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 ملخص االستنتاجات

 بند
 جدول األعمال

 االستنتاجات الموضوع

ب االتصاالت الراديوية عام مدير مكت                                              طبقا  جلدول أعمال االجتماع، ويف غياب األمني العام،و  .                      بافتتاح االجتماع رمسيا   ، الرئيس،عام السيد دانييل أوبام )كينيا( مالحظات افتتاحية 1
. وأعرب السيد أوبام عن تقديره للدول األعضاء وأعضاء القطاع على إسهامهم يف أعمال الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية. بإلقاء مالحظات افتتاحية

 أنفسهم.ب                                                               ودعا كذلك نواب  رئيس الفريق االستشاري احلاضرين يف االجتماع للتعريف 
األعمال رار جدول إع 2

 (RAG18/ADM/1(Rev.1) الوثيقة)
 املقرتحة.                                          . ووافق االجتماع أيضا  على خطة إدارة الوعتدون تغيري RAG18/ADM/1(Rev.1)مشروع جدول األعمال الوارد يف الوثيقة  أعر

 2018 املسائل املتعلقة بدورة اجمللس لعام 3
 (RAG18/1+Add.2 )الوثيقة

سيما فيما يتعلق                                                                                                       علما  باملعلومات الواردة يف تقرير املدير بشأن اسرتداد تكاليف معاجلة بطاعات التبليغ عن الشبكات الساتلية، وال أحاط الفريق االستشاري
األنظمة الساتلية  عن، بشأن املسائل التقنية اليت تنشأ فيما يتعلق مبعاجلة بطاعات التبليغ 2017بالدراسة اليت أعدها املكتب، بطلب من اجمللس يف دورته لعام 

. ووافق الفريق االستشاري على أنه ينبغي معاجلة هذه املسألة احلساسة للغاية حبذر، إذ جتري دراسة بعض GSO)-(nonاملعقدة غري املستقرة بالنسبة لألرض 
وعد يكون لقرارات املؤمتر  )WRC-(19 2019                                                                                 نظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة لألرض حتضريا  للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام األاملسائل املتعلقة ب

 على إجراء اسرتداد التكاليف.    ا  ثري تأ
لتوظيف اجلارية لثالثة سيما عملية ا تبليغ عن السواتل، وال                                                                                     وأحاط الفريق االستشاري علما  كذلك باملعلومات الواردة يف تقرير املدير بشأن معاجلة بطاعات ال

بأن العملية تأخذ  بمهندسني يف دائرة اخلدمات الفضائية بغية املساعدة على إهناء التأخريات يف معاجلة بطاعات التبليغ عن ختصيصات الرتددات. وأفاد املكت
. ووضح 2018                                                                         ملقبولة، وي توع  أن ينضم املهندسون املختارون إىل االحتاد يف الرب  الثالث من عام من املتوع ، بسبب تلقي عدد كبري من الرتشيحات ا أطول      وعتا  

تبليغ عن  يف فرتة معاجلة بطاعات التبليغ عن السواتل، أن التأخري كان بسبب بطاعات        مؤخرا   حدثتأسباب التأخريات اليت  عناملكتب، إجابة على استفسار 
 )GSO( مستقرة بالنسبة لألرض شبكات ساتليةبطاعات تبليغ من إدارة واحدة عن  6                           املكتب علما  كذلك أنه استلم  وأحاطشبكات كبرية بصورة مفرطة. 

 يف سنة.       عادة  ا املقدار الذي يعاجله املكتب اهتتعادل يف ختصيصات تردد
الكبرية بصورة مفرطة  بالكامل ال تض  أي حاجز مادي أمام التبليغات          لكرتونيا  إوأشار املدير إىل أن األدوات الربجمية احلديثة اليت تسمح بتقدمي بطاعات التبليغ 

حلل الوحيد الطويل األجل، أن اوأشار املدير كذلك إىل  لية غري املستقرة بالنسبة لألرض.السات شبكاتالساتلية املستقرة بالنسبة لألرض أو لل للشبكاتسواء 
 ؤخذ بعنيتملعاجلة هذه املسألة. ودعا الفريق االستشاري مدير املكتب إىل عرض هذه املسألة على اجمللس، كي  رأيه، هو تعديل آلية اسرتداد التكاليف يف

هذه من أجل  التبليغ الست عة تبليغ من بطاعاتالوعت املستغرق ملعاجلة كل بطا مقدار                                                                 االعتبار عند مناعشة املسائل املتعلقة بامليزانية. وي دعى املكتب إىل ذكر 
 غ هذه، وإبالغ اجمللس باملسألة.احلالية متوازنة م  الوعت املستغرق ملعاجلة بطاعات التبلي تكاليففيما إذا كانت رسوم اسرتداد ال التأكد
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 بند
 جدول األعمال

 االستنتاجات الموضوع

                                                                               نظر جمددا  يف موضوع دور االحتاد بصفته سلطة إشرافية لنظام التسجيل الدويل ألصول الفضاء  2017أن اجمللس يف دورته لعام  إىلالفريق االستشاري  شاروأ
أي دق بعد                    عام. وذ كر أنه مل يص           حقا  هذا ال                      مؤمتر  املندوبني املفوضني ال ينبغي أن يتخذه                                                               مبوجب الربوتوكول املتعلق بالفضاء ورأى أن القرار  األخري بشأن املسألة

 .2018                                                                                لذا فمن املستبعد جدا  أن يدخل الربوتوكول حيز التنفيذ عبل مؤمتر املندوبني املفوضني لعام ، لعلى الربوتوكو بلد 
                                . وشكر الرئيس  الفريق  االستشاري 2017كما أعرها اجمللس يف دورته لعام   2019-2018                                                                 وأحاط الفريق االستشاري علما  مبيزانية عطاع االتصاالت الراديوية للفرتة 

دائرة اخلدمات الفضائية.  هم يف الطلب من اجمللس إعرار زيادة يف ميزانية مكتب االتصاالت الراديوية، وهو ما مسح بتوظيف مهندسني إضافيني يفعلى دوره امل
ر شاري إىل املديوبعض أنشطة الدوائر يف املكتب. وأوعز الفريق االست )RRB(                                                                   ويف الوعت نفسه أ عرب عن شواغل بشأن خفض متويل أنشطة جلنة لوائح الراديو 

 .2023-2020أن يراعي هذه الشواغل يف أعمال التحضري ملشروع اخلطة املالية للفرتة 
         سي عقدان  WRC)-(19 2019واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  RA)-(19 2019أن مجعية االتصاالت الراديوية لعام ب                            وأحاط الفريق االستشاري علما  

يغري  مشاورة للدول األعضاء يف االحتاد أفضت إىل تأكيد القرار باألغلبية املطلوبة. ومل أعقبته، 2017اجمللس يف دورته لعام  اختذهعرار  إثرشرم الشيخ )مصر(،  يف
                                                          . وأحاط الفريق االستشاري علما  كذلك بنتائج زيارة املوع  اليت 2019ي لالتصاالت الراديوية لعام ملهذا القرار مواعيد احلدثني وال جدول أعمال املؤمتر العا

يز على حجم عاعات ك                                                                                                                أجراها االحتاد إىل املكان املقرتح، حيث أ ويل اهتمام خاص إىل اجلوانب الرئيسية اليت تعترب أساسية ملؤمتر ناجح: اللوجستيات )بالرت 
ية( فق تكنولوجيا املعلومات )بالرتكيز على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والوسائل السمعية والبصر االجتماع املتاحة وعددها ومرافق الرتمجة الشفوية( ومرا

 إىل أمن املشاركني وتسهيل منح التأشريات عند الوصول إىل مصر واخلروج منها. كذلك والسالمة واألمن. وطلب الفريق االستشاري أن يوىل اهتمام خاص
ة العاملي لالتصاالت الراديوي تنفيذ عرارات املؤمتر 4

 2015 لعام
 (9و RAG18/1)الوثيقتان 

املتعلقة باخلدمات  2015العاملي لالتصاالت الراديوية لعام                                                                                       أحاط الفريق االستشاري علما  باإلجراءات اليت اختذها املكتب إىل اآلن من أجل تنفيذ عرارات املؤمتر
 .908و 907 تطوير الربجميات الرامية إىل تنفيذ القرارين سيما أنشطة الفضائية واألرضية على السواء، وال
، 908 املقدمة من اليابان واليت تتضمن تعليقات بشأن النظام اجلديد الذي جيري إعداده من أجل تنفيذ القرار RAG18/9ونظر الفريق االستشاري يف الوثيقة 

االختبارات  يف النوع من التطوير وأمهية أن تشارك اإلدارات بفعاليةموارده من أجل هذا                                           ماليا . وتؤكد الوثيقة ضرورة أن يعزز املكتب  نظاموتساهم اليابان يف هذا ال
 .2018الذي بدأ يف فرباير            إلكرتونيا  اخلارجية لنظام تقدمي بطاعات التبليغ 

للمواع  اإللكرتونية وباعتناء  ن، الذي مسح للمكتب بتوظيف مطوري908تها يف تنفيذ القرار وأعرب الفريق االستشاري عن بالغ تقديره إلدارة اليابان ملسامه
 ة باإلضافة إىل مهندس أرسلته اليابان لتقدمي املساعدة يف هذا املشروع.خمدمات خمصص

األعمال التحضريية جلمعية االتصاالت  5
الراديوية/املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

 2019 لعام

 (12و 11و 7و RAG18/1 الوثائق)

والدورة الثانية لالجتماع  2019 ما                                                                                                                  أحاط الفريق االستشاري علما  بالتقرير بشأن األعمال التحضريية جلمعية االتصاالت الراديوية/املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لع
عن الدراسات  يق املهام املسؤولوفر  )R-ITU(سيما خبصوص التقدم الذي أحرزته فرق العمل التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية  ، والCPM19)-(2التحضريي للمؤمتر 

 لقرارات          استجابة   اجلارية عن الدراسات                                   و/أو عرارات املؤمتر ذات الصلة، فضال   2019بنود جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام بشأن التحضريية 
ورشة العمل                                                      . وأحاط الفريق االستشاري علما  كذلك بالنتائج الناجحة ل2019التحضري جلمعية االتصاالت الراديوية لعام  من أجلعطاع االتصاالت الراديوية 

          ، فضال  عن 2017نوفمرب  22و 21 ي     يوم  جنيف  يف          اليت ع قدت 2019األعاليمية األوىل لالحتاد بشأن األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
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 بند
 جدول األعمال

 االستنتاجات الموضوع

. وأجريت هذه 2018مارس  23-21هافانا يف الفرتة  يف          اليت ع قدت 2لإلعليم  2019لالحتاد لعام  راديويةاإلعليمية للمؤمتر العاملي لالتصاالت ال العمل نتائج ورشة
. وأحاط الفريق Rev. WRC 72)-(07             وفقا  للقرار هلا الدعمإىل األعمال التحضريية اليت نظمتها املنظمات اإلعليمية لالتصاالت، واليت يوفر املكتب         إضافة   نشطةاأل

، 2019 لالتصاالت الراديوية لعام يعاملر الالثانية والثالثة لالحتاد، بشأن األعمال التحضريية للمؤمت األعاليميتني                                                االستشاري علما  كذلك أنه من املزم  عقد ورشيت العمل 
اع الدورة الثانية من االجتم                                                                  على التوايل. وأحاط الفريق االستشاري علما  كذلك باملواعيد املقررة لعقد  2019وأوائل شهر سبتمرب  2018أواخر شهر نوفمرب  يف

 .2019فرباير  28إىل  18 من . يف الفرتة2019التحضريي ملؤمتر االتصاالت الراديوية لعام 
 املسائل ر يفللنظحتضري اإلدارات املقدمة من فرنسا وأملانيا واالحتاد الروسي بشأن مقرتحات ترمي إىل حتسني  RAG18/7ونظر الفريق االستشاري يف الوثيقة 

                                                                                  للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية هبدف حتسني أداء املؤمتر. وأحاط املدير علما  أن املكتب عد  2.9و 7الدائمني  األعمال يف إطار بندي جدول اليت تندرج
                             علما  باملسامهة وشج  املدير علىمن جدول األعمال للدورة احلالية. وأحاط الفريق االستشاري  2.9بادر باختاذ اإلجراءات املقرتحة يف الوثيقة بشأن البند 

الداخلي غري الرمسي                                                                     من جدول األعمال عدر اإلمكان. وأحاط الفريق االستشاري علما  كذلك باالتفاق 2.9بشأن البند واردة يف الوثيقة الاملقرتحات  مراعاة
الفريق االستشاري   شارمن جدول األعمال. وأ 7املقرتح األول الوارد يف الوثيقة بشأن البند مراعاة قطاع االتصاالت الراديوية من أجل التابعة ل 4A لفرعة العمل

ة واملؤمتر يأن اإلدارات ميكنها أن تقدم املقرتحات، لو أرادت ذلك، إىل اهليئات ذات الصلة )االجتماع التحضريي للمؤمتر ومجعية االتصاالت الراديو  إىل كذلك
 العاملي لالتصاالت الراديوية( لتنظر فيها.

حتاد الروسي بشأن تبسيط عرارات مؤمتر املندوبني املفوضني وعرارات عطاع االتصاالت الدمة من ااملق RAG18/11ونظر الفريق االستشاري كذلك يف الوثيقة 
            اعيا  طبيعة املوضوع نفسه. وأعرب الفريق االستشاري عن دعمه ملفهوم التبسيط، مر  اليت تتناولالراديوية وعطاع تقييس االتصاالت وعطاع تنمية االتصاالت 

ة االتصاالت الراديوية ىل مجعيإ                                                                                        الثة. ودعا الفريق  االستشاري املدير  إىل اإلشارة إىل هذه املسألة يف تقرير الفريق االستشاري املوجهالعمل املختلفة للقطاعات الث
 .االعتضاء، حسب واختاذ اإلجراء الالزمللنظر فيها 

، وحتديثهعام  زمين ج وض  جدولا ر إلد Rev. WRC 72)-(07 ديل القرارا واليت تقرتح فيها تعاملقدمة من أملاني RAG18/12ونظر الفريق االستشاري يف الوثيقة 
أشار ستشاري الفكرة و يقدمه املكتب، ويغطي كل االجتماعات واألحداث املتعلقة باألعمال التحضريية للمؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية. ودعم الفريق اال

 .2019إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  72لقرار عة ا           مقرتح ملراج  أن أملانيا عد ترغب يف تقدمي  إىل
 أنشطة جلان الدراسات 6

 (10و 8و RAG18/1(Add.1))الوثائق 
لراديوية اسيما ما أحرز من تقدم يف األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت  الدراسات، وال بأنشطة جلان اخلاص                                    أحاط الفريق االستشاري علما  بالتقرير 

ود                                                         الدراسات وجدول اجتماعات االحتاد املكتظ مقرونا  بالتوافر احملد ان                                                                 . وأحاط الفريق االستشاري علما  كذلك بأن زيادة املشاركة يف اجتماعات جل2019 لعام
لتابعة هلا واألفرعة العمل ا فرقالدراسات لقطاع االتصاالت الراديوية و  انللقاعات ذات احلجم املناسب ال تزال تشكل حتديات لوجستية جلدولة اجتماعات جل

 الدراسات: انأنشطة جلب اخلاص                                           الفرعية. واعرت حت التحسينات التالية للتقرير 
"االتصاالت الثابتة" بندي من الوثيقة، يف  6يف القسم  الوارد يف اجلدول R M.1851-ITU-1و R F.699-ITU-8                                   إدراج التوصيتني اللتني أ عرتا مؤخرا   -

 رات" على التوايل؛او"الراد

https://www.itu.int/rec/R-REC-F.699/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-M.1851/en
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 M.2411و M.2410)أي تقارير عطاع االتصاالت الراديوية  Mسلسلة الهي من  5Dتقارير لفرعة العمل  3ن أ لذكر 4.6إدخال تعديل يف القسم  -
 (؛M.2412و

 قطاع تنمية االتصاالت؛ل 7/2للرتددات الراديوية فيما يتعلق باملسألة  يتعرض البشر البشأن آثار األنشطة األخرى  7أن يضاف إىل القسم  -
م لقرارات عطاع االتصاالت الراديوية يف وثائق "حالة الدراسات" املتوفرة يف عس                                      على الدراسات اليت جترى حاليا  استجابة   طالعوبيان أن من املمكن اال -

 .املعنيةدراسات اللكرتونية للجنة إ"نصوص عطاع االتصاالت ذات الصلة" لكل صفحة 
طاع                          الوثيقة أن ت نشر تقارير ع يف طلب   ي  املقدمة من الصني بشأن نشر تقارير عطاع االتصاالت الراديوية. و  RAG18/8ونظر الفريق االستشاري يف الوثيقة 

وية. وأفاد نائب املدير ياالتصاالت يف أعرب وعت ممكن، بإيالء األولوية إىل التقارير املتعلقة باالجتماع التحضريي للمؤمتر واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراد
تماع التحضريي للمؤمتر التصاالت الراديوية/االجل العاملي ؤمترامل/راديويةيف املكتب هي تلك املتعلقة جبمعية االتصاالت ال العالية األولوية ذاتاملنشورات  بأن

 نشورات األكثرمل                                                                                                                  فضال  عن توصيات عطاع االتصاالت الراديوية. وت عاجل تقارير عطاع االتصاالت الراديوية ذات الطاب  اإلعالمي خالل الوعت املتاح بني ا
 ذلك املعادالت( حتتاج التقين مبا يف حجمها وحمتواها                                                                                        استعجاال . ووضح أيضا  أن بعض حاالت التأخري الكبرية حتصل بسبب أن العديد من التقارير )نظرا  إىل 

لف عدة طلب الرجوع إىل املؤ ما يت            الذي عادة  األمر أرعام األشكال/املخططات/اجلداول م  نسق عطاع االتصاالت الراديوية،  واءمة                      إىل استعراض عميق جدا  مل
علقة باالجتماع التحضريي ت                                                                                                                   مرات ملزيد من التحقق. وأحاط الفريق االستشاري علما  بالوثيقة وأوعز إىل املدير باالستمرار يف إيالء األولوية إىل نشر الوثائق امل

 للمؤمتر واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية.
مقرتحة لنسق توصيات عطاع االتصاالت الراديوية، باالستناد بشكل رئيسي  عة      مراج  املقدمة من اليابان بشأن  RAG18/10قة نظر الفريق االستشاري يف الوثي

أي صعوبات م  نسق            ا مل ت واجهأنه مل أشار إىل                                                                                           إىل الدليل املستخدم لصياغة توصيات عطاع تقييس االتصاالت. وأحاط الفريق االستشاري علما  بالوثيقة و 
 اء تغيريات.يف إجر فسينظر حينئذ قطاع الالنسق احلايل لتوصيات  بشأنفإذا تلقى تقارير عن صعوبات  ،عطاع االتصاالت الراديويةتوصيات 

 إعداد اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد 7
 (RAG18/5)الوثيقة  2023-2020 للفرتة

بصيغته اليت أعدها فريق  2023-2020لالحتاد للفرتة  االسرتاتيجيةاليت تتضمن آخر صيغة من مشروع اخلطة  RAG18/5نظر الفريق االستشاري يف الوثيقة 
. ووافق الفريق االستشاري على 2018يف يناير           الذي ع قدخالله اجتماعه الثالث  SFP)-(CWGاالسرتاتيجية واملالية  تنيالعمل التاب  للمجلس املعين باخلط

 التاب  للمجلس. التعديالت املقرتحة إىل فريق العمل إحالةوطلب من املدير  1للوثيقة على النحو املبني يف امللحق  التعديالت املقرتحة
 مشروع اخلطة التشغيلية املتجددة 8

 2022-1920 للفرتة
 (4و  RAG18/1(Add.3)ائق)الوث

سيما مؤشرات النتائج  وال ،2202-9201 للفرتة لقطاع االتصاالت الراديوية                                                                     الفريق االستشاري علما  بالعناصر الرئيسية ملشروع اخلطة التشغيلية املتجددة حاطأ
ة جديدة الصلة. ويف هذا الصدد، وافق الفريق االستشاري على إضافة نتيج يلتحسني عياس أثر مؤشر األداء الرئيسي ذلبعض األهداف اإلضافية اليت أدرجت 

. 2 امللحق بني يفالذي ترتبط به ستة مؤشرات أداء رئيسية، على النحو املو ، الشبكات الساتليةوعت معاجلة بطاعات التبليغ عن  بتخفيضاملتعلق  R.1 للهدف
وأنه  2014 ني املفوضني لعاماملندوب مؤمتر                                                                                                    وأحاط الفريق االستشاري علما  كذلك بأن هذه اخلطة التشغيلية ال تزال تستند إىل اخلطة االسرتاتيجية اليت اعتمدها 

 ةإحال. وطلب الفريق االستشاري من املدير                    ، حتديثها تبعا  لذلك2023-2020املندوبني املفوضني للخطة االسرتاتيجية اجلديدة للفرتة  مؤمترينبغي، إثر اعتماد 
 مشروع اخلطة املقرتحة إىل اجمللس للنظر فيها وإعرارها.
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 بند
 جدول األعمال

 االستنتاجات الموضوع

 .2022-2019 للفرتةلألمانة العامة  طة التشغيلية املتجددةاخلشروع                                   وأحاط الفريق االستشاري علما  كذلك مب
 نظام معلومات مكتب االتصاالت الراديوية 9

