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  (SG)األمانة العامة 
 

  2019 مارس 11جنيف،  
 

 الدول األعضاء يف االحتاد :إىل CL-19/9 املرجع:

   بياتريس بلوشونالسيدة   جهة االتصال:  املنظمات اإلقليمية لالتصاالت 
(Ms Béatrice Pluchon) 

  gbs@itu.int الربيد اإللكرتوين:

   
اء أفرقة العمل التابعة للمجلس وأفرقة اخلرب  رؤساء ونواب رؤساءَشغل مناصب تسمية مرشحني لِ   املوضوع:

 2019-2022الفرتة/الدورة  يف

  حضرات السادة والسيدات،
  حتية طيبة وبعد،

رؤساء أفرقة العمل التابعة للمجلس وفريق اخلرباء التابع للمجلس واملعين  2019كما تتذكرون، عّني اBلس يف دورته االستثنائية لعام 
  ار بشأن نواب رؤساء هذه األفرقة.، ولكنه مل يتخذ أي قر P 482ملقرر

  :2019ولذلك، سيعني اBلس يف دورته اليت ستعقد يف يونيو 
  أفرقة العمل التابعة للمجلس؛ نواب رؤساء  -
  ؛482نواب رئيس فريق اخلرباء التابع للمجلس واملعين Pملقرر   -
  من جديد. عو اBلُس إىل اجتماعهرئيس ونواب رئيس فريق اخلرباء املعين بلوائح االتصاالت الدولية، الذي سيد  -

قدمي مرشحني  التأكيد الرمسي للمرشحني احلاليني أو توعقب الرسالتني املوجهتني سابقاً إىل الدول األعضاء والداعيتني إىل
 )، ُنشرت الرتشيحات الواردة حىت اآلن يف املوقع:CL-18/51و CL-18/42دد لدورة جديدة (جُ 

2022.aspx-2019-Chairs-Vice-https://www.itu.int/en/council/Pages/Chairs.  
اور والتنسيق على شوفيما يتعلق Pملرشحني الواردة أمساؤهم حىت اآلن وكذلك الرتشيحات اجلديدة، ُتدعى الدول األعضاء إىل الت

  ك سوى uئب رئيس واحد لكل منطقة.اإلقليمي من خالل منظماrا اإلقليمية لالتصاالت حبيث ال يكون هنا الصعيد
وبعد املشاورات اإلقليمية، ينبغي أن ترسل الدول األعضاء أو املنظمات اإلقليمية لالتصاالت املقابلة هلا االسم الكامل والسرية 

  .2019مايو  1قبل  gbs@itu.intتفق عليه لكل منطقة إىل العنوان الذاتية للمرشح امل
  وعند حتديد املرشحني، أدعوكم إىل أخذ املراجع التالية يف االعتبار:

  :الذي ينص على للمجلس 1333القرار   •
 11 املقرر لكل فريق طبقًا ألحكام على األقل وuئبني أفرقة العمل التابعة للمجلسرؤساء  يتم تعينيأن   •

  ؛)2014 ديب، (املراَجع يف

mailto:gbs@itu.int
https://www.itu.int/md/S18-SG-CIR-0042/en
https://www.itu.int/md/S18-SG-CIR-0051/en
https://www.itu.int/en/council/Pages/Chairs-Vice-Chairs-2019-2022.aspx
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أال تتعدى مدة تويل رؤساء أفرقة العمل التابعة للمجلس ونوا:م ملناصبهم املدة الفاصلة بني مؤمترين  •
نصب م؛ وأال ُحتتسب مدة تويل املنصب يف أحد هذه األفرقة ضمن مدة تويل للمندوبني املفوضني متتاليني

  ونوا�م؛ يف فريق آخر؛ وأن تتخذ اخلطوات الالزمة لتوفري بعض االستمرارية بني رؤساء هذه األفرقة
  كفاءة ومؤهالت الرؤساء ونوا�م؛بشأن   للمجلس 1333 للقرار 2امللحق   •
  :الذي ينص على 2015 دورته لعاميف مجلس لل 584املقرر   •

