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  مقدمة 1
عية املتجددة لقطاع االتصاالت الراديويةوضعت  لكامل مع الحتاد  (ITU-R) اخلطة التشغيلية الر . 2018-2021 ، ويف حدود اخلطة املالية للفرتة2018-2021االسرتاتيجية للفرتة  اخلطةعلى حنو يتماشى 

النواتج ضًال عن ، الذي يوضح أهداف القطاع والنتائج املقابلة ومؤشرات قياس التقدم احملرز، فالقائم على النتائج إطار قطاع االتصاالت الراديوية. ويتبع هيكل اخلطة املقابلة وميزانيات فرتات السنتني
  أنشطة القطاع.الناجتة عن (املنتجات واخلدمات) 

  :(BR)دى مكتب االتصاالت الراديوية وتكمل اآلليات الداخلية التالية عمليات التخطيط والتنفيذ واملراقبة والتقييم ل
  مكتب االتصاالت الراديوية،دوائر وشعب خطط عمل   '1'
  لتخطيط خدمات الدعم ومراقبتها وتقييمها. (SLA)اتفاقات مستوى اخلدمة   '2'

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

رؤية االحتاد ورسالته

 أهداف ونتائج قطاع
 االتصاالت الراديوية

نتائج قطاعو أهداف
 تقييس االتصاالت

نتائج قطاعو  أهداف
 تنمية االتصاالت

نواتج قطاع االتصاالت الراديوية نواتج قطاع تقييس االتصاالت نواتج قطاع تنمية االتصاالت النواتج املشرتكة بني القطاعات

مكتب تقييس االتصاالت مكتب االتصاالت الراديوية مكتب تنمية االتصاالت األمانة العامة

حاداالتنتائجو أهداف
 املشرتكة بني القطاعات

ت االسرتاتيجية  الغا
النمو واملقاصد الشمول االستدامة االبتكار والشراكة

العوامل التمكينية
 عمليات الدعم

ألمانةا

نطاق اخلطة التشغيلية لقطاع 
 االتصاالت الراديوية
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ته الرئيسية 2   اخلطوط العريضة لقطاع االتصاالت الراديوية وأولو
ووضع معايري رئيسية وأفضل  2019والتحضري النعقادمها يف  (WRC-15) 2015واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  (RA-15) 2015مجعية االتصاالت الراديوية لعام بتنفيذ قرارات  2018-2021تتميز الفرتة 

ه طبقاً لألنشطة التشغيلية األربعة لقطاع االتصاالت الراديوي   ت الراديوية:دمها مكتب االتصاالة وأنشطة الدعم اليت يقاملمارسات يف جمال االتصاالت الراديوية. وترد املوضوعات األساسية أد

  واملدارات الساتلية ةالراديويالرتددات  ديث لوائح دولية بشأن استعمال طيفوضع وحت 1.2
 .(WRC-15) 2015العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ملؤمتر تنفيذ قرارات ا  •
 اعتماد جلنة لوائح الراديو القواعد اإلجرائية ذات الصلة.  •

  ق اللوائح الدولية على استعمال طيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتليةتنفيذ وتطبي 2.2
حتها لألعضاء  •  .تطوير األدوات الربجمية املتصلة بتطبيق لوائح الراديو والقواعد اإلجرائية ذات الصلة وإ
وخطط  (MIFR) اتالسجل األساسي الدويل للرتدد، وحتديث واخلدمات الفضائيةالتطبيق املالئم ويف الوقت املناسب ألحكام لوائح الراديو واالتفاقات اإلقليمية السارية بشأن خدمات األرض   •

 .التعييناتو/أو التخصيصات وقوائم 
 وتسوية هذه احلاالت.  اتعلى تقاسم موارد الطيف/ املدار النزاع مراقبة حاالت التداخل الضار وبصورة أعم حاالت   •
 ومنشورات اخلدمات البحرية وقائمة حمطات املراقبة الدولية). النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية( ذات الصلةاملنشورات   •

  الستخدام األكفأ لطيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتليةإصدار وحتديث توصيات وتقارير وكتيبات عاملية بشأن ا 3.2
لتعاون الوثيق (WRC-19) 2019واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  (RA-19) 2019مجعية االتصاالت الراديوية لعام جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية النعقاد إطار التحضري يف   •  ،

  .(CPM19-2) للمؤمتر التحضريي لالجتماع الثانية الدورةمية، مبا يف ذلك وضع مشاريع النصوص التقنية والتنظيمية واإلجرائية دعماً ألعمال مع األفرقة اإلقلي
يس االتصاالت واملنظمات اإلقليمية واهليئات مع قطاع تقي لتعاون الوثيق، 2020التصاالت املتنقلة الدولية لعام ل ، ال سيما بشأن السطح البيين الراديويوتقارير وكتيبات رئيسيةتوصيات  إعداد  •

