع عمل يركز املناخ، تغري جمال ويف

 والزالزل الرعدية والعواصف داريةامل واألعاصري باألعاصري والتنبؤ واملناخ الطقإ تغري مراقبة يف (واالتصاالت الراديو وجتهيزات تكنولوجيات
 .وطأهتا من والتخفيف واستشعارها وغريها اإلنسان فيها يتسبب اليت والكوارث التسونامي وموجات
 مال القطاع يف صلحةامل أصحاب على سيتعني الدراسات، وجلان الراديوية لالتصاالت العاملية باملؤمترات املرتبطة العمليات خالل ومن

 واملكاتب الدولية تواملنظما والصناعية العلمية واهليئات واملصنعني واخلاص العام من القطاعني االتصاالت ومشغلي احلكومية اهليئات
 احملدودة املوارد ستعمالال وفعالية رثيية السبل أكار بشأن قرارات اختاذ يف االستمرار وغريها، التقنية واملعاهد واجلامعات االستشارية

 العاملي االقتصاد تنميةل بالنسبة متزايدة اقتصادية قيمة له وسيكون       حامسا   سيكون أمر وهو الساتلية واملدارات الراديوية الرتددات طيف من
 .والعشرين احلادي القرن يف

 ويتعني على قطاع االتصاالت الراديوية، عند تنفيذه ألنشطته حتقيق التوازن املالئم:
 اجة إىل املرونةلبيين وقابلية التشغيل البيين( واحلبني احلاجة إىل التنسيق العاملي )لالستفادة من وفورات احلجم والتوصيل ا -

 ختصيص الطيف؛ يف
بني احلاجة إىل استيعاب األنظمة والتطبيقات والتكنولوجيات اجلديدة عند ظهورها واحلاجة إىل محاية خدمات االتصاالت  -

 الراديوية القائمة.

 T)-(ITUتحليل حالة قطاع تقييس االتصاالت  2.3

 .التطور وسريعة ومعقدة تنافسية إيكولوجية ومنظومة بيئة يف االتصاالت تقييإ قطاع يعمل
 واالنفتاح العاملية يةالتوصيل مبادئ مع يتماشى مبا بسرعة توضع ثييي الطلب وحيكمها اجلودة عالية دولية معايري إىل حاجة وهناك

 جديدة وتطبيقات خدمات تيحت الظهور يف آخذة رئيسية تكنولوجيات وهناك. واألمن البيين التشغيل وقابلية واملو وقية وميسورية السعر
 .االتصاالت تقييإ قطاع أعمال يف مراعاهتا ينبغي التكنولوجيات وهذه املعلومات، جمتمع بناء على وتساعد
 وزيادة يةاألكادمي واجلهات الصناعة دوائر من جدد أعضاء جذب القطاع يف احلاليني األعضاء على احلفاظ جانب إىل ويتعني
 "(.التقييسية الفجوة سد)" التقييإ عملية يف النامية البلدان إشراك
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ولتحقيق  ية تضارب األعماللتدن         أساسيا         أمرا   املعنية واحملافل االحتادات من وغريها األخرى التقييإ هيئات مع والتآزر التعاون ويعترب
 .االحتاد خارج املوجودة تاخلربا الستيعاب وكذلك بكفاءة، املوارد استعمال
 .العاملي الصعيد على القطاع ألنشطة         متجددا          إطارا   األخرى هي ستحدد الدولية االتصاالت لوائح مراجعة أن كما

 D)-(ITUتحليل حالة قطاع تنمية االتصاالت  3.3

 للنمو سيالرئي احملرك هي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت بأن العامل حول احلكومات من متزايد اعرتاف هناك
 أحناء مجيع يف االتواالتص املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت ولفرتة طويلة، كانت مواصلة تنمية. االجتماعية التنميةو  االقتصادي

 السنوات يف ةيويح أكار أصبحت ولكنها، هذا اجملال يف املتحدة املتخصصة األمم وكالة باعتباره، االحتاد عمل صميم يف العامل
 جوانب من جانب كل يف واالتصاالت املعلومات لالتصاالت/تكنولوجيا         أساسيا         دورا   التكنولوجية التطورات أعطت عندما األخرية
 .األخرى للقطاعات ةرئيسي ركيزة ولكنها، ذاهتا حد يف غاية جمرد ليست واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالتو . اإلنسان حياة
 العاملية القمة وضعتها التوصيلية اليت أهدافو  2000 عام يف (MDG)لأللفية  اإلمنائية األهداف وضع منذ كبري  حتقق تقدموقد 
 وجيب .بشكل كامل األهداف هذه                     أمرا  أساسيا  لتحقيق املناسبة الظروف ويعد توفري. 2005و 2003 عامي يف املعلومات جملتمع
 تكنولوجيا/االتصاالت وخدمات تطبيقات وتوفري العريضة النطاق، لالتصاالت وخاصة، التحتية البنية لتطوير              ت عطى األولوية أن

 ؤ هبا، أن يضمن أن تكونقوية ميكن التنب تنظيمية ومتكينية وهتيئة بيئة البشرية، القدرات بناء من شأن تعزيز. و واالتصاالت املعلومات
 .مستدامة التنمية التكنولوجية

 تويل أن و قافية لغوية اجزحو  من تعاين اليت للبلدان ينبغي العريض، النطاق استخدام تطوير يف ودوره احمللي احملتوى ألمهية       نظرا  
 اخلدمات تنفيذ لتطوير         مكينيا  ت     را  عنص باعتباره احمللي احملتوى استحداث فإن وبالتايل،. احمللي احملتوى للمقدار الكبري من        كافيا             اهتماما  
 احمللي احملتوى على الطلب يةلتلب اإللكرتونية والتجارة اإللكرتوين والتعلم اإللكرتونية الصحة وتطوير انتشارها وتعزيز النطاق عريضة
 املستمر النفاذ لىع يساعد أن ميكن حملي، حمتوى استحداث على املشرتكة أو املتشاهبة واللغات الاقافات ذات البلدان وتشجيع

 أسرع. بشكل النطاق عريضة اخلدمات إىل
 تعزيز املو وقية يف                                                                                              ونظرا  لطبيعة جمتمع الفضاء السيرباين العابرة للحدود، يعرتف قطاع تنمية االتصاالت بأمهية التعاون الدويل

استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وتوافر هذه التكنولوجيات وأمن استخدامها. وعليه، يعرتف قطاع تنمية  يف
امللحة لدعم البلدان لوضع تدابري حمددة لتنفيذ أطرها الوطنية املتعلقة باألمن السيرباين من أجل معاجلة شواغل  االتصاالت باحلاجة

أصحاب املصلحة املختلفني هبذا الشأن، ومن أجل إفساح اجملال أمام تبادل أفضل املمارسات على املستوى العاملي واملساعدة على 
 ئيسي لتيسري التعاون املذكور أعاله.ذلك. وعليه، سيضطلع االحتاد بدور ر 
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 اجلزرية والدول (LDC)    ا  منو  األقل البلدان هي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت من فائدة أكرب ومن بني البلدان اليت ستحقق
كما أن .       اصا  خ          اهتماما   تستحق وكلها، انتقاليةوالبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة  ،(LLDC) الساحلية غري والبلدان (SIDS) النامية الصغرية

 النجاح سيعتمد ،املهمة حلجم        ونظرا  . عمل قطاع تنمية االتصاالت يف األولوية ذات من اجملاالت اجلنسانية والقضايا اتصاالت الطوارئ
 .واخلاص العام القطاعني بني الشراكات خالل من املوارد حشدو  االحتاد أعضاء مع و يق بشكل على العمل
 االتصاالت نميةت مكتب ألنشطة املستمرة وتؤدي الدراسة. قطاع تنمية االتصاالت يف االبتكار  قافة إىل تشجيع حاجة وهناك
 تنمية وكاالت بني التنافسي للموقف ناقدة نظرة إىل،          ابتكارا   أكار واخلدمات املنتجات منظور كيف ميكن أن تكون من

 لالبتكار املتزايدة األمهيةب       وي عرتف. للتحسني جديدة فرص عن للبحي        حافزا   وتوفر واالتصاالت املعلومات االتصاالت/تكنولوجيا
 االقتصاد يف ارلالزدهو  العاملي االقتصادي الركود من والشركات البلدان لتعايف ضروري ذلك أن االبتكار. العامل أحناء مجيع يف

وميكن . واالقتصادية الجتماعيةا التحديات التغلب علىو  للتنمية       قويا         حمركا   ويعترب االبتكار .واالتصال الشديد التنافسية اليوم العاملي
 واجملتمعات اداملدفوعات املتنقلة والصحة املتنقلة والتعليم املتنقل إىل "تغيري حياة" األفر  املبتكرة مال العريض النطاق أن تؤدي خدمات

 املاليني مئات كنيإىل مت واالتصاالت املعلومات االتصاالت/تكنولوجيا يؤدي النفاذ إىلأن  وميكن. عام بشكل واجملتمعات احمللية
 .واالقتصادية بصورة مباشرة االجتماعية رفاهيتهم لتعزيز النامية البلدان يف الناس من

االستعماالت  يف فه النظردحد ذاته، بل يتعني أن يكون ه يف تقتصر رسالة قطاع تنمية االتصاالت على التوصيل من أجل التوصيل وال
 جوهرها. يف املبتكرة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت جتعل حياة اإلنسان أفضل
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                              طبقا  لدستور االحتاد واتفاقيته. 2016-2019الفرتة  يف توجه اسرتاتيجية السنوات األربع أنشطة االحتاد
  (RBM) على هيكل إطار االحتاد اخلاص باإلدارة القائمة على النتائج 2016-2019ويسري هيكل اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة 

االسرتاتيجية لالحتاد وحيدد  الغايات 3                                     الرؤية والرسالة والقيم، ويعر ف القسم 2                    أدناه. ويعر ف القسم 1 القسم يف كما هو مبني
ني اصد االسرتاتيجية القطاعية وتلك املشرتكة بواملق للغاياتاألنشطة والنواتج واألدوات التمكينية  4                     املقاصد، ويعر ف القسم

 5 القطاعات، بغية الربط بني اخلطتني االسرتاتيجية والتشغيلية لالحتاد والنواتج القطاعية واملشرتكة بني القطاعات. ويرسم القسم
عملية  يف ة والنواتج بالتفصيلف األنشط                                                                                    خارطة طريق من االسرتاتيجية إىل التنفيذ من خالل حتديد معايري التنفيذ لرتتيب األولويات. وتعر  

 (.1.5 القسم يف يضمن وجود ارتباط قوي بني التخطيط االسرتاتيجي والتخطيط التشغيلي )كما هو موضح التخطيط التشغيلي، مبا

 خطة االستراتي يةو ي ل ال (RBM)حاد لإلدارة القائمة  ل  النتائ  إطار االت 1
النتائج املعروض أدناه العالقات بني أنشطة االحتاد وما ينتج عنها من خمرجات، واألهداف العامة يوضح إطار اإلدارة القائمة على 

 حتديد رسالة املنظمة ورؤيتها. يف االسرتاتيجية لالحتاد، واليت تسهمالغايات و 
 املقاصدو السرتاتيجيةا والغايات النتائجو األهدافو النواتجو األنشطةوتنقسم سلسلة النتائج اخلاصة باالحتاد إىل مخسة مستويات: 

 االحتاد ما يؤمن به من مبادئ أساسية مشرتكة وعامة، حتدد أولوياته. قيم. ومتال الرسالةو الرؤيةو
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 : إطار االحتاد لإلدارة القائمة على النتائج1اجلدول 
 اخلطتني االسرتاتيجية والتشغيلية لالحتاد( يف )كما هو معروض

مة 
لقائ
رة ا
إلدا
ط ا
ختطي

ج 
نتائ
ى ال
عل


 

 
فيذ
التن

 

 الرؤية والرسالة

 (2)القسم 
 هي العامل األفضل الذي تصبو إليه منظمتنا. الرؤية
                                                                  تشري إىل الوظيفة الشاملة الرئيسية لالحتاد وفقا  للصكوك األساسية لالحتاد. الرسالة

قيم
ال

ياته
ولو
ود أ
يت تق

ة ال
شرتك

 وامل
امة
 الع
حتاد
 اال
ات
تقد
 مع
:

 
ت 
مليا
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مجي
جه 
وتو

قرار
ع ال
صن

 
سم 

)الق
2) 

الغايات 
 االستراتي ية/
 المقاصد

 (3)القسم 

داف تشري إىل مقاصد االحتاد رفيعة املستوى اليت تساهم فيها األه االستراتي يةالغايات 
 بشكل مباشر أو غري مباشر. وهي تتصل باالحتاد ككل.

هي النتائج املتوقعة خالل فرتة اخلطة االسرتاتيجية؛ وتقدم داللة على حتقيق  المقاصد
                                                 تتحقق املقاصد دائما  ألسباب قد خترج عن سيطرة االحتاد. ال األهداف. وقد

 ا  داف/النتائ 
 (4)القسم 

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

        جزئيا   ملنظمةا سيطرة ضمن       عادة   النواتج وتقع. األهداف حتقيق على داللة تقدم النتائ 
 .      كليا    وليإ

 النوات 

 (4)القسم 
هي النتائج واملخرجات واملنتجات واخلدمات النهائية امللموسة اليت حيققها االحتاد  النوات 

 من خالل تنفيذ اخلطط التشغيلية.

 ا ن طة
هي أعمال/خدمات خمتلفة لتحويل املوارد )املدخالت( إىل نواتج. وميكن جتميع  ا ن طة
 شكل عمليات. يف األنشطة

لق املستويان التسلسل املنطقي إلطار االحتاد لإلدارة القائمة على النتائج. ويتع يف أعاله خطوة منفصلةوميال كل مستوى من املستويات 
باألسفل )األنشطة والنواتج( بكيفية استامار املسامهات املالية املقدمة من األعضاء واإليرادات األخرى لالحتاد من أجل حتقيق خمتلف 

اآل ار طويلة  شري املستويات الاال ة األوىل إىل التغريات الفعلية واآل ار اليت يتوقعها االحتاد، أيوظائف االحتاد وبراجمه ومبادراته. وت
 حتاد.اال الاقافية أو املؤسسية أو البيئية أو التكنولوجية أو غريها من اآل ار ألعمال -األجل االقتصادية أو االجتماعية 

 حاد ورسالته وقيمهرؤية االت 2

 الرؤية 1.2
 النمو والتنمية تسريعو  حقيقت واالتصاالت املعلومات تتيح االتصاالت/تكنولوجيات حيي العامل املوصول      ميك نه معلومات تمعجم"

 لكل فرد"        بيئيا   مستدامنيال واالقتصاديني االجتماعيني
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بدور رئيسي   (ICT) املعلومات واالتصاالتهذا العامل املوصول، جيب أن تقوم تكنولوجيا  ويف واالحتاد ملتزم بتمكني توصيل العامل.
                                                                                                                 كأداة متكينية أساسية للتنمية االجتماعية واالقتصادية واملستدامة بيئيا  مبا يعود بالفائدة على اجلميع وعلى كل فرد على سطح 

. فمن بني احملركات ةاألرض. وتعيد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حتديد الكيفية اليت ميكن أن تتحقق من خالهلا أهداف التنمي
احليوية للتنمية، توفري نفاذ بأسعار معقولة إىل شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماهتا وتطبيقاهتا جلميع 

 العامل. سكان

 الرسالة 2.2
 وخدماهتا تصاالتالوا املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت شبكات إىل والشامل التكلفة ميسور النفاذ وتيسري وتعزيز تشجيع"

 "       بيئيا   مستدامنيال واالقتصاديني االجتماعيني والتنمية النمو أجل من واستعماهلا وتطبيقاهتا،

 القيم 3.2
 القيم األساسية لالحتاد هي املبادئ واملعتقدات العامة اليت توجه أولويات االحتاد وعملية صنع القرار فيه.

 واالستناد إل  النتائ التركي   ل  الناس والتوجه نحو الخدمة 
يركز االحتاد على الناس لتقدمي النتائج اليت هتم اجلميع وتتمحور حول الناس. ومن أجل التوجه حنو اخلدمة، يلتزم االحتاد مبواصلة 

إىل  ىتقدمي خدمات االحتاد جبودة عالية وإرضاء املستفيدين وأصحاب املصلحة إىل أقصى درجة. ويستند االحتاد إىل النتائج، فيسع
 حتقيق نتائج ملموسة وتعظيم أ ر أعماله.

 ال مول
يعرتف االحتاد بالشمول كقيمة عاملية، ولذا فهو يلتزم بضمان استفادة اجلميع من االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

كالشباب   واملستضعفون، والسكان املهمشون احملددةاالحتياجات واألشخاص ذوو  *الناميةذلك البلدان  يف بصورة منصفة، مبا
                                                                                                             والشعوب األصلية واملسنني وذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي مستويات الدخول املتغرية وسكان املناطق الريفية والنائية، إضافة  إىل 

جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وينطوي الشمول على شقني: استفادة اجلميع  يف ضمان املساواة بني اجلنسني
 ن أعمال االحتاد وإتاحة الفرصة للجميع للمسامهة.م

 العالمية والحيادية
                                                                                                       يصل االحتاد بوصفه إحدى وكاالت األمم املتحدة إىل مجيع أجزاء العامل ويغطيها وميالها وطبقا  للو ائق األساسية لالحتاد، 

 فيها احلق ان، مباهليمنة الشاملة حلقوق اإلنسعمليات االحتاد وأنشطته تعكإ الرغبات احلقيقية ألعضائه. ويعرتف االحتاد با فإن
حرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حرية التماس معلومات وأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد باحلدود  يف

 عدم التعرض لتدخل تعسفي ميإ خصوصيته. يف اجلغرافية، واحلق
  

_______________ 
 ية.ل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا  *
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 الت زر من خالل التعاون
         رئيسيا         فاعال         طرفا   هبوصف واالحتاد،. واالتصاالت تطوير االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات يف متنوعة من املنظماتوتساهم جمموعة 

 .حتقيق رسالته يف لإلسهام أسلوب كأفضل  التعاون يتبىن املتنوعة، البيئة هذه يف

 االبت ار
ا يقوم به، يدرك املعلومات واالتصاالت. ولتحقيق النجاح فيمحتويل بيئة االتصاالت/تكنولوجيا  يف                            يعد االبتكار عنصرا  رئيسيا  

ع هذه تشكيل بيئة اتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكيف السريع م يف االحتاد أنه يتحتم عليه املسامهة باستمرار
 البيئة سريعة التغري.

 ال فاءة
زم بتحقيق االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. واالحتاد ملتبيئة  يف أصحاب املصلحةبالنسبة جلميع               الكفاءة شاغال   تعد

 .األنشطةاجلهود و  تضاربقيمة متزايدة للمال مع الرتكيز على األولويات وجتنب 

 تحسن مستمر
وخدمات  ملنتجاته سن مستمرحتبيئة تتغري وتتطور بسرعة، يتبىن االحتاد قيمة حتقيق  يف توجد حلول دائمة ال مع االعرتاف بأنه

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

 ال فافية
الشفافية عنصر متكيين لكاري من القيم املشار إليها أعاله، حيي تتيح املساءلة بالنسبة للقرارات واإلجراءات والنتائج. واالحتاد، 

 حتقيق أهدافه. يف التأكيد عليه خالل تبين الشفافية يدفع بإحراز تقدم مع من

 حاد ومقاصدهاالستراتي ية لالتالغايات  3

 االستراتي ية الغايات 1.3

عات االحتاد الفرتات الواقعة بني مؤمترات املندوبني املفوضني، مع قطا يف إدارة االحتاد يف سيتعاون اجمللإ، من خالل دوره املتمال
وقطاع  (ITU-T) وقطاع تقييإ االتصاالت (ITU-R)الاال ة مجيعها، من أجل حتقيق غايات االحتاد ككل: قطاع االتصاالت الراديوية 

زز عات ومكاتبها الاال ة واألمانة العامة أن يع. ومن شأن التنسيق والتعاون الناجحني فيما بني القطا(ITU-D)تنمية االتصاالت 
 حتقيق هذه الغايات. يف حيرزه االحتاد من تقدم ما
 التالية:الغايات األربع سيعمل االحتاد من أجل حتقيق رسالته من خالل  2016-2019 يف
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 تصاالت وزيادة استخدام امعلومات واالم ين وتع ي  النفاذ إل  االتصاالت/ت نولوجيا الت -: النمو 1الغاية  1.1.3
                                                                                                                   اعرتافا  بدور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة متكينية للتنمية االجتماعية واالقتصادية واملستدامة بيئيا ، سيعمل 

استخدام  يف االحتاد على متكني وتعزيز النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وزيادة استخدامها. وللنمو
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أ ر إجيايب على التنمية االجتماعية واالقتصادية على األجلني القصري والطويل. واالحتاد 

أجل  ت منبيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاال يف                                                            ومعه أعضاؤه ملتزمون بالعمل معا  والتعاون مع كل أصحاب املصلحة
 .ذه الغايةهحتقيق 

 سد الف وة الرقمية وتوفير النطاق العريض لل ميع -: ال مول 2الغاية  2.1.3
                                                                                                            التزاما  بضمان استفادة اجلميع بدون استاناء من االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، سيعمل االحتاد على سد الفجوة 

ملعلومات ة سد الفجوة الرقمية على مشول االتصاالت/تكنولوجيا االرقمية والتمكني من توفري النطاق العريض للجميع. وتركز عملي
واالتصاالت على الصعيد العاملي، وعلى تعزيز النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقابلية النفاذ إليها ومعقولية 

ال النساء ذلك السكان املهمشون واملستضعفون م يف مجيع البلدان واملناطق ومن جانب مجيع الشعوب، مبا يف أسعارها واستخدامها
مكني . وسيواصل االحتاد العمل من أجل التواألطفال وذوي مستويات الدخل املتباينة والشعوب األصلية واملسنني وذوي اإلعاقة

 من توفري النطاق العريض للجميع ثييي يتسىن لكل شخص االستفادة من هذه الفوائد.

 التصدي للتحديات الناجمة  ن بيئة االتصاالت/ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت -ة : االستدام3الغاية  3.1.3
 الناشئة لتحدياتا مواجهة ضرورة االحتاد يدرك واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت النافع الستعمالمن أجل النهوض با

 واآلمن املستدام االستعمال تعزيز على االحتاد ويركز. واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت السريع النمو عن
 االحتاد سيعمل ك،ذل على        وبناء  . مجيع املنظمات والكيانات مع الو يق بالتعاون واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت

 الشرائح أكار على احملتمل الضرر ذلك يف مبا السيرباين، األمن هتديدات مال املرغوبة غري لألمور السلبية اآل ار من احلد أجل من
 .اإللكرتونية املخلفات ذلك يف مبا البيئة، على السلبية والتأ ريات األطفال،       خاصة   اجملتمع، يف       ضعفا  
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 االت المتغيرةلمعلومات واالتصا وت يف مع بيئة االتصاالت/ت نولوجياتحسين قيادة و  -: االبت ار وال راكة 4الغاية  4.1.3
تعزيز نظام إيكولوجي لالبتكار  يف : ويتمال االبتكار2016-2019االبتكار هو الغاية الرابعة من اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة 

 الذي حدده االحتاد البيئة سريعة التطور، يتمال اهلدف ويف والتكيف مع بيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتغرية.
ديدة والشراكات االسرتاتيجية التكنولوجيات اجل يف هتيئة بيئة تشجع االبتكار بصورة كافية، ثييي تصبح أوجه التقدم يف اإلسهام يف

                                                                  . ويدرك االحتاد حاجة العامل إىل تكييف األنظمة واملمارسات باستمرار نظرا  2015 أحد احملركات الرئيسية لربنامج التنمية ملا بعد عام
اد باحلاجة إىل تعزيز التشارك واالتصاالت. ويقر االحت التكنولوجي من قوة حتويلية لبيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلوماتمياله االبتكار  ملا

 الغاية. والتعاون مع الكيانات واملنظمات األخرى لتحقيق هذه

 مقاصد االتحاد 2.3
سيعمل االحتاد مع مجيع و االسرتاتيجية.  لغاياتاحتقيق وهي متال تأ ريات أعمال االحتاد ونتائجها طويلة األجل وتقدم داللة على 

الغرض من هذه و  العامل امللتزمة باالرتقاء باستعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. يف املنظمات والكيانات األخرى
امل موصول خالل فرتة السنوات ع يف ملتمالةاملقاصد هو حتديد االجتاه الذي ينبغي لالحتاد أن يركز فيه اهتمامه وحتقيق رؤية االحتاد ا

 األربع للخطة االسرتاتيجية.

 معلومات واالتصاالتمية لالتصاالت/ت نولوجيا المبادئ تحديد المقاصد العال 1.2.3
دد املقاصد العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت طبقا   يف                      تطبيقا  ألفضل املمارسات                                                                             حتديد املقاصد، حت 

 التالية: للمعايري
ية والبيئية والتكنولوجية الاقافية واملؤسس-تصف املقاصد ما يود االحتاد حتقيقه كأ ر جلهوده: اآل ار االقتصادية واالجتماعية محددة: -

                                                                                 على املدى الطويل أو آ ار أخرى، قد خترج، مع ذلك، عن سيطرة االحتاد املباشرة إىل حد  كبري.
لة املقاصد إىل مؤشرات إحصائية قائمة وتستفيد من قواعد املعرفة لالحتاد وتكون قابلة للقياس بسهو تستند  قابلة للقياس: -

 وهلا أساس  ابت.
 إطار اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد وخططه التشغيلية. يف                        توجه املقاصد جهودا  حمددة موج ة نحو اإلجراءات: -
 تكون املقاصد طموحة ولكن واقعية ومرتبطة باألهداف االسرتاتيجية لالحتاد. واقعية ومناسبة: -
 .2020 حتدد املقاصد لفرتة السنوات األربع للخطة االسرتاتيجية لالحتاد، أي حىت عام                           محددة زمنيا  ويم ن تتبع ا: -

 المقاصد العالمية لالتصاالت/ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت 2.2.3
 .الحتادل االسرتاتيجيةالغايات  منغاية  لكل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت العاملية املقاصد أدناه 2 اجلدول يعرض
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 : املقاصد العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت2اجلدول 

 واالتصاالت وزيادة استخدام اتم ين وتع ي  النفاذ إل  االتصاالت/ت نولوجيا المعلومات  -: النمو 1 الغاية

 2020من األسر ثيلول  55%                                              عامليا ، ينبغي توفر وسيلة نفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة  :1.1المقصد  -
 2020ثيلول  60%                                                       عامليا ، ينبغي لنسبة مستعملي اإلنرتنت من األفراد أن تصل إىل  :2.1 المقصد -
 202041ثيلول  40%                                                                                     عامليا ، ينبغي أن تزيد القدرة على حتمل أسعار االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بنسبة  :3.1 المقصد -

 سد الف وة الرقمية وتوفير النطاق العريض لل ميع -: ال مول 2 الغاية

 2020من األسر ثيلول  50%العامل النامي، ينبغي توفري وسيلة نفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة  يف :A.1.2المقصد  -
 2020من األسر ثيلول  15%، ينبغي توفري وسيلة نفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة (LDC)                  أقل البلدان منوا   يف :B.1.2المقصد  -
 2020ثيلول  50%العامل النامي، ينبغي لنسبة مستعملي اإلنرتنت أن تصل إىل  يف :A.2.2 المقصد -
 2020ثيلول  20%ينبغي لنسبة مستعملي اإلنرتنت أن تصل إىل ، (LDC)                 أقل البلدان منوا   يف :B.2.2المقصد  -
 202042ثيلول  40%ينبغي خفض الفجوة املتعلقة بالقدرة على حتمل األسعار بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية بنسبة  :A.3.2 المقصد -

 2020البلدان النامية ثيلول  يف من متوسط الدخل الشهري 5%ينبغي أال تزيد تكاليف خدمات النطاق العريض عن  :B.3.2 المقصد -
 202043من سكان املناطق الريفية ثيلول  90%مجيع أحناء العامل، ينبغي أن تغطي خدمات النطاق العريض نسبة  يف :4.2المقصد  -
 2020ينبغي حتقيق املساواة بني اجلنسني ضمن مستعملي اإلنرتنت ثيلول  :A.5.2 المقصد -
مجيع  يف إمكانية نفاذ ذوي اإلعاقة إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتإرساء بيئة متكينية لضمان ينبغي  :B.5.2 المقصد -

 2020البلدان ثيلول 

  ن تنمية االتصاالت/ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت التصدي للتحديات الناجمة -: االستدامة 3 الغاية

 2020ثيلول  40%لألمن السيرباين بنسبة  التأهبينبغي حتسني  :1.3المقصد  -
 202044ثيلول  50%ينبغي خفض كمية املخلفات اإللكرتونية الزائدة بنسبة  :2.3 المقصد -
 30%ينبغي خفض انبعا ات غازات االحتباس احلراري املتولدة من قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بنسبة  :3.3 المقصد -

 202045لكل جهاز ثيلول 

_______________ 
 .2012 يف من معدالهتا 60%ينبغي أن تصل تكلفة خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل   41
 .2012 يف مبعدالهتا                 االتصاالت مقارنة  تكلفة خدمات تكنولوجيا املعلومات و   42
 االعتبار عند حتديد هذا اهلدف. يف                                                                           نظرا  للقيود على البيانات، تؤخذ التغطية احلالية إلشارات النطاق العريض املتنقل  43
 لقطاع تقييإ االتصاالت باالحتاد. 5جلنة الدراسات  يف                                           خالفا  إلطار املقاصد، حيتاج هذا املقصد أن يناقش  44

 جلنة الدراسات املعنية باالحتاد. يف                                           خالفا  إلطار املقاصد، حيتاج هذا املقصد أن يناقش  54
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 بيئة االتصاالت/ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت المتغيرة ت يف معالو تحسين قيادة و  -: االبت ار وال راكة 4 الغاية

 41بيئة اتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تساعد على االبتكار :1.4المقصد  -
 47بيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف                                 إقامة شراكات فع الة ألصحاب املصلحة: 2.4المقصد  -

 مخاطر االستراتي ية والتخفيف من حدت اإدارة ال 3.3
السائدة احملتمل أن تؤ ر أكار من غريها على أنشطة االحتاد خالل فرتة اخلطة  مع مراعاة التحديات والتطورات والتحوالت

للمخاطر االسرتاتيجية الكبرية. ومتت مراعاة هذه املخاطر  3 اجلدول يف االسرتاتيجية، مت حتديد وحتليل وتقييم القائمة التالية املعروضة
بري التخفيف املقابلة، حسب االقتضاء. وينبغي التأكيد على ، كما مت حتديد تدا2016-2019عند رسم االسرتاتيجية للفرتة 

جه عدم اليقني عمليات االحتاد. فهي متال نظرة مستقبلية ألو  يف املخاطر االسرتاتيجية ليإ املقصود منها أن متال أوجه القصور أن
 جهود حتقيق رسالة االحتاد خالل فرتة اخلطة االسرتاتيجية. يف اليت قد تؤ ر
حتاد بتحديد وحتليل وتقييم هذه املخاطر االسرتاتيجية. وإىل جانب عمليات التخطيط االسرتاتيجي، سيتم حتديد اإلطار وقد قام اال

العام لكيفية التخفيف من حدة هذه املخاطر مع التدابري التشغيلية للتخفيف من حدهتا، وتنفيذ هذه التدابري من خالل عملية 
 التخطيط االسرتاتيجي لالحتاد.

 : املخاطر االسرتاتيجية وتدابري التخفيف من حدهتا3ول اجلد
 ينع س في التدبير االستراتي ي للتخفيف الخطر

تناقص ا  مية والقدرة  ل  إثبات تقديم قيمة  •
 واضحة مضافة

وهو ميال خطر تضارب اجلهود وأوجه التناقض واملنافسة  
                                        املنظمات واهليئات األخرى ذات الصلة فضال  عن  مع

 التصور اخلاطئ لوالية االحتاد ورسالته ودوره.خطر 

تحديد ا ن طة ذات  1)
المضافة الفريدة  القيمة

 والتركي   لي ا

الرؤية والرسالة واألهداف  -
االسرتاتيجية واملقاصد/النتائج 

 ومعايري حتديد األولويات

 ت تت ال  ود المبذولة •
 وهو ميال خطر إضعاف الرسالة واالبتعاد عن الوالية 

 للمنظمة. األساسية

ضمان التماسك  2)
 التركي  وتع ي 

 معايري حتديد األولويات -

 

_______________ 
 من األهداف النوعية. 1.4اهلدف   41
 من األهداف النوعية. 2.4اهلدف   47
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 دم االست ابة لالحتياجات الناشئة واالبت ار بطريقة  •
تقديم مخرجات  في ي في مع االستمرار سريعة بما

 ال ودة  الية
وهو ميال خطر عدم االستجابة، مبا يؤدي إىل انسحاب  

 املصلحة اآلخرين.األعضاء وأصحاب 

التمتع بخفة الحركة والحيوية  3)
 واالست ابة واالبت ار

إشراك أصحاب المصلحة  4)
 ب  ل استباقي

املتصل باالبتكار،  4اهلدف  -
 االحتاد قيم

الرؤية والرسالة واألهداف  -
االسرتاتيجية واملقاصد/النتائج 

 ومعايري حتديد األولويات
الستراتي يات التنفيذ وأدواته ت ييف غير مالئم  •

و ملياته من أجل مواكبة أفضل الممارسات  ومن  يته
 واالحتياجات المتغيرة

وهو ميال هذا اخلطر أن تصبح هياكل جلان الدراسات  
وأساليبها وأدواهتا غري مالئمة وأن تتسم أدوات وأساليب 

تضمن أكرب قدر ممكن من  وال التنفيذ بعدم االعتمادية
 مع عدم كفاية التعاون بني القطاعات. الفعالية

استمرار تحسين  5)
االستراتي يات وا دوات 

                           والمن  يات والعمليات وفقا  
  فضل الممارسات

 القيم ومعايري التنفيذ -
عملية مراقبة التنفيذ ومواءمة  -

 االسرتاتيجية اخلطة

  دم كفاية التمويل •
 .األعضاءوهو ميال خطر اخنفاض املسامهات املالية من  

ال فاءة  في زيادة 6)
 ا ولويات وترتي 

ضمان التخطيط  7)
        الفع ال المالي

 معايري التنفيذ -

 م تركة بين اخاصة بالقطا ات والا  داف والنتائ  والنوات  ال 4
من خالل عدد من األنشطة اليت تتحقق خالل هذه الفرتة. ويساهم   2016-2019سيقوم االحتاد بتنفيذ أهدافه االسرتاتيجية للفرتة 

إطار ختصصه احملدد من خالل تنفيذ األهداف اخلاصة بالقطاع مع األهداف العامة  يف األهداف العامة لالحتاد كل يف كل قطاع
                                                      سيضمن اجمللإ تنسيق هذا العمل واإلشراف عليه على حنو فع ال. املشرتكة بني القطاعات.

 م تركة بين اأ داف القطا ات وا  داف ال 1.4
 48أدناه، 4 اجلدول يف األهداف االسرتاتيجية لالحتاد على النحو املعروض يف تسهم أهداف القطاعات واألهداف املشرتكة بينها

 مدعومة بعناصر متكينية ألهداف االحتاد ومقاصده كما قدمتها األمانة.
 

_______________ 
 الروابط األولية والاانوية باألهداف. توضح األطر وعالمات   48
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 : ربط أهداف القطاعات واألهداف املشرتكة بينها بالغايات االسرتاتيجية لالحتاد4اجلدول 
 :1الغاية  

 النمو
 :2الغاية 

 ال مول
 :3الغاية 

 االستدامة
 :4الغاية 

 االبت ار وال راكة

اف
 د
ا 

 

     أ داف قطاع االتصاالت الراديوية

1.R الوقت املناسب ملتطلبات أعضاء االحتاد من موارد طيف الرتددات الراديوية واملدارات  ويف                                               االستجابة بطريقة رشيدة وعادلة وفع الة واقتصادية
     الضار الساتلية مع تفادي التداخل

2.R الوقت املناسب  يف والقدرة على حتمل تكاليف اخلدمة وتقدمي اخلدماتالعامل وحتسني األداء والنوعية  يف ضمان التوصيلية وإمكانية التشغيل البيين
     ذلك من خالل وضع املعايري الدولية يف جمال االتصاالت الراديوية، مبا يف وحتقيق مردودية األنظمة بشكل عام

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

     أ داف قطاع تقييس االتصاالت

1.T )اء املعدات والشبكات الوقت املناسب وتعزيز قابلية التشغيل البيين وحتسني أد يف وضع معايري دولية غري متييزية )توصيات قطاع تقييإ االتصاالت
     واخلدمات والتطبيقات

2.T  ة سد الفجوة حتديد معايري دولية غري متييزية واعتمادها )توصيات قطاع تقييإ االتصاالت( بغي يف النامية                                            تشجيع املشاركة الفع الة لألعضاء وخاصة البلدان
     التقييسية

3.T االتصاالت                                                                                                                     ضمان كفاءة توزيع وإدارة موارد الرتقيم والتسمية والعنونة وتعرف اهلوية لالتصاالت الدولية وفقا  لتوصيات وإجراءات قطاع تقييإ     

4.T جمال أنشطة التقييإ اجلارية بقطاع تقييإ االتصاالت يف تشجيع اكتساب وتقاسم املعارف والدراية الفنية 
5.T توسيع التعاون وتيسريه مع هيئات التقييإ الدولية واإلقليمية والوطنية 
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     أ داف قطاع تنمية االتصاالت 

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

2.D تعزيز بيئة متكينية تساعد على تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعزيز تطوير شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
     ذلك سد الفجوة التقييسية يف وكذلك التطبيقات واخلدمات املناسبة، مبا

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

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

5.D  ات واالتصاالتاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومتعزيز اجلهود املبذولة حلماية البيئة والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آ اره وإدارة الكوارث من خالل     

     ا  داف الم تركة بين القطا ات

1.I تشجيع إجراء حوار دويل بني أصحاب املصلحة     

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

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

4.I  االقتصاديةو  االجتماعية التنمية حقيقتاالعرتاف )بأمهية( االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كعامل متكيين لتعزيز/تشجيع 
            بيئيا   مستدامةوال

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

ينية
م 
ل ت
وام
 

 

 ضمان كفاءة وفعالية استخدام املوارد البشرية واملالية والرأمسالية؛ وبيئة عمل مؤاتية وآمنة ومأمونة -
 واملنشورات والبىن التحتية للمعلومات وإمكانية النفاذ إليهاضمان كفاءة املؤمترات واالجتماعات والو ائق  -
 ضمان كفاءة خدمات الربوتوكول واالتصال وتعبئة املوارد املتعلقة باألعضاء -
 ضمان كفاءة ختطيط وتنسيق وتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد وخططه التشغيلية -
    ا (                                               ضمان كفاءة وفعالية إدارة املنظمة )داخليا  وخارجي -
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 ا  داف والنتائ  والنوات  2.4
 اجلدول أدناه: يف يتم الوفاء بأهداف القطاعات واألهداف املشرتكة بينها من خالل حتقيق النتائج ذات الصلة وتنفذ من خالل النواتج املعروضة

 : األهداف والنتائج والنواتج5اجلدول 
 النوات  النتائ  ال دف

 أ داف قطاع االتصاالت الراديوية

1.R المناس   الوقت وفي                                               االست ابة بطريقة رشيدة و ادلة وفع الة واقتصادية
لمتطلبات أ ضاء االتحاد من موارد طيف الترددات الراديوية والمدارات 

 الساتلية مع تفادي التداخل الضار

1-1.R زيادة عدد البلدان اليت لديها شبكات ساتلية وحمطات أرضية :
 (MIFR)السجل األساسي الدويل للرتددات  يف مسجلة
2-1.R زيادة عدد البلدان اليت لديها ختصيصات تردد خلدمات لألرض :
 السجل األساسي الدويل للرتددات يف مسجلة
3-1.R :األساسي السجل يف ةل    سج  امل لتخصيصاتزيادة النسبة املئوية ل 
 مع نتائج إجيابية للرتددات الدويل
4-1.R : املئوية للبلدان اليت استكملت عملية االنتقال إىل زيادة النسبة

 اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
5-1.R زيادة النسبة املئوية للطيف املخصص للشبكات الساتلية واخلايل :
 التداخالت الضارة من

6-1.Rزيادة النسبة املئوية من التخصيصات خلدمات األرض املسجلة : 
 من التداخالت الضارةالسجل األساسي واخلالية  يف
 

الو ائق اخلتامية للمؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية  -
 الراديو وحتديي لوائح

الو ائق اخلتامية للمؤمترات اإلقليمية لالتصاالت الراديوية  -
 اإلقليمية  واالتفاقات

 (RRB)اعتماد جلنة لوائح الراديو لقواعد إجرائية  -

التبليغ عن اخلدمات الفضائية نتائج معاجلة بطاقات  -
 واألنشطة األخرى ذات الصلة

نتائج معاجلة بطاقات التبليغ عن خدمات األرض واألنشطة  -
 األخرى ذات الصلة

 قرارات جلنة لوائح الراديو خالف اعتماد القواعد اإلجرائية -
 حتسني برجميات قطاع االتصاالت الراديوية -



112 

 

 النوات  النتائ  ال دف

2.R ا داء  العالم وتحسين في  غيل البينيضمان التوصيلية وإم انية الت
قت الو  في وتقديم الخدمة والنو ية والقدرة  ل  تحمل ت اليف الخدمة

م ال االتصاالت  في وتحقيق مردودية ا نظمة ب  ل  ام المناس 
 ذلك من خالل وضع المعايير الدولية في ، بماالراديوية

1-2.R نطاقات  يف ذلك يف مبا: زيادة النفاذ إىل النطاق العريض املتنقل
 (IMT)الرتدد احملددة لالتصاالت املتنقلة الدولية 

2.R-2أسعار النطاق العريض املتنقل كنسبة من الدخل  49: خفض سلة
 للفرد (GNI) القومي اإلمجايل

3-2.R احلركة املتداولة عرب مقدار: زيادة عدد الوصالت الاابتة وزيادة 
 (Tbit/s) اخلدمة الاابتة

4-2.R :عدد األسر اليت لديها استقبال للتلفزيون الرقمي لألرض 
5-2.R : عدد املرسالت املستجيبات الساتلية )بعرض نطاق مكافئ

MHz 36لة ( العاملة والسعة املقاب(Tbit/s) عدد املطاريف ذات .
وعدد األسر اليت لديها استقبال  (VSAT)                     الفتحات الصغرية جدا  

 للتلفزيون الساتلي
6-2.Rعدد األجهزة املزودة بإمكانية استقبال املالحة الراديوية  : زيادة
 الساتلية
7-2.R عدد سواتل استكشاف األرض العاملة والكمية املقابلة من :

 (Tbytes) ازيلهتنالصور املرسلة واستبانتها وحجم البيانات اليت يتم 

قرارات مجعية االتصاالت الراديوية، قرارات قطاع االتصاالت  -
 الراديوية

ذلك  يف توصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية )مبا -
 تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر( والكتيبات

 املشورة من الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية -

3.R االت م ال االتص في ت  يع اكتساب وتقاسم المعارف والدراية الفنية
 الراديوية

1-3.R الدراية الفنية بشأن لوائح الراديو والقواعد : زيادة املعارف و
اإلجرائية واالتفاقات اإلقليمية والتوصيات وأفضل املمارسات املتعلقة 

 باستعمال الطيف
2-3.Rأنشطة قطاع االتصاالت الراديوية )بوسائل منها  يف : زيادة املشاركة
 ( وخاصة مشاركة البلدان النامية       عن ب عداملشاركة 

 االتصاالت الراديويةمنشورات قطاع  -
                                                   تقدمي املساعدة إىل األعضاء، خاصة  البلدان النامية وأقل  -

              البلدان منوا  
 جمال أنشطة التنمية يف االتصال/الدعم -
 حلقات دراسية وورش عمل وفعاليات أخرى -

_______________ 
: قياس جمتمع (2013)اخلاصة باالحتاد. وللحصول على مزيد من املعلومات يرجى الرجوع إىل تقرير االحتاد  (IPB)تشري النتيجة إىل السلة الفرعية ألسعار النطاق العريض املتنقل لسلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   49

 .D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013_without_Annex_4.pdf-http://www.itu.int/en/ITUاملوقع التايل:  يف ، املتاح2013املعلومات لعام 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013_without_Annex_4.pdf
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 أ داف قطاع تقييس االتصاالت

1.T )وضع معايير دولية غير تميي ية )توصيات قطاع تقييس االتصاالت 
عدات البيني وتحسين أداء الم الوقت المناس ، وتع ي  قابلية الت غيل في

 وال ب ات والخدمات والتطبيقات

1-1.Tزيادة استعمال توصيات قطاع تقييإ االتصاالت : 
2-1.Tحتسني االمتاال لتوصيات قطاع تقييإ االتصاالت : 
3-1.T :جمال التكنولوجيات واخلدمات اجلديدة يف حتسني املعايري 

قرارات وتوصيات وآراء اجلمعية العاملية لتقييإ االتصاالت  -
(WTSA) 

االجتماعات التشاورية اإلقليمية للجمعية العاملية لتقييإ  -
 االتصاالت

املشورة والقرارات الصادرة عن الفريق االستشاري لتقييإ  -
 (TSAG) االتصاالت

توصيات قطاع تقييإ االتصاالت والنتائج ذات الصلة  -
 للجان دراسات قطاع تقييإ االتصاالت

 املساعدة والتعاون لقطاع تقييإ االتصاالت بوجه عام -
 قاعدة بيانات املطابقة -
 مراكز اختبار قابلية التشغيل البيين واألحداث املتصلة هبا -
 تطوير جمموعات االختبار -

2.T ديد معايير تح في                                                     ت  يع الم اركة الفع الة لأل ضاء وخاصة البلدان النامية
)توصيات قطاع تقييس االتصاالت( بغية سد  دولية غير تميي ية وا تماد ا

 الف وة التقييسية

1-2.Tعملية التقييإ داخل قطاع تقييإ االتصاالت،  يف : زيادة املشاركة
املسامهات وشغل املناصب ذلك حضور االجتماعات وتقدمي  يف مبا

 مشاركة البلدان سيما ال القيادية واستضافة االجتماعات/ورش العمل،
 النامية
2-2.Tطاع ذلك أعضاء الق يف : زيادة أعضاء قطاع تقييإ االتصاالت مبا

 األكادميية واهليئات واملنتسبون

وإنشاء  واملنح        عن ب عدسد الفجوة التقييسية )مال املشاركة  -
 جلان دراسات إقليمية(

ذلك أنشطة تدريبية  يف ورش عمل وحلقات دراسية مبا -
مقدمة عرب شبكة اإلنرتنت أو خارجها، الستكمال العمل 

                                                         على بناء القدرات لسد  الفجوة التقييسية الذي يقوم به قطاع 
 تنمية االتصاالت

 التوعية والرتويج -
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3.T ضمان كفاءة توزيع وإدارة موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتعرف ال وية 
                                                          لالتصاالت الدولية وفقا  لتوصيات وإجراءات قطاع تقييس االتصاالت

1-3.T التوزيع الفوري والدقيق ملوارد الرتقيم والتسمية والعنونة وتعرف :
 ت الصلةاالتوصيات ذ يف اهلوية لالتصاالت الدولية على النحو احملدد

 قواعد بيانات مكتب تقييإ االتصاالت ذات الصلة -
توزيع وإدارة موارد الرتقيم والتسمية والعنونة وتعرف اهلوية  -

                                                  لالتصاالت الدولية طبقا  لتوصيات وإجراءات قطاع تقييإ 
 االتصاالت

4.T م ال أن طة  في ت  يع اكتساب وتقاسم المعارف والدراية الفنية
 بقطاع تقييس االتصاالتالتقييس ال ارية 

1-4.T زيادة املعارف مبعايري قطاع تقييإ االتصاالت وبأفضل :
 املعايري تنفيذ هذه يف املمارسات

2-4.Tأنشطة التقييإ داخل قطاع تقييإ االتصاالت  يف : زيادة املشاركة
 وزيادة الوعي بأمهية معايري قطاع تقييإ االتصاالت

3-4.T: زيادة إبراز أنشطة قطاع تقييإ االتصاالت 

 منشورات قطاع تقييإ االتصاالت -
 منشورات قواعد البيانات -
 التوعية والرتويج -
 النشرة التشغيلية لالحتاد -

5.T 5-1 مية والوطنيةواإلقلي توسيع التعاون وتيسيره مع  يئات التقييس الدولية.T املعنية بوضع املعايري: زيادة التواصل مع املنظمات األخرى 
2-5.Tخفض عدد املعايري املتضاربة : 
3-5.T زيادة عدد مذكرات التفاهم/اتفاقات التعاون مع املنظمات :
 األخرى
4-5.T زيادة عدد املنظمات املؤهلة مبوجب التوصيات :ITU-T A.4  

 ITU-T A.6و ITU-T A.5و
5-5.T باالشرتاك مع منظمات : زيادة عدد ورش العمل/األحداث املنظمة
 أخرى

 واتفاقات التعاون (MoU)مذكرات التفاهم  -
-ITU-T A.4 /ITUاملنظمات املؤهلة مبوجب التوصيات  -

T A.5 /ITU-T A.6 
 ورش العمل/األحداث املنظمة بشكل مشرتك -
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 05أ داف قطاع تنمية االتصاالت

1.D  تع ي  التعاون الدولي ب أن مسائل تنمية االتصاالت/ت نولوجيا
 المعلومات واالتصاالت

1-1.D : لقطاع تنمية االتصاالتمشروع خطة اسرتاتيجية 
2-1.D :إعالن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 
3-1.D :خطة عمل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 
4-1.D :القرارات والتوصيات 
5-1.D :املسائل اجلديدة واملراجعة للجان الدراسات 
6-1.D :زيادة مستوى االتفاق على جماالت األولوية 
7-1.D : تقييم تنفيذ خطة العمل وخطة عمل القمة العاملية
 املعلومات جملتمع

8-1.D :حتديد املبادرات اإلقليمية 
9-1.D :العمل زيادة عدد املسامهات واملقرتحات خلطة 

10-1.D : استعراض األولويات والربامج والعمليات والشؤون تعزيز
 واالسرتاتيجيات املالية

 (WTDC)املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  -
 (RPM) االجتماعات اإلقليمية التحضريية -
 (TDAG)الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت  -
 جلان الدراسات -

 11-1.D :برنامج العمل 
12-1.D : لتقرير مرحلي يقدم ملدير مكتب تنمية التحضري الشامل

 االتصاالت بشأن تنفيذ برنامج العمل
13-1.D : تعزيز تقاس م املعرفة واحلوار بني الدول األعضاء وأعضاء                                                  

ذلك املنتسبني واهليئات األكادميية( بشأن قضايا  يف القطاعات )مبا
 ةاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الناشئة من أجل التنمي

 املستدامة
14-1.D : تعزيز قدرات األعضاء على وضع االسرتاتيجيات والسياسات

املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتنفيذها باإلضافة إىل حتديد 
                                                      طرائق ونـ ه ج لتطوير الب ىن التحتية والتطبيقات ونشرها.

 

_______________ 
 .WTDC)-2014 (14ها املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام قر خطة عمل ديب اليت أ يف تنفيذيرد تفصيل نواتج قطاع تنمية االتصاالت وإطار ال  51
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2.D  تع ي  بيئة تم ينية تسا د  ل  تنمية ت نولوجيا المعلومات
واالتصاالت وتع ي  تطوير شب ات االتصاالت/ت نولوجيا المعلومات 

ك ذل في التطبيقات والخدمات المناسبة، بما واالتصاالت وكذلك
 الف وة التقييسية سد

1-2.D :ات ستعزيز احلوار والتعاون بني املنظمني الوطنيني وصانعي السيا
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  يف وأصحاب املصلحة اآلخرين

واالتصاالت بشأن السياسة اجلارية والقضايا القانونية والتنظيمية من 
كار خلق جمتمع معلومات أ يف أجل مساعدة البلدان على حتقيق أهدافها

      مشوال  
2-2.D :،حتسني صنع القرارات بشأن القضايا السياساتية والتنظيمية 

 والسياسة املؤاتية والبيئة القانونية والتنظيمية لقطاع تكنولوجيا املعلومات
 واالتصاالت

3-2.D : زيادة الوعي وحتسني قدرات البلدان للتمكن من ختطيط ونشر
وتشغيل وصيانة شبكات وخدمات مستدامة وقابلة للنفاذ ومرنة 

يد العاملي علتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتعزيز املعرفة على الص
 بالبنية التحتية املتوفرة لإلرسال عريض النطاق

4-2.D :زيادة الوعي وحتسني قدرات البلدان على املشاركة واإلسهام 
تطوير ونشر توصيات االحتاد ووضع برامج مستدامة ومناسبة  يف

للمطابقة وقابلية التشغيل البيين على أساس توصيات االحتاد، وعلى 
اإلقليمية ودون اإلقليمية، من خالل تعزيز وضع املستويات الوطنية و 

بناء معامل االختبار،  و/أو (MRA) أنظمة اتفاقات االعرتاف املتبادل
 حسب االقتضاء

 

 أطر سياساتية وتنظيمية -
ذلك  يف شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا -

 يةالتقييساملطابقة وقابلية التشغيل البيين وسد الفجوة 
 االبتكار والشراكة -
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 5-2.D :جماالت ختطيط  يف زيادة الوعي وحتسني قدرات البلدان
االستخدام  ويف الرتددات وختصيصها، وإدارة الطيف واملراقبة الراديوية،

 القياس والتنظيم املتعلق ويف الكفوء لألدوات الالزمة إلدارة الطيف
 (EMF) الكهرمغنطيسيةبالتعرض البشري للمجاالت 

6-2.D :التحول من اإلذاعة  يف زيادة الوعي وحتسني قدرات البلدان
ية اليت مت فعالية تنفيذ املبادئ التوجيه ويف التما لية إىل اإلذاعة الرقمية

 األنشطة الالحقة للتحول يف إعدادها
7-2.D :ا تكنولوجي يف تعزيز قدرات األعضاء على إدراج االبتكار

 برامج التنمية الوطنية يف واالتصاالت املعلومات
8-2.D حتسني الشراكة بني القطاعني العام واخلاص لتعزيز تنمية :

 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 

3.D استعمال االتصاالت/ت نولوجيا المعلومات  في تع ي  الثقة وا من
 المناسبة واالتصاالت ون ر التطبيقات والخدمات

1-3.D : تعزيز قدرة الدول األعضاء على إدماج وتنفيذ سياسات
من خطط األ يف واسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 السيرباين على املستوى الوطين، وكذلك التشريعات املناسبة
2-3.D : انيةللتهديدات السيرب  التصديز قدرة الدول األعضاء على يتعز 

 املناسب الوقت يف
3-3.D : التعاون وتبادل املعلومات ونقل املعارف فيما بني الدول تعزيز

 اجلهات الفاعلة ذات الصلة األعضاء ومع
4-3.D :ونية االسرتاتيجيات اإللكرت  ختطيط حتسني قدرة البلدان على

تطبيقات بالرتقاء لتعزيز البيئة التمكينية من أجل القطاعية الوطنية 
 واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات

 استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف لاقة واألمنبناء ا -
 تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماهتا -
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 5-3.D : حتسني قدرة البلدان على االستفادة من تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت/التطبيقات املتنقلة لتحسني تقدمي اخلدمات ذات القيمة 

عليم واحلوكمة والت الصحةكاألولوية العالية )اجملاالت ذات  يف املضافة
حديات الة ملواجهة الت              توفري حلول فع  بغية ( ذلك إىل وماواملدفوعات، 

التنمية املستدامة من خالل التعاون بني القطاعني العام  يف املختلفة
 واخلاص
6-3.D :كي   ملؤسسات الوطنيةدى اتعزيز االبتكار واملعرفة واملهارات ل
لوجيا املعلومات واالتصاالت والنطاق العريض من أجل تكنو  تستخدم
 التنمية

 

4.D  بناء القدرات الب رية والمؤسسية وتوفير البيانات واإلحصاءات
ياجات االحتوتع ي  ال مول الرقمي وتقديم مسا دة مرك ة للبلدان ذات 

 المحددة

1-4.D :اإلدارة الدولية لإلنرتنت يف تعزيز بناء القدرات لألعضاء 
2-4.D :استخدام يف حتسني معارف ومهارات أعضاء االحتاد 

 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
3-4.D : جمال  يف دور بناء القدرات البشرية واملؤسسيةبالوعي املعزز

 اءلدى أعضاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتنمية 
 لالتصاالت االحتاد الدويل

4-4.D : معلومات ومعارف صانعي السياسات وأصحاب املصلحة تعزيز
كنولوجيا االتصاالت/ت ميدان يف اآلخرين بشأن االجتاهات والتطورات احلالية

املعلومات واالتصاالت على أساس إحصاءات وحتليل بيانات 
ودة جب                         القابلة للمقارنة دوليا   االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 عالية
5-4.D :احلوار بني منتجي بيانات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  تعزيز

واالتصاالت ومستخدميها وزيادة قدرات ومهارات منتجي إحصاءات 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتنفيذ عمليات مجع البيانات 

 إىل املعايري واملنهجيات الدولية                           على املستوى الوطين استنادا  

 بناء القدرات -
 إحصاءات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -
 االحتياجات احملددةالشمول الرقمي لألشخاص ذوي  -
والدول اجلزرية الصغرية  (LDC)                               مساعدات مركزة ألقل البلدان منوا   -

 (LLDC)الساحلية  والبلدان النامية غري (SIDS) النامية
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 النوات  النتائ  ال دف

 6-4.D : سياسات التعزيز قدرة الدول األعضاء على وضع وتنفيذ
فرص مان اإلدماج الرقمي لضب املتعلقة سرتاتيجيات واملبادئ التوجيهيةالوا

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات من  51االحتياجات احملددةذوي  انتفاع
استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات ضمان واالتصاالت و 

واالتصاالت من أجل التمكني االجتماعي واالقتصادي لألشخاص ذوي 
 االحتياجات احملددة

7-4.D : دة االحتياجات احملد ذويحتسني قدرة األعضاء على تزويد الناس
التدريب على حمو األمية الرقمية والتدريب على استخدام ب

علومات واالتصاالت من أجل التنمية االجتماعية االتصاالت/تكنولوجيا امل
 واالقتصادية

8-4.D :استخدام االتصاالت/تكنولوجيا  يف حتسني قدرات أعضاء
املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية لذوي 

ذلك برامج االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  يف ، مبااالحتياجات احملددة
 صفوفهم يف تعزيز عمالة الشباب وريادة األعمالواالتصاالت ل

9-4.D : ت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالاالتصاالت/ إىل النفاذحتسني
لنامية ا والدول اجلزرية الصغرية                  أقل البلدان منوا   يف هااستخدامحتسني و 
 انتقالية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة الساحليةالبلدان النامية غري و 

10-4.D : لناميةاوالدول اجلزرية الصغرية                   أقل البلدان منوا  تعزيز قدرات 
لومات تطوير االتصاالت/تكنولوجيا املع يف الساحليةالبلدان النامية غري و 

 واالتصاالت

 

_______________ 
 ذلك اإلعاقات املرتبطة بالعمر والشباب والنساء والفتيات. يف هم السكان األصليون، واألشخاص ذوي اإلعاقة مبا احملددةاألشخاص ذوي االحتياجات   51
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 النوات  النتائ  ال دف

5.D  تع ي  ال  ود المبذولة لحماية البيئة والت يف مع تغير المناخ
والتخفيف من آثاره وإدارة ال وارث من خالل االتصاالت/ت نولوجيا 

 واالتصاالت المعلومات

1-5.D : حتسني إتاحة املعلومات واحللول للدول األعضاء بشأن
 التخفيف من آ ار تغري املناخ والتكيف معه

2-5.D:  الدول األعضاء فيما يتعلق باألطر السياساتية حتسني قدرة
 والتنظيمية للتخفيف من آ ار تغري املناخ والتكيف معه

3-5.Dوضع سياسات بشأن املخلفات اإللكرتونية : 
4-5.D تطوير أنظمة قائمة على املعايري للمراقبة واإلنذار املبكر يتم :

 توصيلها بالشبكات الوطنية واإلقليمية
5-5.D والكوارث حلاالت الطوارئلتسهيل االستجابة : التعاون 
6-5.D إقامة شراكات بني املنظمات املعنية باستعمال أنظمة :

كوارث التأهب للاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض 
 والتخفيف من آ ارهاوالتنبؤ هبا 

7-5.D ىل إ: إذكاء الوعي بشأن التعاون اإلقليمي والدويل لسهولة النفاذ
املعلومات ذات الصلة باستخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

 حاالت الطوارئ وتقامسها يف واالتصاالت

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكيف مع تغري املناخ  -
 من آ اره والتخفيف

 اتصاالت الطوارئ -
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 النوات  النتائ  ال دف

 ا  داف الم تركة بين القطا ات

1.I 1-1 ت  يع إجراء حوار دولي بين أصحاب المصلحة.I  زيادة التعاون بني أصحاب املصلحة املعنيني سعيا  إىل حتسني :                                                     
 كفاءة بيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مؤمترات عاملية ومنتديات وأحداث ومنابر ملناقشات رفيعة املستوى  -
ر العاملي لالتصاالت تكون مشرتكة بني القطاعات )مال املؤمت

واملنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا  (WCIT) الدولية
والقمة العاملية جملتمع  (WTPF)املعلومات واالتصاالت 

واليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع  (WSIS)52 املعلومات
 االحتاد( وتليكوم (WTISD) املعلومات

2.I  ت  يع ال راكات والتعاون داخل بيئة االتصاالت/ت نولوجيا
 المعلومات واالتصاالت

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

 تبادل املعارف والتواصل والشراكات -
 (MoU)مذكرات التفاهم  -

3.I يا بيئة االتصاالت/ت نولوج في تع ي  تحديد االت ا ات البازغة
 المعلومات واالتصاالت وتحليل ا

1-3.Iجمال االتصاالت/تكنولوجيا  يف : حتديد االجتاهات الناشئة
الوقت املناسب وحتليلها واستنباط جماالت  يف املعلومات واالتصاالت

 جديدة لألنشطة تتعلق هبذه االجتاهات

 ةبشأن االجتاهات الناشئمبادرات وتقارير مشرتكة بني القطاعات  -
جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وغري ذلك  يف
 ذلك جملة أخبار االحتاد( يف مبادرات مما لة )مبا من

4.I  تع ي /ت  يع اال تراف )بأ مية( االتصاالت/ت نولوجيا المعلومات
تصادية واالقاالجتما ية  التنمية حقيقتواالتصاالت كعامل تم يني ل

        بيئيا   والمستدامة

1-4.I زيادة االعرتاف باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت :
على مستوى األطراف املتعددة وعلى املستوى احلكومي الدويل، كأداة 
متكينية شاملة للدعائم الاالث للتنمية املستدامة )النمو االقتصادي 

خلتامية الو يقة ا يف كما هو حمدد  واالندماج االجتماعي والتوازن البيئي(
                   ودعما  لرسالة األمم  Rio+20ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 

 اإلنسان السلم واألمن وحقوق يف املتحدة املتمالة

تقارير ومدخالت أخرى لعمليات األمم املتحدة املشرتكة بني  -
 الوكاالت واملتعددة األطراف واحلكومية الدولية

_______________ 
 باستمرار املبادرة.                           رهنا  بقرار من األمم املتحدة  52
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 النوات  النتائ  ال دف

5.I   ل  إ االحتياجات المحددةي  نفاذ ا شخاص ذوي اإل اقة وذوي تع
 االتصاالت/ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت

1-5.I زيادة تيسر معدات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات :
 واالتصاالت وخدماهتا وتطبيقاهتا وامتااهلا ملبادئ التصميم الشامل

2-5.I زيادة إشراك منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي :
 أعمال االحتاد يف االحتياجات احملددة

3-5.Iاألطراف واحلكومات  مجيعذلك اعرتاف  يف : زيادة الوعي، مبا
االحتياجات باحلاجة إىل تعزيز نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي 

 إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احملددة

 تقارير ومبادئ توجيهية وقوائم مرجعية بشأن قابلية النفاذ إىل االتصاالت -
تعبئة املوارد واخلربات التقنية من خالل على سبيل املاال تشجيع  -

االجتماعات الدولية واإلقليمية بالنسبة إىل  يف زيادة املشاركة
 األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات احملددة

يذ سياسات االحتاد املتعلقة بقابلية النفاذ مواصلة تطوير وتنف -
 ذات الصلة واخلطط

التوعية على مستوى منظومة األمم املتحدة وعلى الصعيدين  -
 والوطين اإلقليمي

 نيوالنتائج األخرى ملؤمتر املندوبني املفوضاملقررات والقرارات والتوصيات  - تنفيذ مجيع أهداف االحتاد: يف النواتج التالية هي نواتج أنشطة اهليئات اإلدارية لالحتاد وتسهم
                                                            املقررات والقرارات الصادرة عن اجمللإ فضال  عن نتائج أعمال أفرقة  -

 للمجلإ العمل التابعة

 

 العوامل التم ينية 3.4
العوامل  يف ات الدعم اليت تسهماجلدول أدناه عملي يف قاصد واألهداف االسرتاتيجية. وتعرض                                                                                              الغرض من العوامل التمكينية لألهداف االسرتاتيجية لالحتاد ومقاصده هو دعم أنشطة االحتاد سعيا  إىل حتقيق امل

 التمكينية لألهداف االسرتاتيجية:
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 العوامل التمكينية يف : إسهام عمليات الدعم6اجلدول 
 عوامل التم ينيةال

 لأل داف االستراتي ية
 

  مليات الد م

ضمان كفاءة وفعالية استخدام 
البشرية واملالية والرأمسالية؛  املوارد

 وبيئة عمل مؤاتية وآمنة ومأمونة

ضمان كفاءة املؤمترات واالجتماعات 
والو ائق واملنشورات والبىن التحتية 
 للمعلومات وإمكانية النفاذ إليها

ضمان كفاءة خدمات الربوتوكول 
 باألعضاء واالتصال وتعبئة املوارد املتعلقة

اخلطة  ذوتنفيضمان كفاءة ختطيط وتنسيق 
 االسرتاتيجية لالحتاد وخططه التشغيلية

ضمان كفاءة وفعالية إدارة املنظمة 
                   )داخليا  وخارجيا (

 X   X X إدارة االحتاد

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

 X    

    X  خدمات املنشورات

    X  تكنولوجيا املعلومات خدمات

     X إدارة املوارد البشرية

     X إدارة املوارد املالية

 X     اخلدمات القانونية

 X    X املراجعة الداخلية للحسابات

مم ذلك األ يف التعاون مع األعضاء واألطراف املعنية اخلارجية )مبا
 املتحدة(

  X   

املسموعة/املرئية وخدمات النشرات خدمات التواصل )اخلدمات 
الصحفية ووسائط اإلعالم االجتماعية وإدارة الويب والرتويج لعالمة 
االحتاد وكتابة اخلطب ومعرض استكشاف تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت(

  X   

   X   خدمات الربوتوكول

تسهيل أعمال اهليئات اإلدارية )مؤمتر املندوبني املفوضني واجمللإ 
 وأفرقة العمل التابعة للمجلإ(

    X 

     X خدمات السالمة واألمن

    X  إصدار الشارات وتوزيعها

   X   خدمات تعبئة املوارد

 X X    اإلدارة والتخطيط االسرتاتيجيان للمنظمة
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 التنفيذ والتقييم 5

 ماليالتخطيط االستراتي ي والت غيلي والالربط بين  1.5
يتأتى الربط القوي واملتماسك بني التخطيط االسرتاتيجي والتشغيلي واملايل لالحتاد من خالل تنفيذ إطار االحتاد لإلدارة القائمة 

                      ( طبقا  للهيكل التايل:2014بوسان،  يف         املراج عة) 151و 72و 71                           على النتائج طبقا  للقرارات 
 الرباعية األهداف االسرتاتيجية لالحتاد واألهداف/النتائج اخلاصة بكل قطاع واملشرتكة بني خطة االستراتي يةالحتدد هذه  •

امليزانية.  غيلي ووضععمليات التخطيط التش يف الواجب مراعاهتا معايير التنفيذالقطاعات لفرتة السنوات األربع. وهي ترسي 
 .املفوضني املندوبني مؤمتر يضعها اليت املالية احلدود سياق ضمن جيةاالسرتاتي اخلطة تنفيذ وينبغي

(، تتنبأ باإليرادات والنفقات لفرتة السنوات األربع، باتساق  2014بوسان،           املراج ع يف) 5الرباعية، املقرر  ماليةخطة الوال •
 كامل مع اخلطة االسرتاتيجية وحتدد املوارد املتاحة لتنفيذها.

 املالية.                 طبقا  ألحكام اخلطة (RBB)السنتني، اللتان يوافق عليهما اجمللإ، تطبقان آلية امليزانية على أساس النتائج  ومي انيتا •
ملالية                                                                                     الرباعية املتجددة اليت يوافق عليها اجمللإ تتبع مبادئ اخلطة االسرتاتيجية وتوضع طبقا  للخطة ا خطط الت غيليةوال •

اصد د اخلطط التشغيلية النواتج اخلاصة بالقطاعات واملشرتكة بينها املنتجة من أجل حتقيق مقوميزانية فرتة السنتني. وحتد
حتقيق نواتج  يف ونتائج االحتاد وتشرح األنشطة املقابلة للمكاتب واألمانة العامة. وتساهم أنشطة املكاتب بشكل مباشر

لقطاعات النواتج املشرتكة بني ا يف ة إما بشكل مباشرالقطاعات والنواتج املشرتكة بينها. وتساهم أنشطة األمانة العام
األنشطة املشرتكة بني القطاعات( أو توفر خدمات الدعم للمكاتب ولألنشطة املشرتكة بني القطاعات على النحو  )عرب

 املبني أدناه:
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 : الربط بني التخطيط االسرتاتيجي والتشغيلي واملايل3الشكل 

 

 معايير التنفيذ 2.5
اف                                                                                          اإلطار الذي ميك ن من التحديد السليم ألنشطة االحتاد املناسبة ثييي يتسىن حتقيق املقاصد والنتائج واألهدحتدد معايري التنفيذ 

إطار ميزانية فرتة  يف االسرتاتيجية لالحتاد بأكرب قدر من الفعالية والكفاءة. وهي حتدد معايري ترتيب األولويات لعملية توزيع املوارد
 السنتني لالحتاد.

 :2016-2019معايري التنفيذ احملددة السرتاتيجية االحتاد للفرتة  وفيما يلي
 جيب أن توجه القيم األساسية لالحتاد أولوياته وتضع األساس لعملية صنع القرار. حاد:اتباع قيم االت •
 ، واليت تشمل:اتباع مبادئ اإلدارة القائمة  ل  النتائ  •

وافق                                                                             جتب مراقبة األداء مقابل حتقيق األهداف/املقاصد وتقييمه طبقا  للخطط التشغيلية اليت ي مراقبة ا داء وتقييمه: -
 عليها اجمللإ مع حتديد فرص التحسني من أجل دعم عملية صنع القرار.

 وجود عملية متكاملة إلدارة األحداث غري املؤكدة اليت قد تؤ ر مخاطر وتقييم ا والتخفيف من حدت ا:حديد الت -
 على حتقيق املقاصد واألهداف لتعزيز عملية صنع القرار بصورة مستنرية.

 إطار عملية امليزنة على أساس املقاصد واألهداف يف جيب ختصيص املوارد مبادئ المي نة  ل  أساس النتائ : -
 هذه اخلطة االسرتاتيجية. يف املقرر حتقيقها، كما يرد حتديدها

السرتاتيجية حتقيق األهداف ا يف جيب اإلبالغ بشكل واضح عما حيرز من تقدم مرجو:الحو ا ثر موجه ناإلبالغ ال -
 لالحتاد، مع الرتكيز على أ ر األنشطة اليت يضطلع هبا االحتاد.

  

 رؤية االتحاد ورسالته

 ا  داف االستراتي ية لالتحاد ك ل

 أ داف/نتائ  قطاع
 االتصاالت الراديوية

 أ داف/نتائ  قطاع
 تقييس االتصاالت

 أ داف/نتائ  قطاع
 تنمية االتصاالت

 القطاعاتالنواتج املشرتكة بني  تنمية االتصاالتنواتج قطاع  تقييإ االتصاالتنواتج قطاع  نواتج قطاع االتصاالت الراديوية

 ا مانة العامة  ت  تنمية االتصاالتم  ت  تقييس االتصاالتم م ت  االتصاالت الراديوية

 ية
راتي
الست

طة ا
الخ

 
طط

الخ
 

يلية
 غ
الت

 
الخطة المالية

 
المي انية

 

 أ داف/نتائ  االتحاد
 الم تركة بين القطا ات
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                                                                                            أصبحت الكفاءة أمرا  أساسيا  حتميا  بالنسبة لالحتاد. وجيب أن يقيم االحتاد ما إذا كان أصحاب املصلحة  كفاءة التنفيذ: •
                                                                                    نون أقصى مردود من اخلدمات اليت يقدمها االحتاد وفقا  للموارد املتاحة )القيمة مقابل املال(.جي

                                  ، بوصف االحتاد جزءا  من منظومة األمم  دف تعميم توصيات ا مم المتحدة وتطبيق ممارسات ا  مال المنسقة •
 املتحدة وإحدى وكاالهتا املتخصصة.

ن تعمل القطاعات بصورة متماسكة من أجل تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية. وجيب أن تدعم جيب أ االتحاد: في توحيد ا داء •
 األمانة التخطيط التشغيلي املنسق، وتتجنب التكرار واالزدواجية وتعظم من التآزر بني القطاعات واملكاتب واألمانة العامة.

نظمة لشحذ مفهوم أن يكون االحتاد م اسبة:التطور طويل ا جل للمنظمة للحفاظ  ل  ا داء وتوفير الخبرات المن •
املوظفني لتحقيق أقصى  يف العمل بأسلوب يعتمد على التواصل البيين وزيادة االستامار يف مهتمة بالتعليم، عليه االستمرار

 قيمة بصورة مستدامة.
 خيطط االحتاد ملبادرات اليتمن املهم حتديد معايري حمددة لرتتيب األولويات بني خمتلف األنشطة وا ترتي  ا ولويات: •

 لالضطالع هبا. وفيما يلي العوامل الواجب مراعاهتا:
 :القيمة المضافة -

 ا بدونه(ميكن حتقيقه ال                                                                 ترتيب األولويات استنادا  إىل قيمة فريدة يسهم هبا االحتاد )النواتج اليت •
 األنشطة اليت ميكن لالحتاد أن يضيف قيمة كبرية فيها يف املشاركة •
 عدم إعطاء أولوية لألنشطة اليت ميكن ألطراف معنية أخرى االضطالع هبا •
 ترتيب األولويات على أساس اخلربات املتاحة لدى االحتاد للتنفيذ. •

 التأثير والتركي : -
 الرتكيز على األ ر األقصى على جمموعة أوسع من املعنيني مع مراعاة الشمول •
 أقل                                                حتقيق تأ ري أكرب بدال  من عدد كبري من األنشطة مع تأ رياالضطالع بعدد أقل من األنشطة مع  •
طار اإل يف رسم الصورة الكبرية على النحو احملدد يف االتساق واالضطالع بأنشطة تسهم بوضوح •

 لالحتاد االسرتاتيجي
 إعطاء أولوية لألنشطة ذات النتائج امللموسة. •

 احتياجات ا  ضاء: -
 األعضاء باتباع هنج موجه حنو العمالءترتيب أولويات طلبات  •
 إعطاء أولوية لألنشطة اليت يتعذر على الدول األعضاء القيام هبا بدون دعم من املنظمة. •
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 حاد لإلدارة القائمة  ل  النتائ مخاطر ضمن إطار االتمراقبة والتقييم وإدارة الال 3.5
ائج. والتخطيط وامليزنة ضمن إطار االحتاد لإلدارة القائمة على النتستكون النتائج هي الرتكيز الرئيسي لالسرتاتيجية 

وستضمن مراقبة األداء وتقييمه وإدارة املخاطر استناد عمليات التخطيط االسرتاتيجي والتشغيلي واملايل إىل عملية مستنرية 
 لصنع القرار وتوزيع مناسب للموارد.

السرتاتيجية اخلطة ا يف                                    ير مستمر طبقا  لإلطار االسرتاتيجي احملددوسيخضع إطار مراقبة أداء االحتاد وتقييمه لتطو 
 حتقيق مقاصد االحتاد ونتائجه وأهدافه وغاياته االسرتاتيجية احملددة يف ، وذلك لقياس التقدم احملرز2016-2019 للفرتة
 هذه اخلطة االسرتاتيجية مع تقييم األداء وحتديد املسائل اليت حتتاج إىل معاجلة. يف
ا سيخضع إطار االحتاد إلدارة املخاطر لتطوير مستمر لضمان وجود هنج متكامل جتاه إطار االحتاد لإلدارة القائمة على كم

 .2016-2019اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة  يف النتائج احملدد
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 71 بالقرار 3ملحـق ال

 االستراتي يةتوزيع الموارد لتحقيق ا  داف والغايات 
 ب الف الفرن ات السويسرية  بالنسبة المئوية  ب الف الفرن ات السويسرية

 التكاليف ا  داف االستراتي ية لالتحاد

دة 
إ ا

زيع
لتو
ا

 

 1الغاية 
 النمو

 2الغاية 
 الشمول

 3الغاية 
 االستدامة

 4الغاية 
 االبتكار والشراكة

 1الغاية  
 النمو

 2الغاية 
 الشمول

 3الغاية 
 االستدامة

 4الغاية 
 االبتكار والشراكة

R1  593 15 593 15 778 46 963 77 10% 10% 30% 50% 927 155 لقطاع االتصاالت الراديوية 1ال دف 
R2 198 4 198 4  594 12 989 20 10% 10% 30% 50% 979 41 لقطاع االتصاالت الراديوية 2 دف ال 
R3  626 63 -   100%  626 63 لقطاع االتصاالت الراديوية 3ال دف - - 
T1  053 12 027 6 080 18 107 24 20% 10% 30% 40% 266 60 لقطاع تقييس االتصاالت 1ال دف 
T2 614 21 -   100%  614 21 لقطاع تقييس االتصاالت 2 دف ال - - 
T3  165 165 496 827 10% 10% 30% 50% 654 1 لقطاع تقييس االتصاالت 3ال دف 
T4  848 2 848 2 238 14 543 8 10% 10% 50% 30% 476 28 لقطاع تقييس االتصاالت 4ال دف 
T5 876 219 438 657 40% 10% 20% 30% 189 2 لقطاع تقييس االتصاالت 5 دف ال 
D1 613 48 -   100%  613 48 لقطاع تنمية االتصاالت 1 دف ال - - 
D2  215 76    100% 215 76 لقطاع تنمية االتصاالت 2ال دف - - - 
D3 703 33 - -  100%   703 33 لقطاع تنمية االتصاالت 3 دف ال - 
D4  338 60 -   100%  338 60 لقطاع تنمية االتصاالت 4ال دف - - 
D5 031 20    100% 031 20 لقطاع تنمية االتصاالت 5 دف ال - - - 
I1  786 4 305 1 305 1 305 1 55% 15% 15% 15% 702 8 الم ترك بين القطا ات 1ال دف 
I2 012 5 367 1 367 1 367 1 55% 15% 15% 15% 113 9 الم ترك بين القطا ات 2 دف ال 
I3 081 10 440 1 440 1 440 1 70% 10% 10% 10% 401 14 الم ترك بين القطا ات 3 دف ال 
I4  227 4 227 4 - 0% 50% 50% 0% 453 8 الم ترك بين القطا ات 4ال دف - 
I5 762 - 0% 0% 100% 50% 762 الم ترك بين القطا ات 5 دف ال - - 

 611 55 091 71 915 295 443 233     060 656  م موع الت اليف

         %36 %45 %11 %8 
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 71 بالقرار 4 قـملحال

 2016-2019 للفترة حادلالت االستراتي ية خطةال مصطلحات مسرد
 

 صيغة  ملية مصطلحال

 .نواتج إىل( املدخالت) املوارد حتويل أجل من اخلدمات/األعمال خمتلف هي األنشطة األنشطة
 .السنتني فرتة ميزانيات وضع خالهلا من ميكن اليت املالية األسإ وتضع سنوات أربع فرتة املالية اخلطة تغطي املالية خطةال

 ليتا املسامهة وحدة مبلغ ،أمور مجلة من يربز، الذي( ونفقاته االحتاد إيرادات) 5 املقرر سياق يف املالية اخلطة توضع
 .املفوضني املندوبني مؤمتر عليها وافق
 .االسرتاتيجية اخلطة مع متسقة تكون أن املالية للخطة وينبغي

 .النواتج نتاجإل األنشطة يف        ت ستعمل والتكنولوجية، واملادية والبشرية املالية املوارد مال موارد هي املدخالت مدخالتال
 .لالحتاد األساسية للصكوك       وفقا   لالحتاد الرئيسية الشاملة الوظيفة إىل الرسالة تشري الرسالة

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

 واألمانة الصلة ذي االستشاري الفريق مع بالتشاور مكتب كل  سنوي، أساس على التشغيلية اخلطة بإعداد يضطلع التشغيلية خطةال
 فرتة وتوقعات لتاليةا للسنة املفصلة اخلطة التشغيلية اخلطة وتشمل. واملالية االسرتاتيجية للخطتني       وفقا   العامة

 املتجددة اعيةالرب التشغيلية اخلطط اجمللإ ويستعرض. العامة ولألمانة قطاع لكل تليها اليت الاالث السنوات
 .عليها ويوافق

 .     ليا  ك  وليإ        جزئيا   املنظمة سيطرة حتت النتائج تقع ما         وغالبا  . اهلدف حتقيق على داللة النتائج تقدم النتائج

 اخلطط تنفيذ يف االحتاد حيققها اليت امللموسة النهائية واخلدمات واملخرجات واملنتجات النتائج إىل النواتج تشري النواتج
 .قاملطب التكاليف حماسبة نظام يف داخلية أوامر ومتالها تكاليف عناصر هي والنواتج. التشغيلية

 قياس حتقيق النواتج أو النتائج. وقد تكون هذه املؤشرات كمية أو نوعية. يف مؤشرات األداء هي املعايري املستعملة مؤشرات األداء
 .مقصودة غاية أو مقصود هدف حتقيق إىل هتدف املتسقة األنشطة من جمموعة العمليات

 أساس على ميزنةال
 (RBB) النتائج

 أهداف قيقحت على الربامج وضع فيها      يرك ز ()أ: اليت جيةالربنام امليزانية عملية هي (RBB) النتائج أساس على امليزنة
 اليت النواتج أساس لىع احملددة املطلوبة املوارد فيها املتوقعة النتائج تربر ()ب املتوقعة؛ النتائج وعلى        مسبقا   حمددة
 .الرئيسية األداء مبؤشرات تائجالن حتقيق يف الفعلي األداء فيها يقاس ()ج هبا؛ وتتصل املتوقعة النتائج حتقيق إىل تؤدي
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 صيغة  ملية مصطلحال

 على أساس اإلدارة
 (RBM) النتائج

 قابلة نتائج قيقحت حنو وخدماهتا ومنتجاهتا ومواردها املنظمة عمليات يوجه إدارة هنج هي النتائج على القائمة اإلدارة
 ييمهوتق األداء ومراقبة املخاطر وإدارة االسرتاتيجي التخطيط أجل من اإلدارة وأدوات أطر توفر وهي. للقياس
 .املستهدفة النتائج أساس على التمويل وأنشطة

 اإلدارة منهجية منض التقارير ورفع والتقييم واملراقبة للتخطيط املستخدمة االسرتاتيجية إلدارة أداة هو النتائج إطار النتائج إطار
        مرورا   املدخالت، من      دءا  ب -( النتائج سلسلة) املرجوة النتائج لتحقيق الالزم التسلسل يوفر فهو. النتائج على القائمة

 تأ ري ستوىوم القطاعات، بني املشرتكة واألهداف القطاع مستوى على النواتج إىل        ووصوال   والنواتج، باألنشطة
 العالقات ذلك يف امب النتائج، حتقيق يتعني كيف  يفسر وهو. االحتاد نطاق على االسرتاتيجية والغايات األهداف
 االسرتاتيجي ىاملستو  على التفكري عن النتائج إطار ويعرب. ذلك وراء الكامنة واملخاطر واالفرتاضات السببية
 .بأكملها املنظمة امتداد على

. مباشرة غري أو رةمباش بصورة األهداف فيها تسهم واليت لالحتاد السامية املقاصد إىل االسرتاتيجية الغايات تشري االسرتاتيجية الغايات
 .      برم ته االحتاد تشمل وهي

 والغايات األهداف ددوحت. برسالته الوفاء أجل من سنوات أربع لفرتة االحتاد اسرتاتيجية حتدد االسرتاتيجية اخلطة االسرتاتيجية خطةال
 لالحتاد. وينبغي السرتاتيجيةا الرؤية جتسد اليت الرئيسية الو يقة وهي. الفرتة تلك يف االحتاد خطة ومتال االسرتاتيجية

 .املفوضني املندوبني مؤمتر يضعها اليت املالية احلدود سياق ضمن االسرتاتيجية اخلطة تنفيذ

 وتنفيذ املنظمة اتيجيةاسرت  على تؤ ر اليت املستغلة غري والفرص اليقني عدم حاالت إىل االسرتاتيجية املخاطر تشري االسرتاتيجية مخاطرال
 .االسرتاتيجية

 مخاطرال إدارة
 (SRM) االسرتاتيجية

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

 وقد. اهلدف قيقحت على داللة وتقدم االسرتاتيجية؛ اخلطة فرتة خالل املتوقعة النتائج هي االسرتاتيجية املقاصد االسرتاتيجية مقاصدال
 .االحتاد سيطرة عن خترج قد ألسباب        دائما   املقاصد تتحقق ال

 .القرار صنع عمليات مجيع        وت وج ه أولوياته تقود اليت واملشرتكة العامة االحتاد معتقدات القيم

 .االحتاد إليه يصبو الذي األفضل العامل الرؤية
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 مية الستاللغات الرس ع ميمصطلحات بقائمة ال

 

English Arab Chinese French Russian Spanish 

Activities األنشطة 活动 Activités Виды деятельности Actividades 

Financial plan املالية اخلطة 财务规划 Plan financier Финансовый план Plan Financiero 

Inputs املدخالت 投入，输入意见（取

决于上下文） 

Contributions Исходные ресурсы Insumos 

Mission الرسالة 使命 Mission Миссия Misión 

Objectives األهداف 部门目标 Objectifs Задачи Objetivos 

Operational 

plan 

 运作规划 Plan التشغيلية اخلطة

opérationnel 

Оперативный план Plan Operacional 

Outcomes النتائج 结果 Résultats Конечные результаты Resultados 

Outputs النواتج 输出成果 Produits Намеченные 

результаты 

деятельности 

Productos 

Performance 

indicators 

 绩效指标 Indicateurs de مؤشرات األداء

performance 

Показатели 

деятельности 

Indicadores de 

Rendimiento 

Processes العمليات 进程 Processus Процессы Procesos 

Results-based 

budgeting 

 أساس على امليزنة
 النتائج

基于结果的预算制定 Budgétisation 

axée sur les 

résultats 

Составление бюджета, 

ориентированного на 

результаты 

Elaboración del 

Presupuesto basado 

en los resultados 

Results-based 

management  

 أساس على اإلدارة
 النتائج

基于结果的管理 Gestion axée sur 

les résultats 

Управление, 

ориентированное на 

результаты 

Gestión basada en 

los resultados 

Results 

framework 

 结果框架 Cadre de إطار النتائج

présentation des 

résultats 

Структура результатов Marco de 

resultados 

Strategic 

goals 

 总体战略目标 Buts stratégiques Стратегические цели Metas estratégicas يةاالسرتاتيج الغايات

Strategic plan االسرتاتيجية اخلطة 战略规划 Plan stratégique Стратегический план Plan Estratégico 

Strategic risks ةاالسرتاتيجي املخاطر 战略风险 Risques 

stratégiques 

Стратегические риски Riesgos estratégicos 

Strategic risk 

management  

 املخاطر إدارة
 االسرتاتيجية

战略风险管理 Gestion des 

risques 

stratégiques 

Управление 

стратегическими 

рисками 

Gestión de riesgos 

estratégicos 

Strategic 

target 

 具体战略目标 Cible stratégique Стратегический يةاالسرتاتيج املقاصد

целевой показатель 

Finalidad 

estratégica 

Values القيم 价值/价值观 Valeurs Ценности Valores 

Vision الرؤية 愿景 Vision Концепция Visión 
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 72 القرار
 حاداالت في مالية والت غيليةخطط االستراتي ية والالتنسيق بين ال

 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )
 اعتباره يف إذ يضع
والربط بني اخلطط  التنسيقعملية عن طريق              وحتسينه كاريا  أهداف االحتاد غايات و حتقيق  يف التقدم احملرزقياس أن من املمكن 

 اخلطط، اليت تغطيها هذه فرتةالاالسرتاتيجية واملالية والتشغيلية اليت حتدد األنشطة املخطط هلا خالل 
 يقـروإذ 

ميكن  أهناو أنشطة االحتاد وأهداف تلك األنشطة واملوارد ذات الصلة، ينبغي أن تعرض اخلطط التشغيلية واملالية لالحتاد  بأن ( أ 
 :أمور مجلة يف يلي أن تستخدم بفعالية من أجل ما

 تنفيذ برامج االحتاد؛ يف التقدم رصد -
 األداء؛ ، باستخدام مؤشراتاألنشطة الربناجمية إجناز يف حتسني قدرة األعضاء على تقييم التقدم -
 حتسني فعالية هذه األنشطة؛ -
 تكاليف؛تطبيق اسرتداد ال يف                       ضمان الشفافية، خصوصا   -
 األخرى؛ تشجيع التكامل بني أنشطة االحتاد وأنشطة منظمات االتصاالت الدولية واإلقليمية -
اللوائح  يف الزمة تغيريات دثحي       اال  قد                                                   التشغيلي وربطه بالتخطيط االسرتاتيجي واملايل ربطا  فع  للتخطيط  اجلاريالتنفيذ أن ب ( 

 حتتويها؛ العالقات بني الو ائق املناظرة وتنسيق عرض املعلومات اليت حتديدأجل  املالية من
 تنسيق يف ممن إجراء الفحص الكايف للتقد جملإ االحتاد وخمصصة لتمكنيالة            مراقبة فع  آليات  بأن احلاجة تقوم إىل إنشاء (ج

 ؛التشغيلية الوظائف االسرتاتيجية والتشغيلية واملالية وتقييم تنفيذ اخلطط
                                                                         إعداد مقرتحات للمؤمترات، ت دعى األمانة إىل إعداد مبادئ توجيهية لتحديد املعايري  يف أنه ملساعدة الدول األعضاءب د (

