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  (SG)األمانة العامة 

 

  2018سبتمرب 27جنيف، 
 

الدويل  حادالدول األعضاء يف االت  :إىل CL-18/42 املرجع:
 لالتصاالت

    
 منظمات االتصاالت اإلقليمية  نسخة إىل:

   بلوشونبياتريس السيدة   جهة االتصال:
(Ms Béatrice Pluchon) 

 gbs@itu.int الربيد اإللكرتوين:
    

تسمية مرشحني لَشغل مناصب رؤساء ونواب رؤساء أفرقة العمل التابعة للمجلس وأفرقة اخلرباء   املوضوع:
 2019-2022الفرتة/الدورة   يف

  حضرات السادة والسيدات،

  طيبة وبعد،حتية 

 كيلتش) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2014ع يف بوسان، (املراجَ  11الصادرين عن اCلس واملقرر  584واملقرر  1333وفقاً للقرار 
 نيمتتاليهذه املناصب بني مؤمترين  لتويل أي منسنوات  4أفرقة العمل التابعة للمجلس وإدارSا وحلها، واليت تنص على مدة تبلغ 
 موضوع رؤساء ونواب رؤساء أفرقة العملستنظر يف  2019للمندوبني املفوضني، أود إبالغكم _ن الدورة االستثنائية للمجلس لعام 

ع هذه حديثاً. ومن املزمع أن جتتم أُنشئتواألفرقة اليت ستستمر واألفرقة اليت  ،(EG)اخلرباء  وأفرقة (CWG)س التابعة للمجل احلالية
  خالل اCموعة األوىل الجتماعاSا. 2019اير األفرقة يف فرب 

، سُرتَسل دعوة رمسية 2018وبعد االنتهاء من املناقشات املتعلقة _فرقة العمل التابعة للمجلس يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 
خالل املؤمتر إىل الدول األعضاء وأعضاء القطاعات، حسب االقتضاء، مع إرسال نسخة إىل منظمات االتصاالت اإلقليمية 

وسُتعَرض  ية.سريته الذات تالست، من أجل تسمية مرشحني أو sكيد ترشيحهم، وبيان االسم الكامل للمرشح وبياoالرئيسية 
اليت سُتعقد يف اليوم األخري للمؤمتر أي  2019دورة ا4لس االستثنائية لعام على  zدف إقرارها رشحنيقائمة xائية wمل

  .2018 نوفمرب 16 يوم يف

  وأدعوكم، عندما تتقدمون مبرشحني، إىل مراعاة املراجع التالية:
  الذي ينص على ما يلي:، للمجلس 1333القرار  •

حكام _ اد، wالسرتشوoئبني على األقل لكل فريقأفرقة العمل التابعة للمجلس رؤساء  يتم تعينيأن   °
 ؛)2014 بوسان، (املراَجع يف 11 املقرر

رؤساء أفرقة العمل التابعة للمجلس ونوا?م املدة الفاصلة بني مؤمترين  مناصب أال تتعدى مدة تويل  °
 منصب صب يف أحد هذه األفرقة ضمن مدة تويل؛ وأال حتتسب مدة تويل املنمتتالني للمندوبني املفوضني

  فريق آخر؛ وأن تتخذ اخلطوات الالزمة لتوفري بعض االستمرارية بني رؤساء هذه األفرقة ونواzم؛ يف
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  الرؤساء ونواzم؛ وكفاءات مؤهالت: للمجلس A1333لقرار  2امللحق  •

  الذي ينص على ما يلي:، 2015للمجلس يف دورته لعام  584املقرر  •
أن يكون للرؤساء ونواب الرؤساء احلاليني ألفرقة العمل التابعة للمجلس احلق يف أن يُعاد انتخاzم   2

  مناصبهم؛ لنفس
أنه، بصرف النظر عما سبق، يستمر أي رئيس أو oئب رئيس ألي فريق عمل �بع للمجلس يف منصبه ملدة   3

  سنوات، غري قابلة للتجديد؛ (4) أقصاها أربع

لى ، أود أيضًا أن أشجع الوفود ععلى الصعيد الدويل كمناصر للمساواة بني اجلنسني  ذلك، ووفقًا اللتزامايت إىلوإضافًة 
دول _مساء جطيًا لَشغل مناصب الرؤساء ونواب الرؤساء. ولتيسري االطالع على املعلومات ذات الصلة، يُرفق  نساء ترشيح

 أيضًا يف املوقع اإللكرتوين التايل: وهو متاحابعة للمجلس وأفرقة اخلرباء احلالية، ونواب الرؤساء ألفرقة العمل احلالية الت رؤساءال
VC.aspx-https://www.itu.int/en/council/Pages/proposed. 

