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  (SG)األمانة العامة 

  2017مايو 17جنيف،  

  الدول األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالتإىل  CL-17/18املرجع:

 (RTO) منظمات االتصاالت اإلقليميةنسخة إىل 

(Ms Béatrice Pluchon)بلوشونالسيدة بياتريس  جهة االتصال:

 6627 730 22 41+  الفاكس:
 contributions@itu.int الربيد اإللكرتوين:

    

مرشحني لشغل مناصب رئيس ونواب رئيس فريق العمل التابع للمجلس واملشكل إىل تقدميدعوة   املوضوع:
  2023-2020حديثاً واملعين 5خلطتني االسرتاتيجية واملالية للفرتة

  حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

مرشحني لشغل مناصب رئيس  تقدميإىل هذا الصباح، أود أن أرسل دعوة  2017  طبقًا للقرار املتخذ يف اجللسة العامة :لس
 2020-2023  ونواب رئيس فريق العمل التابع للمجلس واملشكل حديثًا واملعين Rخلطتني االسرتاتيجية واملالية للفرتة

)، تدعى الدول B  الصادر عن ا:لس (انظر امللحق R  1333لقرار 2و 1  ). وطبقاً للملحقنيA  املرفق Rمللحق 1384  القرار  (انظر
  ضاء إىل تقدمي مرشحيها مع مراعاة التوازن بني اجلنسني والتوزيع اجلغرايف املنصف.األع

وتقدم نسخة إىل منظمات االتصاالت اإلقليمية حبيث ميكنها املساعدة يف التنسيق على الصعيد اإلقليمي، من أجل تسمية 
  املرشحني احملتملني ملناصب رئيس ونواب رئيس فريق العمل التابع للمجلس.

فإذا رغبت إدارتكم/منظمتكم يف تقدمي مرشح، يرجى إرسال االسم الكامل للمرشح مع بياkت سريته الذاتية مع تسليط الضوء 
 ibutions@itu.intcontr  )، وذلك عرب الربيد اإللكرتوين إىل العنوان:1333  القرار  على مؤهالت املرشح املعين (كما هو مبني يف

  .2017  مايو  19بتوقيت جنيف، يوم  12:00الساعة موعد غايته   يف

وسيعقد االجتماع األول لفريق العمل التابع  ،2017  مايو 22، اإلثننيوسيعلن عن الرئيس ونواب الرئيس يف اجللسة العامة يوم 
  .12:30  ، الساعة2017  مايو 23للمجلس هذا يوم الثالvء، 

أن منصب رئيس فريق العمل التابع للمجلس ومنصب kئبه ال يعتربان منصبني "فخريني"، وRلتايل فلن يكون ويرجى مالحظة 
املعيِّنون مؤهلني لتلقي مساعدة مالية من االحتاد. وسيتم ضمان االلتزام Rلوقت واملوارد املطلوبة للوفاء Rملهام املنوطة xم من 

ات و/أو املنظمات اليت ترشحهم، حىت انعقاد مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل جانب املرشحني أنفسهم ومن جانب اإلدار 
  . أتطلع بشغف إىل تلقي ترشيحاتكم.2018  عام  يف

  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

  )التوقيع(

  جاو هولني
  العام األمني

    2امللحقات: 
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  Aامللحق 

  1384القرار 

  )يف اجللسة العامة الثانية (اعُتمد

  عداداملعين �تابع للمجلس العمل التشكيل فريق 
  2020-2023املالية للفرتة و االسرتاتيجية  تنياخلط

 إن ا:لس،

 إذ يضع يف اعتباره

 من الدستور يكّلف األمني العام بتقدمي املعلومات الالزمة إلعداد اخلطة االسرتاتيجية، 74Aأن الرقم 

 وإذ يضع يف اعتباره أيضاً 

  من االتفاقية فيما يتصل مبالية االحتاد؛ 33من الدستور واملادة  28املادة   أ ) 

من االتفاقية، ينبغي وضع مشروع خطة اسرتاتيجية جديدة منسقة قبل انعقاد مؤمتر املندوبني  62Aأنه وفقًا للرقم   ب)
  �ربعة أشهر على األقل؛ 2018 املفوضني لعام