 (RAG18/1 ة)الوثيق
فيما لتقدم احملرز يف أنشطة تطوير الربجميات اليت هتدف إىل مواصلة تطوير نظام معلومات مكتب االتصاالت الراديوية. و بشأن اعن تقديره أعرب الفريق االستشاري 

((، أوعز الفريق 2014)بوسان،  186 ار                                   اخلدمات الفضائية ونشرها )وفقا  للقر بالتداخالت الضارة  عن لتقدمي تقارير ويبيتصل باستحداث عاعدة بيانات وتطبيق 
                 ملكتب، ومل جير  بعد التداخالت املبلغ عنها كما تلقاها عن اعاعدة البيانات تتضمن تقارير من الدول األعضاء  تشري إىل أنمالحظة  إدراجاالستشاري بأنه ينبغي 

لبيانات اجلغرافية اليت مل تقرها احتليلها والتعليق عليها وتناوهلا. وأوعز الفريق االستشاري كذلك، فيما يتعلق بأنظمة املعلومات اجلغرافية للمكتب، بتوخي احلذر بشأن 
 التنسيق. ية للمكتب ألغراضيف األدوات الربجمية الرمس         أال ت درج                                      الدول األعضاء رمسيا ، واليت ينبغي بالتايل 

 التنسيق بني القطاعات 10
 (Rev.1)13و 6و 3و 2و 18RAG1/ )الوثائق

 (15و

وتقييس االتصاالت  االتاالتص                                                                                                            أحاط الفريق االستشاري علما  باملعلومات الواردة يف تقرير املدير خبصوص تعاون عطاع االتصاالت الراديوية م  عطاعي تنمية
 واإلعليمية.م  املنظمات الدولية و 

لقطاع تقييس  5 املقدمة من جلنة الدراسات RAG18/2                                                                                       ونظر الفريق االستشاري أيضا  يف بيانات االتصال بشأن التنسيق بني القطاعات الواردة يف الوثائق: 
 )TSAG( املقدمة من الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت RAG18/6لقطاع االتصاالت الراديوية و 6املقدمة من جلنة الدراسات  RAG18/3االتصاالت و

أنشطة خمتلف القطاعات  بنيالفريق االستشاري أن هناك جماالت تداخل  الحظ. و )BDT(املقدمة من مدير مكتب تنمية االتصاالت  RAG18/13(Rev.1)و
تحديد جماالت التداخل لاملكتبني اآلخرين                              اري املدير  إىل العمل م  مديري              الفريق  االستش االتداخل. ودع اوأنه ينبغي بذل مزيد من اجلهود لتفادي مثل هذ

أن األعضاء عد إىل شاري كذلك الفريق االست شار. وأني القطاعات، بغية إزالة التداخلوعرضها على فريق التنسيق بني القطاعات وفريق املهام املعين بالتنسيق ب
 يف هذا الصدد.        مالئما   يرونهاختاذ إجراء إضايف يف  يرغبون

املقدمة من االحتاد الروسي اليت تقرتح إرسال بيان اتصال إىل الفريق االستشاري  RAG18/15ونظر الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية كذلك يف الوثيقة 
اليت عد تكون ذات فائدة للبلدان النامية  الراديويتضمن عائمة أولية بدراسات عطاع االتصاالت الراديوية يف جمال إدارة الطيف ي (TDAG) لتنمية االتصاالت

مدير مكتب تنمية إبالغ                                                    . ودعا الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية املدير  إىل (WTDC) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 9                     وذلك استجابة  للقرار 
االستشاري لالتصاالت الراديوية  تقدير الفريقبالفريق االستشاري لتنمية االتصاالت  يبلغ، وأن هبذه املعلومات الفريق االستشاري لتنمية االتصاالتاالتصاالت و 

 وأثناءه. 2017عبل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  9القرار  املنجز بشأنعمل العلى 
  أنشطة توعية األعضاء 11

 (14و RAG18 1 ق)الوثائ
دمي املساعدة التقنية إىل األعضاء، بتقبإعداد املنشورات و هبا املكتب خالل العام املاضي فيما يتعلق  اضطل                                            الفريق االستشاري علما  باألنشطة الرئيسية اليت  حاطأ

رات عطاع لى منشو ياح بالطلب املتزايد عرت                                   . وأحاط الفريق االستشاري علما  م  االمبا يف ذلك احللقات الدراسية وورش العمل ذات الصلة باالتصاالت الراديوية
ات اليت واجهوها ، أدىل األعضاء بتعليقات عن الصعوبلكرتوينوع  اإلاملوأما فيما خيص ال يف هذا الصدد.                                              االتصاالت الراديوية، وشكر املكتب على دوره الفع  

 إللكرتويناالبحث عن وثائق حمددة )سواء فيما يتعلق بأدوات البحث املتوفرة أو باإلجراءات املرهقة اليت تتطلب كلمات سر على صفحات املوع   يف
 هبذه الشواغل ارة االحتادإد غإبالإىل                                                   لكرتوين جلمي  القطاعات. ودعا الفريق  االستشاري املدير  إل                                     ( فضال  عن االفتقار إىل هنج متسق للموع  اإخل.للمنشورات...

 الحتاد.املوع  اإللكرتوين لوأوعز بإجراء مناعشة م  األعضاء لتحديد جماالت التحسني يف 
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 بند
 جدول األعمال

 االستنتاجات الموضوع

دمات األعضاء عن جودة خ إعداد استبيان يهدف إىل تقييم رضااملقدمة من االحتاد الروسي، اليت تقرتح  RAG18/14                                     ونظر الفريق االستشاري أيضا  يف الوثيقة
 عطاع االتصاالت الراديوية واجتماعات الفريق االستشاري. وعرض املدير إعداد االستبيان املقرتح وتوزيعهاملقدمة يف اجتماعات جلان دراسات الرتمجة الشفوية 

ستقصاء اال هذا اء                                       إىل أن يفعل ذلك، مشريا  إىل أنه ينبغي إجر                                                                                     على املشاركني يف جلان الدراسات واجتماعات الفريق االستشاري. ودعا الفريق  االستشاري املدير  
 بطريقة غري رمسية.

 .2019أبريل  17إىل  15                                                                     من املخطط أن ي عقد االجتماع السادس والعشرون للفريق االستشاري يف الفرتة من  موعد االجتماع القادم 12

فيما يتعلق بإدراج معلومات إضافية بشأن اللجنة االستشارية الدولية  RAG18/INFO/1                                                                أحاط الفريق االستشاري علما  م  الشكر باملعلومات الواردة يف الوثيقة  ما يستجد من أعمال 13
. وأحاط الفريق االستشاري 2016لعام وجلان الدراسات لقطاع االتصاالت الراديوية يف بوابة تاريخ االحتاد، كما طلب اجتماع الفريق االستشاري  )CCIR( للراديو

باللجنة االستشارية        ديدا  حتمعنونة "الرتكيز على االتصاالت الراديوية" توفر حملة عامة عن معلومات تارخيية تتعلق  اإللكرتوينوع  امل                           علما  كذلك بإضافة صفحة على 
 على تاريخ االحتاد. للمحافظةني على العمل املنجز الدولية للراديو/عطاع االتصاالت الراديوية وأعرب عن تقديره جلمي  املعني

لكرتوين، لرؤساء ونواب رؤساء جلان الدراسات إأصبحت عدة عناوين بريد  TIESلكرتوين كذلك أن بإلغاء حسابات الربيد اإل                             وأحاط الفريق االستشاري علما   
 ة يف هذا الصدد.                                                                      االتصاالت الراديوية. ودعا الفريق  االستشاري املدير  إىل اختاذ إجراءات تصحيحيلكرتوين لقطاع تابعة هلا، متقادمة يف املوع  اإلواألفرعة الفرعية ال

 الملحقات:

 منقحة(صيغة ) RAG18/TEMP/3)املصدر: الوثيقة  2023-2020مشروع اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة  :1الملحق 
 (.RAG18/TEMP/2)املصدر: الوثيقة  2022-2019مشروع اخلطة التشغيلية الرباعية املتجددة لقطاع االتصاالت الراديوية للفرتة : 2الملحق 
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 1 امللحـق

 2020-2023مشروع الخطة االستراتيجية لالتحاد للفترة 
 ((صيغة منقحة) RAG18/TEMP/3)املصدر: الوثيقة 

 

 

 ملخص
 .2020-2023تعرض وثيقة اجمللس املرفقة مشروع اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة 

      ي دعى 2018 مارس يف          الذي ع قد تضمن هذه الوثيقة التعليقات الواردة من الفريق االستشاري يف اجتماعه ت
 . ناسبةم الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية إىل استعراض هذه الوثيقة وتقدمي أي توجيهات يراها

 
 

  

 الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية
  2018مارس  26-29جنيف، 

  
  

 1المراجعة  RAG18/5-Aاملصدر: الوثيقة 
 RAG18/TEMP/3-Aثيقة و لل

 2018مارس  27 
 األصل: باإلنكليزية 

 

 األمانة العامة
 2020-2023مشروع اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد الدويل لالتصاالت للفرتة 
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 2020-2023اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة : 71بالقرار  1امللحق 

 2020-2023اإلطار االستراتيجي لالتحاد للفترة  1
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 الرؤية والرسالة
 هي العامل األفضل الذي يصبو إليه االحتاد. الرؤية

                                                                 تشري إىل األهداف الشاملة الرئيسية لالحتاد وفقا  للصكوك األساسية لالحتاد. الرسالة
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الغايات 
 االستراتيجية
 والمقاصد

ألهداف تشري إىل مقاصد االحتاد رفيعة املستوى اليت تساهم فيها ا الغايات االستراتيجية
 بشكل مباشر أو غري مباشر. وهي تتصل باالحتاد ككل.

هي النتائج املتوععة خالل فرتة اخلطة االسرتاتيجية؛ وتقدم داللة على حتقيق  المقاصد
 د.ا                                             تتحقق املقاصد دائما  ألسباب عد خترج عن سيطرة االحت الغايات. وعد ال

 األهداف والنتائج
تشري إىل أغراض حمددة لألنشطة القطاعية واألنشطة املشرتكة بني القطاعات  األهداف

 خالل فرتة معينة.
        جزئيا   املنظمة ةسيطر  ضمن       عادة   النواتج وتق . األهداف حتقيق على داللة تقدم النتائج
 .      كليا   وليس

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

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

 شكل عمليات. وميكن جتمي  األنشطة يف

 الرؤية 1.1
النمو  وتسري  قيقحت واالتصاالت المعلومات االتصاالت/تكنولوجياتتتيح  حيث العالم الموصول      ميك نه معلومات مجتمع"
 لكل فرد"        بيئيا   المستدامين واالقتصاديين االجتماعيين التنميةو

 الرسالة 2.1
 وخدماتها االتصاالتو  المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت شبكات إىل والشامل التكلفة ميسور النفاذ وتيسير وتعزيز تشجيع"

 "       بيئيا   المستدامين واالقتصاديين االجتماعيين والتنمية النمو أجل من واستعمالها وتطبيقاتها،

فريق العمل التابع للمجلس المعني بالخطتين االستراتيجية 
  2020-2023 والمالية للفترة
 2018أبريل  16جنيف،  -االجتماع الرابع 

  

 CWG-SFP-4/5-Aالوثيقة  
 2018مارس  13

 األصل: باإلنكليزية
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 القيم 3.1
عام. وينطبق ذلك             مهور بوجه  اجل بثقةبني أعضائه وحيافظ عليها، وأن حيظى  الثقةيدرك االحتاد أن حتقيق رسالته، يتطلب أن يبين 
 على ما يقوم به االحتاد وعلى كيفية القيام به.

 : بالقيم التالية أعماله تسرتشديلتزم االحتاد ببناء هذه الثقة وصوهنا بصورة مستمرة من خالل ضمان أن 
، واختاذ إجراءات راءتوافق اآلوحيبذ أن يكون ذلك ب                                                                الرتكيز على نقاط القوة األساسية واختاذ القرارات استنادا  إىل األدلة، التميز: ]

                                                    فع الة ومراعبة النواتج وتفادي االزدواجية داخل االحتاد؛
شفافية، يعلن ويعرض التقدم خالل تبين ال تتيح الشفافية املساءلة فيما يتعلق بالقرارات واإلجراءات والنتائج. واالحتاد، من: الشفافية
 حتقيق غاياته؛ احملرز يف
                                                                                             احتياجات مجي  أعضائه واالستجابة هلا، فضال  عن أنشطة وتوععات املنظمات احلكومية الدولية والقطاع اخلاص : إدراك االنفتاح

 واجملتم  املدين واجملتم  التقين واهليئات األكادميية؛
                    لها. وطبقا  للوثائق ث: يصل االحتاد، بصفته وكالة من وكاالت األمم املتحدة، إىل مجي  أحناء العامل ويغطيها وميالعالمية والحيادية

                                                                                          عمليات االحتاد وأنشطته تعرب عن اإلرادة الفعلية ألعضائه. ويعرتف االحتاد أيضا  باهليمنة الشاملة حلقوق  األساسية لالحتاد، فإن
ة كانت لحرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حرية التماس معلومات وأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسي فيها احلق يف اإلنسان، مبا

 [عدم التعرض لتدخل تعسفي ميس اخلصوصية؛ دون تقيد باحلدود اجلغرافية، واحلق يف
م اجلمي  وتتمحور يركز االحتاد على الناس لتقدمي النتائج اليت هت: ]التركيز على الناس والتوجه نحو الخدمة واالستناد إلى النتائج

ة د مبواصلة تقدمي خدمات جبودة عالية وإرضاء املستفيدين وأصحاب املصلححول الناس. ومن أجل التوجه حنو اخلدمة، يلتزم االحتا
 [إىل أعصى درجة. ويستند االحتاد إىل النتائج، فيسعى إىل حتقيق نتائج ملموسة وتعظيم أثر أعماله.
ات لالحتاد. ويتنظر االحتاد العيينتظر االحتاد من مجي  موظفيه االلتزام بإخالص مبعايري السلوك يف اخلدمة املدنية الدولية ومدونة األخ

 السلوك األخالعي.                                     أيضا  أن يتمسك كل شريك بأعلى مستويات

 الغايات االستراتيجية 4.1
 .2030 اموتتسق م  دعم الوفاء خبطوط العمل املنبثقة عن القمة وخطة التنمية املستدامة لعترد فيما يلي الغايات االسرتاتيجية لالحتاد 

             عما  لالقتصاد د استخدامها وزيادة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إلى النفاذ وتعزيز إتاحة: النمو - 1 الغاية
 الرقميين والمجتمع

 سيعمل        بيئيا ، املستدامةو  واالعتصادية االجتماعية للتنمية متكيين كعامل  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت بدور         اعرتافا  
 استخدام يف وللنمو. استخدامها وزيادة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل النفاذ وتعزيز متكني على االحتاد

، وكذلك والطويل لقصريا األجلني على واالعتصادية االجتماعية التنمية على إجيايب أثر واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 .رعمي شامل حنو بناء جمتم على منو االعتصاد الرعمي، 
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 1"                            ضمان "أال  يتخلف أحد عن الركبل العريض النطاقالنفاذ إلى  وتوفير الرقمية الفجوة سد: الشمول - 2 الغاية
 الفجوات سد على داالحتا سيعمل واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت من استثناء بدون اجلمي  استفادة بضمان          التزاما  
تخلف أحد عن بغية ضمان أال ي، للجمي  العريض النطاق النفاذ إىل توفري من والتمكني من أجل بناء جمتم  رعمي شامل الرعمية
 تعزيز وعلى لعاملي،ا الصعيد على واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت مشول على الرعمية الفجوة سد عملية وتركز. الركب
 البلدان مجي  يف واستخدامها أسعارها ومعقولية إليها النفاذ وإمكانية واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل النفاذ

 مستويات ذويو  والشباب والفتيات النساء مثل واملستضعفون املهمشون السكان ذلك يف مبا الشعوب، مجي  أجل ومن واملناطق
 .اإلعاعة وذوي واملسنني األصلية والشعوب املتباينة الدخل

االستدامة: التصدي للمخاطر والتحديات والفرص الناشئة الناجمة عن النمو السريع لالتصاالت/تكنولوجيا  - 3الغاية 
 واالتصاالت المعلومات

للمخاطر والتحديات  التصدي ضرورة االحتاد يدرك واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت الناف  باالستعمال النهوض بغية
ودة الشبكات واألنظمة ج تعزيز على االحتاد ويركز. واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت السري  النمو عن الناشئةوالفرص 

 ذلك، على        وبناء   .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/وموثوعيتها واستدامتها ومتانتها ]والسالمة واألمن[ يف استعمال االتصاالت
التداخل ارات( و )الطيف/املدالداعمة  النادرة هدر املوارد مثل املرغوبة غري للتبعات السلبية اآلثار من احلد أجل من االحتاد سيعمل
 األطفال،       خاصة   م ،اجملت يف       ضعفا   الشرائح أكثر له تتعرض أن احملتمل الضرر ذلك يف مبا السيرباين، األمن هتديداتو  الضار

 .اإللكرتونية املخلفات ذلك يف مبا البيئة، على السلبية والتأثريات

 تمع                        دعما  للتحول الرقمي للمج واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت مجال في االبتكار :االبتكار - 4 الغاية
حتاد إىل اإلسهام ويسعى اال .يقر االحتاد الدور احلاسم لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التحول الرعمي للمجتم 

ة                                                                                                      بيئة تشج  االبتكار حيث تصبح تطورات التكنولوجيات اجلديدة حمركا  رئيسيا  لتنفيذ خطوط العمل املنبثقة عن القميف هتيئة 
 .2030وخطة التنمية املستدامة لعام 

 ية لالتحاد                       دعما  للغايات االستراتيج اآلخرين، المصلحة أصحاب وجميعاالتحاد  أعضاء بين التعاون تعزيز: الشراكة - 5 الغاية
ص ابغية تيسري حتقيق الغايات االسرتاتيجية املذكورة أعاله، يقر االحتاد احلاجة إىل تعزيز املشاركة والتعاون بني احلكومات والقطاع اخل
إىل  ة                                                                                                              واجملتم  املدين واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات الدولية واهليئات األكادميية واجملتمعات التقنية. ويقر االحتاد أيضا  احلاج

املسامهة يف الشراكة العاملية لتعزيز دور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كوسيلة لتنفيذ خطوط العمل املنبثقة عن القمة 
 .2030وخطة التنمية املستدامة لعام 

 المقاصد 5.1
يعمل االحتاد بالتعاون االسرتاتيجية. وسالغايات متثل املقاصد تأثريات أعمال االحتاد ونتائجها طويلة األجل وتقدم داللة على حتقيق 

 العامل امللتزمة باالرتقاء باستعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. والغرض م  مجي  املنظمات والكيانات األخرى يف
عامل موصول خالل فرتة  د املتمثلة يفمن هذه املقاصد هو حتديد االجتاه الذي ينبغي لالحتاد أن يركز فيه اهتمامه وحتقيق رؤية االحتا

 السنوات األرب  للخطة االسرتاتيجية.
  