لن يكون املعيَّنون ف"، وwلتايل مناصب "فخرية تعترب ال ونواzم للمجلس ةالعمل التابع أفرقةرؤساء مناصب ويرجى مالحظة أن 
 نواب الرؤساءwلرؤساء و  طةاملنو  هامwمل للقيام وارد املطلوبةوامل wلوقت االلتزام ضمان اد. وينبغيهلني لتلقي مساعدة مالية من االحتمؤ 
عام  يف التايل ندوبني املفوضنير املمتحىت انعقاد مؤ  ترشحهم، اليت املنظمات أو/و اإلدارات جانب ومن أنفسهم املرشحني جانب من

2022.  

  لوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.وتفض

  (توقيع)

  جاو هولني
  العام األمني

  

  

  

  

  

  

  

  

  3  :امللحقات

  

https://www.itu.int/en/council/Pages/proposed-VC.aspx
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  Aامللحق 

 )2018سبتمرب  18يف ( اخلرباء ونوا�م وأفرقةرؤساء أفرقة العمل التابعة للمجلس 

فريق العمل احلايل
 التابع للمجلس + األمني

 املنطقة �ئب (نواب) الرئيس �ريخ التعيني املنطقة الرئيس

�ريخ 
 التعيني

فريق العمل التابع للمجلس واملعين بقضا�
  نتاملتعلقة �إلنرت السياسات العامة الدولية 

  بريتام مالور)السيد (األمني: 

 السيد ماجد املزيّد
 )(اململكة العربية السعودية

 السيد تشارلز سيمابوندو (رواندا) 2009 الدول العربية
  السيد عبد الرمحن املرزوقي (اإلمارات العربية املتحدة)

  كيشور �بو (اهلند)  YGSCالسيد 
  فالدميريوفيتش إيروخنيالسيد فياشيسالف 

  (االحتاد الروسي)
 السيد بول بالكر (اململكة املتحدة)

إفريقيا
  الدول العربية

  آسيا واحمليط اهلادئ
  كومنولث الدول املستقلة

�  أورو

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

فريق العمل التابع للمجلس واملعين حبماية
  األطفال على اخلط

  كارال ليكيارديلو)  السيدة (األمينة:

 لالدبم. ج.إبراهيمالسيد
 )اإلمارات العربية املتحدة(

 السيدة إيلني بالكلر (شركة والت ديزين)2017 الدول العربية
  السيدة مها ز. ي. املعّشر (األردن)

  السيد ندورجي �زير (تشاد)
 السيد حممد شاريل ترميزي (ماليز&)

أكادميية أوديسا الوطنية السيد فادمي كابتور (
  )A.S. Popovلالتصاالت 

 السيد جيورجيو توسي بيليفي (إيطاليا)

  األمريكتان (عضو قطاع)
  الدول العربية

  إفريقيا
  آسيا واحمليط اهلادئ

  كومنولث الدول املستقلة
  (عضو قطاع)

� أورو

 

2017 

2017  
 

2017  
  

2017 

فريق العمل التابع للمجلس واملعين �لقمة
  العاملية $تمع املعلومات: 

  تنفيذ نواتج القمة
  )كا�لني مارينسكوالسيد  (األمني: 

 السيد فالدميري مينكني
  (االحتاد الروسي)

كومنولث 
 الدول املستقلة

 السيدة جانيت أوموتيسي (رواندا) 2006
  السيدة كالريسا إستول (األرجنتني)

 )منصور القرشي (اململكة العربية السعودية السيد

  السيدة نريمني السعدين (مصر)
  السيد كاي غيويل (الصني)

 السيد جيزالن دو ساالن (فرنسا)

 إفريقيا
  األمريكتان

  الدول العربية
  الدول العربية

  آسيا واحمليط اهلادئ
� أورو

2017 

2017 

2017 

2013 

2017 

2017 
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فريق العمل احلايل
 التابع للمجلس + األمني

 املنطقة �ئب (نواب) الرئيس �ريخ التعيني املنطقة الرئيس

�ريخ 
 التعيني

واملعينفريق العمل التابع للمجلس
�ملوارد املالية والبشرية 

  أالسان �/السيد األمني: (
  )إريك داهلنيالسيد 

السيد دييتمار بليسيه
  (أملانيا)

السيدة سينابو سيك سيسيه (السنغال) 2017  أورو�
  السيدة فرنيتا د. هاريس (الوال&ت املتحدة)

  السيد مانيش غوبتا (اهلند)
  لروسي)(االحتاد االسيد أندريه سريغيفيتش زيفوف 

 )التشيكيةاجلمهورية(كايف أنيليسالسيدة

إفريقيا
  األمريكتان

  آسيا واحمليط اهلادئ
  كومنولث الدول املستقلة

� أورو

2017 

2017 

2017 

2017 

2018 

فريق العمل التابع للمجلس واملعين
�ستخدام لغات االحتاد الرمسية الست  

  )ليو شنيالسيد األمني: (

 السيد فيصل �يويل
  (تونس)

