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  تقرير من األمني العام

  مشروع اخلطة التشغيلية الرباعية املتجددة لقطاع تنمية االتصاالت
  2009-2012للفترة 

  

  ملخص

   ملشروع اخلطة التشغيلية الرباعية لقطاع تنمية االتصاالت للفترة تعرض هذه الوثيقة موجزاً
 فيه لكي ينظرخطة ل ل مفصلويرد يف الوثيقة أيضاً عرض. كما تعرض أهم عناصرها 9200-2201

  )pdf.2012-2009PO/op/pdf/D-ITU/int.itu.www://httpانظر (الس 

  اإلجراء املطلوب

 اخلطة التشغيلية الرباعية املتجددة لقطاع تنمية االتصاالت  على مشروعاملوافقةيطلب من الس 
  . ذه الوثيقةAالقرار املعروض يف امللحق  مشروع اعتمادو 2009-2012للفترة 

  ـــــــ

  املراجع

  )2006املراجع يف أنطاليا،  (72؛ والقرار 223Aاحلكم  من االتفاقية، 18املادة 
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  تقدمي من مدير مكتب تنمية االتصاالت  1

عهد إىل وقد . 2009-2012يشرفين أن أقدم اخلطة التشغيلية الرباعية املتجددة لقطاع تنمية االتصاالت للفترة  1.1
القيام سنوياً بإعداد خطة تشغيلية ممتدة "من اتفاقية االحتاد مسؤولية ) 223Aالرقم  (18مكتب تنمية االتصاالت مبوجب املادة 

ملدة أربع سنوات تغطي السنة التالية وفترة السنوات الثالث اليت تليها، مبا يف ذلك اآلثار املالية املترتبة على األنشطة اليت جيب 
ه اخلطة التشغيلية  هذمبراجعة (TDAG) الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت ويقوم، أن يقوم ا املكتب لدعم القطاع ككل

  ". الس سنوياً ويوافق عليهايستعرضها من هذه االتفاقية، كما 17Aاملمتدة ألربع سنوات وفقاً للمادة 

الغرض من هذه الوثيقة هو تقدمي ملخص ألهم عناصر اخلطة التشغيلية الرباعية املتجددة لقطاع تنمية االتصاالت   2.1
ITU/int.itu.www://http-:  املتاح على العنوان التايلنصها الكامللس على  والتماس موافقة ا2012-2009للفترة 

pdf.2012-2009OP/op/pdf/D .على أساس اخلطة التشغيلية للفترة 2012-2009يتم إعداد مشروع اخلطة التشغيلية للفترة و 
 .2008 الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت يف اجتماعه الثالث عشر املعقود يف فرباير راجعها  اليت2011-2008

  .ما ميكن أن يتيسر من معلومات ملراعاة آخر 2008حىت الربع الثالث من عام العمل يف صياغة اخلطة  ويستمر

 أثناءواليت حتددت  القطاع أعضاء ات لدى واألولويتوقعاتيف ضوء ال ية وضع اهليكل اجلديد للخطة التشغيلوقد مت 3.1
تساعد اة شاملة ووظيفية  أدحبيث يوفر هذا اهليكل وصمم. 2006املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت يف الدوحة، قطر يف عام 

 إجناز ومن أجل قطاعالمن أجل تقدمي خمرجات اليت يضطلع ا مكتب تنمية االتصاالت األنشطة واملشاريع برنامج على تنفيذ 
  .مهام القطاع وحتقيق أهدافه

 اخلطط االستراتيجية واملالية  التنسيق بني" بشأن 2006)املراجع يف أنطاليا،  (72ويف هذا الصدد ومتاشياً مع القرار   4.1
 وفيما يتعلق .الحتادا  وميزانيةيقوم مشروع اخلطة التشغيلية على هيكل مماثل هليكل اخلطة االستراتيجية، "والتشغيلية يف االحتاد