                                                           
 للجمعية العامة لألمم املتحدة( A/RES/70/1)القرار  2030                                        وفقا  لديباجة خطة التنمية املستدامة لعام  1
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 . المقاصد1الجدول 
 مصدر البيانات المقصد

  : النمو1الغاية 

 لالتصاالتاالحتاد الدويل   2023 من األسر حبلوليف املائة  65: يف مجي  أحناء العامل، ينبغي توفري النفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة 1.1املقصد 

 االحتاد الدويل لالتصاالت  2023من األفراد حبلول يف املائة  70: يف مجي  أحناء العامل، ينبغي توفري النفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة 2.1 املقصد

)سنة خط يف املائة  25                                                          ، ينبغي أن تكون أسعار النفاذ إىل اإلنرتنت أكثر اعتداال  بنسبة 2023: حبلول 3.1 املقصد
 (2017األساس، 

 االحتاد الدويل لالتصاالت

 االحتاد الدويل لالتصاالت ، ينبغي جلمي  البلدان اعتماد برنامج رعمي/اسرتاتيجية رعمية ]مقصد مقرتح[2023حبلول : 4.1املقصد 

من املؤسسات الصغرية واملتوسطة أن تقوم ببي  منتجات أو خدمات  80%، ينبغي لنسبة 2023حبلول : 5.1املقصد 
 على اخلط ]مقصد مقرتح[

 األونكتاد

 االحتاد الدويل لالتصاالت يف عدد اشرتاكات النطاق العريض الثابت ]مقصد مقرتح[ 50%، زيادة بنسبة 2023حبلول : 6.1املقصد 

اشرتاكات النطاق العريض الثابت أكثر من نصف من البلدان  40%، سيكون لدى 2023حبلول : 7.1املقصد 
 ]مقصد مقرتح[ Mbit 10بسرعة تزيد عن 

 االحتاد الدويل لالتصاالت

من السكان م  اخلدمات احلكومية على اخلط  40%، ينبغي أن تتفاعل نسبة 2023: حبلول 8.1املقصد 
 مقرتح[ ]مقصد

 االحتاد الدويل لالتصاالت

 البنك الدويل من السكان اخلدمات املالية الرعمية ]مقصد مقرتح[ 30%، ينبغي أن تستعمل نسبة 2023: حبلول 9.1املقصد 

  : الشمول2الغاية 

 االحتاد الدويل لالتصاالت 2023من األسر حبلول يف املائة  60العامل النامي، ينبغي توفري النفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة  : يف1.2املقصد 

 االحتاد الدويل لالتصاالت 2023يف املائة من األسر حبلول  30، ينبغي توفري النفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة (LDC)                  أعل البلدان منوا   : يف2.2املقصد 

 االحتاد الدويل لالتصاالت 2023حبلول يف املائة  60العامل النامي، ينبغي أن تبلغ نسبة مستعملي اإلنرتنت من األفراد  : يف3.2 املقصد

املائة  يف 30ينبغي أن تبلغ نسبة مستعملي اإلنرتنت من األفراد ، (LDC)                 أعل البلدان منوا   : يف4.2املقصد 
 2023 حبلول

 االحتاد الدويل لالتصاالت

: ينبغي خفض الفجوة املتعلقة بالقدرة على حتمل األسعار بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية 5.2 املقصد
 (2017)سنة خط األساس،  2023حبلول  25%بنسبة 

 االحتاد الدويل لالتصاالت

دان البل يف املائة من متوسط الدخل الشهري يف 3: ينبغي أال تزيد تكاليف خدمات النطاق العريض عن 6.2 املقصد
 2023النامية حبلول 

 االحتاد الدويل لالتصاالت

 االحتاد الدويل لالتصاالت 2023يف املائة من سكان العامل حبلول  96ينبغي أن تغطي خدمات النطاق العريض  :7.2املقصد 

 االحتاد الدويل لالتصاالت 2023حبلول حملمولة وملكية اهلواتف ا: ينبغي حتقيق املساواة بني اجلنسني يف النفاذ إىل النطاق العريض 8.2 املقصد

علومات ذوي اإلعاعة إىل االتصاالت/تكنولوجيا املإمكانية نفاذ هتيئة بيئات متكينية لضمان : ينبغي 9.2 املقصد
 2023 مجي  البلدان حبلول واالتصاالت يف

 االحتاد الدويل لالتصاالت

: ينبغي حتسني نسبة الشباب/البالغني الذين يتمتعون مبهارات شبكات االتصاالت/تكنولوجيا 10.2املقصد 
 مقرتح[]مقصد  2023حبلول  40%املعلومات واالتصاالت مبقدار 

االحتاد الدويل 
 اليونسكو/لالتصاالت

  : االستدامة3الغاية 

وفر )من خالل إتاحة عدرات رئيسية: تحتسني تأهب البلدان يف جمال األمن السيرباين  ،2023: حبلول 1.3املقصد 
 اسرتاتيجية وأفرعة استجابة وطنية للحوادث احلاسوبية/الطارئة وتشريعات(

 لالتصاالتاالحتاد الدويل 

 االحتاد الدويل لالتصاالت 2023حبلول  50%: زيادة إعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية العاملية بنسبة 2.3 املقصد
 وجامعة األمم املتحدة

 2023حبلول  50%: رف  عدد البلدان اليت لديها تشريعات بشأن املخلفات اإللكرتونية إىل نسبة 3.3 املقصد
 مقرتح[ ]مقصد

 الدويل لالتصاالت االحتاد
 وجامعة األمم املتحدة
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تخدام باس انبعاثات غازات االحتباس احلراري، ينبغي أن يكون صايف مقدار خفض 2023حبلول  :4.3 املقصد
 2015 باملقارنة م  خط األساس لعام 30%االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عد ازداد بنسبة 

 مقرتح[ ]مقصد

ين الدويل املعلفريق احلكومي ا
 املناخ بتغري

لالتصاالت يف حاالت الطوارئ كجزء من ، ينبغي أن يكون جلمي  البلدان خطة وطنية 2023حبلول : 5.3 املقصد
 بشأن احلد من خماطر الكوارث ]مقصد مقرتح[اسرتاتيجياهتا الوطنية واحمللية 

 االحتاد الدويل لالتصاالت

  : االبتكار4الغاية 

لقائم على ا، ينبغي أن يكون لدى مجي  البلدان سياسة/اسرتاتيجية لتعزيز االبتكار 2023: حبلول 1.4املقصد 
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ]مقصد مقرتح[

 االحتاد الدويل لالتصاالت

  : الشراكة5الغاية 

زيادة برامج ومشاري  ومبادرات التمويل/التنمية ذات الصلة بشبكات االتصاالت/تكنولوجيا : 1.5املقصد 
 ]مقصد مقرتح[ 2023املعلومات واالتصاالت حبلول 

 االحتاد الدويل لالتصاالت

 إدارة المخاطر االستراتيجية 6.1
 غريها على أنشطة االحتاد خالل فرتة اخلطةم  مراعاة التحديات والتطورات والتحوالت السائدة احملتمل أن تؤثر أكثر من 

يسية. ومتت مراعاة هذه أدناه للمخاطر االسرتاتيجية الرئ اجلدول االسرتاتيجية، مت حتديد وحتليل وتقييم القائمة التالية املعروضة يف
أكيد االعتضاء. وينبغي الت، كما مت حتديد تدابري التخفيف املقابلة، حسب 2020-2023 املخاطر عند ختطيط االسرتاتيجية للفرتة

لية ألوجه عدم عمليات االحتاد. فهي متثل نظرة مستقب املخاطر االسرتاتيجية ليس املقصود منها أن متثل أوجه القصور يف على أن
 جهود حتقيق رسالة االحتاد خالل فرتة اخلطة االسرتاتيجية. اليقني اليت عد تؤثر يف

اإلطار  السرتاتيجية وحتليلها وتقييمها. وإىل جانب عمليات التخطيط االسرتاتيجي اليت حتددوعد عام االحتاد بتحديد هذه املخاطر ا
العام لكيفية التخفيف من وطأة هذه املخاطر سيتم حتديد التدابري التشغيلية للتخفيف من وطأهتا، وتنفيذ هذه التدابري من خالل 

 عملية التخطيط التشغيلي لالحتاد.

 ستراتيجية واستراتيجيات التخفيف من حدتها. المخاطر اال2الجدول 
 استراتيجية التخفيف الخطر

 واضحة تناقص األهمية والقدرة على إثبات تقديم قيمة مضافة 1
خطر ازدواجية اجلهود وعدم االتساق داخل املنظمة مما يؤثر على  -

 عدرتنا على إثبات تقدمي القيمة املضافة
املنظمات  واملنافسة م خطر تضارب اجلهود وعدم االتساق  -

واهليئات األخرى ذات الصلة مما يؤدي إىل خطر التصور اخلاطئ 
 لوالية االحتاد ورسالته ودوره

ودور واضحة لكل هيكل  والياتتفادي املخاطر: من خالل  -
 ؛االتحاد في

 ؛تحسين إطار التعاوناحلد من املخاطر:  -
 حةالمضافة الواض القيمةالمجاالت ذات حتديد تفادي املخاطر:  -

 ؛والرتكيز عليها
 ؛شراكات طويلة األجلنقل املخاطر: من خالل إعامة  -
ة مالئمة ومتسق استراتيجية اتصالاحلد من املخاطر: من خالل  -

 .(وخارجية داخلية)
 تشتت الجهود 2
 للمنظمة خطر إضعاف الرسالة واالبتعاد عن الوالية األساسية -

حتاد لدى االالتركيز على مواطن القوة تفادي املخاطر: من خالل  -
 ؛والتأسيس عليها

عدم أنشطة االحتاد/ ضمان اتساقاحلد من املخاطر: من خالل  -
 .العمل بمعزل عن اآلخرين

شكل  ب عدم االستجابة بسرعة لالحتياجات الناشئة واالبتكار 3
 الجودة عالية مخرجات تقديم في االستمرار مع      كاف  

خطر عدم االستجابة، مبا يؤدي إىل انسحاب األعضاء وأصحاب  -
 اآلخرين املصلحة

 خطر التخلف عن الركب -

الستجابة التمتع بالسرعة واو  التخطيط للمستقبلتفادي املخاطر:  -
 ؛واالبتكار

تعزيزها و  تنظيمية مالئمة للغرضثقافة احلد من املخاطر: تعريف  -
 ؛وتنفيذها

 .بشكل استباعي إشراك أصحاب المصلحةنقل املخاطر:  -
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 استراتيجية التخفيف الخطر

 المخاوف المتصلة بالثقة والطمأنينة 4
خطر تزايد املخاوف املتصلة بالثقة اليت يعرب عنها األعضاء  -

 وأصحاب املصلحة 
 خطر تزايد املخاوف بشأن الثقة لدى األعضاء -

مجي  اد اسرتش - اعتماد قيم مشتركة وتنفيذهاتفادي املخاطر:  -
 ؛التدابري بالقيم املعتمدة

وأصحاب املصلحة اآلخرين،  التفاعل مع األعضاءاحلد من املخاطر:  -
ادرات تعزيز المسؤولية عن المب، االلتزام بالقيم ،تحسين التواصل

 .االستراتيجية
 ةمالئم غيرداخلية  هياكل وأدوات ومنهجية وعمليات 5
 الة    فع   واألدوات غري كافية وغريخطر أن تصبح اهلياكل واألساليب  -

 جياتوالمنه واألدوات الداخلية اهلياكل حتسني: املخاطر من احلد -
 ؛والعمليات

 ؛إقرار الجودةنقل املخاطر: الشروع يف عمليات من أجل  -
 .                         التواصل داخليا  وخارجيا  احلد من املخاطر: حتسني  -

  التمويل كفاية  عدم 6
 ومصادر الدخل املالية املسامهات اخنفاض خطر -

 ؛أسواق وأطراف فاعلة جديدة حتديد واستكشافاحلد من املخاطر:  -
 ؛       الفع ال التخطيط الماليضمان احلد من املخاطر:  -
 ؛األعضاء استراتيجية إشراكاحلد من املخاطر:  -
 .أهمية أنشطة االتحاداحلد من املخاطر: زيادة  -

 إطار نتائج االتحاد 2
من خالل عدد من األهداف اليت يلزم حتقيقها خالل هذه الفرتة.  2020-2023سيقوم االحتاد بتنفيذ غاياته االسرتاتيجية للفرتة 

إطار ختصصه احملدد من خالل تنفيذ األهداف اخلاصة بالقطاع م  األهداف  الغايات العامة لالحتاد كل يف ويساهم كل عطاع يف
                                                      سيضمن اجمللس تنسيق هذا العمل واإلشراف عليه على حنو فع ال. ت.العامة املشرتكة بني القطاعا
اتب لالحتاد. وتوفر األنشطة وخدمات الدعم يف األمانة العامة واملكاألهداف العامة والغايات االسرتاتيجية تدعم العوامل التمكينية 

 هذه العوامل التمكينية من أجل عمل القطاعات واالحتاد ككل.

 

 والرسالةالرؤية 

 الغايات/المقاصد االستراتيجية

 األهداف/النتائج

 النواتج

 األنشطة

 المدخالت

الية
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ا
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 أهداف قطاع االتصاالت الراديوية

• 1.R ( ات/املدار الطيفاستخدام لوائح تنظيم وإدارة) :الوعت                                                   االستجابة بطريقة رشيدة وعادلة وفع الة واعتصادية ويف
 املناسب ملتطلبات أعضاء االحتاد من موارد طيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية م  تفادي التداخل الضار

• 2.R )ألداء والنوعية والقدرة العامل وحتسني ا التشغيل البيين يفضمان التوصيلية وإمكانية : )معايري االتصاالت الراديوية
جمال  الوعت املناسب وحتقيق مردودية األنظمة بشكل عام يف على حتمل تكاليف اخلدمة وتقدمي اخلدمة يف

 ذلك من خالل وض  املعايري الدولية ، مبا يفاالتصاالت الراديوية

• 3.R (تبادل املعارف نشر املعلومات) :صاالت الراديويةجمال االت تساب وتقاسم املعارف والدراية الفنية يفتشجي  اك 

 أهداف قطاع تقييس االتصاالت
• 1.T )معايري دولية غري متييزية"(.                            وي ؤيد بشدة استبقاء املصطلح " [2]غري متييزيةوض  معايري دولية : )وض  املعايري 

ني أداء املعدات البيين وحتس الوعت املناسب، وتعزيز عابلية التشغيل )توصيات عطاع تقييس االتصاالت( يف
 والتطبيقات والشبكات واخلدمات

• 2.T )حتديد معايري دولية                                                       تشجي  املشاركة الفع الة لألعضاء وخاصة البلدان النامية يف: )سد الفجوة يف جمال التقييس
 )توصيات عطاع تقييس االتصاالت( بغية سد الفجوة التقييسية مادهاواعت [متييزية غري]

• 3.T )ضمان كفاءة توزي  وإدارة موارد الرتعيم والتسمية والعنونة وتعرف اهلوية لالتصاالت الدولية : )موارد االتصاالت
                                           وفقا  لتوصيات عطاع تقييس االتصاالت وإجراءاته

• 4.T )عطاع  ة يفجمال أنشطة التقييس اجلاري قاسم املعارف والدراية الفنية يفتشجي  اكتساب وت: )تبادل املعارف
 االتصاالت تقييس

• 5.T )واملنظمات  ليمية والوطنيةواإلع وسي  التعاون وتيسريه م  هيئات التقييس الدولية: ت)التعاون م  هيئات التقييس
 لالتصاالت اإلعليمية

 أهداف قطاع تنمية االتصاالت
• 1.D )التنسيق: تعزيز التعاون الدويل واالتفاق بشأن مسائل تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات : )التنسيق

 واالتصاالت
• 2.D ()آمنة بنية حتتية حديثة و : بنية حتتية حديثة وآمنة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

الثقة واألمن  التحتية واخلدمات مبا يف ذلك بناءلالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: تعزيز تنمية البنية 
 واالتصاالت استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات يف

• 3.D )ولوجيا بيئة متكينية: تعزيز بيئة تنظيمية وسياساتية مؤاتية للتنمية املستدامة لالتصاالت/تكن: )بيئة متكينية
 واالتصاالت املعلومات

• 4.D )االتصاالتو  تم  رعمي شامل: دعم تطوير واستخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلوماتجم: )جمتم  رعمي شامل 
                                                                                 وتطبيقاهتا لتمكني األشخاص واجملتمعات حتقيقا  للتنمية االجتماعية واالعتصادية ومحاية البيئة

 األهداف المشتركة بين القطاعات
• 1.I (التعاون )املعلومات التكنولوجي اإليكولوجي النظام يف املصلحة أصحاب مجي  بني األوثق التعاون تعزيز 

 املستدامة التنمية أهداف حتقيق أجل من واالتصاالت

                                                           
 2014ملؤمتر املندوبني املفوضني لعام  64اإلشارة إىل القرار  2
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• 2.I ( تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/االجتاهات الناشئة يف جمال )الناشئة اهاتاالجت حتديد تعزيز 
  صاالتواالت املعلومات تكنولوجيابيئة االتصاالت/ يفوإدراكها وحتليلها 

• 3.I ( تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/إمكانية النفاذ إىل )اإلعاعة ويذ األشخاص نفاذ إمكانية تعزيز 
 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل احملددة االحتياجات وذوي

• 4.I (املساواة بني اجلنسني  )]أجل  املعلومات واالتصاالت من تكنولوجيااالتصاالت/ ماتعزيز استخد]واإلنصاف
 والفتيات حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

• 5.I )احلد من البصمة البيئية النامجة عن عطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )االستدامة البيئية 
• 6.I  امة واألكثر شفافية بني األمانة الع)احلد من التداخالت( احلد من جماالت التداخل وتعزيز التنسيق األوثق

 وعطاعات االحتاد م  مراعاة اعتمادات ميزانية االحتاد

 3الربط بين أهداف االتحاد والغايات االستراتيجية. 3الجدول 
 

 :1 الغاية
 النمو

 :2 الغاية
 الشمول

 :3 الغاية
 االستدامة

 :4 الغاية
 االبتكار

: 5 الغاية
 الشراكة

اف
هد

األ
 

      االتصاالت الراديويةأهداف قطاع 

1.R  ات/املدار استخدام الطيفلوائح تنظيم وإدارة      

2.R معايري االتصاالت الراديوية      

3.R تبادل املعارف نشر املعلومات      

      أهداف قطاع تقييس االتصاالت

1.T وض  املعايري      

2.T جمال التقييس سد الفجوة يف      

3.T موارد االتصاالت      

4.T تبادل املعارف      

5.T التعاون م  هيئات التقييس      

      أهداف قطاع تنمية االتصاالت

1.D التنسيق      

2.D بنية حتتية حديثة وآمنة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      

3.D بيئة متكينية      

4.D جمتم  رعمي شامل      

      األهداف المشتركة بين القطاعات

1.I التعاون      

2.I  تتكنولوجيا املعلومات واالتصاالاالتصاالت/االجتاهات الناشئة يف جمال      

3.I املعلومات واالتصاالتتكنولوجيا االتصاالت/ إمكانية النفاذ إىل      

                                                           
 توضح األطر والعالمات الروابط األولية والثانوية بالغايات 3
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 :1 الغاية

 النمو
 :2 الغاية

 الشمول
 :3 الغاية

 االستدامة
 :4 الغاية

 االبتكار
: 5 الغاية

 الشراكة
4.I ]املساواة بني اجلنسني ]واإلنصاف      

5.I االستدامة البيئية      

 6.I احلد من التداخالت      

 األهداف والنتائج والنواتج/العوامل التمكينية 1.2
 ونتائجه ونواتجه : أهداف قطاع االتصاالت الراديوية4الجدول 

1.R (لوائح استخدام الطيف )اد من الوقت المناسب لمتطلبات أعضاء االتح                                                   االستجابة بطريقة رشيدة وعادلة وفع الة واقتصادية وفي
 موارد طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية مع تفادي التداخل الضار

 النواتج النتائج

-1.Rضية ت أر أ: زيادة عدد البلدان اليت لديها شبكات ساتلية وحمطا
 (MIFR)السجل األساسي الدويل للرتددات  مسجلة يف

-1.R ب: زيادة عدد البلدان اليت لديها ختصيصات تردد خلدمات
 السجل األساسي الدويل للرتددات لألرض مسجلة يف

-1.Rاألساسي لالسج يف ةل    سج  امل لتخصيصاتج: زيادة النسبة املئوية ل 
 م  نتائج إجيابية للرتددات الدويل
-1.R د: زيادة النسبة املئوية للبلدان اليت استكملت عملية االنتقال إىل

 اإلذاعة التلفزيونية الرعمية لألرض
-1.Rزيادة النسبة املئوية للطيف املخصص للشبكات الساتلية ه :

 التداخالت الضارة واخلايل من
-1.R و: زيادة النسبة املئوية من التخصيصات خلدمات األرض املسجلة
 ألساسي واخلالية من التداخالت الضارةالسجل ا يف

1-1.R: الوثائق اخلتامية للمؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية وحتديث
 الراديو لوائح

2-1.R: الوثائق اخلتامية للمؤمترات اإلعليمية لالتصاالت الراديوية
 اإلعليمية  واالتفاعات

3-1.R:الراديو لوائح للجنة األخرى والقرارات اإلجرائية القواعد (RRB)  
4-1.R :ةواألنشط الفضائية اخلدمات عن التبليغ بطاعات نشر 
 الصلة ذات األخرى
5-1.R :ىاألخر  واألنشطة األرض خدمات عن التبليغ بطاعات نشر 
 الصلة ذات
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2.R (توفير التوصيلية وإمكانية التشغيل البيني فيمعايير االتصاالت الراديوية )  لقدرة على تحمل والنوعية واالعالم وتحسين األداء
ذلك  في ما، بمجال االتصاالت الراديوية الوقت المناسب وتحقيق مردودية األنظمة بشكل عام في تكاليف الخدمة وتقديم الخدمة في

 من خالل وضع المعايير الدولية
 النواتج النتائج

2.R- ذلك  يف مباواستخدامه أ: زيادة النفاذ إىل النطاق العريض املتنقل
 (IMT)نطاعات الرتدد احملددة لالتصاالت املتنقلة الدولية  يف

-2.Rأسعار النطاق العريض املتنقل كنسبة من الدخل  ب: خفض سلة
 للفرد (GNI) القومي اإلمجايل

-2.R ج: زيادة عدد الوصالت الثابتة وزيادة مقدار احلركة املتداولة عرب
 (Tbit/s) اخلدمة الثابتة

-2.Rدة عدد األسر اليت لديها استقبال للتلفزيون الرعمي لألرضد: زيا 
-2.Rنطاق بعرض) الساتلية املستجيبات املرسالت عددزيادة : ه 
. (Tbit/s) املقابلة والسعة العاملةيف االتصاالت الساتلية ( MHz 36 مكافئ
 لديها اليت األسر وعدد (VSAT)      جدا   الصغرية الفتحات ذات املطاريف عدد

  الساتلي للتلفزيون استقبال

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

-2.Rالعاملة األرض استكشافذات محوالت  سواتلال عددزيادة : ز 
 يتم ليتا البيانات وحجم واستبانتها املرسلة الصور من املقابلة والكمية
 (Tbytes) تنزيلها

1-2.R :عرارات مجعية االتصاالت الراديوية، القرارات ITU-R 

2-2.R :ذلك تقرير  يف توصيات وتقارير عطاع االتصاالت الراديوية )مبا
 االجتماع التحضريي للمؤمتر( والكتيبات

3-2.R :املشورة من الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية 

 