  .األخرى املعنية بوضع املعايري

م يف أمور االتصاالت الراديوية 4.2   إعالم األعضاء ومساعد
 نشر منتجات قطاع االتصاالت الراديوية والرتويج هلا (مثل لوائح الراديو والتوصيات والتقارير والكتيبات).  •
 لتعاون الوثيق مع القطاعني اآلخرين ومكاتب االحتاد اإلقليمية واملنظمات اإلقليمية ذات الصلة واألعضاء،لي، القيام مبا ي  •
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o   حللقات الدراسية واملؤمترات وورش العمل وغريها من األحداث العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديو ، مبا يف ذلك وتبادهلانشر املعلومات   .ةياملعلومات املتعلقة 
o   النتقال إىل اإلذاعة ت الناشئة عن تطوير خدمات االتصاالت الراديوية لديهم، وخباصة فيما يتعلق    الرقمية.  ملكاسبالتلفزيونية الرقمية وتوزيع امساعدة األعضاء على مواجهة التحد

  أنشطة الدعم اليت يقدمها مكتب االتصاالت الراديوية 5.2
دف احلفاظ على مستوى عال من الكفاءة اخلاصة مبكتب التطوير املستمر لألدوات الربجمية   •  األعضاء. دام ورضاوسهولة االستخواالعتمادية االتصاالت الراديوية وحتسينها وصيانتها، 
 اإلقليمية ذات الصلة.الدعم اللوجسيت واإلداري للجان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية واملشاركة يف أنشطة األفرقة   •
لتعاون الوثيق مع املكتبني اآلخرين ومكاتب االحتاد اإلقليمية واملنظمات اإلقليمية.  •   تقدمي املساعدة لألعضاء، 

  2018-2021قطاع االتصاالت الراديوية للفرتة  نتائجإطار  3

تاالرتباط   1.3   1االسرتاتيجية لالحتاد لغا

 :1الغاية  الراديويةأهداف قطاع االتصاالت 
  النمو

  :2الغاية 
  الشمول

 :3الغاية
  االستدامة

  :4الغاية 
  االبتكار والشراكة

1.R ف الرتددات حاد من موارد طيالوقت املناسب ملتطلبات أعضاء االت االستجابة بطريقة رشيدة وعادلة وفّعالة واقتصادية ويف
 الضار التداخلتفاديالراديوية واملدارات الساتلية مع

    

2.R خلدمات العامل وحتسني األداء والنوعية والقدرة على حتمل تكاليف اخلدمة وتقدمي ا ضمان التوصيلية وإمكانية التشغيل البيين يف
 الدوليةايريذلك من خالل وضع املعجمال االتصاالت الراديوية، مبا يفالوقت املناسب وحتقيق مردودية األنظمة بشكل عام يف يف

    

3.R جمال االتصاالت الراديويةتشجيع اكتساب وتقاسم املعارف والدراية الفنية يف     
  

_______________ 
تالروابط األولية والثانوية  توضح األطر وعالمات   1  .لغا
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  الراديوية ونتائجه ونواجته أهداف قطاع االتصاالت  2.3

اف
هد
األ

 

1.R وقت ال االستجابة بطريقة رشيدة وعادلة وفّعالة واقتصادية ويف
حاد من موارد طيف الرتددات الراديوية املناسب ملتطلبات أعضاء االت

 واملدارات الساتلية مع تفادي التداخل الضار

2.R النوعية العامل وحتسني األداء و  ضمان التوصيلية وإمكانية التشغيل البيين يف
يق الوقت املناسب وحتق ل تكاليف اخلدمة وتقدمي اخلدمة يفوالقدرة على حتم

الل ذلك من خ يف ، مباجمال االتصاالت الراديوية مردودية األنظمة بشكل عام يف
 وضع املعايري الدولية

3.R  تشجيع اكتساب وتقاسم املعارف
 ةجمال االتصاالت الراديوي والدراية الفنية يف

ائج
النت

 

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

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

3-1.Rدة النسبة املئوية ل  الدويل اسياألس سجلال يف ةلسجّ امل لتخصيصات: ز
  مع نتائج إجيابية للرتددات

4-1.R دة النسبة املئوية للبلدان اليت استكملت عملية االنتقال إىل اإلذاعة : ز
  لألرضالتلفزيونية الرقمية 

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

6-1.R دة النسبة املئوية من التخصيصات خلدمات األرض املسجلة : ز
 السجل األساسي واخلالية من التداخالت الضارة يف

1-2.Rدة النفاذ إىل النطاق العريض املتنقل مبا يف دد احملددة نطاقات الرت  ذلك يف : ز
  (IMT)لالتصاالت املتنقلة الدولية 

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

3-2.Rدة مقدار احلركة املتداولة عرب اخلدمة الثابتة دة عدد الوصالت الثابتة وز   (Tbit/s)  : ز
4-2.Rعدد األسر اليت لديها استقبال للتلفزيون الرقمي لألرض :  
5-2.R عدد املرسالت املستجيبات الساتلية (بعرض نطاق مكافئ :MHz 36العاملة ( 