 يف اخلطة من أجل توفري أساس لقياس (KPI) إطار إدارة األداء، مت إدخال مؤشرات األداء الرئيسية وإدخال 1243بالقرار 
 أكثر استراتيجية حنو التخطيط وختصيص املوارد املساءلة واالتساق، فضالً عن جي إىل مزيد من وهذا يؤد .اإلجنازات احملققة

 اليت يعتمد فيها مكتب تنمية الثانية السنة 2009وستكون  .يت تشمل مجيع عمليات مكتب تنمية االتصاالتوعملية اإلبالغ ال
 مواصلة التحسني والتعديل على أساس اخلربة املكتسبة، تقتضياالتصاالت كلياً اإلدارة القائمة على النتائج، وهي عملية 

 .لدى املوظفني واإلدارة" ثقافة النتائج"تعزيز و

 واعتماد هاي واملوافقة عل2009-2012 من الس النظر يف مشروع اخلطة التشغيلية الرباعية املتجددة للفترة ونلتمس  5.1
  . ذه الوثيقةAمشروع القرار املتضمن يف امللحق 

  سامي البشري املرشد  

  مدير مكتب تنمية االتصاالت  
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   وعوامل النجاح احلرجةواجته وأولوياته قطاع تنمية االتصاالت وأهدافه االستراتيجية ونرسالة  2

   لالحتاد للفترة باخلطة التشغيليةبالدرجة األوىل 2009-2012 قطاع تنمية االتصاالت وأهدافه للفترة رسالةتسترشد   1.2
  ).2006)املراجع يف أنطاليا،  (71 بالقرار 1امللحق  (2011-2008

تكنولوجيا املعلومات /رزة لترويج وحتفيز تنمية االتصاالترسالة قطاع تنمية االتصاالت هي أن يكون أداة با  2.2
واالتصاالت، وأن يكون مبثابة جسر بني الشركاء املعنيني املشتغلني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من أجل دعم 

كرة وبأسعار معقولة، ، بشكل عادل ومستدام على خدمات مبتمنواًحصول البلدان، خصوصاً البلدان النامية وأقل البلدان 
وتسخري إمكانات األعداد الكبرية من سكان العامل اليت تعيش يف مناطق تعاين من نقص اخلدمات من أجل تيسري دخوهلا 

لقمة العاملية تمع املعلومات وبرامج لبني النواتج ذات الصلة على تطوير التآزر  يف الوقت نفسه والعملجمتمع املعلومات، 
  .مية االتصاالتوأنشطة قطاع تن

  ):مبينة فيما يلي دون أي ترتيب خاص ( سبعة أهداف رئيسيةقطاع تنمية االتصاالتل  3.2

 أعضاء قطاع تنمية االتصاالت وبني هذا القطاع وأصحاب املصلحة اآلخرين، بنيتنظيم ودعم التعاون  :1 اهلدف  1.3.2
  .ة تمع املعلوماتالقمة العامليالنواتج ذات الصلة اليت أسفرت عنها مع مراعاة 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وعلى وجه اخلصوص / شبكات وخدمات االتصاالتتنمية بيئة تعزز يئة :2 اهلدف  2.3.2
  .يف جماالت رسم السياسة واملسائل القانونية والتنظيمية، مع مراعاة سرعة التغري يف بيئة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

دعم حتديد املشاريع ذات الصلة وتعزيز االستثمار فيها من جانب األعمال التجارية املتصلة يف جمال : 3 اهلدف  3.3.2
  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ورعاية قيام الشراكات بني القطاعني العام واخلاص حسب االقتضاء/االتصاالت

مثل التقارير (نشر املعلومات توفري وريهم عن طريق  االتصاالت وغتنمية تلبية احتياجات أعضاء قطاع :4 اهلدف  4.3.2
بالتنسيق ذلك ومبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بتنفيذ نواتج القمة العاملية تمع املعلومات، ذات الصلة، عارف املو) والكتيبات

  .االقتضاءحسب ، والتعاون مع مكاتب االحتاد األخرى واألمانة العامة

 العاملية واإلقليمية وغريها، مبا فيها ما يتصل باملناطق اليت  املطلوبةواملشاريعلتنفيذ املبادرات دعم توفري ال :5 اهلدف  5.3.2
وأقل البلدان منواً والبلدان النامية غري وجمتمعات السكان األصليني والدول النامية اجلزرية الصغرية،  تعاين من نقص اخلدمات