األمني العام  صورة رسائل معممة مرسلة من يف الواجب تطبيقها عند تقييم اآل ار املالية وأن تقوم بتوزيع املبادئ التوجيهية
 املكاتب؛ مديري أو
                                                                                                    للدول األعضاء، قدر اإلمكان عمليا  ومبراعاة املبادئ التوجيهية اليت تعدها األمانة، أن تلحق مبقرتحاهتا املعلومات  بأنه ينبغي (ه 

 ،املقرتحات املناسبة للسماح لألمني العام/املديرين بتحديد اآل ار املالية احملتملة اليت قد ترتتب على هذه
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 الاال ةيقرر تكليف األمني العام ومديري املكاتب 
للقطاعات واألمانة  يةالتشغيل اخلطط يف إلدراجهابتعيني تدابري وعناصر حمددة، ينبغي اعتبارها إرشادية وليست حصرية،  1

 تنفيذها؛ استعراض نم جمللإا ومتكنتنفيذ اخلطط االسرتاتيجية واملالية  يف االحتاد لتساعد،                                العامة ضمانا  لالتساق فيما بينها
ح املالية لالحتاد مع مراعاة وجهات نظر الدول األعضاء وآراء األفرقة االستشارية للقطاعات، وتقدمي باستعراض اللوائ 2

 أعاله؛ "يقروإذ "  حتت (جو (ب الفقرتني يف ورد ضوء ما يف مقرتحات مالئمة إىل اجمللإ
        سنويا ؛ يهاالروابط بني التخطيط االسرتاتيجي واملايل والتشغيلي كي ينظر اجمللإ ف      ت ظهر ومنسقة                        عد  كل منهم خططا  موحدة       بأن ي   3
، إن ومجعياته تكاليف مقرتحاهتا املقدمة إىل مجيع مؤمترات االحتاد اتإعداد تقدير  يف الدول األعضاءبتقدمي املساعدة إىل  4

 ؛             ط لب منهم ذلك

 البشرية املوارد من تفادةاالس يف املتكبدة التكاليف مجيع تفاصيل نشر خالل من االحتاد يف الشفافية حتقيق يف باإلسهام 5
 ؛االحتاد أعضاء اليت اتفق بشأهنا للوفاء باملتطلبات االستعانة هبا أو اخلارجية

ة املتاحة، دمن اجملموعة الكاملة لآلليات املالية والتخطيطية اجلدي املستمدةبتزويد املؤمترات واجلمعيات باملعلومات الالزمة  6
تقدير               ستطاع عمليا ،، قدر املذلك يف اليت ستتخذها، مبا القراراتوذلك للسماح بإجراء تقدير معقول لآل ار املالية املرتتبة على 
 ،االحتاد من اتفاقية 34 االعتبار أحكام املادة يف       أخذا   ،تكاليف أي مقرتحات تقدم إىل مجيع مؤمترات االحتاد ومجعياته

 يكلف اجمللإ
يلي واختاذ تدابري مالئمة من أجل تنفيذ التخطيط التشغ ويف تنسيق الوظائف االسرتاتيجية واملالية والتشغيلية يف بتقييم التقدم 1

 القرار؛ حتقيق أهداف هذا
 لقرار؛ا باختاذ اإلجراءات الضرورية لضمان إعداد اخلطط االسرتاتيجية واملالية والتشغيلية املقبلة على حنو يتماشى مع هذا 2
 ،2018 هبذا اخلصوص كي ينظر فيه مؤمتر املندوبني املفوضني لعام مناسبة بإعداد تقرير حيتوي على توصيات 3

 وحيي الدول األعضاء
مرحلة مبكرة من عملية إعداد املقرتحات اليت ترتتب عليها آ ار مالية، وذلك للتمكن من حتديد خطة  يف على االتصال باألمانة

 املقرتحات. هذه يف                                                        ذات الصلة من املوارد الالزمة وإدراجها قدر املستطاع عمليا   العمل واملتطلبات
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 77القـرار 
 وجمعياتهومنتدياته  مؤتمرات االتحادتحديد موا يد وفترات 

 (2015-2019) ودورات م لسه

 (،2014بوسان، لالتصاالت )إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل 
         إذ يذك ر

 سنوات؛ من دستور االحتاد اليت تنص على أن يدعى مؤمتر املندوبني املفوضني إىل االنعقاد مرة كل أربع 8من املادة  47بالرقم  ( أ 
ومجعيات  (WRC) من الدستور اليت تنص على أن تدعى املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية 13من املادة  91و 90بالرقمني  (ب

                                                                               عادة  إىل االنعقاد مرة كل  ال ة أعوام أو أربعة أعوام وجيوز أن تقرتن زمانا  ومكانا ؛ (RA) االتصاالت الراديوية
إىل االنعقاد  (WTSA) معيات العاملية لتقييإ االتصاالتمن الدستور اليت تنص على أن تدعى اجل 18من املادة  114بالرقم  (ج

 سنوات؛ مرة كل أربع
عة بني مؤمترين الفرتة الواق يف                                                         من الدستور اليت تنص على أن ي عقد مؤمتر عاملي لتنمية االتصاالت 22من املادة  141بالرقم  ( د

 للمندوبني املفوضني؛
 ورة عاديةد يف مرة واحدة كل سنة االحتاد جيتمع جملإمن اتفاقية االحتاد اليت تنص على أن  4من املادة  51بالرقم  ( ه
 االحتاد؛ مقر يف
 ( هلذا املؤمتر،2014بوسان،           املراج ع يف) 111 بالقرار (و

 وإذ يقر
 ؛فيها واألولويات احملددة 2016-2019 للفرتةبشأن اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد ( هلذا املؤمتر، 2014بوسان،           املراج ع يف) 71 بالقرار ( أ 

 اتلبالط لتلبية، كانت التحديات اخلاصة بزيادة اإليرادات 2019-2016مشروع اخلطة املالية لالحتاد للفرتة  يف أنه لدى النظر ب(
 على الربامج حتديات مجة، ةاملتزايد

 اعتباره يف وإذ يضع
الة فع الية عمليات سيما ضرورة كف وال ،واملنتديات املؤمترات واجلمعيات حتديد مواعيدضرورة مراعاة املوارد املالية لالحتاد عند  أ ( 

 نطاق املوارد احملدودة؛ يف االحتاد
األعباء على أعضاء ياقل  ،مؤمتر املندوبني املفوضني نفإ العام الذي ي عقد فيه يف املؤمترات واجلمعيات واملنتدياتعقد أن  ب(

 ه،وموظفي االحتاد
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 وقد نظر يف
 هلا؛ اليت قدمها األمني العام بشأن املؤمترات واجلمعيات املخطط PP-14/56 الو يقة أ ( 

 املقرتحات اليت تقدم هبا عدد من الدول األعضاء، ب(
 بعني االعتباروإذ يأخذ 

امة يت يتعني أن تقوم هبا الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واألمانة العاألعمال التحضريية الضرورية الالطلبات املتزايدة و  أ ( 
 ومجعية ومنتدى لالحتاد؛ وقطاعات االحتاد قبل كل مؤمتر

لية والتشغيلية الربط بني اخلطط االسرتاتيجية واملا حيس نوقت أبكر من السنة التقوميية  يف أن حتديد موعد انعقاد اجمللإ ب(
 األخرى اليت يضطلع هبا اجمللإ، وامليزانية واألنشطة

 وإذ يالحظ
، واملؤمتر العاملي 2015 أكتوبر 30إىل  26 الفرتة من يف املقبلة قد حتدد (RA)أن موعد انعقاد مجعية االتصاالت الراديوية  أ ( 

 ؛2015نوفمرب  27إىل  2الفرتة من  يف املقبل (WRC) لالتصاالت الراديوية
مناسب  وقت يف ينبغي أن تكون متاحة للمجلإ مالية االحتادأن تقارير مراجع احلسابات اخلارجي خبصوص  ب(
 ه،دورات قبل

 ررـيق
 ب( الفقرة يف ورد باستاناء ما 1عام واحد يف تعقد وأال الربع األخري من العام يف         مبدئيا  ومجعيات االحتاد مؤمترات       ت عقدأن  1
 ؛أعاله "         وإذ يذك ر" من

 ذلك؛ خالف مللحةا الضرورة استدعت إذا إال أسابيع،  ال ة فرتة على املفوضني للمندوبني مؤمتر أي انعقاد مدة تقتصر أن 2
 أن حتدد مواعيد معارض االحتاد، ومنتدياته، وأحدا ه الرفيعة املستوى، والندوات اليت هلا صبغة عاملية ضمن املوارد املعتمدة 3
 فرتة السنتني؛اخلطة املالية وميزانية  يف
 على النحو التايل: 2015-2019لألعوام  املقبلةودورات اجمللإ أن يكون برنامج املؤمترات واجلمعيات  4

 ا؛             أو قريبا  منهمن السنة التقوميية  يوليو-الفرتة يونيو يف                                يعقد اجمللإ مبدئيا  دورته العادية 1.4
 ؛2016الربع األخري من عام  يف                                    ت عقد اجلمعية العاملية لتقييإ االتصاالت 2.4

الربع  يف ومرة كل أربعة أعوام بعد ذلك 2017ديسمرب من عام -نوفمرب يف (WTDC) املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت      ي عقد  3.4
 األخري من العام؛

  

_______________ 
 تستاىن املؤمترات العاملية لالتصاالت الدولية. 1
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 ؛2018الربع األخري من عام  يف اإلمارات العربية املتحدة يف مؤمتر املندوبني املفوضني      ي عقد  4.4
 ؛2019عام  يف الراديوية لالتصاالت                                           ت عقد مجعية االتصاالت الراديوية واملؤمتر العاملي  5.4

داول أعمال ج توضع، وأن االتفاقية                                                                جداول أعمال املؤمترات العاملية واإلقليمية طبقا  لألحكام ذات الصلة من  توضعأن  5
 الصلة؛ عيات ذاتقرارات وتوصيات املؤمترات واجلممبراعاة  ، حسب االقتضاء،اجلمعيات

 2015 يوية لعاملمؤمتر العاملي لالتصاالت الرادلبالنسبة أعاله  "إذ يالحظو "الفقرة  يف التواريخ والفرتات احملددة      تعد ل أال 6
(WRC-15) ، مل على مسألة ليشت هذا املؤمترعليه بعد أن خضع ملزيد من التعديل أ ناء  ومتت املوافقة ضع جدول أعماله   و  الذي

 التتبع العاملي للرحالت اجلوية؛
 مواعيد وأماكن انعقادها بالضبط، اجمللإالفرتات املبينة على أن حيدد  يف 1 يقرر يف املشار إليها واجلمعياتاملؤمترات       ت عقدأن  7

ط بعد وضع حيدد اجمللإ مدهتا بالضبزمنية كافية بني خمتلف املؤمترات، وأن  فرتاتبعد التشاور مع الدول األعضاء، وترك وذلك 
 ،أعماهلا جداول

 يكلف األمني العام
 ؛املؤمترات استخدام الوقت واملوارد أ ناء هذه يف القصوى الكفاءة لتيسري حتقيقأن يتخذ التدابري املناسبة ب 1
 االقتضاء،                                                                               بأن يقدم تقريرا  إىل اجمللإ عن تنفيذ هذا القرار، وأن يقرتح املزيد من التحسينات، حسب  2

 يكلف اجمللإ
على  واستعراضه يوليو-يونيو يف الاالث التالية العادية دوراته اجلدول الزمين ملواعيدمن دوراته عادية كل دورة  يف بأن حيدد، 1

 ؛متجدد أساس
املفوضني بشأن أي دوبني للمن الالحقةؤمترات املإىل  وأن يرفع تقريرا  التدابري املناسبة لتيسري تنفيذ هذا القرار  بأن يتخذ 2

 .تنفيذه يف حتسينات ممكنة
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 94القـرار 
 مراجعة حسابات االتحاد

 (،2014إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )بوسان، 
 اعتباره يف إذ يضع

، عضو فريق املراجعني اخلارجيني التابع لألمم املتحدة، الذي عينته 2111و 2111أن مراجع احلسابات اخلارجي للعامني  ( أ 
 ودقة؛ بكل عناية 2111و 2111حكومة االحتاد السويسري، قد راجع حسابات االحتاد الدويل لالتصاالت للسنتني 

اليت عي نها جملإ  ،اتساباإليطالية العليا ملراجعة احل احملكمةأنه عقب عملية اختيار وتعيني مفتوحة وعادلة وشفافة، قامت  ب(
 ودقة، بكل عناية 2113و 2112 سابات للسنتني، مبراجعة احل2112االحتاد هلذا الغرض ملدة أربع سنوات أ ناء دورته املعقودة عام 

          وإذ ي درك
 اخلارجي، أن مؤمتر املندوبني املفوضني هو الوحيد الذي ميكنه اختاذ قرار بشأن تعيني مراجع احلسابات

      يعرب  يقرر أن 
لى مراجعة ع اإليطالية العليا ملراجعة احلسابات احملكمةعن شكره اجلزيل وامتنانه العظيم حلكومة االحتاد السويسري و 

 االحتاد، حسابات
 يكلف األمني العام

                  علما  هبذا القرار؛ اإليطالية العليا ملراجعة احلسابات احملكمةبأن حييط حكومة االحتاد السويسري ورئيإ  1
مالءمة ذلك،  أو أن يستهل، إذا رأى اجمللإ اإليطالية العليا ملراجعة احلسابات احملكمةبأن يقرتح على اجمللإ جتديد والية  2

                                                                                               ترتيبات الدعوة إىل تقدمي العروض الختيار مراجع احلسابات اخلارجي، وأن يرفع تقريرا  هبذا الشأن إىل اجمللإ؛
                                                         املوقع اإللكرتوين لالحتاد تقارير  مراجع احلسابات اخلارجي، بعد أن  يف هورينشر كل عام على صفحة متاحة للجم نبأ 3

 يكون اجمللإ قد نظر فيها.
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 99 القـرار
 االتحاد في فلسطين وضع

 ،(2014بوسان، ) لالتصاالت الدويل لالحتاد املفوضني املندوبني مؤمتر إن
      يذك ر إذ

 مبيااق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ أ ( 
ا صفة مركز دولة غري عضو هل فلسطنيالذي تقرر مبقتضاه منح  املتحدة لألمم العامة اجلمعية عن الصادر 67/19 بالقرار (ب

باستعمال املسمى "دولة فلسطني" إ ر اعتماد قرار اجلمعية  2012ديسمرب  12 يف والطلب الفلسطيين املؤرخ املتحدة األمم يف املراقب
 ؛العامة لألمم املتحدة هذا

                                     بأن االعرتاف بدولة  ما مسألة قرار وطين؛          ب مكررا (
 ؛املفوضني ملؤمتر املندوبني( 2014بوسان،           املراج ع يف) 125و (1994 كيوتو،) 32 بالقرارين (ج
 االتصاالت؛ لتنمية العاملي للمؤمتر (2014ديب،           املراج ع يف) 18 بالقرار د (
 االتصاالت يف اجلديدة التكنولوجيات مزايا إيصال إىل السعي " على تنص اليت االحتاد دستور من 1 املادة من 7و 6 بالرقمني ( ه
 ،"السلمية العالقات تسهيل سبيل يف االتصاالت خدمات الستعمال الرتويج "و "العامل سكان مجيع إىل

 اعتباره يف يضع وإذ
 تفاهم قيقوحت الدويل التعاون خالل من العامل يف واألمن السالم تعزيز إىل        خصوصا   هتدف األساسية االحتاد صكوك أن ( أ 

 الشعوب؛ بني أفضل
 عاملي، بطابع يتسم أن عليه أعاله، املذكور اهلدف حيقق كي  االحتاد، أن (ب

 كذلك  اعتباره يف يضع وإذ
 املعلومات؛ جملتمع العاملية القمة من (2005) وتونإ (2003) جنيف مرحليت نتائج ( أ 
 ةاإلذاع خطة يف الفلسطينية املتطلبات وقبول ،(2006 جنيف،) الراديوية لالتصاالت اإلقليمي املؤمتر يف فلسطني مشاركة (ب

 عنها؛ الناشئة وااللتزامات احلقوق تقبل أهنا لالحتاد العام األمني بإبالغها رهن الرقمية
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 هيكلة إعادة حنو لسطينيةالف السلطة مسؤولية حتت واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع يف املتعاقبة والتغريات التطورات (ج
 فيه؛ املنافسة وإتاحة وحتريره القطاع

 املتوسطية األوروبية والشراكة االحنياز عدموحركة  اإلسالمي التعاون ومنظمة العربية الدول جامعة يف عضو فلسطنيدولة  أن ( د
 ؛منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والاقافة )اليونسكو(و
 فلسطني،دولة ب تعرتف كلها،  يكن مل وإن االحتاد، يف األعضاء الدول من الكاري أن ( ه

 عينيه نصب يضع وإذ
 دستور،ال ديباجة يف الواردة األساسية املبادئ

 يقـرر
 :االحتاد يف كمراقب  فلسطنيدولة ل احلايل الوضع يف الحق تغيري أي بانتظار التالية، األحكام تطبق أن
 على املطبق هذات النحو على الصلة، ذات والتوصيات والقرارات اإلدارية اللوائح أحكام الفلسطينية السلطة على تطبق 1

     صا  خصو  لذلك،       تبعا   تتصرف أن الاال ة واملكاتب العامة األمانة وعلى الدستور، من 1002 الرقم يف معرفة هي ماك  اإلدارات
 ؛الرتدد ختصيصات عن التبليغ بطاقات ومعاجلة للنداء الدليلية والرموز الدويل النفاذ بشفرة يتعلق مافي
 عقد صالحية هلا اليت املؤمترات ذلك يف ، مباواجتماعاته ومجعياته االحتاد مؤمترات مجيع يف فلسطنيوفد دولة  شاركي 2

 :التالية اإلضافية احلقوق مع معاهدات،
 نظام؛ نقاط إ ارة حق -
 ؛ومجعياته واجتماعاته ملؤمترات االحتادباستاناء مقرتحات تعديل الدستور أو االتفاقية أو القواعد العامة  املقرتحات تقدمي حق -
 املناقشات؛ يف املشاركة يف احلق -
 انية                               رهنا  بأحكام النقطة الفرعية الا األعمال جدول بنودأي بند من  إطار يف املتحد ني قائمة يف ج     تدر   أن يف احلق -

       آنفا ؛ املذكورة
 ؛الرد يف احلق -
 الوفود؛ رؤساء اجتماع حضور يف احلق -
 املناقشات؛ خالل يقدم تصريح ألي احلريف اإلدراج طلب يف احلق -
اعات ذلك اجتماعات جلان الدراسات واجتم يف اترشيح رؤساء ونواب رئيإ لالجتماعات واألفرقة التقنية، مب يف احلق -

 األفرقة الفرعية؛
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 الفرنسي؛ حسب الرتتيب األجبدي األعضاء الدولوفود  مقاعد بني القاعة يف الفلسطيين الوفد جلوس ترتيب يكون 3
 االتصاالت مسائل تتناول اليت الفلسطينية واإلمنائية املالية واملؤسسات الصناعية أو العلمية واملنظمات التشغيل لوكاالت جيوز 4
 الطلبات هلذه ابةاالستج وسيتم إليها، منتسبني أو قطاعات كأعضاء  االحتاد أنشطة يف املشاركة العام األمني من مباشرة تطلب أن
 الواجب، النحو على

 العام األمني يكلف
 املقررات         وخصوصا   سطني،فل بشأن املفوضني املندوبني مؤمترات اختذهتا اليت األخرى القرارات ومجيع القرار هذا تنفيذ بضمان 1

 عن اجمللإ إىل تقارير تقدميب دورية، بصفة والقيام، الرتدد، ختصيصات عن التبليغ بطاقات ومعاجلة الدويل النفاذ بشفرة املتعلقة
 املسائل؛ هذه بشأن احملرز التقدم

 لإلجراءات الفعالية من درق أقصى حتقيق لضمان أعاله "يقـرر" الفقرة يف جاء ملا       وفقا   الاال ة االحتاد قطاعات أنشطة بتنسيق 2
 املندوبني ومؤمتر القادمة، لإاجمل دورة إىل املسائل هذه بشأن احملرز التقدم عن تقرير وتقدمي ،دولة فلسطني لصاحل االحتاد يتخذها اليت

 .القادم املفوضني
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 101القـرار 
  ل  بروتوكول اإلنترنت القائمةال ب ات 

 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )
 ر         إذ ي ذك  

 ؛املفوضني املندوبني ملؤمتر( 2010غواداالخارا،           املراج ع يف) 101 بالقرار أ ( 
 ؛هلذا املؤمتر (2014 ،بوسان يف         املراج عة) 180و 133و 130و 102 لقراراتاب (ب
ج(،  27، خاصة الفقرة (2005) وتونإ (2003) جنيف يف بنتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات مبرحلتيها (ج

 لإلنرتنت؛ بالتوصيلية الدولية يتعلق فيمالربنامج عمل تونإ بشأن جمتمع املعلومات،  د( 50 والفقرة
( بشأن تنفيذ نواتج 2014بيانه )جنيف،  يف قضى (WSIS+10)للقمة العاملية جملتمع املعلومات بأن احلدث الرفيع املستوى  (د 

برنامج  ، بأن أحد جماالت األولوية اليت جيب أن يتناوهلا2015القمة العاملية جملتمع املعلومات، ورؤيته للقمة العاملية ملا بعد عام 
 استدامة ضمان أجل من (IPv6) اإلنرتنت لربوتوكول السادس لإلصدار الكامل النشر تشجيعهو ")...(  2015 بعد ملا التنمية
 ؛اء"األشي إلنرتنت املقبلة التطورات ضوء يف         وخصوصا   البعيد،األمد  على العناوين حيز
املسائل  جيب من االهتمام لدراسة ما، الذي يدعو جلان دراسات تقييإ االتصاالت بأن تويل اتفاقية االحتادمن  196 بالرقم ( ه

 ؛والدويل وتنميتها وحتسينها على الصعيدين اإلقليمي 1البلدان النامية يف وصياغة التوصيات املتعلقة مباشرة بإقامة االتصاالت
البلدان  يف النفاذ إىل شبكة اإلنرتنت وتوفرها بشأن ،( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014ديب،           املراج ع يف) 23 بالقرار (  

 لإلنرتنت؛ ومبادئ حتديد رسوم التوصيل الدويل النامية
 على عماهلاواست اإلنرتنت موارد إىل النفاذ بشأن ،االتصاالت لتقييإ العاملية للجمعية( 2012ديب،           املراج ع يف) 69 بالقرار (  

 ؛متييزي غري أساس

 ؛إلنرتنتل على التوصيلية الدولية املبادئ املطبقة - للتعريفاتاملتعلقة باملبادئ العامة  ITU-T D.50التوصية ب (ح
  

_______________ 
 ية.ل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا 1
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وتيسري إلنرتنت ا بروتوكولعناوين  ختصيصللجمعية العاملية لتقييإ االتصاالت، بشأن  (2012ديب،           املراج ع يف) 64 القرارب (ط
 اإلنرتنت ونشره؛ اإلصدار السادس من بروتوكول االنتقال إىل

 بشأن استعراض نواتج القمة؛للجمعية العامة لألمم املتحدة  68/302بالقرار  ي(
يع إنشاء ، بشأن تشج/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت( للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت2013 )جنيف، 1 بالرأي ك(

 كحل طويل األجل لزيادة التوصيلية؛  (IXP)نقاط تبادل اإلنرتنت 
ز بيئة ، بشأن تعزي/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت( للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت2013 )جنيف، 2بالرأي  ل(

 متكينية من أجل منو وتطوير أكرب لتوصيلية النطاق العريض؛
ناء ، بشأن دعم ب/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(، للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت 2013)جنيف، 3بالرأي  ( م

 ؛(IPv6)اإلنرتنت  القدرات من أجل نشر اإلصدار السادس من بروتوكول
تبين  دعمبشأن  ،للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (2013)جنيف،  4 بالرأي (ن

 ؛من بروتوكول اإلنرتنت واالنتقال من اإلصدار الرابع السادس اإلصدار
تعدد  هجدعم نبشأن  ،املعلومات واالتصاالت /تكنولوجياللمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت (2013)جنيف،  5 بالرأي (س

 إدارة اإلنرتنت؛ يف مصلحةأصحاب ال
تفعيل  دعمبشأن  ،للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت( 2013)جنيف،  6 بالرأي (ع

 ،معززعملية التعاون ال
 وإذ يدرك

 العامل؛ إىل مجيع سكانلالتصاالت اجلديدة  التكنولوجياتأن أحد أهداف االحتاد هو السعي إىل إيصال  أ ( 

مع تأمني نوعية  ،االتلالتص العاملييضطلع بعدة أمور من بينها تسهيل التقييإ أن االحتاد، بغية حتقيق أهدافه،  على أن ب(
 مرضية، خدمة

 اعتباره يف وإذ يضع
 (IP) إلنرتنتذلك تطوير الشبكات القائمة على بروتوكول ا يف جمال البنية التحتية العاملية للمعلومات مبا يف أن التطورات أ ( 
                                                    تزال متال قضية ذات أمهية حامسة بوصفها حمركا  مهما  لنمو ال سيطرأ من تطورات حول هذا الربوتوكول، سيما اإلنرتنت وما ال

 والعشرين؛ اديالقرن احل يف وازدهاره االقتصاد العاملي
 ؛جميعشامل للجامع و  احلفاظ على تعدد اللغات وتعزيزه على شبكة اإلنرتنت من أجل جمتمع معلوماتاحلاجة إىل  ب(
 على تقوم واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت خلدمات جديدةإضافية  تطبيقات تسمح بإدخال اإلنرتنت أن (ج

 والتطبيقات اإللكرتونية لنصيةا الرسائلو  اإللكرتوين الربيداعتماد احلوسبة السحابية و  يف التقدم املطردمال  ،     جدا   املتقدمة تكنولوجيتها
 ،عرب اإلنرتنت (اإلنرتنت روتوكولب باستعمالالتلفزيون ) الفعلي الوقت يف التلفزيونو  والفيديو اإلنرتنت بروتوكول باستعمال الصوتية

 من التأكد وعدم مةاخلد التحديات املتعلقة جبودة بعض وذلك على الرغم من مرتفعة، واليت تواصل تسجيل مستويات استعمال
 الدولية؛ التوصيلية تكلفة وارتفاع املنشأ
 ن تطورات ستستمرم على بروتوكول اإلنرتنتسيطرأ  ماأن الشبكات احلالية واملستقبلية القائمة على بروتوكول اإلنرتنت و  (د 
 ؛واستخدامها طريقة اكتساب املعلومات وإنتاجها وتبادهلا يف إدخال تغيريات جذرية يف
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ة إىل توصيلية البلدان النامية، يولدان احلاج يف                                   الطلب على النفاذ إىل اإلنرتنت، خاصة   يف أن تطور النطاق العريض والزيادة ( ه
 دولية لإلنرتنت ميسورة التكلفة؛

ملها أن عناصر التكاليف اليت تتحللمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت الذي يشري إىل "( 2014ديب،           املراج ع يف) 23القرار  ( و
 اجلهات اليت تتوىل التشغيل، سواء أكانت إقليمية أم حملية، تتوقف جزئيا  إىل حد كبري على نوع التوصيل )العبور، أو احلركة املتبادلة

 ؛تعلق بالبلدان النامية" فيما يالتصاالت املسافات الطويلة وتكاليفهاالبنية التحتية للتوصيل الوسيطي و وتيسر بني النظراء( 
يعترب  (WTPF) للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت( 2013)جنيف،  1أن الرأي  ( ز
لية الشبكة نوعية اخلدمة، وزيادة توصي التصدي ملشكالت التوصيلية، وحتسني يف له األولوية (IXP)نقاط التبادل لإلنرتنت إنشاء  أن

 ومرونتها، وتعزيز املنافسة، وخفض تكاليف التوصيل البيين؛
البلدان النامية، من  سيما فيما خيص ال أنه ينبغي مواصلة ثيي نتائج الدراسات بشأن تكاليف التوصيل الدويل باإلنرتنت، ( ح

 أجل حتسني توصيلية اإلنرتنت ميسورة التكلفة؛
 (LLDC) التدابري اخلاصة للبلدان النامية غري الساحليةبشأن " (WCIT)( للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية 2012)ديب،  1قرار ال (ط 

 ،"نفاذ إىل شبكات األلياف البصرية الدوليةالمن أجل  (SIDS)جزرية الصغرية النامية والدول ال
 اعتباره كذلك يف وإذ يضع

                                                                  قد أحرز تقدما  كبريا  وقام بدراسات عديدة بشأن تعزيز البنية التحتية  (ITU-D) االحتاد يف االتصاالتأن قطاع تنمية  أ ( 
ومن خالل جهوده لبناء القدرات البشرية  2010 لعام آباد حيدرالبلدان النامية، من خالل خطة عمل  يف واستعمال شبكة اإلنرتنت

 2014 لعامت العاملي لتنمية االتصاال خطة عمل ديب للمؤمتر ومن خالل نتائج اإلنرتنت عربمال مبادرته إلنشاء مركز التدريب 
 ؛استمرار هذه الدراسات الذي أيد

عن خمتلف املسائل املتعلقة بالشبكات القائمة على  (ITU-T) االحتاد يف قطاع تقييإ االتصاالت يف أن الدراسات جتري ب(
اجلوانب و للخدمات مع شبكات االتصاالت األخرى، والرتقيم، ومتطلبات التشوير  ذلك التشغيل البيين يف ابروتوكول اإلنرتنت، مب
حلالية إىل شبكات اجليل باالنتقال من الشبكات ا املتعلقة، واألمن وتكاليف عناصر البنية التحتية، واملسائل املتعلقة بالربوتوكوالت

 ؛ITU-T D.50وتنفيذ متطلبات التوصية التايل، والتطور إىل شبكات املستقبل 

 ،(IETF) فريق مهام هندسة اإلنرتنت/(ISOC)ومجعية اإلنرتنت  االحتاد يف ن االتفاق العام للتعاون بني قطاع تقييإ االتصاالتأ ج(
        قائما ، يزال ال ،من توصيات قطاع تقييإ االتصاالت A من السلسة 3 اإلضافة يف املشار إليه

 وإذ يعرتف
                                                                               بروتوكول اإلنرتنت قد تطورت لتصبح وسطا  يتم النفاذ إليه على حنو واسع ألغراض التجارة بأن الشبكات القائمة على  أ ( 

بالشبكات القائمة  يميواإلقل العامليالصعيدين حتديد األنشطة املتصلة على مواصلة العامل، ولذلك تقوم احلاجة إىل  يف واالتصاالت
 :املاال على سبيل ،يلي ايتعلق مب ماعلى بروتوكول اإلنرتنت في

 البنية التحتية والتشغيل البيين والتقييإ؛ ‘1’
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 اإلنرتنت؛ يف ختصيص األمساء والعناوين ‘2’
 نشر املعلومات املتعلقة بالشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت واآل ار املرتتبة على تطورها بالنسبة إىل الدول األعضاء ‘3’

 النامية؛ سيما البلدان ال االحتاد، يف
 لالتصاالت لدويلا االحتاد إطار يف جتري ومستقبل اإلنرتنت بشأن املسائل املتصلة بربوتوكول اإلنرتنت هامة        أعماال   أن (ب

 ؛أخرى دولية وهيئات
 الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت ينبغي أن تتسق مع توصيات قطاع تقييإ االتصاالت يف أن نوعية اخلدمة ج(
 ؛هبا الدولية األخرى املعرتفاالحتاد واملعايري  يف
 على قادرة االتلالتص األخرى والشبكات اإلنرتنت بروتوكول على القائمة الشبكات تكون أن تقتضي العامة املصلحة أن ( د

 ،الهأع ج(االعتبار الفقرة  يف                                    إمكانية الوصول إليها عامليا ، أخذا   نفسه، الوقت يف حتقق وأن البيين التشغيل
 االحتاد يف تقييإ االتصاالتيطلب من قطاع 

واملنظمات األخرى ذات  (IETF)فريق مهام هندسة اإلنرتنت /(ISOC)مواصلة أنشطته التعاونية مع مجعية اإلنرتنت  يف أن يستمر
 لبيين مع شبكات االتصاالتا يتعلق بالتوصيل وفيمايتعلق بالشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت،  ماالصلة املعرتف هبا في

 ،يةاملستقبل شبكاتالالقائمة واالنتقال إىل شبكات اجليل التايل و 
 يطلب من القطاعات الاال ة

يل التايل وإىل إىل شبكات اجل وبشأن االنتقالالشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت  بشأنبرامج عملها  يف مواصلة النظر
 ،وحتدياها يةاملستقبل شبكاتال

 يقـرر
تطوير الشبكات  يف املختصة املشاركة 2ووسائل حتقيق مزيد من التعاون والتنسيق بني االحتاد واملنظماتأن يستكشف سبل  1

                                                                                                             القائمة على بروتوكول اإلنرتنت وشبكة اإلنرتنت املستقبلية، من خالل اتفاقات تعاون حسب االقتضاء، سعيا  لزيادة دور االحتاد
 العاملي؛ نافع للمجتمعإدارة اإلنرتنت هبدف حتقيق أكرب قدر من امل يف
أن يستفيد االحتاد على أكمل وجه من الفرص املتاحة لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والناشئة عن  2

                                                               طبقا  ألهداف االحتاد ولنتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات مبرحلتيها ،منو اخلدمات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت
ومعقولية أسعار التوصيلية الدولية بالنسبة للبلدان  وأمنها ، مع مراعاة أمهية جودة اخلدمات(2005) وتونإ (2003) جنيف يف

 ؛النامية سيما البلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية وال النامية،
عات، وللجمهور بصورة عامة، مجيع أن حيدد االحتاد بصورة واضحة جلميع أعضائه من الدول األعضاء وأعضاء القطا 3

 ملذكورةااملسائل املتصلة بشبكة اإلنرتنت واليت تقع ضمن املسؤوليات اليت يضطلع هبا االحتاد مبوجب نصوصه األساسية، واألنشطة 
 ؛فيها اليت يضطلع االحتاد بدورو القمة العاملية جملتمع املعلومات  يف املعتمدةو ائق ال يف

  

_______________ 
ومجعية  (IETF) وفريق مهام هندسة اإلنرتنت (RIR) وسجالت اإلنرتنت اإلقليمية (ICANN) مؤسسة اإلنرتنت لتخصيص األمساء واألرقام فيها مبا 2

 ، وعلى أساس املعاملة باملال.احلصر ال املاال سبيل على ،(W3C) واحتاد الشبكة العاملية (ISOC) اإلنرتنت
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تعاونه مع املنظمات األخرى املختصة لضمان أن يؤدي النمو الذي تشهده الشبكات القائمة على  يف أن يستمر االحتاد 4
ممكن من املزايا  ، إىل توفري أكرب قدرأخذ هذه الشبكات بعني االعتبارمع و الشبكات التقليدية بروتوكول اإلنرتنت، إىل جانب 

اشر أي مبادرات دولية جديدة متصلة هبذه املسألة بشكل مب يف املشاركة يف للمجتمع العاملي، وأن يستمر االحتاد حسب احلاجة
 أن الشبكات عريضة النطاقبش )اليونسكو( والاقافة منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلمالغاية بالتعاون مع  املشكلة هلذه مال املبادرة

 ؛إطار جلنة األمم املتحدة املعنية بالنطاق العريض يف

من برنامج عمل  د( 50 تطالب به الفقرة                                                      سة مسألة التوصيلية الدولية لإلنرتنت كأمر عاجل، وفقا  ملاأن يواصل درا 5
اليت تتضمن  ITU-T D.50املسؤولة عن التوصية  3 وعلى األخص جلنة الدراسات ،االحتاد يف وأن يدعو قطاع التقييإ (2005) تونإ

ميكن  إىل أن يستكمل بأسرع ما ،ITU-T D.50 (2013/05)للتوصية  2 ضافةاإل يف جمموعة أولية من املبادئ التوجيهية اجملمعة
 ؛2000 لعاممنذ اجلمعية العاملية لتقييإ االتصاالت  اجلاريةدراساته 

سيما إجراء دراسات  وال ،(WTDC)لمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ل( 2014 ديب، املراج ع يف) 23أحكام القرار  مراعاة 6
واحلركة  ركة العبورحالبلدان النامية مع الرتكيز على آ ار و أ ريات منوذج التوصيل ) يف تكاليف التوصيل الدويل باإلنرتنتبشأن هيكل 
 ،لطويلة وتكاليفهاالبنية التحتية املادية للتوصيل والتصاالت املسافات اوتيسر عرب احلدود ، والتوصيلية اآلمنة النظراء(املتبادلة بني 

 لعاميكلف األمني ا
                                                                ، متضمنا  املدخالت املالئمة اليت تقدمها الدول األعضاء وأعضاء القطاعات جملإ االحتادبإعداد تقرير سنوي يعرضه على  1

علق بالشبكات القائمة على يت                                                                                             والقطاعات الاال ة واألمانة العامة، يلخص فيه تلخيصا  شامال  األنشطة اليت يقوم هبا االحتاد بالفعل فيما
لك أدوار املنظمات الدولية ، وكذوالشبكات املستقبليةاجليل التايل  ذلك شبكات يف ، مباوأي تغيريات الحقة فيهابروتوكول اإلنرتنت 

تقرير درجة مسائل الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت، على أن يبني ال يف املعنية األخرى واألنشطة اليت تؤديها، ويصف مشاركتها
مقرتحات                 أمكن، ومتضمنا   ملصادر املتوفرة القائمة، كلماالتعاون بني االحتاد وتلك املنظمات، مع استخالص املعلومات الالزمة من ا

حمددة حول حتسني أنشطة االحتاد وهذا التعاون، وجيب أن يوزع هذا التقرير بشكل واسع على الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واألفرقة 
 ؛واحد بشهراجمللإ  دورةاالستشارية للقطاعات الاال ة واألفرقة املعنية األخرى قبل 

يتعلق منها                                                                                                   تنفيذ أنشطة تعاونية، استنادا  إىل هذا التقرير، تتصل بالشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت، وخاصة ما مبواصلة 2
، 2005ومرحلة تونإ لعام  2003مبرحلتيها، مرحلة جنيف لعام  املعلومات بتنفيذ النتائج ذات الصلة اليت أسفرت عنها القمة العاملية جملتمع

 الذي توىل االحتاد تنسيقه بشأن تنفيذ نواتج القمة؛ احلدث الرفيع املستوىبشأن  WSIS+10 بيان احلدث يف والنظر
 بتقدمي تقرير إىل اجمللإ لكي ينظر فيه بشأن احلاجة إىل الدعوة إىل انعقاد املنتدى العاملي السادس لسياسات االتصاالت 3
                                                             ( هلذا املؤمتر، وذلك استنادا  إىل املسامهات املقدمة من الدول األعضاء 2014ن، بوسا          املراج ع يف) 2                       وقت مناسب عمال  بالقرار  يف

 ،القطاعات وأعضاء
 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

نامية غري الساحلية، والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان ال                                                        بناء القدرات للبلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان منوا  إمكانيات توفري ب
 ،تقدمي املساعدة الالزمة لتحقيق هذا اهلدفباملكاتب اإلقليمية لالحتاد قيام ذلك  يف لتوصيل غري املوصولني، مبا
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 يدعو اجمللإ
األفرقة االستشارية  تقدمها قد إن وجدت، ي تعليقات،مراعاة أو ، 3 العام األمني يكلفالفقرة  يف املشار إليهالتقرير  يف إىل النظر

 ،القتضاءحسب ااإلجراءات الالزمة،  حول تنفيذ هذا القرار، واختاذ للقطاعات الاال ة عن طريق مديري مكاتب هذه القطاعات

 و الدول األعضاء وأعضاء القطاعاتيدع
 األعمال؛ هذه يف ومتابعة التقدم احملرز األعمال احلالية اليت جتريها قطاعات االحتاد يف إىل املشاركة 1
 يسري مشاركتهاتإىل زيادة التوعية على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل بني مجيع األطراف غري احلكومية املهتمة وإىل  2
 مبرحلتيها اتعن القمة العاملية جملتمع املعلوم النامجةهذا املضمار وسائر األنشطة األخرى ذات الصلة  يف أنشطة االحتاد يف
 .(2005) وتونإ (2003) جنيف يف
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 102القـرار 
 الدولية يتعلق بقضايا السياسة العامة مادور االتحاد الدولي لالتصاالت في

 ذلك في ماب المتصلة باإلنترنت وبإدارة موارد اإلنترنت،
 إدارة أسماء الميادين والعناوين

 (،2014بوسان، املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )إن مؤمتر 
         إذ يذك ر

 بالقرارات ذات الصلة للجمعية العامة لألمم املتحدة؛ ( أ 
 عشر مضي بعد لوماتاملع جملتمع العاملية القمة نواتج تنفيذ الستعراض املستوى الرفيع اخلتامية للحدث بالو ائق (ب

 ؛(WSIS+10) سنوات
ا ذات الصلة فيما يتعلق بالقضاي /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت لسياسات العاملية املنتديات بنتائج (ج

 ؛( هلذا املؤمتر2014بوسان،  يف         املراج عة) 133و 102و 101 بالقرارات
 ،(WTSA) لتقييإ االتصاالت ( للجمعية العاملية2012ديب،  يف         املراج عة) 75و 69و 64و 52و 50و 49و 48و 47بالقرارات  ( د

 يقرإذ و 
 القرار؛ جبميع قرارات مؤمتر املندوبني املفوضني ذات الصلة هبذا أ ( 

 ؛القرار ذات الصلة هبذا (WSIS)جبميع نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات  ب(
ر وغريه من قرارات االحتاد تنفيذ هذا القرا حدود واليته بالنسبة إىل يف بأنشطة االحتاد ذات الصلة باإلنرتنت اليت يضطلع هبا ج(

 ،ذات الصلة

 اعتباره يف إذ يضعو 
أن مقاصد االحتاد تشمل مجلة أمور من بينها الرتويج على املستوى الدويل العتماد هنج شامل إزاء املسائل اخلاصة  أ ( 

تمع املعلومات العامليني، وتوسيع انتشار املزايا ظل اقتصاد املعلومات وجم يف (ICT) باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
اليت تقدمها تكنولوجيات االتصاالت اجلديدة لكي تشمل مجيع سكان العامل، والتوفيق بني اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء 

 األهداف؛ وأعضاء القطاعات لبلوغ هذه
 ؛جامع وشامل للجميعمع للمعلومات صون وتعزيز تعدد اللغات على اإلنرتنت من أجل جمتاحلاجة إىل  ب(
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وتنمية  (IP) سيما تطوير الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت ال جمال البنية التحتية العاملية للمعلومات، يف أن التقدم ج(
ه أمهية حامسة، والشبكات املستقبلية، ل (NGN)شبكة اإلنرتنت، مع مراعاة متطلبات ومسات التشغيل البيين لشبكات اجليل التايل 

 والعشرين؛ القرن احلادي يف                                      بصفته حمركا  هاما  لنمو االقتصاد العاملي
 واحلكومية؛                                                                          أن تنمية اإلنرتنت جتري أساسا  بناء  على توجهات السوق مدفوعة  باملبادرات اخلاصة ( د
البنية التحتية  يف خالل االستامارات، من وتنميتها توسيع اإلنرتنت يف              دور هام جدا  أداء  يف أن القطاع اخلاص مستمر (ه 

      ماال ؛ واخلدمات
بالغ أداء دور  يف    ا  أيضمستمرة  ،وكذلك املبادرات املشرتكة بني القطاعني العام واخلاص واملبادرات اإلقليميةالقطاع العام، أن  ( و

      ماال ؛ البنية التحتية واخلدمات يف توسع اإلنرتنت وتنميتها، من خالل االستامارات يف األمهية
نت، مع                                                      اإلنرتنت، جيب أن تعكإ متاما  الطبيعة اجلغرافية لشبكة اإلنرت  يف أن إدارة تسجيل وتوزيع أمساء امليادين والعناوين ( ز

 املصلحة؛ مراعاة التوازن املنصف ملصاحل مجيع أصحاب
إعالن مبادئ  وأنها جملتمع املعلومات مبرحلتيالتنظيم الناجح للقمة العاملية  يف الدور الذي قام به االحتاد الدويل لالتصاالت (ح

، 2005 يف ، والتزام تونإ وبرنامج عمل تونإ بشأن جمتمع املعلومات، املعتمدين2003 يف جنيف وخطة عمل جنيف، املعتمدين
 املتحدة؛ قد أيدهتا اجلمعية العامة لألمم

حاب جترى على أساس تعاون دويل تام وبني مجيع أص يربره وجيب أن أن إدارة شبكة اإلنرتنت حتظى باهتمام دويل له ما (ط
 مبرحلتيها؛ املصلحة وعلى أساس نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات

املية جملتمع نتائج القمة الع يف أنه ينبغي أن يكون جلميع احلكومات دور متساو ومسؤولية متساوية، على النحو املعلن (ي
ضمان  ويف ةاملستقبلي اإلنرتنت ويف سيطرأ عليها من تطورات مستقبلية شبكة اإلنرتنت احلالية ومااإلدارة الدولية ل يف املعلومات،

                                                                                                         استقرار شبكة اإلنرتنت وأمنها واستمراريتها، مع االعرتاف أيضا  بضرورة وضع احلكومات لسياسات عامة بالتشاور مع مجيع 
 ؛املصلحة أصحاب

 ،ذات الصلة هبذا القرار (CSTD)بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية  اللجنة املعنيةاألعمال اليت تضطلع هبا  ك(
 كذلك  يقروإذ 

أن االحتاد الدويل لالتصاالت يعاجل املسائل التقنية ومسائل السياسة العامة املتصلة بالشبكات القائمة على بروتوكول ب أ ( 
 ؛ةاملستقبلي رتنتاإلن بشأندراسات  إجراء                  جليل التايل فضال  عنذلك شبكة اإلنرتنت احلالية وتطور شبكات ا يف اإلنرتنت مبا

أن االحتاد يقوم مبهمة التنسيق العاملي لعدد من أنظمة توزيع املوارد املتصلة باالتصاالت الراديوية واالتصاالت وأنه ميال ب ب(
 اجملال؛ هذا يف                     حمفال  ملناقشة السياسات

" وأمساء امليادين int." وإدارة امليدان (ENUM) قضايا نظام الرتقيم اإللكرتوين                                أن االحتاد بذل جهودا  ملموسة بشأنب ج(
 تقييإ؛ من خالل ورش عمل وأنشطة (ccTLD) وأمساء امليادين القطرية ذات املستوى األعلى (IDN) الدولية
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 الصلة؛ ذات اإلنرتنت واملوضوعات واملسائل                                                                    أن االحتاد نشر كتيبا  شامال  ومفيدا  بشأن الشبكات القائمة على بروتوكول ب د (
نت خيص عملية التعاونية املعززة بشأن إدارة اإلنرت  ( من برنامج عمل تونإ بشأن جمتمع املعلومات فيما أ 78و 71الفقرتني ب ه (

       متاما ؛ وإنشاء منتدى إدارة اإلنرتنت كعمليتني منفصلتني
 تونإ؛ برنامج عمل يف بشأن إدارة اإلنرتنت 82 إىل 29 الفقرات من يف ات الصلةنتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات ذب و (
من برنامج  35 الفقرة يف التعاون مع مجيع أصحاب املصلحة على النحو املشار إليه بأنه ينبغي تشجيع االحتاد على تيسري ز (
 تونإ؛ عمل
 على؛أ هلا أمساء ميادين قطرية ذات مستوى فوضتأن الدول األعضاء متال مصاحل سكان البلد أو األراضي اليت ب ح(
 آخر، القرارات املتعلقة بأمساء امليادين ذات املستوى األعلى لبلد يف تشارك البلدان أنه ينبغي أالب (ط

 وإذ يؤكد
املنظمات و أن إدارة اإلنرتنت تشمل مسائل تتصل بالسياسات التقنية والعامة وينبغي أن تضم مجيع أصحاب املصلحة  أ ( 

 تونإ؛ من برنامج عمل ( ه 35إىل  ( أ 35                           ذات الصلة وفقا  للفقرات من واملنظمات الدولية احلكومية الدولية
أن دور احلكومات يشمل توفري إطار قانوين واضح ومتماسك وميكن التنبؤ به لتشجيع وجود بيئة مؤاتية تكون فيها شبكات  ب(

واسع  ملية قابلة للتشغيل البيين مع شبكات اإلنرتنت ولنفاذ مجيع املواطنني إليها على نطاقتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العا
 اوين؛والعن ذلك أمساء امليادين يف إدارة موارد اإلنرتنت، مبا يف ودون أي متييز، وضمان احلماية املالئمة للمصاحل العامة

ع بأدوارها املستقبل، لتمكني احلكومات من االضطال يف تعاونية معززةأن القمة العاملية جملتمع املعلومات أدركت احلاجة إىل  ج(
سائل اليومية التقنية جمال امل يف جمال مسائل السياسة العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنت، وليإ يف ومسؤولياهتا على قدم املساواة،

 الدولية؛ تؤ ر على مسائل السياسة العامة ال والتشغيلية اليت
 ملذكورةللتعاونية املعززة باعتباره إحدى املنظمات املختصة ا اإلجرائيةالعملية من جانبه حتاد الدويل لالتصاالت بدأ أن اال د (
العمل التابع للمجلإ واملعين مبسائل السياسة العامة الدولية املتعلقة من برنامج عمل تونإ، وينبغي لفريق  71 الفقرة يف

 باإلنرتنت؛ قضايا السياسات العامة املتعلقة يف ل عملهأن يواص (CWG-Internet) باإلنرتنت
                                                                                                     أن االحتاد يستطيع القيام بدور إجيايب من خالل إتاحته جلميع األطراف املهتمة حمفال  لتشجيع املناقشات ونشر املعلومات  ( ه

 ،االحتاد اختصاصاتنطاق  يف شبكة اإلنرتنت وغريها من موارد اإلنرتنت يف بشأن إدارة أمساء امليادين والعناوين
 وإذ يالحظ

        املراج ع ) 75داف القرار تنفيذ أه دعم يف كان له دوراملعين مبسائل السياسة العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنت  العمل أن فريق  ( أ 
 باإلنرتنت؛ العامة املتعلقة السياسةمسائل بشأن ( 2012ديب،  يف
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 ؛جملإ االحتاد اليت اعتمدها 1344و 1336و 1305 اتقرار ال (ب

ؤمتر وأي قرارات أخرى ذات هذا املعمله مجيع قرارات  يف أن يأخذ بعني االعتبار CWG-Internetالعمل أن على فريق  (ج
 وملحقه؛ للمجلإ 1305 قرارال يف وردت صلة بأعمال هذا الفريق كما

من  35ا يتسق مع الفقرة مب الدولية املتعلقة باإلنرتنتقضايا السياسة العامة صياغة  يف األمهية املستمرة لالنفتاح والشفافية د (
 تونإ؛ برنامج عمل

 ؛بالتشاور مع مجيع أصحاب املصلحة لسياسات العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنتلوضع احلكومات ضرورة  ( ه
 ،ذا القرارهبيما يتعلق فتقييإ االتصاالت وتنمية االتصاالت لقطاعي جلان الدراسات ذات الصلة  يف اجلاريةاألنشطة  و (

 يقـرر
تطوير شبكات  يف املشاركة 1أن يستكشف سبل ووسائل حتقيق مزيد من التعاون والتنسيق بني االحتاد واملنظمات املختصة 1

اإلنرتنت إدارة  يف                                                                                                بروتوكول اإلنرتنت وشبكة اإلنرتنت املستقبلية من خالل اتفاقات تعاون حسب االقتضاء، سعيا  لزيادة دور االحتاد
 ؛العاملي هبدف حتقيق أكرب قدر من املنافع للمجتمع

 املؤ رة القرارات بشأن ة،متنوع بوسائل املعين البلد وحيددها عنها      يعرب   كما  للبلدان، السيادية واملشروعة املصاحل أنه جيب احرتام 2
 مرنة؛و       حمس نة وآليات أطر خالل من وذلك وتناوهلا، هبا وضماهنا وصيانتها اخلاصة األعلى املستوى ذات امليادين أمساء على

 حتاد، مباضمن حدود والية اال قضايا السياسة العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنتاالضطالع بأنشطة حول  يف أن يستمر 3
 املصلحة، إطار من التعاون والعمل املشرتك مع املنظمات ذات الصلة وأصحاب يف ،CWG-Internetذلك ضمن فريق العمل  يف

 ؛2حسب االقتضاء، مع توجيه عناية خاصة إىل احتياجات البلدان النامية
 ،قرارات اجمللإ ذات الصلة يف على النحو الوارد CWG-Internetمواصلة أنشطة فريق العمل  4

  

_______________ 
ومجعية  (IETF) وفريق مهام هندسة اإلنرتنت (RIR) وسجالت اإلنرتنت اإلقليمية (ICANN) مؤسسة اإلنرتنت لتخصيص األمساء واألرقام فيها مبا 1

 ، وعلى أساس املعاملة باملال.احلصر ال املاال سبيل على ،(W3C) واحتاد الشبكة العاملية (ISOC) اإلنرتنت
 لة انتقالية.هتا مبرح                                                                                                       تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا 2



151 

 

 األمني العام يكلف
شبكة اإلنرتنت وموارد  يف اء امليادين والعناويناملناقشات واملبادرات الدولية املتعلقة بإدارة أمس يف بأن يواصل أداء دور رئيسي 1

 أعضائه  املستقبل وأهداف االحتاد ومصاحل يف االعتبار تطورات اإلنرتنت يف                                        اإلنرتنت األخرى ضمن اختصاصات االحتاد، آخذا  
 ومقرراته؛ وقراراته صكوك االحتاد يف تظهر كما

 ملتعلقةابأن يتخذ اخلطوات الالزمة ملواصلة االحتاد الدويل لالتصاالت دوره لتسهيل تنسيق قضايا السياسات العامة الدولية  2
 عند الضرورة مع املنظمات احلكومية الدولية األخرى بالتعاون( من برنامج عمل تونإ، وأن يعمل  د 35                      باإلنرتنت، وفقا  للفقرة

 اجملاالت؛ هذه يف
من برنامج عمل تونإ، إذا  ( أ 78                                      أعمال منتدى إدارة اإلنرتنت وفقا  للفقرة  يف واصل اإلسهام حسب االقتضاءبأن ي 3
 املنتدى؛ والية 2010 دورهتا لعام يف مددت اجلمعية العامة لألمم املتحدة ما
 ية املعززة املشار إليهاة إىل عملية التعاونالعملية الرامي يف                بدور نشط وبن اءاخلطوات الالزمة لقيام االحتاد  اختاذ يف بأن يستمر 4
 تونإ؛ من برنامج عمل 71 الفقرة يف
شأن قضايا إطار عملياته الداخلية املؤدية إىل عملية التعاونية املعززة ب يف ،اختاذ اخلطوات الالزمة لقيام االحتاد يف االستمرارب 5

أصحاب املصلحة  بإشراك مجيع من برنامج عمل تونإ، 71 الفقرة يف باإلنرتنت املشار إليها املتعلقةالسياسات العامة الدولية 
 ومسؤولياته؛ دور كل منهمحسب 

، االقتضاء                                                                                         بأن يقدم تقريرا  سنويا  إىل اجمللإ بشأن األنشطة املنفذة بشأن هذه املوضوعات وأن يقدم مقرتحات حسب 6
 ؛إجراءات التشاور السارية، إىل أمني عام األمم املتحدةوبتقدمي هذا التقرير، بعد إقرار الدول األعضاء له من خالل 

لحة املنظمات الدولية ذات الصلة وأصحاب املص على مجيع، حسب االقتضاء، هذا الفريق تقاريرتعميم  يف بأن يستمر 7
 سياساهتم، هذه القضايا ألخذها بعني االعتبار عند وضع يف الذين يشاركون بنشاط

 يكلف مديري املكاتب
 ؛CWG-Internetالعمل  دمي مسامهات للفريق حول أنشطة مكاتبهم املتعلقة بعمل فريقبتق 1
تعاون مع املنظمات ذات بالو حسب االقتضاء،  ،حدود املوارد املتاحة ويف االحتاد يف إطار اخلربة املتوفرة يف ،بتقدمي املساعدة 2

ص إدارة أمساء خي السياسات العامة فيما يف هدافها املعلنةالصلة، إىل الدول األعضاء، إذا طلبت ذلك، لكي تتمكن من حتقيق أ
اختصاص االحتاد، مال  حدود يف والتوصيلية الدولية باإلنرتنت، امليادين والعناوين على شبكة اإلنرتنت وغريها من موارد اإلنرتنت

 1305 قرارالملحق  يف وردت تعلقة باإلنرتنت كماوقضايا السياسة العامة امل والتكاليف املتعلقة بالبنية التحتيةوالتيسر بناء القدرات 
 اختصاصاهتم؛ نطاق يف وذلك ،CWG-Internetالعمل  الذي حدد دور فريقللمجلإ 

 القرار،                                                     باالتصال والتعاون مع منظمات االتصاالت اإلقليمية عمال  هبذا 3
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 يكلف مدير مكتب تقييإ االتصاالت
التصال والتعاون يتعلق بالقضايا التقنية ومبواصلة إسهام القطاع خبربته وبا أن يضمن قيام قطاع تقييإ االتصاالت بدوره فيما 1

نطاق  يف بإدارة أمساء امليادين والعناوين على شبكة اإلنرتنت، وغريها من موارد اإلنرتنت املتعلقةمع الكيانات املختصة بشأن القضايا 
وأمساء امليادين  (ENUM) ، ونظام الرتقيم اإللكرتوين(IPv6) اد مال اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنتاختصاصات االحت

 إطار يف ذلك تسهيل إجراء الدراسات املالئمة يف وكذلك التطورات والقضايا التكنولوجية األخرى ذات الصلة، مبا (IDN) الدولية
 القضايا؛ بشأن هذه األفرقةمن جلان دراسات قطاع تقييإ االتصاالت وغريها 

التنسيق واملساعدة  لتسهي يف من أعضاء االحتاد، وبالتماس املسامهات                                ، وفقا  للوائح االحتاد وإجراءاته، بدورهأن يواصل القيام  2
ضمن  ،نتبشأن إعداد مسائل السياسات العامة املتصلة بأمساء امليادين والعناوين على شبكة اإلنرتنت وغريها من موارد اإلنرت 

 تطورها؛ اختصاصات االحتاد، وإمكانية
مليادين قضايا أمساء ا على حسب االقتضاء،، واملنظمات الدولية ذات الصلة أن يعمل مع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات 3

 الصلة؛ للدول األعضاء والتجارب ذات (ccTLD)القطرية ذات املستوى األعلى 
هذه  يف                                                                           لإ، وتقريرا  إىل اجلمعية العاملية لتقييإ االتصاالت، بشأن األنشطة املنفذة واإلجنازات                            أن يقدم تقريرا  سنويا  إىل اجمل 4

 االقتضاء، ذلك مقرتحات للنظر فيها حسب يف املوضوعات مبا
 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

ضايا السياسة ق ملناقشة نات املختصةأن ينظم منتديات دولية وإقليمية واالضطالع باألنشطة الالزمة، باالشرتاك مع الكيا 1
 دالعامة والقضايا التشغيلية والتقنية املتعلقة باإلنرتنت بشكل عام وبإدارة أمساء امليادين والعناوين لشبكة اإلنرتنت وغريها من موار 

خاصة البلدان و يتعلق بتعدد اللغات، لصاحل الدول األعضاء،  ذلك ما يف ، مباضمن اختصاصات االحتاد بشكل خاص اإلنرتنت
لة انتقالية، ح                                                                                                                      النامية شاملة أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبر 

القرارات مون إضافة إىل مض ،املندوبني املفوضني هذا، ومنها هذا القرار القرارات ذات الصلة ملؤمتر                        آخذا  بعني االعتبار مضمون 
 العاملي لتنمية االتصاالت؛ ذات الصلة للمؤمتر

أفضل  إعدادو أن يواصل تشجيع تبادل املعلومات بواسطة برامج قطاع تنمية االتصاالت وجلان دراساته وتعزيز املناقشات  2
فري املساعدة بناء القدرات، وتو  يف إلسهاما التوعية من خالل يف املمارسات بشأن قضايا اإلنرتنت ومواصلة القيام بدور رئيسي

حلية والبلدان                                                                       أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري السامبا فيها التقنية، وتشجيع مشاركة البلدان النامية 
 الدولية؛ قضايا ومنتديات اإلنرتنت يف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

                                                                                       تقريرا  سنويا  إىل اجمللإ وإىل الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت وكذلك إىل املؤمتر العاملي لتنمية  يقدم باستمرارأن  3
 ؛االقتضاء ذلك مقرتحات للنظر فيها حسب يف هذه املوضوعات، مبا يف احملققةاالتصاالت عن األنشطة املنفذة واإلجنازات 
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الت ويتعاون مع املنظمات األخرى ذات الصلة املعنية بتطوير الشبكات القائمة على أن يتواصل مع مكتب تقييإ االتصا 4
                                                                                                          بروتوكول اإلنرتنت ونشرها وبنمو اإلنرتنت، مستهدفا  تزويد الدول األعضاء بأفضل املمارسات اليت حتظى بقبول واسع النطاق 

 ،وتركيبها وتشغيلها (IXP) لتصميم نقاط تبادل اإلنرتنت
 املتعلقة باإلنرتنتالدولية العامة  السياسةاملعين بقضايا ل التابع للمجلإ و العمفريق يكلف 

 معهم؛ ايتعلق بتنفيذ هذا القرار ومناقشته األنشطة اليت يضطلع هبا األمني العام ومديرو املكاتب فيما يف النظرب 1
 ؛االقتضاء يتعلق باألنشطة املذكورة أعاله حسب إعداد مدخالت االحتاد فيماب 2
مع مراعاة قرارات االحتاد  ،حتديد ودراسة وتطوير املسائل املتعلقة بقضايا السياسة العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنتمبواصلة  3

 ،الصلة ذات
 يكلف اجمللإ

، ملتعلقة باإلنرتنتاالدولية العامة  السياسةاملعين بقضايا العمل التابع للمجلإ و فريق  ثييي يوجه 1344قراره  ينقحبأن  1
 ية:                             وفقا  للمبادئ التوجيهية التالمع مجيع أصحاب املصلحة، واملقصور على الدول األعضاء، إىل إجراء تشاور مفتوح 

  يتخذ فريق العملCWG-Internet للتشاور  املطروحةاملتعلقة باإلنرتنت الدولية العامة  السياسةبقضايا  اخلاصة القرارات
 للمجلإ؛ 1305 ارالقر األساس إىل  يف                 املفتوح، مستندا  

  ينبغي لفريق العملCWG-Internet إتاحة عم         وفعليا ، اخلط على املفتوح التشاوراجتماعات  عقد بني اجلمع عام بشكل 
 العمل؛ فريق يعقده اجتماع كل  قبل معقولة، فرتة خالل ،       عن ب عد املشاركة

   يتناوهلا اليت القضايا اختيار يف للنظر العمل فريق إىل املصلحة أصحاب من الواردة الصلة ذات املدخالت م     تقد 
 التايل. اجتماعه يف

دولية املتصلة املناقشات واملبادرات الدولية املتعلقة بقضايا اإلدارة ال يف                                             بأن يتخذ التدابري املناسبة لكي يسهم بشكل فع ال 2
بار التقارير السنوية بعني االعت       أخذا  بأمساء امليادين والعناوين لشبكة اإلنرتنت وغريها من موارد اإلنرتنت ضمن اختصاصات االحتاد، 

 املكاتب؛ ومديرواليت يقدمها األمني العام 
 االقتضاء؛ حسب اإلجراءات الالزمة وأن يتخذ CWG-Internetالعمل فريق تقارير  يف بأن ينظر 3
هذا القرار،  بشأن أهدافحول األنشطة املنفذة واإلجنازات احملققة  2018                                            أن يقدم تقريرا  إىل مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 4
 االقتضاء، ذلك مقرتحات للنظر فيها حسب يف مبا

 يدعو الدول األعضاء
 ،شبكة اإلنرتنتذلك أمساء امليادين والعناوين ل يف املناقشات اجلارية بشأن اإلدارة الدولية ملوارد اإلنرتنت، مبا يف شاركةإىل امل 1
عملية التعاونية املعززة بشأن إدارة اإلنرتنت وقضايا السياسة العامة الدولية اخلاصة باإلنرتنت، وذلك لضمان التمايل العاملي  ويف

 الت؛املداو  أ ناء هذه
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 نرتنت، مبامتابعة التطورات املتعلقة بقضايا السياسات العامة املتصلة مبوارد اإل ويف املناقشات بنشاط يف إىل مواصلة املشاركة 2
 تعلقة بالبنية التحتية،والتكاليف امل والتيسرحدود اختصاص االحتاد، مال بناء القدرات  يف التوصيلية الدولية باإلنرتنت، ذلك يف
وتقدمي  ملختصةااالستعماالت والتطبيقات اجلديدة، والتعاون مع املنظمات  وتأ ريأمساء امليادين والعناوين، وإمكانية تطورها و 

 ،االحتاد يف الدراسات وللجان CWG-Internet العمل لفريق حول املسائل ذات الصلة املسامهات
 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

وذلك حسب اإلنرتنت، ب املتعلقةالتعاونية املعززة بشأن قضايا السياسات العامة الدولية  يف املالئمة للمسامهةإىل التماس الوسائل 
 ومسؤولياته. دور كل منهم
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 111 القـرار
 موا يد مؤتمرات االتحاد  تحديد في مرا اة الفترات الدينية ال امة
 ودورات الم لس وجمعياته

 ،(2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )
 وقد نظر يف

 ؛دورات اجمللإو  أمهية االحرتام املتبادل للمتطلبات الدينية والروحية للوفود اليت حتضر مؤمترات االحتاد ومجعياته أ ( 
عدم استبعاد أي منها من و ودورات اجمللإ  تضطلع هبا مؤمترات االحتاد ومجعياته األعمال احليوية اليت يف أمهية إشراك مجيع الوفود ب(

 فيها؛ املشاركة
 اتفاقية االحتاد، يف والدعوة إليها كما جاءت ودورات اجمللإ عملية حتديد مواعيد مؤمترات االحتاد ومجعياته ج (

 ررـيق
حتاد أي مؤمتر أو مجعية لالتصادف الفرتة املخطط هلا ألي  ال أن يبذل االحتاد والدول األعضاء فيه كل جهد ممكن لكي 1

 فرتة تعتربها أي دولة من الدول األعضاء فرتة دينية هامة؛
أي  لإللمجتصادف الفرتة املخطط هلا ألي دورة  ال كل جهد ممكن لكي  اجمللإ يف أن يبذل االحتاد والدول األعضاء 2

 اجمللإ فرتة دينية هامة؛ يف فرتة تعتربها أي دولة من الدول األعضاء
أن تقع على احلكومة الداعية ألي مؤمتر أو مجعية لالحتاد مسؤولية االتصال بالدول األعضاء للتحقق من أن الفرتة املقرتحة  3

 داعية. حال عدم وجود حكومة يف                                                        تصادف فرتة دينية هامة، وأن يكون األمني العام مسؤوال  عن ذلك ال لذلك من املؤمتر أو اجلمعية
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 123القـرار 
 البلدان المتقدمةو  1بين البلدان النامية التقييسيةسد الف وة 

 ،(2014بوسان، ) لالتصاالت الدويل لالحتاد املفوضني املندوبني مؤمتر إن
 ر        إذ يذك  

 املفوضني،( ملؤمتر املندوبني 2010غواداالخارا،           املراج ع يف) 123 بالقرار
 يالحظإذ و 

 االحتاد(؛ من دستور 1 املادة يف 13 " )الرقميسهل تقييإ االتصاالت على الصعيد العاملي مع نوعية خدمة مرضيةأن االحتاد " أ ( 
الوفاء بشكل  ... " وهيكله (ITU-T)االحتاد  يف من دستور االحتاد تذكر ضمن وظائف قطاع تقييإ االتصاالت 17 أن املادة ب(

 "؛...النامية مراعاة االعتبارات اخلاصة بالبلدان مع بأهداف االحتادكامل 
( 2014بوسان،  املراج ع يف) 71اليت متت املوافقة عليها مبوجب القرار  2016-2019اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة أن  ج(

 النامية، البلدان ةوخاص لألعضاء الفع الة املشاركة تشجيع" االتصاالتقطاع تقييإ تشمل حتت أهداف وملحقاته، هلذا املؤمتر 
 "؛قييسيةالت الفجوة سد بغيةواعتمادها ( االتصاالت تقييإ قطاع توصيات) متييزية غري دولية معايري حتديد يف
العريض  النطاقوتوفري سد الفجوة الرقمية  -"الشمول  2016-2019للفرتة حاد الغايات االسرتاتيجية لالتإحدى أن  د (

 ،للجميع"
 كذلكيالحظ   وإذ

 الفجوة سد على للمساعدة( 2012ديب،           املراج ع يف) 54القرار  اعتمدت (WTSA) االتصاالت لتقييإ العاملية اجلمعية أن ( أ 
 املتقدمة؛ والبلدان النامية البلدان بني ميدان التقييإ يف
 بأنشطة االضطالع إىل يدعو الذي( 2014 ديب،          املراج ع يف) 47 القرار اعتمد (WTDC) االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر أن (ب

 37 وكذلك القرار النامية، لدانالب يف الراديوية االتصاالت وقطاع االتصاالت تقييإ قطاع لتوصيات الفعال والتطبيق املعارف لتعزيز
 ،النامية البلدان يف الذي يعرتف بضرورة إتاحة الفرص الرقمية( 2014 ديب،          املراج ع يف)

  

_______________ 
 ية.ل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا  1
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 ر     يذك   وإذ
 يؤكدان (WSIS) املعلومات جملتمع العاملية القمة عن الصادرين املعلومات جمتمع بشأن تونإ عمل وبرنامج جنيف عمل خطة بأن
 اإلمنائية، والفجوات الرقمية الفجوة على التغلب إىل الرامية اجلهودبذل  على

 اعتباره يف يضع وإذ
        املراج ع ) 71 القرار يف ةاملعتمد 2016-2019 للفرتة لالحتاد سرتاتيجيةاال اخلطة يف الواردة لقطاع تقييإ االتصاالت التالية النتيجة
 :هلذا املؤمتر (2014بوسان،  يف
 مهات وشغل ذلك حضور االجتماعات وتقدمي املسا يف عملية التقييإ داخل قطاع تقييإ االتصاالت، مبا يف زيادة املشاركة

 ،مشاركة البلدان النامية سيما ال ورش العمل،/االجتماعاتاملناصب القيادية واستضافة 
 كذلكاعتباره   يف يضع وإذ

 زالت هناك حاجة للرتكيز على األنشطة التالية: ال أنه
 االتصاالت(؛ وضع معايري دولية قابلة للتشغيل البيين وغري متييزية )توصيات قطاع تقييإ •
 النامية؛ ان املتقدمة والبلدانسد الفجوة التقييسية بني البلد يف املساعدة •
 بني اهليئات الدولية واإلقليمية املعنية بوضع املعايري؛ وتيسريه زيادة التعاون الدويل •
لى سد الفجوة الرقمية من خالل حتقيق تنمية اجتماعية واقتصادية أمشل قائمة عجمال  يف تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية، •

 ،(ICT) واالتصاالت املعلوماتتكنولوجيا 
 يعرتف وإذ

 البلدان مشاركة ستوىم اخنفاض من عنه ينجم وما النامية، البلدان يف التقييإ ميدان يف املاهرة البشرية املوارد يف مستمر نقصب ( أ 
 وبالتايل        مؤخرا ، املشاركة هذه على طرأ الذي التحسن رغم ،الراديوية االتصاالت وقطاع االتصاالت تقييإ قطاع اجتماعات يف النامية
 الراديوية؛ التواالتصا االتصاالت تقييإ قطاعي توصيات تفسري عند صعوبات ظهور إىل يؤدي مما املعايري، وضع عملية يف
 وزيادة لتكنولوجيةا االبتكارات سرعة ضوء على النامية، البلدان يف وخاصة القدرات، ببناء املتعلقة املستمرة بالتحديات (ب

 ؛اخلدمات بني التقارب
بشأن هذه األنشطة  االحتاد سواء نتيجة لالفتقار إىل الوعي يف أنشطة التقييإ يف ملمالي البلدان النامية املتواضعةباملشاركة  ج(
قار إىل املوارد البشرية على املسائل املتصلة بالتقييإ أو االفت تدريب املهاراتأو لالفتقار إىل  لصعوبة احلصول على املعلوماتأو 

 ة؛املعرف جمال يف احلاليةوكلها عوامل ذات تأ ري على زيادة الفجوة  ،املالية الالزمة للسفر إىل مواقع االجتماعات
حاالت   يف ةلك البلدان الناميمت وال إىل آخر ومن منطقة إىل أخرىبأن االحتياجات واألوضاع التكنولوجية ختتلف من بلد  د (

 ؛عنها لإلفصاحاآلليات الالزمة أو كارية الفرص 
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املرحلة األوىل إلدخال تكنولوجيا جديدة أو االنتقال إليها أن يكون لدى البلدان النامية مبادئ توجيهية  يف املهم من هأنب ه (
 اوطين يتيح إدخال التكنولوجيا اجلديدة أو االنتقال إليهللتكنولوجيا اجلديدة املعنية ميكن استعماهلا من أجل وضع معيار 

 املناسب؛ الوقت يف
(، قام االحتاد، من 2012ديب،  املراج ع يف) 54 والقرار (2012ديب،  املراج ع يف) 44بأنه عند تنفيذ أحكام ملحق القرار  و (

 ؛بلدان املتقدمةالتقييسية بني البلدان النامية والتقليص الفجوة  يف خالل قطاع تقييإ االتصاالت، بتنفيذ إجراءات للمساعدة
املراج ع ) 47( والقرار 2012ديب،  املراج ع يف) 44بأن وضع مبادئ توجيهية تتعلق بتنفيذ توصيات االحتاد عمال  بالقرار  ز (
 ؛بالنسبة للبلدان الناميةباألمهية ( يتسم 2014ديب،  يف
ة اجلودة وحيكمها الطلب توضع بسرعة مبا يتماشى مع مبادئ التوصيلية العاملية هناك حاجة إىل معايري دولية عاليبأن  ح(

 ؛واالنفتاح وميسورية السعر واملو وقية وقابلية التشغيل البيين واألمن
 ب مراعاهتابناء جمتمع املعلومات، جي يف ظهور تكنولوجيات رئيسية تتيح استنباط خدمات وتطبيقات جديدة وتساعد ( ط
 قطاع تقييإ االتصاالت؛أعمال  يف
أن التعاون والتآزر مع هيئات التقييإ األخرى وغريها من االحتادات واحملافل املعنية أمر أساسي لتفادي ازدواج األعمال  (ي

 ،والستعمال املوارد بكفاءة
 احلسبان يف وإذ يأخذ

 وتطبيقها؛ عايريجمال وضع امل يف أن البلدان النامية ميكنها أن تستفيد من حتسني قدراهتا أ ( 
أن أنشطة قطاعي تقييإ االتصاالت واالتصاالت الراديوية وسوق االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن هي  ب(

 وتطبيقها؛ وضع املعايري يف األخرى أن تستفيد من حتسني إشراك البلدان النامية
 العالية؛ صلب أعمال االحتاد ومتال إحدى أولوياته يف تدخل سيةالتقييأن املبادرات الرامية إىل املساعدة على سد الفجوة  ج(
املعارف املتعلقة  يف الفجوة التقييسية، تظل هناك أوجه تفاوت تقليصاالحتاد من أجل  اجلهود اليت يبذهلاأنه على الرغم من  د (

 ؛املتقدمة باملعايري وإدارهتا بني البلدان النامية والبلدان
ذلك االتصال  يف "تنمية االتصاالت مبا بشأن (RA) ( جلمعية االتصاالت الراديوية2012جنيف،  املراج ع يف) ITU-R 7القرار  ( ه

االحتاد الدويل لالتصاالت"، الذي يقرر أن يستمر رئيإ الفريق االستشاري لالتصاالت  يف والتعاون مع قطاع تنمية االتصاالت
 (TDAG)التعاون بنشاط مع الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت  يف (BR)وية ومدير مكتب االتصاالت الرادي (RAG) الراديوية

 لدراسات؛أنشطة جلان ا يف حتديد وتنفيذ الوسائل اليت تيسر مشاركة البلدان النامية يف (BDT)ومدير مكتب تنمية االتصاالت 
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(، واليت تتمحور 2012ديب،  يف املراج عة) 54و 44و 33و 32أن اجلمعية العاملية لتقييإ االتصاالت اعتمدت القرارات  ( و
 العمل على سد الفجوة التقييسية بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة عن طريق: يف مجيعها حول هدف واضح يتمال

 عمله وورش االتصاالت تقييإ قطاع اجتماعات يف (EWM) اإللكرتونية العمل لوسائل والقدرات واملرافق املنشآتتوفري  ‘1’
 مشاركتها؛ زيادة أجل من النامية للبلدان بالنسبة       خاصة   التدريبية، ودوراته

 وتنسيقها لتقييإا بأنشطة النهوض أجل من االتصاالت تقييإ مكتب أنشطة يف لالحتاد اإلقليمية املكاتب إشراك تكايف ‘2’
 البلدان نم جدد أعضاء انضمام تشجيع إىل ترمي محالت وإلطالق القرار هذا من الصلة ذات األجزاء لتطبيق مناطقها يف

 أكادميية؛ وهيئات ومنتسبني قطاعات كأعضاء  االحتاد، إىل النامية
 التصاالتا تقييإ قطاع دراسات جلان إطار يف إقليمية أفرقة تشكيل إىل اجلدد األعضاء والدول اجلديدة املناطق دعوة ‘3’

 .تصاالتاال لتنمية االستشاري والفريق الدراسات جلان مع كاب  عن للعمل مناظرة إقليمية تقييإ هيئات وإنشاء
اط "سد الفجوة الرقمية"، الذي يرمي إىل استنب للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن( 2014ديب،           املراج ع يف) 37القرار  (ز 

قطاع  شروعات وأنشطة مشرتكة معأساليب وآليات دولية تعزز التعاون الدويل من أجل سد الفجوة الرقمية عن طريق دراسات وم
االتصاالت الراديوية الذي يسعى إىل بناء القدرات من أجل استعمال موارد املدار الساتلي/الطيف بكفاءة لتوفري خدمات ساتلية 

           فة، خاصة  لوتوفري نفاذ ميسور التكلفة إىل النطاق العريض الساتلي وتيسري توصيلية الشبكات بني املناطق والبلدان واألقاليم املخت
 ؛(WSIS)                                                                                 البلدان النامية، طبقا  خلطة عمل جنيف وبرنامج عمل تونإ للقمة العاملية جملتمع املعلومات  يف
 حتسني املعرفة بتوصيات االحتاد الدويل" للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن( 2014ديب،           املراج ع يف) 47القرار  ( ح

تجهيزات املصنعة مبوجب وقابلية التشغيل البيين لل ذلك اختبارات املطابقة يف البلدان النامية، مبا يف ال               وتطبيقها الفع   لالتصاالت
 تطبيق األنشطة اليت ترمي إىل حتسني يف "، الذي يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات إىل مواصلة املشاركةتوصيات االحتاد

مكتب البلدان النامية، ويكلف مديري مكتب تقييإ االتصاالت و  يف توصيات قطاعي تقييإ االتصاالت واالتصاالت الراديوية
احللقات الدراسية الدورات التدريبية وورش العمل و  يف تنمية االتصاالت بالتعاون الو يق من أجل تشجيع املشاركة من البلدان النامية

 من خالل تقدمي املنح الدراسية،
  ةالاال املكاتب ومديري العام األمني تكليف يقرر

( للجمعية العاملية 2012ديب،  يف         املراج عة) 54و 44و 33و 32والقرارات  القرار هذا تنفيذ ملتابعة بينهم فيما و يق بشكل بالعمل 1
جنيف،           املراج ع يف) ITU-R 7( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، والقرار 2014ديب  يف          )املراج عني 47و 37لتقييإ االتصاالت، والقرارين 

 ؛املتقدمة والبلدانالنامية  نالبلدا بني التقييسية الفجوة تقليص إىل الرامية باإلجراءات التعجيل( جلمعية االتصاالت الراديوية بغية 2012
تقوم من خالل أنشطة  ،باحملافظة على آلية للتعاون الو يق بني القطاعات الاال ة على الصعيد اإلقليمي لسد الفجوة الرقمية 2
 الغرض؛ املكاتب اإلقليمية لالحتاد هلذاهبا 
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ذلك التعاون مع املؤسسات  يف جمال التقييإ، مبا يف بتقدمي املساعدة إىل البلدان النامية لتعزيز بناء القدرات البشرية 3
 األكادميية املعنية؛

شر املعلومات الاال ة لالحتاد ون اجتماعات القطاعات يف بتحديد السبل والوسائل الداعمة ملشاركة ممالي البلدان النامية 4
 التقييإ؛ بشأن

 امليدان؛ هذا يف بزيادة التعاون مع املنظمات اإلقليمية ذات الصلة ودعم عملها 5
مبا يراعي ( 2012 ديب،          املراج ع يف) 44 املتعلقة بتنفيذ خطة العمل املقرتنة بالقرار اآلليات إلعداد وتقدمي التقارير بتعزيز 6

 املمتدة ألربع سنوات لكل مكتب؛ة اخلطط التشغيلي
 الوقت املناسب للبلدان النامية على أساس توصيات قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع يف تشجيع وضع املبادئ التوجيهية 7

كذلك و ذلك إدخال التكنولوجيات اجلديدة أو االنتقال إليها،  يف سيما قضايا التقييإ ذات األولوية مبا وال تقييإ االتصاالت،
 إعداد وتطبيق توصيات االحتاد،

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات
لدعم  لموسةمميدان تقييإ االتصاالت وإىل اختاذ تدابري  يف الفجوة سد صندوقإىل  )مالية وعينية( إىل تقدمي مسامهات طوعية

 الصدد. هذا يف قطاعاته الاال ة ومكاتبه اإلقليمية االحتاد ومبادراتإجراءات 
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 125 قـرارال
 فلسطين إل  والد م المسا دة تقديم

 اتصاالت ا شب ات بناء إل ادة
 ،(2014)بوسان،  لالتصاالت الدويل لالحتاد املفوضني املندوبني مؤمتر إن

 ر     يذك   إذ
 (2002 مراكش،) 125 والقرار( 2006أنطاليا،           املراج ع يف) 125( والقرار 2010غواداالخارا،           املراج ع يف) 125بالقرار  ( أ 
 املفوضني؛ املندوبني ملؤمتر( 1994 كيوتو،) 32 والقرار( 2010 غواداالخارا،          املراج ع يف) 99 القرارو 

(، 2006الدوحة،           املراج ع يف) 18( والقرار 2010آباد،  حيدر          املراج ع يف) 18( والقرار 2014ديب،           املراج ع يف) 18 بالقرار ب(
 ؛(WTDC)االتصاالت  ( للمؤمتر العاملي لتنمية1998 )فاليتا، 18 ( والقرار2002 إسطنبول،          املراج ع يف) 18 والقرار
 اإلنسان؛ حلقوق العاملي واإلعالن املتحدة األمم مبيااق (ج
 لوجياتالتكنو  مزايا إيصال إىل السعي " وبالتحديد االحتاد أهداف بني من االحتاد دستور من 7و 6الرقمان  عليه ينص امب ( د

 ؛"السلمية القاتالع تسهيل سبيل يف االتصاالت خدمات الستعمال الرتويج "و "العامل سكان مجيع إىل االتصاالت يف اجلديدة
نح ل مبقتضاه تقرر والذي (UNGA) املتحدة لألمم العامة الصادر عن اجلمعية 67/19 القرار علية ينص امب ( ه  "فلسطني          "أن مي 

 ؛املتحدة األمم يف صفة دولة مراقبة غري عضو
دائمة على السيادة ال يف الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة الذي يعرتف ثيق الشعب الفلسطيين 67/229بالقرار  ( و

حملتلة مبا فيها الفلسطينية ااألراضي  يف                                                                              موارده الطبيعية وحتديدا  موارد األراضي واملياه والطاقة وغريها من املوارد الطبيعية،
 الشرقية؛ القدس
 إدارة يف السيادة حق دولة لكل بأن( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت الذي يعرتف 2014ديب،           املراج ع يف) 9بالقرار  ز (

 ،أراضيها على الطيف استعمال
 اعتباره يف يضع وإذ

 الدويل التعاون يةتنم أجل من العامل يف واألمن السالم تدعيم إىل يهدفان واتفاقيته لالتصاالت الدويل االحتاد دستور أن ( أ 
 املعنية؛ الشعوب بني التفاهم وحتسني

 ولكنها الكفاءة،ب متيزت قد لديها االتصاالت قطاع تنمية أجل من فلسطني إىل املساعدة تقدمي بشأن االحتاد سياسة أن (ب
 السائدة؛ األوضاع بسبب أهدافها بعد حتقق مل
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 لديها، علوماتامل جمتمع بناء من هلا بد الف اجلديد املعلومات جمتمع يف فعالة مشاركة تشارك أن لفلسطني كان  إذا أنه (ج
 كذلك  اعتباره يف يضع وإذ

 باألمهية يتسمو  واالجتماعية االقتصادية التنمية يف         جوهريا          جانبا   يشكل عليها       ي عتمد حدياة اتصاالت شبكة إنشاء أن ( أ 
 الفلسطيين؛ الشعب ملستقبل القصوى

 عليها؛       ي عتمد حدياة اتصاالت شبكة إلنشاء فلسطني مساعدة يف       مهما         دورا   الدويل للمجتمع أن (ب
 إنشائها، يف الصعوبات بسبب دولية اتصاالت شبكات لديها ليإ الراهن الوقت يف فلسطني أن (ج

 باله عن غيبي ال وإذ
 االحتاد، دستور ديباجة يف الواردة األساسية املبادئ

 يالحظ وإذ
( 1994 كيوتو،) 32 للقرار         تنفيذا   اتصاالهتا لتنمية فلسطني إىل (BDT) االتصاالت تنمية مكتب من املقدمة األجل الطويلة التقنية املساعدة
 واملعلومات، االتصاالت جماالت شىت يف املساعدة تقدمي إىل امللحة واحلاجة املفوضني، املندوبني ملؤمتر

 القلق ببالغ يالحظ وإذ
تصاالت فلسطني اليت حتول دون النفاذ إىل وسائل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واال يف القيود والصعوبات املتصلة باحلالة الراهنة

 فلسطني، يف التصاالتتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واأمام وخدماهتا وتطبيقاهتا واليت تشكل عائقا  مستمرا  
 يقـرر

 تنمية قطاع أنشطة إطار يف (1994 كيوتو،) املفوضني املندوبني مؤمتر بعد فيها الشروع مت اليت العمل خطة وتعزيز مواصلة 1
 املساعدة تقدمي غيةب ،االحتاد يف االتصاالت وتقييإ الراديوية االتصاالت قطاعي من متخصصة مبساعدة االحتاد، يف االتصاالت
 اإلطار ووضع لقطاع،ا هذا يف الالزمة املؤسسات إقامة وإعادة وتطويرها، التصاالهتا التحتية البنية بناء إلعادة فلسطني إىل والدعم
 ،البشرية املوارد وتنمية ةالتعريف ومسائل الراديوية الرتددات طيف وإدارة الرتقيم خطة ذلك يف امب لالتصاالت، والتنظيمي التشريعي
 ؛للمساعدة األخرى كالاألش ومجيع
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فلسطني على وجه السرعة من احلصول على طيف الرتدد الراديوي املطلوب وإدارته لتشغيل شبكات اتصاالهتا وخدماهتا  متكني 2
وحتديد ، MHz 694-470نطاق الرتددات  يف سيما تلك املتصلة باالنتقال والتحول إىل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ال الالسلكية

الناجم عن عملية التحول الرقمي الستخدامات وتطبيقات اخلدمات  MHz 862-694آليات متكن فلسطني من استغالل نطاق الرتددات 
، مع مراعاة االتفاق املؤقت املوقع بني 2015املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام هناية  يف املتنقلة عريضة النطاق من أجل استعماله

 ي االتصاالت الراديوية وتنمية االتصاالت ودعمهما؛وذلك من خالل التعاون التام مع مكتب ؛فاألطرا
 أن يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية ومدير مكتب تنمية االتصاالت بضمان تنفيذ هذا القرار، 3

 األعضاء الدولحيي 
 :يلي ما حتقيق سبيل يف املمكنة اجلهود كل  تبذل أن
 لالتصاالت؛ الفلسطينية التحتية البنية على احملافظة ‘1’
 البحرية والكبالت ةالساتلي األرضية احملطات ذلك يف امب هبا اخلاصة الدولية النفاذ شبكات إنشاءتسهيل قيام فلسطني ب ‘2’

 الصغرية؛ واملوجات البصرية األلياف وأنظمة
 خالل اإلجراءات التنفيذية اليت يقوم هبا االحتاد الدويل                                                    تقدمي كل أشكال الدعم واملساعدة إىل فلسطني  نائيا  أو من  ‘3’

 وتطويرها؛ وترميمها الفلسطينية االتصاالت شبكة بناء عادةهذا الشأن، إل يف لالتصاالت
 والصادرة؛ الواردة الدولية احلركة عن العائدة استحقاقاهتا اسرتداد يف مساعدة فلسطني ‘4’
 البشرية، واردامل قدرات بناء ذلك يف امب االتصاالت تنمية مكتب مشاريع تنفيذ لدعمتقدمي املساعدة إىل فلسطني  ‘5’

 اجمللإ يدعو
 القرار، هذا تنفيذ على      عمال   املتاحة املوارد ضمن الالزمة األموال ختصيص إىل

 االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف
 تزايد على التغلب رورةض االعتبار بعني       آخذا   ،اتصاالهتا تنمية أجل من فلسطني إىل املقدمة التقنية املساعدة وتعزيز مبواصلة 1

 ؛2002 عام منذ السابقة املرحلة خالل املساعدةهذه  تقدمي واجهت اليت الصعوبات وتصاعد
 ذلك يف امب دويلال النفاذ شبكات إنشاء إىل هتدف ،االتصاالت تنمية مكتب اختصاصات إطار يف مناسبة تدابري باختاذ 2

 الصغرية؛ واملوجات البصرية األلياف وأنظمة البحرية، والكبالت والساتلية األرضية احملطات
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 ومشاريع تنمية وإدارته طيفال وختطيط اإللكرتونية واحلكومة اإللكرتوين والتعليم اإللكرتونية بالصحة اخلاصة املشاريع تنفيذ 3
 ،للمساعدة األخرى األشكال ومجيع ،البشرية املوارد