3.R مجال االتصاالت الراديوية )نشر المعلومات( تشجيع اكتساب وتقاسم المعارف والدراية الفنية في 
 النواتج النتائج

-3.R أ: زيادة املعارف والدراية الفنية بشأن لوائح الراديو والقواعد
اإلجرائية واالتفاعات اإلعليمية والتوصيات وأفضل املمارسات املتعلقة 

 باستعمال الطيف
-3.Rأنشطة عطاع االتصاالت الراديوية )بوسائل  ب: زيادة املشاركة يف

                                                   منها املشاركة عن ب عد( وخاصة مشاركة البلدان النامية

1-3.Rمنشورات عطاع االتصاالت الراديوية : 
2-3.R تقدمي املساعدة إىل األعضاء، خاصة  البلدان النامية وأعل :                                                     

              البلدان منوا  
3-3.Rجمال أنشطة التنمية : االتصال/الدعم يف 
4-3.Rحلقات دراسية وورش عمل وفعاليات أخرى : 

 العوامل التمكينية لقطاع االتصاالت الراديوية .5الجدول 
 هدف مدعوم 

 )أهداف مدعومة(
 النتائج مساهمة في نتائج القطاع أنشطة مكتب االتصاالت الراديوية

1.R  كفاءة معاجلة بطاعات التبليغ عن
 ختصيصات الرتدد

زيادة اليقني بشأن ختطيط شبكات 
 جديدة لالتصاالت الراديوية

 اخنفاض وعت املعاجلة لنشر بطاعات التبليغ
ضمن احلدود الزمنية وعت املعاجلة 

 التنظيمية

1.R ،2.R ،3.R تطوير وصيانة وحتسني برجميات القطاع 
 وعواعد بياناته وأدواته املتاحة على اخلط
ة أنشطة تقنية وتنظيمية وإدارية ولوجستي

                                   وأنشطة التواصل دعما  ألهداف القطاع 

زيادة االعتمادية والكفاءة 
 ووالشفافية يف تطبيق لوائح الرادي

برجميات وعواعد بيانات وأدوات على اخلط 
 جديدة وحمسنة للقطاع 

 القطاع لدعم أهداف هذا القطاع                                   تقدمي فع ال ويف الوعت املناسب لنواتج 
مسامهات مكتب االتصاالت الراديوية 

 اجتماعات القطاع ومؤمتراته وأحداثه  يف
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 أهداف قطاع تقييس االتصاالت ونتائجه ونواتجه. 6الجدول 

1.T  وضع المعايير( وضع معايير دولية ]غير تمييزية[ )توصيات قطاع تقييس االتصاالت( لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت(
 البيني وتحسين أداء المعدات والشبكات والخدمات والتطبيقات الوقت المناسب، وتعزيز قابلية التشغيل في

 النواتج النتائج
1.T- توصيات عطاع تقييس االتصاالتأ: زيادة استعمال 
1.T-ب: حتسني االمتثال لتوصيات عطاع تقييس االتصاالت 
1.T- :ديدةجمال التكنولوجيات واخلدمات اجل حتسني املعايري يفج 

1.T-1عرارات وتوصيات وآراء اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت : (WTSA) 

1.T-2تعاملية لتقييس االتصاال: االجتماعات التشاورية اإلعليمية للجمعية ال 
1.T-3املشورة والقرارات الصادرة عن الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت : (TSAG) 

1.T-4 توصيات عطاع تقييس االتصاالت والنتائج ذات الصلة للجان دراسات :
 عطاع تقييس االتصاالت

1.T-5املساعدة والتعاون لقطاع تقييس االتصاالت بوجه عام : 
1.T-6 :عاعدة بيانات املطابقة 
1.T-74: مراكز االختبار واألحداث املتصلة بقابلية التشغيل البيين 
1.T-8تطوير جمموعات االختبار : 

 

2.T (تشجيع المشاركة الفع الة لألعضاء وخاصة البلدان النامية فيسد الفجوة في مجال التقييس )                                                          ولية تحديد واعتماد معايير د
 قطاع تقييس االتصاالت( لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بغية سد الفجوة التقييسية)توصيات تمييزية[  ]غير
 النواتج النتائج

2.T- :عملية التقييس داخل عطاع تقييس  زيادة املشاركة يفأ
ذلك حضور االجتماعات وتقدمي املسامهات  يف االتصاالت، مبا

االجتماعات/ورش العمل، وشغل املناصب القيادية واستضافة 
 سيما مشاركة البلدان النامية ال

2.T-ذلك  ب: زيادة أعضاء عطاع تقييس االتصاالت مبا يف
 األكادميية واهليئات أعضاء القطاع واملنتسبون

2.T-1 للجان الدراسات(                                                                      : سد الفجوة التقييسية )مثل املشاركة عن ب عد واملنح وإنشاء أفرعة إعليمية 
2.T-2 ذلك أنشطة تدريبية مقدمة عرب شبكة  وحلقات دراسية مبا يف: ورش عمل

                                                                       اإلنرتنت أو خارجها، الستكمال العمل على بناء القدرات لسد  الفجوة التقييسية
2.T-3التوعية والرتويج : 

 

3.T (موارد االتصاالت) وصيات قطاع                         لالتصاالت الدولية وفقا  لت ضمان كفاءة توزيع وإدارة موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتعرف الهوية
 تقييس االتصاالت وإجراءاته

 النواتج النتائج
3.T-ة أ: التوزي  الفوري والدعيق ملوارد الرتعيم والتسمية والعنون

وتعرف اهلوية لالتصاالت الدولية على النحو احملدد 
 التوصيات ذات الصلة يف

3.T-1 ذات الصلة: عواعد بيانات مكتب تقييس االتصاالت 
3.T-2 توزي  وإدارة موارد الرتعيم والتسمية والعنونة وتعرف اهلوية لالتصاالت الدولية :

                                          طبقا  لتوصيات وإجراءات عطاع تقييس االتصاالت

 

4.T االتمجال أنشطة التقييس الجارية في قطاع تقييس االتص )تبادل المعارف( تشجيع اكتساب وتقاسم المعارف والدراية الفنية في 
 النواتج النتائج

4.T-زيادة املعارف مبعايري عطاع تقييس االتصاالت وبأفضل أ :
 املعايري تنفيذ هذه املمارسات يف

4.T- :ت التقييس داخل عطاع تقييس االتصاالأنشطة  زيادة املشاركة يفب
 وزيادة الوعي بأمهية معايري عطاع تقييس االتصاالت

4.T-:زيادة إبراز أنشطة عطاع تقييس االتصاالت ج 

4.T-1منشورات عطاع تقييس االتصاالت : 
4.T-2منشورات عواعد البيانات : 
4.T-3التوعية والرتويج : 
4.T-4النشرة التشغيلية لالحتاد : 

                                                           
                                                               ]سي ضاف توضيح خبصوص العمل يف عطاعي تقييس االتصاالت وتنمية االتصاالت[ 4
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5.T (توسيع التعاون وتيسيره مع هيئات التقييس الدوليةالتعاون مع هيئات التقييس ) مات اإلقليمية لالتصاالتوالمنظ واإلقليمية والوطنية 
 النواتج النتائج

5.T-أ: زيادة التواصل م  املنظمات األخرى املعنية بوض  املعايري 
5.T-ب: خفض عدد املعايري املتضاربة 
5.T- مذكرات التفاهم/اتفاعات التعاون م  املنظمات ج: زيادة عدد

 األخرى
5.T- د: زيادة عدد املنظمات املؤهلة مبوجب التوصياتA.4 T-ITU  
 A.6 T-ITUو A.5 T-ITUو

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

5.T-1 : مذكرات التفاهم(MoU) واتفاعات التعاون 
5.T-2 املنظمات املؤهلة مبوجب التوصيات : 
A.4 T-ITU وA.5 T-ITU وA.6 T-ITU 
5.T-3ورش العمل/األحداث املنظمة بشكل مشرتك : 

 العوامل التمكينية لقطاع تقييس االتصاالت. 7الجدول 
هدف مدعوم 

)أهداف 
مدعومة( 

 للقطاع 

 النتائج مساهمة في نتائج القطاع أنشطة مكتب تقييس االتصاالت

1.T -  تقدمي الوثائق على حنو فع ال ويف الوعت املناسب                                          
)عرارات اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت 

وتوصياهتا وآرائها وتوصيات عطاع تقييس االتصاالت 
 والوثائق املتصلة بلجان الدراسات والتقارير(

 دعم األمانة وتنظيم االجتماعات ودعمها اللوجسيت -
 اخلدمات االستشارية -
وخدمات خدمات أساليب العمل اإللكرتونية  -

 ملكتب تقييس االتصاالتاملعلومات 
 تشغيل وصيانة عواعد بيانات املطابقة وعابلية التشغيل -

البيين؛ الدعم اللوجسيت ألحداث عابلية التشغيل 
 البيين/االختبار، منصات االختبار

زيادة جودة توصيات  -
 عطاع تقييس االتصاالت 

 الوعت ة يفمعلومات حمدث -
املناسب لفائدة املندوبني 

 وجمتم  املعايري

2.T -  بشأن سد الفجوة تنظيم دورات تدريب عملي
دعم مايل للمنح؛ دعم لوجسيت ؛ التقييسية

 للمجموعات اإلعليمية
 تنظيم ورش العمل -
 اإلعالنات )مدونة االحتاد، أنشطة تروجيية( -
باألعضاء إدارة حساب أعضاء القطاع، االحتفاظ  -

 احلاليني واستقطاب استباعي ألعضاء جدد

زيادة أعضاء القطاع  -
واملشاركة يف عملية 

 التقييس

                          املشاركة الفع الة للمندوبني  -
واملنظمات اليت شاركت 

أنشطة القطاع بشكل  يف
سليب حىت اآلن أو اليت 

                   تشارك فيها إطالعا   مل

3.T -  التسمية والعنونة و معاجلة ونشر تطبيقات/موارد الرتعيم
 وتعرف اهلوية

التوعيت املناسب والدعة  -
 يف توزي  املوارد

تيسر معلومات الرتعيم  -
                   الوعت املناسب يسه ل  يف

 إدارة الشبكات
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4.T - خدمات منشورات القطاع 
 تطوير عواعد بيانات القطاع وصيانتها -
خدمة التواصل والرتويج )مدونة االحتاد، وسائل  -

 التواصل االجتماعي، الويب( 
 كبار مسؤويلتنظيم ورش العمل، اجتماعات فريق   -

التكنولوجيا، حدث كاليدوسكوب، جلسات 
تليكوم االحتاد، القمة العاملية جملتم  املعلومات،  يف
 إىل ذلك وما

زيادة املعرفة والوعي بشأن  -
معايري القطاع، زيادة 

املشاركة يف أنشطة القطاع 
 عقطا الإبراز أنشطة وزيادة 

وعت ال تيسر املنشورات يف -
املناسب )الوثائق؛ عواعد 

البيانات( وسهولة 
استعمال اخلدمات يعزز 

 جتربة املندوبني

5.T -  حتديث مذكرات التفاهم وصيانتها؛ إعداد مذكرات
 تفاهم جديدة

 A.4                                           صيانة وإدارة عاعدة البيانات وفقا  للتوصيات  -
 A.6و A.5و

دعم لوجسيت لورش العمل واألحداث املنظمة  -
 مشرتك بشكل

خدمات الدعم ألنشطة التعاون املختلفة )هيئة  -
التعاون العاملي بشأن املعايري، التعاون يف جمال 

، يةالذكمعايري االتصاالت ألنظمة النقل املعايري، 
تم  ، القمة العاملية جململبادرة العاملية للشمول املايلا

مبادرة "متحدون من أجل مدن ذكية املعلومات، 
 ...(  مستدامة

زيادة التعاون م   -
 املنظمات األخرى

أنشطة التعاون عد تتيح  -
 عملال جتنب االزدواجية يف

 ونتائجه ونواتجه أهداف قطاع تنمية االتصاالت. 8الجدول 

1.D التنسيق( تعزيز التعاون الدولي بشأن مسائل تنمية االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت( 
 5النواتج النتائج
-1.D :تعزيز استعراض مشروع مسامهة عطاع تنمية االتصاالت يف أ

مشروع اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد، وإعالن املؤمتر العاملي لتنمية 
وخطة عمل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ، (WTDC) االتصاالت

 الشأن وزيادة مستوى االتفاق هبذا
-1.D :تقييم تنفيذ خطة العمل وتنفيذ خطة عمل القمة العاملية جملتم  ب

 املعلومات
-1.D :اد بشأن أعضاء االحت                                       تعزيز تقاس م املعارف واحلوار والشراكة بنيج

 واالتصاالتعضايا االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
-1.D :نمية تعزيز جتهيز وتنفيذ املشاري  واملبادرات اإلعليمية املتعلقة بتد

 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
-1.Dتكنولوجيا برامج االتصاالت على التعاون يفإبرام االتفاعات تيسري : ه/

أصحاب و املعلومات واالتصاالت بني الدول األعضاء، وبني الدول األعضاء 
املصلحة اآلخرين يف النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

                                             بناء  على طلب من الدول املعنية األعضاء يف االحتاد

1-1.D :املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (WTDC) والتقرير النهائي ،
 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

2-1.D :عليميةاالجتماعات التحضريية اإل (RPM) والتقارير النهائية ،
 لالجتماعات التحضريية اإلعليمية

3-1.D :الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت (TDAG) وتقارير الفريق ،
االستشاري لتنمية االتصاالت إىل مدير مكتب تنمية االتصاالت 

 (WTDC) العاملي لتنمية االتصاالت واملؤمتر
4-1.D : ،الدراسات توجيهية وتوصيات وتقارير جلان ومبادئجلان الدراسات 
5-1.D :ميةذلك منتديات التنمية اإلعلي يف منصات للتنسيق اإلعليمي مبا (RDF) 
6-1.D : تنفيذ مشاري  وخدمات لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات

 واالتصاالت متعلقة باملبادرات اإلعليمية

 

                                                           
                                                                                                                 يف سياق نواتج مسامهة عطاع تنمية االتصاالت يف اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد، ي قصد بعبارة "منتجات وخدمات" األنشطة اليت تندرج ضمن  5

                                                                     من دستور االحتاد، ي ذكر من بينها بناء القدرات ونشر خربات االحتاد ومعارفه. 21والية عطاع تنمية االتصاالت حبسب تعريف املادة 
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2.D ( تعزيز بيئة تمكينية مؤاتية لتنمية تكنولوجيلالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبنية تحتية حديثة وآمنة ) ا المعلومات
الفجوة  ذلك سد يف واالتصاالت وتعزيز تنمية شبكات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتطبيقات والخدمات المناسبة، بما

 التقييسية
 النواتج النتائج
-2.D :حتسني عدرة أعضاء االحتاد على إتاحة بنية حتتية وخدمات متينة أ

 .لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
-2.D :تعزيز عدرة الدول األعضاء على القيام بفعالية بتبادل ب

املعلومات والتوصل إىل حلول والتصدي للتهديدات اليت يتعرض هلا 
ذلك  ا يفتيجيات والقدرات، مباألمن السيرباين وتطوير وتنفيذ االسرتا

بناء القدرات، وتشجي  التعاون على املستويات الوطنية واإلعليمية 
والدولية من أجل تعزيز املشاركة فيما بني الدول األعضاء واجلهات 

 الفاعلة ذات الصلة.
-2.D :تعزيز عدرة الدول األعضاء على استخدام االتصاالت/تكنولوجيا ج

من أجل احلد من خماطر الكوارث وإدارهتا ومن املعلومات واالتصاالت 
ن الدويل التعاو  أجل ضمان تيسر االتصاالت يف حاالت الطوارئ وتيسري

 هذا اجملال. يف

1-2.D : منتجات وخدمات بشأن البنية التحتية واخلدمات اخلاصة
سلكي والنطاق العريض الال باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وصيلية الدولية، النائية، وحتسني التاملناطق ل املناطق الريفية و والثابت وتوصي
 ،وسد الفجوة الرعمية يف جمال التقييس، واملطابقة وإمكانية التشغيل البيين

لى وإدارة موارد االتصاالت بفعالية وكفاءة واستعماهلا عوإدارة الطيف ومراعبته 
راسات ذاعة الرعمية مثل الدالوجه األمثل ضمن والية االحتاد واالنتقال إىل اإل

 التقييمية واملنشورات وورش العمل واملبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات.
2-2.D : استخدام  بناء الثقة واألمن يفمن أجل منتجات وخدمات

ملنشورات، التقارير وا مثل ،االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 .والعامليةواملسامهة يف تنفيذ املبادرات الوطنية 

3-2.D:  منتجات وخدمات بشأن احلد من خماطر الكوارث وإدارهتا
وبشأن االتصاالت يف حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة 
لتمكني الدول األعضاء من التصدي جلمي  مراحل إدارة الكوارث، مثل 

 اإلنذار املبكر واالستجابة واإلغاثة واستعادة شبكات االتصاالت.
 

3.D المناسبة استعمال االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ونشر التطبيقات والخدمات )بيئة تمكينية( تعزيز الثقة واألمن في 
 النواتج النتائج
-3.D :تعزيز عدرة الدول األعضاء على حتسني سياساهتا العامة وأطرها أ

علومات االتصاالت/تكنولوجيا املالقانونية والتنظيمية املؤاتية لتنمية 
 واالتصاالت.

-3.D :تعزيز عدرة الدول األعضاء على إنتاج إحصاءات ب
ودة وعابلة عالية اجلتكون لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

                                                          للمقارنة دوليا  جتسد التطورات واالجتاهات يف االتصاالت/تكنولوجيا 
 .معايري ومنهجيات متفق عليها                              املعلومات واالتصاالت استنادا  إىل 

-3.D :حتسني القدرات البشرية واملؤسسية ألعضاء االحتاد من أجل ج
 .االستفادة من كامل إمكانات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

-3.D :تعزيز عدرات أعضاء االحتاد من أجل إدراج االبتكار يف جمال د
طنية واالتصاالت يف برامج التنمية الو االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

ووض  اسرتاتيجيات لتعزيز مبادرات االبتكار بطرق شىت منها الشراكات 
  العامة واخلاصة والشراكات بني القطاعني العام واخلاص.

1-3.D : منتجات وخدمات بشأن السياسات العامة واللوائح التنظيمية
نسيق تصاالت من أجل تاخلاصة باالتصاالت/ تكنولوجيا املعلومات واال

 من عبيل الدراسات التقييمية، واملنشورات األخرى، ومتاسك دويل أفضل
 .واملنصات األخرى لتبادل املعلومات

2-3.D : منتجات وخدمات بشأن إحصاءات االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وحتليل بياناهتا من عبيل التقارير البحثية ومج  

نسيقها ونشرها، وت                                     عالية اجلودة القابلة للمقارنة دوليا   يةالبيانات اإلحصائ
 .ومنتديات النقاش

3-3.D :ة، وتنمية املهارات البشري منتجات وخدمات بشأن بناء القدرات
ة                                                                  من بينها املنصات اإللكرتونية، والربامج التدريبية عن ب عد واحلضورية بغي

قودة م  مراعاة الشراكات املعتعزيز املهارات العملية، واملواد املتبادلة، م  
أصحاب املصلحة املعنيني بالتعليم يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا 

 .املعلومات واالتصاالت
4-3.D :جمال االتصاالت/ منتجات وخدمات بشأن االبتكار يف 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من عبيل تبادل املعلومات واملساعدة، 
نامج وطين لالبتكار، وآليات لعقد عند الطلب، بشأن إعداد بر 

الشراكات، ووض  املشاري ، والدراسات وسياسات االبتكار يف جمال 
 .االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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4.D  )دعم تطوير واستخدام االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها لتمكين األشخاص والمجتمعات )مجتمع رقمي شامل
                                                   تحقيقا  للتنمية االجتماعية واالقتصادية وحماية البيئة

 النواتج النتائج
-4.D :حتسني النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أ

والدول اجلزرية الصغرية  (LDC)                               واستخدامها يف أعل البلدان منوا  
والبلدان اليت متر  (LLDC) والبلدان النامية غري الساحلية (SIDS) النامية

 .اعتصاداهتا مبرحلة انتقالية
-4.D :حتسني عدرة أعضاء االحتاد على دف  عجلة التنمية االعتصادية ب

واالجتماعية من خالل االستفادة من التكنولوجيات اجلديدة وتطبيقات 
 .وخدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا

-4.D :سياساتو  اسرتاتيجيات تطوير على االحتاد أعضاء عدرة تعزيزج 
 النساء نيبتمك يتعلق فيما سيما ال الرعمي الشمول لتحقيق وممارسات
 ذوي األشخاص من وغريهم اإلعاعة ذوي واألشخاص والفتيات

 .احملددة االحتياجات
-4.D :حلولو  اسرتاتيجيات تطوير على االحتاد أعضاء عدرة تعزيزد 

 تغري م  فالتكي إىل ترمي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت
 .املتجددةالطاعة /للبيئة املراعية الطاعة استخدامو  وطأته من والتخفيف املناخ

1-4.D : منتجات وخدمات بشأن تقدمي مساعدات مركزة ألعل البلدان
البلدان و                                                                منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية 
كاليف اليت متر اعتصاداهتا مبرحلة انتقالية لتعزيز التيسر والقدرة على حتمل ت

 .االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
2-4.D : منتجات وخدمات بشأن سياسات االتصاالت/تكنولوجيا

املعلومات واالتصاالت اليت تدعم االعتصاد الرعمي وتطبيقات تكنولوجيا 
التصاالت والتكنولوجيات اجلديدة، مثل تبادل املعلومات املعلومات وا

 وسبل الدعم الرامية إىل نشرها والدراسات التقييمية وجمموعات األدوات
3-4.D :تكنولوجياسياسات االتصاالت/ بشأن وخدمات منتجات 

جيا اليت تدعم االعتصاد الرعمي وتطبيقات تكنولو  واالتصاالت املعلومات
ت والتكنولوجيات اجلديدة، مثل تبادل املعلومات املعلومات واالتصاال

 األدوات. وسبل الدعم الرامية إىل نشرها والدراسات التقييمية وجمموعات
4-4.D : منتجات وخدمات بشأن الشمول الرعمي للنساء والفتيات

واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة )كبار السن والشباب واألطفال 
ة اسرتاتيجيات وسياسات وممارسات زيادوالسكان األصلني وغريهم( مثل 

الوعي بالشمول الرعمي وجمموعات أدوات تنمية املهارات الرعمية ومبادئ 
 توجيهية ومنتديات نقاش لتبادل املمارسات واالسرتاتيجيات.