 واملناطق ذات لالحتاللصراعات والبلدان واألراضي اخلاضعة ال مناخلارجة ون والبلدان الساحلية والبلدان الفقرية املثقلة بالدي
 وتشغيل  مما يعمل على نشر اخلاصة وكذلك الظروف اليت تشكل ديدات خطرية للبيئة مثل الكوارث الطبيعيةاالحتياجات

ا بطريقة آمنة ومستدامة وبتكلفة واستعماهلها إليالنفاذ لدعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت /شبكات وخدمات االتصاالت
  .على املستويات الوطنية واإلقليمية والعامليةمعقولة 

انتقالية والبلدان  البلدان منواً والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة أقلسيما  ، الالنامية مساعدة البلدان :6 اهلدف  6.3.2
 ونشر املعلومات ذات تنمية املوارد البشريةبشرية واملؤسسية والتنظيمية، من خالل  يف بناء القدرات الالنامية اجلزرية الصغرية،

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالصلة يف جمال تنمية 

تكنولوجيا / وتقنية تتناول مسائل تتصل بتنمية االتصاالتومالية اقتصادية بدراساتاالضطالع  :7 اهلدف  7.3.2
  حسب،عميم النتائجد دائرة اختصاص كل من جلان الدراسات يف قطاع تنمية االتصاالت وتاملعلومات واالتصاالت يف حدو

  .، وضمان التنسيق والتعاون الوثيقني بني خمتلف أجهزة االحتاداالقتضاء

األهداف السبعة بنواتج قطاع تنمية االتصاالت كما هو هذه  ج امليزنة القائمة على النتائج، ترتبط بناًء على 4.2
 كالتايل األعلى نواتج القطاع األربعة ذات األولوية قد مت حتديد و.2006)املراجع يف أنطاليا،  (71وص عليه يف القرار منص
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وجلان  ؛)RTDC وWTDCالعاملية املؤمترات اإلقليمية والعاملية لتنمية االتصاالت (التعاون الدويل ): حسب ترتيب األولوية(
  :قطاع تنمية االتصاالت فيما يلينواتج وتتمثل .  واملبادرات العاملية واإلقليمية؛اءالدراسات؛ والربامج ومساعدة األعض

 املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت واملؤمترات اإلقليمية لتنمية االتصاالت  �

 جلان الدراسات  �

 الربنامج اخلاص لصاحل أقل البلدان منواً  �

 املبادرات العاملية واإلقليمية  �

 شاري لتنمية االتصاالتالفريق االست  �

 املنتدى العاملي للهيئات التنظيمية واإلصالحات التنظيمية  �

 تنمية البنية التحتية لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وشبكاا  �

 اإللكترونيةاالستراتيجيات واخلدمات والتطبيقات   �

 اجلوانب االقتصادية واملالية  �

 بناء القدرات البشرية  �

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  واملعلومات عناإلحصاءات  �

 الشراكات والترويج  �

  املساعدة إىل األعضاء  �

  :ينبغي مراعاة عوامل النجاح الرئيسية التالية املذكورة أعاله واألهداف الرسالةلدى تنفيذ   5.2
  . وتقامسها بشكل واضحه وأهدافلرسالة القطاع األعضاء فهم  �
 .مراقبتها بشكل اقتصادي وفعالو لتنفيذ هذه األهداف مةالالزاملوارد  توفري  �

 .التعاون والتآزر بني األعضاء ومكتب تنمية االتصاالتبصورة تتسم بمواصلة حتسني طرائق العمل وأنشطة القطاع   �

  :على بشكل أكثر حتديداًتقوم مبادئ اخلطة التشغيلية للقطاع   6.2
  ؛)2006أنطاليا، (املعدلة من قبل مؤمتر املندوبني املفوضني  من اتفاقية االحتاد بصيغتها 18املادة   �
 2006القرارات واملقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر املندوبني املفوضني لعام   �

  خطة عمل الدوحة، وعلى وجه اخلصوص، الربامج واألنشطة واملبادرات اليت انبثقت عنها؛  �
   والتوصيات ذات الصلة؛2006متر العاملي لتنمية االتصاالت لعام قرارات املؤ  �
  مباشرة؛/طلبات دول حمددة للحصول على مساعدة مؤقتة  �
  .2006 يف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام ةاملعتمد"  بتنفيذ الربامجاملتعلقةتوجيهية الطوط اخل"  �
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 2009-2012  عن الفترةليةرئيسية للخطة التشغيالجراءات اإلعامة وحملة   3
دة املتاحة لتنفيذ األنشطة الواردة يف خطة عمل الدوحة، ومن أجل حتقيق أقصى استفادة ممكنة من قيمة املوارد احملد  1.3

  :استعملت املبادئ التالية يف توجيه عملية التخطيط التشغيلي
  ا حىت االنتهاء منها متاماً؛التركيز على قضايا التنمية ذات الطبيعة االستراتيجية واملضي معه  �
سيما على املستوى القطري، وذلك عن  العمل على تقليص التشتت يف أنشطة قطاع تنمية االتصاالت، ال  �

 دف إىل تناول القضايا اليت ميكن أن يكون هلا أطول أجالًطريق إدماج تلك األنشطة يف مشاريع وأنشطة 
  أثر كبري على تطوير العملية اإلمنائية؛

على أنشطة قُطرية   التركيزبدالً منألنشطة ذات الطابع اإلقليمي أو دون اإلقليمي ا األولويات على تركيز  �
  مبفردها

بناء شراكات حول مشاريع معينة وأنشطة طويلة األجل، ال سيما تلك اليت تتناول املبادرات اإلقليمية احملددة   �
  ؛2006خالل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 

  استخدام اخلربات املتاحة ملوظفي مكتب تنمية االتصاالت يف تنفيذ املشاريع كلما كان ذلك ممكناً؛  �
  .ضمان تطبيق ج املشروع القائم على عمل الفريق  �

 1280)القرار  (2007اليت وافق عليه الس يف دورته لعام للقطاع  2008-2009 السنتني امليزانية اإلمجالية لفترةبلغ ت  3.2
على ومتت املوافقة .  واألنشطة واملبادرات مليون فرنك سويسري للربامج11,9، خصص منها  مليون فرنك سويسري56,3
 احلدود اإلمجاليةضمن  وستبذل قصارى اجلهود لتلبية املتطلبات اجلديدة 2009 يف لتنفيذها والتخطيط من األنشطةكبري  عدد

  .للموارد املعتمدة يف امليزانية

 املؤمتر على حنو ما وافق عليه باملبادرات اإلقليمية، 2009 بالنسبة للعامط أحد أهم مكونات اخلطة التشغيلية يرتب  3.3
.  االحتادمناطق من منطقة لكل ذات األولويةبادرات امل على بالتصديقزز فيما بعد ، وع2006العاملي لتنمية االتصاالت لعام 

 اجتماع الفريق وعرضت على االحتاد مناطق من منطقةخلمس لكل  املبادرات امبشروعات تغطي مقترحات وضعت
  .2008االستشاري لتنمية االتصاالت يف وقت مبكر من عام 
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  األهداف والنواتج  4

، أهداف 2008-2011 الذي يتضمن اخلطة االستراتيجية لالحتاد للفترة 2006)املراجع يف أنطاليا،  (71يعدد القرار  1.4
على ووفقاً لنهج امليزنة القائمة على النتائج، ترتبط هذه األهداف بنواتج القطاع . 6 الفصلت ونواجته يف قطاع تنمية االتصاال