 مكتب االتصاالت الراديويةيكلف مدير 
 القرار، اهذتنفيذ  يف التعاون مع قطاع تنمية االتصاالت االحتادبالتكفل بأن يواصل قطاع االتصاالت الراديوية ب

 العام األمني يكلف
 سيما وال فلسطني، بشأن املفوضني املندوبني مؤمترات اختذهتا اليت األخرى القرارات ومجيع القرار هذا تنفيذ يكفل بأن 1
 احملرز التقدم عن اجمللإ إىل قاريرت بتقدمي دورية بصفة والقيام الرتدد، ختصيصات عن التبليغ ومعاجلة الدويل النفاذ بشفرة يتعلق مافي

 املسائل؛ هذه بشأن
 الفعالية من ممكن درق أكرب لكفالة أعاله، "ررـيق" لفقرة       وفقا   الاال ة االحتاد قطاعات هبا تضطلع اليت األنشطة ينسق أنب 2
 التقدم عن القادم ملفوضنيا املندوبني مؤمتر وإىل اجمللإ إىل الصدد هذا يف         تقريرا   يرفع وأن فلسطني، لصاحل املنجزة االحتاد أعمال يف

 املوضوعات؛ هذه يف احملرز
 تنفيذ هذا القرار. يف                                                              بأن يقدم تقريرا  سنويا  إىل اجمللإ التابع لالحتاد بشأن التقدم احملرز 3
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 130 القـرار
 وا من الثقة بناء م ال في االتحاد دور تع ي 
 واالتصاالت المعلومات ت نولوجيا استخدام في

 ،(2014بوسان، ) لالتصاالت الدويل لالحتاد املفوضني املندوبني مؤمتر إن
      يذك رإذ 

 ؛التنمية ألغراض (ICT) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات تسخريلألمم املتحدة، بشأن  العامة لجمعيةل 68/198 قراربال أ ( 
 ؛الرقمي العصر يف اخلصوصية يف احلقلألمم املتحدة، بشأن  العامة لجمعيةل 68/167بالقرار  (ب
 الدويل؛ مناأل سياق يف واالتصاالت املعلومات ميدان يف بشأن التطوراتلألمم املتحدة،  العامة لجمعيةل 68/243بالقرار  ج(
 إنشاء  قافة أمنية عاملية للفضاء احلاسويب؛ بشأنلألمم املتحدة،  العامة لجمعيةل 57/239بالقرار  ( د
، اليت تتضمن بيان (WSIS+10) للقمة العاملية جملتمع املعلومات املستوى الرفيع احلدثبالو ائق الصادرة عن  ( ه

للقمة  WSIS+10 ورؤية احلدث سنوات عشر مضي بعد املعلومات جملتمع العاملية القمة نواتج تنفيذبشأن  WSIS+10 احلدث
 ؛2015 بعد عام مال

 هلذا املؤمتر؛ (2014، بوسان          املراج ع يف) 174قرار بال و (
 ملؤمتر املندوبني املفوضني؛ (2010غواداالخارا،           املراج ع يف) 181القرار ب ز (
جال األمن م يف تعزيز التعاونبشأن آليات  ،(WTDC)للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  (2014ديب،           املراج ع يف) 45لقرار اب (ح

 ؛االقتحامية مكافحة الرسائلو  مواجهة ذلك يف ماب السيرباين،
 ( هلذا املؤمتر؛2014بوسان،           املراج ع يف) 140بالقرار  (ط
 ادثللحو  وطنية استجابة أفرقة إنشاء للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن( 2014ديب،           املراج ع يف) 69 بالقرار (ي

 ؛بينها فيما والتعاون ،1النامية البلدان يف خاصة ،(CIRT) احلاسوبية
                                                  حد د مسائل األمن والسالمة واالستدامة واملتانة بالنسبة  2009 دورته لعام يف الذي اعتمده جملإ االحتاد 1305 بأن القرار (ك

 لالتصاالت، إطار عمل االحتاد الدويل يف العامة اليت تندرج تلإلنرتنت كمسائل تتعلق بالسياسا
  

_______________ 
 نتقالية.ر اقتصاداهتا مبرحلة ا                                                                                              تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت مت 1
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 اعتباره يف يضع إذو 
استخدام تكنولوجيا  يف االحتاد أكد من جديد أمهية بناء الاقة واألمن نسقهالذي  WSIS+10احلدث الرفيع املستوى  أن ( أ 

 ؛(2014)جنيف،  WSIS+10 للحدثالفقرات ذات الصلة من الو ائق اخلتامية  يف املعلومات واالتصاالت، على النحو املشار إليه
         تقريبا ؛ واالقتصادي جتماعياال النشاط أشكال جلميع بالنسبة وتطبيقاهتا واالتصاالت للمعلومات التحتية للبنيةالبالغة  األمهية (ب
 التهديدات ذهه وأن واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وتنمية تطبيق مع تظهر املصادر خمتلف من جديدة هتديدات أن (ج
 وأصحاب قطاعاتال وأعضاء األعضاء الدول مجيع جانب من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استعمال يف واألمن الاقة على تؤ ر

 التنمية ويف السالم لىع احلفاظ يف أ رها جانب إىل واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا مستعملي مجيع فيهم مبن اآلخرين، املصلحة
 حتديات تاري التز  ال الشبكات منها تعاين اليت الضعف ومواطن التهديدات أنو  األعضاء، الدول جلميع واالجتماعية االقتصادية

الصغرية  اجلزرية الدولو       منوا   البلدان أقل فيها مبا النامية، البلدان وخاصة البلدان، مجيع تواجهها الوطنية احلدود عرب متزايدة أمنية
تعزيز دور  السياق هذا يف فسهن الوقت يف ويالحظ انتقالية، مبرحلة اقتصاداهتا متر اليت والبلدان الساحلية غري النامية والبلدان النامية

 الدويل التعاون تعزيز ةمواصل ضرورةو  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام يف واألمنبناء الاقة  يف االحتاد الدويل لالتصاالت
 التفاهم، ومذكرات سات،املمار  وأفضل االتفاقات، مال)        حاليا   املوجودة املالئمة والدولية واإلقليمية الوطنية اآلليات وتكييف وتطوير
 ؛(ذلك إىل وما
 التهديدات ملكافحة األطراف متعددة الدولية الشراكة) (IMPACT)أنه متت دعوة األمني العام لالحتاد لدعم مؤسسة إمباكت  ( د

 حسب السيرباين، لألمن واإلقليمية العاملية املشاريع من وغريها (FIRST) للحوادث واالستجابة األمن أفرقة ومنتدى( السيربانية
 أنشطتها؛ يف للمشاركة الدعوة إليها وجهت النامية، البلدان خاصة البلدان، مجيع أن ماك  االقتضاء،

يشجع التعاون الدويل اهلادف إىل اقرتاح  لالتصاالت، الذي لالحتاد الدويل (GCA)الربنامج العاملي لألمن السيرباين  ( ه
 ؛نولوجيا املعلومات واالتصاالتاستخدام االتصاالت/تك يف اسرتاتيجيات إلجياد حلول من أجل تعزيز الاقة واألمن

من أجل  منسقة دوليةوإقليمية و  وطنية إجراءات يتطلبان والتهديدات التحديات هلذه والتصدي التحتية البنية هذه محاية أن (و 
 على كوميةاحل السلطات جانب من عليه والتغلب له واالستجابة له واالستعداد مرتبط بأمن احلواسيب حادث أي وقوع منع

 اخلاص طاعالق جانب ومن ،ذلك إنشاء أفرقة وطنية لالستجابة للحوادث احلاسوبية( ودون الوطنية يف )مبا الوطنية األصعدة
 الضطالع بدور رياديوأن على االحتاد ا ،على الصعيدين الدويل واإلقليمي والتنسيق التعاون يتطلبان ماك  واملستعملني، املواطننيو 
 وكفاءاته؛ اختصاصاتهإطار  يف هذا اجملال، يف
التكنولوجيات احلدياة لدعم القدرة على االكتشاف املبكر لألحداث أو احلوادث اليت تؤ ر  يف احلاجة إىل إحراز تقدم مستمر ز (

الوقت املناسب، أو احلوادث املتعلقة بأمن الشبكات احلاسوبية واليت من شأهنا  ويف                                    على أمن احلواسيب ومعاجلتها بشكل منس ق
تيح احلد من أ ر هذه االحتاد واحلاجة إىل اسرتاتيجيات ت يف الدول األعضاء يف ض توفر البىن التحتية احلرجة وسالمتها وسريتهاتقوي

 املنصات؛ احلوادث وختفيف املخاطر والتهديدات املتنامية اليت تتعرض هلا هذه
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 الشبكات من اوغريه اإلنرتنت على              أيضا  االعتماد ويزداد يتزايد، السيربانية اهلجماتالتهديدات السيربانية و  عدد أن (ح
 واملعلومات؛ اخلدمات إىل النفاذ ألغراض األساسية

وجيا استخدام تكنول يف معيار فيما يتعلق ببناء الاقة واألمن 300اعتمد حنو  (ITU-T)أن قطاع تقييإ االتصاالت باالحتاد  ط(
 واالتصاالت؛ املعلومات

 األمن  قافة بناء أجل من املمارسات أفضل: واالتصاالت املعلومات شبكات تأمني) 1/1-22 لمسألةلالتقرير النهائي  (ي
 ،(ITU-D) باالحتاد االتصاالت تنمية قطاعاليت يقوم بدراستها ( السيرباين

             وإقرارا  منه
 أساس على هوتنميت العاملي االقتصاد منو يف       حامسا         عامال   يزال وال كان  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تطوير بأن ( أ 
 والاقة؛ األمن من
 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استعمال يف واألمن الاقة بناء أكدت على أمهية املعلومات جملتمع العاملية القمة أنب (ب

 5جيم عملال خط وضعت وأهنا ،الدويل الصعيد على املتعددين املصلحة أصحاب جانب من التنفيذ ألعمال الكربى واألمهية
 جمتمع شأنب تونإ عمل برنامج يف االحتاددور  وحددت (واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استعمال يف واألمن الاقة بناء)

رية، من خالل الربنامج السنوات األخ يف وأقرت باضطالع االحتاد هبذه املهمة اخلط هذا تنفيذ تيسري/تنسيق مبهمة ليقوم املعلومات
 ؛املاال لألمن السيرباين على سبيل العاملي
 بشأن 1.3 سيما الناتج وال الوارد فيها 3ديب واهلدف  عمل خطة اعتمد قد 2014 لعام االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر بأن (ج

 تنمية مكتب لدى ةأولوي ذا        نشاطا   السيرباين األمن      يعني   حيي ،واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام يف واألمنبناء الاقة 
ديب،           املراج ع يف) 45 القرار كذلك  واعتمد هبا؛ االضطالع املكتب على       يتعني   اليت جماالت العمل الرئيسية وحيدد (BDT) االتصاالت

 األمني دعا لذيا االقتحامية، الرسائل ومكافحة مواجهة ذلك يف مبا السيرباين األمن جمال يف التعاون آليات تعزيز بشأن( 2014
                 وأن يقدم تقريرا   شأنه،ب يلزم من إجراءات ما يتخذو  فيه لينظر القرار هبذا التايل املفوضني املندوبني مؤمتر اهتمام اسرتعاء إىل العام

        املراج ع ) 69 ب االقتضاء؛ والقرارحس 2018عام  يف عن نتائج جماالت العمل الرئيسية هذه إىل اجمللإ وإىل مؤمتر املندوبني املفوضني
 بينها؛ مافي والتعاون النامية، البلدان يف خاصة احلاسوبية، للحوادث وطنية استجابة أفرقة بإنشاء اخلاص( 2014ديب،  يف
 من الرغم على األفرقة ذهه إىل تفتقر اليت األعضاء الدول يف احلاسوبية للحوادث الوطنية االستجابة أفرقة تشكيل لدعم أنهب (د 

 أفرقة إنشاء تشجيعبشأن ( 2012ديب،           املراج ع يف) 58 القرار (WTSA) االتصاالت لتقييإ العاملية اجلمعية اعتمدت إليها، احلاجة
 2014 امالعاملي لتنمية االتصاالت لع املؤمتر اعتمد كما  ،النامية للبلدان خاصة ،احلاسوبية احلوادث حاالت يف وطنية استجابة
ث ذلك أفرقة استجابة للحواد يف مبا أفرقة استجابة وطنية للحوادث احلاسوبية،إنشاء ( بشأن 2014ديب،           املراج ع يف) 69 القرار

سيق بني مجيع املنظمات وأمهية التن بينها فيما والتعاون النامية، البلدان يف خاصة احلاسوبية تكون مسؤولة عن التعاون بني احلكومات،
 ؛الصلة ذات
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 املعلومات ياتكنولوج إىل التمييزي وغري الشامل النفاذ بادئمباالعرتاف : "على تنص اليت تونإ التزام من 15 الفقرةب ( ه
 ذات املعلومات تمعجم نواحي واحرتام بلد لكل واالقتصادية االجتماعية التنمية مستوى مراعاة وبضرورة البلدان جلميع واالتصاالت

 والدميقراطية االستقرارو  واألمن السالم تعزيز يف فعالة أداة هي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أن على نؤكد فإننا التنموي، التوجه
 تكنولوجيا من ادةاالستف وميكن. والدولية واإلقليمية الوطنية املستويات على القانون، وحكم الرشيدة واإلدارة االجتماعي والتالحم
 وأمن البشرية لقدراتا وبناء التحتية بالبنية النهوض أن وندرك. املؤسسات ومنو االقتصادي النمو تعزيز يف واالتصاالت املعلومات
 والتهديدات لتحدياتل الفعالة املواجهة بضرورة كذلك  ونعرتف. الغايات هذه حتقيق يف حيوية أمور كلها  الشبكات وأمن املعلومات
 ميكن وبأهنا نيالدولي واألمن االستقرار حفظ أهداف مع تتفق ال ألغراض واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام عن الناجتة
 على نعمل أن ضروريال من لذلك. الدول تلك أمن على يؤ ر مما الدول، داخل يف التحتية البنية تكامل على       سيئا          تأ ريا   تؤ ر أن
 ،"اإلنسان حقوق احرتام مع وذلك وإرهابية، إجرامية ألغراض املعلومات وتكنولوجيا املعلومات موارد استخدام إساءة منع
 العاملية قمةلاالزدياد منذ انعقاد ا يف التحديات النامجة عن سوء استعمال موارد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استمرت وأن

 ؛املعلومات جملتمع
ملية القمة العا عمل خطوط تنفيذ أمام عديدة             قد عني  حتدياتالذي نسقه االحتاد  (WSIS+10) احلدث الرفيع املستوىبأن  ( و

 ؛2015بعد عام ومواجهتها يزال يتعني التصدي هلا  ال املعلوماتجملتمع 
سيما البلدان النامية، قد حتتاج، لدى وضع تدابري قانونية مناسبة وعملية بشأن احلماية  وال أن الدول األعضاء،ب (ز 
 تقنية وإجرائية، اهلدف وضع تدابري يف التهديدات السيربانية على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، إىل مساعدة من االحتاد من

                                                                                                               منها ضمان أمن البىن التحتية الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وذلك بناء  على طلب هذه الدول األعضاء، مع مالحظة 
 ؛القانونية                                                                                         أن هناك عددا  من املبادرات الوطنية والدولية اليت قد تدعم هذه البلدان إلعداد مال هذه التدابري

 بشأن االسرتاتيجيات التعاونية لبناء الاقة واألمن( للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت، 2009 )لشبونة، 4 الرأيب (ح
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛استخدام  يف
 ، وباألخص:2012 لعام جمعية العاملية لتقييإ االتصاالتبالنتائج ذات الصلة لل (ط
 السيرباين؛ األمنبشأن  (2012ديب،  يف        املراج ع ) 50 القرار ‘1’
 ،هلا مكافحة الرسائل االقتحامية والتصدي( بشأن 2012ديب،           املراج ع يف) 52 القرار ‘2’

 يدرك وإذ
 ملسائلا بفحص األنشطة، من منوعة جمموعة خالل من تقوم، األخرى الدولية واملنظمات لالتصاالت الدويل االحتاد أن ( أ 

 االقتحامية الرسائل كافحةم وتدابري االستقرار ذلك يف امب واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا استخدام يف واألمن الاقة ببناء املتصلة
 ؛واخلصوصية الشخصية البيانات محاية جانب إىل ذلك، إىل ماو  الضارة والربجميات

 الدراسات وجلان االتصاالت تنمية لقطاع 2و 1 الدراسات وجلنيت االتصاالت تقييإ لقطاع 17 الدراسات جلنة أن (ب
 االتصاالت،و  املعلومات شبكات أمن لتحقيق التقنية الوسائل موضوع يف العمل تواصل االحتاد يف الصلة ذات األخرى
 ؛(2014 ،ديب يف ني       املراج ع) 69و 45 والقرارين ،(2012 ديب، يف         املراج عني) 52و 50 للقرارين       وفقا  
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 واالتصاالت؛ استخدام تكنولوجيا املعلومات يف بناء الاقة واألمن يف                                دورا  أساسيا  ينبغي أن يضطلع به الحتادل أن (ج
 تنمية لقطاع 3/2 املسألة يف هبا املنادى الدراسات إجراء يف مستمرة االتصاالت تنمية لقطاع 2 الدراسات جلنة أن (د 

 إبرازها مت واليت ،املمارسات من أجل بناء  قافة األمن السيرباين()تأمني شبكات املعلومات واالتصاالت: أفضل  االتصاالت
 ؛املتحدة لألمم العامة للجمعية 64/211 القرار يف
نشاء استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويدعم إ يف بناء الاقة واألمن يف                                     أن االحتاد يساعد أيضا  البلدان النامية ( ه

 ،ذلك أفرقة استجابة للحوادث احلاسوبية تكون مسؤولة عن التعاون بني احلكومات يف مبا ،احلاسوبيةستجابة للحوادث االأفرقة 
 ؛بني مجيع املنظمات ذات الصلة وأمهية التنسيق

ياسة الس بقضاياالتابع للمجلإ املعين  العمل، أنشأ فريق 2011دورته لعام  يف الذي اعتمده جملإ االحتاد 1336أن القرار  و (
ياسة بقضايا الس ذات الصلةهي حتديد ودراسة وتطوير املسائل  واختصاصاته، (CWG-Internet) املتعلقة باإلنرتنتالعامة الدولية 

مال ، 2009 دورته لعام يف اجمللإالذي اعتمده  1305القرار  يف ذلك تلك القضايا احملددة يف العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنت، مبا
 ؛المة واستمرارية واستدامة ومتانة اإلنرتنتأمن وس

البلدان  يف ةمو وقإعالمية أطر  وضعبشأن  (2014 ديب،) 80 القراراعتمد  2014لعام املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت أن  ( ز
 ؛االقتصاديني الشركاء بني اإللكرتونية املعلومات وتشجيع تبادل النامية وتعزيزها من أجل تسهيل

رغوبة ملااالتصاالت اإللكرتونية غري  بشأنمن لوائح االتصاالت الدولية  7 أمن الشبكات وحصانتها واملادة بشأن 6املادة أن  (ح
 (،2012)ديب،  املؤمتر العاملي لالتصاالت الدوليةاللتني اعتمدمها  املرسلة باجلملة
 يالحظ وإذ

        مشرتكا   هام، دورب يقوم بأن له يسمح        مركزا   حيتل اخلاص، القطاع فيها يشارك حكومية دولية منظمة بصفته االحتاد، أن ( أ 
 استخدام يف األمنو  الاقة بناء على تؤ ر اليت الضعف ومواطنللتهديدات  التصدي يف األخرى، الدولية واهليئات املنظمات مع

 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا
 لوجياتكنو  استخدام يف واألمن الاقة بناء بشأن تونإ عمل برنامج من 39 والفقرة جنيف مبادئ إعالن من 36و 35 الفقرتني (ب

 واالتصاالت؛ املعلومات
 جلنة وصفت فقد اجملال، هذا يف العبارات من ذلك وغري االقتحامية للرسائل        عامليا   عليها متفق تعاريف وجود عدم رغم أنه (ج

 لتصف        عموما          ت ستعمل عبارة بأهنا االقتحامية الرسائل ،2006 يونيو يف اجتماعها يف االتصاالت، تقييإ لقطاع 2 الدراسات
 وغايتها ،SMS)، (MMS مولاحمل اهلاتف رسائل نظام أو اإللكرتوين الربيد يف كبري  ثيجم تصل اليت املرغوبة غري اإللكرتونية الرسائل
 جتارية؛ خدمات أو منتجات تسويق

أفرقة األمن  ومنتدى (IMPACT) ةالسيرباني التهديدات ملكافحة األطراف متعددة الدوليةالشراكة مبادرة االحتاد املتعلقة ب ( د
 ،(FIRST) للحوادث واالستجابة
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 االعتبار يف يأخذ وإذ
 ؛(2014 ديب، يف          )املراج عني 69و 45 والقرارين ؛(2012 ديب، يف         املراج عة) 58و 52و 50 القرارات مبوجب باالحتاد املنوطة األعمال
 شبكات بأمن املتعلقةالتقنية  اجلوانب بشأن االتصاالت تقييإ ذات الصلة لقطاع الدراسة ومسائل ؛ديب عمل خلطة 3 واهلدف
 االتصاالت، تنمية لقطاع 3/2 واملسألة واالتصاالت؛ املعلومات
 ررـيق

ملشرتك بني ذلك تعزيز الفهم ا يف ، مباخرباتهو  الختصاصاته       طبقا   االحتاد داخل عالية أولوية العمل هذا إيالء يف أن يستمر 1
طين استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصعيد الو  يف احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن بناء الاقة واألمن

 واإلقليمي والدويل؛
 الختصاصاته       طبقا   أعاله، "االعتبار يف يأخذ إذ " فقرة يف واملوصوفاالحتاد  يف اجلاري للعمل عالية أولوية يعطيأن  2

وأن يواصل العمل عن كاب، حسب االقتضاء، مع اهليئات/الوكاالت األخرى ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة  خرباته، وجماالت
 تفادي احلاجة إىل إىل التنبه معواهليئات الدولية األخرى ذات الصلة، مع مراعاة الواليات احملددة وجماالت اخلربة ملختلف الوكاالت 

 العامة؛ أو األمانة كاتباملنظمات وبني امل بني األعمال ازدواج
 اجلوانب         وحتديدا   ساسية،األ وخرباته اختصاصاته ضمن تندرج اليت السيرباين األمن جماالت على وبراجمه موارده االحتاد يركز أن 3

الدفاع واألمن الوطنيني قانونية أو سياساتية تتعلق باجملاالت املتعلقة بتطبيق الدول األعضاء ملبادئ  استبعاد مع والتنموية، التقنية
ضطالع بواليته املتعلقة يستاين االحتاد من اال ال واحملتوى واجلرمية السيربانية واليت تشملها احلقوق السيادية هلذه الدول، بيد أن ذلك

يستاين ذلك  ال اات واالتصاالت، كمالبنية التحتية لتكنولوجيا املعلوم يف بوضع توصيات تقنية معدة للحد من أوجه الضعف
واألنشطة ذات الصلة  3 ذلك اهلدف يف مبا 2014 املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام يف االحتاد من توفري املساعدة املتفق عليها

 ؛3/2 باملسألة
 للقمة 5ط العمل جيم الرئيسية خلجهة التيسريبوصفه  مواصلة تعزيز الاقة وإطار األمن، مبا يتسق مع دور االحتاد يف املسامهة 4

 (،2014بوسان،  املراج ع يف) 140، مع مراعاة القرار العاملية جملتمع املعلومات
                               يكل ف األمني العام ومديري املكاتب

 استعراض:واصلة مب 1
املنظمات األخرى و إطار الربنامج العاملي لألمن السيرباين لالحتاد  ويف القطاعات الاال ة لالحتاد يف حىت اآلن املنجزالعمل  ‘1’

ا املعلومات تكنولوجي استخدام يف ، من أجل بناء الاقة واألمنالقائمة واملقبلة  للتهديدامبادرات التصدي و املعنية 
 ؛واملستشرية املتفاقمة واالتصاالت، مال مكافحة الرسائل االقتحامية

للقمة العاملية،  5عمل جيمخلط الالرئيسية  يسريتالتنسيق/الجهة ك  مع مواصلة االحتاد دوره ،تنفيذ هذا القرار يف التقدم احملرز ‘2’
 ؛واتفاقيته االحتاد دستور مع يتماشى اوذلك مبساعدة األفرقة االستشارية ومب

  



171 

 

االحتاد واملنظمات  يف األنشطة اجلارية(، بشأن 2014ديب،           املراج ع يف) 45بتقدمي تقرير إىل اجمللإ، مبا يتفق والقرار  2
 منى الصعيدين اإلقليمي والعاملي، وتعزيز بناء الاقة واأللوالكيانات األخرى ذات الصلة لتعزيز التعاون والعمل املشرتك، ع

قدمها الدول تأي معلومات  مراعاةسيما البلدان النامية، مع  وال استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للدول األعضاء، يف
 واليتها وميكن أن تؤ ر على هذا التعاون؛ تقع ضمنذلك معلومات عن احلاالت اليت  يف ، مبااألعضاء

          عالوة  على  (2014 ديب،          املراج ع يف) 45 يتفق والقرار ، مبااملعنية البلدانبني  (MoU) بتقدمي تقرير عن مذكرات التفاهم 3
ة ونطاقها وتطبيقات آليات التعاون هذه لتعزيز األمن السيرباين ومكافح عن حالتها أشكال التعاون القائمة، مع تقدمي حتليل

 ؛                                                                                            التهديدات السيربانية، بغية متكني الدول األعضاء من حتديد مدى االحتياج إىل مزيد  من املذكرات أو اآلليات
تكنولوجيا املعلومات  خداماست يف لتعزيز الاقة واألمن حدود امليزانية املتاحة، يف ،املطلوبة واملوارد بتسهيل النفاذ إىل األدوات 4

يا مع أحكام القمة العاملية بشأن النفاذ الشامل وغري التمييزي إىل تكنولوج        متاشيا  واالتصاالت لصاحل مجيع الدول األعضاء، وذلك 
 البلدان؛ املعلومات واالتصاالت أمام مجيع

مية والدولية املتصلة املعلومات عن املبادرات الوطنية واإلقلي لتبادلباعتبارها طريقة احلفاظ على بوابة األمن السيرباين مبواصلة  5
 العامل؛ أحناء يف باألمن السيرباين

 ؛االقتضاء بتقدمي تقرير سنوي إىل اجمللإ عن هذه األنشطة وعرض مقرتحات حسب 6
 املعنية، واصلة تعزيز التنسيق بني جلان الدراسات والربامجمب 7

 دير مكتب تقييإ االتصاالت       يكل ف م
                                       جلان دراسات القطاع القائمة حاليا  بغية: يف بتكايف األعمال 1
دام تكنولوجيا املعلومات استخ يف املقبلة اليت تؤ ر على جهود بناء الاقة واألمنو ومواطن الضعف القائمة   للتهديدا التصدي ‘1’

صاالت ، هبدف تنفيذ قرارات اجلمعية العاملية لتقييإ االتتوصيات حسب االقتضاء من خالل إعداد تقارير أو ،واالتصاالت
 ؛( اليت تتيح البدء بالعمل قبل املوافقة على املسألة2012ديب،  يف         املراج عة) 58و 52و 50 تسيما القرارا ال ،2012 عامل

ليت تزيد من تعزيز األمن الربوتوكوالت واملعايري ا اعتمادهذه اجملاالت، وتعزيز  يف التقنية التماس الطرق لتعزيز تبادل املعلومات ‘2’
 ؛الصلة اهليئات ذاتوتشجع التعاون الدويل بني 
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 سيما: ال ،2012لعام  اجلمعية العاملية لتقييإ االتصاالتاملشاريع املنباقة عن نتائج  تسهيل ‘3’
 األمن السيرباين؛ ( بشأن2012ديب،           املراج ع يف) 50 القرار أ ( 

 ومكافحتها؛ ( بشأن التصدي للرسائل االقتحامية2012ديب،           املراج ع يف) 52 القرار ب(

مبواصلة التعاون مع املنظمات املعنية بغية تبادل أفضل املمارسات ونشر املعلومات من خالل ورش عمل ودورات تدريبية  2
لى ع                                                      خطية من املنظمات ذات الصلة بناء  على دعوات توجه إليها، وأفرقة أنشطة تنسيق مشرتكة ومن خالل مسامهات مشرتكة
 املاال، سبيل

                              يكل ف مدير مكتب تنمية االتصاالت
( 2014 ديب يف         املراج عني) 69و 45 ين             عمال  بالقرار و  2014 لعاممع نتائج املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  مبا يتفقبأن يقوم،  1

يع مجيع وتشج بشأن األمن السيرباينلدعم املشاريع اإلقليمية والعاملية ، ديب من خطة عمل  3 ( واهلدف2014)ديب،  80 والقرار
 ؛هذه األنشطة يف البلدان على املشاركة

جهودها الرامية إىل بناء القدرات من خالل تسهيل نفاذ الدول  يف                        االحتاد، بناء  على طلبها، يف بدعم الدول األعضاء 2
ة اجلرائم جمال التشريعات الوطنية ملكافح يف يت طورهتا املنظمات الدولية األخرى ذات الصلة اليت تعملاألعضاء إىل املوارد ال

االحتاد على الصعيدين الوطين واإلقليمي لبناء القدرات الالزمة للحماية من التهديدات  يف ودعم جهود الدول األعضاء السيربانية؛
عاله، ومساعدة الدول أ يتفق مع التشريعات الوطنية للدول األعضاء املشار إليها بينها مبا واجلرائم السيربانية وذلك بالتعاون فيما

على  وضع تدابري قانونية مناسبة وقابلة للتطبيق تتصل باحلماية من التهديدات السيربانية يف سيما البلدان النامية، ال األعضاء،
ية لتكنولوجيا ري التقنية واإلجرائية اليت هتدف إىل تأمني البىن التحتية الوطناملستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، وإرساء التداب

مات قطاع تقييإ االتصاالت، وعمل املنظ يف املعلومات واالتصاالت مع األخذ بعني االعتبار عمل جلان الدراسات ذات الصلة
ديدات تجابة للحوادث احلاسوبية، لتحديد التهاألخرى ذات الصلة حسب االقتضاء؛ وإنشاء اهلياكل التنظيمية مال أفرقة االس
 والدويل؛ السيربانية وإدارهتا والتعامل معها، ووضع آليات التعاون على املستويني اإلقليمي

هذه  فيذحدود املوارد احلالية، والتماس موارد إضافية )نقدية وعينية( لتن يف هلذه املشاريع بتقدمي الدعم املايل واإلداري الالزم 3
 الشراكة؛ من خالل اتفاقات اريعاملش

خط  يف لاألنشطة اليت يقوم هبا االحتاد بناء على دوره كجهة تنسيق/تسهي جممل سياق يف عمل هذه املشاريع بتأمني تنسيق 4
األمانة  نشطةيتعلق هبذا املوضوع اهلام مع أ العمل فيما يف جملتمع املعلومات، والتخلص من أي ازدواجية للقمة العاملية 5العمل جيم

 ؛االتصاالت العامة وقطاع تقييإ
امج ذات ، ومع أنشطة الرب بشأن هذا املوضوعقطاع تنمية االتصاالت  دراسات أعمال جلانمع  عمل هذه املشاريع بتنسيق 5

 ؛الصلة ومع األمانة العامة
ات خالل ورش عمل ودور  مبواصلة التعاون مع املنظمات ذات الصلة بغية تبادل أفضل املمارسات ونشر املعلومات من 6

 املاال؛ تدريبية مشرتكة على سبيل
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 القدرات بناء جلأ من السيرباين، لألمن اإلقليمية أو/و الوطنية اسرتاتيجياهتا وضع يف االحتاد يف األعضاء الدول دعمب 7
 العاملي للمؤمتر ديب عمل خلطة 3 واهلدف يتفق مبا الدويل التعاون مبادئ ضمن السيربانية للتهديدات للتصدي الوطنية
 االتصاالت؛ لتنمية

 االقتضاء، بتقدمي تقرير سنوي إىل اجمللإ عن هذه األنشطة وعرض مقرتحات حسب 8
 مدير مكتب تقييإ االتصاالت ومدير مكتب تنمية االتصاالتيكلف كذلك 
 يلي: نطاق مسؤولياته مبا يف أن يقوم كل منهما

واملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  2012 اجلمعية العاملية لتقييإ االتصاالت لعام تنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن 1
من خطة عمل ديب للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  1.3سيما الناتج  وال 3اهلدف  يف الربنامج املذكور ذلك يف امب ،2014 لعام
 ؛تصاالتتكنولوجيا املعلومات واال استخدام يف الاقة واألمن بناء يف الناميةبشأن تقدمي الدعم واملساعدة للبلدان  2014 لعام

التحديد  استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وعلى وجه يف حتديد وتعزيز توافر املعلومات بشأن بناء الاقة واألمن 2
 الصلة؛ مات ذاتوأعضاء القطاعات واملنظواالتصاالت من أجل الدول األعضاء  يتعلق بالبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات منها ما

ون تكرار د وإعداد دليل مرجعي للدول األعضاء احلاسوبيةاالستجابة للحوادث  أفرقةتأسيإ  يف حتديد أفضل املمارسات 3
 هذه املسألة؛ يف لقطاع تنمية االتصاالت، من أجل املسامهة 3/2 املسألة يف العمل اجلاري

 املمارسات لأفض ، حسب االقتضاء، من أجل حتديدسائر اخلرباء الدوليني والوطنينيو  صلةالتعاون مع املنظمات ذات ال 4
 ؛احلاسوبية االستجابة للحوادث أفرقةإنشاء  يف
استخدام  يف الاقة واألمن املعنية بإرساء القطاعات ضمنجلان الدراسات  يف الكفيلة بدراسة مسائل جديدة اختاذ اإلجراءات 5

 ؛واالتصاالت املعلوماتتكنولوجيا 
         نادا  إىل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصعيد الدويل، است يف حتديد وتو يق اخلطوات العملية لتعزيز األمن 6

لى ع املمارسات واملبادئ التوجيهية والتوصيات املقبولة على نطاق واسع، اليت ميكن أن تقرر الدول األعضاء تطبيقها لتحسني قدرهتا
تخدام تكنولوجيا املعلومات اس يف جمال بناء الاقة واألمن يف مكافحة التهديدات السيربانية واهلجمات السيربانية وتعزيز التعاون الدويل

 حدود املوارد املالية املتاحة؛ ويف (GCA)الربنامج العاملي لألمن السيرباين  مراعاة ومعواالتصاالت، 
 ؛تقييم وتنمية املهاراتالو  اونوالتع والتوعيةاالسرتاتيجية والتنظيم دعم  7
( للجمعية العاملية 2012 ديب،          املراج ع يف) 58                      امليزانية وفقا  للقرار يف حدود املوارد املتاحة يف تقدمي الدعم التقين واملايل الالزم 8

 االتصاالت لتقييإ
 ية،النام تنفيذ هذا القرار، ملساعدة البلدان تعبئة املوارد املناسبة من خارج امليزانية العادية لالحتاد من أجل 9
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 يكلف األمني العام
 هذا الشأن: يف ملبادرته       وفقا  

بناء الاقة  يف االحتاد عمل لتعزيز دورالخطة ة القطاعات الاال ة عن تنفيذ وفعالية ، مع مراعاة أنشطاجمللإبتقدمي تقرير إىل  1
 ؛صاالتواالت تكنولوجيا املعلوماتاستخدام  يف واألمن

هذا  يف جمللإاذلك من خالل اعتماد مذكرات التفاهم اليت ختضع ملوافقة  يف امع املنظمات الدولية ذات الصلة مببالتعاون  2
 املفوضني، ( ملؤمتر املندوبني1998 )مينيابوليإ، 100 للقرار         ، وفقا  الصدد

 يطلب من اجمللإ
 من االتفاقية، 81                         الدول األعضاء وفقا  للرقمالو ائق املرسلة إىل  يف أن يدرج تقرير األمني العام

 يدعو الدول األعضاء
أمن بطنية ذات الصلة األطر التشريعية الو اليت تعزز  املبادرات الدولية واإلقليمية املختصة املناسبة إىل االنضمام يف إىل النظر 1

 ؛واالتصاالت شبكات املعلومات
( 2014ديب،           املراج ع يف) 45 االعتبار القرار يف اإلقليمي والدويل، مع األخذإىل التعاون بشكل و يق على تعزيز التعاون  2

 استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من أجل ختفيف املخاطر والتهديدات؛ يف هبدف تعزيز الاقة واألمن
، من أجل تشجيع (GCI)من السيرباين ذلك الرقم القياسي العاملي لأل يف إىل دعم مبادرات االحتاد بشأن األمن السيرباين، مبا 3

 االسرتاتيجيات احلكومية وتبادل املعلومات عن اجلهود املبذولة عرب الصناعات والقطاعات؛
دام تكنولوجيا استخ يف إىل إبالغ األمني العام عن األنشطة ذات الصلة املتعلقة هبذا القرار فيما يتعلق بالاقة واألمن 4

 واالتصاالت، املعلومات
 إليها واملنتسبني اتالدول األعضاء وأعضاء القطاع يدعو

يتوىل  أي أنشطة أخرى يف االحتاد واملسامهة يف ذات الصلة الدراسات جلان إىلبشأن هذا املوضوع  تقدمي مسامهات إىل 1
 ؛مسؤوليتها االحتاد

لية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدو  استخدام يف بناء الاقة واألمن يف إىل املسامهة 2
 اجملاالت؛ هذه يف إعداد دراسات يف ، واملسامهةمن خطة عمل جنيف 12 الفقرة يف وذلك باالضطالع بأنشطة على النحو املوضح

 ؛السيرباين الفضاء يف املخاطر بشأن املستخدم وعي لتعزيز والتدريبية التعليمية الربامج تطوير تشجيعإىل  3
تكنولوجيا /االتصاالتاستخدام  يف إىل التعاون حسب االقتضاء للتغلب على املشاكل اليت تضعف الاقة واألمن 4

 املعلومات واالتصاالت ومنعها.
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 131القـرار 
 (ICT) ت نولوجيا المعلومات واالتصاالتقياس 

 شامل لل ميعجامع و لبناء م تمع معلومات 

 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )
 يعـيإذ 

اآلن ذاته  يفو  بإمكاهنا حتقيق االستدامة، أن االبتكار التكنولوجي والرقمنة واالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أ ( 
 ؛نمية االجتماعية واالقتصادية ونوعية احلياةالنهوض بالت يف املسامهة

 إىل تعزيز املعارف وتنمية املهارات لدى مجيع الناس، لتحقيق املزيد من التنمية االقتصاديةزالت مستمرة للدعوة  مااحلاجة أن  ب(
 العامل؛ واالجتماعية والاقافية ولتحسني مستوى املعيشة جلميع سكان

 بتكنولوجيا ملتعلقةا اإلحصائية البيانات إىل باالستناد هبا خاصة تنظيمية أطرع سياسات و أن كل دولة عضو تسعى إىل وض ج(
 االتصاالت إىل نفاذال ميلكون من بني تفصل اليت الرقمية الفجوة الفعالية، من قدر بأكرب تقلص، لكي واالتصاالت املعلومات
 ميلكونه، ال ومن واملعلومات
 يعرتف وإذ

 التنمية؛ منظور من الرقمية لفجوةا لتقليص عاملية اسرتاتيجية لتعيني ساحنة فرصة      ما لت املعلومات جملتمع العاملية القمة نتائج بأن ( أ 
 حتديد على فاقاالت إىل أدت التنمية ألغراض واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قياس أجل من العاملية الشراكة نتائج بأن (ب

 املعلومات تكنولوجيا لقياس الدويل الصعيد على مقارنتها ميكن بيانات إلصدار منهجي وإطار األساسية املؤشرات من جمموعة
 املعلومات؛ جمتمع بشأن تونإ عمل برنامج من 115 الفقرة يف املنشود النحو على التنمية ألغراض واالتصاالت

 بعد امل املعلومات جملتمع العاملية للقمة رؤيته يف يربز (WSIS+10) للقمة العاملية جملتمع املعلومات املستوى الرفيع احلدث بأن (ج
 االعتبار عنيب يؤخذ وإذ. املستدامة التنمية أهداف حتقيق يف       حامسا         دورا   ستؤدي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا": أن 2015
 أشار ة،القم نواتج تنفيذ وعملية( لأللفية اإلمنائية األهداف استعراض عملية) 2015 عام بعد ملا التنمية برنامج بشأن اجلاري احلوار
 األمم منظومة نطاق لىع املبذولة اجلهود يف االتساق والتناسق لضمان العمليتني بني التفاعل زيادة ضرورة إىل املصلحة أصحاب مجيع

 ،"واملستدام األقصى األ ر لتحقيق املتحدة
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 اعتباره يف وإذ يضع
مركب لتنمية  قياسي رقمينبغي صياغة ونشر العاملية جملتمع املعلومات تعلن أنه "أن خطة عمل جنيف اليت اعتمدهتا القمة  أ ( 

       سنويا   لرقم القياسياتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )الفرصة الرقمية( بالتعاون مع كل بلد من البلدان املعنية. وميكن نشر هذا 
 اإلحصاءات لقياسيا الرقميوضح هذا  االتصاالت. وميكن أنتقرير يسمى تقرير تنمية تكنولوجيا املعلومات و  يف أو كل سنتني

 اخلاصة البيانات يلحتل ذلك يف مبا وتنفيذها، السياسات بشأن التحليلية األعمال التقرير يعرض أن ميكن حني يف الصلة ذات
 ؛"الوطنية للظروف       تبعا   باجلنسني،

 املشاركني ،((ITU-D) االتصاالت تنمية قطاع مياله الذي) لالتصاالت الدويل االحتاد ومنهم الرئيسيني، املصلحة أصحاب أن (ب
 إلنشاء هودهمج بتوحيد قاموا املعلومات، جمتمع قياس أجل من واالتصاالت املعلومات بتكنولوجيا متصلة إحصاءات إنتاج يف
 ؛"التنمية ألغراض واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قياس أجل من العاملية الشراكة"
مجع  بشأن ديب عمل خطة وكذلك (WTDC) االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر( 2014، ديب          املراج ع يف) 8 القرار مضمون (ج

ونشر املعلومات واإلحصاءات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع الرتكيز بالتحديد على جتميع املعلومات والبيانات 
 اجملال؛ هذا يف مكتب تنمية االتصاالت من أجل جتنب االزدواج من جانب اإلحصائية

 : إىل ديبتنمية االتصاالت من خالل خطة عمل  دعا قطاعأن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  د (
عة و جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باستخدام جمم يف مجع وتنسيق ونشر البيانات واإلحصاءات الرمسية -

متنوعة من مصادر البيانات وأدوات النشر، مال قاعدة بيانات املؤشرات العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
 ملتحدة وغريها؛وبوابة بيانات األمم ا ،نافذة االحتاد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتل والبوابة اإللكرتونية (WTI) واالتصاالت

حتليل اجتاهات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإنتاج التقارير البحاية اإلقليمية والعاملية، مال تقرير قياس  -
 وكذلك إحاطات إحصائية وحتليلية؛ (MIS)جمتمع املعلومات 

وات مال الرقم ستخدام أداملقارنة املرجعية لتطورات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوضيح حجم الفجوة الرقمية )با -
س أ ر تكنولوجيا ، وقياالقياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(

 املعلومات واالتصاالت على التنمية والفجوة الرقمية بني اجلنسني؛
اون الو يق صاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بالتعوضع املعايري والتعاريف واملنهجيات الدولية بشأن إحصاءات االت -

اجملال  يف مع املنظمات اإلقليمية والدولية األخرى، مبا فيها األمم املتحدة ومكتب اإلحصاء األورويب ومنظمة التعاون والتنمية
جنة اإلحصائية تنظر فيها اللاالقتصادي والشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية، كي 

 لألمم املتحدة؛
املعلومات، من  ملناقشة قياسات جمتمعوغريهم من أصحاب املصلحة الوطنيني والدوليني توفري حمفل عاملي ألعضاء االحتاد  -

 الصلة؛ تخالل تنظيم ندوة املؤشرات العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأفرقة اخلرباء اإلحصائية ذا
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 تمع املدينواجمل احلكومات واملؤسسات األكادميية يف تشجيع الدول األعضاء على اجلمع بني خمتلف أصحاب املصلحة -
 سياق التوعية الوطنية بأمهية إنتاج ونشر بيانات عالية اجلودة ألغراض السياسة العامة؛ يف

وأهداف القمة العاملية  (MDG)                                                                  األهداف والغايات املتفق عليها دوليا ، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية رصد  يف املسامهة -
                                                                                            جملتمع املعلومات، فضال  عن األهداف اليت وضعتها جلنة النطاق العريض، ووضع أطر القياس ذات الصلة بذلك؛

رقة املهام ولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية وأفالشراكة العاملية لقياس تكن يف احلفاظ على الدور القيادي -
 الصلة هبا؛ ذات

 االت،مجع إحصاءات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتص يف توفري بناء القدرات واملساعدة التقنية إىل الدول األعضاء -
 ملنهجية.ا نتاج الكتيبات واألدلةورش عمل تدريبية وإ تنظيمعن طريق االستطالعات الوطنية، من خالل  سيما وال

 التالية الفقرات ألخصا وعلى واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مؤشرات إىل بالنسبة املعلومات جملتمع العاملية القمة نتائج ( ه
 :املعلومات جمتمع بشأن تونإ عمل برنامج يف

االت منها مؤشرات النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتص، ومعايري قياسيةإىل وضع مؤشرات مناسبة ، اليت دعت 113 الفقرة -
يم مؤشرات التوصيلية اجملتمعية، لتوضيح حجم الفجوة الرقمية، بأبعادها احمللية والدولية، وإجراء تقيذلك  يف واستعماهلا، مبا

 والغايات األهداف قيقحت أجل من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استعمال يف دوري للفجوة الرقمية، وتتبع التقدم العاملي
 لأللفية؛ اإلمنائية األهداف ذلك يف مبا        دوليا ، عليها املتفق اإلمنائية

 الحظتو بأمهية وضع مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من أجل قياس الفجوة الرقمية  تاعرتف، اليت 114 الفقرة -
 تنمية؛ال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض الشراكة من أجل قياسإطالق 

لفرص قياسي لوالرقم الجمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  يف لفرصالرقم القياسي لبإطالق ، اليت نوهت 115 الفقرة -
 االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا قياس أجل من العاملية الشراكة حددهتا اليت الرئيسيةاملؤشرات على أساس  الرقمية
 التنمية؛ ألغراض

 الوطنية؛ على ضرورة مراعاة خمتلف مستويات التنمية والظروف ، اليت أكدت116 الفقرة -
تكاليف وعدم                    هبدف تأمني فع الية ال مع الشراكة العامليةالتعاون استمرار تطوير هذه املؤشرات ب إىل ، اليت دعت117 الفقرة -

 اجملال؛ هذا يف ازدواجية العمل
 على املناسب الدعم تقدمي طريق عن 1النامية للبلدان اإلحصائية القدرات دعم إىل الدويل اجملتمع دعت اليت ،118 الفقرة -

 واإلقليمي؛ الوطين املستويني
  

_______________ 
 .يةل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا  1
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 مستويات اختالفمراعاة  مع الرقمية الفجوة سد يف احملرز التقدم ومتابعة باستعراض االلتزام عن فيها       ي عرب   اليت ،119 الفقرة -
 لأللفية، اإلمنائية هدافاأل ذلك يف مبا        دوليا ، عليها املتفق اإلمنائيةالغايات واألهداف  حتقيق ميكن لكي الدول، بني التنمية
 االستامار، يف لعجزا وأوجه الفجواتوحتديد  املعلومات، جمتمع بناء يف الدويل التعاون وجهود االستامار فعالية وبتقييم
 هلا؛ للتصدي اسرتاتيجيات ووضع

 مسألة مهمة لعملية التقييم، لوماتاليت تشري إىل أن تبادل املعلومات املتصلة بتنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املع ،120الفقرة  -
                وإذ يسل ط الضوء

نإ بشأن جمتمع                                االضطالع هبا نتيجة  لربنامج عمل تو  (ITU-D)                                              على املسؤوليات اليت تعني  على قطاع تنمية االتصاالت  أ ( 
 منه؛ 120الفقرة إىل  112الفقرة  سيما وال املعلومات،

 مؤشراتال ونشر معج يف والتعاون الشفافية"أن  ينص على( 2014على أن إعالن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )ديب،  ب(
 بشأهنا مقارنة ليالتحت وتوفر واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا واعتماد استعمال يف التقدم تقيإ اليت جودةال عالية واإلحصاءات

 املصلحة حابوأص حكوماتال تزود حليالهتاوت مؤشراتال وهذه. واالقتصادي االجتماعي النمو لدعم         أساسيا         عامال   ماالني زاال ال
 صياغة مواصلة يف وتساعد أفضل       فهما   واالتصاالت املعلومات تكنولوجيااالتصاالت/ العتماد الرئيسية الدوافع لفهم بآلية

 برنامج يف        دوليا   اعليه املتفق األهداف حقيقت حون تقدم من حرزي وما الرقمية الفجوة برصد تسمح أهنا كما.  الوطنية السياسات
 ؛"2015 عام بعد مال التنمية
 بعد امل املعلومات جملتمع العاملية للقمة رؤيته يف ،(WSIS+10) للقمة العاملية جملتمع املعلومات املستوى الرفيع احلدث أن على (ج
 جمتمعات رتطوي يف أمور، مجلة ضمن يساهم، املاضية العشر السنوات مدى على املعلومات جمتمع تطور" بأن يصرح 2015 عام
 غري أساس على واملعرفة املعلومات إىل الشامل والنفاذ للجميع التعليم وجودة التعبري حرية مبادئ على تقوم اليت العامل يف املعرفة
 أعاله املذكور التطور إىل       أيضا   نشري فإننا، املعلومات جمتمع إىل نشري وعندما. الاقايف والرتاث واللغوي الاقايف التنوع واحرتام متييزي
 ،"للجميع الشاملة املعرفة مبجتمعات املتعلقة الرؤية وإىل

 كذلك  يعرتف وإذ
 مبواصلة ت،واالتصاال املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت خدمات إىل السكان نفاذ تأمني لتعجيل قامت، عديدة         بلدانا   أن ( أ 

 االتصاالت؛ مرافق يف الفقرية احمللية للمجتمعات اجملتمعية التوصيليةذلك  يف مبا الرقمي، للشمول عامة سياسات تطبيق

 االحتاد، هدافأ أهم من        واحدا   أصبح النطاق عريض والنفاذ اجملتمعية التوصيلية خالل من الشاملة اخلدمة حتقيق هنج أن (ب
 القصري؛ األجل يف أسرة لكل هاتفي خط توفري حماولة من      بدال  
 ،القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يعد املؤشر األهم للفجوة الرقمية الرقم أن (ج
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 وإذ يضع نصب عينيه
 ، من أجل توفري املعلومات الالزمة لصانعي السياساتالعمل يف أن يستمراالحتاد  يف قطاع تنمية االتصاالت على أن أ ( 
دمات خ عن درجة تقدم ، اليت تعرب بشكل ماتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كل بلد، على مجع خمتلف إحصاءات يف

        دوريا ؛ شرهان وعلى ،خمتلف مناطق العامل يف وانتشارهااالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 االحتاد ياساتس تواكب أن على ميكن ما بأقصى احلرص املفوضني، املندوبني مؤمتر لتوجيهات       وفقا   الضروري، من أن (ب

 االتصاالت، بيئة يف املستمر التطور وجه أكمل على واسرتاتيجيته
 يالحظ وإذ

 ذلك يف مبا ئمة،املال املرجعية والنقاط املؤشرات حتدد املعلومات جملتمع العاملية القمة اعتمدهتا اليت جنيف عمل خطة أن ( أ 
 وتقييمها؛ اخلطة تلك ملتابعة كعناصر  واستعماهلا، واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إىل النفاذ مؤشرات

       وي نشر (ITU-D) االتصاالت تنمية قطاع طوره قد (IDI) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا لتطور الوحيد القياسي الرقم أن (ب
 ؛2009 عام منذ        سنويا  
يتخذ إجراءات من بينها إعداد وجتميع ( يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت بأن 2014 ديب،          املراج ع يف) 8 أن القرار (ج

وضع املؤشرات األساسية لقياس جهود بناء جمتمع املعلومات وأن يوضح من خالل  يف مؤشرات التوصيلية اجملتمعية وأن يشارك
 ،واجلهود اليت تبذهلا البلدان النامية لتقليصها الرقمية الفجوة مدىذلك 

 يقرر
 اإلحصائية اناتوالبي املعلومات مجع مهام يقود أن املتحدة، األمم وكاالت من متخصصة وكالةينبغي لالحتاد، بصفته  أنه 1
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا اجتاهات تقييم أجل من البيانات ومجع واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت عن
 اجلنسني، بني التوازنب الصلة ذات املسائل يف أ رها إىل املمكن بالقدر اإلشارة مع الرقمية، الفجوةتقليص  يف أ رها قياس أجل ومن

 والصحة، عليم،الت جماالت يف للنفاذ إليها نتيجة االجتماعي، واإلدماج املختلفة، االجتماعية والفئات اإلعاقة، ذوي واألشخاص
 التقدم يف مسامهتها على ءالضو  تسليط مع حياهتم، ونوعية األشخاص مجيع تطور يف تأ ريها ذلك يف مبا ،.إخل اإللكرتونية، واحلكومة
 املستدامة؛ والتنمية

 االتصاالت ولوجياتكن عن البيانات مجع يف املشاركة األخرى الدولية املنظمات مع تنسيقه من يعزز أنينبغي لالحتاد  أنه 2
 املؤشرات من ةجمموعألغراض التنمية،  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بقياس املعنية الشراكة خالل من ،يضع وأن واملعلومات
 وسياسات اتيجياتاسرت  إعداد يدعم مبا واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا عن واملؤشرات البيانات نوعيةتوفر و  لتحسني        املوح دة
 ودولية، وإقليمية وطنية عامة

 االتصاالت تنمية مكتب ومدير العام األمني يكلف أن يقرر
 أعاله؛ 2و 1 "يقرر       فقرا   " يف        املبي نة باملهام االضطالع من االحتاد لتمكني الالزمة التدابري باختاذ 1
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النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات و مؤشرات التوصيلية اجملتمعية االعتبار  يف أن توضعاعتماد التدابري الالزمة لكفالة  مبواصلة تشجيع 2
مراعاة           ، وأيضا  تونإ االجتماعات اإلقليمية والعاملية املعنية بتقييم متابعة خطة عمل جنيف وبرنامج عمل يف واالتصاالت واستعماهلا

 املعلومات وظهور حتديات جديدة أمام اهلدف الرامي بشأن تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع (WSIS+10)بيان احلدث الرفيع املستوى 
 ؛             األوسع نطاقا   2015سياق برنامج التنمية ملا بعد  يف إىل هتيئة جمتمع معلومات شامل للجميع

اسية االعتبار البيانات، واملؤشرات، واألرقام القي يف بضمان أن املشروعات، على الرغم من اختالف أهدافها ونطاقها، تأخذ 3
تنفيذ القرار  يف                  كما هو احلال ماال    نتائجها وقياس هلا                                                        بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عند إجراء حتليل مقار ن اخلاصة

 ،( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014ديب،           املراج ع يف) 17
 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

يت تستند بشكل الاالحتاد فيما خيص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت يعدها حصاءات اإلاعتماد  يواصل تشجيعأن  1
 ؛دورية ينشر هذه اإلحصاءات بصفةوأن أساسي إىل البيانات الرمسية املقدمة من الدول األعضاء 

األ ر غرض قياس ب ةاإللكرتوني التطبيقاتذلك مؤشرات  يف مبا أن يعزز األنشطة املطلوبة لتحديد واعتماد مؤشرات جديدة 2
 ؛البلدانتنمية  يف لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاحلقيقي 

 ؛      وليا  د عليها املتفق واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ومؤشرات منهجيات تعميم إىل الرامية اجلهود يعزز أن 3
 وإحصاءات مبؤشرات معين اخلرباء منبفريق        كامال ،          تنفيذا  ( 2014 ديب،          املراج ع يف) 8 القرارلتنفيذ          ، سعيا  حيتفظأن  4

 والبدء بانتظام، ريفهاوتعا منهجياهتا ومراجعة احلالية املؤشرات تطويرب األعضاءكي تقوم الدول   واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا
 وماتاملعل لتكنولوجيا أخرى مؤشرات أي بصياغة االقتضاء، حسب والقيام( 2014 ديب،          املراج ع يف) 8 للقرار       طبقا   املراجعة هذه يف

 مطلوبة؛ تكون قد واالتصاالت
كل دوري، واجتماعات اخلرباء بش واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت ملؤشرات العاملية الندوة عقد يواصل أنب 5

 واالتصاالت، اتاملعلوم تكنولوجيا وإحصاءات مبؤشرات املعنيني واخلرباء القطاعات، وأعضاء األعضاء، الدول مجيع مبشاركة وذلك
 املعلومات؛ وجمتمع واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بقياس املعنيني من وغريهم

 املعلومات جملتمع العاملية القمة نواتج تنفيذ أمهية على والتأكيد( 2014ديب،           املراج ع يف) 8 بأن يقدم الدعم الالزم لتنفيذ القرار 6
 اجملال؛ هذا يف اإلحصائي العمل ازدواج جتنب يف واالستمرار املؤشرات، هذه إىل بالنسبة

ات املتاحة املعرتف باستخدام املنهجي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا لتنمية قياسي رقم اعتماد على العمل يف يستمر بأن 7
 أعاله؛ "اعتباره يف يضع وإذ " من ( أ الفقرة متطلبات خالله من االحتاد يليب          هبا دوليا  

 واالتصاالت تاملعلوما تكنولوجيا قياس أجل من الشراكة يف األطراف وخاصة الصلة، ذات الدولية اهليئات مع يتعاون، بأن 8
 القرار؛ هذا تنفيذ على للعمل التنمية، ألغراض
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 النتائج وعرض استعماهلاو  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إىل والنفاذ اجملتمعية للتوصيلية مؤشرات صياغة على يعمل بأن 9
 سنوي؛ أساس على
 التغري إظهار أجل نم واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا لتنمية القياسي والرقم البيانات مجع عملية تكييف على يعمل بأن 10
 ة،العملي هذه يف واستعماهلا، ودعوة الدول األعضاء إىل املشاركة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إىل النفاذ يف

 يكلف األمني العام
 القرار، تنفيذ هذا يف بتقدمي تقرير إىل مؤمتر املندوبني املفوضني القادم عن التقدم احملرز

 يدعو الدول األعضاء
 جملتمعيةا بشأن النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا والتوصيلية إرسال إحصاءاهتا الوطنية يف إىل املشاركة 1
 االحتاد؛ يف االتصاالت تنمية قطاع إىل

 معايري وضع أجل من داالحتا يف االتصاالت تنمية قطاع إىل املطلوبة املعلومات بتقدمي اجلهود هذه يف بنشاط املشاركة إىل 2
 .تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا لتنميةخاصة الرقم القياسي  واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت قياسية
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 133القـرار 
 دور إدارات الدول ا  ضاء

 في إدارة أسماء الميادين الدولية الطابع )المتعددة اللغات(
 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )

 احلسبان يف إذ يأخذ
ايا يتعلق بقض ( هلذا املؤمتر، بشأن دور االحتاد الدويل لالتصاالت فيما2014 ان،بوس يف عني        )املراج   102و 101 أحكام القرارين

 والعناوين، ذلك إدارة أمساء امليادين يف السياسة العامة الدولية املتصلة باإلنرتنت وبإدارة موارد اإلنرتنت، مبا
          وإذ يذك ر

 من بينها، صاالتمعية العاملية لتقييإ االتقرارات اعتمدهتا اجلمبوجب  االحتاد يف بالدور املنوط بقطاع تقييإ االتصاالت أ ( 
بشأن  ،(2012ديب،           املراج ع يف) 48 طري، والقرار                                    أمساء ميادين املستوى األعلى للرمز الق   ، بشأن(2012ديب،           املراج ع يف) 47 القرار

 ؛الشأن هذا يف بعة لقطاع تقييإ االتصاالتالتا 16 الدراسات جلنة يف أمساء امليادين الدولية الطابع، واألنشطة اجلارية
املعلومات، بالعمل على تعزيز عملية  بشأن جمتمعبرنامج عمل تونإ  يف (WSIS) التزام القمة العاملية جملتمع املعلومات ب(

 الرئيسية؛ عن الكلمات والبحي واإلنرتنت عدد من اجملاالت مال أمساء امليادين وعناوين الربيد اإللكرتوين يف إدخال التعددية اللغوية
للغوية ااحلاجة إىل تعزيز املخدمات الرئيسية اإلقليمية، واستعمال أمساء امليادين الدولية الطابع من أجل التغلب على احلواجز  ج(

 ؛لإلنرتنت اليت تعرقل النفاذ
 الالتينية دام منظومات احلروف غرياستخ مبجال اعتماد التوصيات اخلاصة يف بنجاح األنشطة املاضية لقطاع التقييإ، د (

ت حروف غري مسح باستخدام منظوما ابالنسبة للتلكإ )شفرة احلروف اخلماسية( ولنقل املعطيات )شفرة احلروف السباعية(، مم
 ،والدويل التينية بالنسبة للتلكإ الوطين واإلقليمي وكذلك نقل املعطيات على املستوى العاملي واإلقليمي

 وإذ يدرك
 التقدم املستمر حنو التكامل بني االتصاالت واإلنرتنت؛ أ ( 

ة عددهم تصفحها بلغاهتم، وأن زياد وأقراءة النصوص  يف                                                 أن مستعملي اإلنرتنت جيدون بشكل عام سهولة ويسرا  أكرب ب(
مع مراعاة  الالتينية فاحلرو ترتكز على  ال            أيضا  بلغات)نظام أمساء امليادين( بإتاحة اإلنرتنت  الميكن أن تتم إ ال بالشكل املتوخى

 ؛الصدد هذا يف                         التقدم الذي أحرز مؤخرا  
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مستمر ، أن يكون مثة التزام (2006 ،أنطاليا)وقرارات مؤمتر املندوبني املفوضني                                            أنه ينبغي، استنادا  إىل نتائج القمة العاملية ج(
الشفافية والدميقراطية، تتسم بالتعددية و اليت عملية ال                                                                      بالعمل الفع ال من أجل إضفاء طابع التعددية اللغوية على اإلنرتنت، كجزء من 

 ؛القرار تنفيذ هذا يف ، كل ثيسب دورهاآلخرين شمل احلكومات ومجيع أصحاب املصلحةمما ي
 مليادينا أمساءاستحداث  يف خالل املنظمات والكيانات ذات الصلةالتقدم الذي أحرزه أصحاب املصلحة كافة خاصة من  ( د

 ؛(IDN) الدولية
 على املتاحة الالتينية غري األحرف جمموعات استخدام وفوائد (IDN) الدولية امليادين أمساء أحكام يف احملرز الكبري التقدم ( ه

 اإلنرتنت؛ شبكة
 ،اإلنرتنت شبكة على اللغات تعدد توفري يف احملرز التقدم ( و

 وإذ يؤكد
، مع املستعملني عن االحتياجات اللغوية املتنوعة واملتزايدة جلميع التعبري يف            حقق تقدما   أن النظام احلايل ألمساء امليادين أ ( 

 إدراك أن احلاجة مازالت قائمة إىل حتقيق املزيد؛
متناول مجيع  يف بوجه أعم (ICT) وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتيادين الدولية الطابع املأن من الواجب أن تكون أمساء  (ب

 اللغة؛ املواطنني بغض النظر عن نوع اجلنإ أو العنصر أو الدين أو بلد اإلقامة أو
 وينبغي ،العامل على حساب البلدان واملناطق األخرى يف حتايب أي بلد أو منطقة أن أمساء ميادين اإلنرتنت ينبغي أال (ج

 العاملي؛ ذ بعني االعتبار تنوع اللغات على الصعيدأن تأخ
 ؛أمساء العناوين يف مساعدة األعضاء على تعزيز استعمال لغاهتم يف دور االحتاد (د 
 يلي: ا، للقيام مبوحاجة اجملموعات اللغوية احلاجة املاسة، على أساس نتائج القمة العاملية ( ه
عدد من اجملاالت تشمل أمساء امليادين وعناوين الربيد اإللكرتوين والبحي عن  يف تعزيز عملية إدخال التعددية اللغوية •

 الرئيسية؛ الكلمات

استعمال مناذج احملتوى على شبكة اإلنرتنت، و  ويف أمساء العناوين يف تنفيذ برامج من شأهنا أن تسمح بالتعددية اللغوية •
 بازغ؛ال ديدجلاتمع اجمل يف مشاركة اجلميع إمكانية وضمان اللغوية خمتلفة للربجميات من أجل التصدي للفجوة الرقمية

 العاملي، دوضع املعايري التقنية وتعزيز انتشارها على الصعي يف توطيد التعاون بني اهليئات ذات الصلة من أجل التوسع •

 وإذ يعرتف
 حسبما جاء ديهال موارد األرقام القطريةوإدارة يتعلق بتخصيص  االحتاد وسيادهتا فيما يف بالدور احلايل للدول األعضاء أ ( 
 ؛ITU-T E.164 التوصية يف
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         تقص يها؛ الئمة اليت ينبغيواحللول امل الطابع يتعلق بامللكية الفكرية وتوزيع أمساء امليادين الدولية                               أن هناك عددا  من التحديات فيما ب(
 امليادين؛ يتعلق بتسوية املنازعات بشأن أمساء مايف (WIPO) الدور الذي تؤديه املنظمة العاملية للملكية الفكرية ج(
اقايف واهلوية الاقافية يتعلق بتعزيز التنوع ال مافي)اليونسكو(  األمم املتحدة للرتبية والعلم والاقافةمنظمة الدور الذي تؤديه  د (

 احمللي؛ والتنوع اللغوي واحملتوى
 السواء؛ مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية ومنظمة اليونسكو علىأن االحتاد الدويل لالتصاالت حيظى بتعاون و يق  ( ه
 األمهية،                                                                                                    أن احملافظة على قابلية التشغيل البيين عامليا  مع توسع أمساء امليادين لتشمل جمموعات حروف غري التينية أمر بالغ و (

 يقـرر
تطوير شبكات بروتوكول  يف املختصة املشاركة 1واملنظماتاستكشاف سبل ووسائل حتقيق مزيد من التعاون والتنسيق بني االحتاد 

إدارة اإلنرتنت هبدف  يف                                                                                        اإلنرتنت وشبكة اإلنرتنت املستقبلية من خالل اتفاقات تعاون، حسب االقتضاء، سعيا  لزيادة دور االحتاد
 العاملي، حتقيق أكرب قدر من املنفعة للمجتمع

 يكلف األمني العام ومديري املكاتب
نت مجيع املناقشات واملبادرات واألنشطة الدولية بشأن توزيع إدارة أمساء امليادين الدولية الطابع على اإلنرت  يف الفعالةركة باملشا 1

 اليونسكو؛ ومنظمةذلك املنظمة العاملية للملكية الفكرية  يف ابالتعاون مع املنظمات املعنية، مب
        ، وفقا  قيميتعلق خبطط الرت  ماامل على سيادة الدول األعضاء لالحتاد فييلزم من إجراءات لضمان احلفاظ الك ماباختاذ كل  2
 ؛فيها املستخدمة                      ، أيا  كانت التطبيقاتITU-T E.164 تنص عليه التوصية امل
تخدمني منظومات بلغاهتم اخلاصة مسالدولية وتوزيعها أمساء امليادين بتشجيع أعضاء االحتاد، حسب االقتضاء، على تطوير  3

 هبم؛ اخلاصةاحلروف 
يتعلق بأمساء  امحتقيق التزامات خطة عمل جنيف وبرنامج عمل تونإ بشأن جمتمع املعلومات في يف بدعم الدول األعضاء 4

 ؛الطابع الدولية امليادين
 بالقيام، حسب االقتضاء، بتقدمي مقرتحات من أجل حتقيق أهداف هذا القرار؛ 5

  

_______________ 
 ،(IETF) وفريق مهام هندسة اإلنرتنت ،(RIR) وسجالت اإلنرتنت اإلقليمية ،(ICANN) مؤسسة اإلنرتنت لتخصيص األمساء واألرقام فيها مبا 1

 ، وعلى أساس املعاملة باملال.احلصر ال املاال سبيل على ،(W3C) واحتاد الشبكة العاملية ،(ISOC) ومجعية اإلنرتنت
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للقمة العاملية  8يمخط العمل ج باعتبارمها جهة تسهيل لتنفيذ ،اليونسكورية ومنظمة بإحاطة املنظمة العاملية للملكية الفك 6
بشأن  ،2لناميةوبالذات الدول ا ،االحتاد يف للدول األعضاء البالغعلى االنشغال  ، مع التأكيد                علما  هبذا القرار ،جملتمع املعلومات

ستخدام ، لضمان حتقيق اهذا الصدد يف ا على طلب مساعدة االحتادأمساء امليادين الدولية الطابع )املتعددة اللغات( وإحلاحه
 ؛لإلنرتنت مث زيادة االستخدام الدويل ومن اإلنرتنت وانطالقها دون حواجز لغوية

 ،املوضوع بشأن األنشطة واإلجنازات املتحققة بشأن هذا جملإ االحتادبتقدمي تقرير سنوي إىل  7
 يكلف اجمللإ

 االقتضاء، سبح ،يلزم من إجراءات ماواختاذ  القرار هذا يتعلق بتنفيذ مااألمني العام ومديري املكاتب فيأنشطة  يف بأن ينظر
 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

نت، لية الطابع لإلنرت تطوير وتوزيع أمساء امليادين الدو املزيد من مجيع املناقشات واملبادرات الدولية بشأن  يف إىل املشاركة الفعالة 1
 االحتاد للمساعدة يف كتابية إىل قطاع تقييإ االتصاالت  مسامهاتمبادرات اجملموعات اللغوية ذات الصلة، وتقدمي  دعم ذلك يف امب
 القرار؛ تنفيذ هذا يف
 اجملال. هذا يف شطتهابأن على التعجيلإعداد وتنفيذ أمساء ميادين دولية الطابع  يف العاملةإىل حي مجيع الكيانات ذات الصلة  2

 

_______________ 
 لة انتقالية.مبرح                                                                                                          تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا  2
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 135القـرار 
 تنمية االتصاالت/ت نولوجيا المعلومات  في دور االتحاد الدولي لالتصاالت

 1وتقديم المسا دة التقنية والم ورة للبلدان النامية واالتصاالت
 وتنفيذ الم اريع الوطنية واإلقليمية وا قاليمية ذات الصلة

 (،2014بوسان، املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )إن مؤمتر 
         إذ يذك ر

 ( ملؤمتر املندوبني املفوضني؛2010غواداالخارا،           املراج ع يف) 135 بالقرار ( أ 
مساعدة البلدان ذات االحتياجات اخلاصة ودعمها إلعادة بناء  هلذا املؤمتر، بشأن( 2014بوسان،           املراج ع يف) 34 القرارب ب(

 فيها؛ قطاع االتصاالت
( 2014ديب،           املراج ع يف) 17القرار           ، وخاصة  (WTDC) بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (ج

والقرار  2ملناطق الستا اليت اعتمدهتاليمية والعاملية للمبادرات حول التنفيذ على األصعدة الوطنية واإلقليمية واألقا وخطة عمل ديب
( 2014ديب،           املراج ع يف) 34 ( حول التعاون الدويل واإلقليمي بشأن املبادرات اإلقليمية والقرار2010 آباد، حيدر          املراج ع يف) 32

ختفيف  يفو  واإلنذار املبكر ثيدو ها وعمليات اإلنقاذالتأهب للكوارث  يف دور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتحول 
العاملي لتنمية ملؤمتر ا اليت اعتمدهاالنواتج  يف من ترتيباتورد  وما حاالت الكوارث والتصدي هلا، يف عمليات اإلغا ة ويف آ ارها

 القرارات، وعالقتها هبذه 2014االتصاالت لعام 
 اعتباره يف وإذ يضع

ء وخاصة شعوب متناول البشرية مجعا يف ليت تقضي جبعل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتأهداف التنمية وا أ ( 
 النامية؛ البلدان
 ؛أعاله تنفيذ القرارات املذكورة يف اليت اكتسبها االحتاد الدويل لالتصاالتواملرتاكمة اخلربة املتقدمة  ب(
برنامج عمل تونإ بشأن جمتمع  يف 6وجيم 5وجيم 2جيم خطوط العمل إىل                                   املهام اليت ع هد هبا إىل االحتاد بالنسبة  ج(

املعلومات، ومشاركته املطلوبة لتنفيذ خطوط العمل األخرى املستندة إىل توفر االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
 هذه؛ تنفيذ خطوط العمل يف باالتفاق مع وكاالت األمم املتحدة الشريكة

  

_______________ 
 ية.ل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا 1
 إفريقيا، األمريكتان، الدول العربية، آسيا واحمليط اهلادئ، كومنولي الدول املستقلة، أوروبا. 2
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ذلك تطوير  يف التنمية، مبا إجراءاتشراكاته لتنفيذ الكاري من  يف النجاح الذي حققه قطاع تنمية االتصاالتاستمرار  د (
 النامية؛ البلدان العديد من يف شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 ة؛املقرتح املوارد على الوجه األمال لتحقيق األهدافاستخدام وضرورة  ديبخطة عمل  ( ه
االحتاد  يف تعزيز وظيفة تنفيذ املشاريع، بشأن هلذا املؤمتر( 2014، بوسان          املراج ع يف) 157 اإلجراءات املتخذة لتنفيذ القرار ( و

 ؛لالتصاالت الدويل
القطاعات  بني فيما والتعاون التنسيق بشأن تعزيز ،للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (2014 ديب،          املراج ع يف) 59 القرار ( ز

 املشرتك؛ االهتمام ذات املسائل الاال ة لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن
يتيح النفاذ املستدام وامليسور التكاليف إىل املعلومات واملعارف، من خالل أنظمة االتصاالت  يف أن التقدم التكنولوجي (ح

البلدان من إقامة     ك ن ميا مم)تغطية إقليمية أو عاملية( توفري خدمات اتصاالت عالية التوصيلية )النطاق العريض( وتغطية واسعة 
 ميكن التعويل عليها؛و سريعة و توصيلها بصورة مباشرة 

سريعة واملو وقة الو عالية التوصيلية أن خدمات االتصاالت الساتلية والراديوية عريضة النطاق توفر بدورها حلول االتصاالت  (ط
رية وغريها بكفاءة األلياف البص تكملحلضرية والريفية والنائية على السواء، وهي املناطق ا يف والفعالة من حيي التكلفة

 البلدان واألقاليم؛ يف كقاطرة أساسية للنمو االقتصادي واالجتماعي               وي ستفاد منها التكنولوجيات من
ذلك  يف واألنشطة، مبا الدراسات                   مناسبا  بغية إجراء أن تعميق التعاون والعمل املرتابط بني قطاعات االحتاد املختلفة يعترب  (ي

نية املشورة واملساعدة التقنية للبلدان النامية بشأن االستخدام األمال للموارد وتنفيذ املشاريع الوطتوفري بناء القدرات، لتحسني 
 واإلقليمية واألقاليمية،

 يقـرر
 يلي: أن االحتاد ينبغي أن يقوم مبا 1
مجيع أحناء  يف جلهود من أجل حتقيق اتساق االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتنميتها وتعزيزهامواصلة تنسيق ا ‘1’

ية البنية التحتية بيئة تنم يف العامل، من أجل بناء جمتمع املعلومات، واختاذ التدابري املالئمة لكي يتكيف مع االجتاهات
 لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

تنفيذ خط العمل  يف االستمرار اليونسكو إلحياء الربنامج الدويل لتنمية االتصاالت هبدفمع منظمة االتصال  البقاء على ‘2’
 ؛اإلمنائي برنامج عمل تونإ واخلاص بالتعليم وبالتعاون مع برنامج األمم املتحدة يف 7جيم

 تمعاتجم إنشاء بينها، من خالل عدة أمور من امع،املعلومات اجل تطور جمتمع يف اختصاصه، جماالت يف املسامهة، ‘3’
للجميع، هبدف  دةاجلو  العايل واملساواة، والتعليم التعبري، حرية مال مبادئ أساس على العامل أحناء مجيع يف املعرفة

 اللغوي لتنوعا واحرتام واملعارف، واملعلومات ضمان النفاذ املنصف إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
 .الاقايف والرتاث والاقايف
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 أنه جيب على مكتب تنمية االتصاالت: 2
لبلدان النامية فرادى املواضيع ذات األمهية ل يف توفري اخلرباء التقنيني ذوي الكفاءات العالية لتقدمي املشورة يف أن يستمر ‘1’

 للحاجة؛                            عاقد معهم لفرتات قصرية وفقا  وجمموعات، وتوفري احلد األدىن من هؤالء اخلرباء عرب توظيفهم أو الت
 منظومة األمم املتحدة أو برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أو أي ترتيبات يف أن يواصل تعاونه مع مصادر التمويل، سواء كانت ‘2’

 ةمتويل أخرى، وأن يكار من الشراكات مع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملؤسسات املالية واملنظمات الدولي
 القرار؛ واإلقليمية، من أجل متويل األنشطة اخلاصة بتنفيذ هذا

أن يواصل برناجمه الطوعي اخلاص بالتعاون التقين، واملبين على مسامهات مالية أو خدمات خرباء أو أي شكل من أشكال  ‘3’
 وجه؛ أفضل تصاالت علىجمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واال يف املساعدة هبدف تلبية طلبات البلدان النامية

املنفذة  األعمال ثييي تسمح ،أعاله، خطط التوصيلية الوطنية أو اإلقليمية السابقة املذكورة أن يراعى عند القيام باألعمال ‘4’
األهداف  إجنازة اجلوانب األساسي يف األعمال املضطلع هبا وبأن تدعم نتائجاجلوانب ذات األولوية من هذه اخلطط،  بتفعيل

حال عدم  يف وضع هذه اخلطط يف وجيوز أن تقوم املشاريع كذلك بالنظر ؛                                     الوطنية واإلقليمية فضال  عن أهداف االحتاد
 ؛اإلدارات وجودها لدى

 كملتإجراءات تعاونية مع القطاعات املختلفة لالحتاد من أجل إجراء دراسات وأنشطة مرتابطة أن يعزز ويسهل تنفيذ  '5'
وموارد  ذلك املوارد املدارية يف ولوجيات وأنظمة االتصاالت وذلك لتحقيق االستخدام األمال للموارد، مبااستخدام تكن

الطيف املرتبطة هبا، وحتسني النفاذ إىل أنظمة وشبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتسني توصيليتها 
 ؛البلدان النامية يف لتلبية احتياجات االتصاالت

أن يعزز األنشطة التعاونية بالتنسيق مع القطاعات املختلفة لالحتاد إلنشاء وبناء القدرات ثييي يتوفر ويتعمق النفاذ الشامل  '6'
النفاذ  ذلك املوارد املدارية وموارد الطيف املرتبطة هبا، ويزداد يف إىل املعارف بشأن االستخدام األمال ملوارد االتصاالت، مبا

مشاريع وخطط وطنية وإقليمية لالتصاالت من أنظمة وشبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  يف إىل ما هو مدرج
 واالتصاالت وتزداد توصيليتها،

                                                                                          يدعو املنظمات والوكاالت املالية اإلقليمية والدولية ومور دي املعدات واملشغلني ومجيع الشركاء احملتملني
 االت مباأو اجلزئي لتنفيذ برامج التعاون لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصإمكانية توفري التمويل الكامل  يف إىل النظر

 (،2014ديب،           املراج ع يف) 17 القرارخطة عمل ديب و                                    ذلك املبادرات املعتمدة إقليميا  مبوجب يف
 يكلف األمني العام
ية                                                                                       تقريرا  تفصيليا  عن نتائج تنفيذ هذا القرار متضمنا  أي توصيات قد يراها األمني العام ضرور  جملإ االحتادبأن يقدم كل عام إىل 

 القرار، باالتفاق مع مدير مكتب تنمية االتصاالت لزيادة فعالية هذا
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 يدعو اجمللإ
 .كنةمم طريقة ضلتنفيذ هذا القرار بأف يف اخلطوات الالزمة لإلسراع مجيعإىل استعراض النتائج احملققة واختاذ 

 



190 

 

MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 136 القـرار
  مليات الرصد في استخدام االتصاالت/ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت

 واإلدارة الخاصة بحاالت الطوارئ وال وارث وذلك من خالل 
 المب ر والوقاية والتخفيف من آثار ا واإلغاثة اإلنذار

 (،2014بوسان، املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )إن مؤمتر املندوبني 
         إذ يذك ر

 بشأن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملؤمتر املندوبني املفوضني،( 2010 غواداالخارا،          املراج ع يف) 36 بالقرار أ ( 
 خدمة املساعدات اإلنسانية؛ يف
يتعلق  ؤمتر، بشأن دور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما( هلذا امل2014بوسان،           املراج ع يف) 182 بالقرار ب(

 البيئة؛ بتغري املناخ ومحاية
بشأن دور االتصاالت/تكنولوجيا ، (WTDC)العاملي لتنمية االتصاالت  للمؤمتر( 2014ديب،           املراج ع يف) 34 بالقرار (ج

 عمليات اإلغا ة ويف ختفيف آ ارها ويف املبكر ثيدو ها وعمليات اإلنقاذالتأهب للكوارث واإلنذار  يف املعلومات واالتصاالت
 ؛هلا حاالت الكوارث والتصدي يف
بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، (WTDC)االتصاالت ( للمؤمتر العاملي لتنمية 2014، ديب          املراج ع يف) 66بالقرار  د(

 املناخ؛ وتغري
بشأن تعزيز التعاون بني هيئات  ،العاملي لتنمية االتصاالت للمؤمتر( 2010 ،آباد حيدر          املراج ع يف) 48 بالقرار ( ه

 االتصاالت؛ تنظيم
بشأن موارد االتصاالت الالزمة لتخفيف آ ار ، (WRC)العاملي لالتصاالت الراديوية  للمؤمتر (Rev. WRC-12) 644 بالقرار ( و

 اإلغا ة؛ عمليات ويف الكوارث
 ؛الكوارث حاالت يف بشأن احلماية املدنية واإلغا ة ،العاملي لالتصاالت الراديوية للمؤمتر (WRC-12) 646 بالقرار (ز 
قات تطبي يف بشأن استخدام االتصاالت الراديوية ،للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (WRC-12) 673 بالقرار (ح

 ؛األرض رصد
 بشأن سالمة احلياة البشرية وأولوية االتصاالت؛ ،من لوائح االتصاالت الدولية 5باملادة  (ط
األمم  حاالت الطوارئ اليت وضعها مكتب يف بآليات التنسيق اخلاصة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ي

 اإلنسانية، املتحدة لتنسيق الشؤون
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 اعتباره يف إذ يأخذ
عتمدته جمال الكوارث الطبيعية، من اإلغا ة إىل التنمية الذي ا يف ة اإلنسانيةبشأن التعاون الدويل املتعلق باملساعد 60/125 القرار

 ،2006 مارس يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة
 وإذ يالحظ

قات تكنولوجيا يتعلق باستخدام تطبي من إعالن مبادئ جنيف الذي اعتمدته القمة العاملية جملتمع املعلومات فيما 51 الفقرة أ ( 
 الكوارث؛ الوقاية من يف املعلومات واالتصاالت

مات و من خطة عمل جنيف بشأن البيئة اإللكرتونية اليت تدعو إىل إقامة أنظمة رصد تستعمل تكنولوجيا املعل ج( 20 الفقرة ب(
                         وأقل البلدان منوا  وبلدان  1البلدان النامية يف واالتصاالت للتنبؤ بالكوارث الطبيعية والكوارث من صنع اإلنسان ورصد آ ارها، خاصة

 الصغرية؛ االقتصادات
 من التزام تونإ الذي اعتمدته القمة العاملية جملتمع املعلومات، بشأن ختفيف آ ار الكوارث؛ 30 الفقرة ج(
من برنامج عمل تونإ بشأن جمتمع املعلومات الذي اعتمدته القمة العاملية جملتمع املعلومات، بشأن ختفيف  91 رةالفق د (
 ؛الكوارث آ ار
يف من حدهتا حاالت الطوارئ والتخف يف أعمال التنسيق الفعال لفريق تنسيق الشراكات بشأن االتصاالت من أجل اإلغا ة ه (

 ؛االتصاالت بقيادة قطاع تقييإ
 املعلومات توفر اليت التوصيات اعتمادها لدى االتصاالت لالحتاد، وتقييإ الراديوية االتصاالت قطاعي دراسات جلان أعمال ( و

 فيها مبا وارث،لكالتصدي ل إدارة يف ودورها السلكية والشبكات واألرضية الساتلية الراديوية االتصاالت أنظمة بشأن التقنية
 الكوارث؛ وقت الساتلية الشبكات باستخدام املتصلة اهلامة التوصيات

 ليةبأولوية/أفض املتعلقة التوصيات واعتماد وضع بشأن (ITU-T)لالحتاد  االتصاالت تقييإ قطاع دراسات جلان أعمال (ز 
 كيةوالالسل األرضية أنظمة االتصاالت استعمال يف النظر ذلك يف مبا ،(ETS) الطوارئ اتصاالت وخدمات الطوارئ اتصاالت
 الطوارئ، وقت

 اعتباره يف وإذ يضع
خمتلف أحناء  يف احلصر التسونامي والزالزل والعواصف ال ذلك على سبيل املاال يف مبا الدمار الذي تؤدي إليه الكوارث أ ( 

املستفيد األكرب هي البنية التحتية وبالتايل ف يف البلدان النامية اليت قد تتضرر بشكل مفرط من جراء النقص يف سيما ال العامل،
 اإلغا ة؛ املعلومات بشأن موضوع الوقاية من الكوارث والتخفيف من آ ارها وجهود من

  

_______________ 
                                                                                                                 البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.تشمل أقل   1
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 هاالوقاية من سهلتاإلنذار املبكر بالكوارث و  يف                  تؤدي دورا  مهما  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلدياة /االتصاالتأن  ب(
 ؛والتعايف اإلغا ة والتخفيف من آ ارها وجهود

التعاون املستمر بني جلان دراسات االحتاد ومنظمات وضع املعايري األخرى اليت تتعامل مع أنظمة االتصاالت واإلنذار  (ج
 ؛الطوارئ حاالت يف والتحذير

  قطاعتعزيز التعاون والتنسيق بنيالذي يشري إىل  ،( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014، ديب          املراج ع يف) 59القرار  ( د
 املسائل ذات االهتمام املشرتك؛ يف االتصاالت الراديوية وقطاع تقييإ االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت لالحتاد

، صاالت االستغا ةات مالاالتصاالت املتعلقة بسالمة احلياة البشرية، لوائح االتصاالت الدولية تنص على أن من  5املادة أن  ( ه
مواد                                                                            ، حياما يكون ذلك ممكنا  تقنيا ، أولوية مطلقة على مجيع االتصاالت األخرى، وفقا  للون هلاويكاإلرسال،  يف مطلق قتتمتع ثي

 ؛تصاالت لالحتاداع تقييإ االقط لتوصيات ذات الصلة الصادرة عنل ومع املراعاة الواجبةدستور االحتاد واتفاقيته ذات الصلة من 
 من ملتضررةا األماكن أو املناطق يف الكوارث أو الطوارئ حاالت يف االتصاالت خلدمات الفورية لإلتاحة التخطيط ضرورة ( و

أ ريات وتسهيل لتقليل التذلك تلك اليت ميكن نقلها أو محلها، وذلك  يف الرئيسية أو االحتياطية، مبا االتصاالت أنظمة خالل
 اإلغا ة؛ عمليات

 ،ورلسالمة اجلمه مو وقة منصة تشكلميكن أن  األخرى الراديوية االتصاالت خدمات جانب إىل الساتلية اخلدمات أن ( ز
تنسيق  يف القائمة، وهي مفيدة للغاية األرضية أغلب األحيان الشبكات يف تعطلتعندما  الطبيعية الكوارث وقوع عند سيما ال

 املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها الوكاالت احلكومية والكيانات اإلنسانية األخرى،
 فوإذ يعرت 

                                                                                                     األنشطة اجلارية حاليا  داخل االحتاد واملنظمات األخرى ذات الصلة على الصعيدين الدويل واإلقليمي لوضع أسلوب متفق ب أ ( 
 ومنسق؛ حاالت الكوارث على أساس موحد يف                                             عليه دوليا  لتشغيل أنظمة محاية اجلمهور واإلغا ة

التطوير املستمر من جانب االحتاد بالتنسيق مع األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة األخرى ملبادئ توجيهية لتطبيق معيار ب ب(
 والطوارئ؛ مجيع حاالت الكوارث يف إلنذار اجلمهور بكل الوسائط احملتوىدويل من حيي 

والذي  الكوارثو  حاالت الطوارئ يف عمليات اإلغا ةالوقاية من الكوارث والتخفيف من آ ارها و  يف إسهام القطاع اخلاصب ج(
 ؛فعاليته أ بت
شغيل احلاجة إىل فهم مشرتك ملكونات البنية التحتية للشبكة املطلوبة لتوفري قدرات اتصاالت متينة وسريعة الرتكيب وقابلة للتب د (

 الكوارث؛ حاالت يف غا ةجمال املساعدات اإلنسانية وعمليات اإل يف وعالية األداءوالعمل البيين البيين 
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أمهية العمل حنو إقامة أنظمة رصد قائمة على املعايري وأنظمة إنذار مبكر على صعيد العامل، تعتمد على االتصاالت/تكنولوجيا ب ه (
بأسره،  العامل يف املعلومات واالتصاالت وموصولة بالشبكات الوطنية واإلقليمية وتيسر من االستجابة حلاالت الطوارئ والكوارث

 لألخطار؛                     املناطق األكار تعرضا   يف خاصة
 الكوارث؛ االتحل التخطيط عنداملكونات االحتياطية اإلضافية وصمود البنية التحتية وتوفر إمدادات الطاقة  بأمهية و (
الدور الذي ميكن أن يلعبه قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد من خالل وسائل مال الندوة العاملية هليئات تنظيم االتصاالت ب ( ز

يا مجع ونشر أفضل املمارسات التنظيمية الوطنية اخلاصة مبرافق االتصاالت/تكنولوج يف ،االتصاالتوجلنيت دراسات قطاع تنمية 
 ؛هبا من الكوارث والتخفيف من آ ارها وأعمال اإلغا ة اخلاصةاملعلومات واالتصاالت للوقاية 