وعدد  (VSAT) . عدد املطاريف ذات الفتحات الصغرية جداً (Tbit/s)والسعة املقابلة 
  األسر اليت لديها استقبال للتلفزيون الساتلي

6-2.R مكانية استقبال إشارات خدمة املالحة دة عدد األجهزة املزودة  : ز
  الراديوية الساتلية

7-2.R عدد سواتل استكشاف األرض العاملة والكمية املقابلة من الصور املرسلة :
ت اليت يتم تن  (Tbytes)زيلهاواستبانتها وحجم البيا

1-3.R دة املعارف والدراية الفنية بشأن : ز
لوائح الراديو والقواعد اإلجرائية واالتفاقات 

اإلقليمية والتوصيات وأفضل املمارسات املتعلقة 
  مال الطيفستع

2-3.Rدة املشاركة يف أنشطة قطاع  : ز
االتصاالت الراديوية (بوسائل منها املشاركة عن 

 بُعد) وخاصة مشاركة البلدان النامية

اتج
لنو
ا

 

ئق اخلتامية للمؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية وحتديث لوائح  -   الراديو  الو
ئق اخلتامية للمؤمترات اإلقليمية   - لالتصاالت الراديوية الو

  اإلقليمية  واالتفاقات
  لقواعد إجرائية (RRB)اعتماد جلنة لوائح الراديو   -
نتائج معاجلة بطاقات التبليغ عن اخلدمات الفضائية واألنشطة األخرى   -

  الصلة ذات
  نتائج معاجلة بطاقات التبليغ عن خدمات األرض واألنشطة األخرى ذات الصلة  -
  لوائح الراديو خالف اعتماد القواعد اإلجرائيةقرارات جلنة   -
 حتسني برجميات قطاع االتصاالت الراديوية  -

 ITU-R قرارات مجعية االتصاالت الراديوية، القرارات  -
لتحضريي ذلك تقرير االجتماع ا توصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية (مبا يف  -

  للمؤمتر) والكتيبات
 االستشاري لالتصاالت الراديويةاملشورة من الفريق   -

  منشورات قطاع االتصاالت الراديوية  -
تقدمي املساعدة إىل األعضاء، خاصًة   -

  البلدان النامية وأقل البلدان منواً 
  جمال أنشطة التنمية االتصال/الدعم يف  -
 حلقات دراسية وورش عمل وفعاليات أخرى  -

 حاد:تنفيذ مجيع أهداف االتحاد وتسهم يفاإلدارية لالتالنواتج التالية هي نواتج ألنشطة اهليئات
  املقررات والقرارات والتوصيات والنتائج األخرى ملؤمتر املندوبني املفوضني  -
 املقررات والقرارات الصادرة عن اجمللس فضًال عن نتائج أعمال أفرقة العمل التابعة للمجلس  -
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  2018-2021توزيع املوارد على أهداف قطاع االتصاالت الراديوية ونواجته للفرتة   3.3

  
1.R املناسب  الوقت  االستجابة بطريقة رشيدة وعادلة وفّعالة واقتصادية ويف

لساتلية مع احاد من موارد طيف الرتددات الراديوية واملدارات ملتطلبات أعضاء االت
  تفادي التداخل الضار

%61   

2.R األداء والنوعية العامل وحتسني ضمان التوصيلية وإمكانية التشغيل البيين يف 
وحتقيق  الوقت املناسب  والقدرة على حتمل تكاليف اخلدمة وتقدمي اخلدمة يف

ذلك من  يف ، مباجمال االتصاالت الراديوية مردودية األنظمة بشكل عام يف
 وضع املعايري الدوليةخالل 

%14   

3.R 25% الراديوية  تجمال االتصاال  تشجيع اكتساب وتقاسم املعارف والدراية الفنية يف   
 

 تجالتوزيع املخطط للموارد لكل
من%

 اإلمجايل
 من اهلدف %

1.R-1 ئق اخلتامية للمؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية الو
 الراديووحتديث لوائح

%5,4 %8,8  

1.R-2 ئق اخلتامية للمؤمترات اإلقليمية لالتصاالت الراديوية الو
 اإلقليميةواالتفاقات

%0,5 %0,8  

1.R-3اعتماد جلنة لوائح الراديو(RRB)3,3% 2,0%  لقواعد إجرائية  
1.R-4 نتائج معاجلة بطاقات التبليغ عن اخلدمات الفضائية

 واألنشطة األخرى ذات الصلة
%24,4 %39,9  

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

%12,1 %19,8  

1.R-63,3% 2,0%قرارات جلنة لوائح الراديو خالف اعتماد القواعد اإلجرائية  
1.R-720,2% 12,4% حتسني برجميات قطاع االتصاالت الراديوية  
2.R-1قطاع  الراديوية، قراراتقرارات مجعية االتصاالت