  :والذي مت استنساخه أدناه 1.6اجلدول النحو الوارد يف 
رقم 
 الناتج
≠  

  النواتج

  :1 اهلدف

تنظيم ودعم 
التعاون بني 

أعضائه يف ضوء 
نواتج القمة 
العاملية تمع 

 املعلومات

  :2 اهلدف

تشجيع توفري 
بيئة لتعزيز 

تنمية شبكات 
تكنولوجيا 
املعلومات 

 واالتصاالت،
خاصة يف 

جماالت رسم 
السياسات 
واملسائل 
القانونية 
 والتنظيمية

  :3 اهلدف

حتديد املشاريع 
املناسبة لتشجيع 
االستثمار يف 
تكنولوجيا 
املعلومات 
 -واالتصاالت 

تعزيز وتشجيع 
االستثمار من 

خالل 
بني اكات الشر

القطاعني العام 
 واخلاص

  :4 اهلدف

االستجابة 
الحتياجات 

األعضاء 
من خالل 

نشر 
املعلومات 
 واملعارف

  :5 اهلدف

املشاريع  دعم
اليت تيسر نشر 

اخلدمات 
والشبكات من 

أجل تعزيز 
النفاذ اآلمن 
واملستدام 

 بتكلفة معقولة

  :6 اهلدف

مساعدة 
البلدان النامية، 
وخصوصاً أقل 

منواً، البلدان 
يف بناء 

القدرات 
البشرية 

واملؤسسية 
 والتنظيمية

  :7 اهلدف

إجراء 
دراسات على 

املسائل 
املتصلة بتنمية 
تكنولوجيا 
املعلومات 

واالتصاالت 
  النتائجونشر

املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  1
 واملؤمترات اإلقليمية لتنمية االتصاالت

X X  X X X  

 X X  X X X X جلان الدراسات 2

 X X X X X X X الربنامج اخلاص لصاحل أقل البلدان منواً 3

  X  X X X X املبادرات العاملية واإلقليمية 4

    X   X الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت 5

املنتدى العاملي للهيئات التنظيمية  6
 واإلصالحات التنظيمية

X X X X  X  

ت تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا 7
 املعلومات واالتصاالت وشبكاا

X  X X X X X 

االستراتيجيات واخلدمات  8
 اإللكترونيةوالتطبيقات 

X X X X X X X 

 X X X X X X X اجلوانب االقتصادية واملالية 9

  X   X  X بناء القدرات البشرية 10

تكنولوجيا  اإلحصاءات واملعلومات عن 11
 املعلومات واالتصاالت

X   X  X  

    X  X X الشراكات والترويج 12

  X  X X X X املساعدة إىل األعضاء 13
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  . على التوايلونواجته أهداف قطاع تنمية االتصاالت فيما بنيتقدم الرسوم البيانية التالية توزيع املوارد املخططة   2.4

  

1اهلدف 
%23

 6اهلدف 
%18

5 اهلدف 
%12

2اهلدف 
%6

7اهلدف 
%4

4 اهلدف
%23

3اهلدف 
%14 
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7%
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5%
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3%

42200 : Info. Comm. Infr. 
& Tech. Dev. - Prog. 2

6%
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Building - Prog. 5

10%

42600 : Special. Prog. 
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5%
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Dev. Advisory Group

5%

40600 : ITU-D Study 
Groups

8%

42100 : Regulatory Reform 
- Prog.1 

8%

42800-42900 : 
Partnership, Promotion 

Act. & Pvt Sec
7%

43800 : Regional 
Initiatives - WTDC 06

4%Assistance to Members
28%
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  2009-2012الت للفترة هيكل اخلطة التشغيلية لقطاع تنمية االتصا 5

  . أقسام4  إىل اخلطة التشغيليةتقسيم مت

 اخلطة االستراتيجية للقطاع  هذا القسمويصف. لقطاع تنمية االتصاالتخطة السنوات األربع  حملة عامة عن 1يعطي القسم 
 التخطيط للفترة  عن ويتضمن هذا القسم معلومات.ة واالستراتيجية واملالية بني اخلطط التشغيلييلخص جوانب التراصفو

 ومؤشرات األداء الرئيسية املتوقعة والنتائج األهداف  عن مبا يف ذلك بيان مبكتب تنمية االتصاالتفيما يتعلق 2012-2009
 كما يشمل هذا القسم ملخصاً عن تقييم.  القطاع ونواجتهإىل جانب إسهامها يف أنشطةاملوارد املخططة بفضالً عن ملخص 

