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 )2018ديب،  (املراَجع يف 5املقرر 

 2023-2020 االتحاد ونفقاته للفترةإيرادات 

 )،2018ديب، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (

 اعتباره إذ يضع يف

، مبا يف ذلك الغايات واألهداف والنواتج طبقاً 2020-2023اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة  ) أ 
 فيها؛ احملددة واألولوياتهلذا املؤمتر  )2018(املراَجع يف ديب،  71 للقرار

د رتدابشأن املبادئ العامة السملؤمتر املندوبني املفوضني، ) 2010 غواداالخارا، (املراَجع يف 91 القرار )ب
 ،التكاليف

 اعتباره كذلك وإذ يضع يف
 اخلاصة التحديات كانت  ،2020-2023 لالحتاد للفرتة املالية اخلطة مشروع يف النظر لدى أنه )أ  

 إليراداتا باستعمال موارد االحتاد بكفاءة من أجل حتقيق غايات اخلطة االسرتاتيجية وأهدافها وزيادة
 مجة؛ حتديات الربامج على الطلبات لدعم

 احلاجة إىل التنسيق بني التخطيط االسرتاتيجي واملايل والتشغيلي يف االحتاد، )ب

 وإذ يالحظ
 االحتاد، يف النتائج أساس على اإلدارة تنفيذ بشأن حتسني هلذا املؤمتر، )2018ديب،  املراَجع يف( 151 القرار
 يسهل تنفيذها زيادة أن ينبغي واليت والتقييم، واملراقبة وامليزنة والربجمة بالتخطيط فيها هام عنصر يتعلق واليت
 االحتاد مبا يف ذلك اإلدارة املالية، يف اإلدارة نظام تعزيز

 كذلكوإذ يالحظ  

نميتها االحتاد وت يف البشرية املوارد أمهية إدارة يؤكد هلذا املؤمتر) 2018 ديب، املراَجع يف( 48 القرار أن
 وأهدافه ونواجته، بغاياته الوفاء أجل من
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 يقرر

 العامة األمانة نفقات موعجم يكون لالحتاد حبيث السنتني فرتيت ميزانييت جملس االحتاد إعداد ختويل 1
 مراعاة مع املقرر، ذا 1 امللحق أساس على املتوقعة، اإليرادات مع متوازناً  الثالثة االحتاد وقطاعات

 :يلي ما

 سويسري فرنك 000 318األعضاء كما هي مببلغ  للدول املسامهة وحدة تبقى قيمة أن 1.1
 ؛2020-2023 لألعوام

 الرمسية باللغات قةاملتعل النصوص ومعاجلة التحريرية والرتمجة الشفوية الرتمجة نفقات تتجاوز أال 2.1
 ؛2020-2023 لألعوام سويسري فرنك مليون 85 االحتاد مبلغ يف

، لدى اعتماده ميزانيات فرتات السنتني لالحتاد، أن يقرر أن يسمح لألمني للمجلسجيوز أنه  3.1
السرتداد  املتوقعة، بإمكانية زيادة ميزانية املنتجات أو اخلدمات اليت ختضع العام، بغية تلبية الطلبات غري

 النشاط؛ املتعلقة بذلكتكاليف الحدود إيرادات اسرتداد  التكاليف، يف

لس يف 4.1  ا نفقات امليزانية واألنشطة املختلفة والنفقات املرتبطةو  إيرادات كل عام أن يستعرض ا
 ؛الرئيسية ذات الصلة لالحتادوكذلك املؤشرات املالية 

لس ميزانييت2022 عام يف حالة عدم انعقاد مؤمتر املندوبني املفوضني يف 2 تني فرتيت السن ، يضع ا
بعدمها، بعد أن حيصل أوالً على موافقة أغلبية الدول األعضاء  وما 2026-2027و 2024-2025 لالحتاد

 امليزانية؛ احملددة يفاالحتاد على القيم السنوية لوحدة املسامهة  يف

 واحللقات اتواالجتماع للمؤمترات امليزانية املقررة تتجاوز بنفقات يسمح أن للمجلس جيوز أنه 3
 على ملةحم أو سابقة هذه النفقات من وفورات متحققة يف أعوام تعويض باإلمكان كان  إذا الدراسية،

 التايل؛ العام

لس، يف 4 طرأ أثناء كل فرتة ميزانية، بتقييم التغريات اليت طرأت والتغريات احملتمل أن ت أن يضطلع ا
 التالية: لبنودإىل افرتة امليزانية اجلارية والفرتات املقبلة بالنسبة 

مقر  ذلك بدالت جداول املرتبات واشرتاكات صندوق املعاشات التقاعدية والبدالت، مبا يف 1.4
 االحتاد؛ النظام املوحد لألمم املتحدة وتنطبق على املوظفني العاملني يف ليت تتقرر يفالعمل، ا
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ه على التكاليف يتعلق بتأثريات سعر الصرف بني الفرنك السويسري ودوالر الواليات املتحدة فيما 2.4
 املتحدة؛ اخلاصة باملوظفني اخلاضعني جلداول مرتبات األمم

 املوظفني؛ب يتعلق ببنود اإلنفاق غري املتصلة السويسري فيما القوة الشرائية للفرنك 3.4

لس مبهمة حتقيق أقصى درجة من الوفورات املمكنة، مع مراعاة  5  اخلاصة التدابريأن يضطلع ا
قوم وأن يفجوات التمويل احملتملة،  ذا املقرر، وأن ينظر يف 2 امللحق النفقات الواردة يفبتخفيض 

احلدود  االحتاد، يف احتياجاتيتفق مع  مبامن امليزانيات حتقيقاً هلذا الغرض بتحديد أدىن مستوى ممكن 
 ؛أعاله "يقرر" من 1 الفقرة املبينة يف

 :النفقات يف فيضاتخت بأي يتعلق فيما األقل، على التالية التوجيهية املبادئ تطبيق ينبغي أنه 6

 د؛االحتا على مستوى قوي وفعال لوظيفة املراجعة الداخلية حلسابات مواصلة احلفاظ أ ) 

 التكاليف؛ اسرتداد إيرادات على تؤثر النفقات يف ختفيضات إجراء عدم )ب

 القروض ألي ختفيض؛ بسداد املتعلقة الثابتة التكاليف ختضع أال )ج

املوظفني  خدمة دةم انتهاء بعد الصحي بالتأمني ينبغي اإلبقاء على التكاليف الثابتة املتعلقة ) د
(ASHI)  عند مستوى يتفق مع القرارات املتخذة من جانب املنظمات األخرى يف النظام املوحد

 ؛لألمم املتحدة للمرتبات واالستحقاقات

 أمن زمة لضماناالحتاد الال ملباين العادية الصيانة بتكاليف املتعلقة ينبغي استمثال النفقات ) ه
 ؛وصحتهم املوظفني

 االحتاد؛ خدمات املعلومات يف وظائفال ألداء احملافظة على مستوى فعّ  ) و

لس على حيرص أن 7  املائة يف 6 نسبة من أعلى االحتياطي حتت أي ظرف حساب مستوى بقاء ا
 السنوية، النفقات جمموع من
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 يلي يكلف األمني العام بالقيام، مبساعدة جلنة التنسيق، مبا

 املبادئ أساس على 2022-2023و 2020-2021 ميزانيتني متوازنتني لفرتيت السنتني مشروعي إعداد 1
 الصلة ذات لوثائقا ومجيع املقرر ذا وامللحقني أعاله، "يقرر" الفقرة يف الواردة الصلة ذات التوجيهية
 املفوضني؛ املندوبني مؤمتر إىل املقدمة

 وإجراء التكاليف بفعالية يتسم املالئم، النحو على اإليرادات لزيادة برنامج وتنفيذ إعداد 2
 امليزانية؛ توازن االحتاد لضمان أنشطة مجيع يف ختفيضات،

 ممكن، أقرب وقت تنفيذ الربنامج املذكور أعاله يف 3

 يكلف األمني العام

لس، قبل دورتيه العاديتني لعامي 1 بسبعة أسابيع على األقل،  2021و 2019 بأن يقدم إىل ا
 ؛وإقرارها البيانات الكاملة والدقيقة اليت تلزمه إلعداد ميزانية فرتة السنتني ودراستها

(املراَجع  71 بتنفيذ ومتابعة واقرتاح حتسينات على سياسات إدارة املخاطر املنصوص عليها يف القرار 2
ا إطار نظامي و 2018ديب،  يف إلدارة املخاطر  شامل) هلذا املؤمتر، واليت تضم مجيع العناصر اليت يتسم 

لس يف هذا الشأن؛  ورفع تقرير سنوي إىل ا

 عنه صادرة راراتق بأي علماً  األعضاء وبإحاطة السنتني ميزانية توازن لتحقيق اجلهود مجيع ببذل 3
 التابع عملال فريق خالل من وذلك التوازن، هذا حتقيق على تؤثر أن يرجح مالية آثار هلا تكون قد

لس، املالية باملوارد املعينللمجلس و   والبشرية ورفع تقرير سنوي بذلك إىل ا

 يكلف األمني العام ومديري املكاتب

لس على أساس سنوي يعرض النفقات املتعلقة بكل بند من البنود الواردة  1 بتقدمي تقرير إىل ا
وقع مليزانية االحتاد فيذ املتبشأن تنفيذ ميزانية االحتاد يف السنة السابقة والتنو ذا املقرر،  2 امللحق يف
 ؛اجلاريةالسنة  يف
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ببذل كل جهد الزم لتحقيق ختفيضات عرب ثقافة الكفاءة والتوفري، وإدراج الوفورات احملققة فعًال  2
لس؛ ضمن امليزانيات املعتمدة اإلمجالية يف  التقرير املذكور أعاله املرفوع إىل ا

لس املذكور أعالهيف التقرير بأن يدرج  3 ارج امليزانية تقريراً عن األنشطة املمولة من خ املرفوع إىل ا
ا  ،والنفقات املتصلة 

 جملس االحتاديكلف 

يق احلالية، يف حالة حتق من اللوائح املالية والقواعد املالية 27بأن يأذن لألمني العام، وفقًا للمادة  1
 الصحي بعد ، لصندوق التأمنيبلغ مناسبفائض أثناء تنفيذ امليزانية بأن يعطي أولوية لتخصيص م

 ؛مستدام للحفاظ على الصندوق عند مستوى (ASHI) انتهاء اخلدمة

لصندوق مشروع  بأن خيصص، يف حالة حتقيق فائض أثناء تنفيذ امليزانية ،بأن يأذن لألمني العام 2
 املضيف؛البلد ض من قر اً ياً لتمويل التكاليف اليت يتعذر متويلها قانونباسمناملبىن اجلديد مبلغاً 

 مع عليهما، واملوافقة 2022-2023و 2020-2021 امليزانيتني املتوازنتني لفرتيت السنتني باستعراض 3
الوثائق ذات  ومجيع قررامل ذا وامللحقني أعاله "يقرر" الفقرة يف الواردة التوجيهية للمبادئ الواجبة املراعاة
 املفوضني؛ املندوبني مؤمتر إىل املقدمة الصلة

 وفورات؛ حالة تعيني مصادر إيرادات إضافية أو حتقيق بحث توفري اعتمادات إضافية يفب 4

 ام؛الع األمني يعدهدراسة برنامج حتقيق فعالية التكاليف وخفض التكاليف الذي ب 5

اء يذ نظام ذلك تنف راعاة تأثري أي برنامج خلفض التكاليف على موظفي االحتاد، مبا يفمب 6 لإل
 امليزانية؛ فائض من باإلمكان متويله، حيثما كان الطوعي للخدمة والتقاعد املبكر
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االحتاد،  التدابري اليت ميكن اعتمادها لتعزيز الرقابة املالية يف االعتبار، عند النظر يف بأن يأخذ يف 7
شآت االحتاد و/أو ومناآلثار املالية لقضايا مثل متويل التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة وصيانة مباين 

 االستعاضة عنها على املديني املتوسط والطويل؛
 العمل وفريق ،(IMAC) لإلدارة املستقلة االستشارية واللجنة للحسابات، اخلارجي املراجع دعوةب 8

 أكرب مالية رقابة ضمانل توصيات االستمرار يف وضع إىل والبشرية، املالية باملوارد املعينللمجلس و  التابع
 أعاله؛ "جملس االحتاد يكلف" من 7 الفقرة يف احملددة القضايا ،أمور عدة ضمن مراعاة، مع االحتاد، يف
 التايل املفوضني نياملندوب مؤمتر إىل ذلك عن تقرير وتقدمي يف التقارير املتصلة باملسألة، بالنظر 9

 االقتضاء، حسب
 جملس االحتاديدعو 

دورته  ، يف2024-2027إىل أن حيدد، قدر اإلمكان عملياً، القيمة املبدئية ملبلغ وحدة املسامهة للفرتة 
 ،2021 العادية لعام

 يدعو الدول األعضاء
اية السنة التقوميية   ،2024-2027 ، عن فئة مسامهتها املؤقتة للفرتة2021إىل أن تعلن، قبل 
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 )2018ديب،  (املراَجع يف 5للمقرر  1امللحق 
 1اجلدول 

 : اإليرادات والنفقات2020-2023الخطة المالية لالتحاد للفترة 
  2020-2023اإليرادات والنفقات المخططة للفترة 

 بآالف الفرنكات السويسرية
a b a+b 

 للفترة مشروع الميزانية 
2020-2021 

 مشروع الميزانية للفترة
2022-2023 

 المالية للفترةمشروع الخطة 
2020-2023 

    اإليرادات المخططة
       املسامهات املقررة ألف
 437 172 218 586 218 586 مسامهات الدول األعضاء 1.ألف
 55 708 27 854 27 854 مسامهات أعضاء القطاعات 2.ألف
 6 844 3 422 3 422 املنتسبون 3.ألف
 1 332 666 666 اهليئات األكادميية 4.ألف
 501 056 250 528 250 528 مجموع المساهمات المقررة ألف
    
 151 500 75 750 75 750 مجموع إيرادات استرداد التكاليف باء
       
 1 200 600 600 اإليرادات من الفوائد املصرفية جيم
 400 200 200 إيرادات أخرى دال
 0 0 0 من حساب االحتياطي إىل/ السحبالدفع/ هاء
 6 095 1 832 4 263 الوفورات من تنفيذ امليزانية واو
 0 0 0 فجوة التمويل زاي
      

 660 251 328 910 331 341 مجموع اإليرادات
   

    النفقات المخططة
 366 144 182 921 183 223 العامة األمانة
 123 131 63 247 59 884 الراديوية االتصاالت قطاع
 54 960 26 996 27 964 االتصاالت تقييس قطاع
 116 016 55 746 60 270 االتصاالت تنمية قطاع

 660 251 328 910 331 341 النفقات مجموع
   

 0 0  0 اإليرادات ناقص النفقات

 2اجلدول 
 بآالف الفرنكات السويسرية –النفقات المخططة  – 2020-2023مشروع الخطة المالية للفترة  

 الغايات
 2020-2021التقديرات للفترة 

المجموع 
 للفترة

2021-2020 
 2022-2023التقديرات للفترة 

المجموع 
 للفترة

2023-2022

المجموع 
 للفترة

2023-2020

GS ITU-R ITU-T ITU-D ITU GS ITU-R ITU-T ITU-D ITU ITU 
 

 965 162 009 81 456 12 909 8 914 13 730 45 956 81 466 13 508 9 176 13 806 45 : النمو1الغاية 
 116 218 735 108 506 18 258 10 607 19 364 60 381 109 008 20 347 10 563 18 463 60 : الشمول2ة الغاي

 869 119 637 59 167 13 160 2 384 11 926 32 232 60 236 14 237 2 779 10 980 32 : االستدامة3الغاية 
 372 86 268 43 692 3 779 3 017 12 780 23 104 43 992 3 915 3 378 11 819 23 : االبتكار4ة الغاي

 929 72 261 36 925 7 890 1 325 6 121 20 668 36 568 8 957 1 988 5 155 20 : الشراكة5الغاية 

 251 660 910 328 746 55 996 26 247 63 921 182 341 331 270 60 964 27 884 59 223 183 مجموع االتحاد
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 )2018ديب،  (املراَجع يف 5للمقرر  2امللحق 

 نفقاته تخفيضتحسين كفاءة االتحاد و تدابير من أجل 

اجلهات و مجيع أشكال وحاالت االزدواج يف الوظائف واألنشطة بني مجيع التدابري وإزالة حتديد  1)
لك استمثال أساليب عات، مبا يف ذاهليكلية لالحتاد. والتنسيق والتوحيد والتعاون الوثيق بني القطا

لتمويل واملهام احتقيق اإلدارة واللوجستيات والتنسيق والدعم املقدم من األمانة فضًال عن مركزية 
 اإلدارية.

 مجيع ومواءمة التابع لألمانة بتنسيق (ISC-TF) القطاعات بني املعين بالتنسيق املهام فريق قيام 2)
 ولتحقيق اضيعاملو  ازدواج واألنشطة املشرتكة بني القطاعات لتجنب العمل وورش الدراسية احللقات
 تآزر نم واالستفادة األمانة ودعم والتنسيق اللوجستية واخلدمات اإلدارة من املثلى االستفادة
 .املطروقة للمواضيع مشولية مقاربة ومن القطاعات بني اجلهود

اخلرباء  وأهداف االحتاد ككل وكذلك يف استعمالتعزيز كفاءة املكاتب اإلقليمية يف تنفيذ غايات  3)
احملليني والشبكة احمللية جلهات االتصال واملوارد احمللية. وتعظيم تنسيق األنشطة مع املنظمات 
اإلقليمية واالستغالل الرشيد للموارد املالية والبشرية املتاحة مبا يف ذلك حتقيق وفورات يف تكاليف 

 خطيط وتنظيم األحداث اليت تعقد خارج جنيف.السفر والتكاليف املرتبطة بت

ظائف الشاغرة وإعادة توزيع املوظفني ومراجعة رتب الو  الطبيعي للموظفني حتقيق وفورات من التناقص 4)
لوصول إىل لاألمانة العامة واملكاتب الثالثة  األجزاء غري احلساسة يف ، خاصة يفختفيضها وإمكانية

 .والكفاءة والفعالية املستويات املثلى من اإلنتاجية

 تكون أن بغيوين. إضافية أو جديدة أنشطة تنفيذ بغية املوظفني توزيع إعادة أولويات حتديد 5)
جلغرايف ا والتوزيع اجلنسني بني التوازن مراعاة مع األخري اخليار اجلديدة التوظيف عمليات

 .واالحتياجات من املهارات اجلديدة
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صفوف  االستشاريني إال حني يتعذر إجياد املهارات أو اخلربات املعنية يفعدم استخدام اخلرباء  6)
 املوظفني احلاليني وبعد تأكيد هذه احلاجة خطياً من اإلدارة العليا.

 فيهم مبن ،متعددة قطاعات العمل يف إلتقان املوظفني لتأهيل القدرات بناء بسياسة االرتقاء 7)
تسىن االستفادة كي ي  ومرونتهم تنقل املوظفني لتحسني اإلقليمية، وذلك املكاتب يف املوظفون
 إضافية. أو جديدة أنشطة منهم يف

حتقيق خفض من جانب األمانة العامة وقطاعات االحتاد الثالثة يف تكلفة الوثائق عن طريق  8)
تطبيق تدابري من بينها عقد املؤمترات واالجتماعات من كل األنواع وعلى كل املستويات بدون 

ورق؛ وتشجيع املوظفني على عدم طبع رسائل الربيد اإللكرتوين والوثائق؛ واحلد من ام استخد
ورقية  ريويل االحتاد إىل منظمة غإىل حت يأرشفة أي وثائق ورقية إضافية؛ وإطالق مبادرات ترم

متاماً وتعزيز اعتماد حلول مبتكرة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كبدائل مناسبة ومستدامة 
األحداث أو ملوظفي االحتاد  ورق، دون اإلخالل جبودة املعلومات املقدمة للمشاركني يفلل

 خالل أعماهلم اليومية.

التقليل، إىل أدىن حد ضروري على اإلطالق، من طباعة وتوزيع منشورات االحتاد الرتوجيية/غري  9)
 املدرة لإليرادات.

حريرية لوثائق االحتاد، دمة الرتمجة الشفوية والرتمجة التتنفيذ تدابري عملية لتحقيق وفورات يف توفري خ 10)
مبا يف ذلك التقليل إىل احلد األدىن من عدد صفحات الوثائق وعند إعداد املنشورات لألحداث 

(املراَجع يف ديب،  154من مجيع األنواع وعلى كل املستويات، دون اإلخالل بأهداف القرار 
وكذلك من خالل استمثال استخدام املوارد يف أقسام اللغات، ) ملؤمتر املندوبني املفوضني، 2018

مبا يف ذلك عن طريق استعمال إجراءات الرتمجة البديلة، مع احلفاظ على جودة الرتمجة ودقة 
 مصطلحات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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تمع املعلومات 11) دف إىل  (WSIS) زيادة كفاءة أنشطة برنامج القمة العاملية  وكفالة القيام بأنشطة 
مع اخلطة املالية وميزانية فرتة السنتني ومن خالل،  تتفق، (SDG) حتقيق أهداف التنمية املستدامة

حسب االقتضاء، اسرتداد التكاليف واملسامهات الطوعية. ومشاركة املكاتب اإلقليمية، بالتعاون مع 
تمع املعلومات اجلاري تنفيذها على وكاالت األمم املتحدة األخرى، يف أنشطة  القمة العاملية 

 الصعيد اإلقليمي.

ا على الوجه األمثل، وعقد هذه االجتماعات باالستعانة بإمكانيات  12) تنظيم عدد االجتماعات ومد
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتقليل عدد األفرقة إىل أدىن حد ضروري من خالل إعادة 

فادي األنشطة، مع ت لها يف حالة عدم وجود نتائج هلا و/أو عند وجود ازدواج يفهيكلتها و/أو ح
 أي خماطر، خاصة ما يتعلق باإلخفاق يف حتقيق الغايات واألهداف االسرتاتيجية والتشغيلية لالحتاد.

يادة الكفاءة من خالل ز  بغيةالغايات االسرتاتيجية واألهداف والنواتج ستوى إجناز التقييم املنتظم مل 13)
 .الضرورة عند امليزانية، ختصيص اعتمادات يف إعادة

راء تقييم إجتتطلب موارد مالية إضافية، ينبغي  أنشطةجديدة أو  بأنشطةعندما يتعلق األمر  14)
 واالزدواج. جتنباً للتداخلوتنفيذها من أجل حتسني الكفاءة و  "املضافة "للقيمة

 الصلة اتذ والنواتج هلا املخصصة واملوارد وموقعها اإلقليمية املبادرات نطاق يف النظر إمعان 15)
 الرئيسي، قرامل يف أو اإلقليمية املناطق يف سواء اإلقليمي واحلضور لألعضاء املقدمة واملساعدات

 آيرس بوينس ملع وخطة االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر نتائج على التدابري املرتتبة وكذلك
 .القطاع ميزانية من متوَّل كأنشطة  مباشرة واملمولة

فر. رمسية من خالل وضع وتنفيذ معايري للحد من تكاليف السمهمات  ختفيض تكاليف السفر يف 16)
دف إىل تقليل السفر ألغراض العمل، قدر املستطاع، ومن خالل  وينبغي أن تدرس هذه املعايري و

ن م يمية ومكاتب املناطق، ومن خالل احلدمنح األولوية لتخصيص موظفني من املكاتب اإلقل
ملوظفني املرسلني وترشيد عدد ا االجتماعات، وعن طريق التمثيل املشرتك يف الرمسية فرتات املهمات

 .يف مهمات رمسية من خمتلف دوائر/شعب األمانة العامة واملكاتب الثالثة
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أعداد القضايا املثارة والوقت املخصص مناشدة الدول األعضاء التقليل إىل أدىن حد ضروري من  17)
 مجيع املؤمترات واجلمعيات واالجتماعات األخرى. للنظر فيها يف

تنفيذ االحتاد باستمرار خلطة شاملة لتحسني االستقرار والقدرة على التنبؤ للقاعدة املالية لالحتاد  18)
ة اليت حتتاج إىل ريع املؤسسية الداخليوتعبئة املوارد الالزمة والقيام بأمور من بينها حتسني إدارة املشا

 استثمارات ضخمة طويلة األجل.

اختاذ الدول األعضاء وأعضاء القطاعات وغريهم من أعضاء االحتاد جلميع التدابري املمكنة  19)
 االحتاد. لدى ملتسوية/إلغاء متأخرا

اد وجتديدها/إعادة مرافق االحتاستمثال النفقات املتعلقة بالصيانة واإلصالحات االعتيادية ملباين و  20)
 بنائها وتوفري السالمة طبقاً للمعايري املطبقة ملنظومة األمم املتحدة.

زيادة استعمال االجتماعات االفرتاضية واملشاركة عن بُعد يف االجتماعات احلضورية من أجل خفض  21)
ا عرب الويب ويفضل  خدمة العرض النصي توفري و/أو إلغاء السفر إىل االجتماعات اليت تُبث فعاليا

 مبا يف ذلك عرض الوثائق واملسامهات عن بُعد.

 االحتاد. إدخال وسائل وأساليب عمل مبتكرة شاملة من أجل حتسني إنتاجية 22)

لتقليدية بني ا الربيدية ميكن عن أسلوب االتصاالت احلايل بالفاكس والرسائل الكف بأقصى ما 23)
 احلديثة. واالستعاضة عنه بأساليب االتصاالت اإللكرتونيةاالحتاد والدول األعضاء 

مواصلة اجلهود املبذولة لتبسيط ومواءمة أو إلغاء العمليات اإلدارية الداخلية، حسب االقتضاء،  24)
 مث رقمنتها وأمتتتها.

النظر يف زيادة تقاسم بعض اخلدمات املشرتكة مع منظمات األمم املتحدة األخرى وحتقيق هذا  25)
 التقاسم حيثما كان ذلك مفيداً.
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ا املقدمة  26) مناشدة الدول األعضاء أن تدرج، بأقصى قدر ممكن، وبدعم من األمانة، يف مقرتحا
كاتب من امل مديريملؤمترات االحتاد ملحقًا باملعلومات ذات الصلة من أجل متكني األمني العام/

 حتديد التبعات املالية احملتملة هلذه املقرتحات.

لس وإدارة االحتاد، مبا يف ذلك تدابري لزيادة كفاءة وظيفة املراجعة  27) أي تدابري إضافية يعتمدها ا
خماطر االحتيال  ةوتدنيالداخلية وإضفاء الطابع املؤسسي على الوظائف اخلاصة بالتقييم، وتقدير 

ة املستقلة شاريواملخاطر األخرى. وتنفيذ توصيات املراجع اخلارجي للحسابات واللجنة االست
لإلدارة ووحدة التفتيش املشرتكة يف الوقت املناسب وتنفيذ اسرتاتيجية تكنولوجيا 

ا. املعلومات  وإدار
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 )2018ديب،  يف املراَجع( 11 املقرر

 وإدارتهاللمجلس  التابعة العمل أفرقة تشكيل

 ،)2018ديب، ( لالتصاالت الدويل لالحتاد املفوضني املندوبني مؤمتر إن

 اعتباره يف يضع إذ

 لالتصاالت؛ الدويل االحتاد دستور من 1 املادة يف احملددة االحتاد أهداف ) أ 

 املفوضني؛ املندوبني مؤمتر يتصرف باسم جملس االحتاد أن على تنص اليت دستورال من 7 املادة )ب

 يتصرف املفوضني، نيللمندوب مؤمترين بني الواقعة الفرتة يف أنه على تنص اليت دستورال من 10 املادة )ج
لس  يفوضها اليت السلطات دحدو  يف املفوضني، املندوبني مؤمتر باسم ،لالحتاد اإلدارية اهليئة بصفته ،ا

 املذكور؛ املؤمتر هيلإ

 ةللفرت  االسرتاتيجية االحتاد خطة) هلذا املؤمتر، بشأن 2018ديب،  يفاملراَجع ( 71 القرارأن  ) د
 قطاع ولكل ككل  لالحتاد الرئيسية واألولويات واالسرتاتيجيات والغايات القضايا حيدد ،2023-2020

 العامة؛ ولألمانة القطاعات من

 النفقات خفض أجل من خيارات بشأنهلذا املؤمتر، ) 2018 ديب، يفاملراَجع ( 5 باملقرر 2 امللحق ) ه
والتقليل  اإلطالق على ضروري حد أدىن إىل (CWG)للمجلس  التابعة العمل أفرقة عدد خفض بينها من

 للمجلس؛ التابعة العمل ألفرقة احلضورية االجتماعات ومدة عدد قدر اإلمكان من

لس أن ) و  للمجلسبشأن تشكيل أفرقة العمل التابعة  584املقرر  2015لعام  دورته يف اعتمد ا
ا و   ةاخلاص التوجيهية باملبادئ املتعلق) 2016يف املراَجع ( 1333 القرار 2016 دورته لعام يفاعتمد وإدار
ا للمجلس التابعة العمل أفرقة بتشكيل  وحلها؛ وإدار

 االحتاد املساواة بني اجلنسني يفمنظور تعميم هلذا املؤمتر، بشأن  )2018ديب،  يفاملراَجع ( 70القرار  ) ز
 ،وترويج املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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 كذلك  اعتباره يف يضع إذو 
 الدول موارد لىع كبري  بعبء ألقت قد التابعة له العمل وأفرقة للمجلس احلالية الزمنية اجلداول أن ) أ 

 وأعضاء القطاعات؛ األعضاء
 ضاءوأع األعضاء الدول من املتاحة احملدودة املواردو  االحتاد أنشطة على املتنامية الطلبات )ب

 القطاعات؛
يق االستخدام وحتق الداخلية التكاليف لرتشيد مبتكرة وسائل عن البحث إىل ملحة حاجة هناكأن  )ج

 الكفاءة، وحتسني األمثل للموارد
 يدرك وإذ

لس أن  زالت ما أنه إال ،التابعة له العمل أفرقة لرئاسة واملؤهلني األكفاء املرشحني تعيني على دأب ا
 اجلنسني، بني واملساواة املنصف اجلغرايف التوزيع وتعزيز لتشجيع حاجة هناك

 يقرر
أن تُتخذ القرارات اخلاصة بإنشاء أو استمرار أو حل أفرقة العمل التابعة للمجلس من جانب  1

لس، حسب االقتضاء؛مؤمتر   املندوبني املفوضني أو ا
لس يشكل أن 2  القضاياو قرارات مؤمتر املندوبني املفوضني و/أأساس  على له التابعة العمل أفرقة ا

 ؛1)2018ديب،  يفاملراَجع ( 71 القرار يف احملددة الرئيسية واألولويات واالسرتاتيجيات والغايات
لسأن حيدد  3 ا وفقًا للنظ أفرقة العمل التابعة لهاختصاصات  ا ام وإجراءات العمل اخلاصة 

 جلس؛لمل الداخلي
ا  4 لس يف أنشطة أفرقة العمل التابعة له، مبا يف ذلك التقدم احملرز يف تنفيذ اختصاصا أن ينظر ا

 املفوضني؛ مع مراعاة قرارات مؤمتر املندوبني
لس، استناداً إىل نتائج  5  :" أعاله"يقررمن  4املضطلع به طبقاً للفقرة  االستعراضأن يقوم ا
 باإلبقاء على أفرقة العمل التابعة للمجلس أو حلها أو تشكيل أفرقة جديدة؛ -
 بتعديل أو حتديد اختصاصات هذه األفرقة، -

 ؛احلالةحسب االقتضاء، وطبقاً للقرارات ذات الصلة ملؤمتر املندوبني املفوضني، حسب 
  

_______________ 
 املفوضني. مؤمتر املندوبنيآخذاً بعني االعتبار قرارات  1
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لس حيدد أن 6 عزيز أمور تشجيع وت دف أعاله "إذ يدرك"، مع مراعاة فقرة األفرقة هذه رئاسة ا
 ؛من بينها التوزيع اجلغرايف املنصف والتوازن بني اجلنسني

لس، عند إنشاء فريق من أفرقة العمل التابعة للمجلس وحتديد اختصاصاته طبقاً  7 أن يعمل ا
زدواجية األنشطة بني هذه األفرقة وكذلك بني هذه األفرقة وجلان أعاله، على تفادي ا يقررمن  3 للفقرة

 االحتاد؛ الدراسات واألفرقة األخرى التابعة لقطاعات

م ملناصبهم املدة الفاصلة بني مؤمترين أال  8 تتعدى مدة تويل رؤساء أفرقة العمل التابعة للمجلس ونوا
دة تويل املنصب يف أحد هذه األفرقة ضمن م للمندوبني املفوضني، وأال حتتسب مدة تويل نيمتتالي

منصب يف فريق آخر، وأن تتخذ اخلطوات الالزمة لتوفري بعض االستمرارية بني رؤساء هذه األفرقة 
م؛  ونوا

دة عامة، رئيس جديد، كقاع يعنيَّ أنه إذا تعذر على أحد رؤساء أفرقة العمل البقاء يف منصبه،  9
 ؛دة الحقةعلى أال حتتسب املدة "اجلزئية" لتويل املنصب عند التعيني مل من نواب الرئيس احلاليني للفريق،

لس، يقوم أن 10 دف احلالية العمل أفرقة بدمج اإلمكان، قدر ا  ومدة ددهاع تقليل التابعة له 
ا  امليزانية؛ على الواقعة التبعات وتقليل اجلهود ازدواجية تفادي بغية اجتماعا

لس، يدرج أن 11  راتالدو  أعمال جدول التابعة له ضمن العمل أفرقة اجتماعات اإلمكان، قدر ا
 هلا؛ املخصص والوقت السنوية للمجلس

 شكل يف بالتعاقب أو بالتسلسل تُعقد لكي مشرتكة أماكن يف املختلفة األفرقة اجتماعات تُنظم أن 12
 أعاله؛ "يقرر" من 11 الفقرة تنفيذ تعذر حال يف وذلك جمموعة،

لس، يف دورته العادية قبل مؤمتر املندوبني املفوضني، يف تقارير فرتة السنوات األربع  13 أن ينظر ا
دى احلاجة إىل مألفرقة العمل التابعة للمجلس ويقدم توصيات إىل مؤمتر املندوبني املفوضني بشأن 

 دة.قة جديحلها أو تشكيل أفر  تعديلها أو اإلبقاء على هذه األفرقة يف الفرتة املقبلة أو
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 )2018ديب،  يفاملراَجع ( 2القرار 

 المنتدى العالمي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 )،2018الدويل لالتصاالت (ديب، لالحتاد إن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 اعتباره يف إذ يضعو 
 ؛(UNGA)القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة  أ ) 

تمع املعلومات نتائجيان احلدث رفيع املستوى بشأن تنفيذ ب ب) بعد مضي  (WSIS) القمة العاملية 
تمع املعلومات بعد ع (WSIS+10)عشر سنوات  ، 2015 ماورؤية احلدث فيما يتعلق بالقمة العاملية 

املنصة عملية أساس  االحتاد على) الذي نسقه 2014يف احلدث رفيع املستوى (جنيف،  اعُتمدان ياللذ
مع وكاالت األمم املتحدة األخرى واجلامع لكل  (MPP) التحضريية ألصحاب املصلحة املتعددين

تمع املعلومات )، 2014 ان،وأقرمها مؤمتر املندوبني املفوضني (بوس ،أصحاب املصلحة يف القمة العاملية 
 ؛الستعراض الشامل للقمة الذي أجرته اجلمعية العامة لألمم املتحدةل وُقدما

 ) هلذا املؤمتر؛2018(املراَجع يف ديب،  77القرار  ج)

التكنولوجي  مت تأثري جمموعة عوامل منها التقدلتغريات كبرية حتتعرضت أن بيئة االتصاالت  )د 
م  وعوملة األسواق وتزايد طلب املستعملني على اخلدمات املتكاملة العابرة للحدود اليت تالئم احتياجا

 أفضل؛ بشكل

ة وخصوصاً الفصل بني الوظائف التنظيمية والوظائف التشغيلي ،أن إعادة هيكلة قطاع االتصاالت ) ه
 معظم الدول األعضاء أمر ممكن يف ،يدةظهور جهات تنظيم فاعلة جداستمرار وحترير اخلدمات و 

 ؛االحتاد يف

أن تكنولوجيات وخدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة والسريعة التطور  و )
 والناشئة تنطوي على وعود هائلة بالنهوض برفاهية اإلنسان؛

اسرتاتيجيات االتصاالت هنالك حاجة ملّحة إىل إطار عاملي لتبادل املعلومات عن أن  ) ز
ا؛ وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  وسياسا
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جمال  بد من االعرتاف بوجود السياسات والقواعد التنظيمية الوطنية يف أنه ال )ح
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وفهمها، وذلك إلتاحة تطّور أسواق عاملية تساعد على 

 الت؛االتصا تناسق تنمية خدمات
قة املنتديات العاملية الساب املسامهات اهلامة اليت قدمتها الدول األعضاء وأعضاء القطاعات يف )ط

 املنتديات، والنتائج اليت حققتها هذه (WTPF) لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 وإذ يدرك

ج أوسع مشوالً  تشمل، فيما االحتادأن أهداف  أ )  تشمل، الرتويج على الصعيد الدويل العتماد 
اقتصاد يتسم به جمتمع و  يتناول مسائل االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت نظرًا ملا

املعلومات من طابع عاملي، والسعي إىل وصول منافع تكنولوجيات االتصاالت اجلديدة إىل سكان العامل 
(انظر  العمل على بلوغ هذه الغايات ود الدول األعضاء وأعضاء القطاعات يفأمجع، وحتقيق تناسق جه

تمع القمةنتائج   املعلومات)؛ العاملية 
هو احملفل الوحيد لتنسيق اسرتاتيجيات و  يزال يتمتع مبكانة فريدة ال االحتادأن  ب)

ا على األصعدة الوطني مية والدولية، ة واإلقلياالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسياسا
ذه االسرتاتيجيات والسياسات ودراستها وحتقيق  قها؛تناس ولتبادل املعلومات اخلاصة 

أن املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي أنشأه مؤمتر  ج)
 1998و 1996 اليت انعقد فيها يفاملرات  ) والذي تكّلل بالنجاح يف1994 (كيوتو، املندوبني املفوضني

، كان مبثابة إطار جتري فيه مناقشات بني مشاركني رفيعي املستوى بشأن مسائل 2013و 2009و 2001و
صاالت حتقيق تقدم االت عاملية أو مسائل مشرتكة بني خمتلف القطاعات، وهو بذلك قد ساهم يف

 ته؛ذا أعمال هذا املنتدى يفوضع اإلجراءات اليت يتعّني تطبيقها  العامل وكذلك يف يف
الذي ُعقد  2013 لعام أن املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) د
وما  االحتاد دولة عضوًا يف 126 ، إذ حضرتهواحدًا من املنتديات الناجحة، كان جنيف، سويسرا يف
 ،مندوب 900 يقل عن ال

 وإذ يؤكد
ا سياس أن الدول األعضاء وأعضاء القطاعات، وعيًا منها بضرورة إعادة النظر باستمرار يف أ )  ا

ا وباحلاجة إىل التنسيق يف يعة التغّري، بيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت السر  وتشريعا
ا  املنتدىاعتمدت  ا وسياسا  العامة؛ كآلية تتيح هلا مناقشة اسرتاتيجيا
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ملعلومات تكنولوجيا ا/ميدان االتصاالت بصفته منظمة دولية ذات دور رائد فريد يف االحتادأن  ب)
بني مشاركني رفيعي  تنظيم املنتدي لتسهيل تبادل املعلومات فيما واالتصاالت ينبغي له أن يستمر يف

 واالتصاالت؛ املستوى بشأن سياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات

هو توفري اإلطار الالزم لتبادل اآلراء واملعلومات وبالتايل التوّصل إىل رؤية  املنتدىأن اهلدف من  ج)
مات العامل أمجع بشأن املسائل املرتتبة على ظهور خد مشرتكة بني املسؤولني عن وضع السياسات يف

أي  يفميدان االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إضافًة إىل النظر  وتكنولوجيات جديدة يف
ميدان االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويكون  مسائل أخرى تتعلق بالسياسة العامة يف

ا مفيدًا على املستوى العاملي إضافة إىل اعتماد آراء تعكس وجهات  تبادل وجهات النظر بشأ
 مشرتكة؛ نظر

ا 1ن الناميةإيالء اهتمام خاص ملصاحل البلدا أنه ينبغي أن يستمر املنتدى يف ) د ، حيث إن واحتياجا
 التصاالتالتحتية لتطوير البنية  التكنولوجيات واخلدمات احلديثة ميكن أن تساهم كثريًا يف

 البلدان؛ هذه يف

 ؛للمنتدىللتحضري  كافٍ ضرورة توفري وقت   ) ه

 املنتدى؛ على الصعيد اإلقليمي قبل عقد التحضري والتشاورأمهية  ) و

تصاالت تكنولوجيا املعلومات واال/االتصاالتوتكنولوجيات املتعلقة خبدمات  املسائلأن مناقشة  ) ز
 ،، كل حسب دورهمن مشاركة مجيع أصحاب املصلحة املعنينيتستفيد الناشئة 

 يقرر

تمع مع منتدى القمة الويفضل عقده بالتعاقب عقد املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت  1 عاملية 
 ، مع مراعاة احلاجة إىل ضمان االستعداد الكايف من جانب الدول األعضاء؛2021 املعلومات لعام

  
_______________ 

ا الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية  1 صادا
 انتقالية. مبرحلة
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اإلبقاء على املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي أنشئ  2
تعلق ت ) ملؤمتر املندوبني املفوضني، وذلك بغية مواصلة مناقشة األمور اليت1994 (كيوتو، 2 تطبيقاً للقرار

يتعلق مبسائل  بسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملسائل التنظيمية، وخصوصاً ما
ذا  الشأن؛ عاملية أو مسائل مشرتكة بني خمتلف القطاعات، وتبادل وجهات النظر واملعلومات 

قواعد  ت أيتصاالنولوجيا املعلومات واالينتج عن املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تك أال 3
ها الدول بتوافق اآلراء لتنظر فيواعتماد اآلراء تقارير الأن املنتدى سيعمل على إعداد  تنظيمية؛ إال

 املختصة؛ االحتاداألعضاء وأعضاء القطاعات واجتماعات 

أن يكون املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مفتوحاً جلميع  4
ميكن عند االقتضاء عقد جلسة خاصة للدول األعضاء فقط  وإمنا ،الدول األعضاء وأعضاء القطاعات
 األعضاء؛ إذا قرر ذلك أغلبية ممثلي الدول

أن ينعقد املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حسب احلاجة  5
ملعلومات بيئة االتصاالت/تكنولوجيا ا  قد تظهر يفلالستجابة سريعًا ملسائل السياسة العامة اليت

املنتديات أن عقد بشالسابقة لالحتاد واخلربة اليت اكتسبها مارسات املمع مراعاة  ،ةاملتغري  واالتصاالت
 ؛ة لسياسات االتصاالتالسابق ةالعاملي

حدود  أن ينعقد املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يف 6
 على عمالً ، االحتادمع أحد اجتماعات أو منتديات  ، قدر اإلمكان،باالقرتانو موارد امليزانية املتاحة 

 ؛االحتاد ميزانية ختفيف اآلثار املرتتبة عليه يف

 بشأن مدة انعقاد املنتدى العاملي لسياسات من قرار يلزم ما ذاختا يف جملس االحتادأن يستمر  7
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتارخيه فضًال عن مكان انعقاده وجدول أعماله 

 ؛بالبحث واملواضيع اليت يتناوهلا

حتديد جدول األعمال واملواضيع اليت سُتبحث استناداً إىل تقرير يعّده األمني العام  االستمرار يف 8
ذا اخلصوص صادرة عن مؤمتر أو مجعية أو اجتماع  م أو أي إسهالالحتاد ويتضمن أي مدخالت 

 اليت مع مراعاة املمارسات السابقة لالحتاد واخلربة ،القطاعات آخر من الدول األعضاء وأعضاء
 ؛التصاالتالعاملية السابقة لسياسات ا املنتدياتاكتسبها، مبا يف ذلك عملية التحضري، بشأن عقد 
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املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  أن تركز املداوالت اليت جتري يف 9
رير املذكور مد على التقواالتصاالت على تقرير واحد فقط من األمني العام ومسامهات من املشاركني تعت

لس الذي يُعّده األمني العام وفقًا إلجراء يعتمده  دول األعضاء الاملقرتحات املقدمة من وعلى أساس ا
ر املنتدى ينظ وجيب أال ،املنتسبني واهليئات األكادميية وأصحاب املصلحةآراء و  القطاعاتوأعضاء 

 التحضريية احملددة إلعداد تقرير األمني العام واليتأي آراء جديدة مل تقدم خالل الفرتة مشاريع  يف
 املنتدى؛ تسبق

االت املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتص يف تيسري املشاركة الواسعة 10
 ،انعقاده وحتقيق الفعالية التشغيلية الالزمة خالل

 يكلف األمني العام

تكنولوجيا املعلومات /ة إىل عقد املنتدى العاملي لسياسات االتصاالتباختاذ الرتتيبات التحضريية للدعو 
 أعاله، "يقرر" ورد حتت مبراعاة ما واالتصاالت

 جملس االحتاديكلف 

بشأن مدة انعقاد كل منتدى مقبل من املنتديات العاملية  من قرار يلزم ما اختاذ أن يستمر يفب 1
لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتارخيه ومكان انعقاده وجدول أعماله 

 فيها؛ واملواضيع اليت يبحث

 ؛الهأع "يقرر" من 8 الفقرة أن يعتمد اإلجراءات الالزمة إلعداد تقرير األمني العام املشار إليه يفب 2

، حسب االقتضاء، "جملس االحتاديكلف "من  2يف الفقرة  ااملشار إليهتشمل اإلجراءات بأن  3
املشاركة املفتوحة أمام مجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات، ومشاورات عامة على اإلنرتنت مفتوحة 

 مع مراعاة املمارسات السابقة لالحتاد واخلربة اليت اكتسبها، مبا يف أمام مجيع أصحاب املصلحة املهتمني،
 ذلك عملية التحضري، بشأن عقد املنتديات العاملية السابقة لسياسات االتصاالت،

 كذلك  جملس االحتاديكلف 

أن يعرض على مؤمتر املندوبني املفّوضني القادم تقريرًا عن املنتدى العاملي لسياسات ب
بشأنه. يلزم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الختاذ ما
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 )2018ديب،  (املراَجع يف 11القرار 

 أحداث تليكوم االتحاد الدولي لالتصاالت

 )،2018إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب، 

 اعتباره إذ يضع يف

مزايا  إيصالإىل  السعي من دستور االحتاد تشمل 1 املادة املبينة يفأن أهداف االحتاد  أ ) 
ء امجيع سكان العامل، وتنسيق جهود الدول األعضاء وأعضإىل  االتصاالت التكنولوجيات اجلديدة يف

 الغايات؛ القطاعات لبلوغ هذه

أن بيئة االتصاالت تشهد تغّريات كبرية نتيجة للتقدم التكنولوجي وعوملة األسواق وتزايد طلب  ب)
م؛  املستعملني على اخلدمات املتكاملة العابرة للحدود املتوائمة مع احتياجا

خطيت داف أهية مبا يتسق مع أن االحتاد يستضيف سنويًا عددًا من األحداث العاملية واإلقليم ج)
تصاالت/تكنولوجيا لتعزيز تطور وتقدم االومع مراعاة تدابري الكفاءة باالحتاد، االحتاد االسرتاتيجية واملالية 

املعلومات واالتصاالت، إىل جانب جمموعة واسعة من املعارض واملؤمترات الوطنية واإلقليمية والعاملية 
 أيضاً؛ املعلومات واالتصاالت اليت تستضيفها العديد من املنظماتبشأن االتصاالت/تكنولوجيا 

أن احلاجة إىل إطار عاملي لتبادل املعلومات بشأن اسرتاتيجيات وسياسات االتصاالت  )د 
ا املستقبلية  ا اجلديدة واجتاها  كثرية؛ واضحة منذ سنواتوتكنولوجيا

ول األعضاء وأعضاء القطاعات على أحدث أن أحداث تليكوم االحتاد تفي مبهمة إطالع الد ه )
 يتعلق جبميع جوانب االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وصلت إليه التكنولوجيا فيما ما

ا، وإتاحة فرصة عاملية لعرض تلك التكنولوجيات، وتشكل حمفًال لتبادل  وجماالت األنشطة املتصلة 
 ودوائر الصناعة؛ اآلراء بني الدول األعضاء
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املتوسطة الشركات الصغرية و أثبتت جناحها يف تعزيز دور األحداث األخرية لتليكوم االحتاد أن  ) و
(SME)  يف االستمرار حتاد االعلى ، وأن عاملية الطابعاحللول والتطبيقات والتكنولوجيات وضع ودفع يف

سي يف مجيع تركيز رئيتعزيز مشاركة الشركات الصغرية واملتوسطة وضمان أن تظل هذه الشركات حمط 
 إىل أقصى حد ممكن عملياً، أحداث االحتاد يف املستقبل

 وإذ يؤكد

 تكنولوجيا/االتاالتص جمال يف قيادي بدور تقوم دولية منظمة باعتباره االحتاد، على يتعّني  أنه ) أ 
 تسهيلل رهنًا بإجراء استعراض اسرتاتيجي ومايل سنوي حدث تنظيم مواصلة واالتصاالت، املعلومات

 أحدث التكنولوجيات واالسرتاتيجيات والسياسات؛ بشأن املعلومات تبادل

أن قطاع األعمال الصغرية حيتل مكانة فريدة داخل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متكنه  ب)
ا على األرجح أن حتد من العدد الكبري  من استحداث عدد الوظائف املطلوبة وفرص العمل اليت من شأ

 عاطلني عن العمل بشكل عام والعاطلني من الشباب والنساء يف العامل بشكل خاص،لل

 وإذ يالحظ

، واالعرتاف بالدور احليوي الذي تضطلع به 2014بعد مشاورة جرت مع الدول األعضاء يف أنه  ) أ 
االت واالتصالنهوض باالبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات يف  (SME) الشركات الصغرية واملتوسطة

ومنوها، اجتهت أحداث تليكوم االحتاد حنو توفري منصة دولية لتعزيز تطوير حلول الشركات الصغرية 
 واملتوسطة العاملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتسليط الضوء عليها؛

اه حنو تقليل أن أحداث تليكوم االحتاد ال تزال تواجه حتديات مثل زيادة تكاليف املعارض واالجت )ب
 للصناعة؛ جمال معّني وضرورة إضافة قيمة مساحتها والتخصص يف

رية يف حتوله ليصبح منصة دولية تقدم خدمات للشركات الصغأن يستمر  جيباالحتاد  تليكوم أن )ج
صًا للحصول للمشاركني قيمة وفر واملتوسطة العاملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويعطي 

م ئدعلى عا  ،معقول الستثمارا
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 وإذ يالحظ كذلك

 فرص وأحداث ومكان موعد معرفة إمكانية ينشدون الصناعة، دوائر من سيما ال املشاركني، أن ) أ 
 معقولة؛ بفرتة تنظيمها قبلاالحتاد  تليكوم

واصل رئيسي للت االحتاد كمنرب تليكوم أحداث تطوير مواصلة يف متزايداً  اهتماماً  هناك أن )ب
 نيب االسرتاتيجي وعرض تطبيقات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املبتكرة وللمناقشات

 الصناعة والشركات الصغرية واملتوسطة؛ وقادة التنظيمية واجلهات السياسات واضعي

 أسعار وإىل االشرتاك ورسوم العرض ملساحات تنافسية أكثر أسعار إىل تدعو طلبات هناك أن )ج
 حتويل أجل نم الفندقية واخليارات ذات الصلة، الغرف من كاف  وعدد الفنادق يف خمفضة أو تفضيلية

ة أفضل خاصة للشركات الصغرية واملتوسط بصورة التكلفة وميسورة جاذبة أحداث إىل األحداث هذه
 واملشاريع املبتدئة يف جمال التكنولوجيا؛

للمشاركة يف أحداث االحتاد  1البلدان الناميةأن الصعوبات املالية تشكل العائق الرئيسي أمام  ) د
 تليكوم االحتاد بوجه خاص إذ إن أسعار بعض أنواع تذاكر الدخول باهظة؛أحداث  بشكل عام ويف

ليصبح منصة دولية تقدم اخلدمات للشركات  2015هه منذ يأن حدث تليكوم االحتاد قد أعيد توج ) ه
 لتليكوم جاريةالت العالمة أن، و الصغرية واملتوسطة العاملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 األكثر احلدثكون لياالحتاد  يتطور تليكوم لكي املناسبة االتصاالت بوسائل تعزيزها االحتاد ينبغي
 املعلومات واالتصاالت؛ تكنولوجيا/االتصاالت أحداث من إجالالً 

ر النظمن خالل مبا يف ذلك تليكوم االحتاد  أن من الضروري ضمان اجلدوى املالية ألحداث ) و
 ؛االحتاد مانةألعلى املوارد احملدودة تأثريها  يف

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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أن هناك تأييدًا عامًا لإلبقاء على أحداث تليكوم االحتاد كمنصة لالحتاد ملعاجلة القضايا  ) ز
االسرتاتيجية اليت تطرأ من تطور األسواق مع زيادة الدعوة إىل تعزيز هذه املنصة بوصفها املكان الرئيسي 

 ألنشطة أخرى لالحتاد،

 يقرر

 حداثأ بتنظيم القطاعات، وأعضاء األعضاء الدول من أعضائه مع بالتعاون االحتاد، يقوم أن 1
 تكنولوجيا/تصاالتلال احلالية البيئة يف الكربى األمهية ذات بالقضايا تتصل االحتاد حبيث تليكوم

ذلك  التنظيمية، مبا يف والقضايا التكنولوجي بالتطور املتعلقة القضايا تتناول وأن واالتصاالت املعلومات
 الشركات الصغرية واملتوسطة ودورها يف النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

مقدماً قبل  2022و 2021و 2020تنظيم أحداث تليكوم االحتاد لألعوام أن يدشن االحتاد عملية ل 2
 ؛2019 دورة جملس االحتاد لعام

أن يعني االحتاد مكتب استشاري خارجي مستقل لإلدارة إلجراء تقييم واستعراض اسرتاتيجيني  3
أن  اد، علىوماليني شاملني ألحداث تليكوم االحتاد، مع مراعاة املسامهات املقدمة من أعضاء االحت
لس يف عام الختاذ  2020 يقدم تقريرًا مصحوبًا بالتوصيات واالسرتاتيجيات املختلفة إىل دورة ا

 املناسب؛ اإلجراء

أن االختصاصات، استناداً إىل املسامهات املقدمة من أعضاء االحتاد، بشأن تعيني مكتب استشاري  4
بشرية التابع للمجلس واملعين باملوارد املالية وال خارجي مستقل لإلدارة، جيب أن تقدم إىل فريق العمل

 ؛(EWCF) للموافقة عليها، وأنه جيب تغطية نفقات هذا التعيني من صندوق رأس املال العامل للمعارض

 عمالأ ذلك يف مبا(االحتاد  تليكوم أنشطة عن كاملة  مسؤولية مسؤوالً  العام األمني يكون أن 5
 ؛)والتمويل والتنظيم التخطيط

  املوعد نفس يف تكون أن ويفضل ا، التنبؤ ميكن دورية االحتاد بصورة تليكوم أحداث تُنظم أن 6
 األحداث هذه يف املشاركني املصلحة أصحاب مجيع بتطلعات الوفاء لضرورة الواجبة املراعاة مع عام، كل

 لالحتاد؛ أخرى رئيسية مجعيات أو مؤمترات أي مع تداخلها عدم على كذلك  واحلرص
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 زانيةمي على سليب تأثري أي له يكون وأال مالياً  جمدياً  األحداث هذه من حدث كل  يكون أن 7
لس؛ وضعه الذي التكاليف لتوزيع احلايل النظام أساس االحتاد على  ا

 :يلي ما االحتاد على تليكوم أحداث أماكن اختياره عملية االحتاد يف حيرص أن 8

وشفافة على أساس منوذج االتفاق مع البلد املضيف الذي وافق اتباع عملية عطاءات مفتوحة  1.8
لس يف  الدول األعضاء؛ ، بالتشاور مع2016 دورته لعام عليه ا

تكلفة بوتوفري بطاقات الدخول سيما من البلدان النامية، إىل احلدث  سهولة وصول املشاركني، ال 2.8
 منتديات تليكوم االحتاد؛ معقولة للمشاركة يف

 تدّر أحداث تليكوم االحتاد رحباً؛ أن 3.8

أن يستند اختيار أماكن أحداث تليكوم االحتاد إىل مبدأ التناوب بني املناطق وبني الدول األعضاء  4.8
داخل املناطق، إىل أقصى حٍد ممكن؛ ومع ذلك، ميكن أن تراعى على النحو الواجب الدول 

العام أن  املتتالية يف حال اعترب األمني األعضاء اليت تقرتح استضافة احلدث لعدد من السنوات
 ذلك خيدم مصاحل االحتاد وأعضائه؛

 االحتاد؛ تليكوم أنشطة حسابات االحتاد مبراجعة حلسابات اخلارجي املراجع يقوم أن 9

ماليني  (5) مخسة مبلغًا كاحتياطي حبد أدىن قدره العامل للمعارضأن يوفر صندوق رأس املال  10
 فرنك سويسري؛

أن يتم حتويل جزء كبري من أي أرباح تتحقق من أنشطة تليكوم االحتاد بعد اسرتداد مجيع النفقات،  11
تنمية تكنولوجيا املعلومات ل االحتاد إىل صندوق ،أعاله "يقرر"من  10 لفقرةالواجبة لراعاة املومع 

 ؛(ICT-DF) واالتصاالت

إدراج طريق  عنأن يعمد االحتاد إىل زيادة مشاركة الشركات الصغرية واملتوسطة يف أحداث االحتاد  12
ذه األحداث ومتكييف مجيع هذه الشركات إىل القضايا ذات األمهية بالنسبة  نها من الربامج اخلاصة 

ع دوله األعضاء وأعضاء مالتعبري عن املسائل التنظيمية والبريوقراطية اليت تؤثر عليها، وذلك بالتعاون 
 قطاعاته،
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 يلي ف األمني العام مبايكل

أعاله، بتطبيق سياسة مشرتيات االحتاد، خاصة  "يقرر"من  4و 3و 2التأكد من تنفيذ الفقرات  1
 2019 أبريل 1يف موعد أقصاه  "يقرر"من  3يف تعيني مكتب استشاري خارجي مستقل لإلدارة عمالً بالفقرة 

 للمعارض؛ بتدبري االعتمادات من صندوق رأس املال العامل

 حداث وموارد تليكوم االحتاد متاشياً مع لوائح االحتاد؛ألتأمني اإلدارة املالئمة  2

التدابري اليت تساعد ومتّكن الدول األعضاء القادرة والراغبة، وخصوصًا البلدان النامية،  النظر يف 3
 االحتاد؛ تليكوممن استضافة وتنظيم أحداث 

 املقرتحة؛ األحداث من حدث لكل جتارية وضع خطة 4

لس بشأن إىل مستقل تقرير االحتاد وتقدمي تليكوم أحداث شفافية كفالة 5  مبا األحداث ذهه ا
 :ذلك يف

 االحتاد التجارية؛ تليكوم أنشطة مجيع -

 االحتاد املقبلة؛ تليكوم أحداث أماكن اختيار أسباب -

 موعد قبل ذلك يكون أن ويفضل االحتاد املقبلة، تليكوم بأحداث املتعلقة واملخاطر املالية اآلثار -
 بسنتني؛ تنظيمها

مجيع أصحاب و وتعزيز مشاركة الشركات الصغرية واملتوسطة لتشجيع وزيادة تطوير مبادرات مواصلة  6
رص الساحنة واغتنام الف خاصة يف منتديات األحداثسياق منصة تليكوم االحتاد  يفاملصلحة اآلخرين 

 ؛أنشطة/اجتماعات/أحداث أخرى لالحتاد حتت مظلة تليكوم االحتاد لتنظيم

لس من أجل تنفيذ الفقرة  7  ؛أعاله"يقرر" من  8اقرتاح آلية على ا

 جيبو  سية،الرئي مجعياته االحتاد أو مؤمترات من أيّ  االحتاد مع تليكوم أحداث ضمان أال تتداخل 8
 االتفاق منوذج إىل عقدال بشأن املفاوضات وتستند التنافسي، االختيار إىل تنظيمه مكان حتديد يستند أن
لس؛ عليه وافق الذي املضيف البلد مع  ا
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 املندوبني مؤمتر فيه يعقد الذي العام نفس االحتاد يف تليكوم حدث كان  حال يف احلرص، 9
 رمؤمت يتجاوز أال األفضل من موعد االحتاد يف تليكوم حدث يُعقد أن على املفوضني،
 املفوضني؛ املندوبني

 ألحداث اخلاصة للحسابات واخلارجية الداخلية املراجعة إجراء وكفالة داخلية رقابة وجود كفالة 10
 منتظم؛ أساس على االحتاد املختلفة تليكوم

لس بشأن إىل سنوي تقرير تقدمي 11  بشأن املفوضني ندوبنيللم املقبل املؤمتر وإىل القرار هذا تنفيذ ا
 االحتاد، تليكوم ألحداث املستقبلي التطور

 املكاتب مديري مع بالتعاون العام، األمني يكلف
 مؤمترات مع احملتملة التآزر أوجه إىل االحتاد، تليكوم ألحداث التخطيط عند الواجب، االهتمام بإيالء

 ذلك، يربر ما يوجد عندما بالعكس، والعكس الرئيسية، االحتاد واجتماعاته

 جملس االحتاد يكلف
 األمني يكلف" من 5 الفقرة يف االحتاد املذكورة تليكوم أحداث عن السنوي التقرير باستعراض 1

 أعاله؛ "العام

 إطار يف إلمنائيةا االحتاد للمشاريع تليكوم أحداث تدرها األرباح اليت من جزء ختصيص يف بالنظر 2
 ذلك؛ على واملوافقة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تنمية صندوق

أعاله، املكتب االستشاري اخلارجي املستقل لإلدارة  "يقرر"من  3بأن يكلف، استناداً إىل الفقرة  3
لس يف دورته لعام   الختاذ ما يلزم؛ 2021بإعداد تصميم جديد لربنامج تليكوم االحتاد وتقدميه إىل ا

أعاله، إىل مؤمتر املندوبني املفوضني  "يقرر"من  5و 4و 3تنفيذ الفقرات بتقدمي تقرير، استناداً إىل  4
 .2022 لعام
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 )2018ديب،  يف املراَجع( 21القرار 

 إجراءات النداء البديلة ابير الواجب اتخاذها عند استعمالالتد
 االتصاالت الدوليةعلى شبكات 

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يعرتف
، بشأن (WTSA)) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت 2016ت، ااحلمام يف املراَجع( 20 بالقرار أ ) 

جمال  يف (NNAI)إجراءات ختصيص وإدارة املوارد الدولية للرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية 
 االتصاالت؛

ءات إجرا) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن 2016احلمامات،  يف املراَجع( 29بالقرار  )ب
 ؛الدولية النداء البديلة على شبكات االتصاالت

 إجراءات) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن 2017بوينس آيرس،  يف راَجعامل( 22بالقرار  )ج
االت ، وتوزيع إيرادات خدمات االتصاملنشأشبكات االتصاالت الدولية، وحتديد  علىالنداء البديلة 

 ؛الدولية

 رقم ريتوف، بشأن للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت) 2016 احلمامات، يف املراَجع( 65 القرارب ) د
 ؛وتعرف هوية اخلط الطالب وحتديد منشأ االتصال النداء طالب الطرف

إجراءات النداء  أو مجيع السماح ببعض ا لكل دولة من الدول األعضاء من حق سيادي يفمب ) ه
ا الوطنية؛احلد من تأثريها على البديلة أو حظرها، بغية   شبكات اتصاال

 ؛1الناميةصاحل البلدان مب ) و

 ؛صاحل املستهلكني واملستعملني املنتفعني خبدمات االتصاالتمب ) ز
  

_______________ 
ا اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاتشمل أقل البلدان منواً والدول  1 دا

 مبرحلة انتقالية.



 Res. 21 34 

 

 الصلة؛ ذات االحتاد توصيات مراعاة مع منشأ النداءات، حتديد إىل األعضاء الدول بعض حباجة )ح

 وجودة (QoS) اخلدمة جودة على تأثري هلا يكون البديلة قد النداء إجراءات أشكال بعض بأن )ط
 االتصاالت؛ شبكات وأداء (QoE) التجربة

 للمستهلكني؛ أدىن وخيارات تكاليف توفري يف املنافسة بفوائد )ي

 أن هناك جمموعة هائلة من أصحاب املصلحة املختلفني الذين يتأثرون بإجراءات النداء البديلة؛ب )ك

 بأن فهم معىن إجراءات النداء البديلة قد تطور على مر الزمن، )ل

 اعتباره يف وإذ يضع

د ميثل اقتصادات البلدان النامية وق يف أن استعمال بعض إجراءات النداء البديلة قد يؤثر سلباً  أ ) 
او  شبكات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتإعاقة خطرية جلهود هذه البلدان لتنمية   خدما

ا تنمية سليمة؛  اخلاصة 

 نوعية وأداءو إدارة احلركة وختطيط الشبكات  يف لة قد تؤثرأن بعض أشكال إجراءات النداء البدي ب)
 ؛شبكات االتصاالت

ملنافسة زيادة ا يف أن استعمال بعض إجراءات النداء البديلة غري الضارة بالشبكات قد يسهم ج)
 لصاحل املستهلكني؛

 أن بعض إجراءات النداء البديلة قد يكون هلا تداعيات على املستهلكني؛ د )

سيما تلك الصادرة عن  ال، (ITU-T) االحتاد عددًا من توصيات قطاع تقييس االتصاالت يفأن  ) ه
تتطرق إىل عدة جوانب، منها اجلوانب التقنية لقطاع تقييس االتصاالت،  3و 2 جلنيت الدراسات

 واملالية، آلثار إجراءات النداء البديلة على أداء شبكات االتصاالت وتطويرها،
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 يدرك وإذ

أن قطاع تقييس االتصاالت قد استنتج أن بعض إجراءات النداء البديلة، مثل النداء املستمر  ) أ 
النوعية  يف "االستطالع الدائم") وكبت اإلجابة، تؤدي إىل تدهور شديد (املسمى كذلك "القصف" أو

 ؛شبكات االتصاالت يف واألداء

  االحتاديف اع تنمية االتصاالتقطاع تقييس االتصاالت وقط أن جلان الدراسات املختصة يف ب)
 تتعاون بشأن املسائل املتعلقة بإجراءات النداء البديلة وحتديد هوية منشأ االتصال،

 يقرر

ى مجيع وتقييم تأثريها علووصفها تحديد مجيع أشكال إجراءات النداء البديلة مواصلة العمل ل 1
ييس لقطاع تق الصلة ذات التوصياتأو وضع استعراض من أجل القيام، حسب احلاجة، باألطراف، 

 أي تأثريات سلبية إلجراءات النداء البديلة على مجيع األطراف؛ ملعاجلة، وذلك االحتاد االتصاالت يف

وفري األعضاء على اختاذ التدابري املالئمة لت الدول من املعتمدة التشغيل ووكاالتتشجيع اإلدارات  2
، وضمان تقدمي معلومات بشأن تعرف هوية (QoE) التجربةوجودة  (QoS) اخلدمة جلودة مقبول مستوى

، حيثما كان ذلك ممكنًا ومبا يتوافق مع القانون (OI) الدويل وحتديد منشأ االتصاالت (CLI)اخلط الطالب 
 الصلة؛ ذات االحتادالوطين، وضمان الرتسيم السليم مع مراعاة توصيات 

وكاالت التشغيل املعتمدة لدى الدول األعضاء بشأن التدابري و لإلدارات وضع مبادئ توجيهية  3
 لة؛قوانينها الوطنية، ملعاجلة تأثري إجراءات النداء البديتفرضه  ماإطار  اليت ميكن النظر فيها، يف

، 3و 2 تسيما جلنيت الدراسا قطاع تقييس االتصاالت، وال الطلب من جلان الدراسات املختصة يف 4
 وأعضاء األعضاء الدول مسامهات خالل من ،تستمر أن قطاع تنمية االتصاالت،ل 1 دراساتوجلنة ال

 :منها دراسة ما يلي يف إطار اختصاصات كل يف ،القطاعات

تحديث القيام حسب احلاجة بمن "يقرر"، من أجل  1 إجراءات النداء البديلة، استناداً إىل الفقرة ‘1’
 الصلة؛ توصيات قطاع تقييس االتصاالت ذاتأو وضع 
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غية مراعاة أمهية ب ف هوية اخلط الطالب الدويلبتحديد هوية طالب االتصال وتعر املسائل املتعلقة  ‘2’
ا تتعلق بشبكات اجليل التايل وتدهور الشبكات  ؛هذه الدراسات حيث إ

ا، بوضع  12تشجيع جلنة الدراسات  5 لقطاع تقييس االتصاالت على القيام، وفقًا الختصاصا
 مبادئ توجيهية فيما يتعلق باملستويات الدنيا جلودة اخلدمة وجودة التجربة،

 االتصاالت تقييساالتصاالت و  تنمية مكتيب ييكلف مدير 

أعضاء بشأن إجراء مزيد من الدراسات، استنادًا إىل مسامهات الدول األعضاء و التعاون ب 1
القطاعات واألعضاء اآلخرين، من أجل تقييم آثار إجراءات النداء البديلة على املستهلك، وآثارها على 

ا مبرحلة انتقالية والبلدان النامية وال ن أجل تنمية سيما أقل البلدان منواً، م البلدان اليت متر اقتصادا
ا احمللية فيما يتعلق بإنشا ائها باستعمال إسليمة لشبكات وخدمات اتصاال جراءات ء النداءات وإ

 ؛البديلة النداء

وضع مبادئ توجيهية للدول األعضاء وأعضاء القطاعات فيما يتعلق جبميع جوانب إجراءات ب 2
 أعاله؛ "يقرر"من  5و 4و 1 الفقراتالنداء البديلة، استناداً إىل 

 إجراءات النداء البديلة؛تقييم فعالية املبادئ التوجيهية املقرتحة للتشاور بشأن ب 3

األشكال ب دراسة املسائل املتعلقة التعاون من أجل جتنب تداخل األنشطة وازدواج اجلهود يفب 4
 ،البديلة املختلفة إلجراءات النداء

 األعضاء الدول يدعو

ا ووكاالت التشغيل املعتمدة لدى الدول األعضاء على تطبيق توصيات قطاع  1 إىل تشجيع إدارا
، من أجل احلد من "اعتباره إذ يضع يف" من )هالفقرة  ، املشار إليها يفاالحتاد االتصاالت يفتقييس 

لة على البلدان إجراءات النداء البدي أنواع معينة منبعض احلاالت  التأثريات السلبية اليت تسببها يف
 ؛وكذلك آثارها على املستهلكني النامية
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ة، باستعمال إجراءات النداء البديلة على أراضيها وفقاً لقوانينها التنظيمية الوطنية السارياليت تسمح  2
أن تراعي على النحو الواجب قرارات اإلدارات ووكاالت التشغيل املعتمدة من الدول األعضاء اليت إىل 
 تسمح قوانينها التنظيمية مبثل تلك اخلدمات؛ ال
لضمان احرتام القوانني والقواعد الوطنية اخلاصة بالدول األعضاء إىل التعاون حلل الصعوبات  3
 ؛االحتاد يف
دف إىل  اليت تدعم إجراءات النداء البديلة اليتوطنية التنظيمية القانونية و الطر النظر يف األإىل  4

وفري ت احلفاظ على مستويات مقبولة جلودة اخلدمة وجودة التجربة ميكن أن خيتارها املستهلكون، وضمان
 منشأ الدويل وحتديد (CLI) أقصى ما ميكن عمليًا من املعلومات املتعلقة بتعرف هوية اخلط الطالب

 ، لوكالة التشغيل عند املقصد على األقل؛(OI) االتصال
 هذا العمل، إىل املسامهة يف 5

 القطاعات أعضاء يدعو
م الدولية، يف على النحو الواجب، إىل أن يراعوا 1  قرارات اإلدارات األخرى اليت إطار عمليا
 ؛اإلجراءات البديلة للنداءتسمح لوائحها التنظيمية مبثل تلك  ال
 هذا العمل. يف إىل املسامهة 2
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 )2018ديب،  يف املراَجع( 25القرار 

 تقوية الحضور اإلقليمي

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 اعتباره يف إذ يضع
اليت تعود على السكان واحلاجة إىل  (ICT)فوائد االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  أ ) 

 ؛1البلدان النامية تعزيز زيادة تيسرها يف

ساعد واإلقليمية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تأن تنمية البىن التحتية الوطنية  ب)
 والعاملي؛ تقليص الفجوة الرقمية على الصعيدين الوطين يف

تصاالت االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالبتعزيز النفاذ إىل  االحتاد التزام الدول األعضاء يف ج)
(ICT) لمناطق النائية وتلك اليتاألقل حظاً، ول بأسعار ميسورة، مع إيالء اهتمام خاص للقطاعات 

 ،يصعب الوصول إليها

 يأخذ بعني االعتبارإذ و 
ريها تعزيز املساعدة التقنية وتوفاملتمثلة يف  أهداف االحتاد بشأن من دستور االحتاد 1املادة  أ ) 
املالية الالزمة و عن تشجيع حشد املوارد املادية والبشرية  ميدان االتصاالت للبلدان النامية، فضالً  يف

 لتنفيذها، إضافًة إىل تشجيع سبل الوصول إىل املعلومات؛

هلذا املؤمتر، بشأن سد الفجوة التقييسية بني البلدان النامية  )2018ديب،  يف (املراَجع 123 القرار ب)
 املتقدمة؛ والبلدان

بشأن  ،(WTDC) صاالتللمؤمتر العاملي لتنمية االت )2017يف بوينس آيرس،  املراَجع( 5 القرار )ج
 االحتاد؛ أنشطة تعزيز مشاركة البلدان النامية يف
  

_______________ 
ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا

 مبرحلة انتقالية.
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، بشأن تقوية احلضور )2015جنيف،  يف املراَجع(جلمعية االتصاالت الراديوية  ITU-R 48-2 القرار ) د
 الراديوية؛ أعمال جلان دراسات االتصاالت اإلقليمي يف

بشأن  ،(WTSA) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت )2016احلمامات،  يف املراَجع( 44 القرار ) ه
 ؛املتقدمة سد الفجوة التقييسية بني البلدان النامية والبلدان

أنشطة األمانة العامة وقطاعات االحتاد، مع مراعاة وجهات نظر جلنة األمني العام ينسق أن  ) و
حو ، وذلك على النتصادي ممكنال واقللتأكد من استخدام موارد االحتاد أفضل استخدام فعّ  التنسيق

 ؛من اتفاقية االحتاد 5الذي تنص عليه املادة 

 ، بشأن تعزيزللمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )2017بوينس آيرس،  املراَجع يف( 59 القرار ) ز
 االهتمام ذات ائلاملس القطاعات الثالثة لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن بني فيما والتعاون التنسيق
 املشرتك؛

 تنمية بشأن ،الراديوية االتصاالت جلمعية) 2015جنيف،  املراَجع يف( ITU-R 7-3 القرار )ح
 ؛(ITU-D) االحتاد يف االتصاالت تنمية قطاع مع والتعاون االتصال ذلك يف مبا االتصاالت

ئ مبادبشأن ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، 2016(املراَجع يف احلمامات،  18القرار  )ط
نمية تقطاع تقييس االتصاالت و قطاع االتصاالت الراديوية و  وإجراءات توزيع العمل على قطاع

 بينها؛ االتصاالت لالحتاد وتعزيز التنسيق والتعاون فيما

يتضمن عددًا من الذي  2009 التابعة لألمم املتحدة لعام (JIU) التفتيش املشرتكة وحدةتقرير  )ي
 لالحتاد؛ احلضور اإلقليميتعزيز سبل التوصيات بشأن 

اليت توصي  12وخاصة التوصية  2012تقرير وحدة التفتيش املشرتكة التابعة لألمم املتحدة لعام  )ك
دور احلضور اإلقليمي يف حتقيق "األداء املوحد  أن يعمم 2018بأن يضمن مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 
لس من تغلغل هذا الدور على النحو ا وبأن يتأكدلالحتاد" يف اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد  ملناسب ا

 اخلطط التشغيلية لكل قطاع؛ يف

الذي يتضمن توصية تتعلق باحلضور  2016وحدة التفتيش املشرتكة التابعة لألمم املتحدة لعام تقرير  )ل
 ،تظل مناسبة 2009اإلقليمي ويشري إىل أن التوصيات الواردة يف تقريرها لعام 
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 يالحظ مع التقديروإذ 

 املستدامة التنمية خطة :عاملنا حتويل" بعنوان (UNGA) املتحدة لألمم العامة للجمعية 70/1القرار  ) أ 
 ؛"2030 لعام

بشأن االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع  معية العامة لألمم املتحدةللج 71/243 القرار )ب
ا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية؛سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت   تضطلع 

 منائيةاإل املتحدة األمم منظومة تنظيم بشأن إعادة العامة لألمم املتحدة للجمعية 72/279 القرار )ج
يم العامة من أجل حتسني تنظ للسياسة سنوات أربع كل  جيري الذي الشامل االستعراض سياق يف

جهودها الرامية إىل  يف دعمًا للبلدانالتنمية  أجل من املتحدة األمم ا تضطلع اليت التنفيذية األنشطة
 ؛2030 تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام

بقيادة نائب األمني العام لالحتاد، أُنشئ  (ISC-TF) املهام املعين بالتنسيق بني القطاعاتأن فريق  ) د
لى الصعيد ة العامة بغية جتنب ازدواجية اجلهود علتعزيز التنسيق والتعاون بني املكاتب الثالثة واألمان

 ؛الداخلي وحتقيق االستخدام األمثل للموارد

 ،فريق التنسيق بني القطاعات املعين باملسائل ذات االهتمام املشرتك ) ه

 يعرتفوإذ 

 البلدان النامية اليت ختضع لقيود صارمة سيما ال بالصعوبات اليت تواجهها بلدان عديدة، أ ) 
 ؛االحتادأنشطة  يف يتعلق باملشاركة ميزانيتها، فيما يف

 ؛ككل  لالحتاد هي امتداد اإلقليمية املكاتب بأن )ب

 167 القرار النحو املنصوص عليه يف جمال عقد االجتماعات اإللكرتونية على يف االحتادبأن قدرات  )ج
يذ املشاريع على ، مبا فيها تنفاالحتادهلذا املؤمتر تساهم يف تعزيز فعالية أنشطة  )2018ديب،  يف املراَجع(

 ) هلذا املؤمتر،2018ديب،  يف املراَجع( 157 القرار النحو املنصوص عليه يف
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 واقتناعاً منه

 و مبثابة قناةوه ،أعضائه مع ميكن ما بأوثقالعمل ب لالحتاد تسمح هو أداةاحلضور اإلقليمي  بأن أ ) 
تقدمي و  اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع أوثق عالقات وإقامة أنشطته، عن املعلوماتلنشر 

 ؛خاصة اليت لديها احتياجاتاملساعدة التقنية للبلدان 

ومكتب  (TSB) ومكتب تقييس االتصاالت (BR) بأمهية التعاون بني مكتب االتصاالت الراديوية ب)
 ؛ملكاتب اإلقليميةالعامة من أجل تشجيع وحتسني عمل ا واألمانة (BDT) تنمية االتصاالت

خلاصة أكثر وعيًا باألولويات واالحتياجات ا االحتادبأن املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق جتعل  ج)
 معها؛ باملناطق وأكثر جتاوباً 

نشطة اليت األ من االعتبارات األساسية يف بأن املوارد حمدودة ولذلك فإن الكفاءة والفعالية مها د )
ا  ة فضًال عن احلاجة إىل ترسيخ اخلربات واملعارف التقنية للموارد البشري ،اداالحتجيب أن يضطلع 

 ؛لتمثيل قطاعات االحتاد الثالثةاملخصصة للمكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق، 

طلبات الصالحيات الالزمة لتلبية خمتلف مت اًال جيب منحهلكي يكون فعّ  احلضور اإلقليمي بأن ) ه
 األعضاء؛

ملموس  بني املقر واملكاتب امليدانية يؤدي إىل حتسن على اخلط وسائل االتصال الفوري بأن توفري ) و
 التقين؛ أنشطة التعاون يف

املقر،   بأنه ينبغي أن يتاح جلميع املكاتب اإلقليمية النفاذ إىل نفس املعلومات املتوفرة إلكرتونياً يف ) ز
 ؛على دراية باألمور املناطقكي تبقى بلدان 

تنفيذ أمر أساسي من أجل ال ومكاتب املناطقبأن املشاركة وااللتزام الكاملني للمكاتب اإلقليمية  )ح
وخطة عمل  امةواألمانة الع واخلطط التشغيلية للقطاعات الثالثةلالحتاد الناجح للخطة االسرتاتيجية 

 ،بوينس آيرس
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 وإذ يالحظ

هو مساعدة البلدان يف املناطق يف جماالت عديدة، من قبيل  لالحتاد اإلقليمية املكاتب دورأن  أ ) 
وة التقييسية، وبناء ، وسد الفجقليميةاإل بادراتاملب تصلةفيها املشاريع امل مبا شاريعومتابعة امل تنفيذ

 التعاونتعزيز و  القدرات ذات الصلة بإدارة الرتددات، وتزويد املناطق مبعلومات حمّدثة عن أنشطة االحتاد،
 ؛اإلقليمية االتصاالت منظمات مع

لسأن مؤمتر املندوبني املفوضني  ب) مكاتب املناطق و املكاتب اإلقليمية  تكليفقد أيدا مبدأ  وا
 وحمددة؛ بوظائف واضحة

شاركة املكاتب واألمانة العامة، تشجيعًا مل املكاتب الثالثة أنه ينبغي تعزيز التعاون والتنسيق بني ج)
 ا؛جماال اإلقليمية يف

 ي تنفِّذاملوظفون، ك ذلك ، مبا يفأن هناك حاجة إىل التقييم املتواصل للمتطلبات من املوارد د )
ا املتفق عليها املكاتب اإلقليمية ومكاتب  ،املناطق واليا

 وإذ يالحظ أيضاً 

قر تبط مببرمته، وأن أنشطتها ينبغي أن تر  االحتادأن املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق متثل حضور 
قليمية من األنشطة اإل للقطاعات الثالثة مجيعها واألمانة العامة، وأنوأن تظهر األهداف املنسقة  االحتاد

ا تعزيز املشاركة الفعّ   ،االحتاد أعمال الة جلميع األعضاء يفشأ

 يقرر

لالحتاد  رتاتيجيةاخلطة االس تنفيذ تقوية وظائف املكاتب اإلقليمية حبيث ميكن أن تؤدي دورًا يف 1
) للمؤمتر 2017 (املراَجع يف بوينس آيرس، 17يف القرار  املذكورة وبراجمه ومشاريعه واملبادرات اإلقليمية

ومن املصادر  طة املاليةاخل املخصصة يفاملتاحة مبا فيها املوارد حدود املوارد  العاملي لتنمية االتصاالت، يف
 ؛الطوعية املسامهاتاألخرى ذات الصلة مثل 
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ة ونشر تسهيل املناقشات بشأن املسائل اإلقليمي ن تؤدي املكاتب اإلقليمية دورًا رئيسيًا يفأ 2
الثالثة مجيعها واألمانة العامة، مع اجتناب االزدواجية  االحتاداملعلومات ونتائج أنشطة قطاعات 

الزدواجية اأداء هذه الوظائف مع املقر؛ والتعاون مع املنظمات اإلقليمية لالتصاالت الجتناب  يف
 ؛األنشطة واجلهود يف

حدود  يف الصالحيات اليت تؤهلها الختاذ قراراتومكاتب املناطق أن ُمتنح املكاتب اإلقليمية  3
ا، مع تسهيل وحتسني وظائف التنسيق والتوازن بني مقر   إلقليميةواملكاتب ا االحتادصالحيا

 ؛املناطق ومكاتب

طط اخل ، يفوضمن مجلة أموراملناطق، قدر املستطاع، أن تساهم املكاتب اإلقليمية ومكاتب  4
التشغيلية السنوية املتجددة املمتدة ألربع سنوات لألمانة العامة والقطاعات الثالثة، مبحتوى خاص لكل 

 2020-2023 ةاخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرت  مكتب من املكاتب اإلقليمية ومكاتب املنطقة، استناداً إىل
املوقع  وخطة عمل بوينس آيرس، وأن تقوم بعد ذلك بتحديد اخلطة/األحداث السنوية ونشرها بانتظام يف

 ؛اإللكرتوين لالحتاد من أجل تنفيذها

 الحتادلاخلطة االسرتاتيجية  تنفيذ أن تشارك املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق بنشاط يف 5
يات االسرتاتيجية األربع ومجيع أهداف القطاعات وتلك يتعلق بالغا فيما سيما ، ال2020-2023 للفرتة

 االسرتاتيجية؛ متابعة ما يُنجز من املقاصد املشرتكة بني القطاعات ويف

سيما  ال تنفيذ خطة عمل بوينس آيرس، بنشاط يفومكاتب املناطق أن تشارك املكاتب اإلقليمية  6
 ؛واملبادرات اإلقليميةونتائج كل منها والنواتج  األربعة فيما يتعلق باألهداف

مؤشرات األداء و النتائج حتقيق مؤشرات  يف بنشاطومكاتب املناطق أن تشارك املكاتب اإلقليمية  7
 تصاالت؛الفريق االستشاري لتنمية االوحدده  بوينس آيرسخطة عمل  يف الرئيسية على النحو احملدد
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من ناحية  ادلالحتومكاتب املناطق أنه ينبغي مواصلة حتسني التعاون بني املكاتب اإلقليمية  8
واملنظمات اإلقليمية املعنية وغريها من املنظمات الدولية املهتمة بالتنمية وباملسائل املالية من ناحية 

دف استعمال املوارد أمثل استعمال ممكن واجتناب االزدواجية، وت عضاء زويد الدول األأخرى، وذلك 
باملعلومات تباعًا من خالل مكتب تنمية االتصاالت، عند االقتضاء، لتأمني تلبية احتياجات الدول 

 تشاوري؛ األعضاء بطريقة منسقة ووفقاً لنهج

ا، تنظيم أحداث/اجتماعات/مؤمترات االحتاد مجيعه أن تشارك املكاتب اإلقليمية مشاركة كاملة يف 9
 مع األمانة العامة واملكتب (املكاتب) ذي الصلة (ذات الصلة) واملنظمات اإلقليمية،بالتعاون الوثيق 

ق مثل هذه تنسي عمًال على زيادة الكفاءة يف ،املناطق اليت حيددها األعضاء يفمع مراعاة األولويات 
 حتاداالاألحداث/املواضيع واالستفادة من تضافر جهود مكاتب  األحداث، وجتنب االزدواجية يف

 ؛واملكاتب اإلقليمية

، ة املاليةاخلط املوارد املخصصة يفحدود  أن حتصل املكاتب اإلقليمية على موارد كافية، يف 10
ا بصورة فعّ  ونية ذلك املنصات التكنولوجية لعقد االجتماعات اإللكرت  الة، مبا يفلالضطالع بواجبا

املعلومات ذات الصلة من خالل خمتلف نشر لوأيضًا  (EWM) واستعمال أساليب العمل اإللكرتونية
 ؛املعنية الوسائل اإللكرتونية القائمة إىل دوهلا األعضاء

واخلطط  2020-2023 للفرتة لالحتاداخلطة االسرتاتيجية  أن تستعمل األهداف والنتائج احملددة يف 11
تعراض احملددة ايري االسالتشغيلية املتجددة املمتدة ألربع سنوات لألمانة العامة والقطاعات الثالثة ومع

