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 ألوروغوايالبعثة الدائمة 
 لدى مكتب األمم املتحدة 

 واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف

NV/213/2018 

حتياهتا بأطيب  جنيف يف األخرى املنظمات الدوليةو  مكتب األمم املتحدة لدى أوروغواي الشرقيةجلمهورية  الدائمةتتقدم البعثة 
تقدمي اإلفادة بقرار حكومة مجهورية أوروغواي الشرقية بويشرفها  ، السيد هولني جاو،الحتاد الدويل لالتصاالتل األمني العام إىل

االنتخابات اليت ستجري  ، يف2019-2022 ترشيح املهندس ماريو مانيفيتش ملنصب مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد للفرتة
 .2018 نوفمرب 16أكتوبر إىل  29 الفرتة من ندوبني املفويني لالحتاد املمم  ققده يف د،ي، اإلمارات العربية املتحدة، يفمؤمتر امل يف

أن  يف جنيف األخرى املنظمات الدوليةو  مكتب األمم املتحدة لدى أوروغواي الشرقيةجلمهورية  الدائمةالبعثة وهبذا الصدد، تود 
اماً املايية من اخلدمة ق تسلط الضوء قلى املؤهالت واخلربة وروح القيادة اليت اكتسبها املهندس ماريو مانيفيتش قلى مدى الثالثني

أصبح مرشحًا مناسبًا بطبيعة احلال لتويل منصب مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد. ونرفق بالطي بيان فاالحتاد،  يف
 بيان الرؤية املقدمني من املرشح.الذاتية و  السرية

ف هذه الفرصة يف جني األخرى املنظمات الدوليةو  مكتب األمم املتحدة لدى جلمهورية أوروغواي الشرقيةوتغتنم البعثة الدائمة 
 .التقدير واالحرتامقن فائق  ، السيد هولني جاو،لالحتاد الدويل لالتصاالتجمدداً لألمني العام  تعربلكي 

 2018 توبرأك 1جنيف، 

 هولني جاوالسيد إىل األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت، 
 االحتاد الدويل لالتصاالت 

 جنيف
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 مانيفيتشماريو 

مرشح أوروغواي ملنصب مدير مكتب 
 2019-2022 االتصاالت الراديوية لالحتاد

 

 

 باالحتاد الدويل لالتصاالت كل تقدير خالل السنوات الثالثني األخرية من خدمته يف املنظمة. نال التمام السيد ماريو مانيفيتش

  ًنائب مدير مكتب االتصاالت الراديوية التاب  لالحتاد الدويل لالتصاالت، مما يضعه يف أفضل وي  لفهم  هو حاليا
تمثلة املدير واألقضاء يف أداء املهمة األساسية امل أدواره املختلفة. وقلى مدى السنوات األرب  املايية، دقم بصفة خاصة

دقم  إدارة طيف الرتددات الراديوية ومدارات السواتل. وبعد أن قمل م  مجي  اإلدارات سيكون قنصرًا هاما يف يف
 جهودها االنتقالية إىل االقتصاد الرقمي.

 حه فهمًا قميقاً من ممااد الدويل لالتصاالت، قمل السيد مانيفيتش سابقًا يف مكتب تنمية االتصاالت التاب  لالحت
ة . ويف يوء خربته الواسعة يف جمال بناء القدرات، سيسعى جاهداً إىل تعميم تنمية املوارد البشريالبلدانالحتياجات مجي  

اء النظام ر تعميم منو خدمات االتصاالت الراديوية اليت تشكل القوة الدافعة و من البلدان النامية قلى متكني ساقدة املو 
 الرقمي. اإليكولوجي

  خالل فرتة قمله يف املكاتب اإلقليمية لالحتاد، قمل قن قرب م  احلكومات واهليئات التنظيمية واملشغلني من أجل
 لتمكني حتديث قطاع االتصاالت يف بلدان أمريكا الالتينية. ومن خاللولوائح تنظيمية وي  سياسات اسرتاتيجية 

تعميم التعاون بني خمتلف أصحاب املصلحة، سيكفل أن يكون مكتب االتصاالت الراديوية قادراً  املسامهة بقدرته قلى
 قلى دقم اجلهات الفاقلة ذات الصلة يف جهودها الرامية إىل احلد من الفجوة الرقمية.