 الراديويةاالتصاالت
%2,4 %17,4  

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

%9,1 %65,6  

2.R-313,3% 1,8% املشورة من الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية  
3.R-149,4% 12,4% االتصاالت الراديويةمنشورات قطاع  
3.R-215,7% 3,9%منواً   تقدمي املساعدة إىل األعضاء، خاصةً البلدان النامية وأقل البلدان  
3.R-39,1% 2,3% جمال أنشطة التنميةاالتصال/الدعم يف  
3.R-422,0% 5,5% حلقات دراسية وورش عمل وفعاليات أخرى  

النواتجاملقررات والقرارات والتوصيات و :مؤمتر املندوبني املفوضني
 *األخرى ملؤمتر املندوبني املفوضني

%1,5 %1,5  

لس، مقررات وقرارات اجمل:اجمللس/أفرقة العمل التابعة للمجلس
 *إىل جانب نواتج أفرقة العمل التابعة للمجلس

%2,2 %2,2  

  
  تكلفة هذه النواتج موزعة على مجيع أهداف االحتاد.   *

%61%14

%25

Objective R.1

Objective R.2

Objective R.3

  1اهلدف.R

  2اهلدف.R

  3اهلدف.R
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  حتليل املخاطر 4
هالكبرية التالية املعروضة يف اجلدول التشغيلية ملخاطر امت حتديد وحتليل وتقييم انتقاالً من االسرتاتيجية إىل التنفيذ،  دارة مجيع املخاطر املرتبطة بتحقيق  .أد   املقابلة.  النتائجوتضطلع املكاتب وكل دائرة على حدة 

 2إجراءات التخفيف مستوى التأثري االحتمال وصف اخلطر  بؤرة اخلطر

ت يف الفقدان الكلي أو   ) أ  خطر تشغيلي لسجل ااجلزئي لسالمة البيا
أو يف أي من  (MIFR) األساسي الدويل للرتددات

اخلطط، مما يؤدي إىل عدم كفاية محاية حقوق اإلدارات 
  استعمال موارد الطيف/املدار يف

ة أثناء معاجلالفقدان الكلي أو اجلزئي للعمليات   ب)
خر االعرتاف حبقوق  بطاقات التبليغ مما يؤدي إىل 
اإلدارات يف استعمال موارد الطيف/املدار، وخماطر 

 على االستثمارات املقابلة.

ت بصورة يومية  - جداً مرتفع  منخفض  حفظ نسخ احتياطية من البيا
مج أمن   - ترفيع املستوى تطوير بر  للبيا
ت/العملية يف غضون فرتة زمنية حمدودةالقدرة على استعادة   -  البيا

ألحكام   ج) وقوع تداخل ضار (مثًال بسبب عدم التقيد 
التنظيمية)، يؤدي إىل تعطل خدمات االتصاالت 

 الراديوية اليت يقدمها األعضاء.

 إقليميةو تعزيز بناء القدرات بشأن اللوائح الدولية، من خالل حلقات دراسية عاملية   - مرتفع منخفض
 تقدمي مكتب االتصاالت الراديوية املساعدة على تطبيق اللوائح الدولية  -
تعزيز التنسيق اإلقليمي أو دون اإلقليمي لتسوية مشاكل التداخل، بدعم من مكتب   -

 االتصاالت الراديوية
ا واإلبالغ عنها (القرار  -  ))2014  (بوسان، 186مراقبة حاالت التداخل الضار وتقدمي تقارير 

عدم كفاية املرافق لعقد االجتماعات يف االحتاد الدويل  خطر تنظيمي
لالتصاالت (مثًال بسبب عدم وجود قاعات لالجتماعات 
وازدحام جدول االجتماعات)، مما يؤدي إىل عدم رضا األعضاء 

 والتأخر يف برامج العمل.

خلارج  - مرتفع متوسط  عقد املزيد من االجتماعات 
دة   - لنسبة لالجتماعات الصغريةز  استعمال قاعات االجتماعات االفرتاضية 

_______________ 
 يعني مدير املكتب مسؤويل إدارة املخاطر.  2
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  2018-2021 ةأهداف قطاع االتصاالت الراديوية ونتائجه ونواجته للفرت  5
هداف قطاع االتصاالت الراديوية من خالل حتقيق النتائج ذات الصلة، عن طريق تنفيذ النواتج. وتساهم أهداف قطاع االتصاال ت ت الراديوية، يف سياق اختصاص القطا سيتم الوفاء  ع، يف حتقيق الغا

  بني القطاعات (املعروضة يف اخلطة التشغيلية لألمانة العامة).مشرتكة ئج والنواتج الاألهداف والنتاالشاملة لالحتاد. ويساهم مكتب االتصاالت الراديوية كذلك يف تنفيذ 

1.5 1.R تفادي  حاد من موارد طيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية معالوقت املناسب ملتطلبات أعضاء االت االستجابة بطريقة رشيدة وعادلة وفّعالة واقتصادية ويف
  الضار التداخل
اهلدف   2016 2015 2014 2013  مؤشر النتائج  النتيجة