 العوامل التمكينية لقطاع تنمية االتصاالت. 9الجدول 
هدف مدعوم 

)أهداف 
 مدعومة(

 النتائج مساهمة في نتائج القطاع االتصاالتأنشطة قطاع تنمية 

1.D ،2.D ،
3.D ،4.D 

وض  وتنفيذ اسرتاتيجيات  1
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات                    فع الة يف جمال تنمية 

واالتصاالت من أجل حتقيق 
خطوط القمة العاملية جملتم  
املعلومات وأهداف التنمية 

، مبا يف ذلك (SDG) املستدامة
 والرتويجأنشطة االتصال 

زيادة فهم وتبادل أهداف  -
 القطاع ونواجته

زيادة تقدمي توجيهات بشأن  -
 أنشطة القطاع

زيادة الوضوح يف برنامج  -
 األنشطة

تقدم عابل للقياس حنو حتقيق خطوط عمل  -
 القمة وأهداف التنمية املستدامة

زيادة مستوى التعاون الدويل يف جمال تنمية  -
 املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/تكنولوجيا 

زيادة مستوى رضا الدول األعضاء عن  -
اخلدمات واملنتجات اليت يقدمها مكتب تنمية 

 االتصاالت

كفاءة إدارة ودعم أنشطة  2
تنمية االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت من خالل 
التنسيق والتعاون بني إدارة 

اخلدمات والشؤون املالية وامليزانية، 
تنظيم األحداث ودعم دعم 

 تكنولوجيا املعلومات

تنظيم مواعيد األحداث  -
 بشكل واضح ومنسق

ما يلزم من دعم مايل توفري  -
ودعم يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات والقوى العاملة يف 
 حدود املوارد املتاحة

 توفري دعم موثوق لألحداث -

تعزيز التنسيق والتعاون يف تنظيم األحداث  -
 األنشطةوتنفيذ 

 كفاءة استخدام املوارد املالية -
تنظيم األحداث يف الوعت املناسب وعلى  -

      فع ال حنو
جودة وتنسيق إعداد التقارير اليت يقدمها  زيادة -

 مكتب تنمية االتصاالت إىل الدول األعضاء
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كفاءة تنظيم ودعم األنشطة  3
املتعلقة بالبنية التحتية 
مات املعلو لالتصاالت/تكنولوجيا 

واالتصاالت، وتطبيقات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 واألمن السيرباين

حتديد أولويات الدول  -
 األعضاء واحتياجاهتا

تطوير املنتجات واخلدمات  -
ذات الصلة وتقدميها 

الوعت املناسب  يف
 للمستعملني النهائيني

أصحاب املصلحة ذوي                       املشاركة الفع الة جلمي   -
تطوير وتقدمي  الصلة يف

املنتجات واخلدمات إىل 
 الدول األعضاء

 زيادة جودة وتعزيز إمكانية احلصول على -
املنتجات واخلدمات واخلربة اليت يطورها 
املكتب ويقدمها يف جمال البنية التحتية 

لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 يرباينواألمن الس
 زيادة مستوى رضا الدول األعضاء -
حتسينات ملموسة يف خدمة الدول األعضاء  -

لالحتاد نتيجة ألنشطة مكتب تنمية 
االتصاالت يف جمال البنية التحتية 
لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات 
 واالتصاالت، واألمن السيرباين

التصاالت/تكنولوجيا املعلومات تعزيز دور ا -
واالتصاالت يف جمال التنمية االجتماعية 

 واالعتصادية للدول األعضاء
كفاءة تنظيم ودعم األنشطة  4

املتعلقة بإدارة املشاري  واملعرفة من 
خالل بناء القدرات، دعم 
املشاري  وبيانات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت 
وإحصاءاهتا ودعم االتصاالت 

 حالة الطوارئ يف

حتديد أولويات الدول  -
 األعضاء واحتياجاهتا

تطوير املنتجات واخلدمات  -
ذات الصلة وتقدميها 

الوعت املناسب  يف
 للمستعملني النهائيني

أصحاب املصلحة ذوي                       املشاركة الفع الة جلمي   -
الصلة يف تطوير وتقدمي 
املنتجات واخلدمات إىل 

 الدول األعضاء

 املنتجات وإمكانية احلصول علىزيادة جودة  -
واخلدمات واخلربة اليت يطورها املكتب ويقدمها 

 جماالت إدارة املشارع واملعرفة يف
 زيادة مستوى رضا الدول األعضاء -
حتسينات ملموسة يف خدمة الدول األعضاء  -

لالحتاد نتيجة ألنشطة مكتب تنمية 
 االتصاالت يف جماالت إدارة املشاري  واملعرفة

النجاح يف التخفيف من خماطر االتصاالت  -
 حاالت الطوارئ يف

كفاءة تنظيم ودعم أنشطة  5
االبتكار والشراكات من خالل 

إعامة شراكات واالبتكار وخدمات 
  التنسيق للجان الدراسات

حتديد أولويات الدول  -
 األعضاء واحتياجاهتا

تطوير املنتجات واخلدمات  -
ذات الصلة وتقدميها 

الوعت املناسب  يف
 للمستعملني النهائيني

أصحاب املصلحة ذوي                       املشاركة الفع الة جلمي   -
الصلة يف تطوير وتقدمي 
املنتجات واخلدمات إىل 

 الدول األعضاء

 املنتجات زيادة جودة وإمكانية احلصول على -
واخلدمات واخلربة اليت يطورها املكتب ويقدمها 

 رجماالت إعامة الشراكات واالبتكا يف
 زيادة مستوى رضا الدول األعضاء -
مشاركة أوس  ألصحاب املصلحة والشركاء  -

جمال تنمية االتصاالت/تكنولوجيا  يف
 املعلومات واالتصاالت يف البلدان النامية

زيادة مستوى املوارد املقدمة من اجلهات املاحنة  -
لدعم اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء 

ا تكنولوجيسبيل تطوير االتصاالت/ يف
 املعلومات واالتصاالت لديها

كفاءة تقدمي وتنسيق األنشطة  6
يف جمال تنمية 

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت من خالل أنشطة 

 املكاتب اإلعليمية ومكاتب املناطق

زيادة التوعية اليت يقوم هبا  -
االحتاد يف خمتلف األعاليم 

 واملناطق يف العامل

وفعالية تقدمي منتجات وخدمات كفاءة  -
ومعلومات وخربة مكتب تنمية االتصاالت 

 واالحتاد إىل الدول األعضاء
زيادة مستوى رضا الدول األعضاء عن  -

اخلدمات واملنتجات اليت يقدمها مكتب تنمية 
 االتصاالت
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 األهداف المشتركة بين القطاعات ونتائجها ونواتجها. 10الجدول 

1.I  )تعزيز التعاون األوثق بين جميع أصحاب المصلحة في النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تحقيق )التعاون
 أهداف التنمية المستدامة

 النواتج النتائج
-1.I :زيادة التعاون بني أصحاب املصلحة املعنينيأ 
-1.Iزيادة التآزر الناتج عن الشراكات: ب 

-1.Iاالعرتاف باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة زيادة : ج
  2030دامة خطة التنمية املستخلطوط العمل املنبثقة عن القمة و  متكينية شاملة

-1.Iتعزيز دعم الشركات الصغرية واملتوسطة العاملة يف جمال د :
التكنولوجيا اليت تقوم بتطوير وتقدمي منتجات وخدمات تكنولوجيا 

 ات واالتصاالتاملعلوم

1-1.I:  مؤمترات عاملية ومنتديات وأحداث ومنابر مشرتكة بني القطاعات
واملنتدى  (WCIT) ملناعشات رفيعة املستوى )مثل املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية

 (WTPF) العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 (كاليدوسكوبو  االحتاد وتليكوم (WSIS) والقمة العاملية جملتم  املعلومات

2-1.I: تبادل املعارف والتواصل والشراكات 

3-1.I:  مذكرات التفاهم(MoU) 

4-1.I:  تقارير ومدخالت أخرى لعمليات األمم املتحدة املشرتكة بني الوكاالت
 واملتعددة األطراف واحلكومية الدولية

5-1.I:  الصغرية واملتوسطة إنشاء خدمات الدعم من أجل الشركات
 العاملة يف جمال التكنولوجيا يف أنشطة االحتاد وأحداثه

2.I (واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت بيئة في الناشئة االتجاهات) الناشئة اهاتاالتج تحديد تعزيز 
  وتحليلها وإدراكها واالتصاالت المعلومات تكنولوجيابيئة االتصاالت/ في

 النواتج النتائج
-2.Iديد االجتاهات الناشئة يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا أ: حت

 اكهاوإدر  املعلومات واالتصاالت يف الوعت املناسب وحتليلها
1-2.I: الصلة تذا االجتاهات بشأن القطاعات بني مشرتكة وتقارير مبادرات 
 ذلك ريوغ واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت جمال يف الناشئة

 مماثلة مبادرات من
2-2.I :االحتاد أخبار جملة 

3-2.Iمنصات لتعزيز االجتاهات اجلديدة : 
3.I (واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا إلى النفاذ إمكانية )إلى لمحددةا االحتياجات وذوي اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ إمكانية تعزيز 

 (واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 النواتج النتائج

-3.I :زيادة تيسر معدات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات أ
 واالتصاالت وخدماهتا وتطبيقاهتا وامتثاهلا ملبادئ التصميم الشامل

-3.I :زيادة إشراك منظمات األشخاص ذوي اإلعاعة وذوي ب
 أعمال االحتاد االحتياجات احملددة يف

-3.I :ذلك اعرتاف مجي  األطراف  زيادة الوعي، مبا يفج
واحلكومات باحلاجة إىل تعزيز نفاذ األشخاص ذوي اإلعاعة وذوي 
 االحتياجات احملددة إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

1-3.I : تقارير ومبادئ توجيهية ومعايري وعوائم مرجعية بشأن عابلية النفاذ إىل
 جيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/تكنولو 

2-3.I : تعبئة املوارد واخلربات التقنية من خالل على سبيل املثال تشجي  زيادة
 االجتماعات مشاركة األشخاص ذوي اإلعاعة وذوي االحتياجات احملددة يف

 الدولية واإلعليمية
3-3.I : مواصلة تطوير وتنفيذ سياسات االحتاد املتعلقة بقابلية النفاذ واخلطط
 الصلة ذات

4-3.I :والوطين التوعية على مستوى منظومة األمم املتحدة وعلى الصعيدين اإلعليمي 
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4.I (واإلنصاف[ الجنسين بين المساواة[ )بين لمساواةا تحقيق أجل من واالتصاالت المعلومات تكنولوجيااالتصاالت/ استخدام تعزيز 
 والفتيات المرأة وتمكين]واإلنصاف[  الجنسين
 النواتج النتائج

-4.I :االت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتصاالت/تعزيز النفاذ إىل أ
  واستخدامها للنهوض بتمكني النساء

-4.I :أعمال  تعزيز مشاركة النساء يف مجي  مستويات صن  القرار يفب
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/االحتاد وعطاع 

-4.I :زيادة التعاون م  سائر منظمات األمم املتحدة وأصحاب ج
تصاالت تكنولوجيا املعلومات واالاالتصاالت/املصلحة املعنيني باستخدام 

 من أجل النهوض بتمكني النساء
[-4.I :ألمما منظومة نطاق على سرتاتيجيةالل الكامل التنفيذد 

 [اداالحت اختصاص ضمن اجلنسني بني املساواة بشأن املتحدة

1-4.I :  جمموعات األدوات وأدوات التقييم واملبادئ التوجيهية الالزمة لوض
 وتنمية املهارات وممارسات أخرى لتنفيذهاالسياسات 

2-4.I :والتعاون واملبادرات والشراكاتشبكات ال 
3-4.I : التوعية على مستوى منظومة األمم املتحدة وعلى الصعيدين اإلعليمي

 والوطين
4-4.I: دعم الشراكة "Equals" 

5.I  من البصمة البيئية )االستدامة البيئية( االستفادة من االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للحد 

 النواتج النتائج

-5.I :حتسني كفاءة السياسات واملعايري البيئيةأ 
-5.I:النامجة عن تطبيقات االتصاالت/ الطاعة استهالك من احلد ب 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
-5.I :زيادة عدد املخلفات اإللكرتونية اليت ي عاد تدويرهاج                                              
-5.I :املستدامة الذكية املدن بشأن احللول حتسنيد 

1-5.I سياسات ومعايري بشأن كفاءة استهالك الطاعة 
2-5.I  مرافقها و األمان واألداء البيئي ملعدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 )إدارة املخلفات اإللكرتونية(
3-5.I مؤشرات وض  ذلك يف مبا ،املستدامة الذكية للمدن عاملية منصة 
 الرئيسية األداء

6.I  الحد من التداخالت( الحد من مجاالت التداخل وتعزيز التنسيق األوثق واألكثر شفافية بين األمانة العامة وقطاعات(
 ميزانية االتحاد االتحاد مع مراعاة اعتمادات

 النواتج النتائج

-6.I أ: تعاون أوثق وأكثر شفافية بني عطاعات االحتاد واألمانة العامة
 واملكاتب الثالثة

-6.I:احلد من جماالت التداخل بني عطاعات االحتاد وعمل األمانة  ب
 العامة واملكاتب الثالثة

-6.Iج: حتقيق وفورات من خالل جتنب جماالت التداخل 

1-6.I حتديد وإزالة مجي  أشكال وحاالت االزدواج يف الوظائف :
واألنشطة بني مجي  اهليئات البنيوية لالحتاد واستمثال، عدة أمور من 
 بينها، أساليب اإلدارة واللوجستيات والتنسيق والدعم املقدم من األمانة.

2-6.I :در                  " على أن ت نسق، عتطبيق مفهوم "توحيد األداء يف االحتاد
                                                          إلمكان عمليا ، اإلجراءات عرب القطاعات واملكاتب اإلعليمية/احلضور ا

 اإلعليمي يف تنفيذ غايات وأهداف االحتاد والقطاعات
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 العوامل التمكينية/خدمات الدعم لألمانة العامة 11الجدول 
هدف مدعوم 

)أهداف 
 مدعومة(

 النتائج مساهمة في النتائج أنشطة األمانة العامة

 إدارة املنظمة بكفاءة وفعالية - االحتاد إدارة مجيعها
                                التنسيق الفع ال بني عطاعات االحتاد -

 حتسني التنسيق الداخلي -
 إدارة املخاطر االسرتاتيجية للمنظمة -
 تنفيذ عرارات اهليئات اإلدارية -
 وض  وتنفيذ ورصد اخلطط االسرتاتيجية والتشغيلية -
 مستوى تنفيذ التوصيات املقبولة -
 تطبيق تدابري الكفاءة -
 اجلودة الشاملة خلدمات الدعم املقدمة -

خدمات إدارة األحداث  مجيعها
)مبا يف ذلك الرتمجة 
 التحريرية والشفوية(

 واجتماعاته مؤمترات االحتادكفاءة  -
وإمكانية  وأحداثه وورش عمله

 االنفاذ إليه

جودة عالية للخدمات املقدمة من أجل  -
ة وجماملة ومهنيأحداث االحتاد )تيسر الوثائق 

ة جودة الرتمج ،مؤمترات االحتادموظفي خدمات 
مكان عقد الشفوية، وجودة الوثائق، وجودة 

 (املؤمتر واملرافق املتاحة
 حتسني الكفاءة املالية -

ضمان جودة منشورات االحتاد  - خدمات النشر مجيعها
 وتيسرها وجدواها من حيث التكلفة

 جودة عالية ملنشورات االحتاد -
 عملية النشر السري  -
 حتسني الكفاءة املالية -

خدمات تكنولوجيا  مجيعها
 املعلومات واالتصاالت

ات لتكنولوجيا املعلوم البىن التحتية -
ة                         وخدماهتا املوثوعة والفع ال واالتصاالت
 والقابلة للنفاذ

املعلومات  رضا املستخدم على خدمات تكنولوجيا  -
 اليت يقدمها االحتاد واالتصاالت

تيسر خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -
يا )توافر كبري، وسالمة تكنولوج وخواصها الوظيفية

املعلومات وأمنها، وخدمات املكتب واحملفوظات، 
وتقدمي اخلدمات املتعهد هبا يف الوعت املناسب، 

تقدمي املساعدة يف استخدام التكنولوجيا على حنو و 
خدمات لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، و                                   فع ال، وإدخال خدمات جديدة ومبتكرة 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات القيمة 
 ملوظفي االحتاد واملندوبني(

زيادة عدد املنصات/األنظمة اليت تيسر التحول  -
 الرعمي للمنظمة

 ارية األعمال والتعايف من الكوارث استمر  -
آمنة ومأمونة ملوظفي ضمان بيئة عمل  - خدمات السالمة واألمن مجيعها

 االحتاد واملندوبني
السالمة واألمن الشامل ملباين املنظمة وأصوهلا  -

 مجي  أحناء العامل يف
 بالعمل احلد من اإلصابات أو احلوادث املتصلة  -
 للبعثاتاستعداد املوظفني  -

خدمات إدارة املوارد  مجيعها
البشرية )مبا يف ذلك  

كشف املرتبات، وإدارة 
شؤون املوظفني، ورفاه 
املوظفني، والتصميم 
والتنظيم والتوظيف، 
 والتخطيط والتنمية(

ضمان كفاءة استخدام املوارد البشرية  -
 عمل مؤاتيةيف بيئة 

لقوى اوض  وتنفيذ إطار املوارد البشرية الذي يعزز  -
العاملة املستدامة واملستوفاة مبا يف ذلك عناصر 

 التطور الوظيفي والتدريب
عوة عاملة مالئمة للبيئة املتغرية واالحتياجات  -

 املتطورة للمنظمة
 عمليات التوظيف السريعة -
التكافؤ بني اجلنسني ضمن موظفي االحتاد/التكافؤ  -

 بني اجلنسني يف اللجان النظامية لالحتاد
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خدمات إدارة املوارد  عهامجي
املالية )مبا فيها امليزانية 

والتحليل املايل، 
احلسابات، املشرتيات، 

 السفر(

ضمان كفاءة ختطيط واستعمال املوارد  -
 املالية والرأمسالية

 االمتثال للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام -
 والتدعيق السنوي غري املتحفظ للحسابات

ية املبادئ التوجيهاملشرتيات وخدمات السفر:  -
 لالحتاد واملمارسات الرشيدة لألمم املتحدة

 املعمول هبا
 عدم التجاوز يف اإلنفاق يف تنفيذ امليزانية -
تدابري  الوفورات احملققة يف التكاليف من خالل  -

 الكفاءة املنفذة

 القانونية إسداء املشورة  - اخلدمات القانونية مجيعها
 ضمان االلتزام بالقواعد واإلجراءات -

 محاية مصاحل االحتاد وسالمته ومسعته -
 تطبيق القواعد واللوائح -

والرعابة  ضمان كفاءة وفعالية اإلدارة  - املراجعة الداخلية مجيعها
 اإلدارية

 تنفيذ توصيات املراجعة الداخلية -

 النهوض بأعلى معايري السلوك - مكتب األخالعيات مجيعها
 األخالعي

االلتزام مبعايري السلوك يف اخلدمة املدنية الدولية  -
 ومدونة األخالعيات يف االحتاد

التعاون م   مجيعها
األعضاء/خدمات دعم 

 األعضاء

ضمان كفاءة اخلدمات املتصلة  -
 باألعضاء

 زيادة عدد األعضاء -
 زيادة رضا األعضاء -
القطاعات زيادة اإليرادات املتأتية من أعضاء  -

 واملنتسبني واهليئات األكادميية

زيادة املشاركة املنتظمة ألصحاب املصلحة  - ضمان كفاءة خدمات االتصال - خدمات االتصال مجعيها
 الرئيسيني يف املنصات الرعمية لالحتاد

 حتسني التغطية اإلعالمية لالحتاد -
 حتسني تصور عمل االحتاد -
ئط االحتاد متعددة الوساحتسني احلركة على عنوات  -

 )فليكر، يوتيوب وما إىل ذلك(
 زيادة حركة أخبار االحتاد واملشاركة فيها -
زيادة املشاركة من خالل مواع  التواصل  -