كاتب حال عدم استيفاء املكاتب اإلقليمية وم ملحق هذا القرار، الستعراض احلضور اإلقليمي، ويف يف
حيحية املتفق عليها، ينبغي للمجلس تقييم أسباب ذلك واختاذ اإلجراءات التصاالستعراض املناطق ملعايري 

 ؛املعنية لدانالالزمة اليت يراها مناسبة وذلك بالتشاور مع الب

وا يكون ميكن أن مندويب أي من البلدان النامية الذين قدموا مسامهات يف أحداث االحتادأن  12
لدان النامية تشجيع مشاركة الب ، بغيةإذا مسحت امليزانية ذات الصلة بذلك ِمنحمؤهلني للحصول على 

 ،أنشطة االحتاد يف
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 يقرر كذلك

ذا القرار استعراض احلضور اإلقليمي لالحتاد 1  ؛مع مراعاة املعايري الواردة يف امللحق 

 إىل األفرقة االستشارية للقطاعات، حسبتقارير  على تقدمياملكاتب اإلقليمية  تواظبأن  2
األنشطة  عنمكتب االتصاالت الراديوية ومكتب تقييس االتصاالت  مديري، وأن تبلغ االقتضاء
 ،اكل منهم  املتصلة بقطاعاإلقليمية 

 جملس االحتاد يكلف

تطوره  دراسةلالعادية دوراته  دورة من ول أعمال كلبنود جد احلضور اإلقليمي يفتقوية يدرج بأن  1
دف   االحتاد فيذ واليةتنوالعتماد قرارات بشأن استمرار التكيف اهليكلي للحضور اإلقليمي وأعماله، 

نشطة القائمة يق واجلوانب التكميلية لألالتنساالسرتاتيجية واملالية لالحتاد من خالل  اخلطتنيوأهداف 
 ؛اإلقليمية ومنظمات االتصاالت اإلقليمية ودون االحتادبني 

اد وينفذ القرارات املعتمدة يف مؤمترات االحت متطلبات أعضاء االحتادبأن يأخذ يف احلسبان  2
 ومجعياته؛

لتنفيذ املفوضني،  وضعها مؤمتر املندوبنينطاق احلدود املالية اليت  بأن خيصص املوارد املالية املالئمة يف 3
 ؛القرار هذا

القرار، آخذاً  تنفيذ هذا بأن يرفع تقريراً إىل مؤمتر املندوبني املفوضني القادم بشأن التقدم احملرز يف 4
 يف احلسبان مجلة أمور منها تقارير وحدة التفتيش املشرتكة ذات الصلة؛

ونتائج  لسنويا تب املناطق باالستناد إىل تقرير األمني العامبأن حيلل أداء املكاتب اإلقليمية ومكا 5
 2020-2023 ةللفرت  لالحتادواخلطة االسرتاتيجية  الذي جيريه األمني العام الرضاءاستقصاء مستوى 

ملحق  واخلطط التشغيلية املمتدة ألربع سنوات لألمانة العامة والقطاعات الثالثة ومعايري التقييم احملددة يف
باحلضور  للنهوض ويضع املبادئ التوجيهية والتوصيات ، وأن يتخذ التدابري املناسبةقرارهذا ال
 وتعزيزه؛ لالحتاد اإلقليمي

ش املشرتكة ذات الصلة تقارير جلنة التفتي مواصلة تنفيذ التوصيات الواردة يف النظر يف بأن يستمر يف 6
 ؛باحلضور اإلقليمي
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 نتائج االستعراض الذي أجراه األمني العام ويتخذ التدابري املناسبة،بأن ينظر يف  7

 العام األمني يكلف

لس مهمة بتسهيل 1  النحو لىع اإلقليمي احلضور لتعزيز دعم من يلزم ما كل  توفري خالل من ا
 القرار؛ هذا يف املعروض

) املربمة االتفاقات( املربم االتفاق يف احملددة السارية والشروط األحكام بتعديل عند اللزوم بالقيام 2
 مع مسبقة مشاورات جراءإ وبعد ،املضيف البلد يف البيئة تغري مع يتفق مباالصلة  ذي املضيف البلد مع

 ؛البلدان هلذه اإلقليمية احلكومية الدولية املنظمات ممثلي ومع املعنية البلدان

ذا القرار ملحق ه أخذ العناصر الواردة يفبإجراء استعراض شامل للحضور اإلقليمي لالحتاد، مع  3
لس يف دورته لعام   اح تدابري مناسبة لضمان استمراريشمل اقرت  2020بعني االعتبار، وتقدمي تقرير إىل ا

 ؛فعالية وكفاءة احلضور اإلقليمي لالحتاد

لس بشأن احلضور اإلقليمي يتضمن، فيما يتعلق بكل مكتب م 4  نبرفع تقرير كل عام إىل ا
اخلطة  املكاتب اإلقليمية، معلومات مفصلة بشأن كيفية حتقيق الغايات واألهداف احملددة يف

سياق  واخلطط التشغيلية املتجددة املمتدة ألربع سنوات لألمانة العامة والقطاعات الثالثة يف االسرتاتيجية
 يلي: ام بشأنة إطار اإلدارة القائمة على النتائج؛ وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات مفصل

 ؛، مبا فيه عدد املوظفني وفئة التوظيفالوظيفي اهليكل ‘1’

ألهداف هدف من ا بشأن كل والنفقات للمكاتب املخصصة امليزانية فيها ، مبااملاليةالشؤون  ‘2’
 عمل بوينس آيرس؛ خلطة وفقاً  النواتج، وناتج من

مية، ذلك املبادرات اإلقلي املشاريع مبا يفاألنشطة املتعلقة بالقطاعات الثالثة، ونتائج  ‘3’
واألحداث/االجتماعات/املؤمترات، واالجتماعات التحضريية اإلقليمية، واجتذاب أعضاء جدد 

 اإلقليمية؛ القطاعات، وذلك بالتنسيق مع املنظمات احلكومية الدولية يف

 املنح املقدمة؛ ‘4’
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 مدى نع بإجراء دراسة القائمة، املالية املوارد دحدو  ويف سنوات، أربع كل يف واحدة بالقيام مرة 5
 ،ادعن احلضور اإلقليمي لالحت اإلقليمية االتصاالت ومنظمات القطاعات وأعضاء األعضاء الدولرضاء 
لس دورة إىل تقرير يف النتائج وعرض  ؛املفوضني للمندوبني مؤمتر كل  قبل ا

وسائر الكيانات والدول األعضاء يف منظومة األمم املتحدة  األمم املتحدةمبواصلة التعاون مع  6
دف دعم التنفيذ الكامل للقرارين  الصادرين عن اجلمعية العامة  72/279و 71/243اإلمنائية 

 ،املتحدة لألمم

 يكلف األمني العام، بالتشاور الوثيق مع مديري املكاتب الثالثة، مبا يلي

جزاء األ ضمن املناطقللقطاعات الثالثة واألمانة العامة يف  املخَططةضمان دمج مجيع األنشطة  1
 ؛خلطط التشغيلية وتنفيذها يف إطار تنسيق املكاتب اإلقليميةا ذات الصلة باملناطق يف

ضمان أن تستند اخلطط التشغيلية السنوية للمكاتب اإلقليمية إىل مدخالت من املناطق املعنية  2
 ؛قبل التنفيذ

عن تنفيذ مجيع أنشطة القطاعات الثالثة واألمانة العامة يف املناطق ضمن إطار  تقدمي تقرير سنوي 3
 ،تنسيق املكاتب اإلقليمية

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

 :بتنفيذ التدابري التالية ملواصلة تقوية احلضور اإلقليمي 1

هذه املكاتب،  ميكن إسنادها إىلتقوية املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق من خالل حتديد املهام اليت  ‘1’
 ميكن؛ وتنفيذها بأسرع ما

 السعي إىل تزويد املكاتب اإلقليمية مبوظفني ذوي خربة يف كل من القطاعات الثالثة؛ ‘2’

استعراض اإلجراءات اإلدارية الداخلية املتصلة بأعمال املكاتب اإلقليمية، بغية تبسيطها وحتقيق  ‘3’
 العمل؛ كفاءةشفافيتها وتعزيز  
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 17 لقراراخطة عمل بوينس آيرس وفق  املبادرات اإلقليمية احملددة يفتنفيذ  مساعدة البلدان يف ‘4’
 ؛)2017بوينس آيرس،  يف املراَجع(

ادرات حتديد أولويات املب من أجل وضع إجراءات واضحة يتم اتباعها للتشاور مع الدول األعضاء ‘5’
 ويلها؛ومت دول األعضاء تباعاً باملعلومات عن اختيار املشاريعاإلقليمية املوحدة وتزويد ال

 اذاختومكاتب املناطق من أجل السماح باملكاتب اإلقليمية  التماس مدخالت متخصصة من ‘6’
 ؛املنطقة يف االحتاد وتلبية االحتياجات امللحة ألعضاء قرارات مستنرية

 احلصر: كرب، مبا يشمل ما يلي، على سبيل املثال المنح املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق مرونة أ ‘7’

الوظائف املتعلقة بنشر املعلومات وإسداء املشورة املتخصصة واستضافة االجتماعات وتنظيم  
ذه  الدورات واحللقات الدراسية، فضالً عن توافر مجيع األدوات اإللكرتونية املطلوبة للقيام 

 األنشطة؛

 اجيوز تفويضها للمكاتب اإلقليمية املتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانياالوظائف واملهام اليت  
 ؛املخصصة

املسائل و  االحتاداملناقشات بشأن مستقبل  ال يفضمان مشاركة هذه املكاتب بشكل فعّ  
 ،االسرتاتيجية اليت ختص قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 االتصاالت يبمكت ومديرَي العام األمني مع الوثيق لتشاوربا االتصاالت، تنمية مكتب مدير يكلف
 االتصاالت وتقييس الراديوية

باختاذ التدابري الالزمة لزيادة تعزيز احلضور اإلقليمي كامتداد لالحتاد ككل، فضًال عن تدابري  1
ل الضمان إدراج أنشطة مكتب االتصاالت الراديوية ومكتب تقييس االتصاالت على حنو فعّ 

 القرار؛ هذا يف املوصوفاملكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق، على النحو  يف

 رار؛الق ملحق هذا مراعاة العناصر الواردة يف مع لالحتاداستعراض احلضور اإلقليمي بدعم  2
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قليمية ومكاتب املكاتب اإل ذلك الوظائف الدائمة، يف باستعراض وحتديد الوظائف املناسبة، مبا يف 3
موظف مهين واحد على األقل لديه املهارات واملعرفة ذات  منطقةيكون يف كل  إىل أنوالسعي  املناطق،

الصلة بكل قطاع من القطاعات الثالثة، يكون مسؤوًال أمام املدير اإلقليمي، مبا يف ذلك عن طريق 
 ؛معينة وتعيني املوظفني املتخصصني، كلما استدعى األمر، لتلبية احتياجات ،تدريب املوظفني القائمني

 سبح املناسب، الوقت يف املناطق ومكاتب اإلقليمية املكاتب يف الشاغرة الوظائف مبلء 4
، واملعرفة واخلربة لوظائفل اجلغرايف التوزيع االعتبار يف يؤخذ أن على وختطيط توفر املوظفني االقتضاء،

 ؛قدر اإلمكان االحتاد الثالثة ة بقطاعاتاملتعلق

 أنشطة جممل يف األولوية من كافية  درجة املناطق ومكاتب اإلقليمية املكاتب إعطاء على باحلرص 5
ا من والتأكد وبراجمه، االحتاد  املناسبة، والوسائل القرار اختاذ وسلطة االستقالل من الالزم بالقدر تتمتع أ
 تنمية ندوقص من املمولة واملشاريع استئمانية صناديق من املمولة املشاريع تنفيذ على تشرف لكي

 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا

 امليدانية؛ واملكاتب املقر بني املعلومات تبادل لتحسني الالزمة التدابري اختاذب 6

 بالنسبة سواء املناطق ومكاتب اإلقليمية للمكاتب الالزمة املرونة وتوفري البشرية املوارد قدرات تعزيزب 7
 ،الدعم موظفي توظيف أو الفنية الفئة موظفي توظيفإىل 

 االتصاالت وتقييس الراديوية االتصاالت مكتيب يَر مدي يكلف

مدير مكتب تنمية االتصاالت لتحسني قدرات املكاتب اإلقليمية ومكاتب  التنسيق معمبواصلة  1
ميكنها من توفري معلومات عن أنشطة قطاعيهما، وتزويدها باخلربات التقنية الالزمة لتقوية  املناطق مما

أواصر التعاون والتنسيق مع املنظمات اإلقليمية املعنية وتسهيل مشاركة مجيع الدول األعضاء وأعضاء 
 الثالثة؛ االحتادأنشطة قطاعات  قطاعات يفال

 من خالل املكاتب اإلقليمية. للقطاعاتاألنشطة اإلقليمية بتقدمي  2

  



 Res. 25 50 

 

 )2018ديب،  يف املراَجع( 25لقرار املحق 

 لالتحادعناصر الستعراض الحضور اإلقليمي 

لحق ألف يف االعتبار املهام املنوطة مبكاتبه اإلقليمية مبوجب امل لالحتاديأخذ استعراض احلضور اإلقليمي 
، واملعنون: "األنشطة العامة املتوقعة من 1999 دورته لعام يف جملس االحتاد، الذي اعتمده 1143 بالقرار

ملؤمتر ) 2018ديب،  يف املراَجع( 25 القرار يف "يقرر" من 11 إىل 1 البنود من احلضور اإلقليمي"، ويف
"وإذ يأخذ  الفقرة والتوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة املذكور يف ملندوبني املفوضني؛ا

 ع التقدير"يالحظ موإذ " املشار إليها يف الفقرة وعمليات إصالح املنظومة اإلمنائيةبعني االعتبار"، 
 الصلة. وغري ذلك من القرارات ذاتذلك القرار؛  من

 ر عليها:احلسبان، بدون أن يقتص استعراض احلضور اإلقليمي العناصر التالية يفوينبغي أن يأخذ 

) من جانب مكتب تنمية االتصاالت 2018ديب،  يف املراَجع( 25 مدى تطبيق أحكام القرار أ ) 
 االقتضاء؛ واألمانة العامة واملكتبني اآلخرين باالحتاد حسب

، مع ن الالمركزية أن تكفل كفاءة أكرب بتكلفة أقلكيف ميكن للتدابري الرامية لتحقيق مزيد م ب)
 والشفافية؛ مراعاة املساءلة

السابقة لقياس مستوى رضاء الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنظمات  نتائج االستقصاءات ج)
 ؛لالحتاد اإلقليمية لالتصاالت عن الوجود اإلقليمي

 شطة االحتاد؛مساعدة البلدان النامية من أجل املشاركة يف أن د )

 ؛اإلقليمية ومكاتبه لالحتادمدى االزدواج احملتمل بني بعض وظائف املقر الرئيسي  ه )

 ؛للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )2017(املراَجع يف بوينس آيرس،  17مدى تطبيق أحكام القرار  و )

عها مبزيد من إذا كان متت اإلقليمية، ومااختاذ القرار املمنوح حالياً للمكاتب  مستوى االستقالل يف ز )
ا  وفعاليتها؛ االستقاللية ميكن أن يعزز كفاء
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صاالت وغريها من واملنظمات اإلقليمية لالت لالحتادفعالية التعاون والتنسيق بني املكاتب اإلقليمية  ح)
 واإلقليمية؛ املنظمات اإلمنائية واملالية الدولية

اركة الفّعالة تعزيز املش األقاليم أن يسامها يف األنشطة يف وتنظيمي كيف ميكن للوجود اإلقليم )ط
 ؛االحتاد أعمال جلميع البلدان يف

 الرقمية؛ املوارد املتاحة حالياً للمكاتب اإلقليمية من أجل احلّد من الفجوة )ي

كاتب مذلك عدد املكاتب اإلقليمية و  ، مبا يفلالحتاداألمثل للحضور اإلقليمي  العاماهليكل  )ك
 وموقعها. املناطق

 ،وبالتشاور معهاوينبغي إجراء هذا االستعراض مبدخالت من الدول األعضاء وأعضاء القطاعات 
 .ضاءحسب االقتمن املكاتب اإلقليمية ومن املنظمات اإلقليمية والدولية  أيضاً  التماس مدخالتو 

لسإىل  وينبغي لألمني العام تقدمي تقرير عن هذا االستعراض واختاذ  فيهللنظر  2020 دورته لعام يف ا
 اإلجراء املالئم بشأنه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Res. 30 52 

 

 )2018ديب،  (املراَجع يف 30لقرار ا

 والدول الجزرية الصغيرة النامية تدابير خاصة لصالح أقل البلدان نمواً 
 نتقاليةا بمرحلة اقتصاداتها تمر التي البلدانو  غير الساحلية والبلدان النامية

 )،2018ديب، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (

 اعتباره إذ يضع يف

قرارات األمم املتحدة حول برامج العمل لصاحل أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية  ) أ 
ا مبرحلة والبلدان النامية  انتقالية؛ غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا

 صاالتواالت املعلوماتتكنولوجيا للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن تسخري  72/200القرار  ب)
 ؛املستدامة التنمية ألغراض

كار واالبتالعلم والتكنولوجيا للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن تسخري  72/228القرار  ج)
 التنمية؛ ألغراض

للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن "حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة  70/1 القرار ) د
 ؛"2030 لعام

تنمية  دور االحتاد الدويل لالتصاالت يف هلذا املؤمتر، بشأن) 2018ديب،  (املراَجع يف 135القرار  ) ه
وتنفيذ  1اميةتقدمي املساعدة التقنية واملشورة للبلدان الن واالتصاالت ويفاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

 الصلة، املشاريع الوطنية واإلقليمية واألقاليمية ذات

  
_______________ 

ا والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا تشمل أقل البلدان منواً  1
 مبرحلة انتقالية.
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 وإذ يعرتف
 كأداة متّكن من تسخري اإلمكانات والفرص  بأمهية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) أ 

 وتساعد على حتقيق ةاملعني االجتماعية واالقتصادية للبلدانلتنمية ا راضاليت يتيحها االبتكار الرقمي ألغ
ا اليت عشر السبعة (SDG)املستدامة  التنمية أهداف  ؛70/1 لقرارا يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية اعتمد

بأن من غري املمكن حتقيق رؤية جمتمع معلومات وجين فوائده االقتصادية دون اعتماد  )ب
 الشمولية، مبدأ

 وقد أخذ علماً 
بشأن  ،(WTDC)) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 16 بالقرار أ ) 

التدابري واإلجراءات اخلاصة لصاحل أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري 
ا مبرحلةالساحلية والبلدان اليت متر   انتقالية؛ اقتصادا

بشأن املساعدات املركزة إىل أقل البلدان منواً  بوينس آيرس من خطة عمل 4للهدف  4.4الناتج ب ب)
 والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية؛

لدان النامية اصة للباخل التدابريبشأن  ،) للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية2012(ديب،  1القرار ب )ج
 غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية من أجل نفاذ أكرب إىل شبكات األلياف البصرية الدولية،

 وإذ يساوره القلق
ه من الضروري األخرية وألن السنوات يزال مرتفعاً رغم التقدم احملرز يف ألن عدد أقل البلدان منواً ال أ ) 

 احلالة؛ معاجلة هذه

ألن التحديات اليت تواجهها أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري  ب)
ا مبرحلة انتقالية ال ديداً لربنامج ال الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا  البلدان؛ هذه تنمية يفتزال متثل 

دمار مية والبلدان النامية غري الساحلية معرضة للالصغرية النا اجلزرية ألن أقل البلدان منوًا والدول ج)
 الة؛فعّ  الذي تسببه الكوارث الطبيعية ونقص املوارد الالزمة لالستجابة هلذه الكوارث استجابة

ألن املوقع اجلغرايف للدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية ميثل عائقًا أمام  د )
 لشبكات االتصاالت مع هذه البلدان،التوصيلية الدولية 

  



 Res. 30 54 

 

 وإذ يدرك

 باجتاه يدفع افزاً ح سيشكل البلدان هذه يف هلا الدولية التوصيلية وإتاحة االتصاالت شبكات حتسني أن
 لبناء رصةالف ويتيح فيها الشاملة فيما بني القطاعات والتنمية واالقتصادي االجتماعي التكامل
 عشر، السبعة (SDG)املستدامة  التنمية حتقيق أهداف االقتصاد الرقمي ويفاملعرفة، واملشاركة يف  جمتمعات

 إذ يذكِّرو 

حل بشأن التدابري اخلاصة لصا ،) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2006 ،(الدوحة 49بالقرار السابق 
 ،النامية أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية

 مكتب تنمية االتصاالتيكلف األمني العام ومدير يقرر أن 

ل البلدان أق مبواصلة استعراض حالة خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 1
ا مبرحلة انتقالي ة، منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والدول النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا

ا األمم املتحدة، واليت حتتاج  ات إىل تدابري خاصة لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلوماليت حدد
ية وحتديد جماالت الضعف احلرجة اليت تتطلب إعطاءها األولو تسهم يف النمو االقتصادي واالتصاالت، 

 التنفيذ؛ يف

دف إىل إدخال حتسينات حقيقية وتوفري مساعدة  2 مبواصلة تقدمي تدابري ملموسة إىل جملس االحتاد 
هذه البلدان من الربنامج الطوعي اخلاص للتعاون التقين ومن موارد االحتاد اخلاصة ومصادر  فعالة إىل
 األخرى؛ التمويل

بالعمل لتأمني اهليكل اإلداري والتشغيلي الالزم لتحديد احتياجات هذه البلدان ولضمان إدارة  3
 الساحلية امية والبلدان النامية غريجيدة للموارد املخصصة ألقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية الن

ا مبرحلة انتقالية؛  والبلدان اليت متر اقتصادا

باقرتاح تدابري جديدة وابتكارية، وكذلك شراكات أو حتالفات مع اهليئات الدولية واإلقليمية  4
ا توليد أموال إضافية أو مشاريع مشرتكة لُتستخدم يف جيا كنولو تنمية االتصاالت/ت األخرى، من شأ

هذه البلدان، من أجل االستفادة من اإلمكانيات اليت توفرها اآلليات املالية  املعلومات واالتصاالت يف
رنامج عمل تونس ب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية، على النحو املوضح يفالستخدام 
 املعلومات؛ بشأن جمتمع
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ملبادئ امسعى لتسهيل حتديد مواضع إلنرتنت يف مبواصلة حتسني أدوات االحتاد على شبكة ا 5
التوجيهية والتوصيات والتقارير التقنية وأفضل املمارسات وحاالت االستعمال اليت تعدها قطاعات 
االحتاد، وحتديد االسرتاتيجيات واآلليات الكفيلة بتيسري استعمال هذه األدوات بشكل استباقي ومتكني 

 باستعماهلا لتسريع عملية نقل املعرفة؛الدول األعضاء من املبادرة 

لس حول هذا املوضوع، 6  بتقدمي تقرير سنوي إىل ا

 جملس االحتاديكلف 
إبداء  التقارير املذكورة أعاله ويتخذ التدابري املناسبة اليت متّكن االحتاد من االستمرار يف بأن ينظر يف 1

 خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلوماتيتعلق بتنمية  اهتمامه الشديد وتعاونه النشيط فيما
 البلدان؛ هذه واالتصاالت يف

بأن خيصص هلذه الغاية اعتمادات حيصل عليها من الربنامج الطوعي اخلاص للتعاون التقين ومن  2
ذا الشأن بني مجيع  موارد االحتاد اخلاصة ومن أي مصادر متويل أخرى، وتشجيع الشراكات 

 املصلحة؛ أصحاب

 القادم، بع باستمرار تطور الوضع ويقدم تقريراً عن هذا املوضوع إىل مؤمتر املندوبني املفوضنيبأن يتا 3

يشجع أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر 
ا مبرحلة  انتقالية اقتصادا

 التصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومشاريعها اليتألنشطة اأولوية عالية على مواصلة إيالء 
تعزز التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة، واليت من بينها تلك األنشطة اليت متكن من حتسني ظروف 

ا مب التوصيلية الدولية، من خالل اعتماد أنشطة للتعاون التقين متّوهلا مصادر ثنائية أو متعددة األطراف،
 عموماً، لسكانينفع ا

 يدعو الدول األعضاء
البلدان اليت و إىل التعاون مع أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية 

ا مبرحلة انتقالية يف متعددة األطراف املشاريع والربامج اإلقليمية ودون اإلقليمية و ودعم تعزيز  متر اقتصادا
تحتية لالتصاالت البنية الوتكامل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ن أجل تطوير موالثنائية 

 حتسني ظروف التوصيلية الدولية ممكناً.مما جيعل 
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 )2018ديب،  يف املراَجع( 34القرار 
 االحتياجات الخاصةمساعدة البلدان ذات 

 اتصاالتها قطاعودعم هذه البلدان إلعادة بناء 

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 
 إذ يذكِّر

 ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق يف النبيلة احملددة والغايات باملبادئ واألهداف أ ) 
تمع املعتمد يفبادئ املإعالن  وكذلك يف اإلنسان  ؛املعلومات القمة العاملية 

 املستدامة؛ دعم حتقيق التنمية يف باجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة ب)
 االحتاد، من دستور 1 املادة املنصوص عليها يف االحتادبأهداف  ج)

 كذلكوإذ يذكِّر  
 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني؛2002 (مراكش، 127 بالقرار أ ) 

 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني؛2006 (أنطاليا، 160 بالقرار ب)
 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني؛2006 (أنطاليا، 161 بالقرار ج)
(املراَجع  51و) 2006 الدوحة، يفاملراَجع ( 26و) 2017(املراَجع يف بوينس آيرس،  25 بالقرارات )د 
 االتصاالت، ) للمؤمتر العاملي لتنمية2010املراَجع يف حيدر آباد، ( 57و )2010حيدر آباد،  يف

 يعرتفوإذ 
 غىن عنه لدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية ال عتمد عليها أمراتصاالت يُ  أنظمةأن وجود ب أ ) 

ات الكوارث الطبيعية أو الصراعمن اليت عانت  ،ذات االحتياجات اخلاصةالبلدان  سيما ال ،للبلدان
 احلروب؛ لداخلية أوا

يل قطاع املستقبل القريب، من تشغ يف وال الظروف احلالية يف ال بأن هذه البلدان لن تتمكن، ب)
ا تشغيًال فعّ  تمع الدويل سواء على أساس ثنائي أم من خالل  اًال مااتصاال مل حتصل على مساعدة ا

 الدولية، املنظمات
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 إذ يالحظو 

 34 ينفذ القرار اليت تنشدها قرارات األمم املتحدة مل تتحقق إال جزئياً، وبالتايل ملأن ظروف النظام واألمن 
 جزئياً، إال تنفيذاً ملؤمتر املندوبني املفوضني ) 2014 بوسان، (املراَجع يف

 يقرر

ا  ساعدة مب األمني العام ومدير مكتب تنمية االتصاالت،استمرار تفعيل اإلجراءات اخلاصة اليت يضطلع 
دف توفري  متخصصة من من مساعدة  يناسب ماقطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت، 
ا، إعادة بناء قطاع ملحق هذا القرار يف ذات االحتياجات اخلاصة املشار إليها يفودعم للبلدان   اتصاال

 يناشد الدول األعضاء

ت اخلاصة، سواء على أساس ثنائي لبلدان ذات االحتياجالميكن من مساعدة ودعم  ماأن تقدم كل 
 واملشار إليها أعاله، وبالتنسيق مع هذه األعمال االحتادإطار األعمال اخلاصة اليت ينفذها  يف أو
 األحوال، مجيع يف

 جملس االحتاديكلف 

يضعها  املالية اليتدود احل ضمن، أعاله الالزمة لألعمال املذكورة املالية أن خيصص االعتماداتب 1
 ؛األعمال تنفيذ هذه ملندوبني املفوضني ويشرع يفمؤمتر ا

بأن ينظر يف اختاذ ما يراه مناسبًا من قرارات ويتخذها بالفعل فيما يتعلق باالحتياجات من  2
املساعدة والدعم العاجلني للبلدان ذات االحتياجات اخلاصة غري املذكورة يف ملحق هذا القرار إلعادة 

 ا، حسب االقتضاء،بناء قطاع االتصاالت يف كل منه

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

 بإجراء تقييم لالحتياجات اخلاصة بكل بلد من تلك البلدان؛ 1

لومات ذلك من امليزانية الداخلية وصندوق تنمية تكنولوجيا املع بكفالة تعبئة موارد كافية، مبا يف 2
 املقرتحة، من أجل تنفيذ األعمال ،واالتصاالت
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 العاميكلف األمني 

ا قطاعات ب 1 عاله على حنو يضمن أ "يقرر"الثالثة طبقاً للفقرة  االحتادأن ينسق األنشطة اليت تقوم 
أن يعرض لصاحل البلدان ذات االحتياجات اخلاصة و  االحتادفيه أكرب فعالية ممكنة لألعمال اليت ينفذها 

 سنوياً؛ تقريراً عن هذا املوضوع جملس االحتادعلى 

 .لسا ومبوافقةبناًء على طلب البلدان املعنية عند اللزوم  ملحق هذا القرارث أن حيدّ ب 2
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 )2018ديب،  يف املراَجع( 34 ملحق القرار

 أفغانستان

نوات األربع الس طوالمن جراء احلرب اليت استمرت  للتدمري أفغانستان يف قطاع االتصاالت تعرض
 عناية كبرية وملّحة إلعادة بنائه من األساس.تاج إىل حياملاضية و  والعشرين

ملؤمتر املندوبني  )2018ديب،  يف املراَجع( 34 إطار القرار يف تقدمي املساعدة والدعم املناسبني، ويتعني
ا. إىل حكومة أفغانستان إلعادة بناء نظام املفوضني،  اتصاال

 رواندا وسيراليونو وليبيريا و بيسا-وإريتريا وإثيوبيا وغينيا وغينيا لشتي-بوروندي وتيمور

ملؤمتر املندوبني  )2018ديب،  يف املراَجع( 34 إطار القرار يف تقدمي املساعدة والدعم املناسبني يتعني
ا. إىل هذه البلدان إلعادة بناء شبكات املفوضني،  اتصاال

 الديمقراطيةجمهورية الكونغو 

ن جراء مجهورية الكونغو الدميقراطية لضرر كبري م يف تعرضت البنية التحتية األساسية لالتصاالت
 الزمان. الصراعات واحلروب اليت عاىن منها البلد ألكثر من عقد من

ذلك الفصل  يف وكجزء من إصالح قطاع االتصاالت الذي تضطلع به مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبا
ة االتصاالت األساسية  إىل جانب شبكبني الوظائف التشغيلية والتنظيمية، مت إنشاء هيئتني تنظيميتني

 لبنائها. اليت حتتاج إىل موارد مالية كافية

ملؤمتر املندوبني  )2018ديب،  يف املراَجع( 34 إطار القرار يف تقدمي املساعدة والدعم املناسبني، ويتعني
 يها.لد الدميقراطية إلعادة بناء شبكة االتصاالت األساسية، إىل مجهورية الكونغو املفوضني
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 لبنان

 بلد.ال هذا يف تعرضت مرافق االتصاالت اللبنانية لضرر كبري من جراء احلروب اليت جرت

ملؤمتر  )2018ديب،  يف املراَجع( 34 إطار القرار ، يفإىل لبنان تقدمي املساعدة والدعم املناسبني ويتعني
 اتي مساعدألى حيصل ع مل لبنانونظراً ألن ، إلعادة بناء شبكة االتصاالت لديه. املندوبني املفوضني

غية ب ملؤمتر املندوبني املفوضني )2018ديب،  يف املراَجع( 34 طار القرارإ دعمه يفمواصلة فيتعني مالية 
 .الالزمة على املساعدات املالية من أجل حصول لبنانالعمل مواصلة 

 جمهورية إفريقيا الوسطى

 السياسية-لعسكريةا لضرر كبري من جراء احلروبإفريقيا الوسطى مجهورية  يف تعرضت مرافق االتصاالت
ا من أجل  منولكن،  البلد.شهدها اليت  املعرتف به أن من الضروري توفري شبكة اتصاالت موثوق 

و نزاعات سيما تلك اليت عانت من كوارث طبيعية أ تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلدان، وال
 لتمكينها من حتقيق أهداف التنمية املستدامة. داخلية أو حروب،

يا الوسطى ستستفيد مجهورية إفريق ،ملؤمتر املندوبني املفوضني) 2018ديب،  يف املراَجع( 34 إطار القرار يفو 
ا وشبكتها الوطنية والدولية القائمة على األليإلعادة بناء شبكة  من مساعدة ودعم مناسبني اف اتصاال

 اني مواصلة دعمهفيتع ،مالية اتصل على أي مساعدحت ملمجهورية إفريقيا الوسطى ألن . ونظراً البصرية
 سبيل يفبغية مواصلة العمل  ملؤمتر املندوبني املفوضني) 2018ديب،  يف املراَجع( 34 إطار القرار يف

 الالزمة. على املساعدات املالية احصوهل

 الصومال

ن جراء حرب م االحتادية للتدمري الكامل الصومال مجهورية يف البنية التحتية لالتصاالت تعرضت
اع وسيادة القانون بقطاإلطار التنظيمي يلزم إعادة إرساء  مامن الزمان، كعقد استمرت لعقد ونصف 

 البالد. االتصاالت يف

 خالل فرتة طويلة من الزمن بسبب احلرب االحتادتستفد الصومال على حنو واٍف من مساعدات  ملو 
 .تسري العمل لعقدين ونصف عقد من الزمان حكومة البالد ولعدم وجود يف ةالدائر 
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ادات االعتم ، وباستعمالملؤمتر املندوبني املفوضني )2018ديب،  يف املراَجع( 34 إطار القرار يف ويتعني
املخصصة لربنامج مساعدة أقل البلدان منواً، إطالق مبادرة خاصة ترمي إىل تقدمي املساعدة والدعم إىل 
الصومال إلعادة بناء وحتديث البنية التحتية لالتصاالت لديها، وإعادة إنشاء وزارة اتصاالت جمهزة 

 تكنولوجيا املعلومات/االتجتهيزًا جيدًا وإنشاء املؤسسات ووضع السياسات اخلاصة باالتص
ات وبناء ، وإدارة الطيف الرتددي والتعريفترقيمذلك خطة  ا يفواالتصاالت، والتشريعات واللوائح، مب

 األخرى. ومجيع أشكال املساعدة الالزمةقدرات املوارد البشرية 

 السودانجنوب 

 من األرواح ودمرتعانت مجهورية جنوب السودان ألكثر من عقدين من حرب أهلية حصدت الكثري 
املمتلكات واملنشآت والبنية التحتية املوجودة املتهالكة. وبتحقق السالم، برزت جنوب السودان كبلد 
ذي سيادة ولكن بدون أي بنية حتتية لالتصاالت على اإلطالق وهذه البنية التحتية مطلوبة بشدة 

 الوقت الراهن من أجل تنمية شعبها. يف

 املراَجع( 34إطار القرار  الدعم املناسبني حلكومة مجهورية جنوب السودان يفويتعني تقدمي املساعدة و 
ا العامة وإطارها التنظملؤمتر املندوبني املفوضني )2018 ديب، يف ا وسياسا يمي ، إلعادة بناء نظام اتصاال

ا.  فضًال عن بناء قدرا

 اليمن

 34 ار القراراملساعدة والدعم على حنو مالئم، يف إطتتطلب البنية التحتية لالتصاالت يف مجهورية اليمن 
ا، من أجل إعادة بناء ملؤمتر املندوبني املفوضني )2018(املراَجع يف ديب،  ، التصاالتلاألساسية  شبكا

عمليات  وفريتوإصالح البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتنمية املوارد البشرية من خالل 
 ة املتخصصةنقص اخلرب االقتضاء، وإعارة خرباء ملعاجلة  ل األراضي اليمنية وخارجها، حسبالتدريب داخ

 بعض املناطق وتقدمي أشكال أخرى من الدعم واملساعدة. يف
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 )2018ديب،  يف املراَجع( 41القرار 

 والحسابات الخاصة بالمتأخراتالمتأخرات 

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يأخذ يف احلسبان
 ؛أعضائه من الحتادلإىل مؤمتر املندوبني املفوضني عن حالة املبالغ املستحقة  جملس االحتادتقرير  ) أ 

املندوبني املفوضني الذي يعرتف باحلاجة إىل زيادة  ) ملؤمتر2014(املراَجع يف بوسان،  152القرار  ب)
م، وينص على  معدل حتصيل املسامهات من أعضاء القطاعات واملنتسبني واحلد بشكل كبري من متأخرا

 أنه جيوز منح األمني العام املرونة يف التفاوض معهم على خطط السداد،

 وإذ يالحظ
أن تدفع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات مقدماً  من دستور االحتاد ينص على 168أن الرقم  ) أ 

 السنوية؛ حصص مسامهتها
 مستوى املتأخرات، ب)

 اعتباره يف وإذ يضع
من الدستور ينص على أن مجيع أعضاء االحتاد يتمتعون حبرية اختيار فئات املسامهة  160أن الرقم  أ ) 

ا يف  نفقات االحتاد؛ اليت يريدون املشاركة 
 ليم،سمستقر و  قائمة على أساس االحتادأن تبقى مالية  مجيع أعضاء االحتادأن من مصلحة  ب)

 وإذ يضع يف اعتباره كذلك
 ؛ون املرتاكمةجمموع الديهي الوسيلة الرئيسية خلفض أن إعادة هيكلة الديون  ) أ 

 اللتزامهمن حىت اآل ميتثلوا حسابات خاصة باملتأخرات مل أعضاء االحتاد الذين لديهمأن بعض  ب)
م إىل محاألمني العام واالتفاق معه على هذا اجلدول ومن مث ألغيت  بتقدمي جدول تسديد ديو  سابا

 هذه، اخلاصة
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 حيث

م محساب ألغيت هؤالء الذين ، وخصوصاً أعضاء االحتاد الذين لديهم متأخرات يف مدفوعا اخلاصة  ا
م العام جدول تسديد األمني يقدموا إىلباملتأخرات، على أن   اجلدول، واالتفاق معه على هذا متأخرا

 يؤكد

 بعد إبرام اتفاق مع األمني العام لتحديد جدول قرار عدم فتح أي حساب جديد خاص باملتأخرات، إال
يتجاوز عامًا واحدًا بعد استالم طلب فتح هذا احلساب  موعد ال خاص بتسديد الديون يف

 باملتأخرات، اخلاص

 يقرر

من الدستور، شريطة أن تكون الدول األعضاء  169 تؤخذ باحلسبان املبالغ املستحقة عند تطبيق الرقم أال
ااملعنية قد عرضت على األمني العام جداول تسديد  تتقيد  واتفقت معه على هذه اجلداول وأن متأخرا

يد الديون والشروط التقيد جبداول تسداإلخالل بالتزام  ا، وأن تقيداً دقيقاً باجلداول وبالشروط املرتبطة
ا يرتتب عليه إلغاء احلساب اخلاص  باملتأخرات، املرتبطة 

 جملس االحتاديكلف 

املتعلقة جبداول تسديد الديون، مبا  )C99/27 (الوثيقة اخلطوط التوجيهية بأن يعيد النظر يف 1
عشر سنوات  إىلو لبلدان املتقدمة حالة ا تصل إىل مخس سنوات يفميكن أن  اليت ذلك املدة القصوى يف
حالة  مخس سنوات يف وإىلحالة أقل البلدان منوًا  مخس عشرة سنة يف وإىلحالة البلدان النامية  يف

 القرار؛ عمل األمني العام لالحتاد بشأن تنفيذ هذايراقب أعضاء القطاعات واملنتسبني، وبأن 

 حاالت استثنائية: يف التدابري اإلضافية املالئمة التالية بأن ينظر يف 2

 480B والرقم االحتادمن دستور  165A ختفيض مؤقت لفئة املسامهة طبقًا ألحكام الرقم •
 اتفاقيته؛ من

ديد املتفق عليه جبدول التس املدينةاجلهات إلغاء الفائدة على املدفوعات املتأخرة، شريطة أن تلتزم  •
 املدفوعة؛ لتسوية املسامهات غري
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حىت ثالثني عامًا كحد أقصى لفائدة البلدان ذات االحتياجات ميتد  قدتسديد وضع جدول  •
 قصوى؛ال أو الصعوبات االقتصادية األهليةاخلاصة بسبب الكوارث الطبيعية أو النزاعات 

 التسديد، اية جدول شريطة أن يكون املبلغ اإلمجايل املستحق هو نفسه يف مبلغ الدفعاتتعديل  •

ها و/أو تأخري التسديد املتفق علي بشروطحاالت اإلخالل  بري اإلضافية الالزمة يفبأن يتخذ التدا 3
 جداول التسديد، لتتضمن على وجه اخلصوص تعليق دفع حصص املسامهة السنوية غري املدرجة يف

 االحتاد؛ أعمال يف االحتاد مشاركة أعضاء

 إىل مؤمتر املندوبني املفوضني عن تنفيذ هذا القرار، تقريراً  بأن يرفع 4

 األمني العام خيوِّل
ا وخصوصًا الدول اليت ألغيت حسابا الدول األعضاء املتأخرة يفمجيع أن يتفاوض مع  ا مدفوعا

م  اخلاصة باملتأخرات، ومع املتأخرين يف ، هليئات األكادمييةوا أعضاء القطاعات واملنتسبنيمن مدفوعا
م واالتفاق معهم على هذه اجلداول وفقب التسديد  "املبادئ التوجيهية جلداول شأن جداول تسديد ديو

لس، وأن يعرض على )C99/27 من أجل تسوية املتأخرات واحلسابات اخلاصة باملتأخرات" (الوثيقة  ا
أعاله   "جملس االحتاد "يكلفتنص عليه الفقرة  عند االقتضاء مقرتحات بشأن التدابري اإلضافية وفقاً ملا

لسكي يتخذ  روط حالة اإلخالل بالش سيما التدابري الواجب اختاذها يف يلزم من قرارات ال ما ا
 عليها، املتفق

 يكلف األمني العام
م أو الذين هلم حساب املتأخرين يف أعضاء االحتاد هذا القرار إىل علم يرفع أنب 1 ات خاصة مدفوعا

 ؛اصة باملتأخرات جرى إلغاؤهاات خباملتأخرات أو حساب

لسيرفع إىل بأن  2 املتعلقة باحلسابات  ديونتسوية ال يف احملرزتقريراً حول التدابري املتخذة والتقدم  ا
خالل إضافًة إىل حاالت اإل اخلاصة باملتأخرات أو احلسابات اخلاصة باملتأخرات اليت جرى إلغاؤها،

 ،عليها التسديد املتفق بشروط

 أعضاء االحتاد حيثّ 
لس  القرار. هذاتنفيذ  يف على مساعدة األمني العام وا

 



65 Res. 48  

 

 )2018ديب،  (املراَجع يف 48 القرار

 وتنميتها البشرية الموارد إدارة

 ،)2018ديب، ( لالتصاالت الدويللالحتاد  املفوضني املندوبني مؤمتر إن

 يقر إذ
، الذي ينص على أن االحتاد مطالب بتعيني املوظفني 1االحتاد الدويل لالتصاالت من دستور 154الرقم ب

 استناداً إىل أعلى مستويات الفعالية والكفاءة والنزاهة،

ر  وإذ يذكِّ
 االحتاد املساواة بني اجلنسني يفتعميم مبدأ ، بشأن هلذا املؤمتر )2018، ديب (املراَجع يف 70القرار ب ) أ 
، (ICT) تتكنولوجيا املعلومات واالتصاالاالتصاالت/من خالل  ترويج املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةو 

التوظيف و االحتاد إدارة  إعطاء أولوية عليا إلدماج سياسات املساواة بني اجلنسني يفالذي ينص على 
 وتسيري أعماله؛ فيه

) هلذا املؤمتر واحلاجة 2018، ديب يفاملراَجع ( 71 القرار املعروضة يفلالحتاد اتيجية باخلطة االسرت  ب)
 ؛املنشودة لتحقيق الغايات ومتفاننياملهارات من عالية موظفني ذوي مستويات إىل 

الذي يكلف األمني العام مبواصلة حتسني هلذا املؤمتر، ) 2018، ديب املراَجع يف( 151 بالقرار ج)
على  ،(RBB)على أساس النتائج امليزنة و  (RBM) على أساس النتائجباإلدارة املنهجيات املتعلقة 

 مستوى التخطيط والتنفيذ؛

ىل إالذي يشري إىل القيود يف املوارد بالنسبة هلذا املؤمتر، ) 2018(املراَجع يف ديب،  5املقرر ب د )
 ؛من أجل حتسني كفاءة أنشطة االحتاد اً وحيدد غايات وأهداف 2020-2023 لفرتةا

 
  

_______________ 
املقام األول، عند تعيني املوظفني وحتديد شروط عملهم، ضرورة حصول  يراعى يف 2من الدستور: " 154الرقم  1

االحتاد على خدمات أشخاص تتوفر فيهم أعلى مستويات الفعالية والكفاءة والنزاهة. وتوىل األمهية الواجبة 
 ممكنة." لضرورة أن يكون التعيني على أوسع قاعدة جغرافية
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طلب جملس الرؤساء التنفيذيني لألمم املتحدة إىل مجيع وكاالت األمم املتحدة املتخصصة إعداد ب ) ه
طاق اسرتاتيجيتها املتعلقة بالتكافؤ بني اجلنسني من أجل تنفيذ اسرتاتيجية التكافؤ بني اجلنسني على ن

 ،2017 مة األمم املتحدة اليت أطلقها األمني العام لألمم املتحدة يف سبتمربمنظو 

 يالحظ وإذ

 املدنية اخلدمة يف السلوك معايري ،ذلك يف مبا ،االحتاد موظفي تؤثر على اليت املختلفة 2السياسات )أ  
والنظام اإلداري ملوظفي  األساسي والنظام، (ICSC) الدولية املدنية اخلدمة جلنة وضعتها اليت الدولية
 األخالقيات؛ جمال االحتاد يف وسياسات االحتاد،

على ضرورة  تشدد 1996منذ عام جمموعة قرارات  (UNGA) اعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة ب)
 حتقيق التوازن بني اجلنسني على مستوى منظومة األمم املتحدة ككل؛

أن املساواة بني اجلنسني ليست جمرد حق أساسي من حقوق اإلنسان، بل هي شرط مسبق لتحقيق  )ج
حتقيق املساواة بني : (SDG)من أهداف التنمية املستدامة  5السالم والرخاء والتنمية املستدامة (اهلدف 

 )؛اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات

، 2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام  بعنوان املتحدةللجمعية العامة لألمم  70/1 القرار )د 
الذي يؤكد جمموعة من األهداف والغايات العاملية الشاملة والبعيدة املدى اليت تركز على كل الناس وتفضي 

 إىل التحول؛

دة أمور د ع، الذي يؤكتنمية املوارد البشريةللجمعية العامة لألمم املتحدة، بشأن  72/235القرار  ) ه
منها أن التغريات والتطورات التكنولوجية يتسع نطاقها بوترية سريعة وتؤثر على عامل العمل وأن من 
الضروري، يف هذا الصدد، أن جتاري تنمية املوارد البشرية تلك التطورات وأن تكون مدعومة باسرتاتيجيات 

 التعليم والتدريب؛فيما يتعلق مبستقبل العمل و استباقية واستثمارات وأطر معيارية ملعاجلة القضايا الناشئة 

  
_______________ 

 .وتدريب املوارد البشرية وتنميتها وغري ذلك املوظفني تعاقب طيطوخت التعاقدية السياسة قبيل من 2
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بشأن دور املرأة يف التنمية، الذي يذّكر بااللتزام  ،للجمعية العامة لألمم املتحدة 72/234القرار  ) و
 بتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات بوسائل منها حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛

أمهية  وخاصة بشأن ،) هلذا املؤمتر، بشأن تقوية احلضور اإلقليمي2018، ديب يفاملراَجع ( 25القرار  ز )
مع دوله األعضاء  االحتادنشر املعلومات املتعلقة بأنشطة  الدور الذي تضطلع به املكاتب اإلقليمية يف

اتب اإلقليمية املك إىل التقييم املتواصل للمتطلبات من املوظفني من أجل واحلاجة ،وأعضاء القطاعات
 املناطق؛ ومكاتب

، بالتعاون مع جملس بأن يقوماألمني العام لس االحتاد الذي يكلف  (2008) 1299القرار  ح)
 ؛(HRSP) موظفي االحتاد، بإعداد خطة اسرتاتيجية شاملة للموارد البشرية

 الفريق توصيات تنفيذللمجلس، بشأن  )2001، املعدَّل آخر مرة يف 1996( 1106القرار  ط)
وافز ، الذي يتناول القضايا املتعلقة مبدفوعات احلالبشرية املوارد بإدارة املعين الثالثي االستشاري

 املوظفني؛ وترقية

 العام األمني بني احلوار تعزيز بشأن) للمجلس، 2009، املعدَّل آخر مرة يف 2004( 517 املقرر ي)
 االحتاد؛ موظفي وجملس

 األخرى للمجلس اليت تتعلق باجلوانب املختلفة إلدارة املوارد البشرية؛املقررات والقرارات  ك)

على مستوى منظومة األمم املتحدة ككل بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  2.0عمل الخطة  )ل
(UN-SWAP)؛ 

النتهاك والألمم املتحدة بشأن التدابري اخلاصة للحماية من االستغالل  تقرير األمني العام )م 
 إطالقاً؛ اجلنسيني وسياسة عدم التسامح

التابعة لألمم  (JIU) التوصيات املتعلقة بإدارة املوارد البشرية الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة )ن
 ،2016املتحدة بشأن التنظيم واإلدارة يف االحتاد، الصادر يف عام 
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 وإذ يالحظ بقلق

فيما  مارساتاملو  ياساتسال استعراضالتابعة لألمم املتحدة بعنوان " املشرتكةنتائج تقرير وحدة التفتيش 
 ،باالحتاد فيما يتعلق" املتحدة األمم منظومة نظماتم يف املخالفات عن املبلغني خيص

 وإذ يرحب

وثيقة املتحدة (ال األمم يف اإلداري النموذج بتقرير األمني العام لألمم املتحدة بشأن تغيري ) أ 
A/72/492امللحقة به بعنوان "تغيري  2، واإلضافة )، خاصًة القسم املتعلق بتبسيط إدارة املوارد البشرية

 ؛النموذج اإلداري يف األمم املتحدة: تنفيذ هيكل إداري جديد لتحسني الفعالية وتعزي املساءلة"

 ملتحدة،ا األمم يف دارياإل النموذج تغيريبشأن  ،للجمعية العامة لألمم املتحدة 72/266Bبالقرار  )ب

 اعتباره يف يضع وإذ

حتقيق من أجل  واإلدارة الفّعالة هلذه املوارداالحتاد  املوارد البشرية يفالبالغة اليت تكتسيها  مهيةاأل أ ) 
 غاياته؛

وة عاملة مدربة جيداً قتطوير ينبغي أن تؤكد على أمهية االحتاد  أن اسرتاتيجيات املوارد البشرية يف ب)
 امليزانية؛ ، مع مراعاة قيوداملنصف، واحلفاظ عليها التوزيع اجلغرايف مراعاةمع 

ميكن من خالل  واملوظفني نتيجة تنمية املوارد البشرية إىل أقصى مااالحتاد الفائدة اليت تعود على  ج)
ذلك التدريب أثناء العمل وأنشطة التدريب وفقاً  خمتلف أنشطة تنمية املوارد البشرية، مبا يف

 التوظيف؛ ملستويات

 وحاجة وظفيه،م وعلىاالحتاد  على االتصاالت ميدان يف األنشطة تطور استمرار يرتكه الذي األثر ) د
 ؛املوظفني وتنمية التدريب خالل من التطور هذا مع للتكيف البشرية ومواردهاالحتاد 

 ؛ةاالسرتاتيجي وغاياتهاالحتاد  توجهات دعم يف وتنميتها البشرية املوارد إدارة أمهية ) ه
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 وتوظيف لوظائفا توزيع إعادة ذلك يف مبا االحتاد، الحتياجات مناسبة توظيف سياسة اتباع إىل احلاجة ) و
م بداية سواًء كانوا يف متخصصني موظفني  نظمات أخرى؛م الوظيفية أو كانت لديهم اخلربة يف حيا

 ؛االحتاد يف املعينني للموظفني املنصف اجلغرايف التوزيعحتقيق  إىل احلاجة ) ز

صاً فوقها، وخصو  احلاجة إىل تيسري توظيف املزيد من النساء يف الفئتني الفنية وما ح)
 العليا؛ املستويات يف

 لوظائف الشاغرةلزيد من النساء امل قدمتحىت يحاجة االحتاد إىل زيادة أنشطة التواصل االسرتاتيجية  ط)
 ؛3ن الناميةسيما من البلدا وال االحتاديف 

 يرتتب مما لها،وتشغي واالتصاالت املعلوماتتكنولوجيا و  االتصاالت تشهده الذي املستمر التقدم )ي
 ؛الكفاءة مستويات أعلى على متخصصني موظفني تعيني إىل احلاجة عليه

 تعزيز تعميم مبدأ املساواة بني اجلنسني واملساواة يف متثيل املرأة،أمهية  )ك

 يقرر

 هغاياتاد وقيمه و رسالة االحتمتوافقة باستمرار مع االحتاد  إدارة املوارد البشرية وتنميتها يفأن تكون  1
 املتحدة؛ النظام املوحد لألمممع وأنشطته و 

ا اليت الدولية املدنية اخلدمة جلنة توصيات تنفيذ االستمرار يف 2  املتحدة؛ لألمم لعامةا اجلمعية أقر

الل شغل الوظائف الشاغرة من خبملالية املتاحة، وبقدر اإلمكان عملياً، حدود املوارد ا ، يفالقيام 3
 احلاليني؛ زيادة تنقل املوظفني

 تشتد حيثما نياملوظف استخدام للتمكن من عملياً  ميكن ما بقدر بالتدريب الداخلي التنقل اقرتان 4
 إليهم؛ احلاجة

  
_______________ 

ا  3 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 املوظفني تقاعد مع تنشأ اليت االحتياجات لتغطية ،عملياً  اإلمكان بقدر الداخلي التنقل تطبيق 5
اء بدون التوظيف مستويات ختفيض أجل من وذلك ،االحتاد يف اخلدمة تركهم أو  ؛ودالعق إ

فوقها على أساس  الفئتني الفنية وما ، أن يستمر توظيف املوظفني يفأعاله "إذ يقر"لفقرة وفقًا  6
أجل التوظيف اخلارجي على أوسع نطاق ممكن وأن دويل، وأن جيري اإلعالن عن الوظائف احملددة من 

 ومن خالل املكاتباالحتاد  ترسل إعالنات الوظائف الشاغرة إىل مجيع إدارات الدول األعضاء يف
 اليني؛احل توفري فرص الرتقية املعقولة للموظفني اإلقليمية؛ وجيب مع ذلك االستمرار يف

 موظفي مالك يف ضعيفاً  متثيالً  املمثلة العامل طقمنا من املتقدمني للمرشحني األفضلية تكون أن 7
 بني من تياراالخ يتعني وعندما الدويل التوظيف طريق عن الشاغرة الوظائف ملء يكون عندما ،االحتاد
 والرجال النساء من نياملوظف بني التوازن مراعاة مع ،للوظيفة املطلوبة املؤهالت فيهم تتوافر مرشحني عدة

 النظام املوحد لألمم املتحدة؛ اإللزامي يف

 الرتبة األدىن مباشرة، عندما يكون ملء الوظائف الشاغرة عن طريق التوظيف أنه جيوز التوظيف يف 8
يتقدم أي مرشح تستوىف فيه مجيع املؤهالت املطلوبة، على أن يكون مفهومًا أن املرشح  مل الدويل، إذا

 الرتبة وط معينة قبل إعطائه مسؤوليات هذا املنصب كاملة وترقيته إىلاملعين سيتعني عليه استيفاء شر 
 ؛املنصب احملددة أصًال هلذا

 تقييم آثار القرارات املتخذة مبوجب هذا القرار لضمان أن حيقق القرار النتائج املتوقعة منه، 9

 العام األمني يكلف

الحتاد ابأن ينفذ أفضل السياسات واملمارسات املتعلقة باملوارد البشرية لضمان أن حيقق  1
ليت وضعها ااسرتاتيجية التكافؤ بني اجلنسني على نطاق منظومة األمم املتحدة  مراعاة مع اإلدارية، أهدافه

 ؛لقرارا ذا األول امللحق يف املذكورة األموراألمني العام لألمم املتحدة، فضًال عن 
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خطة اسرتاتيجية ذ تنفيبإعداد و  ، مبساعدة جلنة التنسيق وبالتعاون مع املكاتب اإلقليمية،يقوم أنب 2
تدوم أربع سنوات، تتواءم مع اخلطتني االسرتاتيجية واملالية لالحتاد، وتتضمن معايري  (HRSP) للموارد البشرية

 وموظفيه؛ بغية تلبية احتياجات االحتاد وأعضائهمرجعية 

وزيع اجلغرايف ترمي إىل تيسري التاليت توظيف السياسات وإجراءات  يقوم بتحسني وتنفيذ أنب 3
ذا القرار)املعينني (انظر امللحق  املنصف ومتثيل اجلنسني بني املوظفني  ؛الثاين 

م بداية يف متخصصني موظفني يوظف أنب 4  ذلك كان كلما  P.2/P.1 املستوى يف الوظيفية حيا
 من وظفنيامل بني والتوازن اجلغرايف التوزيع مراعاة مع املتاحة، املالية املوارد حدود ويف مناسباً 
 والرجال؛ النساء

 استناداً  ،االحتاد يف املتخصصة املهنية الكفاءات لتعزيز املوظفني تدريب مواصلة بغية يقوم، أنب 5
 املديرين من كلل تدرييب برنامج تنفيذ كيفية  بدراسة االقتضاء، حسب املوظفني، مع مشاورات إىل

لس إىل كذل عن تقريراً  يقدم وأن بأكمله،االحتاد  يف املتاحة املالية املوارد حدود يف وموظفيهم  ؛ا

لستقدمي تقاريره السنوية إىل  أن يستمر يفب 6 ، ية للموارد البشريةاخلطة االسرتاتيج تنفيذحول  ا
لسوأن يقدم إىل  العالقات بني اإلدارة واملوظفني،مبا يف ذلك املسائل ذات الصلة ب إلكرتونيًا إن  ،ا

ة عمالً ، وعن التدابري األخرى املتخذباخلطة االسرتاتيجية للموارد البشرية أمكن، إحصاءات تتعلق
 ؛القرار ذا

 للحماية خلاصةا بأن يقوم، على النحو املطلوب يف تقرير األمني العام لألمم املتحدة بشأن التدابري 7
 اجلنسيني، بتقدمي تقرير عن التقدم احملرز فيما يتعلق مبكافحة االستغالل واالنتهاك االستغالل من

لس وموافاته باملستجدات، حسب االقتضاء؛ واالنتهاك  والتحرش اجلنسي يف مكان العمل إىل ا

فيما  مارساتاملو  سياساتلا استعراضأن ينظر يف نتائج تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بعنوان " 8
يقدم تقريرًا إىل باالحتاد، و  فيما يتعلق" املتحدة األمم منظومة نظماتم يف املخالفات عن املبلغني خيص

لس بشأن التدابري املتخذة،  ا

 

  



 Res. 48 72 

 

 جملس االحتاد يكلف

من  2 للفقرة قاً املعدة وفبأن ينظر يف اخلطة االسرتاتيجية للموارد البشرية املمتدة ألربع سنوات  1
خلطة االسرتاتيجية للموارد ا ينظر يف التقارير السنوية املتعلقة بتنفيذو ، ويوافق عليها ""يكلف األمني العام

 ؛الالزمة بشأن التدابري القرارالبشرية وتنفيذ هذا القرار، ويتخذ 

ة املوارد البشرية وتنميتها بإدار بأن يكفل توفري املوارد البشرية واملالية الالزمة ملعاجلة املسائل املتعلقة  2
 حدود امليزانية املعتمدة؛ ظهورها، وذلك يف فوراالحتاد  يف

بأن خيصص املوارد املناسبة للتدريب أثناء العمل وفقًا لربنامج حمدد على أن متثل هذه املوارد  3
ات املائة من امليزانية احملددة للنفق يف 3 ميكن عمليًا نسبة مستهدفة قدرها بقدر ما
 باملوظفني؛ اخلاصة

 املوجودة داملوار  حدود يف يعتمد وأن االهتمام، من ممكن قدر بأكرب التوظيف مسألة يتابع أنب 4
 من لكايفا العدد جذب بغية التدابري من ضرورياً  يراه ما املتحدة، لألمم املوحد النظام مع شياً اومت

 )وو )جو )ب الفقرات خاصة بصورة احلسبان يف يأخذ أن علىاالحتاد  وظائف إىل املؤهلني املرشحني
 .أعاله "اعتباره يف يضع وإذ" من
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 )2018ديب،  املراَجع يف( 48 بالقرار 1امللحق 

 المجلس إلى المقدم التقرير يتناولها أن ينبغي أمور
 اإلقليمية المكاتب موظفو فيهم بمن ،الموظفين مسائل بشأن

 التوظيفمسائل و  ،طقاالمن ومكاتب

 ووظائفهم املوظفني ومهام االسرتاتيجيةاالحتاد  أولويات بني االتساق -
 وترقيتهم للموظفني الوظيفي املسار سياسة -
 سياسة العقود -
 املتحدة لألمم املوحد النظام توصيات/بسياسات دالتقيّ  -
 استعمال أفضل املمارسات -
 عمليات التوظيف واالنفتاح –
 الداخلي والتوظيف اخلارجي التوظيف بني التوازن -
 ذلك خدمات ومرافق للموظفني ذوي اإلعاقة توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف -
اء برامج -  املبكر والتقاعد الطوعي اخلدمة إ
 ختطيط تعاقب املوظفني -
 الوظائف قصرية األجل -
ضمان كفاءة "ل املصممةاخلصائص العامة لتنفيذ خطة لتنمية املوارد البشرية توضح نتائج العمل  -

 جع على العمل"وتش وبيئة عمل آمنة ومأمونة ،وفعالية استخدام املوارد البشرية واملالية والرأمسالية

 ذلك جتزئة خطة التنمية إىل بنود حمددة النفقات اإلمجالية لتنمية املوظفني مبا يف -
دف دراسة مجياملتحدة لألمم املوحد النظامحتليل اتساق حزمة تعويضات االحتاد مع  - ع عناصر ، 

تعويضات املوظفني مع العناصر األخرى للموارد البشرية، وذلك اللتماس سبل ختفيف العبء 
 الواقع على امليزانية
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 البشرية املتعلقة باملوارد املقدمة اخلدمات حتسني -
 تقييم أداء املوظفني وتقارير التقييم -
 مكاتب املناطقاملكاتب اإلقليمية و  املوظفون يف -
 اخلدمة (بدون انقطاع املهام) أثناء التدريب -
 التدريب اخلارجي (مع انقطاع املهام) -
 اجلغرايف التمثيل -
 التوازن بني اجلنسني -
 تصنيف املوظفني حبسب العمر -
 احلماية االجتماعية للموظفني -
 العمل شروط مرونة -
 واملوظفني اإلدارة بني العالقة -
 العمل مكان يف التنوع -
 استعمال األدوات احلديثة لإلدارة -
 الوظيفي األمانضمان  -
 الروح املعنوية لدى املوظفني والتدابري لتحسينها -
املنظمة  بشأن اجلوانب املختلفة للعمل والعالقات يف املوظفني مجيع نظر وجهات التعبري عن -

 مع البياناتباستخدام االستطالعات واالستبيانات (حسب االقتضاء) جل
االستنتاجات واملقرتحات القائمة على حتديد وحتليل مواطن القوة ومواطن الضعف (املخاطر) فيما  -

اإلداري  االحتاد والتعديالت املقرتح إدخاهلا على النظام األساسي والنظام يتعلق بتنمية املوظفني يف
 للموظفني

 ذا القرار 2 امللحق و املوضح يفالتدابري املتعلقة بتيسري توظيف النساء، على النح -
 تقييم آثار تنفيذ هذا القرار. -
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 )2018 ديب، يفاملراَجع ( 48 بالقرار 2 امللحق

 االتحاد في النساء توظيف تيسير

ينبغي لالحتاد أن يقوم بالرتويج على أكرب نطاق ممكن إلعالنات الوظائف الشاغرة من أجل  1
 التوظيف.تشجيع النساء على تقدمي طلبات 

 االحتاد على تقدمي ترشيح نساء. يف األعضاء الدول ُتشجَّع 2

ن. 3  ينبغي إلعالنات الوظائف الشاغرة أن تشجع النساء على تقدمي طلبا

دفة للنساء، االحتاد حرصاً على أن تصل النسبة املسته ينبغي تعديل إجراءات التوظيف املتبعة يف 4
 على األقل من جمموع املرتشحني املنتقلني إىل املرحلة التالية. 50%كل مرحلة من مراحل الفرز و يف

يف مستويات الرتب اليت ال تتحقق فيها أهداف التوازن بني اجلنسني، يتعني على املدير املسؤول  5
عن التعيني إعداد مذكرة تربر اقرتاح مرشح ال يساعد اختياره على حتسني متثيل اجلنسني يف االحتاد، مع 

 يع اجلغرايف يف االعتبار أيضاً.أخذ التوز 

يئة الظروف املناسبة لتقدمي تدريب متقدم للنساء وتطوير مسارهن الوظيفي يف 6 مكان  ينبغي 
 العمل. العمل وخارج مكان
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 )2018ديب،  يف عاملراجَ ( 64 القرار

 تكنولوجيا/االتصاالت مرافق إلى تمييزي غير أساس على النفاذ
 ذلك بما في ،وتطبيقاتها وخدماتها الحديثة واالتصاالت المعلومات
 واالجتماعات اإللكترونية ،التكنولوجيا ونقل التطبيقية البحوث

 متفق عليها شروط أساس على

 ،)2018ديب، ( لالتصاالت الدويل لالحتاد املفوضني املندوبني مؤمتر إن

 يذكِّر إذ

 األخص وعلى ،(2005) وتونس (2003) جنيف يف مبرحلتيها املعلومات تمع العاملية القمة بنتائج ) أ 
 بشأن تونس عمل برنامج من 107و 90 وبالفقرتني تونس، التزام من 19و 18و 15 الفقرات
 املعلومات؛ جمتمع

 املفوضني؛ املندوبني ملؤمتر) 2010غواداالخارا،  يف عاملراجَ ( 64 بالقرار )ب

) 2010 آباد، حيدر يف املراَجع( 15 القرار وخاصةً  ،(WTDC) االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر بنتائج )ج
 على النفاذ بشأن) 2010 آباد، حيدر يف املراَجع( 20 القرارو  ،التكنولوجيا ونقل التطبيقي البحث بشأن
ا احلديثة (ICT) املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت مرافق إىل متييزي غري أساس  من ا يتصل وما وخدما

 ؛الرقمية الفجوة سد بشأن) 2014ديب،  يف املراَجع( 37 القرارو  ،تطبيقات

تمع املعلومات نتائج احلدث الرفيع املستوىب ) د ) 2014 (جنيف، (WSIS+10) للقمة العاملية 
الدراية والتكنولوجيا والنفاذ على أساس غري متييزي من خالل االضطالع سيما تلك املتعلقة بنقل  ال

ذا الصدد  ؛باألنشطة الالزمة 

 الحتاداتعزيز قدرات بشأن ، ملؤمتر املندوبني املفوضني) 2014بوسان،  املراجع يف( 167بالقرار  ) ه
أعمال  يف يتعلق باالجتماعات اإللكرتونية والوسائل الالزمة إلحراز التقدم الدويل لالتصاالت فيما

 ؛للجميع على أن هناك حاجة إلجراءات تضمن املشاركة العادلة واملنصفةيؤكد والذي  االحتاد
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 ،ملؤمتر املندوبني املفوضني) 2014بوسان،  يف عاملراجَ ( 71بالقرار  ) و
 االعتبار يف يأخذ وإذ

 السياسي تقدمال حتقيق يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت تكتسيها اليت األمهية ) أ 
 ؛والثقايف واالجتماعي واالقتصادي

ملستوى البيان الصادر عن احلدث الرفيع ا التحديات الواردة يفالفصول اليت تتناول الديباجة و  )ب
(WSIS+10) )،منه، 8 الفقرةو  4 الفقرة)، وخاصة 2014 جنيف 
 أيضاً  االعتبار يف يأخذ وإذ

 كنولوجيات/االتصاالت بتنمية النهوض يف جوهرياً  دوراً  يؤدي لالتصاالت الدويل االحتاد أن ) أ 
ا واالتصاالت املعلومات  العمل خبطوط لقيتع مافي األخص وعلى ،االحتاد والية ضمن عاملياً، وتطبيقا

 العمل خطوط بقية تنفيذ يف مشاركته إىل باإلضافة تونس، عمل برنامج من 6وجيم 5وجيم 2جيم
 تونس؛ عمل برنامج من 8وجيم 7جيم العمل خطا وخصوصاً 

 كنولوجيات/االتصاالت مرافق تنمية تأمني إىل اهلادفة اجلهود الغرض هلذا ينسق، االحتاد أن )ب
 احلديثة صاالتاالتخدمات  وإىل املرافق هذه إىل بالنفاذ تسمح متسقة بطريقة واالتصاالت املعلومات

او   متييزي؛ غري أساس على تطبيقا
 الرقمية، الفجوة سد على يساعد النفاذ هذا أن )ج

 كذلك  االعتبار يف يأخذ وإذ
 تنمية أجل من العاملي املستوى على اسرتاتيجية حتدد اليت املسائل بشأن مقرتحات إعداد ضرورة

ا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت  املوارد تعبئة تسهيلو  االحتاد،نطاق والية  يف ،وتطبيقا
 اهلدف، هذا لتحقيق الضرورية

 وإذ يؤكد
ة من خالل حتقق منافع كثري سوف  االحتاداجتماعات  للدول األعضاء يفأن املشاركة العادلة واملنصفة 

 واجتماعاته، االحتادأعمال  تيسري وتوسيع نطاق املشاركة يف
 يالحظ وإذ

ا  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/مرافق االتصاالت أن ) أ  اوخدما  إعداد يتميثة احلد وتطبيقا
؛االحتاد يف االتصاالت تقييس وقطاع الراديوية االتصاالت قطاع توصيات على بناءً  معظمها
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 اجلهود ةمثر  هي االتصاالت وتقييس الراديوية االتصاالت قطاعي عن الصادرة التوصيات أن )ب
ا االحتاد داخل التقييس عملية يف املشاركني مجيع يبذهلا اليت اجلماعية  األعضاء بني اآلراء توافقب تعتمد وأ

 ؛االحتاد يف

ا االتواالتص املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت مرافق إىل النفاذ على املفروضة احلدود أن )ج  وخدما
ا  إىل استناداً  حتديدها ميت واليت الوطين املستوى على االتصاالت تنمية عليها تتوقف اليت وتطبيقا
 املتسقة التنمية مامأ عائقاً  متثل االتصاالت، وتقييس الراديوية االتصاالت قطاعي عن الصادرة التوصيات
 عاملياً؛ وتوافقها لالتصاالت

 التكنولوجيا؛ ونقل التطبيقي بالبحث املتعلق) 2010 آباد، حيدر يف عاملراجَ ( 15 القرار ) د

 قمراف إىل متييزي غري أساس على بالنفاذ املتعلق) 2010 آباد، حيدر يف عاملراجَ ( 20 القرار )ه 
ا احلديثة املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت  يقات؛تطب من ا يتصل وما واالتصاالت وخدما

 املؤمتر، هلذا) 2014 ،بوسان يف عاملراجَ ( 71 بالقرار امللحقة لالحتاد االسرتاتيجية اخلطة ) و

 يدرك وإذ

 املشاركة بلدانال مجيع بوسع كان  إذا الإ حتقيقه يستحيل االتصاالت لشبكات الكامل االتساق أن أ ) 
 اجلديدة صاالتاالت تكنولوجيات إىل متييزي غري أساس على النفاذ استثناء، أي دون ،االحتاد عمل يف

ا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت ومرافق ، مبا تطبيقات نم ا يتصل وما احلديثة وخدما
 عدم مع متبادل، اسأس على عليها متفق لشروط طبقاً  التكنولوجيا، ونقل التطبيقية البحوث ذلك يف

 ؛األخرى الدولية املنظمات صالحيات إطار يف الدولية وااللتزامات الوطنية باللوائح املساس

 احلاجة إىل ضمان نفاذ الدول األعضاء إىل خدمات االتصاالت الدولية ينبغي تأكيدها جمدداً؛ أن ب)

 ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت،2012ديب،  يف عاملراجَ ( 69القرار  ج)
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 يقرر
 إىل ييزيمت غري أساس على النفاذ تلبية احلاجة إىل ضمان يف االحتاد، والية ضمن االستمرار، 1

ا ومرافقها املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت  البحوث ذلك ، مبا يفتطبيقات من ا يتصل وما وخدما
 االتصاالت قطاعي صياتلتو  وفقاً  أقيمت واليت ،عليها متفق لشروط طبقاً  التكنولوجيا، ونقل التطبيقية
 االتصاالت؛ وتقييس الراديوية

 املعلومات لوجياوتكنو  االتصاالت إىل متييزي غري أساس على النفاذ تسهيل لالحتاد ينبغي أنه 2
ا ومرافقها ا وخدما  يويةالراد االتصاالت قطاعي لتوصيات وفقاً  أقيمت واليت وتطبيقا
 االتصاالت؛ وتقييس

 النفاذ مسألة صوصخب ممكن قدر بأكرب االحتاد يف األعضاء بني التعاون تشجيع لالحتاد ينبغي أنه 3
ا ومرافقها املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت إىل متييزي غري أساس على ا،وتطب وخدما  أقيمت واليت يقا
 طلبات ىلإ االستجابة أجل من االتصاالت، وتقييس الراديوية االتصاالت قطاعي لتوصيات وفقاً 

ا احلديثة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت خدمات على للحصول املستخدم  ،وتطبيقا

 الثالثة املكاتب يريمديكلف 
 أهدافه، وحتقيق القرار هذا بتنفيذ اختصاصاته حسب بأن يقوم كل منهم

 األعضاء الدول يدعو
ا أن تعيق 1  التام نفاذال نياً تق إىل االمتناع عن اختاذ أي تدابري من جانب واحد و/أو متييزية من شأ
تمع  االحتادمن دستور  1متاشياً مع روح املادة  ،دولة عضو أخرى إىل اإلنرتنتل ومبادئ القمة العاملية 

 ؛(WSIS) املعلومات
 دماتاخلاملعلومات واالتصاالت ومزّودي تكنولوجيا /االتصاالت أجهزة مصّنعي مساعدة إىل 2

ا اوخدما واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت مرافقلضمان أن تكون  والتطبيقات  وتطبيقا
متاحة  التصاالتا تقييس وقطاع الراديوية االتصاالت قطاع عن الصادرة للتوصيات وفقاً  أقيمت اليت

مع مراعاة، حيثما  ،التكنولوجيا ونقل التطبيقية البحوث عمليات تسهيلو  ،عمومًا للجميع دون متييز
تمع املعلومات   (WSIS+10)يقتضي األمر، نتائج احلدث الرفيع املستوى للقمة العاملية 

 )؛2014 (جنيف،
 القرار، هذا فيذلتن بينها مافياستكشاف سبل ووسائل حتقيق مزيد من التعاون والتنسيق  إىل 3
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 يكلف األمني العام، بالتعاون مع مديري املكاتب الثالثة

حتديد تلك و املتاحة على اخلط املتصلة بأنشطة االحتاد بإعداد ونشر قائمة باخلدمات والتطبيقات  1
 االحتاد؛ يف الواردة من الدول األعضاءاملعلومات ميكن النفاذ إليها بناًء على  ال اليت

ضمان للتشجيع املشاركة الواسعة كلما أمكن ذلك عملياً، املناسبة واخلطوات اختاذ التدابري ب 2
 االحتاد املتاحة على اخلط؛خدمات وتطبيقات  جلميع األعضاء يفاملشاركة العادلة واملنصفة 

يع أعضاء لتشجيع نفاذ مج التدابري الالزمةالختاذ  بالتعاون والتنسيق مع املنظمات ذات الصلة 3
 االحتاد إىل خدمات ومواد االحتاد املتاحة على اخلط؛

 برفع تقرير إىل جملس االحتاد بشأن تنفيذ هذا القرار، 4

 كذلك  العام األمنييكلف 

 الدويل تمعا يطلع حىت املتحدة لألمم العام األمني إىلذلك توصياته  مبا يف القرار هذا نص بإحالة
 على بالنفاذ تعلقي مافي املتحدة، لألمم متخصصة وكالة بصفته لالتصاالت، الدويل االحتاد موقف على

 تكنولوجيا/االتصاالت ومرافق اجلديدة واملعلومات االتصاالت تكنولوجيات إىل متييزي غري أساس
ا واالتصاالت املعلومات  بصفتها الحتاد،انطاق والية  يف ،تطبيقات من ا يتصل وما احلديثة وخدما

بني الدول  تكنولوجيا فيماونقل الالتطبيقية يتعلق بالبحوث  وفيما العاملي، التكنولوجي للتقدم هاماً  عامالً 
 قمية.الر  مساعداً على سّد الفجوة ذلك عامالً باعتبار متفق عليها، على أساس شروط  ،األعضاء
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 )2018ع يف ديب، املراجَ ( 66لقرار ا

 ومنشوراته االتحادثائق و 

 )،2018الدويل لالتصاالت (ديب،  لالحتادن مؤمتر املندوبني املفوضني إ

 إذ يضع يف اعتباره

 الدويل لالتصاالت؛ االحتادمن اتفاقية  484 الرقم أ ) 

احلاجة إىل تسويق وثائق االحتاد ومنشوراته وتوزيعها بصورة فّعالة لتشجيع زيادة استخدام توصيات  )ب
 األخرى؛ االحتاد ومنشوراته

 تطور معاجلة املعلومات وإرساهلا إلكرتونياً؛ )ج

 التطور املستمر يف تكنولوجيات النشر وأساليب التوزيع اجلديدة؛ ) د

 فائدة التعاون مع اهليئات اليت تعمل على وضع املعايري ذات الصلة؛ ه )

ا  ) و  يتعلق مبنشوراته؛ فيما االحتاداألمهية املتواصلة حلقوق النشر اليت يتمتع 

 احلاجة إىل حتصيل إيرادات من بيع املنشورات؛ ) ز

 ؛احلاجة إىل تنفيذ عملية تقييس سريعة وفعالة على الصعيد العاملي )ح

 ياسات حتديد األسعار اليت تتبعها هيئات التقييس املختصة األخرى؛س )ط

 ،أمهية اعتماد أنساق للوثائق تقوم على معايري مفتوحة لتسهيل النفاذ إىل املعلومات ي)

 إذ يضع يف اعتباره كذلكو 

ل مجيع ماألساسية هو تعميم فوائد تكنولوجيات االتصاالت اجلديدة لتش االحتادأن أحد أهداف  ) أ 
 سكان العامل؛
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احلاجة إىل تأمني سياسة متناسقة للتمويل وحتديد األسعار تعكس تكاليف اإلنتاج والتسويق  )ب
يف ذلك إعداد منتجات جديدة واستعمال طرائق/قنوات  والتوزيع مع تأمني استمرارية املنشورات، مبا

 حديثة؛ توزيع

 ، برعاية(IGF) نتدى إدارة اإلنرتنتمل (DCAD) الدينامي بشأن النفاذ واإلعاقة نشاط التحالف ج)
 (ITU-T)باالحتاد  الشراكة بني قطاع تقييس االتصاالتو (TSB) مدير مكتب تقييس االتصاالت

تمع ع ستفيد منها مجيتاليت الدينامي بشأن النفاذ واإلعاقة ألغراض تعظيم املنافع  والتحالف قطاعات ا
 ،اإلنرتنت من خاللاملتوفرة عاملي نتيجة لالتصاالت اإللكرتونية واملعلومات ال

 يقرر

ب أن تكون ، جياالحتادأن الوثائق اليت يكون اهلدف منها هو تسهيل اإلسراع يف إعداد توصيات  1
إلكرتونية ومفتوحة ميكن أن يصل إليها أي عضو من الدول األعضاء وأعضاء  أنساق متوفرة أيضًا يف

 واملنتسبني؛ القطاعات

يار مفتوح بيانات تستند إىل معمفتوحة خمتلفة، أي أنساق ملفات الوثائق يف أنساق  تُنشرأن  2
واملوثقة  ريوحتدثها إحدى هيئات وضع املعاي وتؤكدهايطورها جمتمع مفتوح، من املعايري اليت  أساسي

 واملتاحة للجمهور؛بشكل كامل 

اين، فإن منشورات  3 يف ذلك مجيع  مبا االحتادأنه على الرغم من أهداف إتاحة النفاذ اإللكرتوين ا
، جيب كذلك أن تكون متوفرة عند اللزوم حبيث ميكن أن يصل إليها أي االحتادتوصيات قطاعات 

سخ ن املنتسبني واجلمهور بصورة عامة، وذلك بإتاحتها يفعضو من الدول األعضاء وأعضاء القطاعات و 
قابل أي منشورات مبالغ مناسبة م االحتادإلكرتونية من خالل بيعها أو توزيعها إلكرتونياً، على أن حيّصل 

 املطلوبة؛ أو جمموعة من املنشورات

بأي شكل كان، يقتضي أن يكون  االحتادأن طلب احلصول على أي منشورات صادرة عن  4
ا   الحتاداالشخص الذي حيصل على هذه املنشورات أو يشرتيها ملزماً مبراعاة حقوق النشر اليت يتمتع 

 املنشورات؛ واملنصوص عليها يف هذه
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 الحتاداواليت ُحيصل عليها من  االحتادأن أي منشورات تتضمن توصيات صادرة عن أحد قطاعات  5
ميكن أن تستعملها اهليئة اليت حصلت عليها أو أن يستعملها املشرتي يف استعماالت بأي شكل كان، 

أو  أو غريه من هيئات االحتادمنها، على وجه اخلصوص، االستعماالت اليت تؤدي إىل تقدم أعمال 
دف إىل اإلعداد ملنتج ت احمافل التقييس املختصة يف جمال وضع املعايري ذات الصلة، أو توفري إرشادات 

 اخلدمات؛ أو خدمات وتنفيذها، أو إلكمال الوثائق املتعلقة مبثل هذه املنتجات أو

  ، حبيث يكون على كل شخص أواالحتادسبق حبقوق النشر العائدة إىل  ميس أي شيء مما أال 6
، كلها أو أجزاء منها، بقصد بيعها من جديد أن االحتادنقل منشورات  استنساخ أو كيان يرغب يف

ذا حيصل على  الشأن؛ موافقة خاصة 

وضع سياسة تسعري من شقني حبيث تدفع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبون السعر  7
 ،1السوق" يدفع اآلخرون، أي غري األعضاء، "سعر القائم على أساس اسرتداد التكاليف، فيما

 يكلف األمني العام

 القرار؛ن يتخذ التدابري الالزمة لتسهيل تطبيق هذا أب 1

 املالية، االسرتاتيجيات واآلليات اليت تسمح جلميع الدول األعضاء االحتادن ينفذ، ضمن قيود أب 2
 الحتاداوأعضاء القطاعات واملنتسبني باحلصول على الوسائل الالزمة واستخدامها للوصول إىل وثائق 

 اإللكرتوين؛ ومنشوراته بشكلها

عها على أسعاراً معقولة لتشجيع توزي االحتاداع منشورات أن حيرص على أن تكون أسعار مجيع أنو ب 3
 واسع؛ نطاق

يتيح هلذه  ، مباحتاداالللقطاعات الثالثة يف التابعة ن يسعى إىل التشاور مع األفرقة االستشارية أب 4
 وحتديثها؛ إعداد السياسات املتبعة بشأن الوثائق واملنشورات األفرقة أن تساعد يف

 ،االحتادسنوياً إىل جملس أن يرفع تقريراً ب 5
  

_______________ 
بدون أن  ويوضع لتعظيم اإليرادات تعريف "سعر السوق": هو السعر الذي حتدده شعبة املبيعات والتسويق 1

 البيع. يكون سعراً مرتفعاً لدرجة تثبط
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 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

ن يعطي األولوية لتنفيذ اسرتاتيجيات وآليات تؤدي إىل تشجيع وتسهيل فعالية استعمال البلدان أب
 والبلدان لساحليةا غري النامية والبلدان النامية الصغرية اجلزرية الدولسيما أقل البلدان منوًا و  النامية، ال

ا متر اليت وأن يفعل  ،بكة العامليةاملوجودة فعالً على الش، لوثائق االحتاد ومنشوراته انتقالية مبرحلة اقتصادا
 االتصاالت. ذلك بتنسيق وثيق مع مدير مكتب االتصاالت الراديوية ومدير مكتب تقييس
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 )2018ديب،  (املراَجع يف 70القرار 

 نترويج المساواة بين الجنسيو  تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين في االتحاد
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/االتصاالتمن خالل  وتمكين المرأة

 )،2018ديب، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (

 إذ يذكِّر

من أهداف التنمية املستدامة  5، واهلدف (UNGA)للجمعية العامة لألمم املتحدة  70/1بالقرار  أ ) 
(SDG) حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات"؛ املتمثل يف" 

املؤمتر العاملي لتنمية  يف (ITU-D)باالحتاد  باملبادرة اليت اختذها قطاع تنمية االتصاالت )ب
) الذي أحيل إىل مؤمتر 1998 (فاليتا، 7 ) اليت أدت إىل اختاذ القرار1998 (فاليتا، (WTDC) االتصاالت

اة معين باملساو االحتاد  ) والذي نصَّ على إنشاء فريق مهام يف1998 املندوبني املفوضني (مينيابوليس،
 اجلنسني؛ بني

) 1998 (مينيابوليس، 70 ) مبوجب قراره1998 (فاليتا، 7 املفوضني للقراربتأييد مؤمتر املندوبني  )ج
 االحتاد؛ تنفيذ مجيع الربامج وخطط العمل يف يف 1الذي يقرر فيه املؤمتر إدماج منظور املساواة بني اجلنسني

  
_______________ 

تقييم النتائج املرتتبة  "منظور املساواة بني اجلنسني": تعميم مبدأ املساواة بني املرأة والرجل هو عملية تتمثل يف 1
يع امليادين وعلى مج ربامج يفذلك التشريع والسياسة العامة أو ال على أي مشروع فيما خيص املرأة والرجل مبا يف

مجيع املستويات. وهذا املبدأ عبارة عن اسرتاتيجية ترمي إىل أن تكون األمور اليت تشغل بال املرأة والرجل على 
ما جزءاً ال رأة يتجزأ من عمليات التصميم والتنفيذ واملراقبة والتقييم، حبيث يستفيد كل من امل حد سواء وخربا

يات على قدم املساواة، وكي يوضع حد للظروف املناوئة هلذه املساواة. واهلدف أوالً وأخرياً والرجل من هذه العمل
 ).http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/GMS.PDF هو حتقيق املساواة بني املرأة والرجل. (املصدر:
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ملهام ا) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت الذي يقضي بتحويل فريق 2002 (إسطنبول، 44 بالقرار ) د
 اجلنسني؛ باملساواة بني اجلنسني إىل فريق عمل معين مبسائل املساواة بني املعين

) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت الذي يشجع على 2016احلمامات،  املراَجع يف( 55 بالقرار ) ه
 ؛(ITU-T) أنشطة قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد املساواة بني اجلنسني يف منظورتعميم 

) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت والذي يقضي بأن 2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 55بالقرار  ) و
حيافظ مكتب تنمية االتصاالت على روابط وثيقة وتعاون كبري، حسب االقتضاء، مع فريق املهام التابع 