 ة بأرقى جامعة سيف كلية اهلند مساقداً  متخصص يف االتصاالت. وقد قمل أستاذاً  اتالسيد مانيفيتش مهندس إلكرتوني
لفهم  لالزمتنيابأوروغواي، وكذلك م  مشغل االتصاالت الرئيسي يف هذا البلد. وهذا يعطيه املعرفة التقنية واخلربة 

والية مكتب صلة واملتعلقة بال اتالتطورات التكنولوجية احلالية يف جمال االتصاالت الراديوية واألحكام التنظيمية ذ
 الراديوية. االتصاالت

مكتب  االحتاد الدويل لالتصاالت وخربة واسعة يف قطاع االتصاالت. وبفضل قمله يفبمعرفة شاملة  لديهماريو مانيفيتش د والسي
االتصاالت الراديوية ومكتب تنمية االتصاالت واملكاتب اإلقليمية لالحتاد، فهو يفهم بيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

لبية هتا. ولديه املهارات القيادية واإلدارية الالزمة لتويل منصب مدير مكتب االتصاالت الراديوية وتواالتصاالت السريعة التغري وحتديا
 .ةاألكادمييواألوساط توقعات الدول األقضاء وأقضاء القطاع 
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 الخلفية وأبرز الوظائف
 اجلنسية: أوروغواي

 1958نوفمرب  13تاريخ امليالد: 

 ابنانوله احلالة االجتماقية: متموج، 
 والربتغالية اللغات: اإلسبانية واإلنكليمية والفرنسية

 التعليم
 (1984) مونتيفيديو، أوروغواي -، خترج من جامعة دي ال ريبوبليكا ات متخصص يف االتصاالتمهندس إلكرتوني 

 األنشطة المهنية واإلنجازات

 حتى اآلن( - 1988االتحاد الدولي لالتصاالت )
 (2014نائب مدير مكتب االتصاالت الراديوية )منذ قام 

  يساقد مدير مكتب االتصاالت الراديوية وأقضاء القطاع واملنتسبني إليه واهليئات األكادميية يف الوظيفة احليوية املتمثلة
 اإلدارة العاملية لطيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية يف

 واملنشوراتاإلدارة و  يةيرتأس دائرة املعلومات 
  2015كان املنظم العام للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام (WRC-15) 

 املؤمتر  ايطل  بدور رئيسي يفWRC-15 حيث قمل بصفته أمني املؤمتر 
 (2011-2014)البنية التحتية والبيئة التمكينية والتطبيقات اإللكرتونية  دائرةرئيس 

 شبكات واخلدمات لاالرامية إىل مساقدة البلدان النامية يف سد الفجوة الرقمية قن طريق تعميم استخدام اجلهود  قام بتوجيه
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، م  يمان استخدام التكنولوجيات املناسبة لبناء أو توسي   القائمة قلى والتطبيقات

 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات و التصاالتام  بيئة التكيف  إىل جانب، لمعلومات واالتصاالتالتحتية ل بنيتها
 بسرقة. املتغرية

  ايطل  بدور قيادي يف جمال األنشطة الرامية إىل توفري املبادئ التوجيهية واألدوات الالزمة لوي  األطر السياساتية
، واالنتقال من واس  بشكل النطاق العريضنشر  ومشل ذلك تعميم والتنظيمية وسياسات التمويل واسرتاتيجيات التنمية.