 االجتماعي واإلحالة إليها
ضمان كفاءة إدارة خدمات  - خدمات الربوتوكول مجيعها

 الربوتوكول
 زيادة رضا املندوبني والزوار -

تيسري عمل اهليئات  مجيعها
اإلدارية )مؤمتر املندوبني 
املفوضني، اجمللس، أفرعة 
 العمل التابعة للمجلس(

دعم وتيسري عمليات صن  القرار  -
 للهيئات اإلدارية

 حتسني كفاءة اجتماعات اهليئات اإلدارية -

 عملية تطوير املبىن اجلديد لالحتادكفاءة إدارة  - ضمان كفاءة إدارة مباين االحتاد - خدمات إدارة املرافق مجيعها
 وفورات يف إدارة مرافق االحتاد -
من ة حمايد احلرص على أن يظل االحتاد منظمة -

 حيث انبعاثات الكربون

خدمات تطوير وإدارة  مجيعها
اإلدارة  احملتوى/

والتخطيط االسرتاتيجيان 
 للمنظمة

 ضمان كفاءة التخطيط -
 ياالعلاستشارة اسرتاتيجية لإلدارة  -

 موافقة األعضاء على أدوات التخطيط يف االحتاد -
 دعم تطوير املبادرات االسرتاتيجية -
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اهلدفان 
 املشرتكان بني
القطاعات: 

1.I ،2.I 

زيز التنسيق والتعاون يف تع
االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 
لتحقيق أهداف التنمية 

 املستدامة

والتواصل زيادة التآزر والتعاون  -
الداخلي بشأن إعامة الشراكات 

واألنشطة املضطل  هبا يف جمال التعاون 
الدويل من أجل تعزيز تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت لتحقيق 

 أهداف التنمية املستدامة
حتسني تنسيق تنظيم أحداث االحتاد  -

 واجتماعاته
زيادة االتساق فيما يتعلق بتخطيط  -

 واملنتديات املشاركة يف املؤمترات

تدابري وآليات جديدة وحمسنة هبدف زيادة كفاءة  -
 املنظمة وفعاليتها

تنسيق عمل االحتاد ومسامهته يف خطوط العمل  -
 2030 املنبثقة عن القمة وخطة التنمية املستدامة لعام

األهداف 
املشرتكة بني 
القطاعات: 

3.I ،4.I ،
5.I ،6.I 

التنسيق والتعاون يف 
االهتمام اجملاالت ذات 

املشرتك )مبا يف ذلك 
إمكانية النفاذ، املساواة 
بني اجلنسني، االستدامة 

 البيئية(

تنسيق العمل يف اجملاالت ذات  -
االهتمام املشرتك، تعزيز أوجه التآزر 

وحتقيق الكفاءة والوفورات يف 
 استخدام موارد االحتاد

زيادة االتساق لتخطيط املشاركة  -
 واملنتدياتاملؤمترات  يف

زيادة التواصل الداخلي بشأن األنشطة  -
 ةاملضطل  هبا يف مجي  اجملاالت املواضيعي

حتسني تنسيق تنظيم أحداث االحتاد  -
 واجتماعاته

تنفيذ خطة العمل السنوية املوحدة لكل جمال من  -
 اجملاالت املواضيعية 

تدابري وآليات جديدة وحمسنة هبدف زيادة كفاءة  -
 عاليتهااملنظمة وف

 2030الصلة بخطوط العمل المنبثقة عن القمة وخطة التنمية المستدامة لعام  3

 الصلة بخطوط العمل المنبثقة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات
ليونسكو ا                                                                                                  يضطل  االحتاد بدور ريادي يف عملية القمة العاملية جملتم  املعلومات حيث يتوىل، بصفته امليس ر الرئيسي إىل جانب 

خلصوص، يعد وعلى وجه ا. عيام أصحاب املصلحة املتعددين بتنفيذ خطة عمل جنيف، تنسيق وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
الثقة واألمن )بناء  5وجيم( البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت) 2جيملثالثة خطوط خمتلفة للقمة؛ اخلطوط  امليسر الوحيداالحتاد 

 )البيئة التمكينية(. 6وجيم( لوجيا املعلومات واالتصاالتاستعمال تكنو  يف
  



- 31 - 

P:\ARA\ITU-R\BR\DIR\CA\200\239V2A.docx   (434457) 26.04.2018 26.04.2018 

            استنادا  إىل ) التقابل بين النواتج واألنشطة الرئيسية لالتحاد وخطوط العمل المنبثقة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات
 (االحتاد اخلاصة بتقابل أهداف التنمية املستدامةاملعلومات املستمدة من أداة 

 
 بأهداف التنمية المستدامةالصلة 

"، حيتاج االحتاد، إىل جانب بقية 2030حتويل عاملنا: برنامج التنمية املستدامة لعام م  اعتماد عرار اجلمعية العام لألمم املتحدة "
مة. وتعطي أهداف اأسرة األمم املتحدة، إىل دعم الدول األعضاء واملسامهة يف اجلهود العاملية املبذولة لتحقيق أهداف التنمية املستد

 غاية رؤية كلية ملنظومة األمم املتحدة. 169والغايات املتصلة هبا البالغة  السبعة عشرالتنمية املستدامة 
كحافز أساسي للتقدم السري  يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة يظهر بوضوح   (ICT)وإن دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

تقدم البشري إمكانات كبرية للتعجيل بال علىانتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والرتابط العاملي : "ينطوي 2030خطة  يف
ولوجيا ". ويؤدي االحتاد، بوصفه وكالة األمم املتحدة املتخصصة يف جمال تكنوسد الفجوة الرعمية وبناء جمتمعات تقوم على املعرفة

 زيز االزدهار يف عاملنا الرعمي.                                    املعلومات واالتصاالت دورا  رئيسيا  يف تع
 من أهداف التنمية املستدامة 9الهدف ، ينصب الرتكيز الرئيسي لالحتاد على معاجلة 2030وبغية تعظيم مسامهة االحتاد يف خطة 

علومات حتقيق زيادة كبرية يف فرص احلصول على تكنولوجيا امل.ج الذي يرمي إىل 9 )الصناعة واالبتكار والبنية التحتية( واملقصد
عمود الفقري والبنية التحتية اليت تدعم عاملنا وتشكل ال. توفري فرص النفاذ الشامل وامليسور إىل شبكة اإلنرتنتو  واالتصاالت

لالعتصاد الرعمي اجلديد هي يف الواع  أمر حيوي. وهي أساسية لعدد كبري من التطبيقات التكنولوجية واحللول احملتملة لتحقيق 
 ملستدامة وحامسة لتمكينها من أن تكون عاملية وعابل للتوس .أهداف التنمية ا
ت  يربز تكنولوجيا املعلومات واالتصاال( تحقيق األهدافل إعامة الشراكاتمن أهداف التنمية املستدامة ) 17الهدف              ونظرا  إىل أن 

التنمية املستدامة  ري الواس . ومن بني أهدافبد من أن يستفيد االحتاد من هذا التأث كوسيلة للتنفيذ، م  إمكانات حتويلية شاملة، ال
( احلد من أوجه عدم املساواة) 10والهدف )املدن واجملتمعات الذكية(  11الهدف البارزة حيث لالحتاد تأثري عوي بشكل خاص، 

 4 والهدف( والرفاهيةالصحة اجليدة ) 3 والهدف)القضاء على الفقر(  1والهدف ( العمل الالئق والنمو االعتصادي) 8والهدف 
 )املساواة بني اجلنسني(. 5والهدف )التعليم اجليد( 
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شراكة وبالتايل سيساهم االحتاد مسامهة كبرية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة املتبقية من خالل توفري البنية التحتية والتوصيلية وبال
 م  مجي  أصحاب املصلحة.

 (6هداف التنمية املستدامةداة االحتاد اخلاصة بتقابل أ        )وفقا  أل ية لالتحاد وأهداف التنمية المستدامةالتقابل بين النواتج واألنشطة الرئيس

 
( 1.8.17و 2.6.17و 9.ج.1و 5.ب.1و 1.4.4) مسة مؤشرات متعلقة بأهداف التنمية املستدامة                             االحتاد هو أيضا  اجلهة الراعية خل

 اإلحصائية ألهداف التنمية املستدامة.اليت تساهم يف رصد شعبة األمم املتحدة 

 7الربط بين الغايات االستراتيجية لالتحاد ومقاصد أهداف التنمية المستدامة
 النمو - 1 الغاية

، ) 4.4.14.4(، (4.3.1) 4.3، ) 4.2.24.2(، (4.1.1) 4.1، (2.4.1) 2.4، (1.4.1) 1.4: مقاصد أهداف التنمية المستدامة )المؤشر )المؤشرات(
(4.A.1) 4.A ،)5.5.2, 5.5.15.5 ( ،)5.B.15.B ( ،6.1 ،6.4 (6.4.1) ،7.3 (7.3.1) ،8.2 (8.2.1) ،8.10 (8.10.2) ،9.1 ،9.2 ،9.3 (9.3.1, 

9.3.2) ،9.4 (9.4.1) ،9.5 ،)9.C.19.C ( ،11.3 (11.3.2) ،11.5 (11.5.2) ،11.B (11.B.1, 11.B.2) ،13.1 (13.1.2) ،13.3 (13.3.2) ،
)17.6.217.6 (17.6.1,  

 الشمول - 2 الغاية
، ) 4.2.24.2(، C (2.C.1) ،3.D (3.D.1) ،4.1 (4.1.1).2، (1.5.3) 1.5، (1.4.1) 1.4: مقاصد أهداف التنمية المستدامة )المؤشر )المؤشرات(

4.3 (4.3.1) ،)4.4.14.4 ( ،4.5 (4.5.1) ،4.6 (4.6.1) ،4.7 (4.7.1) ،4.A (4.A.1) ،)4.B.14.B ( ،4.C (4.C.1) ،5.1 ،5.2 (5.2.1, 5.2.2) ،
5.3 ،)5.5.2, 5.5.15.5 ( ،5.6 (5.6.1, 5.6.2) ،5.A (5.A.1, 5.A.2) ،)5.B.15.B ( ،5.C ،6.1 ،6.4 (6.4.1) ،7.1 (7.1.1, 7.1.2) ،7.B 

(7.B.1) ،8.3 (8.3.1) ،8.4 (8.4.2) ،8.5 (8.5.1) ،8.10 (8.10.2) ،9.1 ،9.2 ،9.3.2)9.3 (9.3.1,  ،9.4 (9.4.1) ،9.5 ،9.A (9.A.1) ،9.B 

                                                           
 https://www.itu.int/sdgmappingtool: حتاد اخلاصة بتقابل أهداف التنمية املستدامةأداة اال 6
                                                                                   ت بني مؤشرات أهداف التنمية املستدامة اليت تشري إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خبط بارز. 7

https://www.itu.int/sdgmappingtool
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(9.B.1) ،)9.C.19.C ( ،10.2 (10.2.1) ،10.6 ،10.7 (10.7.1) ،10.B (10.B.1) ،10.C (10.C.1) ،11.1 (11.1.1) ،11.2 ،11.3 (11.3.2) ،
11.5 (11.5.2) ،11.A ،11.B (11.B.1, 11.B.2) ،12.1 (12.1.1) ،12.A (12.A.1) ،13.1 (13.1.2) ،13.3 (13.3.2) ،13.A(13.A.1) ،
13.B (13.B.1) ،14.A (14.A.1) ،16.2 (16.2.2) ،16.8 (16.8.1) ،17.3 (17.3.2) ،)17.6.217.6 (17.6.1,  ،17.7 ،)17.8.117.8 ( ،
17.9 (17.9.1) ،17.18 

 االستدامة - 3 الغاية
، 9.2، 9.1، (8.10.2) 8.10، (8.5.1) 8.5، (8.4.2) 8.4، (2.4.1) 2.4، (1.5.3) 1.5 :(المؤشرات) المؤشر) المستدامة التنمية أهداف مقاصد

9.4 (9.4.1) ،9.5 ،9.A (9.A.1) ،11.6 (11.6.1, 11.6.2) ،11.A ،11.B (11.B.1, 11.B.2) ،12.1 (12.1.1) ،12.2 (12.2.1, 12.2.2) ،
12.4 (12.4.1, 12.4.2) ،12.5 (12.5.1) ،12.6 (12.6.1) ،12.7 (12.7.1) ،12.8 (12.8.1) ،12.A (12.A.1) ،16.2 (16.2.2) ،16.4 ،17.7 

 االبتكار - 4 الغاية
، ) 4.4.14.4(، C (2.C.1) ،3.6 (3.6.1) ،3.D (3.D.1) ،4.3 (4.3.1).2، (2.4.1) 2.4 :(المؤشرات) المؤشر) المستدامة التنمية أهداف مقاصد

4.5 (4.5.1) ،4.6 (4.6.1) ،4.7 (4.7.1) ،4.A (4.A.1) ،)4.B.14.B ( ،5.A (5.A.1, 5.A.2) ،6.1 ،6.4 (6.4.1) ،7.1 (7.1.1, 7.1.2) ،7.2 

(7.2.1) ،7.3 (7.3.1) ،8.2 (8.2.1) ،8.3 (8.3.1) ،8.10 (8.10.2) ،9.1 ،9.2 ،9.3 (9.3.1, 9.3.2) ،9.4 (9.4.1) ،9.5 ،9.A (9.A.1) ،9.B 

(9.B.1) ،)9.C.19.C ( ،10.5 (10.5.1) ،10.C (10.C.1) ،1.21 ،11.3 (11.3.2) ،11.4 ،11.5 (11.5.2) ،11.6 (11.6.1, 11.6.2) ،11.B 

(11.B.1, 11.B.2) ،12.3 ،12.5 (12.5.1) ،12.A (12.A.1) ،12.B (12.B.1) ،13.1 (13.1.2) ،14.4 (14.4.1) ،14.A (14.A.1) ،16.3 ،
16.4 ،16.10 (16.10.2) ،17.7 

 الشراكة - 5 الغاية
 4.4.14.4 ( ،4.7 (4.7.1) ،4.A (4.A.1) ،)4.B.14.B ( ،4.C(، D (3.D.1).3 :(المؤشرات) المؤشر) المستدامة التنمية أهداف مقاصد

(4.C.1) ،5.1 ،5.2 (5.2.1, 5.2.2) ،5.3 ،)5.5.2, 5.5.15.5 ( ،5.6 (5.6.1, 5.6.2) ،5.A (5.A.1, 5.A.2) ،)5.B.15.B ( ،5.C ،7.B (7.B.1) ،
8.3 (8.3.1) ،(8.4.2)8.4  ،9.1 ،9.2 ،9.3 (9.3.1, 9.3.2) ،9.4 (9.4.1) ،9.5 ،9.A (9.A.1) ،9.B (9.B.1) ،)9.C.19.C ( ،10.5 (10.5.1) ،

10.6 ،10.B (10.B.1) ،10.C (10.C.1) ،11.1 (11.1.1) ،11.2 ،11.3 (11.3.2) ،11.5 (11.5.2) ،11.B (11.B.1, 11.B.2) ،12.3 ،12.6 

(12.6.1) ،12.7 (12.7.1) ،12.8 (12.8.1) ،12.A (12.A.1) ،12.B (12.B.1) ،13.1 (13.1.2) ،13.3 (13.3.2) ،16.2 (16.2.2) ،16.3 ،
16.4 ،16.8 (16.8.1) ،16.10 ،(16.10.2) ،)17.6.217.6 (17.6.1,  ،17.7 ،)17.8.117.8 ( ،17.9 (17.9.1) ،17.18 
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 تنفيذ وتقييم الخطة االستراتيجية 4
الربط القوي واملتماسك بني التخطيط االسرتاتيجي والتشغيلي واملايل لالحتاد مضمون بتنفيذ إطار االحتاد لإلدارة القائمة على 

 ملؤمتر املندوبني املفوضني. (2014بوسان،             )املراج عة يف 151و 72و 71               طبقا  للقرارات  (RBM) النتائج
ستكون النتائج هي احملور الرئيسي لالسرتاتيجية والتخطيط وامليزنة ضمن إطار االحتاد لإلدارة القائمة على النتائج. وستضمن 
مراعبة األداء وتقييمه وإدارة املخاطر استناد عمليات التخطيط االسرتاتيجي والتشغيلي واملايل إىل عملية مستنرية لصن  القرار 

 وتوزي  مناسب للموارد.
، 2020-2023 جية للفرتةاخلطة االسرتاتي                                                                            وسيخض  إطار االحتاد ملراعبة األداء وتقييمه للتطوير طبقا  لإلطار االسرتاتيجي احملدد يف

اخلطة االسرتاتيجية  حتقيق أهداف االحتاد ونتائجه وأهدافه وغاياته االسرتاتيجية ومقاصده احملددة يف وذلك لقياس التقدم احملرز يف
   تقييم األداء وحتديد املسائل اليت حتتاج إىل معاجلة.ومقاصده م

كما سيخض  إطار االحتاد إلدارة املخاطر للتطوير لضمان وجود هنج متكامل جتاه إطار االحتاد لإلدارة القائمة على النتائج احملدد 
 .2020-2023 اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة يف
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 (بالخطة الماليةتوزيع الموارد )الصلة . Aالتذييل 
 (3022-2020                                   يتم حتديثه وفقا  للخطة املالية للفرتة )
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 2 امللحـق

 مشروع الخطة التشغيلية الرباعية المتجددة لقطاع االتصاالت الراديوية 
 2019-2022للفترة 

 (RAG18/TEMP/2 املصدر: الوثيقة)

 

 ملخص
 (ITU-R) مشروع اخلطة التشغيلية الرباعية املتجددة لقطاع االتصاالت الراديوية باالحتادتقدم الوثيقة املرفقة 

 .2019-2022 للفرتة
 ة.هات يراها مناسبوتقدمي أي توجي                                                               ي دعى الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية إىل استعراض هذه الوثيقة 

 .2018املراجعة التعليقات الواردة من الفريق االستشاري يف اجتماعة يف مارس  هتتضمن هذ
 املفوضني املندوبني ؤمترم اعتمدها اليت االسرتاتيجية اخلطة إىل تستند التشغيلية اخلطة هذه أن باإلشارة جديرو 

 للفرتة اجلديدة االسرتاتيجية خلطةا 2018 لعام املفوضني املندوبني مؤمتر اعتماد وبعد. 2014 لعام
 .لذلك       تبعا   االسرتاتيجية اخلطة هذه حتديث سيلزم ،2020-2023

 الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية
  2018مارس  26-29جنيف، 

  
  

 RAG18/TEMP/2-Aثيقة و ال RAG18/1-Eللوثيقة  3املصدر: انظر اإلضافة 
 2018مارس  27 
 األصل: باإلنكليزية 

 

 مدير مكتب االتصاالت الراديوية
مشروع اخلطة التشغيلية الرباعية املتجددة لقطاع االتصاالت الراديوية 

 2019-2022 للفرتة
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 مقدمة 1
، ويف حدود اخلطة املالية 2020-20222016-2019على حنو يتماشى بالكامل م  خطة االحتاد االسرتاتيجية للفرتة  R)-(ITU الرباعية املتجددة لقطاع االتصاالت الراديويةوضعت اخلطة التشغيلية 

رات عياس التقدم م على النتائج، الذي يوضح أهداف القطاع والنتائج املقابلة ومؤشوميزانيات فرتات السنتني املقابلة. ويتب  هيكل اخلطة إطار عطاع االتصاالت الراديوية القائ 2019-2022 للفرتة
                                                                احملرز، فضال  عن النواتج )املنتجات واخلدمات( الناجتة عن أنشطة القطاع.