 ؛2016-2019 شأن إيرادات ونفقات االحتاد للفرتة) ب2014، بوسان(املراَجع يف  5أحكام املقرر   ج)

 1333 لسالواردة يف قرار ا: املبادئ التوجيهية اخلاصة بتشكيل أفرقة العمل التابعة للمجلس وإدار�ا وحلها  د )
  م،ومؤهال�أفرقة العمل التابعة للمجلس  )، واليت تتضمن اإلجراء اخلاص بتعيني رؤساء ونواب رؤساء2016 يف (املراَجع

  وإذ يالحظ

برياً كسينًا  حتحتقيق غا�ت وأهداف االحتاد  التقدم احملرز يف)، ميكن قياس وحتسني 2014(املراَجع يف بوسان،  72أنه طبقًا للقرار 
  ،السرتاتيجية واملالية والتشغيليةعن طريق التنسيق بني اخلطط ا

  االعتبار بعنيوإذ �خذ 

املوارد املالية والبشرية فضًال عن أفرقة أخرى ذات صلة �بعة للمجلس، xدف ضمان أن مجيع املسائل تقارير الفريق املعين �دارة 
  ذات الصلة قد ُأخذت بعني االعتبار،

  يقـرر

ويعرضهما  2018 ه لعاملينظر فيهما ا:لس يف دورتاخلطتني االسرتاتيجية واملالية ي تشكيل فريق عمل �بع للمجلس إلعداد مشروعَ 
ويكون فريق العمل مفتوحاً للدول األعضاء، كما يكون مفتوحاً أيضاً ألعضاء القطاعات  2018 مؤمتر املندوبني املفوضني لعامعلى 

  عند تناوله ملشروع اخلطة االسرتاتيجية، ويكون له االختصاصات التالية:
ني، مع خدم يف وضع مشروعي اخلطتأن حيدد مصادر املعلومات، مبساعدة األمني العام ومديري املكاتب، اليت تست  أ ) 

 ؛2017 مراعاة املناقشات اليت تدور حول هذا املوضوع يف دورة ا:لس لعام

  ؛2018املالية لعرضهما على ا:لس يف دورته لعام و االسرتاتيجية  اخلطتنيأن يضع مشروَعي   ب)
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د قبيل مؤمتر تثنائية للمجلس اليت سُتعقأن يواصل مناقشاته، حسب االقتضاء، بشأن اخلطة املالية حىت الدورة االس  ج)
  ؛2018 املندوبني املفوضني لعام

 تنياخلط يأن ينسق بشكل وثيق مع أفرقة العمل األخرى التابعة للمجلس اليت قد تعمل على بنود متصلة مبشروعَ   د )
  املالية،و  االسرتاتيجية

  يكلف األمني العام، ويدعمه يف ذلك مديرو املكاتب

طة االسرتاتيجية الدعم والوvئق الالزمة لسري أعمال فريق العمل التابع للمجلس املعين �عداد مشروعي اخل�ن يوفر   1
  ؛املالية واخلطة

املنسقة اليت مشروع اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة  2018 املوقع اإللكرتوين ملؤمتر املندوبني املفوضني لعام يفنشر ن ي�  2
  ،ربعة أشهر على األقل�بدء املؤمتر وذلك قبل ، 2018 يقرها ا:لس يف دورته لعام

  للقطاعات  يدعو األعضاء وفريق العمل التابع للمجلس املعين .ملوارد املالية والبشرية واملسؤولني املنتخبني واألفرقة االستشارية

ستفادة �قصى املالية واالو االسرتاتيجية  اخلطتنيي إىل تقدمي مجيع املسامهات وكل املساعدة الالزمة لوضع مشروعَ   1
  ميكن من وسائل العمل اإللكرتونية؛ ما

  االحتاد. تزامن وترابط بني املهام املتصلة Rلتخطيط االسرتاتيجي واملايل والتشغيلي داخلمواصلة العمل على إجياد إىل   2
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  Bامللحق 