إطار األمانة  يف 2013دورته لعام  لالحتاد واملعين بقضايا املساواة بني اجلنسني الذي أنشأه جملس االحتاد يف
 العامة لالحتاد ومع فريق العمل املعين بقضايا املساواة بني اجلنسني وفريق العمل املعين بالفجوة الرقمية بني
اجلنسني للجنة النطاق العريض املعنية بالتنمية املستدامة، من خالل الدعم املتبادل لتعميم املساواة بني 

 النفاذ إىل وتوحيد اجلهود من أجل القضاء على أشكال عدم املساواة يفاالحتاد،  اجلنسني يف
دف بناء جمتمع معلومات خاٍل من  االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا، وذلك 

 التمييز وقائم على املساواة؛

لس يف 1327لقرار با ) ز جمال تكنولوجيا  بشأن دور االحتاد يف 2011دورته لعام  الذي اعتمده ا
 والفتيات؛ املعلومات واالتصاالت ومتكني النساء

لس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة و  AC 1997-2ستنتاجات االب )ح  (ECOSOC)قرار ا
ة األمم مجيع سياسات وبرامج منظوم بشأن إدماج وتعميم منظور املساواة بني اجلنسني يف 24/2012 رقم

املتحدة، والذي رحب بوضع خطة عمل على مستوى منظومة األمم املتحدة ككل بشأن املساواة بني 
 ؛SWAP)-(UN2اجلنسني ومتكني املرأة 

  
_______________ 

2 accountability-un-coordination/promoting-system-work/un-we-http://www.unwomen.org/en/how  
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توى "الوثيقة اخلتامية لالجتماع الرفيع املسللجمعية العامة لألمم املتحدة بعنوان  70/125بالقرار  ط)
تمع املعلوماتللجمعية العامة بشأن االستعراض العام  ، وكذلك (WSIS) "لتنفيذ نتائج القمة العاملية 

تمع املعلومات احلدث الرفيع املستوى للقمة ديباجة بيان  حول تنفيذ نتائج القمة،  (WSIS+10)العاملية 
ة املرأدماج إوالذي أكد جمدداً على أمهية تعزيز واحلفاظ على املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وضمان 

ديثاً املعنية حوالية الوكالة املنشأة مراعاة جمتمع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العاملي الناشئ مع  يف
 ،(UN-WOMEN)األمم املتحدة  باملرأة يف

 وإذ يالحظ

التزام األمني العام لألمم املتحدة بتحقيق التكافؤ الكامل بني اجلنسني على مستوى منظومة األمم  ) أ 
كبداية حلملة على نطاق املنظومة للنهوض   2017املتحدة ككل من خالل إطالق اسرتاتيجية يف عام 

 ؛تحدةللجمعية العامة لألمم امل 72/234 ذه األولوية، على النحو املشار إليه يف القرار

 21 بشأن االتساق على نطاق املنظومة الذي اعُتمد يف 64/289قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ب)
عرف تبشؤون املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، تعىن األمم املتحدة  هيئة يف، والذي أنشأ 2010 يوليو

 ني املرأة؛ساواة بني اجلنسني ومتكترويج امل واليتها يفلمرأة"، وتتمثل لاألمم املتحدة هيئة باسم "

الوالية الثالثية املسندة إىل هيئة األمم املتحدة للمرأة واملتمثلة يف االضطالع مبهام الدعم  )ج
 املعياري والتنسيق والوظائف التشغيلية لتوفري منصة فّعالة لتقدمي النتائج املتعلقة باملساواة بني

 اجلنسني ومتكني املرأة؛

خطة عمل لقياس  2013أبريل  د يفمنظومة األمم املتحدة أيّ  الرؤساء التنفيذيني يفأن جملس  ) د
إطارها  منظومة األمم املتحدة اليت سيشارك االحتاد يفعلى نطاق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

 والتواصل اليت تشكل جزءاً من االسرتاتيجية؛واالتصال أنشطة النشر والتنسيق  يف

وضع املرأة ألمم املتحدة املعنية باالدورة اخلامسة واخلمسني للجنة  تاجات املتفق عليها يفاالستن ) ه
(CSW) فيما يتعلق بوصول النساء والفتيات إىل التعليم والتدريب 2011 مارس اليت ُعقدت يف ،

االت؛ العلوم ومشاركتهن يفو تكنولوجيا الو   هذه ا
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ية بوضع الدورتني احلادية والستني والثانية والستني للجنة املعناالستنتاجات املتفق عليها يف  ) و
ا من  املرأة، اليت تعزز التغيري الرقمي من أجل متكني املرأة مبا يشمل املرأة الريفية، وتدعم استفاد

يا االتصاالت جماالت منها تكنولوج تنمية املهارات من خالل توسيع نطاق فرص التعليم والتدريب يف
 باملعارف الرقمية، واإلملام

 وإذ يالحظ أيضاً 

الذي أقر سياسة االحتاد من أجل املساواة بني اجلنسني  2013دورته لعام  قرار جملس االحتاد يف أ ) 
دف دمج منظور املساواة بني اجلنسني يف االحتاد ككل وتسخري قدرة  (GEM) وتعميمها

 والرجال على السواء؛ نساءاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتمكني ال

 خطته االسرتاتيجية قضايا تتعلق باملساواة بني اجلنسني والتمكني والشمول أن االحتاد يُدرج يف ب)
إلجراء املناقشات وتبادل األفكار من أجل حتديد خطة عمل ملموسة عرب املنظمة بأكملها ملعاجلة القضايا 

 واحلواجز مع حتديد مواعيد وأهداف واضحة،

 يعرتفوإذ 

تمع ككل، خاصةً  أ )  فاذ املتكافئ للمرأة النسياق جمتمع املعلومات واملعرفة، سيستفيد من  يف بأن ا
مشاركة املرأة والرجل على قدم املساواة على مجيع والرجل إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومن 

االت، خاصًة يف  القرارات؛وضع السياسات واختاذ  املستويات ويف كل ا

سبيل حتقيق املساواة بني املرأة والرجل  أدوات يف (ICT) بأن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ب)
ا جزء ال رجل يتجزأ من جمتمعات يساهم ويشارك فيها كل من ال ومتكني النساء والفتيات، ويسلَّم بأ

 أساسي؛ واملرأة بشكل

يسعى  2030 خطة التنمية املستدامة لعاميف  (SDG) من أهداف التنمية املستدامة 5 بأن اهلدف ج)
ية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء والفتيات وتعزيز تعميم املساواة بني اجلنسني كقض

 شاملة عرب مجيع غايات اخلطة ومقاصدها؛
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تمع املعلومات، املتمثلة يف ) د عمل جنيف  جنيف وخطةإعالن مبادئ  بأن نتائج القمة العاملية 
والتزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات، تعرض مفهوم جمتمع املعلومات وأنه جيب 

 اجلنسني؛ هذا السياق من أجل سد الفجوة الرقمية بني بذل اجلهود يف االستمرار يف

تمع املعلومات ب ) ه حول تنفيذ نتائج  (WSIS+10)أن بيان احلدث الرفيع املستوى للقمة العاملية 
القمة أعلن احلاجة إىل ضمان أن يتيح جمتمع املعلومات متكني املرأة ومشاركتها الكاملة على قدم املساواة 

تمع ويف يف  القرار؛ مجيع عمليات صنع مجيع جماالت ا

 اتالفتي جيعتش أجل االحتاد من بأعمال النهوض االحتاد وشركائهأعضاء  بأن الضرورة تقتضي من ) و
 استعمال زوتعزي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت جمال يف وظيفي مسار اختيار على

 ات؛والفتي للمرأة واالقتصادي االجتماعي التمكني أجل من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

قمية بوجود حاجة إىل سد الفجوة الر و  من التمييز ومتداخلةأن النساء يتعرضن ألشكال متعددة ب ز )
 ؛املناطق الريفية واحلضرية املهمشة لنساء يفإىل ابني اجلنسني، مع إيالء اهتمام خاص 

لنساء يتطلب تعزيز املهارات الرقمية والتعليم والتوجيه لالرقمية بني اجلنسني أن سد الفجوة ب ح)
استنباط تكنولوجيات االتصاالت/املعلومات  والفتيات، لزيادة مشاركتهن وأدوارهن القيادية يف

 واالتصاالت وتطويرها ونشرها،

 وإذ يعرتف كذلك

 تعميم بأمهية الوعي زيادة يف األعضاء، الدول بني االحتاد أو يف سواء حتقيقه، مت الذي بالتقدم ) أ 
 الفنية الفئة من العامالت النساء عدد االحتاد وزيادة عمل برامج مجيع يف اجلنسني بني املساواة منظور

 بني الفرص كافؤت حتقيق على نفسه الوقت يف والعمل العليا، اإلدارة مستوى على خاصةً  االحتاد، يف
 العامة؛ اخلدمات فئة يف واألعمال الوظائف إىل للوصول والنساء الرجال

الذي  "جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الدويل للفتيات يف"اليوم النجاح الذي شهده ب ب)
 اخلميس الرابع من شهر أبريل؛ عقد سنوياً يفوالذي يُ ينظمه االحتاد 
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، اليت تشمل االحتاد كعضو مؤسس فيها، واليت تضم وكاالت 3العاملية )EQUALS(شراكة متساوون ب )ج
تمع  أخرى لألمم املتحدة وحكومات وجهات من القطاع اخلاص وهيئات أكادميية ومنظمات من ا

 ؛العامل يفاجلنسني  بنييت ترمي إىل تقليص الفجوة الرقمية املدين، وال

، 37 بأن جلنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توصي، يف توصيتها العامة رقم د )
أن تضمن للحد من خماطر الكوارث يف سياق تغري املناخ، باملتعلقة باملساواة بني اجلنسني بشأن األبعاد 

الدول حصول املرأة على التكنولوجيا ملنع اآلثار السلبية للكوارث الطبيعية وتغري املناخ والتخفيف من 
، وبأن تكون املرأة قادرة على استعمال التكنولوجيا واالستفادة منها للتكيف مع تغري املناخ آثارها

 ره، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالطاقة املتجددة والزراعة املستدامة،والتخفيف من آثا

 اعتباره وإذ يضع يف

من أجل وضع  ،(BDT) سيما جهود مكتب تنمية االتصاالت التقدم الذي أحرزه االحتاد، وال أ ) 
تستعمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التمكني االقتصادي  وأنشطةوتنفيذ مشاريع 

 بالصالت القائمة بني مسائل املساواة بنيإذكاء الوعي جتماعي للمرأة والفتيات، وكذلك من أجل واال
بني الدول األعضاء  اجلنسني وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت داخل االحتاد وفيما

 القطاعات؛ وأعضاء

الطالع على ا يف تساعداليت والتحليالت البيانات ونشر التقدم الذي أحرزه االحتاد يف مجع  )ب
النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملشاركة فيها وآثارها  جوانب االختالفات يف

 ؛على املساواة بني اجلنسني

 أجل نم إليها فريق املهام الداخلي املعين باملساواة بني اجلنسني التابع لالحتاد توصل اليت النتائج )ج
 املساواة؛ هذه تعزيز

  
_______________ 

3 www.equals.org  
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تكشاف جمال تقييس االتصاالت، واس الدراسة اليت أجراها قطاع تقييس االتصاالت عن النساء يف ) د
االتصاالت،  قطاع تقييس املساواة بني اجلنسني يفمنظور وجهات النظر واألنشطة املتعلقة بتعميم 

 اد،حتاال قطاع تقييس االتصاالت يفمجيع أنشطة  الة للمرأة يفوحتديد درجة املشاركة الفعّ 

 كذلك  وإذ يالحظ

احلاجة إىل أن يواصل االحتاد دراسة وحتليل تأثري االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  أ ) 
قتصادية املصنفة حسب العوامل اال ومجع البياناتعلى حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

ذا الشأن وتقييم اآلثار وتشجيع فهم  ،جنس األفراد والسن االجتماعية وخاصةً  وإنتاج إحصاءات 
 ؛أفضل هلذه املسائل

قطاع  مؤشرات تتصل باملساواة بني اجلنسني يف يف وضعاالحتاد  يؤديهالدور الذي ينبغي أن  ب)
ا أن تسهم يفواالتصاالت  االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات النفاذ إىل  احلد من التفاوت يف من شأ

ا ويفتكنولوجي وطنية تعميم املساواة بني اجلنسني على األصعدة ال ات املعلومات واالتصاالت وحياز
 ؛واإلقليمية والدولية، وتقدمي تقارير عن هذه املؤشرات

 اد؛االحت مجيع أعمال احلاجة إىل مزيد من العمل لكفالة تعميم املساواة بني اجلنسني يف ج)

مات جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلو  النساء والفتيات يفاحلاجة إىل مواصلة تعزيز مشاركة  د )
االت املالعامة  سن مبكرة وتوفري مدخالت لزيادة تطوير السياسة واالتصاالت يف طلوبة لضمان بشأن ا

 ؛متكينهن مسامهة جمتمع املعلومات واملعرفة يف

يات وتسهيل كني النساء والفتاحلاجة إىل أدوات وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتم ) ه
االت نفاذهن إىل سوق العمل خاصةً يف لعلوم اذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومهن  ا
 ،(STEM) والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات

 يأخذ بعني االعتباروإذ 

بشأن إدارة وتنمية املوارد  ) هلذا املؤمتر،2018ديب،  (املراَجع يف 48التعديالت اليت أدخلت على القرار 
 االحتاد، البشرية، اليت حتدد اإلجراءات لتسهيل تعيني النساء يف
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 يشجع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

لعام احلكومات والقطاعني ا تعزز تعميم منظور املساواة بني اجلنسني يف على اختاذ إجراءات 1
ات تعلم االتصاالت/تكنولوجيا املعلوم كار يفواخلاص واهليئات األكادميية من أجل تشجيع االبت

 النائية؛ ق الريفية واملناطقاملناط يفلتعزيز متكني النساء والفتيات مبن فيهن النساء والفتيات واالتصاالت 

ا ومراجعة استعراض على 2 ا، سياسا  الرجل بني الفرص تكافؤ لكفالة االقتضاء، حسب وممارسا
 أساس على يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والرتقية والتدريب واالستخدام التعيني يف واملرأة
 واإلنصاف؛ العدل من

ميدان  توظيف الرجال والنساء على قدم املساواة يفبناء القدرات و على تيسري  3
إدارات  ذلك الوظائف العليا ذات املسؤولية يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبا يف

 حلكومية الدوليةااالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واهليئات احلكومية والتنظيمية واملنظمات 
 اخلاص؛ القطاع ويف

ا ع 4 ا لى استعراض سياسا ساواة املتصلة مبجتمع املعلومات لكفالة إدراج منظور املواسرتاتيجيا
ن ، وتعزيز التوازن بني اجلنسني من أجل احلصول على فرص متساوية ممجيع األنشطة بني اجلنسني يف

ا؛ خالل استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  وحياز

عزيز وزيادة تالعلوم والتكنولوجيا و جماالت ياسات التعليمية وخطط الدراسة يف تقوية السعلى  5
 (STEM)العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات  اهتمام النساء والفتيات مبهن

ال، واالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإتاحة الفرص هلن للعمل يف مبن فيهن  هذا ا
والعايل  املناطق الريفية واملناطق النائية، وذلك أثناء التعليم االبتدائي والثانويالنساء والفتيات يف 

 احلياة؛ والتعليم مدى

ة يف مهن العلوم والتكنولوجيا واهلندسللدراسة والعمل جذب املزيد من النساء والفتيات على  6
ا ، واالعرتاف بإجنازات القيادات النسائية يف هذه(STEM) والرياضيات جماالت  يف الت وخاصةً ا
 االبتكار؛

نشاء إلتشجيع املزيد من النساء لالستفادة من فرص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على  7
 ؛االقتصادي نموال إمكانية املسامهة يف، وتعزيز نأعماهلوتطوير 
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ت االحتاد ومجعياته اعلى تشجيع التمثيل املتوازن لكلٍّ من املرأة والرجل يف الوفود املشاركة يف مؤمتر  8
 الرتشيحات لألدوار القيادية؛ واجتماعاته، وكذلك يف

وتعزيزها، وهي الشراكة العاملية اليت ترمي إىل  EQUALSعلى املشاركة الفّعالة يف الشراكة العاملية  9
 سد الفجوة الرقمية،

 يقرر

ا حاليًا االحتاد الدويل لالتصاالت، وال 1 ة سيما مكتب تنمي مواصلة األعمال اليت يقوم 
االتصاالت، للنهوض باملساواة بني الرجل واملرأة لتعزيز دمج جوانب املساواة بني اجلنسني 

 تاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل التوصية باختاذ تدابري بشأن اتباع سياسا يف
وتطبيق برامج على الُصعد الدولية واإلقليمية والوطنية بقصد حتسني الظروف االجتماعية واالقتصادية 

 ؛4النامية البلدان سيما يف ، الللنساء والفتيات

وتسيري  يهوالتوظيف فإدارة االحتاد  إعطاء أولوية عليا إلدماج سياسات املساواة بني اجلنسني يف 2
لة من تنفيذ قيم املساواة بني اجلنسني واملبادئ ذات الص اد منظمة رائدة يفأعماله، حبيث يصبح االحت

أجل االستفادة من اإلمكانيات اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتمكني الرجال والنساء 
 ؛على السواء

على اخلطط  عالوةً د الحتالاملالية و االسرتاتيجية  اخلطتنيتنفيذ  إدماج منظور املساواة بني اجلنسني يف 3
 ؛العامة االحتاد وأمانته لقطاعاتالتشغيلية 

أن يقوم االحتاد جبمع ومعاجلة البيانات اإلحصائية املقدمة من البلدان وأن يضع مؤشرات تأخذ  4
صنفة حسب موتكون  االعتبار قضايا املساواة بني اجلنسني وتسلط الضوء على اجتاهات القطاع، يف

 ،جنس األفراد والسن االجتماعية وخاصةً و العوامل االقتصادية 

  
_______________ 

ا تشمل  4 أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 جملس االحتاديكلف 

حبيث  (GEM)بإيالء أولوية عالية لرصد سياسة االحتاد بشأن املساواة بني اجلنسني وتعميمها  1
ت/تكنولوجيا وتسخري قدرة االتصاال ككلاملنظمة   منظور املساواة بني اجلنسني يفتعميم لالحتاد ميكن 

 املعلومات واالتصاالت لتمكني النساء والفتيات والرجال والفتيان؛

كذلك و  مبواصلة املبادرات احلالية والتوسع فيها واإلسراع بعملية تعميم مبدأ املساواة بني اجلنسني، 2
امليزانية، ضماناً املوارد احلالية ب حدود االحتاد ككل، وذلك يف يف تدابري التمييز اإلجيايب عند الضرورة،
غلها عن طريق فيها مناصب االحتاد اليت يتم ش مناصب عليا، مبا لبناء القدرات وتشجيع تعيني املرأة يف

 ؛الداخلياالنتخاب وأيضاً لدى االختيار للتدريب 

 كن؛باستكشاف ختصيص موارد من ميزانية االحتاد لتيسري تنفيذ هذا القرار إىل أقصى حد مم 3

بدراسة إمكانية قيام االحتاد، بالتعاون الوثيق مع املنظمات اإلقليمية ذات الصلة، باختاذ التدابري  4
املناسبة لتأسيس منصة إقليمية للنساء، مكرسة الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل 

 تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات،

 عاميكلف األمني ال

 اإلدارة جو العمل برامج يف اجلنسني بني املساواة منظور إدراج ضمان على العمل يواصل بأن 1
لس إىل مكتوباً  سنوياً  تقريراً  يقدم االحتاد وأن يف البشرية املوارد تنمية وأنشطة ، معداً للنشر بني الدول ا

ا يبنيوخطة العمل امل وتعميمها اجلنسني بني املساواة سياسة تنفيذ يف التقدم بشأن األعضاء،  تعلقة 
 اد واجتماعاتهاالحت مؤمترات يف والرجال النساء مشاركة وكذلك االحتاد، داخل والرجال النساء فئات توزيع
 اجلنس والسن؛ نوع إىل استناداً  إحصائية بيانات خالل من وذلك

 ذات االتا االحتاد بشأن مسامهات مجيع يف اجلنسني بني املساواة منظور إدراج يكفل بأن 2
 ملعلومات؛ا تمع العاملية القمة خطوط عمل تنفيذ أجل من معاجلتها يتعني اليت األولوية
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 االحتاد، يف العليا الفئاتو  الفنية الفئة مناصب تويل يف اجلنسني بني األولوية للتكافؤ يويل بأن 3
العام لألمم  التكافؤ بني اجلنسني اليت وضعها األمنيالعليا، متاشياً مع اسرتاتيجية  املناصب وخاصةً 
 املتحدة؛

بأن يعطي األولوية املناسبة للتكافؤ بني اجلنسني املذكور آنفاً عند االختيار بني مرشحني من النساء  4
من دستور االحتاد) والتوازن بني  154 والرجال لديهم مؤهالت متساوية مع مراعاة التوزيع اجلغرايف (الرقم

 نساء والرجال؛ال

بتعديل إجراءات االحتاد اخلاصة بالتعيني لضمان أن تكون يف كل مرحلة من مراحل التعيني  5
 على األقل من املرشحني الذين ينتقلون إىل املرحلة التالية من النساء، باعتبار ذلك هدفاً؛ املائة يف 50 نسبة

إدخال  تقدم يفحتقق من نتائج و  بشأن ما بأن يقدم تقريرًا إىل مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل 6
 القرار؛ تنفيذ هذا أعمال االحتاد ويف منظور املساواة بني اجلنسني يف

بأن يتأكد من أن كل قائمة من قوائم االختيار املسبق املقدمة إىل األمني العام من أجل التعيني،  7
 مرأة واحدة على األقل بني املرشحني؛ا تتضمن

 لالحتاد؛ التابعة النظامية اللجان تشكيل يف اجلنسني بني التكافؤ يضمن بأن 8

شأن املساواة بني ب مبن فيهم أصحاب املناصب والوظائف القيادية، بتنظيم تدريب جلميع املوظفني، 9
 اجلنسني؛

دعم تعميم املساواة بني اجلنسني بالتعاون مع منظمات أخرى ذات صلة من خالل  باالستمرار يف 10
 ؛EQUALS مبادرات خاصة مثل مبادرة

بأن يبذل جهوده لتعبئة املسامهات الطوعية هلذا الغرض من الدول األعضاء وأعضاء القطاعات  11
 أخرى؛ وأي مصادر

ؤولني من النساء والرجال ملناصب املسللرتشيحات بأن يشجع اإلدارات على إعطاء فرص متكافئة  12
 يو؛الراد املنتخبني وأعضاء جلنة لوائح

 ؛واالتصاالت جمال تكنولوجيا املعلومات شبكة عاملية لصناع القرار من النساء يفبالتشجيع على إطالق  13
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جمال  اون يفحماولة لزيادة التنسيق والتع يرفع هذا القرار إىل علم األمني العام لألمم املتحدة يفبأن  14
كنولوجيا والربط بني النفاذ إىل االتصاالت/توضع السياسات والربامج واملشاريع اليت ينفذها االحتاد 

املعلومات واالتصاالت والنطاق العريض واستعماهلا وامتالكها من جانب النساء والفتيات، وتشجيع 
 املتكاملة؛ املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات وتنميتهن

منظومة األمم  عمل على مستوىالخطة  بأن يفي بالتزامات تقدمي التقارير على النحو املطلوب يف 15
 وضمان االمتثال ملؤشرات األداء، املتحدة ككل

 يكلف األمني العام ومديري املكاتب

، وحيث ميكن ادأعضاء االحتبرنامج توجيهي مفتوح ملشاركة باستكشاف اخليارات املتاحة لتقدمي  1
العلوم و  مات واالتصاالتتكنولوجيا املعلو يبدأن دراستهن يف مناهج الاليت للشابات والفتيات 

إليهن طوال فرتة ه ومعارفيكون هلن مرشد ملرافقتهن ونقل خربته أن والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات 
 عملهن املهين؛

االحتاد للمشاركة  حتقدمي منمبواصلة وتوسعة املبادرات القائمة اليت تضمن التوازن بني اجلنسني يف  2
 اجتماعات االحتاد وأنشطته، يف

 االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف

وأعضاء  االحتاد أوساط وكاالت األمم املتحدة األخرى والدول األعضاء يف بأن يواصل الرتويج يف 1
تفل به سنويًا منذ حيجمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي  باليوم الدويل للفتيات يفقطاعاته 

 والذي ُتدعى فيه شركات االتصاالت/تكنولوجيا املعلوماتيوم اخلميس الرابع من شهر أبريل  2011 عام
 جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملؤسسات األخرى اليت لديها دوائر تعمل يف

جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واجلامعات  واالتصاالت ومؤسسات التدريب يف
طة ملتصلة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل تنظيم أنشومراكز البحوث ومجيع املؤسسات ا

للفتيات والشابات، فضًال عن التدريب عرب اإلنرتنت و/أو ورش عمل وخميمات يومية وخميمات صيفية 
جمال  للعمل يفهلن الفتيات وزيادة إتاحة الفرص النساء و اهتمام وزيادة تعزيز من أجل 
 ؛أثناء التعليم االبتدائي والثانوي والعايل واالتصاالت علوماتتكنولوجيا املاالتصاالت/
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تمع املدين  2 بتوجيه نداء للمنظمات املعنية باملرأة واملنظمات غري احلكومية ومنظمات ا
جمال تكنولوجيا  مجيع أحناء العامل حبيث ميكنها االنضمام إىل االحتفال باليوم الدويل للفتيات يف يف

تصاالت فضًال عن توفري التدريب عرب اإلنرتنت و/أو ورش عمل وخميمات يومية املعلومات واال
 وغريها من األحداث؛

 نشر،تُ اإللكرتوين لالحتاد باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة مجيعها لضمان أن  املوقعإدارة ب 3
عضاء حول ا األيقوم اإلجراءات واألنشطة اليت اإللكرتوين لالحتاد،  املوقععلى نطاق واسع من خالل 

فضالً عن إجناز  جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، العامل مبناسبة االحتفال باليوم الدويل للفتيات يف
 ؛اإلجراءاتهذه 

لوجيا تكنو االتصاالت/إطار تشجيع استعمال  مبواصلة عمل مكتب تنمية االتصاالت يف 4
ساعدهن مما ي والفتيات، للنساءاعي واالقتصادي املعلومات واالتصاالت من أجل التمكني االجتم

 احلياة؛ على التصدي ألوجه التفاوت وتيسري اكتساب املهارات الالزمة يف
 مبواصلة مساعدة البلدان النامية من أجل التعجيل بسد الفجوة الرقمية بني اجلنسني؛ 5
 5 ، مبا يف ذلك اهلدف2030بضمان تقدمي مسامهات هامة يف حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام  6

 ،من أهداف التنمية املستدامة
 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

 ممكن؛ حد أقصى إىل القرار هذا تنفيذ لالحتاد لدعم طوعية مسامهات تقدمي إىل 1
 والرتويج له جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل االحتفال سنوياً باليوم الدويل للفتيات يف 2

يوم اخلميس الرابع من شهر أبريل، والقيام كلما دعت احلاجة بتبادل الدروس املستفادة من أنشطة اليوم 
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" مع مكتب تنمية االتصاالت، ودعوة شركات  الدويل للفتيات يف

كنولوجيا جمال ت مل يفتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وغريها من الشركات اليت لديها دوائر تع
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واجلامعات  املعلومات واالتصاالت، ومؤسسات التدريب يف

ومراكز البحوث ومجيع املؤسسات ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل تنظيم يوم 
 للفتيات؛ مفتوح

يع استعمال إطار تشج تب تنمية االتصاالت يفأعمال مك الة يفإىل تقدمي الدعم واملشاركة الفعّ  3
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التمكني االقتصادي واالجتماعي االتصاالت/

 والفتيات؛ للمرأة
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وجيا املعلومات جمال تكنول لصناع القرار من النساء يف شبكة عامليةإطالق  إىل املشاركة الفّعالة يف 4
 إطار استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من تشجيع عمل االحتاد يفواالتصاالت الرامية إىل 

اء ذلك من خالل إقامة شراكات وبن أجل التمكني االجتماعي واالقتصادي للنساء والفتيات مبا يف
عالقات تآزر بني الشبكات احلالية على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، فضًال عن تعزيز 

التصاالت/تكنولوجيا جمال ا املناصب العليا يف ات الناجحة لتعزيز املساواة بني اجلنسني يفاالسرتاتيجي
فيها  املعلومات واالتصاالت واإلدارات واحلكومات واهليئات التنظيمية واملنظمات احلكومية الدولية، مبا

 اخلاص؛ القطاع االحتاد، ويف

 دراسات جلان إطار يف الدراسة قيد املسائل يف اجلنسني بني املساواة منظور على الضوء تسليط إىل 5
 عمل بوينس آيرس؛ خطة وبرامج االتصاالت تنمية قطاع

 بني املساواة عزيزت جمال بشأن الربامج يف التوجيهية واملبادئ الداخلية األدوات تطوير مواصلة إىل 6
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا استخدام خالل من اجلنسني

واإلجراءات وآليات الدعم اليت حتمي النساء والفتيات، مبن فيهن الاليت يعشن إىل تعزيز الربامج  7
 ؛املناطق الريفية واملناطق النائية ويف وضع من الضعف، من مجيع أشكال التمييز يف

 املساواة مبدأ يمتعم جمال يف كبرية  خربة لديهم الذين الصلة ذوي أصحاب املصلحة مع إىل التعاون 8
 تكنولوجيا تخداماس على للنساء متخصص تدريب والربامج، بغية توفري املشاريع يف اجلنسني بني

 واالتصاالت؛ املعلومات

 جمال يف ملوالع الدراسة إىل للنساء والفتيات الوصول يتسىن الالزم حبيث الدعم تقدمي إىل 9
 عمليات يف إدماجهن وحتبيذ الفرص إتاحة خالل من واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 املهين؛ تدريبهن تشجيع أو/و والتعلم التدريس

 عدم على لبالتغ يف تسهم اليت واملقرتحات واملشاريع الدراسات متويل تشجيع أو/و دعم إىل 10
 نساءال لتمكني ريهاوتسخ واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت تعزيزيف و  اجلنسني بني املساواة

 والفتيات؛
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 جمال للحصول على جائزة "متساوون يف واألفراد املنظمات من يستحق من برتشيح سنوياً  القيام إىل 11
 التكنولوجيا"؛

 .2030 خطة التنمية املستدامة لعام أهداف التنمية املستدامة يف من 5حتقيق اهلدف  إىل 12
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 )2018ديب،  املراَجع يف( 71القرار 

 2020-2023 للفترة لالتحاد االستراتيجية الخطة

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 
 اعتباره يف إذ يضع

 اتيجية؛االسرت  الدويل لالتصاالت واتفاقيته بشأن السياسات واخلطط االحتادأحكام دستور  أ ) 
 االحتاد؛ أنشطة يف بشأن مشاركة أعضاء القطاعات االتفاقيةمن  19 املادة ب)
 إدماج منظور املساواة بني اجلنسني) هلذا املؤمتر، الذي ينص على 2018(املراَجع يف ديب،  70القرار  )ج
اخلطط التشغيلية  فضًال عن 2020-2023 للفرتة لالحتادتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية واخلطة املالية  يف

 ؛العامة األمانةو  االحتاد لقطاعات
) ملؤمتر املندوبني املفوضني، الذي يؤكد أمهية التنسيق 2014بوسان،  يفاملراَجع ( 72القرار  ) د

حتقيق أهداف  باعتبار ذلك أساسًا لقياس التقدم يف بني اخلطط االسرتاتيجية واملالية والتشغيلية
 االحتاد وغاياته،
 وإذ يرحب

بشأن  2016ديسمرب  21يف  الصادر 71/243رقم  (UNGA)بقرارْي اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
ا منظومة  االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التشغيلية اليت تضطلع 

بشأن إعادة تنظيم منظومة  2018 مايو 31 الصادر يف 72/279األمم املتحدة من أجل التنمية، ورقم 
نشطة لسياسة األاألمم املتحدة اإلمنائية يف سياق االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات 

ا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية  ،التشغيلية اليت تضطلع 
 وإذ يالحظ

االتصاالت/تكنولوجيا بيئة  ظل التغري املستمر يف حتقيق أهدافه يف يف االحتادالتحديات اليت يواجهها  أ ) 
لى النحو املبني تنفيذها، عفضالً عن السياق اخلاص بوضع اخلطة االسرتاتيجية و  واالتصاالت، املعلومات

 ذا القرار؛ 2 امللحق يف
 ذا القرار، 3مسرد املصطلحات الوارد يف امللحق  ب)
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 وإذ يُقر

 ؛لالحتاد السابقة االسرتاتيجية اخلطط تنفيذ يف املكتسبة باخلربة أ ) 

بشأن التخطيط  (JIU) تقرير وحدة التفتيش املشرتكة التابعة لألمم املتحدة يف بالتوصيات الواردة ب)
 ؛2012 يف منظومة األمم املتحدة الذي ُنشر يف االسرتاتيجي

كة بالتوصيات املتعلقة بالتخطيط االسرتاتيجي وإدارة املخاطر الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرت  ج)
 ؛2016 بشأن استعراض التنظيم واإلدارة يف االحتاد، الصادر يف عام

 1 امللحق يف بني اخلطة االسرتاتيجية واخلطة املالية، على النحو املبني بأن التنسيق الفّعال ) د
) هلذا املؤمتر، ميكن حتقيقه من خالل إعادة توزيع موارد اخلطة املالية 2018 ديب، يفاملراَجع ( 5 باملقرر

ملعروض ااخلطة االسرتاتيجية، على النحو  على خمتلف القطاعات مث على الغايات واألهداف الواردة يف
 ذا القرار، 1 تذييل امللحق يف

 يقرر

 ،ذا القرار 1 امللحق يف الواردة االسرتاتيجيةاعتماد اخلطة 

 ومديري املكاتب يكلف األمني العام

، تبعاً ملبادئ اإلدارة على لالحتادفيما يتعلق باخلطة االسرتاتيجية  لالحتادوضع وتنفيذ إطار نتائج ب  1
 ؛(RBB)امليزنة على أساس النتائج و  (RBM) أساس النتائج

اخلطة االسرتاتيجية، مع ضمان االتساق بني اخلطة االسرتاتيجية واخلطة املالية تنفيذ بتنسيق  2
 السنتني؛ فرتاتواخلطط التشغيلية وميزانيات 

ق حتقي الحتاد يفابشأن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية وبشأن أداء برفع تقرير إىل جملس االحتاد سنويًا  3
 ؛غاياته وأهدافه

لسبتقدمي توصيات إىل  4 بيئة  ضوء التغريات يف بشأن إدخال تعديالت على اخلطة يف ا
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و/أو نتيجة لتقييم األداء وإطار إدارة املخاطر، خاصة 

 خالل: من
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 الحتاداإدخال مجيع التعديالت الالزمة لضمان أن تسّهل اخلطة االسرتاتيجية تنفيذ غايات  ‘1’
األفرقة االستشارية للقطاعات وقرارات املؤمترات  وأهدافه، مع مراعاة املقرتحات املقدمة من

د، ضمن التوجه االسرتاتيجي ألنشطة االحتا واجلمعيات اليت تعقدها القطاعات والتغيريات يف
 دود املالية اليت وضعها مؤمتر املندوبني املفوضني؛احل

ع اخلطة االسرتاتيجية االحتاد، ووض كفالة التنسيق بني اخلطط االسرتاتيجية واملالية والتشغيلية يف ‘2’
 البشرية، املناسبة للموارد

لس الدول األعضاء بعد أن ينظر  مجيعهذه التقارير على  بتوزيع 5 ل هذه الدو  مع حث فيها،ا
من  235 مالرق يف الكيانات واملنظمات املشار إليهاكذلك على أعضاء القطاعات و  تعميمها علىعلى 

 ؛األنشطة هذه يف االتفاقية واليت شاركت

التعاون مع األمني العام لألمم املتحدة والكيانات األخرى التابعة للمنظومة اإلمنائية لألمم مبواصلة  6
للجمعية العامة  72/279والقرار  71/243دعم التنفيذ الكامل للقرار  املتحدة والدول األعضاء من أجل

 لألمم املتحدة،

 جملس االحتاديكلف 

ؤشرات ، مبا يف ذلك اعتماد املاالحتادجيري من تطوير وتنفيذ إلطار نتائج  باإلشراف على ما 1
 ؛لالحتادحتسني قياس كفاءة وفعالية تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية  أجل الصلة من ذات

باإلشراف على ما جيري من تطوير وتنفيذ للخطة االسرتاتيجية، وتعديل اخلطة االسرتاتيجية عند  2
 العام؛ اللزوم باالستناد إىل تقارير األمني

بتقدمي تقييم لنتائج اخلطة االسرتاتيجية إىل مؤمتر املندوبني املفوضني القادم، إىل جانب اخلطة  3
 ؛التالية لفرتةاالسرتاتيجية املقرتحة ل

 ؛للجمعية العامة لألمم املتحدة 72/279و 71/243باختاذ التدابري املناسبة لدعم تنفيذ القرارين  4
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لس ألمانة العامة والقطاعات الثالثة اليت يوافق عليلبالتأكد من أن اخلطط التشغيلية املتجددة  5 ها ا
 5 قرروملحقاته ومع اخلطة املالية لالحتاد املعتمدة يف املمع هذا القرار وتتوافق متامًا سنويًا تتماشى 

 ذا املؤمتر،هل) 2018(املراَجع يف ديب، 

 يدعو الدول األعضاء

بشأن مسائل السياسة العامة والنواحي  واإلقليمي إىل اإلسهام بوجهات نظرها من املنظور الوطين
ا  يف التنظيمية والتشغيلية الفرتة السابقة النعقاد مؤمتر  االحتاد يفعملية التخطيط االسرتاتيجي اليت يقوم 

 أجل: املندوبني املفوضني القادم، من

تنفيذ  صكوك االحتاد، بأن تتعاون معه يف حتقيق أهدافه املعروضة يف زيادة فعالية االحتاد يف -
 االسرتاتيجية؛ اخلطة

ىن الوطنية ور فيها البُ بيئة تتط املتغرية لدى مجيع أعضائه يف قعاتالوفاء بالتو  مساعدة االحتاد يف -
 مستمراً، لتوفري خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تطوراً 

 يدعو أعضاء القطاعات

 يهاإل االسرتاتيجية من خالل القطاعات اليت ينتمون االحتادبشأن خطة  تقدمي آرائهمإىل 
 .االستشارية وأفرقتها
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 )2018(املراَجع يف ديب،  71بالقرار  1امللحق 

 2020-2023الخطة االستراتيجية لالتحاد للفترة 

 2020-2023اإلطار االستراتيجي لالتحاد للفترة  1
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الرؤية والرسالة
 هي العامل األفضل الذي يصبو إليه االحتاد. الرؤية
تشري إىل األهداف الشاملة الرئيسية لالحتاد وفقاً للصكوك  الرسالة

 األساسية لالحتاد.
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الغايات 
 االستراتيجية
 والمقاصد

ى اليت تشري إىل مقاصد االحتاد رفيعة املستو  االستراتيجيةالغايات 
تساهم فيها األهداف بشكٍل مباشر أو غري مباشر. وهي تتصل 

 باالحتاد ككل.
هي النتائج املتوقعة خالل فرتة اخلطة االسرتاتيجية؛  المقاصد

ائماً تتحقق املقاصد د وتقدم داللة على حتقيق الغايات. وقد ال
 ألسباب قد خترج عن سيطرة االحتاد.

األهداف 
 والنتائج

تشري إىل أغراض حمددة لألنشطة القطاعية واألنشطة  األهداف
 .املشرتكة بني القطاعات خالل فرتة معينة

 عادةً  النواتج وتقع. األهداف حتقيق على داللة تقدم النتائج
 .كلياً   وليس جزئياً  املنظمة سيطرة ضمن

هي النتائج واملخرجات واملنتجات واخلدمات النهائية  النواتج النواتج
 امللموسة اليت حيققها االحتاد من خالل تنفيذ اخلطط التشغيلية.

 األنشطة
هي خمتلف األعمال/اخلدمات من أجل حتويل املوارد  األنشطة

ليات.شكل عم (املدخالت) إىل نواتج. وميكن جتميع األنشطة يف
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 الرؤية 1.1

 وماتالمعل االتصاالت/تكنولوجياتتتيح  حيث العالم الموصول ميّكنه معلومات مجتمع"
 ".لكل فرد بيئياً  نالمستدامي واالقتصاديين االجتماعيين التنميةو النمو وتسريع حتقيق واالتصاالت

 الرسالة 2.1

 تكنولوجيا/االتصاالت شبكات إىل والشامل التكلفة ميسور النفاذ وتيسير وتعزيز تشجيع"
 الجتماعيينا والتنمية النمو أجل من واستعمالها وتطبيقاتها، وخدماتها واالتصاالت المعلومات

 ".بيئياً  المستدامين واالقتصاديين

 القيم 3.1

اجلمهور  بثقةظى بني أعضائه وحيافظ عليها، وأن حي الثقةيدرك االحتاد أن حتقيق رسالته، يتطلب أن يبين 
 عام. وينطبق ذلك على ما يقوم به االحتاد وعلى كيفية القيام به. بوجهٍ 

ا بصورة مستمرة من خالل ضمان أن   :م التاليةبالقي هأعمال تسرتشديلتزم االحتاد ببناء هذه الثقة وصو

الرتكيز على أهداف االحتاد، واختاذ القرارات استناداً إىل الدراسات املناسبة والرباهني والتجارب،  الكفاءة:
 وتفادي االزدواجية داخل االحتاد. واختاذ إجراءات فّعالة ومراقبة النواتج

سني القرارات إىل حتمن خالل تعزيز عمليات الشفافية واملساءلة بغية التوصل : الشفافية والمساءلة
 ه.حتقيق غايات ض التقدم احملرز يفوالتدابري والنتائج وإدارة املوارد، يعلن االحتاد ويعر 

: إدراك احتياجات مجيع أعضائه واالستجابة هلا، فضالً عن أنشطة وتوقعات املنظمات احلكومية االنفتاح
تمع املدين وا  يئات األكادميية.تمع التقين واهلالدولية والقطاع اخلاص وا
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: يصل االحتاد، بصفته وكالة من وكاالت األمم املتحدة، إىل مجيع أحناء العامل ويغطيها العالمية والحيادية
علية ألعضائه عمليات االحتاد وأنشطته تعرب عن اإلرادة الف وميثلها. وطبقاً للوثائق األساسية لالحتاد، فإن
فيها  رتف االحتاد أيضًا باهليمنة الشاملة حلقوق اإلنسان، مباويفضل أن يكون ذلك بتوافق اآلراء. ويع

حرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حرية التماس معلومات وأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي  احلق يف
 وصية.التعرض لتدخل تعسفي ميس اخلصعدم  وسيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية، واحلق يف

لتقدمي النتائج  يركز االحتاد على الناس: لتوجه نحو الخدمة واالستناد إلى النتائجالتركيز على الناس وا
م اجلميع وتتمحور حول الناس. ومن أجل التوجه حنو اخلدمة، يلتزم االحتاد مبواصلة تقدمي خدمات  اليت 

ائج، فيسعى تجبودة عالية وإرضاء املستفيدين وأصحاب املصلحة إىل أقصى درجة. ويستند االحتاد إىل الن
 إىل حتقيق نتائج ملموسة وتعظيم أثر أعماله.

ينتظر االحتاد من مجيع موظفيه االلتزام بإخالص مبعايري السلوك يف اخلدمة املدنية الدولية ومدونة 
 األخالقيات لالحتاد. ويتنظر االحتاد أيضاً أن يتمسك كل شريك بأعلى مستويات السلوك األخالقي.

 يجيةالغايات االسترات 4.1

طوط العمل خترد فيما يلي الغايات االسرتاتيجية لالحتاد وهي تدعم دور االحتاد يف تيسري التقدم يف تنفيذ 
تمع املعلوماتاملنبثقة عن   .2030 وخطة التنمية املستدامة لعام (WSIS) القمة العاملية 
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 وزيادة تواالتصاال المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إلى النفاذ وتعزيز إتاحة: النمو - 1 الغاية
 دعماً لالقتصاد والمجتمع الرقميين استخدامها

 واالقتصادية الجتماعيةا للتنمية متكيين كعامل  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت بدور اعرتافاً 
 املعلومات ياتكنولوج/االتصاالت إىل النفاذ وتعزيز متكني على االحتاد سيعمل بيئياً، واملستدامة

، وتعزيز تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دعماً استخدامها وزيادة واالتصاالت
استخدام  وللنمو يف. لالقتصاد الرقمي، ومساعدة البلدان النامية على االنتقال إىل االقتصاد الرقمي

ية على ى التنمية االجتماعية واالقتصاداالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أثر إجيايب عل
. ويلتزم املش معلوماتبناء جمتمع األجلني القصري والطويل، وكذلك على منو االقتصاد الرقمي، حنو 

االحتاد بالعمل والتعاون مع مجيع أصحاب املصلحة يف بيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
 .واالتصاالت من أجل حتقيق هذه الغاية

 العريض النطاقنفاذ الجميع إلى  وتوفير الرقمية الفجوة سد: الشمول - 2 الغاية

 سيعمل تصاالت،واال املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت من استثناء بدون اجلميع استفادة بضمان التزاماً 
 لنفاذ إىلا توفري من والتمكني شامل معلوماتجمتمع من أجل بناء  الرقمية الفجوة سد على االحتاد
 مشول على ةالرقمي الفجوة سد عملية وتركز. ، بغية أال يظل أحد غري موصولللجميع العريض النطاق

 إىل اذالنف تعزيز وعلى العاملي، الصعيد على واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 ستخدامهاوا أسعارها ومعقولية إليها النفاذ وإمكانية واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

 السكانو  النساء والفتيات والشباب ذلك يف مبا الشعوب، مجيع أجل ومن واملناطق البلدان مجيع يف
 نو واملسن ألصليةا والشعوب واألفراد من الفئات االجتماعية واالقتصادية الدنيا واملستضعفون املهمشون

 .اإلعاقة وذوو
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االستدامة: التصدي للمخاطر والتحديات والفرص الناشئة الناجمة عن النمو السريع  - 3الغاية 
 لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 ضرورة االحتاد يدرك واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت النافع باالستعمال النهوض بغية
 ملعلوماتا تكنولوجيا/لالتصاالت السريع موالن عن الناشئةللمخاطر والتحديات والفرص  التصدي

ضًال جودة الشبكات واألنظمة وموثوقيتها واستدامتها ومتانتها ف تعزيز على االحتاد ويركز. واالتصاالت
 ذلك، لىع وبناءً . واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/عن بناء الثقة واألمن يف استعمال االتصاالت

إتاحة اغتنام الفرص اليت توفرها االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  أجل من االحتاد سيعمل
 .املرغوبة غري للتبعات السلبية اآلثار من احلد مع العمل على

عماً د واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت مجال في االبتكار :االبتكار - 4 الغاية
 للتحول الرقمي للمجتمع

 .احلاسم لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التحول الرقمي للمجتمعيقر االحتاد الدور 
جلديدة يئة بيئة تشجع االبتكار حيث تصبح تطورات التكنولوجيات ا ويسعى االحتاد إىل اإلسهام يف

 .2030 حمركاً رئيسياً لتنفيذ خطوط العمل املنبثقة عن القمة وخطة التنمية املستدامة لعام

دعماً  ،اآلخرين المصلحة أصحاب وجميعاالتحاد  أعضاء بين التعاون تعزيز: الشراكة - 5 الغاية
 لالتحاد لجميع الغايات االستراتيجية

بغية تيسري حتقيق الغايات االسرتاتيجية املذكورة أعاله، يقر االحتاد احلاجة إىل تعزيز املشاركة والتعاون 
تمع  ات املدين واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات الدولية واهليئبني احلكومات والقطاع اخلاص وا

تمعات التقنية. ويقر االحتاد أيضًا احلاجة إىل املسامهة يف الشراكة العاملية لتعزيز دور  األكادميية وا
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كوسيلة لتنفيذ خطوط العمل املنبثقة عن القمة وخطة 

 .2030 ية املستدامة لعامالتنم
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 المقاصد 5.1

لغايات امتثل املقاصد تأثريات أعمال االحتاد ونتائجها طويلة األجل وتقدم داللة على حتقيق 
امل امللتزمة باالرتقاء الع االسرتاتيجية. وسيعمل االحتاد بالتعاون مع مجيع املنظمات والكيانات األخرى يف

املعلومات واالتصاالت. والغرض من هذه املقاصد هو حتديد االجتاه  باستعمال االتصاالت/تكنولوجيا
صول خالل عامل مو  الذي ينبغي لالحتاد أن يركز فيه اهتمامه وحتقيق رؤية االحتاد املتمثلة يف

وتعرب املقاصد التالية لكل غاية من الغايات االسرتاتيجية لالحتاد عن معايري حمددة  .2020-2023 فرتةال
 ياس وذات منحى عملي وواقعية وذات صلة وحمددة زمنياً وميكن تتبعها.وقابلة للق

 المقاصد :1الجدول 

 المقصد
 : النمو1الغاية 

 2023 من األسر حبلوليف املائة  65: يف مجيع أحناء العامل، يتوفر النفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة 1.1املقصد 
 2023من األفراد حبلول يف املائة  70: يف مجيع أحناء العامل، يتاح استعمال اإلنرتنت لنسبة 2.1 املقصد
(سنة خط يف املائة  25، ينبغي أن تكون أسعار النفاذ إىل اإلنرتنت أكثر اعتداالً بنسبة 2023: حبلول 3.1 املقصد

 )2017األساس، 
 رقمياً/اسرتاتيجية رقمية، تعتمد البلدان برناجماً 2023حبلول : 4.1املقصد 
 يف املائة 50بنسبة  ، زيادة عدد اشرتاكات النطاق العريض الثابت2023حبلول : 5.1املقصد 
اشرتاكات النطاق العريض بسرعة أكثر من نصف من البلدان  40%، سيكون لدى 2023حبلول : 6.1املقصد 

 Mbit/s 10تزيد عن 
 من السكان مع اخلدمات احلكومية على اخلط 40%ل نسبة ، ينبغي أن تتفاع2023: حبلول 7.1املقصد 
 : الشمول2الغاية 

 2023من األسر حبلول يف املائة  60العامل النامي، ينبغي توفري النفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة  : يف1.2املقصد 
يف املائة من األسر حبلول  30، ينبغي توفري النفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة (LDC) أقل البلدان منواً  : يف2.2املقصد 

2023 
 2023حبلول يف املائة  60تبلغ نسبة مستعملي اإلنرتنت من األفراد سالعامل النامي،  : يف3.2 املقصد

2023حبلول يف املائة  30نسبة مستعملي اإلنرتنت من األفراد تبلغ س، (LDC)أقل البلدان منواً  : يف4.2املقصد 
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: ينبغي خفض الفجوة املتعلقة بالقدرة على حتمل األسعار بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية بنسبة 5.2 املقصد
 )2017(سنة خط األساس،  2023حبلول  %25

يف املائة من متوسط الدخل الشهري  3: ينبغي أال تزيد تكاليف خدمات النطاق العريض عن 6.2 املقصد
 2023البلدان النامية حبلول  يف

 2023يف املائة من سكان العامل حبلول  96ينبغي أن تغطي خدمات النطاق العريض  :7.2املقصد 
2023: ينبغي حتقيق املساواة بني اجلنسني يف النفاذ إىل النطاق العريض وملكية اهلواتف احملمولة حبلول 8.2 املقصد

ا املعلومات اإلعاقة إىل االتصاالت/تكنولوجي إمكانية نفاذ ذوييئة بيئات متكينية لضمان : ينبغي 9.2 املقصد
 2023 مجيع البلدان حبلول واالتصاالت يف

: ينبغي حتسني نسبة الشباب/البالغني الذين يتمتعون مبهارات شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 10.2املقصد 
  2023 حبلول 40%واالتصاالت مبقدار 

 : االستدامة3الغاية 
وفر (من خالل إتاحة قدرات رئيسية: تحتسني تأهب البلدان يف جمال األمن السيرباين  ،2023: حبلول 1.3املقصد 

 اسرتاتيجية وأفرقة استجابة وطنية للحوادث احلاسوبية/الطارئة وتشريعات)
 2023يف املائة حبلول  30: زيادة إعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية العاملية بنسبة 2.3 املقصد
  2023يف املائة حبلول  50: رفع نسبة البلدان اليت لديها تشريعات بشأن املخلفات اإللكرتونية إىل 3.3 املقصد
تخدام باس انبعاثات غازات االحتباس احلراري، ينبغي أن يكون صايف مقدار خفض 2023حبلول  :4.3 املقصد

  2015باملقارنة مع خط األساس لعام  30%االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد ازداد بنسبة 
، ينبغي أن يكون جلميع البلدان خطة وطنية لالتصاالت يف حاالت الطوارئ كجزء من 2023حبلول : 5.3 املقصد

ا الوطنية واحمللية بشأن احلد من خماطر الكوارث   اسرتاتيجيا
 : االبتكار4الغاية 

لقائم على امجيع البلدان سياسات/اسرتاتيجيات لتعزيز االبتكار ، ينبغي أن يكون لدى 2023: حبلول 1.4املقصد 
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 : الشراكة5الغاية 
الة مع أصحاب املصلحة والتعاون مع املنظمات والكيانات األخرى يف بيئة الشراكات الفعّ زيادة : 1.5املقصد 

  2023 حبلول واالتصاالتاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
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 إدارة المخاطر االستراتيجية 6.1

مع مراعاة التحديات والتطورات والتحوالت السائدة احملتمل أن تؤثر أكثر من غريها على أنشطة االحتاد 
أدناه  2 اجلدول خالل فرتة اخلطة االسرتاتيجية، مت حتديد وحتليل وتقييم القائمة التالية املعروضة يف

،  2020-2023 االسرتاتيجية الرئيسية. ومتت مراعاة هذه املخاطر عند ختطيط االسرتاتيجية للفرتةللمخاطر 
املخاطر االسرتاتيجية  كما مت حتديد تدابري التخفيف املقابلة، حسب االقتضاء. وينبغي التأكيد على أن

لية ألوجه عدم مستقبعمليات االحتاد. فهي متثل نظرة  ليس املقصود منها أن متثل أوجه القصور يف
 جهود حتقيق رسالة االحتاد خالل فرتة اخلطة االسرتاتيجية. اليقني اليت قد تؤثر يف

وقد قام االحتاد بتحديد هذه املخاطر االسرتاتيجية وحتليلها وتقييمها. وإىل جانب عمليات التخطيط 
د التدابري املخاطر سيتم حتدياالسرتاتيجي اليت حتدد اإلطار العام لكيفية التخفيف من وطأة هذه 

ا، وتنفيذ هذه التدابري من خالل عملية التخطيط التشغيلي لالحتاد.  التشغيلية للتخفيف من وطأ

 المخاطر االستراتيجية واستراتيجيات التخفيف من حدتها :2الجدول 

 استراتيجية التخفيف الخطر

تناقص األهمية والقدرة على إثبات تقديم  1
 اضحةو  قيمة مضافة

خطر ازدواجية اجلهود وعدم االتساق داخل  -
املنظمة مما يؤثر على قدرتنا على إثبات تقدمي 

 القيمة املضافة
خطر تضارب اجلهود وعدم االتساق واملنافسة  -

املنظمات واهليئات األخرى ذات الصلة مما  مع
يؤدي إىل خطر التصور اخلاطئ لوالية االحتاد 

 ورسالته ودوره

تفادي املخاطر: من خالل واليات واضحة  -
 االتحاد ودور فيلكل هيكل 

 تحسين إطار التعاوناحلد من املخاطر:  -
المجاالت ذات حتديد تفادي املخاطر:  -

 المضافة الواضحة والتركيز عليها القيمة
شراكات طويلة نقل املخاطر: من خالل إقامة  -

 األجل
استراتيجية احلد من املخاطر: من خالل  -

 )داخلية وخارجيةمالئمة ومتسقة ( اتصال
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 استراتيجية التخفيف الخطر

 تشتت الجهود 2
خطر إضعاف الرسالة واالبتعاد عن الوالية  -

 للمنظمة األساسية

تحديد األولويات تفادي املخاطر: من خالل  -
لدى االحتاد  التركيز على مواطن القوةو 

 والتأسيس عليها
 اتساقاحلد من املخاطر: من خالل ضمان  -

عدم العمل بمعزل عن أنشطة االحتاد/
 اآلخرين

عدم االستجابة بسرعة لالحتياجات الناشئة  3
 في االستمرار مع بشكل كافٍ  واالبتكار

 الجودة عالية مخرجات تقديم
خطر عدم االستجابة، مبا يؤدي إىل انسحاب  -

 األعضاء وأصحاب املصلحة اآلخرين
 خطر التخلف عن الركب -
 النواتجتدين جودة خطر  -

لتمتع االتخطيط للمستقبل و تفادي املخاطر:  -
ز على ، والرتكيبالسرعة واالستجابة واالبتكار

 أهداف االحتاد
ثقافة تنظيمية احلد من املخاطر: تعريف  -

 وتعزيزها وتنفيذها مالئمة للغرض
 إشراك أصحاب المصلحةنقل املخاطر:  -

 بشكل استباقي

 والطمأنينةالمخاوف المتصلة بالثقة  4
 انبمن جخطر تزايد املخاوف املتصلة بالثقة  -

 األعضاء وأصحاب املصلحة
خطر تزايد املخاوف بشأن الثقة لدى األعضاء -

 ااعتماد قيم مشتركة وتنفيذهتفادي املخاطر:  -
 اسرتشاد مجيع التدابري بالقيم املعتمدة -

 التفاعل مع األعضاءاحلد من املخاطر:  -
تحسين وأصحاب املصلحة اآلخرين، 

زيز االلتزام بالقيم، تع ،والشفافية التواصل
 ؛المسؤولية عن المبادرات االستراتيجية

ضمان االمتثال بالرسالة والغايات األساسية 
 واإلجراءات التنظيمية
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 استراتيجية التخفيف الخطر

داخلية  هياكل وأدوات ومنهجية وعمليات 5
 ةمالئم غير

 واألدواتخطر أن تصبح اهلياكل واألساليب  -
 الةغري كافية وغري فعّ 

 الداخلية اهلياكل حتسني: املخاطر من احلد -
 والعمليات والمنهجيات واألدوات

نقل املخاطر: الشروع يف عمليات من أجل  -
 الجودة مراقبة

التواصل داخلياً احلد من املخاطر: حتسني  -
 وخارجياً 

 التمويل كفاية  عدم 6
ومصادر  املالية املسامهات اخنفاض خطر -

 الدخل

 أسواق حتديد واستكشافاحلد من املخاطر:  -
وتحديد أولويات ؛ وأطراف فاعلة جديدة

 األنشطة األساسية
التخطيط ضمان احلد من املخاطر:  -

 الفّعال المالي
ضاءاألع استراتيجية إشراكاحلد من املخاطر:  -
أهمية أنشطة االتحاداحلد من املخاطر: زيادة  -

 نتائج االتحاد إطار 2
من خالل عدد من األهداف اليت يلزم  2020-2023سيقوم االحتاد بتنفيذ غاياته االسرتاتيجية للفرتة 
صصه احملدد من إطار خت الغايات العامة لالحتاد كل يف حتقيقها خالل هذه الفرتة. ويساهم كل قطاع يف

جملس ن سيضم املشرتكة بني القطاعات.خالل تنفيذ األهداف اخلاصة بالقطاع مع األهداف العامة 
 تنسيق هذا العمل واإلشراف عليه على حنو فّعال. االحتاد

ات الدعم لالحتاد. وتوفر األنشطة وخدماألهداف العامة والغايات االسرتاتيجية تدعم العوامل التمكينية 
 حتاد ككل.يف األمانة العامة واملكاتب هذه العوامل التمكينية من أجل عمل القطاعات واال
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االتحاد الدولي لالتصاالت
األمانة

قطاع االتصاالت الراديوية
األهداف والنتائج

قطاع تقييس االتصاالت
األهداف والنتائج

قطاع تنمية االتصاالت
األهداف والنتائج

األهداف والنتائج
المشتركة بين القطاعات

رؤية االتحاد ورسالته

ةنواتج قطاع االتصاالت الراديوينواتج قطاع تقييس االتصاالتنواتج قطاع تنمية االتصاالتنواتج مشتركة بين القطاعات

ةمكتب االتصاالت الراديوي مكتب تقييس االتصاالت مكتب تنمية االتصاالت األمانة

خدمات الدعم

العوامل التمكينية

النموالشمولاالستدامةاالبتكارالشراكة

الغايات االستراتيجية
والمقاصد

المدخالت

األنشطة

النواتج

النتائج/األهداف

المقاصد االستراتيجية/الغايات

الرؤية والرسالة
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رقاب
ارج

الخ
لى 

إ
الية

ة ع
رقاب

 
ظمة

لمن
ل ا

داخ

اءة
لكف

ا
الية

لفع
ا

 

 أهداف قطاع االتصاالت الراديوية:
• 1.R ة االستجابة بطريقة رشيدة وعادلة وفّعالة واقتصادي/املدارات: استخدام الطيف تنظيم وإدارة

ساتلية طيف الرتددات الراديوية واملدارات ال الوقت املناسب ملتطلبات أعضاء االحتاد من موارد ويف
 مع تفادي التداخل الضار

• 2.R العامل وحتسني األداء  ضمان التوصيلية وإمكانية التشغيل البيين يف: معايري االتصاالت الراديوية
ق مردودية الوقت املناسب وحتقي والنوعية والقدرة على حتمل تكاليف اخلدمة وتقدمي اخلدمة يف

 يةذلك من خالل وضع املعايري الدول ، مبا يفجمال االتصاالت الراديوية بشكل عام يف األنظمة

• 3.R  :صاالت الراديويةجمال االت تشجيع اكتساب وتقاسم املعارف والدراية الفنية يفتبادل املعارف 

 أهداف قطاع تقييس االتصاالت:
• 1.T عايري دولية غري مبشدة استبقاء املصطلح "ويُؤيد  غري متييزيةوضع معايري دولية : وضع املعايري

البيين  شغيلالوقت املناسب، وتعزيز قابلية الت (توصيات قطاع تقييس االتصاالت) يف متييزية".
 وحتسني أداء املعدات والشبكات واخلدمات والتطبيقات
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• 2.T تشجيع املشاركة الفّعالة لألعضاء وخاصة البلدان النامية : سد الفجوة يف جمال التقييس
ية سد الفجوة (توصيات قطاع تقييس االتصاالت) بغ غري متييزية واعتمادهاحتديد معايري دولية  يف

 التقييسية

• 3.T ضمان كفاءة توزيع وإدارة موارد الرتقيم والتسمية والعنونة وتعرف اهلوية: تموارد االتصاال 
 لدولية وفقاً لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت وإجراءاتهلالتصاالت ا

• 4.T ة التقييس جمال أنشط تشجيع اكتساب وتقاسم املعارف والدراية الفنية يف: تبادل املعارف
ااجلارية يف قطاع تقييس االتصاالت  ، وإذكاء الوعي 

• 5.T واإلقليمية  لدوليةالتقييس اوسيع التعاون وتيسريه مع هيئات : تالتعاون مع هيئات التقييس
 والوطنية

 أهداف قطاع تنمية االتصاالت:

• 1.D تعزيز التعاون الدويل واالتفاق بشأن مسائل تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات : التنسيق
 واالتصاالت

• 2.D يز تنمية البنيةتعز : /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتبنية حتتية حديثة وآمنة لالتصاالت 
لومات استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املع التحتية واخلدمات مبا يف ذلك بناء الثقة واألمن يف

 واالتصاالت

• 3.D لوجيا تعزيز بيئة تنظيمية وسياساتية مؤاتية للتنمية املستدامة لالتصاالت/تكنو : بيئة متكينية
 واالتصاالت املعلومات

• 4.D  واستخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دعم تطوير : شامل معلوماتجمتمع
تمعات حتقيقاً للتنمية االجتماعية واالقتصادية ومحاية البيئة ا لتمكني األشخاص وا  وتطبيقا
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 :األهداف المشتركة بين القطاعات

• 1.I لتكنولوجيا جياإليكولو  النظام يف املصلحة أصحاب مجيع بني األوثق التعاون تعزيز :التعاون 
 املستدامة التنمية أهداف حتقيق أجل من واالتصاالت املعلومات

• 2.I  وإدراك  ز حتديدتعزي :تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/االجتاهات الناشئة يف جمال
 تاالجتاهات الناشئة يف بيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالوحتليل التحول الرقمي و 

• 3.I  فاذن إمكانية تعزيز :تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/إمكانية النفاذ إىل 
 تكنولوجيا/االتصاالت إىل احملددة االحتياجات ذوياألشخاص و  اإلعاقة ذوي األشخاص
 واالتصاالت املعلومات

• 4.I واالتصاالت  املعلوماتتكنولوجيا االتصاالت/ ماتعزيز استخد والشمول: املساواة بني اجلنسني
 والفتيات ومتكني املرأة والشمول من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني

• 5.I احلد من البصمة البيئية النامجة عن قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  :االستدامة البيئية
 واالتصاالت

• 6.I :احلد من جماالت التداخل واالزدواج وتعزيز التنسيق األوثق واألكثر  احلد من التداخل واالزدواج
شفافية بني األمانة العامة وقطاعات االحتاد مع مراعاة اعتمادات ميزانية االحتاد وخربة ووالية  

 قطاع كل
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 1الربط بين أهداف االتحاد والغايات االستراتيجية :3الجدول 
 

:1 الغاية
النمو

:2 الغاية
الشمول

:3 الغاية
االستدامة

:4 الغاية
االبتكار

:5 الغاية
الشراكة

اف
هد
األ

 

      أهداف قطاع االتصاالت الراديوية
1.R املداراتاستخدام الطيف تنظيم وإدارة/      
2.R معايري االتصاالت الراديوية      
3.R تبادل املعارف       

      االتصاالتأهداف قطاع تقييس 
1.T وضع املعايري      
2.T سد الفجوة يف جمال التقييس      
3.T موارد االتصاالت      
4.T تبادل املعارف      
5.T التعاون مع هيئات التقييس      

      أهداف قطاع تنمية االتصاالت
1.D التنسيق      
2.D  حتتية حديثة وآمنة لالتصاالت/تكنولوجيابنية

      املعلومات واالتصاالت

3.D بيئة متكينية      
4.D  شامل معلوماتجمتمع      

      األهداف المشتركة بين القطاعات
1.I التعاون      
2.I  جياتكنولو االتصاالت/االجتاهات الناشئة يف جمال

      واالتصاالتاملعلومات 

3.I تكنولوجيا املعلوماتاالتصاالت/ إمكانية النفاذ إىل
      واالتصاالت

4.I املساواة بني اجلنسني والشمول      
5.I االستدامة البيئية      

 6.I احلد من التداخل واالزدواج      

 
  

_______________ 
 توضح األطر والعالمات الروابط األولية والثانوية بالغايات. 1
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 التمكينيةاألهداف والنتائج والنواتج/العوامل  1.2

 ونتائجه ونواتجه : أهداف قطاع االتصاالت الراديوية4الجدول 
1.R االستجابة بطريقة رشيدة وعادلة وفّعالة واقتصادية  /المدارات:استخدام الطيف تنظيم وإدارة
الوقت المناسب لمتطلبات أعضاء االتحاد من موارد طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية  وفي
 تفادي التداخل الضارمع 

 النواتج النتائج

-1.R أ: زيادة عدد البلدان اليت لديها شبكات ساتلية
السجل األساسي الدويل  وحمطات أرضية مسجلة يف

 (MIFR)للرتددات 
-1.R ب: زيادة عدد البلدان اليت لديها ختصيصات

السجل األساسي  تردد خلدمات لألرض مسجلة يف
 الدويل للرتددات

-1.R :ةلسجّ امل لتخصيصاتزيادة النسبة املئوية لج 
جيابيةمع نتائج إ للرتددات الدويل األساسي السجل يف

-1.R د: زيادة النسبة املئوية للبلدان اليت استكملت
 عملية االنتقال إىل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

-1.Rزيادة النسبة املئوية للطيف املخصص ه :
 التداخالت الضارة واخلايل منللشبكات الساتلية 

-1.R و: زيادة النسبة املئوية من التخصيصات خلدمات
السجل األساسي واخلالية من  األرض املسجلة يف
 التداخالت الضارة

1-1.R:  الوثائق اخلتامية للمؤمترات العاملية لالتصاالت
 الراديو الراديوية وحتديث لوائح

2-1.R :قليمية الوثائق اخلتامية للمؤمترات اإل
 اإلقليمية  لالتصاالت الراديوية واالتفاقات

3-1.R: للجنة األخرى والقرارات اإلجرائية القواعد 
 (RRB) الراديو لوائح

4-1.R :ائيةالفض اخلدمات عن التبليغ بطاقات نشر 
 الصلة ذات األخرى واألنشطة

5-1.R :األرض خدمات عن التبليغ بطاقات نشر 
 الصلة ذات األخرى واألنشطة
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2.R م وتحسين األداء العال توفير التوصيلية وإمكانية التشغيل البيني في :معايير االتصاالت الراديوية
الوقت المناسب وتحقيق مردودية  والنوعية والقدرة على تحمل تكاليف الخدمة وتقديم الخدمة في

 وضع المعايير الدوليةذلك من خالل  في ، بمامجال االتصاالت الراديوية األنظمة بشكل عام في
 النواتج النتائج

-2.R أ: زيادة النفاذ إىل النطاق العريض املتنقل
ذلك نطاقات الرتدد احملددة  واستخدامه مبا يف

 (IMT)لالتصاالت املتنقلة الدولية 
-2.Rأسعار النطاق العريض املتنقل   ب: خفض سلة

 للفرد (GNI) كنسبة من الدخل القومي اإلمجايل
-2.R :زيادة عدد الوصالت الثابتة وزيادة مقدار ج

 (Tbit/s) احلركة املتداولة عرب اخلدمة الثابتة
-2.R د: زيادة عدد األسر اليت لديها استقبال للتلفزيون

 الرقمي لألرض

1-2.R : ،قرارات مجعية االتصاالت الراديوية
 ITU-R القرارات

2-2.R : توصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية
ذلك تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر)  يف (مبا

 والكتيبات
3-2.R : املشورة من الفريق االستشاري لالتصاالت
 الراديوية

-2.Rةالساتلي املستجيبات املرسالت عددزيادة : ه 
يف االتصاالت ) MHz 36 مكافئ نطاق بعرض(

 عدد. (Tbit/s) املقابلة والسعة العاملةالساتلية 
 وعدد (VSAT) جداً  الصغرية الفتحات ذات املطاريف
  يالساتل للتلفزيون استقبال لديها اليت األسر
-2.R و: زيادة عدد األجهزة املزودة بإمكانية استقبال

 إشارات خدمة املالحة الراديوية الساتلية
-2.Rاستكشافذات محوالت  سواتلال عددزيادة : ز 

 ةاملرسل الصور من املقابلة والكمية العاملة األرض
 (Tbytes) اتنزيله يتم اليت البيانات وحجم واستبانتها
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3.R :يويةمجال االتصاالت الراد تشجيع اكتساب وتقاسم المعارف والدراية الفنية في تبادل المعارف 
 النواتج النتائج

-3.R أ: زيادة املعارف والدراية الفنية بشأن لوائح الراديو
ات اإلقليمية والتوصيوالقواعد اإلجرائية واالتفاقات 

 وأفضل املمارسات املتعلقة باستعمال الطيف
-3.Rأنشطة قطاع االتصاالت  ب: زيادة املشاركة يف

الراديوية (بوسائل منها املشاركة عن بُعد) وخاصة 
 مشاركة البلدان النامية

1-3.Rمنشورات قطاع االتصاالت الراديوية : 
2-3.R ًن البلدا : تقدمي املساعدة إىل األعضاء، خاصة

 النامية وأقل البلدان منواً 
3-3.Rجمال أنشطة التنمية : االتصال/الدعم يف 
4-3.Rحلقات دراسية وورش عمل وفعاليات أخرى : 

 العوامل التمكينية لقطاع االتصاالت الراديوية :5الجدول 
 هدف مدعوم

(أهداف مدعومة)
أنشطة مكتب االتصاالت 

 الراديوية
 النتائجمساهمة في نتائج القطاع

1.R  كفاءة معاجلة بطاقات
التبليغ عن ختصيصات 

 الرتدد

زيادة اليقني بشأن ختطيط 
شبكات جديدة 

 لالتصاالت الراديوية

اخنفاض وقت املعاجلة لنشر 
 بطاقات التبليغ

وقت املعاجلة ضمن احلدود 
 الزمنية التنظيمية

1.R ،2.R ،3.R  تطوير وصيانة وحتسني
برجميات القطاع وقواعد 

بياناته وأدواته املتاحة على 
 اخلط

أنشطة تقنية وتنظيمية 
وإدارية ولوجستية وأنشطة 
التواصل دعماً ألهداف 

 القطاع 

زيادة االعتمادية والكفاءة 
ح والشفافية يف تطبيق لوائ

 الراديو

برجميات وقواعد بيانات 
ات على اخلط جديدة وأدو 

 وحمسنة للقطاع
تقدمي فّعال ويف الوقت 

تج القطاع لدعم وااملناسب لن
 أهداف هذا القطاع

مسامهات مكتب االتصاالت 
اجتماعات  الراديوية يف

 القطاع ومؤمتراته وأحداثه 
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 أهداف قطاع تقييس االتصاالت ونتائجه ونواتجه :6الجدول 

1.T :الوقت  وضع معايير دولية غير تمييزية (توصيات قطاع تقييس االتصاالت) في وضع المعايير
 البيني وتحسين أداء المعدات والشبكات والخدمات والتطبيقات المناسب، وتعزيز قابلية التشغيل

 النواتج النتائج
-1.T أ: زيادة استعمال توصيات قطاع تقييس

 االتصاالت
-1.T قطاع تقييسب: حتسني االمتثال لتوصيات 

 االتصاالت
-1.T :دمات جمال التكنولوجيات واخل حتسني املعايري يفج

 اجلديدة

1-1.T قرارات وتوصيات وآراء اجلمعية العاملية لتقييس :
 (WTSA) االتصاالت

2-1.T االجتماعات التشاورية اإلقليمية للجمعية العاملية :
 لتقييس االتصاالت

3-1.T : عن الفريق املشورة والقرارات الصادرة
 (TSAG) االستشاري لتقييس االتصاالت

4-1.T توصيات قطاع تقييس االتصاالت والنتائج ذات :
 الصلة للجان دراسات قطاع تقييس االتصاالت

5-1.T املساعدة والتعاون لقطاع تقييس االتصاالت :
 بوجه عام

6-1.Tقاعدة بيانات املطابقة : 
7-1.T بقابلية: مراكز االختبار واألحداث املتصلة 

 التشغيل البيين
8-1.Tتطوير جمموعات االختبار : 

2.T تحديد  تشجيع المشاركة الفّعالة لألعضاء وخاصة البلدان النامية في :سد الفجوة في مجال التقييس
 (توصيات قطاع تقييس االتصاالت) بغية سد الفجوة التقييسيةتمييزية  واعتماد معايير دولية غير

 النواتج النتائج
-2.Tعملية التقييس داخل قطاع  : زيادة املشاركة يفأ

ذلك حضور االجتماعات  يف تقييس االتصاالت، مبا
وتقدمي املسامهات وشغل املناصب القيادية واستضافة 

سيما مشاركة البلدان  االجتماعات/ ورش العمل، ال
 النامية
-2.T ب: زيادة أعضاء قطاع تقييس االتصاالت مبا
األكادميية واهليئات اع واملنتسبونذلك أعضاء القط يف

1-2.T التقييسية: سد الفجوة 
2-2.Tذلك أنشطة : ورش عمل وحلقات دراسية مبا يف 

تدريبية مقدمة عرب شبكة اإلنرتنت أو خارجها، 
الستكمال العمل على بناء القدرات لسّد الفجوة 

 التقييسية
3-2.Tالتوعية والرتويج : 
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3.T ضمان كفاءة توزيع وإدارة موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتعرف الهوية :موارد االتصاالت 
 لالتصاالت الدولية وفقاً لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت وإجراءاته

 النواتج النتائج
-3.T أ: التوزيع الفوري والدقيق ملوارد الرتقيم والتسمية

والعنونة وتعرف اهلوية لالتصاالت الدولية على النحو 
 التوصيات ذات الصلة حملدد يفا

1-3.T قواعد بيانات مكتب تقييس االتصاالت ذات :
 الصلة
2-3.T توزيع وإدارة موارد الرتقيم والتسمية والعنونة :

وتعرف اهلوية لالتصاالت الدولية طبقًا لتوصيات 
 وإجراءات قطاع تقييس االتصاالت

 

4.T الجارية  مجال أنشطة التقييس تشجيع اكتساب وتقاسم المعارف والدراية الفنية في :تبادل المعارف
 في قطاع تقييس االتصاالت، وإذكاء الوعي بها

 النواتج النتائج
-4.T مبعايري قطاع تقييس االتصاالت املعرفةأ: زيادة 

 املعايري تنفيذ هذه وبأفضل املمارسات يف
-4.Tاع لتقييس داخل قطأنشطة ا ب: زيادة املشاركة يف

تقييس االتصاالت وزيادة الوعي بأمهية معايري قطاع 
 تقييس االتصاالت

-4.Tج: زيادة إبراز أنشطة قطاع تقييس االتصاالت 

1-4.Tمنشورات قطاع تقييس االتصاالت : 
2-4.Tمنشورات قواعد البيانات : 
3-4.Tالتوعية والرتويج : 
4-4.Tالنشرة التشغيلية لالحتاد : 

 

5.T واإلقليمية والوطنية توسيع التعاون وتيسيره مع هيئات التقييس الدولية :التعاون مع هيئات التقييس  
 النواتج النتائج

-5.T أ: زيادة التواصل مع املنظمات األخرى املعنية
 بوضع املعايري

-5.Tب: خفض عدد املعايري املتضاربة 
-5.T ج: زيادة عدد مذكرات التفاهم/اتفاقات التعاون

 مع املنظمات األخرى
-5.T د: زيادة عدد املنظمات املؤهلة مبوجب التوصيات

ITU-T A.4 وITU-T A.5 وITU-T A.6 
-5.Tزيادة عدد ورش العمل/األحداث املنظمة ه :

 باالشرتاك مع منظمات أخرى

1-5.T مذكرات التفاهم :(MoU) واتفاقات التعاون 
2-5.T املنظمات املؤهلة مبوجب التوصيات :ITU-
T A.4 وITU-T A.5 وITU-T A.6 
3-5.Tورش العمل/األحداث املنظمة بشكل مشرتك : 
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 العوامل التمكينية لقطاع تقييس االتصاالت :7الجدول 

هدف مدعوم 
(أهداف مدعومة) 

 للقطاع

أنشطة مكتب تقييس 
 االتصاالت

مساهمة في نتائج 
 القطاع

 النتائج

1.T -  تقدمي الوثائق على حنو فعال
ويف الوقت املناسب (قرارات 

لتقييس اجلمعية العاملية 
ا وآراؤ  ا هاالتصاالت وتوصيا

وتوصيات قطاع تقييس 
االتصاالت والوثائق املتصلة 
 بلجان الدراسات والتقارير)

دعم األمانة وتنظيم  -
االجتماعات ودعمها اللوجسيت

 اخلدمات االستشارية -
اليب العمل خدمات أس -

وخدمات اإللكرتونية 
ملكتب تقييس املعلومات 
 االتصاالت

تشغيل وصيانة قواعد بيانات  -
؛ املطابقة وقابلية التشغيل البيين

الدعم اللوجسيت ألحداث 
ار، قابلية التشغيل البيين/االختب

 منصات االختبار

زيادة جودة توصيات  -
قطاع تقييس 
 االتصاالت

معلومات حمدثة يف  -
ت املناسب لفائدة الوق

 املندوبني وجمتمع املعايري
بشأن منتجات قطاع 

تقييس االتصاالت 
 وخدماته
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2.T -  تنظيم دورات تدريب عملي
 ؛بشأن سد الفجوة التقييسية

دعم مايل للمنح؛ دعم 
لوجسيت للمجموعات 

 اإلقليمية
 تنظيم ورش العمل -
اإلعالنات (مدونة االحتاد،  -

 أنشطة تروجيية)
إدارة حساب أعضاء القطاع،  -

االحتفاظ باألعضاء احلاليني 
واستقطاب استباقي ألعضاء 

 جدد

زيادة أعضاء القطاع  -
واملشاركة يف عملية 

 التقييس

املشاركة الفعالة للمندوبني  -
واملنظمات اليت شاركت 

أنشطة القطاع بشكل  يف
سليب حىت اآلن أو اليت 

 تشارك فيها إطالقاً  مل

3.T - ونشر التطبيقات/املوارد  معاجلة
ة الدولية للرتقيم والعنونة والتسمي

 وتعرف اهلوية

التوقيت املناسب  -
توزيع  والدقة يف

 املوارد

تيسر معلومات الرتقيم  -
الوقت املناسب يسّهل  يف

 إدارة الشبكات

4.T - خدمات منشورات القطاع 
تطوير قواعد بيانات القطاع  -

 وصيانتها
خدمة التواصل والرتويج  -

وسائل (مدونة االحتاد، 
 التواصل االجتماعي، الويب)

تنظيم ورش العمل،  -
اجتماعات فريق كبار مسؤويل 

التكنولوجيا، حدث  
كاليدوسكوب، جلسات 

تليكوم االحتاد، القمة  يف
تمع املعلومات،  العاملية 

 ذلك إىل وما

زيادة املعرفة والوعي  -
بشأن معايري 

زيادة  القطاع،
املشاركة يف أنشطة 

إبراز القطاع وزيادة 
 قطاعالأنشطة 

تيسر املنشورات يف الوقت  -
املناسب (الوثائق؛ قواعد 

البيانات) وسهولة 
استعمال اخلدمات يعزز 

 جتربة املندوبني
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5.T -  حتديث مذكرات التفاهم
وصيانتها؛ إعداد مذكرات 

 تفاهم جديدة
صيانة وإدارة قاعدة البيانات  -

 A.5و A.4 وفقاً للتوصيات
 A.6و

دعم لوجسيت لورش العمل  -
واألحداث املنظمة 

 مشرتك بشكل
خدمات الدعم ألنشطة التعاون  -

املختلفة (هيئة التعاون العاملي 
بشأن املعايري، التعاون يف جمال 

معايري االتصاالت املعايري، 
ملبادرة ، األنظمة النقل الذكية
ة م، القالعاملية للشمول املايل

تمع املعلومات،  بادرة مالعاملية 
"متحدون من أجل مدن ذكية 

  ...) مستدامة

زيادة التعاون مع  -
 املنظمات األخرى

 أنشطة التعاون  -
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 ونتائجه ونواتجه أهداف قطاع تنمية االتصاالت :8الجدول 
1.D  :ومات االتصاالت/تكنولوجيا المعلتعزيز التعاون الدولي واالتفاق بشأن مسائل تنمية التنسيق

 واالتصاالت
 2النواتج النتائج

-1.D :تعزيز استعراض مشروع مسامهة قطاع تنمية أ
مشروع اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد،  االتصاالت يف

، (WTDC) وإعالن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
وخطة عمل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت وزيادة 

ذامستوى   الشأن االتفاق 
-1.D :تنمية املؤمتر العاملي ل عملتقييم تنفيذ خطة ب

وتنفيذ خطة عمل القمة العاملية  االتصاالت
 املعلومات تمع
-1.D :تعزيز تقاُسم املعارف واحلوار والشراكة بنيج 

أعضاء االحتاد بشأن قضايا االتصاالت/تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت

-1.D :هيز وتنفيذ املشاريع واملبادرات تعزيز جتد
اإلقليمية املتعلقة بتنمية االتصاالت/تكنولوجيا 

 املعلومات واالتصاالت
-1.Dبرامج  على التعاون يفإبرام االتفاقات تيسري : ه

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني الدول 
األعضاء، وبني الدول األعضاء وأصحاب املصلحة 

النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات اآلخرين يف 
واالتصاالت، بناًء على طلب من الدول املعنية األعضاء 

 يف االحتاد

1-1.D :املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (WTDC) ،
 والتقرير النهائي للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

2-1.D :االجتماعات التحضريية اإلقليمية (RPM) ،
 نهائية لالجتماعات التحضريية اإلقليميةوالتقارير ال

3-1.D : الفريق االستشاري لتنمية
، وتقارير الفريق االستشاري (TDAG) االتصاالت

لتنمية االتصاالت إىل مدير مكتب تنمية االتصاالت 
 (WTDC) العاملي لتنمية االتصاالت واملؤمتر
4-1.D :توجيهية وتوصيات  جلان الدراسات، ومبادئ

 الدراسات جلانوتقارير 
5-1.D :ديات ذلك منت يف منصات للتنسيق اإلقليمي مبا

 (RDF) التنمية اإلقليمية
6-1.D : تنفيذ مشاريع وخدمات لتنمية

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متعلقة 
 باملبادرات اإلقليمية

 
 
 
 

  
_______________ 

ارة "منتجات د، يُقصد بعبيف سياق نواتج مسامهة قطاع تنمية االتصاالت يف اخلطة االسرتاتيجية لالحتا 2
من دستور االحتاد،  21وخدمات" األنشطة اليت تندرج ضمن والية قطاع تنمية االتصاالت حبسب تعريف املادة 

 يُذكر من بينها بناء القدرات ونشر خربات االحتاد ومعارفه.
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2.D نية التحتية التصاالت: تعزيز تنمية الببنية تحتية حديثة وآمنة لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات وا
 استخدام االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات بما في ذلك بناء الثقة واألمن في

 النواتج النتائج
-2.D :حتسني قدرة أعضاء االحتاد على إتاحة بنية أ

حتتية وخدمات متينة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
 واالتصاالت

-2.D :تعزيز قدرة الدول األعضاء على القيام ب
بفعالية بتبادل املعلومات والتوصل إىل حلول 

والتصدي للتهديدات اليت يتعرض هلا األمن السيرباين 
وتطوير وتنفيذ االسرتاتيجيات والقدرات، مبا 

ذلك بناء القدرات، وتشجيع التعاون على  يف
عزيز ت املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية من أجل

عضاء واجلهات الفاعلة املشاركة فيما بني الدول األ
 ذات الصلة

-2.D :تعزيز قدرة الدول األعضاء على استخدام ج
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل 

ا ومن أجل ضمان  احلد من خماطر الكوارث وإدار
التعاون  تيسر االتصاالت يف حاالت الطوارئ وتيسري

ال الدويل يف  هذا ا

1-2.D : منتجات وخدمات بشأن البنية التحتية
واخلدمات اخلاصة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت والنطاق العريض الالسلكي والثابت 
سني النائية، وحتاملناطق وتوصيل املناطق الريفية و 

التوصيلية الدولية، وسد الفجوة الرقمية يف جمال 
التقييس، واملطابقة وإمكانية التشغيل البيين، وإدارة 

اءة وإدارة موارد االتصاالت بفعالية وكفالطيف ومراقبته 
واستعماهلا على الوجه األمثل ضمن والية االحتاد 

ييمية لتقواالنتقال إىل اإلذاعة الرقمية مثل الدراسات ا
بادئ التوجيهية وأفضل واملنشورات وورش العمل وامل

 املمارسات
2-2.D : بناء الثقة واألمن من أجل منتجات وخدمات

استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  يف
التقارير واملنشورات، واملسامهة يف  مثل ،واالتصاالت