                                                                                                        بأن الشبكات اخلاصة والعامة تضم خصائص متنوعة لسالمة اجلمهور واالتصاالت اجلماعية اليت ميكن أن تؤدي دورا  رئيسيا   (ح
 حاالت اإلغا ة، ويف التأهب للطوارئ والكوارث والوقاية منها والتخفيف من آ ارها يف

        عا  منهواقتنا
التخفيف  يفو  توفري مساعدات إنسانية فعالة ومناسبة يف                                                               بأن معيارا  دوليا  لتبادل معلومات اإلنذار والتحذير ميكن أن يساعد أ ( 

 ؛النامية البلدان يف من عواقب الكوارث، خاصة
يا ، على استعمال تكنولوج                                                                          بأن هناك حاجة إىل تدريب الوكاالت املعنية باإلنقاذ واإلغا ة، فضال  عن عامة اجلمهور ب(

 االتصاالت احلدياة لتعزيز التأهب للكوارث والتصدي هلا على السواء،
 يقرر أن يكلف مديري املكاتب

ات الصلة، ومبشورة ذمن خالل جلان دراسات االحتاد واملبادئ التوجيهية واملعايري دراساهتم التقنية ووضع التوصيات  مبواصلة 1
االتصاالت/تكنولوجيا  ي احللول املتقدمة احتياجاتبشأن التنفيذ التقين والتشغيلي، حسب االقتضاء، كي تلباألفرقة االستشارية،  من

طورها االعتبار قدرات األنظمة القائمة وت يف حاالت الكوارث، آخذين يف جمال محاية اجلمهور واإلغا ة يف املعلومات واالتصاالت
 ية؛النام الكاري من البلدان يف متطلبات العمليات الوطنية والدولية سيما ال وأي متطلبات انتقالية تنتج عنها،

 البلدان يف سيما ال الصلة، ذات والكيانات املنظمات من للمدربنيوورش عمل وأنشطة بناء القدرات  تدريبية برامجبتنظيم  2
 ؛والكوارث الطوارئ حاالت يف واإلدارة لرصدات واستعماهلا، لللشبك والتشغيلية التقنية اجلوانب بشأن النامية،

حال  يف ا ةواإلغحاالت الطوارئ والكوارث من آ ار تخفيف البكر و املنذار للتنبؤ واالستشعار واإلبدعم تطوير أنظمة  3
ظمة رصد وإدارة ذلك أن يف تكون متينة وشاملة وتستوعب مجيع املخاطر على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية مباوقوعها 
ت الدولية ( وذلك بالتعاون مع الوكاال       عن ب عداستخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )مال االستشعار  تتضمن

 واإلقليمي؛ األخرى بغية دعم التنسيق على الصعيدين العاملي
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ملبادئ التوجيهية ر مع ابتشجيع تطبيق معيار دويل إلنذار اجلمهور بكل الوسائط من جانب سلطات اإلنذار املعنية، بالتآز  4
 والطوارئ؛ مجيع حاالت الكوارث يف بغية تطبيقهاواليت تعدها جلان الدراسات املعنية التابعة لالحتاد الصادرة عن االحتاد 

 خلاصة بالطوارئا /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالتجمال معايري  يف مبواصلة التعاون مع املنظمات العاملة 5
                                                                                                             لتبادل معلومات اإلنذار والتحذير، من أجل دراسة الطريقة املناسبة إلدراج هذه املعايري ضمن أعمال االحتاد ونشرها، خاصة  

 ؛النامية البلدان يف
شجيع األنشطة وتواملنظمات املتخصصة األخرى، مجيع قطاعات االحتاد والكيانات اإلقليمية  يف العمل اجلاريبتحليل  6

يلها تطوير االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العامة واخلاصة واستعماهلا وتشغ يف ب ازدواج اجلهود واملوارداملشرتكة لتجن
         استجابة   ت الكوارثحاال يف أوقات الطوارئ وعمليات اإلغا ة يف ذلك أنظمة االتصاالت الراديوية واألنظمة الساتلية يف البيين، مبا

 ؛للكوارث الطبيعية
الساتلية وخدمات  دماتاخل ذلك يف مبا ،أنظمة االتصاالت املتاحة مجيع استعمال وتعزيزحتسني  يف األعضاء الدول عدةسامب 7

 لإلمداد بالطاقة أو تعطل شبكات االتصاالت؛ التقليدية املصادرواخلدمات اإلذاعية، عند انقطاع  اهلواة راديو
 لراديويةطيف الرتددات ا التقارير والتوصيات املتعلقة باالحتياجات منإعداد  يف بدعم عمل جلان الدراسات املعنية 8

 التصدي للكوارث، إلدارة
 يشجع الدول األعضاء

حاالت الكوارث، االحتياجات املؤقتة من طيف الرتددات باإلضافة إىل  يف حاالت الطوارئ واإلغا ة يف ي،على أن تلب 1
                                                                            املعنية مع طلب املساعدة الدولية لتنسيق وإدارة طيف الرتددات طبقا  لإلطار القانوين تنص عليه عادة االتفاقات مع اإلدارات  ما

 بلد؛ كل يف به املعمول

لألمم املتحدة  تنسيقالآليات ومديري املكاتب، والدول األعضاء األخرى، مع مراعاة على العمل بتعاون و يق مع األمني العام،  2
 ، من أجل تطوير ونشر األدوات واإلجراءات وأفضلالطوارئحاالت  يف ومات واالتصاالتاالتصاالت/تكنولوجيا املعلاملتعلقة ب

 ث؛الكوار  حاالت يف املمارسات اخلاصة بفعالية التنسيق والتشغيل لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ها واألرضية( حلدياة )الساتلية منالقائمة وا واألنظمة والتطبيقاتعلى تسهيل استخدام منظمات الطوارئ للتكنولوجيات  3

 الكوارث؛ تحاال يف قدر املستطاع، لتلبية متطلبات قابلية التشغيل البيين وتعزيز أهداف احلماية املدنية واإلغا ة

ونشر موارد  التجهيزات ملواقعوالتحديد املسبق  املسبق التخطيطو على تطوير ودعم مراكز التميز الوطنية واإلقليمية للبحي  4
 ؛الكوارث حاالت يف جمال اإلغا ة يف تصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتقدمي املساعدة اإلنسانية والتنسيقاال
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بناء تطوير و  يف على اعتماد وتشجيع السياسات اليت تشجع مشغلي القطاعني العام واخلاص على االستامار 5
ذلك أنظمة االتصاالت الراديوية واألنظمة الساتلية، من أجل أنظمة اإلنذار  يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا

 املبكر وإدارة حاالت الطوارئ؛
الوقت  يف على اختاذ التدابري الالزمة لضمان قيام مجيع املشغلني بإبالغ املستعملني احملليني ومستعملي خدمات التجوال 6

 ماهلا لالتصال خبدمات الطوارئ؛املناسب وبدون تكلفة باألرقام اليت يتعني استع
                                                                                                         على استكشاف إمكانية إدخال رقم للطوارئ منسق عامليا  ي ضاف إىل أرقام الطوارئ احمللية القائمة، مع مراعاة توصيات  7

 قطاع تقييإ االتصاالت ذات الصلة،
 يدعو األمني العام

 ؛القرار                                             األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية علما  هبذا مكتب         ، خاصة  إىل إحاطة األمم املتحدة 1
 إلجراءاختاذ االحتاد ل ضمان أجل من ،"يقرر"من  5البند  مع يتماشى مبا االحتاد قطاعاتتقوم هبا  اليت األنشطة تنسيق إىل 2

 .الشأن هذا يف فعالية األكار املمكن
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 137القـرار 
 1البلدان النامية في ن ر شب ات ال يل التالي

 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )
 يذكر إذ
 ( ملؤمتر املندوبني املفوضني،2010غواداالخارا،           املراج ع يف) 137 بالقرار

 اعتباره يف إذ يضعو 
تية متطورة من توفر بنية حت من إعالن مبادئ جنيف الذي اعتمدته القمة العاملية جملتمع املعلومات تنص على 22 أن الفقرة أ ( 

شبكات املعلومات واالتصاالت وتطبيقاهتا، تكون مكيفة ملراعاة الظروف اإلقليمية والوطنية واحمللية ويسهل النفاذ إليها بتكلفة 
 ات تكنولوجيا النطاق العريض وغريها من التكنولوجيات املبتكرة حياما أمكن، من شأنهمعقولة، وتستفيد على حنو أكرب من إمكان

مع  2ط العمل جيمخب وهذا مغطىالبلدان وأن يعزز رفاه مجيع البلدان والشعوب  يف أن يزيد سرعة التقدم االجتماعي واالقتصادي
 ؛6جيم اتساع ذلك ليشمل خط العمل

 اإلقليمية واألقاليمية والعاملية لتنمية االقتصاداتو  الوطنية متماسكة على األصعدة أن وجود شبكات وخدمات اتصاالت ب(
 ضاء،األع الدول يف                                                                                  الوطنية واإلقليمية والدولية يشكل عنصرا  هاما  لتحسني الوضع االجتماعي واالقتصادي واملايل

 وإذ يرحب
للمؤمتر  (2014ديب،           املراج ع يف) 17 وملحقات القرارتصاالت، للجمعية العاملية لتقييإ اال( 2012ديب،           املراج ع يف) 44بالقرار 

 االتصاالت، العاملي لتنمية
 وإذ يالحظ

 اخلدمات؛ التكنولوجيات واجتاهات التقارب بني يف                                       زالت تواجه حتديا  نامجا  عن التغري السريع أن البلدان النامية ما أ ( 
الشبكات، وخاصة يل وتشغجمال ختطيط ونشر  يف البلدان النامية يف القدرات املوارد واخلربة وبناء يف أوجه النقص احلالية ب(

 ،(NGN) شبكات اجليل التايل
  

_______________ 
 ية.ل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا 1
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          وإذ يذك ر
وعات اليت هتم بينها من أجل مواصلة توفري املعلومات واملشورة بشأن املوض باجلهود اليت تبذهلا املكاتب الاال ة والتعاون فيما أ ( 

 وتشغيلها؛ التخطيط ألنظمة االتصاالت فيها وتنظيمها وتطويرهاالبلدان النامية من أجل 
 (ITU-R) لراديويةل قطاعات االتصاالت ااعمأ                                                                     بأن البلدان النامية تستطيع أن حتصل أيضا  على معرفة تقنية وخربة مثينة من  ب(

 ؛االحتاد يف (ITU-D) وتنمية االتصاالت (ITU-T)وتقييإ االتصاالت 
                قل البلدان منوا  أبتوسيع نطاق أحكام و ائق االحتاد الدويل لالتصاالت اليت تتعلق بالبلدان النامية لتشمل بصورة مالئمة  ج(

        املراج ع ) 143                 ذلك وفقا  للقرارو  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
 ،ملؤمتر املندوبني املفوضني (2010 واداالخارا،غ يف

 وإذ يعرتف
 التكنولوجيا؛ جمال يف موارد بشرية ومالية حمدودة للتصدي للفجوة املتزايدة باطراد متتلك إال ال بأن البلدان النامية أ ( 

بكات اجليل بعد ش ما ذلك يف مبا                                                                               بأن من شأن الفجوة الرقمية القائمة أن تزداد سوءا  نتيجة لظهور تكنولوجيات جديدة،  ب(
 ؛املك الوقت املناسب من إدخال شبكات اجليل التايل بشكل يف تتمكن البلدان النامية ملالتايل، وإذا 

 أحد النواتج األكار أمهية املتوقعة إلدخال شبكات اجليل التايل إىل البلدان النامية هو ختفيض تكاليف التشغيل املتعلقة بأن ج(
 لتحتية للشبكات وصيانتها التقنية،بتشغيل البنية ا

 االعتبار بعنيوإذ يأخذ 
حة لالنتقال الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية التقليدية تواجه مهمة مل يف                                          أن البلدان اليت استامرت بالفعل أمواال  ضخمة أ ( 

 املتقدمة؛ النامية والكاري من الدولحالة البلدان  يف على حنو سلإ من الشبكات القائمة إىل شبكات اجليل التايل، وخاصة
ممكنة ملواجهة التحديات اجلديدة اليت تواجهها صناعة االتصاالت، وأن نشر شبكات أدوات هي أن شبكات اجليل التايل  ب(

 ن؛السكا اجليل التايل وأنشطة وضع املعايري أمور جوهرية للبلدان النامية، وخاصة ملناطقها الريفية اليت يعيش فيها أغلبية
تزال  ال نشر شبكات اجليل التايل لتوفري خدمات متقدمة ولكنها يف أن العديد من البلدان النامية استامرت إىل حد كبري ج(

                                            غري قادرة على استغالهلا وتشغيلها على حنو فع ال؛
جودة اخلدمات وغريها و  أن االنتقال من الشبكات التقليدية إىل شبكات اجليل التايل سيؤ ر على نقاط التوصيالت البينية د (

                                                                                      من اجلوانب التشغيلية، وسيكون لذلك أيضا  تأ ري على التكاليف اليت يتحملها املستعمل النهائي؛
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أن البلدان تستطيع االستفادة من شبكات اجليل التايل اليت ميكن أن تسهل توفري طائفة كبرية من اخلدمات املتقدمة القائمة  ( ه
ميم وتطبيق حل مشكالت عسرية مال تص ويف واالتصاالت وتطبيقاهتا من أجل بناء جمتمع املعلومات، على تكنولوجيا املعلومات

 الطوارئ؛ حاالت الكوارث، وخاصة االتصاالت من أجل اإلنذار املبكر ونشر معلومات عن حاالت يف أنظمة للحماية املدنية واإلغا ة
 تسخري إمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جملتمع املعلوماتأن التحدي يتمال من منظور القمة العاملية  ( و

دائي للجميع، إعالن األلفية، أي استئصال الفقر املدقع واجلوع، وحتقيق التعليم االبت يف وتطبيقاهتا للنهوض بأهداف التنمية الواردة
افحة ت وفيات األطفال، وحتسني صحة األمهات، ومكوتعزيز املساواة بني اجلنسني، ومتكني املرأة من استقالهلا؛ وخفض معدال

 ،.إخل ... فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واملالريا وغريمها من األمراض
 يقرر تكليف مديري املكاتب الاال ة

 املعايري، ووضع 2املستقبل، وشبكات التايل اجليل شبكات بنشر اخلاصة الدراسات جمال يف جهودهم وتوطيد مبواصلة 1
 بالشبكات تعلقي فيما سيما وال ،التشغيلية واجلوانب التجارية النماذج تطور بشأن املمارسات أفضل وتبادل التدريب، وأنشطة
 واإلمنائية؛ الرقمية الفجوة ولسد الريفية للمناطق املصممة

تقييإ االتصاالت، واملبادرات قطاع ل 13إطار جلنة الدراسات  يف املتعلقة بشبكات املستقبلبتنسيق الدراسات والربامج  2
قطاع تنمية االتصاالت، وتنسيق األعمال اجلارية اليت تضطلع هبا جلان الدراسات والربامج  يف (GNPi) العاملية لتخطيط الشبكات

نشر  يف ، وذلك ملساعدة األعضاء2014 املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام اليت حددهتا خطة عمل ديب الصادرة عنذات الصلة 
 وخاصة لالنتقال على حنو سلإ من البىن التحتية القائمة لالتصاالت إىل شبكات اجليل التايل، ،شبكات اجليل التايل بفعالية

 حققها املناطق الريفية مع األخذ بعني االعتبار النجاحات اليت يف كاليف ميسرةنشرها بت يف والبحي عن حلول مناسبة لإلسراع
 ،البلدان واالستفادة من جتارب هذه وتشغيلها االنتقال إىل هذه الشبكات يف اميةالنالبلدان  العديد من

 تنمية االتصاالتمكتب يكلف األمني العام ومدير 
ذلك  يف املتاحة، مبا إطار املوارد املالية يف يكفي من املوارد املالية والدعم لتنفيذ هذا القرار، باختاذ تدابري مناسبة اللتماس ما 1

 الشراكة؛ ايل بواسطة اتفاقاتالدعم امل
 املالية، نشر شبكات اجليل التايل أمام وكاالت األمم املتحدة املتخصصة واملؤسساتو  تطوير بإبراز أمهية وفوائد 2

  

_______________ 
 قطاع تقييإ االتصاالت حول شبكات املستقبل. يف 13التابع للجنة الدراسات  فريق الرتكيزاجع أعمال ر  2
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 يكلف اجمللإ
بالفقرات ذات الصلة  ايتعلق بتنفيذ هذا القرار، وربطه التقارير واملقرتحات املقدمة من األمني العام واملكاتب الاال ة فيما يف بالنظر

للجمعية العاملية لتقييإ االتصاالت واختاذ تدابري مناسبة لكي يواصل االحتاد توجيه  (2012ديب،           املراج ع يف) 44 من منطوق القرار
 النامية، العناية لتلبية احتياجات البلدان

 يدعو مجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات
 القرار؛ دعم عمل االحتاد واختاذ مبادرات خاصة هبم من أجل تنفيذ هذا إىل اختاذ تدابري حمددة هتدف إىل 1
رات الوطنية واإلقليمية حتسني القد يف إىل تعزيز التعاون بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية، وبني البلدان النامية ذاهتا، 2

طوير التطبيقات هلا ونشرها وتشغيلها وصيانتها، وتيتعلق بالتخطيط  جمال تطبيق شبكات اجليل التايل، وخاصة ما يف والدولية
للتعامل مع  القريباملستقبل  يف تطويرها      أيضا  املناطق الريفية آخذة بعني االعتبار  يف سيما ال ،ى شبكات اجليل التايلاملعتمدة عل
 .املستقبل شبكات
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 139القـرار 
 االتصاالت/ت نولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدام 

 وبناء م تمع معلومات شامل لل ميع من أجل سد الف وة الرقمية

 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )
 إذ يذكر

 ( ملؤمتر املندوبني املفوضني،2010غواداالخارا،           املراج ع يف) 139 بالقرار
 منه        اعرتافا  و 

املعنية                   يؤ  ر على البلدان وال املشاكل حدة من أكارجزء كبري من العامل هو  يف بأن التخلف االجتماعي واالقتصادي أ ( 
 بأسره؛ اجملتمع الدويل                يؤ  ر أيضا  على فحسب، بل 

                          منوا  والدول اجلزرية الصغرية ذلك أقل البلدان  يف ، مبا1البلدان النامية يف فرص للخدمات الرقمية توفريبأن هناك حاجة إىل  ب(
ورة تكنولوجيا  فوائد  غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية لالستفادة منالنامية النامية والبلدان 

 واالتصاالت؛ املعلومات
االتصاالت تظهر إمكانية لتوفري خدمات أكار كفاءة واقتصادية لالتصاالت وتكنولوجيا  اتبأن البنية اجلديدة لشبك ج(

 النائية؛ ملناطق الريفية واملناطقإىل اوخاصة بالنسبة  وتطبيقاهتا املعلومات واالتصاالت
                   شكل أساسا  جوهريا  صاالت تأن القمة العاملية جملتمع املعلومات أكدت على أن البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتب د (

 تطبيقاهتاو  بتسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالتزام مجيع الدولالقمة  طالبت لبناء جمتمع معلومات شامل للجميع، كما
 التنمية؛ خلدمة

  

_______________ 
 ية.ل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا  1
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، وهو صيغة موسعة للقمة العاملية جملتمع املعلومات، (WSIS+10)الرفيع املستوى للقمة العاملية جملتمع املعلومات  احلدث بأن ( ه
تاد( كنظمه االحتاد بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والاقافة )اليونسكو( ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األون

قمة اليت العاملية جملتمع املعلومات بأنه منذ مرحلة البيانه بشأن تنفيذ نواتج القمة  يف ، يقر(UNDP)وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
                                                                                           ، زاد استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل كبري حيي أصبحت حاليا  جزءا  من احلياة اليومية 2005تونإ  يف عقدت

                     االقتضاء( وتوفر فرصا   ساءلة )عندالتنمية املستدامة وتزيد من الشفافية وامل يف وتزيد من وترية النمو االجتماعي واالقتصادي وتساهم
 جديدة للبلدان املتقدمة والنامية على السواء الستغالل الفوائد اليت توفرها هذه التكنولوجيات اجلديدة؛

، يعيد التأكيد 2015للقمة العاملية جملتمع املعلومات ملا بعد  (WSIS+10)بأن البيان اخلاص برؤية احلدث الرفيع املستوى  ( و
لى أن هدف هذه القمة هو سد الفجوة الرقمية والتكنولوجية واملعرفية وبناء جمتمع معلومات حموره الناس وشامل ومفتوح بدوره ع

 ويتمحور حول التنمية حيي يتسىن للجميع النفاذ إىل املعلومات واملعارف واستخدامها وتبادهلا؛
 2010 آباد، وحيدر 2006 والدوحة، 2002 إسطنبول،) األخرية لتنمية االتصاالت ةالعاملي اتاملؤمتر إعالنات أن ب (ز 

ة واالقتصادية أساسية للتنمية السياسي وتطبيقاهتا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التأكيد على أن يف استمرت( 2014 وديب،
الوقاية من الكوارث لبيئية و التخفيف من حدة الفقر وخلق فرص العمل واحلماية ا يف                                            واالجتماعية والاقافية وأهنا تؤدي دورا  هاما  

، القطاعات األخرى يف ، وضرورة توافرها خلدمة التنميةوالتخفيف من آ ارها )إضافة إىل أمهية التنبؤ هبا( الطبيعية وغريها من الكوارث
 املستدامة؛ لتنميةا                    تسخريا  كامال  لتعزيز الفرص اليت تتيحها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة  ينبغي تسخريولذلك 

لفرتة لاخلطة االسرتاتيجية لالحتاد  ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن( 2014بوسان،           املراج ع يف) 71بالقرار  2 الغايةأن ب (ح
 الدوليةو  واإلقليمية هو املساعدة على سد الفجوة الرقمية الوطنيةلالحتاد أن الغرض املنشود اإلعالن  يف يستمر 2019-2016

التوصيلية العاملية خلدمات االتصاالت و عن طريق تيسري التشغيل البيين والتوصيل البيين  وتطبيقاهتا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
القمة العاملية  كمتابعة أعمالفيها أصحاب مصلحة متعددون   يشاركعملية  يف حدود والية االحتاد يف والقيام بدور رائد وشبكاهتا

 ع؛للجمي العريض النطاق وتوفري الرقمية الفجوة سد على ، والرتكيزومقاصدها ات وتنفيذ أهدافهاجملتمع املعلوم
املعلومات،  حىت قبل عقد القمة العاملية جملتمع ،تنفذ أنشطة متنوعة لسد الفجوة الرقمية كانت  أن منظمات وكيانات كارية (ط

 ؛لالتصاالت وباإلضافة إىل أنشطة االحتاد الدويل
                                                                                    تزايد مستمر منذ اختتام القمة العاملية جملتمع املعلومات واعتماد برنامج عمل تونإ، وخصوصا   يف هذه أنشطة االحتادأن  (ي
املندوبني املفوضني مؤمتري  وقرارات 2016-2019لالحتاد للفرتة                       عمال  باخلطة االسرتاتيجية  يتعلق بالتنفيذ واملتابعة فيما

 (،2010وغواداالخارا،  2006 )أنطاليا،
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 وإذ يشري إىل
الت العاملية، تنمية االتصا يف دور االحتاد الدويل لالتصاالت ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن( 1994 )كيوتو، 24 القرار ( أ 

البنية التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن( 2002 مراكش،          املراج ع يف) 31 والقرار
د س ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن( 2002 )مراكش، 129 واالتصاالت من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية والاقافية والقرار

 الرقمية؛ الفجوة
توزيع االتصاالت  يف اختالل التوازن غري املقبولالعامل قد سلط الضوء على  يف أن تقرير االحتاد املعنون تنمية االتصاالت (ب

 االختالل؛ وعلى احلاجة امللحة ملعاجلة هذا
هذا السياق، وضمن مجلة أمور،  يف (، قد دعا كذلك1994 آيرس، لتنمية االتصاالت )بوينإ األول أن املؤمتر العاملي (ج

يتصل هبا  تفاق على منح أولوية مناسبة أعلى لالستامارات ومااحلكومات والوكاالت الدولية وكل األطراف األخرى املعنية إىل اال
 النامية؛ البلدان يف من برامج عمل من أجل تنمية االتصاالت، وخاصة

وضعت برامج عمل ووافقت على قرارات من أجل و جلان دراسات أنشأت منذئذ أن املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت  ( د
 اجملاالت؛ عدد من يف ور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتعزيز الفرص الرقمية وتأكيد د

ذين ه يف هلذا املؤمتر سلطا الضوء على أن حاجة البلدان املعرب عنها ،(2014بوسان،  يف نيع        )املراج   143و 30 ينأن القرار  ( ه
 ،أساسي القرارين هي سد الفجوة الرقمية كهدف

 يقروإذ 
 أقل صاحلل اخلاصة واإلجراءات التدابري" للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن( 2010 آباد، حيدر          املراج ع يف) 16 القرار أ ( 

 يناشد الذي ،"انتقالية رحلةمب اقتصاداهتا متر اليت والبلدان الساحلية غري النامية والبلدان النامية الصغرية اجلزرية والدول      منوا   البلدان
 تاالتصاال تنمية مكتب من مبساعدة أو مباشرة إما البلدان هذه مع شراكات إقامة القطاعات وأعضاء األخرى األعضاء الدول
 البلدان، هذه يف الشبكات وتوسيع حتديي وتنشيط واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع يف االستامارات زيادة أجل من
 وجدول تونإ والتزام جنيف ملع خبطة      عمال   الشامل النفاذ يف لاملتما النهائي اهلدف وحتقيق الرقمية الفجوة لتقليل جريئة حماولة يف

 ؛تونإ أعمال

 ؛"الرقمية الفجوة سد" ( الذي اختذه املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت بشأن2014ديب،           املراج ع يف) 37 القرار ب(
 ؛"واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا األمال التكامل" للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن( 2014 ديب،          املراج ع يف) 50 القرار ج(
 النامية لبلدانا بني التقييسية الفجوة سد" بشأن االتصاالت لتقييإ العاملية للجمعية( 2012 ديب،          املراج ع يف) 44 القرار د (

 ،"املتقدمة والبلدان
 اعتباره يف وإذ يضع

جيا املعلومات تكنولو  تزال ال ،والتحسن الذي طرأ على بعض اجلوانب املوصوفة أعالهالتطورات أنه على الرغم من مجيع  أ ( 
 الريفية املناطق يف                                      من البلدان النامية، وخصوصا  من يعيشون العديد يف بعيدة عن متناول أغلبية السكانواالتصاالت وتطبيقاهتا 

 ؛واملناطق النائية
  



203 

 

التعاون مع  يتعلق بالفجوة الرقمية مع احلرص على اخلاصة فيماأنه جيب على كل إقليم وبلد ومنطقة أن تتصدى ملشاكلها  ب(
 املكتسبة؛ اآلخرين لالستفادة من اخلربات

لتطوير  أشبه وما واللوائحالبنية التحتية األساسية الالزمة واخلطط الطويلة األجل والقوانني  متلك ال من البلدان    ا  كاري أن   ج(
 ؛اوتطبيقاهت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ا مبرحلة انتقالية والبلدان اليت متر اقتصاداهت الساحلية غري الناميةالنامية والبلدان  اجلزرية الصغرية والدول                  أقل البلدان منوا  أن  د (
 ؛الرقمية يتعلق بسد الفجوة تواجه مشاكل خاصة فيما زالت ما
ن من املزمع واالقتصادية والتكنولوجية للمجتمعات اليت يكو أن من الضروري دراسة وحتليل البيئة االجتماعية والدميوغرافية  ( ه

 فيها نشر بىن حتتية وتنفيذ خطط لبناء القدرات،
 كذلكاعتباره   يف وإذ يضع

 وحسب، للنمو االقتصادي       نتاجا  ليست  /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقاهتاأن مرافق وخدمات االتصاالت أ ( 
 االقتصادي؛ فيها النمو مبا لتنمية الشاملةهي شرط أساسي مسبق ل وإمنا
 والدولية؛ قليميةواإل يتجزأ من عملية التنمية الوطنية ال جزء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقاهتا/أن االتصاالت ب(
          عد حاليا     ي  الستخدام التكنولوجيات وتطويرها الالزمة التقنية والقدرات واملهارات أن وجود بيئة مؤاتية تشمل السياسات  ج(

 البىن التحتية؛ يف على نفإ الدرجة من األمهية اليت تتسم هبا االستامارات
ل عوامل والبي واحلواسيب تشك واملعلومات                                                              أن أوجه التقدم احلدياة وخصوصا  تقارب تكنولوجيات وخدمات االتصاالت (  

 ؛واملعارف املعلوماتجمتمعات  يف للتغيري
ولوية ، مع إعطاء األقطاعات شىت من أجل التنمية يف معظم البلدان النامية إىل االستامار يف أن هناك حاجة مستمرة ( ه

القطاعات  يف                                                                                     قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، نظرا  إىل احلاجة املاسة هلا بالنسبة إىل التنمية يف لالستامار
 وتطويرها؛ األخرى

 الوطنية؛ ه القرارات                                         الوطنية باألهداف اإلمنائية اإلمجالية وأن توج   اإللكرتونيةالسرتاتيجيات هذه احلالة أن ترتبط ا يف أنه ينبغي (و 
ومات حينها بشأن دور تكنولوجيا املعل يف أنه من الضروري بصفة مستمرة تزويد أصحاب القرار باملعلومات املالئمة (ز 

 التنمية؛ جممل خطط يف                 ومسامهتها عموما   وتطبيقاهتا واالتصاالت
هذا  يف قاهتا/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيأن الدراسات اليت أجريت مببادرة من االحتاد لتقييم فوائد االتصاالت (ح

 ؛لتطويرها                                 على القطاعات األخرى وشرطا  الزما   أ ر مفيد ت ذاتكان  القطاع
 دون النائية، املناطق ويف الريفية املناطق يف للمجتمعات احمللية النفاذ لتوفرياألرض واألنظمة الساتلية أنظمة  استعمال أن ط(
 الرقمية؛ الفجوة سدل الفائدة بالغةجيب النظر إليه كأداة  اجلغرافية، املالمح من غريها أو املسافة جراء من التوصيل تكاليف زيادة
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 سرعةو لية متكن من توفري حلول لالتصاالت فعالة من حيي التكاليف تتسم بتوصيلية السات العريض النطاقخدمات  أن ي(
 االقتصادية التنمية حمركات من         أساسيا         حمركا   ممالة املناطق النائية، يف وحىت الريفية، املناطق ويف احلضرية املناطق يف عاليةومو وقية 

 واملناطق، البلدان يف واالجتماعية
 وإذ يؤكد على

رتونية، والقوى تطوير احلكومة اإللك يف وتطبيقاهتا الدور اهلام الذي تؤديه االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أ ( 
العاملة، والزراعة، والتعليم، والصحة، والنقل، والصناعة، وحقوق اإلنسان، ومحاية البيئة، والتجارة، وتبادل املعلومات ونقلها من 

 ؛ةسيما لسكان املناطق الريفية أو النائي وال ،النامية والتقدم االقتصادي واالجتماعي العام للبلدانأجل الرفاه االجتماعي، 
تاحة الفرص الرقمية أداة رئيسية لتحقيق هدف إ وتطبيقاهتاأن البنية التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ب(

 ،املعلومات للجميع، والتمكني من النفاذ العاملي واملستدام والدائم وبتكلفة معقولة إىل
 بعني االعتباروإذ يأخذ 

 واسع نفاذ ريبتوف النهوض واملنظمون السياسات واضعو يواصلينبغي أن  التقارب، مع أنهينص على  2014 أن إعالن ديب أ ( 
 بيئات هتيئة خالل نم ذلك النفاذ إىل اإلنرتنت يف ما، بواالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل التكلفة وميسور االنتشار
هج موحدة للمطابقة وقابلية ذلك ن يف ، مبابعناصرها التنبؤ مكنوي ومستقرة وشفافة نزيهة تكونمكينية ت وتنظيمية وقانونية سياساتية

 خدماتوال التكنولوجيا الجم يف املستمر االبتكار عززتو مستهلكني وتزيد فرص االختيار أمام ال املنافسة التشغيل البيين، تشجع
 ؛والدولية على املستويات الوطنية واإلقليمية االستامارية حوافزال وتوفر
متكني وتعزيز النمو والتنمية املستدامة لشبكات ترمي إىل  2016-2019 اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتةأهداف أن  ب(

اشئ واالستفادة جمتمع املعلومات الن يف أي مكان املشاركة يف االتصاالت وخدماهتا وإىل تسهيل النفاذ الشامل ثييي ميكن للناس
صادية القائمة على عية واالقتمنه وإىل تقدمي املساعدة للبلدان النامية من أجل سد الفجوة الرقمية من خالل حتقيق التنمية االجتما

 ؛األوسع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبفهومها
أن إعالن مبادئ جنيف الذي اعتمدته القمة العاملية جملتمع املعلومات قد اعرتف بأنه ينبغي وضع وتنفيذ سياسات توفر  ج(

 يفة على مجيع املستويات من أجل اجتذاب املزيد من االستامارات                                                          مناخا  مؤاتيا  من االستقرار وإمكانيات التنبؤ واملنافسة الشر 
 واالتصاالت؛ تنمية البنية التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف اخلاصة
 وحتديد كاري من الدول األعضاء ملعاجلة املسائل التنظيمية من قبيل التوصيل البيين يف       أ نشئتستقلة املتنظيم الأن هيئات  د (
 ،الوطين تعزيز الفرص الرقمية على املستوى هبدفيفات والرتاخيص واملنافسة التعر 

 يعرب عن تقديرهوإذ 
 ،االحتاد يف ختلف الدراسات اليت أجريت كجزء من برنامج التعاون التقين وأنشطة املساعدةمل
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 يقرر أنه
 (؛2014ديب،           املراج ع يف) 37 تنفيذ القرار متابعة يف االستمرار ينبغي 1
ملعلومات من أجل حتقيق مسامهة تكنولوجيا اورعايتها والقيام هبا تنظيم الدراسات الالزمة  يف االحتاد يستمرينبغي أن  2

 ومتغرية؛ سياقات خمتلفة يف ،الشاملةالتنمية  يف وتطبيقاهتا واالتصاالت
ار تنفيذ خطة عمل إط يف وأن يقوم، الشأنهذا  يف واخلربات املعلومات لتبادل ينبغي لالحتاد أن يواصل العمل مباابة آلية 3

تكنولوجيا /وبالشراكة مع املنظمات املناسبة األخرى، بتنفيذ مبادرات وبرامج ومشاريع ترمي إىل تعزيز النفاذ إىل االتصاالت 2014 ديب،
 وتطبيقاهتا؛ املعلومات واالتصاالت

لومات ه على إعداد مؤشرات مرجعية وافية لتكنولوجيا املعينبغي لالحتاد، أن يواصل، بالتعاون مع املنظمات املعنية، عمل 4
واالتصاالت لقياس الفجوة الرقمية وجتميع البيانات اإلحصائية وقياس آ ار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتسهيل إجراء حتليل 

                                                               مقارن للشمول الرقمي، وهو أمر سيظل ضروريا  لدعم النمو االقتصادي،
 دعوة يف يستمر

واملنظمات غري  وحكومات الدول األعضاء ووكاالت ومؤسسات منظومة األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية إدارات
، واملؤسسات املالية وموردي التجهيزات وخدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل تقدمي دعمها من احلكومية

        مرضيا ،                              أجل تنفيذ هذا القرار تنفيذا  
 تشجيع يف يستمر

 املتحدة األمم جوبرنام والتعمري، لإلنشاء الدويل البنك ذلك يف مبا اإلمنائية، واملساعدات املعونات عن املسؤولة الوكاالت مجيع
 إىل بالغة أمهية إعطاء لةمواص على واملتلقية، املاحنة االحتاد يف األعضاء الدول وكذلك للتنمية والوطنية اإلقليمية والصناديق اإلمنائي
 القطاع، هلذا الالزمة املوارد لتخصيص عالية أولوية وإيالء واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تنمية عملية

 يكلف األمني العام
إلنشاء ل ذلك وبوجه خاص برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والبنك الدويل يف بإبالغ مجيع األطراف املهتمة هبذا القرار، مبا 1

 ؛القرار لتنفيذ هذا اإلقليمية، وصناديق التنمية الوطنية من أجل التعاون لصناديقا، و والتعمري
 القرار؛ تنفيذ هذا يف عن التقدم احملرز جملإ االحتادبتقدمي تقرير سنوي إىل  2
 واسع،                                                                         باختاذ الرتتيبات الالزمة لنشر نتائج األنشطة املنفذة وفقا  هلذا القرار على نطاق 3

 ، حسب االقتضاء                    مدير ي املكتبني اآلخرينيكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت بالتنسيق مع 
صاالت لتكنولوجيا املعلومات واالتمبواصلة مساعدة الدول األعضاء وأعضاء القطاعات على وضع سياسات وأطر تنظيمية  1

 املنافسة؛ تشجع وتطبيقاهتا
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قطاعات على وضع االسرتاتيجيات اليت توسع سبل النفاذ إىل البنية التحتية واصلة مساعدة الدول األعضاء وأعضاء المب 2
 إليها؛ واملناطق النائية لالتصاالت وخاصة نفاذ املناطق الريفية

ىل املعلومات واالتصاالت إ واملناطق النائية تقييم مناذج كفيلة بإقامة أنظمة معقولة التكلفة ومستدامة لنفاذ املناطق الريفيةب 3
 النماذج؛                           استنادا  إىل دراسات حول هذه على الشبكة العامليةيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطب

 حالة تتعلق باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اتحدود املوارد املتيسرة بإجراء دراس يف مبواصلة القيام، 4
 يعادهلا ما أو نتي يستخدم التكنولوجيا املستندة إىل بروتوكول اإلنرت ج جتريبذا تطلب األمر، بنشر منوذ املناطق الريفية، والقيام إ يف
 ؛الريفية لتوسيع النفاذ إىل املناطق املستقبل يف
خطط  يف حمددة كةمشرت  وأنشطة ومشاريع بدراسات للقيام املختلفة االحتاد قطاعات بني تعاونية إجراءات وتسهيل تشجيع 5

  ؛الوطنية االتصاالت شبكات تطوير استكمال هدفها يكونعمل هذه القطاعات 
 لسد لالزمةا اإلجراءات متويلو  املطلوب اجملال يف اخلرباء بيانات بقاعدة تزويدها خالل من األعضاء الدول دعم مبواصلة 6

 ؛اخلطة املالية يف املخصصة املوارد ضمن النامية البلدان يف الرقمية الفجوة
 األنشطة يف ،النامية انبالبلد اخلاصة املنظمات سيما ال الصلة، ذات اإلقليميةالدولية و  املنظمات مع والتنسيق التعاون بتعزيز 7

 الرقمية، الفجوة بسد الصلة ذات

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
 باألنشطة الوقت نفإ يف والنهوض واملشاريع، الدراسات دعم أجل من االتصاالت، تنمية مكتب مدير مع بالتنسيق إجراءات، بتنفيذ
 إىل التكلفة ميسور فاذنال تعزيز بغية بكفاءة والطيف اتاملدار  من املوارد استخدام تعزيز أجل من القدرات بناء إىل ترمي اليت املشرتكة
 النامية، البلدان يف       خاصة   واألقاليم، والبلدان املناطق خمتلف وبني الشبكات بني التوصيلية وتيسري الساتلي العريض النطاق

 يكلف اجمللإ
 القرار؛ حدود موارد امليزانية املعتمدة من أجل تنفيذ هذا يف بتخصيص املوارد الكافية 1
 القرار؛ استعراض تقارير األمني العام واختاذ التدابري املالئمة لضمان تنفيذ هذاب 2
 املقبل، إىل مؤمتر املندوبني املفوضني تقدم العمل بالنسبة إىل هذا القرارتقدمي تقرير عن ب 3

 يدعو الدول األعضاء
للمؤمتر العاملي لتنمية  (2014ديب،           املراج ع يف) 37 لتحقيق أهداف القرار ةمتضافر  اختاذ إجراءات يف االستمرار إىل 1

، من ر العاملي لتنمية االتصاالتللمؤمت (2010حيدر آباد،           املراج ع يف) 37 كان احلال بالنسبة إىل أهداف القرار كما  االتصاالت
 ؛املؤمتر هذا يف         املراج عةخالل دعم هذا القرار بصيغته 
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 احلالية االختالفات عاةمرا مع التحتية، البىناملتعلقة ب ستاماراتاالو  ربامجالو  ططاخل من املستفيدين مع مشاورات إجراء إىل 2
 ؛و مناسبعلى حن واالتصاالت املعلومات تتكنولوجيا                حرصا  على حيازة  السكان وديناميات االجتماعية الظروف عن الناشئة

 وية، مباتطوير وإنشاء أنظمة االتصاالت الرادي يف إىل تشجيع تنفيذ سياسات لزيادة استامارات القطاعني العام واخلاص 3
إلقليمية كأداة اق العريض الوطنية و/أو اخطط النط يف إدراج استعماهلا يف بلداهنا ومناطقها والنظر يف ذلك األنظمة الساتلية، يف

 ة.البلدان النامي يف                                                        سد الفجوة الرقمية والوفاء باالحتياجات من االتصاالت، خاصة   يف إضافية من شأهنا أن تساعد
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 140القـرار 
 لم تمع المعلومات تنفيذ نوات  القمة العالمية في دور االتحاد

 لتنفيذ ا المتحدة لألمم العامة ل معيةال امل ل ستعراضاال وفي
 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )

         إذ يذك ر
ملية يتعلق بعقد مرحليت القمة العا ( ملؤمتر املندوبني املفوضني الذي حقق أهدافه فيما1998 )مينيابوليإ، 73 بالقرار أ ( 

 ؛(WSIS) املعلومات جملتمع
 املعلومات؛ ( ملؤمتر املندوبني املفوضني اخلاص بالقمة العاملية جملتمع2002 )مراكش، 113بالقرار  ب(
ادئ القمة إعالن مب يف ( ملؤمتر املندوبني املفوضني اخلاص مبسامهة االحتاد الدويل لالتصاالت2002 )مراكش، 8 باملقرر ج(

 ؛بالقمة ات وبرنامج عملها والو ائق اإلعالمية املتعلقة بأنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت املتعلقةالعاملية جملتمع املعلوم
( ملؤمتر املندوبني املفوضني اخلاص باالستعراض الشامل لتنفيذ نواتج القمة العاملية 2010)غواداالخارا،  172 بالقرار ( د

 املعلومات؛ جملتمع

املتعلق بتنمية االتصاالت/تكنولوجيا  2020 يف ( هلذا املؤمتر، بشأن برنامج التوصيل2014)بوسان،  WG-PL/9 بالقرار ( ه
 املعلومات واالتصاالت على الصعيد العاملي،

         ر أيضا           وإذ يذك  
، وبالتزام تونإ وبرنامج عمل تونإ بشأن جمتمع 2003 عام يف اللذين مت اعتمادمها جنيف بإعالن مبادئ وخطة عمل ( أ 

 ؛املتحدة                                           ، واليت صدقت عليها مجيعا  اجلمعية العامة لألمم2005 تونإ عام يف اللذين مت اعتمادمها املعلومات
 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا دور إىل تشري اليت( 20+ريو) 2012 لعام املستدامة للتنمية املتحدة األمم مؤمتر بنتائج (ب
 املستدامة؛ التنمية يف
 ؛2013 لعام املعلومات جملتمع العاملية القمة منتدى خالل قدت   ع   اليت الوزارية املستديرة املائدةب (ج

 (WSIS+10) سنوات عشر يمض بعد املعلومات جملتمع العاملية القمة نواتج تنفيذ الستعراض املستوى الرفيع االحتاد حدث ببيان ( د
 (؛2014 )جنيف، احلدث الذي توىل االحتاد تنسيقههذا  يف اعتمادمها مت اللذين 2015ورؤية احلدث للقمة العاملية بعد 

 لعامليةا القمة نواتج لتنفيذ الشامل العامة اجلمعية استعراض طرائق بشأن 68/302 املتحدة لألمم العامة اجلمعية بقرار ( ه
 املعلومات، جملتمع
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 اعتباره يف وإذ يضع
 املعلومات؛ جمتمع تطوير حول عاملية آفاق فتح يف أساسي بدور يضطلع االحتاد أن أ ( 

 املستوى الرفيع حدثوتنسيقه لل مبرحلتيها التنظيم الناجح للقمة العاملية جملتمع املعلومات يف الدور الذي قام به االحتاد ب(
 ؛سنوات عشر مضي بعد املعلومات جملتمع العاملية القمة نواتج تنفيذ الستعراض

قمية، والتعاون سد الفجوة الر  يف املساعدة - تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتجماالت  يف أن اختصاصات االحتاد األساسية (ج
 ورد اذات أمهية حامسة لبناء جمتمع املعلومات، كم - الدويل واإلقليمي، وإدارة الطيف الراديوي، ووضع املعايري، ونشر املعلومات

 ت؛املعلوما العاملية جملتمع جنيف للقمةمن إعالن مبادئ  64 الفقرة يف
اليتها إطار و  يف ينبغي أن تقوم كل وكالة من وكاالت األمم املتحدة بالتصرفأشار إىل أنه "برنامج عمل تونإ  أن (د 

 (؛ب( 102 " )الفقرةحدود املوارد املعتمدة ويف واختصاصاهتا، وبناء على مقررات هيئاهتا اإلدارية،
، (UNGIS) على طلب القمة العاملية، فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات                                       أن األمني العام لألمم املتحدة أنشأ، بناء   ( ه

تنفيذ نواتج القمة،  يف املقام األول إىل تنسيق املسائل املوضوعية ومسائل السياسات اليت تواجه األمم املتحدة يف وهو فريق يرمي
 أخرى؛ فهذا الفريق، ويتناوب رئاسته مع أطرا يف وأن االحتاد عضو دائم

 يضطلعون (UNDP) وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي (اليونسكو) ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والاقافة أن االحتاد ( و
دعت إليه القمة  وفق ما ،خطة عمل جنيف وبرنامج عمل تونإلتنفيذ أصحاب املصلحة املتعددين  بنيالرئيسية  التنسيقيةباألدوار 
 ؛املعلومات جملتمعالعاملية 

 5)البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت( وخط العمل جيم 2املنسق/املسهل لتنفيذ خط العمل جيم هوأن االحتاد  ( ز
برنامج عمل تونإ،  يف ،البيئة التمكينية() 6وخط العمل جيم استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت( يف الاقة واألمن )بناء

 املعلومات؛ عدد من خطوط العمل األخرى اليت حددهتا القمة العاملية جملتمع يف               وشريكا  حمتمال  
( صدق على الغايات واملقاصد العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 2014)بوسان،  WG-PL/9قرار بأن ال ح(

 ؛2020 يف لربنامج التوصيل
 120 قرةإقامة قاعدة البيانات اخلاصة بتقييم القمة العاملية )الف يف مسؤولية حمددةأن االحتاد الدويل لالتصاالت أنيطت به  ط(

 تونإ(؛ من برنامج عمل
مة العاملية اتضح أ ناء عملية الق أن االحتاد الدويل لالتصاالت قادر على تقدمي اخلربة الالزمة ملنتدى إدارة اإلنرتنت كما (ي

 تونإ(؛ ( من برنامج عمل أ 78 )الفقرة
ها ، مبسؤولية دراسة التوصيلية الدولية لإلنرتنت، وإعداد تقرير عنمجلة أمور يف أن االحتاد الدويل لالتصاالت يضطلع، (ك

 تونإ(؛ من برنامج عمل 50و 27 )الفقرتان
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االقتصادي و                                                                                        أن االحتاد الدويل لالتصاالت هو املسؤول حتديدا  عن متكني البلدان مجيعا  من االستخدام الرشيد والكفء  (ل
 تونإ(؛ من برنامج عمل 96                                                                                         لطيف الرتدد الراديوي، والنفاذ املنصف إليه، استنادا  إىل االتفاقات الدولية ذات الصلة، )الفقرة

إجراء استعراض شامل لتنفيذ نواتج القمة العاملية ثيلول  60/252 أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة قررت مبوجب القرار ( م
 ؛2015 عام
 القمة نواتج لتنفيذ الشامل االستعراض بشأن (2014) املتحدة لألمم العامة للجمعية والستني الاامنة الدورة اجتماع نتائج ن(

 ؛(68/302اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم قرار ) 2015 ديسمرب يف املعلومات جملتمع العاملية
ومع  ..                                              جهودا  متواصلة من جانب العديد من أصحاب املصلحة.بناء جمتمع معلومات جامع وذي توجه تنموي يتطلب "أن  (س

بناء جمتمع املعلومات، من الضروري حتقيق التعاون الفعال بني احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين  يف مراعاة األوجه املتعددة
 83 )الفقرة "ااملختلفة، واالستفادة من خرباهت يتفق مع أدوارها ومسؤولياهتا ومؤسسات األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى، مبا

 ،تونإ( من برنامج
               اعتباره أيضا   يف وإذ يضع

 احل العام؛للص االقتضاء، حسب األنشطة، وتنسيق تواصل التعاون أن األخرى الدولية واملنظمات لالحتاد ينبغي أنه أ ( 
يتعلق  يمااالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخاصة فبيئة  يف                                            أن على االحتاد أن يتطور دوما  استجابة للتغريات (ب

 اجلديدة؛ بالتكنولوجيات املتطورة والتحديات التنظيمية
التصاالت، تكنولوجيا املعلومات وا/جماالت بناء البىن التحتية اخلاصة باالتصاالت يف ذلك يف ، مبا1النامية البلدانحاجات  (ج

 األخرى؛ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتنفيذ أهداف القمة العاملية جملتمع املعلومات/استخدام االتصاالت يف وتعزيز الاقة واألمن
، العاملية االت ونواتج القمةبيئة االتص يف راعى فيها التغريات السريعةتأن من املستحسن استخدام موارد االحتاد وخربته بطريقة  ( د

، اليت سنوات عشر مضي بعد املعلومات جملتمع العاملية القمة نواتج تنفيذ الستعراض ملستوىا الرفيع دثاحل مع مراعاة نواتج
 ؛2015ديسمرب  يف ستستعرض ضمن االستعراض الشامل للجمعية العامة لألمم املتحدة املقرر إجراؤه

ي القيود أولويات األعضاء وتراعأن من الضروري أن يستخدم االحتاد ثيرص موارده البشرية واملالية بطريقة تتماشى مع  ( ه
 العامة؛ العمل بني مكاتب االحتاد واألمانة يف وأن حيرص على حتاشي االزدواج ،املفروضة على امليزانية

ذلك أعضاء القطاعات وأصحاب املصلحة اآلخرين، أمر حاسم لنجاح  يف أن املشاركة الكاملة من جانب األعضاء، مبا ( و
 الصلة؛ لقمة ذاتتنفيذ نواتج ا يف االحتاد

  

_______________ 
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( هلذا املؤمتر حتتوي على 2014بوسان،           املراج ع يف) 71 القرار يف الواردة 2016-2019أن اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة  ( ز
، االحتاد لتغريات بيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وآ ارها على          استجابة   التزام بتنفيذ نواتج القمة ذات الصلة

 الشامل ستعراضاال لنتائج       وفقا   2015 بعد ملا القمة نواتج تنفيذ يف االعتبار بعني تؤخذ أن ينبغي اليت األولوية جماالت وكذلك
 ؛لجمعية العامة لألمم املتحدةل

دور  يف ألعضاءا                       آلية تسه ل مسامهة الدول ميال  املعين بالقمة العاملية جملتمع املعلوماتو أن فريق العمل التابع للمجلإ  ح(
 (؛2010، غواداالخارا، 2006 )أنطاليا، املندوبني املفوضني امؤمتر توخاها  تنفيذ نواتج القمة كما يف االحتاد
 ،اإلنرتنت على        وأ تيحت حتدياها    مت   ، اليت6وجيم 5وجيم 2خرائط الطريق املتعلقة خبطوط العمل جيم اعتمدأن جملإ االحتاد  ط(

 ؛2015-2018 ةللفرت  لالحتاد التشغيلية اخلطط يف إدراجها    مت   اليت املعلومات جملتمع العاملية بالقمة الصلة ذات واألنشطة
طة للصندوق االستئماين اخلاص الذي أنشأه االحتاد لدعم األنشطة املرتبأن اجملتمع الدويل مدعو إىل تقدمي مسامهات طوعية  (ي

 ؛املعلومات العاملية جملتمعبتنفيذ نواتج القمة 
 جمال العمل اإلحصائي عرب تطوير مؤشرات خاصة يف أن االحتاد الدويل لالتصاالت قادر على توفري اخلربات الالزمة (ك

وة الرقمية التقدم العاملي وقياس حجم الفج ملتابعةمؤشرات مناسبة وخطوط أساس استعمال بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، و 
 تونإ(، عمل من برنامج 118 إىل 113 )الفقرات

 يالحظوإذ 
 والتنمية، للتجارة املتحدة األمم مؤمتر مع بالتعاون االحتاد        سنويا   ينظمه الذي املعلومات، جملتمع العاملية القمة منتدى عقد ( أ 

 العاملية القمة استعراض تنفيذ نواتج حدث وعقد اإلمنائي، املتحدة األمم وبرنامج والاقافة، والعلم للرتبية املتحدة األمم ومنظمة
ن والتنمية املستدامة" بتنسيق م السالم حتقيق أجل من للمعرفة جمتمعات سنوات بعنوان "حنو 10 مرور بعد املعلومات جملتمع

 ؛2013 عام يف باريإ يف اليونسكو
 العامة املديرةو  لالتصاالت الدويل لالحتاد العام األمني دعوة على       بناء   الرقمية التنمية أجل من العريض النطاق جلنة إنشاء ب(

إضفاء  إىل الرامية األهداف وهي ،"2015 لعام العريض النطاق أهداف" مراعاة مع والاقافة، والعلم للرتبية املتحدة األمم ملنظمة
 مبا        دوليا   عليها املتفق ائيةاإلمن لألهداف       دعما   عليه واإلقبال تكاليفه تيسريزيادة و  لعريضا بالنطاق املتعلقة طابع عاملي للسياسات

 ،لأللفية اإلمنائية األهداف ذلك يف

 احلسبان يف وإذ يأخذ
أمر أساسي لنجاح بناء جمتمع معلومات جامع هدفه  املتعددينأن القمة العاملية أقرت بأن مشاركة أصحاب املصلحة  أ ( 

 التنمية؛ اإلنسان وحموره
العالقة بني مسائل تنمية االتصاالت ومسائل التنمية االقتصادية واالجتماعية والاقافية، باإلضافة إىل أ رها على البىن  ب(

 األعضاء؛ كافة الدول يف االجتماعية واالقتصادية
ا الصدد على هذ يف اليت تشجع التعاون القوي واملستمر بني أصحاب املصلحة، وتؤكد تونإمن برنامج عمل  98 الفقرة ج(

 االحتاد؛ مبادرة "توصيل العامل" اليت يقودها
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 جماالت العلوم يف العقود األخرية يف                  التقدم الذي أ حرز يف أحدث تغريات هائلة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مشهدأن  د (
 وحتسن عليها، واإلقبال وانتشارها، املتنقلة التكنولوجيا يف االبتكاروقد أدت سرعة  .الطبيعية والرياضيات واهلندسة والتكنولوجيا

فوائد  ةلفرص اليت تتيحها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للنهوض بالتنمية الشاملة وإتاحإىل توسيع ضخم ل اإلنرتنت إىل النفاذ
 العامل؛ خمتلف بقاع يف املعلومات ألعداد متزايدة من الناسجمتمع 

 املصلحة أصحاب عم بالتعاون، املتحدة األمم ملنظومة ينبغي" هأن يقرتح املعلومات مبجتمع املعين املتحدة األمم فريق أن ( ه
 والعشرين احلادي القرن يف التنمية لتحديات التصدي يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا من حتقيق االستفادة الكاملة اآلخرين،

 واالتصاالت علوماتامل تكنولوجيا وبإمكانات املستدامة للتنمية الاالث الدعائم لتحقيق شاملة متكينية كأدوات  هبا تعرتف وأن
 مكونات بوصفها 2015 بعد امل التنمية برنامج يف هبا       تاما           اعرتافا   عرتفي أن"يشري إىل و " للتنمية، رئيسية متكينية عناصر بوصفها
 ؛"مبتكرة للتنمية حللول حامسة

 مع ديناملتعد املصلحة ألصحاب تحضرييةال نصةالذي نسقه االحتاد على أساس امل WSIS+10 املستوى الرفيع احلدث نواتج ( و
 القمة ملنتدى دكامتدا      ن ظم الذي املعلومات، جملتمع العاملية القمة يف املصلحة أصحاب لكل واجلامع األخرى املتحدة األمم وكاالت
 ؛وعلى أساس من توافق اآلراء املشاركة الوكاالت اختصاصات إطار يف املعلومات جملتمع العاملية

أن األمني العام لالحتاد أنشأ فريق املهام املعين بالقمة العاملية جملتمع املعلومات التابع لالحتاد، الذي يرتأسه نائب األمني  ( ز
ن بني ف هبا األمني العام، م         اليت ك ل  و  ملؤمتر املندوبني املفوضني (2006 )أنطاليا، 140 القرار يف تنفيذ التعليمات الواردةالعام، هبدف 

 أخرى؛ أمور
                        ، عالوة  على احلدث الرفيع 2013و 2012و 2011 يف          اليت ع قدت املعلوماتالعاملية جملتمع  القمةمنتديات نواتج  ( ح

                        ( الذي نسقه االحتاد وع قد2014لعام  املعلوماتالعاملية جملتمع  القمة)باعتباره صورة موسعة من منتدى  WSIS+10 املستوى
 ؛2014يونيو  يف جنيف يف
تقرير االحتاد للحدث الرفيع املستوى الستعراض تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد مضي عشر سنوات على  ( ط

" (2005-2014) علوماتامل جملتمع العاملية القمة نواتج ومتابعة تنفيذ يف لالحتاد العشر السنوات بعنوان "مسامهة، (WSIS+10) انعقادها
 ،املعلوماتالعاملية جملتمع  القمةالذي يتناول أنشطة االحتاد ذات الصلة ب

 يؤيدوإذ 
 لالحتاد االتصاالت تنمية قطاع دوربشأن  (WTDC) ( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014ديب،           املراج ع يف) 30 القرار أ ( 

 ؛املعلومات جملتمع العاملية القمة نواتج تنفيذ يف لالتصاالت الدويل
 ( هلذا املؤمتر؛2014بوسان،           املراج ع يف) 139 القرار ب(
        املراج ع ) 1332 انذلك القرار  يف مبا 2011-2014 للفرتةجملإ االحتاد  دوراتاليت أسفرت عنها ذات الصلة النتائج  ج(
 ؛(2013          املراج ع يف) 1334و (2011 يف
 الرقمية؛ هبدف سد الفجوة 2014 الربامج واألنشطة اإلقليمية اليت وضعها املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام د (
، حتت مظلة ملعلوماتاالعمل الذي قام به االحتاد و/أو الذي سيقوم به لتنفيذ النواتج اليت أسفرت عنها القمة العاملية جملتمع  ه (

 ؛املعلومات تمعجمل العاملية بالقمة املعين املهام فريقو  املعلومات فريق العمل التابع للمجلإ واملعين بالقمة العاملية جملتمع
تنفيذ  يف ( للجمعية العاملية لتقييإ االتصاالت حول مسامهة قطاع تقييإ االتصاالت2012ديب،         راج ع يفامل) 75 القرار ( و

 نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات،
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 وإذ يعرتف
ئاسة الفريق على ر                                                                 فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات بصفته عضوا  دائما  ويتقاسم  يف بأمهية دور االحتاد ومشاركته أ ( 

 التناوب؛ أساس
 لالحتاد؛ التزام االحتاد بتنفيذ أهداف وغايات القمة العاملية كأحد أهم األهداف ب(
إجراء قررت ، القمةطرائق االستعراض الشامل لنواتج بشأن  68/302 قرارها رقم يف ،أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة ج(

 ،2015ديسمرب  يف القمة تنفيذ نواتجلاستعراض شامل 
 ررـيق

تسهيل عملية التنفيذ العامة اليت يشارك فيها أصحاب املصلحة املتعددون، بالتعاون  يف أن يقوم االحتاد بدور قيادي 1
 تونإ؛ من برنامج عمل 109 الفقرة يف جاء اليونسكو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، كما مع
صاالت، لقمة العاملية جملتمع املعلومات، واليوم العاملي جملتمع املعلومات واالتأنه ينبغي لالحتاد مواصلة تنسيق منتديات ا 2

                                                                                                                     وجوائز مشروعات القمة العاملية جملتمع املعلومات، وحتديي قاعدة بيانات تقييم تنفيذ نواتج القمة، طبقا  لنتائج االستعراض الشامل 
 ؛2015 ديسمرب يف للجمعية العامة لألمم املتحدة

 خطوطيذ تسهيل عملية تنفيذ نواتج القمة العاملية، كهيئة تنسيق وتسهيل لتنف يف االحتاد االضطالع بدور قياديأن يواصل  3
 ؛6وجيم 5وجيم 2العمل جيم

حاب نطاق واليته واختصاصاته ويشارك مع أص يف أنه ينبغي على االحتاد أو يواصل االضطالع باألنشطة اليت تدخل 4
، ومجيع 11وجيم 9وجيم 8وجيم 7وجيم 4وجيم 3وجيم 1تنفيذ خطوط العمل جيم يف         مناسبا ، املصلحة اآلخرين، حياما يكون

 املفوضني؛ خطوط العمل األخرى ذات الصلة، ونواتج القمة األخرى ذات الصلة، داخل احلدود املالية احملددة له من مؤمتر املندوبني
 ل كبريالتطورات التكنولوجية وقدرته على املشاركة بشك مراعاةأنه ينبغي لالحتاد مواصلة العمل على تكييف نفسه مع  5
 ؛2015برنامج التنمية ملا بعد  ويف شامل بناء جمتمع معلومات يف
لجمعية العامة ل لشاملا ستعراضاالالحتاد أن يأخذ بعني االعتبار عند مواصلة أنشطته املتعلقة بالقمة، نتائج لأنه ينبغي  6

 ؛2015 يف القمة العاملية جملتمع املعلومات لنواتجلألمم املتحدة 
 األساسية؛                                                                                                       أن يعرب عن ارتياحه للنتائج الناجحة اليت أسفرت عنها القمة، واليت نو هت فيها عدة مرات خبربة االحتاد واختصاصاته 7
دة مرات عن أمهية التعاون ، واليت نو ه فيها عWSIS+10أن يعرب عن ارتياحه للنتائج اليت أسفر عنها اجتماعه رفيع املستوى  8

 بني وكاالت األمم املتحدة واحلكومات ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني وفقا  ألدوارهم ومسؤولياهتم؛
أجل  تعددين منالتحضريية ألصحاب املصلحة امل املنصةالتعبري عن الرضا والتقدير بشأن جهود االحتاد بشأن إطالق وتنسيق  9

 بالتعاون الو يق مع وكاالت األمم املتحدة األخرى ذات الصلة WSIS+10دث الرفيع املستوى احل يف جهودهو  WSIS+10 احلدث
 وأصحاب املصلحة ذوي الصلة؛
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 التعبري عن الرضا والتقدير جلهود ومسامهات وكاالت األمم املتحدة األخرى ذات الصلة ومجيع أصحاب املصلحة اآلخرين 10
 ؛WSIS+10واحلدث الرفيع املستوى  WSIS+10التحضريية ألصحاب املصلحة املتعددين من أجل احلدث  إطار املنصة يف

 :(WSIS+10)أن يؤيد و يقيت النواتج التاليتني للحدث رفيع املستوى  11
 العاملية جملتمع املعلومات؛ القمة نواتج تنفيذ بشأن WSIS+10 بيان احلدث -
 .2015العاملية جملتمع املعلومات ملا بعد عام  بشأن القمة WSIS+10 احلدث رؤية -

بشأن االستعراض الشامل لنواتج القمة،  2015ديسمرب  يف أن يقدم إىل اجتماع اجلمعية العامة لألمم املتحدة رفيع املستوى 12
حة مصلحضريية ألصحاب الالذي نسقه االحتاد والذي أ عد عرب منصته الت (WSIS+10)النتائج الناجحة للحدث رفيع املستوى 

 متعددين املعنيني باحلدث؛ال
ود للتحضري للقمة بذلوه من جه أن يعرب عن شكره ملوظفي االحتاد والبلدين املضيفني وفريق العمل املعين بالقمة على ما 13

                          ، فضال  عن مجيع أعضاء االحتاد (2014)جنيف،  WSIS+10ملستوى ( واحلدث الرفيع ا2005وتونإ  2003)جنيف  مبرحلتيها
 املعلومات؛ تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع يف الدويل لالتصاالت املشاركني بفعالية

 املعلومات اتكنولوجي موضوع يف اإلمنائي، املتحدة األمم وبرنامج واألونكتاد اليونسكو مع بالتنسيق االحتاد، يساهم أن 14
 احلسبان يف األخذ مع العامة، اجلمعية تنظمها اليت 2015 بعد ملا التنمية برنامج بشأن املناقشة إطار يف التنمية، أجل من واالتصاالت

 املستدامة؛ التنمية خالل من الرقمية الفجوة سد   على الرتكيز مع ؛(WSIS+10) املستوى الرفيع للحدث اخلتامية الو ائق
( والقرارات ذات 2014ديب،           املراج ع يف) 30 سيما القرار ال ،ديبأن من الضروري حتقيق التكامل بني تنفيذ خطة عمل  15

 ملعلومات؛ا الصلة ملؤمترات املندوبني املفوضني، وتنفيذ أصحاب املصلحة املتعددين لنواتج القمة العاملية جملتمع
لقمة بوصفها أداة لتقييم ا احلالية حة، مواصلة اإلبقاء على قاعدة البيانات العامةحدود املوارد املتا يف أنه ينبغي لالحتاد، 16
 ؛تونإ من برنامج عمل 120 كلفته به الفقرة                       متابعة القمة، وفقا  ملا يف األدوات القيمة للمساعدة من
للقمة  2ط العمل جيمواالتصاالت )خ البىن التحتية املتعلقة باملعلومات لبناء كبريةأن مينح قطاع تنمية االتصاالت أولوية   17

من خطة عمل  2 دفمراعاة إعالن ديب واهلالعصب األساسي جلميع التطبيقات اإللكرتونية مع  اليت تعدالعاملية جملتمع املعلومات( 
       أيضا ؛ بذلك إىل القيامجلنيت دراسات قطاع تنمية االتصاالت دعوة و ديب 

 تنفيذ ومتابعة نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات يف السنوات العشر لالحتاد مسامهة: WSIS+10                   أن يقر  تقرير احلدث  18
 ؛(2014-2005)

 أ عدتاليت  WSIS+10احلدث الرفيع املستوى  الو ائق الصادرة عن يف تشجيع اجلمعية العامة لألمم املتحدة على النظر 19
، 2003 اتج مرحلة جنيفتنفيذ نو  يف التحضريية ألصحاب املصلحة املتعددين واليت تتناول تقييم التقدم احملرز إطار املنصة يف

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واجملاالت اليت يتعني استمرار الرتكيز عليها، فضال  عن مواجهة  يف ومعاجلة الاغرات احملتملة
 ؛ة وتسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنميةالتحديات، اليت تشمل سد الفجوة الرقمي

مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد  إىل اليت تعنيه املعلوماتنواتج القمة العاملية جملتمع                                          أن يقدم االحتاد تقريرا  مرحليا  بشأن تنفيذ 20
 ،2018 لعام
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 يكلف األمني العام
للجمعية العامة لألمم املتحدة، تقرير  68/302القرار  يف إطار النماذج احملددة يف املتحدةبأن يقدم إىل اجلمعية العامة لألمم  1

الذي  (2005-2014) املعلومات جملتمع العاملية القمة نواتج ومتابعة تنفيذ يف لالحتاد العشر السنوات مسامهة: WSIS+10 احلدث
 ؛(CSTD) ق دم كمسامهة إىل االستعراض الذي تقوم به اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية

 الذي وضعته الدول األعضاء؛ 2115تنفيذ نواتج القمة وبرنامج التنمية ملا بعد  يف بدعم دور االحتاد 2
 االستعراض الشامل للجمعية العامة لألمم املتحدة يف كمسامهة  WSIS+10 الصادرة عن احلدث الرفيع املستوىبتقدمي الو ائق  3
 ؛2015 يف
لمجلإ بعد أول جلسة ل يف بإعداد تقرير بشأن االستعراض الشامل للجمعية العامة لألمم املتحدة لتنفيذ نواتج القمة 4

 ،عليه موافقته
 ومديري املكاتب                 يكل ف األمني العام

              ، وفقا  خلرائط " أعالهيقررمن " 4و 3و 2و 1 الفقرات يف زمة لقيام االحتاد بدوره على النحو املبنيباختاذ مجيع التدابري الال 1
 املناسبة؛ الطريق

" أعاله، بغية حتاشي ررـيق "من  4و 3و 2و 1 الفقرات تنفيذ خيص القمة، فيماب فريق املهام املعين مبواصلة العمل، مع 2
 العامة؛ وأمانتهقطاعات االحتاد االزدواج بني مكاتب 

                                                                                  باختصاصات االحتاد ودوره وأنشطته باإلضافة إىل تيسري انتفاع اجلمهور عموما  واجلهات الفاعلة  العام مبواصلة إذكاء الوعي 3
 أوسع؛ جمتمع املعلومات الناشئ مبوارد االحتاد على نطاق يف األخرى

ة اخلطط التشغيلية لألمان يف ا أعاله ودجمهالتنفيذ خطوط العمل املشار إليه ومواعيد قصوىحتديد مهام خاصة  4
 والقطاعات؛ العامة

 ؛ملاليةا آ ارهاذلك  يف مبا بشأن هذه املوضوعات األنشطة املضطلع هبابتقدمي تقرير سنوي إىل اجمللإ عن  5
املعلومات وعرضها  القمة العاملية جملتمع نواتج بشأن أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت املتعلقة بتنفيذ مرحليإعداد تقرير  6

 ؛2015 ديسمرب يف مع مراعاة االستعراض الشامل للجمعية العامة لألمم املتحدة 2018 يف على مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل
مبوجب  ة                                                             االستعراض الشامل للجمعية العامة لألمم املتحدة وفقا  النماذج احملدد يف بضمان مشاركة االحتاد بفعالية 7

 للجمعية العامة لألمم املتحدة؛ وذلك من خالل توفري خربته وكفاءته، 68/302 القرار
                   يكل ف مديري املكاتب

املية جملتمع القمة العألنشطة  )باستعمال عمليات اإلدارة القائمة على النتائج( بالعمل على إعداد أهداف ملموسة ومواعيد قصوى
 اخلطط التشغيلية لكل قطاع، يف والعمل على جتسيدها املعلومات
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 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت
أنشطة قطاع تنمية االتصاالت التابع  يف (، مبتابعة هنج للشراكة2014ديب،           املراج ع يف) 30                  ميكن ووفقا  للقرار بالقيام، بأسرع ما

                               وأن يقدم تقريرا  سنويا  عن ذلك  ،دستور االحتاد واتفاقيته                                               تنفيذ ومتابعة نواتج القمة العاملية، وفقا  ألحكام  يف لالحتاد املرتبطة بدوره
 االقتضاء، إىل اجمللإ، حسب

 يطلب من اجمللإ
من نطاق ض وأنشطته ذات الصلة والنظر فيها ومناقشتها حسب االقتضاء، وذلك اإلشراف على تنفيذ االحتاد لنواتج القمة 1

 االقتضاء؛ ، وإتاحة املوارد حسباحلدود املالية اليت يقررها مؤمتر املندوبني املفوضني
 أعاله؛ "يقررمن " 5 الفقرة يف جاء                                                 اإلشراف على تكيف االحتاد مع جمتمع املعلومات، وفقا  ملا 2
اإلبقاء على فريق العمل التابع للمجلإ واملعين بالقمة العاملية جملتمع املعلومات، بغية تسهيل إسهامات األعضاء وتوجيهاهتم  3

االحتاد لنواتج القمة ذات الصلة وإعداد مقرتحات للمجلإ، بالتعاون مع أفرقة العمل األخرى التابعة للمجلإ، بشأن تنفيذ 
ة جملتمع بناء جمتمع املعلومات، مبساعدة فريق املهام املعين بالقمة العاملي يف تكون ضرورية لتمكني االحتاد من االضطالع بدوره قد

 واتفاقيته؛ املقرتحات تعديالت على دستور االحتاد املعلومات، مع إمكانية أن تضم هذه
نواتج القمة العاملية  لتنفيذ باالستعراض الشامليتعلق  أخذ قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة ذات الصلة باحلسبان، فيما 4

 املعلومات؛ جملتمع
 ؛االتفاقية من 81 لرقم                                      الو ائق املرسلة إىل الدول األعضاء وفقا  ل يف إدراج تقرير األمني العام 5
                                                                                                             اختاذ مجيع التدابري الالزمة، حسب االقتضاء، متابعة  لنتائج االستعراض الشامل للجمعية العامة لألمم املتحدة لتنفيذ نواتج  6

 احلدود املالية اليت وضعها مؤمتر املندوبني املفوضني؛ يف القمة العاملية جملتمع املعلومات،
لومات، أنشطة االحتاد الداعمة لتنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املع يف وأصحاب املصلحة اآلخرينتشجيع مشاركة األعضاء  7

 ،االقتضاء حسب
 واهليئات األكادميية يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبني

جملتمع املعلومات اليت  بتقييم القمة العامليةقاعدة البيانات اخلاصة  يف تنفيذ نواتج القمة، واملسامهة يف                    إىل املشاركة الفع الة 1
عين بالقمة وتعزيز أنشطة فريق العمل امل يف ، واملشاركة بشكل فعالوجوائز مشروعات القمة العاملية جملتمع املعلومات يديرها االحتاد

 املعلومات؛                    تكي ف االحتاد مع جمتمع
ة العاملية جملتمع الشامل للجمعية العامة لألمم املتحدة لتنفيذ نواتج القم العملية التحضريية لالستعراض يف                    إىل املشاركة الفع الة 2

 الرفيع دثحلاهذا الصدد ونواتج  يف                                                                               املعلومات، وفقا  لقواعد اجلمعية العامة لألمم املتحدة وإجراءاهتا، وتعزيز أنشطة االحتاد
 ؛WSIS+10 املستوى

 2015 ملا بعد ة بني عملية القمة العاملية جملتمع املعلومات وبرنامج التنميةدعم حتقيق أوجه التآزر والروابط املؤسسية الالزم 3
 ملواصلة تعزيز أ ر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على التنمية املستدامة؛
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 ةللصندوق االستئماين اخلاص الذي أنشأه االحتاد لدعم األنشطة املرتبطة بتنفيذ نواتج القمتقدمي مسامهات طوعية إىل  4
 ؛املعلومات العاملية جملتمع

 اليت املعلومات تمعجمل العاملية القمة بتقييم اخلاصة العمومية البيانات قاعدة يف أنشطتهم عن باملعلومات اإلسهام مواصلةإىل  5
 ؛لالتصاالت الدويل االحتاد يديرها

 مبادرة باعتبارها معها الو يق والتعاون التنمية ألغراض واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بقياس املعنية الشراكة يف املسامهة 6
 سيما ال جودهتا،و  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ومؤشرات بيانات تيسر حتسني أجل من املتعددين املصلحة ألصحاب دولية
 ،النامية البلدان يف

 يقرر اإلعراب
مع االحتاد الدويل   يقالو  مرحليت القمة، بالتعاون عن جزيل شكره وعميق امتنانه إىل حكوميت سويسرا وتونإ الستضافتهما 1

وغريها من  األونكتاد() ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (اليونسكو) لالتصاالت ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والاقافة
 ؛الصلة وكاالت األمم املتحدة ذات

 اليونسكو همع تنظيمه يف وشاركت واستضافته بتنسيقه االحتاد قام الذي (WSIS+10) املستوى الرفيع للحدث تقديره عن 2
 .متحدةال لألمم أخرى وكاالت فيه وشاركت واألونكتاد، مائياإلن متحدةال األمم وبرنامج
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 144القـرار 
 توفير نموذج لالتفاقات المبرمة مع البلدان المضيفة

 ات االتحاد وجمعياته خارج جنيفقبل  قد مؤتمر 

 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )
 إذ يذكر

 :                              اد ومجعياته واجتماعاته وخصوصا  باألحكام ذات الصلة من القواعد العامة ملؤمترات االحت أ ( 
 ؛داعية حال وجود حكومة يف من الفصل األول من هذه القواعد فيما يتعلق بعقد املؤمترات واجلمعيات 3و 2و 1األقسام  -
 بإنشاء اللجان. املتعلق من هذه القواعد من الفصل الااين 12القسم و  -
 سيما الو  من اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت املتعلقة بواجبات ومسؤوليات األمانة العامة 5باألحكام ذات الصلة من املادة  ب(
 اء؛االقتض الذي ينص على أن يؤمن األمني العام أعمال األمانة ملؤمترات االحتاد بالتعاون مع احلكومة الداعية حسب 97الرقم 
مترات عقد بعض املؤ  يف اعتباره أن هناك مزايا يف الذي يضع ( ملؤمتر املندوبني املفوضني1994)كيوتو،  5بالقرار  ج(

 بلدان أخرى غري البلد الذي يوجد فيه مقر االحتاد؛ يف واالجتماعات
( الذي يقرر أال تقبل الدعوات إىل عقد مؤمترات االحتاد ومجعياته خارج جنيف إال إذا قبلت 1994)كيوتو،  5بالقرار  د (

 النفقات اإلضافية املرتتبة على ذلك؛                         احلكومة الداعية أن تتحم ل
( الذي يقرر أال تقبل الدعوات إىل عقد مؤمترات التنمية واجتماعات جلان الدراسات التابعة 1994)كيوتو،  5بالقرار  ( ه

دون ب للقطاعات خارج جنيف إال إذا وفرت احلكومة على األقل أماكن مناسبة جاهزة لالستعمال مع األ اث والتجهيزات الالزمة
 ؛ذلك حالة طلبها يف هيزات باجملان                               ت لزم احلكومة الداعية بتقدمي التج ال حيي 1، باستاناء البلدان الناميةمقابل
 اإلعاقة ووذ األشخاص االعتبار يف يؤخذ أنتقرر فيه ( ملؤمتر املندوبني املفوضني الذي 2010)غواداالخارا،  175بالقرار  ( و

 ،عمل من لالتصاالت الدويل االحتاد به يقوم فيما
  

_______________ 
 ية.ل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا  1
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 اعتباره يف وإذ يضع
                                                                                         أن مؤمترات االحتاد ومجعياته تتسم بأمهية بالغة نظرا  للصالحيات املمنوحة هلا والتبعات النامجة عنها؛ أ ( 

 ة؛اإلعاق ذوي األشخاص مشاركة من حتد اليت احلواجز إزالة املهم منأنه  ب(
 ذوو األشخاصو  ةاإلعاق ذوو األشخاص منهما يستفيد األمهية، بالغيت أداتني      ميا الن  النصي والعرض الشبكي       البي      أن   ج(

 ؛احملددة االحتياجات
من االتفاقية، وبعد  3و 1                                                                                أن مكان وتاريخ انعقاد مؤمترات االحتاد ومجعياته يتم حتديدمها بالضبط وفقا  ألحكام املادتني  ( د

 التشاور مع احلكومة الداعية؛
 عادة؛ لعقد مؤمترات االحتاد ومجعياته خارج جنيف هو قرار يتخذه اجمللإأن قرار قبول دعوة  ( ه
                                                                                                  أن التحضريات للمؤمترات واجلمعيات يتطلب قدرا  هائال  من العمل يتضمن جتهيزات وتسهيالت متنوعة فضال  عن ختطيط  ( و

 اجلمعيات؛ لسلإ للمؤمترات أو                                                                          اخلدمات اللوجستية وتنظيمها قبل املؤمترات أو اجلمعيات بوقت كاف  من أجل التسيري ا
أن األمانة العامة حتدد شروط ومتطلبات املؤمترات أو اجلمعيات ضمن اتفاقات البلد املضيف وامللحقات املرفقة هبا ذات  ( ز

 الصلة عند وجود حكومة داعية،
 اعتباره مع ذلك يف وإذ يضع

ؤمترات واجلمعيات فحسب فيما بني امل ال                    تبني  اختالفات ملموسة أن اخلربة املاضية واحلالية تابت أن اتفاقات البلد املضيف أ ( 
                                 بل فيما بني البلدان املضيفة أيضا ؛

                                                                                                          أن اتفاقات البلدان املضيفة وملحقاهتا تطلب من احلكومة املضيفة توفري املوارد املالية فضال  عن املوارد البشرية الالزمة  ب(
 التحضريية؛ لألعمال

 ة على احلكومات الداعية ختتلف عادة عن التسهيالت املقدمة للمؤمترات واجلمعيات اليت ينظمها االحتادأن املتطلبات الواقع ج(
 جنيف مما يؤدي إىل جهود ونفقات إضافية؛ يف
أن الشروط املرتبطة باتفاقات البلد املضيف وملحقاهتا هلا انعكاس مباشر على اختاذ حكومة ما لقرارها لدعوة واستضافة  د (
 ت االحتاد ومجعياته؛مؤمترا
أن إتاحة نصوص اتفاقات البلدان املضيفة وملحقاهتا قبل عقد مؤمتر أو مجعية مبدة كافية لن يزيد الشفافية فحسب بل  ( ه

 مجعية؛                                                                                      سيمكن االحتاد أيضا  من قبول الدعوة ويساعد احلكومات على اختاذ القرار للدعوة إىل عقد مؤمتر أو
     يال             ن وقتا  طو الوقت الراه يف النص الكامل التفاقات البلدان املضيفة وملحقاهتا يتطلب يف أن وضع اللمسات األخرية و (
لبات                                                                    الستكمال إجراءاهتا الداخلية فحسب بل أيضا  للوفاء جبميع االلتزامات واملتط ال                                     يرتك وقتا  حمدودا  جدا  للحكومة املضيفة مما

 أعاله، النصوص املذكورة يف املتضمنة
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 وإذ يعرتف
 بالسيادة الوطنية والقوانني الوطنية املختلفة للدول األعضاء،

 يقـرر
ع مراعاة احتياجات م أن يتم توفري مناذج التفاقات البلد املضيف وملحقاهتا تتضمن املتطلبات املتعلقة بالبنية التحتية األساسية

شبكي                                       مليسورة النفاذ، وترتيبات مرافق البي  المبا فيها املرافق ا واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة ةاإلعاق يذو  األشخاص
 12                                                                                       ذلك نصوص العرض النصي( لدى عقد مؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته وفقا  ملا ينص  عليه القسم يف والعرض النصي )مبا

قبل  والتقنية، اليةامل القيود مراعاة مع ،واجتماعاته ومجعياته االحتاد ملؤمترات العامة القواعد من "إنشاء اللجان" من الفصل الااين
استضافة مؤمتر  يف التاريخ املقرتح لعقد أي مؤمتر أو مجعية من أجل تسهيل مهمة الدول األعضاء الراغبة سنتني على األقل من
 حمددة، أو مجعية مبوجب شروط

 يكلف األمني العام
نية التحتية األساسية لكل من املتطلبات املتعلقة بالببتحضري منوذج لالتفاق الذي يربم مع البلد املضيف وملحقاته اليت تتض 1

 عية؛اجلم مؤمتر ومجعية من مؤمترات االحتاد ومجعياته قبل سنتني على األقل من التاريخ املقرتح لعقد املؤمتر أو
 االقتضاء؛ ملناسبة عنداالتفاق الذي يربم مع البلد املضيف وملحقاته للنظر فيه واعتماد التدابري ابأن يقدم إىل اجمللإ منوذج  2
بنية التحتية مع البلد املضيف وملحقاته اليت تتضمن املتطلبات املتعلقة بالاملربم بأن يقدم إىل الدول األعضاء منوذج االتفاق  3

 اجلمعية، األساسية، قبل اختاذ قرار بشأن اختيار البلد املضيف للمؤمتر أو
 يكلف اجمللإ

وترتيبات ة املربم مع البلد املضيف وملحقاته اليت تتضمن املتطلبات املتعلقة بالبنية التحتية األساسيمبراجعة واعتماد منوذج االتفاق 
مجعياته،  وألكل مؤمتر أو مجعية من مؤمترات االحتاد نصوص العرض النصي( ذلك  يف مبا                                 مرافق البي  الشبكي والعرض النصي )

 النموذج. للمجلإ تلي إتاحة ذلكأول دورة  يف وذلك
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MOD  

 (2014، بوسان          املراج ع يف) 146القـرار 
        دوريا   لوائح االتصاالت الدولية استعراض ومراجعة

 (،2014، بوسانإن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )
         إذ يذك ر

 ؛(WCIT) املؤمترات العاملية لالتصاالت الدولية، بشأن من دستور االحتاد 25باملادة  أ ( 
 ؛األخرى واجلمعيات املؤمتراتمن اتفاقية االحتاد، بشأن  3 املادةمن  48بالرقم  ب(
 للوائح الدوري بشأن "االستعراض ،للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية( 2012)ديب،  4القرار من  (هيدرك  إذبفقرة  ج(

تتطلب إجراء  مبادئ توجيهية رفيعة املستوى ينبغي أالالدولية" واليت تفيد بأن "لوائح االتصاالت الدولية تتضمن  االتصاالت
تعديالت على فرتات زمنية متقاربة، إال أن طبيعة قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سريع احلركة قد تقتضي 

 دورية"، استعراضها بصورة
 يقرر

 مثاين سنوات؛ مرة كل                                              االستعراض الدوري للوائح االتصاالت الدولية عادة  أن جيري  1
 مطلع السنة، يف أن تبدأ يف ، ويفضل2017عام  يف لوائح االتصاالت الدوليةاستعراض عملية تبدأ أن  2

 يكلف األمني العام
                                               ملراجعة هذه اللوائح، وت فتح أبوابه للدول األعضاء  (EG ITR)بالدعوة الجتماع فريق خرباء معين بلوائح االتصاالت الدولية  1

 عمله؛ اختصاصات هذا الفريق وأساليباالحتاد االحتاد وحيدد جملإ  يف وأعضاء القطاعات
                                كي ينظر فيه وينشره ويقدمه الحقا    2018دورته لعام  يف بتقدمي تقرير فريق اخلرباء املعين بلوائح االتصاالت الدولية إىل اجمللإ 2
 ،2018مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  إىل

 يكلف اجمللإ
 ؛وأساليب عمله اختصاصات فريق اخلرباء املعين بلوائح االتصاالت الدوليةبتحديد  1
وتقدميه إىل مؤمتر املندوبني املفوضني  2018دورته لعام  يف بدراسة تقرير فريق اخلرباء املعين بلوائح االتصاالت الدولية 2

                       عا  مبالحظات اجمللإ بشأنه،مشفو  2018 لعام
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 يكلف مديري املكاتب
االتصاالت  االستعراض املقبل للوائح يف الصلة، ذي االستشاري الفريقجمال اختصاصه، ومبشورة من  يف باملسامهة، كل 1

 هو األقرب صلة بلوائح االتصاالت الدولية؛ (ITU-T)باالحتاد                                           الدولية، علما  بأن عمل قطاع تقييإ االتصاالت 
 بتقدمي نتائج أعماهلم إىل فريق اخلرباء املعين بلوائح االتصاالت الدولية؛ 2
                                     وفقا  للقائمة اليت وضعتها األمم املتحدة       منوا  وأقل البلدان  1النامية، حسب املوارد املتاحة، إىل البلدان منحتقدمي  يف بالنظر 3

 فريق اخلرباء، يف من أجل توسيع مشاركتها
 وأعضاء القطاعاتيدعو الدول األعضاء 

 الدولية، تاستعراض لوائح االتصاالبلوائح االتصاالت الدولية، من أجل  فريق اخلرباء املعين أعمال يف واملسامهة إىل املشاركة
 2018 لعام املندوبني املفوضني مؤمتريدعو 

يلزم من  مااذ استعراض لوائح االتصاالت الدولية واخت، من أجل تقرير فريق اخلرباء املعين بلوائح االتصاالت الدولية يف إىل النظر
 االقتضاء. ، حسبإجراءات

 

_______________ 
 ة.                                                                                                    ا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليتشمل أقل البلدان منو  1
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 150 القـرار
 2010-2013الموافقة  ل  حسابات االتحاد للسنوات 

 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )

 اعتباره يف إذ يضع
 من دستور االحتاد الدويل لالتصاالت؛ 53 الرقم أ ( 

املقدم من اجمللإ إىل مؤمتر املندوبني املفوضني واملتعلق باإلدارة املالية لالحتاد  PP-14/65 الو يقة يف التقرير الوارد ب(
 (،PP-14/150هلذا املؤمتر )الو يقة  اإلدارة والتنظيم، والتقرير الصادر عن جلنة 2010-2013 للسنوات

 يقـرر
 .2010-2013 املوافقة بصفة هنائية على حسابات االحتاد للسنوات
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 151القـرار 
 حاد الدولي لالتصاالتاالت في تنفيذ اإلدارة  ل  أساس النتائ 

 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )
 اعتباره يف يضعإذ 

داف االحتاد حتقيق أه يف ( هلذا املؤمتر الذي يشري إىل أنه من املمكن قياس التقدم احملرز2014بوسان،           املراج ع يف) 72 القرار أ ( 
خالل  طالع هبابني اخلطط االسرتاتيجية واملالية والتشغيلية اليت حتدد األنشطة املخطط االضعملية التنسيق عن طريق              وحتسينه كاريا  

 ؛هذه اخلطط فرتة
حتسني  ةواصل( ملؤمتر املندوبني املفوضني الذي يكلف األمني العام كذلك مب2010غواداالخارا،           املراج ع يف) 151 لقرارا ( 

عرض ذلك  يف ، مبا(RBM)واإلدارة على أساس النتائج  (RBB) املتعلقة بالتنفيذ الكامل للميزنة على أساس النتائج املنهجيات
 ،السنتني ميزانيات

 وإذ يعرتف
سيؤدي إىل  التايلوى ستاملإىل االحتاد  يف واإلدارة وعلى أساس النتائج تنفيذ عملية امليزنة على أساس النتائج انتقالن بأ أ ( 

 فاهيمالاقافة وتعريف املوظفني على مجيع املستويات مب يف مواجهة حتديات واختاذ خطوات منها ضرورة إحداث تغيري كبري
 ؛اإلدارة على أساس النتائجومصطلحات 