  )2016يف  املعّدل( 1333القرار 

 )احلادية عشرة يف اجللسة العامة اعُتمد(

  التابعة للمجلس املبادئ التوجيهية اخلاصة بتشكيل أفرقة العمل
  وإدارا�ا وحلها

  إن ا:لس،

  إذ يضع يف اعتباره

ن مؤمتر املندوبني ع يتصرف ا:لس بصفته اهليئة اإلدارية لالحتاد، نيابةً  اللتني مبقتضامهامن الدستور،  10و 7 نياملادت  ) أ 
  املفوضني؛ ضها له املؤمتر املذكور، وذلك يف الفرتات الواقعة بني مؤمترات املندوبنيحدود السلطات اليت يفو  املفوضني يف

ا، بشأن تشكيل أفرقة العمل التابعة للمجلس وإدار�ملؤمتر املندوبني املفوضني ) 2014(املراَجع يف بوسان،  11املقرر   )ب
  ؛والذي حيدد املبادئ الرئيسية لتشكيل هذه األفرقة

 اتالنفقبشأن خيارات من أجل خفض ملؤمتر املندوبني املفوضني ) 2014بوسان، ع يف (املراجَ  5 قررRمل 2 امللحق  ج)
وخفض  القعلى اإلطإىل أدىن حد ضروري  للمجلس العمل التابعةخفض عدد أفرقة واليت من بينها، العمل بقدر اإلمكان على 

  ؛للمجلس ألفرقة العمل التابعة احلضوريةاالجتماعات  عدد ومدة

، والذي حيدد مبادئ تعيني رؤساء أفرقة العمل التابعة للمجلس ونواxم 2015 للمجلس يف دورته لعام 584املقرر   )  د
  مناصبهم؛ ومدة توليهم

 61 والقرار ITU-R 15-5 والقرار االتصاالت لتقييس العاملية للجمعية) 2012 ديب، يف املراَجع( 35 القرار  ) ه
 واملدة نواxمو  االستشارية واألفرقة الدراسات جلان رؤساء تعيني بشأن االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر) 2014 ديب، يف املراجعَ (

  مناصبهم، لتوليهم القصوى

  يقـرر

 تنياخلط القضا� واألهداف واالسرتاتيجيات واألولو�ت احملددة يف (CWG)أن تتناول أفرقة العمل التابعة للمجلس   1
  ؛ر فيهاوا:لس، وأن تقدم املشورة للمجلس كي ينظ مؤمترات املندوبني املفوضني قرارات لالحتاد ويفواملالية االسرتاتيجية 

اختصاصات أفرقة العمل هذه بوضوح مع تفادي االزدواجية عند تشكيل أفرقة العمل التابعة للمجلس أن حتدد   2
 املتغرية؛ للمتطلبات ختصاصات، حسب االقتضاء، استجابةً املهام مع أفرقة العمل األخرى؛ وميكن تعديل اال يف والتداخل

) 2014 بوسان، (املراَجع يف 11لكل فريق طبقاً ألحكام املقرر  على األقل وkئبني رؤساء هذه األفرقة يتم تعينيأن   3
 ؛2 ، مبا يف ذلك تقدمي املعلومات الواردة يف امللحق1 وإجراءات امللحق

متتالني للمندوبني  املدة الفاصلة بني مؤمترين ملناصبهم العمل التابعة للمجلس ونواxم أفرقةرؤساء  تويلأال تتعدى مدة   4
املفوضني؛ وأال حتتسب مدة تويل املنصب يف أحد هذه األفرقة ضمن مدة تويل منصب يف فريق آخر؛ وأن تتخذ اخلطوات الالزمة 

  لتوفري بعض االستمرارية بني رؤساء هذه األفرقة ونواxم؛
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بصورة تتسم Rلكفاءة والفعالية من حيث التكاليف وتعقد اجتماعات هذه األفرقة  من الضروري أن ختطط أن  5
أمكن،   السنة؛ وإنأال تتجاوز اجتماعني يفمرة واحدة و  املعتاديف هذه األفرقة  وأن جتتمعا:لس؛  اليت خيصصهاحدود امليزانية  ويف

ماعات اجت ويُنظر يف عقد األفرقة ضمن الوقت املخصص للدورات السنوية للمجلسيدرج اجتماع واحد من اجتماعات هذه 
  ؛إلكرتونية عندما يكون ذلك ضرور�ً ومناسباً 