 تنفيذ املبادرات الوطنية والعاملية
3-2.D: ت بشأن احلد من خماطر منتجات وخدما

ا وبشأن االتصاالت يف حاالت  الكوارث وإدار
الطوارئ، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة لتمكني الدول 
األعضاء من التصدي جلميع مراحل إدارة الكوارث، 

مثل اإلنذار املبكر واالستجابة واإلغاثة واستعادة 
 شبكات االتصاالت
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3.D  بيئة تمكينية: تعزيز بيئة تنظيمية وسياساتية مؤاتية للتنمية المستدامة لالتصاالت/تكنولوجيا
 المعلومات واالتصاالت

 النواتج النتائج
-3.D :تعزيز قدرة الدول األعضاء على حتسني أ

ا العامة وأطرها القانونية والتنظيمية املؤاتية لتنمي ة سياسا
 املعلومات واالتصاالت/تكنولوجيا االتصاالت

-3.D :تعزيز قدرة الدول األعضاء على إنتاج ب
إحصاءات لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت تكون عالية اجلودة وقابلة للمقارنة دولياً 
جتسد التطورات واالجتاهات يف االتصاالت/تكنولوجيا 

ت إىل معايري ومنهجيا املعلومات واالتصاالت استناداً 
 عليهامتفق 

-3.D :حتسني القدرات البشرية واملؤسسية ألعضاء ج
االحتاد من أجل االستفادة من كامل إمكانات 
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

-3.D :تعزيز قدرات أعضاء االحتاد من أجل إدراج د
االبتكار يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

 يف برامج التنمية الوطنية ووضع والرقمنة واالتصاالت
اسرتاتيجيات لتعزيز مبادرات االبتكار بطرق شىت منها 

الشراكات العامة واخلاصة والشراكات بني القطاعني 
 العام واخلاص

1-3.D : منتجات وخدمات بشأن السياسات العامة
واللوائح التنظيمية اخلاصة باالتصاالت/ تكنولوجيا 

جل تنسيق ومتاسك دويل املعلومات واالتصاالت من أ
أفضل من قبيل الدراسات التقييمية، واملنشورات 

 األخرى، واملنصات األخرى لتبادل املعلومات
2-3.D : منتجات وخدمات بشأن إحصاءات

الرقمنة و االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ا من قبيل التقارير البحثية ومجع البي انات وحتليل بيانا

تنسيقها و  الية اجلودة القابلة للمقارنة دولياً ع اإلحصائية
 ونشرها، ومنتديات النقاش

3-3.D :ة وتنمي منتجات وخدمات بشأن بناء القدرات
املهارات البشرية، من بينها املنصات اإللكرتونية، 
والربامج التدريبية عن بُعد واحلضورية بغية تعزيز 

اكات مراعاة الشر املهارات العملية، واملواد املتبادلة، مع 
املعقودة مع أصحاب املصلحة املعنيني بالتعليم يف 
 جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

4-3.D :جمال  منتجات وخدمات بشأن االبتكار يف
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من  االتصاالت/

قبيل تبادل املعلومات واملساعدة، عند الطلب، بشأن 
امج وطين لالبتكار، وآليات لعقد إعداد برن

الشراكات، ووضع املشاريع، والدراسات وسياسات 
جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  االبتكار يف
 واالتصاالت
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4.D  دعم تطوير واستخدام االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت شامل معلوماتمجتمع :
 المستدامةتحقيقاً للتنمية وتطبيقاتها لتمكين األشخاص والمجتمعات 

 النواتج النتائج
-4.D :حتسني النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا أ

املعلومات واالتصاالت واستخدامها يف أقل البلدان 
 (SIDS) والدول اجلزرية الصغرية النامية (LDC) منواً 

والبلدان اليت متر  (LLDC) والبلدان النامية غري الساحلية
ا مبرحلة انتقالية  اقتصادا

-4.D :حتسني قدرة أعضاء االحتاد على دفع عجلة ب
التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل االستفادة 

من التكنولوجيات اجلديدة وتطبيقات وخدمات 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 واستعماهلا
-4.D :تطوير على االحتاد أعضاء قدرة تعزيزج 

 مولالش لتحقيق وممارسات وسياسات اسرتاتيجيات
 الفتياتو  النساء بتمكني يتعلق فيما سيما ال الرقمي

 ذوي األشخاص من وغريهم اإلعاقة ذوي واألشخاص
 احملددة االحتياجات

-4.D :تطوير على االحتاد أعضاء قدرة تعزيزد 
 ملعلوماتا تكنولوجيا/لالتصاالت وحلول اسرتاتيجيات
 املناخ تغري مع التكيف إىل ترمي واالتصاالت
 املراعية الطاقة استخدامو  وطأته من والتخفيف

 املتجددةالطاقة /للبيئة

1-4.D : منتجات وخدمات بشأن تقدمي مساعدات
مركزة ألقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية 

ر اليت متوالبلدان النامية غري الساحلية والبلدان 
ا مبرحلة انتقالية لتعزيز التيسر والقدرة على  اقتصادا

حتمل تكاليف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
 واالتصاالت

2-4.D : منتجات وخدمات بشأن سياسات
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت 

تدعم االقتصاد الرقمي وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات 
التكنولوجيات اجلديدة، مثل تبادل واالتصاالت و 

املعلومات وسبل الدعم الرامية إىل نشرها والدراسات 
 التقييمية وجمموعات األدوات

3-4.D : منتجات وخدمات بشأن الشمول الرقمي
للنساء والفتيات واألشخاص ذوي االحتياجات 

احملددة (كبار السن والشباب واألطفال والسكان 
اتيجيات وسياسات  وغريهم) مثل اسرت نياألصلي

وممارسات زيادة الوعي بالشمول الرقمي وجمموعات 
أدوات تنمية املهارات الرقمية ومبادئ توجيهية 

 لتبادل املمارسات واالسرتاتيجياتومنتديات نقاش 
4-4.D : منتجات وخدمات بشأن االستفادة من

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التكيف 
ع وضع آثاره، مثل تشجيفيف من مع تغري املناخ والتخ

االسرتاتيجيات ونشر أفضل املمارسات بشأن رسم 
خرائط للمناطق املعرضة وتطوير أنظمة معلومات 

 اإللكرتونية ومقاييس وسياسات بشأن املخلفات
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 العوامل التمكينية لقطاع تنمية االتصاالت :9الجدول 

هدف مدعوم 
(أهداف مدعومة)

أنشطة قطاع تنمية 
 االتصاالت

 النتائجمساهمة في نتائج القطاع

1.D ،2.D، 
3.D ،4.D 

وضع وتنفيذ  1)
اسرتاتيجيات فّعالة يف 

جمال تنمية 
االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 
من أجل حتقيق خطوط 

تمع  القمة العاملية 
املعلومات وأهداف 

، (SDG)التنمية املستدامة 
مبا يف ذلك أنشطة 

 والرتويجاالتصال 

زيادة فهم وتبادل  -
 أهداف القطاع ونواجته

زيادة تقدمي توجيهات  -
 بشأن أنشطة القطاع

زيادة الوضوح يف برنامج  -
 األنشطة

تقدم قابل للقياس يف دور  -
االحتاد يف حتقيق خطوط 

عمل القمة وأهداف 
 التنمية املستدامة

زيادة مستوى التعاون  -
الدويل يف جمال تنمية 

االتصاالت/تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت

الدول  ءزيادة مستوى رضا -
األعضاء عن اخلدمات 
واملنتجات اليت يقدمها 

 االتصاالت مكتب تنمية
كفاءة إدارة ودعم  2)

أنشطة تنمية 
االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 

من خالل التنسيق 
والتعاون بني إدارة 
 املاليةاخلدمات والشؤون 

وامليزانية، دعم تنظيم 
األحداث ودعم 

 تكنولوجيا املعلومات

تنظيم مواعيد األحداث  -
 بشكل واضح ومنسق

توفري ما يلزم من دعم  -
مايل ودعم يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات 
د حدو  والقوى العاملة يف

 املوارد املتاحة
توفري دعم موثوق  -

 لألحداث

 تعزيز التنسيق والتعاون يف -
تنظيم األحداث وتنفيذ 

 األنشطة
كفاءة استخدام املوارد  -

 املالية
تنظيم األحداث يف الوقت  -

 فّعال املناسب وعلى حنو
زيادة جودة وتنسيق إعداد  -

التقارير اليت يقدمها مكتب 
تنمية االتصاالت إىل 

 الدول األعضاء
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كفاءة تنظيم ودعم  3)
األنشطة املتعلقة بالبنية 

 التحتية
لالتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، 
وتطبيقات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت 
 واألمن السيرباين

حتديد أولويات الدول  -
ا  األعضاء واحتياجا

تطوير املنتجات  -
واخلدمات ذات الصلة 

الوقت  وتقدميها يف
املناسب للمستعملني 

 النهائيني
املشاركة الفعالة جلميع  -

املصلحة ذوي أصحاب 
الصلة يف تطوير وتقدمي 
املنتجات واخلدمات إىل 

 الدول األعضاء

زيادة جودة وتعزيز إمكانية  -
احلصول على املنتجات 
واخلدمات واخلربة اليت 

يطورها املكتب ويقدمها يف 
جمال البنية التحتية 

لالتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 
وتطبيقات تكنولوجيا 

االتصاالت املعلومات و 
 واألمن السيرباين

الدول  ءزيادة مستوى رضا -
 األعضاء

حتسينات ملموسة يف  -
خدمة الدول األعضاء 
لالحتاد نتيجة ألنشطة 

مكتب تنمية االتصاالت 
يف جمال البنية التحتية 

لالتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، 

وتطبيقات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، 

 سيرباينواألمن ال
تعزيز دور  -

االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف 

جمال التنمية االجتماعية 
واالقتصادية للدول 

 األعضاء
كفاءة تنظيم ودعم  4)

األنشطة املتعلقة بإدارة 
املشاريع واملعرفة من 

خالل بناء القدرات، 
دعم املشاريع وبيانات 
تكنولوجيا املعلومات 
ا واالتصاالت وإحص اءا
ودعم االتصاالت 

 حالة الطوارئ يف

حتديد أولويات الدول  -
ا  األعضاء واحتياجا

تطوير املنتجات  -
واخلدمات ذات الصلة 

وتقدميها يف الوقت 
املناسب للمستعملني 

 النهائيني
املشاركة الفّعالة جلميع  -

أصحاب املصلحة ذوي 
الصلة يف تطوير وتقدمي 
املنتجات واخلدمات إىل 

 األعضاء الدول

زيادة جودة وإمكانية  -
احلصول على املنتجات 
واخلدمات واخلربة اليت 

يطورها املكتب ويقدمها يف 
جماالت إدارة املشاريع 

 واملعرفة
الدول  ءزيادة مستوى رضا -

 األعضاء
حتسينات ملموسة يف  -

خدمة الدول األعضاء 
لالحتاد نتيجة ألنشطة 

مكتب تنمية االتصاالت 
رة املشاريع يف جماالت إدا

 واملعرفة
النجاح يف التخفيف من  -

خماطر االتصاالت 
 حاالت الطوارئ يف
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كفاءة تنظيم ودعم  5)
أنشطة االبتكار 

والشراكات من خالل 
إقامة شراكات واالبتكار 
وخدمات التنسيق للجان 

 الدراسات 

حتديد أولويات الدول  -
ا  األعضاء واحتياجا

تطوير املنتجات  -
ذات الصلة واخلدمات 
الوقت  وتقدميها يف

املناسب للمستعملني 
 النهائيني

املشاركة الفعالة جلميع  -
أصحاب املصلحة ذوي 
الصلة يف تطوير وتقدمي 
املنتجات واخلدمات إىل 

 الدول األعضاء

زيادة جودة وإمكانية  -
احلصول على املنتجات 
واخلدمات واخلربة اليت 

يطورها املكتب ويقدمها يف 
امة الشراكات جماالت إق
 واالبتكار

الدول  ءزيادة مستوى رضا -
 األعضاء

مشاركة أوسع ألصحاب  -
ال جم املصلحة والشركاء يف

تنمية 
االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف 
 البلدان النامية

زيادة مستوى املوارد املقدمة  -
من اجلهات املاحنة لدعم 
اجلهود اليت تبذهلا الدول 

 سبيل تطوير األعضاء يف
االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 

 لديها

كفاءة تقدمي وتنسيق  6)
األنشطة يف جمال تنمية 
االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 

من خالل أنشطة 
املكاتب اإلقليمية 
 ومكاتب املناطق

زيادة التوعية اليت يقوم  -
ا االحتاد يف خمتلف 

ق يف األقاليم واملناط
 العامل

كفاءة وفعالية تقدمي  -
منتجات وخدمات 

ومعلومات وخربة مكتب 
تنمية االتصاالت واالحتاد 

 إىل الدول األعضاء
الدول  ءزيادة مستوى رضا -

األعضاء عن اخلدمات 
واملنتجات اليت يقدمها 
 مكتب تنمية االتصاالت
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 ونواتجهااألهداف المشتركة بين القطاعات ونتائجها  :10الجدول 

1.I :تعزيز التعاون األوثق بين جميع أصحاب المصلحة في النظام اإليكولوجي  التعاون
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامةلالتصاالت/

 النواتج النتائج
-1.I :زيادة التعاون بني أصحاب املصلحة املعنينيأ 
-1.Iبشأن  الناتج عن الشراكات: زيادة التآزر ب

 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
-1.Iزيادة االعرتاف باالتصاالت/تكنولوجيا : ج

فيذ لتن املعلومات واالتصاالت كأداة متكينية شاملة
خطة التنمية خطوط العمل املنبثقة عن القمة و 

 2030 املستدامة
-1.Iوتقدمي  رتطوي جمال يف أعضاء االحتاد : تعزيز دعمد

 منتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

1-1.I:  مؤمترات عاملية ومنتديات وأحداث ومنابر
 مشرتكة بني القطاعات ملناقشات رفيعة املستوى

2-1.I: تبادل املعارف والتواصل والشراكات 
3-1.I:  مذكرات التفاهم(MoU) 
4-1.I: ة دتقارير ومدخالت أخرى لعمليات األمم املتح

املشرتكة بني الوكاالت واملتعددة األطراف واحلكومية 
 الدولية

5-1.I: دعم أعضاء  إنشاء خدمات الدعم من أجل
 يف أنشطة االحتاد وأحداثه االحتاد

  

2.I وإدراك  ديدتح تعزيز :واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت بيئة في الناشئة االتجاهات
 بيئة االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت االتجاهات الناشئة فيو  وتحليل التحول الرقمي

 النواتج النتائج
-2.I :جتاهات االوإدراك وحتليل التحول الرقمي و حتديد أ

الناشئة يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
 واالتصاالت 

1-2.I: شأنب القطاعات بني مشرتكة وتقارير مبادرات 
 جمال يف الناشئة الصلة ذات االجتاهات
 ذلك ريوغ واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

  مماثلة مبادرات من
2-2.I :يف نسق رقمي االحتاد أخبار جملة 
3-2.I منصات لتبادل املعلومات بشأن االجتاهات :

 اجلديدة
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3.I ذوي شخاصاأل نفاذ إمكانية تعزيز :واالتصاالت المعلومات تكنولوجيااالتصاالت/ إلى النفاذ إمكانية 
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إلى المحددة االحتياجات ذوياألشخاص و  اإلعاقة

 النواتج النتائج
-3.I :زيادة تيسر معدات االتصاالت/تكنولوجيا أ

ا وامتثاهلا  ا وتطبيقا املعلومات واالتصاالت وخدما
 ملبادئ التصميم الشامل

-3.I :زيادة إشراك منظمات األشخاص ذوي ب
ذوي االحتياجات احملددة األشخاص اإلعاقة و 

 أعمال االحتاد يف
-3.I :ذلك اعرتاف مجيع  زيادة الوعي، مبا يفج

األطراف واحلكومات باحلاجة إىل تعزيز نفاذ 
ذوي األشخاص األشخاص ذوي اإلعاقة و 

االحتياجات احملددة إىل االتصاالت/تكنولوجيا 
 ومات واالتصاالتاملعل

1-3.I : تقارير ومبادئ توجيهية ومعايري وقوائم مرجعية
بشأن قابلية النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت
2-3.I :على  ،تعبئة املوارد واخلربات التقنية من خالل

تشجيع زيادة مشاركة األشخاص ذوي  ،سبيل املثال
االحتياجات احملددة ذوي األشخاص اإلعاقة و 

 االجتماعات الدولية واإلقليمية يف
3-3.I : مواصلة تطوير وتنفيذ سياسات االحتاد املتعلقة

 بقابلية النفاذ واخلطط ذات الصلة
4-3.I : التوعية على مستوى منظومة األمم املتحدة

 والوطين وعلى الصعيدين اإلقليمي
 

4.I من صاالتواالت المعلومات تكنولوجيااالتصاالت/ استخدام تعزيز :والشمول الجنسين بين المساواة 
 النساء والفتيات وتمكينوالشمول  الجنسين بين المساواة تحقيق أجل

 النواتج النتائج
-4.I :تكنولوجيا االتصاالت/تعزيز النفاذ إىل أ

 واستخدامها للنهوض بتمكنياملعلومات واالتصاالت 
 النساء

-4.I :تعزيز مشاركة النساء يف مجيع مستويات صنع ب
ولوجيا تكناالتصاالت/القرار يف أعمال االحتاد وقطاع 

 املعلومات واالتصاالت
-4.I :زيادة التعاون مع سائر منظمات األمم ج

املتحدة وأصحاب املصلحة املعنيني باستخدام 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من االتصاالت/

 النساءأجل النهوض بتمكني 
-4.I :اقنط على سرتاتيجيةالل الكامل التنفيذد 

 اجلنسني بني املساواة بشأن املتحدة األمم منظومة
 االحتاد اختصاص ضمن

1-4.I : جمموعات األدوات وأدوات التقييم واملبادئ
التوجيهية الالزمة لوضع السياسات وتنمية املهارات 

 وممارسات أخرى لتنفيذها
2-4.I :ون واملبادرات والشراكاتالشبكات والتعا 
3-4.I : التوعية على مستوى منظومة األمم املتحدة

 وعلى الصعيدين اإلقليمي والوطين
4-4.I دعم الشراكة :"EQUALS" 
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5.I :ن البصمة ماالستفادة من االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للحد  االستدامة البيئية
  البيئية

 النواتج النتائج
-5.I :حتسني كفاءة السياسات واملعايري البيئيةأ 
-5.I:النامجة عن  الطاقة استهالك من احلد ب

تكنولوجيا املعلومات  تطبيقات االتصاالت/
 واالتصاالت

-5.I :املخلفات اإللكرتونية اليت يُعاد  كميةزيادة  ج
 تدويرها

-5.I :دامةاملست الذكية املدن بشأن احللول حتسنيد 

1-5.I  ومعايري بشأن كفاءة استهالك الطاقةسياسات 
2-5.I  األمان واألداء البيئي ملعدات تكنولوجيا املعلومات

 واالتصاالت ومرافقها (إدارة املخلفات اإللكرتونية)
3-5.I ذلك يف مبا املستدامة، الذكية للمدن عاملية منصة 
 الرئيسية األداء مؤشرات وضع

6.I ن مجاالت التداخل واالزدواج وتعزيز التنسيق األوثق واألكثر الحد م :الحد من التداخل واالزدواج
 شفافية بين األمانة العامة وقطاعات االتحاد مع مراعاة اعتمادات ميزانية االتحاد وخبرة ووالية كل قطاع

 النواتج النتائج
-6.I أ: تعاون أوثق وأكثر شفافية بني قطاعات االحتاد

 الثالثة واألمانة العامة واملكاتب
-6.I:احلد من جماالت التداخل واالزدواج بني قطاعات  ب

 االحتاد وعمل األمانة العامة واملكاتب الثالثة
-6.Iج: وفورات من خالل جتنب جماالت التداخل 

1-6.I حتديد وإزالة مجيع أشكال وحاالت :
االزدواج يف الوظائف واألنشطة بني مجيع اهليئات 

نها، ر من بيالبنيوية لالحتاد واستمثال، عدة أمو 
م لتنسيق والدعأساليب اإلدارة واللوجستيات وا

 املقدم من األمانة
2-6.I :على  "تطبيق مفهوم "توحيد األداء يف االحتاد

أن تُنسق، قدر اإلمكان عملياً، اإلجراءات عرب 
القطاعات واملكاتب اإلقليمية/احلضور اإلقليمي 

 تنفيذ غايات وأهداف االحتاد والقطاعات يف
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 العوامل التمكينية/خدمات الدعم لألمانة العامة :11الجدول 
هدف مدعوم 

(أهداف 
 مدعومة)

 النتائج مساهمة في النتائج أنشطة األمانة العامة

إدارة املنظمة بكفاءة  - إدارة االحتاد مجيعها
 وفعالية

التنسيق الفعال بني  -
 قطاعات االحتاد

 حتسني التنسيق الداخلي -
ة االسرتاتيجي إدارة املخاطر -

 للمنظمة
تنفيذ قرارات اهليئات  -

 اإلدارية
وضع وتنفيذ ورصد اخلطط  -

 االسرتاتيجية والتشغيلية
مستوى تنفيذ التوصيات  -

 املقبولة
 تطبيق تدابري الكفاءة -
اجلودة الشاملة خلدمات  -

 الدعم املقدمة

خدمات إدارة األحداث (مبا  مجيعها
يف ذلك الرتمجة التحريرية 

 والشفوية)

مؤمترات كفاءة  -
واجتماعاته  االحتاد

 وأحداثه وورش عمله
 اوإمكانية النفاذ إليه

جودة عالية للخدمات  -
املقدمة من أجل أحداث 

االحتاد (تيسر الوثائق 
وجماملة ومهنية موظفي 

 ،مؤمترات االحتادخدمات 
جودة الرتمجة الشفوية، 
وجودة الوثائق، وجودة 

واملرافق مكان عقد املؤمتر 
 )املتاحة

 حتسني الكفاءة املالية -

 
 

     



137 Res. 71  

 

ضمان جودة  - خدمات النشر مجيعها
منشورات االحتاد 

وتيسرها وجدواها من 
 حيث التكلفة

جودة عالية ملنشورات  -
 االحتاد

 عملية النشر السريع -
 حتسني الكفاءة املالية -

خدمات تكنولوجيا املعلومات  مجيعها
 واالتصاالت

 التحتيةالبىن  -
لتكنولوجيا املعلومات 

ا  واالتصاالت وخدما
املوثوقة والفّعالة 
 والقابلة للنفاذ

املستخدم على  ءرضا -
خدمات تكنولوجيا 

 املعلومات واالتصاالت
 اليت يقدمها االحتاد

تيسر خدمات تكنولوجيا  -
املعلومات واالتصاالت 

افر  (تو  وخواصها الوظيفية
كبري، وسالمة تكنولوجيا 

لومات وأمنها، املع
وخدمات املكتب 

واحملفوظات، وتقدمي 
ا يف  اخلدمات املتعهد 
الوقت املناسب، وتقدمي 

املساعدة يف استخدام 
التكنولوجيا على حنو 

فعال، وإدخال خدمات 
جديدة ومبتكرة 

لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، وخدمات 

تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت ذات القيمة 

 )حتاد واملندوبنيملوظفي اال
زيادة عدد  -

املنصات/األنظمة اليت 
تيسر التحول الرقمي 

 للمنظمة
استمرارية األعمال والتعايف  -

 من الكوارث 
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ضمان بيئة عمل آمنة  - خدمات السالمة واألمن مجيعها
ومأمونة ملوظفي 
 االحتاد واملندوبني

السالمة واألمن الشامل  -
ملباين املنظمة وأصوهلا 

 مجيع أحناء العامل يف
احلد من اإلصابات أو  -

 احلوادث املتصلة بالعمل
 استعداد املوظفني للبعثات -

خدمات إدارة املوارد البشرية  مجيعها
(مبا يف ذلك كشف املرتبات، 
وإدارة شؤون املوظفني، ورفاه 
املوظفني، والتصميم والتنظيم 

والتوظيف، والتخطيط والتنمية)

ضمان كفاءة  -
استخدام املوارد 

البشرية يف بيئة عمل 
 مؤاتية

وضع وتنفيذ إطار املوارد  -
البشرية الذي يعزز القوى 

العاملة املستدامة 
واملستوفاة مبا يف ذلك 

عناصر التطور الوظيفي 
 والتدريب

قوة عاملة مالئمة للبيئة  -
املتغرية واالحتياجات 

 املتطورة للمنظمة
 عمليات التوظيف السريعة -
تكافؤ بني اجلنسني ال -

ضمن موظفي 
االحتاد/التكافؤ بني 
اجلنسني يف اللجان 

 النظامية لالحتاد
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خدمات إدارة املوارد املالية (مبا  مجيعها
فيها امليزانية والتحليل املايل، 

احلسابات، املشرتيات، السفر)

ضمان كفاءة ختطيط  -
واستعمال املوارد املالية 

 والرأمسالية

ية للمعايري احملاسباالمتثال  -
 الدولية للقطاع العام

والتدقيق السنوي غري 
 املتحفظ للحسابات

املشرتيات وخدمات  -
ة املبادئ التوجيهيالسفر: 

لالحتاد واملمارسات 
 الرشيدة لألمم املتحدة

ا  املعمول 
عدم التجاوز يف اإلنفاق  -

 يف تنفيذ امليزانية
الوفورات احملققة يف  -

 التكاليف من خالل
تدابري الكفاءة  
 املنفذة

إسداء املشورة القانونية - اخلدمات القانونية مجيعها
ضمان االلتزام  -

 بالقواعد واإلجراءات

محاية مصاحل االحتاد  -
 وسالمته ومسعته

 تطبيق القواعد واللوائح -
ضمان كفاءة وفعالية  - املراجعة الداخلية مجيعها

 اإلدارة والرقابة اإلدارية
توصيات املراجعة تنفيذ  -

 الداخلية
النهوض بأعلى معايري  - مكتب األخالقيات مجيعها

 السلوك األخالقي
 االلتزام مبعايري السلوك يف -

اخلدمة املدنية الدولية 
ومدونة األخالقيات يف 

 االحتاد
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التعاون مع األعضاء/ خدمات  مجيعها
 دعم األعضاء

ضمان كفاءة  -
اخلدمات املتصلة 

 باألعضاء

 زيادة عدد األعضاء -
 األعضاء ءزيادة رضا -
زيادة اإليرادات املتأتية من  -

أعضاء القطاعات 
واملنتسبني واهليئات 

 األكادميية
ضمان كفاءة خدمات  - خدمات االتصال مجعيها

 االتصال
زيادة املشاركة املنتظمة  -

ألصحاب املصلحة 
الرئيسيني يف املنصات 

 الرقمية لالحتاد
 التغطية اإلعالميةحتسني  -

 لالحتاد
حتسني تصور عمل االحتاد -
حتسني احلركة على قنوات  -

االحتاد متعددة الوسائط 
(فليكر، يوتيوب وما إىل 

 ذلك)
زيادة حركة أخبار االحتاد  -

 واملشاركة فيها
زيادة املشاركة من خالل  -

مواقع التواصل االجتماعي 
 واإلحالة إليها

ضمان كفاءة إدارة  - الربوتوكولخدمات  مجيعها
 خدمات الربوتوكول

املندوبني  ءزيادة رضا -
 والزوار
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تيسري عمل اهليئات اإلدارية  مجيعها
(مؤمتر املندوبني املفوضني، 
لس، أفرقة العمل التابعة  ا

 للمجلس)

دعم وتيسري عمليات  -
صنع القرار للهيئات 

 اإلدارية

حتسني كفاءة اجتماعات  -
 اإلداريةاهليئات 

ضمان كفاءة إدارة  - خدمات إدارة املرافق مجيعها
 مباين االحتاد

كفاءة إدارة عملية تطوير  -
 املبىن اجلديد لالحتاد

وفورات يف إدارة مرافق  -
 االحتاد

احلرص على أن يظل  -
من ة حمايد االحتاد منظمة

 حيث انبعاثات الكربون
 خدمات تطوير وإدارة احملتوى/ مجيعها

اإلدارة والتخطيط االسرتاتيجيان 
 للمنظمة

ضمان كفاءة  -
 التخطيط

 سرتاتيجيةاال املشورة -
 لإلدارة العليا

موافقة األعضاء على  -
أدوات التخطيط يف 

 االحتاد
دعم تطوير املبادرات  -

 االسرتاتيجية
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اهلدفان املشرتكان 
بني القطاعات: 

1.I ،2.I 

التنسيق والتعاون يف تعزيز 
االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت مبا 
يسهم يف تنفيذ خطوط عمل 
القمة وخطة التنمية املستدامة 

 2030 لعام

زيادة التآزر والتعاون  -
والشفافية والتواصل 

الداخلي بشأن إقامة 
الشراكات واألنشطة 

ا يف ال جم املضطلع 
التعاون الدويل من 

أجل تعزيز تكنولوجيا 
واالتصاالت املعلومات 

لتحقيق أهداف 
 التنمية املستدامة

حتسني تنسيق تنظيم  -
أحداث االحتاد 

 واجتماعاته
زيادة االتساق فيما  -

يتعلق بتخطيط 
املشاركة يف املؤمترات 

 واملنتديات

تدابري وآليات جديدة  -
دف زيادة كفاءة  وحمسنة 

 املنظمة وفعاليتها
تنسيق عمل االحتاد  -

ومسامهته يف خطوط 
لعمل املنبثقة عن القمة ا

وخطة التنمية املستدامة 
 2030 لعام
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األهداف املشرتكة 
بني القطاعات: 

3.I ،4.I ،5.I ،6.I

االت ا التنسيق والتعاون يف
ذات االهتمام املشرتك 

ذلك إمكانية النفاذ،  يف (مبا
املساواة بني اجلنسني، االستدامة 

 البيئية)

تنسيق العمل يف  -
االت ذات  ا

االهتمام املشرتك، 
تعزيز أوجه التآزر 
وحتقيق الكفاءة 
دام استخ والوفورات يف
 موارد االحتاد

زيادة االتساق  -
لتخطيط املشاركة 

اتاملؤمترات واملنتدي يف
زيادة التواصل الداخلي  -

بشأن األنشطة 
ا يف مجيع  املضطلع 
االت املواضيعية  ا

حتسني تنسيق تنظيم  -
أحداث االحتاد 

 واجتماعاته

تنفيذ خطة العمل السنوية  -
املوحدة لكل جمال من 

االت املواضيعية  ا
تدابري وآليات جديدة  -

دف زيادة كفاءة  وحمسنة 
 املنظمة وفعاليتها
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خطة و  العالمية لمجتمع المعلومات الصلة بخطوط العمل المنبثقة عن القمة 3
 2030التنمية المستدامة لعام 

 مل المنبثقة عن القمة العالمية لمجتمع المعلوماتالصلة بخطوط الع

تمع املعلومات حيث يتوىل، بصفته امليّسر الرئيس ي يضطلع االحتاد بدور ريادي يف عملية القمة العاملية 
تنفيذ قيام أصحاب املصلحة املتعددين ب، تنسيق اليونسكو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائيإىل جانب 

 فة للقمة:عمل خمتل لثالثة خطوط امليسر الوحيدهو . وعلى وجه اخلصوص، االحتاد خطة عمل جنيف
استعمال  الثقة واألمن يف(بناء  5وجيم ؛)البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت( 2جيماخلطوط 

 (البيئة التمكينية). 6وجيم ؛)تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تمع الرئيسية لالتحاد وخطوط العمل المنبثقة عن القمة العالمية لمجالتقابل بين النواتج واألنشطة 
 )مةاالحتاد اخلاصة بتقابل أهداف التنمية املستدا(استناداً إىل املعلومات املستمدة من أداة  المعلومات

 

  

 البنية التحتية - 2جيم
 27نواتج االحتاد: 

 76األنشطة الرئيسية لالحتاد: 

 بناء القدرات - 4جيم
 17نواتج االحتاد: 

 41األنشطة الرئيسية لالحتاد: 

الحكومة - 1جيم
 10نواتج االحتاد: 

األنشطة الرئيسية 
 17لالحتاد: 

 التعاون - 11جيم
 19نواتج االحتاد: 

 32األنشطة الرئيسية لالحتاد: 

 األمن - 5جيم
 7نواتج االحتاد: 

24األنشطة الرئيسية لالحتاد: 

تطبيقات تكنولوجيا  - 7جيم
 المعلومات واالتصاالت

 15نواتج االحتاد: 
 62األنشطة الرئيسية لالحتاد: 

النفاذ إلى المعلومات - 3جيم
 13نواتج االحتاد: 

 38األنشطة الرئيسية لالحتاد: 

البيئة  - 6جيم
 التمكينية

9نواتج االحتاد: 
األنشطة الرئيسية 

 25لالحتاد: 

 2جيم خط العمل

 4جيم خط العمل

 1جيمخط العمل

 - 9جيم

 - 8جيم
 التنوع الثقافي

 3جيم خط العمل 11جيم خط العمل

خط العمل
 5جيم

خط العمل 
 8جيم

خط العمل 
 10جيم

خط العمل 
 9جيم

 خط العمل
 7جيم

 6جيمخط العمل
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 الصلة بأهداف التنمية المستدامة

"، حيتاج 2030حتويل عاملنا: برنامج التنمية املستدامة لعام اعتماد قرار اجلمعية العام لألمم املتحدة "ب
االحتاد، إىل جانب بقية أسرة األمم املتحدة، إىل دعم الدول األعضاء واملسامهة يف اجلهود العاملية املبذولة 

ا والغاي السبعة عشرلتحقيق أهداف التنمية املستدامة. وتعطي أهداف التنمية املستدامة  ات املتصلة 
 غاية رؤية كلية ملنظومة األمم املتحدة. 169البالغة 

كحافز أساسي للتقدم السريع يف حتقيق أهداف التنمية   (ICT)وإن دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
انتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والرتابط : "ينطوي 2030خطة  املستدامة يظهر بوضوح يف

معات تقوم على جمتإمكانات كبرية للتعجيل بالتقدم البشري وسد الفجوة الرقمية وبناء  علىالعاملي 
". ويؤدي االحتاد، بوصفه وكالة األمم املتحدة املتخصصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات املعرفة

 واالتصاالت دوراً رئيسياً يف تعزيز االزدهار يف عاملنا الرقمي.

 من 9 الهدف، ينصب الرتكيز الرئيسي لالحتاد على معاجلة 2030وبغية تعظيم مسامهة االحتاد يف خطة 
حتقيق زيادة  الذي يرمي إىل  C.9(الصناعة واالبتكار والبنية التحتية) واملقصد  أهداف التنمية املستدامة

امل وامليسور إىل توفري فرص النفاذ الشو  كبرية يف فرص احلصول على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
رقمي اجلديد هي قري لالقتصاد ال. والبنية التحتية اليت تدعم عاملنا وتشكل العمود الفشبكة اإلنرتنت

الواقع أمر حيوي. وهي أساسية لعدد كبري من التطبيقات التكنولوجية واحللول احملتملة لتحقيق أهداف  يف
 التنمية املستدامة وحامسة لتمكينها من أن تكون عاملية وقابل للتوسع.

) يربز تحقيق األهدافل تمن أهداف التنمية املستدامة (إقامة الشراكا 17الهدف ونظرًا إىل أن 
د من أن يستفيد ب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كوسيلة للتنفيذ، مع إمكانات حتويلية شاملة، ال

االحتاد من هذا التأثري الواسع. ومن بني أهداف التنمية املستدامة البارزة حيث لالحتاد تأثري قوي بشكل 
تمعات الذكية)  11الهدف خاص،   8والهدف ) احلد من أوجه عدم املساواة( 10هدف وال(املدن وا

) الصحة اجليدة والرفاه( 3 والهدف(القضاء على الفقر)  1والهدف ) العمل الالئق والنمو االقتصادي(
 (املساواة بني اجلنسني). 5والهدف (التعليم اجليد)  4 والهدف
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خالل توفري البنية  املستدامة املتبقية منوبالتايل سيساهم االحتاد مسامهة كبرية يف حتقيق أهداف التنمية 
 التحتية والتوصيلية وبالشراكة مع مجيع أصحاب املصلحة.

داة االحتاد ًا أل(وفق التقابل بين النواتج واألنشطة الرئيسية لالتحاد وأهداف التنمية المستدامة
 )3املستدامة اخلاصة بتقابل أهداف التنمية

_______________
.https://www.itu.int/sdgmappingtool: أداة االحتاد اخلاصة بتقابل أهداف التنمية املستدامة 3
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 نشاطاً رئيسياً  63
 ناجتاً  32
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 ناجتاً  25

 نشاطاً رئيسياً  35
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 ناجتاً  27

 نشاطاً رئيسياً  43
 ناجتاً  31

 نشاطاً رئيسياً  34
 ناجتاً  26

 نشاطاً رئيسياً  20
 ناجتاً  26

 نشاطاً رئيسياً  15
 ناجتاً  19

 نشاطاً رئيسياً  56
 ناجتاً  29

 نشاطاً رئيسياً  57
 ناجتاً  23

 نشاطاً رئيسياً  58
 ناجتاً  29
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C.9.1و B.5.1و 1.4.4اجلهة الراعية خلمسة مؤشرات متعلقة بأهداف التنمية املستدامة ( االحتاد هو أيضاً 

ألهداف التنمية  (UNSTAT) ) اليت تساهم يف رصد شعبة األمم املتحدة اإلحصائية1.8.17و 2.6.17و
 املستدامة.

وأهداف  2020-2023الصلة بني الغايات االسرتاتيجية اخلمس لالحتاد للفرتة  ويعرض اجلدول التايل
مؤشرات أهداف التنمية املستدامة اليت تشري إىل تكنولوجيا املعلومات  ويُبنيالتنمية املستدامة. 

 واالتصاالت خبط بارز.

النمو - 1 الغاية
،  (1.3.4)3.4، )2.42.2.4 (، 1.4 (1.1.4)، 4.2 (1.4.2)، 4.1 (1.4.1): مقاصد أهداف التنمية المستدامة (المؤشر (المؤشرات))

4.4 )1.4.4( ،(1.A.4) A.4 ،5.5 )1.5.5 ،2.5.5( ،) B.51.B.5( ،1.6 ،(1.4.6) 4.6 ،(1.3.7) 3.7 ،(1.2.8) 2.8 ،(2.10.8) 10.8 ،1.9 ،2.9 ،
3.9 )1.3.9 ،2.3.9 ،((1.4.9) 4.9 ،5.9 ،) C.91.C.9( ،(2.3.11) 3.11 ،(2.5.11) 5.11 ،B.11 )1.B.11 ،2.B.11 ،(1.13 (2.1.13) ،

(2.3.13) 3.13 ،6.17 )1.6.17 ،2.6.17( 
 الشمول - 2 الغاية

، )C.2 ،(1.D.3) D.3 ،) 1.41.1.4 (C.2.1)، 5.1 (3.5.1)، 4.1 (1.4.1): مقاصد أهداف التنمية المستدامة (المؤشر (المؤشرات))
2.4 )2.2.4( ،(1.3.4) 3.4 ،) 4.41.4.4( ،(1.5.4) 5.4 ،6.4 (1.6.4) ،(1.7.4) 7.4 ،(1.A.4) A.4 ،) B.41.B.4( ،(1.C.4) C.4 ،1.5 ،
2.5 )1.2.5 ،2.2.5 ،(3.5 ،5.5 )1.5.5 ،2.5.5 ،(6.5 )1.6.5 ،2.6.5( ،A.5 )1.A.5 ،2.A.5 ،() B.51.B.5( ،C.5 ،1.6 ،(1.4.6) 4.6 ،
1.7 )1.1.7 ،2.1.7 ،((1.B.7) B.7 ،(1.3.8) 3.8 ،(2.4.8) 4.8 ،(1.5.8) 5.8 ،(2.10.8) 10.8 ،1.9 ،2.9 ،3.9 )1.3.9 ،2.3.9 ،(
4.9 (1.4.9) ،5.9 ،(1.A.9) A.9 ،(1.B.9) B.9 ،C.9 )1.C.9( ،(1.2.10) 2.10 ،6.10 ،7.10 (1.7.10) ،(1.B.10) B.10 ،(1.C.10) C.10 ،

(1.1.11) 1.11 ،2.11 ،(2.3.11) 3.11 ،(2.5.11) 5.11 ،A.11 ،B.11 )1.B.11 ،2.B.11 ،((1.1.12) 1.12 ،(1.A.12) A.12 ،
1.13 (2.1.13) ،(2.3.13) 3.13 ،(1.A.13) A.13 ،(1.B.13) B.13 ،(1.A.14) A.14 ،2.16 (2.2.16) ،(1.8.16) 8.16 ،(2.3.17) 3.17 ،
6.17 )1.6.17 ،2.6.17 ،(7.17 ،) 8.171.8.17( ،(1.9.17) 9.17 ،18.17 
 االستدامة - 3 الغاية

،10.8 (2.10.8)، 5.8 (1.5.8)، 4.8 (2.4.8)، 4.2 (1.4.2)، 5.1 (3.5.1) :)المؤشرات)( المؤشر( المستدامة التنمية أهداف مقاصد
1.9 ،2.9 ،(1.4.9) 4.9 ،5.9 ،(1.A.9) A.9 ،6.11 )1.6.11 ،2.6.11 ،(A.11 ،B.11 )1.B.11 ،2.B.11 ،((1.1.12) 1.12،

2.12 )1.2.12 ،2.2.12 ،(4.12 )1.4.12 ،2.4.12 ،((1.5.12) 5.12 ،(1.6.12) 6.12 ،(1.7.12) 7.12 ،(1.8.12) 8.12 ،(1.A.12) 
A.12 ،(2.2.16) 2.16 ،4.16 ،7.17 
 االبتكار - 4 الغاية

،C.2 ،(1.6.3) 6.3 ،(1.D.3) D.3 ،(1.3.4) 3.4 (C.2.1)، 4.2 (1.4.2) :)المؤشرات)( المؤشر( المستدامة التنمية أهداف مقاصد
4.4 )1.4.4( ،(1.5.4) 5.4 ،(1.6.4) 6.4 ،(1.7.4) 7.4 ،A.4 (1.A.4) ،) B.41.B.4( ،A.5 )1.A.5 ،2.A.5 ،(1.6 ،(1.4.6) 4.6،
1.7 )1.1.7 ،2.1.7 ،((1.2.7) 2.7 ،(1.3.7) 3.7 ،(1.2.8) 2.8 ،(1.3.8) 3.8 ،(2.10.8) 10.8 ،1.9 ،2.9 ،3.9 )1.3.9،

2.3.9 ،(4.9 (1.4.9) ،5.9 ،(1.A.9) A.9 ،(1.B.9) B.9 ،) C.91.C.9( ،(1.5.10) 5.10 ،C.10 (1.C.10) ،2.11 ،(2.3.11) 3.11،
4.11 ،(2.5.11) 5.11 ،6.11 )1.6.11 ،2.6.11 ،(B.11 )1.B.11 ،2.B.11 ،(3.12 ،(1.5.12) 5.12 ،(1.A.12) A.12،

(1.B.12) B.12 ،(2.1.13) 1.13 ،(1.4.14) 4.14 ،(1.A.14) A.14 ،3.16 ،4.16 ،(2.10.16) 10.16 ،7.17 
 الشراكة - 5 الغاية

، )4.41.4.4( ،(1.7.4) 7.4 ،(1.A.4) A.4 ،) B.41.B.4 (، D.3 (D.3.1) :)المؤشرات)( المؤشر( المستدامة التنمية أهداف مقاصد
C.4 (1.C.4) ،1.5 ،2.5 )1.2.5 ،2.2.5 ،(3.5 ،5.5 )1.5.5 ،2.5.5 ،(6.5 )1.6.5 ،2.6.5 ،(A.5 )1.A.5 ،2.A.5 ،() B.51.B.5( ،
C.5 ،(1.B.7) B.7 ،(1.3.8) 3.8 ،(2.4.8) 4.8 ،1.9 ،2.9 ،3.9 )1.3.9 ،2.3.9 ،((1.4.9) 4.9 ،5.9 ،(1.A.9) A.9 ،(1.B.9) B.9 ،

) C.91.C.9( ،(1.5.10) 5.10 ،6.10 ،(1.B.10) B.10 ،(1.C.10) C.10 ،1.11 (1.1.11) ،2.11 ،(2.3.11) 3.11 ،(2.5.11) 5.11 ،
B.11 )1.B.11 ،2.B.11 ،(3.12، (1.6.12) 6.12 ،(1.7.12) 7.12 ،(1.8.12) 8.12 ،(1.A.12) A.12 ،(1.B.12) B.12 ،
1.13 (2.1.13) ،(2.3.13) 3.13 ،(2.2.16) 2.16 ،3.16 ،4.16 ،(1.8.16) 8.16 ،10.16 (2.10.16) ،6.17 )1.6.17 ،2.6.17 ،(
7.17 ،8.17 )1.8.17( ،(1.9.17) 9.17 ،18.17 
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 تنفيذ وتقييم الخطة االستراتيجية 4

 الربط القوي واملتماسك بني التخطيط االسرتاتيجي والتشغيلي واملايل لالحتاد مضمون بتنفيذ إطار االحتاد
املندوبني ) ملؤمتر 2018ديب،  يف املراجعْني ( 151و 71 للقرارينطبقاً  (RBM) لإلدارة القائمة على النتائج

 املفوضني.

ستكون النتائج هي احملور الرئيسي لالسرتاتيجية والتخطيط وامليزنة ضمن إطار االحتاد لإلدارة القائمة 
على النتائج. وستضمن مراقبة األداء وتقييمه وإدارة املخاطر استناد عمليات التخطيط االسرتاتيجي 

 توزيع مناسب للموارد.والتشغيلي واملايل إىل عملية مستنرية لصنع القرار و 

اخلطة  وسيخضع إطار االحتاد ملراقبة األداء وتقييمه للتطوير طبقًا لإلطار االسرتاتيجي احملدد يف
ه حتقيق أهداف االحتاد ونتائجه وأهداف ، وذلك لقياس التقدم احملرز يف2020-2023 االسرتاتيجية للفرتة

ديد املسائل سرتاتيجية ومقاصده مع تقييم األداء وحتاخلطة اال وغاياته االسرتاتيجية ومقاصده احملددة يف
 اليت حتتاج إىل معاجلة.
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ج متكامل جتاه إطار االحتاد لإلدارة  كما سيخضع إطار االحتاد إلدارة املخاطر للتطوير لضمان وجود 
 .2023-2020 اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة القائمة على النتائج احملدد يف

 التنفيذمعايير 

حتدد معايري التنفيذ اإلطار الذي ميّكن من التحديد السليم ألنشطة االحتاد املناسبة حبيث يتسىن حتقيق 
األهداف والنتائج والغايات االسرتاتيجية لالحتاد بأكرب قدر من الفعالية والكفاءة. وهي حتدد معايري 

 السنتني. حتاد لفرتةإطار ميزانية اال ترتيب األولويات لعملية توزيع املوارد يف

 :2020-2023 وفيما يلي معايري التنفيذ احملددة السرتاتيجية االحتاد للفرتة

جيب أن توجه القيم األساسية لالحتاد أولوياته وتضع األساس لعملية  االلتزام بقيم االتحاد: -
 صنع القرار.

 ، واليت تشمل:اتباع مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج -

جتب مراقبة األداء مقابل حتقيق الغايات/األهداف وتقييمه طبقاً  األداء وتقييمه:مراقبة  
لس مع حتديد فرص التحسني من أجل دعم عملية  للخطط التشغيلية اليت يوافق عليها ا

 صنع القرار.

إرساء عملية متكاملة إلدارة األحداث غري املؤكدة  تحديد المخاطر وتقييمها ومعالجتها: 
على حتقيق األهداف والغايات، من أجل تعزيز عملية صنع القرار  يكون هلا تأثري اليت قد

 بصورة مستنرية.

اس إطار عملية امليزنة توزيع املوارد على أس جيب يف مبادئ الميزنة على أساس النتائج: 
 هذه اخلطة االسرتاتيجية. الغايات واألهداف املقرر حتقيقها، كما يرد حتديدها يف

جيب اإلبالغ بشكل واضح عما حيرز من تقدم  غ الموجه نحو األثر المرجو:اإلبال 
ا االحت يف  اد.حتقيق الغايات االسرتاتيجية لالحتاد، مع الرتكيز على أثر األنشطة اليت يضطلع 

يقيم االحتاد  الحتاد. وجيب أنإىل اأصبحت الكفاءة أمراً أساسيًا حتميًا بالنسبة  كفاءة التنفيذ: -
كان أصحاب املصلحة جينون أقصى مردود من اخلدمات اليت يقدمها االحتاد وفقًا للموارد   ما إذا

 املتاحة (القيمة مقابل املال).
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اد ، بوصف االحتهدف تعميم توصيات األمم المتحدة وتطبيق ممارسات األعمال المنسقة -
ا املتخصصة.  جزءاً من منظومة األمم املتحدة وإحدى وكاال

جيب أن تعمل القطاعات بصورة متماسكة من أجل تنفيذ اخلطة  االتحاد: األداء فيتوحيد  -
االسرتاتيجية. وجيب أن تدعم األمانة التخطيط التشغيلي املنسق، وتتجنب التكرار واالزدواجية 

 العامة. وتعظم من التآزر بني القطاعات واملكاتب واألمانة

كًا مبفهوم متس داء وتوفير الخبرات المناسبة:التطور طويل األجل للمنظمة للحفاظ على األ -
مار العمل بأسلوب الرتابط وزيادة االستث املنظمة املهتمة بالتعلم، على االحتاد االستمرار يف

 املوظفني لتحقيق أقصى قيمة بصورة مستدامة. يف

واملبادرات  ةمن املهم حتديد معايري حمددة لرتتيب األولويات بني خمتلف األنشط ترتيب األولويات: -
ا: ا. وفيما يلي العوامل الواجب مراعا  اليت ينوي االحتاد االضطالع 

 :القيمة المضافة 

ا االحتاد (النتائج اليت ال - ميكن  ترتيب األولويات استنادًا إىل قيمة فريدة يسهم 
 حتقيقها بدونه)

 فيهااألنشطة اليت ميكن لالحتاد أن يضيف قيمة كبرية  املشاركة يف -

ا -  عدم إعطاء أولوية لألنشطة اليت ميكن ألطراف معنية أخرى االضطالع 

 ترتيب األولويات على أساس اخلربات املتاحة لدى االحتاد للتنفيذ. -

 التأثير والتركيز: 

 يز على األثر األقصى على جمموعة أوسع من املعنيني مع مراعاة الشمولالرتك -

شطة مع حتقيق تأثري أكرب بدالً من عدد كبري من األنشطة االضطالع بعدد أقل من األن -
 أقل مع تأثري
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الصورة اإلمجالية على النحو احملدد  االتساق واالضطالع بأنشطة تسهم بوضوح يف -
 لالحتاد اإلطار االسرتاتيجي يف

 لوية لألنشطة اليت تؤدي إىل نتائج ملموسة.إعطاء أو  -
 احتياجات األعضاء: 

ج موجه حنو العمالءترتيب  -  أولويات طلبات األعضاء باتباع 
ا بدون دعم من املنظمة. -  إعطاء أولوية لألنشطة اليت يتعذر على الدول األعضاء القيام 
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التذييل 
A -

 
توزيع الموارد (الصلة 

بالخطة المالية
(

بآالف الفرنكات السويسرية
بالنسبة املئوي
ة

 بآالف الفرنكات السويسرية
األهداف االستراتيجية لالتحاد

 
التكاليف 
المخططة 

2023-
2020 

 

إعادة التوزيع

 
الغاية

 1
النمو: 
 

الغاية
 2

الشمول: 
 

الغاية
 3

االستدامة: 
 

الغاية
 4

االبتكار: 
 

الغاية
 5

الشراكة: 
 

 
الغاية

 1
: النمو

الغاية
 2

الشمول: 
 

الغاية
 3

االستدامة: 
 

الغاية
 4

االبتكار: 
 

الغاية
 5

الشراكة: 

أهداف قطاع االتصاالت الراديوية
256 087

57 183
80 824

54 718
40 699

22 663
R.1

. 
تنظيم وإدارة استخدام 

الطيف/املدارات
 

155 606
%

25
%

20
%

25
%

20
%

10
39 649

32 529
43 461

26 211
13 756

R.2
. 

معايري االتصاالت الراديوية
34 480

%
30

%
20

%
10

%
30

%
10

10 896
7 450

3 981
9 003

3 150

R.3
. 

تبادل املعارف
66 001

%
10

%
60

%
10

%
10

%
10

6 638
40 845

7 276
5 485

5 757

س االتصاالت
أهداف قطاع تقيي

117 816
40 107

46 364
10 263

13 591
7 491

T.1
. 

وضع املعايري
57 966

%
40

%
20

%
10

%
20

%
10

23 985
12 299

6 573
9 909

5 200

T.2
. 

سد الفجوة يف جمال التقييس
26 188

%
15

%
75

%
10

3 921
20 107

2 160

T.3
. 

موارد االتصاالت
11 332

%
50

%
30

%
10

%
5

%
5

5 655
3 480

1 240
467

490

T.4
. 

تبادل املعارف
19 291

%
30

%
50

%
10

%
5

%
5

5 747
9 822

2 100
791

831

T.5
. 

التعاون مع هيئات التقييس
3 039

  
%

25
%

20
%

10
%

10
%

35
799

656
350

264
970

أهداف فطاع تنمية االتصاالت
245 201

61 105
82 320

47 651
22 633

31 492

D.1
. 

التنسيق
55 147

%
10

%
40

%
10

%
10

%
30

5 729
23 500

6 280
4 733

14 905
D.2

. 
بنية حتتية حديثة وآمنة 

لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت

 
71 158

%
60

%
10

%
10

%
10

%
10

43 499
7 435

7 947
5 990

6 287

D.3
. 

بيئة متكينية
42 875

%
10

%
10

%
54

%
16

%
10

4 231
4 339

25 043
5 593

3 669

D.4
. 

جمتمع معلومات شامل
76 021

%
10

%
60

%
10

%
10

%
10

7 646
47 046

8 381
6 317

6 631

األهداف المشتركة بين القطاعات
41 147

4 570
8 608

7 237
9 449

11 283

I.1
. 

التعاون
12 674

%
10

%
10

%
10

%
10

%
60

1 385
1 420

1 518
1 144

7 207
I.2

. 
االجتاهات الناشئة يف جمال 

االتصاالت/
واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات 

 
10 129

%
10

%
10

%
70

%
10

1 158
1 269

6 698
1 004

I.3
. 

إمكانية النفاذ إىل
 

االتصاالت/
واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات 

 
2 523

%
10

%
70

%
10

%
10

256
1 834

211
222

I.4
. 

املساواة بني اجلنسني والشمول
6 678

%
10

%
70

%
20

674
4 836

1 168

I.5
. 

االستدامة البيئية
5 981

%
10

%
60

%
20

%
10

592
3 896

979
514

I.6
. 

احلد من التداخل واالزدواج
3 162

  
%

15
%

15
%

15
%

15
%

40
505

  
518

  
554

  
417

  
1 168

 
مجموع االتحاد

660 251
162 965

218 116
119 869

86 372
72 929
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 )2018ديب، يف  (املراَجع 71بالقرار  2امللحق 

 تحليل الحالة

 معلومات أساسية: الهيئات اإلدارية والقطاعات 1
وبني املفوضني، ) مؤمتر املند عمالً بأحكام دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته، يشمل االحتاد: أ

ت املؤمترا جملس االحتاد، ويعمل بالنيابة عن مؤمتر املندوبني املفوضني؛ ج) وهو اهليئة العليا لالحتاد؛ ب)
، ويشمل املؤمترات العاملية واإلقليمية (ITU-R) ) قطاع االتصاالت الراديوية العاملية لالتصاالت الدولية؛ د

س قطاع تقيي ) لالتصاالت الراديوية ومجعيات االتصاالت الراديوية وجلنة لوائح الراديو؛ ه
قطاع تنمية  ) ، ويشمل اجلمعيات العاملية لتقييس االتصاالت؛ و(ITU-T) االتصاالت
ة. ويعمل  األمانة العام ) ، ويشمل املؤمترات العاملية واإلقليمية لتنمية االتصاالت؛ ز(ITU-D) االتصاالت

ومكتب  (TSB) ومكتب تقييس االتصاالت (BR) كل من املكاتب الثالثة (مكتب االتصاالت الراديوية
 .) كأمانة للقطاع املعين من هذه القطاعات(BDT) تنمية االتصاالت

 تحليل الحالة 2

 تحليل الحالة االستراتيجية .أ2
 االتحاد الدولي لالتصاالت كجزء من منظومة األمم المتحدة

املعلومات  جمال االتصاالت/تكنولوجيا االحتاد الدويل لالتصاالت هو وكالة األمم املتحدة املتخصصة يف
عامل، ويضع املعايري ال ت الساتلية يفواالتصاالت. وهو يضطلع مبسؤولية توزيع الطيف الراديوي واملدارا

التقنية اليت تضمن سالسة التوصيل بني الشبكات والتكنولوجيات، ويسعى جاهداً إىل حتسني النفاذ إىل 
تمعات احمللية احملرومة من اخلدمة يف العامل.  االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لفائدة ا

ترمي أينما كانوا وأيًا كانت الوسائل املتاحة لديهم. و  -العامل  اس يفويلتزم االحتاد بتوصيل مجيع الن
 االتصال. أعمال االحتاد إىل محاية ودعم احلق األساسي لكل فرد يف
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 2019-2016الدروس المستخلصة من الخطة االستراتيجية لالتحاد للفترة 

ا الدول األعضاء يف االحتاد ، اليت 2016-2019أصبحت اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة  اعتمد
من أجل التنمية  "2020برنامج التوصيل "، األساس العتماد 2014عام  مؤمتر املندوبني املفوضني يف يف

 واملقاصد اياتوالغالذي وضع الرؤية املشرتكة  ،العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
، بالتعاون مع مجيع أصحاب املصلحة يف النظام 2020حبلول عام اليت التزمت الدول األعضاء بتحقيقها 

عمل  2016-2019 اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وحددت اخلطة االسرتاتيجية للفرتة
 والشراكة. واالبتكار ،واالستدامة ،والشمول ،االسرتاتيجية األربع: النمو غاياتهاالحتاد حنو تنفيذ 

طار ففي إ .األخرى ترمي كل غاية اسرتاتيجية إىل تعزيز، 2016-2019اتيجية للفرتة ويف اخلطة االسرت 
استخدام تزايد ز االحتاد إىل تعزي النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يهدف األعضاء يف تنمية

األجلني  يف ةاالقتصادي ةاالجتماعيالتنمية  إجيايب يف أثر وإحداثتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ال  مشول اجلميع، تّتسع فوائد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتطعندما يتحقق . و القصري والطويل

لسكان املهمشني بلوغ ابل وكذلك لمن أجل سّد الفجوة الرقمية بني العاملني املتقّدم والنامي،  ،كّل الناس
ا املعلومات تكنولوجيمن وائد اهلائلة أما القدرة على استدامة الف .يف مجيع البلدان واملستضعفني
. التصدي هلا عنييتحتديات وخماطر على أيضاً ينطوي النمّو فهي تستدعي االعرتاف بأن واالتصاالت 

علومات تكنولوجيا امللالشراكات، ميكن للنظام اإليكولوجي املتطّور  وعقد االبتكار ومن خالل دفع
 .ولوجية واالقتصادية واالجتماعية السريعة التغّري تكيفه مع البيئة التكنواالتصاالت أن يضمن 

مع أن مثرية لإلعجاب،  2020وبرنامج التوصيل تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ل اإلمجاليةوكانت النتائج 
ال  ومن املتوقع أن حتقق الدول األعضاء العديد من أهداف العمل ما زال متسعاً. للمزيد من ا
يهدف إىل الذي  ،2.1 أن املقصد من ذلك مثالً  ،2020عام  حلول قبل 2020التوصيل  برنامج

مليار  1,5توصيل من األفراد يف مجيع أحناء العامل، أي  60%اإلنرتنت من جانب  ضمان استخدام
لنمو ا بفضلتحقيق، وال سيما ال، يف طريقه إىل 2020و 2014 على اخلط بني عاميشخص إضايف 

 ،B.2.2و A.2.2 املقصدينحتقيق  . ومن املتوقع أيضاً (LDC) ان منواً القوي يف البلدان النامية وأقل البلد
يف أقل  20%البلدان النامية و يف 50% نسبة املوصولنيعدد األفراد  بلوغ يهدفان إىل ضماناللذين 

: 2020 حتقيق أهداف التوصيلية املنزلية حبلول عام . ويتوقع أيضاً 2020قبل عام  ،البلدان منواً 
من األسر املعيشية يف مجيع أحناء العامل، ويف إطار  55%نسبة  توصيلإىل  يرميالذي  1.1 املقصد
) A.1.2املقصد من األسر املعيشية يف البلدان النامية ( 15%و 50% اليت ترمي إىل توصيل، 2 الغاية

غري  فرد اتمليار  3,9 هنالك يزال ال يقدر أنه ). ومع ذلك،A.1.2املقصد ( ويف أقل البلدان منواً 
تكاليف  يف، وعلى الرغم من االخنفاض بني اجلنسني أيضاً  قائمة الفجوة الرقميةما تزال ، و موصولني
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، للحد من الفجوة 2020برنامج التوصيل  الغايات احملددة يف قد يتعذر بلوغ إىل اإلنرتنت النفاذ
 .الناميةالبلدان القدرة على حتمل التكاليف بني البلدان املتقدمة و  يف

ملنظمة، من خالل ا داخلحتسينات هامة  2016-2019دخلت اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة كما أَ 
املشرتكة للمنظمة  يةاالسرتاتيج والغاياتالرؤية والرسالة  وتبتغياالحتاد".  توحيد األداء يفتعزيز مفهوم "

ة، وأن تدعم رتاتيجيبصورة متماسكة على تنفيذ اخلطة االس االحتاد بأكملها أن تعمل مجيع قطاعات
 وأن حتققواجية، االزدو  اإلسراف جتنب والعمل علىتنفيذ اخلطط التشغيلية  -بطريقة منسقة  -األمانة 

 أقصى قدر من التآزر بني القطاعات واملكاتب واألمانة العامة.

جاً قد و   ةبني اخلطح وضأ وأقامت صلةً ملنظمة، ا يفلإلدارة القائمة على النتائج  معززاً  استحدثت اخلطة 
والغايات  وارد لألهدافامل شفافية ختصيص، مع املاليةاخلطة و  واخلطط التشغيلية االسرتاتيجية

فيذ اخلطة الشكل اجلديد لإلبالغ عن تن وقد مّكناملشرتكة بني القطاعات). و  لكل قطاعاالسرتاتيجية (
وخدمات الدعم  عمل القطاعات لنواتجعرض مؤشرات األداء الرئيسية املتفق عليها حيث تاالسرتاتيجية، 

لى ع لنتائج والتقدم احملرزاتقييم  االحتاد من أعضاء ،مؤشراً  150 ما جمموعه حنو - اليت تقدمها األمانة
 4أفضل. حنو

 

 

 

 

 

 

 

  
_______________ 
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 )2014 (بوسان،التطورات منذ انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد 
ة يف مؤمتر منذ اعتماد اخلطة االسرتاتيجية السابق اليت حدثت يقدم هذا القسم بعض التطورات الرئيسية

وضع اخلطة  ها لدى، للنظر في2014يف أكتوبر  ،كوريامجهورية  بوسان،  املندوبني املفوضني لالحتاد يف
 .2020-2023 للفرتة االسرتاتيجية اجلديدة

تحدة ر اجلمعية العامة لألمم امل، وافقت مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة على قرا2015يف سبتمرب و 
مجيع البلدان  الذي يقضي بأن يعمل ،2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام بشأن  ،70/1

أهداف التنمية  دوجتس. هذه لتنمية املستدامةاتنفيذ خطة لومجيع أصحاب املصلحة يف شراكة تعاونية 
 الربنامج اهذ نطاق وطموح ،عليها اً متفقمقصداً  169 هدفاً تتضمن 17 البالغ عددها ،(SDG) املستدامة

 العاملي اجلديد.
"انتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والرتابط العاملي بأن  2030وتقر الدول األعضاء يف خطة 

ينطوي على إمكانات كبرية للتعجيل بالتقدم البشري وسد الفجوة الرقمية ونشوء جمتمعات تقوم على 
وتتضمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إمكانات هائلة لتسريع خطوات التقدم يف مجيع  .املعرفة"

 أهداف التنمية املستدامة وحتسني أحوال معيشة الناس بأساليب أساسية.
قصد املسيما  وال(الصناعة واالبتكار والبنية التحتية)  9الهدف البارزة،  أهداف التنمية املستدامةومن 
C.9 ري فرص احلصول على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والسعي إىل توف ادة كبرية يفلتحقيق "زي

"، الذي حيدد 2020 أقل البلدان منواً حبلول عام فرص الوصول الشامل وامليسور إىل شبكة اإلنرتنت يف
لول قابلة للتوسيع ألهداف ح توفريلن يتمكن من  العامل فإن البنية التحتية الرقميةبوضوح أنه إذا مل تتوفر 

نفيذ واالتصاالت على وجه التحديد كوسيلة للت تكنولوجيا املعلومات تكر ذُ قد و . التنمية املستدامة
)، مع تسليط الضوء على 8.17 املقصد(الشراكة من أجل حتقيق األهداف،  17 الهدفإطار  يف

ا التحويلية  االتإمكانا االتصاالت على تكنولوجيا املعلومات و  الضوء أيضاً  وقد ُسلط. عرب شىت ا
من أهداف التنمية املستدامة  5 الهدفإطار  تعزيز متكني املرأة يف اليت تفضي إىلباعتبارها التكنولوجيا 

أمهية مهارات تكنولوجيا املعلومات ب كما مت االعرتاف أيضاً )،  B.5 املقصد(املساواة بني اجلنسني، 
 ).B.4 املقصدلتعليم اجليد، (ا 4الهدف إطار  واالتصاالت يف
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م الدول دعي أن، األمم املتحدةمن منظومة  اً جزءبوصفه ، ويتعني على االحتاد الدويل لالتصاالت
مجيع ت اتفقد ق. و املستدامةالتنمية  إىل حتقيق أهدافالرامية  العامليةاجلهود  األعضاء وأن يسهم يف

أن املشاركة العاملية مطلوبة لدعم على ) 70/1 لألمم املتحدةالدول األعضاء (يف قرار اجلمعية العامة 
تمع املدين والقطاع اخلاواملقاصد يف سعي تنفيذ مجيع األهداف  ص "تلتئم يف إطاره احلكومات وا

 كافة".  ومنظومة األمم املتحدة وسائر اجلهات الفاعلة، وحتتشد يف ظله املوارد املتاحة

 ةالعاملي املواءمة الوثيقة بني عملية القمة حتقيق الدول األعضاء إىلوباإلضافة إىل ذلك، دعت مجيع 
قرار اجلمعية العامة لألمم باعتمادها  2030وخطة التنمية املستدامة لعام  (WSIS) تمع املعلومات

تمع املعلوماتبشأن  70/125املتحدة  ويف هذا القرار  .االستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العاملية 
ُيطلب من كيانات األمم املتحدة العاملة على تيسري تنفيذ خطوط عمل القمة أن تستعرض ما تقوم 

 .2030 به من إعداد تقارير وخطط عمل من أجل دعم تنفيذ خطة

االجتاهات  اهجمال العلم والتكنولوجيا واهلندسة، مبا في التقدم يف خطوات ذلك، فإن وإىل جانب
ا املعلومات النظام اإليكولوجي لالتصاالت/تكنولوجي يف ال ،حتول كبري تدفع عجلةلناشئة، اجلديدة وا

 لدىاالعتبار  أن يؤخذ يف يتعني أيضاً لذا ، و أيضاً لصناعات ا يف خمتلف وإمنا فحسب واالتصاالت
واالجتاهات هذه  التقدم خطوات . وتتصل2020-2023اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة  وضع

االتصاالت و  واتصاالت اجليل اخلامس (IoT) أمور، إنرتنت األشياء مجلة يفبالتحول الرقمي وتشمل، 
واحلوسبة السحابية، ما يسمى الضخمة والبيانات  (AI) الذكاء االصطناعيو  2020-املتنقلة الدولية

 وصيل الشبكيوالتاملوزعة  كرتونيةالسجالت اإللوتقنيات  الذكية واملدن ،"الثورة الصناعية الرابعة"
 املفتوح. واملصدر (ITS) ف بالربجميات والتمثيل االفرتاضي لوظائف الشبكة وأنظمة النقل الذكيةاملعرّ 
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عزيز التنمية املستدامة،  تو  متكني دور االقتصاد الرقمي والتحول الرقمي يفأمهية على نطاق واسع ب ويُعرتف
موعة العشرين: "تشكيل الرقميف  كما أبرز أيضاً  عامل  ة من أجلناإلعالن الوزاري لالقتصاد الرقمي 
التأكيد على الرؤية املشرتكة  جتدد. كما 2017 أبريل يف ،أملانيا، يف دوسلدورف أُقر مرتابط"، الذي

كنولوجيا إعالن وزراء ت القتصاد الرقمي يفا املستجدة يفلتحديات ل والتصديالستغالل الفرص 
 جتلتبينما ، 2017يف سبتمرب  ،تورينو، إيطاليا يف 5السبعة موعةعلومات واالتصاالت والصناعة امل

يف املؤمتر الذي اعُتمد  6إعالن بوينس آيرسيف  وتنميته االقتصاد الرقميب النهوضاحلاجة إىل  أمهية
 .2017 أكتوبر آيرس، األرجنتني، يف بوينس العاملي لتنمية االتصاالت يف

تمع واالقتصاد منة أن تؤديالرقومن شأن   والتغيري يل الشبكيوالتوص التغلغل عينت يهف ،إىل تغيري ا
وهي كناية . باً والعمل تقري املعيشةمن خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع جماالت  الشامل

جتري  ى،من أي وقت مض ، أكثرخطوات املعاجلةوقد أصبحت القدرة على مجع وحتليل املعلومات.  عن
يزيد  هإلنتاجية ولكنا هائلة يف اتقفز ب. وهذا يسمح الفعلييف الوقت و  -اآلن بصورة متزايدة بالتوازي 

ة املنتجات واخلدمات حتتوي على حنو متزايد على قيمة رقمي فقد أصبحت من سرعة التغيري. أيضاً 
 .وموصولة شبكياً ية يف أنظمة ذك االندماج" من خالل ذكاء" وأخذت تزدادمضافة 

 نلتكنولوجيات والتطبيقات الذكية وغريها من االبتكارات يف االقتصاد الرقمي أن حتسّ ا ومن شأن
االتأن اخلدمات و   ومنها، 7تساعد على التصدي لتحديات السياسة العامة يف طائفة واسعة من ا

تكنولوجيا  مسامهة وال تقتصروالضرائب والنقل والتعليم والبيئة.  ةالعام واإلدارةالرعاية الصحية والزراعة 
تكار يف العمليات االب يف ، وإمنا تسهم أيضاً ت فحسباالبتكار يف املنتجا على تاملعلومات واالتصاال

ا لنمو ا حيفز التكنولوجيا الرقمية عامالً ولئن كانت والرتتيبات التنظيمية.  على  أيضاً  تنطويد قفإ
نولوجيات التك وبينما تتيحآثار على العمالة والرفاه.  ما يصحب ذلك من ، معن التعطيلجانب م

 املواطننيالعمال و و  الصغرية واملتوسطة) الشركاتسيما  (وال ملشاركة مؤسسات األعمال اجلديدة فرصاً 
 

 
  

_______________ 
5 G7 ICT and Industry Ministers’ Declaration :وعة م والصناعة إعالن وزراء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 يف سبيل جعل ثورة اإلنتاج املقبلة شاملة ومفتوحة وآمنة. -السبعة 
 .إعالن بوينس آيرس - 2017املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  6
القضايا الرئيسية للتحول الرقمي يف جمموعة العشرين، رئاسة أملانيا للمجموعة/منظمة التعاون والتنمية  :املصدر 7

 يف امليدان االقتصادي.
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مال الذين لعا تنحيةأن تؤدي هذه التكنولوجيات إىل  من املرجح أيضاً  فإن النشاط االقتصادي، يف
يؤدي إىل  اواالستخدام، مم النفاذ جمايل الفجوات القائمة يف اتساع وقد تزيد من ،يقومون مبهام حمددة

 عدم املساواة. وقدر أكرب من أوجهفجوات رقمية جديدة 

 الفرص والتحديات أمام االتحاد

رئيسية  لةفاع أطرافدخول أسواق جديدة و  يؤدي إىل انفتاحالتحول الرقمي ومنو االقتصاد الرقمي إن 
جديدة  فرصاً  يتيحهذا النظام اإليكولوجي لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. و  ظهرت يف

 قد حتتاج اليتو ، الرقمنةمع األعضاء والشركاء اجلدد، ومناقشة التحديات الناشئة أمام  للعملأمام االحتاد 
 .مثالً  يق تبادل أفضل املمارساتإىل إدارة من خالل التعاون الدويل املناسب، عن طر 

وتشارك الدول األعضاء من العامل النامي بصورة متزايدة يف النظام املتعدد األطراف، الذي يشجع مجيع 
، ومتكني نةالرقم يلسب، من أجل التغلب على العقبات اليت تعرتض إقامتها يتعنيأنواع الشراكات اليت 

 العاملي. االقتصاد الرقمي يف واملعارفتبادل املوارد والتكنولوجيا 

تمع أيضاً  أن  ل فردك. ويف عصر يستطيع فيه  كما أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حتول ا
تمعات والشعوبا يتمكن، ويتقامسهاإليها  وينفذ واملعارفاملعلومات  يستحدث   حتقيق نم ألفراد وا

م يف تعزيز  كامل وجيا املعلومات تكنول ومن شأن. املعيشة مستوىاملستدامة وحتسني  التنميةإمكانا
اية الطبية الرع ها منأثر  إذ ميتدعلى تنفيذ أهداف التنمية املستدامة،  حافزاً  أن تكون واالتصاالت

ساء احلد من أوجه عدم املساواة ومتكني النإىل النمو االقتصادي  متكني التعليم ومنإىل واالجتماعية 
 ع هذا الدور التحفيزي.يشجت ىقادر علالحتاد واوالفتيات. 
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تعلقة ألهدافه امل حتقيق االحتاد يؤكد أمهية ومن ناحية أخرى، ما زالت الفجوات الرقمية قائمة، مما
. إذ ما زال أكثر من نصف سكان العامل غري موصولني باإلنرتنت (يقدر عددهم بنحو بالتوصيلية

ن م ثالثة أشخاص حنوفريقيا إ يفهنالك بينما  )،2017 إىل بيانات عام اً شخص استناد اتمليار  3,9
 حيثل قائمة، تزا اإلنرتنت. كما أن الفجوة الرقمية بني اجلنسني ال ال يستخدمونأشخاص  أربعةبني 

نسبة الرجال الذين يستخدمون اإلنرتنت أعلى من نسبة النساء الاليت يستخدمن اإلنرتنت يف ثلثي مجيع 
، تستخدم اإلنرتنت واحدة فقط من بني كل سبع نساء، مقارنة بواحد من  أقل البلدان منواً  البلدان. ويف

الدخل القومي اإلمجايل للفرد  يف املائة من 5كل مخسة رجال. ويكلف النطاق العريض املتنقل أكثر من 
 السكان. لغالبية العظمى مناتحمله ت أن ال ميكن ومن مث، معظم أقل البلدان منواً  يف

االتصاالت، برزت مناذج أعمال جديدة لدى مقدمي اخلدمات الرقمية، كما لوحظ وفيما يتعلق بصناعة 
عرب ظيمية للخدمات البيئة التن يربز اختالف عندما املطلوبة اللوائحأنواع  مسألةتزايد املنافسة. وهذا يثري 

 التقليدية. مع بيئة خدمات االتصاالت اإلنرتنت

ديات علومات واالتصاالت وتزايد رقعة العامل الرقمي يثريان حتوأخرياً، فإن النمو السريع لتكنولوجيا امل
 ثلم ، يف إطار الوالية اليت منحها إياه األعضاء،يعاجلها خاصة وشواغل متزايدة يتعني على االحتاد أن

األمن يف استعمال القضايا اليت تؤثر على الثقة و األثر البيئي؛ واآلثار على املستهلك؛ والفجوات الرقمية؛ و 
تمع للقمة 5وفقاً خلط العمل جيم نولوجيا املعلومات واالتصاالتتك  .املعلومات العاملية 

 لدىفيها  الضعف والفرص واملخاطر اليت يتعني النظرو القوة  جوانبعناصر حتليل  أدناه اجلدول يف وترد
اليت  املخاطرو  املتاحة الفرص إىل جانب لالحتادنقاط القوة والضعف  حيث تدرج ،وضع االسرتاتيجية

 .املنظمة تعرتض سبيل
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 (SWOT) تحليل جوانب القوة والضعف والفرص والمخاطر :1الجدول 
 جوانب الضعف جوانب القوة

 في مجال وكالة األمم المتحدة المتخصصة 1
 150 هلا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 سنة من التاريخ/التقليد
موارد  الدور القيادي في تنظيم استخدام 2

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصعيد 
ة إلمكاني اللوائح والمعاييرالعاملي، من خالل 

 التطبيق عاملياً 
مشاركة احلكومات  -فريد  تكوين عضوية 3

والقطاع اخلاص واهليئات األكادميية يف أنشطة 
 املنظمة

ة يف خبرب  لمنظمة ناظمة مشفوعاً الدور املزدوج  4
 ات اإلنمائيةالمبادر تنفيذ 

مكانة متميزة لتعزيز الدور التمكيني لتكنولوجيا  5
هداف ألتسريع حتقيق  المعلومات واالتصاالت

 التنمية المستدامة
عالمة قوية  -منصة عالمية محايدة شاملة  6

 وسمعة طيبة
كبار أصحاب مصلحة وعالقات مع  شراكات 7

 تعاون راسخة
على  التركيزتوفر المزيد من  -بنية فيدرالية  8

 مجاالت محددة
مؤمترات وأحداث  شرعية وقدرة على تنظيم 9

 دولية كربى
معارف ومهارات لدى أعضاء االحتاد وموظفيه  10

(من قبيل االتصاالت  المسائل التقنيةيف 
م والسياسة العامة والتنظيالراديوية والتقييس) 

 (تعبئة مهارات اجلمهور) واإلحصاءات والتنمية

 صنع القرار في الهيئات الرئيسيةعملية طول  1
دوار كل أ تتطلب تنسيق وتوضيح فيدرالية بنية 2

 قطاع لتجنب االزدواج/التناقض
عناصر الثقافة التنظيمية متحفظة تتجنب  3

 المخاطر
 مصادر الدخلصعوبة القرار بشأن تنويع  4
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 المخاطر الفرص
أطراف رئيسية ودخول  أسواق جديدةانفتاح  1

 يتيح فرص عضوية جديدةجديدة 
العالم النامي تضطلع الدول األعضاء من  2

 بنصيب أوفر في النظام المتعدد األطراف
أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تزايد  3

لنفط امبثابة  البيانات، تعترب في المجتمع
 الجديد

أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  4
 دامةالمستالحافز في تحقيق أهداف التنمية 

(األثر على الرعاية الطبية واالجتماعية والتعليم 
 واهلوية االجتماعية، وما إىل ذلك)

لصناعة االتصاالت واخلدمات  التحول الرقمي 5
 العامة

التكنولوجيات واألنظمة واألطراف الناشئة  6
اجلديدة تستفيد من بيئة سياساتية وتنظيمية 

 متكينية تعزز االبتكار
تيح جديدة ت تكنولوجيات/أسواق مراعية للبيئة 7

 فرصاً جديدة للشراكات

(الفجوة الرقمية وبني  اتساع الفجوات 1
 اجلنسني وبني املناطق اجلغرافية، مثالً)

 يف االقتصاد العالميالصعوبة اليت يواجهها  2
 حتقيق منو قوي ومتوازن ومستدام

القضايا التي تؤثر على الثقة واألمن في  3
 استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تمع  للقمة 5وفقاً خلط العمل جيم العاملية 
 العمالءواآلثار على ، املعلومات

استدامة منو تكنولوجيات املعلومات  4
 واالتصاالت

جراء تزايد حجم الشبكات  األثر البيئي 5
 والبيانات واألجهزة املوصولة

يذ لتنفمن خمتلف أصحاب املصلحة  الضغط 6
 مناهج لم تثبت جدارتها

وسائط اإلعالم الدعم من جانب بعض  8
 ومنظمات الدعوة

تعزيز التنسيق والتعاون مع  9
المنظمات/الرابطات اإلقليمية والدولية 

 األخرى ذات الصلة
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 2019-2016استعراض عام لمقاصد الخطة االستراتيجية للفترة  .ب2

هي: النمو والشمول واالستدامة واالبتكار و  ،غاياتأربع  2016-2019حتدد اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 
 ).2020 التوصيل برنامج مقاصداسرتاتيجية (تشمل  مقاصدعدة  غايةكل   ضمتو والشراكة، 

، هناك 2 الغايةويف إطار من األسر على مستوى العامل،  55%يرمي إىل توصيل نسبة  1.1املقصد 
ويف أقل  )A.1.2املقصد ( األسر املعيشية يف البلدان الناميةن م 15%و 50% لتوصيلمقابلة  مقاصد

ألسر ا إىلهذه األهداف بالنسبة  كلعلى التوايل. ومن املتوقع حتقيق   ،)B.1.2املقصد ( البلدان منواً 
 .2020 حبلول عام

 (60%)العامل  على صعيد املوصولنياألفراد  نسبإىل حتديد  B.2.2و A.2.2و 2.1وترمي املقاصد 
كل هذه األهداف   بلوغ املزمععلى التوايل. ومن  ،(20%) أقل البلدان منواً  ويف (50%) البلدان النامية ويف

 .2020 يف عاماملوعد النهائي حبلول 

أكثر من ب إىل جعل تكاليف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت معقولة 3.1 ويرمي املقصد
من املتوقع أن يكون خفض و ، باملعدل احلايل، 2014مقابل خط األساس لعام  2020 حبلول عام %40

، مع قيمة مماثلة لالخنفاض يف فجوة القدرة على حتمل وسطياً  32%حوايل  2020التكاليف حبلول عام 
إىل جعل تكلفة  B.3.2 املقصد ويرمي). A.3.2املقصد التكاليف بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية (

 حالياً  األمرمن نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل، وهو  5%وصول إىل اإلنرتنت أقل من ال
لول حب العددهذا  يرتفعبيانات، ومن املتوقع أن ال توفرت عنها بلداً  160من أصل  بلداً  120 يف
 مجيع البلدان.إىل بالنسبة  يتحقق هذا املقصدلن  ولكن، 2020 عام

دمات النطاق العريض حبلول خبمن سكان الريف يف العامل  90%إىل تغطية  4.2ويرمي املقصد 
اجليل الثاين  تغطية سرعة استبدالعلى  كبري  ه إىل حدٍ هذا اهلدف أو عدم حتقيق، ويتوقف 2020 عام
ومن مث من سكان الريف،  90%أكثر من  اجليل الثاينغطي يتغطية اجليل الثالث. ويف الوقت الراهن، ب

 .بقدر كاف من عمليات االرتقاء ق هذا اهلدفميكن حتقي
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 . ويف السنواتA.5.2 مبثابة املقصدإىل اإلنرتنت  النفاذأدرجت املساواة بني اجلنسني من حيث قد و 
يانات عدم املساواة بني اجلنسني، إال أن آخر ب بتزايدالبلدان النامية  األخرية، اقرتن النمو السريع يف

 11,6%إىل  2016يف عام  12,2%من  ، إذ اخنفضتتناقص اآلن يف بني اجلنسنياالحتاد تبني أن الفجوة 
 .2017 عام يف

يف الوقت  هنالك،، و B.5.2يف املقصد ذوي اإلعاقة  األشخاص نفاذضمان لاسرتاتيجية  وأدرج وجود
 .اجلانبهذا  تشملاسرتاتيجية  املبلغةالبلدان من  64أصل من  بلداً  48احلايل، لدى 

، 2016. ومنذ عام 2020، ينبغي حتسني االستعداد لألمن السيرباين حبلول عام 1.3املقصد ويف إطار 
خدم لتقييم ألمن السيرباين، الذي سيستل الرقم القياسي العامليباستخدام  االستعداد يقيس االحتاد هذا

 .2020 هذا التحسن يف عام

 ع علىتشجلومات واالتصاالت التصاالت/تكنولوجيا املعلبيئة  توفريإىل  1.4ويرمي املقصد 
شهدت السنوات األخرية زيادة سريعة يف عدد البلدان اليت لديها اسرتاتيجية وطنية وقد االبتكار، 
 .لتحقيق ذلكلالبتكار 
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 )2018ع يف ديب، (املراجَ  71بالقرار  3امللحق 

 مسرد المصطلحات

 عملية صيغة المصطلح
) املدخالت( املوارد حتويل أجل من اخلدمات/األعمال خمتلف هي األنشطة األنشطة

 8.نواتج إىل
 ميزانيات الهلاخ من توضع اليت املالية األسس وتضع سنوات أربع فرتة املالية اخلطة تغطي املالية اخلطة

 .السنتني فرتات
 مجلة من حيدد، الذي) ونفقاته االحتاد إيرادات( 5 املقرر سياق يف املالية اخلطة توضع
 باخلطة مرتبطة وهي. املفوضني املندوبني مؤمتر عليها وافق اليت املسامهة وحدة مبلغ ،أمور

 جيةاالسرتاتي الغايات إىل املالية املوارد ختصيص خالل من ،71 للقرار وفقاً  االسرتاتيجية،
 .لالحتاد

 األنشطة يف لُتستعم والتكنولوجية، واملادية والبشرية املالية املوارد مثل موارد هي املدخالت املدخالت
 .النواتج إلنتاج

 .لالحتاد ةاألساسي للصكوك وفقاً  لالحتاد الرئيسية الشاملة األهداف إىل الرسالة تشري الرسالة

 لقطاعاتا بني املشرتكة ولألنشطة القطاعات ألنشطة احملددة املرامي إىل األهداف تشري األهداف
 .معينة فرتة يف

 ذي ستشارياال الفريق مع بالتشاور سنوي، أساس على التشغيلية اخلطة مكتب كل  يعد التشغيلية اخلطة
 اخلطة شملوت. واملالية االسرتاتيجية للخطتني وفقاً  العامة، األمانة تعدها كما  الصلة،

 قطاع لكل تليها اليت الثالث السنوات فرتة وتوقعات التالية للسنة املفصلة اخلطة التشغيلية
لس ويستعرض. العامة ولألمانة  .عليها وافقوي املتجددة الرباعية التشغيلية اخلطط ا

 جزئياً  املنظمة طرةسي حتت النتائج تقع ما وغالباً . اهلدف حتقيق على داللة النتائج تقدم النتائج
 .كلياً   وليس

_______________ 
 التخطيط بني قوي اطارتب وجود يضمن مبا التشغيلي، التخطيط يةعمل يف بالتفصيل والنواتج األنشطة وتعّرف 8

 .التشغيلي والتخطيط االسرتاتيجي
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 عملية صيغة المصطلح
 حيققها اليت ةامللموس النهائية واخلدمات واملخرجات واملنتجات النتائج إىل النواتج تشري النواتج

 داخلية أوامر لهاومتث تكاليف عناصر هي والنواتج. التشغيلية اخلطط تنفيذ يف االحتاد
 .املطبق التكاليف حماسبة نظام يف

 هذه تكون وقد .النتائج أو النواتج حتقيق قياس يف املستعملة املعايري هي األداء مؤشرات األداء مؤشرات
 .نوعية أو كمية  املؤشرات

