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  (SG)األمانة العامة 
 
  2018نوفمرب 12جنيف،  

 
 الدول األعضاء يف االحتاد :إىل CL-18/51 املرجع:

   بياتريس بلوشونالسيدة   جهة االتصال:
(Ms Béatrice Pluchon) 

  gbs@itu.int :الربيد اإللكرتوين
    

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

   

  حضرات السادة والسيدات،
  حتية طيبة وبعد،

لرسالة املعممة  بشأن تسمية مرشحني ملناصب رؤساء ونواب رؤساء األفرقة العاملة التابعة للمجلس وأفرقة اخلرباء  18/42إحلاقًا 
يسرين  ،2018نوفمرب  16يف  2019من أجل اختاذ قرار بشأن تعيينهم يف دورة اجمللس االستثنائية لعام  2019-2022لدورة لللفرتة/

كيد الرؤساء ونواب الرؤساء احلاليني أو تسمية مرشحني جدد كنواب لألفرقة العاملة التابعة للمجلس وأفرقة  أن أدعوكم إىل 
  التالية: اخلرباء

إلنرتنت  •   فريق العمل التابع للمجلس واملعين بقضا السياسات العامة الدولية املتعلقة 
لقمة العاملية جملتمع املعلومات: تنفيذ نواتج القمةفريق العمل التابع للمجلس واملع  •   ين 
  فريق العمل التابع للمجلس واملعين حبماية األطفال على اخلط  •
ملوارد املالية والبشرية  •   فريق العمل التابع للمجلس واملعين 
ستخدام لغات االحتاد الرمسية الست  •   فريق العمل التابع للمجلس واملعين 
ملقرر و  التابع للمجلس اءفريق اخلرب   •   482املعين 

ئب الر  بوإذا كانت إدارتكم/منظمتكم ترغ كيد الرئيس أو  رتوين كئيس احلايل، يُرجى إرسال بريد إليف تسمية مرشح أو 
لنسبة للمرشحني اجلدد، يرجى إرسال االسم 2018نوفمرب  15اخلميس قبل منتصف يوم  contributions@itu.int إىل: . و

  ).1333الكامل للمرشح وسريته الذاتية مع تسليط الضوء على مؤهالت الشخص املعين (على النحو املشار إليه يف القرار 

mailto:gbs@itu.int
mailto:contributions@itu.int
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م العمل التابعة للمجلس أفرقةرؤساء مناصب ويرجى مالحظة أن  لتايل مناصب "فخرية تعترب ال ونوا املعيَّنون  لن يكونف"، و
 نواب الرؤساءبطة املنو  هاممل للقيام وارد امل�لوبةوامل لوقت االلتزام ضمان اد. وينبغيهلني لتلقي مساعدة مالية من االحتمؤ 
 التايل ندوبني املفوضنير املمتحىت انعقاد مؤ  ترشحهم، اليت املنظمات أو/و اإلدارات جانب ومن أنفسهم املرشحني جانب من
  .2022 عام يف
  ع بشدة إىل استالم ترشيحاتكم.ت�لّ وأ

  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

  (توقيع)

  جاو هولني
  العام األمني

  2  امللحقات:
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  Aامللحق 
م وفريقرؤساء أفرقة العمل التابعة للمجلس   )2018سبتمرب  18(يف  اخلرباء ونوا

فريق العمل احلايل
ريخ  املن�قة ئب (نواب) الرئيس ريخ التعيني املن�قة الرئيس التابع للمجلس + األمني

 التعيني

فريق العمل التابع للمجلس واملعين بقضا
إلنرتنت   السياسات العامة الدولية املتعلقة 

  بريتام مالور)السيد (األمني: 

 السيد ماجد املزيّد
 )(اململكة العربية السعودية

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

بو (اهلند)  YGSCالسيد    كيشور 
  السيد فياشيسالف فالدميريوفيتش إيروخني

  (االحتاد الروسي)
 (اململكة املتحدة)السيد بول بالكر

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
 )ةاملتحداإلمارات العربية (

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

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

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

 اليا)السيد جيورجيو توسي بيليفي (إي�

  األمريكتان (عضو قطاع)
  الدول العربية
  إفريقيا

  آسيا واحمليط اهلادئ
  كومنولث الدول املستقلة

  (عضو قطاع)
 أورو

 
2017 
2017  
 

2017  
  

2017 
لقمة فريق العمل التابع للمجلس واملعين 

  العاملية جملتمع املعلومات: 
  تنفيذ نواتج القمة

لني مارينسكو)السيد  (األمني:    كا

 السيد فالدميري مينكني
  (االحتاد الروسي)

كومنولث 
 الدول املستقلة

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

 )السيد منصور القرشي (اململكة العربية السعودية
  السيدة نريمني السعدين (مصر)

