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  18-054رقم: 

 

لالحتاد  يا9احتتتقدم البعثة الدائمة للوال4ت املتحدة األمريكية لدى األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف، *طيب 
وعمًال ، 2017 أكتوبر 23املؤرخة  17/42 رقمالحتاد لاملعممة  رسالةالتعقيبًا على ويشرفها إبالغه *نه  (ITU) الدويل لالتصاالت

الصادر عن اHلس، يسر حكومة الوال4ت املتحدة األمريكية اإلعالن عن  1187، ووفقاً للقرار من الدستور 9من املادة  �62لرقم 
  التايل. الرتشيح

التصاالت مدير مكتب تنمية امنصب  لشغلمارتن -السيدة دورين بوغدان ودعم برتشيح الوال4ت املتحدة األمريكيةتتشرف 
اإلمارات  يب،يف دمؤمتر املندوبني املفوضني الذي سيعقد  اليت ستجري يف االنتخا�ت خالل (BDT) الدويل لالتصاالت �الحتاد

 سُتزودو ذه املذكرة الدبلوماسية Jمارتن -وتُرفق السرية الذاتية للسيدة بوغدان .2018نوفمرب  16أكتوبر إىل  29من  ،العربية املتحدة
  .فوتوغرافية وبيان الرؤية صورةب مشفوعة إلكرتونية منهانسخة بأمانة االحتاد 

حيا9ا  أتوقد بد .التوصيلية العاملية ولديها سجل مشهود من اإلجنازات لتعزيز عاماً  25مارتن أكثر من -لقد كرست السيدة بوغدان
الربامج اخلاصة  إدارة حيث تولت قبل االلتحاق �الحتاد االتصاالت يف وزارة التجارة األمريكيةاملهنية كأخصائية يف جمال سياسات 

دائرة ئيسة ر بصفتها  السنوات العشر املاضية مارتن على مدى-بوغدان ة�لسياسات واإلصالح التنظيمي. وقد عملت السيد
واهليئات يجي، لتخطيط االسرتات� مسؤولية األعمال ذات الصلةتولت حيث ، التخطيط االسرتاتيجي وشؤون األعضاء يف االحتاد

  .EQUALS، وشؤون األمم املتحدة، وجلنة النطاق العريض، ومبادرة محاية األطفال على اخلط، والشراكة العاملية اإلدارية

Uمج التوصيلية الذي املضي قدماً برب خلربة واألفكار والرؤية الالزمة لقيادة مكتب تنمية االتصاالت و � مارتن-وتتمتع السيدة بوغدان
  ني.يف مؤمتر املندوبني املفوض هلاو^مل أن تدعم مجيع الدول األعضاء ترشيحها وتصوت  على اجلميع. �لفائدةيعود 

 داً تعرب جمدكي لللوال4ت املتحدة األمريكية لدى األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى هذه الفرصة  البعثة الدائمة وتغتنم
  .التقدير واالحرتامفائق عن  لالحتاد الدويل لالتصاالت

  للوال4ت املتحدة األمريكية البعثة الدائمة
  2018 سبتمرب 28جنيف، 

  

  

  

  

  

  مذكرة دبلوماسية
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 مارتن-دورين بوغدان

www.linkedin.com/in/doreentbogdan|  Doreen4director@gmail.com 

  العمل جمال يف اخلربة

  الوقت احلايل – 1993         (ITU) الدويل لالتصاالتاالحتاد 

 جنيف، سويسرا

  )احلايلالوقت  – 2008( والعضويةالتخطيط االسرتاتيجي  قسمرئيسة 

كتب مبيف األمانة العامة لالحتاد الدويل لالتصاالت  والعضويةالتخطيط االسرتاتيجي  قسمعلى مدى العقد املاضي  ترأستُ 
 ، وُقدُت تغيريات هامة:موظفاً  80يصل إىل وما  للُشعباألمني العام، حيث قمت bدارة فريق من ستة مدراء 