كنولوجيا املعلومات تنمية تتتعلق بقن جماالت أخرى  ، فضالً ومراقبتهوإدارة الطيف  ة،الرقمي إىل اإلذاقةالتماثلية  اإلذاقة
ا املعلومات تطبيقات تكنولوجي واستخدام والشبكات القائمة قلى بروتوكول اإلنرتنتالتصاالت انشر كواالتصاالت  
 الة من حيث التكلفة م  تعميم األمن السيرباين.فع  الوثوقة و املواالتصاالت 

  النفاذ إىل حيث مناملهمشة لفئات فائدة القمز النفاذ إىل االتصاالت وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واستعماهلا 
واألشخاص ن و ليوالسكان األص، مبا يف ذلك النساء والشباب مات واالتصاالتلتكنولوجيا املعلو  احلالية الرئيسيةاخلدمات 

 واألشخاص الذين يعيشون يف اجملتمعات احمللية النائية. ذوو اإلقاقة
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 (2007-2011)السياسات واالسرتاتيجيات  دائرةرئيس 
  ايطل  بدور قيادي يف وي  سياسات ولوائح االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملساقدة البلدان النامية

 يف تشجي  االستثمار وتعميم شبكاهتا وخدماهتا. 
  اجتماع اجتماع كبار مسؤويل التنظيم و مسؤول قن تنظيم الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت، حيث قمز احلدث بإدراج

 .اإلقليمية يةرابطات التنظيمال
  قام بتوجيه أنشطة أخرى يف جمال السياسة العامة والتنظيم ويف جماالت مج  البيانات اإلحصائية لتكنولوجيا املعلومات

 واالتصاالت وحتليلها وتطوير اإلنرتنت والشبكات القائمة قلى بروتوكول اإلنرتنت وبناء القدرات البشرية.
 (2000-2007)قدرات البشرية بناء ال شعبةرئيس 

  لالتصاالت اإلداريو لتنظيمي اوالتطوير قام بوي  اسرتاتيجيات وتنفيذ مشاري  بشأن التدريب وإدارة املوارد البشرية وتنميتها 
 وحتديد يمية واإلداريةالتنظاسرتاتيجياهتا وسياساهتا  ساقد احلكومات واملنظمني واملشغلني من البلدان النامية يف حتديد ،

لة باإلدارة احلديثة كبار املديرين يف اجلوانب املتص  املوارد البشرية والتطوير التنظيمي، مبا يف ذلك تدريبمن احتياجاهتا 
 التنافسي. التحولو 

 (1993-2000)املدير اإلقليمي، املكتب اإلقليمي للربازيل 

  ويل قطاع املناطق الريفية، وإدارة الطيف ومراقبته، وحت مثل تنمية االتصاالت يفجماالت خمتلفة قام بإدارة مشاري  يف
 ل مشغلي االتصاالت وغري ذلك.ياالتصاالت، وتعميم اهليئات التنظيمية وحتو 

 .ايطل  بدور رئيسي يف حتديد األطر السياساتية والتنظيمية لفتح قطاع االتصاالت أمام املنافسة يف منطقة األمريكتني 
 (1990-1993)شيلي يف نطقة املاملدير اإلقليمي، مكتب 

 .قام بإدارة مشاري  لتحديث وإقادة تنظيم شركات تشغيل االتصاالت القائمة يف منطقة األمريكتني 
 التنمية القطاقية لبلدان املنطقة. احتياجات قام بتلبية 

 (1988-1990)يداين يف بريو املكتب املخبري إقليمي، 

 جمال االتصاالت.يف النموذجيمني يف وي  منهجيات وتنفيذها إلنتاج وتقدمي التدريب مسؤول قن مساقدة املشغلني واملنظ  
  رب واملنافسةالتقاكملواجهة التغيريات يف هذا القطاع  لديها يف إقداد كبار املديرين لبلدان املنطقة قد م املساقدة. 

 (1979-1988))مشغل االتصاالت في أوروغواي(  (ANTEL)أنتيل 

 (1987-1988)مدير مركم تدريب أنتل 
 (1985-1987)مهندس اتصاالت 

 (1979-1985)مساقد هندسي 

 (1984-1986))أوروغواي(  دي ال ريبوبليكاجامعة 

 (1984-1986) ائيةوالقياسات الكهرب الدارات، وكذلك لرئيس والدارات الكهربائيةأستاذ مساقد يف كلية اهلندسة، لرئيس اإللكرتونيات 
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 الرؤية بيان
فيه التنمية كون تاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قاماًل أساسيًا يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وبناء قامل  متثل