  .األنشطة السابقة

 2008النتائج الرئيسية لعام  واهلدف العام :املعلومات التالية تنمية االتصاالت من نواتج قطاع ناتجلكل  2 القسم يتضمنو
، ومؤشرات األداء والقياسات املتوقعةمبا يف ذلك النتائج  (2010واألهداف السنوية لعام  2009األهداف السنوية لعام و

مبا يف ذلك النتائج ( 2011-2012 التاليتنيواألهداف املتعلقة بالسنتني )  املشاريعأو/واإلجراءات ذات الصلة واألنشطة و
 حمددة يف اخلطة االستراتيجية لالحتاد قطاع تنمية االتصاالتونواتج ). حسب االقتضاء  ومؤشرات األداء الرئيسيةاملتوقعة
ومؤشرات هلذه النتائج و. 2006عمل الدوحة لعام  وهي تعكس هيكل الربامج واألنشطة احملددة يف خطة .2008-2011للفترة 

 ويقدم .3 يف القسم املدرجةأو املشاريع السنوية /األنشطة وإشارات مرجعية إىل  ناتج من النواتج املتعلقة بكل األداء الرئيسية
  .حبسب كل مبادرة على حدة" املبادرات العاملية واإلقليمية"ناتج 

 قائمة باملشاريع اليت استكملت فضالً عن 2008وتدرج قائمة باملشاريع اجلارية يف . ملشاريع معلومات عن ختطيط ا3يقدم القسم و
عزز مكتب تنمية االتصاالت من تركيزه ومسؤوليته وقد  .على املستوى التشغيلي، ولكن ال زالت معلقة من حيث املعامالت املالية

تحقيق النتائج لكل مبادرة من املبادرات اإلقليمية اليت حددها املؤمتر العاملي  الرئيسية لالوسائلواملشاريع هي .  باملشاريعفيما يتعلق
 امليزانية العادية ال تستطيع أن تدعم بالكامل ه نظراً ألناألنشطة األخرى، فإن/أما بالنسبة إىل الربامج. 2006لتنمية االتصاالت لعام 

  . على عدة سنواتشاريع كبرية النفقات امل  تنظيميتعني مكتب تنمية االتصاالت حتقيقه، ينشدكل ما 

 هدافألإشارة مرجعية بني أنشطة قطاع تنمية االتصاالت وخمتلف املسؤوليات املعهودة إليه أي االستجابة على  4 القسم حيتويو
العاملي لتنمية ، وتنفيذ قرارات مؤمتر املندوبني املفوضني ذات الصلة وقرارات املؤمتر  مكتب تنمية االتصاالتمقاصداالحتاد و

  .ربط أنشطته بلجان الدراسات ذات الصلة وتوصياته وخطوط العمل للقمة العاملية تمع املعلومات و2006االتصاالت لعام 
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  Aامللحق 

  مشـروع قـرار

  اخلطة التشغيلية الرباعية املتجددة لقطاع تنمية االتصاالت
  2009-2012للفترة 

  إن الس،

  بعد االطالع
   من االتفاقية،18ملادة على أحكام ا

  وقد نظر
انظر املوقع  (2120-9200يف مشروع اخلطة التشغيلية الرباعية املتجددة لقطاع تنمية االتصاالت للفترة 

pdf.2012-2009OP/op/pdf/D-ITU/int.itu.www://http(؛  

  وقد نظر أيضاً
 ضرورة أن يكون ملدير مكتب تنمية االتصاالت بعض املرونة يف تنفيذ اخلطة التشغيلية الرباعية املتجددة لكي يأخذ يف
  االعتبار أي تغيريات قد حتدث أثناء الفترة الواقعة بني أي دورتني للمجلس، يف

  يقـرر
، للقيام بأنشطة قطاع 2009-2012للفترة املوافقة على اخلطة التشغيلية الرباعية املتجددة لقطاع تنمية االتصاالت 

  .االتصاالت تنمية

  ـــــــــــ
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