ضاء "، والرتكيز على فهم مصاحل األعالعمالء خلدمة" موجه eج من أجل اتباع عالقات االعضاءقسم صالح b قمتُ   •
  اخلاص بنا.واحتياجا9م واالستجابة هلا، وتبسيط نظام العضوية 

ة االحتاد دخال خرب b قمتُ ، حيث وأقوم برعايتها حالياً  عرب منظومة األمم املتحدة تشارك واسعةعملية  أطلقتُ   •
جلوانب انشطة األمم املتحدة املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (مبا يف ذلك أالدويل لالتصاالت يف مجيع 

  لتنمية املستدامة).ل املتعددة
 يعكس اآلن  ، مماةعالمته التجاري حيث قمت بتعزيزالحتاد الدويل لالتصاالت، ل العامة واالتصاالت الصورة العامةغّريُت   •

 .هنيةوتتسم �خلربة وامل صلةعالم التقليدي ملؤسسة ذات نرتنت ووسائل التواصل االجتماعي واإلصورة عرب اإل

 اإلجراءات. حتسني العديد مناالحتاد الدويل لالتصاالت من خالل  كفاءة وشفافية وإدارةحّسنُت   •

  املبادرات على مدى العقد املاضي:العديد من  قمت بقيادة�إلضافة لذلك، لدي العديد من املسؤوليات املنتظمة و 

سكرترية جملس و املستشارة الرئيسية لألمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت، وسكرترية مؤمتر املدراء املفوضني،   •
ملفوضني)، وعضوة بني مؤمترات املدراء ايف الفرتة ما (الذي يُدير االحتاد الدويل لالتصاالت  االحتاد الدويل لالتصاالت

 ملشرتكةا وسكرترية للجنة التنسيقية، وعضوة يف جلنة إدارة األمانة العامة، وفرقة العمل، داريلفريق التنسيق اإلوسكرترية 
فرقة العمل  أهداف التنمية املستدامة، ورئيسةلقمة العاملية Hتمع املعلومات/بني القطاعات، وفرقة العمل املعنية �

 املعنية �لنوع االجتماعي.

وهي شبكة ذات أصحاب مصلحة متعددين تستند إىل  )ALS)U(EQ )www.equals.orgالشراكة العاملية  أطلقت  •
جمال  ون يفمتساو جوائز  أوجدتالتكنولوجيا إىل النساء. و  وايصالالتكنولوجيا إىل النساء  يصالإ تتوىلدلة، األ

ليت ُتسّخر تكنولوجيا ا �إلجنازات البارزة واالسرتاتيجيات املُبتكرة إعرتافاً جوائز سنوية ُمتنح التكنولوجيا، وهي 
 جل متكني املرأة.أاملعلومات واالتصاالت من 

عمال التحضريية ، حيث أشرف على األتوجيههامجيع املؤمترات العاملية لالحتاد الدويل لالتصاالت و  )دارة أقومُ   •
اليت والنتائج  املؤمترات املسامهات اليت تقدم يفاء املفوضني)، وأدير مجيع ملدر ملؤمتر ا(مثل، ترأس اHموعة التحضريية 

، وأشرف على تنفيذ احللول والقرارات (يشمل ذلك مؤمترات املدراء املفوضني، واملنتد4ت تنبثق عن هذه املؤمترات
 ويل لالتصاالت).، وجملس االحتاد الدةالعاملية لسياسة االتصاالت، واملؤمتر العاملي لالتصاالت الدولي

شؤون األمم  على تنسيق أقوم �إلشرافو  األمم املتحدة يف نيويوركلدى مكتب االحتاد الدويل لالتصاالت أسسُت   •
االحتاد  بتمثيلوم حالياً وأقلتنمية املستدامة. لاجلوانب الرقمية  صميم، حيث مت وضع االحتاد الدويل لالتصاالت يف املتحدة