 االجتماقية واالقتصادية والبيئية والتكنولوجية مستدامة ومتاحة للجمي  يف كل مكان.
اء االصطناقي تعتمد والثورة الصناقية الرابعة والذكاملوصولة ياء والسيارات واملدن فتكنولوجيات مثل االتصاالت املتنقلة وإنرتنت األش

لتوصيلية لمجيعها قلى شبكات االتصاالت وخدماهتا وتطبيقاهتا وتعتمد بشكل متمايد قلى االتصاالت الراديوية لتوفري األساس 
 .مكان كل يف

 يف هذا النظام اإليكولوجي: إدارة طيف الرتددات واملدارات الساتلية، فضالً  ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية لالحتاد دوراً حيوياً 
النفاذ إليها  للجمي االتصاالت اليت ميكن توفري قن وي  لوائح ومعايري منسقة قلى الصعيد العاملي أمور أساسية لضمان 

 .ميسورة بأسعار
 ، ال تمال أمامنا حتديات كثرية:هذه الغايةولتحقيق 

 فجوة الرقمية وتوفري التوصيلية العاملية،تقليص ال 
 ،حتقيق التوازن الصحيح بني محاية االستثمارات وتعميم االبتكار 
  يف الوقت املناسب إىل موارد الطيف/املدارات. النفاذتوفري 
قاماً، فأنا أفهم هذه التحديات وقلى أمت استعداد ملواجهتها. وقالوًة قلى  30بعد أن قملت يف قطاع االتصاالت ألكثر من و 

 قياديت مببادئ الشفافية والكفاءة والشمولية من خالل مما يلي: سألتمم يفذلك، 
 ،تطبيق لوائح الراديو بطريقة قادلة وشفافة 
 ،تنفيذ التحول الرقمي لميادة كفاءة مكتب االتصاالت الراديوية 
 البلدان النامية وأقل البلدان منواً والدول اجلمرية الصغرية. متكني 

وال ميكن حتقيق أهداف التنمية املستدامة إال بالعمل املشرتك بني احلكومات والقطاع اخلاص، بدقم من مكتب االتصاالت الراديوية 
 وبالتعاون الوثيق م  مكتب تنمية االتصاالت.

التعجيل بتحقيق أهداف و املليارات من األجهمة توصيل جلمي  املواطنني، ومتكني ميسورة تكلفة ب التوصيليةدقونا جنم  قوانا لتعميم 
 التنمية املستدامة من خالل استخدام االتصاالت وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت.
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 االلتزام
 الشفافية

 الرتكيم قلى املهمة األساسية لقطاع االتصاالت الراديوية 
  إجراءات لوائح الراديو بطريقة قادلة وشفافةيمان تطبيق 
 االستفادة من خربة قطاع االتصاالت الراديوية وحياده وموثوقيته 
  تتعاون فيها مجي  البلدانتوفري منصة حمايدة 
  ًدقم وي  لوائح ومعايري منسقة قامليا 
  الدول األقضاءاليت تطلبها تقدمي املساقدة التقنية 

 الكفاءة
 تحول الرقمي وزيادة سرقة قمليات قطاع االتصاالت الراديويةتنفيذ ال 
 حتديث قواقد بيانات قطاع االتصاالت الراديوية وممارساته 
  ،التنظيميةم  التقيد باملواقيد حتسني أوقات االستجابة 
 دمج البيانات والتحليالت يف قملية صن  القرار 

 الشمولية
 اجات مجي  األقضاءحتسني قدرة املكتب قلى تلبية احتي 
 مواصلة تعميم مشاركة البلدان النامية وأقل البلدان منواً والدول اجلمرية الصغرية يف أقمال قطاع االتصاالت الراديوية 
  ا املعلومات إجيا،ي قلى تكنولوجي تأثريمتكني أقضاء قطاع االتصاالت الراديوية من اختاذ القرارات اليت سيكون هلا

 ظام اإليكولوجي الرقميواالتصاالت والن
  املعلومات اليت يصدرها قطاع االتصاالت الراديوية ولوائح الراديو والقرارات والتقارير والتوصيات والكتيبات  تعميميمان

 مجي  البلدان قلى
  سد الفجوة الرقمية ترمي إىلدقم مشاري  ومبادرات ملموسة 

___________ 