 .مقصودة غاية أو مقصود هدف حتقيق إىل دف املتسقة األنشطة من جمموعة العمليات

 أساس على امليزنة
 (RBB) النتائج

 يهاف يوضع ) أ : (اليت الربناجمية امليزانية عملية هي (RBB) النتائج أساس على امليزنة
 املبينة ائجالنت تربر )ب( مسبقاً؛ حمددة ونتائج أهداف جمموعة حتقيق أجل من الربنامج

 ا؛ وتتصل نتائجال حتقيق إىل تؤدي اليت النواتج أساس على احملددة املطلوبة املوارد فيها
 .للنتائج مؤشرات بواسطة النتائج حتقيق يف الفعلي األداء فيها يقاس )ج(

 أساس على اإلدارة
 (RBM) النتائج

 ومواردها املنظمة عمليات يوجه إدارة ج هي (RBM) النتائج أساس على اإلدارة
ا ا ومنتجا  من اإلدارة اتوأدو  أطر توفر وهي. للقياس قابلة نتائج حتقيق حنو وخدما

 على تمويلال وأنشطة وتقييمه األداء ومراقبة املخاطر وإدارة االسرتاتيجي التخطيط أجل
 .املستهدفة النتائج أساس

 ورفع قييموالت واملراقبة للتخطيط مستخدمة االسرتاتيجية لإلدارة أداة هو النتائج إطار النتائج إطار
 تحقيقل الالزم التسلسل يوفر فهو. النتائج أساس على اإلدارة منهجية ضمن التقارير
 ووصوالً  ج،والنوات باألنشطة مروراً  املدخالت، من بدءاً  -) النتائج سلسلة( املرجوة النتائج
 األثرو  القطاعات، بني املشرتكة واألهداف قطاع كل  أهداف مستوى على - النتائج إىل

 يتعني كيف  سريف وهو. برمته لالحتاد االسرتاتيجية والغايات املقاصد مستوى على املرجو
. ذلك وراء امنةالك واملخاطر واالفرتاضات السببية العالقات ذلك يف مبا النتائج، حتقيق
 .بأكملها ملنظمةا امتداد على االسرتاتيجي املستوى على التفكري عن النتائج إطار ويعرب

 الغايات
 االسرتاتيجية

 حتقيقها يف هدافاأل تساهم واليت لالحتاد السامية املقاصد إىل االسرتاتيجية الغايات تشري
 .برّمته االحتاد تشمل وهي. مباشرة غري أو مباشرة بصورة
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 عملية صيغة المصطلح
. برسالته الوفاء جلأ من سنوات أربع لفرتة االحتاد اسرتاتيجية حتدد االسرتاتيجية اخلطة ةاالسرتاتيجي اخلطة

 الوثيقة وهي. ةالفرت  تلك يف االحتاد خطة ومتثل واألهداف االسرتاتيجية الغايات وحتدد
 االسرتاتيجية خلطةا تنفيذ وينبغي. لالحتاد االسرتاتيجية الرؤية جتسد اليت الرئيسية

 .املفوضني املندوبني مؤمتر يضعها اليت املالية احلدود إطار يف

 املخاطر
 االسرتاتيجية

 على تؤثر ليتا املستغلة غري والفرص اليقني عدم حاالت إىل االسرتاتيجية املخاطر تشري
 .االسرتاتيجية وتنفيذ املنظمة اسرتاتيجية

 املخاطر إدارة
(SRM) االسرتاتيجية

 ريغ والفرص اليقني عدم حاالت حتدد إدارية ممارسة هي االسرتاتيجية املخاطر إدارة
 .عليها العمل وتركز برسالتها، الوفاء على املنظمة قدرة على تؤثر اليت املستغلة

 املقاصد
 االسرتاتيجية

 داللة وتقدم ة؛االسرتاتيجي اخلطة فرتة خالل املتوقعة النتائج هي االسرتاتيجية املقاصد
 .االحتاد طرةسي عن خترج قد ألسباب دائماً  املقاصد تتحقق ال وقد. الغاية حتقيق على

 ةالقو  مواطن حتليل
 والفرص والَضْعف
 (SWOT) واملخاطر

 اليت صالفر  أو واملشاكل لديها، والضعف القوة مواطن إجياد أجل من املنظمة ا تقوم دراسة
" القوة" للكلمات األوىل األحرف من "SWOT" املختصر ويتشكل. معها التعامل ينبغي

 ،"strengths"، "weaknesses"( باإلنكليزية" املخاطر"و" الفرص"و" الضعف"و
"opportunities"، "threats".( 

 :داخلية عوامل
 نبغيي اليت القدرات - األداء حسن للمنظمة تتيح اليت القدرات هي القوة مواطن -

 .منها االستفادة
 .عاجلتهام وينبغي املنظمة أداء حسن على تؤثر اليت اخلصائص هي الضعف مواطن -

 :خارجية عوامل
 .منها دةاالستفا للمنظمة ميكن اليت واألفكار واألحداث والقوى االجتاهات هي الفرص -
 ىلإ املنظمة وحتتاج املنظمة سيطرة عن خارجة قوى أو حمتملة أحداث هي املخاطر -

 .منها التخفيف
 .القرار صنع اتعملي مجيع وتُوّجه أولوياته تقود اليت واملشرتكة العامة االحتاد معتقدات القيم

 .االحتاد إليه يصبو الذي األفضل العامل الرؤية
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 قائمة المصطلحات بجميع اللغات الرسمية الست

 

 

 اإلسبانية الروسية الفرنسية الصينية العربية اإلنكليزية
Activities األنشطة  Activités Виды 

деятельности 
Actividades 

Financial plan املالية اخلطة  Plan financier Финансовый план Plan Financiero 

Inputs املدخالت 

 

Contributions Исходные 
ресурсы 

Insumos 

Mission الرسالة  Mission Миссия Misión 

Objectives األهداف  Objectifs Задачи Objetivos 

Operational plan التشغيلية اخلطة  Plan opérationnel Оперативный 
план 

Plan Operacional 

Outcomes النتائج  Résultats Конечные 
результаты 

Resultados 

Outputs النواتج  Produits Намеченные 
результаты 
деятельности 

Productos 

Performance 
indicators 

 Indicateurs de  مؤشرات األداء
performance 

Показатели 
деятельности 

Indicadores de 
Rendimiento 

Processes العمليات  Processus Процессы Procesos 

Results-based 
budgeting 

 على امليزنة
  النتائج أساس

Budgétisation 
axée sur les 
résultats 

Составление 
бюджета, 
ориентированного 
на результаты 

Elaboración del 
Presupuesto 
basado en los 
resultados 

Results-based 
management  

 على اإلدارة
 النتائج أساس

 Gestion axée sur 
les résultats 

Управление, 
ориентированное 
на результаты 

Gestión basada en 
los resultados 

Results framework إطار النتائج  Cadre de 
présentation des 
résultats 

Структура 
результатов 

Marco de 
resultados 

Strategic goals االسرتاتيجية الغايات  Buts stratégiques Стратегические 
цели 

Metas estratégicas 

Strategic plan االسرتاتيجية اخلطة  Plan stratégique Стратегический 
план 

Plan Estratégico 

Strategic risks االسرتاتيجية املخاطر  Risques 
stratégiques 

Стратегические 
риски 

Riesgos 
estratégicos 

Strategic risk 
management  

 املخاطر إدارة
 االسرتاتيجية

 Gestion des 
risques 
stratégiques 

Управление 
стратегическими 
рисками 

Gestión de riesgos 
estratégicos 

Strategic target االسرتاتيجية املقاصد  Cible stratégique Стратегический 
целевой 
показатель 

Finalidad 
estratégica 

Strengths, 
weakness, 
opportunities and 
threats (swot) 
analysis 

 القوة مواطن حتليل
 والفرص والَضْعف
SWOT (SWOT) واملخاطر  

Analyse des 
forces, faiblesses, 
possibilités et 
menaces (SWOT) 

Анализ сильных и 
слабых сторон, 
возможностей и 
угроз (SWOT) 

Análisis de 
fortalezas, 
debilidades, 
oportunidades y 
amenazas (SWOT) 

Values القيم /  Valeurs Ценности Valores 

Vision الرؤية  Vision Концепция Visión 
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 )2018ديب،  املراَجع يف( 77القرار 

 وجمعياتهومنتدياته مؤتمرات االتحاد تحديد مواعيد وفترات 
 (2019-2023) ودورات مجلسه

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت (لالحتاد إن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يذكِّر
من دستور االحتاد اليت تنص على أن يدعى مؤمتر املندوبني املفوضني إىل  8من املادة  47بالرقم  ) أ 

 سنوات؛ االنعقاد مرة كل أربع
من الدستور اليت تنص على أن تدعى املؤمترات العاملية لالتصاالت  13من املادة  91و 90بالرقمني  )ب

عادًة إىل االنعقاد مرة كل ثالثة أعوام أو أربعة  (RA) ومجعيات االتصاالت الراديوية (WRC) الراديوية
 أعوام وجيوز أن تقرتن زماناً ومكاناً؛

معيات العاملية لتقييس من الدستور اليت تنص على أن تدعى اجل 18من املادة  114بالرقم  )ج
 سنوات؛ إىل االنعقاد مرة كل أربع (WTSA) االتصاالت

من الدستور اليت تنص على أن يُعقد مؤمتر عاملي لتنمية االتصاالت  22من املادة  141بالرقم  ) د
 الفرتة الواقعة بني مؤمترين للمندوبني املفوضني؛ يف
من اتفاقية االحتاد اليت تنص على أن جيتمع جملس االحتاد مرة واحدة   4من املادة  51بالرقم  ) ه

 االحتاد؛ مقر دورة عادية يف كل سنة يف
 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني،2014بوسان،  (املراَجع يف 111 بالقرار ) و

 وإذ يقر
 لفرتةللالحتاد بشأن اخلطة االسرتاتيجية ) هلذا املؤمتر، 2018ديب،  (املراَجع يف 71 بالقرار ) أ 

 ؛فيها واألولويات احملددة 2023-2020
، كانت التحديات اخلاصة 2020-2023للفرتة لالحتاد مشروع اخلطة املالية  أنه لدى النظر يفب ب)

 على الربامج حتديات مجة، ةاملتزايد اتالطلب لتلبيةبزيادة اإليرادات 
  



 Res. 77 170 

 

 اعتباره وإذ يضع يف

سيما  ، والاتواملنتدي املؤمترات واجلمعيات حتديد مواعيدعند لالحتاد ضرورة مراعاة املوارد املالية  أ ) 
 نطاق املوارد احملدودة؛ يفاالحتاد ضرورة كفالة فّعالية عمليات 

 توافر حيز كاف لالجتماعات الستيعاب األنشطة األساسية لقطاعات االحتاد؛ احلاجة إىل مراعاة ب)

دوبني املفوضني، مؤمتر املننفس العام الذي يُعقد فيه  ملؤمترات واجلمعيات واملنتديات يفاعقد أن  )ج
 ه،وموظفياالحتاد يثقل األعباء على أعضاء 

 وقد نظر يف

 هلا؛ اليت قدمها األمني العام بشأن املؤمترات واجلمعيات املخطط PP-18/37 الوثيقة أ ) 

ا عدد من  ب)  الدول األعضاء،املقرتحات اليت تقدم 

 بعني االعتباروإذ يأخذ 

األحكام املختلفة للدستور واالتفاقية اليت تنشئ قطاعات االحتاد الثالثة والعناصر املكونة هلا، مبا  أ ) 
 ؛يف ذلك املؤمترات واجلمعيات وجلان الدراسات واألفرقة االستشارية

ا الدول األعضاألعمال التحضريية الضرورية اليت يالطلبات املتزايدة و  )ب اء وأعضاء تعني أن تقوم 
 ومجعية ومنتدى لالحتاد؛ قبل كل مؤمتراالحتاد القطاعات واألمانة العامة وقطاعات 

لس أن حتديد موعد انعقاد  )ج  اخلطط الربط بني حيسِّنوقت أبكر من السنة التقوميية  يفا
ا االسرتاتيجية واملالية والتشغيلية وامليزانية واألنشطة األ  ،لساخرى اليت يضطلع 

 وإذ يالحظ

لس لعام  1380القرار أن  أ )  لس (دورة ا الذي جرى تعديله آخر مرة يف دورة  2016الصادر عن ا
لس لعام  إىل  21 منليكون  2019لعام  (RA)موعد انعقاد مجعية االتصاالت الراديوية ) حدد 2017ا

إىل  أكتوبر 28ليكون من  2019لعام  (WRC) لالتصاالت الراديوية، واملؤمتر العاملي 2019 أكتوبر 25
 ؛2019 نوفمرب 22
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مجلس ينبغي أن تكون متاحة للمالية االحتاد أن تقارير مراجع احلسابات اخلارجي خبصوص  ب)
 ه،دورات وقت مناسب قبل يف

 يقرر

 1عام واحد تعقد يف العام وأالالربع األخري من  مبدئيًا يفومجعيات االحتاد مؤمترات  تُعقدأن  1
ر" من ب) الفقرة ورد يف باستثناء ما  ؛أعاله" إذ يذكِّ

 الضرورة استدعت إذا الإ أسابيع، ثالثة فرتة على املفوضني للمندوبني مؤمتر أي انعقاد مدة تقتصر أن 2
 ذلك؛ خالف امللحة

ا صبغة املستوى، والندوات اليت هلأن حتدد مواعيد معارض االحتاد، ومنتدياته، وأحداثه الرفيعة  3
لس، ووفقاً للجدول اللتني اعتمدمها ا اخلطة املالية وميزانية فرتة السنتني عاملية ضمن املوارد املعتمدة يف

واألحداث اإللزامية األخرى لالحتاد مثل املؤمترات واجلمعيات ودورات  الرئيسية لالحتادالزمين لألنشطة 
لس ومتطلبات حيز اال  ؛جتماعات هلذه األنشطةا

لس واجلمعيات واملنتديات أن يكون برنامج املؤمترات  4 على  2019-2023املقبلة لألعوام ودورات ا
 النحو التايل:

لس يعقد  1.4  ا؛أو قريباً منه من السنة التقوميية يوليو - الفرتة يونيو مبدئياً دورته العادية يفا

أكتوبر إىل  28يف شرم الشيخ (مصر) من  2019يُعقد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2.4
 ؛2019 أكتوبر 25إىل  21، وتسبقه مجعية االتصاالت الراديوية من 2019 نوفمرب 22

 ؛2020 الربع األخري من عام يف تُعقد اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت 3.4

ويفضل أن يكون ، 2021يف  (WTPF)لسياسات االتصاالت يُعقد املنتدى العاملي السادس  4.4
تمع املعلومات؛ بالتعاقب مع  منتدى القمة العاملية 

 ؛2021 الربع األخري من عام يف (WTDC) يُعقد املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 5.4
  

_______________ 
 تستثىن املؤمترات العاملية لالتصاالت الدولية. 1
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 ؛2022الربع األخري من عام  يف يُعقد مؤمتر املندوبني املفوضني 6.4

الربع األخري  يف، 2019بعد  ،الراديوية لالتصاالتالتصاالت الراديوية ومؤمتر عاملي لتُعقد مجعية  7.4
 ؛2023 من عام

، وأن اقيةاالتفجداول أعمال املؤمترات العاملية واإلقليمية طبقًا لألحكام ذات الصلة من  توضع 5
قرارات وتوصيات املؤمترات واجلمعيات مبراعاة  حسب االقتضاء، ،جداول أعمال اجلمعيات توضع
 الصلة؛ ذات

لس االفرتات املبينة على أن حيدد يف  "يقرر"من  4الفقرة  املشار إليها يف واجلمعياتاملؤمترات  تُعقد 6
افية بني زمنية ك فرتاتبعد التشاور مع الدول األعضاء، وترك مواعيد وأماكن انعقادها بالضبط، وذلك 

ا بالضبط بعد وضع خمتلف املؤمترات، وأن  لس مد  ،أعماهلا جداولحيدد ا

 يكلف األمني العام

واملوارد أثناء  استخدام الوقت يف القصوى الكفاءة لتيسري حتقيقأن يتخذ التدابري املناسبة ب 1
 ؛املؤمترات هذه

الثالثة  اداالحتلتحديد اجتماعات جلان الدراسات واألفرقة االستشارية لقطاعات بإعطاء األولوية  2
لس وأفرقة العمل التابعة للمجلس   مقر االحتاد؛ عندما تُعقد االجتماعات املذكورة يفوا

لس عن تنفيذ هذا القرار، وأن يقرتح املزيد من التحسينات، حسب  3 بأن يقدم تقريرًا إىل ا
 االقتضاء،

 جملس االحتادلف يك

الث التالية الث العادية دوراته اجلدول الزمين ملواعيدمن دوراته عادية كل دورة  بأن حيدد، يف 1
 ؛متجدد واستعراضه على أساس يوليو - يونيو يف

للمندوبني  الالحقةؤمترات ملاإىل  وأن يرفع تقريراً التدابري املناسبة لتيسري تنفيذ هذا القرار  بأن يتخذ 2
 .تنفيذه املفوضني بشأن أي حتسينات ممكنة يف
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 )2018ديب،  (املراَجع يف 94القرار 
 مراجعة حسابات االتحاد

 )،2018إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب، 
 اعتباره يفإذ يضع 

 وعضاحملكمة اإليطالية العليا ملراجعة احلسابات، وهي  ،2012منذ عام  اخلارجي احلسابات مراجع أن
 التصاالتل الدويل االحتاد حسابات راجع قد املتحدة، لألمم التابع اخلارجيني املراجعني فريق يف

 ،وكفاءة ودقة بكل عناية 2017و 2016و 2015و 2014و 2013و 2012 لألعوام
 وإذ يدرك

 اخلارجي، أن مؤمتر املندوبني املفوضني هو الوحيد الذي ميكنه اختاذ قرار بشأن تعيني مراجع احلسابات
 يقرر أن يعربّ 

 جعةمرا على احلسابات ملراجعة العليا للمحكمة اإليطالية العظيم وامتنانه اجلزيل شكره عن
 االحتاد، حسابات

 جملس االحتاديكلف 
، من خالل عملية اختيار تتسم باالنفتاح والنزاهة والشفافية، بتعيني مراجع 2019بأن يقوم يف دورته لعام 

ا سنت أربعةحسابات خارجي جديد ملدة  ان، أعوام قابلة للتجديد بدون عملية اختيار تنافسية لفرتة مد
ا سنتان  ،مث فرتة أخرى مد
 يكلف األمني العام

ذا اإليطالية العليا ملراجعة احلسابات كمةاحملبأن حييط رئيس  1  القرار؛ علماً 
 املوقع اإللكرتوين لالحتاد تقاريَر مراجع ينشر كل عام على صفحة متاحة للجمهور يف نبأ 2

لس قد نظر فيها.  احلسابات اخلارجي، بعد أن يكون ا
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 )2018ديب،  املراَجع يف( 99 القرار

 االتحاد في فلسطين وضع

 ،)2018ديب، ( لالتصاالت الدويللالحتاد  املفوضني املندوبني مؤمتر إن

 إذ يذكِّر

 مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ أ ) 

 فلسطنيالذي تقرر مبقتضاه منح  (UNGA) املتحدة لألمم العامة اجلمعية عن الصادر 67/19 بالقرار )ب
 2012 ديسمرب 12والطلب الفلسطيين املؤرخ  املتحدة األمم يف مركز دولة غري عضو هلا صفة املراقب

 ؛باستعمال املسمى "دولة فلسطني" إثر اعتماد قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة هذا

 بأن االعرتاف بدولٍة ما مسألة قرار وطين؛ )ج

 ؛املفوضني ملؤمتر املندوبني) 2018ديب،  يفاملراَجع ( 125و )1994 كيوتو،( 32 بالقرارين د )

 االتصاالت؛ لتنمية العاملي للمؤمتر )2017يف بوينس آيرس، املراَجع ( 18 بالقرار ) ه

 مزايا إيصال إىل السعي " على تنص اليتاالحتاد  دستور من 1 املادة من 7و 6 بالرقمني ) و
 دماتخ الستعمال الرتويج "و "العامل سكان مجيع إىل االتصاالت يف اجلديدة التكنولوجيات
 ،"السلمية العالقات تسهيل سبيل يف االتصاالت

 اعتباره يف يضع وإذ

 التعاون اللخ من العامل يف واألمن السالم تعزيز إىل خصوصاً  دف األساسيةاالحتاد  صكوك أن ) أ 
 الشعوب؛ بني أفضل تفاهم وحتقيق الدويل

 عاملي، بطابع يتسم أن عليه أعاله، املذكور اهلدف حيقق كي  ،االحتاد أن )ب
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 كذلك  اعتباره يف يضع وإذ

 املعلومات؛ تمع العاملية القمة من (2005) وتونس (2003) جنيف مرحليت نتائج ) أ 

 املتطلبات وقبول ،)2006 جنيف،( الراديوية لالتصاالت اإلقليمي املؤمتر يف فلسطني مشاركة )ب
الالحتاد  العام األمني بإبالغها اً رهن الرقمية اإلذاعة خطة يف الفلسطينية  وااللتزامات قوقاحل تقبل أ

 عنها؛ الناشئة

 السلطة مسؤولية حتت واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع يف املتعاقبة والتغريات التطورات )ج
 فيه؛ املنافسة وإتاحة وحتريره القطاع هيكلة إعادة حنو ،الفلسطينية

 حنيازاال عدموحركة  اإلسالمي التعاون ومنظمة العربية الدول جامعة يف عضو فلسطنيدولة  أن ) د
 ؛منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)و املتوسطية األوروبية والشراكة

 فلسطني،دولة ب تعرتف كلها،  يكن مل وإن ،االحتاد يف األعضاء الدول من الكثري أن ) ه

 عينيه نصب يضع وإذ

 دستور،ال ديباجة يف الواردة األساسية املبادئ

 يقرر

 :االحتاد مراقب يفك  فلسطنيدولة ل احلايل الوضع يف الحق تغيري أي بانتظار التالية، األحكام تطبق أن

 على لصلة،ا ذات والتوصيات والقرارات اإلدارية اللوائح أحكام الفلسطينية السلطة على تطبق 1
 العامة األمانة وجيب على الدستور، من 1002 الرقم يف معرفة هي ماك  اإلدارات على املطبق ذاته النحو

 للنداء الدليلية والرموز الدويل النفاذ بشفرة يتعلق مافي خصوصاً  لذلك، تبعاً  تتصرف أن الثالثة واملكاتب
 الرتدد؛ ختصيصات عن التبليغ بطاقات ومعاجلة
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 اليت املؤمترات ذلك ، مبا يفواجتماعاته ومجعياتهاالحتاد  مؤمترات مجيع يف فلسطنيوفد دولة  شاركي 2
 :التالية اإلضافية احلقوق مع معاهدات، عقد صالحية هلا

 نظام؛ نقاط إثارة حق -

ملؤمترات عامة لباستثناء مقرتحات تعديل الدستور أو االتفاقية أو القواعد ا املقرتحات تقدمي حق -
 ؛االحتاد ومجعياته واجتماعاته

 املناقشات؛ يف املشاركة يف احلق -

أحكام النقطة رهناً ب األعمال جدول بنودأي بند من  إطار يف املتحدثني قائمة يف جدرَ ي أن احلق يف -
 آنفاً؛ املذكورة الفرعية الثانية

 ؛الرد يف احلق -

 الوفود؛ رؤساء اجتماع حضور احلق يف -

 املناقشات؛ خالل يقدم تصريح ألي احلريف اإلدراج طلب احلق يف -

تماعات جلان ذلك اج ترشيح رؤساء ونواب رئيس لالجتماعات واألفرقة التقنية، مبا يف احلق يف -
 الفرعية؛ الدراسات واجتماعات األفرقة

سب الرتتيب ح األعضاء الدولوفود  مقاعد بني القاعة يفوفد دولة فلسطني  جلوس ترتيب يكون 3
 الفرنسي؛ اهلجائي

 اليت الفلسطينية ةواإلمنائي املالية واملؤسسات الصناعية أو العلمية واملنظمات التشغيل لوكاالت جيوز 4
 قطاعات أعضاءكاالحتاد   أنشطة يف املشاركة العام األمني من مباشرةً  تطلب أن االتصاالت مسائل تتناول

 الواجب، النحو على الطلبات هلذه االستجابة وسيتم إليها، منتسبني أو

 العام األمني يكلف

ا اليت األخرى القرارات ومجيع القرار هذا تنفيذ بضمان 1  بشأن ملفوضنيا املندوبني مؤمترات اختذ
 الرتدد، ختصيصات عن غالتبلي بطاقات ومعاجلة الدويل النفاذ بشفرة املتعلقة املقررات وخصوصاً  فلسطني،
 املسائل؛ هذه بشأن احملرز التقدم عنجملس االحتاد  إىل تقارير بتقدمي دورية، بصفة والقيام،

  



177 Res. 99  

 

 أقصى حتقيق مانلض أعاله "يقرر" الفقرة يف جاء ملا وفقاً  الثالثةاالحتاد  قطاعات أنشطة بتنسيق 2
 احملرز التقدم عن تقرير وتقدمي ،دولة فلسطني لصاحلاالحتاد  يتخذها اليت لإلجراءات الفعالية من قدر
لس دورة إىل املسائل هذه بشأن  .القادم املفوضني املندوبني ومؤمتر القادمة، ا
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 )2018ديب،  يفاملراَجع ( 101القرار 

 الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنترنت

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت (لالحتاد إن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يذكِّر

 ؛املفوضني املندوبني ملؤمتر) 2010غواداالخارا،  يفاملراَجع ( 101 بالقرار أ ) 

 هلذا املؤمتر؛ )2018 ،ديب املراَجعة يف( 197و 180و 133و 130و 102 بالقرارات )ب

حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة "بشأن  (UNGA)للجمعية العامة لألمم املتحدة  70/1بالقرار  ج)
 ؛"2030لعام 

 املستوى عالرفي لالجتماع اخلتامية الوثيقة بشأن ،للجمعية العامة لألمم املتحدة 70/125 بالقرار د )
 ؛املعلومات تمع العاملية القمة نتائج لتنفيذ العام االستعراض بشأن العامة للجمعية

، خاصة (2005) وتونس (2003) جنيف تمع املعلومات مبرحلتيها يف بنتائج القمة العاملية ) ه
التوصيلية ب يتعلق فيمالربنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات،  د) 50 ج)، والفقرة 27الفقرة 
 لإلنرتنت؛ الدولية

تمع املعنتائج تنفيذ  بشأنالرفيع املستوى االحتاد ببيان حدث  و ) بعد مضي لومات القمة العاملية 
هذا احلدث  اللذين مت اعتمادمها يف 2015ورؤية احلدث للقمة العاملية بعد  (WSIS+10) عشر سنوات
املنصة التحضريية ألصحاب املصلحة عملية ) على أساس 2014 تنسيقه (جنيف،االحتاد الذي توىل 
ة القمة العاملي مع وكاالت األمم املتحدة األخرى واجلامع لكل أصحاب املصلحة يف (MPP) املتعددين

) واللذين مت تقدميهما لالستعراض 2014 تمع املعلومات وأقرمها مؤمتر املندوبني املفوضني (بوسان،
 جلمعية العامة لألمم املتحدة؛من جانب االشامل 
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جيب  ، الذي يدعو جلان دراسات تقييس االتصاالت بأن تويل مااالحتاداتفاقية من  196 بالرقم )ز 
 1البلدان النامية ام لدراسة املسائل وصياغة التوصيات املتعلقة مباشرة بإقامة االتصاالت يفمن االهتم

 والدويل؛ وتنميتها وحتسينها على الصعيدين اإلقليمي

ذ إىل النفا بشأن ،) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2017بوينس آيرس،  يفاملراَجع ( 23 بالقرار )ح
 نرتنت؛لإل البلدان النامية ومبادئ حتديد رسوم التوصيل الدويل شبكة اإلنرتنت وتوفرها يف

 إىل اذالنف بشأن ،االتصاالت لتقييس العاملية للجمعية) 2016احلمامات،  يفاملراَجع ( 69 بالقرار )ط
 ؛متييزي غري أساس على واستعماهلا اإلنرتنت موارد

يلية املبادئ املطبقة على التوص - للتعريفاتاملتعلقة باملبادئ العامة  ITU-T D.50بالتوصية  )ي
 ؛لإلنرتنت الدولية

 صيصختللجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن  )2016احلمامات،  يفاملراَجع ( 64 القرارب )ك
 نت ونشره؛نرت اإل اإلصدار السادس من بروتوكول وتيسري االنتقال إىلاإلنرتنت  بروتوكولعناوين 

للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن استعراض تنفيذ نتائج القمة العاملية  68/302بالقرار  ل)
 تمع املعلومات؛

/تكنولوجيا املعلومات ) للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت2013 (جنيف، 1 بالرأي ) م
 كحل طويل األجل لزيادة التوصيلية؛  (IXP)، بشأن تشجيع إنشاء نقاط تبادل اإلنرتنت واالتصاالت

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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/تكنولوجيا املعلومات ) للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت2013 (جنيف، 2بالرأي  )ن
 ، بشأن تعزيز بيئة متكينية من أجل منو وتطوير أكرب لتوصيلية النطاق العريض؛واالتصاالت

/تكنولوجيا املعلومات االتصاالت)، للمنتدى العاملي لسياسات  2013(جنيف، 3بالرأي  )س
 ؛(IPv6)، بشأن دعم بناء القدرات من أجل نشر اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت واالتصاالت

للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  )2013(جنيف،  4 بالرأي )ع
 اإلنرتنت واالنتقال من اإلصدارالسادس من بروتوكول  بشأن دعم تبين اإلصدار ،واالتصاالت

 الرابع؛

 ،للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )2013(جنيف،  5 بالرأي )ف
ج تعدد أصحاب املصلحة يفبشأن   إدارة اإلنرتنت؛ دعم 

املعلومات للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا ) 2013(جنيف،  6 بالرأي )ص
 دعم تفعيل عملية التعاون املعزز،بشأن  ،واالتصاالت

 وإذ يدرك
اجلديدة لالتصاالت إىل مجيع  التكنولوجياتهو السعي إىل إيصال االحتاد أن أحد أهداف  أ ) 

 العامل؛ سكان

أن أحد أهداف االحتاد هو تشجيع وتعزيز مشاركة الكيانات واملنظمات يف أنشطة االحتاد وتعزيز  ب)
 التعاون املثمر والشراكات بني هذه الكيانات واملنظمات والدول األعضاء؛

 لعامليايضطلع بعدة أمور من بينها تسهيل التقييس أن ، بغية حتقيق أهدافه، االحتاد على أن )ج
 مرضية، خدمةمع تأمني نوعية  ،لالتصاالت

 اعتباره وإذ يضع يف
 على القائمة لشبكاتا تطوير ذلك يف مبا للمعلومات، امليةالع التحتية البنية جمال يف التطورات أن أ ) 

 ،تالربوتوكوالبشأن  تطورات من سيطرأ وما اإلنرتنت واملستعملة من أجل (IP) اإلنرتنت بروتوكول
، (SDG) أداة متكينية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة بوصفها حامسة أمهية ذات قضية متثل تزال ال
 ؛والعشرين احلادي القرن االجتماعية واالقتصادية والبيئية والثقافية يفلتنمية اذلك  يف مبا
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أن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الناشئة ستواصل حتويل اإلنرتنت والتحقيق الكامل  ب)
 ألهداف التنمية املستدامة؛

جامع  علوماتأجل جمتمع ماحلفاظ على تعدد اللغات وتعزيزه على شبكة اإلنرتنت من احلاجة إىل  )ج
 ؛شامل للجميعو 

 ملعلوماتا تكنولوجيا/االتصاالت خلدمات جديدةإضافية  تطبيقات تسمح بإدخال اإلنرتنت أن ) د
 الربيدبة السحابية و اعتماد احلوس مثل التقدم املطرد يف ،جداً  املتقدمة تكنولوجيتها على تقوم واالتصاالت
 والفيديو اإلنرتنت بروتوكول باستعمال الصوتية والتطبيقات اإللكرتونية النصية والرسائل اإللكرتوين

واليت تواصل تسجيل  ،نرتنتعرب اإل )اإلنرتنت بروتوكول باستعمالالتلفزيون ( الفعلي الوقت التلفزيون يفو 
 التأكد وعدم ةاخلدم التحديات املتعلقة جبودة بعض وذلك على الرغم من مستويات استعمال مرتفعة،

 الدولية؛ التوصيلية تكلفة وارتفاع املنشأ من

 ى بروتوكول اإلنرتنتعلسيطرأ  أن الشبكات احلالية واملستقبلية القائمة على بروتوكول اإلنرتنت وما ) ه
طريقة اكتساب املعلومات وإنتاجها  إدخال تغيريات جذرية يف من تطورات ستستمر يف

 ؛واستخدامها وتبادهلا

البلدان النامية،  الطلب على النفاذ إىل اإلنرتنت، خاصًة يف العريض والزيادة يفأن تطور النطاق  و )
 يولدان احلاجة إىل توصيلية دولية لإلنرتنت ميسورة التكلفة؛

ن أللمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت الذي يشري إىل ") 2017بوينس آيرس،  يفاملراَجع ( 23القرار  )ز 
قف جزئياً اجلهات اليت تتوىل التشغيل، سواء أكانت إقليمية أم حملية، تتو  عناصر التكاليف اليت تتحملها

بنية التحتية للتوصيل الوتيسر إىل حد كبري على نوع التوصيل (العبور، أو احلركة املتبادلة بني النظراء) 
 ؛" فيما يتعلق بالبلدان الناميةالوسيطي والتصاالت املسافات الطويلة وتكاليفها

للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات ) 2013(جنيف،  1أن الرأي  )ح
التصدي ملشكالت  له األولوية يف (IXP)إنشاء نقاط التبادل لإلنرتنت  يعترب أن (WTPF) واالتصاالت

التوصيلية، وحتسني نوعية اخلدمة، وزيادة توصيلية الشبكة ومرونتها، وتعزيز املنافسة، وخفض تكاليف 
 التوصيل البيين؛
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 2017 لعام ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2017آيرس،  (املراَجع يف بوينس 77أن القرار  )ط
رتنت ت واحتاد نقاط تبادل اإلنرتنت والرابطات اإلقليمية لنقاط تبادل اإلنيعرتف بعمل مجعية اإلنرتن

وأصحاب املصلحة اآلخرين من أجل دعم إنشاء نقاط تبادل اإلنرتنت يف البلدان النامية لزيادة 
 حتسني التوصيلية؛

سيما فيما  الأنه ينبغي مواصلة حبث نتائج الدراسات بشأن تكاليف التوصيل الدويل باإلنرتنت،  )ي
 خيص البلدان النامية، من أجل حتسني توصيلية اإلنرتنت ميسورة التكلفة؛

دان النامية التدابري اخلاصة للبلبشأن  ،) للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية2012(ديب،  1القرار  )ك
ت األلياف نفاذ إىل شبكاالمن أجل  (SIDS)والدول اجلزرية الصغرية النامية  (LLDC) غري الساحلية

 البصرية الدولية،

 اعتباره كذلك وإذ يضع يف

ز قد أحرز تقدماً كبرياً وقام بدراسات عديدة بشأن تعزياالحتاد  يف أن قطاع تنمية االتصاالت أ ) 
 آباد يدرحالبلدان النامية، من خالل خطة عمل  البنية التحتية واستعمال شبكة اإلنرتنت يف

واليت أيدت ، 2017 واآلن خطة عمل بوينس آيرس لعام 2014 وخطة عمل ديب لعام 2010 لعام
من خالل جهوده لبناء القدرات البشرية مثل مبادرته إلنشاء مركز التدريب  ،الدراسات استمرار هذه

 ؛اإلنرتنت عرب

عن خمتلف املسائل املتعلقة  (ITU-T)االحتاد  يف قطاع تقييس االتصاالت أن الدراسات جتري يف ب)
ات ذلك التشغيل البيين للخدمات مع شبك بالشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت، مبا يف

واألمن وتكاليف  ،واجلوانب املتعلقة بالربوتوكوالتاالتصاالت األخرى، والرتقيم، ومتطلبات التشوير 
، (NGN) ل التايلالشبكات احلالية إىل شبكات اجليباالنتقال من  عناصر البنية التحتية، واملسائل املتعلقة

 ؛ITU-T D.50وتنفيذ متطلبات التوصية والتطور إىل شبكات املستقبل 
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فريق /(ISOC) ومجعية اإلنرتنتاالحتاد  يف ن االتفاق العام للتعاون بني قطاع تقييس االتصاالتأ ج)
من توصيات قطاع تقييس  A ن السلسةم 3 اإلضافة يف املشار إليه ،(IETF) مهام هندسة اإلنرتنت

 قائماً، يزال ال ،االتصاالت

 وإذ يعرتف
بأن الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت قد تطورت لتصبح وسطاً يتم النفاذ إليه على حنو  أ ) 

ة املتصلة حتديد األنشطمواصلة العامل، ولذلك تقوم احلاجة إىل  واسع ألغراض التجارة واالتصاالت يف
على  ،يلي يتعلق مبا بالشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت فيما واإلقليمي العامليالصعيدين على 
 املثال: سبيل

 البنية التحتية والتشغيل البيين والتقييس؛ ‘1’
 اإلنرتنت؛ ختصيص األمساء والعناوين يف ‘2’
تطورها  مة على بروتوكول اإلنرتنت واآلثار املرتتبة علىنشر املعلومات املتعلقة بالشبكات القائ ‘3’

 النامية؛ سيما البلدان ، الاالحتاد بالنسبة إىل الدول األعضاء يف
واللذان  النامية، البلدان سيما ال األعضاء يف االحتاد، للدول املتاحان واملشورة الدعم ‘4’

 األخرى؛ واملنظمات والكيانات االحتاد يقدمهما

 إطار يف ريجت ومستقبل اإلنرتنتبشأن املسائل املتصلة بربوتوكول اإلنرتنت  هامة أعماالً  أنب )ب
 ؛أخرى دولية وهيئات لالتصاالت الدويلاالحتاد 

اع الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت ينبغي أن تتسق مع توصيات قط أن نوعية اخلدمة يفب ج)
 ا؛ الدولية األخرى املعرتفواملعايري االحتاد  تقييس االتصاالت يف

 الشبكاتو  اإلنرتنت بروتوكول على القائمة الشبكات تكون أن تقتضي العامة املصلحة أنب ) د
صول إليها عاملياً، إمكانية الو  نفسه، الوقت يف حتقق وأن البيين التشغيل على قادرة لالتصاالت األخرى
 أعاله؛ ج)االعتبار الفقرة  أخذاً يف

لقائمة على بروتوكول ا املدعومْني بالشبكاتبسالسة قابلية التشغيل البيين ونقل البيانات  مهيةبأ ) ه
 متكني منو االقتصاد، مبا يف ذلك االقتصادكعامل من أجل اإلنرتنت وغريها من شبكات االتصاالت  

 الرقمي،
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 االحتاد يف يطلب من قطاع تقييس االتصاالت

فريق مهام هندسة اإلنرتنت /(ISOC)ية مع مجعية اإلنرتنت مواصلة أنشطته التعاون أن يستمر يف
(IETF) ا فيما ل يتعلق بالشبكات القائمة على بروتوكو  واملنظمات األخرى ذات الصلة املعرتف 

جليل البيين مع شبكات االتصاالت القائمة واالنتقال إىل شبكات ا يتعلق بالتوصيل وفيمااإلنرتنت، 
 املستقبلية، التايل والشبكات

 يطلب من القطاعات الثالثة

إىل  النتقالوبشأن االشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت  بشأنبرامج عملها  مواصلة النظر يف
 مع التعاون تعزيز ذلك يف مبا، وحتديث برامج العمل هذه املستقبل شبكات اجليل التايل وإىل شبكات

األعضاء مع مراعاة أثر االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  الدول لصاحل األخرى واملنظمات الكيانات
 واالتصاالت الناشئة،

 يقرر

املختصة  2أن يستكشف سبل ووسائل حتقيق مزيد من التعاون والتنسيق بني االحتاد واملنظمات 1
بقاً لربنامج ط تطوير الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت وشبكة اإلنرتنت املستقبلية، املشاركة يف
سياق االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الناشئة، من خالل اتفاقات  ، يفعمل تونس

ة إدارة اإلنرتنت والتشجيع على زيادة مشارك تعاون، حسب االقتضاء، سعيًا لزيادة دور االحتاد يف
دف حتقيق أكرب قدر من املنفعة للمج وتعزيز التوصيلية  العاملي تمعالدول األعضاء يف إدارة اإلنرتنت 

 الدولية امليسورة التكلفة؛

ت على أكمل وجه من الفرص املتاحة لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلوماويعزز االحتاد أن يستفيد  2
ولنتائج حتاد االطبقًا ألهداف  ،واالتصاالت والناشئة عن منو اخلدمات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت

تمع املعلومات مبرحلتيها يفالقمة العاملي ، مع مراعاة أمهية جودة (2005) وتونس (2003) جنيف ة 
ما البلدان النامية غري سي لبلدان النامية، والإىل اومعقولية أسعار التوصيلية الدولية بالنسبة  وأمنها اخلدمات

  ؛النامية الساحلية والدول اجلزرية الصغرية
_______________ 

وفريق  (RIR) اإلنرتنت اإلقليميةمكاتب تسجيل و  (ICANN) مؤسسة اإلنرتنت لتخصيص األمساء واألرقام فيها مبا 2
، احلصر ال املثال سبيل على ،(W3C) واحتاد الشبكة العاملية (ISOC) ومجعية اإلنرتنت (IETF) مهام هندسة اإلنرتنت

 وعلى أساس املعاملة باملثل.
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بصورة واضحة جلميع أعضائه من الدول األعضاء وأعضاء القطاعات، وللجمهور االحتاد أن حيدد  3
ا  الحتاد ابصورة عامة، مجيع املسائل املتصلة بشبكة اإلنرتنت واليت تقع ضمن املسؤوليات اليت يضطلع 

ت املعتمدة يفوثائق ال يف املذكورةمبوجب نصوصه األساسية، واألنشطة   اتمع املعلومالقمة العاملية 
 ؛فيها بدوراالحتاد اليت يضطلع و  2030وخطة التنمية املستدامة لعام 

تعاونه مع املنظمات األخرى املختصة لضمان أن يؤدي النمو الذي تشهده  يفاالحتاد أن يستمر  4
الشبكات  أخذ هذهمع و الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت، إىل جانب الشبكات التقليدية 

حسب احلاجة اد االحتىل توفري أكرب قدر ممكن من املزايا للمجتمع العاملي، وأن يستمر ، إبعني االعتبار
ذه املسألة بشكل مباشر  املشاركة يف يف املشكلة  مثل املبادرةأي مبادرات دولية جديدة متصلة 

بكات عريضة شأن الشب (اليونسكو) والثقافة منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلمالغاية بالتعاون مع  هلذه
 ؛املستدامة إطار جلنة األمم املتحدة املعنية بالنطاق العريض من أجل التنمية النطاق يف

 تطالب به أن يواصل دراسة مسألة التوصيلية الدولية لإلنرتنت كأمر عاجل، وفقًا ملا 5
ة وعلى األخص جلن ،االحتاد وأن يدعو قطاع التقييس يف (2005) من برنامج عمل تونس د) 50 الفقرة

معة  ITU-T D.50املسؤولة عن التوصية  3 الدراسات اليت تتضمن جمموعة أولية من املبادئ التوجيهية ا
نذ م اجلاريةميكن دراساته  إىل أن يستكمل بأسرع ما ،ITU-T D.50 (2013/05)للتوصية  2 اإلضافة يف

 ؛2000 لعاماجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت 

لمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ل) 2017بوينس آيرس،  يفاملراَجع ( 23أحكام القرار  مراعاة 6
(WTDC)لبلدان النامية ا سيما إجراء دراسات بشأن هيكل تكاليف التوصيل الدويل باإلنرتنت يف ، وال

، والتوصيلية لنظراء)اواحلركة املتبادلة بني  حركة العبورمنوذج التوصيل (وتأثريات مع الرتكيز على آثار 
واتصاالت ملباشر ا البنية التحتية املادية للتوصيلوتيسر  ونشر نقاط تبادل اإلنرتنتعرب احلدود اآلمنة 

 ،املسافات الطويلة وتكاليفها
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 يكلف األمني العام

ألعضاء ، متضمناً املدخالت املالئمة اليت تقدمها الدول اجملس االحتادبإعداد تقرير سنوي يعرضه على  1
ا  وأعضاء القطاعات والقطاعات الثالثة واألمانة العامة، يلخص فيه تلخيصًا شامًال األنشطة اليت يقوم 

/تكنولوجيا املعلومات وأثر االتصاالتيتعلق بالشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت  بالفعل فيمااالحتاد 
نشر تطوير و  ذلك يف ، مباات الحقة فيهاهذه الشبكات فضًال عن أي تغيري على واالتصاالت الناشئة 

، وكذلك أدوار املنظمات الدولية املعنية األخرى واألنشطة اليت تؤديها، ويصف مشاركتها شبكات املستقبل
وتلك الحتاد امسائل الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت، على أن يبني التقرير درجة التعاون بني  يف

حات أمكن، ومتضمناً مقرت  املنظمات، مع استخالص املعلومات الالزمة من املصادر املتوفرة القائمة، كلما
وهذا التعاون، وجيب أن يوزع هذا التقرير بشكل واسع على الدول االحتاد حمددة حول حتسني أنشطة 

لس  دورةل رقة املعنية األخرى قباألعضاء وأعضاء القطاعات واألفرقة االستشارية للقطاعات الثالثة واألف ا
 ؛واحد بشهر

 تنفيذ أنشطة تعاونية، استنادًا إىل هذا التقرير، تتصل بالشبكات القائمة مبواصلة 2
مة العاملية يتعلق منها بتنفيذ النتائج ذات الصلة اليت أسفرت عنها الق بروتوكول اإلنرتنت، وخاصة ما على
بيان  ، والنظر يف)2005 ومرحلة تونس لعام 2003لة جنيف لعام مرح(مبرحلتيها،  املعلومات تمع
تمع املعلومات القمة  نتائجبشأن تنفيذ  WSIS+10 احلدث املية بعد ورؤية احلدث للقمة العالعاملية 
 )2014 جنيف،( تنسيقهاالحتاد الذي توىل  WSIS+10 احلدث الرفيع املستوى اللذين اعتمدمها 2015

مع وكاالت األمم املتحدة  (MPP) ألصحاب املصلحة املتعدديناملنصة التحضريية عملية على أساس 
تمع املعلومات وأقرمها مؤمتر املندوبني  األخرى واجلامع لكل أصحاب املصلحة يف القمة العاملية 

 ؛للجمعية العامة لألمم املتحدة واللذين مت تقدميهما لالستعراض الشامل )2014املفوضني (بوسان، 

مبواصلة إذكاء الوعي باألمهية احلامسة للتنمية املستدامة لتوصيلية ميسورة التكلفة، مبا يف ذلك  3
 املنتدى السياسي الرفيع املستوى لألمم املتحدة املعين بالتنمية املستدامة، يف

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

بتوفري إمكانيات بناء القدرات للبلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية  1
لالحتاد ب اإلقليمية ذلك قيام املكات النامية والبلدان النامية غري الساحلية، لتوصيل غري املوصولني، مبا يف

 املنظمات األخرى ذات الصلة؛بتقدمي املساعدة الالزمة لتحقيق هذا اهلدف، والتعاون مع 
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بتعزيز الوعي بني الدول األعضاء بالدعم املتاح من االحتاد ومن املنظمات األخرى ذات الصلة  2
 من أجل تشجيع تطوير ونشر الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت؛

علق بتنفيذ فيما يت العمليةاخلاصة بأفضل املمارسات التوجيهات و  بتوفري املعلومات الالزمة 3
 القرار؛ هذا

 تنفيذ هذا القرار،ب يتعلق فيما التقنية واملساعدة التدريب توفريالرامية إىل  اإلجراءات بتنسيق 4
 جملس االحتاديدعو 
شارية األفرقة االست تقدمها قد إن وجدت، مراعاة أي تعليقات،و ، العام األمنيتقرير  إىل النظر يف

إلجراءات ا للقطاعات الثالثة عن طريق مديري مكاتب هذه القطاعات حول تنفيذ هذا القرار، واختاذ
 حسب االقتضاء،الالزمة، 

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات
 األعمال؛ هذه ومتابعة التقدم احملرز يفاالحتاد األعمال احلالية اليت جتريها قطاعات  إىل املشاركة يف 1
إىل زيادة التوعية على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل بني مجيع األطراف غري احلكومية املهتمة  2

عن  لنامجةاهذا املضمار وسائر األنشطة األخرى ذات الصلة  يفاالحتاد أنشطة  يف تيسري مشاركتهاوإىل 
تمع املعلومات مبرحلتيها يف  .(2005) تونسو  (2003) جنيف القمة العاملية 
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 )2018ديب،  املراَجع يف( 102القرار 

 وليةالد يتعلق بقضايا السياسة العامة ماالدولي لالتصاالت فياالتحاد دور 
 ذلك ما فيب المتصلة باإلنترنت وبإدارة موارد اإلنترنت،
 إدارة أسماء الميادين والعناوين

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت (لالحتاد إن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يذكِّر
للجمعية العامة  70/1القرار  ، مبا يف ذلكبالقرارات ذات الصلة للجمعية العامة لألمم املتحدة أ ) 

 70/125 القرارو  "2030 املستدامة لعامحتويل عاملنا: خطة التنمية "، بشأن (UNGA) لألمم املتحدة
الوثيقة اخلتامية لالجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة بشأن وللجمعية العامة لألمم املتحدة، 

تمع املعلوماتنتائج االستعراض العام لتنفيذ   ؛القمة العاملية 
تمع املعل نتائجتنفيذ بشأن الرفيع املستوى االحتاد ببيان حدث  ب) ومات بعد مضي القمة العاملية 

هذا احلدث  اللذين مت اعتمادمها يف 2015ورؤية احلدث للقمة العاملية بعد  (WSIS+10) عشر سنوات
املنصة التحضريية ألصحاب املصلحة عملية على أساس ) 2014 تنسيقه (جنيف،االحتاد الذي توىل 
ة القمة العاملي ألخرى واجلامع لكل أصحاب املصلحة يفمع وكاالت األمم املتحدة ا (MPP) املتعددين

) واللذين مت تقدميهما لالستعراض 2014وأقرمها مؤمتر املندوبني املفوضني (بوسان،  تمع املعلومات
 للجمعية العامة لألمم املتحدة؛ الشامل

االت فيما يتعلق واالتصاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  لسياسات العاملية املنتديات بنتائج )ج
) ملؤمتر املندوبني 2010 غواداالخارا، (املراَجعة يف 133و 102و 101 بالقضايا ذات الصلة بالقرارات

 ؛املفوضني
املراَجعة ( 75و 69و 64و 52و 50و 49و) 2012(املراَجعان يف ديب،  48و 47بالقرارات  ) د
 ،(WTSA) االتصاالت) للجمعية العاملية لتقييس 2016احلمامات،  يف

 يقرإذ و 
ذا أ )   القرار؛ جبميع قرارات مؤمتر املندوبني املفوضني ذات الصلة 

تمع املعلومات  ب) ذا (WSIS)جبميع نتائج القمة العاملية    ؛القرار ذات الصلة 
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ااالحتاد بأنشطة  ج)  تنفيذ هذا القرار حدود واليته بالنسبة إىل يف ذات الصلة باإلنرتنت اليت يضطلع 
 ؛ذات الصلةاالحتاد وغريه من قرارات 

قمي الناشئة، ستحّول اإلنرتنت واالقتصاد الر  االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتأن ب ) د
 على السواء، وستؤثر على حتقيق أهداف التنمية املستدامة بصورة شاملة؛

ميكن  ا أن حتقق أفضل مااليت ميكنهوالثقافية والبيئية بأن اإلنرتنت حتمل وعوداً بالتنمية االجتماعية  ) ه
 لإلنسانية؛

اخلدمات اإللكرتونية سوف يساهم يف توفري تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة توافر بأن زيادة  ) و
 ،جلميع سكان العامل

 اعتباره يف إذ يضعو 

 : مجلة أمور من بينهاتشمل االحتاد أن مقاصد  أ ) 

تشجيع مشاركة الكيانات واملنظمات يف أنشطة االحتاد وزيادة هذه املشاركة، وتعزيز التعاون املثمر  ‘1’
والشراكة بني هذه الكيانات واملنظمات والدول األعضاء بغية بلوغ الغايات اإلمجالية املنصوص 

 عليها ضمن أهداف االحتاد؛

ج شامل إزاء املسائل اخلاصة باالتصاالت/تكنولوجيا الرتويج  ‘2’ على املستوى الدويل العتماد 
ك عن وذل ظل اقتصاد املعلومات وجمتمع املعلومات العامليني، يف (ICT) املعلومات واالتصاالت

طريق التعاون مع املنظمات احلكومية الدولية العاملية واإلقليمية األخرى، ومع املنظمات غري 
 ية املهتمة باالتصاالت؛احلكوم

 توسيع انتشار املزايا اليت تقدمها تكنولوجيات االتصاالت اجلديدة لكي تشمل مجيع سكان العامل؛ ‘3’

إجراءات الدول األعضاء وأعضاء القطاعات وتشجيع كل ما هو مثمر وبناء من تعاون  مواءمة ‘4’
 يات؛وشراكة بني الدول األعضاء وأعضاء القطاعات لبلوغ هذه الغا

احلفاظ على التعاون الدويل فيما بني مجيع الدول األعضاء وتوسيع هذا التعاون من أجل حتسني  ‘5’
 مجيع أنواع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وترشيد استخدامها؛
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شد ، فضًال عن تشجيع حيف ميدان االتصاالت 1للبلدان الناميةنية وتوفريها تعزيز املساعدة التق ‘6’
 املوارد املادية والبشرية واملالية الالزمة لتنفيذها، إضافًة إىل تشجيع سبل الوصول إىل املعلومات؛

وشامل  جامعصون وتعزيز تعدد اللغات على اإلنرتنت من أجل جمتمع للمعلومات احلاجة إىل  ب)
 ؛للجميع

ائمة على تطوير الشبكات القسيما  ال جمال البنية التحتية العاملية للمعلومات، يف أن التقدم ج)
وتنمية شبكة اإلنرتنت، مع مراعاة متطلبات ومسات التشغيل البيين لشبكات  (IP) بروتوكول اإلنرتنت

 والشبكات املستقبلية، له أمهية حامسة، بصفته حمركًا هامًا لنمو االقتصاد العاملي (NGN)اجليل التايل 
 والعشرين؛ القرن احلادي يف
 واحلكومية؛ نرتنت جتري أساساً بناًء على توجهات السوق مدفوعًة باملبادرات اخلاصةأن تنمية اإل ) د

ل ، من خالوتنميتها توسيع اإلنرتنت يف دور هام جداً أداء  يف أن القطاع اخلاص مستمر )ه 
 مثًال؛ البنية التحتية واخلدمات يف االستثمارات

 ،القطاعني العام واخلاص واملبادرات اإلقليمية وكذلك املبادرات املشرتكة بنيالقطاع العام، أن  ) و
البنية  يف توسع اإلنرتنت وتنميتها، من خالل االستثمارات بالغ األمهية يفأداء دور  يف أيضاً مستمرة 

 التحتية واخلدمات مثًال؛
اجلغرافية يعة اإلنرتنت، جيب أن تعكس متاماً الطب يف أن إدارة تسجيل وتوزيع أمساء امليادين والعناوين ) ز

 املصلحة؛ لشبكة اإلنرتنت، مع مراعاة التوازن املنصف ملصاحل مجيع أصحاب
تمع امل يف الدويل لالتصاالتاالحتاد الدور الذي قام به  )ح علومات التنظيم الناجح للقمة العاملية 

امج ، والتزام تونس وبرن2003 يف إعالن مبادئ جنيف وخطة عمل جنيف، املعتمدين وأنمبرحلتيها 
ا اجلمعية العامة لألمم2005 يف عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات، املعتمدين  املتحدة؛ ، قد أيد

 
 
 

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 16و 15ي الذي ُعقد يومأن اجلمعية العامة لألمم املتحدة اتفقت يف اجتماعها الرفيع املستوى  ط)
 ؛يف إدارة اإلنرتنتبرنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات على مواصلة اتباع  2015ديسمرب 

ويل يربره وجيب أن جترى على أساس تعاون د أن إدارة شبكة اإلنرتنت حتظى باهتمام دويل له ما )ي
تمع املعلومات  رحلتيها؛مب تام وبني مجيع أصحاب املصلحة وعلى أساس نتائج القمة العاملية 

نتائج  يف متساوية، على النحو املعلنأنه ينبغي أن يكون جلميع احلكومات دور متساو ومسؤولية  )ك
تمع املعلومات، أ عليها من تطورات سيطر  اإلدارة الدولية لشبكة اإلنرتنت احلالية وما يف القمة العاملية 

ا، مع االعرتاف ضمان استقرار شبكة اإلنرتنت وأمنها واستمراريته ويف ةاإلنرتنت املستقبلي ويف مستقبلية
 ؛املصلحة ات لسياسات عامة بالتشاور مع مجيع أصحابأيضاً بضرورة وضع احلكوم

ا  )ل ذات  (CSTD)اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية األعمال اليت تضطلع 
ذا القرار  ؛الصلة 

ا مكتب تنمية االتصاالت التابع لالحتاد لتطوير أنشطته لبناء القدرات  ) م األعمال اليت يضطلع 
 جمال إدارة اإلنرتنت، يف

 كذلك  يقروإذ 

الدويل لالتصاالت يعاجل املسائل التقنية ومسائل السياسة العامة املتصلة بالشبكات االحتاد أن ب ) أ 
فضًال  ذلك شبكة اإلنرتنت احلالية وتطور شبكات اجليل التايل يف القائمة على بروتوكول اإلنرتنت مبا

 ؛ةستقبليامل اإلنرتنت بشأندراسات  إجراء عن

يقوم مبهمة التنسيق العاملي لعدد من أنظمة توزيع املوارد املتصلة باالتصاالت الراديوية االحتاد أن ب )ب
ال؛ هذا يف واالتصاالت وأنه ميثل حمفًال ملناقشة السياسات  ا

وإدارة  (ENUM) بذل جهودًا ملموسة بشأن قضايا نظام الرتقيم اإللكرتويناالحتاد أن ب )ج
من  (ccTLD) وأمساء امليادين القطرية ذات املستوى األعلى (IDN) وأمساء امليادين الدولية "int." امليدان

 تقييس؛ خالل ورش عمل وأنشطة

 واضيعنشر كتيبًا شامًال ومفيدًا بشأن الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت واملاالحتاد أن ب ) د
 الصلة؛ واملسائل ذات
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اونية خيص عملية التع ) من برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات فيما أ 78و 71لفقرتني اب )ه
 متاماً؛ كعمليتني منفصلتني  (IGF) املعززة بشأن إدارة اإلنرتنت وإنشاء منتدى إدارة اإلنرتنت

تمع املعلومات ذات الصلةب ) و  بشأن إدارة اإلنرتنت 82 إىل 29 الفقرات من يف نتائج القمة العاملية 
للجمعية العامة لألمم املتحدة، بشأن  70/125يف القرار  65إىل  55والفقرات من  تونس برنامج عمل يف

القمة  تائجنالوثيقة اخلتامية لالجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة بشأن االستعراض العام لتنفيذ 
تمع املعلومات  ؛العاملية 

 شار إليهالتعاون مع مجيع أصحاب املصلحة على النحو امل على تيسرياالحتاد بأنه ينبغي تشجيع  ) ز
 تونس؛ من برنامج عمل 35 الفقرة يف

طرية ذات هلا أمساء ميادين ق فوضتأن الدول األعضاء متثل مصاحل سكان البلد أو األراضي اليت ب )ح
 أعلى؛ مستوى

 ؛آخر لدالقرارات املتعلقة بأمساء امليادين ذات املستوى األعلى لب يف تشارك البلدان أنه ينبغي أالب )ط

بأن يأخذ يف االعتبار نتائج فريق العمل املعين بالتعاون املعزز بشأن قضايا السياسة العامة املتعلقة  )ي
 ،باإلنرتنت

 وإذ يؤكد

م مجيع أصحاب أن تضأن إدارة اإلنرتنت تشمل مسائل تتصل بالسياسات التقنية والعامة وينبغي  أ ) 
إىل  ) أ 35 ذات الصلة وفقًا للفقرات من واملنظمات الدولية املصلحة واملنظمات احلكومية الدولية

 تونس؛ من برنامج عمل ) ه 35

واكب واضعو وجيب أن ي ستحّول اإلنرتنتاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الناشئة أن  ب)
 مع هذا التحول؛ لالستفادة من منافعاإلنرتنت  السياسات التغيري يف

أن دور احلكومات يشمل توفري إطار قانوين واضح ومتماسك وميكن التنبؤ به لتشجيع وجود بيئة  )ج
مؤاتية تكون فيها شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العاملية قابلة للتشغيل البيين مع شبكات 

احل نطاق واسع ودون أي متييز، وضمان احلماية املالئمة للمصاإلنرتنت ولنفاذ مجيع املواطنني إليها على 
 والعناوين؛ ذلك أمساء امليادين يف إدارة موارد اإلنرتنت، مبا يف العامة
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تمع املعلومات أدركت احلاجة إىل تعاونية معززة ) د تمكني احلكومات املستقبل، ل يف أن القمة العاملية 
علقة جمال مسائل السياسة العامة الدولية املت يف ا على قدم املساواة،من االضطالع بأدوارها ومسؤوليا

سائل السياسة تؤثر على م ال جمال املسائل اليومية التقنية والتشغيلية اليت يف باإلنرتنت، وليس
 الدولية؛ العامة

تباره إحدى عللتعاونية املعززة با اإلجرائيةالعملية من جانبه الدويل لالتصاالت بدأ االحتاد أن  ) ه
س العمل التابع للمجلمن برنامج عمل تونس، وينبغي لفريق  71 الفقرة يف املنظمات املختصة املذكورة

قضايا  يف أن يواصل عمله (CWG-Internet) واملعين مبسائل السياسة العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنت
 باإلنرتنت؛ السياسات العامة املتعلقة

القيام بدور إجيايب من خالل إتاحته جلميع األطراف املهتمة حمفًال لتشجيع  يستطيعاالحتاد أن  ) و
موارد  شبكة اإلنرتنت وغريها من يف املناقشات ونشر املعلومات بشأن إدارة أمساء امليادين والعناوين

 ،االحتاد نطاق اختصاصات يف اإلنرتنت

 وإذ يالحظ

دعم  ة الدولية املتعلقة باإلنرتنت كان له دور يفأن فريق العمل املعين مبسائل السياسة العام أ ) 
) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، والقرار 2016احلمامات،  (املراَجع يف 75 تنفيذ أهداف القرار

بشأن مسائل السياسة  (WTDC) ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014(املراَجع يف ديب،  30
 باإلنرتنت؛ العامة املتعلقة

 ؛جملس االحتاداليت اعتمدها  1344و 1336و 1305 اتقرار ال )ب

ؤمتر هذا املعمله مجيع قرارات  يف أن يأخذ بعني االعتبار CWG-Internetالعمل أن على فريق  )ج
 وملحقه؛ للمجلس 1305 قرارال يف وردت وأي قرارات أخرى ذات صلة بأعمال هذا الفريق كما

مبا  باإلنرتنت قضايا السياسة العامة الدولية املتعلقةصياغة  يف شفافيةاألمهية املستمرة لالنفتاح وال د )
 تونس؛ برنامج عملمن  35يتسق مع الفقرة 

يع أصحاب بالتشاور مع مج لسياسات العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنتلوضع احلكومات ضرورة  ه )
 ؛املصلحة
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يما فتقييس االتصاالت وتنمية االتصاالت لقطاعي جلان الدراسات ذات الصلة  اجلارية يفاألنشطة  و )
 ،ذا القراريتعلق 

 يقرر

 2أن يستكشف سبل ووسائل حتقيق مزيد من التعاون والتنسيق بني االحتاد واملنظمات املختصة 1
بقًا لربنامج عمل ط تطوير شبكات بروتوكول اإلنرتنت وشبكة اإلنرتنت املستقبلية، املشاركة يف

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الناشئة، من خالل اتفاقات تعاون، ، يف سياق تونس
 إدارة اإلنرتنت والتشجيع على زيادة مشاركة الدول حسب االقتضاء، سعيًا لزيادة دور االحتاد يف

دف حتقيق أكرب قدر من املنافع للمجتمع زيز التوصيلية العاملي وتع األعضاء يف إدارة اإلنرتنت 
 لية امليسورة التكلفة؛الدو 

 بوسائل املعين البلد وحيددها عنها يعّرب  كما  للبلدان، السيادية واملشروعة املصاحل أنه جيب احرتام 2
ا و  اخلاصة األعلى املستوى ذات امليادين أمساء على املؤثرة القرارات بشأن متنوعة،  صيانتهاا وضما
 ومرنة؛ حمّسنة وآليات أطر خالل من وذلك وتناوهلا،

من ض قضايا السياسة العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنتاالضطالع بأنشطة حول  يف أن يستمر 3
إطار من التعاون والعمل  يف ،CWG-Internetذلك ضمن فريق العمل  يف ، مبااالحتادحدود والية 

ة إىل صاملشرتك مع املنظمات ذات الصلة وأصحاب املصلحة، حسب االقتضاء، مع توجيه عناية خا
 احتياجات البلدان النامية؛

لس قرارات  يف على النحو الوارد CWG-Internetمواصلة أنشطة فريق العمل  4  ،ذات الصلةا

 

  
_______________ 

وفريق  (RIR) اإلنرتنت اإلقليميةمكاتب تسجيل و  (ICANN) مؤسسة اإلنرتنت لتخصيص األمساء واألرقام فيها مبا 2
، احلصر ال املثال سبيل على ،(W3C) واحتاد الشبكة العاملية (ISOC) ومجعية اإلنرتنت (IETF) مهام هندسة اإلنرتنت

 وعلى أساس املعاملة باملثل.
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 األمني العام يكلف

 ويناملناقشات واملبادرات الدولية املتعلقة بإدارة أمساء امليادين والعنا يف بأن يواصل أداء دور رئيسي 1
تطورات  االعتبار يف ، آخذاً االحتادموارد اإلنرتنت األخرى ضمن اختصاصات شبكة اإلنرتنت و  يف

 ومقرراته؛ قراراتهو االحتاد صكوك  يف تظهر ومصاحل أعضائه كمااالحتاد املستقبل وأهداف  يف اإلنرتنت

الدويل لالتصاالت دوره لتسهيل تنسيق قضايا االحتاد بأن يتخذ اخلطوات الالزمة ملواصلة  2
) من برنامج عمل تونس، وأن يعمل  د 35 باإلنرتنت، وفقًا للفقرة املتعلقةالسياسات العامة الدولية 

االت؛ هذه يف عند الضرورة مع املنظمات احلكومية الدولية األخرى بالتعاون  ا

ة بقضايا املستدامة يف املناقشات واملبادرات اخلاص بأن يواصل إذكاء الوعي باألمهية احلامسة للتنمية 3
 السياسة العامة الدولية املتصلة باإلنرتنت وإدارة موارد اإلنرتنت؛

من  ) أ 78أعمال منتدى إدارة اإلنرتنت وفقًا للفقرة  يف بأن يواصل اإلسهام حسب االقتضاء 4
 برنامج عمل تونس؛

رامية إىل عملية العملية ال يف بدور نشط وبّناءاالحتاد ام اخلطوات الالزمة لقي اختاذ يف بأن يستمر 5
 تونس؛ من برنامج عمل 71 الفقرة يف التعاونية املعززة املشار إليها

 عملية إطار عملياته الداخلية املؤدية إىل يف ،االحتاداختاذ اخلطوات الالزمة لقيام  يف االستمرارب 6
من  71 الفقرة يف باإلنرتنت املشار إليها املتعلقةالتعاونية املعززة بشأن قضايا السياسات العامة الدولية 

 ومسؤولياته؛ دور كل منهمأصحاب املصلحة حسب  بإشراك مجيع برنامج عمل تونس،

لس بأن يقدم تقريراً سنوياً إىل  7 أن يقدم مقرتحات و  واضيعنشطة املنفذة بشأن هذه املبشأن األا
، وبتقدمي هذا التقرير، بعد إقرار الدول األعضاء له من خالل إجراءات التشاور السارية، االقتضاء حسب

 ؛إىل أمني عام األمم املتحدة

دولية ذات املنظمات ال على مجيع، حسب االقتضاء، هذا الفريق تقاريرتعميم  يف بأن يستمر 8
هذه القضايا ألخذها بعني االعتبار عند  يف الصلة وأصحاب املصلحة الذين يشاركون بنشاط

م، وضع  سياسا
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 يكلف مديري املكاتب

م  بتقدمي مسامهات للفريق حول أنشطة 1  ؛CWG-Internetالعمل  املتعلقة بعمل فريققطاعا

حسب  ،تاحةحدود املوارد امل االحتاد ويف يف إطار اخلربة املتوفرة يف ،املساعدةاملشورة و بتقدمي  2
بالتعاون مع املنظمات ذات الصلة، إىل الدول األعضاء، إذا طلبت ذلك، لكي تتمكن من و االقتضاء، 

اإلنرتنت  خيص إدارة أمساء امليادين والعناوين على شبكة السياسات العامة فيما يف حتقيق أهدافها املعلنة
مثل بناء القدرات  ،االحتادحدود اختصاص  يف التوصيلية الدولية باإلنرتنت،و  وغريها من موارد اإلنرتنت

ملحق  يف وردت كما  وقضايا السياسة العامة املتعلقة باإلنرتنت والتكاليف املتعلقة بالبنية التحتيةوالتيسر 
م؛ نطاق يف وذلك ،CWG-Internetالعمل  الذي حدد دور فريقللمجلس  1305 قرارال  اختصاصا

ذاب 3  القرار، االتصال والتعاون مع منظمات االتصاالت اإلقليمية عمًال 

 يكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

لة إسهام القطاع يتعلق بالقضايا التقنية ومبواص أن يضمن قيام قطاع تقييس االتصاالت بدوره فيماب 1
اء امليادين والعناوين بإدارة أمس ةاملتعلقخبربته وباالتصال والتعاون مع الكيانات املختصة بشأن القضايا 

السادس  مثل اإلصداراالحتاد نطاق اختصاصات  يف على شبكة اإلنرتنت، وغريها من موارد اإلنرتنت
وكذلك  (IDN) وأمساء امليادين الدولية (ENUM) ، ونظام الرتقيم اإللكرتوين(IPv6) من بروتوكول اإلنرتنت

 مةذلك تسهيل إجراء الدراسات املالئ يف ذات الصلة، مباالتطورات والقضايا التكنولوجية األخرى 
 القضايا؛ بشأن هذه األفرقةجلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وغريها من  إطار يف

 ،االحتادعضاء من أ وبالتماس املسامهاتوإجراءاته، االحتاد ، وفقاً للوائح بدورهأن يواصل القيام ب 2
التنسيق واملساعدة بشأن إعداد مسائل السياسات العامة املتصلة بأمساء امليادين والعناوين  تسهيل يف

 ها؛تطور  ، وإمكانيةاالحتادضمن اختصاصات  ،على شبكة اإلنرتنت وغريها من موارد اإلنرتنت
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حسب ، واملنظمات الدولية ذات الصلة أن يعمل مع الدول األعضاء وأعضاء القطاعاتب 3
للدول األعضاء والتجارب  (ccTLD)قضايا أمساء امليادين القطرية ذات املستوى األعلى  على ء،االقتضا
 الصلة؛ ذات

لسأن يقدم تقريرًا سنويًا إىل ب 4 لعاملية الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت وإىل اجلمعية او  ا
ذلك مقرتحات  يف مبا واضيعهذه امل يف ، بشأن األنشطة املنفذة واإلجنازاتأيضاً  لتقييس االتصاالت
 االقتضاء، للنظر فيها حسب

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

 أن ينظم منتديات دولية وإقليمية واالضطالع باألنشطة الالزمة، باالشرتاك مع الكيانات املختصةب 1
م وبإدارة أمساء اقضايا السياسة العامة والقضايا التشغيلية والتقنية املتعلقة باإلنرتنت بشكل ع ملناقشة

، شكل خاصباالحتاد ضمن اختصاصات  امليادين والعناوين لشبكة اإلنرتنت وغريها من موارد اإلنرتنت
اً بعني االعتبار ، آخذضاء، وخاصة البلدان الناميةيتعلق بتعدد اللغات، لصاحل الدول األع ذلك ما يف مبا

مون إضافة إىل مض ،هذا، ومنها هذا القراراملندوبني املفوضني  القرارات ذات الصلة ملؤمترمضمون 
 العاملي لتنمية االتصاالت؛ القرارات ذات الصلة للمؤمتر

أن يواصل تشجيع تبادل املعلومات بواسطة برامج قطاع تنمية االتصاالت وجلان دراساته وتعزيز ب 2
 ئيسيبدور ر  ومواصلة القياموتقامسها أفضل املمارسات بشأن قضايا اإلنرتنت  وإعداداملناقشات 

نامية بناء القدرات، وتوفري املساعدة التقنية، وتشجيع مشاركة البلدان ال يف اإلسهام التوعية من خالل يف
 الدولية؛ قضايا ومنتديات اإلنرتنت يف

لس تقريراً سنوياً إىل  يقدم باستمرارأن ب 3 وكذلك إىل  وإىل الفريق االستشاري لتنمية االتصاالتا
ذلك  يف ، مبااضيعو هذه امل يف احملققةي لتنمية االتصاالت عن األنشطة املنفذة واإلجنازات املؤمتر العامل

 ؛االقتضاء مقرتحات للنظر فيها حسب
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بأن يتواصل مع مكتب تقييس االتصاالت ويتعاون مع املنظمات األخرى ذات الصلة املعنية  4
زويد الدول وبنمو اإلنرتنت، مستهدفًا تبتطوير الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت ونشرها 

 (IXP) األعضاء بأفضل املمارسات اليت حتظى بقبول واسع النطاق لتصميم نقاط تبادل اإلنرتنت
 وتركيبها وتشغيلها؛

 ملتعلقة باإلنرتنتاالدولية العامة  السياسةاملعين بقضايا و  لس االحتادالعمل التابع فريق يكلف 

ا األمني العام ومديرو املكاتب فيمااألنشطة  يف النظرب 1 تنفيذ هذا القرار يتعلق ب اليت يضطلع 
 معهم؛ ومناقشتها

 ؛االقتضاء يتعلق باألنشطة املذكورة أعاله حسب فيمااالحتاد إعداد مدخالت ب 2

 ،حتديد ودراسة وتطوير املسائل املتعلقة بقضايا السياسة العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنتمبواصلة  3
 ،الصلة ذاتاالحتاد مع مراعاة قرارات 

 جملس االحتاديكلف 

العامة  سياسةالاملعين بقضايا العمل التابع للمجلس و فريق  حبيث يوجه 1344قراره  ينقحبأن  1
ع مجيع أصحاب م، واملقصور على الدول األعضاء، إىل إجراء تشاور مفتوح املتعلقة باإلنرتنتالدولية 

 للمبادئ التوجيهية التالية:وفقاً املصلحة، 

 املتعلقةالدولية العامة  السياسةبقضايا  اخلاصة القرارات CWG-Internetيتخذ فريق العمل  
 للمجلس؛ 1305 القراراألساس إىل  يف املطروحة للتشاور املفتوح، مستنداً باإلنرتنت 

 لىع املفتوح التشاوراجتماعات  عقد بني اجلمع عام بشكل CWG-Internetينبغي لفريق العمل  
 العمل؛ فريق قدهيع اجتماع كل  قبل معقولة، فرتة خالل ،عن بُعد املشاركة إتاحة مع وفعلياً، اخلط

 اختيار يف للنظر العمل فريق إىل املصلحة أصحاب من الواردة الصلة ذات املدخالت متقدَّ  
 التايل؛ اجتماعه يف يتناوهلا اليت القضايا
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ة املتعلقة بقضايا املناقشات واملبادرات الدولي يف التدابري املناسبة لكي يسهم بشكل فّعالبأن يتخذ  2
اإلدارة الدولية املتصلة بأمساء امليادين والعناوين لشبكة اإلنرتنت وغريها من موارد اإلنرتنت ضمن 

 املكاتب؛ مديروو عام بعني االعتبار التقارير السنوية اليت يقدمها األمني ال أخذاً ، االحتاداختصاصات 

 االقتضاء؛ حسب اإلجراءات الالزمة وأن يتخذ CWG-Internetالعمل تقارير فريق  يف بأن ينظر 3

حول األنشطة املنفذة واإلجنازات احملققة 2022 أن يقدم تقريرًا إىل مؤمتر املندوبني املفوضني لعامب 4
 االقتضاء، حسبذلك مقرتحات للنظر فيها  يف هذا القرار، مبا بشأن أهداف

 يدعو الدول األعضاء

لك أمساء امليادين ذ يف املناقشات اجلارية بشأن اإلدارة الدولية ملوارد اإلنرتنت، مبا يف إىل املشاركة 1
الدولية  عملية التعاونية املعززة بشأن إدارة اإلنرتنت وقضايا السياسة العامة ويف ،والعناوين لشبكة اإلنرتنت

 املداوالت؛ ذلك لضمان التمثيل العاملي أثناء هذهاخلاصة باإلنرتنت، و 

ات العامة متابعة التطورات املتعلقة بقضايا السياس ويف املناقشات بنشاط يف إىل مواصلة املشاركة 2
، مثل بناء االحتاداص حدود اختص يف التوصيلية الدولية باإلنرتنت، ذلك يف املتصلة مبوارد اإلنرتنت، مبا

 وتأثرية تطورها أمساء امليادين والعناوين، وإمكانيو  لتكاليف املتعلقة بالبنية التحتية،وا والتيسرالقدرات 
ول املسائل ح وتقدمي املسامهات املختصةاالستعماالت والتطبيقات اجلديدة، والتعاون مع املنظمات 

 االحتاد؛ يف الدراسات وللجان CWG-Internet العمل لفريق ذات الصلة

عي نرتنت مرنة وشاملة وقابلة للتشغيل البيين ويف متناول اجلميع، وبالساإلشبكة أن تكون دعم إىل  3
احلثيث لضمان نفاذ شامل إىل اإلنرتنت بأسعار ميسورة جلميع املواطنني مبن فيهم األشخاص ذوو 

 ؛هلذا املؤمتر )2018َجع يف ديب، ا(املر  175 االحتياجات احملددة وفقاً للقرار
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 وأعضاء القطاعات يدعو الدول األعضاء
 ملتعلقةاالتعاونية املعززة بشأن قضايا السياسات العامة الدولية  يف إىل التماس الوسائل املالئمة للمسامهة

 ومسؤولياته. وذلك حسب دور كل منهمباإلنرتنت، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



201 Res. 123  

 

 )2018ديب،  يف املراَجع( 123القرار 

 البلدان المتقدمةو  1بين البلدان النامية التقييسيةسد الفجوة 

 ،)2018ديب، ( لالتصاالت الدويل لالحتاد املفوضني املندوبني مؤمتر إن

 يالحظإذ 

 13 الرقم" (يسهل تقييس االتصاالت على الصعيد العاملي مع نوعية خدمة مرضية" االحتادأن  أ ) 
 )؛االحتاد من دستور 1 املادة يف

 (ITU-T) االحتاد تذكر ضمن وظائف قطاع تقييس االتصاالت يف االحتادمن دستور  17 أن املادة ب)
 ؛."نامية..ال مراعاة االعتبارات اخلاصة بالبلدان معاالحتاد الوفاء بشكل كامل بأهداف ... "وهيكله 

 71 اليت متت املوافقة عليها مبوجب القرار 2020-2023للفرتة  لالحتاداخلطة االسرتاتيجية أن  ج)
 تشجيع"تشمل حتت أهداف قطاع تقييس االتصاالت وملحقاته، هلذا املؤمتر ) 2018ديب،  يف املراَجع(

 قطاع توصيات( ةمتييزي غري دولية معايري حتديد يف النامية، البلدان وخاصة لألعضاء الفعّالة املشاركة
 ؛"التقييسية الفجوة سد واعتمادها بغية) االتصاالت تقييس

وتوفري سد الفجوة الرقمية  :"الشمول 2020-2023للفرتة  لالحتادالغايات االسرتاتيجية إحدى أن  د )
 العريض للجميع"، النطاقالنفاذ إىل 

 كذلكيالحظ   وإذ

احلمامات،  يف (املراَجع 54القرار  اعتمدت (WTSA) االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية أن ) أ 
 قدمة؛املت والبلدان النامية البلدان بني ميدان التقييس يف الفجوة سد على للمساعدة) 2016

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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) 2017 ،بوينس آيرس يف املراَجع( 47 القرار اعتمد (WTDC) االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر أن )ب
 االتصاالت قييست قطاع لتوصيات الالفعّ  والتطبيق املعارف لتعزيز بأنشطة االضطالع إىل يدعو الذي
بوينس آيرس،  يف املراَجع( 37 وكذلك القرار النامية، البلدان يف (ITU-R) الراديوية االتصاالت وقطاع
 ،النامية البلدان الذي يعرتف بضرورة إتاحة الفرص الرقمية يف) 2017

 إذ يذكِّرو 

 تمع يةالعامل القمة عن الصادرين املعلومات جمتمع بشأن تونس عمل وبرنامج جنيف عمل خطة بأن
 اإلمنائية، توالفجوا الرقمية الفجوة على التغلب إىل الرامية اجلهودبذل  على يؤكدان (WSIS) املعلومات

 اعتباره يضع يف وإذ

 2020-2023 للفرتة ادلالحتسرتاتيجية اال اخلطة التالية لقطاع تقييس االتصاالت الواردة يف النتيجة ) أ 
 ) هلذا املؤمتر:2018ديب،  يف املراَجع( 71 القرار يف املعتمدة

ور االجتماعات ذلك حض يف عملية التقييس داخل قطاع تقييس االتصاالت، مبا يف زيادة املشاركة 
مشاركة  يماس ال ورش العمل،/وتقدمي املسامهات وشغل املناصب القيادية واستضافة االجتماعات

 ؛البلدان النامية

) تشمل 2018(املراَجع يف ديب،  71أن اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة لالحتاد املعتمدة يف القرار  ب)
 الفّعالة اركةاملش الرامي إىل تشجيع تقييس االتصاالت لقطاع) سد الفجوة التقييسية( T.2-1 الناتج

 ،الدراسات) ليمية للجانء أفرقة إقوإنشاواملِنح (مثل املشاركة عن بُعد النامية  البلدان وخاصة لألعضاء

 كذلكاعتباره   يضع يف وإذ

 زالت هناك حاجة للرتكيز على األنشطة التالية: أنه ال

 االتصاالت)؛ وضع معايري دولية قابلة للتشغيل البيين وغري متييزية (توصيات قطاع تقييس •

 النامية؛ سد الفجوة التقييسية بني البلدان املتقدمة والبلدان املساعدة يف •
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 بني اهليئات الدولية واإلقليمية املعنية بوضع املعايري؛ وتيسريه زيادة التعاون الدويل •

ماعية سد الفجوة الرقمية من خالل حتقيق تنمية اجتجمال  يف تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية، •
 ،(ICT) واالتصاالت واقتصادية أمشل قائمة على تكنولوجيا املعلومات

 يعرتف وإذ

 من عنه ينجم وما ،النامية البلدان يف التقييس ميدان يف املاهرة البشرية املوارد مستمر يف نقصب ) أ 
 التصاالتا وقطاع االتصاالت تقييس قطاع اجتماعات يف النامية البلدان مشاركة مستوى اخنفاض
 يؤدي مما عايري،امل وضع عملية يف وبالتايل مؤخراً، املشاركة هذه على طرأ الذي التحسن رغم ،الراديوية

 اديوية؛الر  واالتصاالت االتصاالت تقييس قطاعي توصيات تفسري عند صعوبات ظهور إىل

 سرعة وءض على النامية، البلدان يف وخاصة القدرات، ببناء املتعلقة املستمرة بالتحديات )ب
 ؛اخلدمات بني التقارب وزيادة التكنولوجية االبتكارات

انية على املشاركة فيما يتعلق بالقيود الصارمة اليت تفرضها امليز  البلدان النامية بالصعوبة اليت تواجهها ج)
سيما االجتماعات املنتظمة للجان الدراسات واألفرقة االستشارية اليت ميكن أن  يف أنشطة االحتاد، ال
 متتد حىت أسبوعني؛

اء نتيجة لالفتقار إىل سو  االحتاد أنشطة التقييس يف ملمثلي البلدان النامية يف املتواضعةباملشاركة  ) د
البشرية  هاراتتدريب املأو لالفتقار إىل  لصعوبة احلصول على املعلوماتالوعي بشأن هذه األنشطة أو 

وكلها  ،جتماعاتعلى املسائل املتصلة بالتقييس أو االفتقار إىل املوارد املالية الالزمة للسفر إىل مواقع اال
 املعرفة؛ جمال يف احلاليةعوامل ذات تأثري على زيادة الفجوة 

متلك  الو  إىل آخر ومن منطقة إىل أخرىبأن االحتياجات واألوضاع التكنولوجية ختتلف من بلد  ) ه
 ؛عنها لإلفصاحاآلليات الالزمة أو حاالت كثرية الفرص  البلدان النامية يف
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املرحلة األوىل إلدخال تكنولوجيا جديدة أو االنتقال إليها أن يكون لدى البلدان  من املهم يف بأنه ) و
النامية مبادئ توجيهية للتكنولوجيا اجلديدة املعنية ميكن استعماهلا من أجل وضع معيار وطين يتيح 

 املناسب؛ الوقت إدخال التكنولوجيا اجلديدة أو االنتقال إليها يف

 املراَجع( 54 ) والقرار2016احلمامات،  يف املراَجع( 44لحق القرار بأنه عند تنفيذ أحكام م ) ز
، من خالل قطاع تقييس االتصاالت، بتنفيذ إجراءات للمساعدة االحتاد)، قام 2016احلمامات،  يف
 ؛املتقدمة تقليص الفجوة التقييسية بني البلدان النامية والبلدان يف

، احلمامات يف املراَجع( 44عمًال بالقرار  االحتادبأن وضع مبادئ توجيهية تتعلق بتنفيذ توصيات  )ح
 ؛لبلدان الناميةإىل ابالنسبة باألمهية ) يتسم 2017بوينس آيرس،  يف املراَجع( 47 ) والقرار2016

ماشى مع مبادئ يتاجة إىل معايري دولية عالية اجلودة وحيكمها الطلب توضع بسرعة مبا بأن احل )ط
تكتسي أمهية و  التوصيلية العاملية واالنفتاح وميسورية السعر واملوثوقية وقابلية التشغيل البيين واألمن

بالغة لتوليد الثقة من أجل مواصلة االستثمار خاصًة يف البنية التحتية لالتصاالت/ تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت؛

 جديدة اتوتطبيق خدمات الذي يتيح رئيسية كنولوجياتت ظهور من خالل بالتحول الرقمي )ي
 قطاع أعمال يف مراعاته وجيب املعلومات والتقدم حنو حتقيق التنمية املستدامة، جمتمع بناء ويعزز
 ؛االتصاالت تقييس

أن التعاون والتآزر مع هيئات التقييس األخرى وغريها من االحتادات واحملافل املعنية أمر أساسي ب )ك
 ؛ازدواج األعمال والستعمال املوارد بكفاءة لتفادي

ن النامية ال تزال تنشئ فجوة تقييسية بني البلدان املتقدمة والبلدابأن التكنولوجيا سريعة التطور  )ل
صاد تنمية اقتصادها، مبا يف ذلك االقتتشكل عائقًا حيول دون انتقال البلدان إىل أن هذه الفجوة و 

 ،ولوجيات ميسورة التكلفة وقابلة للتشغيل البيينالرقمي، بفضل النفاذ إىل تكن
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 وإذ يعرتف كذلك