  السيد بول �جار&ن (الوال&ت املتحدة األمريكية) 2016 الدول العربية
  السيدة مسرية بالل (الكويت)

  السيد كاي غيويل (الصني)
  السيد فالدميري مينكني (االحتاد الروسي)

  السيدة بالنكا غونزاليس (إسبانيا)
 السيد فريديريك �رو� (فرنسا)

 األمريكتان
  الدول العربية

  آسيا واحمليط اهلادئ
  كومنولث الدول املستقلة

�  أورو
� أورو

2013 

2017 

2013 

2013 

2017 

2017 

فريق العمل التابع للمجلس واملعين
�خلطتني االسرتاتيجية واملالية  

  2023-2020للفرتة 
  )كا�لني مارينسكوالسيد  األمني: (

 السيد ماريو كا�زا
  (الربازيل)

 السيدة جاكلني موبينزي (رواندا) 2017  األمريكتان
  السيد حممد املزروعي (اإلمارات العربية املتحدة)

  السيد هيسازومي شرياي (اليا�ن)
  السيدة ��ليا برتوفنا ريزنيكوفا (االحتاد الروسي)

 السيد مانويل داكوستا كابرال (الربتغال)

 إفريقيا
  الدول العربية

  آسيا واحمليط اهلادئ
  كومنولث الدول املستقلة

� أورو

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

فريق اخلرباء املعين بلوائح االتصاالت
  الدولية

  بريتام مالور)السيد (األمني: 

 السيد فر�ندو بورخون
  (املكسيك)

 ميشيل كواكو (كوت ديفوار)-السيد غي 2016  األمريكتان
  بوردا (كندا)-السيد سانتياغو رييس

  األنصاري املشاقبة (األردن) سعادة السيد
  السيد سيبينغ هوانغ (الصني)

  السيد أليكسي سرغيفيتش بوردين (االحتاد الروسي)
 السيد فابيو بيجي (إيطاليا)

إفريقيا
  األمريكتان

  الدول العربية
  آسيا واحمليط اهلادئ

  كومنولث الدول املستقلة
� أورو

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

 482فريق اخلرباء املعين �ملقرر
 )ألكسندر فاليه(األمني: السيد

 السيد نيكوالي فارالموف
 (االحتاد الروسي)

كومنولث 
 الدول املستقلة

2018   
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  Bامللحق 

  )2015(دورة ا	لس لعام  584 قررامل

  للمجلس وإدار�اتشكيل أفرقة العمل التابعة 

  إن ا�لس،

  يقرر

أن يستمر رؤساء ونواب الرؤساء احلاليون ألفرقة العمل التابعة للمجلس يف مناصبهم حىت مؤمتر املندوبني املفوضني   1
  ؛2018 لعام

  ناصبهم؛مأن يكون للرؤساء ونواب الرؤساء احلاليني ألفرقة العمل التابعة للمجلس احلق يف أن يُعاد انتخا�م لنفس  2

أنه، بصرف النظر عما سبق، يستمر أي رئيس أو >ئب رئيس ألي فريق عمل 6بع للمجلس يف منصبه ملدة أقصاها   3
  سنوات، غري قابلة للتجديد؛ (4) أربع

أن يكلف األمني العام، مع مراعاة النقاط الثالث الواردة أعاله، Gعداد تقرير/حتليل بشأن مبادئ وقواعد تشكيل   4
العمل التابعة للمجلس وإدارZا وحلها وكذلك عملية االختيار ومبادئ التناوب بني املناطق اجلغرافية والتوازن بني اجلنسني أفرقة 

إىل رؤساء ونواب رؤساء هذه األفرقة لكي يستعرضه فريق العمل التابع للمجلس واملعين ]ملوارد املالية والبشرية يف اجتماعه  ]لنسبة
  لمه الفريق قبل اجتماعه بستة أسابيع على األقل؛املقبل على أن يست

ع مراعاة تقرير األمني م 1333 راجعة القراراملالية والبشرية مبأن يكلف فريق العمل التابع للمجلس واملعين ]ملوارد   5
  .2016 لس يف دورته لعاماستنتاجاته يف هذا الصدد إىل ا� ) ورفع2014(املراَجع يف بوسان،  11 قررالعام وامل

  .C15/125و C15/116الوثيقتان  :املرجع

 

    

https://www.itu.int/md/S15-CL-C-0116/en
https://www.itu.int/md/S15-CL-C-0125/en
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  Cامللحق 

  )2016يف  عّدلامل( 1333القرار 

 )احلادية عشرة يف اجللسة العامة اعُتمد(

  التابعة للمجلس اخلاصة بتشكيل أفرقة العملاملبادئ التوجيهية 

  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؛ ذكور، وذلك يف الفرتات الواقعة بني مؤمترات املندوبنيحدود السلطات اليت يفوضها له املؤمتر امل املفوضني يف