 :(BR)وتكمل اآلليات الداخلية التالية عمليات التخطيط والتنفيذ واملراعبة والتقييم لدى مكتب االتصاالت الراديوية 
 خطط عمل دوائر وشعب مكتب االتصاالت الراديوية، ‘1’
 لتخطيط خدمات الدعم ومراعبتها وتقييمها. (SLA)اتفاعات مستوى اخلدمة  ‘2’

 
  2016-2019 للفرتة: اخلطة التشغيلية لقطاع االتصاالت الراديوية واإلطار االسرتاتيجي لالحتاد 1الشكل 

 لتهرؤية االتحاد ورسا

 أهداف ونتائج
 االتصاالت الراديوية قطاع

 نتائجو  أهداف
 تقييس االتصاالت قطاع

 نتائجو  أهداف
 تنمية االتصاالت قطاع

 النواتج المشتركة بين القطاعات نواتج قطاع تنمية االتصاالت نواتج قطاع تقييس االتصاالت نواتج قطاع االتصاالت الراديوية

 األمانة العامة مكتب تنمية االتصاالت مكتب تقييس االتصاالت مكتب االتصاالت الراديوية

 االتحادنتائج و  أهداف
 المشتركة بين القطاعات

الغايات االستراتيجية 
 االبتكار والشراكة االستدامة الشمول النمو والمقاصد

 العوامل التمكينية
 عمليات الدعم

 األمانة

نطاق اخلطة التشغيلية 
 االتصاالت الراديوية لقطاع
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 الخطوط العريضة لقطاع االتصاالت الراديوية وأولوياته الرئيسية 2
 ض واألعمال النهائية للتحضري هلما وبتنفيذ القرارات الصادرة عنهما وو  2019واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2019بعقد مجعية االتصاالت الراديوية لعام  2019-2022ستتميز الفرتة 

. وترد املوضوعات األساسية أدناه (5G) -2020جمال االتصاالت الراديوية مبا يف ذلك اعتماد مواصفات السطح البيين الراديوي لالتصاالت املتنقلة الدولية معايري رئيسية وأفضل املمارسات يف
 الراديوية: مها مكتب االتصاالت                                                                          طبقا  لألنشطة التشغيلية األربعة لقطاع االتصاالت الراديوية وأنشطة الدعم اليت يقد

 وضع وتحديث لوائح دولية بشأن استعمال الطيف الراديوي والمدارات الساتلية 1.2
 وتنفيذ عراراته، 2019تنظيم املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  •
 اعتماد جلنة لوائح الراديو القواعد اإلجرائية ذات الصلة. •

 الدولية على استعمال طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتليةتنفيذ وتطبيق اللوائح  2.2
 تطوير األدوات الربجمية املتصلة بتطبيق لوائح الراديو والقواعد اإلجرائية ذات الصلة وإتاحتها لألعضاء، •
ي الدويل السجل األساسمات األرض واخلدمات الفضائية، وحتديث التطبيق املالئم ويف الوعت املناسب ألحكام لوائح الراديو واالتفاعات اإلعليمية السارية بشأن خد •

 وخطط وعوائم التخصيصات و/أو التعيينات، (MIFR) للرتددات
 مراعبة حاالت التداخل الضار وبصورة أعم اخلالفات بشأن تقاسم موارد الطيف/املدارات وتسوية هذه احلاالت، •
 ومنشورات اخلدمات البحرية وعائمة حمطات املراعبة الدولية(. لية للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديويةالنشرة اإلعالمية الدو املنشورات ذات الصلة ) •

 إصدار وتحديث توصيات وتقارير وكتيبات عالمية بشأن االستخدام األكفأ لطيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية 3.2
 (WRC-19) 2019واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  (RA-19) 2019مجعية االتصاالت الراديوية لعام التحضري يف إطار جلان دراسات عطاع االتصاالت الراديوية النعقاد  •

الوثيق م  األفرعة اإلعليمية، مبا يف ذلك الدراسات التقنية والتشغيلية والتنظيمية ، بالتعاون 2023واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2023 ومجعية االتصاالت الراديوية لعام
 ،(CPM23-2)والدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر  (CPM19-2) للمؤمتر التحضريي لالجتماع الثانية اليت ينبغي النظر فيها يف الدورة

، بالتعاون الوثيق م  عطاع تقييس االتصاالت واملنظمات 2020شأن السطح البيين الراديوي لالتصاالت املتنقلة الدولية لعام إعداد توصيات وتقارير وكتيبات رئيسية، ال سيما ب •
 اإلعليمية واهليئات األخرى املعنية بوض  املعايري.



- 39 - 

P:\ARA\ITU-R\BR\DIR\CA\200\239V2A.docx   (434457) 26.04.2018 26.04.2018 

 إعالم األعضاء ومساعدتهم في أمور االتصاالت الراديوية 4.2
 والرتويج هلا )مثل لوائح الراديو والتوصيات والتقارير والكتيبات(، نشر منتجات عطاع االتصاالت الراديوية •
 القيام مبا يلي، بالتعاون الوثيق م  القطاعني اآلخرين ومكاتب االحتاد اإلعليمية واملنظمات اإلعليمية ذات الصلة واألعضاء، •

o ة واملؤمترات وورش العمل وغريها من األحداث العاملية واإلعليمية لالتصاالت الراديوية،نشر املعلومات وتبادهلا، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة باحللقات الدراسي 
o لتطوير خدمات االتصاالت الراديوية لديهم، وخصوصا  فيما يتعلق بنشر النطاق العريض املتنقل  إدارة الطيف مساعدة األعضاء على مواجهة التحديات الناشئة عن                                                                                   

 الرعمية. زيونية الرعمية واستخدام املكاسبواالنتقال إىل اإلذاعة التلف

 أنشطة الدعم التي يقدمها مكتب االتصاالت الراديوية 5.2
سهولة االستخدام عتمادية و التطوير املستمر لألدوات الربجمية اخلاصة مبكتب االتصاالت الراديوية وحتسينها وصيانتها، هبدف احلفاظ على مستوى عال من الكفاءة واال •

 ضاء.األع ورضا
 الدعم اللوجسيت واإلداري للجان دراسات عطاع االتصاالت الراديوية واملشاركة يف أنشطة األفرعة اإلعليمية ذات الصلة ودعمها. •
 مساعدة األعضاء، بالتعاون الوثيق م  املكتبني اآلخرين ومكاتب االحتاد اإلعليمية واملنظمات اإلعليمية. •
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 2019-2022إطار نتائج قطاع االتصاالت الراديوية للفترة  3
 1االرتباط بالغايات االستراتيجية لالتحاد 1.3

 
 

                                                           
 .بالغاياتاألولية والثانوية  الروابط توضح األطر وعالمات   1

 :1الغاية  أهداف قطاع االتصاالت الراديوية
 النمو

 :2الغاية 
 الشمول

 :3الغاية 
 االستدامة

 :4الغاية 
 االبتكار والشراكة

1.R  رتددات الوعت املناسب ملتطلبات أعضاء االحتاد من موارد طيف ال واعتصادية ويف                                     االستجابة بطريقة رشيدة وعادلة وفع الة
     الضار الراديوية واملدارات الساتلية م  تفادي التداخل

2.R وتقدمي  العامل وحتسني األداء والنوعية والقدرة على حتمل تكاليف اخلدمة ضمان التوصيلية وإمكانية التشغيل البيين يف
لك من خالل وض  ذ جمال االتصاالت الراديوية، مبا يف الوعت املناسب وحتقيق مردودية األنظمة بشكل عام يف يفاخلدمات 

 الدولية املعايري
    

3.R جمال االتصاالت الراديوية تشجي  اكتساب وتقاسم املعارف والدراية الفنية يف  
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 ونواتجهأهداف قطاع االتصاالت الراديوية ونتائجه  2.3

اف
هد

األ
 

1.R الوقت                                                    االستجابة بطريقة رشيدة وعادلة وفع الة واقتصادية وفي
المناسب لمتطلبات أعضاء االتحاد من موارد طيف الترددات 

 الراديوية والمدارات الساتلية مع تفادي التداخل الضار

2.R ألداء العالم وتحسين ا ضمان التوصيلية وإمكانية التشغيل البيني في
ت الوق ية والقدرة على تحمل تكاليف الخدمة وتقديم الخدمة فيوالنوع

مجال االتصاالت  المناسب وتحقيق مردودية األنظمة بشكل عام في
 ذلك من خالل وضع المعايير الدولية في ، بماالراديوية

3.R  تشجيع اكتساب وتقاسم المعارف
مجال االتصاالت  والدراية الفنية في

 الراديوية

ائج
النت

 

1.R-1 زيادة عدد البلدان اليت لديها شبكات ساتلية وحمطات أرضية :
 (MIFR)السجل األساسي الدويل للرتددات  مسجلة يف

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

1.R-3ألساسيا السجل يف ةل    سج  امل لتخصيصات: زيادة النسبة املئوية ل 
 م  نتائج إجيابية للرتددات الدويل

1.R-4 زيادة النسبة املئوية للبلدان اليت استكملت عملية االنتقال إىل :
 اإلذاعة التلفزيونية الرعمية لألرض

1.R-5 زيادة النسبة املئوية للطيف املخصص للشبكات الساتلية واخلايل :
 التداخالت الضارة من

1.R-6ملئوية من التخصيصات خلدمات األرض املسجلة : زيادة النسبة ا
 السجل األساسي واخلالية من التداخالت الضارة يف

2.R-1الرتدد  نطاعات ذلك يف : زيادة النفاذ إىل النطاق العريض املتنقل مبا يف
 (IMT)احملددة لالتصاالت املتنقلة الدولية 

2.R-2الدخل القومي أسعار النطاق العريض املتنقل كنسبة من  : خفض سلة
 للفرد (GNI) اإلمجايل

2.R-3زيادة عدد الوصالت الثابتة وزيادة مقدار احلركة املتداولة عرب اخلدمة الثابتة : (Tbit/s) 
2.R-4عدد األسر اليت لديها استقبال للتلفزيون الرعمي لألرض : 
2.R-5 بعرض نطاق مكافئ( 36: عدد املرسالت املستجيبات الساتلية MHz )

. عدد املطاريف ذات الفتحات الصغرية (Tbit/s)والسعة املقابلة  العاملة
 وعدد األسر اليت لديها استقبال للتلفزيون الساتلي (VSAT)      جدا  
2.R-6زيادة عدد األجهزة املزودة بإمكانية استقبال إشارات خدمة املالحة الراديوية الساتلية : 
2.R-7 عدد سواتل استكشاف األرض العاملة والكمية املقابلة من الصور املرسلة :

 (Tbytes)واستبانتها وحجم البيانات اليت يتم تنزيلها 

3.R-1 زيادة املعارف والدراية الفنية بشأن :
لوائح الراديو والقواعد اإلجرائية واالتفاعات 
اإلعليمية والتوصيات وأفضل املمارسات 

 ال الطيفاملتعلقة باستعم
3.R-2أنشطة عطاع  : زيادة املشاركة يف

االتصاالت الراديوية )بوسائل منها املشاركة 
                                      عن ب عد( وخاصة مشاركة البلدان النامية

اتج
لنو

ا
 

 الراديو الوثائق اخلتامية للمؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية وحتديث لوائح -
 اإلعليمية تلالتصاالت الراديوية واالتفاعاالوثائق اخلتامية للمؤمترات اإلعليمية  -
 لقواعد إجرائية (RRB)اعتماد جلنة لوائح الراديو  -
نتائج معاجلة بطاعات التبليغ عن اخلدمات الفضائية واألنشطة األخرى  -

 الصلة ذات
نتائج معاجلة بطاعات التبليغ عن خدمات األرض واألنشطة األخرى  -

 الصلة ذات
 الراديو خالف اعتماد القواعد اإلجرائية عرارات جلنة لوائح -
 حتسني برجميات عطاع االتصاالت الراديوية -

 R-ITU عرارات مجعية االتصاالت الراديوية، القرارات -
تماع ذلك تقرير االج توصيات وتقارير عطاع االتصاالت الراديوية )مبا يف -

 التحضريي للمؤمتر( والكتيبات
 ي لالتصاالت الراديويةاملشورة من الفريق االستشار  -

 منشورات عطاع االتصاالت الراديوية -
                              تقدمي املساعدة إىل األعضاء، خاصة   -

                                   البلدان النامية وأعل البلدان منوا  
 جمال أنشطة التنمية االتصال/الدعم يف -
حلقات دراسية وورش عمل وفعاليات  -

 أخرى

 تنفيذ مجي  أهداف االحتاد: لالحتاد وتسهم يفالنواتج التالية هي نواتج ألنشطة اهليئات اإلدارية 
 املقررات والقرارات والتوصيات والنتائج األخرى ملؤمتر املندوبني املفوضني -
                                                                                 املقررات والقرارات الصادرة عن اجمللس فضال  عن نتائج أعمال أفرعة العمل التابعة للمجلس -
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 2019-2022توزيع الموارد على أهداف قطاع االتصاالت الراديوية ونواتجه للفترة  3.3

 
1.R لمناسب الوقت ا                                                   االستجابة بطريقة رشيدة وعادلة وفع الة واقتصادية وفي

لساتلية المتطلبات أعضاء االتحاد من موارد طيف الترددات الراديوية والمدارات 
 مع تفادي التداخل الضار

%61  

2.R األداء  العالم وتحسين ضمان التوصيلية وإمكانية التشغيل البيني في
قت الو  والنوعية والقدرة على تحمل تكاليف الخدمة وتقديم الخدمة في

، يةمجال االتصاالت الراديو  المناسب وتحقيق مردودية األنظمة بشكل عام في
 وضع المعايير الدوليةذلك من خالل  في بما

%14  

3.R ت مجال االتصاال تشجيع اكتساب وتقاسم المعارف والدراية الفنية في
 الراديوية

%25  

 

 ناتجالتوزيع المخطط للموارد لكل 
من  % 

 اإلجمالي
من  %

 الهدف
1.R-1  الوثائق اخلتامية للمؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية وحتديث
 الراديو لوائح

%5,3 %8,7 

1.R-2 0,8% 0,5% اإلعليمية الوثائق اخلتامية للمؤمترات اإلعليمية لالتصاالت الراديوية واالتفاعات 
1.R-3  اعتماد جلنة لوائح الراديو(RRB) 3,3% 2,0% لقواعد إجرائية 
1.R-4  نتائج معاجلة بطاعات التبليغ عن اخلدمات الفضائية واألنشطة األخرى
 الصلة ذات

%24,9 %40,7 

1.R-5  نتائج معاجلة بطاعات التبليغ عن خدمات األرض واألنشطة األخرى
 الصلة ذات

%11,9 %19,5 

1.R-6 3,3% 2,0% عرارات جلنة لوائح الراديو خالف اعتماد القواعد اإلجرائية 
1.R-7 20,0% 12,3% حتسني برجميات عطاع االتصاالت الراديوية 
2.R-1  17,2% 2,4% يويةعطاع االتصاالت الراد الراديوية، عراراتعرارات مجعية االتصاالت 
2.R-2 قرير االجتماع ذلك ت توصيات وتقارير عطاع االتصاالت الراديوية )مبا يف

 التحضريي للمؤمتر( والكتيبات
%9,2 %66,1 

2.R-3 13,1% 1,8% املشورة من الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية 
3.R-1  49,1% 12,2% االتصاالت الراديويةمنشورات عطاع 
3.R-2 15,9% 4,0%      منوا                                                             تقدمي املساعدة إىل األعضاء، خاصة  البلدان النامية وأعل البلدان 
3.R-3 9,1% 2,3% جمال أنشطة التنمية االتصال/الدعم يف 
3.R-4 22,1% 5,5% حلقات دراسية وورش عمل وفعاليات أخرى 

األخرى لنواتج ااملقررات والقرارات والتوصيات و : مؤتمر المندوبين المفوضين
 *ملؤمتر املندوبني املفوضني

%1,5 %1,5 

ب مقررات وعرارات اجمللس، إىل جان: المجلس/أفرقة العمل التابعة للمجلس
 *نواتج أفرعة العمل التابعة للمجلس

%2,2 %2,2 

   
 

 تكلفة هذه النواتج موزعة على مجي  أهداف االحتاد.   *

%61%14

%25

Objective R.1

Objective R.2

Objective R.3

  1اهلدف.R 
  2اهلدف.R 
  3اهلدف.R 
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 تحليل المخاطر 4
وتضطل  املكاتب وكل دائرة على حدة بإدارة مجي  املخاطر املرتبطة بتحقيق  .أدناهالكبرية التالية املعروضة يف اجلدول التشغيلية ملخاطر امت حتديد وحتليل وتقييم                                   انتقاال  من االسرتاتيجية إىل التنفيذ، 

 املقابلة. النتائج

 االحتمال وصف الخطر بؤرة الخطر
مستوى 

 التأثير
 2إجراءات التخفيف

اجلزئي لسالمة البيانات الفقدان الكلي أو  ( أ  خطر تشغيلي
أو  (MIFR) السجل األساسي الدويل للرتددات يف
أي من اخلطط، مما يؤدي إىل عدم كفاية محاية  يف

 استعمال موارد الطيف/املدار حقوق اإلدارات يف
ة أثناء معاجلالفقدان الكلي أو اجلزئي للعمليات  ب(

بطاعات التبليغ مما يؤدي إىل تأخر االعرتاف 
حبقوق اإلدارات يف استعمال موارد الطيف/املدار، 

 وخماطر على االستثمارات املقابلة.

 حفظ نسخ احتياطية من البيانات بصورة يومية -      جدا  مرتف   منخفض
 تطوير برنامج أمن رفي  املستوى للبيانات -
 البيانات/العملية يف غضون فرتة زمنية حمدودةالقدرة على استعادة  -

                                     وعوع تداخل ضار )مثال  بسبب عدم التقيد  ج(
باألحكام التنظيمية(، يؤدي إىل تعطل خدمات 

 االتصاالت الراديوية اليت يقدمها األعضاء.

تعزيز بناء القدرات بشأن اللوائح الدولية، من خالل حلقات دراسية عاملية  - مرتف  منخفض
                                 وإعليمية، وأي  أحداث مناسبة أخرى

 تقدمي مكتب االتصاالت الراديوية املساعدة على تطبيق اللوائح الدولية -
تعزيز التنسيق اإلعليمي أو دون اإلعليمي لتسوية مشاكل التداخل، بدعم من  -

 مكتب االتصاالت الراديوية
                                                                        تقدمي تقارير عن تسوية حاالت التداخل الضار واإلبالغ عنها وتقدمي املساعدة وفقا   -

 (2014 )بوسان، 186للتعليمات املوجهة ملدير املكتب يف القرار 

عدم كفاية املرافق لعقد االجتماعات يف االحتاد الدويل  خطر تنظيمي
                                            لالتصاالت )مثال  بسبب عدم وجود عاعات لالجتماعات 

جدول االجتماعات(، مما يؤدي إىل عدم رضا  وازدحام
 األعضاء والتأخر يف برامج العمل.

 عقد املزيد من االجتماعات باخلارج - مرتف  متوسط
 زيادة استعمال عاعات االجتماعات االفرتاضية بالنسبة لالجتماعات الصغرية -

                                                           
                                                 سيعني  مدير املكتب اجلهات املسؤولة عن مواجهة املخاطر.  2
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 2019-2022أهداف قطاع االتصاالت الراديوية ونتائجه ونواتجه للفترة  5
صاص القطاع، يف حتقيق ت الراديوية، يف سياق اختسيتم الوفاء بأهداف عطاع االتصاالت الراديوية من خالل حتقيق النتائج ذات الصلة، عن طريق تنفيذ النواتج. وتساهم أهداف عطاع االتصاال

 امة(.بني القطاعات )املعروضة يف اخلطة التشغيلية لألمانة العائج والنواتج املشرتكة األهداف والنتالغايات الشاملة لالحتاد. ويساهم مكتب االتصاالت الراديوية كذلك يف تنفيذ 

1.5 1.R الوقت المناسب لمتطلبات أعضاء االتحاد من موارد طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية                                                   االستجابة بطريقة رشيدة وعادلة وفع الة واقتصادية وفي 
 الضار مع تفادي التداخل

الهدف  2017 2016 2015 2014 مؤشر النتائج  يجةالنت
 2020 لعام

 المصدر

1.R-1:  زيادة عدد البلدان
اليت لديها شبكات ساتلية 
وحمطات أرضية مسجلة 

السجل األساسي الدويل  يف
 (MIFR) للرتددات

سجل ال عدد البلدان اليت لديها شبكات ساتلية مسجلة يف
 للرتددات األساسي الدويل

 مكتب االتصاالت الراديوية/ 70 63 56 52 51
 السجل األساسي الدويل للرتددات

ل السج عدد البلدان اليت لديها حمطات أرضية مسجلة يف
 للرتددات األساسي الدويل

82 76 77 78 120 

1.R-2:  زيادة عدد البلدان
 اليت لديها ختصيصات تردد
خلدمات لألرض مسجلة 

السجل األساسي  يف
 للرتددات الدويل

عدد البلدان اليت لديها ختصيصات تردد خلدمات لألرض 
 السجل األساسي الدويل للرتددات مسجلة يف

 مكتب االتصاالت الراديوية/ 193 190 190 190 188
 السجل األساسي الدويل للرتددات

عدد البلدان اليت سجلت ختصيصات تردد خلدمات لألرض 
 السنوات األرب السجل األساسي الدويل للرتددات خالل  يف

 األخرية

78 84 79 81 90 

1.R-3:  زيادة النسبة املئوية
 ةل    سج  امل لتخصيصاتل
 الدويل األساسي السجل يف

 ةم  نتائج إجيابي للرتددات

 مكتب االتصاالت الراديوية/ 99,99% 99,86% 99,88% 99,87% 99,86%                            رهنا  بالتنسيق )خدمات األرض(
 75% 74,40% 74,32% 74,46% 92,81%                       رهنا  خبطة )خدمات األرض( السجل األساسي الدويل للرتددات

 98% 98,46% 98,46% 98,37% 98,34% مؤشرات نتائج أخرى

1.R-4:  زيادة النسبة املئوية
للبلدان اليت استكملت 

عملية االنتقال إىل اإلذاعة 
 ألرضل التلفزيونية الرعمية

إىل اإلذاعة  عملية االنتقالالنسبة املئوية للبلدان اليت استكملت 
 التلفزيونية الرعمية لألرض

  مكتب االتصاالت الراديوية %70 %30 %28 %27 %17
 ومكتب تنمية االتصاالت

1.R-5:  زيادة النسبة
املئوية للطيف املخصص 

للشبكات الساتلية واخلايل 
 التداخالت الضارة من

اخلايل و النسبة املئوية للطيف املخصص للشبكات الساتلية 
 التداخالت الضارة  من

 مكتب االتصاالت الراديوية/ %99,99 %99,96 %99,96 %99,96 %99,97
 السجل األساسي الدويل للرتددات
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الهدف  2017 2016 2015 2014 مؤشر النتائج  يجةالنت
 2020 لعام