بأن إجنازات قطاع تقييس االتصاالت يف جمال التكنولوجيات الرقمية التحويلية ستساهم يف حتقيق خطة 
 ،2030 التنمية املستدامة لعام

 احلسبان يف وإذ يأخذ

اأن البلدان النامية ميكنها أن تستفيد من حتسني  أ )   وتطبيقها؛ جمال وضع املعايري يف قدرا

أن أنشطة قطاعي تقييس االتصاالت واالتصاالت الراديوية وسوق االتصاالت/تكنولوجيا  ب)
وضع  يف املعلومات واالتصاالت ميكن هي األخرى أن تستفيد من حتسني إشراك البلدان النامية

 وتطبيقها؛ املعايري

ومتثل  الحتاداصلب أعمال  يف تدخل التقييسيةدة على سد الفجوة أن املبادرات الرامية إىل املساع ج)
 العالية؛ إحدى أولوياته

ل هناك أوجه الفجوة التقييسية، تظ تقليصمن أجل  االحتاد اجلهود اليت يبذهلاأنه على الرغم من  د )
ا بني البلدان النامية والبلدان يف تفاوت  ؛ةماملتقد املعارف املتعلقة باملعايري وإدار

"تنمية  بشأن (RA) ) جلمعية االتصاالت الراديوية2015 جنيف، يف املراَجع( ITU-R 7-3القرار  ) ه
لالتصاالت"،  الدويل االحتاد ذلك االتصال والتعاون مع قطاع تنمية االتصاالت يف االتصاالت مبا يف

ومدير مكتب االتصاالت  (RAG) الذي يقرر أن يستمر رئيس الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية
ومدير مكتب تنمية  (TDAG) التعاون بنشاط مع الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت يف (BR)الراديوية 

شطة أن حتديد وتنفيذ الوسائل اليت تيسر مشاركة البلدان النامية يف يف (BDT)االتصاالت 
 الدراسات؛ جلان

احلمامات،  (املراَجعة يف 54و 44و 32مدت القرارات أن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت اعت ) و
بني  العمل على سد الفجوة التقييسية )، واليت تتمحور مجيعها حول هدف واضح يتمثل يف2016

 البلدان النامية والبلدان املتقدمة عن طريق:
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 قطاع اجتماعات يف (EWM) اإللكرتونية العمل لوسائل والقدرات واملرافق املنشآتتوفري  ‘1’
 أجل من لناميةا إىل البلدان بالنسبة خاصةً  التدريبية، ودوراته عمله وورش االتصاالت تقييس
 مشاركتها؛ زيادة

 النهوض أجل نم االتصاالت تقييس مكتب أنشطة يف لالحتاد اإلقليمية املكاتب إشراك تكثيف ‘2’
 محالت وإلطالق القرار هذا من الصلة ذات األجزاء لتطبيق مناطقها يف وتنسيقها التقييس بأنشطة
 منتسبنيو  قطاعات كأعضاء  ،االحتاد إىل النامية البلدان من جدد أعضاء انضمام تشجيع إىل ترمي

 أكادميية؛ وهيئات

 دراسات جلان إطار يف إقليمية أفرقة تشكيل إىل اجلدد األعضاء والدول اجلديدة املناطق دعوة ‘3’
 الدراسات جلان عم كثب  عن للعمل مناظرة إقليمية تقييس هيئات وإنشاء االتصاالت تقييس قطاع

 االتصاالت. لتنمية االستشاري والفريق

) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن سد الفجوة 2017 ،بوينس آيرس يف املراَجع( 37القرار  )ز 
الرقمية، الذي يرمي إىل استنباط أساليب وآليات دولية تعزز التعاون الدويل من أجل سد الفجوة الرقمية 
عن طريق دراسات ومشروعات وأنشطة مشرتكة مع قطاع االتصاالت الراديوية الذي يسعى إىل بناء 

وارد املدار الساتلي/الطيف بكفاءة لتوفري خدمات ساتلية وتوفري نفاذ القدرات من أجل استعمال م
ميسور التكلفة إىل النطاق العريض الساتلي وتيسري توصيلية الشبكات بني املناطق والبلدان واألقاليم 

تمع  املختلفة، خاصًة يف البلدان النامية، طبقًا خلطة عمل جنيف وبرنامج عمل تونس للقمة العاملية 
 ؛(WSIS)علومات امل

 حتسني) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن 2017 ،بوينس آيرس يف املراَجع( 47القرار  )ح
ذلك اختبارات  يف االبلدان النامية، مب يف الوتطبيقها الفعّ  الدويل لالتصاالت االحتاداملعرفة بتوصيات 

لذي يدعو الدول األعضاء ، ااالحتادوقابلية التشغيل البيين للتجهيزات املصنعة مبوجب توصيات  املطابقة
تقييس  األنشطة اليت ترمي إىل حتسني تطبيق توصيات قطاعي وأعضاء القطاعات إىل مواصلة املشاركة يف

صاالت ومكتب تالبلدان النامية، ويكلف مديري مكتب تقييس اال االتصاالت واالتصاالت الراديوية يف
ورات التدريبية الد تنمية االتصاالت بالتعاون الوثيق من أجل تشجيع املشاركة من البلدان النامية يف

 وورش العمل واحللقات الدراسية من خالل تقدمي املنح الدراسية،
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 الثالثة املكاتب ومديري العام األمنيأن يكلف  يقرر

(املراَجعة  54و 44و 32والقرارات  القرار هذا تنفيذ ملتابعة بينهم فيما وثيق بشكل بالعمل 1
بوينس  (املراَجعني يف 47و 37) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، والقرارين 2016احلمامات،  يف

) 2015جنيف،  يف (املراَجع ITU-R 7-3 ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، والقرار2017آيرس، 
 البلدان بني تقييسيةال الفجوة تقليص إىل الرامية باإلجراءات التعجيلجلمعية االتصاالت الراديوية بغية 

 ؛املتقدمة والبلدانالنامية 

 ،باحملافظة على آلية للتعاون الوثيق بني القطاعات الثالثة على الصعيد اإلقليمي لسد الفجوة الرقمية 2
ا من خالل أنشطة   الغرض؛ هلذا لالحتادإلقليمية املكاتب اتقوم 

ذلك  قييس، مبا يفجمال الت بتقدمي املساعدة إىل البلدان النامية لتعزيز بناء القدرات البشرية يف 3
 املعنية؛ التعاون مع املؤسسات األكادميية

 ون األولوية يفأن تك النامية، مبا يف ذلك البلدان ممثلي ملشاركة الداعمة والوسائل السبل بتحديد 4
 املعلومات شرون لالحتاد الثالثة القطاعات اجتماعات نح ملن يقدمون مسامهات من أجل حضوراملِ تقدمي 
 ؛التقييس بشأن

 امليدان؛ هذا بزيادة التعاون مع املنظمات اإلقليمية ذات الصلة ودعم عملها يف 5

 املراَجع( 44 ة بالقرارناملتعلقة بتنفيذ خطة العمل املقرت  اآلليات إلعداد وتقدمي التقارير بتعزيز 6
 املمتدة ألربع سنوات لكل مكتب؛اخلطط التشغيلية يراعي  مبا) 2016احلمامات،  يف

 مبواصلة التعاون على الصعيد اإلقليمي إلعطاء مزيد من الزخم لتطوير برنامج "سد الفجوة التقييسية 7
(BSG)لدى قطاع تقييس االتصاالت يف هذه املناطق؛ " 

ام خدمة استخدبضمان النفاذ على قدم املساواة إىل االجتماعات اإللكرتونية لالحتاد من خالل  8
 ؛املشاركة عند بُعد
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طاع الوقت املناسب للبلدان النامية على أساس توصيات ق بتشجيع وضع املبادئ التوجيهية يف 9
ذلك  يف امبس ذات األولوية سيما قضايا التقيي االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت، وال

 اد؛االحت إدخال التكنولوجيات اجلديدة أو االنتقال إليها، وكذلك إعداد وتطبيق توصيات

ضل املمارسات مجيع املبادئ التوجيهية والتوصيات والتقارير التقنية وأفبتوحيد بالقيام على حنو فّعال  10
تعمال تقييس االتصاالت من خالل اسقطاع االتصاالت الراديوية و  حاالت االستعمال اليت يعدها قطاعو 

لدول ا أدوات االحتاد على شبكة اإلنرتنت، وبتحديد االسرتاتيجيات واآلليات الكفيلة بتيسري استعمال
 ،من املبادرة باستعماهلا لتسريع نقل املعرفة هاذه األدوات ومتكينهلاألعضاء 

 عاتيدعو الدول األعضاء وأعضاء القطا

االت وإىل ميدان تقييس االتص يف الفجوة سد صندوقإىل  (مالية وعينية) إىل تقدمي مسامهات طوعية
 ،الصدد هذا قطاعاته الثالثة ومكاتبه اإلقليمية يف ومبادرات االحتادإجراءات لدعم  ملموسةاختاذ تدابري 

 يدعو الدول األعضاء

اع مع مراعاة املبادئ التوجيهية املقدمة من قط "أمانات تقييس وطنية"إىل دراسة إمكانية تنفيذ  1
 ؛سد الفجوة التقييسية خاصة يف البلدان الناميةتقييس االتصاالت يف إطار برنامج 

إىل اقرتاح مرشحني ملناصب رؤساء ونواب رؤساء جلان الدراسات يف قطاعات االحتاد الثالثة  2
 خاصة من البلدان النامية؛

تقييس وطنية وإقليمية، حسب االقتضاء، وتشجيع إشراك هذه الكيانات إىل مواصلة إنشاء هيئات  3
ع تقييس االتصاالت، لقطا  التابعة يف أعمال التقييس باالحتاد وتنسيق االجتماعات مع األفرقة اإلقليمية

ا يف جمال الوذلك بصفة رئيسية لتمكني البلدان النامية من  ا واحتياجا  ؛تقييسالتعبري عن أولويا

استضافة اجتماعات األفرقة اإلقليمية وجلان الدراسات فضالً عن األحداث الدولية أو اإلقليمية  إىل 4
 لنامية؛الحتاد خاصة يف البلدان الذلك) املتعلقة بأنشطة التقييس  إىل (املنتديات وورش العمل وما
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 اعلة على املستوىواهليئات األكادميية واألطراف الف (SME) إىل حث الشركات الصغرية واملتوسطة 5
 الوطين من البلدان النامية على املشاركة يف أنشطة التقييس لالحتاد.
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 )2018ديب،  املراَجع يف( 125 القرار

 فلسطين إلى والدعم المساعدة تقديم
 اتصاالتها شبكات بناء إلعادة

 ،)2018(ديب،  لالتصاالت الدويللالحتاد  املفوضني املندوبني مؤمتر إن

 إذ يذكِّر

 125 ) والقرار2010غواداالخارا،  (املراَجع يف 125والقرار  )2014(املراَجع يف بوسان،  125بالقرار  ) أ 
 )2014(املراَجع يف بوسان،  99والقرار  )2002 مراكش،( 125 والقرار) 2006أنطاليا،  (املراَجع يف

 املفوضني؛ املندوبني ملؤمتر) 1994 كيوتو،( 32 والقرار) 2010 غواداالخارا، املراَجع يف( 99 القرارو 

 18 ) والقرار2014ديب،  (املراَجع يف 18) والقرار 2017(املراَجع يف بوينس آيرس،  18 بالقرار ب)
(املراَجع  18 والقرار)، 2006الدوحة،  (املراَجع يف 18) والقرار 2010آباد،  حيدر (املراَجع يف

 ؛(WTDC)االتصاالت  ) للمؤمتر العاملي لتنمية1998 (فاليتا، 18 ) والقرار2002 إسطنبول، يف

 اإلنسان؛ حلقوق العاملي واإلعالن املتحدة األمم مبيثاق )ج

 ىلإ السعي" وبالتحديداالحتاد  أهداف بني مناالحتاد  دستور من 7و 6الرقمان  عليه ينص امب ) د
 خدمات ستعمالال الرتويج"و "العامل سكان مجيع إىل االتصاالت يف اجلديدة التكنولوجيات مزايا إيصال

 ؛"السلمية العالقات تسهيل سبيل يف االتصاالت

 تقرر والذي (UNGA) املتحدة لألمم العامة الصادر عن اجلمعية 67/19 القرار علية ينص امب ) ه
 ؛املتحدة األمم يف مراقبة غري عضوصفة دولة  "فلسطني"أن ُمينح ل مبقتضاه

الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة الذي يعرتف حبق الشعب الفلسطيين  67/229بالقرار  ) و
السيادة الدائمة على موارده الطبيعية وحتديداً موارد األراضي واملياه والطاقة وغريها من املوارد الطبيعية،  يف
 الشرقية؛ ة مبا فيها القدساألراضي الفلسطينية احملتل يف

 أنب) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت الذي يعرتف 2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 9بالقرار  ز )
  ،أراضيها على الطيف استعمال إدارة يف السيادة حق دولة لكل
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 اعتباره يف يضع وإذ
 أجل من العامل يف واألمن السالم تدعيم إىل يهدفان واتفاقيته لالتصاالت الدويلاالحتاد  دستور أن ) أ 

 املعنية؛ الشعوب بني التفاهم وحتسني الدويل التعاون تنمية
 قد لديها االتصاالت قطاع تنمية أجل من فلسطني إىل املساعدة تقدمي بشأناالحتاد  سياسة أن )ب

 السائدة؛ األوضاع بسبب أهدافها بعد حتقق مل ولكنها بالكفاءة، متيزت
 بناء من اهل بد الف اجلديد املعلومات جمتمع يف فعالة مشاركة تشارك أن لفلسطني كان  إذا أنه )ج

 لديها، املعلومات جمتمع

 كذلك  اعتباره يف يضع وإذ
 القتصاديةا التنمية يف جوهرياً  جانباً  يشكل عليها يُعتمد حديثة اتصاالت شبكة إنشاء أن ) أ 

 الفلسطيين؛ الشعب ملستقبل القصوى باألمهية ويتسم واالجتماعية
 عليها؛ عتمديُ  حديثة اتصاالت شبكة إلنشاء فلسطني مساعدة يف مهماً  دوراً  الدويل للمجتمع أن )ب
 إنشائها، يف الصعوبات بسبب دولية اتصاالت شبكات لديها ليس الراهن الوقت يف فلسطني أن )ج

 باله عن غيبي ال وإذ
 ،االحتاد دستور ديباجة يف الواردة األساسية املبادئ

 يالحظ وإذ
ا لتنمية فلسطني إىل (BDT) االتصاالت تنمية مكتب من املقدمة األجل الطويلة التقنية املساعدة  اتصاال

 شىت يف املساعدة تقدمي إىل امللحة واحلاجة ،املفوضني املندوبني ملؤمتر) 1994 كيوتو،( 32 للقرار تنفيذاً 
 واملعلومات، االتصاالت جماالت

 القلق ببالغ يالحظ وإذ
فلسطني اليت حتول دون النفاذ إىل وسائل  القيود والصعوبات املتصلة باحلالة الراهنة يف

ا واليت تشكل عائقًا مستمراً  (ICT) االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ا وتطبيقا وخدما
 فلسطني، تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يفأمام 
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 يقرر

 )1994 كيوتو،( املفوضني املندوبني مؤمتر بعد فيها الشروع مت اليت العمل خطة وتعزيز مواصلة 1
 االتصاالت قطاع من متخصصة مبساعدة ،االحتاد يف (ITU-D) االتصاالت تنمية قطاع أنشطة إطار يف

 إىل والدعم املساعدة تقدمي بغية ،االحتاد يف (ITU-T) االتصاالت تقييسقطاع و  (ITU-R) الراديوية
ا التحتية البنية بناء إلعادة فلسطني  القطاع، هذا يف زمةالال املؤسسات إقامة وإعادة وتطويرها، التصاال
 الراديوية لرتدداتا طيف وإدارة الرتقيم خطة ذلك ا يفمب لالتصاالت، والتنظيمي التشريعي اإلطار ووضع
 ؛للمساعدة األخرى األشكال ومجيع ،البشرية املوارد وتنمية التعريفة ومسائل

رتدد من احلصول على طيف ال ، بتقدمي املساعدة إليها،متكني فلسطني على وجه السرعة 2
ا الالسلكية ا وخدما لك املتصلة سيما ت ال ،الراديوي املطلوب وإدارته لتشغيل شبكات اتصاال

، MHz 694-470 نطاق الرتددات باالنتقال والتحول إىل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف
الناجم عن  MHz 862-694استغالل نطاق الرتددات سرعة وحتديد آليات متكن فلسطني من 

مع مراعاة  ،ستخدامات وتطبيقات اخلدمات املتنقلة عريضة النطاقإىل ا عملية التحول الرقمي
وإبداء دعم لقيام فلسطني باستخدام اجلديد من األنظمة  ،االتفاق املؤقت املوقع بني األطراف

، والرتددات الراديوية املقرتنة 2020-والشبكات املتنقلة والثابتة احلديثة، كاالتصاالت املتنقلة الدولية
م ملكتب االتصاالت وذلك من خالل التعاون التاا، وإنشاء بوابات دولية لفلسطني، 

 ودعمهما؛ (BDT) ومكتب تنمية االتصاالت (BR) الراديوية

أن يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية ومدير مكتب تنمية االتصاالت بضمان تنفيذ  3
 القرار، هذا

 األعضاء الدولحيث 

 :يلي ما حتقيق سبيل يف املمكنة اجلهود كل  تبذل أنعلى 

 لالتصاالت؛ الفلسطينية التحتية البنية على احملافظة ‘1’

 األرضية طاتاحمل ذلك ا يفمب ا اخلاصة الدولية النفاذ شبكات إنشاءتسهيل قيام فلسطني ب ‘2’
 الصغرية؛ واملوجات البصرية األلياف وأنظمة البحرية والكبالت الساتلية
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اليت يقوم  اإلجراءات التنفيذيةتقدمي كل أشكال الدعم واملساعدة إىل فلسطني ثنائياً أو من خالل  ‘3’
 نيةالفلسطي االتصاالت شبكة بناء عادةهذا الشأن، إل ا االحتاد الدويل لالتصاالت يف

 وتطويرها؛ وترميمها

ا اسرتداد مساعدة فلسطني يف ‘4’  ة؛والصادر  الواردة الدولية احلركة عن العائدة استحقاقا

 قدرات بناء ذلك ا يفمب االتصاالت تنمية مكتب مشاريع تنفيذ لدعمتقدمي املساعدة إىل فلسطني  ‘5’
 البشرية، املوارد

 جملس االحتاد يدعو

 القرار، هذا تنفيذ على عمالً  املتاحة املوارد ضمن الالزمة األموال ختصيص إىل

 االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف

ا تنمية أجل من فلسطني إىل املقدمة التقنية املساعدة وتعزيز مبواصلة 1  االعتبار بعني آخذاً  ،اتصاال
 السابقة ملرحلةا خالل املساعدةهذه  تقدمي واجهت اليت الصعوبات وتصاعد تزايد على التغلب ضرورة
 ؛2002 عام منذ

 شبكات نشاءإ إىل دف ،االتصاالت تنمية مكتب اختصاصات إطار يف مناسبة تدابري باختاذ 2
 البصرية افاأللي وأنظمة البحرية، والكبالت والساتلية األرضية احملطات ذلك ا يفمب الدويل النفاذ

 الصغرية؛ واملوجات

ونية اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوين واحلكومة اإللكرت مشاريع من قبيل مشاريع الصحة تنفيذ ب 3
 ،مشاورات كإجراء  للمساعدة وختطيط الطيف وإدارته وتنمية املوارد البشرية، ومجيع األشكال األخرى

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

االحتاد التعاون مع قطاع تنمية االتصاالت ب االحتادبالتكفل بأن يواصل قطاع االتصاالت الراديوية ب
 القرار، هذاتنفيذ  يف
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 العام األمني يكلف

ا اليت األخرى القرارات ومجيع القرار هذا تنفيذ يكفل بأن 1  بشأن املفوضني نياملندوب مؤمترات اختذ
 بصفة والقيام الرتدد، اتختصيص عن التبليغ ومعاجلة الدويل النفاذ بشفرة يتعلق مافي سيما وال فلسطني،

لس إىل تقارير بتقدمي دورية  املسائل؛ هذه بشأن احملرز التقدم عن ا

 أكرب لكفالة أعاله، ""يقرر لفقرة وفقاً  الثالثةاالحتاد  قطاعات ا تضطلع اليت األنشطة ينسق أنب 2
 إىل الصدد هذا يف تقريراً  يرفع وأن فلسطني، لصاحل املنجزةاالحتاد  أعمال يف الفعالية من ممكن قدر

لس  ؛واضيعامل هذه يف احملرز التقدم عن القادم املفوضني املندوبني مؤمتر وإىل ا

لس بأن يقدم تقريراً سنوياً إىل  3  هذا القرار.تنفيذ  يف بشأن التقدم احملرزا
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 )2018ديب،  املراَجع يف( 130 القرار

 واألمن الثقة بناء مجال فياالتحاد  دور تعزيز
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام في

 ،)2018ديب، ( لالتصاالت الدويللالحتاد  املفوضني املندوبني مؤمتر إن

 إذ يذكِّر

 املعلومات تكنولوجيات تسخريلألمم املتحدة، بشأن  العامة لجمعيةل 68/198 قراربال أ ) 
 ؛التنمية ألغراض (ICT) واالتصاالت

 رقمي؛ال العصر يف اخلصوصية يف احلقالعامة لألمم املتحدة، بشأن  للجمعية 71/199بالقرار  )ب

 تصاالتواال املعلومات ميدان يف بشأن التطوراتلألمم املتحدة،  العامة لجمعيةل 68/243بالقرار  ج)
 الدويل؛ األمن سياق يف

 إنشاء ثقافة أمنية عاملية للفضاء احلاسويب؛ بشأنالعامة لألمم املتحدة،  للجمعية 57/239بالقرار  ) د

للجمعية العامة لألمم املتحدة، بشأن إرساء ثقافة عاملية تكفل أمن الفضاء  64/211بالقرار  ) ه
 ؛وماتللمعلاإللكرتوين وتقييم اجلهود الوطنية الرامية إىل محاية اهلياكل األساسية احليوية 

 القمة نتائج تنفيذ بشأن (WSIS+10) املعلومات تمع العاملية للقمة املستوى الرفيع احلدثبيان ب ) و
 ،2015 عام بعد ملا للقمة WSIS+10 احلدث ورؤية سنوات عشر مضي بعد املعلومات تمع العاملية
 املنصة عملية أساس على) 2014 جنيف،( تنسيقهاالحتاد  توىل الذي احلدث هذا يف اعتمادمها مت اللذين

 لكل واجلامع األخرى املتحدة األمم وكاالت مع (MPP) املتعددين املصلحة ألصحاب التحضريية
) 2014 بوسان،( املفوضني املندوبني مؤمتر وأقرمها املعلومات تمع العاملية القمة يف املصلحة أصحاب
 ؛املتحدة لألمم العامة للجمعية الشامل لالستعراض تقدميهما مت واللذين

 املستوى عالرفي لالجتماع اخلتامية الوثيقة بشأن املتحدة، لألمم العامة للجمعية 70/125 بالقرار ز )
 ؛املعلومات تمع العاملية القمةنتائج  لتنفيذ العام االستعراض بشأن العامة للجمعية
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يل الدو  االحتاددور بشأن املندوبني املفوضني،  ملؤمتر )2014، بوسان يفاملراَجع ( 174قرار بال ح)
نولوجيا االستعمال غري القانوين لتكمبخاطر  املتعلقة قضايا السياسة العامة الدولية لالتصاالت يف

 ؛املعلومات واالتصاالت

 خلط؛ا على األطفال محاية يف االحتاد دور بشأن املؤمتر، هلذا) 2018 ديب، يف املراَجع( 179 بالقرار )ط

التعاريف ، بشأن ملؤمتر املندوبني املفوضني )2010غواداالخارا،  يفاملراَجع ( 181القرار ب ي)
 ؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استعماليف  املتعلقة ببناء الثقة واألمنواملصطلحات 

محاية مستعملي/مستهلكي خدمات ) هلذا املؤمتر، بشأن 2018(املراَجع يف ديب،  196بالقرار  ك)
 ؛االتصاالت

بشأن آليات  ،(WTDC)للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  )2014ديب،  املراَجع يف( 45لقرار اب )ل
 ؛يةاالقتحام مكافحة الرسائلو  مواجهة ذلك يف امب ال األمن السيرباين،جم يف تعزيز التعاون

مة العاملية القنتائج تنفيذ  يفاالحتاد دور ) هلذا املؤمتر، بشأن 2018ديب،  (املراَجع يف 140بالقرار  ) م
 ؛املتحدة لتنفيذها االستعراض الشامل للجمعية العامة لألمم ويف تمع املعلومات

 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن تشجيع إنشاء) 2012ديب،  (املراَجع يف 58القرار ب ن)
 ؛1البلدان النامية سيما يف وطنية للتصدي للحوادث احلاسوبية الأفرقة 

اع أن دور قط) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بش2017يف بوينس آيرس، املراَجع ( 67القرار ب س)
 يف محاية األطفال على اخلط؛ (ITU-D) الدويل لالتصاالتلالحتاد تنمية االتصاالت 

 فرقةأ إنشاء للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن) 2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 69 بالقرار )ع
 ؛بينها فيما والتعاون النامية، البلدان يف خاصة ،(CIRT) احلاسوبية للحوادث وطنية استجابة

  
_______________ 

ا تشمل أقل  1 البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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حّدد مسائل األمن والسالمة  2009 دورته لعام الذي اعتمده جملس االحتاد يف 1305 بأن القرار )ف
إطار عمل  ج يفالعامة اليت تندر  تإلنرتنت كمسائل تتعلق بالسياساإىل اواالستدامة واملتانة بالنسبة 

 لالتصاالت، االحتاد الدويل

 اعتباره يف يضع إذو 

 أكد من جديد أمهية بناء الثقة واألمناالحتاد  نسقهالذي  WSIS+10احلدث الرفيع املستوى  أن ) أ 
صلة من الوثائق الفقرات ذات ال يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، على النحو املشار إليه يف

 ؛)2014(جنيف،  WSIS+10 للحدثاخلتامية 

ا واالتصاالت للمعلومات التحتية للبنيةالبالغة  األمهية )ب  النشاط أشكال مجيعىل إ بالنسبة وتطبيقا
 تقريباً؛ واالقتصادي االجتماعي

 التزام تونس وبرنامج عمل تونس والوثيقة اخلتامية األحكام املتصلة باألمن السيرباين يف ج)
تائج القمة ن لالجتماع رفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن االستعراض العام لتنفيذ

تمع املعلومات؛  العاملية 

 واالتصاالت ماتاملعلو  تكنولوجيا وتنمية تطبيق مع تظهر املصادر خمتلف من جديدة ديدات أن ) د
 جانب من تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا استعمال يف واألمن الثقة على تؤثر التهديدات هذه وأن
 ليمستعم مجيع فيهم مبن اآلخرين، املصلحة وأصحاب القطاعات وأعضاء األعضاء الدول مجيع

 االقتصادية ةالتنمي ويف السالم على احلفاظ يف أثرها جانب إىل واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا
 ية التحتيةالبن منها تعاين اليت الضعف ومواطن التهديدات وأن األعضاء، الدول جلميع واالجتماعية

 البلدان، يعمج تواجهها الوطنية احلدود عرب متزايدة أمنية حتديات ريتث تزال ال واألجهزة الشبكاتو 
 لالتصاالت ويلالداالحتاد  دور تعزيز السياق هذا يف نفسه الوقت يف ويالحظ النامية، البلدان وخاصة

 الدويل التعاون عزيزت مواصلة وضرورة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام يف واألمن الثقة بناء يف
 مثل( الياً ح املوجودة املالئمة والدولية واإلقليمية الوطنية اآلليات وتكييف وتطوير القدرات وبناء

 ؛)ذلك إىل وما التفاهم، ومذكرات املمارسات، وأفضل االتفاقات،
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 حسب ،السيرباين لألمن أخرى وإقليمية عاملية مشاريع لدعملالحتاد  العام األمني دعوة متت أنه ) ه
ذات  أنشطتها يف للمشاركة الدعوة إليها وجهت النامية، البلدان خاصة البلدان، مجيع أن كما  االقتضاء،

 لالتصاالت؛ الدويل باالحتادالصلة 

يشجع التعاون الدويل  لالتصاالت، الذي لالحتاد الدويل (GCA)الربنامج العاملي لألمن السيرباين  )و 
استخدام  يف اهلادف إىل اقرتاح اسرتاتيجيات إلجياد حلول من أجل تعزيز الثقة واألمن

 ؛االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وإقليمية  وطنية راءاتإج يتطلبان والتهديدات التحديات هلذه والتصدي التحتية البنية هذه محاية أن )ز 
 له ةواالستجاب له واالستعداد مرتبط بأمن احلواسيب حادث أي وقوع أجل منعمن  منسقة ودولية

ة وطنية ذلك إنشاء أفرق (مبا يف الوطنية األصعدة على احلكومية السلطات جانب من عليه والتغلب
  تعملني،واملس املواطننيو  اخلاص القطاع جانب ومن ،لالستجابة للحوادث احلاسوبية) ودون الوطنية

الع بدور وأن على االحتاد االضط ،على الصعيدين الدويل واإلقليمي والتنسيق التعاون نيتطلبا ماك
ال، يف ريادي يف  وكفاءاته؛ إطار اختصاصاته هذا ا

 األمن ممارسات وتطبيق تطوير من ميّكن السيرباين لألمن املخاطر على والقائم التكراري النهج أن )ح
 وأن استمرار،ب املتغرية الضعف ومواطن للتهديدات لتصديا حسب احلاجة من أجل بطريقة السيرباين
او  التكنولوجيات ونشر تطور صلب يف تكون أن جيب ومتكررة متواصلة عملية هو األمن  من تطبيقا
ا؛دورة  طوال تستمر وأن البداية  حيا

ملبكر ا التكنولوجيات احلديثة لدعم القدرة على االكتشاف يف احلاجة إىل إحراز تقدم مستمر )ط
ناسب، الوقت امل ويف لألحداث أو احلوادث اليت تؤثر على أمن احلواسيب ومعاجلتها بشكل منّسق

ا تقويض توفر البىن التحتية احلرجة وسالمتها  أو احلوادث املتعلقة بأمن الشبكات احلاسوبية واليت من شأ
وادث وختفيف ح احلد من أثر هذه احلواحلاجة إىل اسرتاتيجيات تتياالحتاد  يف الدول األعضاء يف وسريتها

 املنصات؛ املخاطر والتهديدات املتنامية اليت تتعرض هلا هذه
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للجمعية العامة لألمم املتحدة، الوثيقة اخلتامية لالجتماع الرفيع املستوى  70/125القرار  أن ي)
تمع املعلومات  تائجللجمعية العامة بشأن االستعراض العام لتنفيذ ن ، يقر (WSIS)القمة العاملية 

تكنولوجيا  بناء الثقة واألمن يف استخدام ، خاصًة البلدان النامية، يفالبلدانبالتحديات اليت تواجهها 
املعلومات واالتصاالت وينادي بالرتكيز جمددًا على بناء القدرات والتعليم وتبادل املعارف واملمارسات 

ي ىل تعزيز التعاون بني أصحاب املصلحة املتعددين على مجيع املستويات وزيادة الوعالتنظيمية إضافًة إ
 ؛عفاً ضبني مستعملي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، خاصًة بني الفئات األكثر فقراً واألشد 

 اإلنرتنت لىع أيضًا االعتماد ويزداد يتزايد، السيربانية اهلجماتالتهديدات السيربانية و  عدد أن )ك
 واملعلومات؛ اخلدمات إىل النفاذ ألغراض األساسية الشبكات من وغريها

 معيار فيما يتعلق ببناء الثقة واألمن 300اعتمد حنو  (ITU-T)أن قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد  )ل
 واالتصاالت؛ استخدام تكنولوجيا املعلومات يف

 أفضل: واالتصاالت املعلومات شبكات تأمني( ITU-D 3/2 التقرير النهائي للمسألة ) م
تصاالت اال تنمية اليت يقوم بدراستها قطاع) السيرباين األمن ثقافة بناء أجل من املمارسات
 ؛(ITU-D) باالحتاد

واملنظمات  يتطلب التعاون بني االحتاد الدويل لالتصاالتبطبيعته معايري األمن السيرباين واقع أن  )ن
 والعاملية والقطاعية األخرى؛الوطنية واإلقليمية 

 ؛تضع أو تنفذ اسرتاتيجيات وطنية لألمن السيرباين أن العديد من البلدان النامية س)

ومشاركة  دور وبالتايل، فإن على الصعيد الدويل األمهية غاية يف مسألة أصبح السيرباين األمن أن ع)
ا املتحدة األمم بناء الثقة واألمن  يف لالتصاالت، الدويل اداالحت قبيل من الصلة، ذات املتخصصة ووكاال
 مهية؛يتسمان باأل استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يف

ضمان الثقة واألمن يف استخدام  يفأصحاب املصلحة األدوار واملسؤوليات املختلفة جلميع  ف)
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

 اين،تواجه حتديات إضافية يف تنفيذ ممارسات األمن السيرب أن بعض الشركات الصغرية واملتوسطة  )ص
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 وإقراراً منه

لومات لالتصاالت/تكنولوجيا املعالتحتية  السيرباين عنصر أساسي لتأمني البىناألمن بأن  أ ) 
 ؛االقتصاديةاالجتماعية و لتنمية إىل ا، كما أنه ركيزة أساسية بالنسبة واالتصاالت

، العاملي تصاداالق منو يف حامساً  عامالً  يزال وال كان  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تطوير بأن )ب
 والثقة؛ األمن من أساس على وتنميتهمبا يف ذلك االقتصاد الرقمي 

 تكنولوجيا استعمال يف واألمن الثقة بناء أكدت على أمهية املعلومات تمع العاملية القمة أنب )ج
 على ديناملتعد املصلحة أصحاب جانب من التنفيذ ألعمال الكربى واألمهية واالتصاالت املعلومات
ا ،الدويل الصعيد  اتاملعلوم تكنولوجيا استعمال يف واألمن الثقة بناء( 5جيم العمل خط وضعت وأ

 همةمب ليقوم املعلومات جمتمع بشأن تونس عمل برنامج يفاالحتاد دور  وحددت )واالتصاالت
ذه املهمة يف اخلط هذا تنفيذ تيسري/تنسيق رية، من خالل السنوات األخ وأقرت باضطالع االحتاد 

 ؛املثال الربنامج العاملي لألمن السيرباين على سبيل

 2 واهلدفبوينس آيرس عمل  خطة اعتمد قد 2017 لعام االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر بأن ) د
 صاالت،واالت املعلومات تكنولوجيا استخدام يف واألمنبناء الثقة  بشأن 2.2 سيما الناتج الوارد فيها وال

جماالت العمل  وحيدد (BDT) االتصاالت تنمية مكتب لدى أولوية ذا نشاطاً  السيرباين األمن يعنيِّ  حيث
 45 القرار عتمدااملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت و  ا؛ االضطالع املكتب على يتعنيَّ  اليت الرئيسية

 مواجهة ذلك يف مبا السيرباين األمن جمال يف التعاون آليات تعزيز بشأن ،)2014ديب،  يفاملراَجع (
 التايل ملفوضنيا املندوبني مؤمتر اهتمام اسرتعاء إىل العام األمني دعا الذي االقتحامية، الرسائل ومكافحة

االت العمل نتائج جم وأن يقدم تقريرًا عن بشأنه، يلزم من إجراءات ويتخذ ما فيه لينظر القرار ذا
لس وإىل مؤمتر املندوبني املفوضني يف  69 حسب االقتضاء؛ والقرار 2018 عام الرئيسية هذه إىل ا

 ية،احلاسوب للحوادث وطنية استجابة إنشاء أفرقة بتسهيل اخلاص) 2017بوينس آيرس،  يفاملراَجع (
 بينها؛ فيما والتعاون النامية، البلدان يف خاصة
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ينص على أن:  2017بأن إعالن بوينس آيرس الذي اعتمده املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  ) ه
استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فضًال عن  "بناء الثقة واالطمئنان واألمن يف

كومات واملنظمات حلمحاية البيانات الشخصية من األولويات اليت تستدعي تعاوناً وتنسيقاً دوليني بني ا
ات جمال بناء القدرات وتبادل أفضل املمارس ذات الصلة وشركات القطاع اخلاص والكيانات املعنية يف

من أجل وضع السياسات العامة ذات الصلة والتدابري القانونية والتنظيمية والتقنية اليت تتناول محاية 
ة وأمن املصلحة العمل معاً لضمان موثوقي ، وأنه ينبغي ألصحابأمور عدة بني منالبيانات الشخصية، 

 شبكات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت"؛

 إىل تفتقر ليتا األعضاء الدول يف احلاسوبية للحوادث الوطنية االستجابة أفرقة تشكيل لدعم أنهب ) و
 2016 عامل االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية اعتمدت إليها، احلاجة من الرغم على األفرقة هذه

(WTSA-16) االتح يف وطنية استجابة أفرقة إنشاء تشجيعبشأن  ،)2012ديب،  يفاملراَجع ( 58 القرار 
 2017 العاملي لتنمية االتصاالت لعام املؤمتر اعتمد كما  ،النامية للبلدان خاصة ،احلاسوبية احلوادث
إنشاء أفرقة استجابة وطنية للحوادث بشأن تسهيل  ،)2017بوينس آيرس،  يفاملراَجع ( 69 القرار

 ذلك أفرقة استجابة للحوادث احلاسوبية تكون مسؤولة عن التعاون بني احلكومات، مبا يف احلاسوبية،
 ؛الصلة وأمهية التنسيق بني مجيع املنظمات ذات بينها فيما والتعاون النامية، البلدان يف خاصة

 وغري املالش النفاذ بادئمب مع االعرتاف": ما يلي على تنص اليت تونس التزام من 15 الفقرةب ) ز
 االجتماعية التنمية مستوى مراعاة وبضرورة البلدان جلميع واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إىل التمييزي

 تكنولوجيا أن على نؤكد فإننا التنموي، التوجه ذات املعلومات جمتمع نواحي واحرتام بلد لكل واالقتصادية
 التالحمو  والدميقراطية واالستقرار واألمن السالم تعزيز يف فعالة أداة هي واالتصاالت املعلومات
 وميكن .والدولية واإلقليمية الوطنية املستويات على القانون، وحكم الرشيدة واإلدارة االجتماعي
 أن وندرك. ساتملؤسا ومنو االقتصادي النمو تعزيز يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا من االستفادة
 حتقيق يف حيوية مورأ كلها  الشبكات وأمن املعلومات وأمن البشرية القدرات وبناء التحتية بالبنية النهوض

 استخدام نع الناجتة والتهديدات للتحديات الفعالة املواجهة بضرورة كذلك  ونعرتف. الغايات هذه
ا ولينيالد واألمن االستقرار حفظ أهداف مع تتفق ال ألغراض واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا  وبأ

 .الدول تلك أمن لىع يؤثر مما الدول، داخل يف التحتية البنية تكامل على سيئاً  تأثرياً  تؤثر أن ميكن
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 غراضأل املعلومات وتكنولوجيا املعلومات موارد استخدام إساءة منع على نعمل أن الضروري من لذلك
التحديات النامجة عن سوء استعمال موارد  وأن ،"اإلنسان حقوق احرتام مع وذلك وإرهابية، إجرامية

 ؛املعلومات تمع العاملية لقمةاالزدياد منذ انعقاد ا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استمرت يف

 ذتنفي أمام عديدة قد عّني حتدياتالذي نسقه االحتاد  (WSIS+10) احلدث الرفيع املستوىبأن  )ح
تمع  عمل خطوط  ؛2015 د عامبعومواجهتها يزال يتعني التصدي هلا  املعلومات الالقمة العاملية 

سيما البلدان النامية، قد حتتاج، لدى وضع تدابري قانونية مناسبة وعملية  وال أن الدول األعضاء،ب )ط
التهديدات السيربانية على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، إىل مساعدة من  بشأن احلماية من

مات وضع تدابري تقنية وإجرائية، اهلدف منها ضمان أمن البىن التحتية الوطنية لتكنولوجيا املعلو  االحتاد يف
املبادرات واالتصاالت، وذلك بناًء على طلب هذه الدول األعضاء، مع مالحظة أن هناك عددًا من 

 ؛القانونية الوطنية والدولية اليت قد تدعم هذه البلدان إلعداد مثل هذه التدابري

) للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 2009 (لشبونة، 4 الرأيب )ي
املعلومات يا تكنولوجاستخدام  بشأن االسرتاتيجيات التعاونية لبناء الثقة واألمن يفواالتصاالت، 
 واالتصاالت؛

 ، وباألخص:2016 لعام جمعية العاملية لتقييس االتصاالتبالنتائج ذات الصلة لل )ك
 السيرباين؛ األمن، بشأن )2016احلمامات،  املراَجع يف( 50 القرار ‘1’ 
 ؛اهل مكافحة الرسائل االقتحامية والتصدي)، بشأن 2016احلمامات،  (املراَجع يف 52 القرار ‘2’ 

ا بناء الثقة والتشجيع على تبادل واستخدام املعلومات  )ل بأن الشبكات اآلمنة واملوثوقة من شأ
 ؛والبيانات

بأن تنمية املهارات البشرية وبناء القدرات يشكالن عنصرين رئيسيني يف تعزيز محاية شبكات  ) م
 املعلومات؛

 املؤسسية؛ البيئات لتحسني جهوداً  تبذل األعضاء الدول بأن )ن

 تواجهها األمن السيرباين اليت توفر فهمًا أفضل ملخاطر وحتليلها املخاطر تقييم عمليات بأن )س
 املنظمات وكيفية ختفيف أثرها،
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 يدرك وإذ

 نم منوعة جمموعة خالل من تقوم، األخرى الدولية واملنظمات لالتصاالت الدويلاالحتاد  أن ) أ 
 واالتصاالت، اتاملعلوم تكنولوجيا استخدام يف واألمن الثقة ببناء املتصلة املسائل بفحص األنشطة،

 جانب إىل لك،ذ إىل ماو  الضارة والربجميات االقتحامية الرسائل مكافحة وتدابري االستقرار ذلك يف امب
 ؛واخلصوصية الشخصية البيانات محاية

 االتصاالت تنمية لقطاع 2و 1 الدراسات وجلنيت االتصاالت تقييس لقطاع 17 الدراسات جلنة أن )ب
 أمن تحقيقل التقنية الوسائل موضوع يف العمل االحتاد تواصل يف الصلة ذات األخرى الدراسات وجلان

 45 والقرارين ،)2016احلمامات،  يف املراَجعني( 52و 50 للقرارين وفقاً  واالتصاالت، املعلومات شبكات
 ؛)2017املراَجع يف بوينس آيرس، ( 69و )2014(املراَجع يف ديب، 

كنولوجيا استخدام ت يف بناء الثقة واألمن يف دورًا أساسيًا ينبغي أن يضطلع بهلالحتاد  أن )ج
 واالتصاالت؛ املعلومات

 ا املنادى الدراسات إجراء يف مستمرة االتصاالت تنمية لقطاع 2 الدراسات جلنة أن )د 
املعلومات واالتصاالت: أفضل املمارسات من (تأمني شبكات  االتصاالت تنمية لقطاع 3/2 املسألة يف

 ؛املتحدة لألمم العامة للجمعية 64/211 القرار يف إبرازها مت واليت ،أجل بناء ثقافة األمن السيرباين)

ملعلومات استخدام تكنولوجيا ا بناء الثقة واألمن يف أن االحتاد يساعد أيضًا البلدان النامية يف ه )
ة للحوادث ذلك أفرقة استجاب مبا يف ،ستجابة للحوادث احلاسوبيةاالأفرقة واالتصاالت ويدعم إنشاء 

 ؛ات الصلةبني مجيع املنظمات ذ وأمهية التنسيق احلاسوبية تكون مسؤولة عن التعاون بني احلكومات،

التابع  العمل، أنشأ فريق 2011دورته لعام  االحتاد يف جملسالذي اعتمده  1336أن القرار  و )
هي  واختصاصاته، (CWG-Internet) املتعلقة باإلنرتنتالسياسة العامة الدولية  بقضايااملعين و للمجلس 

ذلك  يف ابقضايا السياسة العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنت، مب ذات الصلةحتديد ودراسة وتطوير املسائل 
لس يفالذي اعتمده  1305القرار  يف تلك القضايا احملددة مثل أمن وسالمة ، 2009 دورته لعام ا

 ؛واستمرارية واستدامة ومتانة اإلنرتنت
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بوينس آيرس،  املراَجع يف( 80 القراراعتمد  2017أن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  ) ز
ت البلدان النامية وتعزيزها من أجل تسهيل وتشجيع عمليا ة يفموثوقإعالمية أطر  وضعبشأن  )2017
 ؛االقتصاديني الشركاء بني اإللكرتونية للمعلومات االقتصادية التبادل

االتصاالت  بشأنمن لوائح االتصاالت الدولية  7 أمن الشبكات وحصانتها واملادة بشأن 6املادة  )ح
 )،2012(ديب،  يةاملؤمتر العاملي لالتصاالت الدولاللتني اعتمدمها  رغوبة املرسلة باجلملةاملاإللكرتونية غري 

 يالحظ وإذ

 بأن له سمحي مركزاً  حيتل اخلاص، القطاع فيها يشارك حكومية دولية منظمة بصفته ،االحتاد أن ) أ 
 مواطنو للتهديدات  التصدي يف األخرى، الدولية واهليئات املنظمات مع مشرتكاً  هام، بدور يقوم

 ت؛واالتصاال املعلومات تكنولوجيا استخدام يف واألمن الثقة بناء على تؤثر اليت الضعف

 الثقة بناء بشأن تونس عمل برنامج من 39 والفقرة جنيف مبادئ إعالن من 36و 35 الفقرتني )ب
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا استخدام يف واألمن

 هذا يف لعباراتا من ذلك وغري االقتحامية للرسائل عاملياً  عليها متفق تعاريف وجود عدم رغم أنه )ج
ال،  الرسائل ،2006 يونيو يف اجتماعها يف االتصاالت، تقييس لقطاع 2 الدراسات جلنة وصفت فقد ا

ا االقتحامية  كبري  حبجم تصل اليت املرغوبة غري اإللكرتونية الرسائل لتصف عموماً  ُتستعمل عبارة بأ
 منتجات تسويق وغايتها ،SMS)، (MMS احملمول اهلاتف رسائل نظام أو اإللكرتوين الربيد يف
 جتارية؛ خدمات أو

 ،(FIRST) للحوادث أفرقة األمن واالستجابة منتدىمع  بالتعاوناملتعلقة االحتاد مبادرة  ) د

 االعتبار يأخذ يف وإذ

املراَجع ( 58و) 2016(املراَجعني يف احلمامات،  52و 50القرارات  مبوجب باالحتاد املنوطة األعمال
 2 واهلدف ؛)2017(املراَجع يف بوينس آيرس،  69و) 2014 ديب، (املراَجع يف 45و ؛)2012 ديب، يف

التقنية  وانباجل بشأن االتصاالت تقييس الصلة لقطاع ذات الدراسة ومسائل ؛بوينس آيرس عمل خلطة
 ،االتصاالت تنمية لقطاع 3/2 واملسألة واالتصاالت؛ املعلومات شبكات بأمن املتعلقة
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 يقرر

ذلك  ا يف، مبخرباتهو  الختصاصاته طبقاً االحتاد  داخل عالية أولوية العمل هذا إيالء أن يستمر يف 1
استخدام  تعزيز الفهم املشرتك بني احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن بناء الثقة واألمن يف

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل؛

 أعاله، "االعتبار يأخذ يف إذ" فقرة يف واملوصوفاالحتاد  يف اجلاري للعمل عالية أولوية يعطيأن  2

وأن يواصل العمل عن كثب، حسب االقتضاء، مع  خرباته، وجماالت الختصاصاته طبقاً 
اهليئات/الوكاالت األخرى ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة واهليئات الدولية األخرى ذات الصلة، مع 

 األعمال ازدواج اديتف احلاجة إىل إىل التنبه معت اخلربة ملختلف الوكاالت مراعاة الواليات احملددة وجماال
 العامة؛ أو األمانة كاتباملنظمات وبني امل بني

 تندرج اليت الوطنية واإلقليمية والدولية السيرباين األمن جماالت على وبراجمه مواردهاالحتاد  يركز أن 3
االت املتعلقة  اداستبع مع والتنموية، التقنية اجلوانب وحتديداً  األساسية، وخرباته اختصاصاته ضمن ا

بتطبيق الدول األعضاء ملبادئ قانونية أو سياساتية تتعلق بالدفاع واألمن الوطنيني واحملتوى واجلرمية 
من االضطالع اد االحتيستثين  السيربانية واليت تشملها احلقوق السيادية هلذه الدول، بيد أن ذلك ال

تية لتكنولوجيا املعلومات البنية التح تعلقة بوضع توصيات تقنية معدة للحد من أوجه الضعف يفبواليته امل
ر العاملي لتنمية املؤمت من توفري املساعدة املتفق عليها يفاالحتاد يستثين ذلك  واالتصاالت، كما ال

 ؛3/2 واألنشطة ذات الصلة باملسألة 2 اهلدف إطار يف ذلك يف مبا 2017 االتصاالت لعام

منذ بداية  املنتجات ُتدمج يفتشجيع ثقافة يُنظر فيها إىل األمن كعملية مستمرة ومتكررة  4
 استخدامها وتستمر طوال فرتة عمرها ويتسىن للمستعملني النفاذ إليها وفهمها؛
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ا يف االحت وعي تعزيز زيادة 5 ات الصلة اد والكيانات األخرى ذأعضاء االحتاد باألنشطة املضطلع 
ني هذه بناء القدرات فضًال عن زيادة الوعي بأنشطة املشاركة يف تعزيز األمن السيرباين، مبا يف ذلك 

الكيانات بالتحديات اخلاصة اليت تواجهها البلدان النامية، يف بناء الثقة واألمن يف استخدام تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت؛

هة التيسري الرئيسية جبوصفه مواصلة تعزيز الثقة وإطار األمن، مبا يتسق مع دور االحتاد  املسامهة يف 6
تمع املعلومات للقمة 5خلط العمل جيم ) 2018ديب،  (املراَجع يف 140القرار  مراعاة، مع العاملية 

 املؤمتر؛ هلذا

 تكنولوجيا منأ مبعايري اخلاصة الطريق خبارطة" املرتبطة املعلومات قاعدة إىل استناداً  االستمرار، 7
قطاع تنمية االتصاالت بشأن األمن السيرباين، ومبساعدة املنظمات  وجهود "واالتصاالت املعلومات

تشجيع وضع ل شطة الوطنية واإلقليمية والدوليةواألن ملبادراتا قائمة يف حتديثاُألخرى ذات الصلة، 
 ين؛ج مشرتكة يف جمال األمن السيربا

مع و  ألعضاءادراسات حالة عن الرتتيبات املؤسسية املتعلقة باألمن السيرباين بالتعاون مع إعداد  8
 املنظمات ذات الصلة؛

توسطة وإدراج الصغرية واملالشركات النظر يف التحديات اخلاصة باألمن السيرباين اليت تواجهها  9
علومات تكنولوجيا امل استخدامواألمن يف  جمال بناء الثقة أنشطة االحتاد يف يفهذه االعتبارات 

 ؛واالتصاالت

يف أنشطة  اتاالعتبار  تلكنشر التكنولوجيات الناشئة على األمن السيرباين وإدراج  مراعاة أثر 10
 ؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استخداماالحتاد يف جمال بناء الثقة واألمن يف 

 بناء خالل منلعاملي ا عليها التحول الرقمي اجلاري لالقتصاد تطوير البنية التحتية اليت يرتكز دعم 11
 احلالية يداتللتهد التصدي يف خاصةً  واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا استخدام يف واألمن الثقة

 االحتاد؛ والية إطار يف وذلك واملستقبلية،

أن اجلهود توجيه عمل االحتاد بشواصلة مللالحتاد السيرباين الربنامج العاملي لألمن استخدام إطار  12
 ،استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرامية إىل بناء الثقة واألمن يف
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 ف األمني العام ومديري املكاتبيكل

 استعراض:واصلة مب 1

سيرباين إطار الربنامج العاملي لألمن ال القطاعات الثالثة لالحتاد ويف يف حىت اآلن املنجزالعمل  ‘1’
تعزيز احلماية و  القائمة واملقبلة للتهديداتمبادرات التصدي و واملنظمات األخرى املعنية حتاد لال

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ استخدام منها، من أجل بناء الثقة واألمن يف

خلط الرئيسية  سرييتالتنسيق/الجهة ك  دورهاالحتاد مع مواصلة  ،تنفيذ هذا القرار التقدم احملرز يف ‘2’
االحتاد  ردستو  مع يتماشى للقمة العاملية، وذلك مبساعدة األفرقة االستشارية ومبا 5العمل جيم
 ؛واتفاقيته

املهارات ، يف جمال بناء القدرات و خصوصاً  ج العمل املنجز حىت اآلن يف دعم البلدان الناميةئنتا ‘3’
 حديات التنمية؛بشكل فّعال للتصدي لتباألمن السيرباين للتأكد من أن االحتاد يركز موارده املتعلقة 

لسبتقدمي تقرير إىل  2  )، بشأن األنشطة اجلارية2014ديب،  املراَجع يف( 45، مبا يتفق والقرار ا
ى الصعيدين لواملنظمات والكيانات األخرى ذات الصلة لتعزيز التعاون والعمل املشرتك، عاالحتاد  يف

االت للدول واالتصاستخدام تكنولوجيا املعلومات  يف واألمن اإلقليمي والعاملي، وتعزيز بناء الثقة
ذلك  يف ، مبااألعضاء سيما البلدان النامية، مع مراعاة أي معلومات تقدمها الدول األعضاء، وال

 واليتها وميكن أن تؤثر على هذا التعاون؛ تقع ضمنمعلومات عن احلاالت اليت 

املراَجع ( 45 يتفق والقرار ، مبااملعنية البلدانني ب (MoU)بتقدمي تقرير عن مذكرات التفاهم  3
بيقات ونطاقها وتط عن حالتهاعالوًة على أشكال التعاون القائمة، مع تقدمي حتليل  )2014 ديب، يف

آليات التعاون هذه لتعزيز األمن السيرباين ومكافحة التهديدات السيربانية، بغية متكني الدول األعضاء 
 ؛ج إىل مزيٍد من املذكرات أو اآللياتمن حتديد مدى االحتيا 
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ا داخل االحتاد والكيانات األخرى ذات الصلة املشاركة  4 بإذكاء الوعي بشأن األنشطة املضطلع 
لدان ذلك أنشطة بناء القدرات، والتحديات اخلاصة اليت تواجهها الب يف يف تعزيز األمن السيرباين، مبا

النامية، يف جمال بناء الثقة واألمن يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبا يتماشى مع الفقرة 
 ؛"يقرر"من  5

 ثقة واألمنال لتعزيز حدود امليزانية املتاحة، ، يفاملطلوبة واملوارد بتسهيل النفاذ إىل األدوات 5
مع أحكام  اً متاشيتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لصاحل مجيع الدول األعضاء، وذلك  استخدام يف

 البلدان؛ القمة العاملية بشأن النفاذ الشامل وغري التمييزي إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أمام مجيع

املعلومات عن املبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية املتصلة باألمن تبادل املعارف و مبواصلة  6
اين لالحتاد عن طريق الصفحة اإللكرتونية لألمن السيرب  العامل أحناء يفاحلالية واملستقبلية السيرباين 

وتشجيع مجيع أصحاب املصلحة على املسامهة يف هذه األنشطة، مع مراعاة البوابات اإللكرتونية 
 ؛القائمة

لسبتقدمي تقرير سنوي إىل  7  ؛االقتضاء عن هذه األنشطة وعرض مقرتحات حسب ا

 املعنية، واصلة تعزيز التنسيق بني جلان الدراسات والربامجمب 8

 ف مدير مكتب تقييس االتصاالتيكل

 جلان دراسات القطاع القائمة حالياً بغية: يف بتكثيف األعمال 1
 ناملقبلة اليت تؤثر على جهود بناء الثقة واألمو ومواطن الضعف القائمة  للتهديدات التصدي ‘1’

ئة مع مراعاة اخلدمات اجلديدة والتطبيقات الناش ،استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
 ر أومن خالل إعداد تقاري القائمة على شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

دف تنفيذ قرارات اجلضاءتوصيات حسب االقت سيما  ال ،معية العاملية لتقييس االتصاالت، 
) اليت تتيح البدء 2012ديب،  املراَجع يف( 58و )2016(املراجَعني يف احلمامات،  52و 50القرارات 

 ؛بالعمل قبل املوافقة على املسألة
االت، وتعزيز  يف التقنية التماس الطرق لتعزيز تبادل املعلومات ‘2’ الربوتوكوالت واملعايري  اعتمادهذه ا

 ؛الصلة اهليئات ذاتاليت تزيد من تعزيز األمن وتشجع التعاون الدويل بني 
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 سيما: ، الاجلمعية العاملية لتقييس االتصاالتاملشاريع املنبثقة عن نتائج  تسهيل ‘3’

 السيرباين؛ )، بشأن األمن2016احلمامات،  (املراَجع يف 50 القرار 

 ومكافحتها؛ )، بشأن التصدي للرسائل االقتحامية2012ديب،  (املراَجع يف 52 القرار 

ستمرة ثقافة ينظر فيها إىل األمن كعملية ميف تشجيع قطاع تقييس االتصاالت داخل بالنظر  2
لس حسب االقتضاء؛  ومتكررة وتقدمي مقرتحات إىل ا

املعنية بغية تبادل أفضل املمارسات ونشر املعلومات من خالل ورش مبواصلة التعاون مع املنظمات  3
وأفرقة أنشطة تنسيق مشرتكة ومن خالل مسامهات خطية من املنظمات  عمل ودورات تدريبية مشرتكة

 املثال، على سبيل ذات الصلة بناًء على دعوات توجه إليها،

 ف مدير مكتب تنمية االتصاالتيكل

 45بالقرارات عمًال و  2017 لعامنتائج املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  مع مبا يتفقبأن يقوم،  1
) 2017(املراَجع يف بوينس آيرس،  80و) 2017بوينس آيرس،  املراَجع يف( 69) و2014(املراَجع يف ديب، 

وتشجيع  بشأن األمن السيرباينلدعم املشاريع اإلقليمية والعاملية ، بوينس آيرسمن خطة عمل  2 واهلدف
 ؛هذه األنشطة مجيع البلدان على املشاركة يف

خالل  جهودها الرامية إىل بناء القدرات من يف ، بناءً على طلبها،االحتاد يف بدعم الدول األعضاء 2
ا املنظمات الدولية األخرى ذات الصلة اليت  عمل تتسهيل نفاذ الدول األعضاء إىل املوارد اليت طور

على االحتاد  يف جهود الدول األعضاء مودع ؛السيربانية اجلرائم ملكافحة وطنيةال التشريعات جمال يف
الصعيدين الوطين واإلقليمي لبناء القدرات الالزمة للحماية من التهديدات واجلرائم السيربانية وذلك 

عاله، ومساعدة الدول أ يتفق مع التشريعات الوطنية للدول األعضاء املشار إليها بينها مبا بالتعاون فيما
اية من وضع تدابري قانونية مناسبة وقابلة للتطبيق تتصل باحلم يف سيما البلدان النامية، األعضاء، ال

 التهديدات السيربانية على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، وإرساء التدابري التقنية واإلجرائية اليت
بار عمل ة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع األخذ بعني االعتدف إىل تأمني البىن التحتية الوطني

قطاع تقييس االتصاالت، وعمل املنظمات األخرى ذات الصلة حسب  يف جلان الدراسات ذات الصلة
االقتضاء؛ وإنشاء اهلياكل التنظيمية مثل أفرقة االستجابة للحوادث احلاسوبية، لتحديد التهديدات 

ا   الدويل؛و  والتعامل معها، ووضع آليات التعاون على املستويني اإلقليميالسيربانية وإدار
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افية حدود املوارد احلالية، والتماس موارد إض يف هلذه املشاريع بتقدمي الدعم املايل واإلداري الالزم 3
 الشراكة؛ من خالل اتفاقات هذه املشاريع (نقدية وعينية) لتنفيذ

ا  جممل سياق يف ععمل هذه املشاري بتأمني تنسيق 4 ناء على دوره  باالحتاد األنشطة اليت يقوم 
تمع املعلومات، والتخلص من أي ازدواجية  للقمة العاملية 5خط العمل جيم يف كجهة تنسيق/تسهيل

ذا املوضوع اهلام مع أنشطة األمانة العامة وقطاع تقييس العمل فيما يف  ؛االتاالتص يتعلق 

، وضوعبشأن هذا املقطاع تنمية االتصاالت  دراسات أعمال جلانمع  اريععمل هذه املش بتنسيق 5
 ؛ومع أنشطة الربامج ذات الصلة ومع األمانة العامة

مبواصلة التعاون مع املنظمات ذات الصلة بغية تبادل أفضل املمارسات ونشر املعلومات من خالل  6
 املثال؛ ورش عمل ودورات تدريبية مشرتكة على سبيل

وجلان الدراسات األخرى لقطاع تقييس االتصاالت من خالل  17بدعم أعمال جلنة الدراسات  7
نفيذ التوصيات ت ،الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء القطاعات، خاصًة من البلدان الناميةتعزيز وتسهيل 
 باألمن؛املتعلقة قطاع تقييس االتصاالت املوافق عليها ل

ا وضع يفحتاد اال يف األعضاء الدول دعمب 8  من السيرباين، ألمنل اإلقليمية أو/و الوطنية اسرتاتيجيا
 مبا الدويل تعاونال مبادئ ضمنواحلماية منها  السيربانية للتهديدات صديبناء القدرات الوطنية للت أجل
 االتصاالت؛ لتنمية العاملي للمؤمتر بوينس آيرس عمل خلطة 2 واهلدف يتفق

 املهارات البشرية وبناء القدرات لتعزيز األمن السيرباين؛ يف تنمية األعضاءبدعم  9

 يف أنشطة تقييم املخاطر املتعلقة باألمن السيرباين؛ األعضاءبدعم  10

لسبتقدمي تقرير سنوي إىل  11  االقتضاء، عن هذه األنشطة وعرض مقرتحات حسب ا
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م كل منهما بأن يقو  االتصاالتمدير مكتب تقييس االتصاالت ومدير مكتب تنمية يكلف كذلك 
 يلي نطاق مسؤولياته مبا يف

واملؤمتر  2016 اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعامتنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن  1
بوينس  من خطة عمل 2اهلدف  من 2.2، مبا يف ذلك الناتج 2017 العاملي لتنمية االتصاالت لعام

يرباين عند قيامها جبهود من أجل حتسني األمن الس البلدان الناميةاحتياجات مع تركيز خاص على  ،آيرس
 استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ الثقة واألمن يف وبناء

ومات استخدام تكنولوجيا املعل يف حتديد وتعزيز توافر املعلومات بشأن بناء الثقة واألمن 2
عضاء واالتصاالت من أجل الدول األ تكنولوجيا املعلوماتالتحتية ل البنيةمبا يف ذلك  واالتصاالت

 الصلة؛ وأعضاء القطاعات واملنظمات ذات

تأسيس أفرقة االستجابة للحوادث مبا يف ذلك  3/2حتديد أفضل املمارسات املتعلقة باملسألة  مواصلة 3
لقطاع تنمية  3/2 املسألة يفالدليل املرجعي للدول األعضاء دون تكرار العمل اجلاري واستعراض احلاسوبية 

 هذه املسألة؛ االتصاالت، من أجل املسامهة يف

ن أجل ، حسب االقتضاء، مسائر اخلرباء الدوليني والوطنينيو  التعاون مع املنظمات ذات الصلة 4
جمال بناء الثقة واألمن يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا  يف املمارسات أفضل حتديد
 ؛احلاسوبية االستجابة للحوادث أفرقةإنشاء ك يف ذل

 نية بإرساءاملع القطاعات ضمنجلان الدراسات  الكفيلة بدراسة مسائل جديدة يف اختاذ اإلجراءات 5
 ؛واالتصاالت تكنولوجيا املعلوماتاستخدام  يف الثقة واألمن

ارات يف جمال القدرات وامله حتديد وتوثيق اخلطوات العملية الالزمة لدعم البلدان النامية يف بناء 6
 األمن السيرباين، مع مراعاة التحديات احملددة اليت تواجهها؛

بناء ن أجل م ،أصحاب املصلحة، خاصًة يف البلدان الناميةمجيع مراعاة التحديات اليت يواجهها  7
ساعد يف ت استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتديد اخلطوات اليت ميكن أن الثقة واألمن يف
 التصدي هلا؛
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واالتصاالت  استخدام تكنولوجيا املعلومات لتعزيز األمن يفحتديد وتوثيق اخلطوات العملية الالزمة  8
نادًا إىل استذلك مفهوم أن ينظر إىل األمن كعملية مستمرة ومتكررة،  يف مبا على الصعيد الدويل،

عضاء على نطاق واسع، اليت ميكن أن تقرر الدول األ املمارسات واملبادئ التوجيهية والتوصيات املقبولة
ا على مكافحة التهديدات السيربانية واهلجمات ن تطبيقها لتحسنيو وأصحاب املصلحة اآلخر   قدر

ج دينامي وتكراري قائم على املخاطر ينعكس فيه الطابع املتطور للتهديدات ، السيربانية مبا يف ذلك 
املعلومات  استخدام تكنولوجيا يف جمال بناء الثقة واألمن يف الدويل وتعزيز التعاون ومواطن الضعف،

 حدود املوارد املالية املتاحة؛ ويف (GCA)الربنامج العاملي لألمن السيرباين  مراعاة ومعواالتصاالت، 

 ؛تقييم وتنمية املهاراتالو  اونوالتع االسرتاتيجية والتنظيم والتوعيةدعم  9

املراَجع ( 58 امليزانية وفقًا للقرار يف حدود املوارد املتاحة يف املايل الالزمتقدمي الدعم التقين و  10
 ؛االتصاالت ) للجمعية العاملية لتقييس2012 ديب، يف

تشجيع مشاركة اخلرباء يف أنشطة االحتاد يف جمال بناء الثقة واألمن يف استخدام تكنولوجيا  11
 املعلومات واالتصاالت؛

دة من أجل تنفيذ هذا القرار، ملساعلالحتاد تعبئة املوارد املناسبة من خارج امليزانية العادية  12
 ؛النامية البلدان

ا يف تشجيع وتسهيل تنفيذ توصيات قطاع تقييس االتصاالت  13 دعم البلدان النامية ومساعد
 املتعلقة باألمن،

 يكلف األمني العام
 هذا الشأن: يف ملبادرته وفقاً 

لسبتقدمي تقرير إىل  1 عمل لتعزيز الطة خة القطاعات الثالثة عن تنفيذ وفعالية ، مع مراعاة أنشطا
 ؛واالتصاالت تكنولوجيا املعلوماتاستخدام  يف بناء الثقة واألمن االحتاد يفدور 

ذلك من خالل اعتماد مذكرات التفاهم اليت  ا يفمع املنظمات الدولية ذات الصلة مببالتعاون  2
لس يفختضع ملوافقة   املفوضني، ) ملؤمتر املندوبني1998 (مينيابوليس، 100 للقرار ، وفقاً هذا الصدد ا
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 جملس االحتاديطلب من 
 .من االتفاقية 81 الوثائق املرسلة إىل الدول األعضاء وفقاً للرقم يف أن يدرج تقرير األمني العام

 و الدول األعضاءيدع
األطر التشريعية عزز اليت ت املبادرات الدولية واإلقليمية املختصة املناسبة إىل االنضمام يف إىل النظر 1

 ؛واالتصاالت أمن شبكات املعلوماتبالوطنية ذات الصلة 
 45 تبار القراراالع إىل التعاون بشكل وثيق على تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل، مع األخذ يف 2

دف تعزيز الثقة واألمن يف2014ديب،  (املراَجع يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من  ) 
 أجل ختفيف املخاطر والتهديدات؛

لسيرباين ذلك الرقم القياسي العاملي لألمن ا إىل دعم مبادرات االحتاد بشأن األمن السيرباين، مبا يف 3
(GCI)ت احلكومية وتبادل املعلومات عن اجلهود املبذولة عرب الصناعات، من أجل تشجيع االسرتاتيجيا 

 والقطاعات؛
ذا القرار فيما يتعلق بالثقة واألمن 4  إىل إبالغ األمني العام عن األنشطة ذات الصلة املتعلقة 
 ؛واالتصاالت استخدام تكنولوجيا املعلومات يف
ول العامل مية والدولية املتعلقة باألمن السيرباين حاالستفادة من موارد املبادرات الوطنية واإلقليإىل  5

ا، وذلك عن طريق الصفحة اإللكرتونية لألمن السيرباين لالحتاد؛  ومن الدعم الذي تقدمه وأفضل ممارسا
التعاون مع املنظمات ذات الصلة، عن طريق تبادل أفضل املمارسات يف جمال بناء الثقة واألمن إىل  6

ادث ا املعلومات واالتصاالت مبا يف ذلك إنشاء وتنفيذ أفرقة وطنية لالستجابة للحو يف استخدام تكنولوجي
 احلاسوبية؛

من خالل نشر أفضل املمارسات والسياسات اليت مت تنفيذها من أجل إذكاء الوعي  مواصلةإىل  7
تعزيز الثقة يف استخدام و  نيحلماية املستخدممالئمة وضع سياسات زيادة القدرة على 

 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

 إليها واملنتسبني اتالدول األعضاء وأعضاء القطاع يدعو
امهة االحتاد واملس يف ذات الصلة الدراسات جلان إىلبشأن هذا املوضوع  تقدمي مسامهات إىل 1
 ؛أي أنشطة أخرى يتوىل االحتاد مسؤوليتها يف
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عدة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على األص استخدام يف منبناء الثقة واأل يف إىل املسامهة 2
يف خلتامية للقمة االوثائق  يف الوطنية واإلقليمية والدولية وذلك باالضطالع بأنشطة على النحو املوضح

تمع املعلومات، وبيان احلدث الرفيع املستوى  القمة نتائج بشأن تنفيذ  (WSIS+10)القمة العاملية 
تمع املعلومات ورؤية احلدث   لالجتماع اخلتامية الوثيقةو ، 2015للقمة العاملية بعد  (WSIS-10)العاملية 

، املعلومات تمع العاملية القمة نتائج لتنفيذ العام االستعراض بشأن العامة للجمعية املستوى الرفيع
 ؛إعداد تلك األنشطة وتنفيذها واملسامهة يف

الوعي بني أصحاب املصلحة كافة، مبا يف ذلك املنظمات وفرادى املستعملني بأمهية إىل زيادة  3
 ؛ذلك تنفيذ تدابري احلماية األساسية يف ، مبااألمن السيرباينتعزيز 

 املخاطر أنبش املستخدم وعي لتعزيز والتدريبية التعليمية الربامج تطوير تشجيعإىل  4
 ؛ميكن أن يتخذها املستخدمون من أجل محاية أنفسهمالسيرباين واخلطوات اليت  الفضاء يف

آلخذة ا ج دينامي وتكراري قائم على املخاطر للتصدي للتهديدات ومواطن الضعفإىل إدراج  5
يف التطور، وتعزيز ثقافة ينظر فيها إىل األمن على أنه عملية مستمرة ومتكررة جيب أن يشملها تطوير 

ا من ا، ونشر التكنولوجيات وتطبيقا إطار  يفذ البداية وجيب االستمرار فيها على مدى دورة حيا
 ؛واالتصاالت تكنولوجيا املعلوماتاستخدام  الثقة واألمن يفجهودها الرامية إىل بناء 

استخدام  يف إىل التعاون حسب االقتضاء للتغلب على املشاكل اليت تضعف الثقة واألمن 6
 .واالتصاالت ومنعهاتكنولوجيا املعلومات االتصاالت/
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 )2018ديب،  يف املراَجع( 131القرار 

 قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 لبناء مجتمع معلومات جامع وشامل للجميع

 )،2018الدويل لالتصاالت (ديب،  لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يذكِّر
ديب،  (املراَجع يف 175و )2018(املراَجع يف ديب،  140و )2018(املراَجع يف ديب،  139بأن القرارات  أ ) 

) 2018يف ديب،  (املراَجع 198و )2018(املراَجع يف ديب،  180و )2018(املراَجع يف ديب،  179و )2018
ومات االتصاالت/تكنولوجيا املعل يف جمالوضع إحصاءات شاملة  االحتاد يفبشأن دور هلذا املؤمتر، 
 واالتصاالت؛

االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة اخلطة بشأن هلذا املؤمتر، ) 2018(املراَجع يف ديب،  71بالقرار  )ب
من أجل  2030 برنامج التوصيل يفبشأن هلذا املؤمتر، ) 2018 ديب، (املراَجع يف 200 والقرار 2023-2020

رصد اللذين اعتمدا غايات ومؤشرات ل ،التنمية العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف االقتصاد الرقمي، وحددا روابط شاملة بني الغايات االسرتاتيجية 

 ؛(SDG) لالحتاد وغايات ومؤشرات أهداف التنمية املستدامة
بشأن مجع  ،(WTDC)العاملي لتنمية االتصاالت  للمؤمتر) 2017 بوينس آيرس، يف املراَجع( 8 بالقرار ج)

 ،واإلحصاءات ونشر املعلومات

 وإذ يأخذ يف احلسبان
جتماعية للتنمية االقتصادية واال كمحركاألمهية البالغة ألدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   ) أ 

 البلدان؛مجيع إىل بالنسبة 
احلاجة امللحة إىل وجود خطط وسياسات وطنية فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  )ب

تمعات وحتقيق  تمعاتمن أجل متكني األفراد وا  ؛رفاه ا
النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها، من  توفري قياساتاحلاجة املاسة إىل  ج)

ستخدام بني مجيع السكان يف مجيع البلدان وبوجه خاص البلدان اليت لديها سكان أجل مراقبة اال
  املناطق النائية، يف
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 إذ يعيو 

اب واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/واالتصاالت والرقمنة التكنولوجي االبتكار أن أ )   حتقيق إمكا
ماعية يف التنمية االجت املسامهة ذاته اآلن ويف فرص جديدة، واستحداث (SDG) أهداف التنمية املستدامة

تمع معلومات بناء جم من أجلذلك االقتصاد الرقمي،  يف االقتصادية يف األجلني القصري والطويل، مباو 
 شامل للجميع؛

ا باالستناد إىل )ب البيانات  أن كل دولة عضو تسعى إىل وضع سياسات وأطر تنظيمية خاصة 
الية، كنولوجيا املعلومات واالتصاالت لكي تقلص، بأكرب قدر من الفعتاالتصاالت/اإلحصائية املتعلقة ب

 ؛ميلكونه ال ومن واملعلومات االتصاالت إىل النفاذ ميلكون من بني تفصل اليت الفجوة الرقمية

واتساق وأمهية وظيفة اإلحصاءات يف االحتاد ينبغي أن تكون إحدى األولويات  تكامل ضمان أن )ج
 ؛االسرتاتيجية العليا لالحتاد

هدفاً من أهداف  17" 70/1من خالل القرار اعتمدت  (UNGA) العامة لألمم املتحدة اجلمعية أن )د 
ا، وهي أهداف وغايات متكاملة  169التنمية املستدامة و  وغري قابلة للتجزئة"؛غاية مرتبطة 

املستوى  الجتماع رفيعل الوثيقة اخلتاميةبشأن ، لجمعية العامة لألمم املتحدةل 70/125أن القرار  ) ه
تمع املعلوماتب املعينللجمعية العامة  سلط ي ،(WSIS) االستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة العاملية 

اء علومات واالتصاالت يف أهداف التنمية املستدامة والقضاملسامهة الشاملة لتكنولوجيا امل" الضوء على
أمهية البيانات واإلحصاءات من أجل دعم تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ب" ويقرعلى الفقر" 

 على األدلة"؛ مجع مزيد من البيانات لدعم اختاذ القرارات بناءً "إىل  ويدعوألغراض التنمية، 

مؤشراً لقياس التقدم  231، 71/313أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة أنشأت، من خالل القرار  ) و
 اد ورصده،حتت رعاية االحت مؤشرات منهايف حتقيق أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر، وأن سبعة 
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 وإذ يعرتف

 مثّلت أعاله" إذ يعيو "من  ه)يف الفقرة  املشار إليها املعلومات تمع العاملية القمة نتائج بأن أ ) 
األنشطة والقطاعات  الرقمية يف جماالت خمتلفة من الفجوة لتقليص عاملية اسرتاتيجية لتعيني ساحنة فرصة

وأجزاء من  ذلك الفجوة الرقمية بني املناطق والبلدان يف (مبا االجتماعية على املستويني الدويل والوطين
 ؛، حتقيقاً للتنميةحلضرية واملناطق الريفية)البلدان، وبني املناطق ا

 ،بأن نتائج الشراكة العاملية من أجل قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية ب)
 ذلك االحتاد الدويل لالتصاالت (ممثًال بقطاع تنمية االتصاالت) وأصحاب املصلحة الرئيسيني، يف مبا

أدت إىل االتفاق على حتديد جمموعة من املؤشرات األساسية وإطار منهجي إلصدار بيانات ميكن 
ة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمياالتصاالت/مقارنتها على الصعيد الدويل لقياس 

 املعلومات؛ من برنامج عمل تونس بشأن جمتمع 115 الفقرة النحو املنشود يف

يف النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات  1ستكون هناك حاجة مستمرة إىل مساعدة البلدان الناميةبأنه  )ج
تإىل  دورياً  واالتصاالت واستخدامها، من خالل ضمان تدفق املعلومات  ،معالشركاء من احلكومات وا

 اعتباره وإذ يضع يف

تمع امل أ )  ا القمة العاملية  "ينبغي صياغة  أنه تنص علىعلومات أن خطة عمل جنيف اليت اعتمد
ونشر رقم قياسي مركب لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (الفرصة الرقمية) بالتعاون مع كل بلد 

تقرير تنمية  تقرير يسمى من البلدان املعنية. وميكن نشر هذا الرقم القياسي سنويًا أو كل سنتني يف
حني  أن يوضح هذا الرقم القياسي اإلحصاءات ذات الصلة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وميكن

ليل البيانات اخلاصة ذلك حت ميكن أن يعرض التقرير األعمال التحليلية بشأن السياسات وتنفيذها، مبا يف
 الوطنية"؛ باجلنسني، تبعاً للظروف

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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وكذلك  (WTDC)) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 2017بوينس آيرس،  يف املراَجع( 8 القرار )ب
خطة عمل بوينس آيرس، حيث اقرتح أن يرتكز العمل بشأن مجع وإنتاج املعلومات والبيانات اإلحصائية 

ال؛ هذا من أجل جتنب االزدواج يف (BDT) مكتب تنمية االتصاالتبشكل رئيسي داخل   ا

مليات وتوجيه من خرباء يف جمال عية ودراسات مبساعدة االحتاد يعمل على وضع مبادئ توجيهأن  )ج
 االتفريق اخلرباء املعين مبؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصذلك  يف مبا القياس واملؤشرات

(EGTI)  فريق اخلرباء املعين باملؤشرات األسرية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتو (EGH)؛ 

 برنامج والفقرات ذات الصلة الواردة يف العاملي لتنمية االتصاالتخطة عمل بوينس آيرس للمؤمتر  د )
 عمل تونس واملتعلقة باملؤشرات يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

 وإذ يسلِّط الضوء

ا نتيجًة االضطالع  (ITU-D) باالحتاد على املسؤوليات اليت تعنيَّ على قطاع تنمية االتصاالت أ ) 
 منه؛ 120إىل الفقرة  112سيما الفقرة  ، واللربنامج عمل تونس

ينص على  2017 الذي اعتمده املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام بوينس آيرسإعالن  أن على ب)
ة حبسب واملصنفقياس جمتمع املعلومات وإعداد املؤشرات/اإلحصاءات املناسبة والقابلة للمقارنة  "أن

اجلنسني، وكذلك حتليل اجتاهات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أمر مهم للدول األعضاء والقطاع 
اخلاص على السواء حبيث تتمكن الدول األعضاء من حتديد الفجوات اليت حتتاج إىل تدخل 

على وجه  نبغياالستثمار؛ وي السياسات العامة ويتمكن القطاع اخلاص من حتديد وإجياد فرص يف
 "؛2030 اخلصوص تركيز االهتمام على األدوات الالزمة لرصد تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام

سيما  ) وال2018، ديب(املراَجع يف  71بصيغته املعتمدة مبوجب القرار  بيان رسالة االحتاد،على  ج)
 ،واالتصاالت ولوجيا املعلومات/تكنإىل االتصاالتميسور التكلفة الشامل و تعزيز وتيسري ودعم النفاذ 

 وإذ يعرتف كذلك

لى تطور الفجوة ع هلا تأثريبأن التنمية السريعة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  أ ) 
 ؛بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية هاإىل توسيعخصوصاً وتؤدي الرقمية 
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 ك االقتصادعموماً، مبا يف ذل الفجوة الرقمية مهمة شديدة األمهية يف سياق تطور االقتصاد سد بأن ب)
االت املتصلة بالبنية التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرقمي يف  ؛ا

ج بأن )ج  غايات همأ من واحداً  يعد النطاق عريض النفاذ خالل من الشاملة اخلدمة لتحقيق وضع 
 ؛االحتاد

الرقم القياسي لتطور تكنولوجيا و  (IPB)سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن ب ) د
لقياس جمتمع املعلومات ومدى الفجوة الرقمية  انمهم انمؤشر  مها (IDI) املعلومات واالتصاالت

 ،املقارنات الدولية يف
 وإذ يضع نصب عينيه

وال سيما سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات  ،املعلومات واالتصاالتأن إحصاءات تكنولوجيا  أ ) 
االحتاد  واتجنتعترب من أهم  ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتطورواالتصاالت والرقم القياسي 

بالنسبة إىل الغالبية العظمى من أصحاب املصلحة العامليني املهتمني مبجال االتصاالت/تكنولوجيا 
 واضعيو جمال األعمال  وصناع القرار يف مثل األكادميينيتصاالت واملشاركني فيه (املعلومات واال

 السياسات واهليئات التنظيمية)؛
ات الالزمة ، من أجل توفري املعلومالعمل أن يستمر يف االحتاد قطاع تنمية االتصاالت يف على أن ب)

ت تكنولوجيا املعلومااالتصاالت/ كل بلد، على مجع خمتلف إحصاءات لصانعي السياسات يف
خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  عن درجة تقدم ، اليت تعرب بشكل ماواالتصاالت

 دورياً؛ نشرها وعلى ،خمتلف مناطق العامل يف وانتشارهاواالتصاالت 
ميكن على أن  بأقصى ما احلرص هذا، الضروري، وفقاً لتوجيهات مؤمتر املندوبني املفوضني من أن )ج

تصاالت، وضمان اال بيئة يف املستمر غريأكمل وجه الت على اتهواسرتاتيجي االحتادب سياسات تواك
ياسي /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الواردة يف الرقم القاالتصاالت تطوراالتساق أيضاً بني مؤشرات 

ومؤشرات استعمال األسر لتكنولوجيا املعلومات  ،(IDI) لتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 ،2020-2023 اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة املنصوص عليها يف األهداف والغاياتواالتصاالت، و 

 وإذ يالحظ
تمع املعلومات حتدد املؤشرات والنقاط املرجعية  أ )  ا القمة العاملية  أن خطة عمل جنيف اليت اعتمد

املهارات فيها و ذلك مؤشرات النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا  ا يفاملالئمة، مب
 والقدرة على حتمل تكاليفها، كعناصر ملتابعة تلك اخلطة وتقييمها؛
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 تكنولوجيا ورلتط الوحيد القياسي الرقمدراسات سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و  أن )ب
 ؛2009 عام منذ سنوياً وتُنشر  (ITU-D) االتصاالت تنمية قطاعطورها  قد واالتصاالت املعلومات

 يتخذبأن ) يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت 2017بوينس آيرس،  يف املراَجع( 8 القرار أن ج)
 بينها: من إجراءات

اور مع الدول التش القيام باالستعراض واملراجعة ومتابعة املقارنة املرجعية، مبا يف ذلك من خالل -
م إىل تقدمي مسامهات، والعمل على أن تراعي مؤشرات تكنولوجيا  األعضاء واخلرباء ودعو

ر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وسّلة أسعا لتطوراملعلومات واالتصاالت، والرقم القياسي 
االتصاالت مع و  التطور الفعلي لقطاع تكنولوجيا املعلومات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مراعاة خمتلف مستويات التنمية والظروف الوطنية وكذلك اجتاهات تكنولوجيا املعلومات 
تمع لنتائجواالتصاالت، تطبيقاً   ؛املعلومات القمة العاملية 

ق يتعل العمل عن كثب مع الدول األعضاء لتقاسم أفضل املمارسات فيما يف االستمرار -
ا االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصعيد الوطين، مببالسياسات واسرتاتيجيات 

يف ذلك وضع إحصاءات ونشرها ومراعاة املعلومات املتعلقة بنوع اجلنس والسن وغريها من 
مات جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلو  املعلومات املناسبة إلعداد السياسات العامة الوطنية يف

 ،واالتصاالت

 يقرر

، بصفته وكالة متخصصة من وكاالت األمم املتحدة، أن يقود مهام مجع املعلومات لالحتادنبغي أنه ي 1
والبيانات اإلحصائية عن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ ومجع البيانات من أجل تقييم 

لفجوة ا تقليص أجل قياس أثرها يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ ومناالتصاالت/اجتاهات 
اص املسائل ذات الصلة بالتوازن بني اجلنسني، واألشخ الرقمية، مع اإلشارة بالقدر املمكن إىل أثرها يف

، والفئات االجتماعية املختلفة، واإلدماج واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة ذوي اإلعاقة
ذلك  ، مبا يف، إخل.ةيماحلكو دمات اخلجماالت التعليم، والصحة، و  نتيجة للنفاذ إليها يف االجتماعي،
م، مع تسليط الضوء على مسامهتها يف تأثريها يف لتقدم ا تطور مجيع األشخاص ونوعية حيا
 ؛والنمو االقتصادي املستدامة والتنمية
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 مجع البيانات أن يعزز من تنسيقه مع املنظمات الدولية األخرى املشاركة يف لالحتادأنه ينبغي  2
 تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات وأن يضع، من خالل الشراكة املعنيةصاالت/باالت اإلحصائية املتصلة

وعية ن بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية، جمموعة من املؤشرات املوّحدة لتحسني
، موثوقيتهاو  وإمكانية مقارنتها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/البيانات واملؤشرات عن 

نولوجيا جمال االتصاالت/تك يف ودولية إعداد اسرتاتيجيات وسياسات عامة وطنية وإقليمية وتعزيز
 املعلومات واالتصاالت؛

 لتطوراسي الرقم القيأنه ينبغي لالحتاد أن حيدد فرتة أربع سنوات لصالحية هيكل ومنهجية  3
 2 نفيذ الفقرةمن أجل ت مات واالتصاالتوسّلة أسعار تكنولوجيا املعلو  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ماع من خالل عقد اجتجعتها وتنقيحها، حسب االقتضاء، اإذا دعت احلاجة إىل مر أعاله،  "يقرر" من
 ،فريق خرباء يف جنيف ميثل مجيع البلدان، املتقدمة والنامية، على قدم املساواة

 يكلف األمني العام ومدير مكتب تنمية االتصاالت
نة يف االحتادباختاذ التدابري الالزمة لتمكني  1  3و 2و 1 فقراتال من االضطالع باملهام املبّي