تنفيذ اإلدارة على أساس "بعنوان  2004 عام يف تقرير هلا صدر يف قد ذكرتلدى األمم املتحدة بأن وحدة التفتيش املشرتكة  ب(
أن إحدى اخلطوات اجلوهرية لتحقيق اإلدارة على أساس النتائج هي صياغة اسرتاتيجية شاملة  "منظمات األمم املتحدة يف النتائج

 النتائج(؛ حتسني األداء )حتقيق يف هتدف إىل تغيري طريقة عمل الوكاالت ويتمال توجهها املركزي
سلطات وحتقيق املساءلة؛ م وتفويض البأن وحدة التفتيش املشرتكة حددت عملية التخطيط والربجمة وامليزنة واملتابعة والتقيي ج(

 النتائج، وكذلك أداء املوظفني وإدارة العقود، كدعائم رئيسية لتطوير نظام متني لإلدارة على أساس
 يشدد علىوإذ 

لوية النتائج هو ضمان توفري املوارد الكافية لألنشطة اليت تتمتع بأو  أساس على النتائج واإلدارة أساس أن الغرض من امليزنة على
 هلا، عالية من أجل حتقيق النتائج املخطط
 ومديري املكاتب الاال ة يقرر أن يكلف األمني العام

، (RBM) تائجالنأساس واإلدارة على  (RBB) النتائج أساس علىمبواصلة حتسني املنهجيات املتصلة بالتنفيذ الكامل للميزنة  1
 مستمر؛على أساس السنتني ميزانيات عرض  يف ذلك حتسينات يف مبا
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طط االسرتاتيجية بني اخل والتنسيقمبواصلة وضع إطار شامل لنتائج االحتاد من أجل دعم تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية  2
 واملالية والتشغيلية؛

 ؛االحتاد باستحداث إطار شامل لرصد وتقييم األداء لدعم إطار نتائج 3
سياق اإلدارة على أساس النتائج لضمان استخدام مسامهات  يف بزيادة إدماج إطار إدارة املخاطر على مستوى االحتاد 4

 الدول األعضاء أفضل استخدام،
 يكلف اجمللإ

م للميزنة على أساس املالئالتنفيذ مواصلة التطوير و استعراض التدابري املقرتحة واختاذ اإلجراءات املالئمة لكفالة واصلة مب 1
 ؛االحتاد يف (RBM)واإلدارة على أساس النتائج  (RBB) النتائج

 التايل. كل دورة من دوراته الالحقة وتقدمي تقرير عن ذلك إىل مؤمتر املندوبني املفوضني يف مبتابعة تنفيذ هذا القرار 2
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 152 رارـالق
 مسا مة أ ضاء القطا اتيتعلق ب فيمامتابعة الدارة و اإلتحسين 

 تحمل نفقات االتحاد في والمنتسبين

 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )
 اعتباره يف إذ يضع

 ذتنفي بفضل األوضاع يف حتسني ىلإ يشري الذي ،C11/21 الو يقة يف الواردجملإ االحتاد  إىل املرفوع العام األمني تقرير أ ( 
ة عند                                      نفإ الوقت أيضا  إمكانية التحلي باملرون يف ويطلبملؤمتر املندوبني املفوضني ( 2010ا، غواداالخار           املراج ع يف) 152 القرار

 القرار؛ذلك من  "يقرر"من قسم  6 الفقرة يف تناول التقيد باآلجال الصارمة احملددة
املرونة الالزمة ، على منح األمني العام C11/120من الو يقة  7.4الفقرة  يف ، كما ورد2011دورته لعام  يف أن اجمللإ وافق ب(

وأن احملرز، عن التقدم  2012دورته لعام  يف إىل اجمللإ                                      القرار على أن يرفع األمني العام تقريرا  ذلك يتعلق بتنفيذ  ملدة عام واحد فيما
 ،ة هذه املرونة لسنة إضافيةمدد منحمن دوراته الالحقة دورة كل  يف اجمللإ

 اعتباره كذلك يف وإذ يضع
 2013دورته لعام  ويف C12/10الو يقة  يف 2012دورته لعام  يف                                                    التقارير اليت قدمها األمني العام بناء  على ذلك إىل اجمللإ

 ،C14/14الو يقة  يف 2014دورته لعام  ويف C13/14 الو يقة يف
               وإذ حييط علما  

مل نفقات خيص حت من اتفاقية االحتاد بشأن التزامات الدول األعضاء وأعضاء القطاعات والكيانات األخرى فيما 33 بأحكام املادة
 املشاركة، االحتاد واآل ار املالية املرتتبة على نقض

                   وإذ حييط علما  كذلك
الذي يخ ة فرتة ستة أشهر بعد التار هناي يف نقض املشاركةيسري مفعول من االتفاقية لكي  240 على الرقمأدخلت بالتعديالت اليت 

 املذكور،                                    يتلقى فيه األمني العام تبليغا  بالنقض
 وإذ يدرك

 اخلاص؛ سرعة حركة األسواق والواقع املايل الذي تواجهه كيانات القطاع أ ( 
 االحتاد؛ أعمال يف مثينةيقدمونه من مسامهات                                                                      ضرورة احلفاظ على أعضاء القطاعات واملنتسبني واجتذاب املزيد منهم، نظرا  ملا ب(
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اد على املسائل املالية املتعلقة بأعضاء القطاعات واملنتسبني من جانب االحتحتسني املتابعة واإلشراف احلاجة إىل ضمان  ج(
 االحتاد؛ مالية يف والدول األعضاء، وذلك من أجل ضمان املزيد من االستقرار

كي تكون مرنة ل ينبغي تعديلهاقواعد وإجراءات اإلشراف على املسائل املالية املتعلقة بأعضاء القطاعات واملنتسبني  أن ( د
 تام، بشكل للتنفيذالة، وبالتايل قابلة      وفع  

 وإذ يدرك كذلك
فيما يتعلق باسرتداد  ،(2010 ارا،غواداالخ          املراج ع يف) 152 تطبيق القرار يف العاماجمللإ املرونة الالزمة لألمني أنه نتج عن منح 

 كبري  واخنفاض التحصيل معدل يف حتسن احليازة، حاالت يف اخلاصة واألحكام والشروط الدفع شروطبشأن  والتفاوض املتأخرات
 واملنتسبني، القطاعات أعضاء مديونية يف

 يقـرر
 مقابل؛                    املنتسبني إداريا  دونأمساء وعناوين أعضاء القطاعات أو  يف                          أن ت عاجل التغيريات البسيطة 1
حالة االندماج بني أعضاء القطاعات أو املنتسبني من نفإ القطاع املبلغ عنه حسب  يف من االتفاقية 240 عدم تطبيق الرقم 2

 نيرتتب إلزام عضو القطاع أو املنتسب نتيجة االندماج بسداد أكار من مسامهة واحدة ع ال األصول إىل األمني العام، وبالتايل
 املعين؛ أعمال القطاع يف مشاركته

                                                                                                       أن يقوم كل عضو قطاع أو منتسب جديد بدفع مسامهة مقدما  عن سنة انضمامه أو قبول عضويته، حتسب اعتبارا  من أول  3
 يوم من شهر انضمامه أو قبوله، حسب احلالة؛

 عام؛ سبتمرب من كل 15 موعد أقصاه ويف      دما  أن تعد فواتري املسامهات السنوية ألعضاء القطاعات أو املنتسبني احلاليني مق 4
 عام؛ مارس من كل 31                                                                                  أن تكون املسامهات السنوية ألعضاء القطاعات أو املنتسبني احلاليني مستحقة الدفع اعتبارا  من 5
تة أشهر سعد بحالة عضو القطاع أو املنتسب،  يف أعمال االحتاد يف تعليق املشاركةينبغي حالة التأخر عن الدفع،  يف أنه 6
 يكن مثة جدول للسداد جرى التفاوض بشأنه واملوافقة عليه، فينبغي وإذا ملمن تاريخ استحقاق املسامهة السنوية،        يوما (  180)

 ؛املشاركة من تاريخ استالم التبليغ بتعليق       يوما (  90استبعاد عضو القطاع أو املنتسب بسبب عدم الدفع بعد  ال ة أشهر )
من  6 تطبيق الفقرة يف العام املرونةأن يكون لألمني                                                               أنه، بغية احلفاظ على األعضاء واسرتداد الديون املستحقة سابقا ، جيوز  7
 هذا القرار والتفاوض على خطط السداد مع أعضاء القطاعات واملنتسبني؛ يف "يقرر"
 العضوية؛ الشروط العادية وبعد دفع مسامهات االحتاد مبوجب يف أنه جيوز إعادة قبول أعضاء القطاعات واملنتسبني 8
 عضو القطاع أو املنتسب بأي صعوبات قد تنشأ )مال عدم الدفع أو إعادة          صد قت على                              تبل غ فورا  الدولة العضو اليت أن  9

 اجلديد(،                                           الربيد نظرا  لعدم توفر معلومات بشأن العنوان
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 يكلف األمني العام
ي صعوبات                                                     إىل اجمللإ ي علمه بتنفيذ هذا القرار، مسلطا  الضوء على أ مبواصلة رفع تقارير، كاتباملبأن يقوم، بالتشاور مع مديري 

 ،االقتضاء قد تنشأ واقرتاح املزيد من التحسينات، حسب
 يكلف اجمللإ

 القرار، باختاذ التدابري املالئمة لتسهيل تنفيذ هذا
 يدعو الدول األعضاء

شراف على متابعة املسائل املالية املتصلة بأعضاء القطاعات واملنتسبني واإل يف بفعالية حسب االقتضاء املشاركة يف االستمرارإىل 
 املسائل. هذه
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 154لقـرار ا
  ل  قدم المساواة االتحاد في استعمال اللغات الرسمية الست

 ،(2014بوسان، الدويل لالتصاالت )إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد 
      يذك ر إذ

 بشأن التعددية اللغوية؛لجمعية العامة لألمم املتحدة، ل 67/292بالقرار  ( أ 

 ( ملؤمتر املندوبني املفوضني؛2010غواداالخارا،           املراج ع يف) 154 القرارب (ب
 ؤمتر املندوبني املفوضني؛مل( 2002 )مراكش، 115 قرارالب (ج
 ؛ملؤمتر املندوبني املفوضني( 1998 )مينيابوليإ، 104 قرارالب (د 
 ؛املندوبني املفوضني ( ملؤمتر2010 غواداالخارا،          املراج ع يف) 66 بالقرار ( ه
 ؛املندوبني املفوضني ( ملؤمتر2010 غواداالخارا،          املراج ع يف) 165بالقرار  ( و
 ،املندوبني املفوضني ملؤمتر( 2010 غواداالخارا،          املراج ع يف) 168بالقرار  ( ز

 وإذ يؤكد من جديد
        املراج ع ) 154و( 2002 ،)مراكش 115 القرارين يف سداجملمعاملة اللغات الرمسية الست  يف املبدأ األساسي للمساواة

 املساواة، بشأن استعمال اللغات الست على قدم ،(2010 غواداالخارا، يف
 وإذ يالحظ بارتياح وتقدير

 2005 يناير 1            اعتبارا  من ملؤمتر املندوبني املفوضني (2002 )مراكش، 115 قراراليت اختذت حىت اآلن لتنفيذ الاخلطوات  أ ( 
 ؛(2010 غواداالخارا،          املراج ع يف) 154 والقرار
 ؛والوفورات الكفاءات يف حتسنجنم عنه من  ما( و 1998 )مينيابوليإ، 104 قرارتنفيذ ال يف النجاح يف احملرزالتقدم  ب(
 لوحتقيق احلد األماتنسيق أساليب العمل فيما يتعلق ب (2010 غواداالخارا،          املراج ع يف) 154تنفيذ القرار  يف التقدم احملرز (ج
زية اللغات الست والتوحيد اللغوي لقواعد البيانات اللغوية اخلاصة بالتعاريف واملصطلحات وحتقيق مرك يف مستويات التوظيف يف

 وظائف التحرير؛
 ،(IAMLADP)السنوي الدويل املعين برتتيبات اللغات والو ائق واملنشورات االجتماع  يف مشاركة االحتاد ( د

 وإذ يدرك
االحتاد بشأن املواضيع  يف                                              عمل االحتاد وهي تتيح فهما  مشرتكا  بني مجيع األعضاء يف                                       أن الرتمجة التحريرية متال عنصرا  أساسيا   أ ( 

 اهلامة قيد املناقشة؛
  



230 

 

إىل منظومة  األمر الذي يقتضيه الطابع العاملي للمنظمات اليت تنتمي ،وحتسينه اخلدمات يف تعدد اللغاتأمهية احلفاظ على  (ب
 املتحدة منظومة األمم يف تعدد اللغاتنادى به تقرير وحدة التفتيش املشرتكة لدى األمم املتحدة عن  مااألمم املتحدة، ك

 (؛JIU/REP/2002/11 )الو يقة
ميكن، ألسباب شىت، أن  ال التحول إىل ست لغات فإن(، 2002 )مراكش، 115 قرارتنفيذ ال يف كان النجاح ماهه منأ (ج

 الكامل؛                                      مناص من "فرتة انتقالية" متهيدا  للتنفيذ ال يتحقق بني عشية وضحاها، وأن
و تنفيذ توصيات األمانة حنالعمل الذي حققته واملعين باللغات من أعمال، وكذلك جمللإ االحتاد أجنزه فريق العمل التابع  ما د (

 يفاخلاصة بالتعار يتعلق بتوحيد قواعد البيانات اللغوية  ما          ، وخصوصا  2009 عامدورته ل يف وافق عليها اجمللإ اليتفريق العمل 
سية وكذلك توحيد والرو اللغات العربية والصينية  يف وتكامل قواعد بيانات املصطلحات التحرير، وظائف ومركزيةواملصطلحات 
 أقسام اللغات الست، يف إجراءات العمل

 وإذ يدرك كذلك
 يواجهه االحتاد من القيود املفروضة على امليزانية، ما

 يقـرر
الشفوية والرتمجة لرتمجة ااالحتاد على قدم املساواة وتوفري  يف لضمان استعمال اللغات الرمسية الستكل التدابري الالزمة مواصلة اختاذ  

تستدعي  ال االحتاد )مال أعمال فرق العمل واملؤمترات اإلقليمية( قد يف على الرغم من أن بعض األعمال االحتاد،التحريرية لو ائق 
 كلها، استعمال اللغات الست

 يكلف األمني العام بالتعاون الو يق مع مديري املكاتب
                   ، اعتبارا  من دورة (CWG-LANG) ع للمجلإ واملعين باللغات                                                     بأن يقد م تقريرا  سنويا  إىل اجمللإ وإىل فريق العمل التاب

 يتضمن: ،2015 عام
 مع مراعاة التباينات 2010 االحتاد منذ عام يف نفقات الرتمجة التحريرية للو ائق إىل اللغات الرمسية الستتطور ميزانية  -

 حجم خدمات الرتمجة التحريرية كل عام؛ يف
تكاليف  عناملرجعية دراسات الاملنظمات الدولية األخرى داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها و اإلجراءات اليت اعتمدهتا  -

 الرتمجة التحريرية فيها؛
ومقارنتها بتطور  ذا القرارهل         تنفيذا   التكاليفتقليص لزيادة الكفاءة و  ةاملبادرات اليت طبقتها األمانة العامة واملكاتب الاال  -

 ؛2010 امليزانية منذ عام
 ؛ومزاياها وعيوهبافيما خيص الرتمجة التحريرية، اليت ميكن أن يعتمدها االحتاد البديلة اإلجراءات  -
 ،والشفويةفيما خيص الرتمجة التحريرية  2014دورته لعام  يف تنفيذ التدابري واملبادئ اليت اعتمدها اجمللإ يف التقدم -
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           يكل ف اجمللإ
 ميزانية يف        والن سخ التحريرية مجةالرت  نفقات تقليص بغية التحريرية، الرتمجة خيص فيما بديلة إلجراءات االحتاد تطبيق بتحليل 1

 التصاالتل التقنية للمصطلحات الصحيح واالستخدام احلايل الرتمجة جودة مستوى على ذاته اآلن يف واحلفاظ االحتاد،
 حتسينهما؛ أو
، 2014 دورته لعام يف مدها اجمللإاعت الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية اليتخلدمات        احملد  ة والتدابري املبادئ بتحليل تطبيق  2
لتنفيذ الكامل النهائي ل دفاهل اعتباره يف        واضعا  احلسبان القيود املالية،  يف         ، آخذا  ذلك من خالل استخدام املؤشرات املناسبة يف مبا

 املساواة؛ على قدم اللغات الرمسية الست ملعاملة
              ، ومنها ماال :ومتابعتها املالئمة التشغيليةالتدابري  باختاذ 3
 التآزر؛ االحتاد بغية إزالة أي ازدواج وحتقيق يف استعراض خدمات الو ائق واملنشوراتمواصلة  -
 تسهيل تقدمي خدمات لغوية تتسم باجلودة العالية والكفاءة )الرتمجة الشفوية والو ائق واملنشورات ومواد إعالم اجلمهور( -

 ؛                                         واحد، وذلك دعما  للغايات االسرتاتيجية لالحتاد آن يف باللغات الست الوقت املناسب يف
الوقت نفسه ضمان نوعية  ويف ،اخلارجي والتعاقد املوظفون الدائمون واملؤقتون فيهم ناملستويات املالى من املوظفني، مبدعم  -

 ؛الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية يف عالية
             ورات، آخذا  األنشطة املتعلقة باللغات واملنش يف لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتفيذ أفضل وأكفأ استخدام مواصلة تن -

 ؛وأفضل املمارسات االعتبار التجربة اليت اكتسبتها منظمات دولية أخرى يف
الكفيلة بتخفيض طول الو ائق وحجمها )حتديد عدد الصفحات، املمكنة التدابري مواصلة استكشاف وتنفيذ مجيع  -

 ت مراعية للبيئة،وحتقيق اجتماعا ملحقات أو ميكن النفاذ إليها عرب وصالت إلكرتونية( يف تنفيذية، مواد ترفق ملخصات
بال بأي حال ال                                                                                     يكون مربرا ، دون النيل من نوعية وحمتوى الو ائق الواجب ترمجتها أو نشرها، ودون أن يغرب عن حياما

 املتحدة؛ نظومة األممملالتعددية اللغوية هلدف ضرورة االمتاال 
املوقع  يف                                                                                                      القيام كأمر ذي أولوية باختاذ التدابري الضرورية، قدر املستطاع عمليا ، الستعمال اللغات الست على قدم املساواة -

 وقع؛اإللكرتوين لالحتاد من حيي تعدد لغات احملتوى وسهولة استعمال امل
 األعمال اليت تقوم هبا أمانة االحتاد بشأن: برصد 4
 الغرض؛ اجمللإ، باستخدام االعتمادات اليت خصصت بالفعل هلذااليت أقرها املصطلحات باللغة العربية استكمال مشاريع  -
الئمة للحفاظ على التدابري املنظام مركزي، واختاذ  يف دمج كل قواعد البيانات القائمة واليت تتضمن التعاريف واملصطلحات -

 ؛وحتدياه هذا النظام وتوسيعه
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استكمال قاعدة بيانات االحتاد اخلاصة مبصطلحات وتعاريف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتشديد  -
 مصطلحاهتا؛ يف سيما العربية، اليت يستمر النقص ال بوجه خاص على كل لغة وعلى مجيع اللغات،

 كل لغة؛ يف مبتطلباهتا لوفاءل واألدوات الضروريةاملؤهلني  يلزمها من املوظفني مبا أقسام اللغات الست يدتزو  -
 إعالم اجلمهور، باستعمال لغات االحتاد الست مجيعها، بسبل شىت منها نشر جملة يف أعماله وفعاليةتعزيز صورة االحتاد  -

ق ة الويب وتنظيم البي على اإلنرتنت وأرشفة التسجيالت وإصدار و ائأخبار االحتاد واستحداث مواقع لالحتاد على شبك
 ذلك؛ شابه والنشرات اإلعالمية اإللكرتونية، وما االحتاد تليكوم أحداث ذلك اإلعالن عن يف تستهدف إعالم اجلمهور، مبا

 القرار؛ نفيذ هذا             اجمللإ علما  بت حيرز من تقدم وإحاطة ماواملعين باللغات، لكي يرصد للمجلإ فريق العمل التابع بإبقاء  5
 الو ائق الصادرة واملرتمجة، بالتعاون مع األفرقة االستشارية للقطاعات؛ يف باستعراض أنواع املواد املقرر إدراجها 6
 مترات واجلمعيات؛للمؤ  سيما ال تدابري ختفيض تكاليف وحجم الو ائق، دون املساس باجلودة، كبند قائم، يف مبواصلة النظر 7
 ،القرار إىل مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل عن تنفيذ هذا برفع تقرير 8

 القطاعات وأعضاء األعضاء الدول يدعو
 وشرائها، زيلهابتن وتقوم واملنشورات الو ائق من املقابلة املختلفة اللغوية النسخ اللغوية اجملتمعاتتستخدم  أنإىل احلرص على  1

 ؛التكلفة حيي من الفعالية وحتقيق منها استفادهتا تعظيم بغية
 ممكن.    حد  ى وأن حتد من حجمها وكميتها إىل أقص          بوقت كاف  أن تتقدم مبسامهاهتا ومدخالهتا قبل بدء املؤمترات واجلمعيات إىل  2
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 157القـرار 
 االتحاد الدولي لالتصاالت في تع ي  وظيفة تنفيذ الم اريع

 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )
       يذ كرإذ 

شري إىل مسؤولية االحتاد املزدوجة بصفته وكالة متخصصة لألمم املتحدة وبصفته وكالة الذي يمن دستور االحتاد  118 الرقمب أ ( 
يل تنمية املتحدة أو مبوجب ترتيبات التمويل األخرى، وذلك لتسه إطار املنظومة اإلمنائية لألمم يف منفذة تقوم بتنفيذ املشاريع

 التقنيني؛ اعدةواملس التعاون أنشطة من وينسقه وينظمه يقدمه مبا وحتسينها، /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت
 من ريهغ ويف اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج يف االحتاد مشاركة حولهلذا املؤمتر ( 2014بوسان،           املراج ع يف) 135 بالقرار (ب

 درجات أقصى ضمانل الالزمة اإلجراءات مجيع باختاذ االحتاد جملإ كلف  قد أخرى، متويل ترتيبات ويف املتحدة األمم منظومة برامج
 األخرى؛ التمويل ترتيبات ويف اإلمنائي املتحدة األمم برنامج أنشطة يف االحتاد ملشاركة الفعالية

 وكالة وصفهب االتصاالت تنمية قطاع دور تعزيز حول االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر( 2014، ديب          املراج ع يف) 52 بالقرار (ج
 من واالستفادة الحتاد،ل املستدامة املشاريع لتنفيذ فعالة كوسيلة  واخلاص العام القطاعني بني شراكة إقامة أمهية على يؤكد منفذة،
  وطنية؛ أو إقليمية أسإ على االحتاد مشاريع تنفيذ يف       حمليا   املتوفرة اخلربات

ت تنفيذ املبادرات اليت اعتمدهتا املناطق الس حول االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر( 2014 ديب،          املراج ع يف) 17 بالقرار ( د
 على األصعدة الوطنية واإلقليمية واألقاليمية والعاملية؛ لقطاع تنمية االتصاالت

تدابري من أجل ختفيض اإلنفاق الذي يسلط الضوء على  هلذا املؤمتر، بشأن( 2014، بوسان          املراج ع يف) 5للمقرر  2امللحق  ( ه
 ،املوارد املتاحة وختفيض تكاليف املشاركةتقاسم أمهية التنسيق مع املنظمات اإلقليمية بغية 

 يدركوإذ 
 لتنفيذها؛ الالزم لتمويل، حيتاج االتنمية ملشاريعيذ كوكالة تنف  بدوره االضطالع أجل من ،االحتاد أن ( أ 
 يزال ينقصه التمويل الالزم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملؤسسات املالية الدولية األخرى؛ ال تنفيذ املشاريع أن (ب
ة والدولية، واملنظمات اإلقليميالدول األعضاء، وأعضاء القطاعات، واملؤسسات املالية، مع مزيد من التفاعل أنه يلزم تعزيز  ج(

 بغية إجياد وسائل أخرى لتمويل هذه املشاريع؛
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أمهية النهوض بالشراكات بني القطاعني العام واخلاص، من بني أمور أخرى، إلتاحة النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا  د (
 املعلومات واالتصاالت على حنو ميسور التكاليف ومتكافئ وشامل للجميع،

 الحظوإذ ي
وإقامة عالقات لألعمال  1تنفيذ مشاريع التعاون التقين مع البلدان النامية يف أن استدامة دور قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد أ ( 

التجارية/الزبائن تعتمد على تكوين واستمرار وجود مستوى من اخلربات املتخصصة لدى األمانة يسمح ملكتب تنمية االتصاالت 
 النحو املتوخى االحتاد، على يف ؛ وهلذا الغرض ينبغي أن يكون تعزيز قدرات التدريبفعالية وسرعة وكفاءةببإدارة املشاريع 

 املشاريع؛ ذتنفي وظيفة لتعزيز املطلوبة اخلربات استدامة يف        مسامها         عامال   املؤمتر هلذا( 2006 أنطاليا،          املراج ع يف) 48 القرار يف
 املهارات حتسني       أيضا   سيتطلب وإدارهتا املشاريع تنفيذ جمال يف االتصاالت تنمية مكتب لدى املتخصصة اخلربات تعزيز أن (ب
 والتمويل؛ املوارد تعبئة جمال يف
 توفري لضمان ،(RBM) النتائج أساس على القائمة واإلدارة (RBB) النتائج أساس على القائمة امليزنة تنفيذ يف االحتاد استمرار (ج

 هلا؛ املخطط النتائج حتقيق أجل من تنفيذها اجلاري لألنشطة الكافية املوارد
 الصعيدين على ختصةامل املنظمات مع والتنسيق الو يق التعاون خالل من ستزيد املشاريع تنفيذ يف االحتاد دور فعالية أن ( د

 والدويل، اإلقليمي
 االتصاالت تنمية مكتب مدير مع الو يق بالتعاون العام، األمني تكليف يقرر

 تنمية مكتب منها استفاد اليت والدروس اخلرباتمراعاة  مع املشاريع، تنفيذ وظيفة تعزيز إىل هتدف اسرتاتيجية بتنفيذ 1
 تنفيذ بغية تيجيني،االسرتا والشركاء التمويل، لتوفري املمكنة والوسائل للتنفيذ، املناسبة املنهجيات لتحديد االتصاالت
 اإلقليمية؛ املبادرات

جمال التعاون  يف منظمات خارج األمم املتحدة ويف منظومة األمم املتحدة يف عراض أفضل املمارسات املتبعةاستمبواصلة  2
 الدستور؛ من 118لرقم ل                                                               عند عرض أنشطة التعاون التقين واملساعدة وتنظيمها وتنسيقها، وفقا   املمارساتهبذه النهوض التقين بقصد 

الدول األعضاء ع مبضمان االتفاق حول أولويات التمويل ووسائله، قبل تنفيذ املبادرات، ما يقيم عملية تشاركية شاملة  3
 واملنظمات اإلقليمية؛

 والتمويل؛ ردجمال إدارة املشاريع وتنفيذها باإلضافة إىل جمال تعبئة املوا يف بالعمل على حتديد اخلربات املتخصصة املطلوبة 4
  

_______________ 
 ية.ل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا  1
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 (2014بوسان،           املراج ع يف) 71حتقيق أهداف القطاع وفق ما اعتمده القرار مراعاة مع  املصادرمجيع جيع املشاريع من تشب 5
 ؛اجلمهور واملنظمات اإلقليمية والقطاع اخلاص واهليئات األكادميية، وتعزيز مشاركة هلذا املؤمتر

       حجما ؛ أصغر مشاريع تنفيذ يف بدقة التفكري مع كبرية  مشاريع تنفيذ على بالرتكيز 6
 اإلمنائي املتحدة ماألم برنامج إطار يف املشاريع بتنفيذ املرتبطة الدعم تكاليف من املائة يف 7 مقداره أدىن حد حتديد بضمان 7
 مويل؛الت مناقشات أ ناء املفاوضات أجل من املرونة بعض توفري مع السرتدادها، كهدف  األخرى، التمويل ترتيبات أو
 لتحسني منها االستفادة بغية زيادهتا هبدف املشاريع هلذه الدعم بتكاليف اخلاصة للموارد املئوية النسبة دراسة يف االستمرار 8

 التنفيذ؛ وظيفة

 مؤمترات ضعهات اليت املالية احلدود ضمن الضرورة، اقتضت ما إذا خارجه من أو االحتاد، داخل من مؤهلني موظفني بتوظيف 9
 التعاون أنشطة تنظيم يف سؤوليتهمب االحتاد قيام تعزيز بغية املشاريع، هلذه الدعم بتكاليف اخلاصة املوارد مبوجب أو املفوضني املندوبني
 واستدامتها؛ الوظيفة هذه استمرارية وضمان وتنسيقها التقنيني واملساعدة

 اإلقليمية؛ املبادرات ذتنفي أجل منتقييإ االتصاالت  ومكتباالتصاالت الراديوية  مكتب مديري مع الو يق بالتعاون بالنهوض 10
 القرار، وحول تنفيذ هذا الدستور من 118 الرقم يف تنفيذ الوظائف احملددة يف بإعداد تقارير سنوية إىل اجمللإ حول التقدم املنجز 11

            يقرر أيضا  
 التعاون التقين وعند تنفيذ املشاريع عن طريق: من الدستور عند تقدمي مساعدات 118                                      تعزيز وظيفة تنفيذ املشاريع طبقا  للرقم 

ميكن لالحتاد أن  اجملاالت اليت يف مع املنظمات املختصة املعنية على الصعيدين اإلقليمي والدويل، خاصةوالشراكة التعاون  ‘1’
 يستفيد فيها من اخلربات املتخصصة؛

لضمان وتنسيق أنشطة التعاون واملساعدة التقنية لتعظيم املوارد و اخلرباء احملليني واإلقليميني عند تقدمي االستفادة من  ‘2’
 االستمرارية ملا بعد فرتة املشروع؛

 منها االستفادةتوفري أي مواد ذات صلة ألعضاء االحتاد من تعاون تقين أو نشاط من أنشطة املساعدة ثييي ميكن  ‘3’
 مستقبلية، جهود يف

 يكلف اجمللإ
مجيع الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية لضمان االتفاق حول أولويات التمويل ووسائله، ملة مع شابالنهوض بعملية تشاركية 

 .وتنفيذها املبادرات يف الشروعقبل 
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 158القـرار 
 قضايا مالية ينظر في ا الم لس

 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )
 اعتباره يف إذ يضع

 االحتاد؛ اللتني تتصالن مباليةمن اتفاقية االحتاد  33 من دستور االحتاد واملادة 28 املادة أ ( 
 ؛لفرتة سنتنيكل ميزانية  يف احلاجة إىل ضمان توازن اإليرادات والنفقات ب(
 املالية، للوائح 2 امللحق يف طوعية والصناديق االستئمانية املنصوص عليهاالقواعد واإلجراءات والرتتيبات املالية اخلاصة باملسامهات ال ج(

 وإذ يالحظ
 ؛2016-2019 لفرتةلواملعين بصياغة مشروع اخلطة االسرتاتيجية ومشروع اخلطة املالية جمللإ االحتاد نتائج فريق العمل التابع  أ ( 

الصلة ملرحليت  متابعة وتنفيذ النتائج ذات يف اضطلع بهاآل ار الواقعة على االحتاد من ناحية التكاليف نتيجة الدور الذي  ب(
 القمة العاملية جملتمع املعلومات؛

 املفوضني؛ حتقيق استقرار عناصر اخلطة املالية أ ناء مؤمترات املندوبني ضرورة ج(
                               القطاعات شهدت اخنفاضا  مستمرا ؛ اليت تستند إىل مسامهات الدول األعضاء وأعضاء أن اإليرادات املالية لالحتاد د (
 جديدة، من خالل زيادة مصادر إيراداته أو صياغة آليات مالية إضافية احلاجة إىل زيادة إيرادات االحتاد رمبا ( ه

 وإذ يالحظ كذلك
 اإلدارة على أساس النتائج، بشأنهلذا املؤمتر، ( 2014بوسان،           املراج ع يف) 151 اعتماد القرار
 العام األمني يكلف

 بدراسة تدابري جديدة ممكنة لتوليد إيرادات إضافية لالحتاد؛ 1
نتائج            تقريرا  عن  ،(CWG-FHR) عن طريق فريق العمل التابع للمجلإ واملعين باملوارد البشرية واملاليةبأن يقدم إىل اجمللإ،  2

 الالزمة،بالتدابري هذه الدراسة ويوصي 
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 اجمللإ يقرر تكليف
يدة املمكنة لزيادة اإليرادات فيما يتعلق بالنهج اجلد والبشرية املالية باملوارد واملعين للمجلإ التابع العمل فريق باستعراض نتائج 1

 التايل؛ مؤمتر املندوبني املفوضني يف لالستعراضحسب االقتضاء وعلى أساس مؤقت، ختضع  ،اجلديدة وتنفيذ تدابري
 الصدد؛ هذا يف وضع توصياتحتقيق استقرار مايل أكرب لالحتاد و إمكانية إنشاء آليات تكفل بدراسة  2
أنشطة  يف ميةاألكادي ئاتواهليملشاركة أعضاء القطاعات واملنتسبني  مستقبلية رؤيةودراسة بلورة  احلاليةاملنهجيات باستعراض  3
ملشاركة مختلفة لتحديد األسعار واهليكل احلايل للعضوية والفوائد وحقوق ا، حتليل آ ار املنهجيات المن بينهامجلة أمور  يف حاداالت

عمل االحتاد  يف لربحاهلادفة لبالنسبة ألعضاء القطاعات واملنتسبني إليها واهليئات األكادميية وأساليب زيادة مشاركة املنظمات غري 
 عضوية؛ممارسة إعفاء بعض املنظمات من رسوم الو 
طويل األجل،  اسمع توصيات تتعلق باإلجراءات اليت ميكن تنفيذها على أس بتقدمي تقرير إىل مؤمتر املندوبني املفوضني القادم 4
 واتفاقيته. املواد ذات الصلة من دستور االحتاد يف ذلك أي تعديالت قد تكون مطلوبة يف مبا
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 159القـرار 
 مسا دة لبنان ود مه من أجل إ ادة بناء
 شب ات اتصاالته )الثابتة والمتنقلة(

 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )
         إذ يذك ر

 سان؛ناإل اإلعالن العاملي حلقوق ويف ميااق األمم املتحدة يف باملبادئ واملقاصد واألهداف النبيلة املتجسدة أ ( 
ع دعم حتقيق التنمية املستدامة، وبالقرارات ذات الصلة الصادرة عن جملإ األمن التاب يف باجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة ب(
 املتحدة؛ لألمم
 االحتاد؛ من دستور 1 تنص عليها املادة مابأهداف االحتاد ك ج(
 املعلومات، الذي اعتمدته القمة العاملية جملتمع مبادئ جنيف إعالن من 16بالفقرة  د (

 يعرتفوإذ 
البلدان اليت  سيما ال غىن عنه لدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلدان، ال بأن وجود شبكة اتصاالت مو وقة أمر أ ( 

 عانت من الكوارث الطبيعية أو الصراعات الداخلية أو احلروب؛
 البلد؛ هذا يف                                           لبنان قد تعر ضت خلسائر جسيمة من جر اء احلروب يف بأن مرافق االتصاالت ب(
 سيما ال لبنان مسألة ينبغي أن تكون موضع اهتمام اجملتمع الدويل بأسره، يف بأن األضرار اليت حلقت مبرافق االتصاالت ج(

 تصاالت؛اال                                                                        االحتاد الدويل لالتصاالت الذي يعترب الوكالة املتخصصة لألمم املتحدة املكل فة بشؤون
 ودعمه إجراءات ملؤازرة لبنان يف نص على أنه ينبغي الشروعملؤمتر املندوبني املفوضني  (2006 ،أنطاليا) 159 أن القرار ( د
 اتصاالته؛ شبكةإعادة بناء  يف
 تالبعاة االستكشافية خلبري االحتاد الدويل لالتصاال إىل أفعال باستاناءيرتجم بعد  مل( 2006 )أنطاليا، 159 أن القرار ( ه
 أمريكي؛ مليون دوالر 547,3 اإليرادات مببلغ يف اليت انتهت بتقرير تقييمي يقدر األضرار واخلسائر 2007 عام يف
املستوى لتبلغ تحتية نيته الوباتصاالته  تطوير شبكةاملستقبل القريب، من  يف وال الظروف الراهنة يف ال بأن لبنان لن يتمكن، ( و

 ية،الدول ، بدون مساعدة اجملتمع الدويل، سواء على املستوى الانائي أو من خالل املنظماتاملطلوب من األداء والصالبة
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 االعتبار يف وإذ يأخذ
 ؛االتصاالت أن اجلهود ستساعد على إعادة بناء وحتديي البنية التحتية لشبكة ( أ 
 ،االتصاالت يف تلبية احتياجاته االقتصادية واخلدمية واألمنيةقدرة أنظمته اإلدارية واألمنية على                      أن اجلهود ستعزز أيضا   (ب

 ريقر 
إطار أنشطة قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد، مبساعدة متخصصة من القطاعني  يف وحمددةاالضطالع بأعمال خاصة  ضرورة 1

 تنقلة(الدعم املناسبني للبنان من أجل إعادة بناء شبكات اتصاالته )الاابتة واملتقدمي املساعدة و و  تنفيذ هذا القرار اآلخرين، من أجل
 ؛هلا وتوفري األمن

 ،القرار االحتاد لتنفيذ هذا يف ختصيص األموال الالزمة ضمن املوارد املتاحة 2
 يناشد الدول األعضاء

ذها إطار األعمال اخلاصة اليت ينف يف  نائي أوميكن من مساعدة ودعم حلكومة لبنان سواء على أساس  ماكل توفري   تضمن أن
 األحوال، مجيع يف االحتاد املشار إليها أعاله، وبالتنسيق مع هذه األعمال

           يكل ف اجمللإ
 ،       فعليا   تنفيذها يف يتحرك حدود املوارد املتاحة، وأن يف االعتمادات املالية الالزمة لألعمال املذكورة، أن خيصص

                 يكل ف األمني العام
لى حنو يكفل أكرب قدر أعاله ع    ر رـيق                                                           األنشطة اليت تضطلع هبا قطاعات االحتاد الاال ة طبقا  ألحكام الفقرة  حيي على تنفيذ بأن

 املوضوع.                                                                                               ممكن من الفع الية لألعمال اليت يضطلع هبا االحتاد لصاحل لبنان، وأن يعرض على اجمللإ تقريرا  دوريا  عن هذا
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 162القـرار 
 لإلدارة نة االست ارية المستقلة للا

 ،(2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )
         إذ يذك ر

 سيما الو  (JIU/REP/2006/2)" منظومة األمم املتحدة يف  غرات الرقابة بتقرير وحدة التفتيش املشرتكة حتت عنوان " ( أ 
 ؛مستقلة من هذا التقرير بشأن إنشاء جلنة رقابة خارجية 1 التوصية
 ملستقلةا االستشارية اللجنة يف للعمل كأعضاء        مستقل ني خرباء مخسة تعيني( بشأن 2011)دورة للمجلإ  565املقرر  (ب

 سنوات؛ ملدة أربع (IMAC) لإلدارة
موارد معين بالفريق العمل التابع للمجلإ والالذي يضيف إىل اختصاصات للمجلإ ( 2014 يف        )املعد ل 563املقرر  (ج
 املستقلة شاريةاالست اللجنة توصيات تنفيذ سري باستعراض        سنويا   االضطالع"االختصاص التايل  (CWG-FHR) مالية والبشريةال

 ،("2010 غواداالخارا،) 162 القرار مراعاة مع اجمللإ، إىل        سنويا   املقدمة (IMAC) لإلدارة
 جديدوإذ يؤكد من 
 بالشفافية، الة لالحتاد تكون خاضعة للمساءلة وتتميز                        التزامه بتوفري إدارة فع  
 وإذ يعرتف

 وإدارهتا؛ فعالية اإلشراف على املنظمة يف أن إنشاء جلنة استشارية مستقلة لإلدارة يساهمب أ ( 
يؤديها املراجع  ها وبني وظائف املراجعة املالية اليتيوجد ازدواج بين الأن اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة هي أداة لإلدارة و ب ب(

 اخلارجي؛ الداخلي أو
 املؤسسات الدولية هي أن تعمل اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة بصفة جلنة استشارية من اخلرباء يف أن املمارسة املتبعةب ج(

 ؛اتقهماع مبسؤوليات اإلشراف واإلدارة اليت تقع علىاالضطالع  للمنظمة وفريق إدارهتا يفوأن تساعد اهليئة اإلدارية 
 مبسؤولياهتما االضطالع يف العام واألمنياالحتاد  جملإ مساعدة يف لإلدارة املستقلة االستشارية للجنة                باملسامهة القي مة  ( د

 اإلدارة، وعمليات املخاطر وإدارة باالحتاد الداخلية الرقابة أنظمة فعالية ضمان ذلك يف مبا ،اإلدارية
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 اعتباره يف إذ يضعو 
بشأن إنشاء  تعددة األطرافاملمنظمات األمم املتحدة واملؤسسات املالية  يف توصيات ممالي خدمات املراجعة الداخلية للحسابات

 الة ومستقلة،               جلان مراجعة فع  
 وإذ يشري إىل
 ها،ذلك التوصيات الصادرة عن إىل اجمللإ مبا يف لإلدارة املستقلة االستشارية لجنةاليت قدمتها الالتقارير السنوية 
 يقـرر

ملحق  يف لواردةا                                                    االحتاد الدويل لالتصاالت على أساس متواصل وفقا  لالختصاصات  يف اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارةإرساء 
                                        وأن يستعرض ويعد ل اختصاصاهتا عند اللزوم، ،القرار هذا

 يكلف اجمللإ
 ؛املناسبة جراءاتذ اإلويتخالتقارير السنوية والتوصيات الصادرة عن اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة  أن ينظر يفب 1

 ؛اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارةبأن يستعرض سري تنفيذ التوصيات الصادرة عن  2
 صاهتا،           وفقا  الختصا ارةاللجنة االستشارية املستقلة لإلد                                        بأن يعني  مخسة خرباء مستقلني بوصفهم أعضاء يف 3

 األمني العاميكلف 
يستطيع  إلكرتوين موقع ىعل إىل اجمللإ وأن يتيحها اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة اليت قدمتها تقاريرال تأخري دون نشرأن يب

 ،اجلمهور النفاذ إليه
 يدعو اجمللإ

 وعن تنفيذ هذا القرار. اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارةعن أنشطة  2118لعام  املندوبني املفوضني                          بأن يقد م تقريرا  إىل مؤمتر 

 (2014بوسان،            )املراج ع يف 162القـرار ملحـق 

  ل نة االست ارية المستقلة لإلدارةالاختصاصات 
 في االتحاد الدولي لالتصاالت

 الغرض
متخصصة، باعتبارها هيئة فرعية تابعة للمجلإ، وتساعد بصفة استشارية  (IMAC) تعمل اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة 1

االحتاد وإدارة أنظمة الرقابة الداخلية ب عملذلك ضمان  يف مبا بفعالية االضطالع مبسؤولياهتما اإلدارية يف اجمللإ واألمني العام
تعزيز املساءلة ة و زيادة الشفافي تساعد على . وعلى اللجنة االستشارية أنذلك إدارة املوارد البشرية ، مبا يفاملخاطر وعمليات اإلدارة
 العام. جمللإ واألمنيإىل اووظائف اإلدارة بالنسبة 
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 يلي: ستقدم اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة املشورة إىل اجمللإ وإىل إدارة االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن ما 2
الرصد والرقابة و  ذلك االلتزامات الطويلة األجل، مبا يف وإدارة املخاطر ،دارةنوعية التقارير املالية ومستواها، واإلسبل حتسني  أ ( 

 االحتاد؛ يف الداخلية
 ؛كيفية تنفيذ توصياهتا ب(
 استقاللية وظائف املراجعة الداخلية واخلارجية وفعاليتها وموضوعيتها؛ضمان  ج(
 حتاد.اال وإدارة واجمللإ خليني واخلارجينيأصحاب املصلحة واملراجعني الدا مجيع كيفية تعزيز التواصل بني د (

 المسؤوليات
 تتوىل اللجنة االستشارية املسؤوليات التالية: 3
واملوارد وأداء وظيفة املراجعة الداخلية ومدى مالءمة  املوظفنيمهمة املراجعة الداخلية: تقدمي املشورة إىل اجمللإ بشأن  أ ( 

 الداخلية؛ استقاللية وظيفة املراجعة
ذلك إدارة  يف ، مبااالحتاد يف إدارة املخاطر والضوابط الداخلية: تقدمي املشورة للمجلإ بشأن فعالية أنظمة الرقابة الداخلية ب(

 اإلدارة؛ االحتاد وممارسات يف املخاطر
عن الرسائل املوجهة إىل و البيانات املالية: تقدمي املشورة للمجلإ بشأن القضايا الناشئة عن البيانات املالية املراجعة لالحتاد،  ج(

 اإلدارة وغريها من التقارير الصادرة عن املراجع اخلارجي للحسابات؛
 احملاسبة: تقدمي املشورة للمجلإ بشأن مدى مالءمة السياسات احملاسبية وممارسات اإلقرار املايل وتقييم التغريات واملخاطر د (

 السياسات؛ تلك يف
تقدمي املشورة للمجلإ بشأن نطاق وهنج عمل املراجع اخلارجي. وميكن للجنة االستشارية املراجعة اخلارجية للحسابات:  ه (

 ستقدم؛ اليت ذلك التكاليف ونطاق اخلدمات يف املستقلة لإلدارة تقدمي املشورة بشأن تعيني مراجع احلسابات اخلارجي، مبا
 الشأن. إ هبذااالحتاد وإسداء املشورة للمجل يف همة التقييمواملوارد وأداء م الشؤون ذات الصلة باملوظفنيالتقييم: استعراض  و (

 الصالحيات
ىل أي من املعلومات ذلك النفاذ احلر وغري املقيد إ يف جبميع الصالحيات الالزمة ألداء مسؤولياهتا مبااللجنة االستشارية تتمتع  4
مال ة(، وإىل مراجع احلسابات اخلارجي أو أي مصلحة أعوظيفة املراجعة الداخلي يف السجالت أو املوظفني )مبن فيهم العاملون أو

 لالتصاالت. تعاقد معها االحتاد الدويل
 .والعكإ الستشاريةاللجنة ا                                            ومراجع احلسابات اخلارجي نفاذ  غري مقيد وسري إىل  باالحتاد لرئيإ وظيفة املراجعة الداخلية يتاح 5
 عليه.                                        ، وي قدم أي تعديل مقرتح إىل اجمللإ للموافقةحسب االقتضاء                                            تراجع اللجنة االستشارية هذه االختصاصات دوريا   6
 لية.تشغي أو سلطة تنفيذية أو مسؤوليات سلطة إداريةاستشارية،  باعتبارها هيئة ،االستشارية ليإ للجنة 7
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 العضوية
 .يعملون بصفتهم الشخصيةأعضاء من اخلرباء املستقلني،  مخسةمن اللجنة االستشارية تتألف  8
 األعضاء. انتقاءاملقام األول لدى  يف اهةلنزيتعني أن تأا  الكفاءة املهنية وا 9

 باالحتاد. من مواطين دولة واحدة من الدول األعضاءأكار من عضو واحد اللجنة االستشارية  تضم ال 10
 يراعى بأقصى قدر ممكن: 11
 من نفإ املنطقة اجلغرافية؛ أكار من عضو واحد االستشارية تضم اللجنة أال أ ( 

 اجلنسني. وبني القطاعني العام واخلاص وبني 1عضوية اللجنة بني البلدان املتقدمة والنامية يف التوازن ب(
عضو واحد على األقل على أساس مؤهالته وخرباته )مؤهالهتا وخرباهتا( كمسؤول رقايب كبري )مسؤولة رقابية   انتقاء يتم 12

أخرى، وذلك  منظمة دولية يف منظومة األمم املتحدة أو يف كبري )مديرة مالية كبرية( ويفضل أن يكون ذلك  كبرية( أو مدير مايل
 ممكن. بأقصى قدر

املستوى  لرفيعةا املعارف واملهارات واخلربات                                         ينبغي ألعضاء اللجنة االستشارية إمجاال  امتالكولالضطالع بدورهم بفعالية،  13
 التالية: اجملاالت يف
 الشؤون املالية واملراجعة؛ أ ( 

 ذلك إدارة املخاطر؛ يف إدارة املنظمات وهيكل املساءلة مبا ب(
 القانون؛ ج(
 اإلدارة العليا؛ د (
 أعماهلا؛ األخرى وهيكلها وسريالدولية تنظيم األمم املتحدة و/أو املنظمات احلكومية  ( ه
 صاالت.فهم عام لصناعة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالت و (
ينبغي لألعضاء أن يكون لديهم فهم جيد بصورة منوذجية ألهداف االحتاد وهيكله اإلداري واللوائح والقواعد ذات الصلة  14

 بسرعة. يعملوا على اكتساب هذا الفهم وطبيعته التنظيمية وبيئته الرقابية أو

 االستقاللية
هو إسداء املشورة املوضوعية، يتعني أن يبقى أعضاؤها مستقلني  (IMAC) لإلدارةاالستشارية املستقلة  اللجنة             نظرا  ألن دور  15

          متصو را .              قيقيا  كان أواملصاحل، ح يف                                                                             عن أمانة االحتاد واجمللإ ومؤمتر املندوبني املفوضني، ويتعني أن يكونوا مبنأى  عن أي تضارب
  

_______________ 
                                                                                                                 البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.تشمل أقل   1
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 :اللجنة االستشاريةأعضاء  16
أي نشاط قد ميإ باستقالهلم عن االحتاد الدويل لالتصاالت أو عن الشركات اليت هلا  يف نيشاركو  وال       منصبا   يشغلون ال أ ( 

 االحتاد؛ عالقة جتارية مع
بأي صفة لدى  ،اللجنة االستشارية يف السابقة لتعيينهماخلمإ السنوات  خالل          حاليا  أو  ،شاركوا عملوا أو يكونون قد ال ب(

تربطهم صلة  فيه أو هيئة منتسبة إليه أو وفد دولة من الدول األعضاء، وأال االحتاد الدويل لالتصاالت أو لدى عضو قطاع
ملوظفي االحتاد الدويل لالتصاالت( مع من يعمل  والنظام اإلداري قرىب مباشرة )على النحو الذي حدده النظام األساسي

 اء؛األعض د دولة من الدوليف، أو له عالقة تعاقدية مع، االحتاد أو عضو قطاع فيه أو هيئة منتسبة إليه أو وف
 ؛املشرتكة مستقلني عن فريق األمم املتحدة ملراجعي احلسابات اخلارجيني ووحدة التفتيش يكونون ج(
 االستشارية. اللجنة يف سنوات على األقل بعد آخر يوم من مدة عملهم مخإعمل مع االحتاد ملدة  يكونون غري مؤهلني ألي د (
 يتعلق بأدائهم يلتمسوا أو يقبلوا أي تعليمات فيما أالجيب مهامهم بصفتهم الشخصية، و اللجنة االستشارية أعضاء  يزاول 17
 خارجه. اللجنة من أي حكومة أو سلطة أخرى سواء كانت داخل االحتاد أو يف

ذه هل ألف ييلالتذ) خرىاخلاصة واملالية واملصاحل األباملصاحل  وبيان سنويعلى إعالن اللجنة االستشارية أعضاء  يوقع 18
 العضو مدة خدمته دءبإىل اجمللإ فور  بعد استكماهلما وتوقيعهمااالختصاصات(. ويتعني أن يقدم رئيإ اللجنة اإلعالن والبيان 

 سنوي. وبعد ذلك على أساساللجنة،  يف

 ومدته والتعيين نتقاءاال
لالنتقاء     ا  ملية فريق. وتشمل هذه العهلذه االختصاصات باء التذييل يف أعضاء اللجنة االستشارية انتقاءترد تفاصيل عملية  19

 املتكافئ. من ممالي اجمللإ على أساس التوزيع اجلغرايف
 اللجنة. أعضاء ويقوم اجمللإ بتعيني حييل فريق االنتقاء توصياته إىل اجمللإ 20
إلزام  نوات، والللتجديد لفرتة والية  انية وأخرية مدهتا أربع س للعمل ملدة أربع سنوات قابلةاللجنة االستشارية             ي عني  أعضاء  21

خلمسة لوالية واحدة لعضوين من األعضاء ايقضي بتعاقب الواليتني. ولضمان استمرارية العضوية، يتعني أن يكون التعيني األويل 
                  تار أعضاء  اللجنة خيجيب أن . و للجنة االجتماع األول يف بالقرعة هذين العضوين، ويقع االختيار على مدهتا أربع سنوات فقط

 سنتني.                                                       أنفسهم الرئيإ  الذي يتعني عليه أداء مهامه هبذه الصفة ملدة
جيوز ألي عضو من أعضاء اللجنة أن يستقيل من عضويته مبوجب إشعار خطي يقدم إىل رئيإ اجمللإ. ويتعني على رئيإ  22

 .العضوية لشغل هذه اصاتهلذه االختص باء التذييل يف لألحكام الواردة         ضو وفقا  اجمللإ إجراء تعيني خاص للفرتة املتبقية من مدة الع
 .اجمللإ ، مبوجب الشروط اليت حيددهااللجنة االستشارية يف عضو أيللمجلإ إلغاء تعيني  حيق إال ال 23
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 االجتما ات
السنة على حجم  يف ويعتمد العدد الفعلي لالجتماعاتالسنة املالية لالحتاد.  يف اللجنة االستشارية مرتني على األقلجتتمع  24

 معينة. مسائل يف العمل املتفق عليه للجنة والتوقيت األكار مالءمة للنظر
. ويتعني إبالغ متنفيذ مسؤولياهت يف أعضاءها ذه االختصاصات، ستضع اللجنة نظامها الداخلي على حنو يساعد       رهنا  هب 25

 به.             ليأخذ علما  اجمللإ هبذا النظام الداخلي 
 عنهم. من ينوب           ي سمح ثيضور ال النصاب القانوين للجنة هو  ال ة أعضاء. وباعتبار أن األعضاء خيدمون بصفتهم الشخصية، 26
الداخلية  الشؤون اإلدارية واملالية أو رئيإ وظيفة املراجعة دائرةاألمني العام أو مراجع احلسابات اخلارجي أو رئيإ يتعني على  27
                                                       تدعوهم اللجنة إىل ذلك. وباملال قد توج ه الدعوة إىل مسؤولني  وظف األخالقيات أو مماليهم حضور االجتماعات عندماأو م

 األعمال. جدول يف آخرين ممن تتصل وظائفهم بالبنود املدرجة
 هلا. رباء خارجيني آخرين إلسداء املشورةخبإذا لزم األمر، ميكن للجنة أن تستعني مبستشار مستقل أو  28
 تمان.الك تبقى طي                                                                           مجيع الو ائق واملعلومات السرية اليت ت قدم إىل اللجنة، أو اليت حتصل عليها اللجنة،  29

 التقارير تقديم
                تقريرا  سنويا ،  قدمعلى أن يإىل رئيإ اجمللإ واألمني العام، بعد كل اجتماع،  استنتاجاتهاللجنة االستشارية سيقدم رئيإ  30

 السنوية. دورته يف للنظر فيه                                  خطيا  وشخصيا  على السواء، إىل اجمللإ
 خطرية. بني دورات اجمللإ، بشأن أي قضية إدارية يبلغ رئيإ اجمللإ، فيماأن  ميكن لرئيإ اللجنة 31
  اجمللإ.                   ت، وتقد م نتائجه إىل                                    تقييما  ذاتيا  يستند إىل أفضل املمارسا اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارةستجري  32

 اإلدارية الترتيبات
عينني                                       ووفقا  لإلجراءات اليت تطبق على املوظفني املخدماهتم للصاحل العام بدون أجر. اللجنة االستشارية سيقدم أعضاء  33
 :االستشارية اللجنة االحتاد، حيق ألعضاء يف
                        أن يتقاضوا بدال  يوميا ؛ أ ( 

 .االستشارية للجنةحلضور اجتماعات ا السفر، مصاريف اسرتدادكانتون جنيف أو مدن فرنسا اجملاورة  يف منهم حيق لغري املقيمنيو  ب(
 لإلدارة.االستشارية املستقلة  اللجنةدعمها إىل  أمانة االحتادستقدم  34
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 ألف التذييـل

 (ITU) لالتصـاالت الدولـي االتحـاد
 (IMAC) لإلدارة المستقلة االست ارية الل نة

 ا خرى والمصالح والمالية الخاصة المصالح وبيان إ الن استمارة
 التفاصيل 1

 _____________________________________________________________________ االسم

 (المناس  المربع في  المة ضع) ا خرى المصالح أو المالية أو الخاصة المصالح 2

 اإلجراءات  تؤ ر على القرارات أو يرى البعض أهنا قد ميكن أن تؤ ر أو قد مصالح أخرى أو مالية أو أي أي مصالح شخصية ليس لدي
 اللجنة. يف املشورة اليت أقدمها خالل قيامي بواجباا  كعضو يف اليت اختذها أو

 اختذها اإلجراءات اليت القرارات أوتؤ ر على  يرى البعض أهنا قد ميكن أن تؤ ر أو قد لدي مصالح شخصية أو مالية أو مصالح أخرى 
 اللجنة. يف املشورة اليت أقدمها خالل قيامي بواجباا  كعضو يف أو
 اإلجراءات  تؤ ر على القرارات أو يرى البعض أهنا قد ميكن أن تؤ ر أو قد مصالح أخرى ليس لدي أي مصالح شخصية أو مالية أو أي

ية أو المالية أو تقديم بيان بمصالحي ال خص       قررت   ،ذلك ومعاللجنة.  يف خالل قيامي بواجباا  كعضواملشورة اليت أقدمها  يف اليت اختذها أو
 .الوقت الرا ن في مصالح أخرى أي

 (المناس  المربع في  المة ضع* )العائلة  فراد ا خرى المصالح أو ال خصية أو المالية أو الخاصة المصالح 3

  ، ؤ ر ميكن أن ت أي مصالح أخرى مالية أو  ضو من أ ضاء  ائلتي ا قربين مصالح شخصية أوليس لدى أي حسب معلوماا
 اللجنة. يف على املشورة اليت أقدمها خالل قيامي بواجباا  كعضو تؤ ر على القرارات أو اإلجراءات اليت أقوم باختاذها أو يرى البعض أهنا قد أو
  تؤ ر على  يرى البعض أهنا قد ميكن أن تؤ ر أو مصالح أخرى شخصية أو مالية أولدى  ضو من أ ضاء  ائلتي ا قربين مصالح

 اللجنة. يف ل قيامي بواجباا  كعضوالقرارات واإلجراءات اليت أقوم باختاذها أو املشورة اليت أقدمها خال
  ، ؤ ر ميكن أن ت لح أخرىأي مصا مالية أو ليس لدى أي  ضو من أ ضاء  ائلتي ا قربين مصالح شخصية أوحسب معلوماا
اللجنة.  يف على املشورة اليت أقدمها خالل قيامي بواجباا  كعضو تؤ ر على القرارات أو اإلجراءات اليت أقوم باختاذها أو يرى البعض أهنا قد أو
 .لرا نالوقت ا في تقديم بيان بالمصالح المالية أو المصالح ا خرى الخاصة بأ ضاء  ائلتي ا قربين       قررت   ،ذلك ومع

 (.لالتصاالت الدويل االحتاد يف للموظفني األساسي والنظام اإلداري النظام يف       املعر ف املعىن نفإ يعين" العائلة عضو" اإلعالن، هذا ألغراض)* مالحظة: 
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  الخاصة المصالح وبيان إ الن استمارة
  ا خرى والمصالح والمالية

 (4 من 2 التذييل ألف، الصفحة)

 صلة ذات أخرى مصالح أي أو مالية أو خاصة مصالح  ن ال  ف 4
 .5 ، جتاوز هذه اخلطوة وانتقل إىل البند3 املربع األول من البندو  2 إذا وضعت عالمة داخل املربع األول من البند

م ن أن يبرجاء ذكر أي مصاحل شخصية أو مالية أو أي مصاحل أخرى ختصك أو ختص أي فرد من أفراد عائلتك األقربني 
على القرارات واإلجراءات اليت تقوم باختاذها أو على املشورة اليت تقدمها خالل قيامك  تؤثر تؤثر أو يرى البعض أن ا قد

تؤ ر  اليت جتعلك تعتقد أن هذه املصاحل ميكن أن تؤ ر أو يرى البعض أهنا قد                                       بواجباتك الرمسية. يرجى أيضا  ذكر األسباب 
 على القرارات أو اإلجراءات اليت تقوم باختاذها أو على املشورة اليت تقدمها خالل قيامك بواجباتك الرمسية.

ئتمان أو الوكالة شركات اال أو متلك أسهم يتعني عليك الكشف عنها االستامارات العقارية أو من بني أنواع املصاحل اليت قد
هدايا  الشركات أو عالقات جبماعات الضغط أو مصادر أخرى كبرية للدخل أو ديون كبرية أو يف أو مناصب إدارية أو شراكة
 شخصية. اجتماعية أو طوعية أو عالقات وظيفية أو أو أعمال جتارية خاصة أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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  الخاصة المصالح وبيان إ الن استمارة
 ا خرى والمصالح والمالية

 (4 من 3 الصفحةالتذييل ألف، )

 أ لن أنني:
                           طبقا  الختصاصات اللجنة بأن:، أدرك مسؤولياا  (IMAC)لإلدارة  املستقلة االستشارية اللجنة يف كعضو •

 باللجنة؛ علق بعضوييتيت املصاحل )حقيقي أو ظاهري(، وأقوم باختاذ اخلطوات املناسبة لتفادي هذا التضارب، فيما يف أكشف أي تضارب 
  السعي نفوذي من أجل اكتساب أو سلطاا  أو وضعي أو استعمال )أ( املعلومات الداخلية أو )ب( واجباا  أوعدم إساءة 

 آخر. ألي شخص ميزة يل أو الكتساب منفعة أو

 وأ لن أنني:
يرى  أوأي مصاحل أخرى ميكن أن تؤ ر  مالية أو قرأت اختصاصات اللجنة وفهمت ضرورة قيامي باإلعالن عن أي مصاحل خاصة أو •

 على املشورة اليت أقدمها خالل قيامي بواجباا  كعضو باللجنة. تؤ ر على القرارات اليت أقوم باختاذها أو البعض أهنا قد
العمل من  يف                                                                                                        أتعهد بإبالغ رئيإ اللجنة فورا  )الذي سيبلغ بدوره رئيإ اجمللإ( بأي تغيريات تطرأ على ظرويف الشخصية أو مسؤولياا  •

 االستمارة. /معدلة باستخدام هذه      معدال                                          حمتويات هذا اإلعالن وأن أقدم إعالنا /إعالنات  يف شأهنا أن تؤ ر
أي مصاحل أخرى ألفراد عائليت األقربني حسب علمي هبذه املصاحل، إذا طرأت ظروف  مالية أو مصاحل خاصة أو أتعهد بالكشف عن أي •

 اا  الرمسية.املشورة اليت أقدمها خالل قيامي بواجب القرارات اليت أقوم باختاذها أوتؤ ر على  يرى البعض أهنا قد أرى أهنا ممكن أن تؤ ر أو
فرد من أفراد العائلة بقيام االحتاد جبمع معلومات شخصية عنه مع إعالن بأنه/أهنا على علم  أدرك أن هذا اإلعالن حيتاج إىل موافقة أي •

لى                                                                    القانونية اليت ختو ل مجع هذه املعلومات واألطراف الاالاة اليت ميكن إطالعها عبالغرض من وراء مجع هذه املعلومات الشخصية والشروط 
 واملوافقات. هذه املعلومات الشخصية
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  الخاصة المصالح وبيان إ الن استمارة
 ا خرى والمصالح والمالية

 (4 من 4 التذييل ألف، الصفحة)
 ا خرى والمصالح والمالية ال خصية مصالح م  ن بال  ف ا قربين العائلة أ ضاء موافقة إ الن 6

 .7 ، جتاوز هذه اخلطوة وانتقل إىل اخلطوة3 وضعت عالمة داخل املربع األول من البند إذا كنت قد

ؤالء يرى العضو أن املصاحل الشخصية واملالية واملصاحل األخرى هلذا الفرد/ه لعضو اللجنة عندمايستكمل هذا اإلعالن فرد/أفراد العائلة األقربني 
تؤ ر على القرارات واإلجراءات اليت يقوم/تقوم باختاذها أو على املشورة اليت يقدمها/تقدمها خالل  يرى البعض أهنا قد األفراد ميكن أن تؤ ر أو
 عضويته/عضويتها للجنة.

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ عائلةاسم عضو ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــدرجة القرابة بعضو اللجنة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم عضو اللجنة 
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 االستمارة  ذه تقديم 7

 ترسل  ذه االستمارة بعد است مال ا وتوقيع ا إل  رئيس م لس االتحاد.
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 بـاء التذييـل

 المستقلة لإلدارة االست ارية الل نة أ ضاء النتقاء المقترحة العملية
 أدناه:                         شغله طبقا  للعملية احملددة اللجنة يتم يف منصبعند شغور 

 يلي: مبا يقوم األمني العام أ ( 
 ؛يزةمتم وخربات مؤهالت ميتلكون أهنم الدول هذه ترى أفراد تسمية إىل االحتاد يف األعضاء الدول يدعو ‘1’
لكون الذين مي األفرادجمالت و/أو صحف دولية مرموقة وعلى اإلنرتنت جلذب اهتمام  يف    ا  إعالن ميكن أن يضع ‘2’

 ،املؤهالت واخلربات املناسبة
 اللجنة. يف للعمل

نفإ املعلومات اليت يطلبها األمني العام من  أن تقدم ‘1’ أ(                     طبقا  للفقرة الفرعية تسمي أحد األفرادعلى أي دولة عضو  
 التوقيت. وخالل نفإ ‘2’ أ( الفقرة يف إليه اإلعالن املشار يف املتقدمني

 ،وإفريقيا ملستقلة،وكومنولي الدول اروبا وأو  ،ميالون األمريكتنياجمللإ  أعضاءستة من من يتألف  انتقاء فريق يتم تشكيل (ب
 العربية. والدول ،وآسيا وأسرتاالسيا

الطلبات الواردة والنظر  ، باستعراضاالنتقاءاعتباره اختصاصات اللجنة والطابع السري لعملية  يف          ، واضعا  االنتقاءيقوم فريق  ج(
، االنتقاء إجراء مقابلة معهم. وتقدم أمانة االحتاد املساعدة إىل فريق يف باملرشحني الذين قد يرغب تصفيةفيها وإعداد قائمة 

 االقتضاء. عند
 يعادل عددهم عدد الوظائف الشاغرةعلى أن قائمة بأفضل املرشحني املؤهلني، اجمللإ بعد ذلك على  االنتقاءيقرتح فريق  د (

لى قائمة إذا كان أحد املرشحني سيدرج ع للبت فيما االنتقاءاللجنة. ويف حالة انتهاء التصويت الذي جيريه فريق  يف
 املرجح. بعدد متساو من األصوات، يكون لرئيإ اجمللإ الصوت اجمللإ                      املرشحني اليت ست قرتح على 

 .املهنية وخرباته هومؤهالت وجنسيته وجنسه املرشح اسم من اجمللإ إىل االنتقاءمن فريق  املقدمة املعلومات نو تتك أن جيب 
 اللجنة.                                                                       وعلى فريق االنتقاء أن يقدم تقريرا  إىل اجمللإ بشأن املرشحني املوصى بتعيينهم يف

 اللجنة. األفراد يفالتوصية لتعيني  يف ينظر اجمللإ (ه 
مر من                                                                                   أيضا  جمموعة من املرشحني املؤهلني تأهيال  مناسبا  وحيتفظ هبا لكي ينظر فيها اجمللإ إذا لزم األ االنتقاءحيدد فريق  (و 

 اللجنة. أجل ملء أي وظيفة شاغرة تنشأ ألي سبب )كاالستقالة أو العجز( خالل فرتة والية
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استخدام ب                                             مرة كل أربع سنوات، إذا رأى اجمللإ ذلك مناسبا ، ر اإلعالن عن الوظائف اتكر نبغي ي                      مراعاة  ملبدأ التناوب،  (ز 
الفقرة  يف يها                                                حتديي جمموعة املرشحني املؤهلني تأهيال  مناسبا  املشار إل       أيضا   ينبغي. و التذييل هذا يف احملددة االنتقاءعملية 
 نفسها. االنتقاءباستخدام عملية  (والفرعية )
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 166 القـرار
 الدراسات ول ان للقطا ات االست ارية ا فرقة رؤساء نواب  دد

 للقطا ات التابعة ا خرى وا فرقة

 ،(2014بوسان، ) لالتصاالت الدويل لالحتاد املفوضني املندوبني مؤمتر إن
 اعتباره يف يضع إذ

 :يلي ما على تنص الدراسات جلان يف األعمال بسري املتعلقة االحتاد اتفاقية من 20 املادة أن ( أ 
242 

PP-98 
 لتنمية العاملي رواملؤمت االتصاالت، لتقييإ العاملية واجلمعية الراديوية، االتصاالت مجعية من كل  تقوم 1

 تعيني يف خاص بوجه وتراعى. أكار أو للرئيإ واحد ونائب دراسات جلنة لكل رئيإ بتعيني االتصاالت
 البلدان شجيعت ضرورة وكذلك املنصف، اجلغرايف التوزيع ومتطلبات الكفاءة معايري الرؤساء ونواب الرؤساء
 فاعلية؛ أكار حنو على املشاركة على النامية

243 
PP-98 

 املؤمتر وأ اجلمعية تعني ذلك، الدراسات جلان من جلنة أي عاتق على امللقاة األعمال أعباء استدعت إذا 2
 الرئيإ؛ نواب من         ضروريا   تراه الذي اإلضايف العدد

 (WTDC) االتصاالت لتنمية العاملي واملؤمتر (WTSA) االتصاالت لتقييإ العاملية واجلمعية (RA) الراديوية االتصاالت مجعية أن (ب
 ألقصىا واحلد منها لكل االستشارية واألفرقة الدراسات جانلل رؤساءال ونواب رؤساءال بتعيني تتعلق قرارات قد اعتمدت

 واليتهم، لفرتات
 يدرك وإذ

 رؤساء نواباء و رؤس بشأنمبادئ توجيهية و إجراءات التعيني واملؤهالت املطلوبة حاليا  حددت  الاال ة االحتاد قطاعاتأن  ( أ 
 ؛1التابعة للقطاعات األخرى واألفرقة الدراسات جلانو  األفرقة االستشارية للقطاعات

  

_______________ 
 هذا القرار على تعيني رؤساء أفرقة الرتكيز أو نواهبم. يف تنطبق املعايري الواردة ال 1
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 ي رئيإ بتوافق اآلراء لكل منطقة من املناطق( بتعيني عدد يصل إىل نائب2114جتربة املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )ديب،  (ب
 العمل وإدارة كل فريق من األفرقة املعنية بفعالية وكفاءة؛الست من أجل سري 

 ؛2التمايل املناسب وتشجيعه بالنسبة للرؤساء ونواب الرؤساء الذين ميالون البلدان النامية السعي إىلاحلاجة إىل  (ج
من خالل  راساهتم،وجلان دأعمال أفرقتهم االستشارية  يف الة جلميع نواب الرؤساء املنتخبني                          ضرورة تشجيع املشاركة الفع   ( د

 ،لكل نائب رئيإ منتخب لتحسني توزيع عبء إدارة اجتماعات االحتاد حمددةحتديد أدوار 
 كذلك  يدرك وإذ

الالزم  العدد سوى تعني     أال   للقطاعات، التابعة األخرى واألفرقة الدراسات لألفرقة االستشارية للقطاعات وجلان ينبغي أنه ( أ 
 والفعالية؛ بالكفاءة يتسم بشكل عمله وتسيري املعين الفريق إلدارة         ضروريا   يعترب الذي الرئيإ نواب من
 ؛الرؤساء ونواب الرؤساء بني االستمرارية من شيء لتوفري اختاذ اخلطوات الالزمة ينبغي أنه ب(
 السماح ى،أخر  جهة ومن جهة، من العمل لدفع املناسب االستقرار ضمان أجل من املنصب لتويل قصوى مدد حتديد فوائد (ج

 جديدة؛ ورؤى تصورات لديهم مبرشحني للتجديد
 ،قطاعات االحتاد مجيعأمهية دمج منظور املساواة بني اجلنسني بفعالية ضمن سياسات  ( د

 احلسبان يف يأخذ وإذ
 وهو لاال ة،ا القطاعات يف أو معني قطاع يف منصب من أكار يشغل أن واحدة عضو دولة من ما لفرد الراهن الوقت يف ميكن أنه
 فاعلية، أكار وحن على املشاركة على النامية البلدان تشجيع إىل حلاجةمع او  املنصف اجلغرايف التوزيع مبدأ مع يتعارضقد  ما

 تقوم أن ىلإ دعوة مجعية االتصاالت الراديوية واجلمعية العاملية لتقييإ االتصاالت واملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت يقرر
 الاال ة املكاتب مديري مع بالتشاوريلي،  مبا
شارية للقطاعات األفرقة االست رؤساء نواب من األمال العدد تعيني بشأن الضرورية املعايري صياغة هبدف الراهنة احلالة استعراض

 اخلاصة واللجنة رللمؤمت التحضريي االجتماع                     ، قدر اإلمكان عمليا ،ذلك يف مبا) للقطاعات التابعة األخرى واألفرقة الدراسات جلانو 
 :التالية التوجيهية املبادئ مراعاة معاملعنية باملسائل التنظيمية واإلجرائية التابعان لقطاع االتصاالت الراديوية(، 

  

_______________ 
 مية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.                                               تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النا 2
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املتعلقة اع املعين                   وفقا  لقرارات القط ،اخلربة ذوي املهنيني من الضروري األدىن احلد على الرئيإ نواب عدد يقتصر أن ينبغي 1)
 ؛األخرى بتعيني نواب رؤساء األفرقة االستشارية وجلان الدراسات واألفرقة

 حنو على املشاركة على النامية البلدان تشجيع إىل واحلاجة االحتاد، مناطق بني فيما املنصف اجلغرايف التوزيع ينبغي مراعاة 2)
 التابعة ألخرىا واألفرقة الدراسات جلانو  ية للقطاعاتاألفرقة االستشار  يف منطقة كل  من أجل ضمان متايل فاعلية، أكار

 ؛واخلربة بالكفاءة يتمتعون ممن ا نني أو األقل على واحد بشخص للقطاعات،
 اجلغرايف وزيعالت مبدأ يراعي مبا ما       نوعا          معقوال   إدارة أي من املقرتحني الرؤساء ونواب لرؤساءا جمموع عدد يكون أن ينبغي 3)

 املعنية؛ األعضاء الدول بني فيما للمناصب املنصف
جيوز  وال الاال ة، لقطاعاتل التابعة األخرى واألفرقة الدراسات جلاناألفرقة االستشارية و  يف اإلقليمي التمايل       ي راعى أن ينبغي 4)

 طاعاتأي قطاع من الق يف هذه األفرقة واللجان يف بالتايل لفرد واحد أن يشغل أكار من منصب واحد كنائب رئيإ
                             ، وذلك استنادا  إىل احتياجات  3استانائية حاالت يف                       أكار من قطاع واحد إال   يف                    أن يشغل منصبا  كهذا جيوز له وال
 منطقة؛ كل

 تشغل أي منصب رئيإ أو نائب رئيإ؛ ال ينبغي تشجيع تعيني املرشحني من البلدان اليت 5)

االتصاالت  يإلتقي العاملية واجلمعية الراديوية االتصاالت مجعية اجتماعات حتضر االحتاد مناطق من منطقة كل       تشج ع 6)
 التوزيع مبدأ       متاما   يراعت أن اخلربة، على ذوي املهنيني لفرادى املناصب ختصص عندما ،االتصاالت لتنمية العاملي واملؤمتر
 فاعلية؛ كارأ حنو على املشاركة على النامية البلدان تشجيع إىل واحلاجة االحتاد مناطق بني فيما املنصف اجلغرايف

املعنية  اخلاصة واللجنة رللمؤمت التحضريي االجتماع على                    قدر املستطاع عمليا ، املذكورة أعاله، التوجيهية املبادئ تطبيق جيوز 7)
 االحتاد، يف الراديوية االتصاالت لقطاع واإلجرائية التابعني التنظيمية باملسائل
 الاال ة املكاتب ومديري العام األمني يكلف

 الصحيح، النحو على القرار هذا لتنفيذ الالزمة الرتتيبات باختاذ
، بالتشاور مع رؤساء الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية والفريق االستشاري لتقييإ الاال ة املكاتب مديري يكلف

 االتصاالت والفريق االستشاري لتنمية االتصاالت
 بشأن انسةاملتج املعايري صياغة هبدف االستشارية ألفرقتهم املقبل االجتماع أعمال جدول يف املوضوع هذا بإدراج 1

 الواجب؛ النحو على املذكورة أعاله املناصب تعيني/اختيار
  

_______________ 
هذه الفقرة أي نائب رئيإ لفريق استشاري معني أو للجنة معينة من جلان الدراسات من شغل منصب الرئيإ  مينع املعيار املذكور يف           ينبغي أال   3

 مساعد املقرر ألي فريق ضمن والية هذا الفريق أو هذه اللجنة التابعني للقطاع.أو نائب الرئيإ لفرقة عمل أو منصب املقرر أو 
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 لتنمية العاملي املؤمترو  االتصاالت لتقييإ العاملية واجلمعية الراديوية االتصاالت مجعية كي تقوم  الالزمة الرتتيبات باختاذ 2
 بتعيينهم إدارة أعمال كل جلنة دراسات وكل فريق استشاري يف يؤديها مجيع نواب الرؤساء املنتخبنيبتحديد أدوار حمددة  تاالتصاال

 ،العمل ذات الصلةو/أو أفرقة أفرقة املهام  يف مناصب قيادية يف
 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

 مناصبهم؛ توليهم مدة طوال عملهم وتسهيل املقرتحة للوظائف املختارينإىل دعم مرشحيهم  1
 .قطاعات االحتادل التابعة األخرى واألفرقة الدراسات وجلان االستشارية األفرقة أجل من النساء من مرشحات اختيار تشجيع إىل 2
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MOD  

 (2014 بوسان،          املراج ع يف) 167قـرار ال

 ونيةيتعلق باالجتما ات اإلل تر  فيماقدرات االتحاد الدولي لالتصاالت وتنمية تع ي  
 أ مال االتحاد في والوسائل الالزمة إلحراز التقدم

 (،2014 ،بوسانإن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )

 اعتباره يف إذ يضع
والبىن التحتية  ة العامةالسياسجمال  يف يرتبط به من تكيف يلزم إجراؤه جمال االتصاالت وما يف التغري التكنولوجي السريع أ ( 

 على كل من املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي؛
ه العامل من أجل معاجلة هذ مجيع أحناءيرتتب على ذلك من ضرورة مشاركة أعضاء االحتاد على أوسع نطاق ممكن من  ما ب(

 ؛االحتاد أعمال يف املسائل
املرافق الالزمة لعقد االجتماعات اإللكرتونية، والتطوير اإلضايف ألساليب التكنولوجيات و  يف استجد من تطورات أن ما ج(

بدون  تتم اليت قدو أنشطة االحتاد مبزيد من االنفتاح والسرعة والسهولة،  يف العمل اإللكرتونية، سيتيحان التعاون بني املشاركني
 ؛أوراق استخدام

 ،ينة لالحتاد تتطلب مشاركة أعضاء االحتاد باحلضور الشخصيأن بعض األنشطة واإلجراءات املرتبطة باجتماعات مع ( د
           وإذ ي ذك ر

إتاحة ص خي فيما ،و ائق االحتاد ومنشوراته بشأن ،املندوبني املفوضني ملؤمتر( 2010 ،غواداالخارا          املراج ع يف) 66 بالقرار أ ( 
 ؛                  الو ائق إلكرتونيا  

 اإلقليمية نظماتوامل االحتاد بني العالقات توطيد ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن (2010 ،غواداالخارا          املراج ع يف) 58بالقرار  (ب
عالقاته تعزيز  بانإأن يشمل االحتاد، ، الذي ينص على املفوضني املندوبني ملؤمتر اإلقليمية التحضريية لالتصاالت، واألعمال

تصاالت التحضريية اإلقليمية ملؤمترات املندوبني املفوضني ومؤمترات ومجعيات اال األعمالاإلقليمية لالتصاالت ومن خالل  باملنظمات
الراديوية واملؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت واجلمعيات العاملية لتقييإ االتصاالت، مجيع الدول األعضاء بدون استاناء حىت وإن  

 ضرورة؛ال تصاالت وذلك مبساعدة مكاتبه اإلقليمية عندتنتمي إىل أي منظمة من املنظمات اإلقليمية الست لال ال كانت
نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات ( هلذا املؤمتر، بشأن 2014بوسان،           املراج ع يف) 175بالقرار  ج(

 ددة؛احمل وذوي االحتياجاتذلك اإلعاقة املتصلة بالعمر، الذي ينص على مراعاة األشخاص ذوي اإلعاقة  يف واالتصاالت مبا
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أعمال  يف تعزيز وسائل العمل اإللكرتونية بشأن ،العاملية لتقييإ االتصاالت للجمعية( 2012 ،ديب          املراج ع يف) 32 بالقرار (د 
 ؛القطاع أعمال يف يرتبط هبا من ترتيبات قطاع تقييإ االتصاالت، وبتنفيذ القدرات املتعلقة بأساليب العمل اإللكرتونية وما

ري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغ بشأن ،العاملية لتقييإ االتصاالت للجمعية( 2012 ،ديب          املراج ع يف) 73 بالقرار (ه 
 ؛الطاقة املتعلقة بأساليب العمل اليت تتسم بالكفاءة من حيي استهالك "تدرك وإذ"من الفقرة  ( ز البند سيما وال املناخ،
 1النامية البلدان مشاركة تعزيز، بشأن (WTDC)( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 2014ديب،           املراج ع يف) 5بالقرار  (و 
     ب عد عن واالجتماعات املشاركة تعزيز يواصل بأن االتصاالتيكلف مدير مكتب تنمية من  4               ، خاصة  الفقرة االحتاد أنشطة يف

 ؛االتصاالت تنمية قطاع عمل يف املشاركة وتيسري لتشجيع اإللكرتونية العمل وأساليب
، ملناختكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري ا( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن 2014ديب،           املراج ع يف) 66بالقرار  ( ز

داف العمل بغية الوفاء بأهأساليب  يف التغيريات املمكنة يف بالنظر (TDAG)                                           خاصة  تكليف الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت 
 مبادرات أساليب العمل اإللكرتونية؛

أعمال قطاع  يف زيادة تطوير أساليب العمل اإللكرتونية( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن 2014)ديب،  81بالقرار  (ح
عمل اإللكرتونية تقدمي الدعم ألساليب ال يف ، الذي حيدد دور مكتب تنمية االتصاالتحاد الدويل لالتصاالتتنمية االتصاالت لالت

 والفوائد اليت ستعود على أعضاء االحتاد؛
ذلك  يف ، بشأن تنمية االتصاالت، مبا(RA)جلمعية االتصاالت الراديوية  (2012جنيف،           املراج ع يف) ITU-R 7-2بالقرار  (ط

 االحتاد، يف التنسيق والتعاون مع قطاع تنمية االتصاالت
 وإذ يعرتف

توسيع نطاق      س رتيتكاليف السفر، و  من خالل ختفيضمنافع كارية ألعضاء االحتاد           زالت حتق ق مابأن املشاركة اإللكرتونية  (أ  
 االجتماعات اليت تستلزم احلضور؛ ويف عمل االحتاد يف املشاركة

املكاملات و  ةؤمترات الفيديويامل على الويب، وأن استعمال            صوتا  وصورةبالفعل        تـ ب ي االحتادبأن العديد من اجتماعات  (ب
أنواع  يف ةالوقت الفعلي وأدوات التعاون على الويب من أجل املشاركة اإللكرتوني يف املؤمترية الصوتية والتعليق بالكتابة واإلشارات

 ؛العامة األمانةو القطاعات  اجتماعات يف قد تقدمتمعينة من االجتماعات 
اجتماعات  يف مشاركةالبلدان النامية، لدى السفر لل سيما ال بلدان كارية، يواجهها مندوبو بالصعوبات املتعلقة بامليزانية اليت (ج

 احلضورية؛ االحتاد
"،        عن ب عدة " وليإ "مشارك       عن ب عداالجتماعات يتيح إجراء "مداخلة           عن ب عد يفبأن الوضع احلايل للمشاركة التفاعلية  ( د

 اختاذ القرار؛ يف من املشاركة        عن ب عدمتكن املشارك  ال واليت
  

_______________ 
 ية.ل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا   1



258 

 

ذلك  يف بأن املكاتب اإلقليمية امتداد لالحتاد ككل ومن مث فإن هذه الوسائل ستعمل على حتقيق فعالية أنشطة االحتاد، مبا ه (
 املندوبني املفو ضني؛ ( ملؤمتر2111غواداالخارا،  املراج ع يف) 157القرار  يف تنفيذ املشاريع كما يتحدد

وهلذا الغرض،  ؛كي يتمكن االحتاد من الوفاء الكامل بوالياته األساسيةلمكاتب اإلقليمية ضروري  املتوق ع لدور ال بأن و (
ن النفاذ يسورة التكلفة )املؤمترات الفيديوية(، كتلك اليت ميكاملاالتصاالت وسائل من الضروري أن تعتمد هذه املكاتب على 
ملؤمتر  (2111غواداالخارا،  املراج ع يف) 58القرار  يف كما ورد  ،ونية مع الدول األعضاءإليها عرب الويب، لعقد اجتماعات إلكرت 

 املندوبني املفوضني،
 وإذ يدرك كذلك

 التقارير السنوية اليت يرفعها األمني العام إىل اجمللإ بشأن تنفيذ هذا القرار؛ ( أ 
 ؛إىل هذا املؤمتر 2114دورته لعام  يف اجمللإالتقرير املرفوع من  ب(
 للجميع، خاصة  بالنسبة إىل: عن ب عداملصاعب املالية والقانونية واإلجرائية والتقنية لتوفري املشاركة  ج(

 وآسيا األمريكتني يتملنطق بالنسبة       خاصة   جلنيف، وبالنسبة األرض بقاع خمتلف بني الزمنية املناطق يف االختالف -
 اهلادئ؛ واحمليط

 وخباصة ظفني،واملو  االجتماع قاعات وجتديدات والتطبيقات واملعدات العريض والنطاق التحتية البىن تكاليف -
 النامية؛ البلدان يف

 والرؤساء؛        عن ب عداحلقوق والوضع القانوين للمشاركني  -
                               مقارنة  باملشاركني باحلضور املادي؛        عن ب عدالرمسية املتاحة للمشاركني  القيود املتعلقة باإلجراءات -
 ؛افيةكبعض البلدان اليت لديها توصيالت غري مستقرة أو غري   يف قيود البنية التحتية لالتصاالت -
 ،احملددةزيادة قابلية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات  -

 وإذ يالحظ
ن جانب نطاق املشاركة م                                                                                 أن وجود االجتماعات اإللكرتونية مع قواعد وإجراءات مو قة جيدا  سيساعد االحتاد على توسيع (أ  

يتسىن  ال غري األعضاء، على السواء، خاصة من البلدان النامية، الذين أصحاب املصلحة احملتملني، من اخلرباء من األعضاء ومن
 ؛احلضورية االجتماعات يف هلم املشاركة

لإ، ، مال أفرقة املقررين وأفرقة عمل اجملأفرقة القطاعاتعمل  يف أن أساليب العمل اإللكرتونية قد أسدت إسهامات مهمة (ب
 اإللكرتونية؛ االتصاالت من خاللأجزاء شىت من االحتاد  يف إعداد النصوص قد تقدمت مال           وأن أعماال  

                                                              أن أمناطا  خمتلفة من املشاركة تناسب األنواع املختلفة من االجتماعات؛ (ج
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اركة سهل التنسيق اإلقليمي من أجل النهوض بزيادة مشميكنها أن تقليمية املكاتب اإلمن االجتماعات اإللكرتونية إدارة أن  ( د
 ؛أعمال جلان دراسات القطاعات الاال ة يف الدول األعضاء

 ،املستعملة بالنسبة للتكنولوجيا وموحد أن هناك حاجة لوجود هنج منسق ( ه
 وإذ يؤكد على

 للجميع؛ واملنصفةأن هناك حاجة إلجراءات تضمن املشاركة العادلة  أ ( 
 ؛الرقمية سد الفجوة يف أن االجتماعات اإللكرتونية ميكنها املسامهة ب(
االتصاالت قيادة التنسيق بشأن تكنولوجيا املعلومات و  يف أن تنفيذ االجتماعات اإللكرتونية من شأنه أن يفيد دور االحتاد ج(

 النفاذ،                         وتغري  املناخ وبشأن قابلية
 يقـرر

، ماعاته ذات الصلةاجت يف بالوسائل اإللكرتونية        عن ب عداد تطوير مرافقه وقدراته من أجل تأمني املشاركة أن يواصل االحت 1
 اجمللإ؛ ذلك أفرقة العمل اليت ينشئها يف مبا
وتشجيع  ،واملوافقة عليها وتوزيعها الو ائق بإعداد يتعلق فيما به اخلاصة اإللكرتونية العمل أساليب تطوير االحتاد يواصل أن 2

 أوراق؛ االجتماعات بدون استخدامعقد 
عاقة مشاركة األشخاص ذوي اإل من أجل ،املتاحةحدود امليزانية  يف ،أن يواصل االحتاد تطوير أساليب العمل اإللكرتونية 3

، معيةقة السلذوي اإلعامن بني مجلة أمور، عرض نصوص احلوار قد يشمل،  وهو مامن خالل،  احملددةواألشخاص ذوي االحتياجات 
 والتسهيالتلول حلاعقد املؤمترات عرب اإلنرتنت لذوي اإلعاقات احلركية وغريها من و ، لذوي اإلعاقة البصريةعقد املؤمترات السمعية و 

 ؛املما لة التحدياتغري ذلك من  لتذليل
 على النظام الداخلي احلايل؛ عن ب عددراسة آ ار املشاركة  االحتادأن يواصل  4
 ينظمها اليت ريبيةالتد والدورات العمل وورش االجتماعات يف اإللكرتونية العمل ساليبأل وقدرات تسهيالت االحتاد يوفر أن 5

