
هذه إحاطة مبعلومات أساسية الغرض منها تيسري عمل وسائل اإلعالم وينبغي أال تُعترب 
معلومات شاملة وال أن تُعترب بياناً رمسياً عن أنشطة االحتاد.

اطلعوا على مزيد من املعلومات عن أنشطة االحتاد 
الدويل لالتصاالت يف مدونة االحتاد اإللكرتونية: 
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دليل أنواع وثائق مؤتمر المندوبين المفوضين 
لـعـــام 2014

إن مؤمتر املندوبني املفوضني هو املناسبة اليت تقرر فيها الدول األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالت 
الوجهة املقبلة للمنظمة. ويُعقد هذا املؤمتر مرة كل أربع سنوات لتمكني الدول األعضاء من تعديل 

الدستور واالتفاقية، ورسم السياسات العامة لالحتاد، واعتماد خطط اسرتاتيجية ومالية ألربع سنوات، 
وانتخاب فريق القيادة العليا لالحتاد.

وتتمتع مجيع البلدان األعضاء يف االحتاد البالغ عددها 193 دولة باحلق يف طرح وثائق، يُطلق عليها 
اسم »املقرتحات«، ملناقشتها يف املؤمتر. وتيسرياً لسري مداوالت املؤمتر فقد ُصنفت الوثائق إىل 

أنواع خمتلفة. ويهدف هذا الدليل املوجز إىل مساعدتكم على فهم ما تعنيه هذه األنواع.

أنواع الوثائق وألوانها المختلفة
يشري الرمز DOC )وثيقة( إىل سلسلة وثائق العمل الرئيسية للمؤمتر. وميكن طرح هذا النوع من الوثائق 
)مقرتحات بشأن عمل املؤمتر( من جانب دولة عضو أو جمموعة من الدول األعضاء، أو أمانة االحتاد 
)مثل التقارير أو حماضر اجتماعات اجللسات العامة(، أو اجللسة العامة للمؤمتر أو جلانه )كمذكرات 

الرئيس، وجمموعة الوثائق اليت ترفعها جلنة الصياغة(.

وتبدأ الوثائق من هذا النوع حياهتا بصفتها وثيقة بيضاء. ومع مضيها قدماً على طريق مداوالت املؤمتر 
فإهنا قد ختضع للتعديل مرة أو أكثر، وحينما حتظى بالتوافق يف هناية املطاف فإهنا تصبح وثيقة زرقاء، أي 
وثيقة معتمدة مستقرة تُرفع إىل القراءة األوىل الرمسية يف اجللسة العامة. وميكن أن ختضع الوثيقة املعنية ملزيد 

من التعديالت يف هذه املرحلة إذا ما رغبت يف ذلك أكثرية واضحة من الدول.

وبعد اجتياز الوثيقة مرحلة القراءة األوىل كوثيقة زرقاء تتحول إىل وثيقة وردية، وتُرفع إىل القراءة 
الثانية )القراءة النهائية(. وميكن أن ختضع الوثيقة املعنية ملزيد من التعديالت يف هذه املرحلة إذا ما 

رغبت يف ذلك أكثرية واضحة من الدول.

وعند التوصل إىل توافق بشأن وثيقة وردية فإن ذلك يعين أهنا حظيت أخرياً مبوافقة املؤمتر وُتدرج يف 
الوثائق الختامية اليت تُعرض على الوفود للتوقيع عليها يف مكان انعقاد املؤمتر قبل اختتامه.

أما الرمز DT )وثيقة عمل مؤقتة( فيدل على مسودة وثيقة تضعها يف العادة جلنة أو فريق عمل قبل 
املؤمتر أو خالله، وُتطرح أمام املؤمتر ملناقشتها. وُتطبع الوثائق من هذا النوع باللون األخضر.

ويشري الرمز DL )وثيقة عمل مؤقتة موجهة إىل فريق حمدود( إىل وثيقة عمل مؤقتة ذات توزيع حمدود. 
وُيستخدم هذا النوع من الوثائق إلقرار نص ضمن فريق عمل صغري كلفته جلنة ما أو اجللسة العامة بالرتكيز 
 DT على جمال معني. وحال املوافقة على الوثيقة ضمن هذا الفريق الصغري فإهنا تغدو عادة وثيقة من النوع

وحُتال إىل اللجنة األوسع و/أو اجللسة العامة ملناقشتها. وتطبع الوثائق من النوع DL باللون األصفر.