 2020 لعام
  املصدر

1.R-1 : دة عدد البلدان ز
اليت لديها شبكات ساتلية 

وحمطات أرضية مسجلة 
السجل األساسي الدويل  يف

  (MIFR) للرتددات

جل الس عدد البلدان اليت لديها شبكات ساتلية مسجلة يف
  األساسي الدويل للرتددات

  مكتب االتصاالت الراديوية/ 70 56 52 51 49
  السجل األساسي الدويل للرتددات

السجل  عدد البلدان اليت لديها حمطات أرضية مسجلة يف
  األساسي الدويل للرتددات

82 82 76 77 120 

1.R-2 : دة عدد البلدان ز
اليت لديها ختصيصات تردد 

خلدمات لألرض مسجلة 
السجل األساسي الدويل  يف

 للرتددات

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

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

السجل   عدد البلدان اليت سجلت ختصيصات تردد خلدمات لألرض يف
  خالل السنوات األربع األخريةاألساسي الدويل للرتددات 

74 78 84 79 90 

1.R-3 : دة النسبة املئوية ز
 ةلسجّ امل لتخصيصاتل
 الدويل األساسي السجل يف

 ةمع نتائج إجيابي للرتددات

لتنسيق (خدمات األرض)   مكتب االتصاالت الراديوية/ 99%,99 99%,88 99%,87 99%,86 99%,86 رهناً 
 75% 74%,32 74%,46 92%,81 92%,66  رهناً خبطة (خدمات األرض) للرتدداتالسجل األساسي الدويل 

 98% 98%,46 98%,37 98%,34 98%,29  مؤشرات نتائج أخرى

1.R-4:  دة النسبة املئوية ز
للبلدان اليت استكملت 

عملية االنتقال إىل اإلذاعة 
 التلفزيونية الرقمية لألرض

إلذاعة استكملت عملية االنتقال إىل االنسبة املئوية للبلدان اليت 
  التلفزيونية الرقمية لألرض

 ومكتب مكتب االتصاالت الراديوية  % 70 %42 %27 %17 %3,6
 تنمية االتصاالت
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اهلدف   2016 2015 2014 2013  مؤشر النتائج  النتيجة
 2020 لعام

  املصدر

1.R-5 دة النسبة املئوية : ز
للطيف املخصص 

للشبكات الساتلية واخلايل 
 التداخالت الضارة من

ايل الساتلية واخلالنسبة املئوية للطيف املخصص للشبكات 
 التداخالت الضارة  من

  مكتب االتصاالت الراديوية/ %99,99 %99,96 %99,96 %99,97 %99,97
  السجل األساسي الدويل للرتددات

1.R-6 : دة النسبة املئوية ز
من التخصيصات خلدمات 

 السجل األرض املسجلة يف
األساسي واخلالية من 

 الضارة التداخالت

التخصيصات خلدمات األرض املسجلة النسبة املئوية من 
تناداً (اس السجل األساسي واخلالية من التداخالت الضارة  يف

ا االحتاد خالل السنوات األربع  إىل عدد احلاالت اليت أُبلغ 
  املاضية)

  مكتب االتصاالت الراديوية/  %99,99 %99,90 %99,99 %99,99 %99,99
  السجل األساسي الدويل للرتددات

  

_______________ 
  خيضع توزيع املوارد للسنوات التالية للتغيري وفقاً لقرارات اإلدارة العليا.. 2019-8201تقديرات، على وجه اخلصوص للفرتة   3

)الف الفرنكات السويسرية( 3املوارد املالية الناتج
 20182019 20202021 

1.R-1 :ئق اخلتامية للمؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية وحتديث لوائح  1 1021 009 9 1367 762الراديوالو
1.R-2: ئق اخلتامية للمؤمترات اإلقليمية لالتصاالت الراديوية واالتفاقات  308309 242333اإلقليميةالو
1.R-3 :اعتماد جلنة لوائح الراديو(RRB)1 1226 238 1 1213 268لقواعد إجرائية 
1.R-4: 15 15388 259 14 14577 641 نتائج معاجلة بطاقات التبليغ عن اخلدمات الفضائية واألنشطة األخرى ذات الصلة 
1.R-5 :7 7383 371 7 7339 475خدمات األرض واألنشطة األخرى ذات الصلةنتائج معاجلة بطاقات التبليغ عن 
1.R-6 :1 1435 422 1951 186قرارات جلنة لوائح الراديو خالف اعتماد القواعد اإلجرائية 
1.R-77 7505 453 7 7562 725: حتسني برجميات قطاع االتصاالت الراديوية 