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

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

لرئيس اجلنسني، أود إضافًة إىل ذلك أن أشجع الوفود على ترشيح النساء ملنصْيب اومتاشياً مع التزامايت كمناصر دويل للمساواة بني 
 الرئيس. وuئب

لن يكون املعيَّنون ف"، وPلتايل مناصب "فخرية تعترب ال ونوا�م العمل التابعة للمجلس أفرقةرؤساء مناصب ويرجى مالحظة أن 
 الرؤساء Pلرؤساء ونوابطة املنو  هامPمل للقيام وارد املطلوبةوامل Pلوقت اللتزاما 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

  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

  (توقيع)

  جاو هولني
  العام األمني

  2  امللحقات:
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  Aامللحق 

  )2015(دورة ا	لس لعام  584 املقرر

  تشكيل أفرقة العمل التابعة للمجلس وإدار�ا

  إن اBلس،

  يقرر

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

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

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

أفرقة العمل التابعة للمجلس وإدارrا وحلها وكذلك عملية االختيار ومبادئ التناوب بني املناطق اجلغرافية والتوازن بني اجلنسني 
 اجتماعه كي يستعرضه فريق العمل التابع للمجلس واملعين Pملوارد املالية والبشرية يفإىل رؤساء ونواب رؤساء هذه األفرقة ل Pلنسبة

  املقبل على أن يستلمه الفريق قبل اجتماعه بستة أسابيع على األقل؛
األمني ع مراعاة تقرير م 1333 راجعة القراراملالية والبشرية مبف فريق العمل التابع للمجلس واملعين Pملوارد كلَّ أن يُ   5

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

  .C15/125و C15/116 ن املرجع: الوثيقتا
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  Bامللحق 

  )2016يف  املعّدل( 1333القرار 
  (املعتمد يف اجللسة العامة احلادية عشرة)

  التابعة للمجلس بتشكيل أفرقة العملاملبادئ التوجيهية اخلاصة 

  وإدارا�ا وحلها

  إن اBلس،

  إذ يضع يف اعتباره

ن مؤمتر املندوبني ع يتصرف اBلس بصفته اهليئة اإلدارية لالحتاد، نيابةً  اللتني مبقتضامهامن الدستور،  10و 7 نياملادت  ) أ 
  املفوضني؛ حدود السلطات اليت يفوضها له املؤمتر املذكور، وذلك يف الفرتات الواقعة بني مؤمترات املندوبني املفوضني يف

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

 اتالنفقبشأن خيارات من أجل خفض ملؤمتر املندوبني املفوضني ) 2014بوسان، ع يف (املراجَ  P 5ملقرر 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  ومدةعدد 
، 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) 2012ديب،  يف املراَجع( 35 القرار  ) ه
 القصوى واملدة مونوا� االستشارية واألفرقة الدراسات جلان رؤساء تعيني بشأن االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر) 2014 ديب، يف

  مناصبهم، لتوليهم

  يقـرر

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

 ةاختصاصات أفرقة العمل هذه بوضوح مع تفادي االزدواجيعند تشكيل أفرقة العمل التابعة للمجلس أن حتدد   2
 املتغرية؛ للمتطلبات املهام مع أفرقة العمل األخرى؛ وميكن تعديل االختصاصات، حسب االقتضاء، استجابةً  يف والتداخل

) 2014 بوسان، (املراَجع يف 11لكل فريق طبقاً ألحكام املقرر  على األقل وuئبني رؤساء هذه األفرقة يتم تعينيأن   3
 ؛2 املعلومات الواردة يف امللحق، مبا يف ذلك تقدمي 1 وإجراءات امللحق