 أعاله؛ "يقرر"من 

ا النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلمؤشرات االعتبار  بضمان أن توضع يف 2
ا والقدرة على حتّمل تكاليفها يف يم متابعة خطة عمل عاملية املعنية بتقياالجتماعات اإلقليمية وال ومهارا

 املعتمدة يف (WSIS+10)احلدث الرفيع املستوى بشأن ، والوثيقة اخلتامية تونس جنيف وبرنامج عمل
يئة جمتمع  70/125قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  وظهور حتديات جديدة أمام اهلدف الرامي إىل 

 ؛2030 الذي متثله خطة التنمية املستدامة لعام السياق األوسع معلومات شامل للجميع يف

انات، االعتبار البي بضمان أن املشروعات، على الرغم من اختالف أهدافها ونطاقها، تأخذ يف 3
راء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عند إجاالتصاالت/واملؤشرات، واألرقام القياسية اخلاصة بقياس 

 حتليل مقارِن هلا وقياس نتائجها،

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت
صاالت واألرقام واالت املعلومات بتكنولوجيا اإلحصاءات املتعلقة اعتماد على العمل يف يستمر بأن 1

ا دولياً وشفافة وباالعتماد على البيانات الرمسية املقدمة من  القياسية املركبة باستخدام منهجيات معرتف 
 بانتظام؛الدول األعضاء، وعلى نشرها 
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يعتمد يف املقام األول على البيانات الرمسية املقدمة من الدول األعضاء استناداً إىل منهجيات  بأن 2
ا دوليًا وشفافة مع مراعاة مستوى تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقواعد البيانات  معرتف 

جهات  رةمشاو وبعد هذه املعلومات  حال عدم توفر يف جيوز استعمال مصادر أخرى إال اإلحصائية؛ وال
املعلومات  على ولللحص استعماهلا يتم اليت بشأن املصادر األخرىلدول األعضاء املعنية مسبقاً االتصال ل

 ؛أعاله "اعتباره يف يضع وإذ" من ) أ الفقرة اليت تتيح لالحتاد القيام بالدور املشار إليه يف

بأن يبدأ تعميم بيانات االستقصاءات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على جهات  3
اية العام وأن يبدأ مجع البيانات   وأن ينشر تاليةالسنة اليف بداية االتصال يف الدول األعضاء حبلول 

ن صحتها ويف غضون ب ميف قاعدة بيانات االحتاد الدويل لالتصاالت حاملا يتحقق املكت البيانات الناجتة
 لقياسيةأرقامها ا، من أجل متكني املنظمات األخرى من وضع بلدانال جانبشهر من تقدميها من ثالثة أ

 دول األعضاء؛باالستناد إىل البيانات احلديثة املتلقاة من ال

تكنولوجيا  طورلتبأن ينشر سنويًا سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والرقم القياسي  4
يل يف ذلك التصنيفات والدراسات والرسوم البيانية واملؤشرات املرجعية والتحل املعلومات واالتصاالت، مبا

املتعمق ألفضل املمارسات الناجحة، للتعبري عن التقدم أو عدم التقدم يف النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات 
 واالتصاالت واستعماهلا والقدرة على حتمل تكاليفها؛

سّلة أسعار و بأن يضمن عدم حتديث الرقم القياسي لتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  5
ر، اللذين يصدران سنويًا حتديثًا بأثر رجعي أو تعديلهما بعد النش تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 ة؛نيوذلك ملساعدة واضعي القرارات ولضمان االتساق يف املقارنة بني بيانات السالسل الزم

قة باإلحصاءات املتعلوقواعد البيانات  واملرئية املتقدمة ستكمل األدوات التحليليةيضع و أن يب 6
ة بسلة أسعار سيما تلك املتعلق ، وإتاحتها لعامة اجلمهور، والاإللكرتوين لالحتادوقع امل يفواملؤشرات 

، مما يسمح علومات واالتصاالتتكنولوجيا امل طورتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والرقم القياسي لت
بإجراء مقارنات مع مرور الوقت، وكذلك سالسل تارخيية، عرب املناطق والبلدان، وحبسب مستويات 

 التنمية االجتماعية واالقتصادية؛

 وطين؛ جمموعة أدوات ملساعدة األعضاء يف وضع إطار إحصائيأن يضع ب 7
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ملعنية بقياس اسيما تلك املنخرطة يف الشراكة  ، واليتواصل مع املنظمات الدولية البارزة األخرى بأن 8
وشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة واللجان  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية

ا يف مجع اإلح ومراعاة أفضلاإلقليمية التابعة لألمم املتحدة،  ا ومنهجيا واملؤشرات  صاءاتممارسا
 ؛والتقارير واألدوات البيانية وحتليلها واستكماهلا وعرضها

ا البلدان،يعززبأن  9  ، ضمن والية االحتاد ومع إيالء االهتمام الواجب للخصائص اليت تتسم 
بيقات التطاملهارات يف ذلك مؤشرات  األنشطة املطلوبة لتحديد واعتماد مؤشرات جديدة مبا يف

ا املعلومات تكنولوجيأثر االتصاالت/بغرض قياس  وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، اإللكرتونية
 ؛الرقمي ، مبا يف ذلك مسامهتها يف تنمية االقتصادتنمية البلدانعلى واالتصاالت 

تكنولوجيا اخلاصة ب القابلة للمقارنة ؤشراتاملنهجيات و امليعزز اجلهود الرامية إىل تعميم بأن  10
فيما يتعلق سيما  الو بطريقة شفافة ويف الوقت املناسب، ، املتفق عليها دولياً و واالتصاالت املعلومات 

 ؛مع مراعاة السياقات الوطنية، باالستقصاءات اليت تتضمن بيانات من الدول األعضاء

ومتابعة املقارنة املرجعية، بشكل فوري، مبا يف ذلك من خالل التشاور مع  باستعراض ومراجعة 11
م إىل تقدمي مسامهات، والعمل على أن تعكس مؤشرات تكنولوجيا الدول  األعضاء واخلرباء ودعو

وسلة أسعار  (IDI) املعلومات واالتصاالت والرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التطور الفعلي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع مراعاة 
خمتلف مستويات التنمية والظروف الوطنية وكذلك اجتاهات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، تطبيقاً 

تمع املعلومات؛ لنتائج  القمة العاملية 

) تنفيذاً كامًال، بفريق من اخلرباء 2017 ،بوينس آيرس يف املراَجع( 8 تنفيذ القرارحيتفظ، سعياً لبأن  12
فريق اخلرباء املعين مبؤشرات ( معين مبؤشرات وإحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ا يفريق اخلرباء املعين باملؤشرات األسرية لتكنولوجو  (EGTI) االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 مؤشرات تطوير املشاركة الكاملة يفدول األعضاء لل يتسىن، كي )(EGH) املعلومات واالتصاالت

 لتطور الرقم القياسياالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك تلك الواردة يف 
ومراجعة ، (IPB) وسّلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (IDI) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ا بانتظام والقيام ا من أجل مجع الب ، عند اللزوم،منهجيا ا ومنهجيا يانات بتكييف تعاريفها ومؤشرا
 ؛) وهلذا القرار2017آيرس،  بوينس يف املراَجع( 8 وإجراء هذه املراجعة طبقاً للقرار ،اإلحصائية ومعاجلتها
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االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أن يواصل عقد الندوة العاملية ملؤشرات ب 13
وذلك مبشاركة مجيع الدول األعضاء، وأعضاء ، بشكل دوري (EGTI/EGH) اخلرباء فريق واجتماعات

القطاعات، واخلرباء املعنيني مبؤشرات وإحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وغريهم من املعنيني 
 الت وجمتمع املعلومات؛بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصا

تطوير املنهجيات ذات الصلة باملؤشرات وأساليب مجع املعلومات وحتسينها، من خالل  راقبةمب 14
ا إىل تقدمي مسامهات، وخصوصًا من خالل  ريق فأفرقة من بينها التشاور مع الدول األعضاء، ودعو

وفريق اخلرباء املعين مبؤشرات  (EGH) واالتصاالتاخلرباء املعين باملؤشرات األسرية لتكنولوجيا املعلومات 
والندوة العاملية ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا  (EGTI) االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 ، اليت يتوىل تنسيقها مكتب تنمية االتصاالت؛(WTIS) املعلومات واالتصاالت

لبيانات االنفتاح يف اإلجراءات املتبعة يف معاجلة ا، املوثوقية والشفافية و قدر اإلمكانبأن يضمن،  15
سيما جبعل منهجيات حساب الرقم  اليت تقدمها الدول األعضاء إىل قطاع تنمية االتصاالت، وال

 وسّلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (IDI) تالقياسي لتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاال
(IPB) القسم اإلحصائي للموقع اإللكرتوين لالحتاد جبميع لغات االحتاد الستمتاحة علناً يف وهياكلها  ،

مبا يف ذلك مجيع اخلوارزميات وصيغ احلسابات واألرقام القياسية الفرعية هلياكل الرقم القياسي ذي 
 الصلة، فضًال عن بيانات املصدر الواردة إىل االحتاد من الدول األعضاء؛

ت إقليمية وأحداثًا تدريبية للبلدان النامية من أجل رفع مستوى يعقد، بشكل دوري، حلقابأن  16
 مجع مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومعاجلتها؛ املعارف واملهارات يف

) والتأكيد على أمهية تنفيذ 2017بوينس آيرس،  يف املراَجع( 8 بأن يقدم الدعم الالزم لتنفيذ القرار 17
نب ازدواج العمل جت تمع املعلومات بالنسبة إىل هذه املؤشرات، واالستمرار يفنواتج القمة العاملية 

ال؛ هذا اإلحصائي يف  ا

لشراكات تقوية اعن طريق  ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/دور باالستفادة من  18
مي الذي تسهم اد الرقيف تطوير االقتصتسهم كأداة متكني   ،تنمية االتصاالت قطاع من خاللوالتعاون 

 منافعه بشكل كبري يف االقتصاد الكلي؛
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باستعراض عمل قطاع تنمية االتصاالت يف إعداد إحصائيات ومؤشرات تراعي إسهامات األعضاء  19
هامات منتظمة عضاء لتقدمي إس، ُيكلف املدير بتحديد النُـُهج احلالية لدى األوهلذه الغايةيف العملية، 

 فيما خيص إعداد اإلحصائيات واملؤشرات وحتليلها وطريقة عرضها؛ شواغلهمعن 

أن عمل تنفيذ هذا القرار، وخاصة بشالتقدم يف بشأن  جملس االحتادبأن يقدم تقريرًا سنويًا إىل  20
 (IDI) احلساب املتعلقة بالرقم القياسي لتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اهلياكل ومنهجيات استعراض

 ،(IPB) أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسّلة

 يكلف جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد

 مبراعاة نتائج تقرير قياس جمتمع املعلومات ملساعدة الدول األعضاء على سد الفجوة الرقمية،

 يكلف األمني العام

 ؛القرار يذ هذاتنف احملرز يف بتقدمي تقرير إىل مؤمتر املندوبني املفوضني القادم عن التقدم 1

املنظمات اليت تستفيد من االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعلى  مشاركة بتشجيع 2
كي تساهم يف   2030يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  الضالعة الدولية وجه اخلصوص املنظمات

ذا القرار وتشجيع عضويتها احملتملة يف  ؛االحتاد العمل املتعلق 

بدراسة املوارد البشرية واملالية الالزمة يف مجيع مكاتب االحتاد املطلوبة للقيام بأعمال االحتاد املتعلقة  3
لس بنتائج هذه الدراسة،  جبمع وإنتاج ونشر بيانات ومعلومات وإحصاءات وتقارير مفيدة، وإبالغ ا

 جملس االحتاديكلف 

املناسبة، حسب احلاجة، وعلى أساس نتائج التقرير السنوي املقدم من مدير مكتب  التوصيات بإعداد
"يكلف من  3 الفقرةو  "يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت" من 20 للفقرةتنمية االتصاالت وفقًا 

 القرار، اأعاله، فيما يتعلق بالتنفيذ اجلاري هلذ األمني العام"
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 يدعو الدول األعضاء

ا الوطنية ة يفإىل املشارك 1 تصاالت تكنولوجيا املعلومات وااليف جمال االتصاالت/ إرسال إحصاءا
 ؛جوة الرقميةالف وحتديد خصائصاملقارنات الدولية  ألغراض االحتاد إىل قطاع تنمية االتصاالت يف

إىل املشاركة بنشاط يف تنفيذ هذا القرار بتقدمي املعلومات املطلوبة عن النفاذ إىل  2
ا االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا  فها إىل والقدرة على حتمل تكاليومهارا

 تمن أجل وضع معايري قياسية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلوما االحتاد قطاع تنمية االتصاالت يف
 واالتصاالت.
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 )2018ديب،  يفاملراَجع ( 133القرار 

 في إدارة أسماء الميادين الدولية الطابع دور إدارات الدول األعضاء
 (المتعددة اللغات)

 )،2018ديب، لالتصاالت (الدويل لالحتاد إن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 احلسبان إذ يأخذ يف

قضايا السياسة العامة الدولية بشأن ) هلذا املؤمتر، 2018 ،ديب عني يف(املراجَ  102و 101 أحكام القرارين
 والعناوين، ذلك إدارة أمساء امليادين املتصلة باإلنرتنت وبإدارة موارد اإلنرتنت، مبا يف

 إذ يذكِّرو 

ا اجلمعية االحتاد  يف (ITU-T) بقطاع تقييس االتصاالتبالدور املنوط  أ )  مبوجب قرارات اعتمد
أمساء ميادين املستوى  )، بشأن2012ديب،  يفاملراَجع ( 47 العاملية لتقييس االتصاالت، من بينها القرار

 طابع؛أمساء امليادين الدولية البشأن  )،2012ديب،  يفاملراَجع ( 48 طري، والقراراألعلى للرمز القُ 

 يعالرف لالجتماع، بشأن الوثيقة اخلتامية (UNGA) للجمعية العامة لألمم املتحدة 70/125بالقرار  )ب
 ؛املعلومات تمع العاملية القمة نتائج لتنفيذ العام االستعراض بشأن العامة للجمعية املستوى

 املستدامة التنمية خطة :عاملنا حتويل بشأن املتحدة، لألمم العامة لجمعيةل 70/1 رارالقب )ج
 ؛2030 لعام

تمع املعلوماتب ) د املعلومات،  بشأن جمتمعبرنامج عمل تونس  يف (WSIS) التزام القمة العاملية 
االت مثل أمساء امليادين وعناو  بالعمل على تعزيز عملية إدخال التعددية اللغوية يف ين الربيد عدد من ا

 الرئيسية؛ والبحث عن الكلمات واإلنرتنت اإللكرتوين

، لزيادة (DNS) الرئيسية ألنظمة أمساء امليادين للمخدماتباحلاجة إىل تعزيز التوسع اإلقليمي  ) ه
 صالبة تلك األنظمة وتعزيز استعمال أمساء امليادين الدولية الطابع من أجل التغلب على احلواجز اللغوية؛
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 جمموعاتتخدام اس مبجال اعتماد التوصيات اخلاصة قييس، يفبنجاح األنشطة املاضية لقطاع الت ) و
وف لتلكس (شفرة احلروف اخلماسية) ولنقل املعطيات (شفرة احلر إىل ابالنسبة  احلروف غري الالتينية

واإلقليمي  لتلكس الوطينإىل احروف غري التينية بالنسبة  جمموعاتمسح باستخدام  السباعية)، مما
 ،والدويل املستوى العاملي واإلقليمي وكذلك نقل املعطيات على

 وإذ يدرك

 التقدم املستمر حنو التكامل بني االتصاالت واإلنرتنت؛ أ ) 

صفحها ت وأقراءة النصوص  أن مستعملي اإلنرتنت جيدون بشكل عام سهولة ويسرًا أكرب يف ب)
م، وأن زيادة عددهم بالشكل املتوخى ال اء (نظام أمسبإتاحة اإلنرتنت  ميكن أن تتم إال بلغا

مع مراعاة التقدم الذي أحرز مؤخراً  الالتينية احلروفترتكز على  أيضًا بلغات ال) (DNS) امليادين
 ؛الصدد هذا يف

، أن )2006 يا،مؤمتر املندوبني املفوضني (أنطالوقرارات  أنه ينبغي، استناداً إىل نتائج القمة العاملية ج)
بالعمل الفّعال من أجل إضفاء طابع التعددية اللغوية على اإلنرتنت، كجزء من مستمر يكون مثة التزام 

شمل احلكومات مما ي وتعدد أصحاب املصلحة العملية اليت تتسم بالتعددية والشفافية والدميقراطية،
 القرار؛ تنفيذ هذا ، كل حبسب دوره يفاآلخرين ومجيع أصحاب املصلحة

التقدم الذي أحرزه أصحاب املصلحة كافة خاصة من خالل املنظمات والكيانات ذات الصلة  ) د
 ؛(IDN) الطابع الدولية امليادين استحداث أمساء يف

 جمموعات استخدام وفوائد (IDN) الطابع الدولية امليادين أمساء أحكام يف احملرز الكبري التقدم ) ه
 اإلنرتنت؛ شبكة على املتاحة الالتينية غري احلروف

سه بوجود واالعرتاف يف الوقت نف اإلنرتنت، شبكة على اللغات تعدد توفري يف احملرز التقدم ) و
 صعوبات يف بعض الربجميات النصية لتنفيذ املتطلبات املناسبة واخلاصة باللغات، مبا يف ذلك البدائل؛

ة من حيث الشكل مأخوذة من احلاجة إىل  ز ) التصدي للتحديات املرتبطة باستخدام مسات متشا
 لغات خمتلفة أو جمموعات من السمات،
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 وإذ يؤكد

ة عن االحتياجات اللغوية املتنوعة واملتزايد التعبري حقق تقدمًا يف اء املياديننظام أمسأن  أ ) 
 إىل حتقيق املزيد؛ ، مع إدراك أن احلاجة مازالت قائمةاملستعملني جلميع

 (ICT) وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يادين الدولية الطابعاملأمساء أن من الواجب أن تكون  )ب
بلد  متناول مجيع املواطنني بغض النظر عن نوع اجلنس أو العنصر أو الدين أو بوجه أعم يفواإلنرتنت 
 اللغة؛ اإلقامة أو

البلدان  العامل على حساب حتايب أي بلد أو منطقة يف أالأن أمساء ميادين اإلنرتنت ينبغي  )ج
 العاملي؛ أن تأخذ بعني االعتبار تنوع اللغات على الصعيد وينبغي ،واملناطق األخرى

م يف يفاالحتاد دور  )د   ؛أمساء العناوين مساعدة األعضاء على تعزيز استعمال لغا

موعات اللغوية ةاحلاجة املاسة، على أساس نتائج القمة العاملي ) ه  يلي: ، للقيام مباوحاجة ا

االت تشمل أمساء امليادين وعناو  عملية إدخال التعددية اللغوية يف تعزيزمواصلة  • ين عدد من ا
 الرئيسية؛ الربيد اإللكرتوين والبحث عن الكلمات

ا أن تسمح بالتعددية اللغوية يف تنفيذباالستمرار  • احملتوى على  ويف نأمساء العناوي برامج من شأ
 للغويةا شبكة اإلنرتنت، واستعمال مناذج خمتلفة للربجميات من أجل التصدي للفجوة الرقمية

 بازغ؛ال ديداجلتمع ا مشاركة اجلميع يف إمكانية وضمان

تقنية وتعزيز وضع املعايري ال التعاون بني اهليئات ذات الصلة من أجل التوسع يف توطيدمواصلة  •
 العاملي، انتشارها على الصعيد

 وإذ يعرتف

ا فيمااالحتاد  بالدور احلايل للدول األعضاء يف أ )  موارد األرقام ة وإدار يتعلق بتخصيص  وسياد
 ؛ITU-T E.164 التوصية حسبما جاء يف لديها القطرية

واحللول  لطابعا يتعلق بامللكية الفكرية وتوزيع أمساء امليادين الدولية هناك عدداً من التحديات فيمابأن  )ب
 تقّصيها؛ املالئمة اليت ينبغي
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يتعلق بتسوية املنازعات بشأن  فيما (WIPO) الدور الذي تؤديه املنظمة العاملية للملكية الفكريةب ج)
 امليادين؛ أمساء

يتعلق بتعزيز التنوع  افيم(اليونسكو)  األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافةمنظمة الدور الذي تؤديه ب د )
 احمللي؛ الثقايف واهلوية الثقافية والتنوع اللغوي واحملتوى

الدويل لالتصاالت حيظى بتعاون وثيق مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية ومنظمة االحتاد أن ب ) ه
 السواء؛ علىاليونسكو 

تمعاحلكومات و به  تقومبالدور الذي  ) و اً يف وأصحاب املصلحة اآلخرون للمضي قدم ةالتقني اتا
 ؛الدولية الطابع ذلك إدخال أمساء امليادين يف إدخال التعددية اللغوية مبا

إضافية من  جمموعات لتشملأن احملافظة على قابلية التشغيل البيين عاملياً مع توسع أمساء امليادين  ) ز
 األمهية، حروف غري التينية أمر بالغ

 يقرر
املختصة املشاركة  1استكشاف سبل ووسائل حتقيق مزيد من التعاون والتنسيق بني االحتاد واملنظمات

عمل تونس بشأن  ، طبقًا لربنامجتطوير شبكات بروتوكول اإلنرتنت وشبكة اإلنرتنت املستقبلية يف
الل اتفاقات من خ سياق االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الناشئةجمتمع املعلومات، يف 

شاركة من والتشجيع على زيادة م إدارة اإلنرتنت تعاون، حسب االقتضاء، سعياً لزيادة دور االحتاد يف
ية وتعزيز التوصيل العاملي دف حتقيق أكرب قدر من املنفعة للمجتمعالدول األعضاء يف إدارة اإلنرتنت 

 ،الدولية امليسورة التكلفة

 يكلف األمني العام ومديري املكاتب
 مجيع املناقشات واملبادرات واألنشطة الدولية بشأن توزيع إدارة أمساء امليادين يف الفعالةباملشاركة  1

فكرية ة للملكية الذلك املنظمة العاملي الدولية الطابع على اإلنرتنت بالتعاون مع املنظمات املعنية، مبا يف
 اليونسكو؛ ومنظمة

  
_______________ 

وفريق  (RIR)اإلنرتنت اإلقليمية مكاتب تسجيل و  (ICANN) ا فيها مؤسسة اإلنرتنت لتخصيص األمساء واألرقاممب 1
احلصر،  ، على سبيل املثال ال(W3C)واحتاد الشبكة العاملية  (ISOC) ومجعية اإلنرتنت (IETF) مهام هندسة اإلنرتنت

 .وعلى أساس املعاملة باملثل
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لالحتاد يلزم من إجراءات لضمان احلفاظ الكامل على سيادة الدول األعضاء  باختاذ كل ما 2
 ، أيًا كانت التطبيقاتITU-T E.164 تنص عليه التوصية يتعلق خبطط الرتقيم، وفقًا ملا فيما

 ؛فيها املستخدمة

 ذات الصلةات واملنظماالحتاد تنسيق بني استكشاف سبل ووسائل حتقيق مزيد من التعاون والب 3
 ؛شبكات بروتوكول اإلنرتنتنشر  املشاركة يف

وتوزيعها ع الطاب أمساء امليادين الدولية، حسب االقتضاء، على تطوير االحتادبتشجيع أعضاء  4
م اخلاصة مستخدمني   م؛ احلروف اخلاصة جمموعاتبلغا

حتقيق التزامات خطة عمل جنيف وبرنامج عمل تونس بشأن جمتمع  بدعم الدول األعضاء يف 5
 ؛الطابع الدولية بأمساء امليادينيتعلق  املعلومات فيما

 بالقيام، حسب االقتضاء، بتقدمي مقرتحات من أجل حتقيق أهداف هذا القرار؛ 6

نفيذ خط باعتبارمها جهة تسهيل لت ،سكواليونبإحاطة املنظمة العاملية للملكية الفكرية ومنظمة  7
تمع املعلومات، 8العمل جيم ذا القرار للقمة العاملية  للدول  لبالغاعلى االنشغال  ، مع التأكيدعلماً 
املتعددة اللغات أمساء امليادين الدولية الطابع بشأن  ،2وبالذات الدول النامية ،االحتاد األعضاء يف

، لضمان حتقيق استخدام اإلنرتنت وانطالقها دون هذا الصدد يفالحتاد اوإحلاحها على طلب مساعدة 
 ؛لإلنرتنت مث زيادة االستخدام الدويل ومن حواجز لغوية

 ،املوضوع بشأن األنشطة واإلجنازات املتحققة بشأن هذاجملس االحتاد بتقدمي تقرير سنوي إىل  8

 جملس االحتاديكلف 

يلزم من  اذ ماواخت القرار هذا يتعلق بتنفيذ ومديري املكاتب فيماأنشطة األمني العام  بأن ينظر يف
 االقتضاء، إجراءات، حسب

  
_______________ 

ا والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا تشمل أقل البلدان منواً  2
 مبرحلة انتقالية.
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 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

ر وتوزيع أمساء تطوياملزيد من مجيع املناقشات واملبادرات الدولية بشأن  إىل املشاركة الفعالة يف 1
موعات اللغوية ذات الصلة، وتق دعم ذلك امليادين الدولية الطابع لإلنرتنت، مبا يف دمي مبادرات ا

 القرار؛ تنفيذ هذا للمساعدة يفاالحتاد  يف إىل قطاع تقييس االتصاالت مسامهات

لى عإعداد وتنفيذ أمساء ميادين دولية الطابع  العاملة يفإىل حث مجيع الكيانات ذات الصلة  2
ال هذا بأنشطتها يف التعجيل  ؛ا

القبول  عكيفية تشجيتشجيع الدول األعضاء مبا يف ذلك أعضاء القطاعات على النظر يف  إىل  3
مساء امليادين أ، والتعاون والتنسيق يف متكني استخدام الطابع الدوليةامليادين العاملي فيما يتعلق بأمساء 

 يف اإلنرتنت.الطابع الدولية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



253 Res. 135  

 

 )2018ديب،  يفاملراَجع ( 135القرار 

 /المستدامة لالتصاالتالدائمة و  تنميةال الدولي لالتصاالت في االتحاددور 
وتقديم المساعدة التقنية والمشورة للبلدان  واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات

 واألقاليمية ذات الصلةوتنفيذ المشاريع الوطنية واإلقليمية  1النامية

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت (لالحتاد إن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يذكِّر

 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني؛2014بوسان،  يفاملراَجع ( 135 بالقرار ) أ 

ة خلاصمساعدة البلدان ذات االحتياجات ا ، بشأنملؤمترهلذا ا )2018، ديب يفاملراَجع ( 34 القرارب ب)
 فيها؛ ودعمها إلعادة بناء قطاع االتصاالت

 17 القرار ، وخاصةً (WTDC) بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )ج
حول التنفيذ على األصعدة الوطنية  بوينس آيرسوخطة عمل ) 2017 بوينس آيرس، يفاملراَجع (

اواإلقليمية واألقاليمية والعاملية للمبادرات  املراَجع ( 32والقرار  2املناطق الست اليت اعتمد
املراَجع ( 34 ) حول التعاون الدويل واإلقليمي بشأن املبادرات اإلقليمية والقرار2010 آباد، حيدر يف
التأهب  يف (ICT) ت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتدور االتصاال) حول 2017بوينس آيرس،  يف

حاالت  اثة يفعمليات اإلغ ختفيف آثارها ويف للكوارث واإلنذار املبكر حبدوثها وعمليات اإلنقاذ ويف
تنمية االتصاالت العاملي لاملؤمتر  النواتج اليت اعتمدها من ترتيبات يفورد  وما الكوارث والتصدي هلا،

ذه 2017 لعام   ؛القرارات وعالقتها 
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.

 واألمريكتان والدول العربية وآسيا واحمليط اهلادئ وكومنولث الدول املستقلة وأوروبا.إفريقيا  2
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 املستدامة التنمية خطة :عاملنا حتويل" بشأن ،(UNGA) املتحدة لألمم العامة لجمعيةل 70/1 رارقبال د )
 "،2030 لعام

 كذلك  إذ يذكِّرو 

تمع املعلومات  ) أ  مرحلتيها بشأن النفاذ غري التمييزي، وعلى  يف (WSIS)بقرارات القمة العاملية 
من برنامج عمل تونس بشأن جمتمع  107و 90 من التزام تونس والفقرتني 19و 18و 15 األخص الفقرات

 املعلومات؛

 املستوى عالرفي لالجتماع اخلتامية الوثيقة بشأنللجمعية العامة لألمم املتحدة،  70/125 رارقبال ب)
 ،املعلومات تمع العاملية القمة نتائج لتنفيذ العام االستعراض بشأن لألمم املتحدة العامة للجمعية

 اعتباره وإذ يضع يف

متناول البشرية  اليت تقضي جبعل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يفأهداف التنمية  أ ) 
 النامية؛ مجعاء وخاصة شعوب البلدان

أمهية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ودوام واستدامة بناها التحتية لتحقيق التقدم  ب)
 االقتصادي واالجتماعي والثقايف، خاصًة يف البلدان النامية؛ الصعيدعلى 

 ه؛أعال لقرارات املذكورةتنفيذ ا الدويل لالتصاالت يف االحتاداليت اكتسبها واملرتاكمة اخلربة املتقدمة  )ج

ا إىل  ) د برنامج عمل  يف 6وجيم 5وجيم 2جيم خطوط العملإىل بالنسبة  االحتاداملهام اليت ُعهد 
جيا خطوط العمل األخرى املستندة إىل توفر االتصاالت/تكنولو  نفيذيف ت، ومشاركته املطلوبة تونس

تنفيذ  ة يفاملتحدة الشريك، باالتفاق مع وكاالت األمم وتطورها الدائم واملستدام املعلومات واالتصاالت
 هذه؛ خطوط العمل

التنمية،  جراءاتإشراكاته لتنفيذ الكثري من  استمرار النجاح الذي حققه قطاع تنمية االتصاالت يف ) ه
 النامية؛ البلدان العديد من ذلك تطوير شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مبا يف

 املقرتحة؛ املوارد على الوجه األمثل لتحقيق األهدافاستخدام وضرورة  بوينس آيرسخطة عمل  ) و
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تعزيز وظيفة بشأن ، هلذا املؤمتر )2018 ديب، يفاملراَجع ( 157 اإلجراءات املتخذة لتنفيذ القرار ) ز
 ؛لالتصاالت الدويل االحتاد يفومراقبتها تنفيذ املشاريع 

 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن تعزيز )2017 بوينس آيرس، املراَجع يف( 59 القرار )ح
 ذات ملسائلا الدويل لالتصاالت بشأنلالحتاد القطاعات الثالثة  بني فيما والتعاون التنسيق
 املشرتك؛ االهتمام

تكاليف إىل املستدام وامليسور الالدائم و يتيح النفاذ أنظمة االتصاالت  أن التقدم التكنولوجي يف )ط
خدمات  ، من خالل توفريوكذلك تنمية االقتصاد، مبا يف ذلك االقتصاد الرقمي املعلومات واملعارف

البلدان ميكِّن ا مماتصاالت عالية التوصيلية (النطاق العريض) وتغطية واسعة (تغطية إقليمية أو عاملية) 
 ميكن التعويل عليها؛و سريعة و من إقامة توصيلها بصورة مباشرة 

الية ععريضة النطاق توفر بدورها حلول االتصاالت  والراديويةالساتلية  االتصاالت أن خدمات )ي
ة والنائية على السواء، املناطق احلضرية والريفي سريعة واملوثوقة والفّعالة من حيث التكلفة يفوالالتوصيلية 

ساسية للنمو أالتكنولوجيات وُيستفاد منها كقاطرة  وهي تكمل بكفاءة األلياف البصرية وغريها من
 البلدان واألقاليم؛ االقتصادي واالجتماعي يف

سيتطلب تعاونًا وشراكة على حنو  2030أن دور االحتاد يف حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام  )ك
تقدمي من أجل  (SDG) أهداف التنمية املستدامة يفأوسع مع القطاعات الرئيسية األخرى املشمولة 

 واملشورة بشأن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛املساعدة التقنية 

ية إجراء الدراسات املختلفة يعترب مناسباً بغ االحتادأن تعميق التعاون والعمل املرتابط بني قطاعات  )ل
ذلك بناء القدرات، لتحسني توفري املشورة واملساعدة التقنية للبلدان النامية بشأن  واألنشطة، مبا يف

 ؛واألقاليمية ام األمثل للموارد وتنفيذ املشاريع الوطنية واإلقليميةاالستخد

تمع املعلومات مع أهداف التنمية املستدامة، )م   مواءمة نتائج القمة العاملية 
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 وإذ يدرك

 ؛أن التقدم التقين ألنظمة االتصاالت يؤثر على اخلطط اإلمنائية للبلدان ) أ 

يما فيما يتعلق املتزايد، ال سالتقين التطور  االتصاالت ينبغي أن يسّهلأن التقدم التقين ألنظمة  ب)
 جبوانب التوافق العكسي لضمان استدامة البىن التحتية ودوامها، خاصًة يف البلدان النامية؛

أن التكنولوجيات اجلديدة لالتصاالت جيب أن تتعايش مع التكنولوجيات القائمة املستخدمة يف  )ج
 حلالية لضمان دوامها واستدامتها؛البىن التحتية ا

النفع على يعود ببأنه ميكن لتسخري إمكانات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن  د )
بعة يساعد يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة الس األوضاع االجتماعية واالقتصادية ألي بلد ناٍم وأن

 لعامة لألمم املتحدة وأن يساهم يف تنمية االقتصاد الرقمي،للجمعية ا 70/1اليت اعُتمدت يف القرار عشر 

 يقرر

 يلي: ينبغي أن يقوم مبا االحتادأن  1

مواصلة تنسيق اجلهود من أجل حتقيق اتساق االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ‘1’
لتدابري املالئمة ا مجيع أحناء العامل، من أجل بناء جمتمع املعلومات، واختاذ وتنميتها وتعزيزها يف

 بيئة تنمية البنية التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات لكي يتكيف مع االجتاهات يف
 واالتصاالت؛

 دف (IPDC) اليونسكو إلحياء الربنامج الدويل لتنمية االتصاالتمع منظمة االتصال  البقاء على ‘2’
رنامج التعاون مع بو  ،س واخلاص بالتعليمبرنامج عمل تون يف 7تنفيذ خط العمل جيم االستمرار يف
 ؛(UNDP) اإلمنائي األمم املتحدة

 بينها، نم خالل عدة أمور من املعلومات اجلامع، تطور جمتمع يف اختصاصه، جماالت يف املسامهة، ‘3’
 واملساواة، والتعليم التعبري، حرية مثل مبادئ أساس على العامل أحناء مجيع يف املعرفة جمتمعات إنشاء
دف ضمان النفاذ املنصف إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  اجلودة العايل للجميع، 

 ايف؛الثق والرتاث والثقايف اللغوي التنوع واحرتام واملعارف، واملعلومات واالتصاالت،
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املعلومات ا تكنولوجي/تسهيل حتقيق تطور تكنولوجي مستدام ومتناسق يف جمال االتصاالت ‘4’
ت، واملرافق واخلدمات والتطبيقات ذات الصلة، استنادًا إىل توصيات قطاع تقييس االتصاالو 

، من أجل تلبية توقعات الدول (ITU-R) وقطاع االتصاالت الراديوية (ITU-T) االتصاالت
 األعضاء، لضمان استدامة البىن التحتية ودوامها؛

لتنمية فيذه بشأن حتقيق أهداف ااملسامهة، يف جماالت اختصاصه، يف حتديد دور االحتاد وتن ‘5’
وتنمية االقتصاد الرقمي، وذلك بتقدمي املساعدة التقنية واملشورة بشأن املستدامة السبعة عشر 

تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، لالستفادة من اإلمكانات والفرص اليت 
 تتيحها التكنولوجيات اجلديدة والناشئة؛

تحتية، البلدان النامية، فيما يتعلق خبطط تنمية بناها ال البلدان اليت تطلب الدعم، خاصةً مساعدة  ‘6’
 التكنولوجي، وفقاً لوضعها الفعلي وخصوصيات تنميتها؛ مع مراعاة خطط انتقاهلا

 لى البيئة؛عتأثري تشجيع التعاون فيما خيص االنتقال إىل التكنولوجيات اجلديدة مع أقل  ‘7’

 ى مكتب تنمية االتصاالت:أنه جيب عل 2

املواضيع ذات األمهية  توفري اخلرباء التقنيني ذوي الكفاءات العالية لتقدمي املشورة يف أن يستمر يف ‘1’
للبلدان النامية فرادى وجمموعات، وتوفري احلد األدىن من هؤالء اخلرباء عرب توظيفهم أو التعاقد 

 للحاجة؛ معهم لفرتات قصرية وفقاً 

منظومة األمم املتحدة أو برنامج األمم  صل تعاونه مع مصادر التمويل، سواء كانت يفأن يوا ‘2’
املتحدة اإلمنائي أو أي ترتيبات متويل أخرى، وأن يكثر من الشراكات مع الدول األعضاء وأعضاء 
 ذالقطاعات واملؤسسات املالية واملنظمات الدولية واإلقليمية، من أجل متويل األنشطة اخلاصة بتنفي

 القرار؛ هذا

أن يواصل برناجمه الطوعي اخلاص بالتعاون التقين، واملبين على مسامهات مالية أو خدمات خرباء  ‘3’
دف تلبية طلبات البلدان النامية يف جمال  أو أي شكل من أشكال املساعدة 

 وجه؛ االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على أفضل
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 ،أعاله، خطط التوصيلية الوطنية أو اإلقليمية السابقة املذكورة عند القيام باألعمال يراعيأن  ‘4’
 دعم نتائجوبأن تاجلوانب ذات األولوية من هذه اخلطط،  بتفعيلاملنفذة  حبيث تسمح األعمال

ا يف  األهداف الوطنية واإلقليمية فضًال عن أهداف إجنازاجلوانب األساسية  األعمال املضطلع 
دها حال عدم وجو  وضع هذه اخلطط يف وجيوز أن تقوم املشاريع كذلك بالنظر يف ؛حتاداال

 ؛اإلدارات لدى

دراسات  من أجل إجراءلالحتاد أن يعزز ويسهل تنفيذ إجراءات تعاونية مع القطاعات املختلفة  ‘5’
 وأنشطة مرتابطة تكمل استخدام تكنولوجيات وأنظمة االتصاالت وذلك لتحقيق االستخدام

ا، وحتسني النفاذ إىل أنظمة  األمثل للموارد، مبا يف ذلك املوارد املدارية وموارد الطيف املرتبطة 
وشبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتسني توصيليتها لتلبية احتياجات 

 البلدان النامية؛ االتصاالت يف

لقدرات حبيث إلنشاء وبناء الالحتاد ت املختلفة أن يعزز األنشطة التعاونية بالتنسيق مع القطاعا ‘6’
ذلك  يتوفر ويتعمق النفاذ الشامل إىل املعارف بشأن االستخدام األمثل ملوارد االتصاالت، مبا يف

ا، ويزداد النفاذ إىل ما هو مدرج يف خطط وطنية مشاريع و  املوارد املدارية وموارد الطيف املرتبطة 
وشبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتزداد  وإقليمية لالتصاالت من أنظمة

 ؛توصيليتها

أن يعمل على إذكاء الوعي لدى مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، عند النظر يف خطط التنمية  ‘7’
م، بشأن قضايا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتعلقة حبماية البيئة من أجل رفاه  اخلاصة 

 ضمان ازدهار اقتصادات الدول األعضاء؛السكان، وذلك ل

لى تلبية ع مع أصحاب املصلحة املعنيني للمساعدة الوطين واإلقليمي والدويلأن يشجع احلوار  ‘8’
فضًال عن  ،اجلديدةالتكنولوجيات ب وإذكاء الوعيتوقعات الفئات االجتماعية األكثر حرماناً، 

 ،املستدامة أهداف التنمية حتقيقفعالية نشأة اقتصادات وطنية ميكن أن تضمن 
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يدعو املنظمات والوكاالت املالية اإلقليمية والدولية ومورّدي املعدات واملشغلني ومجيع الشركاء 
 احملتملني

يا إمكانية توفري التمويل الكامل أو اجلزئي لتنفيذ برامج التعاون لتنمية االتصاالت/تكنولوج إىل النظر يف
 17 القرارو  رسبوينس آيخطة عمل  ذلك املبادرات املعتمدة إقليمياً مبوجب يف املعلومات واالتصاالت مبا

 ،للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )2017بوينس آيرس،  يفاملراَجع (

 ، بالتعاون الوثيق مع مديري املكاتب الثالثةيكلف األمني العام

توصيات  تقريراً تفصيلياً عن نتائج تنفيذ هذا القرار متضمناً أي االحتادلس جمبأن يقدم كل عام إىل  1
 ؛القرار لزيادة فعالية هذا قد يراها األمني العام ضرورية

بأن يعمل على نشر املعلومات وأفضل املمارسات لضمان حتقيق حتول رقمي يعود بالفائدة على  2
 البيئة؛املواطنني واحلكومات، خاصًة يف البلدان النامية، وحيمي 

امة اليت تشارك أهداف التنمية املستد يفبأن يشجع الكيانات التابعة للقطاعات الرئيسية املشمولة  3
على املشاركة يف املشاريع والربامج وأن تنضم إىل  2030حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام  يفبنشاط 

 عضوية االحتاد،

 جملس االحتاديدعو 

 ر بأفضلتنفيذ هذا القرا اخلطوات الالزمة لإلسراع يف مجيعواختاذ إىل استعراض النتائج احملققة 
 .ممكنة طريقة
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 )2018ديب،  يفاملراَجع ( 136 القرار

انية المساعدات اإلنسفي  استخدام االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
بما في ذلك  ،واإلدارة الخاصة بحاالت الطوارئ والكوارث عمليات الرصد فيو 

من أجل اإلنذار المبكر بها والوقاية منها والتخفيف من  ،الطوارئ المتعلقة بالصحة
 آثارها واإلغاثة

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت (لالحتاد إن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يذكِّر

، بشأن دور ملؤمتر املندوبني املفوضني) 2014بوسان،  يفملراَجع ا( 182 بالقرار )أ  
 البيئة؛ يتعلق بتغري املناخ ومحاية فيما (ICT) االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 بشأن ،(WTDC) االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر) 2017 آيرس، بوينس يفاملراَجع ( 34 بالقرار )ب
 ويف دوثهاحب املبكر واإلنذار للكوارث التأهب يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت دور

 آثارها؛ من والتخفيف واإلغاثة اإلنقاذ عمليات

بشأن ، (WTDC)) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 2017بوينس آيرس،  يفاملراَجع ( 66بالقرار  )ج
 املناخ؛ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري

عاون بشأن تعزيز الت ،العاملي لتنمية االتصاالت للمؤمتر) 2017بوينس آيرس،  يفاملراَجع ( 48 بالقرار ) د
 االتصاالت؛ بني هيئات تنظيم

بشأن احلماية املدنية  ،(WRC) العاملي لالتصاالت الراديوية للمؤمتر (Rev.WRC-15) 646 بالقرار ) ه
 الكوارث؛ حاالت واإلغاثة يف

 االتصاالت جوانببشأن للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية،  (Rev.WRC-15) 647بالقرار  ) و
 الكوارثب والتنبؤ املبكر اإلنذار الطيف ألغراض إدارة بشأن توجيهية مبادئ ذلك يف مبا الراديوية،

 والكوارث؛ الطوارئ حباالت الصلة ذات اإلغاثة آثارها وعمليات من والتخفيف واستشعارها
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التصاالت ا تطبيقات أمهية بشأن الراديوية، لالتصاالت العاملي للمؤمتر (Rev.WRC-12) 673 بالقرار ) ز
 األرض؛ رصدالراديوية ل

 بشأن سالمة احلياة البشرية وأولوية االتصاالت؛ ،من لوائح االتصاالت الدولية 5باملادة  )ح

ت الطوارئ اليت حاال املعلومات واالتصاالت يفبآليات التنسيق اخلاصة باالتصاالت/تكنولوجيا  )ط
 ،(OCHA) اإلنسانية وضعها مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون

 وإذ يدرك

حتتية  ةبني إىل احلاجةالعامل مؤخرًا تدل بوضوح على  األحداث املأساوية اليت وقعت يفأن  ) أ 
وإىل توافر ونشر املعلومات ملساعدة الوكاالت املسؤولة عن سالمة  قادرة على الصمودلالتصاالت 

 الكوارث؛ حاالت اجلمهور والصحة واإلغاثة يف

على استعمال تكنولوجيا املعلومات  1أنه ستكون هناك حاجة مستمرة ملساعدة البلدان النامية )ب
إىل  الوقت املناسب يفتدفق املعلومات ضمان واالتصاالت من أجل احلفاظ على األرواح عن طريق 
 اإلنقاذ ياتعمل يفالصناعة املشاركة ومؤسسات الوكاالت احلكومية واملستهلكني واملنظمات اإلنسانية 

 ؛وتوفري املساعدة الطبية للمتأثرين حباالت الطوارئ املتعلقة بالصحةاملتعلقة بالكوارث والتعايف 

قيق احمللية وذلك لضمان حت باللغاتأيضًا  ومتاحةاملتناول  أنه يلزم أن تكون املعلومات يف )ج
 أثر؛ أقصى

يئة بيئة متكينية لالستفادة من استعمال تكنولوجيا املعلومات  ) د أنه يتعني على واضعي السياسات 
 مبا يف ذلك حاالت الطوارئ واالتصاالت لتلبية االحتياجات من حيث البنية التحتية واملعلومات يف

 ،بالصحةالطوارئ املتعلقة 

  
_______________ 

ا متر اليت والبلدان الساحلية غري النامية والبلدان النامية الصغرية اجلزرية والدول منواً  البلدان أقل تشمل 1  اقتصادا
 .انتقالية مبرحلة
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 اعتباره إذ يأخذ يف

، من اإلغاثة جمال الكوارث الطبيعية بشأن التعاون الدويل املتعلق باملساعدة اإلنسانية يف 60/125 القرار
 ،2006 مارس يف (UNGA) إىل التنمية الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة

 وإذ يالحظ

تمع املعلومات 51 الفقرة أ )   (WSIS) من إعالن مبادئ جنيف الذي اعتمدته القمة العاملية 
 الكوارث؛ الوقاية من يتعلق باستخدام تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف فيما

من خطة عمل جنيف بشأن البيئة اإللكرتونية اليت تدعو إىل إقامة أنظمة رصد  ج) 20 الفقرة ب)
ا املعلومات واالتصاالت للتنبؤ بالكوارث الطبيعية والكوارث من صنع اإلنسان ورصد تستعمل تكنولوجي
 الصغرية؛ البلدان النامية وأقل البلدان منواً وبلدان االقتصادات آثارها، خاصة يف

تمع املعلومات، بشأن ختفيف آثار  30 الفقرة ج) من التزام تونس الذي اعتمدته القمة العاملية 
 الكوارث؛

تمع  91 الفقرة )د  من برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات الذي اعتمدته القمة العاملية 
 ؛الكوارث املعلومات، بشأن ختفيف آثار

لالحتاد  االتصاالت وتقييس (ITU-R)الراديوية  االتصاالت قطاعي دراسات جلان أعمال ) ه
(ITU-T)، الساتلية لراديويةا االتصاالت أنظمة بشأن التقنية املعلومات توفر اليت التوصيات اعتمادها لدى 
 املتصلة هلامةا التوصيات فيها مبا التصدي للكوارث، إدارة يف ودورها السلكية والشبكات واألرضية
 الكوارث؛ وقت الساتلية الشبكات باستخدام

 املتعلقة التوصيات واعتماد وضع بشأنلالحتاد  االتصاالت تقييس قطاع دراسات جلان أعمال ) و
أنظمة  استعمال يف النظر ذلك يف مبا الطوارئ، اتصاالت وخدمات الطوارئ اتصاالت بأولوية/أفضلية
 2 الدراسات نةجل ا تضطلع اليت األنشطةإضافًة إىل  ،الطوارئ وقت والالسلكية األرضية االتصاالت

 تكنولوجيا/االتصاالت استعمال بشأن 5/2 مسألتها إطار يف (ITU-D) االتصاالت تنمية لقطاع
ا؛ الكوارث خماطر من احلد أجل من واالتصاالت املعلومات  وإدار
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إقامة ُبىن حتتية قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع املستدام الشامل للجميع، ( 9 اهلدف ) ز
لى عجْعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة ( 11 واهلدف )وتشجيع االبتكار
ا )الصمود ومستدامة  اجلمعية العامة لألمم املتحدة، من أهداف التنمية املستدامة اليت اعتمد

 اعتباره وإذ يضع يف

 الزالزلو  التسونامي احلصر ال املثال سبيل على ذلك يف مبا الكوارث إليه تؤدي الذي الدمار ) أ 
 جراء من مفرط بشكل تتضرر قد اليت النامية البلدان يف سيما ال العامل، أحناء خمتلف يف والعواصف

اإلنذار املبكر  ضوعمو  بشأن املعلومات من األكرب املستفيد فهي وبالتايل التحتية البنية يف النقص
 اإلغاثة؛ وجهود آثارها من والتخفيف هامن الوقايةبالكوارث و 

، مبا لطوارئا حاالت مراحل جلميع للتصدي األمهيةبالغة  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أن )ب
 ،تشمل وارئالط االتحب املرتبطة الطوارئ اتصاالت جوانب أنيف ذلك الطوارئ املتعلقة بالصحة، و

 على األفراد بقاءإل املعلومات تدفق وإتاحة حبدوثها واإلنذار واستشعارها بالكوارث التنبؤ ،أمور مجلة يف
 األرواح؛ على للحفاظ يتخذوها أن ميكن اليت باإلجراءات علم

 على كيزللرت  مصممة االتصاالت تنمية قطاعل املتنقلة االتصاالت بفضل التمكني مبادرة أن )ج
تمعات تمكنيل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استعمال  ؛والسكان احمللية ا

 الكوارثب املبكر اإلنذار يف مهماً  دوراً  تؤدي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت أن ) د
ا و  وتسهل  ؛والتعايف اإلغاثة وجهود آثارها من والتخفيف منها الوقايةاإلنذار املبكر 

مة ومنظمات وضع املعايري األخرى اليت تتعامل مع أنظ االحتادالتعاون املستمر بني جلان دراسات  ) ه
 ؛الطوارئ حاالت االتصاالت واإلنذار والتحذير يف

 التعاون زتعزي بشأن االتصاالت، لتنمية العاملي للمؤمتر) 2017 آيرس، بوينس يفاملراَجع ( 59 القرار ) و
 املشرتك؛ االهتمام ذات املسائلات الثالثة لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن قطاعال بنيفيما  والتنسيق
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 املناطق يف الكوارث أو الطوارئ حاالت يف االتصاالت خلدمات الفورية لإلتاحة التخطيط ضرورة ) ز
ليت ميكن ذلك تلك ا الرئيسية أو االحتياطية، مبا يف االتصاالت أنظمة خالل من املتضررة األماكن أو

 اإلغاثة؛ نقلها أو محلها، وذلك لتقليل التأثريات وتسهيل عمليات

 صةمن ميكن أن تشكل األخرى الراديوية االتصاالت خدمات جانب إىل الساتلية اخلدمات أن )ح
 حيان الشبكاتأغلب األ يف عندما تتعطل الطبيعية الكوارث وقوع عند سيما ال لسالمة اجلمهور، موثوقة
تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها الوكاالت احلكومية  القائمة، وهي مفيدة للغاية يف األرضية

 ؛والكيانات اإلنسانية األخرى

) قد اعتمد 1998 حاالت الطوارئ (تامبريي،أن املؤمتر الدويل احلكومي املعين باالتصاالت يف  )ط
اتفاقية تامبريي املتعلقة بتوفري موارد االتصاالت للتخفيف من آثار الكوارث ولعمليات اإلغاثة، واليت 

 ؛2005 يناير 8 دخلت حيز النفاذ يف

) شّجع مجيع 2005 أن مؤمتر األمم املتحدة العاملي املعين باحلد من الكوارث (كويب، هيوغو، )ي
ا القانونية احمللية، على النظر، حسب احلالة، يف االنضمام إىل الصكوك  الدول، مع مراعاة متطلبا

 تامبريي، القانونية الدولية ذات الصلة باحلد من الكوارث أو املوافقة عليها أو التصديق عليها، مثل اتفاقية

 يضع يف اعتباره كذلك وإذ

 ويلالد الصعيدين على الصلة ذات األخرى واملنظمات االحتاد داخل حالياً  اجلارية األنشطة أ ) 
 الكوارث حاالت يف واإلغاثة اجلمهور محاية أنظمة لتشغيل دولياً  عليه متفق أسلوب لوضع واإلقليمي

 ومنسق؛ موحد أساس على

ا املتخصصة األخرى ملباالحتاد التطوير املستمر من جانب  ب) ادئ بالتنسيق مع األمم املتحدة ووكاال
ع حاالت مجي إلنذار اجلمهور بكل الوسائط يف احملتوىتوجيهية لتطبيق معيار دويل من حيث 

 والطوارئ؛ الكوارث
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 آثارها من فوالتخفيوالتأهب هلا  هامن الوقايةاإلنذار املبكر بالكوارث و  يفإسهام القطاع اخلاص  ج)
 ؛فعاليته والذي أثبت والكوارث حاالت الطوارئ اإلغاثة يف وعمليات

احلاجة إىل فهم مشرتك ملكونات البنية التحتية للشبكة املطلوبة لتوفري قدرات اتصاالت متينة  د )
اعدات اإلنسانية وعمليات جمال املس وعالية األداء يفوالعمل البيين وسريعة الرتكيب وقابلة للتشغيل البيين 

 الكوارث؛ حاالت غاثة يفاإل

أمهية العمل حنو إقامة أنظمة رصد قائمة على املعايري وأنظمة إنذار مبكر على صعيد العامل، تعتمد  ه )
على االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وموصولة بالشبكات الوطنية واإلقليمية وتيسر من 

 لألخطار؛ املناطق األكثر تعرضاً  سره، خاصة يفالعامل بأ االستجابة حلاالت الطوارئ والكوارث يف

 لتخطيطا املكونات االحتياطية اإلضافية وصمود البنية التحتية وتوفر إمدادات الطاقة عند أمهية و )
 الكوارث؛ حلاالت

املية من خالل وسائل مثل الندوة العلالحتاد الدور الذي ميكن أن يلعبه قطاع تنمية االتصاالت  ) ز
املمارسات  مجع ونشر أفضل وجلنيت دراسات قطاع تنمية االتصاالت، يفهليئات تنظيم االتصاالت 

ذار املبكر بالكوارث نالتنظيمية الوطنية اخلاصة مبرافق االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لإل
 ؛ا ثارها وأعمال اإلغاثة اخلاصةوالتخفيف من آوالتأهب هلا  هاوقاية منوال

أن الشبكات اخلاصة والعامة تضم خصائص متنوعة لسالمة اجلمهور واالتصاالت اجلماعية اليت  )ح
التأهب للطوارئ والكوارث والوقاية منها والتخفيف من آثارها  ميكن أن تؤدي دورًا رئيسيًا يف

 اإلغاثة، حاالت ويف

 واقتناعاً منه

ات إنسانية توفري مساعد دوليًا لتبادل معلومات اإلنذار والتحذير ميكن أن يساعد يفبأن معياراً  أ ) 
 ؛النامية البلدان التخفيف من عواقب الكوارث، خاصة يف فعالة ومناسبة ويف
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 على ر،اجلمهو  عامة عن فضالً  واإلغاثة، باإلنقاذ املعنية الوكاالت تدريب إىل حاجة هناك بأن )ب
ا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت شبكات استعمال  والتصدي التأهب لتعزيز وخدما

 ؛النامية البلدان يف خاصة السواء، على للكوارث وحاالت الطوارئ املتعلقة بالصحة
او  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت تجهيزاتاملستمر ل ستعمالاال بأن )ج  هو خدما
 ؛املساعدات اإلنسانية والطارئة لتقدمي عنه غىن ال أمر
اتفاقية تامبريي توفر اإلطار الالزم ملثل هذا االستعمال ملوارد االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات بأن  ) د

 واالتصاالت،

 يقرر أن يكلف األمني العام
األمم املتحدة ، ومكتب (OCHA) اإلنسانية مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤونالتعاون مع ب 1

من خماطر الكوارث، وبرنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة، ومع املنظمات األخرى ذات  للحد
 ؛إلنذار املبكرا ةنظمأاالت الطوارئ و حلالصلة، لتعزيز مشاركة االحتاد يف األنشطة املتعلقة بالتأهب 

ا،  ةاملتحد األمم ذلك يف مبا الصلة، ذات األطراف مجيع مع التعاونواصلة مب 2  منظمة اصةخووكاال
 هلا تصديوال بالصحة املتعلقة الطوارئ حلاالت لالستجابة برامج حتديد أجل من ،العاملية الصحة

االت يف  ج؛تلك الربام واملشاركة يفوواليته، االحتاد اختصاص  نطاق ضمن تدخل اليت ا
تجابة لالسبتنفيذ تدابري ترمي إىل حشد الدعم من احلكومات والصناعة والشركاء اآلخرين  3

 بالصحة؛ االت الطوارئ املتعلقةحلوالتصدي 
ا قطاعات ب 4 يكلف مديري " من 5الفقرة مبا يتماشى مع االحتاد تنسيق األنشطة اليت تقوم 

 ؛هذا الشأن األكثر فعالية يفلإلجراء املمكن االحتاد اختاذ  ضمان ، من أجلاملكاتب"
يف أعماهلا من أجل انضمامها على الصعيد  املساعدة هذه تطلب اليت األعضاء الدول مبساعدة 5

ا العملية لتنفيذ اتفاقية  تامبريي، اتفاقيةالوطين إىل   منسق مع وثيقال تعاونالب، يتامبري ولوضع ترتيبا
 الطوارئ؛ حاالت يف لإلغاثة املتحدة األمم

وفقاً  نامية،ال البلدان يف الطوارئ حباالت املبكر إلنذارمبساعدة الدول األعضاء يف إنشاء أنظمة ا 6
 للطلب وضمن موارد امليزانية املتوفرة،
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 يكلف مديري املكاتب

دعم الدراسات من خالل جلان الدراسات ذات الصلة يف االحتاد فيما يتعلق بالتنفيذ التقين  مبواصلة 1
للحلول وحتديد أفضل املمارسات يف جمال السياسات العامة املتعلقة باتصاالت الطوارئ على والتشغيلي 

األصعدة احمللية والوطنية واإلقليمية من أجل تعزيز اإلنذار املبكر بالكوارث والوقاية منها والتأهب هلا 
حة، مع مراعاة بالص واإلغاثة والتعايف بعد حدوثها، مبا يف ذلك االستجابة حلاالت الطوارئ املتعلقة

 ؛التطورات التقنية والتكنولوجية

اركة ، مبا يف ذلك النظر يف أدوار ومشوورش عمل وأنشطة بناء القدرات تدريبية برامجبتنظيم  2
 سيما ال لة،الص ذات والكيانات املنظمات من للمدربني اهليئات األكادميية وأصحاب املصلحة اآلخرين،

 حاالت يف واإلدارة دلرصات واستعماهلا، لللشبك والتشغيلية التقنية اجلوانب بشأن النامية، البلدان يف
 ؛بالصحة، مبا يف ذلك الطوارئ املتعلقة والكوارث الطوارئ

 لطوارئا حاالت آثار من والتخفيف املبكر واإلنذار واالستشعار للتنبؤ أنظمة تطوير بدعم 3
 مجيع تستوعبو  وشاملة متينة تكون منها والتعايف وقوعها حال يف واإلغاثة هلا واالستجابة والكوارث
وتأخذ يف االعتبار أيضًا االحتياجات احملددة لألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال واملسنني  املخاطر

 وإدارة رصد مةأنظ ذلك يف مبا والدولية واإلقليمية الوطنيةاحمللية و  األصعدة علىوالنازحني واألميني 
 وذلك) دبُع عن االستشعار مثل( واالتصاالت املعلومات نولوجياتك/االتصاالت استخدام تتضمن
 ؛لعامليوا اإلقليمي الصعيدين على التنسيق دعم بغية األخرى الدولية الوكاالت مع بالتعاون

بتشجيع تطبيق معيار دويل إلنذار اجلمهور بكل الوسائط من جانب سلطات اإلنذار املعنية،  4
بغية الحتاد لواليت تعدها جلان الدراسات املعنية التابعة االحتاد الصادرة عن بالتآزر مع املبادئ التوجيهية 

 والطوارئ؛ مجيع حاالت الكوارث تطبيقها يف
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مات /تكنولوجيا املعلو االتصاالتجمال معايري  مبواصلة التعاون مع املنظمات العاملة يف 5
بة ذير، من أجل دراسة الطريقة املناسلتبادل معلومات اإلنذار والتح اخلاصة بالطوارئ واالتصاالت

 ؛النامية البلدان ونشرها، خاصًة يفاالحتاد إلدراج هذه املعايري ضمن أعمال 

ة والكيانات اإلقليمية واملنظمات املتخصصاالحتاد مجيع قطاعات  بتحليل العمل اجلاري يف 6
كنولوجيا طوير االتصاالت/تت األخرى، وتشجيع األنشطة املشرتكة لتجنب ازدواج اجلهود واملوارد يف

التصاالت ذلك أنظمة ا املعلومات واالتصاالت العامة واخلاصة واستعماهلا وتشغيلها البيين، مبا يف
 حاالت الكوارث استجابةً  أوقات الطوارئ وعمليات اإلغاثة يف الراديوية واألنظمة الساتلية يف

 الطبيعية؛ للكوارث

 ذلك يف مبا ،أنظمة االتصاالت املتاحة مجيع استعمال وتعزيزحتسني  يف األعضاء الدول ساعدةمب 7
إلمداد ل التقليدية واخلدمات اإلذاعية، عند انقطاع املصادر اهلواة الساتلية وخدمات راديو اخلدمات

 بالطاقة أو تعطل شبكات االتصاالت؛

ا املعلومات نولوجيمبساعدة الدول األعضاء، وال سيما البلدان النامية، يف استخدام االتصاالت/تك 8
طوارئ مبا يف ذلك ال الطوارئ حاالت بشأن املناسب الوقت يف املعلوماتواالتصاالت لدعم تبادل 

والتصدي  لالستجابةدعم دراسات جدوى وأدوات إلدارة املشاريع وتوفري ال بإعدادو  املتعلقة بالصحة،
 الطوارئ مبا فيها الطوارئ املتعلقة بالصحة، حلاالت

 األعضاءيشجع الدول 

حاالت الكوارث، االحتياجات املؤقتة من طيف  حاالت الطوارئ واإلغاثة يف ، يفتليبعلى أن  1
تنص عليه عادة االتفاقات مع اإلدارات املعنية مع طلب املساعدة الدولية  الرتددات باإلضافة إىل ما

 بلد؛ كل به يف لتنسيق وإدارة طيف الرتددات طبقاً لإلطار القانوين املعمول

 

 

  



269 Res. 136  

 

التعاون  عمومديري املكاتب، والدول األعضاء األخرى، على العمل بتعاون وثيق مع األمني العام،  2
موعات التابعةتنسيقالآليات  مع ومات واالتصاالت االتصاالت/تكنولوجيا املعللألمم املتحدة املتعلقة ب /ا
املمارسات اخلاصة بفعالية  الطوارئ، من أجل تطوير ونشر األدوات واإلجراءات وأفضلحاالت  يف

 الكوارث؛ حاالت التنسيق والتشغيل لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

مة واحلديثة القائ واألنظمة والتطبيقاتعلى تسهيل استخدام منظمات الطوارئ للتكنولوجيات  3
(الساتلية منها واألرضية) قدر املستطاع، لتلبية متطلبات قابلية التشغيل البيين وتعزيز أهداف احلماية 

 الكوارث؛ حاالت املدنية واإلغاثة يف

ملواقع تحديد املسبق وال املسبق التخطيطو على تطوير ودعم مراكز التميز الوطنية واإلقليمية للبحث  4
شر موارد االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتقدمي املساعدة اإلنسانية ون التجهيزات
 ؛الكوارث حاالت جمال اإلغاثة يف والتنسيق يف

 الستثمارا على واخلاص العام القطاعني مشغلي تشجع اليت السياسات وتشجيع اعتماد على 5
 الراديوية صاالتاالت أنظمة ذلك يف مبا واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت وبناء تطوير يف

رئ والكوارث، مبا يف ذلك الطوا الطوارئ حاالت وإدارة املبكر اإلنذار أنظمة أجل من الساتلية، واألنظمة
 ؛بالصحةاملتعلقة 

 ومستعملي لينياحمل املستعملني بإبالغ املشغلني مجيع قيام لضمان الالزمة التدابري اختاذ على 6
 تصاللال استعماهلا يتعني اليت باألرقام تكلفة وبدون املناسب الوقت يف التجوال خدمات
 الطوارئ؛ خبدمات

على استكشاف إمكانية إدخال رقم للطوارئ منسق عاملياً ُيضاف إىل أرقام الطوارئ احمللية القائمة،  7
 والتعايف ارثللكو  التأهب بشأن خطط وضعو  ة،ت قطاع تقييس االتصاالت ذات الصلمع مراعاة توصيا

ري االحتياطية التداباألساسية  احلكومية املعلومات ألنظمةتوفر  اليتاألنشطة  واستمرارية وقوعها بعد
 الصمود؛الالزمة والقدرة على 

 ؛عالية االنضمام إىل اتفاقية تامبريي وإيالء ذلك أولويةمن أجل العمل  على 8
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التعاون مع املستهلكني ومنظمات العمل اإلنساين والصناعة املعنية بتكنولوجيا املعلومات  على 9
للكوارث دي األمراض، والتصذلك تتبع  واالتصاالت، وتقدمي كل املساعدة والدعم املمكنني هلم، مبا يف

 والتعايف؛ اإلنقاذ، وعمليات الطبيعية والكوارث اليت يسببها اإلنسان

 احلاجة لتلبية ائيةوالثن األطراف واملتعددة اإلقليمية ودون اإلقليمية والربامج ملشاريعا تشجيع على 10
 حبيث ،الكوارث أنواع ملختلف التصدي لدعم كأداة  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استعمال إىل

 وخاصة لية،احمل للمجتمعات األرواح على للحفاظ الالزمة واملعلومات التحتية البنية توفري ميكن
 ؛احمللية باللغات

 على املشاركة يف شبكة االحتاد للمتطوعني من أجل االتصاالت يف حاالت الطوارئ؛ 11

 على املسامهة يف الصندوق العاملي لالستجابة السريعة يف حاالت الطوارئ، 12

 حيث الدول األعضاء األطراف يف اتفاقية تامبريي

ع املنسق التنفيذي وفقاً م عن كثبلتطبيق اتفاقية تامبريي والعمل على اختاذ مجيع التدابري العملية الالزمة 
 املذكورة. تنص عليه االتفاقية ملا
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 )2018ديب،  (املراَجع يف 137القرار 

 1البلدان النامية في نشر شبكات المستقبل

 )،2018ديب، املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (إن مؤمتر 

 إذ يذكِّر

هلذا املؤمتر، بشأن استخدام االتصاالت/تكنولوجيا ) 2018ديب،  املراَجع يف( 139 بالقرار ) أ 
 من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء جمتمع معلومات شامل للجميع؛ (ICT) املعلومات واالتصاالت

 تعزيز، بشأن (WTSA) ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2016حلمامات، (ا 92بالقرار  ب)
 تالتصااللراديوية الوانب غري اجلبفيما يتعلق  (ITU-T) قطاع تقييس االتصاالت يف التقييس أنشطة
 ؛(IMT) الدولية املتنقلة

يين التوصيل الب) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن 2016(احلمامات،  93بالقرار  ج)
 ؛بعدها وما 2020-املتنقلة الدولية االتصاالتلشبكات اجليل الرابع وشبكات 

، بشأن نشر شبكات اجليل ) ملؤمتر املندوبني املفوضني2014املراَجع يف بوسان، ( 137 بالقرار ) د
 البلدان النامية؛ يف (NGN) التايل

، بشأن (WTDC) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت) 2017(املراَجع يف بوينس آيرس،  43بالقرار  ) ه
 املساعدة يف تنفيذ أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية وشبكات املستقبل،

  
_______________ 

ا الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية  1 صادا
 مبرحلة انتقالية.
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 اعتباره إذ يضع يفو 

تمع املعلومات 22 أن الفقرة أ )   (WSIS) من إعالن مبادئ جنيف الذي اعتمدته القمة العاملية 
ا، تكون مكيفة  أن تنص على توفر بنية حتتية متطورة من شبكات املعلومات واالتصاالت وتطبيقا

ملراعاة الظروف اإلقليمية والوطنية واحمللية ويسهل النفاذ إليها بتكلفة معقولة، وتستفيد على حنو أكرب 
أنه أن ش من إمكانات تكنولوجيا النطاق العريض وغريها من التكنولوجيات املبتكرة حيثما أمكن، من

 هذا مغطىو البلدان وأن يعزز رفاه مجيع البلدان والشعوب  يزيد سرعة التقدم االجتماعي واالقتصادي يف
تمع املعلومات  2خبط العمل جيم  ؛6جيم ليشمل خط العمل همع اتساعللقمة العاملية 

ية واألقاليماإلقليمية و  الوطنية أن وجود شبكات وخدمات اتصاالت متماسكة على األصعدة ب)
والعاملية لتنمية االقتصادات الوطنية واإلقليمية والدولية يشكل عنصراً هامًا لتحسني الوضع االجتماعي 

 ؛األعضاء الدول واالقتصادي واملايل يف

فجوة سد ال) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن 2016(املراَجع يف احلمامات،  44القرار  )ج
 ؛البلدان النامية والبلدان املتقدمةالتقييسية بني 

) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن تنفيذ 2017(املراَجع يف بوينس آيرس،  17القرار  ) د
ا؛  املبادرات اإلقليمية املعتمدة إقليمياً على األصعدة الوطنية واإلقليمية واألقاليمية والعاملية والتعاون بشأ

خلاصة ان شرعت يف تنفيذ اسرتاتيجيات وطنية وإقليمية ودولية لتحقيق الرؤية أن العديد من البلدا ) ه
 املستقبل أساسها،، ينبغي أن تشكل شبكات بإنشاء اقتصاد رقمي

 وإذ يالحظ

واجتاهات التقارب  التكنولوجيات زالت تواجه حتدياً نامجاً عن التغري السريع يف أن البلدان النامية ما أ ) 
 اخلدمات؛ بني

ختطيط ونشر  جمال البلدان النامية يف املوارد واخلربة وبناء القدرات يف أوجه النقص احلالية يف ب)
 املستقبل؛شبكات  الشبكات، وخاصةً وتشغيل 
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تشمل  تقود اليوم حتوالً جوهرياً يف الكثري من القطاعات املتصلة بالتنمية اليتاملستقبل شبكات  أن ج)
 واألمن الغذائي، مما جيعلها مسّرعًا رئيسيًا حنو حتقيق أهداف التنمية الصحة والتعليم والشمول املايل

 لألمم املتحدة؛ (SDG)املستدامة 

أن تشجيع االستثمار يف جمال توصيلية النطاق العريض من جمموعة واسعة من القطاعات ميكن  ) د
هلدف املتمثل يف حتقيق احتقيق اإلمكانات الكاملة هلذه التكنولوجيات وتقريب العامل من  يساعد يف أن

 إليه؛ إقامة جمتمع رقمي شامل ميكن للجميع النفاذ

أصبحت متاحة تدرجييًا بأسعار أكثر ميسورية يف عدد كبري من  ةواملتنقل ةدمات الثابتاخل أن ) ه
النامية، دياً للبلدان حتالتوصيل املباشر ال تزال متثل ولكن تكلفة العبور أو النفاذ إىل عرض نطاق  ،البلدان

 ،غري الساحليةسيما البلدان  وال

 كذلك  إذ يذكِّرو 

لومات واملشورة بينها من أجل مواصلة توفري املع باجلهود اليت تبذهلا املكاتب الثالثة والتعاون فيما أ ) 
م البلدان النامية من أجل التخطيط ألنظمة االتصاالت فيها وتنظيمها  بشأن املواضيع اليت 

 ها؛وتشغيل وتطويرها

ل قطاع اعمأبأن البلدان النامية تستطيع أن حتصل أيضًا على معرفة تقنية وخربة مثينة من  ب)
 (ITU-D) تنمية االتصاالتقطاع و  (ITU-T) تقييس االتصاالتقطاع و  (ITU-R) االتصاالت الراديوية

 االحتاد؛ يف

بتوسيع نطاق أحكام وثائق االحتاد الدويل لالتصاالت اليت تتعلق بالبلدان النامية لتشمل بصورة  ج)
والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر أقل البلدان منوًا مالئمة 

ا مبرحلة انتقالية ) ملؤمتر 2010 واداالخارا،غ (املراَجع يف 143 وذلك وفقًا للقرار اقتصادا
 ،املفوضني املندوبني

 وإذ يعرتف

مية والتقييسية الرقموارد بشرية ومالية حمدودة للتصدي للفجوة  متتلك إال بأن البلدان النامية ال أ ) 
 املتزايدة باطراد؛املتزايدتني 
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على خمتلف املستويات (مبا يف ذلك بني املناطق والبلدان وأجزاء من  بأن الفجوة الرقمية القائمة ب)
إذا دة، أن تزداد سوءًا نتيجة لظهور تكنولوجيات جدييرجح  البلدان، وبني املناطق احلضرية والريفية)

امن  البلدان الناميةتتمكن  مل  الوقت املناسب؛ يفو كامل  بشكل األخذ 

املساعدة على تأثري إجيايب على البيئة، وال سيما بن أن يكون له ميكبأن تنفيذ شبكات املستقبل  )ج
 ؛احلد من آثار القطاعات األخرى، كالنقل والزراعة وغريها، على البيئة

 البلدان املتوقعة لألخذ بشبكات املستقبل يف الوقت املناسب يف أمهية األكثر النواتج أحد بأن ) د
 التقنية، وصيانتها اتللشبك التحتية البنية بتشغيل املتعلقة التشغيل تكاليف ختفيض هو النامية

 االعتبار بعنيوإذ يأخذ 

استثمرت  اليتخاصًة البلدان النامية والكثري من البلدان املتقدمة البلدان املهمة امللحة أمام  أن أ ) 
ن الشبكات م سلسالالنتقال هي تسهيل ا شبكات االتصاالت القائمة لديها بالفعل أمواالً ضخمة يف

 ؛املستقبلالقائمة إىل شبكات 

ممكنة ملواجهة التحديات اجلديدة اليت تواجهها صناعة هي أدوات  املستقبلأن شبكات  ب)
 وأنشطة وضع املعايري أمور جوهرية للبلدان النامية، وخاصة املستقبل االتصاالت، وأن نشر شبكات

اواة إىل خدمات على قدم املسالنائية يفية واملناطق لضمان نفاذ سكان املناطق احلضرية وسكان املناطق الر 
 االتصاالت احلديثة؛

لقائمة نشر شبكات االتصاالت ا أن العديد من البلدان النامية اليت استثمرت إىل حد كبري يف ج)
ا، مما جيعل تزال  لتوفري خدمات متقدمة ال لديها عليها تنفيذ عب من الصتسعى إىل اسرتداد استثمارا

 ؛املناسب الوقت يف املستقبلانتقال إىل شبكات 

توصيالت قد يؤثر على نقاط ال املستقبلأن االنتقال من شبكات االتصاالت القائمة إىل شبكات  د )
البينية وجودة اخلدمات وغريها من اجلوانب التشغيلية، وسيكون لذلك أيضًا تأثري على التكاليف اليت 

 لنهائي؛يتحملها املستعمل ا
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ة كبرية من اليت ميكن أن تسهل توفري طائف املستقبلأن البلدان تستطيع االستفادة من شبكات  )ه 
ا من أجل بناء جمتمع  اخلدمات املتقدمة القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقا

ة للحماية وتطبيق أنظمحل مشكالت عسرية مثل تصميم  ، ويفوتطوير االقتصاد الرقمي املعلومات
االتصاالت من أجل اإلنذار املبكر ونشر معلومات عن  حاالت الكوارث، وخاصةً  املدنية واإلغاثة يف

 الطوارئ؛ حاالت

تمع املعلومات يف ) و ولوجيا تسخري إمكانات تكن أن التحدي يتمثل من منظور القمة العاملية 
ا للنهوض بأه استئصال الفقر  إعالن األلفية، أي داف التنمية الواردة يفاملعلومات واالتصاالت وتطبيقا

ا؛ املدقع واجلوع، وحتقيق التعليم االبتدائي للجميع، وتعزيز املساواة بني اجلنسني، ومتكني املرأة من استقالهل
وخفض معدالت وفيات األطفال، وحتسني صحة األمهات، ومكافحة فريوس نقص املناعة 

 .؛إخل ... ا وغريمها من األمراضالبشرية/اإليدز واملالري

لقطاع تقييس االتصاالت أنشأت فريقًا متخصصًا جديدًا بعنوان  13أن جلنة الدراسات  ) ز
 ،(FG NET-2030) "2030 "تكنولوجيا الشبكات يف

م مديري املكاتب الثالثةأن يكلف يقرر   متاشياً مع واليات قطاعا

ووضع املعايري،  2املستقبل،جمال الدراسات اخلاصة بنشر شبكات  وتوطيد جهودهم يفمبواصلة  1
سيما  وأنشطة التدريب، وتبادل أفضل املمارسات بشأن تطور النماذج التجارية واجلوانب التشغيلية، وال

 واإلمنائية؛ فيما يتعلق بالشبكات املصممة للمناطق الريفية ولسد الفجوة الرقمية

  
_______________ 

 قطاع تقييس االتصاالت حول شبكات املستقبل. يف 13التابع للجنة الدراسات  فريق الرتكيزراجع أعمال  2
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 2020-ة الدوليةبشأن االتصاالت املتنقل إطار قطاع االتصاالت الراديوية يفالدراسات والربامج بتنسيق  2
، 2030 بشأن الشبكات يف عام قطاع تقييس االتصاالتل 13و 11الدراسات  جلنيت إطار ويف وما بعدها

قطاع تنمية االتصاالت، وتنسيق  يف (GNPi) العاملية لتخطيط الشبكات كذلك يف إطار املبادراتو 
ا جلان الدراسات والربامج ذات الصلة  ا خطة عمل باألعمال اجلارية اليت تضطلع  وينس اليت حدد

 اء انتقالإلجر  وخاصةً  ،بفعالية املستقبل نشر شبكات ، وذلك ملساعدة األعضاء يف2017 لعام آيرس
بة لإلسراع ، والبحث عن حلول مناساملستقبل بكاتسلس من البىن التحتية القائمة لالتصاالت إىل ش

ر النجاحات اليت مع األخذ بعني االعتبا واملناطق النائية املناطق الريفية كاليف ميسرة يفنشرها بت يف
ن جتارب واالستفادة م وتشغيلها االنتقال إىل هذه الشبكات النامية يفالبلدان  العديد منحققها 

 البلدان؛ هذه

 لعام ومدير مكتب تنمية االتصاالتيكلف األمني ا

إطار املوارد  يكفي من املوارد املالية والدعم لتنفيذ هذا القرار، يف باختاذ تدابري مناسبة اللتماس ما 1
املؤسسات و  املنظمات إشراكومن خالل  الشراكة ذلك الدعم املايل بواسطة اتفاقات يف املالية املتاحة، مبا

جزئياً أو يالً كامالً متو وموّردي املعدات، واملشغلني ومجيع الشركاء الذين يقدمون ، املالية اإلقليمية والدولية
ذلك املبادرات املعتمدة  يف لتنفيذ برامج التعاون لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبا

 )؛2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 17خطة عمل بوينس آيرس والقرار  إقليمياً مبوجب

بإبراز أمهية وفوائد تطوير ونشر شبكات املستقبل أمام وكاالت األمم املتحدة املتخصصة  2
 املالية، واملؤسسات

 االحتاد جملس يكلف

فيما  ق بتنفيذ هذا القراريتعل التقارير واملقرتحات املقدمة من األمني العام واملكاتب الثالثة فيما بالنظر يف
 امية،الن احتياجات البلدانخيص تلبية 
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 يدعو مجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات
م من أجل تنفيذ  1 دف إىل دعم عمل االحتاد واختاذ مبادرات خاصة  إىل اختاذ تدابري حمددة 

 القرار؛ هذا

ا، يف 2 حتسني القدرات  إىل تعزيز التعاون بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية، وبني البلدان النامية ذا
لتخطيط هلا ونشرها يتعلق با ما املستقبل، وخاصةً  جمال تطبيق شبكات ية واإلقليمية والدولية يفالوطن

املناطق الريفية  ما يفسي ، الاجليل التايل على شبكاتالقائمة وتشغيلها وصيانتها، وتطوير التطبيقات 
 ،طوير االقتصاد الرقميأجل تاملستقبل القريب من  واملناطق النائية آخذة بعني االعتبار أيضاً تطويرها يف

يدعو املنظمات والوكاالت املالية اإلقليمية والدولية ومورّدي املعدات واملشغلني ومجيع الشركاء 
 احملتملني

شبكات اجليل التايل  لتطوير التعاون برامج لتنفيذ اجلزئي أو الكامل التمويل توفري إمكانية يف النظر إىل
 17القرار و  خطة عمل بوينس آيرس مبوجب إقليمياً  املعتمدة بادراتامل ذلك يف مبا وشبكات املستقبل

 .)2017بوينس آيرس،  ع يف(املراجَ 
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 )2018ديب،  يفاملراَجع ( 139القرار 

 واالتصاالتاالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات استخدام 
 وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع من أجل سد الفجوة الرقمية

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت (لالحتاد إن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يذكِّر

 "االعرتاف الكامل باحلق السيادي لكلدستور االحتاد الدويل لالتصاالت:  ) يف1(الرقم قدمة املب أ ) 
ا، ونظرًا إىل أمهية االتصاالت املتزايدة يف احلفاظ على السلم ويف التنمية دولة يف تنظيم  اتصاال

 ؛االجتماعية واالقتصادية جلميع الدول"

، بشأن (WTDC)للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ) 2017(املراَجع يف بوينس آيرس،  16بالقرار  )ب
والبلدان  (SIDS)والدول اجلزرية الصغرية النامية  (LDC)اً التدابري واإلجراءات اخلاصة لصاحل أقل البلدان منو 

ا مبرحلة انتقالية (LLDC)النامية غري الساحلية   ؛والبلدان اليت متر اقتصادا

 طاعق دورللمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن  )2017(املراَجع يف بوينس آيرس،  30القرار ب )ج
 مراعاة مع املعلومات، تمع العاملية القمة نواتج تنفيذ يف لالتصاالت الدويل لالحتاد االتصاالت تنمية
 ؛2030 لعام املستدامة التنمية خطة

، بشأن سد للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت) 2017(املراَجع يف بوينس آيرس،  37لقرار با ) د
 ؛الفجوة الرقمية

) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن سد الفجوة 2016(املراَجع يف احلمامات،  44القرار ب ) ه
 ؛والبلدان املتقدمة 1التقييسية بني البلدان النامية

 ؛املةاجلوانب الدولية للخدمة الشبشأن ، لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد ITU-T D.53التوصية ب ) و
  

_______________ 
ا النامية غري الساحلية والبلدان اليت متتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان  1 ر اقتصادا

 مبرحلة انتقالية.
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 إىل ذالنفا بشأن ،للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )2017بوينس آيرس،  يف املراَجع( 23 بالقرار ) ز
 ،اإلنرتنتب الدويل التوصيل رسوم حتديد ومبادئ النامية البلدان يف وتوفرها اإلنرتنت شبكة

 اعرتافاً منهو 

يؤثِّر  الاملشاكل حدة و  من أكثرجزء كبري من العامل هو  بأن التخلف االجتماعي واالقتصادي يف أ ) 
تمع الدويليؤثِّر أيضاً على املعنية فحسب، بل على البلدان   بأسره؛ ا

 ةالرقمي للخدمات فرصاً  توفر أن ميكن (ICT) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف التقدم فوائد بأن ب)
 ؛القتصاد الرقميا ومتكن من رقمنة البنية التحتية اليت يرتكز عليها االقتصاد مبا يف ذلك، النامية البلدان يف

االتصاالت تظهر إمكانية لتوفري خدمات أكثر كفاءة  اتاجلديدة لشبك التكنولوجياتبأن  ج)
ا واقتصادية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت املناطق إىل  وخاصة بالنسبة وتطبيقا

 ؛تنعدم و/أو تشح فيها اخلدمات

تمع املب د ) االت علومات أكدت على أن البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصأن القمة العاملية 
 الدول بالتزام مجيعالقمة  طالبت تشكل أساسًا جوهريًا لبناء جمتمع معلومات شامل للجميع، كما

ا بتسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  التنمية؛ خلدمة وتطبيقا

تمع املعلومات  احلدث بأن ) ه ، وهو صيغة موسعة للقمة (WSIS+10)الرفيع املستوى للقمة العاملية 
تمع املعلومات، نظمه  ة بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافاالحتاد العاملية 

، (UNDP)ائي دة اإلمن(األونكتاد) وبرنامج األمم املتح (اليونسكو) ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
تمع املعلومات بأنه منذ مرحلة القمة اليت عقدت يف يقر يف تونس  بيانه بشأن تنفيذ نواتج القمة العاملية 
استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل كبري حيث أصبحت جزءاً من احلياة  تطور، 2005

ن الشفافية التنمية املستدامة وتزيد م وتساهم يف اليومية وتزيد من وترية النمو االجتماعي واالقتصادي
واملساءلة (عند االقتضاء) وتوفر فرصًا جديدة للبلدان املتقدمة والنامية على السواء الستغالل الفوائد 

 اليت توفرها هذه التكنولوجيات اجلديدة؛
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تمع املعلومات ملا (WSIS+10)احلدث الرفيع املستوى ب الرؤية اخلاصةبأن  ) و  ،2015 بعد للقمة العاملية 
يعيد التأكيد بدوره على أن هدف هذه القمة هو سد الفجوة الرقمية والتكنولوجية واملعرفية وبناء جمتمع 
معلومات حموره الناس وشامل ومفتوح ويتمحور حول التنمية حيث يتسىن للجميع النفاذ إىل املعلومات 

 بادهلا؛واملعارف واستخدامها وت

 2006 والدوحة، 2002 إسطنبول،( األخرية لتنمية االتصاالت ةالعاملي اتاملؤمتر إعالنات أن ب )ز 
تكنولوجيا  التأكيد على أن استمرت يف) 2017، وبوينس آيرس، 2014 وديب، 2010 آباد، وحيدر

ا املعلومات واالتصاالت ا تؤدي  أساسية للتنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وتطبيقا وأ
التخفيف من حدة الفقر وخلق فرص العمل واحلماية البيئية والوقاية من الكوارث الطبيعية  دوراً هاماً يف

ا) وغريها من الكوارث لتنمية دمة ا، وضرورة توافرها خلوالتخفيف من آثارها (إضافة إىل أمهية التنبؤ 
االت الفرص اليت تتيحها تكنولوجيا املعلومات واالتص ينبغي تسخري، ولذلك القطاعات األخرى يف

 املستدامة؛ التنميةتسخرياً كامًال لتعزيز اجلديدة 

بل عقد القمة حىت ق ،تنفذ أنشطة متنوعة لسد الفجوة الرقمية كانت  أن منظمات وكيانات كثريةب )ح
تمع املعلوما  ؛لالتصاالت الدويلاالحتاد ت، وباإلضافة إىل أنشطة العاملية 

بأن استخدامات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعزز النمو االجتماعي واالقتصادي والثقايف  )ط
والبيئي وتساهم يف التنمية املستدامة وتوفر فرصاً جديدة للبلدان املتقدمة والنامية لالستفادة من الفوائد 