  السيد كاي غيويل (الصني)
 سا)السيد جيزالن دو ساالن (فرن

 إفريقيا
  األمريكتان
  الدول العربية
  الدول العربية

  آسيا واحمليط اهلادئ
 أورو

2017 
2017 
2017 
2013 
2017 
2017 
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م وفريقرؤساء أفرقة العمل التابعة للمجلس    )تتمة(  )2018سبتمرب  18(يف  اخلرباء ونوا
فريق العمل احلايل

ريخ  املن�قة ئب (نواب) الرئيس نيالتعيريخ  املن�قة الرئيس التابع للمجلس + األمني
 التعيني

فريق العمل التابع للمجلس واملعين
 ملوارد املالية والبشرية

/السيد األمني: (   أالسان 
  )إريك داهلنيالسيد 

السيد دييتمار بليسيه
  (أملانيا)

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

  السيد مانيش غوبتا (اهلند)
  السيد أندريه سريغيفيتش زيفوف (االحتاد الروسي)

 )التشيكيةاجلمهورية(كايف أنيليسالسيدة

إفريقيا
  األمريكتان

  آسيا واحمليط اهلادئ
  كومنولث الدول املستقلة

 أورو

2017 
2017 
2017 
2017 
2018 

واملعينفريق العمل التابع للمجلس
  ستخدام لغات االحتاد الرمسية الست

  )ليو شنيالسيد األمني: (

يويل  السيد فيصل 
  (تونس)

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

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

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

 األمريكتان
  الدول العربية

  آسيا واحمليط اهلادئ
  كومنولث الدول املستقلة

  أورو
 أورو

2013 
2017 
2013 
2013 
2017 
2017 

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

 السيد نيكوالي فارالموف
 (االحتاد الروسي)

كومنولث 
 الدول املستقلة

2018    



- 5 - 

 

  Bامللحق 

  )2015(دورة اجمللس لعام  584 املقرر
ا   تشكيل أفرقة العمل التابعة للمجلس وإدار

  إن اجمللس،
  يقرر

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

م لنفس مناصبهم؛ 2   أن يكون للرؤساء ونواب الرؤساء احلاليني ألفرقة العمل التابعة للمجلس احلق يف أن يُعاد انتخا
بع للمجلس يف  3 ئب رئيس ألي فريق عمل  صبه ملدة أقصاها من أنه، بصرف النظر عما سبق، يستمر أي رئيس أو 

  سنوات، غري قابلة للتجديد؛ (4) أربع
عداد تقرير/حتليل بشأن مبادئ وقواعد تشكيل كلَّ أن يُ   4 ف األمني العام، مع مراعاة النقاط الثالث الواردة أعاله، 

ا وحلها وكذلك عملية االختيار ومبادئ التناوب بني املناطق اجل توازن بني اجلنسني غرافية والأفرقة العمل التابعة للمجلس وإدار
ملوارد املالية والبشرية يف اجتماعه  لنسبة إىل رؤساء ونواب رؤساء هذه األفرقة لكي يستعرضه فريق العمل التابع للمجلس واملعين 

  املقبل على أن يستلمه الفريق قبل اجتماعه بستة أسابيع على األقل؛
ملوارد ف فريق العمل التابع للمجلس واملكلَّ أن يُ   5 ع مراعاة تقرير األمني م 1333 راجعة القراراملالية والبشرية مبعين 

  .2016 لس يف دورته لعاماستنتاجاته يف هذا الصدد إىل اجمل ) ورفع2014(املراَجع يف بوسان،  11 قررالعام وامل

  )2016يف  املعّدل( 1333القرار 

  التابعة للمجلس املبادئ التوجيهية اخلاصة بتشكيل أفرقة العمل
ا وحلها   وإدارا

  إن اجمللس،
  إذ يضع يف اعتباره

ن مؤمتر املندوبني ع يتصرف اجمللس بصفته اهليئة اإلدارية لالحتاد، نيابةً  اللتني مبقتضامهامن الدستور،  10و 7 نياملادت  ) أ 
  املفوضني؛ قعة بني مؤمترات املندوبنيحدود السل�ات اليت يفوضها له املؤمتر املذكور، وذلك يف الفرتات الوا املفوضني يف

ا، بشأن تشكيل أفرقة العمل التابعة للمجلس وإدارملؤمتر املندوبني املفوضني ) 2014(املراَجع يف بوسان،  11املقرر   )ب
  ؛والذي حيدد املبادئ الرئيسية لتشكيل هذه األفرقة
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 اتالنفقبشأن خيارات من أجل خفض دوبني املفوضني ملؤمتر املن) 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
م ، 2015 للمجلس يف دورته لعام 584املقرر   )  د والذي حيدد مبادئ تعيني رؤساء أفرقة العمل التابعة للمجلس ونوا

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

  مناصبهم،  لتوليهم
  يقـرر

ت احملددة يف (CWG)أن تتناول أفرقة العمل التابعة للمجلس   1  تنياخل� القضا واألهداف واالسرتاتيجيات واألولو
  ؛ر فيهاواجمللس، 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؛ للمت�لبات جابةً املهام مع أفرقة العمل األخرى؛ وميكن تعديل االختصاصات، حسب االقتضاء، است يف والتداخل