ىل جملس الرؤساء التنفيذيني إ اليت ترفع تقاريرهاو  �لربامج رفيعة املستوى املعنيةجلنة األمم املتحدة الدويل لالتصاالت يف 
 املتحدة.ملنظومة األمم املتحدة املعين �لتنسيق والذي يتألف من الرؤساء التنفيذيني لوكاالت األمم

http://www.equals.org/


4 

PP18/58-A 

 

 )www.broadbandcommission.org( املعنية �لتنمية املستدامة ضجلنة النطاق العري، حتت قيادة األمني العام، طلقتُ أ  •
 �حلكومة والصناعةعلى املستو4ت أمن  مفوضاً  60رائدين بني  اً وحوار  تعاوU ًU املنسقة اخلاصة Jا، وهي متثل أ وحالياً 

 يف التنمية االقتصادية واالجتماعية. ضلنطاق العريواألمم املتحدة لتعزيز تكنولوجيا ا

 BYND2015#، 5بع لالحتاد الدويل لالتصاالت مؤمتر قمة عاملي للشبابأول أدرُت   •
)www.itu.int/en/bynd2015( ،متحف سستُ أو شخص عن بُعد.  3 000 فيه شارك، و شخص 700 حضره 

 .استكشاف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

علومات يف سياق توجهات تكنولوجيا امل لالحتاد الدويل لالتصاالت اتيةاخلطط االسرتاتيجية والعملي أضع  •
 العاملي. املعلومات واالتصاالت واقتصاد

�القتصاد الرقمي  عينامل(مثل، فريق العمل  االحتاد الدويل لالتصاالت يف التعامل مع اهليئات األخرى بتمثيلأقوم   •
نت للجميع التابعة نرت يف اللجنة التوجيهية املعنية بتوفري اإلوعضوة نرتنت، منتدى إدارة اإل، و G20يف جمموعة العشرين 

ي)، وذلك  بادرة االقتصاد واHتمع الرقميني يف املنتدى االقتصادي العاملمب وكبرية النواب، للمنتدى االقتصادي العاملي
 �سم االحتاد الدويل لالتصاالت.رمسية ، ومتحدثة يةنقاشال اتلقاحليف  ضيفةكمتحدثة رئيسية، و 

 حول العديد من القضا4، مبا يف ذلك املنتدى السنوي للقمة العاملية Hتمع املعلومات، التعاون الداخلي قيادةأتوىل   •
 من الفضاء االلكرتوين.أنرتنت، و واملساواة بني اجلنسني، ومحاية األطفال على اإل

 (2007-2008) الحتاد الدويل لالتصاالت� (BDT)مديرة قسم البيئة التنظيمية وبيئة السوق، مكتب تنمية االتصاالت 

وقدمت املشورة ملدير مكتب تنمية االتصاالت وحكومات الدول النامية حول اإلصالحات التنظيمية  قمت bدارة الربامج
  . مشلت املبادرات ما يلي:يةواملال يةاالقتصادالشؤون و 

)http://www.itu.int/en/ITU- (GSR) للندوة العاملية ملنظمي االتصاالتالرئيسية  كنت املصممة واملديرة  •

)D/Conferences/GSR/Pages/GSR.aspx، كنولوجيا ت تنظيم للعاملني يف جمال اليت تُعد التجمع العاملي الوحيد
 املعلومات واالتصاالت يف العامل.

نظيمية مرجع العامل للبياUت التوهو ، املسح التنظيمي لالحتاد الدويل لالتصاالت قمت bنشاء وإطالق وإدارة  •
 .)d/icteye-www.itu.int/net4/itu( وبياUت األسواق الرئيسية

ية االتصاالت اليت يهتم Jا مكتب تنم اتحول القضا4 االسرتاتيجية وقضا4 السياس املشورة لإلدارة الُعلياقدمت   •
 واالحتاد الدويل لالتصاالت ككل.