 المصدر

1.R-6:  زيادة النسبة املئوية
من التخصيصات خلدمات 

 السجل األرض املسجلة يف
األساسي واخلالية من 

 الضارة التداخالت

خلدمات األرض املسجلة  النسبة املئوية من التخصيصات
      نادا  )است السجل األساسي واخلالية من التداخالت الضارة يف

                                 إىل عدد احلاالت اليت أ بلغ هبا االحتاد(

 مكتب االتصاالت الراديوية/ %99,99 %99,99 %99,99 %99,99 %99,99
 السجل األساسي الدويل للرتددات

1.R-7:  تقليل وعت معاجلة
سواتل البطاعات التبليغ عن 

عطاع االتصاالت  يف
 الراديوية )باألشهر(

للشبكات  املسبقالوعت املتوسط ملعاجلة معلومات النشر 
 الساتلية

 مكتب االتصاالت الراديوية  2,98 1,63 1,32 1,82
-https://www.itu.int/ITU

statistics/en-R/go/space 

 مكتب االتصاالت الراديوية  6,07 5,78 4,46 4,79 الوعت املتوسط لنشر طلبات التنسيق بشأن الشبكات الساتلية 
-https://www.itu.int/ITU

statistics/en-R/go/space 

الساتلية  عن الشبكات بطاعات التبليغ الوعت املتوسط ملعاجلة 
 11 مبوجب املادة

 مكتب االتصاالت الراديوية  6,80 6,35 6,07 5,18
-https://www.itu.int/ITU

statistics/en-R/go/space 

ضية التبليغ عن احملطات األر  بطاعات الوعت املتوسط ملعاجلة 
 11 مبوجب املادة

 مكتب االتصاالت الراديوية  9,82 7,26 4,78 3,19
-https://www.itu.int/ITU

statistics/en-R/go/space 

ات الساتلية الشبكعن  بطاعات التبليغ الوعت املتوسط ملعاجلة 
من التذييلني  4من املادة  6.2.4/3.1.4 املقدمة مبوجب الفقرة

30/30A 

 مكتب االتصاالت الراديوية  9,52 5,93 4,74 3,98
-https://www.itu.int/ITU

statistics/en-R/go/space 

ات الساتلية الشبكبطاعات التبليغ عن الوعت املتوسط ملعاجلة  
 7من املادة  2.7والفقرة  6من املادة  1.6املقدمة مبوجب الفقرة 

 30Bمن التذييل 

 مكتب االتصاالت الراديوية  8,77 6,33 4,54 5,15
-https://www.itu.int/ITU

statistics/en-R/go/space 

 
 

https://www.itu.int/ITU-R/go/space-statistics/en
https://www.itu.int/ITU-R/go/space-statistics/en
https://www.itu.int/ITU-R/go/space-statistics/en
https://www.itu.int/ITU-R/go/space-statistics/en
https://www.itu.int/ITU-R/go/space-statistics/en
https://www.itu.int/ITU-R/go/space-statistics/en
https://www.itu.int/ITU-R/go/space-statistics/en
https://www.itu.int/ITU-R/go/space-statistics/en
https://www.itu.int/ITU-R/go/space-statistics/en
https://www.itu.int/ITU-R/go/space-statistics/en
https://www.itu.int/ITU-R/go/space-statistics/en
https://www.itu.int/ITU-R/go/space-statistics/en
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                                                                       . خيض  توزي  املوارد للسنوات التالية للتغيري وفقا  لقرارات اإلدارة العليا.2022-2021تقديرات، على وجه اخلصوص للفرتة   3

 (آالف الفرنكات السويسرية)ب 3الموارد المالية الناتج

 2019 2020 2021 2022 

1.R-1 : 784 1 034 1 029 1 404 9 الراديو للمؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية وحتديث لوائحالوثائق اخلتامية 
1.R-2: 242 310 309 341 اإلعليمية الوثائق اخلتامية للمؤمترات اإلعليمية لالتصاالت الراديوية واالتفاعات 
1.R-3 : اعتماد جلنة لوائح الراديو(RRB) 288 1 234 1 262 1 225 1 لقواعد إجرائية 
1.R-4: 063 15 031 16 956 15 072 15 نتائج معاجلة بطاعات التبليغ عن اخلدمات الفضائية واألنشطة األخرى ذات الصلة 
1.R-5 :519 7 421 7 464 7 391 7 نتائج معاجلة بطاعات التبليغ عن خدمات األرض واألنشطة األخرى ذات الصلة 
1.R-6 :204 1 451 1 455 1 956 خالف اعتماد القواعد اإلجرائية عرارات جلنة لوائح الراديو 
1.R-7776 7 606 7 586 7 640 7 : حتسني برجميات عطاع االتصاالت الراديوية 

رقة العمل التابعة المجلس/أف ،مؤتمر المندوبين المفوضين)توزي  التكلفة ملؤمتر املندوبني املفوضني وأنشطة اجمللس 
 090 2 220 1 070 1 244 1 (للمجلس

 R 43 273 36 132 36 307 36 965.1اإلجمالي بالنسبة للهدف 
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2.5 2.R الوقت المناسب  العالم وتحسين األداء والنوعية والقدرة على تحمل تكاليف الخدمة وتقديم الخدمة في ضمان التوصيلية وإمكانية التشغيل البيني في
 ذلك من خالل وضع المعايير الدولية في مجال االتصاالت الراديوية، بما وتحقيق مردودية األنظمة بشكل عام في

                                                           
 القيم ذات الصلة باملؤشرات غري متاحة بعد.  4
 تقديرات. *

 2017 2016 2015 2014 2013 4مؤشر النتائج النتيجة
الهدف 

لعام 
2020 

 المصدر

2.R-1:  زيادة النفاذ إىل
النطاق العريض املتنقل 

 نطاعات ذلك يف يف مبا
الرتدد احملددة لالتصاالت 

 (IMT)املتنقلة الدولية 

 6,67/ (bn)عدد االشرتاكات/املشرتكني 
4,60 

/7,01 
4,83 

/7,22 
4,98 

/7,51 
*5,18 

/*7,74 
*5,34 

إحصاءات مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد بشأن  9,20
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

النسبة املئوية الشرتاكات النطاق العريض 
 املتنقل 

%29 %38 %45 *%51 *%55 %83,7 

2.R-2: خفض سلة 
أسعار النطاق العريض 

املتنقل كنسبة من الدخل 
 (GNI) القومي اإلمجايل

 للفرد

النطاق العريض املتنقل كنسبة من سلة أسعار 
للفرد )خدمة  (GNI) الدخل القومي اإلمجايل

الدف  املسبق، األجهزة احملمولة باليد 
500 MB) 
 العامل

إحصاءات مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد بشأن  4,00  3,61 3,88 5,50 8,72
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

    0,65 0,57 0,75 1,02 البلدان النامية
    4,6 5,1 7,2 11,6 البلدان النامية
    9,21 11,4 17,0 30,3                  أعل البلدان منوا  

عدد البلدان اليت تطبق سلة أسعار أعل 
 5% من

101 117 135 150  193  

2.R-3:  زيادة عدد
الوصالت الثابتة وزيادة 

مقدار احلركة املتداولة عرب 
 (Tbit/s) اخلدمة الثابتة

سيتم احلصول عليها من خالل استقصاء تكنولوجيا  غري متاحة  غري متاحة غري متاحة غري متاحة  الوصالت الثابتةعدد 
 املعلومات واالتصاالت/مكتب تنمية االتصاالت

ا استقصاء تكنولوجيسيتم احلصول عليها من خالل  غري متاحة  غري متاحة غري متاحة غري متاحة  (تريابت يف الثانيةالسعة اإلمجالية )بال
 املعلومات واالتصاالت/مكتب تنمية االتصاالت
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 2017 2016 2015 2014 2013 4مؤشر النتائج النتيجة
الهدف 

لعام 
2020 

 المصدر

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

 الرعمي لألرض

عدد األسر اليت لديها استقبال للتلفزيون 
 الرعمي لألرض )باملاليني(

164,7 203,3 235,5 271,9  453 
رعمي، تقرير كتيب البيانات العاملية املتعلقة بالتلفزيون ال

؛ وتقرير كتيب بيانات الشركة احملدودة 2017 يوليو
عدد األسر اليت لديها استقبال للتلفزيون  لألحباث املتعلقة بالتلفزيون الرعمي

 التماثلي لألرض )باملاليني(
364,6 319,8 251,6 184,1   

إمجايل عدد األسر اليت لديها استقبال 
للتلفزيون الرعمي لألرض + االستقبال 

 التماثلي لألرض )باملاليني(

529,3 514,1 487,1 456    

النسبة املئوية لألسر اليت لديها استقبال 
 للتلفزيون الرعمي لألرض

%8,5 %10,3 %11,8 %13,5  %22,7  

بال اليت لديها استقلألسر النسبة املئوية 
 للتلفزيون التماثلي لألرض

%18,7 %16,3 %12,6 %9,1    

النسبة املئوية لألسر اليت لديها استقبال 
 األرضيللتلفزيون 

%27,2 %26,6 %24,5 %22,6    

2.R-5 عدد املرسالت :
املستجيبات الساتلية 
)بعرض نطاق مكافئ 

36 MHz العاملة والسعة )
وعدد ؛ (Tbit/s)املقابلة 

املطاريف ذات الفتحات 
؛ (VSAT)             الصغرية جدا  

وعدد األسر اليت لديها 
 لياستقبال للتلفزيون السات

عدد املرسالت املستجيبات الساتلية العاملة 
 (MHz 36)بعرض نطاق مكافئ 

 Euroconsultشركة  غري متاحة  772 19 953 17 997 15 878 15
ec.com)-(http://www.euroconsult 

 Euroconsultشركة  غري متاحة  Tbit/s)( 0,999 1,095 1,269 1,491السعة املقابلة 
ec.com)-(http://www.euroconsult 

عدد املطاريف ذات الفتحات الصغرية 
 )باملاليني( (VSAT)      جدا  

                                               املنتدى العاملي للمطاريف ذات الفتحة الصغرية جدا   غري متاحة  3,838 3,891 3,786 3,480
)https://gvf.org( 

                        مستقب الت البث املباشر إىل عدد 
 )باملاليني( (DTH) املنزل

رعمي، تقرير كتيب البيانات العاملية املتعلقة بالتلفزيون ال 439  411,1 407,9 359,2 337,3
؛ وتقرير كتيب بيانات الشركة احملدودة 2017 يوليو

 لألحباث املتعلقة بالتلفزيون الرعمي
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 (آالف الفرنكات السويسرية)ب 5الموارد المالية الناتج

 2019 2020 2021 2022 

2.R-1: 023 1 395 1 390 1 160 2 عطاع االتصاالت الراديوية عرارات مجعية االتصاالت الراديوية، عرارات 

2.R-2: 255 5 833 5 790 5 087 6 الكتيباتاالجتماع التحضريي للمؤمتر( و ذلك تقرير  توصيات وتقارير عطاع االتصاالت الراديوية )مبا يف 
2.R-3: 250 1 009 1 009 1 279 1 املشورة من الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية 

/أفرقة العمل التابعة المجلس ،مؤتمر المندوبين المفوضين)توزي  التكلفة ملؤمتر املندوبني املفوضني وأنشطة اجمللس 
 446 287 250 286 (للمجلس

 R 9 812 8 439 8 524 7 973.2اإلجمالي بالنسبة للهدف 
 

                                                           
                                                                     خيض  توزي  املوارد للسنوات التالية للتغيري وفقا  لقرارات اإلدارة العليا. .2022-2021 2019-2018 للفرتةتقديرات، على وجه اخلصوص   5
 تقديرات. *

 2017 2016 2015 2014 2013 4مؤشر النتائج النتيجة
الهدف 

لعام 
2020 

 المصدر

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

عدد الكوكبات/السواتل العاملة املزودة 
 (GNSS) النظام العاملي للمالحة الساتليةب

 مكتب االتصاالت الراديوية/ 144/6  90/5 75/4 48/2 48/2
 السجل األساسي الدويل للرتددات

عدد األجهزة املزودة مبستقبل مدمج مزود 
 بالنظام العاملي للمالحة الساتلية )باملليارات(

 الوكالة األوروبية للنظام العاملي للمالحة الساتلية 8 5,8* 5,0 4,2 3,6 2,9
(https://www.gsa.europa.eu) 

2.R-7:  سواتل عدد
استكشاف األرض العاملة 
والكمية املقابلة من الصور 
املرسلة واستبانتها وحجم 

البيانات اليت يتم 
 (Tbytes) تنزيلها

عدد السواتل اخلاصة باستشعار األرض عن 
     ب عد

 مكتب االتصاالت الراديوية/ 440  219 215 180 
 السجل األساسي الدويل للرتددات

خمتلف أصحاب املصلحة املعنيني بلجنة استخدام  غري متاحة  71 68 62 60 )باملاليني(كمية الصور املرسلة 
 الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

خمتلف أصحاب املصلحة املعنيني بلجنة استخدام  غري متاحة  000 37 000 35 000 27 000 22 حجم الصور اليت يتم تنزيلها )تريابايت(
 األغراض السلميةالفضاء اخلارجي يف 
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3.5 3.R تشجيع اكتساب وتقاسم المعارف والدراية الفنية في مجال االتصاالت الراديوية 
الهدف  2017 2016 2015 2014 مؤشر النتائج  النتيجة

 2020 لعام
 المصدر

3.R-1 زيادة املعارف والدراية الفنية :
بشأن لوائح الراديو والقواعد اإلجرائية 

واالتفاعات اإلعليمية والتوصيات 
وأفضل املمارسات املتعلقة 

 الطيف باستعمال

عدد مرات تنزيل منشورات عطاع 
                                   االتصاالت الراديوية املتاحة جمانا  على 

 6اإلنرتنت )باملاليني(

 عاعدة بيانات التسجيل يف أحداث االحتاد 4,0 1,7 1,0 0,9 0,9

عدد أحداث بناء القدرات اليت 
ينظمها/يدعمها مكتب االتصاالت 

                              الراديوية )حضوريا  وافرتاضيا (

30 25 38 37 36 

عدد املشاركني يف أحداث بناء القدرات 
اليت ينظمها/يدعمها االحتاد/مكتب 

االتصاالت الراديوية )اجملمعة خالل الفرتة 
 لراديوية(ابني مؤمترين عامليني لالتصاالت 

1 261 1 518 737 363 1 2 000 

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

عدد عمليات املساعدة/األحداث التقنية 
 مبشاركة مكتب االتصاالت الراديوية

 التسجيل يف أحداث االحتاد عاعدة بيانات 100 111 100 93 78

عدد البلدان املستفيدة من املساعدة 
التقنية املقدمة من مكتب االتصاالت 

 الراديوية/األحداث اليت ينظمها

 عاعدة بيانات التسجيل يف أحداث االحتاد 80 62 61 78 57

عدد املشاركني/األحداث يف مؤمترات 
عطاع االتصاالت الراديوية واجلمعيات 

واالجتماعات ذات الصلة بلجان 
           وافرتاضيا (                   الدراسات )حضوريا  

 عاعدة بيانات التسجيل يف أحداث االحتاد  52/7 061 48/6 042 38/8 972 52/6 385

عدد البلدان املشاركة يف احللقات الدراسية 
وورش العمل واجتماعات جلان الدراسات 
وفرق العمل واألحداث اليت ينظمها عطاع 
                                      االتصاالت الراديوية )حضوريا  وافرتاضيا (

 عاعدة بيانات التسجيل يف أحداث االحتاد 193 78 130 161 103

  

                                                           
 عمليات التنزيل.                                                                                                 هذا الرعم م درج ألغراض املقارنة فقط حيث إن تنزيل وثيقة واحدة/منشور واحد ميكن أن ينطوي على العديد من   6
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 (آالف الفرنكات السويسرية)ب 7الموارد المالية الناتج

 2019 2020 2021 2022 

3.R-1745 7 279 8 455 8 014 6 : منشورات عطاع االتصاالت الراديوية 
3.R-2 609 2 407 2 398 2 443 2                                                            املساعدة إىل األعضاء، خاصة  البلدان النامية وأعل البلدان منوا  : تقدمي 
3.R-3488 1 297 1 293 1 568 1 جمال أنشطة التنمية : االتصال/الدعم يف 
3.R-4592 3 331 3 341 3 459 3 : حلقات دراسية وورش عمل وفعاليات أخرى 

أفرقة العمل التابعة المجلس/، مؤتمر المندوبين المفوضين)توزي  التكلفة ملؤمتر املندوبني املفوضني وأنشطة اجمللس 
 938 542 473 403 (للمجلس

 R 13 887 15 959 15 855 16 373.3اإلجمالي بالنسبة للهدف 
 

 تنفيذ الخطة التشغيلية 6
تنفيذ  يف ة                                                                                                                      الراديوية النواتج احملددة يف هذه اخلطة التشغيلية تنفيذا  ألنشطة خطط العمل الداخلي للمكتب ولكل دائرة؛ وستشارك املكاتب اإلعليميتنسق الدوائر املسؤولة يف مكتب االتصاالت 

فق عليها بني                                       ت مستوى اخلدمة السنوية احملددة سلفا  واملت                                                                                                                  هذه اخلطة التشغيلية. ويقدم مكتب االتصاالت الراديوية جزئيا  واألمانة العامة بشكل أساسي خدمات الدعم اإلداري، وفقا  التفاعا
النواتج وتقدمي خدمات  إدارة االحتاد وتراعب وتقيم حتقيقالطرفني )لتقدمي اخلدمات الداخلية(. ويرد يف اخلطة التشغيلية لألمانة العامة وصف خلدمات الدعم اليت تقدمها األمانة العامة. وختطط 

يتعلق  هداف والغايات العامة. وفيماحتاد كما هو مبني يف اخلطة االسرتاتيجية. ويركز التقرير السنوي بشأن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية على التقدم احملرز صوب حتقيق هذه األ                    الدعم وفقا  ألهداف اال
م وإدارة للمخاطر عليا بصورة دورية، يواصل كل مكتب/دائرة القيام بتحديد منهجي وتقييبإدارة املخاطر، باإلضافة إىل حتليل املخاطر املدرج يف هذه اخلطة التشغيلية الذي تستعرضه اإلدارة ال

 املستويات.                                                                                     ذات الصلة بتحقيق النواتج وتقدمي خدمات الدعم املعنية استنادا  إىل هنج إدارة للمخاطر متعدد
  

                                                           
                                                                     خيض  توزي  املوارد للسنوات التالية للتغيري وفقا  لقرارات اإلدارة العليا. .2022-2021 2019-2018                      تقديرات، خصوصا  للفرتة  7
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 توزيع الموارد على األهداف المشتركة بين القطاعات والغايات االستراتيجية لالتحاد :1 الملحق
 بآالف الفرنكات السويسرية

 األهداف االستراتيجية
 2019لالتحاد لعام 

التكلفة 
 اإلجمالية

تكلفة مكتب 
االتصاالت 
 الراديوية/ 

 التكلفة المباشرة

التكلفة المعاد 
توزيعها من 
 األمانة العامة

التكلفة 
الموزعة من 

مكتب تقييس 
االتصاالت/ 
مكتب تنمية 

 االتصاالت

 

 1الغاية 
 النمو

 2الغاية 
 الشمول

 3الغاية 
 االستدامة

 4الغاية 
االبتكار 
 والشراكة

 

 1الغاية 
 النمو

 2الغاية 
 الشمول

 3الغاية 
 االستدامة

 4الغاية 
االبتكار 
   والشراكة

R1 327 4 327 4 982 12 636 21  10% 10% 30% 50%  26 284 17 962 25 273 43 لقطاع االتصاالت الراديوية 1 الهدف 

R2 981 981 944 2 906 4  10% 10% 30% 50%  6 083 3 723 6 812 9 لقطاع االتصاالت الراديوية 2 الهدف 

R3 0 0 887 13 0  0% 0% 100% 0%  8 053 6 825 7 887 13 لقطاع االتصاالت الراديوية 3 الهدف 

 308 5 308 5 812 29 542 26       41 420 26 511 40 972 66 التكلفة اإلجمالية
            %39,6 %44,5 %7,9 %7,9 

 

 األهداف االستراتيجية
 2020لالتحاد لعام 

التكلفة 
 اإلجمالية

تكلفة مكتب 
االتصاالت 
 الراديوية/ 

 التكلفة المباشرة

التكلفة المعاد 
توزيعها من 
 األمانة العامة

التكلفة 
الموزعة من 

مكتب تقييس 
االتصاالت/ 
مكتب تنمية 
 االتصاالت

 

 1الغاية 
 النمو

 2الغاية 
 الشمول

 3الغاية 
 االستدامة

 4الغاية 
االبتكار 
 والشراكة

 

 1الغاية 
 النمو

 2الغاية 
 الشمول

 3الغاية 
 االستدامة

 4الغاية 
االبتكار 
   والشراكة

R1 613 3 613 3 840 10 066 18  10% 10% 30% 50%  22 179 17 931 18 132 36 لقطاع االتصاالت الراديوية 1 الهدف 

R2 844 844 532 2 219 4  10% 10% 30% 50%  5 176 3 257 5 439 8 لقطاع االتصاالت الراديوية 2 الهدف 

R3 0 0 959 15 0  0% 0% 100% 0%  10 020 6 929 9 959 15 لقطاع االتصاالت الراديوية 3 الهدف 

 457 4 457 4 330 29 285 22       37 376 26 117 34 530 60 التكلفة اإلجمالية
            %36,8 %48,5 %7,4 %7,4 

___________ 