 معلومات عامة
عن االتحاد الدولي لالتصاالت

يهدف هذا الدليل املوجز 
إىل مساعدتكم على فهم ما 
تعنيه هذه األنواع.
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وفيما يتعلق بوثيقة من النوع ADM )وثيقة إدارية( فإهنا تشكل واحدة من جمموعة متنوعة من الوثائق 
اليت حتدد جداول أعمال اللجان والوثائق اإلدارية العامة األخرى، مثل وثائق املعلومات اخلاصة 

باملشاركني. ويُطبع هذا النوع من الوثائق باللون الوردي.

ويشري الرمز INF )وثيقة معلومات( إىل وثيقة إعالمية توفر معلومات مفيدة للمندوبني، ولكنها ال 
تُناقش يف املؤمتر. وليس هناك من لون مميز هلذا النوع من الوثائق ألهنا ال ُتطبع على اإلطالق.

ومتشياً مع التزام االحتاد ببيئة عمل مراعية للبيئة فإن معظم الوثائق توفَّر بصيغة إلكرتونية فحسب، 
وذلك عرب تطبيق خاص مت تطويره لضمان حصول املندوبني على النسخ األحدث من كل الوثائق 
بلغات عمل املؤمتر الست مجيعاً )العربية، الصينية، اإلنكليزية، الفرنسية، الروسية، اإلسبانية( مبجرد 

ضغط فأرة احلاسوب أو ملس شاشته.

وتتوافر كل وثائق املدخالت الواردة من الدول األعضاء بكل لغات العمل الست. على أنه بالنظر إىل 
ضيق الوقت خالل املؤمتر ذاته، فإن الوثائق من النوعني DT وDL تتوافر عادة باللغة اإلنكليزية وحدها 
ما مل تكن حتتوي على مشاريع نصوص تعاهدية أو مشاريع قرارات أو مقررات أو توصيات. وتتوافر 

الوثائق من النوعني ADM وINF باللغة اإلنكليزية فحسب.

األنواع المختلفة لمحتوى الوثائق
نص تعاهدي: تشتمل الوثائق الختامية للمؤمتر على عدد من األجزاء، مبا يف ذلك التعديالت املدخلة 

على دستور االحتاد، واتفاقيته، وقواعده العامة، فضالً عن املقررات، والقرارات، والتوصيات، والتصرحيات 
والتحفظات، وقائمة بالقرارات اليت ألغاها املؤمتر. وفيما يتصل حتديداً بالتعديالت املدخلة على دستور 

االحتاد، واتفاقيته )كنصوص تعاهدية دولية( فإهنا ال تغدو ملزِمة بالنسبة للدول األعضاء إال بعد أن 
تقوم هذه الدول باملصادقة/االنضمام/املوافقة/االلتزام بالنص اجلديد طبقاً لعملية املصادقة الوطنية املعنية. 

أما تعديالت القواعد العامة فإهنا ملزمة للدول األعضاء وفقاً ألحكام املادة 32 من الدستور ومن االتفاقية.

الترشيحات – المسؤولون المنتخبون: على املرشحني ملنصب منَتخب )املسؤولون املنتخبون اخلمسة 
لالحتاد واألعضاء االثنا عشر للجنة لوائح الراديو( التقدم بوثيقة ترشيح رمسية يف موعد أقصاه الساعة 
23:59 بتوقيت وسط أوروبا من يوم 22 سبتمبر 2014. وتتألف هذه الوثيقة من رسالة ترشيح رمسية 

من إدارة الدولة العضو، والسرية الذاتية للمرشح مشفوعة بصورة فوتوغرافية.

الترشيحات – الدول األعضاء في المجلس: تُِعد أمانة االحتاد وتنشر وثيقة موحدة تتضمن قائمة 
بالدول األعضاء اليت تقدمت برتشيحها لالنتخاب لعضوية جملس االحتاد يف موعد أقصاه الساعة 

23:59 بتوقيت وسط أوروبا من يوم 22 سبتمبر 2014.