ا، بشأن تشكيل أفرقة العمل التابعة للمجلس وإدارZملؤمتر 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 ]ملقرر 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 ونوا�م 2015 للمجلس يف دورته لعام 584املقرر   )  د
  مناصبهم؛ ومدة توليهم

املراجَع ( 61  والقرار ITU-R 15-5 والقرار االتصاالت لتقييس العاملية للجمعية) 2012 ديب، يف املراَجع( 35 القرار  ) ه
 القصوى املدةو  ونوا�م االستشارية واألفرقة الدراسات جلان رؤساء تعيني بشأن االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر) 2014  ديب،  يف

  مناصبهم،  لتوليهم

  يقـرر

 تنياخلط القضاh واألهداف واالسرتاتيجيات واألولوhت 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 ء، استجابةً املهام مع أفرقة العمل األخرى؛ وميكن تعديل االختصاصات، حسب االقتضا يف والتداخل

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

متتالني للمندوبني  املدة الفاصلة بني مؤمترين ملناصبهم لمجلس ونوا�مالعمل التابعة ل 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 ونوا�م؛
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بصورة تتسم ]لكفاءة 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 لدورات السنوية للمجلسيدرج اجتماع واحد من اجتماعات هذه األفرقة ضمن الوقت املخصص ل
  ؛إلكرتونية عندما يكون ذلك ضرورhً ومناسباً 

  كن؛مم قدراإللكرتونية، rقصى وأساليب العمل ]لوسائل  rنشطتهاينبغي هلذه األفرقة االضطالع   6

ر رى الصادرة عن ا�لس و/أو مؤمتبعد إجناز مهامها ضمن إطار واليتها أو طبقًا للقرارات األخهذه األفرقة  حتل أن  7
  )،2014(املراَجع يف بوسان،  11املندوبني املفوضني، مبا يف ذلك املقرر 

  ويقرر كذلك

ديالت يلزم يتعلق rي تع فيما سيما واختصاصاZا، والالعمل التابعة للمجلس  يُفحص ]ستمرار عدد أفرقة أن  1
  ،قرار وللمتطلبات املتغريةهلذا ال إدخاهلا على األفرقة احلالية استجابةً 

  يكلف األمني العام

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

2  r قل اختصاصاتألااملواقع اإللكرتونية ألفرقة العمل التابعة للمجلس حبيث تتضمن على  تناسقن يعمل على ضمان 
  .ر الصادرة عنهاوالوzئق والتقاريالرئيسية  وأهدافها وتشكيلها ورؤساءها ونواب رؤسائها وأمانتها ومقرراZا وقراراZاهذه األفرقة 
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 1امللحق 

  مجلس ونوا�مإجراءات تعيني رؤساء أفرقة العمل التابعة لل

بعد أن يعتمد مؤمتر املندوبني املفوضني أو ا�لس قراراً Gنشاء فريق عمل 6بع للمجلس، يقوم األمني العام، ]لتشاور   1
  وينشرها يف املوقع اإللكرتوين للمجلس. 1مع الدول األعضاء، Gعداد قائمة ]ملرشحني وسريZم الذاتية ]لنسبة لكل فريق عمل

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

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

    

                                                            

مدة واليتهم مع مراعاة  لسا� ددوحي. اللغوية ا�موعاتونوابه عن طريق  ادلالحتالست  يةالرمس�ستعمال اللغات  عيناملفريق العمل  يتم تعيني رئيس 1
 .اللغوية ذات الصلة ا�موعاتمن  قدمةامل قرتحاتامل
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  مؤهالت الرؤساء ونوا�م

  ب الرؤساء البيا>ت التالية املتعلقة ]لكفاءة واملؤهالت:بشكل خاص أيضاً عند تعيني الرؤساء أو نوا وتراعى
  املعرفة واخلربة يف ا�ال املعين؛  -
  الدولية؛ احلكومية املنظمات من وغريه االحتاد اجتماعات يف اخلربة  -
  اإلدارية؛ املهارات  -
  الفريق؛ املندوبني املفوضني التايل أو حلالقدرة على مباشرة املهام على الفور ومواصلة العمل حىت موعد انعقاد مؤمتر   -
  التعاقب. ختطيط  -

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

___________  


	T13-WTSA.16-C-0000!!MSW-A
	الملحق A
	رؤساء أفرقة العمل التابعة للمجلس وأفرقة الخبراء ونوابهم (في 18 سبتمبر 2018)
	الملحق B
	الملحق C
	الملحق 1
	إجراءات تعيين رؤساء أفرقة العمل التابعة للمجلس ونوابهم
	الملحق 2
	مؤهلات الرؤساء ونوابهم