 لالحتاد الدويل لالتصاالت.  موحدة بيا6تقاعدة وتنفيذ مديرة مشروع لتطوير   •

  (2003-2007) مديرة وحدة اإلصالح التنظيمي، مكتب تنمية االتصاالت

، دريب للمنظمنيالتأدوات وموارد عملية للمنظمني، وتوفري  قمت بتوفري، حيث بر6مج اإلصالح التنظيميدرُت أ  •
هات اخلاصة )صالح التوج( تقريرومتطلبات املوارد اخلاصة �مليزانية، وشاركت يف كتابة  األهداف السنويةوحتديد 

ة االقتصادية لدول اجلماعالسياسايت بني ظيمي/التوافق التنشرفت على مشروع أ. و ) الذي يصدر سنو4ً االتصاالت
 .فريقياإاالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب و فريقيا/إغرب 

 (1997-2003) ب تنمية االتصاالتتنظيمية، مكت ةمسؤول

كتاب ليف  �حول القضا4 التنظيمية املعقدة، وشاركت يف  ، وقدمُت عروضاً ورش عمل إقليمية وعاملية قمت بتنظيم  •
 .للتوجهاتعن التقرير السنوي فضًال،)الربازيلدراسة حالة عنفعال: اللتنظيم ا(

http://www.broadbandcommission.org/
http://www.itu.int/en/bynd2015
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/GSR.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/GSR.aspx
http://www.itu.int/net4/itu-d/icteye
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  (1994-1997) حمللة سياسات، مكتب تنمية االتصاالت

الدراسة  ، وخططُت ألنشطة الربUمج ونفذ9ا، وسامهُت يفالسياسات واالسرتاتيجيات والتمويلبر6مج  قمت bدارة  •
b (الوثيقة اخلضراء و)، نيزرق لألمريكتالكتاب األ( قمت بتنقيحفريقيا بعنوان (التجارة يف اخلدمات)، و اخلاصة
 فريقيا)، و(الكتاب العريب).اخلاصة )

  (1993-1994) تنمية االتصاالت ، مكتبإعارة

، وتوليت 1994يف بوينس آيرس يف  الذي ُعقد (WTDC) العاملي األول لتنمية االتصاالت املؤمتربرUمج  قمت بوضع  •
 سهامات اخلاصة به.مراجعة وتنسيق اإل

 1989-1993  مريكيةوزارة التجارة األ 

 علومات، واشنطن العاصمةدارة الوطنية لالتصاالت واملاإل

  مكتب الشؤون الدولية –خصائية يف سياسات االتصاالت أ

 قمار الصناعية.لقيامي بوضع سياسة منفصلة ألنظمة األ وزارة التجارة ميدالية على حصلتُ   •

ت السلكية يف جلنة البلدان األمريكية لالتصاال بتنمية االتصاالتمريكية فيما يتعلق احلكومة األ بتمثيل قمتُ   •
بسياسات  ومثلُت وزارة التجارة فيما يتعلق ،مريكيةمنظمة الدول األوالالسلكية التابعة لالحتاد الدويل لالتصاالت و 

 ).إنتلساتيف املنظمة الدولية لالتصاالت الالسلكية ( قمار الصناعيةاأل

 .(LAST)تينية لالتصاالت أقمُت القمة األوىل لدول أمريكا الال  •

 واملعلومات الشخصية ،واللغات ،والعضوية ،التعليم

  2012 عمال،دارة التابع لكلية إدارة األاإللتطوير شهادة املعهد الدويل  –سرتاتيجيات القيادة ا    الدراسات الُعليا
  2008خالقيات، شهادة يف جمال املساءلة واأل –مم املتحدة برUمج قادة األ      

  1991االتصاالت الدولية،  اتماجستري يف سياس      
  الدولية، اجلامعة األمريكية ةكلية اخلدم      

  1988جامعة ديالوير،  ،بكالوريوس    بكالوريوسال

  دارة، كلية موظفي األمم املتحدةجملس اإل عضوة يف      العضوية

  )https://cyber.harvard.edu/people/affiliates( ، جامعة هارفاردواHتمعنرتنت مركز بريكمان لإل    

  عاملينرتنت للجميع التابعة للمنتدى االقتصادي العضوة يف اللجنة التوجيهية املعنية بتوفري اإل      