 1 1204 050 1 2229 028)لمجلسمؤمتر املندوبني املفوضني، اجمللس/أفرقة العمل التابعة ل(توزيع التكلفة ملؤمتر املندوبني املفوضني وأنشطة اجمللس
لنسبة للهدف  R327 36571 42 110 35471 35.1اإلمجايل 
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2.5 2.R ناسب وحتقيق مردودية األنظمة الوقت امل وحتسني األداء والنوعية والقدرة على حتمل تكاليف اخلدمة وتقدمي اخلدمة يفالعامل   ضمان التوصيلية وإمكانية التشغيل البيين يف
  ذلك من خالل وضع املعايري الدولية يف ، مباجمال االتصاالت الراديوية بشكل عام يف

_______________ 
ملؤشرات غري متاحة بعد.  4  القيم ذات الصلة 
 .تقديرات *

اهلدف 2016 2015 2014 2013 2012  4مؤشر النتائج  النتيجة
 2020 لعام

 املصدر

2.R-1:  دة النفاذ إىل ز
النطاق العريض املتنقل 

نطاقات   ذلك يف  يف  مبا
الرتدد احملددة لالتصاالت 

 (IMT)املتنقلة الدولية 

/6,23 (bn)عدد االشرتاكات/املشرتكني 
4,30 

6,67/
4,60 

7,01/ 
4,83 

7,22/ 
4,98 

7,38/ 
5,09* 

ملعنية ا : تقرير جلنة النطاق العريض2016حالة النطاق العريض  9,20
 لتنمية الرقمية

 83,7% *%50 45% 38% 29% 25%  النسبة املئوية الشرتاكات النطاق العريض املتنقل

2.R-2: أسعار  خفض سلة
النطاق العريض املتنقل  

كنسبة من الدخل القومي 
 للفرد (GNI) اإلمجايل

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

ليد   )MB 500الدفع املسبق، األجهزة احملمولة 
  العامل

الصادر عن االحتاد،  (MIS) تقرير قياس جمتمع املعلومات8,725,503,884,00
 2016 طبعة

     0,57 0,75 1,02   املتقدمةالبلدان 
     5,1 7,2 11,6   البلدان النامية
     11,4 17,0 30,3   أقل البلدان منوًا

   193  135 117 101 81  5%عدد البلدان اليت تطبق سلة أسعار أقل من 
2.R-3:  دة عدد ز

دة  الوصالت الثابتة وز
مقدار احلركة املتداولة عرب 

 (Tbit/s) اخلدمة الثابتة

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

ل سيتم احلصول عليها من خالل استقصاء تكنولوجيا غري متاحةغري متاحةغري متاحةغري متاحة    )تريابت يف الثانيةالسعة اإلمجالية (
  املعلومات واالتصاالت/مكتب تنمية االتصاالت

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

  الرقمي لألرض

 عدد األسر اليت لديها استقبال للتلفزيون الرقمي
ملاليني)  لألرض (

لتلفزيون الرقمي 453  252,0 203,3 164,7 130,1 ت العاملية املتعلقة  ، تقرير كتيب البيا
ت الشركة احملدودة 2015يونيو  ؛ وتقرير كتيب بيا

لتلفزيون الرقمي   لألحباث املتعلقة 
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ي عدد األسر اليت لديها استقبال للتلفزيون التماثل
ملاليني)   لألرض (

419,5 364,6 319,8 261,9     

إمجايل عدد األسر اليت لديها استقبال للتلفزيون 
الرقمي لألرض + االستقبال التماثلي لألرض 

ملاليني) )  

549,6 529,3 514,1 513,9     

زيون النسبة املئوية لألسر اليت لديها استقبال للتلف
  الرقمي لألرض

%6,8 %8,5 %10,3 %12,7  %22,7   

تلفزيون لألسر اليت لديها استقبال للالنسبة املئوية 
  التماثلي لألرض

%21,8 %18,7 %16,3 %13,2     

زيون النسبة املئوية لألسر اليت لديها استقبال للتلف
  األرضي

%28,6 %27,2 %26,6 %25,8     

2.R-5 عدد املرسالت :
 املستجيبات الساتلية (بعرض

) MHz 36نطاق مكافئ 
العاملة والسعة املقابلة 

(Tbit/s) ؛ وعدد املطاريف
ذات الفتحات الصغرية 

؛ وعدد األسر (VSAT) جداً 
ون اليت لديها استقبال للتلفزي

 الساتلي

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

 Euroconsultشركة غري متاحة 19 772 17 953  15 997 15 878  
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 
ملاليني) (VSAT)  جداً  )  

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

إىل مستقِبالت البث املباشرعدد 
ملاليني) (DTH) زلاملن )  

لتلفزيون الرقمي 439  396,3 359,2 337,3 319,3 ت العاملية املتعلقة  ، تقرير كتيب البيا
ت الشركة احملدودة لألحباث 2015 يونيو ؛ وتقرير كتيب بيا