 قيود؛ نم ذلك وغري الكايف النطاق عرض عدم توفر من تعاين اليت النامية البلدان مساعدة أجل من خصوصا   وذلك ،االحتاد
وفري ت االجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية، وذلك من خالل يف الناميةلبلدان ل اإللكرتونية شاركةاملع أن يشج   1

ية أو رسوم التوصيل رسوم املكاملات احملل غريإعفاء هؤالء املشاركني من حتمل أي نفقات، التسهيالت واملبادئ التوجيهية املبس طة و 
 سماح هبا،حدود االعتمادات اليت يكون اجمللإ خموال  لل يف باإلنرتنت، وذلك

 الاال ة يكلف األمني العام، بالتشاور والتعاون مع مديري املكاتب
اآل ار القانونية والتقنية واألمنية  اليت تعاجل 1امللحق  يف الواردةأساليب العمل اإللكرتونية ب املتعلقة عملالخطة  أن ينفذب 1

 اإللكرتونية؛ العمل قدرات االحتاد اخلاصة بأساليبواملالية املرتتبة على زيادة 
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                تكنولوجيا  بأكرب     ا  ثييي يكون تنفيذها حمايد ،بأن يستفيد من جتارب االجتماعات اإللكرتونية، بالتعاون مع مديري املكاتب 2
 الالزمة؛ تستويف متطلبات األمن ممكنةمشاركة بأكرب                                             قدر ممكن، وفعاال  من حيي التكلفة، بغية السماح 

 العمل وإعادة النظر فيها بانتظام؛ خطة بنود وفوائدتكاليف  أن حيددب 3
ا، تقييم استعمال االجتماعات اإللكرتونية ووضع املزيد من اإلجراءات والقواعد املرتبطة هب يف بأن يشرك األفرقة االستشارية 4
 القانونية؛ ذلك اجلوانب يف مبا
استعماهلا  يف رزت اإللكرتونية لتقييم التقدم احملإىل اجمللإ بشأن التطورات اخلاصة باالجتماعا    ا  تقرير  باستمرار بأن يرفع 5

 االحتاد؛ داخل
 ونية،اإللكرت  يتعلق باالجتماعات ماإىل اجمللإ بشأن إمكانية استخدام املزيد من اللغات في    ا  بأن يرفع تقرير  6

 العام األمني يكلف
باالجتماعات  والتقدم احملرز داخل االحتاد فيما يتعلق                                                                   بأن يقد م إىل األمم املتحدة وسائر الوكاالت املتخصصة معلومات عن التطورات

 اإللكرتونية، كي تنظر فيها،
 يكلف مديري املكاتب

، بالتشاور مع األفرقة االستشارية التابعة للقطاعات، من أجل توفري مرافق املشاركة أو املتابعة اإلجراءات الالزمة مبواصلة اختاذ
        فعليا ،                                              يستطيعون اجمليء إىل االجتماعات اليت تستلزم حضورا   ال طاعات للمندوبني الذياجتماعات الق يف اإللكرتونية املالئمة

 االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف
مجيع املكاتب  يف اإلجراءات الالزمة لتنفيذ منصة تكنولوجية مناسبة متك ن من استضافة االجتماعات اإللكرتونية مجيعباختاذ 

 أقصر وقت ممكن يف هلذا املؤمتر، وذلك( 2014بوسان،  املراج ع يف) 25طبقا  للقرار  املعنية لالحتادالدول األعضاء اإلقليمية مع 
 حدود امليزانية املتاحة، ويف

 اجمللإ يكلف
يتماشى مع ود املوارد املتاحة ومبا حد يف املتطلبات املالية اليت يقتضيها تنفيذ هذا القرار وبتخصيص املوارد املالية الالزمة، يف بالنظر

 اخلطتني املالية واالسرتاتيجية.
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 (2014بوسان،           املراج ع يف) 167بالقرار  1امللحق 

 الخاصة بأسالي  العمل اإلل ترونية خطة العمل
 اإللكرتونية املشاركة استعمال لدعم اإلقليمية واملكاتب املقر يف التحتية البنية تطوير -
           إلكرتونيا   املشاركني ليشمل الشفوية الرتمجة جمال يف خدمات من االحتاد يقدمه ما نطاق      توس ع تقنية حلول تنفيذ -
 اإللكرتونية االجتماعات شؤون وإدارة الذاتية اخلدمة توفري لتنفيذ تقنية حلول من يلزم ما تطبيق -
 االحتاد اجتماعات يف اإللكرتونية املشاركة بشأن توجيهية مبادئ وضع -
 واملقررين رؤساءوال اإلقليمية املكاتب وموظفي االحتاد يف االجتماعات منظمي من لكل االقتضاء، حسب التدريب، توفري -

 واملندوبني واحملررين
        حاليا   املطبقة واملمارسات السياسات مراجعة -
 القانونية االحتاد صكوك على إدخاهلا سيلزم اليت بالتعديالت املتصلة القانونية املسائل استعراض -
 اإللكرتونية املشاركة يف االجتاهات تتبع بغية القطاعات جلميع شاملة إحصاءات جمموعة تنفيذ -
ذلك التقييم اإلحصائي  يف مبا        عن ب عدرفع تقرير سنوي إىل اجمللإ بشأن نتائج أساليب العمل اإللكرتونية وسياسات املشاركة  -

 والقانونيةللنتائج، وبشأن املسائل اإلجرائية واملالية والتقنية 
زمة على النظام واقرتاح التعديالت الال        عن ب عدجمال أساليب العمل اإللكرتونية واملشاركة  يف مناقشة حتسني قدرات االحتاد -

 .2018الداخلي لتقدميها إىل اجمللإ وإىل مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 169قـرار ال
 أ مال االتحاد في بالم اركة 1 يئات ا كاديميةالسماح لل

 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )
         إذ يذك ر

 ساتومؤس واجلامعات األكادميية للهيئات السماح( جلمعية االتصاالت الراديوية، بشأن 2012)جنيف،  ITU-R 63بالقرار  ( أ 
 االتصاالت الراديوية؛ قطاع أعمال يف باملشاركة هبا املرتبطة البحوث

 املشاركةب األكادميية للهيئات السماحشأن ، ب( للجمعية العاملية لتقييإ االتصاالت2012ديب،           املراج ع يف) 71 بالقرار (ب
 تقييإ االتصاالت؛ قطاع أعمال يف
 وأعضاء األعضاء الدول بني التعاون تعزيز( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن 2014ديب،           املراج ع يف) 71بالقرار  (ج

 ،اخلاص القطاع ذلك يف ماب إليه، املنضمة األكادميية واهليئات إليه واملنتسبني االتصاالت تنمية قطاع
 اعتباره يف وإذ يضع

يئات فائدة أعمال هذه القطاعات خاصة وأن هذه اهل أ بتتالحتاد ا يف األكادميية شاركة اهليئاتالفرتة التجريبية ملأن  أ ( 
نظرة متتعها مبنظور و ع مودراستها ومتابعتها، جمال اختصاص االحتاد  يف احلدياة التكنولوجيةالتطورات  يف البحيتعاجل األكادميية 

 مبكر؛ وقت يف احلدياة وتطبيقاهتا التكنولوجياتمستقبلية تسمح مبعاجلة 
 مسامهاهتا املالية؛العلمية من هذه اهليئات تفوق بكاري سامهات الفكرية و املأن  ب(
وجيا اجملاالت األكادميية ذات الصلة باالتصاالت/تكنول يف نشر معلومات عن أنشطة االحتاد يف أن هذه اهليئات تساهم كذلك (ج

 ،العامل مجيع أحناء يف (ICT) املعلومات واالتصاالت
 يالحظوإذ 
               عمال  بالقرارات  األكادميية واهليئات واملنتسبني القطاعات                                                     إجراء حتليل شامل للمنهجيات املتبعة حاليا  ملشاركة أعضاء يف شرعأن االحتاد 

على        عالوة  ( 2014بوسان،           املراج ع يف) 158( والقرار 2010غواداالخارا،           املراج ع يف) 158ذات الصلة ملؤمتر املندوبني املفوضني: القرار 
 ،هلذا املؤمتر( 2014 )بوسان، COM5/3 القرار

  

_______________ 
 .املهتمة بتطوير االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هبا املرتبطة البحوث ومؤسسات واجلامعاتيتضمن هذا، الكليات واملعاهد  1
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 يقـرر
 تعديالت أيإىل مبوجب أحكام هذا القرار دون احلاجة  االحتادأعمال  يف السماح هلذه اهليئات األكادميية باملشاركةاستمرار  1
 ؛أو أي حكم آخر من أحكام االتفاقية اتفاقية االحتادمن  19واملادة  من دستور االحتاد 3و 2 ملادتنيا يف
                                                             مبقدار جزء من ستة عشر جزءا  من قيمة وحدة مسامهة أعضاء القطاعات االحتاد  يف للمشاركةية لحتدد قيمة املسامهة املاأن  2

النسبة ب                                                                                    من البلدان املتقدمة ومبقدار جزء من ا نني و ال ني جزءا  من قيمة وحدة مسامهة أعضاء القطاعات  بالنسبة للمنظمات
االحتاد وعلى  يف وأن يطبق مستوى املسامهة املالية هذا على اهليئات األكادميية اليت تشارك بالفعل 2ميةالنا من البلدان للمنظمات

 املستقبل؛ يف ينضم منها ما
أعمال  يف املشاركة ،يقرر من 2 الفقرة يف أن حيقق للهيئات األكادميية، مبقتضى سداد املسامهة املالية باملستوى احملدد 3

       مجيعا ؛ القطاعات الاال ة
                                                                                                    أن توجه الدعوة أيضا  إىل اهليئات األكادميية للمشاركة فيما يعقد االحتاد من مؤمترات وورش عمل وأنشطة أخرى على  4

الصعيدين العاملي واإلقليمي، باستاناء مؤمترات املندوبني املفوضني واملؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية واملؤمترات العاملية 
                                                                                              ية واجمللإ، ومبا يتوافق مع القواعد اإلجرائية للقطاع املعين، ومع مراعاة نواتج االستعراض الذي جيرى عمال  لالتصاالت الدول

 (؛2014)بوسان،  COM5/3 بالقرار
النظر عن  ذلك اعتماد القرارات أو التوصيات بغض يف اختاذ القرارات، مبا يف يكون للهيئات األكادميية دور أنه ينبغي أال 5

 وافقة؛امل إجراء
 لقرار                            ، حسب االقتضاء، وفقا  ألحكام ا       عن ب عدأن يسمح للهيئات األكادميية باملشاركة وتقدمي مقرتحاهتا ومداخالهتا  6

 والوسائل ةاإللكرتوني باالجتماعات يتعلق فيما لالتصاالت الدويل االحتاد قدرات تعزيز( بشأن 2014بوسان،           املراج ع يف) 167
 ؛االحتاد أعمال يف التقدم إلحراز الالزمة

يكون  وأالذه اهليئات، االحتاد اليت تتبع هلا ه يف ، تأييد الدول األعضاءمشاركة اهليئات األكادميية قبول طلبات يف يشرتطأن  7
 ،منتسب االحتاد كعضو قطاع أو يف عن عضوية قائمةهلذه اهليئات           ذلك بديال  

 يكلف اجمللإ
 ىل هذا القرار إذا ارتأى ذلك؛إأو إجراءات تفصيلية أو تدابري تصحيحية  بإضافة أي شروط إضافية 1

 ؛يقرر من 2 الفقرة يف ملشاركة اهليئات األكادميية، على النحو الواردبتنفيذ هذا القرار وحتديد الرسم السنوي  2
  

_______________ 
 انتقالية. اهتا مبرحلةد                                                                                                                       تشمل "البلدان النامية" أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصا 2
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، وتقدمي تقرير إىل مؤمتر (2014 )بوسان، COM5/3                                                           باستعراض املسامهات املالية وشروط القبول واملشاركة عمال  بالقرار  3
 القادم، املندوبني املفوضني

 يكلف مجعية االتصاالت الراديوية واجلمعية العاملية لتقييإ االتصاالت واملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
يبات إضافية لتيسري ترتإن كانت هناك حاجة إىل أي تدابري و/أو  دراسة ماواصلة مب لقطاعاهتاالتابعة األفرقة االستشارية  بتكليف

وباعتماد  ،اجلمعيتني املذكورتني أعاله واملؤمتر املذكور أعالهالصلة الصادرة عن  ذاتالتوصيات  والقرارات أغطها ت تلك املشاركة مل
 املديرين، أهنا ضرورية أو مطلوبة، وإبالغ النتائج إىل اجمللإ من خالل إذا رأت، اإلجراءاتتلك 

 ديري املكاتب الاال ةيكلف األمني العام وم
 ؛باختاذ اإلجراءات الضرورية واملالئمة لتنفيذ هذا القرار 1
مبواصلة جهودهم الناجحة الستكشاف آليات متنوعة، مع مراعاة توجيهات اجمللإ، والتوصية هبا مال استعمال مسامهات  2

 زيادة مشاركة اهليئات األكادميية؛ مالية وعينية طوعية من الدول األعضاء وغريها من أصحاب املصلحة للتشجيع على
 تنظيمها، مال يف خمتلف األحداث واألنشطة املفتوحة اليت ينظمها االحتاد أو يشارك يف بتشجيع مشاركة اهليئات األكادميية 3

 وغري ذلك من ورش العمل واملنتديات، املعلومات جملتمع العاملية القمة ومنتديات وكاليدوسكوب العاملي تليكوم
 االحتاد يف الدول األعضاءيدعو 

 ذلك. يف االحتاد ودعمها يف                                                               إىل إحاطة هيئاهتا األكادميية علما  هبذا القرار وتشجيعها على املشاركة
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 170القـرار 
 للم اركة 2، 1قبول أ ضاء القطا ات من البلدان النامية

 االتحاد في وتقييس االتصاالت في أ مال قطا ي االتصاالت الراديوية

 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )
      يذك رإذ 
 ( للجمعية العاملية لتقييإ االتصاالت،2012ديب،           املراج ع يف) 74 بالقرار

 اعتباره يف يضعإذ و 
                       دوالر أمريكي سنويا  حسب  000 2 يزيد دخل الفرد فيها عن ال أن مشاركة أعضاء القطاعات من فئة البلدان النامية اليت أ ( 

ستعود بالفائدة  (ITU-T)وتقييإ االتصاالت  (ITU-R)أعمال قطاعي االتصاالت الراديوية  يف تصنيف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
على أعمال هذين القطاعني وعلى البلدان اليت ميالوهنا، وتساعد على سد الفجوة التقييسية بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية 

 النامية؛                                                   زالت قائمة وخصوصا  بالنسبة إىل هذه الفئة من البلدان شاملة القطاعني خاصة أن هذه الفجوة ما
أعمال أي من القطاعني بشروط مالية مشجعة مؤاتية بالنسبة لكل قطاع سيشجع انضمامهم  يف شاركةأن السماح هلم بامل ب(

 حاجتهم؛ هلذين القطاعني حسب
 2014 من دستور االحتاد وذلك لفرتة جتريبية متتد حىت هناية عام 3و 2 املادتني يف أن هذه املشاركة لن حتتاج إىل تعديالت ج(

 القادم، وضنيموعد مؤمتر املندوبني املف
  

_______________ 
األمر على  أحد البلدان املتقدمة، وجيب أن يقتصر ت إىل أي شركة متعددة اجلنسيات يوجد مقرها التنفيذي يفينتمي أعضاء القطاعا جيب أال 1

يزيد دخل الفرد  أعضاء القطاعات من البلدان النامية املصنفة من قبل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ضمن فئة البلدان منخفضة الدخل واليت ال
 تنضم بعد إىل أي من القطاعني أو إىل كليهما. العام، واليت مل ي يفدوالر أمريك 000 2فيها عن 

 ية.ل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا  2
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 يقـرر
لراديوية أعمال قطاعي االتصاالت ا يف استمرار السماح ألعضاء القطاعات من فئة البلدان النامية املذكورة أعاله باملشاركة 1

 القرار؛ وتقييإ االتصاالت مبوجب أحكام هذا
 حتمل نفقات يف ة أعضاء القطاعاتمن قيمة وحدة مسامه 1/16 يعادل أن حتدد قيمة املسامهة املادية هلذه املشاركة مبا 2
 االحتاد؛ يف
حاشية  يف قبول طلبات املشاركة، تأييد الدولة العضو اليت ينتمي إليها عضو القطاع، وانطباق املعيار الوارد يف أن يشرتط 3

اهم باحلد قطاع يسقوائم أعضاء االحتاد كعضو  يف                                 يكون طالب العضوية مدرجا  حاليا   هذا القرار على كل طالب عضوية، وأال
 القطاع، البالغ نصف قيمة وحدة مسامهة عضو القطاع أو كمنتسب إىل األدىن

 يكلف اجمللإ
 بإضافة أي شروط إضافية أو أي إجراءات تفصيلية عند اللزوم إذا ارتأى ذلك؛ 1
ريه الفريق االستشاري شاركة جيبرفع تقرير عن هذه املشاركة إىل مؤمتر املندوبني املفوضني القادم على أساس تقييم هلذه امل 2

 مقرتحات. يتضمنه من                                                                                                     للقطاع املعين، ليت خذ مؤمتر املندوبني املفوضني قرارا  هنائيا  بالنسبة إىل هذه املشاركة على ضوء هذا التقرير وما
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 174رار ـقال
 قضايا السياسة العامة الدولية  في دور االتحاد الدولي لالتصاالت

 بمخاطر االستعمال غير القانوني لت نولوجيا المعلومات واالتصاالت المتعلقة

 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )
 يدركإذ 

 االتصاالت؛                            كاريا  من طرق نفاذ اجلمهور إىل                                                                    أن االبتكار التكنولوجي الناشئ عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد غري    أ ( 
وأمنها عضو                                        آ ارا  ضارة على البنية التحتية ألي دولةتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يسبب غري القانوين لستعمال الأن ا ب(

 االقتصادية؛ الوطين وتنميتها
توبات أو املك أو استقبال للعالمات أو اإلشارات أوكل إرسال أو بي  دستور االحتاد هو " يف يرد كما  "االتصاالت"أن تعريف  ج(

 ،"الكهرمغنطيسية مةاألنظ سواها من                                                                                                 الصور أو األصوات أو املعلومات، أيا  كانت طبيعتها، بواسطة األنظمة السلكية أو الراديوية أو البصرية أو
 ؤكد من جديدإذ يو 

ساءة إاإلطار القانوين بشأن مكافحة  اللذين يضعان ،عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة الصادرين 56/121و 55/63 ينالقرار  (أ  
 ؛إجرامية ألغراض املعلومات استعمال تكنولوجيا

 السيرباين؛  قافة عاملية لألمن إرساءبشأن  ،عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة الصادر 57/239 القرار (ب
       تحتي ة لألمن السيرباين ومحاية البنية ال قافة عاملية  إرساءبشأن  ،ة العامة لألمم املتحدةالصادر عن اجلمعي 58/199 القرار (ج

 للمعلومات؛ األساسية
 ؛اخلارجي ضاءمن الف        عن ب عدبشأن املبادئ املتعلقة باستشعار األرض  ،الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة 41/65 القرار د (
 ؛الرقمي العصر يف اخلصوصية يف بشأن احلق املتحدة لألمم العامة للجمعية 68/167 القرار ( ه
 ،لدويلسياق األمن ا يف املعلومات واالتصاالتجمال  يف بشأن التطورات ،للجمعية العامة لألمم املتحدة 68/243القرار  ( و
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 اعتباره يف وإذ يضع
األنشطة  أن القمة تؤيد(، 2003 )جنيف، (WSIS) جملتمع املعلوماتإعالن املبادئ الذي اعتمدته القمة العاملية  يف جاءأنه  أ ( 

حلفاظ على ألغراض تتعارض مع أهداف ا االتصاالتو  استعمال تكنولوجيا املعلوماتاحتمال املتحدة ملنع  اليت تضطلع هبا األمم
 أمن هذه الدول،يلحق الضرر ب مبا ،الدولداخل سالمة البنية التحتية                         تؤ ر تأ ريا  معاكسا  على قد و  الدولينياألمن و  االستقرار

 36 الفقرة) ، مع احرتام حقوق اإلنسانإرهابيةاستعمال املوارد وتكنولوجيا املعلومات ألغراض إجرامية و  منعمن الضروري  وأنه
 ؛املعلومات( إعالن مبادئ جنيف للقمة العاملية جملتمع من
نص على ي (االتصاالتو  ملعلوماتا تكنولوجيا استعمال يف األمنو  بناء الاقة)من خطة عمل جنيف  5أن خط العمل جيم ب(
استعمال  إساءةو ينبغي أن تعمل احلكومات، بالتعاون مع القطاع اخلاص، على منع واكتشاف ومواجهة اجلرائم السيربانية يلي: " ما

 هذه اجملاالت؛ والنظر يف د اجلاريةتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن طريق: وضع خطوط توجيهية تأخذ بعني االعتبار اجلهو 
جمال  يف عالةاملشروع ومقاضاهتا؛ وتشجيع اجلهود الف غريحاالت االستعمال  يف تطبيق تشريعات تسمح بالتحقيق الفعال يف

عليها؛ يرتتب  املساعدات املتبادلة، وتعزيز الدعم املؤسسي على املستوى الدويل ملنع مال هذه اجلرائم واكتشافها وإصالح ما
 "،العام وتشجيع التعليم والنهوض بالوعي

 كذلكاعتباره   يف وإذ يضع
 الاقة بناء) 5لتنفيذ خط العمل جيم                                      ( قد عينت االحتاد الدويل لالتصاالت منسقا  2005 أن القمة العاملية جملتمع املعلومات )تونإ،

 ،(واالتصاالت استعمال تكنولوجيا املعلومات يف األمنو 
      يذك روإذ 

 األمنو  ةبناء الاق جمال يف تعزيز دور االحتاد بشأنؤمتر املندوبني املفوضني، مل( 2014بوسان،           املراج ع يف) 130 بالقرار أ ( 
 واالتصاالت؛ تكنولوجيا املعلومات استخدام يف
املتصلة  العامة الدوليةقضايا السياسة ب يتعلق دور االحتاد فيما بشأن، هلذا املؤمتر( 2014بوسان،           املراج ع يف) 102 بالقرار ب(

 عناوين؛وال امليادينأمساء  إدارة ذلك يف اباإلنرتنت وإدارة موارد اإلنرتنت، مب
 للتحديات التصدي - االستدامة": 3 االسرتاتيجي باهلدف يتعلق ما       خاصة   ،هلذا املؤمتر( 2014 بوسان،          املراج ع يف) 71 بالقرار (ج

نولوجيا ، الذي يوجه تركيز االحتاد حنو حتسني استخدام االتصاالت/تك"واالتصاالت املعلومات تكنولوجياالت/االتصا تنمية عن النامجة
 ؛والكيانات ، بتعاون و يق مع سائر املنظمات         ومأمونا            مستداما                               املعلومات واالتصاالت استخداما  

جمللإ االحتاد، حيي تضمن القرار الااين منهما قائمة بالقضايا املتصلة باستعمال وسوء استعمال  1305و 1282 بالقرارين د (
 باإلنرتنت؛ حتديد قضايا السياسة العامة الدولية املتعلقة يف اإلنرتنت بني املهام الرئيسية اليت يشملها دور الفريق املخصص

الرسائل  ةمكافحو  األمن السيرباين بشأن ،لجمعية العاملية لتقييإ االتصاالتل( 2012ديب،  يف         املراج عني) 52و 50 بالقرارين ( ه
 ؛هلا والتصدي االقتحامية
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 ( بشأن آليات تعزيز التعاون2014ديب،           املراج ع يف) 45اعتمد القرار  2014بأن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  ( و
لقطاع تنمية  2 للجنة الدراسات 3/2ذلك مكافحة الرسائل االقتحامية والتصدي هلا واملسألة  يف جمال األمن السيرباين، مبا يف

 االتصاالت بشأن تأمني شبكات املعلومات واالتصاالت: أفضل املمارسات اهلادفة إىل تطوير  قافة األمن السيرباين،
 وإذ يعرتف

ضروريان ن، ومجيع أصحاب املصلحة اآلخرياملنظمات الدولية عضاء و الدول األعلى املستوى العاملي بني  والتآزر بأن التعاون أ ( 
 ؛االتصاالتو  تكنولوجيا املعلوماتمنع االستعمال غري القانوين لمعاجلة و من أجل 

 ؛أعاله املشار إليه 5خط العمل جيماإلشرايف والتسهيلي املسند إىل االحتاد مبوجب بالدور  ب(
 1العاملي بشأن التدابري واملمارسات األمنية ذات الصلة له قيمة خاصة لدى البلدان النامية بأن تبادل املعلومات على الصعيد (ج
 ختفيف آ ار االستعماالت غري القانونية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يف

 وإذ يالحظ
 سيما ال لبلدان،االقتصادية لو  عيةمن أجل التنمية االجتما ،ذلك االتصاالت يف ااالتصاالت، مبو  أمهية تكنولوجيا املعلومات أ ( 

، العامة اإلدارات يف الشفافية وزيادةالبلدان النامية، من خالل إنشاء خدمات عمومية جديدة لتسهيل نفاذ اجلمهور إىل املعلومات 
 الطبيعية؛ وارثالكطر النامجة عن تقليص املخاو  إدارة املوارد الطبيعيةو ، ومراقبته تغري املناخرصد  يف وأهنا ميكن أن تساعد

 علىاملرتتبة  اتوالتهديد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاعتمادها على زيادة و  ضعف البىن التحتية الوطنية احليوية ب(
 غري القانوين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ستعمالالا

 يقرر تكليف األمني العام
 باختاذ التدابري الالزمة من أجل:

 االتصاالت؛و  الدول األعضاء بالتأ ري السليب الذي قد ينجم عن االستعمال غري القانوين ملوارد املعلوماتزيادة وعي  ‘1’
مكافحة  يف حدود واليته، مع هيئات األمم املتحدة األخرى ضمنالتعاون،  يف احلفاظ على دور االحتاد الدويل لالتصاالت ‘2’

 ؛االتصاالتو  االستعمال غري القانوين لتكنولوجيا املعلومات
 ة                                               االحتاد تنفيذا  هلذا القرار وتوصيات االحتاد ذات الصل يف                                                  إحاطة أمني عام األمم املتحدة علما  باألنشطة املضطلع هبا ‘3’

 هذا الصدد؛ يف
ري غإطار والية االحتاد، بضرورة احلد من املخاطر والتهديدات ذات الصلة النامجة عن االستعمال  يف مواصلة زيادة الوعي، ‘4’

 ات الصلة،ذومواصلة تعزيز التعاون بني املنظمات الدولية واإلقليمية  القانوين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
  

_______________ 
 والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.                                                   تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية   1
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 األمني العام يطلب إىل
وحوارات ات اجتماع استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، تنظيم يف بشأن بناء الاقة واألمن 5بصفته ميسر خط العمل جيم

 مقدموذلك  يف اتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبب املعنينيأصحاب املصلحة و  الدول األعضاءتاحة اجملال أمام قليمية إلدولية وإ
ألة وفرص للتعاون اإلقليمي والعاملي من أجل معاجلة مس لولناقشة هنج بديلة حلاخلدمات اجليوفضائية وخدمات املعلومات، مل

، مع مراعاة تومنع التطبيق غري القانوين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالوجيا املعلومات واالتصاالت الستعمال غري القانوين لتكنولا
 ،واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات لصناعة العامةاملصاحل 

 يدعو اجمللإ

 القانوين غري االستعمال عن الناجتة التحديات مبواجهة الصلة ذات االحتاد مبادرات/أنشطة بأنشطته، القيام إبان يراعي، أن إىل
 االقتضاء، حسب واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت

 يدعو الدول األعضاء وأصحاب املصلحة املعنيني بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 األطراف، سبيل إجياد حلول تكون مقبولة جلميع يف إىل مواصلة حوارهم على الصعيدين اإلقليمي والوطين

 مني العاماأل يدعو
أفضل املمارسات اخلاصة باإلجراءات اليت اختذهتا الدول األعضاء ملنع االستعمال غري القانوين لتكنولوجيا املعلومات ونشر إىل مجع 

 االقتضاء، واالتصاالت وتوفري املساعدة للدول األعضاء اليت تبدي اهتمامها هبذا املوضوع، حسب
 يكلف األمني العام

 ،ارالقر  تنفيذ هذا يف بشأن التقدم احملرز املقبل املفوضنيبرفع تقرير إىل اجمللإ وإىل مؤمتر املندوبني 
 يدعو الدول األعضاء

 القرار. إىل تقدمي الدعم الالزم لتنفيذ هذا
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 175قـرار ال
 المحددة االحتياجات ذوي وا شخاصنفاذ ا شخاص ذوي اإل اقة 

 االتصاالت/ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت إل 

 (،2014 ،بوسانإن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )
      يذك رإذ 

واليت  ،(WCIT) (2012اليت اعتمدها املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية )ديب،  (ITR)من لوائح االتصاالت الدولية  12باملادة  أ ( 
تنص على أنه ينبغي للدول األعضاء تعزيز نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل خدمات االتصاالت الدولية، مع مراعاة التوصيات 

 ؛(ITU-T) ذات الصلة لقطاع تقييإ االتصاالت باالحتاد
 ء الدول واحلكوماتستوى رؤسابالو يقة اخلتامية لالجتماع رفيع املستوى الذي عقدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة على م ب(
والذي جاء حتت عنوان "فرص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ،(HLMDD)بشأن اإلعاقة والتنمية  2013 سبتمرب لعام 23 يف

 بد أن تشمل اجلميع حيي يكون األشخاص ذوي ال إطار شامل للتنمية"، والذي أكد على أن التنمية - بالنسبة إىل املعوقني
                             اعلني ومستفيدين على حد  سواء؛اإلعاقة ف

إمكانية "نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل  بشأن ،( للجمعية العاملية لتقييإ االتصاالت2012ديب،           املراج ع يف) 70 القرارب ج(
ن اجلارية هبذا الشأ واملبادرات واألحداث الدراساتاإلطار التنظيمي احلايل و ، و (ICT) االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت"

 16 وجلنة الدراسات 2 جلنة الدراساتخاصة  التابعة له، جلان الدراساتو  (ITU-T) قطاع تقييإ االتصاالت اليت يضطلع هبا
 ؛(JCA-AHF) التنسيق املشرتك بشأن إمكانية النفاذ والعوامل البشرية بالتعاون مع نشاط

 ، الذي يعمل(FG-AVA)الت املعين بإمكانية النفاذ للوسائط السمعية املرئية الفريق املتخصص التابع لقطاع تقييإ االتصاب د (
اإلذاعة وتلفزيون اإلنرتنت من أجل إضافة الوصف الصوا  لذوي اإلعاقة البصرية والعرض النصي/عناوين جانبية للصم  جمال يف

 عرب اإلنرتنت؛        عن ب عدإتاحة املشاركة             ، عالوة  علىوذوي اإلعاقة السمعية
الذي يؤكد على احلاجة إىل نظم إدارة  ،(2007 لتسونامي )فوكيت،لبإعالن فوكيت بشأن تأهب األشخاص ذوي اإلعاقة  (ه 

وغري  ةلإلنذار بالطوارئ وللكوارث باستخدام مرافق االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املستندة إىل معايري مفتوح شاملة
 ؛وعاملية متلكية

  



272 

 

الذي شجع على القيام بدرجة أكرب  ،(2009 العاملية للتعاون )جنيف،لالجتماع الرابع عشر للمعايري  GSC-14/27 القرارب ( و
بادرات اخلاصة و/أو تدعيم األنشطة وامل لوضعبني هيئات التوحيد القياسي العاملية واإلقليمية والوطنية كأساس  من التعاون فيما

 اليت ميكنهم النفاذ إليها؛ واالتصاالت ت/تكنولوجيا املعلوماتباستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة لالتصاال
للجنة  20/1 إطار املسألة يف من خالل الدراسات اليت جرت (ITU-D) قطاع تنمية االتصاالت مببادرةاخلاصة  األعمالب ( ز

( للمؤمتر العاملي لتنمية 2010آباد،  )حيدر 58 مقرتحة صيغة القرار 2006                              هلذا القطاع بدءا  من شهر سبتمرب 1 الدراسات
وكذلك مبادرة قطاع تنمية االتصاالت لوضع األدوات اإللكرتونية لقابلية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  االتصاالت
 ،(G3ict) بالتعاون والشراكة مع املبادرة العاملية لشمولية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل األشخاص ذوي اإلعاقة،بالنسبة 

 وإذ يقر
 ميةالتن (، الذي ينص على سلسلة من التدابري الرامية إىل تعزيز2014 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعامإعالن ديب ) ( أ 

 ؛وخدماهتا يقاهتاوتطب واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت لشبكات واملستدامة والشاملة التكلفة وامليسورة املنصفة
تكنولوجيا  نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىلحول  ،( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014ديب،           املراج ع يف) 58 القرار (ب

 ذلك نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة املتصلة بالعمر؛ يف املعلومات واالتصاالت مبا
 :(ITU-R)الراديوية  قطاع االتصاالت يف العمل اجلاري ج(
 بعنوان "أنظمة االتصاالت الالسلكية لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية"؛ ITU-R M.1076التوصية  ‘1’
 اقينط يف لألرض الرقمية التلفزيونية اإلذاعة" الراديوية االتصاالت قطاع كتيب  من الصلة ذات األجزاء ‘2’

 ذوي لألشخاص الربامج لتوصيل استعماهلا يتعني اليت التقنيات بشأن توجيهات تقدم حيي ،"VHF/UHF الرتددات
 السمعية؛ الصعوبات

بقطاع االتصاالت  6 جلنة الدراسات يف ذلك العمل اجلاري يف الفجوة الرقمية بسبب اإلعاقة، مبا العمل اجلاري بشأن سد ‘3’
مشرتك بني  (IRG-AVA) الراديوية املعنية باإلذاعة وتشكيل فريق مقرر جديد بشأن قابلية النفاذ إىل الوسائط السمعية املرئية

 ؛االتصاالت الراديوية وقطاع تقييإ االتصاالتقطاعي 
بقطاع  5 التابعة للجنة الدراسات 5Aوفرقة العمل  4التابعتني للجنة الدراسات  4Bو 4Aفرقيت العمل  يف العمل اجلاري ‘4’

 العاملي؛ االتصاالت الراديوية بشأن حتسني احلصول على املساعدات السمعية الرقمية على الصعيد
 :(ITU-T)قطاع تقييإ االتصاالت  يف العمل اجلاري ( د
 التصاالتا خالل من احلياة نوعية لتحسني البشرية بالعوامل املتصلة القضايا بشأن 4/2 املسألة إطار يف اجلارية الدراسات ‘1’

 ITU-T F.790 التوصية ذلك يف مبا الوسائط املتعددة واخلدمات األنظمة إىل النفاذ إمكانية بشأن 26/16 واملسألة الدولية،
 االتصاالت؛ إىل اإلعاقة وذوي املسنني لنفاذ التوجيهية املبادئ بشأن

 بعنوانقطاع تقييإ االتصاالت  دراسات جلان لدليل (TSAG) االتصاالت لتقييإ االستشاري الفريق أصدره الذي املنشور ‘2’
 ؛"التوصيات إعداد يف النهائيني املستعملني احتياجات مراعاة"
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 والتعاون ساعدةوامل املشورة وتقدمي الوعي زيادة ألغراض البشرية والعوامل النفاذ قابلية بشأن شرتكامل تنسيقال نشاط ‘3’
 والتواصل؛ والتنسيق

 :(ITU-D)قطاع تنمية االتصاالت  يف العمل اجلاري (ه 
إىل خدمات  احملددةنفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات  بشأن 7/1 املسألة إطار يف الدراسات اجلارية ‘1’

 ؛االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 (؛2014)للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام خطة عمل ديب  ‘2’
 األشخاص نفاذ تعزيز: "5.1 تتضمن اهلدفهذا املؤمتر اليت وافق عليها  2016-2019اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة أن  ( و

 ة؛والنتائج والنواتج ذات الصل "واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل احملددة االحتياجات وذوي اإلعاقة ذوي
ذلك  يف الألشخاص ذوي اإلعاقة، مباليت دعت إىل إيالء اهتمام خاص  (WSIS) نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات ( ز

 ؛بالعمر املتصلةاإلعاقة 
القمة العاملية جملتمع االحتاد بشأن رؤية  نسقه الذي (WSIS+10) للقمة العاملية جملتمع املعلومات املستوى الرفيع احلدث (ح

 ؛2015 عام بعد يةالعامل القمة نتائج تطبيق يف معاجلتها تتعني اليت األولوية ذات والذي حيدد اجملاالت 2015 عام بعد املعلومات
وميسور  منصف نفاذ بتوفري االلتزام تأكيد انتعيد اللتني تونإ التزام من 18 ةوالفقر  جنيف مبادئإعالن  من 13الفقرة  ط(

                                                    واالتصاالت، خاصة  لألشخاص ذوي اإلعاقة واالحتياجات احملددة؛ املعلوماتتكنولوجيا  إىلالتكلفة 
 ؛ا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/تكنولوجيبخمتلف اجلهود اإلقليمية والوطنية إلعداد ومراجعة املبادئ التوجيهية واملعايري املتعلقة  ي(
 ؛2013 سياسة االحتاد املتعلقة بنفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة واليت اعتمدها جملإ االحتاد لعام ك(
 واألشخاص ةعاقاإل ذوو األشخاص منهما يستفيد األمهية، بالغيت أداتني االنمي للحوار النصي والعرض الشبكي البي أن ل(
 احملددة، االحتياجات ذوو

 اعتباره يف وإذ يضع
من اإلعاقة  بدرجات متفاوتة العامل يف هناك مليار شخص من ذوي اإلعاقةأن تقديرات منظمة الصحة العاملية تشري إىل أن  أ ( 

 ؛1الناميةالبلدان  يف منهم 80%من سكان العامل، ويعيش  15%اإلدراكية، وهو ما يعين أو اجلسدية واحلسية 
                                                                                                          أن من شأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن هتيئ فرصا  وفوائد للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة كي يتغلنب على اإلقصاء  ب(

 املستند إىل جنسهن وإعاقاهتن؛
  

_______________ 
 ية.ل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا  1
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، تقضي بأن تتخذ 2008 مايو 3 يف بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اليت دخلت حيز النفاذأن اتفاقية األمم املتحدة  ج(
 ذلك: يف إمكانية النفاذ مبابشأن  9 املادة مبوجبالدول األطراف التدابري املناسبة 

دة، يتشجيع إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيات ونظم املعلومات واالتصال اجلد " (ز 2) 9 ‘1’
 ؛"اإلنرتنت فيها شبكة مبا

كن لألشخاص مي واالتصاالت وأنظمتها اليتعلومات املتشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات  " (ح 2) 9 ‘2’
 ؛"لفةتك املتناول بأقل يف تكون هذه التكنولوجيات والنظم مرحلة مبكرة، كي يف ذوي اإلعاقة الوصول إليها،

أن جملإ حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة أنشأ منصب املقرر اخلاص املعين ثيقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الذي  د (
 الة                                                                      تزال تعرتض سبيل األشخاص ذوي اإلعاقة وحتول دون حتقيق مشاركتهم الكاملة الفع   ال بتحديد احلواجز والعقبات اليت للسماح

م املتحدة بتنسيق و يق مع مجيع اآلليات والكيانات التابعة ملنظومة األم ستنطوي على العملوالية املقرر اجلديد وأن  ،اجملتمع يف
ساواة بني امل وستتضمن منظور ،واآلليات اإلقليمية واجملتمع املدين ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة وتلك العاملة من أجلهم

                                         ا  ملبادئ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛مجيع أنشطتها، وفق يف والتعاون الدويل وبناء القدراتاجلنسني 
 ؛ميسورة النفاذ بتكلفة إمكانياتتوفري  من أجلأمهية التعاون بني احلكومات والقطاع اخلاص واملنظمات ذات العالقة  (ه 
 ي اشرتكتلذالتقرير ا يف أن الضرورة تقتضي من احلكومات وأصحاب املصلحة املتعددين االنتباه إىل النتائج الواردة ( و
 حيي إن، (DPI) للمعوقني الدولية واهليئة (G3ict)للجميع  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بشأن العاملية املبادرة إعداده يف

 ومات واالتصاالت وتؤ رإمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعل يف                   تعترب جماال  أساسيا   ، اليتإمكانية النفاذ إىل البنية التحتية للمعلومات
اتفاقية حقوق  يف األحكام الواردة تنشده ما                          تقدما  حمدودا  باملقارنة معإال تظهر  ال                                      تأ ريا  هائال  على أكرب عدد من املستخدمني،

 ،األشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتعلق باالمتاال العام للبلدان اليت صادقت عليها
 يقـرر

  يقوم به االحتاد الدويل لالتصاالت من عمل فيما واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة اإلعاقة ذوياألشخاص  إشراك 1
 ،صاالتإىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتتوسيع نطاق النفاذ من أجل اعتماد خطة عمل شاملة تتيح كي ميكنهم التعاون 

 ؛املوضوع بالتعاون مع الكيانات واهليئات اخلارجية املعنية هبذا
تشجيع احلوار بني اجلهات القائمة على إعداد إحصاءات عن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبني  2

املستخدمني ذوي اإلعاقة، من أجل احلصول على أفضل املعلومات واملعارف بشأن البيانات اليت يتعني مجعها وحتليلها على املستوى 
 لية؛الوطين باستخدام املعايري واألساليب الدو 

إطالق دعوة إىل العمل تعزز التعاون مع املنظمات واملؤسسات اإلقليمية والعاملية اليت تتعامل مع إمكانية نفاذ األشخاص  3
جداول  يف ذلك اإلعاقة املتصلة بالعمر، من أجل إدراج النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ذوي اإلعاقة، مبا
 اجلوانب املشرتكة هلذا املوضوع مع املوضوعات األخرى؛ أعماهلا ومراعاة
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أمكن ومبراعاة  إنو ذلك نصوص العرض النصي( إىل أقصى حد،  يف استخدام مرافق البي عرب اإلنرتنت والعرض النصي )مبا 4
تتامها على حد سواء ة وبعد اخالقيود املالية والتقنية لالحتاد، تقدميها جبميع اللغات الرمسية الست لالحتاد أ ناء انعقاد أي جلس

اللجان، من الفصل الااين  املعنونة، إنشاء 12 الفقرة يف واجتماعاته على النحو املنصوص عليه ومجعياته لدى إقامة مؤمترات االحتاد
 ،واجتماعاته ومجعياته االحتاد ملؤمترات العامة القواعد من

 يكلف األمني العام، بالتشاور مع مديري املكاتب
 ،االحتاد يف تصاالتتقييإ االتصاالت وتنمية االو بني قطاعات االتصاالت الراديوية  بإمكانية النفاذبتنسيق األنشطة املتصلة  1

 األشخاص وضمان مراعاة احتياجاتبالتعاون مع املنظمات والكيانات الو يقة الصلة األخرى، من أجل جتنب االزدواجية 
 ؛ذلك اإلعاقات املتصلة بالعمر يف ت احملددة، مباواألشخاص ذوي االحتياجا اإلعاقة ذوي

ليها من خالل نطاق املوارد املتاحة املعلومات اليت ميكن احلصول ع يف يتحملها االحتاد ليوفر اليت قداآل ار املالية  يف بالنظر 2
اقات مرافق االحتاد وخدماته وبراجمه ثييي ميكن النفاذ إليها من جانب املشاركني ذوي اإلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوفري

 اإلشارة لغةب الرتمجةو  توفري العرض النصيذلك  يف ا، مبواألشخاص ذوي االحتياجات احملددة البصرية والسمعية والبدنية
       ت فضال  د على الويب والوصول إىل مباين االحتاد ومرافق االجتماعااالجتماعات والنفاذ إىل املعلومات املطبوعة وإىل موقع االحتا يف
 ؛أمامهم جمايل التعيني والتوظيف تكون مفتوحة يف ممارسات لالحتاداعتماد عن 

 تأجري كلما  النفاذ التوجيهية إلمكانية واملبادئ املعايري يف ،61/106املتحدة  لألمم العامة اجلمعية لقرار       وفقا   بالنظر، 3
فظ ميزات إمكانية النفاذ ثييي ،أحد املرافق يف املساحة استخدام      غ ري   أو جتديدات  قصد؛ غري عن ةإضافي حواجز تقام وال                          حت 

خرباهتم راعاة ممن أجل كفالة واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة تشجيع وتعزيز التمايل الذاا  لألشخاص ذوي اإلعاقة ب 4
 هبا؛ ر أعمال االحتاد واالرتقاءووجهات نظرهم وآرائهم عند تطوي

أعمال  يف اركةملشمن ا، وذوي االحتياجات احملددة املندوبني ذوي اإلعاقة لتمكنيتوسيع نطاق برنامج املنح  يف بالنظر 5
 للميزانية؛ حدود القيود احلالية يف وذلك ،االحتاد

االتصاالت ميدان االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات و  يف تحديد وتو يق ونشر مناذج أفضل املمارسات بشأن إمكانية النفاذب 6
 القطاعات؛ االحتاد وأعضاء يف بني الدول األعضاء فيما

تصاالت وتنمية تقييإ االو مع قطاعات االتصاالت الراديوية  بإمكانية النفاذالعمل بشكل تآزري بشأن األنشطة املتصلة ب 7
صلب  يف النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتضمينها خبصوص الوعي مبعايري إمكانية سيما وال االتصاالت،
واألشخاص ذوي استحداث برامج متكن البلدان النامية من إدخال خدمات تسمح لألشخاص ذوي اإلعاقة  ويف االهتمامات،

 بفعالية؛ تاالتصاال استخدامباالنتفاع من ذلك اإلعاقة املتصلة بالعمر  يف االحتياجات احملددة، مبا
 ضمانحيقق  مبا    ا  وخصوصالو يقة الصلة األخرى،  اإلقليمية والعاملية العمل بشكل تآزري وتعاوين مع املنظمات والكياناتب 8

 النفاذ؛ ميدان إمكانية يف األعمال اجلارية مراعاة
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 ؛اإلعاقة األشخاص ذوي احتياجات مراعاةلكفالة  املناطقمجيع  يف العمل بشكل تآزري وتعاوين مع منظمات اإلعاقةب 9
ولوجيات املساعدة مسابقات إقليمية لتطوير التكن لتنظيمضوء اإلمكانات املالية املتاحة هلا،  يف املكاتب اإلقليمية، بتوجيه 10

، الاقافةو اعتبارها الظروف احمليطة مال اللغة  يف واليت تأخذ احملددةلتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات 
 ؛راعى وجود مطورين من ذوي اإلعاقةعلى أن ي

باالستفادة من معلومات تتعلق بالسبل اليت ميكن هبا توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتمكني األشخاص ذوي  11
املدى الواسع من اإلعاقات واالحتياجات احملددة وتقاسم تلك املعلومات، ومنها على سبيل املاال املبادئ التوجيهية واألدوات 

 واالتصاالت لوماتاملع تكنولوجيا بشأن العاملية املبادرةوغريه من املنظمات ذات الصلة مال  ومصادر املعلومات اليت أعدها االحتاد
 مما يفيد أعمال االحتاد وأعضائه؛ (G3ict) للجميع

حدود مواردها املتاحة، مع أصحاب املصلحة املعنيني على تعزيز تطوير  يف بتشجيع املكاتب اإلقليمية على التعاون، 12
                                                دة متك ن األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات احملددة؛تكنولوجيات جدي

 ،القرار بتقدمي تقرير إىل مؤمتر املندوبني املفوضني التايل بشأن التدابري املتخذة لتنفيذ هذا 13
 اتيدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع

النفاذ إىل ية إمكانحدود أطرها القانونية الوطنية، لتعزيز  يف استحداث مبادئ توجيهية أو آليات أخرى، يف إىل النظر 1
درات اإلقليمية ، وتقدمي الدعم للمبااستعماهلاتوافقها و خدمات ومنتجات ومطاريف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و 

 املوضوع؛ ذات الصلة هبذا
يقات ألجهزة والتشجيع على تطوير تطب املالئمة التصاالتت/تكنولوجيا املعلومات واإدخال خدمات االتصاال يف إىل النظر 2

ة مع ، على قدم املساوامن االنتفاعواألشخاص ذوي االحتياجات احملددة لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة ومنتجات االتصاالت 
 د؛الصد هذا يف وتعزيز التعاون الدويل ،/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت باستخدام خدمات اآلخرين،

 تعزيز توفري فرص تعلم من أجل تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة على استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتإىل  3
 ؛      ن ب عدعذلك عن طريق مناهج تدريب املدربني والتعلم  يف أنشطة التنمية االجتماعية واالقتصادية اخلاصة هبم، مبا يف

قييإ االتصاالت تو قطاعات االتصاالت الراديوية  يف بإمكانية النفاذاملتعلقة  /األنشطةالدراسات يف إىل املشاركة بنشاط 4
التمايل لألشخاص  وتعزيز وتضمني، أعمال جلان الدراسات املعنية يف ذلك املشاركة بنشاط يف امباالحتاد  يف وتنمية االتصاالت

 ؛وآرائهم خرباهتم ووجهات نظرهمعاة ضمان مرامن أجل واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة ذوي اإلعاقة 
لمعدات بالنسبة لامليسورة وفوائد التكلفة  أعاله" اعتباره يف إذ يضع "من  ( ه‘ 2’ ج(احلسبان الفقرتني  يف إىل أن تأخذ 5

 عام؛ال تصميمذلك ال يف مبا واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة واخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة
الدويل على تقدمي مسامهات طوعية للصندوق االستئماين اخلاص الذي أنشأه االحتاد لدعم األنشطة  إىل تشجيع اجملتمع 6

 القرار. املتعلقة بتنفيذ هذا
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 (2014بوسان،           املراج ع يف) 176قرار ال
 وقياس ا التعرض الب ري للم االت ال  رمغنطيسية

 ،(2014بوسان، لالحتاد الدويل لالتصاالت ) املفوضني املندوبني مؤمتر إن
 ر     يذك   إذ

ري حول "مشاكل القياس املتعلقة بالتعرض البش ،( للجمعية العاملية لتقييإ االتصاالت2112ديب،           املراج ع يف ) 72 بالقرار أ ( 
 "؛(EMF) الكهرمغنطيسية للمجاالت

 لبشريا بالتعرض املتعلقة القياس مشاكل" حول ،االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر( 2114ديب،           املراج ع يف) 62 بالقرار (ب
 ؛"(EMF) الكهرمغنطيسية للمجاالت

 ؛(ITU-T) وقطاع تقييإ االتصاالت (ITU-R) بالقرارات والتوصيات ذات الصلة لقطاع االتصاالت الراديوية ج(
مع و  بني القطاعات ماأمهية االتصال والتعاون فيبالكهرمغنطيسية و يتعلق باجملاالت  القطاعات الاال ة فيما يف بالعمل اجلاري د (

 اجلهود، لتفادي ازدواجية املتخصصةغريها من املنظمات 
 اعتباره يف يضع إذو 

 على راديويةال املوجات تأ ري لتقييم الصحة جمال يف املتخصصة والكفاءة اخلربةلديها  (WHO) العاملية الصحة منظمة أن ( أ 
 اإلنسان؛ جسم
 اإلشعاع من احلمايةب املعنية الدولية اللجنةتوصي ثيدود للتعرض مستقاة من منظمات دولية مال  العاملية الصحة منظمة أن (ب
 ؛(ICNIRP) املؤين غري
 اجملال شدة ياسوق حساب آلية للتحقق من االلتزام مبستويات اإلشارات الراديوية من خالل يف اخلربة لديه االحتاد أن (ج

 القدرة؛ وكاافة
 الكهرمغنطيسية؛ للمجاالت البشري التعرض وتقييم لقياس املستعملة للتجهيزات العالية التكاليف (د 
 ؛ةمعين ةجغرافي منطقة أي يف الكهرمغنطيسية اجملاالت بي مصادر تعدد إىل أدى الراديوي الطيف استعمال يف الكبري التطور أن (ه 
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منهجيات قياس اجملاالت  بشأن معلومات على للحصول 1النامية البلدان من كاري يف التنظيمية للهيئات املاسة احلاجة ( و
 مواطنيها؛ حلماية يةوطن تنظيمية قواعد وضع أجل من ،الراديوية الرتددات لطاقة البشري يتعلق بالتعرض فيما الكهرمغنطيسية

واغل البلدان النامية، ش يف مناسب، قد جيعل لدى الناس، خاصةأن عدم وجود معلومات كافية و/أو وعي عام و/أو تنظيم  ز (
 بشأن تأ ري اجملاالت الكهرمغنطيسية على صحتهم مما قد يؤدي إىل زيادة معارضتهم لنشر املنشآت الراديوية؛ 

 3(IEEE)مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات  ومعهد ،2(ICNIRP) املؤين غري اإلشعاع من باحلماية املعنية الدولية اللجنة أن ( ح
 للمجاالت التعرض حدود بشأن توجيهية مبادئ وضعت قد ،(ISO/IEC) الدولية الكهرتقنية ةناللج/الدولية للتوحيد القياسي نظمةاملو 

بيد أن احلاجة  ،يةهالتوجي املبادئ هذه على تقوم وطنية تنظيمية قواعد اعتمدت قد اإلدارات من العديد وأن الكهرمغنطيسية،
 هلم                                             من أجل املنظمني وواضعي السياسات كي تكون عونا   الكهرمغنطيسيةبشأن اجملاالت تدعو إىل مواءمة املبادئ التوجيهية 

 وضع املعايري الوطنية؛ يف
 ن،ااإلنس جسم على الراديوية املوجات أ ر وتقييم لقياس الالزمة األدوات لديها ليست النامية البلدان معظم أن ( ط

 الاال ة املكاتب مديري يكلف أن يقرر
 تجملاالا قياس منهجياتمعلومات بشأن  ومنها الكهرمغنطيسية للمجاالت بالتعرض تتعلق معلومات ونشر جبمع 1

 ؛مناسبة وطنية تنظيمية قواعد وضع يف النامية، البلدان يف سيما ال الوطنية، اإلدارات مساعدة أجل من ة،الكهرمغنطيسي
( للجمعية العاملية لتقييإ 2012ديب،           املراج ع يف) 72بالعمل عن كاب مع مجيع املنظمات املعنية لتنفيذ هذا القرار والقرار  2

( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، من أجل مواصلة املساعدة التقنية املقدمة للدول 2014ديب،           املراج ع يف) 62االتصاالت، والقرار 
 ا،األعضاء وتعزيزه
 االتصاالت تقييإ مكتب ومدير الراديوية االتصاالت مكتب مدير مع بالتعاون ،االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف

 قياس جمال يف ةالبشري القدرات وبناء النامية البلدان احتياجات من أجل حتديد إقليمية عمل وورش دراسية حلقات تنظيمب 1
 اجملاالت؛ هلذه البشري بالتعرض يتعلق فيما الكهرمغنطيسية اجملاالت

  

_______________ 
 ة النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.                                          تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغري   1
 Health Physics - (GHz 300 مبادئ توجيهية للحد من التعرض للمجاالت الكهربائية واملغنطيسية والكهرمغنطيسية املتغرية مع الوقت )حىت  2

74(4): 494-522; 1998. 
3  0052-IEEE Std C95.1™ االت يتعلق بالتعرض البشري للمج بشأن مستويات السالمة فيما مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات، معيار معهد

 .GHz 300 إىل kHz 3الكهرمغنطيسية للرتددات الراديوية، 



279 

 

 إقليمية آلية أو تصالجهة ا وحتديد واملوارد اخلربات تبادل خالل من التعاون على املناطق خمتلف يف األعضاء الدول بتشجيع 2
 ؛دريبوالت القياس جمال يف املنطقة يف األعضاء الدول مجيع ملساعدة األمر، لزم إذا إقليمي مركز ذلك يف مبا للتعاون،

 اجملاالت شعاعاتإل احملتملة الصحية اآل ار الستقصاء الالزمة العلمية الدراسات إجراءمواصلة  على املعنية املنظمات بتشجيع 3
 اإلنسان؛ جسم على الكهرمغنطيسية

 اجملاالت عاعاتإلش احملتملة الصحية اآل ار من التخفيف يف للمساعدة الالزمة التوجيهية واملبادئ التدابري بصياغة 4
 اإلنسان؛ جسم على الكهرمغنطيسية

خرى ذات واملعايري الدولية األ االحتاد توصيات اتباع من للتأكد ةدوري اتاستعراض إجراء على األعضاء الدول بتشجيع 5
 ،الكهرمغنطيسية للمجاالت بالتعرض يتعلق فيماالصلة 

 الراديوية تاالتصاال مكتب ومدير االتصاالت تنمية مكتب مدير مع بالتعاون ،االتصاالت تقييإ مكتب مدير يكلف
 املنظمات مع لتعاونيةا اجلهود من كجزء  ،العاملية الصحة منظمةالذي جتريه الكهرمغنطيسية اخلاص باجملاالت الربنامج  يف ملشاركةبا

 ،الكهرمغنطيسية للمجاالت لتعرضبشأن ا دولية معايري وضع لتشجيع األخرى الدولية
 الاال ة املكاتب مديري مع بالتشاور ،العام األمني يكلف

 ؛من أجل تقييمه القرار هذا تنفيذ حول سنوية دورة كل يف جملإ االحتاد على لعرضه تقرير بإعداد 1
 ،قرارال هذا تنفيذ أجل من املتخذة التدابري بشأن املقبل املفوضني املندوبني مؤمتر إىل تقرير بتقدمي 2

 األعضاء الدول يدعو
اختاذ التدابري املناسبة للتحقق من االمتاال للمبادئ التوجيهية اليت يضعها االحتاد وغريه من املنظمات الدولية ذات الصلة إىل  1

 فيما يتعلق بالتعرض للمجاالت الكهرمغنطيسية؛
 ؛بتنفيذ آليات تعاون على املستوى دون اإلقليمي حليازة املعدات الالزمة لقياس اجملاالت الكهرمغنطيسية 2
                                                                                                          إىل إجراء استعراض دوري للتحقق من االمتاال ملستويات اإلشارات الراديوية من جانب اجلهات املعنية وفقا  لتوصيات قطاع  3

 االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية؛ تقييإ
خالل تنظيم  نإىل توعية اجلمهور حول التأ ريات الصحية للتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية غري املؤينة؛ وذلك م 4

 محالت توعية؛ وإقامة ورش عمل، ونشر مطويات هبذا اخلصوص.
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MOD  

 (2014 بوسان،          املراج ع يف) 177 القـرار
 البيني الت غيل وقابلية المطابقة

 ،(2014بوسان، ) لالتصاالت الدويل لالحتاد ضنياملفو  املندوبني مؤمتر إن
 يقـر إذ

 االتصاالت؛ لتقييإ العاملية لجمعية( ل2012ديب،           املراج ع يف) 76بالقرار  ( أ 
 االتصاالت؛ لتنمية العاملي لمؤمتر( ل2014ديب،           املراج ع يف) 47بالقرار  (ب
 ( جلمعية االتصاالت الراديوية؛2012)جنيف،  62بالقرار  (ج
 (C&I) قام بتحديي خطة العمل املتعلقة بربنامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين 2013 دورته لعام يف جملإ االحتاد بأن د (

 :على أساس أربع دعامات هي 2012 يف                  الذي أنشئ بداية  
وبرامج  مراكز اختبار إنشاء يف املساعدة 4) البشرية؛ املوارد قدرات بناء 3) البيين؛ التشغيل قابلية أحداث 2) املطابقة؛ تقييم 1)

 ؛1النامية البلدان يف للمطابقة وقابلية التشغيل البيين
 2013و 2012و 2011دوراته لألعوام  يف اجمللإ إىل (TSB) االتصاالت تقييإ مكتب مدير قدمها اليت املرحلية بالتقارير ( ه
 ،2014 لعام        املفو ضني املندوبني مؤمتر وإىل 2014و

 إىل يشري إذو 
مع  مشروعات إرشادية بشأن املطابقة يف بدأت بالفعل (ITU-T)باالحتاد أن العديد من جلان دراسات قطاع تقييإ االتصاالت 

 توصيات قطاع تقييإ االتصاالت،
 وإذ يقر كذلك

 (ICT) التصاالتامطابقة وقابلية التشغيل البيين على نطاق واسع لتجهيزات وأنظمة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات و بأن ال ( أ 
مو وقية وتشجيع السوق وال يف متاحةمكن أن تؤدي إىل زيادة الفرص المن خالل تنفيذ الربامج والسياسات والقرارات ذات الصلة، ي

 مية؛مي والتجارة العالالتكامل العال
  

_______________ 
 صاداهتا مبرحلة انتقالية.ر اقت                                                                                              تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت مت 1
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هوض للبلدان من أجل الن بأن التدريب التقين وبناء القدرات املؤسسية بشأن االختبار واملطابقة أدوات ضرورية ب(
 العاملية؛ بالتوصيلية

يئات املعايري وفرها بالفعل الكاري من هتمن استعمال عمليات تقييم املطابقة اليت ميكنهم االستفادة بأن أعضاء االحتاد  ج(
 من أجل تقييم املطابقة، وذلك من خالل آليات للتعاون مع هذه املنظمات؛والوطنية اإلقليمية 

إىل )تقييم املطابقة( من خطة العمل  1إىل أن تصل الدعامة  "ITU"عالمة االحتاد تأجيل اختاذ قرار بشأن تنفيذ بأنه سيتم  ( د
 ،(2012            نضجا  )اجمللإ مرحلة أكار 
 اعتباره يف إذ يضعو 

 مستهلكني لديها؛ات للأن بعض البلدان، وخاصة البلدان النامية، مل تكتسب بعد قدرة اختبار التجهيزات وتوفري الضمان ( أ 
مطابقة جتهيزات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للقواعد واملعايري السارية سيؤدي إىل زيادة  يف أن زيادة الاقة (ب

فرص قابلية التشغيل البيين بني التجهيزات اليت ينتجها خمتلف الصانعني واحلد من التداخالت بني أنظمة االتصاالت وستساعد 
 ،بلدان النامية على اختيار منتجات تتسم جبودة عاليةال

 يقـرر
( جلمعية 2012)جنيف،  62 للجمعية العاملية لتقييإ االتصاالت، والقرار( 2012ديب،           املراج ع يف) 76 تأييد أهداف القرار 1

للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت وخطة العمل املتعلقة بربنامج املطابقة ( 2014ديب،           املراج ع يف) 47 والقراراالتصاالت الراديوية 
 ؛(C14/24(Rev.1))الو يقة  2014 دورته لعام يف اجمللإ التشغيل البيين اليت استعرضها وقابلية

قاعدة  ها كي تكونير وتطو املطابقة بشأن فيه قاعدة البيانات االسرتشادية للمعلومات  تنفيذ برنامج العمل هذا، مبامواصلة  2
ة البيانات النتائج واآل ار اليت قد تنجم عن قاعد ( االعتبار: أ بعنيوذلك بالتشاور مع كل منطقة واألخذ  ؛بيانات وظيفية كاملة

ع وضاملطابقة على الدول األعضاء وأعضاء القطاعات وأصحاب املصلحة )مال منظمات بشأن االسرتشادية للمعلومات 
 ملسؤولية احملتملةامسائل  ج( ؛يتصل بكل منطقة                          سد  الفجوة التقييسية فيما يف أ ر قاعدة البيانات ب( ؛خرى(األ (SDO) املعايري

شأن نتائج املشاورات اإلقليمية اليت أجراها االحتاد ب وذلك مبراعاة ؛لالحتاد والدول األعضاء وأعضاء القطاعات وأصحاب املصلحة
 البيين؛ املطابقة وقابلية التشغيل

مة إلجراء اختبارات مالئ ،إنشاء مراكز إقليمية ودون إقليمية للمطابقة وقابلية التشغيل البيين يف النامية البلدانمساعدة  3
 ،وحسب احتياجاهتا االقتضاء قابلية التشغيل البيين حسباملطابقة و 

                              يكل ف مدير مكتب تقييإ االتصاالت
خطة العمل  تنفيذ ، بشأناالعتبار احتياجات كل منطقة يف              املناطق آخذا   مجيع يف وإجراء دراسات التقييممبواصلة التشاور  1

البلدان النامية بالتعاون  يف إنشاء مرافق اختبار يف                                                  فيها التوصيات بشأن بناء القد رات البشرية واملساعدة اليت وافق عليها اجمللإ، مبا
 ؛(BDT) االتصاالت مع مدير مكتب تنمية
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                   لتشغيل البيين وفقا  اقابلية لزيادة ت إرشادية بشأن املطابقة مع توصيات قطاع تقييإ االتصاالت مبواصلة تنفيذ مشروعا 2
 العمل؛ خلطة

 املطابقة؛ بتحسني وتعزيز عمليات وضع املعايري هبدف تعزيز قابلية التشغيل البيين من خالل 3
 هذا القرار على األمد الطويل؛لتنفيذ  العملخطة ث باستمرار         بأن حيد   4
 الدراسات؛ ذلك نتائج يف ، مباالقرار هذا تنفيذ عن اجمللإ إىل مرحلية تقارير بتقدمي 5
 مكتب مدير يكلفمن  1الفقرة  يف                                                                            بأن يقوم، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية االتصاالت واستنادا  إىل املشاورات املذكورة 6

 ،2013دورته لعام  يف وراجعها 2012دورته لعام  يف أعاله، بتنفيذ خطة العمل اليت وافق عليها اجمللإ االتصاالت تقييإ
 مكتب يرومد االتصاالت تقييإ مكتب مدير مع الو يق بالتعاون يلي، مبا االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف

 الراديوية االتصاالت
 اجمللإ إىل تقرير وتقدميواألجزاء ذات الصلة من خطة العمل ( 2014ديب،  يف        املراج ع ) 47 القرار تنفيذ يف     ما  قد املضي 1
 الصدد؛ هبذا

 غري املطابقة؛ التجهيزاتب معاجلة شواغلها اخلاصة يف األعضاء الدول مساعدة 2
وجي ألكادميية لمبواصلة القيام بأنشطة عملية لبناء القدرات بالتعاون مع املؤسسات املعتمدة واالستفادة من النظام اإليكو  3

ذلك ما يتعلق مبنع تداخالت االتصاالت الراديوية اليت تتسبب فيها أو تعاين منها جتهيزات تكنولوجيا  يف االحتاد، مبا
 واالتصاالت، املعلومات

 اجمللإ يدعو
 القرار؛ هذا أهداف حتقيق يف للمسامهة الالزمة التدابري مجيع واختاذ املكاتب الاال ة ومدير  يقدمها اليت التقارير يف النظر إىل 1
 ؛القرار هذا بشأن احملرز التقدم عن القادم املفوضني املندوبني مؤمتر إىل تقرير تقدمي إىل 2
                 نضجا ، مع مراعاة إىل مرحلة أكار من خطة العمل  1أن تصل الدعامة احتمال إدخال عالمة االحتاد، بعد  يف إىل النظر 3

 والقانونية،التبعات التقنية واملالية 
 األعضاء يدعو

 ذات الصلة توصياتال الختبارات خضعت اليت املنتجات عن بتفاصيل للمطابقة االسرتشادية البيانات قاعدة تزويد إىل 1
 الشهادات صدارإل املعتمدة اهليئات يف أو( والاالي والااين األول الطرف) املعتمدة املختربات يف االتصاالت تقييإ لقطاع
 ؛ITU-T A.5              وفقا  للتوصية املعايري لوضع مؤهلة حمافل أو منظمات يف املعتمدة اإلجراءات مبوجب أو
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بقضايا  املتعلقةات االحتاد أعمال جلان دراس ويف أحداث قابلية التشغيل البيين اليت يتوىل االحتاد تيسري عقدها يف املشاركة إىل 2
 البيين؛ التشغيل قابليةو املطابقة 

 ذلك يف امب لبيين،ا التشغيل وقابلية املطابقة اختبارات جمال يف النامية البلدان قدرات بناء يف نشط بدور االضطالع إىل 3
 ؛البلدان هذه إىل االتصاالت وأنظمة وخدمات لتجهيزات توريد عقد أي إطار يف وخاصة العملي، التدريب

 ؛البلدان النامية يف ، خاصةوقابلية التشغيل البيين ار املطابقةبإىل دعم إنشاء مرافق إقليمية الخت 4
 املناطق، يف ل البيينمنسقة للمطابقة وقابلية التشغي     أ طردراسات التقييم اليت جيريها االحتاد للنهوض بوضع  يف إىل املشاركة 5

 ITU-T A.5 للتوصية       وفقا   املؤهلة املنظمات يدعو
 إل راء متبادل اسأس على الروابط وتقاسم باالحتاد اخلاصة لمطابقةالسرتشادية لا بياناتال قاعدة أنشطة يف املشاركة إىل 1

 نطاق وتوسيع نعرض منتجات املوردي من املزيد وإتاحة ما، مبنتج اخلاصة واملعايري التوصيات من املزيد إىل يشري ثييي حمتواها
 لمستعملني؛ل املتاحة ختياراتاال
 تنمية ومكتب االتصاالت تقييإ مكتب من كل         ييس رها اليت النامية البلدان قدرات بناء وأنشطة برامج يف املشاركةإىل  2

 العملية، خلربةا الكتساب -                        خصوصا  من شركات التشغيل - النامية البلدان خرباء أمام       فرصا   منها يهيئ ما سيما ال االتصاالت،
 األعضاء الدول يدعو

 القرار؛ هذا تنفيذ يف املسامهة إىل 1
 القرار؛ هذا تنفيذ يف االحتاد مساعدة على واإلقليمية الوطنية كيانات االختبار  تشجيع إىل 2
 جودة من أعلى درجة إىل للتوصل قطاع تقييإ االتصاالت توصيات إىل          استنادا   املطابقة لتقييم وإجراءات نظم اعتماد إىل 3

 واألنظمة، واخلدمات للتجهيزات البيين التشغيل قابلية احتماالت من أعلى مستوى وإىل التجربة، جودة/اخلدمة
 كذلك  األعضاء الدول يدعو

واختاذ اإلجراءات  املناسبة اإلجراءات                          كي تتمك ن اجلمعية من دراسة   2015 عام يف القادمة الراديوية االتصاالت مجعية يف املسامهة إىل
 .التشغيل البيين وقابليةضرورية فيما يتعلق باملطابقة  اليت تراها
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 179القـرار 
 حماية ا طفال  ل  الخط في دور االتحاد الدولي لالتصاالت

 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )
 إذ يأخذ بعني االعتبار

لالحتاد  االتصاالت تنمية قطاع دور ، بشأن(WTDC) االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر( 2014 ،ديب          املراج ع يف) 67 القرار أ ( 
 ؛اخلط على األطفال محاية يف (ITU-D) الدويل لالتصاالت

 السيرباين، مناأل جمال يف التعاون تعزيز آليات، بشأن االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر( 2014 ،ديب          املراج ع يف) 45 القرار ب(
 ،االقتحامية الرسائلذلك مواجهة ومكافحة  يف مبا

 اعتباره يف إذ يضعو 
 على وتساعد الدراسية املناهج وإ راء العامل، يف لألطفال التعليم توفري جمال يف األمهية بالغ       دورا   تؤدي اإلنرتنت شبكة أن ( أ 

 البلدان؛ مجيع يف األطفال بني القائمة احلواجز من وغريها اللغوية احلواجز ختطي
 لألطفال؛                                                                              أصبحت منربا  رئيسيا  ألنواع كارية وخمتلفة من األنشطة التعليمية والاقافية والرتفيهية أن شبكة اإلنرتنت ب(
                                              أن األطفال من بني املستعملني األكار نشاطا  لإلنرتنت؛ ج(
 ؛على اخلط لاملسؤولني عن أنشطة األطفال قد حيتاجون إىل إرشادات بشأن محاية األطفا أن اآلباء وأولياء األمور واملعلمني د (
 لتحقيق لواجبا االعتباراخلط وإيالء  علىالطفل  متكني يف                         اخلط دأبت دوما  على النظر على األطفال محاية مبادرات أن ( ه

 والسياسية؛ املدنية همحقوق وبني األذى من احلماية يف األطفال حقوقني ب على قدم املساواة التوازن
نت للمخاطر واالحتيال عند استخدامهم لإلنرت  األطفال من االستغالل وتعرضهم حلماية                                أن مثة حاجة ماسة ومطلبا  عامليا   (و 

 أو عند استخدامهم لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
 ،سيما اإلنرتنت ال تنامي تطور تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وتنوعها وانتشار النفاذ إليها على الصعيد العاملي، (ز 

 توجيه؛ هذه التكنولوجيات على نطاق واسع من جانب األطفال دون رقابة أو وتزايد استخدام
لدويل من أجل ا الوطين أو اإلقليمي أو اختاذ إجراءات استباقية حلماية األطفال على اإلنرتنت على الصعيد الضروري من أن (ح

 ؛باألطفال يتعلق معاجلة مسألة األمن السيرباين فيما
قطاع  يف اتباع هنج متعدد أصحاب املصلحة من أجل النهوض باملسؤولية االجتماعيةالتعاون الدويل ومواصلة احلاجة إىل  (ط

لوجيا املعلومات استخدام شبكات تكنو  يف األدوات املتاحة لبناء الاقة خمتلفتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومن أجل استخدام 
 األطفال؛ يت يتعرض هلاحيد من املخاطر ال واالتصاالت وخدماهتا مبا
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ضمن أولويات جدول أعمال  وهو مدرج أن محاية األطفال على اخلط موضوع خيص الصاحل العام على الصعيد الدويل (ي
 الدويل؛ اجملتمع
مم املتحدة باالشرتاك مع وكاالت األتعمل دولية وطنية وإقليمية و شبكة تعاونية  تضمأن مبادرة محاية األطفال على اخلط  (ك

مجيع أحناء العامل من خالل تقدمي توجيهات بشأن  يف األخرى والشركاء اآلخرين من أجل النهوض ثيماية األطفال على اخلط
 ،اخلط السلوك اآلمن على
          وإذ يذك ر

 ، وإعالن حقوق الطفل الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة(1989) باتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل أ ( 
ف  1989 نوفمرب 20 يف فل ومجيع قرارات األمم املتحدة ذات الصلة املتعلقة ثيماية الط ،اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف به       واعرت 

 اخلط؛ ومحاية األطفال على
ل هذه االتفاقية بأن حتمي الطفل من كل أشكال االستغال يف اتفاقية حقوق الطفل قد تعهدت يف بأن الدول األطراف ب(

( محل أو إكراه  أ ) واالنتهاك اجلنسي وبأن تتخذ، هلذا الغرض، مجيع التدابري املالئمة الوطنية والانائية واملتعددة األطراف ملنع:
اجلنسية  غريه من املمارسات البغاء أو يف االستخدام االستغاليل لألطفال أي نشاط جنسي غري مشروع؛ )ب( مزاولةالطفل على 

 (؛34 العروض واملواد اإلباحية )املادة يف الستخدام االستغاليل لألطفالا غري املشروعة؛ )ج(
( 2000 من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل )نيويورك، 10                                          بأن على الدول األطراف أن تتخذ، عمال  باملادة (ج

ن طريق الرتتيبات لالزمة لتقوية التعاون الدويل عاملواد اإلباحية، كل اخلطوات ا ويف البغاء يف بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال
الانائية واملتعددة األطراف واإلقليمية ملنع وكشف وحتري ومقاضاة ومعاقبة اجلهات املسؤولة عن أفعال تنطوي على بيع األطفال 

ني سلطاهتا واملنظمات غري لدوليني ب                                                                املواد اإلباحية والسياحة اجلنسية؛ وأن تعزز أيضا  التعاون والتنسيق ا ويف البغاء يف واستغالهلم
 الدولية؛ احلكومية الوطنية والدولية واملنظمات

 احلقوق نفإ أن" أكد والذي 2012 يوليو 5 يف املتحدة األمم يف اإلنسان حقوق جملإ هاعتمد الذي 20/8بالقرار رقم  (د 
 "؛اإلنرتنت على       أيضا   باحلماية حتظى أن جيب اإلنرتنت، خارج األشخاص هبا يتمتع اليت
(، بدور تكنولوجيا املعلومات 24 )الفقرة 2005 التزام تونإ لعام يف بأن القمة العاملية جملتمع املعلومات قد اعرتفت، ( ه

تعزيز منوهم، وحات الدول األعضاء على تعزيز العمل الرامي إىل محاية األطفال من االستغالل  ويف محاية األطفال يف واالتصاالت
           وبناء  على  ؛سياق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وأكدت أن مصاحل األطفال هي من أهم االعتبارات يف حقوقهموالدفاع عن 

ف(( االلتزام باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة  90 ذلك، حدد برنامج عمل تونإ بشأن جمتمع املعلومات )الفقرة
مني خطط فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، وذلك جبملة سبل منها تض                    تفق عليها دوليا  مبالتحقيق األهداف والغايات اإلمنائية امل

 لةا                                                                                                                   العمل الوطنية واالسرتاتيجيات اإللكرتونية الوطنية السياسات واألطر التنظيمية والذاتية التنظيم واألطر والسياسات األخرى الفع  
 واالتصاالت؛ ن طريق تكنولوجيا املعلوماتمحاية األطفال والشباب من اإليذاء واالستغالل ع يف
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جملإ  يف دوره حتددالذي  (CWG-Internet) السياسات العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنت فريق عمل اجمللإ املعين بقضايابأن  (و 
ية لفهم كيف مسألة محاية األطفال والشباب من اإلساءة واالستغالل أجرى مشاورة مفتوحة بشأن ،2009 دورته لعام يف االحتاد

 ؛هذاعمل الفريق  داخل نطاق عمل ،كواحدة من قضايا السياسة العامة  مناقشتها،
، والذي أنشأ مبوجبه فريق عمل حلماية األطفال على 2009 دورته لعام يف الصادر عن جملإ االحتاد 1306 القرارب (ز 

مبشاركة الدول األعضاء وأعضاء القطاعات وحدد والية هذا الفريق أعضاء االحتاد بالتعاون الو يق  (WG-COP) اخلط
 ؛االحتاد أمانة مع
 مبادرة يف اجتماع مع الشركاء جنيف، يف          الذي ع قد 2012 لعام املعلومات جملتمع العاملية القمة منتدى أ ناء            بأنه ن ظ م،  ح(
 ومؤسسة (FOSI) سالمة األسرة على اإلنرتنت معهد مع بتعاون و يق حيي اتفق على العمل (COP)اخلط  على األطفال محاية
 األعضاء، الالزمة إىل الدول املساعدة تقدمي من أجل (IWF) اإلنرتنت رصد

 كذلك          إذ يذك رو
 واالتصاالت(؛ املعلوماتاستعمال تكنولوجيا  يف )بناء الاقة واألمن 5أن االحتاد هو املنسق/املسهل خلط العمل جيم أ ( 

                 ، حيي صد ق عليها 2008 دورة يف لإاجمل                              ط رحت على اجلزء رفيع املستوى من  (COP) أن مبادرة محاية األطفال على اخلط ب(
                                                    عامليا  رؤساء الدول والوزراء ورؤساء املنظمات الدولية؛

اية أربع جمموعات من املبادئ التوجيهية حلم أن االحتاد وضع، بالتعاون مع أعضاء مبادرته حلماية األطفال على اخلط، (ج
ومبادئ توجيهية  ،وأولياء األمور واملعلمنيالفضاء السيرباين، وهي مبادئ توجيهية لألطفال، ومبادئ توجيهية لآلباء  يف األطفال

 ؛للصناعة، ومبادئ توجيهية لصانعي السياسات
 5 اإلضافة يف العاملي، مالما يرد الصعيد على منسق واحد رقم عوض دون اليت حتول التقنية الصعوبات من الرغم على أنه د (

إ ييتقلقطاع سات التابعة ان تقدمها خمتلف جلان الدر أاملسامهات اليت ميكن فإن  ،ITU-T E.164 (2009/11) للتوصية
حلماية              اخنة املخص صة السطوط اخلل النفاذ إىل                       دوات العملية اليت تسه  احللول واأل حتديد يف بالغة تتسم بأمهية (ITU-T) االتصاالت

 حناء العامل،أمجيع  يف على اخلططفال األ
 االعتبار يف وإذ يأخذ

اجتماعات فريق عمل اجمللإ املعين ثيماية األطفال على  يف                                     املناقشات اليت جرت واملالحظات اليت أ بديت أ ( 
 ؛(CWG-COP) اخلط
تاحة امل تنظيميةالدارية و اإلو  تكنولوجيةاللول احل والوطنية للتوصل إىل ةواإلقليمي ةالعاملياملستويات ضرورة مواصلة العمل على  (ب

من أجل محاية األطفال على اخلط، وتطبيقات ابتكارية لتيسري تواصل األطفال مع مراكز تلقي املكاملات على خطوط مساعدة 
 اخلط؛ األطفال حلماية األطفال على

 ؛ةالدوليو  ةاإلقليميو  املستويات الوطنية على اخلط على األطفال محاية جمال يف االحتاد هبا يقوم اليت األنشطة (ج
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 ؛األخرية السنوات يف البلدان من كاري يف هبا املضطلع األنشطة (د 
( للدول 2013)سان خوسيه، كوستاريكا،  (BYND2015) 2015القمة العاملية للشباب ملا بعد عام الدعوة اليت وجهتها  ( ه

 ومأمونة، ساملة اإلنرتنت على احمللية اجملتمعات إىل وضع سياسات جلعلاألعضاء 
 ررـيق

بشأن قضايا  وتبادل أفضل املمارسات                                                        مبادرة محاية األطفال على اخلط باعتبارها منربا  لزيادة الوعي يف أن يستمر االحتاد 1
 اخلط؛ سالمة األطفال على

 وتنفيذ خارطات طريق، من أجل وضع 1ل األعضاء، خاصة البلدان الناميةأن يواصل االحتاد تقدمي املساعدة والدعم للدو  2
 ؛اخلط من أجل مبادرة محاية األطفال على

 على اخلط مع أصحاب املصلحة املعنيني،األطفال أن يواصل االحتاد التنسيق بشأن مبادرات محاية  3
 يطلب من اجمللإ

اهتم األطفال على اخلط، لكي يسهل على األعضاء التقدم مبسامهاهتم وتوجيهاإلبقاء على فريق عمل اجمللإ املعين ثيماية  1
 ؛اخلط محاية األطفال على يف بشأن دور االحتاد

 لضمان ى اخلطاملعين ثيماية األطفال عل اجمللإفريق عمل  يف ومشاركتهم املصلحة أصحاب مجيعإسهام  العمل على تيسري 2
 ؛القرار هذا تنفيذ يف التعاون من قدر أقصى

د للشباب على اخلط ملدة يوم واح ية األطفال على اخلط إجراء مشاوراتتشجيع فريق العمل التابع للمجلإ املعين ثيما 3
 ؛على اخلطاألطفال قبل اجتماعات الفريق لالستماع إىل آرائهم ورؤاهم بشأن خمتلف املسائل املتعلقة ثيماية 

 علقة بقضايا محاية األطفال على اخلط للجمهور بدون محاية بكلمة مرور، مواصلة إتاحة مجيع الو ائق الصادرة املت 4

 يكلف األمني العام
ما يتناسب، هذا اجملال والتنسيق معها، حسب يف األنشطة اليت تضطلع هبا منظمات األمم املتحدة األخرىيواصل حتديد بأن  1

 اهلام؛ هذا اجملال يف هبدف إقامة شراكات لتعظيم وتوحيد اجلهود
 اتستودعامل يف املسامهة أجل من املسألة هبذه املعنية واهليئات األخرى املتحدة األمم وكاالت معبأن ينسق جهود االحتاد  2
 ؛اخلط على األطفال ثيماية تتعلق وأدوات وإحصاءات مفيدة، علوماتمب ة القائمةعامليال

أنشطة االحتاد مع املبادرات األخرى املما لة اجلارية على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية للقضاء بأن يواصل تنسيق  3
 ؛األنشطة التداخل احملتمل بني هذهعلى 

  

_______________ 
 ية.ل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا 1



288 

 

ادة مشاركة زي هبدفاألمني العام لألمم املتحدة وكذلك ،                 علما  هبذا القرار أعضاء مبادرة محاية األطفال على اخلط بإحاطة 4
 اخلط؛ محاية األطفال على يف منظومة األمم املتحدة

 ؛املفوضني بتقدمي تقرير مرحلي عن نتائج تنفيذ هذا القرار إىل املؤمتر املقبل للمندوبني 5
واجلهات  ةالدولي املنظمات مجيع لىوتوزيعها ع فريق عمل اجمللإ املعين ثيماية األطفال على اخلط وتقارير و ائق نشر واصلةمب 6

 ؛كامل  بشكل تتعاون أن ميكن ثييي األمور، هذه مال يف ةاملشارك املصلحة صاحبة
 اخلط، بتشجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات على تقدمي أفضل املمارسات بشأن القضايا املتعلقة ثيماية األطفال على 7

 يكلف األمني العام ومديري املكاتب
 من 3و 2و 1 الفقرات يقتطب بفعالية يتعلق فيما اخلط على األطفال محاية بتنفيذ املتصلة األنشطة تنسيق بأن يواصلوا 1
 ؛العامة واألمانة كاتبامل بني األنشطة يف التداخل لتفادي ،"يقرر"
 من أجل مجيع اتعلومبامل إل رائها لالحتاد املوقع اإللكرتوين يف صفحة محاية األطفال على اخلط حتسني على بالعمل 2

 املتاحة، املوارد ضمن ،املستخدمني
 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

( للمؤمتر العاملي 2014ديب،           املراج ع يف) 67 تنفيذ القراربرفع تقرير سنوي إىل اجمللإ، حسب االقتضاء، بشأن  1
 االتصاالت؛ لتنمية

 العامة السياسات قضاياب املعين اجمللإ عمل وفريق اخلط على األطفال ثيماية املعين اجمللإ عمل فريق مع الو يق بالتعاون 2
 بقطاع الدراسة مسائل لىع العمل خالل من املمكنة النواتج أفضل وحتصيل اجلهود ازدواجية تفادي بغية باإلنرتنت، املتعلقة الدولية
 ؛اخلط على األطفال ثيماية املتعلقة اإلقليمية املبادرات ومع االتصاالت تنمية

بأن ينسق مع املبادرات األخرى املما لة اجلارية على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، بغية إقامة شراكات من أجل  3
 ؛هذا اجملال اهلام يف اجلهود تعظيم

 ؛لقضية محاية األطفال على اخلط مبساعدة البلدان النامية بلفت انتباهها ألقصى قدر ممكن 4
 املكاتب خالل جمال محاية األطفال على اخلط، من يف الشركاء مع بالتعاون ،االحتاد وضعهااليت  التوجيهية املبادئ ينشر بأن 5

 ؛املعنية والكيانات لالحتاد اإلقليمية
تقييإ  ومستقبلية، تنفذ بالتنسيق مع مكتب حاليةاحتياجات األطفال ذوي اإلعاقة من خالل محالت توعية  يف بالنظر 6

 عاون مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة والبلدان املعنية،االتصاالت وبالت
 يكلف مدير مكتب تقييإ االتصاالت

 املستجدات ىلإ وبالنظر اختصاصاهتا، إطار ضمن بتشجيع جلان دراسات قطاع تقييإ االتصاالت على أن تستطلع، كل 1
 مجيع يف لى اخلطع األطفال حلماية الساخنة املخصصة اخلطوط إىل النفاذ لتسهيل وأدوات عملية حلول حتديد خيار التكنولوجية،

 الغرض؛ ذاهل على أساس إقليمي هاتفية أرقام ختصيصتشجيع  على رياما يتم ذلك، ،األعضاء الدول وتشجيع العامل، أحناء
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الصعيد مواصلة استكشاف خيار إدخال رقم واحد على على  (ITU-T) لقطاع تقييإ االتصاالت 2بتشجيع جلنة الدراسات  2
 ؛اخلط حلماية األطفال على ،املستقبل يف العاملي

 القيام يتم ثييي خلطا على األطفال ثيماية املتعلقة املختلفة أنشطتها يف االتصاالت تقييإ قطاع دراسات جلان مبساعدة 3
 االقتضاء، حسب الصلة، ذات األخرى اجلهات مع بالتعاون هبا

 يدعو الدول األعضاء
أنشطة  يفو  فريق العمل التابع للمجلإ واملعين ثيماية األطفال على اخلط يف املشاركة النشطة يف الستمراراإىل االنضمام و  1

قنية على حنو شامل بشأن املسائل القانونية والتأفضل املمارسات  بشأن علوماتاملمن أجل املناقشة وتبادل  ذات الصلةاالحتاد 
 اخلط؛ األطفال على من أجل محايةوالتنظيمية واإلجرائية باإلضافة إىل بناء القدرات والتعاون الدويل، 

ور توعية املستهلك املوجهة إىل اآلباء واملدرسني والصناعة واجلمه ألغراض التاقيف ومن أجل محالتإىل توفري معلومات  2
 ؛اخلط لتوعية األطفال باألخطار اليت ميكن مصادفتها على ،   ا  عموم

 فال على اخلط؛جمال محاية األط يف إىل تبادل املعلومات بشأن احلالة الراهنة للتدابري التشريعية والتنظيمية والتقنية 3
 ؛على الصعيد الوطين اخلط على األطفال حلماية أطر وضع يف النظر إىل 4
 اخلط؛ على األطفال حلماية        املكر سة االتصاالت أجل من       معي نة أرقام ختصيص تعزيز إىل 5
 السياسات تنفيذو  تصميم على للمساعدة اخلط على األطفال ثيماية املتعلقة واإلحصاءات البيانات وحتليل مجع دعم إىل 6

 البلدان؛ بني املقارنة وإتاحة العامة

 عن إحصائية لوماتمع مجع بغية املسألة على هذه العاملة واملؤسسات احلكومية املكاتب بني فيما للتعاون آليات إىل وضع 7
 اإلنرتنت، إىل نفاذ الطالب

 يدعو أعضاء القطاعات
أنشطة االحتاد األخرى،  يفو  فريق العمل التابع جمللإ االحتاد واملعين ثيماية األطفال على اخلط يف ال                      إىل املشاركة على حنو فع   1

 ؛اخلط االحتاد باحللول التكنولوجية حلماية األطفال علىبغية إعالم أعضاء 
 اخلط؛ على طفالاأل حلماية خصصةامل ساخنةال طوطواخل األطفال بني التواصل لتيسري ابتكارية وتطبيقات حلول وضع إىل 2

 منها؛ كل  تصاصاخ ثيسب اخلط، على األطفال محاية أجل من تنفيذها اجلاري واملبادرات العامة السياسات نشر يف التعاون 3

 توعية أولياء األمور واملدارس؛من أجل زيادة العمل من أجل وضع برامج وتطبيقات خمتلفة  4
 القطاع اتأفضل ممارس مراعاة مع اخلط على األطفال ثيماية اخلاصة احلدياة التكنولوجية األعضاء باحللول الدول إعالم 5