  مشاركة لشبكة األمم املتحدة للتخطيط االسرتاتيجيرئيسة       

  اHلس األكادميي للشبكة السويسرية للدراسات الدوليةرئيسة       

  عضوة يف الرابطة األمريكية للبث الراديوي .لألنظمة الراديوية للهواهلة مشغ      

  سبانية والفرنسيةجنليزية واإلاللغات اإل إجادة      اللغات

 ربعة أطفالمتزوجة وأم أل    احلالة االجتماعية

https://cyber.harvard.edu/people/affiliates
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  مارتن-دورين بوغدان

  ملنصب مديرة مرشحة

 (BDT) مكتب تنمية االتصاالت �الحتاد الدويل لالتصاالت

  تقوية خدماتنا من أجل العصر الرقمي اجلديد

 للممارسات متخصصو  موثوق فيه كمورد  األعضاء االتصاالت تنمية مكتب خدم عاماً، 25 من أكثر مدار على .الفرصة
 متعددة خدمات اعتمادو  التغطية من كبري  بشكل والتكنولوجيا املنافسة لقد زادت. التنظيمية والنماذج اجلديدة لألسواق الدولية
 طبقات عرب لناشئةا التكنولوجيات تثريها اليت اجلديدة والتحد4ت والفرص املعقدة القضا4 تتشابك واليوم،. معقولة *سعار

 ومحاية سيرباينال األمن مثل قضا4 بشأن والتوعية القدرات بناء يف جمال جيب أن تساعد جهودU – اخلدمات وعرب الشبكات
 العصر هلذا �ألدوات االتصاالت �الحتاد الدويل لالتصاالت تنمية قطاع أعضاء تزويد على أخرى، أمور بني من البياUت،

 اجلديد. الرقمي

 االقتصادية، ةوالتنمي االبتكار حمركات من االستفادة على عضائهأ االتصاالت تنمية مكتب يساعد نأ هي رؤييت إن .الرؤية
 جيا املعلوماتتكنولو  دمج على احلكومات نساعد نأ جيب. واHتمعات لألسواق �لنسبة تشكلها اليت املخاطر مع والتعامل

 على الرقمية التنمية اسرتاتيجيات تركز أن لضمان وزارا9ا فعال بشكل ندعم نأو  Jا، اخلاصة الوطنية التنمية أطر يف واالتصاالت
 لتعميم هودهج مبضاعفة االتصاالت تنمية مكتب يقوم أن تصورأ إنين. الناس ومتكني الرقمية، واملهارات البشرية، القدرة

 لكونمي ال الذين الناس لباقي نرتنتاإل توفري على ويعمل ،2030 املستدامة التنمية خطة صميم يف أمر وهو الرقمية، التكنولوجيا
 من مزدهراً  جمتمعا لالتصاالت الدويل �الحتاد التنمية قطاع سنجعل ومعاً،. شخص مليار 3,9 عددهم والبالغ اخلدمة هذه

 .العملية واحللول واملالئمة �جلودة املعروف االتصاالت تنمية مكتب وخيدمه املستقبل إىل يتطلع األعضاء

 ذلك يف مبا االحتاد الدويل لالتصاالت، يف عاماً  20 من خبربة متتد ألكثر القيادة وتتمتع علىكقيادية معرتف بقدرا9ا   .القيادة
 خطة تنفيذ يف ذات فعالية وكفاءة منظمة االتصاالت تنمية مكتب جلعل نفسي سأكرس االتصاالت، تنمية مكتب يف عاماً  14

 :يلي مبا سأقوم االتصاالت، تنمية ملكتب وكمديرة الرقمي. االقتصاد حتد4ت ومواجهة آيرس بوينس عمل

 العام القطاعني ويةعض تشكيلته الفريدة اليت جتمع بني من االتصاالت تنمية مكتب يستفيد أن سأضمن :الشراكات بناء
االحتاد  أن لضمان العامل أحناء مجيع يف الشخصية اتصااليت من وسأستفيد. الدولية واملؤسسات املنظمات مع والعالقات واخلاص