لتلفزيون الرقمي   املتعلقة 
2.R-6:  دة عدد األجهزة ز

مكانية استقبال  املزودة 
خدمة املالحة إشارات 

 الراديوية الساتلية

لنظام عدد الكوكبات/السواتل العاملة املزودة 
  (GNSS) العاملي للمالحة الساتلية

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

لنظام  عدد األجهزة املزودة مبستقبل مدمج مزود 
ملليارات)العاملي    للمالحة الساتلية (

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

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

ستشعار األرض عن   مكتب االتصاالت الراديوية/ 440 219 215 180   بُعد  عدد السواتل اخلاصة 
  السجل األساسي الدويل للرتددات

ملاليني) كمية الصور املرسلة خمتلف أصحاب املصلحة املعنيني بلجنة استخدام الفضاء  غري متاحة  71 68  62 60 55  (
   (COPUOS)اخلارجي يف األغراض السلمية 

https://gvf.org/
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)الف الفرنكات السويسرية( 5املوارد املالية  الناتج
 2018201920202021 

2.R-1: 1 1387 370 2 1142 012قطاع االتصاالت الراديويةقرارات مجعية االتصاالت الراديوية، قرارات 
2.R-2: 5 5660 517 6 5060 022ذلك تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر) والكتيبات توصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية (مبا يف 
2.R-3: 1 995006 1 1270 242االستشاري لالتصاالت الراديويةاملشورة من الفريق 

 433283243283 )لعمل التابعة للمجلساجمللس/أفرقة ا،مؤمتر املندوبني املفوضني(توزيع التكلفة ملؤمتر املندوبني املفوضني وأنشطة اجمللس
لنسبة للهدف  R 709 7755 9 125 8336 8.2اإلمجايل 

  
    

_______________ 
  . خيضع توزيع املوارد للسنوات التالية للتغيري وفقاً لقرارات اإلدارة العليا.2019-8201تقديرات، على وجه اخلصوص للفرتة   5
  تقديرات. *

ت اليت يتم البيا
 (Tbytes) زيلهاتن

يت) خمتلف أصحاب املصلحة املعنيني بلجنة استخدام الفضاء غري متاحة  37 35000 2000 227000 18000 000  حجم الصور اليت يتم تنزيلها (تريا
   (COPUOS)اخلارجي يف األغراض السلمية 
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3.5  3.R تشجيع اكتساب وتقاسم املعارف والدراية الفنية يف جمال االتصاالت الراديوية  
اهلدف 201420152016 مؤشر النتائجالنتيجة

 2020 لعام
 املصدر

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

واالتفاقات اإلقليمية والتوصيات وأفضل 
ستعمالاملمارسات   الطيف  املتعلقة 

عدد مرات تنزيل منشورات قطاع االتصاالت 
ملاليني) ً على اإلنرتنت (  6الراديوية املتاحة جما

ت التسجيل يف أحداث االحتاد0,90,91,04,0  قاعدة بيا

عدد أحداث بناء القدرات اليت ينظمها/يدعمها 
ً وافرتاضياً)  مكتب االتصاالت الراديوية (حضور

30253836

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

الراديوية (خالل فرتات املؤمترات العاملية 
  لالتصاالت الراديوية)

261 1518 1737000 2

3.R-2دة املشاركة يف أنشطة قطاع: ز
كة املشار االتصاالت الراديوية (بوسائل منها 

 عن بُعد) وخاصة مشاركة البلدان النامية

عدد عمليات املساعدة/األحداث التقنية
  مبشاركة مكتب االتصاالت الراديوية

ت التسجيل يف أحداث االحتاد7893100100   قاعدة بيا

عدد البلدان املستفيدة من املساعدة التقنية
املقدمة من مكتب االتصاالت 

  اليت ينظمهاالراديوية/األحداث 

ت التسجيل يف أحداث االحتاد57786180   قاعدة بيا

عدد املشاركني/األحداث يف مؤمترات قطاع
االتصاالت الراديوية واجلمعيات واالجتماعات 

ذات الصلة بلجان الدراسات 
  وافرتاضياً) (حضورً 

ت التسجيل يف أحداث االحتاد6 8/48042 6/38972 52385/   قاعدة بيا

عدد البلدان املشاركة يف احللقات الدراسية وورش 
العمل واجتماعات جلان الدراسات وفرق العمل 

واألحداث اليت ينظمها قطاع االتصاالت 
ً وافرتاضياً)   الراديوية (حضور

ت التسجيل يف أحداث االحتاد103161130193   قاعدة بيا

  

_______________ 
  هذا الرقم ُمدرج ألغراض املقارنة فقط حيث إن تنزيل وثيقة واحدة/منشور واحد ميكن أن ينطوي على العديد من عمليات التنزيل. 6
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 )السويسريةالف الفرنكات ( 7املوارد املالية  الناتج

 20182019 20202021 
3.R-18 8283 328 5 7985 737: منشورات قطاع االتصاالت الراديوية 
3.R-2 ً2 2353 336 2 2392 565: تقدمي املساعدة إىل األعضاء، خاصًة البلدان النامية وأقل البلدان منوا 
3.R-31 1290 281 1 1554 484جمال أنشطة التنمية: االتصال/الدعم يف 
3.R-43 3290 282 3 3420 552 : حلقات دراسية وورش عمل وفعاليات أخرى 