 املعنيني،املصلحة  أصحاب وسائر
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 ألعضاء وأعضاء القطاعاتيدعو الدول ا
محاية  يف إىل تبادل املعلومات بشأن األساليب العملية لتحديد وإدخال أكار التكنولوجيات فعالية، من أجل املسامهة بشكل أفضل

 األطفال على اخلط.
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 180قـرار ال

 (IPv4)تس يل االنتقال من اإلصدار الرابع لبروتوكول اإلنترنت 
 (IPv6) إل  اإلصدار السادس منه

 (،2014 بوسان،الدويل لالتصاالت ) لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 
 اعتباره يف إذ يضع

، وتيسري ختصيص عناوين بروتوكول اإلنرتنت، بشأن ( للجمعية العاملية لتقييإ االتصاالت2012 ديب،          املراج ع يف) 64 القرار أ ( 
 ؛هنشر و  (IPv6)اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت  االنتقال إىل

لقدرات بشأن بناء ا /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت( 2013 جنيف،) 3 الرأي ب(
 ؛(IPv6) بروتوكول اإلنرتنت اإلصدار السادس من أجل نشر من
 بينت دعم بشأن ،/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت لسياسات ميالعالللمنتدى  (2013 جنيف،) 4 الرأي (ج

 منه؛ الرابع اإلصدار من واالنتقال IPv6 اإلنرتنت بروتوكول من السادس اإلصدار
ع نشر توزيع عناوين بروتوكول اإلنرتنت وتشجي بشأنللمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، ( 2014 ديب،          املراج ع يف) 63 القرار (د 

 ؛1النامية البلدان يف )IPv6( اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت
 اإلنرتنت؛ بروتوكول على القائمة الشبكات بشأنهلذا املؤمتر،  (2014 بوسان،          املراج ع يف) 101 القرار ( ه
 العامة لسياسةا بقضايا يتعلق فيما لالتصاالت الدويل االحتاد دوربشأن  ،هلذا املؤمتر (2014 بوسان،          املراج ع يف) 102 القرار ( و

 ؛والعناوين امليادين أمساء إدارة ذلك يف مبا اإلنرتنت، موارد وبإدارة باإلنرتنت املتصلة الدولية

 دورة جملإ االحتاد يف                             التابع لالحتاد، اليت مت  إقرارها (IPv6)نتائج الفريق املعين باإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت  ( ز
 ،2012 لعام

               اعتباره أيضا   يف إذ يضعو 
                                                                     التنمية االجتماعية واالقتصادية وأداة  حيوية بالنسبة لالتصاالت واالبتكارات يف أن اإلنرتنت أصبحت من العوامل الرائدة أ ( 

 واالتصاالت؛ قطاع تكنولوجيا املعلومات يف         أساسيا             تشكل حتوال  جيعلها  التكنولوجية، مما
بذل كل جيب ولضمان استقرار شبكة اإلنرتنت ومنوها وتطورها،  IPv4 ضوء النضوب الوشيك لعناوين اإلصدار يف أنه ب(

 ؛IPv6 النتقال إىل اإلصدارا اجلهود املمكنة لتشجيع وتيسري

  

_______________ 
 .يةوالبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالوالبلدان النامية غري الساحلية                                               أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية تشمل  1
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عملية االنتقال من اإلصدار الرابع إىل اإلصدار السادس  يف أن العديد من البلدان النامية تشهد حتديات تقنية (ج
 لربوتوكول اإلنرتنت،

      يذك روإذ 
بيانه بشأن تنفيذ نواتج القمة  يف ( قضى2014)جنيف،  (WSIS+10)بأن احلدث الرفيع املستوى للقمة العاملية جملتمع املعلومات 

 برنامج التنمية ، بأن أحد جماالت األولوية اليت جيب أن يتناوهلا2015العاملية ملا بعد عام  العاملية جملتمع املعلومات، ورؤيته للقمة
 حيز استدامة ضمان أجل من (IPv6) اإلنرتنت لربوتوكول السادس لإلصدار الكامل النشر تشجيعهو ")...(  2015 بعد ملا

 اء"،األشي إلنرتنت املقبلة التطورات ضوء يف         وخصوصا   البعيد،األجل  على العناوين
 وإذ يالحظ

 السنوات القليلة املاضية؛ التقدم حنو اعتماد اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت الذي حتقق على مدار ( أ 
استمرار التنسيق بني االحتاد واملنظمات ذات الصلة بشأن بناء القدرات املتعلقة باإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت من  (ب

 أجل االستجابة الحتياجات الدول األعضاء وأعضاء القطاع،
 يدرك وإذ

موارد أساسية ذات أمهية جوهرية من أجل تطور شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  (IP) أن عناوين بروتوكول اإلنرتنت أ (
 واالتصاالت القائمة على بروتوكول اإلنرتنت ومن أجل اقتصاد العامل وازدهاره؛

مال                                                                               يتيح فرصة لتطوير تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وأن اعتماده مبكرا  هو السبيل األ IPv6 اإلصدارنشر أن  (ب
 الباهظة؛ ذلك التكاليف يف ، مباIPv4 لتفادي ندرة العناوين والتبعات اليت قد تنشأ عن نضوب عناوين اإلصدار

 ؛IPv6 اإلصدار                                                  أن احلكومات تلعب دورا  مهما  كجهة حافزة لالنتقال إىل  (ج
تياجات العاملية حلال        تلبية  السادس ر عناوين اإلصداونشر الرابع من اإلصدار بأسرع ما ميكن أن الضرورة تقضي باالنتقال  (د 

 هبذا الصدد؛
 ؛(IPv6)السادس إىل اإلصدار  (IPv4)الرابع اإلصدار أن إشراك أصحاب املصلحة ذو أمهية حامسة لنجاح االنتقال من  ( ه
 هذا الصدد؛ يف      أ حرز                                                                                    أن اخلرباء التقنيني يقدمون مساعدة متخصصة من أجل االنتقال إىل اإلصدار السادس وأن تقدما  قد  ( و
                                                                        أن هناك بلدانا  ما تزال ثياجة إىل مساعدة تقنية متخصصة للقيام هبذا االنتقال، ( ز

  



293 

 

 يقـرر
تطوير شبكات  يف املشاركة 2استكشاف سبل ووسائل حتقيق مزيد من التعاون والتنسيق بني االحتاد واملنظمات ذات الصلة 1

إدارة اإلنرتنت  يف                                                              بلية من خالل اتفاقات تعاون حسب االقتضاء، سعيا  لزيادة دور االحتادبروتوكول اإلنرتنت وشبكة اإلنرتنت املستق
 العاملي؛ هبدف حتقيق أكرب قدر من املنفعة للمجتمع

مع مجيع أصحاب املصلحة بغية توفري فرص للقيام جبهود  IPv6 زيادة تبادل اخلربات واملعلومات املتعلقة باعتماد اإلصدار 2
 ؛IPv6 تعزز جهود دعم االنتقال إىل اإلصدارمسامهات مشرتكة ولضمان وجود 

عرتف هبم ذوي الصلة مبالتعاون  3
 
                  بشكل و يق مع الشركاء الدوليني امل
 
 مكاتب تسجيل )مال جمتمع اإلنرتنتذلك  يف ا                               

وغريها(؛ للتشجيع على نشر اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت  (IETF) مهام هندسة اإلنرتنتوفريق  (RIR) اإلقليميةاإلنرتنت 
 القدرات؛ من خالل إذكاء الوعي وبناء

اإلصدار السادس  توزيع وإدارة موارد يف إىل املساعدةلسياسات التوزيع القائمة،          ، وفقا  حتتاجالدول األعضاء اليت  دعمضرورة  4
 الصلة؛                   وفقا  للقرارات ذات (IPv6) نرتنتمن بروتوكول اإل

بالتعاون مع سائر  ،IPv6 وعناوين IPv4 خيص عناوين فيمادراسات حول توزيع عناوين بروتوكول اإلنرتنت مواصلة ال 5
                                             أصحاب املصلحة املعنيني استنادا  إىل دور كل منهم،

 بالتنسيق مع مدير مكتب تقييإ االتصاالت ،يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت
اع تقييإ الدراسات ذات الصلة لقطجلان  وتيسريها من أجل متكني أعاله "ررـيق"الفقرة  يف باالضطالع باألنشطة الواردة 1

 بالعمل؛ االحتاد من القيام يف وقطاع تنمية االتصاالتاالتصاالت 
أعضاء  االحتاد أو يف الدول األعضاء على (توزيع العناوين يف اإلنصافمن حيي  ،ذلك يف امب)مبراقبة آليات التوزيع احلالية  2

 الدعم حتتاج إىلهذه اآلليات واإلشارة إليها، وذلك خالل مساعدة الدول األعضاء اليت  يف القطاعات وبتحديد أوجه اخللل
 اإلنرتنت؛ توزيع وإدارة موارد اإلصدار السادس من بروتوكول يف
ب عملية ج                                      حد دهتا الدراسات املذكورة آنفا  وذلك مبو  مابتقدمي مقرتحات بإدخال تعديالت على السياسات الراهنة إذا  3

 احلالية؛ تطوير السياسات
الل املعلومات اليت ميكن مجعها على املستوى اإلقليمي من خ            استنادا  إىلاالنتقال  يف وضع إحصاءات بشأن التقدم احملرز 4

 ؛اإلقليمية ملنظماتالتعاون مع ا
  

_______________ 
ومجعية  (IETF) وفريق مهام هندسة اإلنرتنت (RIR) وسجالت اإلنرتنت اإلقليمية (ICANN) مؤسسة اإلنرتنت لتخصيص األمساء واألرقام فيها مبا 2

 س املعاملة باملال.، وعلى أسااحلصر ال املاال سبيل على ،(W3C) واحتاد الشبكة العاملية (ISOC) اإلنرتنت
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مجع أفضل املمارسات بشأن جهود التنسيق اليت تبذهلا احلكومات على الصعيد الوطين ونشرها بغية تيسري االنتقال إىل  5
 اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت،

 يدعو الدول األعضاء
ادميية ومنظمات احلكومية واخلاصة واألك يئاتاهلمع  تعزز التفاعلعلى الصعيد الوطين،  حمددةمببادرات  النهوضمواصلة إىل  1

 بلده؛ يف ، كلIPv6 املعلومات الالزمة لنشر اإلصدار بغرض تبادلاجملتمع املدين 
، بدعم من املكاتب اإلقليمية لالحتاد ومكاتب تسجيل اإلنرتنت اإلقليمية واملنظمات اإلقليمية األخرى، على أن تشجعإىل  2

 IPv6 واجملتمع األكادميي لتسهيل نشر اإلصدار ودوائر الصناعةتنسيق أعمال البحوث والنشر والتدريب مبشاركة من احلكومات 
 العامل؛ مجيع أحناء يف IPv6 للنهوض بنشر اإلصدار املناطقبني  وتنسيق املبادرات املنطقةداخل البلدان وداخل 

وضع سياسات وطنية للنهوض بالتحديي التكنولوجي لألنظمة لضمان توافق اخلدمات العمومية املقدمة باستخدام إىل  3
 ؛IPv6 بروتوكول اإلنرتنت والبىن التحتية لالتصاالت والتطبيقات ذات الصلة لدى الدول األعضاء مع اإلصدار

ين السادس والرابع اإلصدار اليت تدعم  (CPE)                                                        تشجيع املصنع ني على أن يوردوا إىل السوق معدات منشآت العمالء إىل  4
 لربوتوكول اإلنرتنت؛

 اإلنرتنت، بروتوكول من السادس اإلصدار من خالل خدماهتم إتاحة أمهيةخدمات املعلومات بوعي مقدمي  إذكاء إىل 5
 يكلف األمني العام

االحتاد  يف ضاءعلى الدول األعوأن يعممه )يعممها(  تنفيذ هذا القرار،                                                     أن يقدم إىل اجمللإ تقريرا  مرحليا  )تقارير مرحلية( بشأن 
 .حسب االقتضاء اإلنرتنت وجمتمع
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 182قـرار ال
 دور االتصاالت/ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت

 المناخ وحماية البيئة يتعلق بتغير فيما

 ،(2014)بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت 
 يقرإذ 

طة استهالل أنش يف                                                 ( الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني من مسامهة  أساسية1994)كيوتو،  35                       مبا قد مه اعتماد القرار  أ ( 
 من أجل محاية البيئة والتنمية املستدامة؛ (ICT) جيا املعلومات واالتصاالتجمال االتصاالت/تكنولو  يف االحتاد
 تصاالتتكنولوجيا املعلومات واال/استخدام االتصاالت بشأن ،ملؤمتر املندوبني املفوضني (2014بوسان،           املراج ع يف) 136 بالقرار (ب
 واإلغا ة؛ اهخالل اإلنذار املبكر والوقاية والتخفيف من آ ار  عمليات الرصد واإلدارة اخلاصة ثياالت الطوارئ والكوارث وذلك من يف
 حاالت الكوارث؛ يف بشأن محاية اجلمهور واإلغا ة ،(WRC) للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (Rev.WRC-12) 646القرار ب (ج
بشأن موارد االتصاالت الراديوية الالزمة لإلنذار املبكر  ،للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (Rev.WRC-12) 644القرار ب د (

 اإلغا ة؛ وختفيف آ ار الكوارث وعمليات
بشأن استعمال االتصاالت الراديوية من أجل تطبيقات  ،للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (Rev.WRC-12) 673بالقرار  ( ه

 ؛(WMO)وية رصد األرض بالتعاون مع املنظمة العاملية لألرصاد اجل
التوافق بني خدمة استكشاف األرض الساتلية بشأن  ،للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (Rev.WRC-12) 750القرار ب ( و

 ؛الصلة )املنفعلة( واخلدمات النشيطة ذات
 حلماية الطاقة استهالك من ، بشأن احلد2012الصادر عن مجعية االتصاالت الراديوية لعام ( 2012)جنيف،  ITU-R 60بالقرار  ز (
 الراديوية؛ االتصاالت نظمةوأ تكنولوجيات/واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام طريق عن املناخ      تغري   آ ار من والتخفيف البيئة
 ؛بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ ،( للجمعية العاملية لتقييإ االتصاالت2012ديب،           املراج ع يف) 73 بالقرار (ح
 ؛املناخ ريعلومات واالتصاالت وتغبشأن تكنولوجيا امل ،( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014ديب،           املراج ع يف) 66 بالقرار (ط 
ات املعلوم تكنولوجيا/االتصاالت دور( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن 2014ديب،           املراج ع يف) 34بالقرار  (ي

 ؛هلا التصديو والتخفيف من آ ارها  اإلنقاذ واإلغا ة عمليات ويف ثيدو ها املبكر واإلنذار التأهب للكوارث يف واالتصاالت
 ؛واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات تطبيقات بشأن ،( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014ديب،           املراج ع يف) 54 بالقرار (ك
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 ؛املناخ بشأن "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري 2009دورته لعام  يف جملإ االحتاد الذي اعتمده 1307 بالقرار (ل
 لالحتاد اخلامسة الندوة يف القاهرة املعتمدة طريق خارطة وخاصة" املناخ وتغري واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا" ندوة بنتائج ( م

 خارطة الطريق املعتمدة عن      فضال   ،2010 نوفمرب يف مصر يف عقدت اليت املناخ، وتغري واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بشأن
 ؛2011 وليوي يف غانا يف عقدت اليت املناخ وتغري صاالتواالت املعلومات تكنولوجيا بشأن لالحتاد السادسة الندوة يف
 املناخ؛ وتغري البيئة بشأن االتصاالت تقييإ لقطاع 5 الدراسات جلنة أعمال نتائجب (ن
 عمل ورشة يف املعتمدة ،"املائية البيئة وكفاءة استخدام املوارد يراعي اقتصاد بناء" بشأن       األ قصر يف الصادرة العمل إىل الدعوةب (س
 ؛2113 أبريل يف صر،م قصر،    األ   يف عقدت " اليتللمياه الذكية لإلدارةمتكيين  كعنصر  واالتصاالت معلوماتال تكنولوجيا" عن حاداالت
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دوربشأن  ،للجمعية العاملية لتقييإ االتصاالت( 2012)ديب،  79بالقرار  ع(
 ؛اجلتهامع وطرائق والتحكم فيها املعلومات وتكنولوجيا اإللكرتونية الناجتة عن أجهزة االتصاالت إدارة املخلفات يف
( للمجلإ الذي يعرتف أن االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي عناصر 2012)جنيف،  1353بالقرار  ف(

لتحقيق التنمية املستدامة، ويكلف األمني العام، بالتعاون مع مديري املكاتب، بتحديد  1أساسية للبلدان املتقدمة والبلدان النامية
صاالت وتكنولوجيا حتقيق التنمية املستدامة من خالل االت يف األنشطة اجلديدة اليت ينبغي أن يضطلع هبا االحتاد لدعم البلدان النامية

 ،واالتصاالت املعلومات
 يقر كذلكوإذ 

)البيئة اإللكرتونية( خلطة عمل جنيف الصادرة عن القمة العاملية جملتمع املعلومات  7من خط العمل جيم 20 بالفقرة أ ( 
(، الداعية إىل إقامة أنظمة رصد تستعمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنبؤ بالكوارث الطبيعية والكوارث 2003 )جنيف،

 النامية؛ انالبلد يف خاصة ،اليت يسببها اإلنسان ورصد آ ارها
)تكنولوجيا  2009 لعام /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتللمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت( 2009)لشبونة،  3 بالرأي ب(

    ا  كبري      ا  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكنها أن تقدم إسهاماالتصاالت/ املعلومات واالتصاالت والبيئة(، الذي يعرتف بأن
 بفعالية؛ ع تغري املناخماملستقبل للتعامل  يف وجهود جديدة تغري املناخ والتكيف معها، والذي يدعو إىل ابتكارات ختفيف آ ار يف
 ؛بتغري املناخالسنوية املعنية األمم املتحدة مؤمترات بنواتج  ج(
اتفاقية  يف لتاسع لألطرافتماد املؤمتر االكهربائية واإللكرتونية، واع للمخلفات                                         بإعالن نريويب املتعلق باإلدارة السليمة بيئيا   د (

ليت متر اإللكرتونية، اليت تركز على احتياجات البلدان النامية والبلدان ا للمخلفات                                            بازل خلطة العمل من أجل اإلدارة السليمة بيئيا  
 ؛انتقالية اقتصاداهتا مبرحلة

  

_______________ 
 ية.ل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا 1

http://www.itu.int/ITU-T/worksem/climatechange/201011/
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       قدما   املضي إزاء االلتزام جتدد     جتس د اليت ،"إليه نصبو الذي املستقبل" بعنوان ،20+ريو مؤمتر اعتمدها اليت اخلتامية الو يقةب ( ه
 البيئية؛ االستدامة وحتقيق املستدامة التنمية طريق على
اليت تعرب ، (UNFCCC) اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخب املنوطةهام امل سياق يف الو ائق اخلتامية املعتمدةب ( و
 ،التقينمن خالل تكايف العمل  2020 الفجوة قبلسد احلاجة إىل  عن

 اعتباره يف وإذ يضع
 تقريره اخلامإ يف خلص والتابع لألمم املتحدة (IPCC) احلكومي الدويل املعين بتغري املناخلفريق لفريق العمل الاالي التابع  أن أ ( 
 2000 الفرتة من عام يف 2,2% االرتفاع بنسبة يف استمرت العامل يف (GHG) أن انبعا ات غازات االحتباس احلراريإىل  2014 عام يف

 ؛على الرغم من استحداث سياسات التخفيف 2010حىت عام 
ماط الطقإ أن يف العاملي وأدى إىل تغيري االحرتارعلى  وأ ر                                                    االعرتاف بأن تغري املناخ يشكل هتديدا  حمتمال  جلميع البلدان ب(

املعلومات وجيا تكنولالتصاالت/ل، وميكن األمد البحار والتصحر وانكماش الغطاء اجلليدي وغريها من اآل ار طويلة منسوبوارتفاع 
 عاملي؛ له على نطاق التصدي يف واالتصاالت أن تساهم

وأن هذه بة له وآل اره، ه                                                                          من تغري املناخ ستكون أكار حدة على البلدان النامية والبلدان األقل منوا  غري املتأأن اآل ار املرتتبة  ج(
 د من املناطق الساحليةالعدي يف البحار منسوبذلك اآل ار املرتتبة على ارتفاع  يف اتتعرض ملخاطر وخسائر طائلة، مبقد البلدان 

 البلدان؛هذه  يف
هود املبذولة جلتعزيز محاية البيئة والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آ اره وامن أجل "من خطة عمل ديب  5اهلدف  ( د

 ،ونواجته ذات الصلة "إلدارة حاالت الكوارث، باالستفادة من االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 كذلك  اعتباره يف وإذ يضع

نشطة إمنائية الرتويج أل ويف محاية البيئة يف وذا شأن    ا                                                       أن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تؤدي دورا  مهم أ ( 
 املرتبطة بتغري املختلفة التهديدات رصدو مراقبة  يف من خالل أنشطة متنوعة ،على البيئة        نسبيا                                    مبتكرة ومستدامة تشكل خطرا  ضئيال  

 ؛هاوالتخفيف من والتصدي هلا هذه التهديدات اكتشافو املناخ والتنبؤ بالكوارث واإلغا ة 
راقبة مل جمال استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ول األعضاءمساعدة الد يف الدور الذي ميكن أن يقوم به االحتاد (ب
والتخفيف  التصدي هلاو  هذه التهديدات اكتشافو التنبؤ بالكوارث واإلغا ة  ويف املناخ املرتبطة بتغري التهديدات املختلفة رصدو 
أن اخلطة و حلول إلدارة موارد املياه إدارة ناجعة،  يف النظر، من خالل االتصاالت/تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، ويف ها،من

 أولوية واضحة ملكافحة تغري املناخ باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ تويلاالسرتاتيجية لالحتاد 
راري الحتباس احلاتغري املناخ من خالل انبعا ات غازات  يف           سهم أيضا  ت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االتصاالتأن  (ج

 واستهالك الطاقة؛االحتباس احلراري الالزمة جيب أن تعطى للحد من انبعا ات غازات  وغريها، وأن األولوية
  



298 

 

احلراري  متزايدة للحد من انبعا ات غازات االحتباس   ا  أن استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يهيئ فرص ( د
الصادرة عن القطاعات األخرى غري قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن طريق استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

 ؛املعنية حمل اخلدمات أو لزيادة فعالية القطاعات ثييي حتلواالتصاالت 
صاالت قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت يف د من انبعا ات غازات االحتباس احلراري الناجتةأن عدة بلدان تعهدت باحل ( ه

 ؛1990 ستويات عاممب مقارنة، 2020 ثيلول عام املائة يف 20 القطاعات األخرى، بنسبة يف والناجتة عن استعمال هذه التكنولوجيا
اخ، من أنظمة االتصاالت الراديوية تشكل أدوات مهمة لرصد املن على منت السواتل وغريها        عن ب عدأن تطبيقات االستشعار  (و 

ومراقبة البيئة، والتنبؤ بالكوارث، واستشعار عمليات إزالة الغابات غري املشروعة، واستشعار اآل ار السلبية لتغري املناخ والتخفيف 
 وطأهتا؛ من
تغري  سبابأنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتخفيف من التشجيع على استخدام تك يف الدور الذي ميكن أن يؤديه االحتاد ( ز

تعطي أولوية واضحة للتصدي لتغري املناخ باستخدام تكنولوجيا  2016-2019 للفرتةاملناخ وأن اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد 
 واالتصاالت؛ املعلومات

احلراري  متزايدة للحد من انبعا ات غازات االحتباس   ا  أن استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يهيئ فرص (ح
الصادرة عن القطاعات األخرى غري قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن طريق استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

 ؛املعنية حمل اخلدمات أو لزيادة فعالية القطاعات ثييي حتلواالتصاالت 
توجيهية مناسبة تتيح كفاءة التخلص من املخلفات اإللكرتونية النامجة عن االتصاالت/تكنولوجيا  وضع مبادئ يف دور االحتاد (ط 

 ؛واالتصاالت املعلومات
يتعلق بالتنمية املستدامة ضمان حصول مجيع السكان على إمدادات املياه وخدمات فيما ن من بني التحديات الرئيسية أ (ي

 ؛تماد عليهالنظافة الصحية العامة بشكل ميكن االع
تطوير  يف       حامسا         دورا   تؤديالطاقة ميكن أن  استهالك يف توفريالأن توصيات االحتاد اليت تركز على أنظمة وتطبيقات  (ك

مات التصاالت/تكنولوجيا املعلو أفضل لالتشجيع على استعمال من خالل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 ،واالجتماعية خمتلف األنشطة االقتصادية يف وشاملة لقياس انبعا ات غازات االحتباس احلراري وخفضها       فع الةواالتصاالت كأداة 
 وإذ يدرك

 تباس احلراريانبعا ات غازات االح تغري املناخ عن طريق يف                                                   أن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تسهم أيضا   أ ( 
بد من  ال ستزداد بازدياد استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وأنه تكن مرتفعة فإهنا مل          مسامهة  إن  وغريها،

 راعية للبيئةامل الطاقة مصادر استخدام وزيادة الطاقة واستهالك احلراري إعطاء األولوية الالزمة خلفض انبعا ات غازات االحتباس
 ؛االتصاالت قطاع يف الطاقة كفاءةتحقيق  ل

 ،املناخ تصلة بتغريذلك الكوارث الطبيعية امل يف اتغري املناخ، مب آل ارالتصدي  يف النامية تواجه حتديات إضافيةأن البلدان  ب(
إرشادات ومساعدة  مث فهي حتتاج إىل شبكاهتا الوطنية، ومن يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالتصاالت/إقامة مرافق جديدة ل ويف

 ،ومن بلد إىل آخرقة إىل أخرى مكافة من االحتاد ختتلف من منط
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 احلسبان يف وإذ يأخذ
تعهدت خبفض و  (UNFCCC) املناخ املعنية بتغريصدقت على بروتوكول اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  قد       بلدا   195أن  أ ( 

 ؛1990 عام يف مستوياهتا تقل عنمستويات انبعا اهتا من غازات االحتباس احلراري لتصل إىل أهداف حمددة بصفة رئيسية 
استجابة التفاق كوبنهاغن قد حددت اخلطوات اليت هي على استعداد الختاذها من أجل    ا  أن البلدان اليت قدمت خطط ب(

 احلايل، العقد يف الكربون هبا انبعا ات خفض كاافة
 وإذ يالحظ

 تكنولوجيااملعنية ب الوقت احلايل يف هي جلنة الدراسات الرائدة باالحتاد لقطاع تقييإ االتصاالت 5 الدراساتأن جلنة  أ ( 
املسؤولة عن إجراء دراسات بشأن منهجيات لتقييم آ ار االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات وهي  املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ

للبيئة  ؤاتيةمومات واالتصاالت بطريقة واالتصاالت على تغري املناخ وعن نشر مبادئ توجيهية بشأن استعمال تكنولوجيا املعل
سة وتقييم وحتليل الكهرمغنطيسية ودرا للظواهراستهالك الطاقة ألنظمة التغذية بالطاقة ودراسة اجلوانب البيئية  يف ودراسة الكفاءة

خالل إعادة  نإعادة التوزيع االجتماعي اآلمن ومنخفض التكاليف لتجهيزات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت م
 ؛االتصاالتتكنولوجيا املعلومات و  أنظمة يف وعن معاجلة قضايا املخلفات اإللكرتونية، وكفاءة الطاقة االستعمال التدوير وإعادة

اليت و  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخلقطاع تنمية االتصاالت، املتعلقة ب 2 للجنة الدراسات 6/2 املسألة ب(
 ؛2014 لعامملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ااعتمدها 

ناخ، وأنه ينبغي اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املعنية بتغري املفيها  دولية أخرى معنية بقضايا تغري املناخ، مباهيئات أن مثة  (ج
 واليته؛ إطار يف اهليئات لالحتاد التعاون مع هذه

 املاال بيلس، على ذلك يف مبا مبتكرة، نتائج إىل أدى واالتصاالتاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  ونشر تطوير أن ( د
 املناخ، تغري لىع واالتصاالتاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  حياة دورة كامل  بتأ ري واالعرتاف لطاقة،ا إدارةحتسني  ،احلصر ال

 ؛واالتصاالتلالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  شاملال نشرال من       ت ستمد اليت والفوائد
 هتدف اليت جالنوات من سلسلة جانب إىل جيري تطويره، للمياه اإلدارة الذكية وعلى املستدامة الذكية أن العمل على املدن ( ه
 للمياه، اإلدارة الذكيةو  العامل أحناء مجيع يف املستدامة الذكية املدن لرسم معامل الدولية املعايري وتنفيذ سياسات وضع تعزيز إىل

 يقـرر
 يلي: من خالل ما اره والتصدي آل           تغري  املناخ  أسبابإطار واليته وبالتعاون مع املنظمات األخرى،  يف االحتاد الدويل لالتصاالت،يعاجل أن 

تخطيط إلدارة والملناخ مواصلة وزيادة تطوير أنشطة االحتاد بشأن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري ا 1
 ومكافحة منع من دمزي يف للمسامهة املتحدة األممالدول األعضاء و اجلهود العاملية األوسع اليت تبذهلا  يف من أجل املسامهةالكوارث 

 ؛املناخ تغري آ ار
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ن أجل احلد متكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االتصاالت/ يف استخدام الطاقة يف الفعالية حتسني التشجيع على 2
 واالتصاالت؛ تكنولوجيا املعلوماتاالتصاالت/ انبعا ات غازات االحتباس احلراري اليت يسفر عنها قطاع من

دام هذا القطاع استخ يف الفعاليةتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من خالل حتسني االتصاالت/تشجيع مسامهة قطاع  3
النبعا ات  فيض سنويلتحقيق ختالقطاعات االقتصادية األخرى،  يف ومات واالتصاالتتكنولوجيا املعلاستخدام  ويف نفسه للطاقة،

 احلراري؛ غازات االحتباس
 تشجيع الفعاليةاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، و  بتصميم جتهيزاتإذكاء الوعي بشأن القضايا البيئية املرتبطة  4
ساهم على مدى تتصميم وتصنيع جتهيزات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  يف استعمال الطاقة واستخدام مواد يف

 وآمنة؛ بيئة نظيفة قيام يف دورة حياهتا
صاالت/تكنولوجيا االت قدراهتا البشرية واملؤسسية لتعزيز استعمال من أجل تعزيزأن يدرج كأولوية، مساعدة البلدان النامية  5

ر جماالت مال حاجة اجملتمعات إىل التكيف مع تغري املناخ، كعنص ويف ل التصدي لتغري املناخ،املعلومات واالتصاالت من أج
 ؛أساسي من عناصر التخطيط إلدارة الكوارث

 واالتصاالت علوماتامل تكنولوجيا/االتصاالت وخدماتاستخدام معدات  من واجملتمع البيئة على تعود اليت لفوائدل الرتويج 6
 ؛التقييسية الفجوة سد يف املستدامة

 تكنولوجيا/صاالتاالت قطاع يف املراعية للبيئة الطاقة مصادر اعتماد خالل من احلراري االحتباس غازات انبعا ات من احلد تشجيع 7
 واالتصاالت؛ املعلومات

 هدر من اإلقالل على تساعد اليت الذكية شبكةال تنفيذ يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استخدام دعم 8
 املستهلكني، جانب من الطاقة على األقصى الطلب تنظيم يف ساعدوت والتوزيع اإلمداد يف الطاقة

 بالتعاون مع مديري املكاتب الاال ة ،يكلف األمني العام
ملوارد ااألنشطة املتصلة بتغري املناخ من أجل جتنب ازدواجية العمل والستخدام  يف بالتنسيق مع املنظمات املناسبة 1

 أمال؛           استخداما  
استخدام ن ختفيض انبعا ات الكربون )ماال: اجتماعات دو  يف واصلة اختاذ التدابري املناسبة داخل االحتاد ذاته للمسامهةمب 2

 ؛(.إخل فيديوية، ، ومؤمتراتأوراق
 القرار؛ تنفيذ هذا يف ه االحتادلذي أحرز إىل اجمللإ وتقرير إىل مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل عن التقدم ا تقرير سنويتقدمي ب 3
اتفاقية األمم ها في ذات الصلة مبا املنظماتتقدمي هذا القرار وغريه من النواتج املناسبة ألنشطة االحتاد إىل اجتماعات ب 4

ر بأمهية ان اإلقرابالنمو العاملي املستدام؛ وضم التزام االحتاداملتحدة اإلطارية املعنية بتغري املناخ، من أجل إعادة تأكيد 
 ؛الصدد ذاه يف جهود التخفيف والتكيف، وبالدور األساسي لالحتاد يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/

تدرجيي وقابل  فضخاألنشطة املتصلة بتغري املناخ العاملة على حتقيق  يف التعاون مع هيئات األمم املتحدة واهليئات األخرىب 5
انبعا ات غازات االحتباس احلراري على مدى دورة حياة جتهيزات االتصاالت/تكنولوجيا  ويف الطاقة استهالك يف للقياس

 واالتصاالت؛ املعلومات
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ات االحتباس خفض انبعا ات غاز  يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/ تقدمي تقارير عن مستوى مسامهة قطاعب 6
 ل خفض استهالك الطاقة؛القطاعات األخرى من خال يف احلراري

 مبا ،2للتعاون إقليمية آلية وحتديد واملوارد اخلربات تبادل خالل من التعاون على املناطق خمتلف يف األعضاء الدول بتشجيع 7
 التدريب؛و  القياس جمال يف املنطقة يف األعضاء الدول مجيع ملساعدة ،من خالل دعم من املكاتب اإلقليمية لالحتاد ذلك يف
 من خالل ساعدهتام وكذلك القدرات وبناء التحتية البنية تطوير جمال يف النامية، البلدان سيما وال األعضاء الدول مبساعدة 8

 للتخلص توجيهية بادئم وضعو  الطاقة استهالك كفاءة  قياس جمال يف -وضمن امليزانية املتاحة لالحتاد  -املكاتب اإلقليمية لالحتاد 
 ؛كفاءةب اإللكرتونية املخلفات من

 ؛ميدان الطاقة املتجددة يف تشجيع استخدام تكنولوجيات ونظم الطاقة املتجددة، ودراسة ونشر أفضل املمارسات 9
ت من بينها، العديد من اجملاال يف التكيف والتخفيف من آ ار تغري املناخ يف دعم الدول األعضاء وباألخص الدول النامية 10

لتنبؤ استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لو إدارة املخلفات اإللكرتونية وطرق معاجلتها، و اإلدارة الذكية للمياه، 
 ،والتخفيف من آ ار الكوارث، وعمليات اإلغا ة ،واإلنذار املبكر ،بالكوارث الطبيعية

 إطار واليتهم يف ة،يكلف مديري املكاتب الاال 

 :النهوض بأفضل املمارسات واملبادئ التوجيهية من أجل يف باملساعدة 1
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛االتصاالت/ جتهيزات يف الطاقة استهالك يف الفعالية حتسني -
 ؛انبعا ات الكربون النامجة عن قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قياس -
 رصد املوارد املائية من خالل استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ -
 ؛عرب استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ختفيف آ ار تغري املناخ -
 عرب استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ مع آ ار تغري املناخ التكيف -
التخفيف من و  واإلنذار املبكر بوقوعها التنبؤ بالكوارث، يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من املسامهةمتكني  -

 وطأهتا، واإلغا ة منها،
  

_______________ 
                                          حتددها رمسيا  االجتماعات اإلقليمية ذات الصلة. 2
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 وخاصة الصلة ذات الدراسات مراعاة مع املناخ وتغري والبيئة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بشأن تقارير إعداد دعمب 2
 االتصاالت، املتعلقة بأمور تنمية لقطاع 2و 1لقطاع تقييإ االتصاالت، وجلنيت الدراسات  5للجنة الدراسات  اجلارية األعمال
 للتأهب الصلة ذات التطبيقات من من خالل االستفادة املتأ رة البلدان ومساعدةاملعلومات واالتصاالت وتغري املناخ  تكنولوجيا منها

 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت خملفات وإدارة هلا، والتصدي آ ارها من والتخفيف للكوارث
بتنظيم ورش عمل وحلقات دراسية بالتعاون الو يق بني كل املكاتب الاال ة وضمن حدود ميزانية االحتاد، ملساعدة البلدان  3

 صاالتاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتالنامية، عرب إذكاء الوعي وحتديد االحتياجات والتحديات اخلاصة بشأن استخدام 
وكذلك اإلدارة املستدامة  ،مجع املخلفات اإللكرتونية وفرزها وجتديدها وتدويرهاذلك  يف معاجلة مسائل البيئة وتغري املناخ، مبا يف

 ،للمياه والذكية
 االتصاالت تنميةيكلف مدير مكتب 

 وحتديد الوعي إذكاء هبدف اإلقليمي الصعيد على النامية البلدان يف يبيةتدر  ودورات دراسية حلقات االحتاد ينظم أن ضمانب
 ميدان احلماية البيئية، يف املمارسات أفضل بشأن توجيهية مبادئ وضع أجل من األساسية القضايا

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

يت من السلبية لتغري املناخ والكوارث الطبيعية والكوارث البضمان االستخدام الواسع لالتصاالت الراديوية للحد من اآل ار  1
 صنع اإلنسان من خالل:

الكوارث جماالت التنبؤ ب يف قطاع االتصاالت الراديوية على تسريع أعماهلا، وبصفة خاصة يف حي جلان الدراسات ‘1’
 واستشعارها والتخفيف من آ ارها واإلغا ة عند وقوعها؛

 ور واإلغا ةجماالت محاية اجلمه يف التكنولوجيات اجلديدة لدعم أو استكمال التطبيقات املتقدمةتطوير  يف االستمرار ‘2’
 حاالت الكوارث؛ يف

                                                                                                          بإبراز أمهية استخدام تدابري فع الة للتنبؤ بالكوارث الطبيعية واإلنذار هبا أو ختفيف آ ارها من خالل االستخدام املنسق  2
                                 والفع ال لطيف الرتددات الراديوية،

 يكلف مدير مكتب تقييإ االتصاالت
 ،وأي جلان دراسات معنية أخرىاملناخ  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغريبشأن  5بتعميم نواتج جلنة الدراسات  1

 يلي: ما لتقييموضع منهجيات  يف بالتعاون مع اهليئات األخرى،
 تكنولوجيا/تاالتصاال استخدام ويف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت قطاع يف الطاقة استهالك كفاءة  مستوى ‘1’

 القطاع؛ هذا غري األخرى القطاعات يف واالتصاالت املعلومات
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واالتصاالت،  تكنولوجيا املعلوماتاالتصاالت/ دورة احلياة الكاملة النبعا ات غازات االحتباس احلراري الصادرة عن جتهيزات ‘2’
 الطرق القطاع مقابل جمموعة متفق عليها من يف مارساتاملبالتعاون مع اهليئات األخرى ذات الصلة، من أجل وضع أفضل 

 اتحتقيق اخنفاض يف التدوير، وذلك من أجل املساعدةإعادة إعادة االستعمال والتجديد و  الكمي لفوائد للتحديد
 عمال هذه التكنولوجيااست ويف قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ت االحتباس احلراريانبعا ات غازا يف
 ؛سواء القطاعات األخرى على حد يف

درجيي وقابل األنشطة املتصلة بتغري املناخ العاملة على حتقيق ختفيض ت يف األخرى واهليئاتاألمم املتحدة  هيئاتالتعاون مع  2
يا دورة حياة جتهيزات االتصاالت/تكنولوج على مدىانبعا ات غازات االحتباس احلراري  ويف استهالك الطاقة يف للقياس

 واالتصاالت؛ املعلومات
شات متخصصة وحمددة مناق يف           تغري  املناختكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و التنسيق املشرتك احلايل بشأن  نشاط مواصلة 3

املنتديات األخرى والقطاعات الصناعية )ومنتدياهتا ذات الصلة( واألوساط  يف إىل اخلربة املكتسبة                        مع قطاعات أخرى استنادا  
 هبدف: األكادميية

 تكنولوجيا/تصاالتاال قطاع يف الطاقة يف وفورات وحتقيق احلراري االحتباس غازات انبعا ات خفض يف االحتاد ريادة إ بات ‘1’
 واالتصاالت؛ املعلومات

املعارف وأفضل املمارسات بشأن نشر املشروعات اإلرشادية بشأن استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات تبادل  ‘2’
 واالتصاالت من أجل البيئة؛

     احلد   يف امهتهأخرى ومس قطاعات يف تطبيق تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف ضمان أداء االحتاد لدور قيادي نشط ‘3’
 ؛من خالل استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلراري تباسمن انبعا ات غازات االح

 اإللكرتونية؛ استهالك الطاقة واحلد من املخلفات يف بالعمل على تنفيذ نواتج أنشطة االحتاد بشأن وضع معايري للتوفري 4
البلدان النامية،  يف سيما وال امة البيئيةمواصلة العمل ضمن قطاع تقييإ االتصاالت لسد الفجوة املتعلقة مبسائل االستد 5

 ،ميدان االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والبيئة، وتغري املناخ يف وقياس احتياجات البلدان النامية
 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبني

كل  يفو                                    حتاد، جنبا  إىل جنب مع اهليئات األخرى،األعمال اجلارية ضمن نطاق أنشطة اال يف بنشاط املسامهةإىل مواصلة  1
احملافل الدولية واإلقليمية والوطنية بشأن مسائل االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ، ولتبادل أفضل 

 ؛جمال احلماية البيئية وإدارة املوارد الطبيعية يف املمارسات فيما يتعلق بالقوانني واللوائح
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ، مع إيالء االهتماماالتصاالت/إىل مواصلة أو بدء برامج عامة وخاصة تشمل  2

 الصلة؛ الواجب ملبادرات االحتاد ذات
علومات تكنولوجيا املل إىل اختاذ التدابري الالزمة للحد من آ ار تغري املناخ باستحداث واستخدام أجهزة وتطبيقات وشبكات 3

تصاالت/تكنولوجيا االتطبيق من خالل و  وكذلك مصادر الطاقة املراعية للبيئة، ،الطاقة استهالك يف أكار كفاءة تكونواالتصاالت 
 ؛جماالت أخرى يف املعلومات واالتصاالت
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اءة التخلص وكف ،استعماهلا إىل الرتويج إلعادة تدوير جتهيزات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإعادة 4
 ؛املخلفات اإللكرتونية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من

يئي، )النشط واملنفعل( من أجل الرصد الب        عن ب عدجمال االستشعار  يف إىل مواصلة دعم أعمال قطاع االتصاالت الراديوية 5
حال  يف اإلنذارو والتنبؤ بالكوارث واملوارد املائية املناخ وأنظمة االتصاالت الراديوية األخرى اليت ميكن استخدامها لدعم رصد 

 ؛الراديوية                                                                                                   واالستجابة هلا طبقا  للقرارات ذات الصلة اليت اعتمدهتا مجعيات االتصاالت الراديوية واملؤمترات العاملية لالتصاالت وقوعها
التخفيف من و  الوطنية للتكيف مع تغري املناخاخلطط  يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/ىل إدماج استخدام إ 6

 ؛متكينية للتصدي آل ار تغري املناخ كوهنا أداة،  وطأته
 صاالت؛خططها الوطنية املتعلقة باالتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالت يف البيئية والشروط، واملعايري تناول املؤشراتإىل  7
صاالت قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالت يف مصادر الطاقة البديلةبلداهنا لتحسني النفاذ إىل  يف إىل العمل 8

 استخدامها؛ يف والتوسع
 قطاع االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛ يف إىل تشجيع إدخال االبتكارات اإليكولوجية 9

من آ اره وكذلك املخلفات  مع تغري املناخ والتخفيفإىل اعتماد وتنفيذ توصيات االحتاد جملاهبة التحديات البيئية مال التكيف  10
 اإللكرتونية، وترويج املدن املستدامة الذكية.
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MOD  

 (2014بوسان،           املراج ع يف) 183رار ـقال
 تطبيقات االتصاالت/ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 من أجل الصحة اإلل ترونية

 (،2014بوسان، الدويل لالتصاالت )إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد 
 اعتباره يف يضعإذ 

والذي يفيد  58/28 مبوجب قرارها 2005 عام يف جنيف يف تعريف الصحة اإللكرتونية الذي وضعته مجعية الصحة العاملية أ ( 
واالتصاالت لتوفري  علوماتأن الصحة اإللكرتونية تعترب فعالة من منظور التكلفة وتعد من االستعماالت اآلمنة لتكنولوجيا امل "...
ذلك خدمات الرعاية الصحية واإلشراف الصحي واملؤلفات الصحية والتعليم  يف يتعلق هبا، مبا جماالت الصحة وما يف الدعم

 "؛الصحية الصحي واملعارف والبحوث
نية استعمال االتصاالت أوصى بأن يواصل االحتاد دراسة إمكا ،(2006 أن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )الدوحة، ب(

 ؛1النامية ألغراض الصحة اإللكرتونية من أجل الوفاء باحتياجات البلدان
( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 2014ديب،           املراج ع يف) 54القرار  ج(

( 2010آباد،  )حيدر 74( والقرار 2010 آباد، حيدر          املراج ع يف) 65( والقرار 2010آباد،  حيدر          املراج ع يف) 54الذي يدمج القرار 
 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت؛

 من أجلاالتصاالت و  تكنولوجيا املعلومات ومعايري تطبيقات للجمعية العاملية لتقييإ االتصاالت، بشأن (2012)ديب،  78القرار  ( د
 ،الصحة اإللكرتونية حتسني النفاذ إىل خدمات

 اعتباره كذلك يف وإذ يضع
مجيع  يف الرئيسية األطرافني ب تعزيز التنسيق األكرب فيما يف                                                           أن ملنظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل لالتصاالت دورا  رئيسيا   أ ( 

 اجملاالت التقنية لتقييإ الصحة اإللكرتونية؛
 ت واالتصاالتباستخدام تكنولوجيا املعلوما للمرضى تتميز بالكفاءة والفعالية،إكلينيكية آمنة احلاجة إىل توفري رعاية  ب(
 اإللكرتونية؛ الصحة يف
أن تطبيقات الصحة اإللكرتونية وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تدعمها مستفيضة بالفعل ولكنها أبعد  ج(

 ومتكاملة؛                                 من أن تكون أقرب إىل الكمال متاما  
  

_______________ 
 والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.                                                   تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية   1
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قطاع الرعاية  يف احملتملة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املزاياأمهية احملافظة على قوة الدفع ثييي يتم دعم  د (
 ة،والصح كل من قطاعي االتصاالت يف الصحية بواسطة أطر تنظيمية وقانونية ومتعلقة بالسياسات تكون مالئمة

 وإذ يدرك
املعلومات واالتصاالت بشأن  2/2 التابعة لقطاع تنمية االتصاالت من خالل املسألة 2 اساتجلنة الدر  يف األعمال اجلارية أ ( 

 ألغراض الصحة اإللكرتونية؛
 اإللكرتونية؛ ذلك الصحة يف تنفيذ التطبيقات اإللكرتونية، مبا يف أفضل املمارسات لتبادلأن مثة مبادرات إقليمية أوروبية  ب(
الدورة الاالاة عشرة  يف                          عتربت موضوعا  له أمهية كبريةمات واالتصاالت اخلاصة بالرعاية الصحية اأن معايري تكنولوجيا املعلو  ج(

 ؛(GSC-13) هليئة التعاون العاملي بشأن املعايري
الدول  من أن معايري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات الصلة بالرعاية الصحية يلزم تكييفها حسب احلاجة لتالئم ظروف كل د (

 األعضاء وأن هذا يستدعي تعزيز بناء القدرات وزيادة الدعم؛
 جمال الصحة اإللكرتونية؛ يف قطاع تنمية االتصاالت لسد الفجوة الرقمية يف األعمال اجلارية ( ه
بعنوان "حلول الصحة اإللكرتونية  2/2-14 إطار املسألة يف لقطاع تنمية االتصاالت 2 املنشور الصادر عن جلنة الدراسات ( و

 ؛النامية" البلدان يف املتنقلة
"إطار  28/16من خالل املسألة  (ITU-T)لقطاع تقييإ االتصاالت باالحتاد  16إطار جلنة الدراسات  يف األعمال اجلارية ز (

ونية وخدماهتا ومنصات هزة الصحة اإللكرت ذلك قابلية التشغيل البيين ألج يف الوسائط املتعددة لتطبيقات الصحة اإللكرتونية"، مبا
 التكنولوجيا اخلاصة هبا؛

                 ، اليت تعترب عامال  (M2M)عمل الفريق املتخصص التابع لقطاع تقييإ االتصاالت واملعين باالتصاالت من آلة إىل آلة  ح(
 الصحية،جمموعة واسعة من األسواق التخصصية مال الرعاية  يف                                  متكينيا  رئيسيا  للتطبيقات واخلدمات

 األمني العام فيقرر تكلي
بإيالء األولوية لتوسيع نطاق مبادرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض الصحة اإللكرتونية  1

وتقييإ  لراديويةا بني قطاعات االتصاالت به االحتاد من عمل، وبتنسيق األنشطة املتصلة بالصحة اإللكرتونية فيما يقوم فيما
 الصلة؛ ذات وتنمية االتصاالت واملنظمات األخرى االتاالتص

مبواصلة وزيادة تطوير أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن تطبيقات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  2
 اإللكرتونية، اجلهود العاملية األوسع خبصوص الصحة يف ألغراض الصحة اإللكرتونية من أجل املسامهة

 األمني العام، بالتشاور مع مديري املكاتبيكلف 
التصاالت ميدان االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات وا يف بتحديد وتو يق مناذج أفضل املمارسات بشأن الصحة اإللكرتونية 1

 القطاعات؛ االحتاد وأعضاء يف بني الدول األعضاء من أجل نشرها فيما
 ت من خالل آليات مالئمة؛املعلومات والتطوراببإبالغ الدول األعضاء  2
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 تنمية االتصاالت،و  الراديوية وتقييإ االتصاالت بتنسيق األنشطة املتصلة بالصحة اإللكرتونية مع قطاعات االتصاالت 3
تعميمها و من أجل النهوض بالتوعية مبعايري االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلاصة بالصحة اإللكرتونية  سيما وال
 ؛االقتضاء حسببالنتائج  جملإ االحتادوإبالغ  القدرات ذات الصلة بوضع هذه املعايري، وبناء

غريها من املنظمات و  يتعلق باألنشطة املتصلة بالصحة اإللكرتونية مع منظمة الصحة العاملية بالعمل بشكل تآزري فيما 4
تنمية االتصاالت، و  وتقييإ االتصاالت التصاالت الراديويةقطاعات اكذلك مع و خارج االحتاد، املكلفة بالعناية باملسائل الصحية، 

 ،وفعالية بأمان والقيام على وجه اخلصوص بوضع برامج متكن البلدان النامية من إدخال خدمات الصحة اإللكرتونية
 يدعو الدول األعضاء

دمات ومنتجات املالئمة لتعزيز تطوير خوضع التشريعات واللوائح واملعايري ومدونات السلوك واملبادئ التوجيهية  يف إىل النظر
 ،وتطبيقها ومطاريف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلاصة بالصحة اإللكرتونية

 القطاعاتيشجع الدول األعضاء وأعضاء 
التصاالت وتنمية اتقييإ و  الراديوية قطاعات االتصاالت يف الدراسات املتصلة بالصحة اإللكرتونية يف على املشاركة بنشاط

 املالئمة. االتصاالت من خالل املسامهات وغري ذلك من الوسائل
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ADD  

 (2014)بوسان،  1PL/-WG قـرارال
 الذكية اإفريقي إ الن تنفيذ

 (،2014إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )بوسان، 
 اعتباره يف إذ يضع

 املعين القمة ملؤمتر سيةالرئي النتائج تقر" أن والعشرين الاانية العادية دورهتا يف قررت اإلفريقي لالحتاد العامة اجلمعية أن أ ( 
 إفريقيا إعالن اعتمد والذي ،2013 أكتوبر يف رواندا، مجهورية رئيإ كاغامي،  بول السعادة صاحب استضافه الذي إفريقيا بتحويل

 االجتماعية ةالتنمي أعمال جدول من الصميم يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إحالل ضرورة على                        الذكية الذي يسل ط الضوء
 ؛"                       باعتباره إطارا  للتنفيذ الذكية إفريقيا وحتالف الوطنية االقتصادية

 اجلزرية والدول (LDC)      منوا   البلدان أقل لصاحل بشأن التدابري اخلاصةهلذا املؤمتر، ( 2014بوسان،           املراج ع يف) 30 القرار ب(
 انتقالية؛ مبرحلة اقتصاداهتا متر اليت والبلدان (LLDC) الساحلية غري النامية والبلدان (SIDS) النامية الصغرية
 ؛2005 لعام العاملية القمة ونتائج األلفية إعالن ج(
 ،(2005) وتونإ (2003) جنيف يف       ع قدتا اللتني مرحلتيها يف (WSIS) املعلومات جملتمع العاملية القمة نتائج د (

      يذك ر وإذ

 ،2007 أكتوبر 30و 29      يوم ي القمة هذه يف املشاركون األفارقة الدول رؤساء اعتمدها اليت إفريقيا توصيل قمة بأهداف أ ( 
 ؛فرص من هلا يسنح وما حتديات من إفريقيا منطقة تواجهه ما     جتس د اليت
ال                                                                املصلحة وجملإ إدارة يتكون من رئيإ رواندا )رئيسا  له( ورؤساء السنغ الذكية املتعدد أصحاب إفريقيا بإنشاء حتالف ب(

وأوغندا وبوركينا فاصو وكينيا والغابون وجنوب السودان ومايل، واالحتاد اإلفريقي واالحتاد الدويل لالتصاالت، لإلشراف على 
 اإلعالن؛ تنفيذ
اخلربات املتعلقة  يف إلفريقيا الذكية ملعاجلة الفجوة القائمة بتنفيذ مبادرات سريعة املردود مال صندوق املنح الدراسية ج(

 بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل مراكز التميز اإلفريقية،
 ، بالتنسيق مع مديري املكتبني اآلخريناالتصاالت تنمية مكتب مدير      يكل ف أن يقرر

 الذكية، قياإفري إعالن تنفيذ وتقدمي الدعم من أجل املشاريع وإدارةاجلدوى  دراسات جراءإل الالزمة التقنية اخلربة بتوفري

 العام األمني      يكل ف

 ضمن تندرج ليتا اجملاالت يف الذكية، إفريقيا برامج عناصر شىت دعم يف املتحدة األمم وكاالت خمتلف إلشراك بالعمل 1
 وواليتها؛ اختصاصها نطاق

  



309 

 

 ،وشركاء آخرين والقطاع اخلاصاحلكومات  من والعيين املايل الدعم بتنفيذ تدابري ترمي إىل تعبئة 2

 األعضاء الدول يدعو

 إعالن تنفيذ أجل من يةوالانائ األطراف واملتعددة اإلقليمية ودون اإلقليمية لدعم املشاريع والربامج اإلفريقية البلدان مع التعاون إىل
 الذكية. إفريقيا
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ADD  

 (2014)بوسان،  PL/2-WG قرارال
 حماية مستعملي/مست ل ي خدمات االتصاالت

 (،2014، بوسان)مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت إن 
         إذ يذك ر

محاية ودعم مستعملي/مستهلكي ، بشأن (WTDC)للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  (2014ديب،           املراج ع يف) 64القرار ب أ ( 
 ؛االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتخدمات 

 من لوائح االتصاالت الدولية، 4باملادة  ب(
 وإذ يعرتف

 باملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن محاية املستهلك؛ أ ( 
 حتديي صلتوا أن احلكومات على أن على تنص اليت املعلومات جملتمع العاملية للقمة جنيف عمل خطة من( ه 13 بالفقرة ب(

 املعلومات، جملتمع اجلديدة للمتطلبات تستجيب ثييي املستهلك ثيماية اخلاصة احمللية قوانينها
 اعتباره يف وإذ يضع

 ،وغري املنصفة التجارية االحتيالية واملضللة السلوكياتأن القوانني والسياسات واملمارسات املتصلة باملستهلك حتد من  أ ( 
                                                                                                            وأن هذه احلماية أساسية لبناء  قة املستهلك وإقامة عالقة أكار إنصافا  بني أصحاب مشاريع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت واملستهلكني؛
ذلك وسائل الراحة  يف أن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكنها أن توفر فوائد جديدة وكبرية للمستهلك، مبا ب(
 النفاذ إىل جمموعة واسعة من السلع و/أو اخلدمات والقدرة على مجع ومقارنة املعلومات بشأن هذه السلع و/أو اخلدمات؛و 
                                                                                     االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ي عززها التطور املستمر آلليات محاية املستهلك الشفافة  يف أن  قة املستهلك ج(

 التجارية االحتيالية أو املضللة أو غري املنصفة؛كيات السلو والفعالة اليت حتد من وجود 
صاالت/تكنولوجيا ملنتجات وخدمات االتأنه جيب تشجيع التوعية ونشر املعلومات املتعلقة باالستهالك واالستعمال املالئمني  د (

احملتوى القانوين  يتوقع النفاذ إىل                                                   يتعلق أساسا  مبدخالت االقتصاد الرقمي، وذلك ألن املستهلك ، وذلك فيمااملعلومات واالتصاالت
 السواء؛ وتطبيقات هذه اخلدمات على

                                                                              أن يكون النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مفتوحا  وميسور التكلفة؛ ( ه
 املستهلك يةمحا يف وأفضل املمارسات التوجيهية املبادئ حتدد اليت لقطاع تنمية االتصاالت 1الدراسات  جلنة أن أنشطة و (
        حاليا ، جارية
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 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت
ملستعملني واملستهلكني إطالع ا يف االستمرار أمهية إىل على الصعيد الوطين التنظيمية والسلطات القرار صانعي بتوجيه عناية 1

 املعززة حلقوق مايةاحل آلياتو ختلف اخلدمات اليت يقدمها املشغلون، مب املتعلقةواألمن والرسوم  واجلودةعلى اخلصائص األساسية 
 ؛املستهلكني واملستعملني

مع الدول األعضاء من أجل حتديد اجملاالت البالغة األمهية لوضع السياسات أو األطر التنظيمية حلماية الو يق  بالتعاون 2
 واملستعملني؛ املستهلكني

 ؛جمال محاية املستهلك واملستعمل يف الدولية والكيانات األخرى الضالعةمع املنظمات العالقات بتعزيز  3
 أفضل املمارسات شأنب اخلرباتوتبادل  االتصاالت مستعمل حقوق بنشر املعنية واإلقليمية الدولية املنتديات تنظيم بدعم 4
 األعضاء، الدول بني

 يدعو الدول األعضاء
الوقت  يف  ة ودقيقةمبعلومات جمانية وشفافة وحمدتزويد املستعملني النهائيني  تضمنسياسات  وتطوير استحداث إىل تشجيع 1

 أسعار التجوال الدويل والشروط املطبقة ذات الصلة؛ ذلك يف مباعن خدمات االتصاالت املناسب 

سياسات لا                                    نـ ف ذت من أجل زيادة القدرة على وضع مدخالت تسمح بنشر أفضل املمارسات والسياسات اليت  إىل تقدمي 2
 محاية البيانات؛ ذلك يف املستهلك واملستعمل مبا محاية ملعاجلةالتدابري القانونية والتنظيمية والتقنية ب املتصلةالعامة 

 جودة مناسبة للمستعمل؛             على حنو  يوفر إىل تشجيع السياسات اليت حتبذ توفري خدمات االتصاالت  3
 ،                                                       االتصاالت، مما يشجعها على صياغة سياسات حتفز أسعارا  تنافسيةتوفري خدمات  يف إىل تشجيع املنافسة 4

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبني
 إىل تقدمي مسامهات تسمح بنشر أفضل املمارسات والسياسات املتصلة ثيماية املستعمل/املستهلك وجودة اخلدمة وأسعار اخلدمة.
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ADD  

 (2014)بوسان،  PL/3-WGقرار ال
                                               تيسير إنترنت ا شياء تم يدا  لعالم موصل بال امل

 (،2014إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )بوسان، 
 اعتباره يف إذ يضع

 ؛املوصل بالكامل سيقوم على التوصيلية والوظائف اليت تتيحها شبكات االتصاالت" (IoT)أن عامل "إنرتنت األشياء  أ ( 
ة الستيعاب سرعة اإلرسال وتوصيل األجهزة وكفاءة استهالك الطاق يف                                               العامل املوصل بالكامل سيتطلب أيضا  حتسينا  كبريا  أن  ب(

 الكم الكبري من البيانات املتبادلة بني عدد هائل من األجهزة؛
 متوقع؛ سرع مما هوأن التطور السريع للتكنولوجيا ذات الصلة ميكن أن يؤدي إىل حتقيق عامل موصل بالكامل بأ ج(
جماالت الطاقة والنقل والصحة والزراعة وإدارة الكوارث وسالمة  يف                                                  أنه من املتوقع أن تؤدي إنرتنت األشياء دورا  أساسيا   د (

 ؛على السواءوالبلدان املتقدمة  1اجلمهور والشبكات املنزلية وميكن أن تعود بالنفع على البلدان النامية
قطاعات تكنولوجيا  يف                                                                         ياء سيكون أكار انتشارا  واتساعا  بفضل اجملموعة الواسعة من التطبيقات املتاحةأن أ ر إنرتنت األش ه (

 وقطاعات أخرى؛ (ICT) املعلومات واالتصاالت
 هذه البلدان، يف                                                                               أنه ينبغي إيالء اهتمام خاص للبلدان النامية نظرا  للموارد املالية والبشرية احملدودة ( و

 وإذ يدرك
لوضع توصيات، مال الدراسات  (ITU-T)باالحتاد قطاع تقييإ االتصاالت  يف الدراسات جارية بشأن إنرتنت األشياء أن ( أ 

ين إطار نشاط التنسيق املشرتك بشأن إنرتنت األشياء واملبادرة العاملية للمعايري بشأن إنرتنت األشياء والفريق املتخصص املع يف اجلارية
 وجلان دراسات قطاع تقييإ االتصاالت، كل ثيسب نطاق عمله وواليته؛ (M2M)باالتصال من آلة إىل آلة 

  

_______________ 
 ية.ل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا  1
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إىل تيسري ظهور إنرتنت  (USN)الشمولية وشبكات االستشعار  (RFID)أنه كما أدى التعرف بواسطة الرتددات الراديوية  ب(
 االحتاد؛ يف تهاألخرى ذات الصلة اليت جتري دراس                                                                          األشياء، فإن إنرتنت األشياء بدورها ستؤدي دورا  هاما  كعامل حمفز للتكنولوجيات ا

 إلنرتنت األشياء؛التطور املقبل  يف ميكن أن يسهم (IPv6)أن تنفيذ اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت  ج(
روتوكول بأن التعاون مرغوب بني مجيع املنظمات واجملتمعات ذات الصلة إلذكاء الوعي وتشجيع اعتماد اإلصدار السادس من  د (

 اإلنرتنت لدى الدول األعضاء ومن خالل بناء القدرات ضمن والية االحتاد،
 يغيب عن باله ال وإذ

نرتنت األشياء"( إأن قابلية التشغيل البيين مطلوبة لتطوير اخلدمات املستمدة من إنرتنت األشياء )تسمى فيما بعد "خدمات  أ ( 
مات األخرى املعنية ذلك املنظ يف                                              عمليا  فيما بني املنظمات والكيانات ذات الصلة مبا على املستوى العاملي، بالتعاون قدر اإلمكان

 اليت تطور وتستعمل معايري مفتوحة حسب االقتضاء؛ (SDO) بوضع املعايري
 أن منتديات الصناعة تطور مواصفات تقنية إلنرتنت األشياء؛ ب(
ذلك  ذلك الطاقة والنقل والصحة والزراعة وما إىل يف القطاعات مباأن تطبيق إنرتنت األشياء من املتوقع أن يشمل مجيع  ج(

 احلصر؛ ال على سبيل املاال
امل لدعم إنشاء أحناء الع يف أن األنشطة املتصلة بإنرتنت األشياء ستشجع مشاركة مجيع املنظمات أو الكيانات ذات الصلة د (

 وقت مبكر وتوسيع نطاقها؛ يف إنرتنت األشياء
 ؛2015 بعد حتقيق أهداف برنامج التنمية ملا يف                                                            مة عامل موصل بالكامل من خالل إنرتنت األشياء ميكن أن يساهم أيضا  أن إقا ( ه
 أن إنرتنت األشياء ميكن أن تعيد حتديد العالقة بني الناس واألجهزة، و (

 يقرر
 أعاله، (باره د( و هاعت يف إذ يضعالفقرتني  يف إنرتنت األشياء وتطويرها لتحقيق األهداف املذكورة يف النهوض باالستامار

 ة                                                         يكل ف األمني العام، بالتشاور والتعاون مع مديري املكاتب الاال 
 ؛بتنسيق أنشطة االحتاد لتنفيذ القرار 1
ة حبتيسري تبادل اخلربات واملعلومات مع مجيع املنظمات والكيانات ذات الصلة املعنية بإنرتنت األشياء وخدماهتا هبدف إتا 2

 فرص للجهود التعاونية من أجل دعم نشر إنرتنت األشياء؛

 بشأن نتائج تنفيذ هذا القرار؛ 2015-2018الفرتة  يف بتقدمي تقرير سنوي إىل دورات اجمللإ 3
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 ،2018 يف بتقدمي تقرير إىل مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل 4
                              يكل ف مدير مكتب تقييإ االتصاالت

                                                                                   دراسات قطاع تقييإ االتصاالت بشأن متكني إنرتنت األشياء بوصفها عامال  متكينيا  أساسيا  لتيسري جلان أعمال مبواصلة  1
 الصلة؛ العامل املوصل بالكامل وذلك بالتعاون مع القطاعات ذات يف ظهور خدمات خمتلفة

مارسات ونشر املعلومات تبادل أفضل املبغية  مبا فيها املنظمات املعنية بوضع املعايري، مبواصلة التعاون مع املنظمات املعنية 2
رقة أنشطة التنسيق وأف شرتكةاملتدريبية الدورات العمل و المن خالل ورش قابلية التشغيل البيين خلدمات إنرتنت األشياء  لزيادة
 وأي وسائل مناسبة أخرى، ،املشرتكة

                              يكل ف مدير مكتب تنمية االتصاالت
ات الصلة، اعتماد إنرتنت األشياء وخدماهتا من خالل توفري املعلومات والتكنولوجيات ذ يف الدعم بتشجيع ومساعدة البلدان اليت حتتاج إىل

 لك،ذ إىل األشياء من خالل احللقات الدراسية وورش العمل، وما للتمكني من اعتماد إنرتنتوأفضل املمارسات وبناء القدرات، 
 يكلف اجمللإ

أعاله واختاذ ما يلزم من  "يكلف األمني العاممن " 3الفقرة  يف األنشطة املشار إليهاتقارير األمني العام بشأن  يف بالنظر 1
 حتقيق أهداف هذا القرار؛ يف إجراءات للمسامهة

 العام،                                                                                                             برفع تقرير إىل مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل بشأن التقدم احملرز فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار استنادا  إىل تقرير األمني 2
 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبني واهليئات األكادميية

 ؛لتعزيز تطوير إنرتنت األشياءبلورة أفضل املمارسات  يف إىل النظر 1
 مة.االحتاد من خالل تقدمي مسامهات ووسائل أخرى مالئ يف الدراسات املتصلة بإنرتنت األشياء يف إىل املشاركة بنشاط 2
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ADD  

 (2014)بوسان،  4PL/-WGرار قال
 تم ين ال باب من خالل االتصاالت/ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت

 (،2014إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )بوسان، 
 اعتباره يف إذ يضع

ويشكلون أكار السكان  2014بداية  يف من عدد سكان العامل املائة يف 42,5أن الشباب دون عمر اخلامسة والعشرين ميالون  أ ( 
 استعمال اإلنرتنت؛من حيي         نشاطا  
 ؛بنسب متفاوتة والبطالةالفقر يواجهون  1البلدان املتقدمة والنامية كاري من يف أن الشباب ب(
 حتقيق الشمول االقتصادي واالجتماعي والرقمي الكامل؛ يف حقهمأن للشباب  ج(
تنميتهم االقتصادية واالجتماعية  يف أداة ميكن للشباب من خالهلا أن يسامهوا (ICT) واالتصاالتأن تكنولوجيا املعلومات  ( د

 ويشاركوا فيها وينهضوا هبا بشكل جوهري؛
 واالتصاالت؛ تكنولوجيا املعلوماتمشجعي ، وهم أفضل قد نشأوا على التكنولوجيا الرقميةأن الشباب  ( ه
 ،للشباب الوظيفية الفرص تسهل أن ميكن واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أدوات وتطبيقات أن و (

          وإذ يذك ر
العمل العاملي  برنامجإطار  يف                                                             املعلومات واالتصاالت متال واحدا  من جماالت األولوية اخلمسة عشر احملددة بأن تكنولوجيا أ ( 

 ؛62/126الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة من خالل القرار  للشباب
السماح للهيئات األكادميية واجلامعات ومؤسسات  ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن( 2010)غواداالخارا،  169رار بالق ب(

 أعمال قطاعات االحتاد الاال ة؛ يف البحوث املرتبطة هبا باملشاركة
ت بني كنولوجيا املعلومات واالتصاالتعزيز استخدام ت للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن( 2014)ديب،  76بالقرار  ج(

                                                    الشباب من اجلنسني من أجل متكينهم اجتماعيا  واقتصاديا ؛
  

_______________ 
 ة النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.                                          تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغري   1



316 

 

يؤكد من جديد التزام الدول األعضاء بتمكني  2005مرحلتها لعام  يف أن التزام تونإ الصادر عن القمة العاملية جملتمع املعلومات (د 
مية املبتكرة اليت تقوم برامج التن يف جمتمع املعلومات الشامل لكي يشارك الشباب بنشاطبناء  يف الشباب باعتبارهم من أهم املسامهني

 ؛لكرتونيةاإل عمليات االسرتاتيجيات يف على أساس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعلى توسيع الفرص أمامهم لالندماج
                                                           ، الذي أقرت به رمسيا  الدورة الاامنة والستون للجمعية العامة (BYND2015)للقمة العاملية للشباب بإعالن سان خوسيه  ( ه

املتحدة، والذي يسلط الضوء على التوظيف وريادة األعمال والتعليم واملشاركة السياسية واألمن السيرباين والصحة واالستدامة  لألمم
 واالتصاالت،  د إىل تكنولوجيا املعلومات                                                                   البيئية اليت يشعر الشباب بأهنا أغلب اجملاالت تأ را  من خالل النفاذ املتزاي

 وإذ يقر
 ،BYND2015 لقمة الناجحة التجارب على البناء إىل هتدفاليت  PP14Youth# مبادرة 2014 صيف يف أن االحتاد أطلق أ ( 
 ؛2013 سبتمرب يف كوستاريكا  خوسيه، سان يف تقد   ع   يتال
، اليت (ITU-T) " اليت ينظمها قطاع تقييإ االتصاالت باالحتادكاليدوسكوبالسنوية لكتابة املقاالت األكادميية "باملسابقة  (ب

 واالتصاالت؛ جمال تكنولوجيا املعلومات يف تستهدف العلماء والباحاني واملهندسني من الشباب
 ؛2011 نذملالحتاد                                                                      "املبتكرون الشباب" اليت يستضيفها االحتاد سنويا  أ ناء معرض تليكوم العاملي مبسابقة  (ج
على  جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" الذي يشجع املرأة الشابة يف بتنسيق االحتاد للحدث السنوي "يوم الفتيات ( د

 ؛جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف السعي للحصول على وظائف
وضع وتنفيذ مشاريع وأنشطة  ، من أجل(BDT) جهود مكتب تنمية االتصاالت سيما ال التقدم الذي أحرزه االحتاد،ب ( ه

 ؛للشباب تستعمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التمكني االقتصادي واالجتماعي
، وخاصة التحليلذلك البحي و  يف بالعمل اجلوهري ملكتب تنمية االتصاالت بشأن الشمول الرقمي املتعلق بالشباب، مبا و (

إحصائي وإعداد تقارير بشأن البيانات املصنفة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ما يقوم به مكتب تنمية االتصاالت من رصد
 العمرية؛ وفقا  للفئة

شبكة  يف بدعم االحتاد الدويل لالتصاالت ملبعوث األمني العام لألمم املتحدة لشؤون الشباب، واخنراط االحتاد النشط ( ز
 ؛الشباب اخلطة العامة ملنظومة األمم املتحدة بشأن يف ة ومسامهتهبني وكاالت األمم املتحدالنهوض بالشباب املشرتكة 

ندوبني املفوضني مؤمتر امل يف                                                                           مببادرة القادة الشباب املعنيني بسياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت أ طلقت (ح
 ه،أحداث االحتاد ومؤمترات يف واليت توفر للمهنيني من الشباب الفرصة للمشاركة من خالل الوفود الوطنية، 2014 لعام

 يقرر
بحي، التوعية، من خالل االتصاالت وبناء القدرات وال يف أن يواصل االحتاد الدويل لالتصاالت االخنراط مع مجاهري الشباب 1

 ؛من منظور الشمول الرقمي
لشباب وات للتمكني الذاا  لوريادة األعمال وتطوير املهارات، من أجل توفري أداالبتكار إىل تشجيع االحتاد يعمد أن  2

 اجملتمع؛ االقتصاد الرقمي ومجيع جوانب يف ومشاركتهم املرضية
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 تنمية الشباب؛ كادميية من أجلراكات مع اهليئات األالشإىل تشجيع االحتاد يعمد أن  3
 ؛املهنيني من الشباب ضمن املوارد البشرية لالحتاد وعملياته إلدماجعالية إعطاء أولوية  4
 كنولوجياتمتكني الشباب من خالل  يف للمساعدة مكتب تنمية االتصاالت، يف االحتاد، خاصة يف مواصلة العمل اجلاري 5

 النامية؛ البلدان يف سيما ال للشباب،حتسن الظروف االجتماعية واالقتصادية بتعزيز السياسات اليت  واالتصاالت املعلومات
للمكاتب على اخلطط التشغيلية  عالوة   2016-2019تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية واخلطة املالية للفرتة  يف الشبابإدماج منظور  6

 ؛العامة واألمانة
 فهمها؛ زيادةو  الشبابيقوم االحتاد بدراسة وحتليل آ ار االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على  إىل أناحلاجة  7
 ؛لالحتاد أ ناء معرض تليكوم العاملي             ت عقد سنويا  "املبتكرون الشباب" اليت مسابقة اإلبقاء على  8
 ؛إطار املوارد املالية القائمة لالحتاد يف هذا القرار يف املقصودةأن تدخل مجيع األنشطة  9

 ضرورة حتديد اجملموعات العمرية للشباب على أساس كل حالة على حدة حسب طبيعة أنشطة االحتاد، 10
 اجمللإيكلف 

 حتاد ككل، وذلكاال يف واإلسراع بتمكني الشباببالبناء على املبادرات اليت نفذت على مدى السنوات األربع املاضية  1
 ؛حدود املوارد احلالية بامليزانية، ضمانا  لبناء القدرات وتشجيع الشباب يف
املي لالتصاالت وجمتمع اليوم الع ويف ملائة لالحتاداالحتفاالت بالذكرى السنوية اخلمسني بعد ا يف إشراك الشباب يف بالنظر 2

وإطالق جائزة تقدير خاصة للشباب ذوي  ملؤمتر املندوبني املفوضني (2010 غواداالخارا، املراج ع يف) 68 املعلومات وفقا  للقرار
 ،جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اإلسهامات البارزة

 يكلف األمني العام
االحتاد  يف ج اإلدارة وأنشطة تنمية املوارد البشريةبرامج العمل وهن   يف الشباببأن يواصل العمل على ضمان إدراج منظور  1

 ؛هذا الصدد يف احملرزبشأن التقدم  جملإ االحتادوأن يقدم تقريرا  سنويا  مكتوبا  إىل 
أعمال  يف الشبابور إدخال منظ يف حتقق من نتائج وتقدم ما                                                   بأن يقدم تقريرا  إىل مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل بشأن  2

 ؛القرار تنفيذ هذا ويف االحتاد
والربامج واملشاريع  جمال السياسات يف حماولة لزيادة التنسيق والتعاون يف                 علما  هبذا القراراألمني العام لألمم املتحدة بإحاطة  3

 ت بتشجيع ومتكني الشباب؛اإلمنائية اليت تربط تكنولوجيا املعلومات واالتصاال
 ؛أمكن ة، حيامابني قطاعات االحتاد الاال  بضمان التنسيق بني أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت لتجنب االزدواجية والتداخل 4
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 مع االحتاد،اهليئات األكادميية والشباب عمل بتعزيز دور اهليئات األكادميية ضمن هياكل االحتاد وزيادة قيمة  5
 مدير مكتب تنمية االتصاالتيكلف 

نمية االقتصادية الت يف النهوض باستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مبواصلة عمل مكتب تنمية االتصاالت 1
 للشباب؛ واالجتماعية

تصاالت واستعماهلم هلا، واالالرصد املنتظم وإعداد التقارير والبحي بشأن إقبال الشباب على تكنولوجيا املعلومات باحملافظة على  2
 خطرية،                                                                                                ذلك توفري البيانات املصنفة وفقا  للفئة العمرية واملعلومات بشأن اجلوانب السلوكية اليت قد تكون ضارة أو يف مبا

 يكلف مديري املكاتب
 أعمال املكاتب، يف املهنيني الشبابمبواصلة استكشاف الطرائق والسبل ملشاركة 

 وأعضاء القطاعاتيدعو الدول األعضاء 
لتمكني االحتاد املتعلق بتعزيز استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل اعمل  يف الة                             إىل تقدمي الدعم واملشاركة الفع   1

 ؛االقتصادي واالجتماعي للشباب
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا استخدام على الشباب تدريب أحدث وسائل تعزيزإىل  2
 باب؛سبيل توفري التدريب املتخصص للمبتكرين من الش يف تشجيع التعاون مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاصإىل  3
 تكنولوجيا استخدام الشباب من خالل تشجيع جمال يف إلعداد الربامج التوجيهية واملبادئ األدوات تطوير مواصلة إىل 4

 واالتصاالت؛ املعلومات
 ،والربامج ملشاريعا يف للشباب االقتصادي التمكني جمال يف ربةاخل صاحبة الصلة ذات الدولية املنظمات مع التعاون إىل 5

 يشجع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات
لشباب من لالتعيني واالستخدام والتدريب والرتقية  لضمانعلى استعراض ومراجعة سياساهتا وممارساهتا، حسب االقتضاء،  1

 ؛واالتصاالت املعلومات تكنولوجيااالتصاالت/ خالل
االت/تكنولوجيا إدارات االتص الذي يشمل واالتصاالت املعلومات تكنولوجياجمال االتصاالت/ يف على الرتويج للفرص املهنية 2

 اخلاص؛ القطاع ويف املعلومات واالتصاالت واهليئات احلكومية والتنظيمية واملنظمات احلكومية الدولية
 ؛(STEM) جذب املزيد من الشباب حنو دراسة العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات على 3
تطورهم  يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمضي قدما   يف تشجيع الشباب على االستفادة من الفرص الساحنةعلى  4

 الوطين والدويل،التنمية االقتصادية على الصعيدين  يف وتعزيز مسامهاهتم املمكنة
  



319 

 

 يدعو الدول األعضاء
لتنمية اهج الوطنية اليت تستهدف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل                                  إىل تبادل أفضل املمارسات بشأن الن   1

 االجتماعية واالقتصادية للشباب؛
 للشباب؛ اديالتعليمي واالجتماعي واالقتص إىل وضع اسرتاتيجيات الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة للتطوير 2

بقطاع  اصةعمليات اختاذ القرارات اخل يف إىل تعزيز استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتمكني الشباب وإشراكهم 3
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

 للشباب؛ التنمية االجتماعية واالقتصاديةجمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل  يف إىل دعم أنشطة االحتاد 4
املؤمترات  يف اعتماد برنامج خاص باملندوبني الشباب من أجل ضم مندوبني شباب إىل الوفود الرمسية للبلدان يف إىل النظر 5

 ملعلومات واالتصاالتا بتكنولوجيا من أجل إذكاء الوعي واملعرفة وإ ارة االهتمام ، مع مراعاة التوازن بني اجلنسني،الرئيسية لالحتاد
 ،أوساط الشباب يف

 اهليئات األكادمييةيدعو 

وتقدير  ذ إىل املعلومات واملنح والقروضإىل مواصلة توفري اهلياكل الضرورية لالخنراط الفعال مع الشباب من خالل النفا 1
 ؛أنشطة االحتاد يف ملشاركةا

الحتاد الدويل لعمليات الفكرية لا يف لإلسهامإىل دعم شبكات الشباب حيي ميكنها أن تكون مراكز جمتمعية ومراكز ابتكار  2
 ؛لالتصاالت

 يها، مباأنشطة االحتاد ذات الصلة ومتكني مشاركتهم الفعالة ف يف إشراك احملاضرين والباحاني من الشباب إضافة إىل الطالب 3
 ء القدرات.ذلك من خالل بنا يف
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ADD  

 (2014)بوسان،  PL/5-WG رارقال
 ال ب اتم ال  في بناء القدراتالرامية إل    ود البالن وض 

 1البلدان النامية في (SDN) بالبرم يات المعرفة
 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )

 يأخذ بعني االعتبارإذ 
 بالربجميات ة     ملعر فابالشبكات لجمعية العاملية لتقييإ االتصاالت، بشأن أعمال التقييإ املتعلقة ل( 2012ديب، ) 77 بالقرار أ ( 
 ؛قطاع تقييإ االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت يف
 ؛ملتقدمةوالبلدان ا سد الفجوة التقييسية بني البلدان الناميةبشأن  هلذا املؤمتر، (2014، بوسان          املراج ع يف) 123القرار ب ب(
لوجيا تنمية االتصاالت/تكنو  يف دور االحتاد الدويل لالتصاالتبشأن  هلذا املؤمتر، (2014، بوسان          املراج ع يف) 135القرار ب ج(

 ؛ذات الصلةيمية وتنفيذ املشاريع الوطنية واإلقليمية واألقال وتقدمي املساعدة التقنية واملشورة للبلدان النامية املعلومات واالتصاالت
 ؛البلدان النامية يف نشر شبكات اجليل التايلبشأن  هلذا املؤمتر، (2014، بوسان          املراج ع يف) 137رار القب د (
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل سد بشأن  هلذا املؤمتر، (2014، بوسان          املراج ع يف) 139القرار ب ( ه

 ،علومات شامل للجميعوبناء جمتمع م الفجوة الرقمية
      يذك روإذ 

لجمعية العاملية لتقييإ االتصاالت، بشأن سد الفجوة التقييسية بني البلدان النامية ل (2012ديب،           املراج ع يف) 44قرار بال أ ( 
 والبلدان املتقدمة؛

مشاركة مشغلي االتصاالت تعزيز للجمعية العاملية لتقييإ االتصاالت، بشأن ( 2012ديب،           املراج ع يف) 59قرار بال ب(
 ؛البلدان النامية من
( للجمعية العاملية لتقييإ االتصاالت، بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة 2012ديب،           املراج ع يف) 73 قراربال ج(

 وتغري املناخ؛
  

_______________ 
 ية.ل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا  1
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ق االستشاري لتقييإ االتصاالت والذي التابع للفري (JCA-SDN)بنشاط التنسيق املشرتك بشأن الشبكات املعرفة بالربجميات  ( د
لقطاع تقييإ االتصاالت وأفرقة اخلرباء  13و 11جلنيت الدراسات  يف لتنسيق العمل املضطلع به 2013يونيو  يف تشكل
 األخرى، املعنية

 اعتباره يف وإذ يضع
ذلك زيادة املرونة والسهولة  يف املزايا، مبا أن تكنولوجيا الشبكات املعرفة بالربجميات ميكن أن تعود على املشغلني بالعديد من (أ  

 إىل جانب عمليات تشغيل مبسطة؛
تكاليف                                 ومواءمته وحتسينه ومن مث قد ختف ض الباالستعمال األمال للموارد أن الشبكات املعرفة بالربجميات قد تسمح  ب(

 والتشغيلية، الرأمسالية
 اعتباره كذلك يف وإذ يضع

 ربجميات ميكن أن جتلب خدمات جديدة بنفقات تشغيلية ورأمسالية أقل؛أن الشبكات املعرفة بال ( أ 
أن البلدان النامية قد حتتاج إىل خطة لالنتقال من الشبكات احلالية إىل الشبكات املعرفة بالربجميات ثييي ميكن للبلدان  (ب

 املتقدمة؛البلدان  يف                                                             النامية حصد فوائد هذه التكنولوجيا دون أي تأخري مقارنة  بنشرها
 البلدان النامية؛ يف                                                                                              أنه ستكون هناك حاجة أيضا  إىل التخطيط من البداية لتهيئة وعي عام بفوائد الشبكات املعرفة بالربجميات ج(
 قييسية،سد الفجوة الت يف وضع معايري الشبكات املعرفة بالربجميات يساعد يف أن إشراك ومشاركة البلدان النامية د (

 (BDT)مية االتصاالت يكلف مدير مكتب تن

بتنظيم ورش عمل، مع منظمات أخرى ذات صلة، بشأن بناء القدرات اخلاصة بالشبكات املعرفة بالربجميات ثييي يتسىن  1
 ات؛املراحل املبكرة لتنفيذ الشبكات املعرفة بالربجمي يف البلدان النامية يف تبين هذه التكنولوجيات يف سد الفجوة

الشبكات  ولالنتقال من الشبكات التقليدية إىل                                    بشأن إدخال الشبكات املعر فة بالربجميات مارسات جبمع وتعميم أفضل امل 2
 البلدان النامية؛ يف املعرفة بالربجميات

 .(TSB)مع مدير مكتب تقييإ االتصاالت  "     يكل ف"من  2و 1 يف بتنسيق األنشطة املشار إليها 3
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ADD  

 (2014)بوسان،  6PL/-WGالقرار 
 ت يئة بيئة مؤاتية لن ر واستعمال

 تطبيقات ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت
 (،2014، بوسان) لالتصاالت الدويل لالحتاد املفوضني املندوبني مؤمتر إن

         إذ يذك ر
 ؛تصاالتواال للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن تطبيقات تكنولوجيا املعلومات (2014ديب،           املراج ع يف) 54 بالقرار أ ( 
 ؛1النامية البلدان يف بشأن نشر شبكات اجليل التايل ،املفوضني املندوبني ؤمترمل (2010غواداالخارا،           املراج ع يف) 137 بالقرار (ب

ت االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالبشأن  ،املفوضني املندوبني ؤمترمل (2010غواداالخارا،           املراج ع يف) 139 بالقرار (ج
 من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء جمتمع معلومات شامل للجميع؛

تنفيذ نواتج  يف دور االحتاد الدويل لالتصاالتبشأن  ،املفوضني املندوبني ؤمترمل (2010غواداالخارا،           املراج ع يف) 140 بالقرار (د 
 ؛القمة العاملية جملتمع املعلومات

يلي  ماتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )املشار إليها فيبشأن  ،للقمة العاملية جملتمع املعلومات 7ط العمل جيمخب ( ه
                                          بتسمية "التطبيقات اإللكرتونية"( وهي حتديدا :

 احلكومة اإللكرتونية 
 األعمال التجارية اإللكرتونية 
   م اإللكرتوين       التعل 
 الصحة اإللكرتونية 
  وينالتوظيف اإللكرت 
 البيئة اإللكرتونية 
 الزراعة اإللكرتونية 
 العلم اإللكرتوين 

  

_______________ 
 ية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزر  1
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تطبيقات تكنولوجيا املعلومات  اليت تشري إىل أن ،العاملية جملتمع املعلوماتجنيف للقمة  من خطة عمل 14بالفقرة  ( و
لعمالة التجارية والتعليم والتدريب والصحة واجماالت اإلدارة العامة واألعمال  يف واالتصاالت ميكنها أن تدعم التنمية املستدامة

 إطار االسرتاتيجيات اإللكرتونية الوطنية، يف والبيئة والزراعة والعلم
 كذلك          إذ يذك رو 

 استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلوماتبشأن  ،املفوضني املندوبني ؤمترمل (2010غواداالخارا،           املراج ع يف) 136 بالقرار أ ( 
من  اإلنذار املبكر والوقاية والتخفيف أجلعمليات الرصد واإلدارة اخلاصة ثياالت الطوارئ والكوارث وذلك من  يف واالتصاالت

 ؛واإلغا ة آ ارها
دور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشأن  ،املفوضني املندوبني ؤمترمل (2010غواداالخارا، ) 182 بالقرار (ب
 ؛املناخ ومحاية البيئةيتعلق بتغري  فيما
ت تطبيقات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالبشأن  ،املفوضني املندوبني ؤمترمل (2010غواداالخارا، ) 183 بالقرار (ج

 ،من أجل الصحة اإللكرتونية

 وإذ يالحظ
يرمي إىل تعزيز بيئة مؤاتية تساعد على تنمية تكنولوجيا  -21112019من اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة  D.2أن اهلدف  أ ( 

 املناسبة؛ دماتالتطبيقات واخل املعلومات واالتصاالت وتعزيز تطوير شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وكذلك
، جلنة النطاق (كواليونسوالاقافة )منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم أن االحتاد الدويل لالتصاالت أنشأ، باالشرتاك مع  (ب

                                                                            إطار جهودمها الرامية إىل تعزيز األنشطة اليت ي قصد هبا توسيع النطاق العريض وإعطاء  يف 2010 يف العريض املعنية بالتنمية الرقمية
 وزن أكرب الستعمال تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

قات اإللكرتونية، واتج القمة العاملية جملتمع املعلومات فيما يتعلق بالشبكات والتطبيتنفيذ ن يف أن االحتاد اضطلع بدور رئيسي (ج
التنفيذ الفع ال  يف ( ودور امليسر املشارك2واالتصاالت )خط العمل جيم وبدور املنسق/امليسر بشأن البنية التحتية للمعلومات

 ،(7لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )خط العمل جيم

 وإذ يعرتف
                                                                                                     بأن استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن حيس ن القدرة التنافسية واإلنتاجية فضال  عن زيادة  أ ( 

 مجيع جوانب حياتنا اليومية؛ يف الكفاءة وحتقيق فوائد

ملعلومات وخدمات تكنولوجيا ابأن فوائد نشر شبكات االتصاالت ستتحقق بالكامل من خالل إدخال خمتلف تطبيقات  (ب
                                 واالتصاالت واستعماهلا على حنو فع ال؛

 التعاون بني خمتلف األطراف الفاعلة املعنية ضروري على مستويات خمتلفة لتيسري نشر شبكات االتصاالت والتوسع بأن (ج
 تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ يف

تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومن استعماهلا، من املهم وضع هنج بأنه بغية متكني الناس من احلصول على  (د 
 يتالءم مع االحتياجات احمللية،
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 جملإ االحتاديقرر أن يكلف 
 أدناه؛ "يكلف األمني العام" من 5 الفقرة يف تقرير األمني العام املشار إليه يف بالنظر 1
 استكشاف هذا املوضوع، حسب االقتضاء،السبل والوسائل الكفيلة بزيادة  يف بالنظر 2

 يكلف األمني العام
اف اليت حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية اليت حددهتا األمم املتحدة واألهد يف مبواصلة رصد التقدم احملرز واإلجنازات احملققة 1

 حددهتا القمة العاملية جملتمع املعلومات وجلنة النطاق العريض؛
 متكني استعمال أكرب يف                             ثييي يؤدي االحتاد دورا  حموريا   2015املناقشات املتصلة بربنامج التنمية ملا بعد  يف باملشاركة بفعالية 2

 للتطبيقات اإللكرتونية؛
                                           قطاعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فضال  عن  يف املشاورات مع مجيع املنظمات واملؤسسات ذات الصلةمبواصلة  3

 خمتلف اجملاالت؛ يف                                                       جمال تعزيز التوسع واالستعمال الفع ال للتطبيقات اإللكرتونية يف تكشاف سبل التعاونقطاعات أخرى من أجل اس

 مجيع األنشطة املتصلة هبذا القرار ضمن والية االحتاد؛ يف بالعمل على إحراز تقدم 4
 ،هبذا القراراألنشطة املتصلة  يف تقرير إىل اجمللإ بشأن التقدم احملرز برفع 5

 مدير مكتب تنمية االتصاالت يكلف
إلبراز توافر واستعمال تطبيقات تكنولوجيا  (IDI) مبواصلة تطوير الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 1

 املعلومات واالتصاالت وآ ارها االجتماعية واالقتصادية؛

 ا يتعلق بالتنمية االجتماعية واالقتصادية؛بإذكاء الوعي بشأن دور التطبيقات اإللكرتونية وفوائدها فيم 2
لتشجيع  ، حسب االقتضاء،(TSB) ، ومدير مكتب تقييإ االتصاالت(BR)االتصاالت الراديوية بالعمل مع مدير مكتب  3

اسعة و التعاون مع منظمات أخرى ذات صلة لوضع أفضل املمارسات املتعلقة بالبنية التحتية للشبكات، اليت تتيح استعمال جمموعة 
 اإللكرتونية، من التطبيقات

 وأعضاء القطاعات واملنتسبني واهليئات األكادميية يدعو الدول األعضاء
يم والتدريب جماالت اإلدارة العامة واألعمال التجارية والتعل يف تعزيز إدخال التطبيقات اإللكرتونية لدعم التنمية املستدامةإىل  1

 الوطنية؛ االسرتاتيجيات اإللكرتونيةإطار  يف ،الصناعة التحويلية والعلم وجماالت أخرىوالصحة والعمالة والبيئة والزراعة و 
 كيف ميكن أن تدعم األطر املؤسسية استعمال التطبيقات اإللكرتونية؛ يف إىل النظر 2
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 اليت تشجع على اعتماد التطبيقات اإللكرتونية داخل بلداهنا؛إىل تعزيز التدابري السياسية  3
استكشاف تدابري لزيادة التعاون والتنسيق مع الدول األعضاء األخرى وأعضاء القطاعات اآلخرين والكيانات املختلفة  إىل  4

يتعلق بتطبيقات  كاملنظمات الدولية ومعاهد التنمية ودوائر الصناعة وغريها من املنظمات ذات الصلة لتعزيز أدوارها وأنشطتها فيما
 .تتكنولوجيا املعلومات واالتصاال
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ADD  

 (2014)بوسان،  PL/7-WGالقرار 
 استعمال ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت
 فيروس إيبوالل سر سلسلة الطوارئ المتعلقة بالصحة مثل انتقال 

 (،2014إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )بوسان، 
      يذك ر إذ

 بشأن سالمة احلياة البشرية وأولوية االتصاالت؛ ،من لوائح االتصاالت الدولية 5باملادة  أ ( 
 من برنامج عمل تونإ بشأن جمتمع املعلومات الذي اعتمدته املرحلة الاانية من القمة العاملية جملتمع 91 قرةبالف ب(

 ؛(WSIS) املعلومات
 اتاملعلوم تكنولوجيا/االتصاالت دور ، بشأناالتصاالت نميةلت العاملي للمؤمتر( 2014 ديب،          املراج ع يف) 34 قرارالب ج(

 ؛هلا والتصدي عها،عند وقو وعمليات اإلنقاذ واإلغا ة  آ ارها، وختفيف ،ثيدو ها املبكر واإلنذار، للكوارث التأهب يف واالتصاالت
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن( 2010 غواداالخارا،          املراج ع يف) 36 بالقرار ( د

 ؛خدمة املساعدات اإلنسانية يف (ICT) واالتصاالت
لومات االتصاالت/تكنولوجيا املعاستعمال بشأن  ملؤمتر املندوبني املفوضني،( 2010 غواداالخارا،          املراج ع يف) 136 بالقرار ( ه

اإلغا ة و  آ ارها، وختفيفومنعها،  ،ثيدو ها املبكر واإلنذار ،حاالت الطوارئ والكوارث يف دارةاإلرصد و للواالتصاالت 
 وقوعها؛ عند
ملية جملتمع العا املرحلة األوىل للقمة يف املعتمدة)البيئة اإللكرتونية( خلطة عمل جنيف  7من خط العمل جيم 20 بالفقرة ( و

املعلومات، الداعية إىل إقامة أنظمة رصد تستعمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنبؤ بالكوارث الطبيعية والكوارث اليت يسببها 
 ،1النامية البلدان يف خاصة ،اإلنسان ورصد آ ارها
 وإذ يعرتف

 مرو عة؛ ريةاليت قد تسبب معاناة بش األمراض مال اإليبوالذلك تفشي  يف ، مباخبطورة وفداحة الكوارث احملتمل وقوعها أ ( 
وإىل  االت مرتفعة اجلودةتصبنية حتتية لالتدل بوضوح على احلاجة إىل اليت العامل مؤخرا   يف األحداث املأساوية اليت وقعتب ب(

 ؛الكوارث حاالت يف واإلغا ةوالصحة  اجلمهور سالمة عن املسؤولة الوكاالتتوافر ونشر املعلومات ملساعدة 
  

_______________ 
 ية.ل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا 1
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 االتصاالتملعلومات و اتغطية احتياجات اجلمهور من و التقليل إىل احلد األدىن من املخاطر اليت هتدد حياة البشر باحلاجة إىل  (ج
 أمر بأن استعمال جتهيزات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماهتا دون عائق هواقتناعا  منه مال هذه احلاالت،  يف
 ومالئمة، غىن عنه لتقدمي مساعدات إنسانية فعالة ال

 وإذ يعرتف كذلك
بأنه ستكون هناك حاجة مستمرة ملساعدة البلدان النامية على استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل احلفاظ  أ ( 

الصناعة واملستهلكني واملنظمات اإلنسانية و  الوقت املناسب إىل الوكاالت احلكومية، يف على األرواح عن طريق تدفق املعلومات
 ؛إيبوال عمليات اإلنقاذ والتعايف وتوفري املساعدة الطبية للمتأ رين ثياالت الطوارئ املتعلقة بالصحة مال انتقال فريوس يف املشاركة

 أ ر؛ أقصىحتقيق  وذلك لضمانباللغات احمللية ومتاحة  املتناول يف املعلوماتتكون  أن بأنه يلزم (ب
لتلبية  االتصاالتتكنولوجيا املعلومات و  استعمال لالستفادة من بيئة متكينية هتيئة السياسات على واضعي بأنه يتعني (ج

 انتقال مال حةاملتعلقة بالص حاالت الطوارئكسر سلسلة الطوارئ و  حاالت يف واملعلومات االحتياجات من حيي البنية التحتية
 ؛إيبوال فريوس

 آ ارها، وختفيف فريوس إيبوال انتقال مال املتعلقة بالصحةحاالت الطوارئ  يف للوقاية ضرورية القطاع اخلاص ةبأن مسامه ( د
 ؛عند وقوعهاواإلغا ة 

شغيل احلاجة إىل فهم مشرتك ملكونات البنية التحتية للشبكة املطلوبة لتوفري قدرات اتصاالت متينة وسريعة الرتكيب وقابلة للتب ( ه
 ،إيبوال وسفري  انتقال مال املتعلقة بالصحةالطوارئ  حاالت يف جمال املساعدات اإلنسانية وعمليات اإلغا ة يف البيين

 اعتباره يف وإذ يضع
 انتقال لما املتعلقة بالصحة حاالت الطوارئ مراحل للتصدي جلميع حامسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن أ ( 

 ؛إيبوال فريوس
 أمور،مجلة  يف ،ملتش فريوس إيبوال انتقال مال املتعلقة بالصحة االت الطوارئثي املرتبطة الطوارئ اتصاالت جوانب أن ب(

ليت ميكن أن يتخذوها ا باإلجراءات على علم األفراد إلبقاء تدفق املعلوماتمتكني واإلنذار ثيدو ها و  واستشعارها التنبؤ بالكوارث
 ؛األرواحللحفاظ على 

كنولوجيا املعلومات ت استعمال مصممة للرتكيز علىقطاع تنمية االتصاالت ل فضل االتصاالت املتنقلةالتمكني ب مبادرة أن (ج
 ،تمكني اجملتمعات احمللية والسكانل واالتصاالت

 وإذ يالحظ
ات تكنولوجيا تطبيق باستعماليتعلق  فيما من إعالن مبادئ جنيف الذي اعتمدته القمة العاملية جملتمع املعلومات 51 الفقرة

 ،الكوارث الوقاية من يف املعلومات واالتصاالت
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 يقرر
 :أن يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت بالتنسيق مع املديرين اآلخرين 1

بإعداد مبادئ توجيهية وأفضل املمارسات بشأن كيف ميكن استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحديد البنية  1.1
الوقت املناسب بشأن حاالت الطوارئ املتعلقة بالصحة مال انتقال  يف صاالت الالزمة لدعم تبادل املعلوماتالتحتية لالت

 إيبوال؛ فريوس
بإعداد دراسات جدوى، وأدوات إلدارة املشاريع ووسائل دعم لالستجابة حلاالت الطوارئ املتعلقة بالصحة مال انتقال  2.1

 هلا؛ فريوس إيبوال والتصدي
 :يكلف األمني العامأن  2

ذلك وكاالت األمم املتحدة وخاصة منظمة الصحة العاملية، لتحديد برامج  يف بالتعاون مع مجيع األطراف ذات الصلة، مبا 1.2
ضمن نطاق والية  اجملاالت اليت تدخل يف لالستجابة حلاالت الطوارئ املتعلقة بالصحة مال انتقال فريوس إيبوال والتصدي هلا

 تلك الربامج؛ يف ملشاركةاالحتاد وا
بتنفيذ تدابري ترمي إىل حشد الدعم من احلكومات والصناعة والشركاء اآلخرين لكسر سلسلة حاالت الطوارئ املتعلقة  2.2

 بالصحة مال انتقال فريوس إيبوال،
 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

ل اعة املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتقدمي كوالصن ومنظمات العمل اإلنساينإىل التعاون مع املستهلكني  1
ولعمليات سان لكوارث الطبيعية والكوارث اليت يسببها اإلنذلك لتتبع املرض، واالستجابة ل يف املساعدة والدعم املمكنني هلم، مبا

 والتعايف؛ اإلنقاذ
تكنولوجيا  ة األطراف والانائية لتلبية احلاجة إىل استعمالإىل تشجيع املشاريع والربامج اإلقليمية ودون اإلقليمية واملتعدد 2

املعلومات واالتصاالت كأداة لدعم االستجابات ملختلف أنواع الكوارث مال اإليبوال ثييي ميكن توفري البنية التحتية واملعلومات 
 احمللية. للمجتمعات احمللية، وخاصة باللغات للحفاظ على األرواحالالزمة 
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ADD  

 (2014)بوسان،  PL/8-WG قـرارال
 ب ب ات النطاق العريضالتوصيلية 

 (،2014إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )بوسان، 
 اعتباره يف إذ يضع

اليت تعرتف تقاريرها حدة التابعة لألمم املت جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقميةنتائج العمل املكاف الذي اضطلعت به  أ ( 
مناسبة، ال مكن النفاذ إليها بأسعار ميسورة، مع السياسات واالسرتاتيجياتحتية للنطاق العريض يتعزيز وإتاحة بنية ت أن بأمور منها

 املعلومات؛ جتمعمية وم                                                           مكينيا  أساسيا  يعزز االبتكار ويدفع بناء اقتصادات وطنية وعال            يشكل منربا  ت
 متكينية بيئة يزتعز " بعنوان واملعلومات االتصاالت تكنولوجيا/لالتصاالت للمنتدى العاملي اخلامإ( 2013)جنيف،  2 الرأي ب(
 ؛"العريض النطاق لتوصيلية أكرب وتطوير منو أجل من
 أجل من العريض النطاق" (WTDC-14)( 2014 ديب،) 2014 لعام االتصاالت لتنمية ميالعال مرمؤتلل العام املوضوع (ج

 ؛"مستدامةال التنمية
 وتطبيقات تكنولوجيا" بعنوان( 2014 ديب،) 77 اجلديد القرار 2014 لعام االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر اعتماد ( د

 عريضة توصيليةولل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت خلدمات أكرب وتطوير منو حتقيق أجل من العريض النطاق
لة واملسألة ،"النطاق  أجل من ،الدولية املتنقلة االتصاالت ذلك يف مبا ،النطاق عريض النفاذ تكنولوجيات" بشأن 2/1        املعد 
 اتتطبيق خالل من واالقتصادية االجتماعية التنمية: الذكي اجملتمع إقامة" بشأن 1/2 اجلديدة واملسألة ،"النامية البلدان

 ؛"واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
 امية،الن البلدان سيما ال البلدان، بشأن "مشاركة ،لمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالتل( 2014ديب،           املراج ع يف) 9قرار ال ( ه
بشأن "الدعم املايل لربامج اإلدارة  ،(2010حيدر آباد،           املراج ع يفللمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ) 10الطيف"؛ والقرار  إدارة يف

تنفيذ أنظمة  يف مساعدةال"بشأن للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، ( 2014ديب،           املراج ع يف) 43القرار الوطنية للطيف" و 
 ،"(IMT) متنقلة الدوليةاالتصاالت ال
 يالحظ وإذ

 واألعمال؛ واجملتمعات والناس األسر متكني إىل تفضي العريض النطاق توصيلية أن ( أ 
                    سد  الفجوة الرقمية؛ على القدرة هلا العريض النطاق توصيلية أن (ب
ود اإلغا ة توفري معلومات حيوية أ ناء احلوادث الطارئة وجه يف       كبريا                                               أن توصيلية النطاق العريض ميكن أن تؤدي دورا   ج(

 املرتبطة بالكوارث؛
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 وطنية للنطاق العريض إلتاحة توصيلية النطاق العريض،                                    أن العديد من اإلدارات قد أعد  خططا   د (
 يعرتف وإذ

 ةنولوجيات الساتلية الاابت، والتكةمنها واملتنقل ةمثة تكنولوجيات عديدة ومتنوعة، مبا فيها التكنولوجيات األرضية الاابت بأن ( أ 
 شبكات النطاق العريض؛ب التوصيلية، بصورة مباشرة أو غري مباشرة،           متك ن وتدعم، ةمنها واملتنقل

أرضية،  لية أوبصورة مباشرة للمستعملني من خالل وسائل سات الالسلكيلتوفري توصيلية النطاق العريض  أساسيبأن الطيف  ب(
 للتكنولوجيات التمكينية األساسية؛و 
ن جلنة النطاق الرسالة املفتوحة املوجهة م يف حتويل االقتصادات واجملتمعات، كما ورد يف                                بأن للنطاق العريض دورا  حيويا   ج(

 ،2014 املعنية بالتنمية الرقمية إىل مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد لعامالعريض 
 مدير مكتب تنمية االتصاالتيقرر تكليف 

 الصلة ذات دراتالق بناء أنشطة خيص فيما مكتب االتصاالت الراديوية وتقييإ االتصاالت يمدير  مع كاب  عن العملمبواصلة 
 القيود مراعاة عمذلك شبكات النطاق العريض الالسلكية،  يف مبا ،شبكات النطاق العريض نشر لتيسري وطنية اسرتاتيجيات بإعداد
 ،االحتاد مليزانية احلالية

 مديري مكتب االتصاالت الراديوية وتقييإ االتصاالتيقرر تكليف 
 احلاجة لتلبية اجملتمعية والوظائف واألعمال واألسر للناس والتطبيقات اخلدمات بتوفري املعنيني بالعمل بالتعاون مع أعضاء القطاعات

خلربات والتجارب وتبادل املعلومات وا ذلك شبكات النطاق العريض الالسلكية، يف شبكات النطاق العريض، مباحتسني  إىل مواصلة
 ذات الصلة مبكتب تنمية االتصاالت،

 يدعو الدول األعضاء
 هبا؛ الشاملة للتوصيلية بشبكات النطاق العريض وخدماهتا وإىل االعرتافإىل مواصلة تعزيز الفوائد االجتماعية واالقتصادية  1

ا هتا وسياساهتاسرتاتيجيا                                                                   شبكات النطاق العريض الالسلكية ونشرها الفع ال من حيي التكلفة كجزء منإىل دعم تطوير  2
 الوطنية اخلاصة بالنطاق العريض؛

اق                                                     ية باعتبارها عنصرا  هاما  لتمكني النفاذ إىل خدمات النطإىل تيسري التوصيلية بشبكات النطاق العريض الالسلك 3
 وتطبيقاته. العريض
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ADD  

 (2014)بوسان،  PL/9-WGقرار ال
 من أجل التنمية العالمية 2020 في برنام  التوصيل

 واالتصاالتالمعلومات  لالتصاالت/ت نولوجيا
 (،2014إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )بوسان، 

         إذ يذك ر
 من دستور االحتاد؛ 1بأهداف االحتاد كما تنص عليها املادة  أ ( 

 ؛(MDG) التزام االحتاد ودوله األعضاء بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةب ب(

 اليت كانت مباابة مراجع عاملية لتحسني النفاذ إىل (WSIS)باألهداف اليت حددهتا القمة العاملية جملتمع املعلومات  ج(
 ؛2015تعزيز أهداف خطة العمل اليت ينبغي حتقيقها ثيلول  يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلااالتصاالت/

اليت تشجع التعاون القوي واملستمر بني أصحاب املصلحة،  تمع املعلومات،بشأن جم من برنامج عمل تونإ 98فقرة بال ( د
 ،مبادرة "توصيل العامل" اليت يقودها االحتاد هذا الصدد على يف وتؤكد

 اعتباره يف وإذ يضع
يا املعلومات جاملعنية باالتصاالت/تكنولو  مسؤولية االحتاد املزدوجة باعتباره وكالة من وكاالت األمم املتحدة املتخصصة أ ( 

 ؛إطار منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف ذات الصلة شاريعاملوكالة منفذة معنية بتنفيذ و  واالتصاالت
أهداف التنمية و  2015لتنمية ملا بعد بربنامج ا فيما يتعلقاألعمال التحضريية على نطاق منظومة األمم املتحدة ككل  ب(

 حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،، واجلهود املبذولة (SDG) املستدامة
 وإذ يالحظ

لذي اعتمده االجتماع ا حتقيق التنمية املستدامة، يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتلالتصاالت/ يستقبلالدور املأن إعالن بوسان بشأن 
 تنمية قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت                             ، أقر  رؤية عاملية مشرتكة بشأن (2014) بوسان، مجهورية كوريا يف                  الوزاري الذي ع قد

 "،2020 يف إطار برنامج "التوصيل يف
          وإذ يقر  

الذي يعرتف بفوائد ، 55/2 قرارها يف الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة ألمم املتحدةلإعالن األلفية مببادئ  أ ( 
 املعلومات واالتصاالت؛سيما تكنولوجيات  وال التكنولوجيات اجلديدة
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 ؛(2005)وبرنامج عمل تونإ  (2003)خطة عمل جنيف  - العاملية جملتمع املعلوماتبالو يقتني الصادرتني عن القمة  ب(
يع رف                                        ، وحتديدا  الو يقتان الصادرتان عن احلدث ال(WSIS+10)بعملية استعراض نواتج القمة بعد مرور عشر سنوات على انعقادها  ج(

 ؛2015 بعد ملا WSIS+10 بشأن تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات ورؤية احلدث WSIS+10بيان احلدث  - WSIS+10 املستوى
نتائج سلسلة أحداث القمة بشأن التوصيل )توصيل إفريقيا وتوصيل كومنولي الدول املستقلة وتوصيل األمريكتني وتوصيل ب د (

                                                               إطار مبادرة توصيل العامل اليت تضم أصحاب مصلحة متعددين واليت و ضعت يف ط اهلادئ(الدول العربية وتوصيل آسيا واحملي
 سياق القمة العاملية جملتمع املعلومات؛ يف
وخطة عمل ديب والقرارات ذات الصلة الصادرة  (WTDC-14)بإعالن ديب الذي اعتمده املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  ( ه
بوسان،  يف         املراج عة) 140و 139و 135والقرارات ( 2014ديب،  يف         املراج عة) 50و 37و 30مبا فيها القرارات  WTDC-14 املؤمتر عن

 ؛( هلذا املؤمتر2014
الغايات وحدد  2016-2019 ، الذي اعتمد اإلطار االسرتاتيجي لالحتاد للفرتة(2014بوسان،           املراج ع يف) 71بالقرار  و (

 ذات الصلة،هداف واألاالسرتاتيجية واملقاصد 
              وإذ يقر  كذلك

 واالقتصاديني تماعينياالج النمو والتنميةبأن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أداة متكينية رئيسية لتسريع  أ ( 
 ؛       بيئيا   مستدامنيال

مات واالتصاالت املعلو تشجيع ومتويل تكنولوجيا  يف باحلاجة إىل احلفاظ على اإلجنازات احلالية وتكايف اجلهود ب(
 التنمية؛ ألغراض

 بالتحديات العاملية اليت تطرحها بيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتطورة بسرعة على النحو احملدد ج(
 ( هلذا املؤمتر،2014بوسان،           املراج ع يف) 71بالقرار  1 امللحق يف

 يقرر
 "التوصيل إطار برنامج يف قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتإقرار رؤية عاملية مشرتكة بشأن تنمية  1
 حقيقت االتصاالتو  املعلومات تتيح االتصاالت/تكنولوجيات حيي             العامل املوص ل      ميك نه معلومات جتمعم" الذي يتوخى "2020 يف

 "؛فردلكل         بيئيا   مستدامنيال واالقتصاديني االجتماعيني النمو والتنمية وتسريع
حيي ويدعو و هذا القرار،  ملحق يف إقرار الغايات االسرتاتيجية األربع رفيعة املستوى املبينة أدناه واملقاصد املقابلة املفصلة 2

 :2020 يف سبيل تنفيذ برنامج التوصيل يف                                          مجيع أصحاب املصلحة والكيانات إىل العمل معا  
 معلومات واالتصاالت وزيادة استخدامهااالتصاالت/تكنولوجيا المكني وتعزيز النفاذ إىل ت -: النمو 1الغاية  -
 سد الفجوة الرقمية وتوفري النطاق العريض للجميع -: الشمول 2الغاية  -
 التصدي للتحديات النامجة عن بيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -: االستدامة 3الغاية  -
 ؛يادة وحتسني وتكيف مع بيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتغريةق -: االبتكار والشراكة 4الغاية  -
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األمني  ، والعمل مع2015املناقشات اجلارية بشأن برنامج التنمية ملا بعد  يف                                             دعوة الدول األعضاء إىل مواصلة املشاركة الفع الة 3
 لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة متكينية رئيسية لتحقيق األهدافالعام لألمم املتحدة لضمان الدور اهلام 

 التأكيد على أمهية يف ، واملساعدة(SDG)وأهداف التنمية املستدامة  2015اإلمنائية لأللفية وبرنامج التنمية ملا بعد 
 الذي يدمج بطريقة متوازنة 2015االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالنسبة لربنامج التنمية لألمم املتحدة ملا بعد 

 األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة،
 يكلف األمني العام

قاعدة ، املستمدة من ضمن عدة أمورادة من البيانات، ، باالستف2020 يف برصد التقدم احملرز حنو حتقيق برنامج التوصيل 1
 تصاالتالشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالو  بيانات االحتاد ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 ؛التنمية ألغراض
 ؛2020 يف برنامج التوصيل يف واإلقليمية والدولية اليت تساهمبشأن املبادرات الوطنية وتبادل املعرفة وأفضل املمارسات بنشر املعلومات  2
                      ية االحتاد وفقا  لربنامج إطار مسؤول يف تنفيذ خطوط العمل املنباقة عن القمة العاملية جملتمع املعلومات املندرجةواصلة تسهيل مب 3

 ؛2020 يف التوصيل

 إىل اجمللإ؛ ةموحد ةسنوي ةرير مرحليابتقدمي تق 4
وبرنامج األمم  (UNGA)ذلك، وبوجه خاص اجلمعية العامة لألمم املتحدة  يف القرار إىل علم مجيع األطراف املهتمة، مبا برفع هذا 5

 سبيل تنفيذ هذا القرار؛ يف من أجل التعاون (ECOSOC)واجمللإ االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة  (UNDP)املتحدة اإلمنائي 
 من هذا القرار، 3يقرر                                      مشاركتها الفع الة فيما يتعلق بالفقرة  يف مبواصلة دعم الدول األعضاء 6

 يكلف مديري املكاتب
اتيجية لالحتاد اخلطة االسرت  يف بتقدمي تقرير عن التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف ونتائج أعمال كل قطاع على النحو املبني

 ،2020 يف برنامج التوصيل يف ( للمسامهة2014بوسان،           املراج ع يف) 71بالقرار  2امللحق  يف 2016-2019 للفرتة
 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

بتنسيق مجع وتوفري ونشر املؤشرات والبيانات اإلحصائية اليت تتيح قياس التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف العاملية 
ز فيها كجزء من التقرير دمي تقرير عن التقدم احملر لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوفري حتليل مقارن هبذا الشأن وبتق

 السنوي بشأن قياس جمتمع املعلومات،
 يكلف اجمللإ

 ؛2020 يف                                                   باستعراض التقدم احملرز سنويا  حنو إجناز برنامج التوصيل 1
 ضني،إىل املؤمتر املقبل للمندوبني املفو  2020 يف بتقدمي تقييم للتقدم احملرز حنو حتقيق برنامج التوصيل 2
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 يدعو الدول األعضاء إىل
 املبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية؛ يف ، واملسامهة2020 يف تنفيذ برنامج التوصيل يف املشاركة بفعالية 1
 ؛2020 يف سبيل حتقيق برنامج التوصيل يف                                                    دعوة مجيع أصحاب املصلحة اآلخرين إىل املسامهة والعمل معا   2
 ؛2020 يف حتقيق برنامج التوصيل يف لرصد التقدم احملرز ، حسب االقتضاء،اتتوفري البيانات واإلحصاء 3
قاعدة البيانات  يف ، واملسامهة2020 يف حتقيق برنامج التوصيل يف رفع تقرير عن التقدم احملرز على الصعيد الوطين 4
 ؛2020 يف برنامج التوصيل يف ستجمع وتنشر املعلومات حول املبادرات الوطنية واإلقليمية اليت تساهم اليت

                                                    وفقا  للعملية اليت وضعتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛ 2015املناقشات حول برنامج التنمية ملا بعد  يف املشاركة بفعالية 5
، من خالل االعرتاف 2015برنامج التنمية ملا بعد  يف                                                        ضمان أن تكون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عنصرا  رئيسا   6
 الشاملة للربنامج؛ (SDG)كأداة بالغة األمهية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة  هبا
 2 امللحق يف الواردة 2016-2019اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة  يف أعمال االحتاد على النحو املبني يف املسامهة 7

 ،2020 يف التوصيلحتقيق برنامج  يف ( مبا يسهم2014بوسان،           املراج ع يف) 71 بالقرار

 األكادميية واملنتسبني واهليئات يدعو أعضاء القطاعات 
 ،2020 يف تنفيذ برنامج التوصيل يف                     إىل االضطالع بدور فع ال

 يدعو مجيع أصحاب املصلحة 
من أجل التنمية العاملية  2020 يف التنفيذ الناجح لربنامج التوصيل يف إىل املسامهة مببادراهتم وخرباهتم ومؤهالهتم وخربهتم التقنية

 لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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 (2014)بوسان،  WG-PL/9القرار ب قـملح

 العالميةالمقاصد الغايات و : 2020 في التوصيل
 لالتصاالت/ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت

 المعلومات واالتصاالت وزيادة استخدام اتم ين وتع ي  النفاذ إل  االتصاالت/ت نولوجيا  -: النمو 1الغاية 
 2020من األسر ثيلول  55%، ينبغي توفر نفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة مجيع أحناء العامل يف :1.1المقصد  -
 2020ثيلول  60%، ينبغي لنسبة مستعملي اإلنرتنت من األفراد أن تصل إىل مجيع أحناء العامل يف :2.1 المقصد -
أحناء العامل، ينبغي أن تزيد القدرة على حتمل أسعار االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  مجيع يف :3.1 المقصد -

 2020 ثيلول 40% بنسبة
 سد الف وة الرقمية وتوفير النطاق العريض لل ميع -: ال مول 2 الغاية
 2020من األسر ثيلول  50%العامل النامي، ينبغي توفري نفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة  يف :A.1.2المقصد  -
 2020من األسر ثيلول  15%، ينبغي توفري نفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة (LDC)                  أقل البلدان منوا   يف :B.1.2المقصد  -
 2020ثيلول  50%العامل النامي، ينبغي لنسبة مستعملي اإلنرتنت أن تصل إىل  يف :A.2.2 المقصد -
 2020ثيلول  20%ينبغي لنسبة مستعملي اإلنرتنت أن تصل إىل ، (LDC)                 أقل البلدان منوا   يف :B.2.2المقصد  -
 2020 ثيلول 40% بنسبة 1ينبغي خفض الفجوة املتعلقة بالقدرة على حتمل األسعار بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية :A.3.2 المقصد -
 2020 البلدان النامية ثيلول يف من متوسط الدخل الشهري 5%ينبغي أال تزيد تكاليف خدمات النطاق العريض عن  :B.3.2 المقصد -
 2020 من سكان املناطق الريفية ثيلول 90%مجيع أحناء العامل، ينبغي أن تغطي خدمات النطاق العريض نسبة  يف :4.2المقصد  -
 2020ينبغي حتقيق املساواة بني اجلنسني ضمن مستعملي اإلنرتنت ثيلول  :A.5.2 المقصد -
إمكانية نفاذ ذوي اإلعاقة إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات إرساء بيئات متكينية لضمان ينبغي  :B.5.2 المقصد -

 2020مجيع البلدان ثيلول  يف واالتصاالت
  

_______________ 
 دول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.                         تشمل أقل البلدان منوا  وال  1
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 التصدي للتحديات الناجمة  ن تنمية االتصاالت/ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت -: االستدامة 3 الغاية
 2020ثيلول  40%السيرباين بنسبة فيما يتعلق باألمن  التأهبينبغي حتسني  :1.3المقصد  -
 2020ثيلول  50%ينبغي خفض كمية املخلفات اإللكرتونية الزائدة عن احلاجة بنسبة  :2.3 المقصد -
ينبغي خفض انبعا ات غازات االحتباس احلراري املتولدة من قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  :3.3 المقصد -

 2020لكل جهاز ثيلول  30%واالتصاالت بنسبة 
 قيادة وتحسين والت يف مع بيئة االتصاالت/ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت المتغيرة -: االبت ار وال راكة 4الغاية 
 مؤاتية لالبتكارتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لالئة بي :1.4المقصد  -
 بيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. يف                                 إقامة شراكات فع الة ألصحاب املصلحة :2.4المقصد  -
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ADD  

 (2014)بوسان،  COM5/1 قـرارال
 الطيران المدني في التتبع العالمي للرحالت ال وية

 (،2014إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )بوسان، 
      يذك رإذ 

يقوم االحتاد بالعمل على اعتماد تدابري ، اليت تنص على أن 17سيما الرقم  ال من دستور االحتاد، 1باألحكام ذات الصلة للمادة 
 ،االتصاالتن من تأمني سالمة احلياة البشرية بالتعاون مع خدمات متك  

 اعتباره يف إذ يضعو 
أبرز و                                                      مؤخرا  حفز املناقشات بشأن التتبع العاملي للرحالت اجلوية،  MH370أن اختفاء طائرة اخلطوط اجلوية املاليزية  أ ( 

 ثيسب جمال اختصاصه؛     كل  ذات الصلة،  من املنظمات احلاجة إىل العمل املنسق من جانب االحتاد وغريه 
 ؛وأمنه                                                                                   ائرات وإبالغ هذه املعلومات إىل مراكز مراقبة احلركة اجلوية ميال عنصرا  هاما  لسالمة الطريانأن حتديد موقع الط ب(
ن من حتديد املوقع           ألنظمة متك   (SARP)قامت بتطوير معايري وممارسات موصى هبا  (ICAO)أن منظمة الطريان املدين الدويل  ج(

 وتتبع الطائرات من أجل مراقبة احلركة اجلوية؛
 1343 القرار يف ، على النحو الوارد(WRC-15) 2015 أن جدول األعمال احلايل للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ( د

 يتناول مسألة التتبع العاملي للرحالت اجلوية بشكل مباشر؛ ال ،2012دورته لعام  يف الصادر عن جملإ االحتاد
 القطبية؛ مجيع أحناء العامل، فيما عدا بعض أجزاء املناطق يف                 ملدين متاح حاليا  الطريان ا يف أن تتبع الرحالت اجلوية ( ه

اجتماعها اخلاص بشأن التتبع العاملي للرحالت اجلوية، مونرتيال،  يف شجعت أن منظمة الطريان املدين الدويل و (
ديد احتياجات حتللسواتل عند أقرب فرصة ممكنة لتوفري توزيعات الطيف الالزمة  يف اختاذ إجراءات، االحتاد على 2014 مايو 13-12

 ،الطريان الناشئة
 اعتباره كذلك يف وإذ يضع

 ؛قطاع االتصاالت الراديوية يف الدراسات املتعلقة بالتتبع العاملي للرحالت اجلوية جتريأن  أ (
لوضع إطار  2012 عام يف قامتا بالتوقيع على مذكرة تفاهممنظمة الطريان املدين الدويل االحتاد الدويل لالتصاالت و  أن ب(

 عملي لتعزيز التعاون بني الطرفني،
 وإذ يالحظ

 سالمة الطريان، يف الطريان املدنية وتتبعها يسهمان بشكل غري مباشررحالت حتديد أن 
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 يقررا
جدول أعماله، على وجه  يف بأن يدرج من اتفاقية االحتاد 119              ، عمال  باملادة 2015تكليف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

خمتلف  يف ر                                                 ذلك، عند االقتضاء، وانسجاما  مع ممارسات االحتاد، النظ يف مسألة التتبع العاملي للرحالت اجلوية، مبا يف السرعة، النظر
 ،الراديوية مع مراعاة دراسات قطاع االتصاالتسألة، جوانب امل

 يكلف األمني العام
 ومنظمة الطريان املدين الدويل هبذا القرار، 2015بإحاطة املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

 .2015 ة لعاماملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوي أعاله كي ينظر فيه "يقررفقرة " يف بإعداد تقرير خاص عن املسألة املشار إليها
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ADD  

 (2014)بوسان،  25COM/ قرارال
 تدابير كفالة ال فافيةب تع ي  دور االتحاد الدولي لالتصاالت فيما يتعلق

 أن طة الفضاء الخارجي في وبناء الثقة
 (،2014 ،لالتصاالت )بوسانمؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل  إن

         إذ يذك ر
 امة لألمم املتحدةه اجلمعية العتالذي اعتمد" أنشطة الفضاء اخلارجي يف تدابري كفالة الشفافية وبناء الاقةبشأن " 68/50بالقرار 

 ،املرتبط به A/68/189التقرير ، إىل جانب 2013 ديسمرب 5 يف
 وإذ يشري إىل

 "،الرقمية الفجوة سدللمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن " (2014ديب،           املراج ع يف) 37القرار 
 اعتباره يف وإذ يضع

 استكشاف دمةخمال فضائية مو وقة،  راديوية اتصاالت خدمات على ،أمورعدة  بني من االحتاد تعتمد، يف أن الدول األعضاء أ ( 
 الفضائية؛ األثياث وخدمة الساتلية الراديوية املالحة وخدمات االتصاالت الراديوية الساتلية وخدمة الساتلية األرض
 ألنظمة التالتداخ من اخلايل التشغيل ضمان" يف يتمال الراديوية االتصاالت لقطاع االسرتاتيجيةإحدى الغايات  أن (ب

 الوقت ويف       فع الة ورةبص الصكوك هذه حتديي عن      فضال   اإلقليمية واالتفاقات الراديو لوائح تنفيذ خالل من الراديوية االتصاالت
 ،"الراديوية لالتصاالت واإلقليمية العاملية املؤمترات أعمال خالل من املناسب

 احلسبان يف وإذ يأخذ
 ،من لوائح الراديو 16و 15 املادتني

 يقرر
االت الراديوية االتصجمال استخدام وتطوير شبكات/أنظمة  يف أفضل املمارساتوبناء القدرات وتبادل  املعلوماتنشر  أن يشجع

 ،الساتلية، لتحقيق أهداف تشمل سد الفجوة الرقمية وتعزيز مو وقية وتيسر الشبكات/األنظمة الساتلية املذكورة أعاله
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 جملإ االحتاديدعو 
 آ ارها ضوء يف ،القرار هذا أهداف مع مبا يتسق املراقبة الساتلية مرافق استخدام بشأن مقرتحة تعاون اتفاقات أي واستعراض لبحي

 االحتاد، ميزانية حدود ضمنو  واملالية، االسرتاتيجية
 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

 االتصاالت، للمؤمتر العاملي لتنمية (2014ديب،           املراج ع يف) 37القرار سياق  يف هذه األمور يف بتشجيع مجيع الدول األعضاء على النظر
 الراديوية يكلف مدير مكتب االتصاالت

حاالت ن أجل معاجلة م ،على طلب اإلدارات املعنية         ، بناء  املراقبة الساتليةرافق مبعلومات ذات الصلة املتعزيز النفاذ إىل ب 1
 أعاله "ادجملإ االحتيدعو " إطار فقرة يف من لوائح الراديو، من خالل اتفاقات التعاون املشار إليها 15 للمادة                     التداخل الضار وفقا  

 ؛هذا القرارحدود ميزانية االحتاد من أجل تنفيذ أهداف  يف
ح الراديو وفق أحكام لوائ                                                             الالزمة لصيانة قاعدة بيانات عن حاالت التداخل الضار املبل غ عنها  مبواصلة اختاذ اإلجراءات 2

 ؛املعنية ذات الصلة وبالتشاور مع الدول األعضاء
 تب تنمية االتصاالت ومكتب تقييإ االتصاالت؛بتنسيق األنشطة، حسب االقتضاء، مع مديري مك 3
 بأن يقدم تقارير عن تنفيذ هذا القرار حسب االقتضاء، 4

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات
 األنشطة ذات الصلة بتنفيذ هذا القرار. يف ملشاركةإىل ا
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ADD  

 (2014)بوسان،  3COM5/ قـرارال
 ا اتالقط أ ضاء م اركة وبلورة رؤية مستقبلية ب أن حاليةال من  ياتال استعراض
 لالتصاالت الدولي حاداالت أن طة في ميةا كادي وال يئات منتسبينوال

 (،2014إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )بوسان، 
 إذ يقر

سامهة علق مبفيما يتتابعة املدارة و اإلحتسني ، بشأن ملؤمتر املندوبني املفوضني (2010، غواداالخارا          املراج ع يف) 152بالقرار  أ ( 
 اإلجراءات املتعلقة بدفع الرسوم؛نقح ، الذي حتمل نفقات االحتاد يف واملنتسبني أعضاء القطاعات

، الذي  ادجملإ االحت فيها ينظر مالية قضايابشأن ، ملؤمتر املندوبني املفوضني (2010، غواداالخارا          املراج ع يف) 158بالقرار  ب(
جماالت  ذلك إمكانية إدخال تعديالت على يف القطاعات، مبابشأن مشاركة أعضاء                                  اجمللإ باستعراض النهج املتبع حاليا  كلف 

االحتاد  يف القطاعات )أي شكل واحد للعضوية يف بينها جدوى اجلمع بني أشكال املشاركة مال هيكل الرسوم وفئات العضوية، ومن
 ت عند االقتضاء؛التنفيذ والتوصية بتعديال يف ( وطلب من اجمللإ استعراض التقدم احملرزمجيعها على القطاعات الاال ة يسري

 سساتومؤ  واجلامعات األكادميية للهيئات السماح، بشأن ملؤمتر املندوبني املفوضني (2010، غواداالخارا) 169بالقرار  ج(
          ربة وكل ف ، الذي استحدث فئة املشاركة اجلديدة هذه من باب التجالاال ة االحتاد قطاعات أعمال يف شاركةبامل هبا املرتبطة البحوث
بشأن                     ليتخذ قرارا  هنائيا   التايلإىل مؤمتر املندوبني املفوضني  برفع تقريرو  إجراءات إضافية إذا ارتأى ذلك بإضافة أي شروط أواجمللإ 
 املشاركة؛ هذه

 للمشاركة 1بشأن قبول أعضاء القطاعات من البلدان النامية، ملؤمتر املندوبني املفوضني (2010، غواداالخارا) 170بالقرار  د (
أنشطة  يف االحتاد، الذي أرسى هيكل رسوم خمفضة لتعزيز املشاركة يف أعمال قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييإ االتصاالت يف

 القطاعني، هذين
  

_______________ 
 ية.ل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا  1
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          وإذ يذك ر
 اجمللإاعتمده ذي ال األكادميية واهليئاتإليها  واملنتسبني القطاعات أعضاء ملشاركة احلالية املنهجيات، بشأن دراسة 1360بالقرار 

 ،2013 لعامدورته  يف
 اعتباره يف يضع وإذ

 لالعم فريقاملتعلق هبذه املسائل إىل  (2010غواداالخارا،           املراج ع يف) 158متابعة القرار  2011دورته لعام  يف أن اجمللإ أحال
كي يضع التوصيات الالزمة، وأن الفريق قام بدوره مبناقشة هذا   (CWG-FHR) والبشرية املالية باملوارد واملعين للمجلإ التابع

 ذلك مشاورة مفتوحة خاصة مع أعضاء القطاعات واملنتسبني يف مبا ،2012-2014 الفرتة يف املوضوع أ ناء اجتماعاته
 األكادميية، واهليئات

 يالحظ وإذ
أوصى بأن  ،(CWG-FHR) والبشرية املالية باملوارد واملعين للمجلإ التابع العمل فريقإىل معلومات مقدمة من           استنادا   ،أن اجمللإ

لعضوية القطاعات يكل احلايل ، مع احلفاظ على اهلوحتدياه                                   عضوية القطاعات وجعله أكار إنصافا  نظام ينفذ االحتاد تغيريات لتبسيط 
 واهليئات األكادميية،ما يتعلق باملنتسبني ذلك  يف القائم على  ال ة قطاعات، مبا
 يقرر تكليف اجمللإ

 ، والنظرملزايا والعيوبابتحليل تداعيات منهجيات التسعري املختلفة فيما يتعلق بأعضاء القطاعات واملنتسبني، من حيي  1
 أعضاء القطاعات الاال ة بوضع خاص؛ املنافع اإلضافية مبا فيها متتع يف
                                                                                                     بدراسة اهليكل احلايل للعضوية فضال  عما يتمتع به أعضاء القطاعات واملنتسبون واهليئات األكادميية من مزايا وحقوق  2

 املشاركة، وذلك بغرض ضمان االتساق والعدل بني فئات العضوية؛
        املراج ع ) 14                                                         القطاعات وفقا  ملا ينص عليه دستور االحتاد واتفاقيته والقرارباستعراض التطبيق العملي حلقوق وواجبات أعضاء  3
على النحو قديرهم ت                                                        ، فضال  عن ترتيبات مشاركة املنتسبني واهليئات األكادميية لضمان ملؤمتر املندوبني املفوضني (2006أنطاليا،  يف

 عمل واألفرقة االستشارية واألنشطة األخرى؛جلان الدراسات وفرق ال ويف مؤمترات االحتاد ومجعياته يف الواجب
بإعداد مبادئ توجيهية ودورات تدريبية للرؤساء/نواب الرؤساء ومستشاري جلان الدراسات وغريهم بشأن الرتتيبات املتعلقة  4

 ه؛أعال اجمللإ يقرر تكليفمن  3الفقرة  يف بشىت فئات العضوية واملشاركة، وذلك بعد إجراء االستعراض املشار إليه
 ،ظمات غري احلكوميةاملن سيما وال أعمال املؤمتر بني الكيانات غري اهلادفة للربح، يف بإجراء دراسات بشأن سبل زيادة املشاركة 5

رتبط هبا ذلك جدوى استحداث فئة جديدة للمشاركة وما ي يف تتناول مسائل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبااليت 
 وواجبات؛من حقوق 
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ات الالزمة لتشديد معايري التغيري القيام عند اللزوم، بكيانات من رسوم العضوية، و الإعفاء ب املتعلقة عايريواملمارسة املباستعراض  6
أي رسوم عون يدف ال                                                                         زيادة الوضوح واالتساق واإلنصاف بني األعضاء الذين يدفعون رسوما  واألعضاء الذين يف لمساعدةل األهلية
 يص العدد اإلمجايل للكيانات املعفاة؛وتقل

بوضع اسرتاتيجية شاملة للتشاور مع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبني واهليئات األكادميية وغريهم حسب  7
 مجيع اآلراء؛ يف بدقة االقتضاء، من أجل ضمان النظر

دم احملرز بشأن هذه التق ،من خالل فريق العمل التابع للمجلإ واملعين باملوارد البشرية واملالية ،بأن يستعرض باستمرار 8
املؤمتر املقبل  يف ة عليهاللموافقة النهائي       متهيدا   يجتريبالدراسات واالستعراضات واملشاورات بغية تنفيذ تدابري مرحلية على أساس 

 للمندوبني املفوضني،
 مديري املكاتب الاال ةيكلف األمني العام و 

 املبادرة، بتقدمي الدعم الالزم إىل اجمللإ لضمان إتاحة الفرصة أمام مجيع األعضاء واملشاركني لتقدمي تعليقاهتم بشأن هذه
 واملنتسبني واهليئات األكادميية يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

 عليقات بصورة منتظمة.املشاورات بشأن هذا املوضوع وتقدمي الت يف إىل املشاركة
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ADD  

 (2014)بوسان،  COM5/4 قـرارال

 االتصاالت/ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت ال ائفة أج  ةم افحة 
 (،2014إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )بوسان، 

 إذ يذكر
 ؛البيين التشغيل وقابلية املطابقةهلذا املؤمتر، بشأن  (2014، بوسان          املراج ع يف) 177بالقرار  أ ( 

حتسني املعرفة بتوصيات االحتاد بشأن ، (WTDC) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت( 2014، ديب          املراج ع يف) 47بالقرار  ب(
 ؛االحتاد توصيات              املصنعة طبقا  ل نظمةلأل التشغيل البيينقابلية اختبارات املطابقة و ذلك  يف ، مبا1البلدان النامية يف ال               وتطبيقها الفع  

 (ICT) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/دور االتصاالت( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن 2014)ديب،  79بالقرار  ج(
 ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة والتصدي هلا/مكافحة أجهزة االتصاالت يف

 وإذ يعرتف
السوق وتداعياهتا السلبية  يف أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفةباملشكلة املتفاقمة املتعلقة ببيع وتوزيع  ( أ 

 بالنسبة للمستعملني واحلكومات والقطاع اخلاص؛
 للمستعملني؛ اخلدمة بالنسبة أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة ميكن أن تقلل من األمن وجودةبأن  ب(
                                                                                                   االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة تتضمن غالبا  مستويات عالية وغري قانونية من املواد اخلطرة،  بأن أجهزة ج(

 مما يهدد املستهلكني والبيئة؛
 ةأجهز                                                                                         بأن بعض البلدان اعتمدت إجراءات لزيادة الوعي هبذه القضية وطبقت حلوال  ناجحة للحد من انتشار  ( د

 التجارب؛ وأن البلدان النامية ميكن أن تستفيد من التعلم من هذهاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة، 
                                                             يإ االتصاالت، اليت تستند إىل معمارية األشياء الرقمية، توفر إطارا  الصادرة عن قطاع تقي ITU-T X.1255بأن التوصية  ( ه

 الكتشاف معلومات إدارة اهلوية؛
  

_______________ 
 ة.                                                                                                      منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليتشمل أقل البلدان  1
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بأن بعض التدابري اليت تبنتها البلدان يقوم على معرفات هوية فريدة ألجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  ( و
 ا؛ومنعه أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفةمال هوية املعدات املتنقلة الدولية، للحد من 

 سيق األنشطة بني املشغلني واملصنعني واملستهلكني؛                                 بأن مبادرات الصناعة قد أ طلقت لتن ( ز
خلالقة                                                                 التوصل إىل حلول فعالة ملكافحة هذه األجهزة، نظرا  لألساليب املبتكرة وا يف بأن الدول األعضاء تواجه حتديات كبرية (ح

 ية؛القانون هذا النشاط غري املشروع للتملص من تدابري اإلنفاذ/التدابري يف اليت يستعملها األشخاص الضالعون
توضيح عمليات التقييإ  يف بأن برامج االحتاد للمطابقة وقابلية التشغيل البيين وسد الفجوة التقييسية املقصود هبا أن تساعد (ط

 ومطابقة املنتجات للمعايري الدولية؛
 حتاد،ات اال                                                                                  بأن توفري قابلية التشغيل البيين والسالمة واالعتمادية ينبغي أن يكون هدفا  أساسيا  لتوصي (ي

 اعتباره يف وإذ يضع
ة وللشروط متتال بوجه عام لعمليات املطابقة الوطنية املطبق ال أن أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت أ ( 

 التصاالتاالتنظيمية الوطنية أو ألي شروط قانونية أخرى سارية، ينبغي اعتبارها غري مرخصة للبيع و/أو التفعيل على شبكات 
 هذا البلد؛ يف
عنية لدراسة اآل ار بني األطراف امل تعزيز التنسيق فيما يف               دورا  رئيسيا  اآلخرين الصلة  ويذ أصحاب املصلحةأن لالحتاد و  ب(
 ؛          وإقليميا                       التعامل معها دوليا  أساليب  وحتديدمن استعماهلا رتبة على األجهزة الزائفة وآلية احلد املت
 على توصيلية املستعمل،أمهية احلفاظ  ج(

 وإذ يدرك
تداوهلا بني و أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة مكافحة تصنيع  يف             دورا  هاما   تؤديأن احلكومات  ( أ 

 املناسبة؛ البلدان وذلك بوضع االسرتاتيجيات والسياسات والتشريعات
لقطاع تقييإ االتصاالت اليت هتتم  11سيما جلنة الدراسات  وال االحتاد،جلان دراسات  يف األعمال والدراسات اجلارية ب(

األنشطة و بدراسة املنهجيات وحاالت االستعمال ملكافحة منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة واملخالفة للمعايري، 
 املنتديات األخرى ذات الصلة؛ يف ذات الصلة

 فريدة يقلل فعالية احللول اليت تتبناها البلدان؛أن التالعب مبعرفات اهلوية ال ج(
بشأن املسائل املتعلقة  (WIPO)واملنظمة العاملية للملكية الفكرية  (WTO)التعاون متواصل مع منظمة التجارة العاملية أن  ( د

 ة،الزائف باملنتجات
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 مديري املكاتب الاال ة يقرر تكليف
شواغلها إزاء أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة عن طريق معاجلة  يف مبساعدة الدول األعضاء 1

 ذلك أنظمة تقييم املطابقة؛ يف تبادل املعلومات على الصعيدين اإلقليمي أو العاملي، مبا
جهزة لألاختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع أو اكتشاف التالعب مبعرفات اهلوية الفريدة  يف مبساعدة مجيع األعضاء 2

 ازدواجيتها، والتعاون مع املنظمات األخرى املعنية بوضع معايري االتصاالت املتعلقة هبذه املسائل، و/أو
 يدعو الدول األعضاء

 ؛أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفةإىل اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملكافحة  1
 هذا اجملال؛ يف بينها إىل التعاون وتبادل اخلربات فيما 2
 ،الزائفة واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات/االتصاالتأجهزة استعمال كافحة مل برامج الصناعة يف تشجيع املشاركةإىل  3

 يدعو مجيع األعضاء
من ة أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفاملتصلة مبكافحة االحتاد دراسات  يف املشاركة بنشاطإىل  1

 ؛خالل تقدمي املسامهات
 واالتصاالت، إىل اختاذ التدابري الالزمة ملنع أو اكتشاف التالعب مبعرفات اهلوية الفريدة ألجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 2

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات كذلك
حتية ط ر القانونية والتنظيمية للبلدان األخرى بعني االعتبار فيما يتعلق بالتجهيزات اليت تؤ ر سلبا  على نوعية الب ىن التإىل أخذ األ  
 .ائفةالز  هذه البلدان وخصوصا  اإلقرار بشواغل البلدان النامية فيما يتعلق بالتجهيزات يف واخلدمات لالتصاالت
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ADD  

 (2014)بوسان،  55COM/ قرارال
 ومنع ام افحة سرقة ا ج  ة المتنقلة  في مسا دة الدول ا  ضاء

 (،2014 ،مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )بوسان إن
 اعتباره يف إذ يضع

يع اخلدمات ذات الصلة، والتطور الذي أحد ته مج الكبريةتصاالت املتنقلة والتقدم التكنولوجي والتغطية الأن التأ ري اإلجيايب ل أ ( 
 من فوائد متعددة؛ توفره                       اهلواتف الذكية نظرا  ملا ذلك  يف ، مبااملتنقلة األجهزةمن انتشار  قد مكنت

 ؛املتنقلة ألجهزةا                       أيضا  تفاقم مشكلة سرقة  رافقهأن االستعمال واسع االنتشار لالتصاالت املتنقلة على مستوى العامل،  ب(

 باألمن؛ هموعلى شعور  على صحة وسالمة مواطنينا سليبأ ر                        ميكن أن يكون هلا أحيانا  سرقة األجهزة املتنقلة ممارسة أن  ج(

يعاد بيع هذه          البا  ماغاملتنقلة أصبحت مشكلة عاملية حيي  األجهزةإطار اجلرائم املتعلقة بسرقة  يف أن املشاكل اليت حتدث د (
 ؛الدوليةاألسواق  يف بسهولة األجهزة

 ؛وفقدان دوائر الصناعة لإليرادات                                               األجهزة املتنقلة املسروقة يشكل خطرا  على املستهلكني يف أن االجتار ( ه

رقة تكنولوجية ملنع س ووظائفإلنفاذ القانون  وسياسات احلكومات ودوائر الصناعة أدخلت لوائح وإجراءاتبعض أن  و (
 األجهزة املتنقلة ومكافحتها؛

ل توفري              إجيابيا  من خال       دورا  يؤدي يساعد مجيع األعضاء على االستفادة من توصيات االحتاد وأن أن مبقدور االحتاد أن  ز (
تحديد املبادئ لالتعاون بني دوائر الصناعة تبادل أفضل املمارسات و تشجيع املناقشات و من أجل منصة جلميع األطراف املعنية 

 ؛املتنقلة األجهزةاملتعلقة مبكافحة سرقة  ونشر املعلوماتالتوجيهية التقنية 
، هبدف رقةالتطبيقات اجملانية ملكافحة الس                                                              أن بعض مصنعي ومشغلي األجهزة املتنقلة يقدمون حلوال  للمستهلكني مال  ح(

 ختفيض معدل سرقة األجهزة املتنقلة،

 وإذ يساوره القلق

 األخرية، عوامخالل األ املبذولة                                 العامل ما يزال مرتفعا ، رغم اجلهود  يف العديد من املناطق يف األجهزة املتنقلةسرقة  معدلأن من 
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 وإذ يدرك

 العاملية،                                                                                                       أن املصنعني واملشغلني ورابطات الصناعة يطورون حلوال  تكنولوجية خمتلفة وأن احلكومات تضع سياسات ملعاجلة هذه املشكلة
 يقرر

 األجهزة املتنقلة ومنعها،استكشاف مجيع السبل والوسائل الكفيلة مبكافحة سرقة 

 ،يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت، بالتعاون مع مدير مكتب االتصاالت الراديوية ومدير مكتب تقييإ االتصاالت
 يلي مبا

 زة املتنقلة؛جمال مكافحة سرقة األجه يف مجع املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات اليت تطورها دوائر الصناعة أو احلكومات 1
التشاور مع جلان الدراسات ذات الصلة لقطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييإ االتصاالت ومصنعي األجهزة املتنقلة  2

تعلقة هبذه جمال االتصاالت وامل يف املعنية بوضع املعايرياألخرى املنظمات ومصنعي مكونات شبكات االتصاالت واملشغلني و 
لتحديد التدابري التكنولوجية  ،(3GPP)اجليل الاالي  شبكةمشروع و  (GSMA) لالتصاالت املتنقلةرابطة النظام العاملي املسائل مال 

 واألجهزة على السواء، للتخفيف من استخدام األجهزة املتنقلة املسروقة؛الربجميات القائمة واملستقبلية، و 
الدول  االقتضاء، بالتعاون من املنظمات ذات الصلة، إىلإطار املوارد املتاحة، حسب  ويف إطار خربة االحتاد، يف تقدمي املساعدة، 3

 داهنم،بل يف احلد من سرقة األجهزة املتنقلة واستخدام األجهزة املتنقلة املسروقة من أجلاألعضاء، إذا طلب من االحتاد ذلك، 
 يكلف األمني العام

 العمل، يف برفع تقرير سنوي إىل اجمللإ بشأن التقدم احملرز
 أعضاء القطاعاتو  الدول األعضاء يدعو

 هذا اجملال. يف الدراسات اليت جترى يف إىل املسامهة
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ADD  

 (2014)بوسان،  COM5/6 قرارال

 وسوء استعمال موارد الترقيم الدولية لالتصاالت سوء استغاللمواج ة 
 (،2014إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )بوسان، 

 يعرتفإذ 
سوء و  سوء استغاللمكافحة مواجهة و بشأن  ،( للجمعية العاملية لتقييإ االتصاالت2012ديب،           املراج ع يف) 61القرار ب أ ( 

 استعمال موارد الرتقيم الدولية لالتصاالت؛
إجراءات ختصيص وإدارة املوارد الدولية  بشأن ،للجمعية العاملية لتقييإ االتصاالت (2012ديب،           املراج ع يف) 20القرار ب ب(

 ؛جمال االتصاالت يف (NNAI) للرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية
 تغاللسوء اسناء القدرات من أجل مكافحة بشأن ب ،للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (2014ديب،           املراج ع يف) 78القرار ب ج(

 ،االحتاد يف الصادرة عن قطاع تقييإ االتصاالت ITU-T E.164                                أرقام اهلاتف املخص صة وفق التوصية 
 اعتباره يف إذ يضعو 

 ؛لالتصاالت املتوائمةأهداف االحتاد الرامية إىل تعزيز التعاون بني األعضاء من أجل التنمية  أ ( 
 ا املوردهذ ختصيصيتفق مع معايري  ال يقع إذا كان استخدام مورد الرتقيم E.164 ةالرتقيم الدولي أحد مواردسوء استعمال أن  ب(
 ؛اتصاالت حالة استخدام مورد ترقيم غري خمصص لتقدمي خدمة يف التوصية )التوصيات( ذات الصلة لقطاع تقييإ االتصاالت أو يف
                           ميكن أن يتخذ أشكاال  متعددة؛ E.164الرتقيم  مواردسوء استعمال أن  ج(
 وجودةاإليرادات  يف تؤ ر ضارة أفعالاستعمال أرقام اهلاتف الوطنية والرموز الدليلية للبلدان، هي  وسوء سوء استغالل أن د (

 ؛و قة املستهلك اخلدمة
 ةالدولي رتقيمموارد ال سوء استغالل                                                                      أن توصيات قطاع تقييإ االتصاالت ذات الصلة تتناول حتديدا  إجراءات اإلبالغ عن  ( ه

 ،ااستعماهل وسوء
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 إذ يدركو 
سوء ب                                                                             قطاعي تقييإ االتصاالت وتنمية االتصاالت تتعاون وتعمل يدا  بيد بشأن القضايا املتصلة يف أن جلان الدراسات ذات الصلة

 ،وسوء استعماهلا رقاماأل استغالل
 يقرر

ة وفق       املخص ص استعمال أرقام اهلاتف وسوء حاالت سوء استغالل مواصلة دراسة السبل والوسائل الكفيلة بتحسني فهم
وحتديدها وحلها من خالل أنشطة جلان الدراسات بقطاع تقييإ ، الصادرة عن قطاع تقييإ االتصاالت ITU-T E.164 التوصية

 االتصاالت، االتصاالت وقطاع تنمية
 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت ومدير مكتب تقييإ االتصاالت

       فع ال؛ على حنوتنفيذ هذا القرار  يف بالتعاون 1
 ؛استعماهلا وسوءام األرق بسوء استغاللدراسة املسائل املتعلقة  يف بالتعاون من أجل حتاشي تداخل وازدواج اجلهود املبذولة 2
لضمان  كافية، لوضع أطر قانونية وتنظيمية  1                     سي ما البلدان النامية وال واصلة العمل مع املناطق واملناطق الفرعية والبلدان،مب 3

 اهلاتف أرقام سوء استغاللبغية مكافحة  ITU-T E.164                                      إدارة أرقام اهلاتف املخص صة وفق التوصية يف املمارساتأفضل  اتباع
 استعماهلا، وسوء

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات
 .تنفيذ هذا القرار يف إىل املسامهة

 

_______________ 
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ADD  

 (2014)بوسان،  COM6/1 قـرارال
 قطا ات االتحاد الثالثة استراتي ية تنسيق ال  ود بين

 (،2014بوسان، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )
 يشري إىلإذ 

 ويلالد االحتاد يف االتصاالت تقييإ قطاع مع والتعاون االتصال(، بشأن 2007جنيف،           املراج ع يف) ITU-R 6-1 رارالق أ ( 
 عم والتعاون االتصال ذلك يف مبا االتصاالت تنميةبشأن (، 2012جنيف،           املراج ع يف) ITU-R 7-2، والقرار (ITU-T) لالتصاالت

 ؛(RA)الصادرين عن مجعية االتصاالت الراديوية  (ITU-D) لالتصاالت الدويل االحتاد يف االتصاالت تنمية قطاع
 بني املشرتك التعاون بشأن ،(WTSA) ( للجمعية العاملية لتقييإ االتصاالت2012ديب،  يف ني        )املراج ع 45و 44القرارين  ب(

 أنشطتهما؛ وتكامل االتصاالت وتنمية االتصاالت تقييإ قطاعي
قطاع  بني فيما التنسيق والتعاون ، بشأن تعزيز( للجمعية العاملية لتقييإ االتصاالت2012ديب،           املراج ع يف) 57القرار  ج(

 ذات االهتمام املشرتك؛ املسائل يف االتصاالت الراديوية وقطاع تقييإ االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت
 ؛االحتاد أنشطة يف 1النامية البلدان مشاركة تعزيز( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن 2014ديب،           املراج ع يف) 5القرار  د (
قطاع  بني فيما والتعاون التنسيق تعزيز( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن 2014ديب،           املراج ع يف) 59القرار  ( ه

لالحتاد الدويل لالتصاالت  (ITU-D)وقطاع تنمية االتصاالت  (ITU-T)وقطاع تقييإ االتصاالت  (ITU-R)االتصاالت الراديوية 
 ؛املشرتك االهتمام ذات املسائل بشأن
 "لالتصاالت الدويل االحتاد داخل والتنسيق بالتعاون" ومعين                                                           إنشاء فريق فرعي مؤخرا  تابع للفريق االستشاري لتقييإ االتصاالت و (

 ،وفريق التنسيق بني القطاعات املعين باملسائل ذات االهتمام املشرتك
 اعتباره يف إذ يضعو 

 ؛االحتاد من دستور 1 املادة يف أهداف االحتاد املدرجة أ ( 
 حتقيق األهداف املذكورة؛ يف الدور املنوط بكل من القطاعات الاال ة للمسامهة ب(
وقطاع تنمية  (ITU-T) وقطاع تقييإ االتصاالت (ITU-R) قطاع االتصاالت الراديوية األساسي للتعاون والتنسيق بني املبدأأن  ج(

 ؛والتنسيق تسم بالكفاءة والفعاليةي على حنوأداء العمل  وضمانحتاشي ازدواج أنشطة القطاعات،  احلاجة إىل هو (ITU-D) االتصاالت
  

_______________ 
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 (WTDC) واملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (WTSA) واجلمعية العاملية لتقييإ االتصاالت (RA)أن مجعية االتصاالت الراديوية  د (
 االحتاد، يف                                                                           قد حددت أيضا  اجملاالت املشرتكة اليت ينبغي العمل فيها واليت تتطلب التنسيق الداخلي

 إذ يدركو 
 ؛اتصاالهتاحاجة البلدان النامية إىل اكتساب األدوات الالزمة لتعزيز قطاع  أ ( 

زال منخفضة، على ت ال تصاالت الراديويةأنشطة قطاع تقييإ االتصاالت وقطاع اال يف مستويات مشاركة البلدان النامية أن ب(
 الرغم من اجلهود املبذولة، ثييي تقتضي الضرورة بشكل متزايد القيام بأنشطة مشرتكة مع قطاع تنمية االتصاالت؛

 النامية؛البلدان  يف يسعى إىل االستخدام األمال للموارد ثييي ميكن بناء القدرات الذي تنمية االتصاالتالدور احملفز لقطاع  ج(
قطاعي االتصاالت الراديوية  يف األنشطة واألعمال املنفذة يف احلاجة إىل حتقيق متايل أفضل لرؤية البلدان النامية واحتياجاهتا د (

 االتصاالت؛ وتقييإ
 ، واالتصاالت(IMT) وليةداجملاالت املشرتكة مال االتصاالت املتنقلة ال يف                                                   أن مثة هنجا  إدماجيا  مطلوبا  من االحتاد على حنو متزايد ( ه
 ، وغريها؛النادرة، واالستخدام األفضل للموارد (ICT) حاالت الطوارئ، واختبار املطابقة، ونشر تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف
،  لتقييسيةا                                                                                                      أن اجلهود املنسقة واملتكاملة متك ن الوصول إىل املزيد من الدول األعضاء، بتأ ري أكرب، لسد الفجوة الرقمية والفجوة  و (
 حتسني إدارة الطيف، يف تسهمكما 

 احلسبان يف إذ يأخذو 
 أن وجود أفرقة مشرتكة بني القطاعات يسهل التعاون وتنسيق األنشطة داخل االحتاد؛ أ ( 
 بينها؛ أن املشاورات جارية بني األفرقة االستشارية نفسها للقطاعات الاال ة خبصوص اآلليات والوسائل الالزمة لتحسني التعاون فيما (ب
                                      اسرتاتيجية شاملة تقاس وتراق ب نتائجها؛ يف أن تنتظم ينبغيأن هذه اإلجراءات  ج(
 القصور والبناء على النجاح؛أن ذلك من شأنه أن يزود االحتاد بأداة لتصحيح أوجه  د (
 ينبغي أن ترأسها األمانة العامة، بالتعاون الو يق مع مديري املكاتب الاال ة،التعاون والتنسيق بني القطاعات أن  ( ه

 يقرر أن يكلف األمني العام
املشرتك لقطاعات االحتاد  ماجملاالت ذات االهتما يف                            توخيا  لفعالية وكفاءة اجلهودلتنسيق والتعاون لبضمان وضع اسرتاتيجية  1

 الاال ة، بغية جتنب ازدواجية اجلهود وحتقيق االستخدام األمال للموارد؛
 ؛لالحتاد                                                                                                  بضمان إعداد قائمة حمد ة حتتوي على اجملاالت ذات االهتمام املشرتك للقطاعات الاال ة وفقا  لوالية كل مجعية ومؤمتر 2
تم يلنتائج اليت                           كل من هذه اجملاالت، فضال  عن ا يف بني القطاعات املختلفة جتريبضمان اإلبالغ عن أنشطة التنسيق اليت  3

 إليها؛ التوصل
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 بتقدمي تقرير إىل مؤمتر املندوبني املفوضني القادم عن تنفيذ هذا القرار، 4
 يكلف اجمللإ

 لة بتنفيذه،طوره واختاذ القرارات الكفيجدول أعمال اجتماعاته وذلك ملتابعة ت يف بإدراج تنسيق أعمال قطاعات االحتاد الاال ة
 مكتب االتصاالت الراديوية ومكتب تقييإ االتصاالت ومكتب تنمية االتصاالت ييكلف مدير 

هتمام الامن جماالت دد كل جمال حم يف بني القطاعات املختلفة املنفذةبضمان تقدمي التقارير إىل اجمللإ عن تنسيق األنشطة  1
 النتائج املتوصل إليها؛             شرتك، فضال  عن امل
اتيجيات                                       األفرقة االستشارية املعنية ثييي ت قرتح اسرت كل من جداول أعمال   يف بضمان إدراج التنسيق مع القطاعني اآلخرين 2

 ؛لمجاالت ذات االهتمام املشرتكلوإجراءات لتحقيق التطوير األمال 
 .تمام املشرتكاجملاالت ذات االه يف لتنسيق بني القطاعاتأنشطة ا يف بتقدمي الدعم إىل األفرقة االستشارية للقطاعات 3
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ADD  

 (2014)بوسان،  COM6/2 رارـقـال
 مذكرات تفا م ذات تبعات مالية و/أو استراتي ية في م اركة االتحاد

 (،2014 ن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )بوسان،إ
 اعتباره يف إذ يضع

هو احلفاظ على التعاون الدويل بني مجيع أعضائه  دستور االحتادمن  1املادة  يف أهداف االحتاد املنصوص عليهاأن أحد  ( أ
 هذا التعاون لتحسني االتصاالت جبميع أنواعها وترشيد استعماهلا؛ يف الدول، والتوسع من
اقتصاد  يف                               أوسع مشوال  يتناول مسائل االتصاالتالعتماد هنج أن من أهداف االحتاد األخرى الرتويج على الصعيد العاملي  (ب

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

 إذ يشري إىلو 
أو غريها من الصكوك، اليت ميكن أن يشارك فيها االحتاد  1عاون واالتفاقوكذلك مذكرات الت ("MoU")مذكرات التفاهم ن أ أ ( 

                                                                     والدول األعضاء وأعضاء القطاعات، كاريا  ما تستخدم لتسهيل العمل التعاوين؛
تعزيز دور قطاع تنمية  بشأن (WTDC)للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  (2014 ديب،          املراج ع يف) 52القرار أن  (ب

بوصفه وكالة منفذة، يؤكد على أمهية إقامة شراكة بني القطاعني العام واخلاص كوسيلة فعالة لتنفيذ املشاريع  (ITU-D) االتصاالت
 املستدامة لالحتاد؛

تكنولوجيا  استعمال يف سياق بناء الاقة واألمن يف ،يكلف األمني العام( هلذا املؤمتر 2014بوسان،           املراج ع يف) 130أن القرار  ج(
ضع ذلك من خالل اعتماد مذكرات التفاهم اليت خت يف بأن يتعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة مبا" ات واالتصاالت،املعلوم

 ؛"( ملؤمتر املندوبني املفوضني1998)مينيابوليإ،  100                        هذا الصدد، وفقا  للقرار  يف ملوافقة اجمللإ
  

_______________ 
 .هذا القرار، فإنه يشمل مذكرات تعاون ومذكرات اتفاق يف مصطلح "مذكرة تفاهم"        ي ستخدمحياما  1
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 م،بصفته الوديع ملذكرات التفاهاألمني العام لالحتاد ور دسياق  يف يكلف اجمللإ،( 1998)مينيابوليإ،  100لقرار اأن  د (
التوجيهية اليت متكن األمني العام من االستجابة للطلبات اليت تدعوه إىل أن يكون الوديع ملذكرات واملبادئ أن يضع املعايري "ب

 الوديع بصفته عملي أن اجمللإ، مبوافقة ام،الع لألمني جيوز" أن باستخدام تلك املعايري واملبادئ التوجيهية، ويقرر، "التفاهم
 التفاهم"؛ ملذكرات

         ضيفا  إىل م بشأن فريق العمل التابع للمجلإ واملعين باملوارد املالية والبشرية 563املقرر عدل  2013دورته لعام  يف أن اجمللإ ( ه
اهم )إىل جانب مذكرات املرتتبة على إبرام مذكرات التف املعايري املتعلقة بتحديد اآل ار املالية واالسرتاتيجية يف النظر" اختصاصاته

 "،                                                   التعاون واالتفاق( اليت يكون أو سيكون االحتاد طرفا  فيها
 وإذ يالحظ

 2014 مذكرات تفاهم ذات تبعات مالية و/أو اسرتاتيجية، وأهنا نوقشت خالل دورة اجمللإ لعام يف أن االحتاد قد دخل كمشارك
 تقرير رئيإ اللجنة الدائمة للتنظيم واإلدارة، يف على النحو املوضح
              واعتقادا  منه

تمدها اجمللإ                                                      مالية و/أو اسرتاتيجية ينبغي إبرامها فقط وفقا  ملعايري يعآ ار أن مذكرات التفاهم اليت يشارك فيها االحتاد واليت هلا 
 ،وشريطة موافقته

 يقرر أن يكلف األمني العام
تنطوي           ا  فيها و حتاد مشاركاالمذكرات تفاهم سيكون  يف دخولالوجيهية اليت سيضعها اجمللإ، عند باتباع املعايري واملبادئ الت 1

 على تبعات مالية و/أو اسرتاتيجية؛
 الصلة، للمجلإ عن تنفيذ هذا القرار، يورد تفاصيل مذكرات التفاهم وأنشطة االحتاد ذات ةالسنويالدورة بتقدمي تقرير إىل  2

 كلف اجمللإي
            ، بناء  على يةمالية و/أو اسرتاتيج ذات تبعاتمذكرات تفاهم  يف ملشاركة االحتاد التوجيهيةواملبادئ ع املعايري ن يضأب 1

 التالية: املبادئ
الدستور،  من 1 املادة يف حتقيق أهداف االحتاد املنصوص عليها يف أن أي مشاركة لألمني العام هبذه الصفة ينبغي أن تسهم '1'

 ؛اخلطتني االسرتاتيجية واملالية لالحتادوأن تقع ضمن 
مذكرات  يف عند مشاركتهاالحتاد                                                                          أن حياط من يهتم من الدول األعضاء وأعضاء القطاعات علما  باألنشطة اليت يقوم هبا  '2'

 ؛مالية و/أو اسرتاتيجية ذات تبعاتتفاهم 
 واحلقوق اليت تتمتع هبا بالكامل. االحتاد يف أن حترتم وتراعى سيادة الدول األعضاء '3'

  



356 

 

لتوجيه إىل االية و/أو االسرتاتيجية، ويقدم امل ذات التبعات مذكرات التفاهم يف مشاركة االحتادن ينفذ آلية الستعراض أب 2
 العام؛ األمني

 مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل.                                      ن يقدم تقريرا  عن تطبيق هذا القرار إىل أ 3
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ADD  

 (2014)بوسان،  COM6/4 رارقال
 إ ادة بناء قطاع االتصاالت لديه في د م ومسا دة العراق

 (،2014إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )بوسان، 
         إذ يذك ر

 ان؛اإلنساإلعالن العاملي حلقوق  ويف ميااق األمم املتحدة يف باملبادئ واملقاصد واألهداف النبيلة املتجسدة أ ( 
ع دعم حتقيق التنمية املستدامة، وبالقرارات ذات الصلة الصادرة عن جملإ األمن التاب يف باجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة ب(
 املتحدة؛ لألمم
 من دستور االحتاد؛ 1 بأهداف االحتاد كما تنص عليها املادة ج(
 ؛(WSIS) العاملية جملتمع املعلوماتمن إعالن مبادئ جنيف الذي اعتمدته القمة  16بالفقرة  د (
 من التزام تونإ الذي اعتمدته القمة العاملية جملتمع املعلومات، 15بالفقرة  ه (

 وإذ يعرتف
نه لدعم التنمية غىن ع ال بأن وجود بنية حتتية لشبكة اتصاالت مو وقة واستعمال اخلدمات ذات الصلة على حنو مالئم أمر أ (

 البلدان اليت عانت من الكوارث الطبيعية واحلروب؛ سيما ال للبلدان، االجتماعية واالقتصادية
 العراق قد تعرضت وما زالت تتعرض خلسائر جسيمة من جراء العديد من احلروب؛ يف بأن مرافق االتصاالت ب(
نولوجيا املعلومات تكالعراق واالستعمال غري املشروع خلدمات  يف بأن األضرار اليت حلقت بالبنية التحتية لالتصاالت ج(

 حالة احلرب السائدة، مسألة متال موضع اهتمام للمجتمع الدويل بأسره واهليئات/الوكاالت ذات الصلة؛ يف واالتصاالت
ة إعادة بناء وإصالح البنية التحتي يف نص على مواصلة دعم العراق، هلذا املؤمتر( 2014، بوسان          املراج ع يف) 34بأن القرار  د (

 لديه، وإنشاء املؤسسات، وتنمية املوارد البشرية وحتديد التعريفات؛لالتصاالت 
قرار مل يرتجم بعد إىل أفعال ومل يتم تفعيل هذا ال ملؤمتر املندوبني املفوضني (2010، غواداالخارا          املراج ع يف) 34بأن القرار  ( ه

صاالت، إعادة بناء وإصالح البنية التحتية لالت يف حيي مل حيصل العراق على الدعم الالزم من قبل االحتاد الدويل لالتصاالت
 وإنشاء املؤسسات، وتنمية املوارد البشرية وحتديد التعريفات؛
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ى مساعدة اجملتمع الدويل عل حيصل مل إىل املستوى الدويل املقبول ما بالبنية التحتية لديهبأن العراق لن يتمكن من االرتقاء  و (
 ل املنظمات الدولية،سواء على أساس  نائي أم من خال

 االعتبار يف وإذ يأخذ
 اجلهود ستساعد على إعادة بناء وحتديي البنية التحتية لالتصاالت؛هذه أن  أ ( 

 االتصاالت، جمال يف                                                                                            اجلهود ستعزز أيضا  قدرة أنظمته اإلدارية واألمنية على تلبية احتياجاته االقتصادية واخلدمية واألمنيةهذه أن  ب(
 يقـرر

                                                        إطار االحتاد الدويل لالتصاالت، وفقا  جلدول زمين حمدد بوضوح وخطة  يف بوضوح االضطالع بأعمال خاصة وحمددة ضرورة 1
 ةعمل متفق عليها بني االحتاد واإلدارة العراقية بغية تنفيذ هذا القرار لتقدمي الدعم املناسب للعراق من أجل إعادة بناء وإصالح البني

 اعدةالتقنية، وإنشاء املؤسسات املناسبة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتنمية املوارد البشرية واملس التحتية لالتصاالت واملهارات
 حتديد التعريفات املالئمة؛ يف
 االحتاد أو خارجه لتنفيذ هذا القرار؛ داخلاخلربات التقنية الالزمة،  املوارد املتاحة، حدود يف ،ختصيص 2
كي يتمكن   ،رية والقدرات من خالل إقامة ما يلزم من برامج التدريب داخل وخارج األراضي العراقيةبناء وتطوير املوارد البش 3

 غري ذلك اجملاالت الرئيسية وتلبية متطلبات اإلدارة العراقية من االختصاصيني التقنيني، وتقدمي يف اخلربة يف النقص اخلرباء من سد
 املساعدة، من أشكال

 يدعو الدول األعضاء
 ن تضمن توفري كل ما ميكن من املساعدة التقنية والدعم إلدارة العراق فيما يلي:إىل أ

 إعادة تأهيل قطاع االتصاالت لديها؛ 1
 إطار الوضع السائد؛ يف االتصاالتلتكنولوجيا املعلومات و االستعمال القانوين  ضمان 2
 ة،مبا حيقق الفوائد االقتصادية واالجتماعيحتقيق االستعمال األكار فعالية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  3

 يكلف األمني العام
 بتوفري املوارد التقنية الالزمة لألعمال املذكورة، ضمن خطة عمل وبرنامج زمين متفق عليهما مع إدارة العراق؛ 1
 بتقدمي تقرير دوري بشأن املوضوع إىل اجمللإ. 2
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ADD  

 (2014)بوسان،  5COM6/ قرارال
 ا جل الطويل في الخيارات المتاحة ب أن مباني مقر االتحاد

 (،2014)بوسان،  ن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالتإ
 اعتباره يف إذ يضع

 (؛PP-14/57(Rev.1) يقةاألجل الطويل )الو  يف تقرير األمني العام إىل هذا املؤمتر بشأن اخليارات املتاحة فيما يتعلق مبقر االحتاد أ ( 

 السارية عايري السالمة والصحة والبيئةملالذي يكلف األمني العام بأن يكفل تطبيق االحتاد جمللإ االحتاد،  1142 القرار (ب
 البلد املضيف لالحتاد؛ يف

خلاصة باملباين اجلديدة ضوء معايري املباين والبناء ا يف أن مثة حاجة ملحة الختاذ تدابري بشأن التخطيط املستقبلي ملقر االحتاد  (ج
 الربج؛ سيما فيما خيص مبىن فارامبيه، وإىل حد ما، مبىن وال املعايري، هلذه                          مباين املقر القائمة حاليا   امتاالوتدين مستوى 

يلزم من  اجتماعات االحتاد، وما يف الستيعاب املشاركني (HQ) مبقر االحتاد                                              احلاجة إىل مبان  كافية وميكن النفاذ إليها كليا   ( د
 من أجل سالسة سري مجيع اخلدمات، ،املوظفني واملرافق واملعدات

 وإذ يدرك
االعتبار،  عنيباختاذ القرارات بشأن التخطيط املستقبلي ملقر االحتاد، مع األخذ  يف االحتاد يف احلاجة إىل إشراك مجيع الدول األعضاء

 لكبرية والطويلة األجل املرتتبة على االحتاد،بصفة خاصة، اآل ار املالية ا
 يقرر

ات املتاحة بشأن االحتاد، معين باخليار  يف إنشاء فريق عمل تابع للمجلإ، تكون العضوية فيه متاحة جلميع الدول األعضاء 1
 األجل الطويل؛ يف مباين مقر االحتاد

 ،2015 ام                                              املذكور أعاله إىل دورات اجمللإ العادية ابتداء  من عضرورة أن تقدم التقارير السنوية لفريق العمل التابع للمجلإ  2

 2014 عام يف يكلف الدورة االستانائية للمجلإ
اخليارات املتاحة معين ب"االحتاد،  يف تكون العضوية فيه متاحة جلميع الدول األعضاء، بإنشاء فريق عمل تابع للمجلإ 1

 يقررمن  1 الفقرة يف "، على النحو املشار إليه(CWG-HQP) ()فريق العمل املذكوراألجل الطويل  يف بشأن مباين مقر االحتاد
 ملحق هذا القرار؛ يف ه على النحو الوارداختصاصاتأعاله، وتكون 

 املذكور أعاله، رئيإ ونواب رئيإ فريق العملأن تسمي ب 2
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 يكلف اجمللإ
 أجل تنفيذ هذا القرار؛املتاحة من  حدود املوارد يف الالزمةبأن خيصص األموال  1
ويتخذ اإلجراء سبة، يراها منا تعليقات إىل دورات اجمللإ، ويقدم أي التقارير السنوية لفريق العمل املذكور املقدمة يدرسبأن  2

 ؛أعاله يقـررمن  2 الفقرة يف على النحو املذكور ااملالئم بشأهن

 ثييي ميكن لإ،سنوية وتعليقات اجملالتقارير ال وبطريقة شاملة بواسطة                                              بأن يكفل إحاطة مجيع الدول األعضاء علما  بانتظام  3
 القرار؛ من ملحق هذا 2                            ، حسب االقتضاء، وفقا  للفقرةأن تقدم تعليقاهتا و/أو مسامهاهتاللدول األعضاء 

 مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل، قبلاملسألة  يعمل على إحراز تقدم بشأن هذهبأن  4

 يأذن للمجلإ
الالزمة ملباين املقر  للوفاء باملتطلبات املسارات، فور أن يرى أن لديه مجيع املعلومات املالئمة والالزمة، بشأن أفضل                 بأن يتخذ قرارا  

 ل،املقب                                                                                   لية املطلوبة لتنفيذ هذا القرار وأن يقدم تقريرا  بناء  على ذلك إىل مؤمتر املندبني املفوضنيمبا فيها الرتتيبات اإلدارية واملا

 يكلف األمني العام
 بأن يدعم أنشطة فريق العمل املذكور، مبا فيها إعداد التقارير السنوية، من خالل توفري مجيع املوارد واملساعدة الالزمة للنجاح 1
 إمتام مهامه؛ يف
احد على األقل و  شهر                                                                                         بأن يرسل، بالوسائل اإللكرتونية، رسالة الدعوة، مرفقا  هبا جدول أعمال اجتماعات هذا الفريق قبل 2

 مسامهاهتا؛ من انعقاد االجتماعات للسماح للدول األعضاء بإعداد
 بأن يقدم إىل دورات اجمللإ التقارير السنوية لفريق العمل املذكور؛ 3
حو نبأن يوزع التقارير السنوية لفريق العمل املذكور والتقارير عن تعليقات اجمللإ وتدابريه على مجيع الدول األعضاء على ال 4

 أعاله؛ يكلف اجمللإمن  3الفقرة  يف املشار إليه
 ؛اجمللإ من امليزانية العادية لالحتاد، حتت إشراف ةولمم النفقاتمجيع  أن تكون بأن يكفل 5

إىل        شيدا  ر                                                           ، استمرار سالمة املباين احلالية مع استخدام مواردها استخداما  بعمله فريق العمل املذكور مع قيامبأن يكفل،  6
 حني اختاذ قرار بشأهنا؛

 مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل، قبل بأن يعمل على إحراز تقدم بشأن هذه املسألة 7
 يدعو الدول األعضاء
ور أنشطة فريق العمل املذك يف واسعة بشأن املوضوع للمشاركةالتجارب العارف و امل من ذويإىل تعيني ممال )ممالني( 

 واالفرتاضية(. ةالفعلياجتماعاته ) وحضور
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 (2014)بوسان،  COM6/5ملحق القرار 

 لخيارات المتاحةالمعني با اختصاصات فريق العمل التابع للم لس
 (CWG-HQP) ا جل الطويل في ب أن مباني مقر االتحاد

، (CWG-HQP) الطويل جلاأل يف باخليارات املتاحة بشأن مباين مقر االحتادتتمال اختصاصات فريق العمل التابع للمجلإ واملعين 
 يلي: هذا القرار، فيما يف يقـررمن  1 الفقرة يف على النحو املشار إليه

(، 2014دراسة حال مباين مقر االحتاد، مع مراعاة تقرير األمني العام هبذا الشأن املقدم إىل مؤمتر املندوبني املفوضني )بوسان،  1
د ي خيارات أخرى تقرتحها الدول األعضاء، بدعم من األمانة، بغية التعامل الرشي                                         ومواصلة حتليل اخليارات اليت ق د مت حىت اآلن وأ

                                                                                               األجل الطويل، بغرض إعداد توصية للمجلإ. ويتعني  تقييم اخليارات من حيي االحتياجات احلالية واملستقبلية،  يف مع املباين
 رى الواردةاملستقبل، واملسائل األخ يف راداتذلك وسائل حتقيق ما ميكن من إي يف وحتقيق الفعالية من حيي التكلفة مبا

 عية احلياة.باإلضافة إىل نو  PP-14/57(Rev.1) الو يقة يف
، ودعوة اخلرباء، حسب تقدير فريق العمل املذكور، إىل حضور اجتماعاته، التماس مسامهات وتعليقات من الدول األعضاء 2

 عمله. يف أجل مساعدة فريق العمل املذكورثيسب االقتضاء، بغية تقدمي املعلومات ذات الصلة من 
 القرار. من هذا يقـررمن  2             عمال  بالفقرة 2015               ابتداء  من عام إىل دورات اجمللإ  هامن أجل تقدمي التقارير السنويةإعداد  3

                                                                    أداء العمل إلكرتونيا ، حياما أفضى ذلك إىل توفري املوارد وزيادة الكفاءة. 4
على                                                                                         اإلنكليزية، وباالستعانة بالرتمجة التحريرية والرتمجة الشفوية بلغات االحتاد الرمسية املطلوبة بناء  العمل باستخدام اللغة  5

 كل اجتماع فعلي. يف طلب الدول األعضاء املعنية
      ي فضل و كل عام يعقد لفرتة يومني كحد أقصى، ما مل يوجه اجمللإ خبالف ذلك.  يف عقد اجتماع فعلي واحد على األقل 6

 الصلة. نفإ موعد ومكان انعقاد أحداث/اجتماعات االحتاد الرئيسية األخرى ذات يف االجتماعات هذه عقد      أن ت  
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 (2014بوسان، مؤتمر المندوبين المفوضين ) التي ألغا االقرارات قائمة 
SUP  

 (2010 الخارا،اغواد          املراج ع يف) 4 رارـالق
 مدة مؤتمرات المندوبين المفوضين لالتحاد

 

SUP  

 (1994)كيوتو،  35رار ـالق
 حماية البيئة في مسا مة االتصاالت

 

SUP  

 (1998مينيابوليإ، ) 93لقـرار ا
 لحسابات الخاصة بالمتأخراتا

 

SUP  

 (2010غواداالخارا،           املراج ع يف) 153القـرار 
 دورات الم لس ومؤتمرات المندوبين المفوضين تحديد موا يد

 



363 

 

SUP  

 (2010)غواداالخارا،  163رار ـالق
 ت  يل فريق  مل تابع للم لس

 ومعني بدستور مستقر لالتحاد الدولي لالتصاالت

 

SUP  

 (2010)غواداالخارا،  171رار ـقال
 2012 لعام ا  مال التحضيرية للمؤتمر العالمي لالتصاالت الدولية

 

SUP  

 (2010)غواداالخارا،  172قـرار ال
 االستعراض ال امل لتنفيذ نوات  القمة العالمية لم تمع المعلومات
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