 ،)CS( المقترحات: تقوم الدول األعضاء قبل املؤمتر بتقدمي مقرتحات بشأن تعديل دستور االحتاد
واتفاقيته )CV(، وقواعده العامة )GR(، وبروتوكوله االختياري. وميكن رفع مقرتحات أيضاً إللغاء 
أو تعديل املقررات، والقرارات، والتوصيات احلالية، أو العتماد ما هو جديد منها. وتُناقش هذه 

املقرتحات بعد ذلك يف اللجان ويف اجللسة العامة. وميكن تقدمي املقرتحات بأٍي من لغات العمل 
.DOC الرمسية الست للمؤمتر. ومُتنح املقرتحات املقدمة رقماً وتغدو وثائق من النوع

ومتشياً مع التزام االحتاد 
ببيئة عمل مراعية للبيئة فإن 
معظم الوثائق توفَّر بصيغة 
إلكرتونية فحسب، وذلك 
عرب تطبيق خاص مت تطويره 
لضمان حصول املندوبني 
على النسخ األحدث من 
كل الوثائق بلغات عمل 
املؤمتر الست مجيعاً مبجرد 
ضغط فأرة احلاسوب 
أو ملس شاشته.
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هذه إحاطة مبعلومات أساسية الغرض منها تيسري عمل وسائل اإلعالم وينبغي أال تُعترب 
3/3معلومات شاملة وال أن تُعترب بياناً رمسياً عن أنشطة االحتاد.

المقررات والقرارات والتوصيات: ال تتمتع أي من هذه الصكوك بصفة تعاهدية )ليست ملزمة من 
حيث املبدأ للدول األعضاء(، وغالباً ما تكون موجهة إىل االحتاد كهيئة، إىل جانب أذرعه اإلدارية )مثل 

جملس إدارة االحتاد أو األمني العام(. على أنه حني توجيه الصكوك املذكورة حتديداً إىل جهاز تابع لالحتاد 
)مثل جملس االحتاد أو أٍي من مكاتبه الثالثة( فإن هلا يف الواقع صفة اإللزام بالنسبة لذلك اجلهاز.

المقرر/القرار هو آلية معيارية يكلف فيها املؤمتر األجهزة التابعة له )مثل جملس االحتاد   •
أو مكاتب االحتاد( باختاذ إجراء ما. وليس هناك من ترتيب هرمي بني هذين النوعني من الصكوك 

القانونية، كما ال تتوافر تعريفات صارمة متيز بينهما. ومن حيث املبدأ فإن ’القرارات‘ ُتستخدم للحديث 
عن املقررات ذات األثر الطويل األجل، يف حني أن أثر ’املقررات‘ حمدود من حيث اإلطار الزمين.

التوصية هي أشبه ما تكون ’باالقرتاح‘ وهي ال تنطوي على إي إلزام قانوين.  •

وعند التوقيع على الوثائق اخلتامية فإن من حق مجيع الدول األعضاء إيداع ’حتفظ‘ رمسي على أي جزء/
أجزاء من النص املتمتع بصفة تعاهدية واليت ترغب يف أن تُعفى منها. كما أن للدول األعضاء اخليار يف 

إدراج تصرحيات يف الوثائق اخلتامية. وُتدرج مجيع التصرحيات والتحفظات يف مطلع الوثائق اخلتامية املنشورة.

ماذا تمثل أرقام الوثائق؟

مُتنح الوثائق أرقاماً مبوجب الرتتيب الذي وردت فيه إىل أمانة االحتاد.

إلى ماذا تشير الحقات الوثائق؟

 – E ،الصينية – C ،العربية – A :ًتوسم مجيع الوثائق بالحقة تشري إىل اللغة اليت ُحررت فيها أصال
اإلنكليزية، F – الفرنسية، R – الروسية، S – اإلسبانية. ومبا أن مؤمتر املندوبني املفوضني يف االحتاد يلتزم 
بسياسة اللغات الست لألمم املتحدة، فإن أمانة االحتاد تتوىل ترمجة معظم الوثائق إىل كل اللغات الرمسية.

إلى ماذا تشير الالحقات Rev وCor وAdd؟

عند تعديل حمتوى وثيقة ما فإن هناك ثالثة احتماالت هي:

عند اعتماد مراَجعة )الالحقة .Rev( للوثيقة فإن ذلك يعين االستعاضة الكاملة عن نسختها السابقة. 
وتعترب املراَجعة نسخة العمل احلالية للوثيقة.

يصدر التصويب )الالحقة .Cor( لتنقيح أجزاء معينة من الوثيقة. ومن الواجب النظر إىل التصويب 
بالرتافق مع الوثيقة األصلية.

تصدر اإلضافة )الالحقة .Add( إلضافة حمتوى إىل الوثيقة. ومن الواجب النظر إىل اإلضافة بالرتافق 
مع الوثيقة األصلية.

وعند التوصل إىل توافق 
بشأن وثيقة وردية فإن ذلك 
يعين أهنا حظيت أخرياً 
مبوافقة املؤمتر وُتدرج يف 
الوثائق اخلتامية اليت تُعرض 
على الوفود للتوقيع عليها 
يف مكان انعقاد املؤمتر 
قبل اختتامه.
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