متتالني للمندوبني  املدة الفاصلة بني مؤمترين ملناصبهم العمل التابعة للمجلس ونوا�م أفرقةرؤساء  تويلأال تتعدى مدة   4
ة متسب مدة تويل املنصب يف أحد هذه األفرقة ضمن مدة تويل منصب يف فريق آخر؛ وأن تتخذ اخلطوات الالز املفوضني؛ وأال حتُ 

  لتوفري بعض االستمرارية بني رؤساء هذه األفرقة ونوا�م؛



- 5 - 

 

بصورة تتسم Pلكفاءة والفعالية من حيث التكاليف عقد وتُ اجتماعات هذه األفرقة  ططمن الضروري أن ختُ  أن  5
أمكن،   يف السنة؛ وإناجتماعنيأال تتجاوز مرة واحدة و  املعتاديف هذه األفرقة  وأن جتتمعاBلس؛  اليت خيصصهاحدود امليزانية  ويف

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

  كن؛مم قدرى اإللكرتونية، �قصوأساليب العمل Pلوسائل  �نشطتهاينبغي هلذه األفرقة االضطالع   6
بعد إجناز مهامها ضمن إطار واليتها أو طبقًا للقرارات األخرى الصادرة عن اBلس و/أو مؤمتر هذه األفرقة  لحتُ  أن  7

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

  ويقرر كذلك

ديالت يلزم يتعلق �ي تع فيما سيما صاصاrا، والواختالعمل التابعة للمجلس  يُفحص Pستمرار عدد أفرقة أن  1
  ،هلذا القرار وللمتطلبات املتغرية إدخاهلا على األفرقة احلالية استجابةً 

  كلف األمني العاميُ 

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

 صاتقل اختصاألااملواقع اإللكرتونية ألفرقة العمل التابعة للمجلس حبيث تتضمن على  تناسقن يعمل على ضمان �  2
 ر الصادرة عنها.والو�ئق والتقاريالرئيسية  وأهدافها وتشكيلها ورؤساؤها ونواب رؤسائها وأمانتها ومقرراrا وقراراrاهذه األفرقة 
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 1امللحق 

  إجراءات تعيني رؤساء أفرقة العمل التابعة للمجلس ونوا"م

ام، Pلتشاور �نشاء فريق عمل �بع للمجلس، يقوم األمني العبعد أن يعتمد مؤمتر املندوبني املفوضني أو اBلس قراراً   1
  وينشرها يف املوقع اإللكرتوين للمجلس. 1مع الدول األعضاء، �عداد قائمة Pملرشحني وسريrم الذاتية Pلنسبة لكل فريق عمل

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

يس احلاليني الرئ رئيس جديد، كقاعدة عامة، من نواب عنيَّ لرئيس أحد أفرقة العمل مواصلة نشاطه، يُ  إذا مل يتسنَّ   3
 .ملدة الحقةعند التعيني لتويل املنصب دة "اجلزئية" املتسب للفريق؛ على أال حتُ 

    

                                                            

واليتهم مع مراعاة لس مدة دد ا�. وحيا�موعات اللغويةاد ونوابه عن طريق ية الست لالحتعين �ستعمال اللغات الرمسفريق العمل امل يتم تعيني رئيس 1
  .ا�موعات اللغوية ذات الصلةقدمة من قرتحات املامل
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 2امللحق 

  مؤهالت الرؤساء ونوا"م

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

  هالت املشار إليها أعاله يف بياuت السرية الذاتية اليت ينشرها األمني العام.وينبغي إضافة إشارة خاصة إىل املؤ 

__________  


	T13-WTSA.16-C-0000!!MSW-A
	الملحق A
	الملحق B
	القرار 1333 (المعدّل في 2016)
	المبادئ التوجيهية الخاصة بتشكيل أفرقة العمل التابعة للمجلس وإداراتها وحلها
	الملحق 1
	إجراءات تعيين رؤساء أفرقة العمل التابعة للمجلس ونوابهم
	الملحق 2
	مؤهلات الرؤساء ونوابهم