ثقافة قائمة  االتاالتص تنمية مكتب ميارس وسوف. واالتصاالت املعلومات جياتكنولو  تطوير يف رائد هو الدويل لالتصاالت
 نتشارك وسوف. اخلرباء يئاتوه التنمية وبنوك التكنولوجيا وشركات واملشغلني اخلارجيني املستثمرين مع ذلك يف مبا التعاون، على
 .جديدة ةوعيني طوعية للحصول على مسامهات ونسعى جديدة، موارد وحنشد ومواردهم، خربا9م من ونستفيد األعضاء، مع

 لتنمية العاملي ملؤمترا يف املعتمدة اإلقليمية املبادرات لتنفيذ جاهزاً  االتصاالت تنمية مكتب يكون أن جيب :مناطقنا متكني
 تعزيزب قياديت، سنقوم، حتت. الواقع أرض على األعضاء الحتياجات أفضل بشكل يستجيب ، وأن2017 لعام االتصاالت

مصممة حسب  نيةف مساعدات نقدم وسوف. للموارد اإلقليمي التوزيع وحتسني وحمرتف خالق بشكل اإلقليمية مكاتبنا خربات
 والوطنية، إلقليميةا املشاريع يف أن نلعب دوراً  على قادرين وسنكون. البالد داخل واخلدمات للمشاريع مباشر وتنفيذ االحتياج

 مهندسي ومعهد (WEF) العاملي االقتصادي واملنتدى الدويل البنك مثل الشريكة املنظمات جانب إىل األحيان، بعض يف
 .(IEEE) واإللكرتونياتالكهر�ء
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 جلعلها االتصاالت ميةتن اخلاصة مبكتب واملطبوعات التدريبية الدورات لتحديث الوقت حان لقد :لدينا القدرات بناء حتسني
 وحمتوى ينامدرب جودة بتحسني قياديت، وسنقوم، حتت. اليوم القرار صناع أجل خدمةمن  إليها الوصول وميكن فائدة أكثر

زز أيضاً قدراتنا سيع إن بناء. الفكر ومراكز واجلامعات اخلاص والقطاع احلكومة من املتطورة املعرفة جنلب وسوف. الدورات
 .يف الغد الرقمية الوظائف أجل من اليوم شباب ويبين الرقمية، املهارات على التدريب

 .وتدعمها األدلة على القائمة القرارات اختاذ عملية تعكس إحصائيات إىل أعضاؤU حيتاج :أفضل بشكل بيا�تنا استغالل
على التحليل  قدراتنا تعزيزو  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا لتطور منائياملعين �ملؤشر اإل فريقنا ببناء قياديت، حتت وسنقوم،

 اخلام البياUت حتويل حتسنيو  الضخمة، البياUت القيام بعمليات حتليل ومتكني البياUت، مجع عمليات بتحسني وسنقوم. والتنبؤ
 .الصلة وذات القوية البحوث خالل من استخباراتية معلومات إىل

 الشفافية، ز4دةل إجراءات وسوف أقوم بوضع. موارده أولو4ت حتديد أيضاً  االتصاالت تنمية مكتب على جيب :كفاءتنا  ز
دة
 تنمية كتبم اجتماعات وسنجعل. االتصاالت تنمية مكتب عمل إجناز وتسريع املشاريع، إدارة وحتسني املساءلة، وتعزيز

 وستؤدي. السفر فقاتن وخفض املعرفة تبادل وتكثيف احلوار لتعزيز بعد عن املشاركة ذلك يف مبا إنتاجية، أكثر االتصاالت
 للسياسات واألمور التنظيمية. أساسي أكثر تفصيالً  حمتوى إجياد إىل االجتماعات

هذا العامل  عضائنا يفأعتزازي أن أقود مكتب تنمية االتصاالت، ُمرّكزة على تلبية احتياجات اسيكون من دواعي فخري و 
  �لتحد4ت! يءاملل

___________  


	ITU Document
	دورين بوغدان-مارتن