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

مالعمل التابعة للمجلس  أفرقةرؤساء  تويلأال تتعدى مدة   4 متتالني للمندوبني  املدة الفاصلة بني مؤمترين ملناصبهم ونوا
تسب مدة تويل املنصب يف أحد هذه األفرقة ضمن مدة تويل منصب يف فريق آخر؛ وأن تتخذ اخل�وات الالزمة املفوضني؛ وأال حتُ 

م؛   لتوفري بعض االستمرارية بني رؤساء هذه األفرقة ونوا
لكفاءة والفعالية من حيث التكاليف عقد وتُ اجتماعات هذه األفرقة  �طمن الضروري أن ختُ  أن  5 بصورة تتسم 
أمكن،   السنة؛ وإنأال تتجاوز اجتماعني يفمرة واحدة و  املعتاديف هذه األفرقة  وأن جتتمعاجمللس؛  اليت خيصصهاحدود امليزانية  ويف

تماعات اج ويُنظر يف عقد للدورات السنوية للمجلس درج اجتماع واحد من اجتماعات هذه األفرقة ضمن الوقت املخصصيُ 
ً ومناسباً    ؛إلكرتونية عندما يكون ذلك ضرور

قصى وأساليب العمل لوسائل  نش�تهاينبغي هلذه األفرقة االض�الع   6   كن؛مم قدراإللكرتونية، 
ر ألخرى الصادرة عن اجمللس و/أو مؤمتبعد إجناز مهامها ضمن إطار واليتها أو طبقًا للقرارات اهذه األفرقة  لحتُ  أن  7

  )،2014(املراَجع يف بوسان،  11املندوبني املفوضني، مبا يف ذلك املقرر 
  ويقرر كذلك

ستمرار عدد أفرقة أن  1 ا، والالعمل التابعة للمجلس  يُفحص  ي تع فيما سيما واختصاصا ديالت يلزم يتعلق 
  ،هلذا القرار وللمت�لبات املتغرية إدخاهلا على األفرقة احلالية استجابةً 

  كلف األمني العاميُ 
م إىل كل مؤمتر من مؤمترات املندوبني املفوضني وإىل كل دورة من دورات اجمللس جدوًال حيدد رؤساء أفرقة ن يقدِّ   1

م    ومناطقهم؛ مناصبهم شغلهم ومدةالعمل التابعة للمجلس ونوا
 قل اختصاصاتألالكرتونية ألفرقة العمل التابعة للمجلس حبيث تتضمن على املواقع اإل تناسقن يعمل على ضمان   2

اوأهدافها وتشكيلها ورؤساؤ هذه األفرقة  ا وقرارا ئق والتقاريالرئيسية  ها ونواب رؤسائها وأمانتها ومقررا  ..ر الصادرة عنهاوالو
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 1امللحق 
مإجراءات تعيني رؤساء أفرقة العمل التابعة للمجلس    ونوا

لتشاور   1 بع للمجلس، يقوم األمني العام،  نشاء فريق عمل  بعد أن يعتمد مؤمتر املندوبني املفوضني أو اجمللس قراراً 
لنسبة لكل فريق عمل م الذاتية  ملرشحني وسري عداد قائمة    وينشرها يف املوقع اإللكرتوين للمجلس. 1مع الدول األعضاء، 

ذ فيها دورة اجمللس اليت اختُّ يف و أ ني يف دورة اجمللس املقابلة (اليت تلي مؤمتر املندوبني املفوضني مباشرةً تخذ قرار التعييُ   2
  اجلنسني. بني تشجيع التوزيع اجلغرايف املنصف والتوازن وضرورةقرار إنشاء فريق العمل التابع للمجلس) مع مراعاة كفاءة املرشحني 

ني  رئيس جديد، كقاعدة عامة، من نواب الرئيس احلاليعنيَّ ة العمل مواصلة نشاطه، يُ لرئيس أحد أفرق إذا مل يتسنَّ   3
 .ملدة الحقةعند التعيني لتويل املنصب دة "اجلزئية" املتسب للفريق؛ على أال حتُ 

    

                                                            
ستعمال اللغات الرمسفريق العمل امل يتم تعيني رئيس 1 لس مدة واليتهم مع مراعاة دد اجمل. وحياجملموعات اللغويةاد ونوابه عن طريق ية الست لالحتعين 

  .اجملموعات اللغوية ذات الصلةقدمة من قرتحات املامل
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 2امللحق 

م   مؤهالت الرؤساء ونوا
لكفاءة واملؤهالت: راعىتُ  ت التالية املتعلقة    بشكل خاص أيضاً عند تعيني الرؤساء أو نواب الرؤساء البيا

  املعرفة واخلربة يف اجملال 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. خت�يط  -

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

__________  
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