 470535 911398)عمل التابعة للمجلساجمللس/أفرقة ال،مؤمتر املندوبني املفوضني(توزيع التكلفة ملؤمتر املندوبني املفوضني وأنشطة اجمللس
لنسبة للهدف  R249 16749 13 697 15751 15.3اإلمجايل 

  

  تنفيذ اخلطة التشغيلية 6
اديوية جزئياً واألمانة العامة كتب ولكل دائرة. ويقدم مكتب االتصاالت الر تنسق الدوائر املسؤولة يف مكتب االتصاالت الراديوية النواتج احملددة يف هذه اخلطة التشغيلية تنفيذاً ألنشطة خطط العمل الداخلي للم

لألمانة العامة وصف خلدمات الدعم  التشغيلية اإلداري، وفقاً التفاقات مستوى اخلدمة السنوية احملددة سلفاً واملتفق عليها بني الطرفني (لتقدمي اخلدمات الداخلية). ويرد يف اخلطةبشكل أساسي خدمات الدعم 
ذ اخلطة االسرتاتيجية الدعم وفقاً ألهداف االحتاد كما هو مبني يف اخلطة االسرتاتيجية. ويركز التقرير السنوي بشأن تنفياليت تقدمها األمانة العامة. وختطط إدارة االحتاد وتراقب وتقيم حتقيق النواتج وتقدمي خدمات 

إلضافة إىل حتليل املخاطر املدرج يف هذه دارة املخاطر،  ت العامة. وفيما يتعلق  ة العليا بصورة دورية، يواصل كل لذي تستعرضه اإلدار اخلطة التشغيلية ا على التقدم احملرز صوب حتقيق هذه األهداف والغا
ج إدا ت.  رة للمخاطر متعددمكتب/دائرة القيام بتحديد منهجي وتقييم وإدارة للمخاطر ذات الصلة بتحقيق النواتج وتقدمي خدمات الدعم املعنية استناداً إىل    املستو

_______________ 
 . خيضع توزيع املوارد للسنوات التالية للتغيري وفقاً لقرارات اإلدارة العليا.2019-8201تقديرات، خصوصاً للفرتة   7
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ت االسرتاتيجية لالحتادعات املشرتكة بني القطاهداف األ: توزيع املوارد على 1 امللحق   والغا
  الف الفرنكات السويسرية

  األهداف االسرتاتيجية
 2018لالحتاد لعام 

التكلفة 
اإلمجالية

تكلفة مكتب 
االتصاالت 
 الراديوية/التكلفة

 املباشرة

التكلفة 
املعاد 

توزيعها من 
األمانة 
 العامة

التكلفة املوزعة من 
مكتب تقييس 

االتصاالت/مكتب 
 االتصاالتتنمية 

 

 1الغاية 
  النمو

  2الغاية 
  الشمول

  3الغاية 
  االستدامة

  4الغاية 
 االبتكار والشراكة

 

 1الغاية 
  النمو

  2الغاية 
  الشمول

  3الغاية 
  االستدامة

  4الغاية 
   االبتكار والشراكة

R1633 3 633 3 899 16510 18  10% 10% 30% 50%  22 953 16 354 19 329 36 لقطاع االتصاالت الراديوية 1 اهلدف 

R2771 771 313 2 855 3  10% 10%  30% 50%  5 995 2 709 4 709 7 لقطاع االتصاالت الراديوية 2 اهلدف 

R30 0 249 16 0  0% 0% 100% 0%  10 290 6 949 9 249 16 لقطاع االتصاالت الراديوية 3 اهلدف 

 404 4 404 4 461 02029 22       37 238 26 012 34 287 60 التكلفة اإلمجالية

            %36,5 %48,9 %7,3 %7,3 

 

  األهداف االسرتاتيجية
 2019لالحتاد لعام 

التكلفة 
 اإلمجالية

تكلفة مكتب 
االتصاالت 
 الراديوية/التكلفة

 املباشرة

اد املعالتكلفة 
توزيعها من 
 األمانة العامة

التكلفة املوزعة 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

R1257 4 257 4 771 12 285 21  10% 10% 30% 50%  26 024 17 521 25 570 42 لقطاع االتصاالت الراديوية 1 اهلدف 

R2975 975 926 2 877 4  10% 10% 30% 50%  6 038 3 712 6 755 9 لقطاع االتصاالت الراديوية 2 اهلدف 

R30 749 13 0  0% 0% 100% 0%  8 962 5 779 7 749 13 لقطاع االتصاالت الراديوية 3 اهلدف  

 232 5 232 5 446 29 162 26       40 024 26 012 40 074 66 التكلفة اإلمجالية

            %39,6 %44,6 %7,9 %7,9 

___________  