  كن؛مم قدراإللكرتونية، �قصى وأساليب العمل Rلوسائل  �نشطتهاينبغي هلذه األفرقة االضطالع   6

تها أو طبقًا للقرارات األخرى الصادرة عن ا:لس و/أو مؤمتر بعد إجناز مهامها ضمن إطار واليهذه األفرقة  حتل أن  7
  )،2014(املراَجع يف بوسان،  11املندوبني املفوضني، مبا يف ذلك املقرر 

  ويقرر كذلك

ديالت يلزم يتعلق �ي تع فيما سيما واختصاصا�ا، والالعمل التابعة للمجلس  يُفحص Rستمرار عدد أفرقة أن  1
  ،هلذا القرار وللمتطلبات املتغرية ة احلالية استجابةً إدخاهلا على األفرق

  يكلف األمني العام

ن يقدم إىل كل مؤمتر من مؤمترات املندوبني املفوضني وإىل كل دورة من دورات ا:لس جدوًال حيدد رؤساء أفرقة �  1
  ومناطقهم؛ مناصبهم شغلهم ومدةالعمل التابعة للمجلس ونواxم 

 قل اختصاصاتألااملواقع اإللكرتونية ألفرقة العمل التابعة للمجلس حبيث تتضمن على  تناسقن يعمل على ضمان �  2
  .ر الصادرة عنهاوالوvئق والتقاريالرئيسية  وأهدافها وتشكيلها ورؤساءها ونواب رؤسائها وأمانتها ومقررا�ا وقرارا�اهذه األفرقة 
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 1امللحق 

  عة للمجلس ونوا�مإجراءات تعيني رؤساء أفرقة العمل التاب

بعد أن يعتمد مؤمتر املندوبني املفوضني أو ا:لس قراراً �نشاء فريق عمل �بع للمجلس، يقوم األمني العام، Rلتشاور   1
  وينشرها يف املوقع اإللكرتوين للمجلس. 1مع الدول األعضاء، �عداد قائمة Rملرشحني وسري�م الذاتية Rلنسبة لكل فريق عمل

دورة ا:لس اليت اختذ فيها يف  أو رار التعيني يف دورة ا:لس املقابلة (اليت تلي مؤمتر املندوبني املفوضني مباشرةً يتخذ ق  2
  اجلنسني. بني تشجيع التوزيع اجلغرايف املنصف والتوازن وضرورةقرار إنشاء فريق العمل التابع للمجلس) مع مراعاة كفاءة املرشحني 

أفرقة العمل مواصلة نشاطه، يعني رئيس جديد، كقاعدة عامة، من نواب الرئيس احلاليني  إذا مل يتسن لرئيس أحد  3
 .ملدة الحقةعند التعيني لتويل املنصب دة "اجلزئية" املللفريق؛ على أال حتتسب 

    

                                                            

دد ا&لس مدة واليتهم مع مراعاة . وحيا&موعات اللغويةفريق العمل املعين !ستعمال اللغات الرمسية الست لالحتاد ونوابه عن طريق  يتم تعيني رئيس 1
 .ا&موعات اللغوية ذات الصلةاملقرتحات املقدمة من 
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 2امللحق 

  مؤهالت الرؤساء ونوا�م

  بشكل خاص أيضاً عند تعيني الرؤساء أو نواب الرؤساء البياkت التالية املتعلقة Rلكفاءة واملؤهالت: وتراعى
  املعرفة واخلربة يف ا:ال املعين؛  -
  الدولية؛ احلكومية املنظمات من وغريه االحتاد اجتماعات يف اخلربة  -
  اإلدارية؛ املهارات  -
  ومواصلة العمل حىت موعد انعقاد مؤمتر املندوبني املفوضني التايل أو حل الفريق؛القدرة على مباشرة املهام على الفور   -
  التعاقب. ختطيط  -

  وينبغي إضافة إشارة خاصة إىل املؤهالت املشار إليها أعاله يف بياkت السرية الذاتية اليت ينشرها األمني العام.

___________  
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