 التكنولوجيات اجلديدة؛اليت تقدمها 

بأن هناك حاجة للخدمات الرقمية امليسورة التكلفة يف البلدان النامية اليت أتاحتها الثورة  ي)
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ يف

قمة شامل لتنفيذ نتائج الالستعراض االلجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن ل 70/125القرار  بأن )ك
تمع امل اللغة واحملتوى احمللي و  التكلفةبأن السرعة واالستقرار والقدرة على حتمل  يقرعلومات، العاملية 

ريع الس التوصيلاآلن جوانب أساسية للجودة، وأن أصبحت  ةاإلعاق ذويوسهولة وصول األشخاص 
 ،عريض النطاق أصبح اآلن عامًال يف تيسري التنمية املستدامة
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 اعتباره وإذ يضع يف

 تزال ال ،والتحسن الذي طرأ على بعض اجلوانب املوصوفة أعالهالتطورات أنه على الرغم من مجيع  أ ) 
ا  من البلدان  العديد بعيدة عن متناول أغلبية السكان يفتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقا

 ؛النائية واملناطق الريفية املناطق النامية، وخصوصاً من يعيشون يف

فجوة الرقمية مع يتعلق بال على كل إقليم وبلد ومنطقة أن تتصدى ملشاكلها اخلاصة فيماأنه جيب  ب)
 املكتسبة؛ احلرص على التعاون مع اآلخرين لالستفادة من اخلربات

 البنية التحتية األساسية الالزمة واخلطط الطويلة األجل والقوانني متلك قد ال من البلدان اً كثري أن   ج)
ا لتطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أشبه وما واللوائح  ؛وتطبيقا

البلدان اليت متر و  الساحلية غري الناميةالنامية والبلدان  اجلزرية الصغرية والدول أقل البلدان منواً أن  د )
ا مبرحلة انتقالية ما وستستفيد من  قميةالر  يتعلق بسد الفجوة تواجه مشاكل خاصة فيما زالت اقتصادا

 يتها؛وحتسني توصيلاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التدابري اخلاصة لتطوير 

أن من الضروري دراسة وحتليل البيئة االجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والتكنولوجية  ) ه
لومات واالتصاالت عالتصاالت/تكنولوجيا امللفيها نشر بىن حتتية الضروري للمجتمعات اليت يكون من 
 ؛وتنفيذ خطط لبناء القدرات

تصاالت تكنولوجيا املعلومات واال/سياسات اليت تعزز النفاذ إىل خدمات االتصاالتالأن تنفيذ  ) و
 ؛جوة الرقميةأداة حامسة لسد الفأثبت أنه قد  اخلدماتواليت تشح فيها يف املناطق الريفية واملعزولة 

السرعة  ةأفضل املمارسات املستدامة لنشر شبكات النطاق العريض عاليأن من الضروري حتديد  ز )
 ؛حتقيق أهداف التنمية املستدامة ملساعدة البلدان النامية يف

 ،لمعلوماتلأن جودة النفاذ إىل النطاق العريض ستعزز الشمول وتدعم الرؤية اخلاصة بإقامة جمتمع  ح)
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 كذلكاعتباره   وإذ يضع يف
ا ليست نتاجاً أن مرافق وخ أ )  لنمو لدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقا

مبا ة، االجتماعية والثقافية والبيئيهي شرط أساسي مسبق للتنمية  االقتصادي وحسب، وإمنا
 ؛االقتصادي النمو فيها

ا/أن االتصاالت ب) نمية يتجزأ من عملية الت جزء ال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقا
 والدولية؛ واإلقليمية الوطنية

أن وجود بيئة مؤاتية تشمل السياسات واملهارات والقدرات التقنية الالزمة الستخدام التكنولوجيات  ج)
ا االستثمارات يف لبىن التحتية ا وتطويرها يُعد حاليًا على نفس الدرجة من األمهية اليت تتسم 

 ؛املعلومات واالتصاالتنولوجيا لالتصاالت/تك

أن أوجه التقدم احلديثة وخصوصًا تقارب تكنولوجيات وخدمات االتصاالت واملعلومات والبث  ) د
 ؛واملعارف املعلوماتجمتمعات  عوامل للتغيري يفبعض البلدان  يفواحلواسيب تشكل 

لتنمية، قطاعات شىت من أجل ا معظم البلدان النامية إىل االستثمار يف أن هناك حاجة مستمرة يف ) ه
قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، نظراً إىل احلاجة  مع إعطاء األولوية لالستثمار يف

 وتطويرها؛ القطاعات األخرى التنمية يفكأساس للنمو و املاسة هلا  

وطنية باألهداف الالرقمية  اإللكرتونيةالسرتاتيجيات هذه احلالة أن ترتبط ا ي يفأنه ينبغ )و 
 اإلمنائية اإلمجالية؛

حينها  مة يفباملعلومات املالئاملسؤولني عن وضع املعايري أنه من الضروري بصفة مستمرة تزويد  )ز 
ا ومسامهتها عموماً   التنمية؛ طجممل خط يف بشأن دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقا

علومات /تكنولوجيا امللتقييم فوائد االتصاالتاالحتاد أن الدراسات اليت أجريت مببادرة من  )ح
ا يف على القطاعات األخرى وشرطاً  أثر مفيد ت ذاتكان  هذا القطاع واالتصاالت وتطبيقا

 لتطويرها؛ الزماً 

 الريفية املناطق يف للمجتمعات احمللية النفاذ ريأنظمة األرض واألنظمة الساتلية لتوف استعمال أن ط)
جيب  جلغرافية،ا املالمح من غريها أو املسافة جراء من التوصيل تكاليف زيادة دون النائية، املناطق ويف

 الرقمية؛ الفجوة لسد الفائدة النظر إليه كأداة بالغة
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لالتصاالت فعالة من حيث الساتلية متكن من توفري حلول  العريض خدمات النطاق أن ي)
الريفية، وحىت  ناطقامل ويف احلضرية املناطق يف وموثوقية عالية التكاليف تتسم بتوصيلية وسرعة

 واملناطق؛ البلدان يف واالجتماعية االقتصادية التنمية حمركات من أساسياً  حمركاً  ممثلة املناطق النائية، يف

شح اليت تنعدم و/أو تاملناطق مهم لنشر الشبكات يف أن تطوير معدات منخفضة التكلفة  )ك
 ؛اخلدمات فيها

، مبا يتيح فرصًا وفوائد لالقتصاد تأن استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاال )ل
 ذلك االقتصاد الرقمي؛ يف

تصاالت، شبكات اال لنشروسيلة فعالة  ميكن أن يكونأن تقاسم البنية التحتية لالتصاالت  ) م
 ،اليت تنعدم و/أو تشح فيها اخلدماتاملناطق سيما يف  وال

 وإذ يؤكد على

ا يف أ )  تطوير احلكومة  الدور اهلام الذي تؤديه االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقا
، ومحاية وحقوق اإلنسان اإللكرتونية، والقوى العاملة، والزراعة، والتعليم، والصحة، والنقل، والصناعة،

قدم االقتصادي والت ،عدة أمورضمن  البيئة، والتجارة، وتبادل املعلومات ونقلها من أجل الرفاه االجتماعي،
 النائية؛ سيما لسكان املناطق الريفية أو النامية، وال واالجتماعي العام للبلدان

ا أن البنية التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتص ب) لتحقيق هدف ساسية أاالت وتطبيقا
 املعلومات، وبتكلفة معقولة إىلوالواسع للجميع، والتمكني من النفاذ املستدام  الرقميضمان الشمول 

 بعني االعتباروإذ يأخذ 

ا وأطرها التنظيمية الوطنية للمساعدة يف سد الفجوة  ) أ  أن بعض الدول األعضاء طبقت اسرتاتيجيا
 الصعيد الوطين؛الرقمية على 

الستثمار لتشجيع اوطنية اسرتاتيجيات وبرامج وضع العديد من الدول األعضاء يف االحتاد  أن )ب
او  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/تحتية لالتصاالتالبنية التنفيذ مشاريع لنشر  يف  ،شبكا
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 يعرب عن تقديرهوإذ 

 ؛االحتاد التعاون التقين وأنشطة املساعدة يف ختلف الدراسات اليت أجريت كجزء من برنامجمل أ ) 

لى عمع واجباته وواليته، على سد الفجوة الرقمية  ، متشياً يساعد أن االحتاد الدويل لالتصاالت ب)
تكنولوجيا /الوطنية واإلقليمية والدولية من خالل تيسري توصيلية شبكات وخدمات االتصاالتاملستويات 

تمع املعلوماتواألهداف لغايات لة متابعك،  املعلومات واالتصاالت  ،لتحقيقهاو  الرئيسية للقمة العاملية 

 يقرر

 )؛2017بوينس آيرس،  يفاملراَجع ( 37 تنفيذ القرار متابعة االستمرار يف ينبغيأنه  1

ا تنظيم الدراسات الالزمة  يفاالحتاد  يستمرينبغي أن أنه  2 أجل حتقيق مسامهة  منورعايتها والقيام 
ا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ومتغرية؛ فةسياقات خمتل ، يفالشاملةالتنمية  يف وتطبيقا

وأن يقوم،  هذا الشأن واخلربات يف املعلومات لتبادل أن يواصل العمل مبثابة آليةلالحتاد ينبغي أنه  3
 األخرى، بتنفيذ مبادراتوبالشراكة مع املنظمات املناسبة  2017 بوينس آيرس، إطار تنفيذ خطة عمل يف

ا؛ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/وبرامج ومشاريع ترمي إىل تعزيز النفاذ إىل االتصاالت  وتطبيقا

ينبغي لالحتاد، أن يواصل، بالتعاون مع املنظمات املعنية، عمله على إعداد مؤشرات مرجعية أنه  4
وقياس آثار  ة الرقمية وجتميع البيانات اإلحصائيةوافية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لقياس الفجو 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتسهيل إجراء حتليل مقارن للشمول الرقمي، وهو أمر سيظل ضرورياً 
 لدعم النمو االقتصادي؛

تعزيز  ، يفعلى طلبها الدول األعضاء، بناءً  أن يواصل أعماله وأنشطته لدعم ينبغي لالحتادأنه  5
اليت ملناطق ا من أجلالتنظيمية والسياساتية من خالل تقاسم املعلومات بشأن الربامج الوطنية،  هاأطر 

 يف أراضيها؛ تشح فيها اخلدمات/أو تنعدم و

 السرعة، مبا يف ذلك ايلع العريض البنية التحتية للنطاق تطوير وتعزيز تسهيل لالحتاد ينبغيأنه  6
 ،النفاذلتوسيع نطاق  برامج
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 دعوة يفيستمر 

إدارات وحكومات الدول األعضاء ووكاالت ومؤسسات منظومة األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية 
واملؤسسات املالية وموردي ومنظمات االتصاالت اإلقليمية، ، واملنظمات غري احلكومية الدولية

جل تنفيذ من أالتجهيزات وخدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل تقدمي دعمها 
 مرضياً، هذا القرار تنفيذاً 

 تشجيع يستمر يف

 والتعمري، إلنشاءل الدويل البنك ذلك مبا يف اإلمنائية، واملساعدات املعونات عن املسؤولة الوكاالت مجيع
االحتاد  يف ضاءاألع الدول وكذلك للتنمية والوطنية اإلقليمية والصناديق اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج
 وإيالء واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تنمية عملية إىل بالغة أمهية إعطاء مواصلة على واملتلقية، املاحنة
 القطاع، هلذا الالزمة املوارد لتخصيص عالية أولوية

 يكلف األمني العام

ذا القرار، مبا يف 1 إلمنائي، اذلك وبوجه خاص برنامج األمم املتحدة  بإبالغ مجيع األطراف املهتمة 
لتنفيذ  اإلقليمية، وصناديق التنمية الوطنية من أجل التعاون الصناديق، و لإلنشاء والتعمري والبنك الدويل

 ؛القرار هذا

 القرار؛ تنفيذ هذا عن التقدم احملرز يفاالحتاد جملس بتقدمي تقرير سنوي إىل  2

 واسع، هلذا القرار على نطاقباختاذ الرتتيبات الالزمة لنشر نتائج األنشطة املنفذة وفقاً  3

 يف إطار واليته كل  ،مديرَي املكتبني اآلخرينيكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت بالتنسيق مع 

تكنولوجيا لمبواصلة مساعدة الدول األعضاء وأعضاء القطاعات على وضع سياسات وأطر تنظيمية  1
ا  ؛التنميةلصاحل  املعلومات واالتصاالت وتطبيقا

مساعدة الدول األعضاء وأعضاء القطاعات على وضع االسرتاتيجيات اليت توسع سبل واصلة مب 2
ناطق وخاصة نفاذ امل /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالنفاذ إىل البنية التحتية لالتصاالت

 إليها؛ واملناطق النائية الريفية
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إىل  واملناطق النائية ةاملناطق الريفي تقييم مناذج كفيلة بإقامة أنظمة معقولة التكلفة ومستدامة لنفاذب 3
استنادًا إىل  على الشبكة العامليةوتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املعلومات واالتصاالت 

 النماذج؛ دراسات حول هذه

 واإلقليمية يةالوطن االسرتاتيجيات بشأن التنظيمية واخلربات املمارسات أفضل ونشر بتجميع 4
واخلدمات  واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت خدمات يف االستثمار لتشجيع املستعملة

، ملناطقا، باستعمال الوسائل املمكنة يف البلدان و/أو تشح فيها اخلدمات/أو اليت تنعدم واملناطق  يف
 واليت ميكن أن تشمل صناديق اخلدمة العاملية يف بعض البلدان، حسب االقتضاء؛

ية التحتية بتطوير البنحدود املوارد املتيسرة بإجراء دراسات حالة تتعلق  يف قيام،مبواصلة ال 5
ا، وخاصة يف التصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ل تشح فيها /أو اليت تنعدم واملناطق وخدما

 واملناطق النائية، قدر اإلمكان؛ املناطق الريفية مثل اخلدمات

 التوجيهية اليت جتمع أفضل املمارسات لتقاسم البنية التحتية لشبكاتتجميع ونشر املبادئ ب 6
 االتصاالت، حسب االقتضاء؛

 وأنشطة ومشاريع اتبدراس للقيام املختلفةاالحتاد  قطاعات بني تعاونية إجراءات وتسهيل تشجيعب 7
 شبكات استكمال تطوير هدفها خطط عمل هذه القطاعات يكون حمددة يف مشرتكة

 الوطنية؛ االتصاالت

ال يف اخلرباء بيانات بقاعدة تزويدها خالل من األعضاء الدول دعم مبواصلة 8  ومتويل لوباملط ا
 ة املالية؛اخلط املخصصة يف املوارد ضمن النامية البلدان يف الرقمية الفجوة لسد الالزمة اإلجراءات

 اخلاصة نظماتامل سيما ال الصلة، ذات الدولية واإلقليمية املنظمات مع والتنسيق التعاون بتعزيز 9
 الرقمية؛ الفجوة بسد الصلة ذات األنشطة يف النامية، بالبلدان
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يق واستخالص لتحق والتعاون عن طريق بناء ثقافة التعلم القدرات بشأن بناء املساعدة تقدميب 10
االتالفوائد من الثورة الصناعية اجلديدة، من خالل بناء الربامج أو الربامج  ذات الصلة  املشرتكة يف ا

 ،االحتاد والية بسد الفجوة الرقمية، وفقاً ألهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة، وضمن

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

 والنهوض اريع،واملش الدراسات دعم أجل من االتصاالت، تنمية مكتب مدير مع بالتنسيق إجراءات، بتنفيذ
 املدارات من ملواردا استخدام أجل تعزيز من القدرات بناء إىل ترمي اليت املشرتكة باألنشطة الوقت نفس يف

 الشبكات بني التوصيلية سريوتي الساتلي العريض النطاق إىل التكلفة ميسور النفاذ تعزيز بغية بكفاءة والطيف
 النامية، البلدان يف خاصةً  واألقاليم، والبلدان املناطق خمتلف وبني

 جملس االحتاديكلف 

 رار؛الق حدود موارد امليزانية املعتمدة من أجل تنفيذ هذا بتخصيص املوارد الكافية يف 1

 القرار؛ استعراض تقارير األمني العام واختاذ التدابري املالئمة لضمان تنفيذ هذاب 2

 املقبل، إىل مؤمتر املندوبني املفوضني تقدم العمل بالنسبة إىل هذا القرارتقدمي تقرير عن ب 3

 يدعو الدول األعضاء

 ؛)2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 37 لتحقيق أهداف القرار ةمتضافر  اختاذ إجراءات االستمرار يف إىل 1

 إىل إجراء مشاورات مع املستفيدين من اخلطط والربامج واالستثمارات املتعلقة بالبىن التحتية 2
، مع مراعاة االختالفات احلالية الناشئة عن الظروف لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 االجتماعية وديناميات السكان حرصاً على حيازة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت على حنو مناسب؛
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وإنشاء أنظمة  تطوير إىل تشجيع تنفيذ سياسات لزيادة استثمارات القطاعني العام واخلاص يف 3
ا ومناطقها والنظر يف ذلك األنظمة الساتلية، يف يف االتصاالت الراديوية، مبا إدراج استعماهلا  بلدا

ا أن تساعد يف يف د الفجوة س خطط النطاق العريض الوطنية و/أو اإلقليمية كأداة إضافية من شأ
 النامية.البلدان  الرقمية والوفاء باالحتياجات من االتصاالت، خاصًة يف
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 )2018ديب،  يف املراَجع( 140القرار 

 القمة العالمية لمجتمع المعلومات نتائجتنفيذ  في االتحاددور 
 عمليات المتابعة وفي 2030 وخطة التنمية المستدامة لعام

 واالستعراض ذات الصلة

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يذكِّر
لق بعقد يتع ) ملؤمتر املندوبني املفوضني الذي حقق أهدافه فيما1998 (مينيابوليس، 73 بالقرار أ ) 

تمع  ؛(WSIS) املعلومات مرحليت القمة العاملية 

، وبالتزام تونس وبرنامج 2003 عام اعتمادمها يفبإعالن مبادئ وخطة عمل جنيف اللذين مت  )ب
، واليت صدقت عليها مجيعاً 2005 تونس عام عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات اللذين مت اعتمادمها يف

 ؛(UNGA) املتحدة اجلمعية العامة لألمم

 املستوى يعفالر  لالجتماع اخلتامية الوثيقة بشأن ،للجمعية العامة لألمم املتحدة 70/125القرار ب ج)
تمع املالشامل بشأن االستعراض لألمم املتحدة العامة  للجمعية  علومات؛لتنفيذ نتائج القمة العاملية 

 ؛2030 لعام املستدامة التنمية خطة :عاملنا حتويل املتحدة، لألمم العامة للجمعية 70/1 بالقرار ) د

 مضي بعد ملعلوماتا تمع العاملية القمة نتائج تنفيذ الستعراض املستوى الرفيع احلدث ببيان ) ه
 احلدث هذا يف اعتمادمها مت اللذين 2015 بعد العاملية للقمة احلدث ورؤية (WSIS+10) سنوات عشر
ألصحاب املصلحة على أساس عملية املنصة التحضريية  )2014 جنيف،( تنسيقه االحتاد توىل الذي

ة القمة العاملي مع وكاالت األمم املتحدة األخرى واجلامع لكل أصحاب املصلحة يف (MPP) املتعددين
ومت تقدميهما لالستعراض  )2014مؤمتر املندوبني املفوضني (بوسان،  واللذين أقرمها ،تمع املعلومات

 ؛املتحدة للجمعية العامة لألمم الشامل

تنفيذ  يف االحتاداملندوبني املفوضني، بشأن دور  ) ملؤمتر2014(املراَجع يف بوسان،  140بالقرار  ) و
تمع املعلومات ويف االستعراض الشامل للجمعية العامة لألمم املتحدة لتنفيذها نتائج  ،القمة العاملية 
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 اعتباره وإذ يضع يف

 ؛املعلومات جمتمع تطوير حول عاملية آفاق فتح يف أساسي بدور يضطلع االحتاد أن أ ) 

تمع املعلومات يف االحتادالدور الذي قام به  ب) وتنسيقه  رحلتيهامب التنظيم الناجح للقمة العاملية 
 ؛سنوات عشر مضي عدب املعلومات تمع العاملية القمة نتائج تنفيذ الستعراض املستوى الرفيع للحدث

املساعدة  - (ICT) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جمال األساسية يف االحتاداصات أن اختص )ج
سد الفجوة الرقمية، والتعاون الدويل واإلقليمي، وإدارة الطيف الراديوي، ووضع املعايري، ونشر  يف

جنيف من إعالن مبادئ  64 الفقرة ورد يف ذات أمهية حامسة لبناء جمتمع املعلومات، كما - املعلومات
تمع للقمة  ملعلومات؛ا العاملية 

أن برنامج عمل تونس أشار إىل أنه "ينبغي أن تقوم كل وكالة من وكاالت األمم املتحدة بالتصرف  )د 
ا اإلدارية، ويف يف ا، وبناء على مقررات هيئا  تمدة"حدود املوارد املع إطار واليتها واختصاصا

 )؛ب 102 (الفقرة

على طلب القمة العاملية، فريق األمم املتحدة املعين  أن األمني العام لألمم املتحدة أنشأ، بناءً  ) ه
املقام األول إىل تنسيق املسائل املوضوعية ومسائل  ، وهو فريق يرمي يف(UNGIS) مبجتمع املعلومات

هذا الفريق،  عضو دائم يف االحتادالقمة، وأن  نتائجتنفيذ  السياسات اليت تواجه األمم املتحدة يف
 أخرى؛ فويتناوب رئاسته مع أطرا

 ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي االحتادأن  ) و
(UNDP) باألدوار التنسيقية الرئيسية بني أصحاب املصلحة املتعددين لتنفيذ خطة عمل  يضطلعون

تم جنيف وبرنامج عمل تونس، وفق ما  املعلومات؛ عدعت إليه القمة العاملية 

(البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت)  2املنسق/املسهل لتنفيذ خط العمل جيم هو االحتادأن  ) ز
استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) وخط العمل  الثقة واألمن يف (بناء 5وخط العمل جيم

ل األخرى دد من خطوط العمع برنامج عمل تونس، وشريكًا حمتمًال يف ، يفالبيئة التمكينية)( 6جيم
تمع ا القمة العاملية   املعلومات؛ اليت حدد
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 ة املستوىرفيعاالسرتاتيجية صدق على الغايات هلذا املؤمتر ) 2018 املراَجع يف ديب،( 200أن القرار  ح)
 برنامجلتنفيذ  يضالعاملية للنطاق العر  واملقاصداالسرتاتيجية لالحتاد  اخلطة املنصوص عليها يفواملقاصد 
 ؛2030 يف التوصيل

تقييم إقامة قاعدة البيانات اخلاصة ب الدويل لالتصاالت أنيطت به مسؤولية حمددة يف االحتادأن  ط)
 تونس)؛ من برنامج عمل 120 القمة العاملية (الفقرة

اتضح أثناء  امالدويل لالتصاالت قادر على تقدمي اخلربة الالزمة ملنتدى إدارة اإلنرتنت ك االحتادأن  ي)
 تونس)؛ ) من برنامج عمل أ 78 عملية القمة العاملية (الفقرة

إلنرتنت، ، مبسؤولية دراسة التوصيلية الدولية لمجلة أمور يفالدويل لالتصاالت يضطلع،  االحتادأن  ك)
 تونس)؛ من برنامج عمل 50و 27 وإعداد تقرير عنها (الفقرتان

الدويل لالتصاالت هو املسؤول حتديداً عن متكني البلدان مجيعاً من االستخدام الرشيد  االحتادأن  ل)
والكفء واالقتصادي لطيف الرتدد الراديوي، والنفاذ املنصف إليه، استناداً إىل االتفاقات الدولية ذات 

 تونس)؛ من برنامج عمل 96 الصلة، (الفقرة

تنموي يتطلب جهوداً متواصلة من جانب العديد من  بناء جمتمع معلومات جامع وذي توجه"أن  ) م
اون بناء جمتمع املعلومات، من الضروري حتقيق التع ومع مراعاة األوجه املتعددة يف ..أصحاب املصلحة.

تمع املدين ومؤسسات األمم املتحدة واملنظمات الدولية  الفّعال بني احلكومات والقطاع اخلاص وا
ايتفق مع أدوار  األخرى، مبا ا املختلفة، واالستفادة من خربا من  83 (الفقرة "ها ومسؤوليا

 ؛تونس) برنامج

مجيع  معلومات ال ميكن أن تتحقق إال باعتناق مبدأ الشمولية يفللجمتمع  بإقامةاخلاصة  رؤيةالأن  ن)
 وحتقيقها، 2030 جهود تعزيز خطة التنمية املستدامة لعام

 اعتباره أيضاً  وإذ يضع يف

 سبح األنشطة، وتنسيق تواصل التعاون أن األخرى الدولية واملنظمات لالحتاد ينبغي أنه أ ) 
 للصاحل العام؛ االقتضاء،
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لومات بيئة االتصاالت/تكنولوجيا املع أن يتطور دومًا استجابة للتغريات يف االحتادأن على  ب)
 ديدة؛اجل ظيميةيتعلق بالتكنولوجيات املتطورة والتحديات التن واالتصاالت وخاصة فيما

تكنولوجيا املعلومات  االستفادة منجماالت  ذلك يف ، مبا يف1البلدان النامية احتياجات )ج
/تكنولوجيا صاالتلالتوبناء البىن التحتية  وسد الفجوة الرقمية واالتصاالت ألغراض التنمية املستدامة

استخدام  الثقة واألمن يفميّكن منو االقتصاد الرقمي وتعزيز  املعلومات واالتصاالت، مما
تمع املعلومات  األخرى؛ االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتنفيذ أهداف القمة العاملية 

تمع املعلومات وحتقيق  ) د احلاجة إىل أن يستخدم االحتاد موارده وخربته لتنفيذ نتائج القمة العاملية 
 ؛(SDG) أهداف التنمية املستدامة

 موارده البشرية واملالية بطريقة تتماشى مع أولويات بكفاءة االحتادأن من الضروري أن يستخدم  ) ه
لعمل بني مكاتب ا وأن حيرص على حتاشي االزدواج يف ،األعضاء وتراعي القيود املفروضة على امليزانية

 العامة؛ واألمانة االحتاد

 واملنتسبون واهليئاتك أعضاء القطاعات ذل أن املشاركة الكاملة من جانب األعضاء، مبا يف ) و
 الصلة؛ القمة ذات نتائجتنفيذ  يف االحتاد، أمر حاسم لنجاح ونوأصحاب املصلحة اآلخر األكادميية 

) 2018 ديب، يف املراَجع( 71 القرار الواردة يف 2020-2023 للفرتة لالحتادأن اخلطة االسرتاتيجية  ) ز
تمع املعلومات نتائجتنفيذ ل وأولويات هلذا املؤمتر حتتوي على التزام حتقيق و  ات الصلةذ القمة العاملية 

 ؛أهداف التنمية املستدامة

تمع املعلومات ميثل آلية ت لس االحتادأن فريق العمل التابع  ح) سّهل مسامهة واملعين بالقمة العاملية 
 ؛أهداف التنمية املستدامةوحتقيق القمة  نتائجتنفيذ  يف االحتاددور  الدول األعضاء يف

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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تمع املعلومات/أهداف التنمية  )ط أن األمني العام لالحتاد أنشأ فريق املهام املعين بالقمة العاملية 
املستدامة التابع لالحتاد، الذي يرتأسه نائب األمني العام والذي يتمثل دوره يف صياغة االسرتاتيجيات 

تدامة خطة التنمية املس مع مراعاةالصلة بالقمة العاملية،  وتنسيق سياسات االحتاد وأنشطته ذات
 ؛2030 لعام

تمع املعلومات كأساس  استخدام 2016 دورته لعامجملس االحتاد قرر يف  أن )ي إطار القمة العاملية 
، ضمن والية االحتاد ويف حدود 2030 تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام يف من خالله يساعد االحتاد

تمع املعلومات املوا  -رد املخصصة يف اخلطة املالية وميزانية السنتني، مع مراعاة مصفوفة القمة العاملية 
 املتحدة؛ اليت وضعتها وكاالت األمم (SDG-WSIS) أهداف التنمية املستدامة

تمع الدويل مدعو إىل تقدمي مسامهات طوعية للصندوق االستئماين اخلاص الذي أنشأه  )ك أن ا
تمع نتائجلدعم األنشطة املرتبطة بتنفيذ  اداالحت  املعلومات؛ القمة العاملية 

ي عرب جمال العمل اإلحصائ الدويل لالتصاالت قادر على توفري اخلربات الالزمة يف االحتادأن  )ل
تطوير مؤشرات خاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واستعمال مؤشرات مناسبة ومعايري قياسية 

 تونس)، من برنامج عمل 118 إىل 113 ملتابعة التقدم العاملي وقياس الفجوة الرقمية (الفقرات

 الحظيوإذ 
تمع املعلومات، الذي ينظمه سنوياً  نتائج ) أ   األمم مؤمتراون مع بالتع االحتادمنتدى القمة العاملية 

 وبرنامج ،(اليونسكو) والثقافة والعلم للرتبية املتحدة األمم ومنظمة ،(األونكتاد) والتنمية للتجارة املتحدة
 اإلمنائي؛ املتحدة األمم

تمع املعلومات   70/125إقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها  ب) بأن منتدى القمة العاملية 
كان وال يزال منربًا للنقاش وتبادل أفضل املمارسات يف تنفيذ مجيع أصحاب املصلحة لنتائج القمة 

 العاملية، وينبغي االستمرار يف عقده سنوياً؛

 لالحتادعام بناءً على دعوة األمني الاليت أُنشئت جل التنمية املستدامة جلنة النطاق العريض من أ أن )ج
إعادة تقييم قامت بالدويل لالتصاالت واملديرة العامة ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، 

 يرميمن أجل دعم "توصيل النصف اآلخر" من سكان العامل،  2025 عام وإصدار إطار جديد ملقاصد
ليه لسياسات املتعلقة بالنطاق العريض وزيادة تيسري تكاليفه واإلقبال ععلى اضفاء طابع عاملي إىل إ

 ذلك أهداف التنمية املستدامة؛ يف دعماً لألهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً مبا
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لس االقتصادي واالجتماعي لالحتاد التقارير السنوية اليت يقدمها األمني العام ) د ألمم املتحدة ل إىل ا
(ECOSOC) ن مسامهة االحتاد أبش خالل اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية،، من

لسالقمة، ومسامهة  نتائجيف تنفيذ  ية املستدامة املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمإىل  ا
 ؛بشأن أنشطة االحتاد ذات الصلة

مع عاملية، القمة ال نتائجيف تنفيذ لصلة لقطاعات االحتاد بشأن دور القطاعات القرارات ذات ا ) ه
 ؛2030 خطة التنمية املستدامة لعام مراعاة

لسالنتائج ذات الصلة لدورات  ) و تمع القمة العاملي نتائجتنفيذ املتعلقة ب 2015-2018يف الفرتة  ا ة 
 املستدامة؛ وحتقيق أهداف التنمية املعلومات

تمع املعلومات نتائج ) ز  ؛منتديات القمة العاملية 

 (WTDC) اإلقليمية اليت وضعها املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت واألنشطة الربامج واألنشطة )ح
 ،الرقمية دف سد الفجوة 2017 لعام

 احلسبان وإذ يأخذ يف
لومات أساسي لنجاح بناء جمتمع معأمر  املتعددينأن القمة العاملية أقرت بأن مشاركة أصحاب املصلحة 

 ،التنمية جامع هدفه اإلنسان وحموره

 وإذ يعرتف
ائج القمة االستعراض العام لتنفيذ نتبأن للوثيقة اخلتامية للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن  أ ) 

تمع املعلومات ا تدعو إىل تنسيق وثيق بني عملية ا العاملية  لقمة آثاراً جوهرية على أنشطة االحتاد، وأ
تمع املعلومات وخطة التنمية املستدامة لعام ، مع الرتكيز على املسامهة الشاملة لتكنولوجيا 2030 العاملية 

بأن النفاذ إىل  هوالقضاء على الفقر، وتنو  املعلومات واالتصاالت يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة
 ذاته؛ حد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أصبح أيضاً مؤشراً للتنمية وطموحاً يف

 ؛على أنشطة االحتاد هامةهلا تأثريات  2030 ن خطة التنمية املستدامة لعامبأ ب)

تمع املعلومات  تنفيذ نتائجبأن  )ج  حتقيق يفاعد سيسهل تطوير االقتصاد الرقمي ويسالقمة العاملية 
 ؛املستدامة أهداف التنمية
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 دائماً فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات بصفته عضواً  ومشاركته يف االحتادبأمهية دور  ) د
 ؛التناوب ويتقاسم رئاسة الفريق على أساس

 ؛االحتادايات غكأحد أهم   وحتقيق أهداف التنمية املستدامةالقمة  نتائج بتنفيذ االحتادالتزام ب ) ه

ول الرقمي التحتسهيل التصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف بالدور األساسي ل ) و
واملساعدة على حتقيق أهداف التنمية املستدامة واألهداف اإلمنائية األخرى وتنمية االقتصاد الرقمي 

 ؛2املتفق عليها دولياً 

عقد اجتماع رفيع املستوى  70/125 قرارها رقم يفقد قررت  ،أن اجلمعية العامة لألمم املتحدةب ) ز
تمع املعلومات يف القمة لنتائجاالستعراض الشامل  بشأن  ،2025 العاملية 

 يقرر
تمع املعلومات وخطة التنمية املستدام 1 ة أن يركز دور االحتاد فيما يتعلق بتنفيذ نتائج القمة العاملية 

 على االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وفقاً لوالية االحتاد؛ 2030 لعام

تمع املعلومات نتائجتنفيذ  تسهيل بدور قيادي يف االحتادأن يقوم  2 ، بالتعاون القمة العاملية 
 اإلمنائي؛ اليونسكو وبرنامج األمم املتحدة مع

تمع املعلومات تنسيق منتديات القمة العاملية  أن يواصل االحتاد 3 تمع املعلومات، واليوم العاملي 
تمع املعلومات، وحتديث قاعدة بيانات تقييم (WTISD) واالتصاالت نفيذ ت، وجوائز القمة العاملية 

فضًال عن استمراره يف تنسيق ودعم أنشطة الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات  القمة، نتائج
 ؛التنميةواالتصاالت ألغراض 

املية، كهيئة القمة الع نتائجاالضطالع بدور قيادي يف تسهيل عملية تنفيذ  االحتادأن يواصل  4
 ؛6وجيم 5وجيم 2جيم تنسيق وتسهيل لتنفيذ خطوط العمل

 ،2015 ملا بعد عاممة القوحتقيق رؤية لقمة نتائج اأعماله بشأن تنفيذ يواصل أن  لالحتادأنه ينبغي  5
مع أصحاب ب جنباً إىل جنيشارك أن و  نطاق واليته واختصاصاته باألنشطة اليت تدخل يفاالضطالع و 

 مناسباً؛ ، حيثما يكونيف هذا الشأن املصلحة اآلخرين
  

_______________ 
 .2017لعام  إعالن بوينس آيرس 2
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تمع املعلومات باعتباره األساس الذي يساعديستمر االحتاد يف استخدام  أن 6  إطار القمة العاملية 
تمع التنمية املستدامة أهدافحتقيق االحتاد من خالله على  املعلومات  مع مراعاة مصفوفة القمة العاملية 

اجلهات امليسرة خلطوط عمل القمة العاملية اليت وضعتها  (WSIS-SDG) املستدامةأهداف التنمية  -
العاملية  بالقمة واملعين ، وبالعمل من خالل فريق العمل التابع للمجلستمع املعلومات لألمم املتحدة

 ، بوسائل منها:(CWG-WSIS)تمع املعلومات 

تمع املعلومات جيم ‘1’  6وجيم 5وجيم 2حتديث خرائط الطريق اخلاصة خبطوط عمل القمة العاملية 
 ؛2030 ملراعاة األنشطة اجلارية الرامية أيضاً إىل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام

الطريق/خطط العمل املتعلقة خبطوط عمل القمة العاملية اإلسهام حسب االقتضاء يف خرائط  ‘2’
واملتعلقة أيضاً خبطة التنمية  11وجيم 9وجيم 8وجيم 7وجيم 4وجيم 3وجيم 1تمع املعلومات جيم

 ؛2030 املستدامة لعام

وقدرته على  مراعاة التطورات التكنولوجيةمواصلة العمل على تكييف نفسه مع  لالحتادأنه ينبغي  7
 ؛2030 املستدامة لعام التنمية خطةبناء جمتمع معلومات شامل ويف  كة بشكل كبري يفاملشار 

 املراَجع( 30 سيما القرار ، البوينس آيرس أن من الضروري حتقيق التكامل بني تنفيذ خطة عمل 8
 والقرارات ذات الصلة ملؤمترات املندوبني ،للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )2017، بوينس آيرس يف

أهداف وحتقيق  ماتاملعلو  تمعالقمة العاملية  لنتائجاملفوضني، وتنفيذ أصحاب املصلحة املتعددين 
 ؛التنمية املستدامة

ة شارك مع أصحاب املصلحأن تأن تنفذ قطاعات االحتاد األنشطة اليت تقع ضمن واليته و  9
القمة  تائجنتنفيذ مجيع خطوط العمل ذات الصلة وغري ذلك من  اآلخرين، حسبما يكون مالئماً، يف

تمع ا  يف الصلة وأن تراعي ويف حتقيق أهداف التنمية املستدامة ذات املعلومات العاملية  أعمال دراسا
واألفرقة  3ملستدامةاوأهداف التنمية  تمع املعلومات فريق العمل التابع للمجلس واملعين بالقمة العاملية

 ؛2030 األخرى التابعة للمجلس املعنية بالقضايا املتصلة بالقمة وخطة التنمية املستدامة لعام

  
_______________ 

 أدناه. جملس االحتاد" "يطلب منمن  3انظر الفقرة  3
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علومات البىن التحتية املتعلقة بامل لبناء كبريةأولوية   (ITU-D) باالحتاد أن مينح قطاع تنمية االتصاالت 10
تمع املعلومات) 2(خط العمل جيمواالتصاالت  ميع العصب األساسي جل اليت تعد ،للقمة العاملية 

دعوة و  بوينس آيرسمن خطة عمل  3 واهلدف بوينس آيرسمراعاة إعالن مع  ،التطبيقات اإللكرتونية
 أيضاً؛ بذلك إىل القيامجلنيت دراسات قطاع تنمية االتصاالت 

تمع  لنتائج هتقريرًا مرحليًا بشأن تنفيذ االحتادأن يقدم  11 وخطة التنمية علومات املالقمة العاملية 
، مع اإلشارة إىل مسامهة 2022 لعام لالحتادإىل مؤمتر املندوبني املفوضني  2030 املستدامة لعام

 ،الرقمي االقتصاد االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

 يكلف األمني العام

تمع املعلومات وحتقيق أهداف التنمي القمة نتائجتنفيذ  يف االحتاددور  بدعم 1  ؛ة املستدامةالعاملية 

من خالل التنسيق  2030 أن يتم تنفيذ أنشطة االحتاد املتعلقة خبطة التنمية املستدامة لعام بضمان 2
تمع املعلومات وفقًا  السياسات  إطار ، يفالختصاصات االحتادالوثيق مع عملية القمة العاملية 

 ؛السنتني اخلطة املالية وميزانية فرتة واإلجراءات السارية، ويف حدود املوارد املخصصة يف

لس االقتصادي واالجتماعي بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ خطوط عمل  3 بتقدمي تقرير سنوي إىل ا
تمع املعلومات اليت يقوم فيها االحتاد بدور جهة ري املشاركة، من التيسري أو جهة التيس القمة العاملية 

خالل اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، مع تقدميه إىل فريق العمل التابع 
تمع املعلومات وأهداف التنمية املستدامة؛و للمجلس   املعين بالقمة العاملية 

 ستوىإىل املنتدى السياسي الرفيع املبتقدمي مسامهة سنوية بشأن أنشطة االحتاد ذات الصلة  4
لسالتابع للمجلس االقتصادي واالجتماعي وتقدمي التقرير إىل  التابع  من خالل فريق العمل ا

تمع املعلومات وأهداف التنمية املستدامة؛و للمجلس   املعين بالقمة العاملية 

لسبتقدمي تقرير شامل إىل  5 ا االحتاد األنشطة اليت ي يتضمن معلومات مفصلة عنسنوياً  ا قوم 
لس ويتخذ قراراً بشأنه  ؛بشأن هذه املواضيع وأعماله ومسامهاته ذات الصلة، لكي ينظر فيه ا

بدعوة فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات إىل تنسيق األنشطة اخلاصة بتطوير جمتمع  6
قمة وخطة التنمية ال نتائجستعراض الشامل لتنفيذ املعلومات إىل جمتمع معرفة، استنادًا إىل نتائج اال

 ؛2030 املستدامة لعام
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تمع املعلومات كمنصة للنقاش وتبادل أفضل املمارسات  7 مبواصلة تنسيق منتدى القمة العاملية 
 ؛2030 القمة، مع مراعاة خطة التنمية املستدامة لعام لنتائجتنفيذ مجيع أصحاب املصلحة  يف

تمع املعلو  تنفيذ نتائج ة البيانات اخلاصة بتقييمبتعديل قاعد 8 مات ومسابقات جوائز القمة العاملية 
 ؛2030 القمة، يف ضوء خطة التنمية املستدامة لعام

تمع املعلومات وأهداف الت نتائجبأن يأخذ يف االعتبار  9 نمية فريق العمل املعين بالقمة العاملية 
تمع املعلومات بالقمة املعين املستدامة يف أنشطة فريق املهام  ؛ة املستدامة/أهداف التنميالعاملية 

تمع املعلومات، من أجل دعم أنشطة  10 باستبقاء الصندوق االستئماين اخلاص بالقمة العاملية 
امة شراكات قالقمة العاملية من خالل آليات منها إ لنتائجاالحتاد ذات الصلة بتسهيل تنفيذ االحتاد 

 طوعية، ودعوة أعضاء االحتاد إىل تقدمي مسامهات ،اسرتاتيجيةوحتالفات 

 ف األمني العام ومديري املكاتبيكل

 4و 3و 2و 1 قراتالف بدوره على النحو املبني يف االحتادباختاذ مجيع التدابري الالزمة لقيام  1
تمع مع فريق املهام املعين بالقوالتنسيق  ،املناسبة الطريقأعاله، وفقاً خلرائط  "يقرر"من  مة العاملية 

اد بني مكاتب قطاعات االحت تفادي ازدواجية العملبغية املعلومات/أهداف التنمية املستدامة، 
 ؛وأمانته العامة

بأن حيّدث بانتظام خرائط الطريق خبصوص أنشطة االحتاد ضمن واليته املتمثلة يف تنفيذ نتائج  2
لس من خالل  2030القمة مع مراعاة خطة التنمية املستدامة لعام  ع فريق العمل التاباليت سُتقدم إىل ا

تمع املعلومات وأهداف التنمية  ؛(CWG-WSIS&SDG) املستدامة للمجلس واملعين بالقمة العاملية 

التنسيق والتعاون و بتعزيز عدة أشياء من بينها املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق التابعة لالحتاد،  3
على املستوى اإلقليمي مع جلان األمم املتحدة االقتصادية اإلقليمية وفريق التنمية اإلقليمي لألمم املتحدة، 

لعاملية ا ما تلك اليت تعمل كميسر خلطوط عمل القمةسي فضًال عن مجيع وكاالت األمم املتحدة (وال
)، وغريها من املنظمات اإلقليمية املعنية، خصوصًا يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا تمع املعلومات

دف حتقيق ما يلي:  املعلومات واالتصاالت، 
تمع املعلومات مع عملية أهداف التنمية  ‘1’ يذها وفقاً ملا املستدامة وتنفمواءمة عملية القمة العاملية 

 للجمعية العامة لألمم املتحدة؛ 70/125 طلبه القرار
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تنفيذ األعمال املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة  ‘2’
ج "توحيد أداء منظومة األمم املتحدة"؛  من خالل 

 تصاالت يف أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية؛إدراج تكنولوجيا املعلومات واال ‘3’

إقامة شراكات من أجل تنفيذ املشاريع املشرتكة بني الوكاالت ومتعددة أصحاب املصلحة، وإحراز  ‘4’
تمع املعلومات، ويف حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛  تقدم يف تنفيذ خطوط عمل القمة العاملية 

ية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اخلطط الوطن مهية الدعوة إىل مراعاةتسليط الضوء على أ ‘5’
 للتنمية املستدامة؛

تمع املعلومات، وجوائز القمة، وتقييم تنفيذ  ‘6’ تعزيز املدخالت اإلقليمية يف منتدى القمة العاملية 
 ،القمة نتائج

فاع اجلمهور شطته باإلضافة إىل تيسري انتودوره وأن االحتادباختصاصات  العام مبواصلة إذكاء الوعي 4
 ع؛أوس على نطاق االحتادجمتمع املعلومات الناشئ مبوارد  عموماً واجلهات الفاعلة األخرى يف

القمة العاملية  تائجن الدويل لالتصاالت املتعلقة بتنفيذ االحتادبشأن أنشطة  مرحليإعداد تقرير ب 5
 ،2022 مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل يف ىلإ تقدميهو  املستدامة التنميةأهداف /تمع املعلومات

 يكلف مديري املكاتب

بضمان إعداد أهداف ملموسة ومواعيد قصوى (باستعمال عمليات اإلدارة القائمة على النتائج)  1
تمع املعلومات وأهداف التنمية املستدامة والعمل على جتسيدها يف خلطط ا ألنشطة القمة العاملية 

 ؛التشغيلية لكل قطاع

يما يتعلق فيف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبراعاة تأثري عمل االحتاد  2
تمع املعلو إطار منو االقتصاد الرقمي، مبا يتفق مع على بالتحّول الرقمي  مات، وتقدمي القمة العاملية 

 ،املساعدة إىل األعضاء عند طلبهم
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 مكتب تنمية االتصاالتيكلف مدير 

ج للشراكة 2017 بوينس آيرس، يف املراَجع( 30 ميكن ووفقًا للقرار بالقيام، بأسرع ما )، مبتابعة 
 تمع املعلوماتلعاملية القمة ا نتائجتنفيذ ومتابعة  أنشطة قطاع تنمية االتصاالت املرتبطة بدوره يف يف

ًا ألحكام ، وفقالناميةلبلدان حتياجات اتمام خاص الوحتقيق أهداف التنمية املستدامة، مع إيالء اه
لسواتفاقيته، وأن يقدم تقريراً سنوياً عن ذلك إىل  االحتاددستور   ،اءاالقتض ، حسبا

 جملس االحتاديطلب من 

تمع املعلومات و  القمة بشأن تنفيذ نتائج االحتاد عملاإلشراف على  1 أهداف قيق حتالعاملية 
وأنشطته ذات الصلة، وذلك ضمن نطاق احلدود املالية اليت يقررها مؤمتر املندوبني  املستدامةالتنمية 

 ؛االقتضاء املفوضني، وإتاحة املوارد حسب

 أعاله؛ "يقرر"من  5 الفقرة جاء يف مع جمتمع املعلومات، وفقاً ملا االحتاداإلشراف على تكيف  2

تمع املاإلبقاء على فريق العمل التابع للمجلس  3 تسميته  وتغيري ات،علومواملعين بالقمة العاملية 
تمع املعلومات وأهداف التنمياملعين و  التابع للمجلس فريق العمل"لتصبح  ، "ة املستدامةبالقمة العاملية 

م بشأن تنفيذ  تمع املعلوماتالقمة العاملي لنتائج االحتادبغية تسهيل إسهامات األعضاء وتوجيها  ة 
 ؛أهداف التنمية املستدامةاملساعدة يف حتقيق و  ذات الصلة

العاملية  القمة نتائجقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة ذات الصلة بعمليات تنفيذ  مراعاة 4
 ؛املستدامة أهداف التنميةحتقيق املعلومات و  تمع

 2015-2019يف الفرتة  2030م لعاالتنمية املستدامة خطة إعداد تقرير بشأن مسامهة االحتاد يف  5
 ؛2019 لعامللجمعية العامة لألمم املتحدة  وتقدميه إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى

االقتصادي  لمجلسل املستوىتقدمي تقرير سنوي بشأن أنشطة االحتاد إىل املنتدى السياسي الرفيع  6
 ؛للجمعية العامة لألمم املتحدة 70/1من خالل اآلليات احملددة يف القرار  واالجتماعي

 االتفاقية؛ من 81 للرقم وفقاً  األعضاء الدول إىل املرسلة الوثائق يف العام األمني تقرير إدراج 7
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أن يدرس النُـُهج املمكنة لكفالة متويل وإعداد موقع إلكرتوين ملنتدى القمة يكون متاحاً كليًا أو  8
املتحدة على األقل (مع ضمان إمكانيات وظيفية متساوية)، مع جزئيًا باللغات الرمسية الست لألمم 

لس ب إشراك اجلهات املنسقة/امليّسرة وأصحاب املصلحة اآلخرين، وأن تقرير يدعو األمانة إىل أن تزود ا
ائياً إىل مؤمتر املندوبني املفوضني  املقبل؛ سنوياً بشأن تقدم هذه الدراسة وأن يقدم تقريراً 

تمع املعلومات وأهداف خالل  القيام، من 9 فريق العمل التابع للمجلس واملعين بالقمة العاملية 
 :، باستعراض وحتسني ما يليالتنمية املستدامة

تمع املعلومات وحتقيق أهداف ال نتائجاالحتاد ذات الصلة بتنفيذ  أنشطة ‘1’ تنمية القمة العاملية 
 ؛املستدامة

تمع املعلومات لتسهيل مشاركة مجياملبادئ التوجيهية والقواع ‘2’ ع د اخلاصة جبوائز القمة العاملية 
مراعاًة لفائدة و أصحاب املصلحة، باللغات الرمسية الست لالحتاد، على حنو أكثر فعالية وسهولة 

 ؛مجيع أصحاب املصلحة

تمع املعلومات من خالل أنشطة األمم امل ‘3’ حدة ذات الصلة تتشجيع الفائزين جبوائز القمة العاملية 
تمع املعلومات وأهداف التنمية املستدامة،  بالقمة العاملية 

 ةيواهليئات األكادمي يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبني

تمع املعلومات و  نتائجتنفيذ  إىل املشاركة الفّعالة يف 1 أهداف التنمية املستدامة، ق حتقيالقمة العاملية 
تمع املعلومات وتقييمها اليت يديرها  واملسامهة يف  الحتاداقاعدة البيانات اخلاصة مبنتدى القمة العاملية 

تمع املعلومات، واملشاركة بشكل فعّ  ين بالقمة وتعزيز أنشطة فريق العمل املع ال يفوجوائز القمة العاملية 
 ؛تدامةاملس تمع معلومات شامل للجميع وحتقيق أهداف التنميةدف بناء جم االحتادتكّيف 

تمع املعلومات دعمًا لتحقيق أه إىل املشاركة الفّعالة يف 2 داف أنشطة تنفيذ نتائج القمة العاملية 
 لرقمي؛فيها تلك املتصلة بالتحول الرقمي، اليت تعزز النمو املستدام لالقتصاد ا مباخطة التنمية املستدامة 

تمع املعلومات وخطة ىل إ 3 دعم حتقيق أوجه التآزر والروابط املؤسسية الالزمة بني القمة العاملية 
تمع املعلومات ، مع مراعاة مصفوفة ا2030 التنمية املستدامة لعام ة أهداف التنمي -لقمة العاملية 

ومسامهتها  تدامةالتنمية املسمن أجل مواصلة تعزيز أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على املستدامة، 
 ؛الصلة تطوير االقتصاد الرقمي، وذلك يف إطار عمليات األمم املتحدة ذات يف

  



 Res. 140 302 

 

شطة لدعم األن االحتادللصندوق االستئماين اخلاص الذي أنشأه تقدمي مسامهات طوعية إىل  4
تمعالقمة  نتائجاملرتبطة بتنفيذ   ؛املعلومات العاملية 

 القمة تقييمب اخلاصة العمومية البيانات قاعدة يف أنشطتهم عن باملعلومات اإلسهام إىل مواصلة 5
 لالتصاالت؛ الدويل االحتاد يديرها اليت املعلومات تمع العاملية

 والتعاون لتنميةا ألغراض واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بقياس املعنية الشراكة يف املسامهةإىل  6
 ومؤشرات بيانات رتيس حتسني أجل من املتعددين املصلحة ألصحاب دولية مبادرة باعتبارها معها الوثيق

ا، واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا  النامية، البلدان يف سيما ال وجود

 يعرب

 عن جزيل شكره وعميق امتنانه إىل حكوميت سويسرا وتونس الستضافتهما مرحليت القمة، بالتعاون
الدويل لالتصاالت ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومؤمتر  االحتادمع  الوثيق

 .الصلة وغريها من وكاالت األمم املتحدة ذات (األونكتاد) األمم املتحدة للتجارة والتنمية
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 )2018ديب،  يف املراَجع( 146القرار 

 دورياً  الدولية االتصاالت لوائح ومراجعة استعراض

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يذكِّر
 ؛(WCIT) املؤمترات العاملية لالتصاالت الدولية، بشأن االحتادمن دستور  25باملادة  أ ) 

 األخرى؛ واجلمعيات ، بشأن املؤمتراتاالحتادمن اتفاقية  3 من املادة 48بالرقم  ) ب
) للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية، بشأن 2012(ديب،  4من القرار  "يدرك إذ"من  )هفقرة الب ج)

واليت تفيد بأن "لوائح االتصاالت الدولية تتضمن  (ITR) الدولية االتصاالت للوائح الدوري االستعراض
، إال أن طبيعة تتطلب إجراء تعديالت على فرتات زمنية متقاربة مبادئ توجيهية رفيعة املستوى ينبغي أال

 ؛دورية" قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سريع احلركة قد تقتضي استعراضها بصورة
 ،(EG-ITR)فريق اخلرباء املعين بلوائح االتصاالت الدولية بالتقرير النهائي ل ) د

 يقرر
 ؛دورياً  ُتستعرض أن عادةً  ينبغي الدولية االتصاالت لوائح أن 1
دف التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن  2 بيل سإجراء استعراض شامل للوائح االتصاالت الدولية 

 ،يتعلق بلوائح االتصاالت الدولية املضي قدماً فيما

 يكلف األمني العام
 هذه ملراجعة (EG-ITR) الدولية االتصاالت بلوائح معين خرباء فريق الجتماع الدعوةعاودة مب 1

 اختصاصات ادجملس االحت وحيدد االحتاد يف القطاعات وأعضاء األعضاء للدول أبوابه وتُفتح اللوائح،
 عمله؛ وأساليب الفريق هذا

لس إىلالستعراض ا نتائجبشأن  الدولية االتصاالت بلوائح املعين اخلرباء فريق تقرير بتقدمي 2  للنظر ا
 ،2022 لعام املفوضني املندوبني مؤمتر إىل الحقاً  ونشره وتقدميه فيه
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 جملس االحتاديكلف 
 حبلوائ املعين اخلرباء فريق اختصاصات ومراجعة باستعراض 2019 لعام دورته يف يقوم بأن 1

 أعاله؛ "يكلف األمني العام" من 1 فقرةال يف إليها املشار الدولية االتصاالت
 النهائي التقرير وتقدمي يةالسنو  تهادور  فريق اخلرباء املعين بلوائح االتصاالت الدولية يف ريراتق بدراسة 2

 مشفوعاً  2022 املع املفوضني املندوبني مؤمتر إىل الدولية االتصاالت بلوائح املعين اخلرباء لفريق
لس مبالحظات  بشأنه، ا

 يكلف مديري املكاتب
 فريق نشطةأ يف الصلة، ذي االستشاري الفريق من ومبشورة اختصاصه، جمال يف كل  باملسامهة، 1

 هو (ITU-T) الحتادبا االتصاالت تقييس قطاع عمل بأن علماً  الدولية، االتصاالت بلوائح املعين اخلرباء
 الدولية؛ االتصاالت بلوائح صلة األقرب

 بتقدمي نتائج أعماهلم إىل فريق اخلرباء املعين بلوائح االتصاالت الدولية؛ 2
وأقل البلدان منوًا وفقًا للقائمة  1تقدمي منح، حسب املوارد املتاحة، إىل البلدان النامية بالنظر يف 3

 فريق اخلرباء، اليت وضعتها األمم املتحدة من أجل توسيع مشاركتها يف
 األعضاء وأعضاء القطاعاتيدعو الدول 

 الدولية، االتصاالت بلوائح املعين اخلرباء فريق أنشطة يف واملسامهة املشاركة إىل
 2022 يدعو مؤمتر املندوبني املفوضني لعام

 .االقتضاء حسب ،الزماإلجراء ال واختاذ الدولية االتصاالت بلوائح املعين اخلرباء فريق تقرير يف النظر إىل
 
 
 
 
 
 

_______________ 
ا  1 تشمل أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا

 مبرحلة انتقالية.
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 )2018ديب،  يف املراَجع( 150 القرار

 2014-2017 للسنوات االتحادالموافقة على حسابات 

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 اعتباره إذ يضع يف

 الدويل لالتصاالت؛ االحتادمن دستور  53 الرقم ) أ 

واملتعلق باإلدارة املالية  هذا املؤمترإىل  جملس االحتاداملقدم من  PP-18/46 الوثيقة التقرير الوارد يف ب)
 )،PP-18/100هلذا املؤمتر (الوثيقة  اإلدارة والتنظيم، والتقرير الصادر عن جلنة 2014-2017 للسنوات لالحتاد

 يقرر

ائية  .2014-2017 للسنوات االحتادعلى حسابات  املوافقة بصفة 
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 )2018ديب،  يفاملراَجع ( 151القرار 

 الدولي لالتصاالت االتحاد في اإلدارة على أساس النتائج تحسين

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 اعتباره إذ يضع يف

 2020-2023لفرتة ا يفالذي يشري إىل قيود املوارد هلذا املؤمتر، ) 2018(املراَجع يف ديب،  5املقرر  أ ) 
 ؛حتسني كفاءة أنشطة االحتاد بشأن اً وحيدد غايات وأهداف

الذي ينص على أنه ينبغي إلدارة املوارد البشرية هلذا املؤمتر، ) 2018(املراَجع يف ديب،  48القرار  )ب
 ؛د لألمم املتحدةالنظام املوحو االحتاد وأنشطة مع غايات تكون متوافقة باستمرار يف االحتاد أن وتنميتها 

الذي حيدد الغايات واألهداف االسرتاتيجية لالحتاد هلذا املؤمتر، ) 2018(املراَجع يف ديب،  71القرار  ج)
 ؛(RBM) إلدارة على أساس النتائجإطار ا يفوقطاعاته 

سيق ضرورة التنأشار إىل  الذيملؤمتر املندوبني املفوضني،  )2014بوسان،  يفاملراَجع ( 72 القرار ) د
 حتتويه من معلومات؛ بني اخلطط االسرتاتيجية واملالية والتشغيلية من خالل الروابط بني الوثائق املقابلة وما

الذي يكلف األمني العام  ملؤمتر املندوبني املفوضني، ) 2014بوسان،  يفاملراَجع ( 151 لقرارا ) ه
 ، مبا(RBM) لإلدارة على أساس النتائجاملتعلقة بالتنفيذ الكامل  حتسني املنهجيات واصلةكذلك مب

 ،(RBB) استناداً إىل مفهوم امليزنة على أساس النتائج ،السنتني عرض ميزانياتذلك  يف

 وإذ يشري إىل

أن االحتاد جيب أن حيدد، عرب خرباته املرتاكمة، أكثر أساليب اإلدارة كفاءة يف الظروف اجلديدة  أ ) 
تمع يفودائمة التغري   ؛ا
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 وتقييم التقدم احملرز ومدى إجناز لرصدأن اإلدارة على أساس النتائج تتضمن وضع مؤشرات  ب)
 النتائج املتوقعة، فضًال عن زيادة الشفافية واملساءلة يف االحتاد ككل،

 وإذ يعرتف

سيؤدي  االحتاد واإلدارة وعلى أساس النتائج يف تنفيذ عملية امليزنة على أساس النتائجاستمرار ن بأ أ ) 
ومصطلحات اهيم من أجل دمج مف يع املستوياتاملوظفني على مجوإشراك الثقافة  إىل تغيري كبري يف

ا النتائج يف اإلدارة على أساس ا وعمليات اإلبالغ اخلاصة   ؛ختطيط الربامج وإدار

دف إىل تغيري طريقة عمتتطلب بأن اإلدارة على أساس النتائج  ب) ل صياغة اسرتاتيجية شاملة 
 )؛نتائج حمددة حتسني األداء (حتقيق املركزي توجهها ويكون املتحدة األمم وكاالت

ربجمة وامليزنة التخطيط وال عمليات استمرارية يستلزم النتائج أساس على اإلدارة نظام حتسنيبأن  ج)
 ؛أداء املوظفنيو وتفويض السلطات وحتقيق املساءلة؛  ؛واملتابعة والتقييموإدارة العقود  النتائج أساس على

النتائج  اتيجية واملالية والتشغيلية لالحتاد جزء ال يتجزأ من اإلدارة على أساسبأن الربط بني اخلطط االسرت  د )
ال،  وأن آليات املراقبة الفّعالة ضرورية لضمان أن يتمكن جملس االحتاد من رصد التقدم احملرز يف هذا ا

 وإذ يعرتف كذلك

: استعراض JIU/REP/2016/1ة الواردة يف الوثيق (JIU) بضرورة تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة
، مع مراعاة قيمة اإلدارة على أساس النتائج (ITU) االحتاد الدويل لالتصاالت التنظيم واإلدارة يف

 منظومة األمم املتحدة، يف

 يشدد علىوإذ 

ية النتائج هو ضمان توفري املوارد الكاف أساس امليزنة علىاإلدارة على أساس النتائج و أن الغرض من 
 ،بكفاءة هلا لألنشطة اليت تتمتع بأولوية عالية من أجل حتقيق النتائج املخطط
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 ومديري املكاتب الثالثة يقرر أن يكلف األمني العام

 ة، وامليزنالنتائجاس أسعلى واملنهجيات املتصلة بالتنفيذ الكامل لإلدارة  مبواصلة حتسني العمليات 1
 ؛مستوى العمليات ومستوى التنفيذ على النتائج، أساس على

مبواصلة وضع إطار شامل لنتائج االحتاد من أجل دعم تنفيذ اخلطط االسرتاتيجية واملالية  2
وامليزانية وزيادة قدرة أعضاء االحتاد على تقييم التقدم احملرز يف حتقيق غايات االحتاد، والتشغيلية 
 ينبغي: وهلذا الغرض

 أنشطة االحتاد وأهداف تلك األنشطة واملوارد والنتائج ذات الصلة؛ حتديد ‘1’

من  الحتاداباستعمال إطار شامل لرصد األداء من أجل متكني  املرتابطة االحتاد خطط تنفيذ مراقبة ‘2’
 تقييم التقدم؛

 أنشطة نيب التكامل مراعاة مع االزدواجية، بتفادي األنشطة مجيع كفاءة  حتسني يف االستمرار ‘3’
 االحتاد؛ األخرى وفقاً الختصاصات املعنية واإلقليمية الدولية االتصاالت منظمات وأنشطة االحتاد

 التكاليف جبميع تعلقةامل املعلومات ذلك يف مبا التفصيلية، املعلومات بنشر التقارير ضمان شفافية ‘4’
 )؛الداخلية أو اخلارجية( والبشرية املالية املوارد نشر أو استخدام جراء مناملتحملة 

ضمان سياق اإلدارة على أساس النتائج ل يف االحتادإدارة املخاطر على مستوى تطوير نظام  مواصلة ‘5’
 أفضل استخدام؛أعضاء االحتاد واملوارد املالية األخرى استخدام مسامهات 

على  ة لالحتادواملالي ةاالسرتاتيجي اخلطتنيُتظهر الروابط بني  موحدة ومنسقةتشغيلية خطط  بإعداد 3
تنظر فيها  ) لكي2018(املراَجع يف ديب،  5 واملقرر) 2018(املراَجع يف ديب،  71 القرار النحو احملدد يف

لسوتقرها األفرقة االستشارية للقطاعات و   سنوياً؛ ا
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موعة من املستمدة الالزمة باملعلومات واجلمعيات املؤمترات بتزويد 4  املالية اتلآللي الكاملة ا
ا على املرتتبة املالية اآلثار تقدير أجل من املتاحة اجلديدة والتخطيطية  األعضاء الدول اعدةمسو  ،قرارا

 أحكام مراعاة عم ومجعياته، االحتاد مؤمترات مجيع إىل تقدم مقرتحات أي لتكلفة" تقديرات" إعداد يف
 االحتاد؛ اتفاقية من 34 املادة

م ومشاركتهموزيادة مستوى  موظفي االحتادبإحراز تقدم دائم يف زيادة قدرات  5  اإلدارة يف مهارا
ملتعلق ا) وإبراز النتائج ذات الصلة يف التقرير 2018(املراَجع يف ديب،  48 على أساس النتائج طبقاً للقرار

 املوظفني؛بشؤون 

تائج لكي ينظر أساس النتائج وامليزنة على أساس النبتقدمي املقرتحات املناسبة املتعلقة باإلدارة على  6
لس من أجل إدخال تغيريات على اللوائح راء الدول املالية لالحتاد، مع مراعاة آوالقواعد  املالية فيها ا

شارية واملراجعني الداخليني واخلارجيني واللجنة االستات األعضاء وتوصيات األفرقة االستشارية للقطاع
 ؛(IMAC) ارةاملستقلة لإلد

بضمان التماسك ومنع االزدواجية بني اخلطط التشغيلية وميزانيات فرتات السنتني، وذلك  7
لس، مع حتديد التدابري والعناصر اخلاصة  يف إطار األنشطة الدائمة للجنة التنسيق، كي يستعرضها ا

 الواجب إدراجها؛

 املفوضني سنوي بعد مؤمتر املندوبني برصد تنفيذ قرارات مؤمتر املندوبني املفوضني على أساس 8
ذ اخلطة التقرير السنوي بشأن تنفييف إطار وإعداد تقرير سنوي يرفع إىل جملس االحتاد ( 2018 لعام

 االسرتاتيجية لالحتاد وأنشطته (التقرير املرحلي السنوي لالحتاد))،

 األمني العاميكلف 

لسبرفع تقرير سنوي إىل   بشأن تنفيذ هذا القرار، ا
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 جملس االحتاديكلف 

أساس النتائج  املالئم لإلدارة علىالتنفيذ مواصلة التطوير و اختاذ اإلجراءات املالئمة لكفالة واصلة مب 1
 ؛االحتاد وامليزنة على أساس النتائج يف

ىل مؤمتر املندوبني إ كل دورة من دوراته الالحقة وتقدمي تقرير عن ذلك مبتابعة تنفيذ هذا القرار يف 2
 ،التايل املفوضني

 الدول األعضاء يشجع

مرحلة مبكرة من عملية إعداد املقرتحات اليت ترتتب عليها آثار مالية، وذلك  على االتصال باألمانة يف
كن ، بأقصى ما ميصلة من املوارد الالزمة وإدراجهاللتمكن من حتديد خطة العمل واملتطلبات ذات ال

 املقرتحات. هذه يفعملياً، 
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 )2018ديب،  املراَجع يف( 154لقرار ا

 االتحاد على قدم المساواة استعمال اللغات الرسمية الست في

 )،2018ديب، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (
 يذكِّرإذ 

 للجمعية العامة لألمم املتحدة، بشأن التعددية اللغوية؛ 67/292بالقرار  ) أ 
 ؛ملؤمتر) هلذا ا2018ديب،  (املراَجع يف 66 بالقرار )ب
 ؛ملؤمتر) هلذا ا2018ديب،  (املراَجع يف 165بالقرار  )ج
 ؛املندوبني املفوضني ) ملؤمتر2010 غواداالخارا، (املراَجع يف 168بالقرار  ) د
 ) هلذا املؤمتر؛2018(املراَجع يف ديب،  5 باملقرر ) ه

 ) هلذا املؤمتر،2018(املراَجع يف ديب،  11 باملقرر و )
 وإذ يؤكد من جديد

بوسان،  املراَجع يف( 154 القرار سد يفامعاملة اللغات الرمسية الست  املبدأ األساسي للمساواة يف
 املساواة، بشأن استعمال اللغات الست على قدم ملؤمتر املندوبني املفوضني، )2014

 وإذ يالحظ بارتياح وتقدير
تنسيق أساليب العمل فيما يتعلق ب) 2014(املراَجع يف بوسان،  154تنفيذ القرار  التقدم احملرز يف ) أ 

بيانات اللغوية اخلاصة لغوي لقواعد الاللغات الست والتوحيد ال مستويات التوظيف يف وحتقيق احلد األمثل يف
 التحرير؛ بالتعاريف واملصطلحات وحتقيق مركزية وظائف

 والوثائق اتاللغ برتتيبات املعين الدويل السنوي االجتماع االحتاد الفعالة يف مشاركة )ب
 ؛(IAMLADP) واملنشورات

 االتصاالت/تكنولوجيا املعلوماتإعداد قاعدة بيانات االحتاد اخلاصة مبصطلحات وتعاريف  ج)
 ؛والصينية باللغات العربية والروسية (ICT) واالتصاالت
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يف قطاع وجلنة تنسيق املفردات  (CCT)املصطلحات يف االحتاد جلنة تنسيق أجنزته  العمل الذي ) د
اعتماد بشأن  (SCV) يف قطاع تقييس االتصاالت وجلنة تقييس املفردات (CCV) االتصاالت الراديوية

 جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالتفاق عليها باللغات املصطلحات والتعاريف يف
 ،الست لالحتاد مجيعها الرمسية

 وإذ يالحظ كذلك
فريق العمل التابع ب فيما يتعلق ،2016لعام  يف دورته جملس االحتاد الذي اعتمده 1372القرار  ) أ 

 ؛(CWG-LANG) باللغاتاملعين و للمجلس 

لس يف دورته 1386القرار  ب)  اد؛االحت يف املصطلحات تنسيق بشأن جلنة ،2017لعام  الصادر عن ا

 قرارات قطاعات االحتاد ذات الصلة باللغات، ج)

 وإذ يدرك
 مشرتكاً  فهماً  تيحت االحتاد وهي عمل يف عناصر أساسية بنوعيها التحريري والشفوي متثل الرتمجة أن ) أ 

 املناقشة؛ قيد اهلامة املواضيع االحتاد بشأن يف األعضاء مجيع بني

اخلدمات وحتسينه، األمر الذي يقتضيه الطابع العاملي  أمهية احلفاظ على تعدد اللغات يف )ب
كة لدى األمم وحدة التفتيش املشرت نادى به تقرير  للمنظمات اليت تنتمي إىل منظومة األمم املتحدة، كما

 )؛JIU/REP/2002/11 (الوثيقة املتحدة منظومة األمم املتحدة عن تعدد اللغات يف

الذي حققته  العملواملعين باللغات من أعمال، وكذلك لس االحتاد أجنزه فريق العمل التابع  ما )ج
لس، وخصوصًا ما اليتاألمانة حنو تنفيذ توصيات فريق العمل   ق بتوحيد قواعديتعل وافق عليها ا

اعد بيانات وتكامل قو  التحرير، واملصطلحات ومركزية وظائف اخلاصة بالتعاريفالبيانات اللغوية 
أقسام  اللغات العربية والصينية والروسية وكذلك توحيد إجراءات العمل يف املصطلحات يف

 الست، اللغات

 وإذ يدرك كذلك
شأن مهية ضمان النظر يف عمل االحتاد بيواجهه االحتاد من القيود املفروضة على امليزانية، وأ ما أ ) 

 ؛ل للنفقاتامع امليزانية من أجل حتقيق توزيع فعّ باالقرتان استخدام لغات االحتاد على قدم املساواة 
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تتجاوز  أال) هلذا املؤمتر، تنص على 2018ع يف ديب، (املراجَ  5املقرر  يف يقرر""من  2.1 ةالفقر  أن ب)
االحتاد  والرتمجة التحريرية ومعاجلة النصوص املتعلقة باللغات الرمسية يفنفقات الرتمجة الشفوية 

 ،2020-2023 مليون فرنك سويسري لألعوام 85 مبلغ

 يقرر

دم املساواة االحتاد على ق لضمان استعمال اللغات الرمسية الست يفكل التدابري الالزمة مواصلة اختاذ  
االحتاد  ال يفعلى الرغم من أن بعض األعم لوثائق االحتاد، الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريريةوتوفري 

 ا،كله تستدعي استعمال اللغات الست (مثل أعمال فرق العمل واملؤمترات اإلقليمية) قد ال

 يكلف األمني العام بالتعاون الوثيق مع مديري املكاتب

لس وإىل فريق العمل التابع  1 ، (CWG-LANG) لغاتللمجلس واملعين بالبأن يقدِّم تقريراً سنوياً إىل ا
 يتضمن:

 2014 االحتاد منذ عام تطور ميزانية نفقات الرتمجة التحريرية للوثائق إىل اللغات الرمسية الست يف -
 حجم خدمات الرتمجة التحريرية كل عام؛ مع مراعاة التباينات يف

ا املنظمات الدولية األخرى داخل منظوم - ة األمم املتحدة وخارجها اإلجراءات اليت اعتمد
 والدراسات املرجعية عن تكاليف الرتمجة التحريرية فيها؛

املبادرات اليت طبقتها األمانة العامة واملكاتب الثالثة لزيادة الكفاءة وتقليص التكاليف تنفيذاً  -
 ؛2010 القرار ومقارنتها بتطور امليزانية منذ عام هلذا

سيما استخدام  يعتمدها االحتاد فيما خيص الرتمجة التحريرية، ال اإلجراءات البديلة اليت ميكن أن -
ا؛ التكنولوجيات املبتكرة ومزاياها  وعيو

لس فيما خيص الرتمجة التحريرية والشفوي التقدم يف -  ة؛تنفيذ التدابري واملبادئ اليت اعتمدها ا

لغته االحتاد ب أحداثحدث من نشر مجيع املسامهات املقدمة إىل أمانة االحتاد على الفور ألي ب 2
 ؛حتادلحدث حىت قبل ترمجته إىل اللغات الرمسية األخرى لالاإللكرتوين املخصص لوقع املاألصلية يف 
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مبواصلة العمل بشأن تنسيق املواقع اإللكرتونية لقطاعات االحتاد بغية ضمان الوضوح وسهولة  3
 واحد؛ التصفح ورسم صورة الحتاد

يف الوقت املناسب على صفحات املوقع اإللكرتوين لالحتاد جبميع اللغات بإدخال حتديثات  4
 الست لالحتاد،

 جملس االحتاديكلف 

ع مراعاة ما يرتتب م التحريرية، الرتمجة خيص فيما بديلة االحتاد إلجراءات تطبيق مبواصلة حتليل 1
 التحريرية الرتمجة اتنفق تقليص بغية عليها من آثار مالية واالستفادة من منافع التكنولوجيات املبتكرة

 الصحيح االستخدامو  احلايل الرتمجة جودة مستوى على ذاته اآلن يف واحلفاظ االحتاد، ميزانية يف والَنسخ
 حتسينهما؛ أو لالتصاالت التقنية للمصطلحات

 اليت التحريرية الرتمجةو  الشفوية الرتمجة خلدمات احملّدثة والتدابري املبادئ تطبيق مبواصلة حتليل 2
لس يف اعتمدها  آخذاً  املناسبة، املؤشرات استخدام خالل من ذلك يف مبا ،2014 لعام دورته ا

 الست الرمسية اللغات ملةملعا الكامل للتنفيذ النهائي اهلدف اعتباره يف واضعاً  املالية، القيود احلسبان يف
 املساواة؛ قدم على

 املالئمة ومتابعتها، ومنها مثًال: التشغيليةباختاذ التدابري  3

 التآزر؛ االحتاد بغية إزالة أي ازدواج وحتقيق استعراض خدمات الوثائق واملنشورات يفمواصلة  -

تسهيل تقدمي خدمات لغوية تتسم باجلودة العالية والكفاءة (الرتمجة الشفوية والوثائق واملنشورات  -
واحد، وذلك دعمًا للغايات  آن يف للغات الستالوقت املناسب با ومواد إعالم اجلمهور) يف

 ؛االسرتاتيجية لالحتاد

، خلارجيا املوظفون الدائمون واملؤقتون والتعاقد فيهم ناملستويات املثلى من املوظفني، مبدعم  -
 ؛الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية الوقت نفسه ضمان نوعية عالية يف ويف
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نشطة املتعلقة األ يف لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتخدام مواصلة تنفيذ أفضل وأكفأ اس -
أفضل و  االعتبار التجربة اليت اكتسبتها منظمات دولية أخرى باللغات واملنشورات، آخذًا يف

 ؛املمارسات

مها (حتديد الكفيلة بتخفيض طول الوثائق وحجاملمكنة التدابري مواصلة استكشاف وتنفيذ مجيع  -
ت ملحقات أو ميكن النفاذ إليها عرب وصال تنفيذية، مواد ترفق يف ملخصاتعدد الصفحات، 

توى حيثما يكون مربراً، دون النيل من نوعية وحم وحتقيق اجتماعات مراعية للبيئة، إلكرتونية)
الوثائق الواجب ترمجتها أو نشرها، ودون أن يغرب عن البال بأي حال ضرورة االمتثال هلدف 

 املتحدة؛ نظومة األممالتعددية اللغوية مل

القيام كأمر ذي أولوية باختاذ التدابري الضرورية، قدر املستطاع عملياً، الستعمال اللغات الست على  -
 املوقع اإللكرتوين لالحتاد من حيث تعدد لغات احملتوى وسهولة استعمال املوقع؛ قدم املساواة يف

ا أمانة االحتاد بشأن: برصد 4  األعمال اليت تقوم 

زي، واختاذ نظام مرك دمج كل قواعد البيانات القائمة واليت تتضمن التعاريف واملصطلحات يف -
 ؛وحتديثه التدابري املالئمة للحفاظ على هذا النظام وتوسيعه

استكمال قاعدة بيانات االحتاد اخلاصة مبصطلحات وتعاريف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  -
 واالتصاالت جبميع اللغات؛

ا وفاءلل واألدوات الضروريةاملؤهلني  يلزمها من املوظفني مباأقسام اللغات الست  زويدت -  مبتطلبا
 كل لغة؛ يف

 إعالم اجلمهور، باستعمال لغات االحتاد الست مجيعها، أعماله يف وفعاليةتعزيز صورة االحتاد  -
وتنظيم البث  بكة الويببسبل شىت منها نشر جملة أخبار االحتاد واستحداث مواقع لالحتاد على ش

ذلك اإلعالن  على اإلنرتنت وأرشفة التسجيالت وإصدار وثائق تستهدف إعالم اجلمهور، مبا يف
 ذلك؛ شابه والنشرات اإلعالمية اإللكرتونية، ومااالحتاد  تليكوم أحداث عن
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لس علماً  اطةوإح تقدم من حيرز ما لرصد باللغات، واملعين للمجلس التابع العمل فريق بإبقاء 5  ا
فريق العمل التابع و  داالحتا يف املصطلحات تنسيق القرار، وأن يعمل بتعاون وثيق مع جلنة هذا بتنفيذ

 ؛للمجلس واملعين باملوارد املالية والبشرية

تشارية الوثائق الصادرة واملرتمجة، بالتعاون مع األفرقة االس باستعراض أنواع املواد املقرر إدراجها يف 6
 ات؛للقطاع

سيما  تدابري ختفيض تكاليف وحجم الوثائق، دون املساس باجلودة، كبند قائم، ال مبواصلة النظر يف 7
 للمؤمترات واجلمعيات؛

 ،القرار برفع تقرير إىل مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل عن تنفيذ هذا 8

 القطاعات وأعضاء األعضاء الدول يدعو

تمعا إىل احلرص على أن 1  الوثائق من بلةاملقا املختلفة اللغوية النسخ اللغوية تتستخدم ا
ا تعظيم بغية وشرائها، بتنزيلها وتقوم واملنشورات  التكلفة؛ حيث من عاليةالف وحتقيق منها استفاد

ا تتقدم أن إىل 2 ا مبسامها اٍف، مع ك  مؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته بوقت بدء قبل ومدخال
 .حدٍ  أقصى إىل كميتهاو  حجمها من حتد وأن باملواعيد النهائية لتقدمي املسامهات اليت تتطلب ترمجة،االلتزام 
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 )2018ديب،  يف املراَجع( 157القرار 

 ووظيفة مراقبة المشاريع تعزيز وظيفة تنفيذ المشاريع
 الدولي لالتصاالت االتحاد في

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يذكِّر

صة املزدوجة بصفته وكالة متخص االحتادشري إىل مسؤولية الذي ي االحتادمن دستور  118 الرقمب أ ) 
ألمم املتحدة أو نظومة اإلمنائية لإطار امل لألمم املتحدة وبصفته وكالة منفذة تقوم بتنفيذ املشاريع يف

لومات املع / تكنولوجيامبوجب ترتيبات التمويل األخرى، وذلك لتسهيل تنمية االتصاالت
 قنيني؛الت واملساعدة التعاون أنشطة من وينسقه وينظمه يقدمه مبا وحتسينها، (ICT) واالتصاالت

 حدةاملت األمم برنامج يف االحتاد مشاركة بشأن ،هلذا املؤمتر )2018ديب،  يف املراَجع( 135 بالقرار )ب
جملس  كلف  دق أخرى، متويل ترتيبات ويف املتحدة األمم منظومة برامج من غريه ويف ،(UNDP) اإلمنائي
 برنامج أنشطة يف االحتاد ملشاركة الفعالية درجات أقصى لضمان الالزمة اإلجراءات مجيع باختاذ االحتاد
 األخرى؛ التمويل ترتيبات ويف اإلمنائي املتحدة األمم

 دور تعزيز، بشأن (WTDC) االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر) 2014ديب،  يف املراَجع( 52 بالقرار )ج
 العام القطاعني بني شراكة إقامة أمهية على يؤكد منفذة، وكالة بوصفه (ITU-D) االتصاالت تنمية قطاع

 تنفيذ يف حملياً  توفرةامل اخلربات من واالستفادة ،لالحتاد املستدامة املشاريع لتنفيذ فعالة كوسيلة  واخلاص
 وطنية؛ أو إقليمية أسس على االحتاد مشاريع

يذ تنفبشأن  ،) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2017بوينس آيرس،  يف املراَجع( 17 بالقرار ) د
ا  املبادرات ية على األصعدة الوطنية واإلقليماإلقليمية املواَفق عليها إقليميًا والتعاون بشأ
 ؛والعاملية واألقاليمية
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تدابري من أجل ختفيض ) هلذا املؤمتر، بشأن 2018ديب،  يف املراَجع( 5للمقرر  2بامللحق  ) ه
ملوارد املتاحة اتقاسم اإلنفاق الذي يسلط الضوء على أمهية التنسيق مع املنظمات اإلقليمية بغية 

 ،وختفيض تكاليف املشاركة

 يدركوإذ 

 ؛نفيذهاتنفيذ ملشاريع التنمية، حيتاج التمويل الالزم لت كوكالة  ، من أجل االضطالع بدورهاالحتادأن  ) أ 

يزال ينقصه التمويل الالزم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملؤسسات  املشاريع التنفيذ  أن )ب
 املالية الدولية األخرى؛

أنه يلزم تعزيز مزيد من التفاعل مع الدول األعضاء، وأعضاء القطاعات، واملؤسسات املالية،  ج)
 املشاريع؛واملنظمات اإلقليمية والدولية، بغية إجياد وسائل أخرى لتمويل هذه 

أمهية النهوض بالشراكات بني القطاعني العام واخلاص، من بني أمور أخرى، إلتاحة النفاذ إىل  د )
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على حنو ميسور التكاليف ومتكافئ وشامل للجميع،

 وإذ يالحظ

 1لدان الناميةتنفيذ مشاريع التعاون التقين مع الب يف لالحتادأن استدامة دور قطاع تنمية االتصاالت  أ ) 
وإقامة عالقات لألعمال التجارية/الزبائن تعتمد على تكوين واستمرار وجود مستوى من اخلربات 

 ؛بفعالية وسرعة وكفاءةبإدارة املشاريع  (BDT) املتخصصة لدى األمانة يسمح ملكتب تنمية االتصاالت
 املراَجع( 48 القرار ، على النحو املتوخى يفاالحتاد تعزيز قدرات التدريب يفوهلذا الغرض ينبغي أن يكون 

 املشاريع؛ نفيذت وظيفة لتعزيز املطلوبة اخلربات استدامة يف مسامهاً  عامالً  املؤمتر هلذا) 2018ديب،  يف

  
_______________ 

ا  رتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت مت 1 اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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ا اريعاملش تنفيذ جمال يف االتصاالت تنمية مكتب لدى املتخصصة اخلربات تعزيز أن )ب  وإدار
 والتمويل؛ املوارد تعبئة جمال يف املهارات حتسني أيضاً  سيتطلب

 أساس على القائمة واإلدارة (RBB) النتائج أساس على القائمة امليزنة تنفيذ يف االحتاد استمرار )ج
 نتائجال حتقيق أجل من تنفيذها اجلاري لألنشطة الكافية املوارد توفري لضمان ،(RBM) النتائج
 هلا؛ املخطط

 املنظمات مع سيقوالتن الوثيق التعاون خالل من ستزيد املشاريع تنفيذ يف االحتاد دور فعالية أن ) د
 والدويل، اإلقليمي الصعيدين على املختصة

 االتصاالت تنمية مكتب مدير مع الوثيق بالتعاون العام، األمنيأن يكلف  يقرر

 ة قطاع تنمية االتصاالتخرب مراعاة  مع املشاريع، تنفيذ وظيفة تعزيز إىل دف اسرتاتيجية بتنفيذ 1
 التمويل، توفريل املمكنة والوسائل للتنفيذ، املناسبة املنهجيات لتحديد ،منها استفاد اليت والدروس
 اإلقليمية؛ املبادرات تنفيذ بغية االسرتاتيجيني، والشركاء

ارج األمم منظمات خ منظومة األمم املتحدة ويف استعراض أفضل املمارسات املتبعة يفمبواصلة  2
ذه جمال التعاون التقين بقصد  املتحدة يف تقين عند عرض أنشطة التعاون ال املمارساتالنهوض 

 الدستور؛ من 118 واملساعدة وتنظيمها وتنسيقها، وفقاً للرقم

ة ووسائله، قبل تنفيذ املبادرات، ما يقيم عملية تشاركي بضمان االتفاق حول أولويات التمويل 3
 اإلقليمية؛ شاملة مع الدول األعضاء واملنظمات

ضافة إىل جمال جمال إدارة املشاريع وتنفيذها باإل بالعمل على حتديد اخلربات املتخصصة املطلوبة يف 4
 والتمويل؛ تعبئة املوارد

 71 القرار يف املعتمدةاخلطة االسرتاتيجية لالحتاد عاة بتشجيع املشاريع من مجيع املصادر مع مرا 5
) هلذا املؤمتر، وتعزيز مشاركة اجلمهور واملنظمات اإلقليمية والقطاع اخلاص واهليئات 2018ديب،  يف املراَجع(

 ؛األكادميية
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 حجماً؛ غرأص مشاريع تنفيذ يف بدقة التفكري مع كبرية  مشاريع تنفيذ على بالرتكيز 6

 إطار يف املشاريع بتنفيذ املرتبطة الدعم تكاليف من املائة يف 7 مقداره أدىن حد حتديد بضمان 7
 املرونة بعض توفري مع السرتدادها، كهدف  األخرى، التمويل ترتيبات أو اإلمنائي املتحدة األمم برنامج
 التمويل؛ مناقشات أثناء املفاوضات أجل من

ا دف املشاريع هلذه الدعم بتكاليف اخلاصة للموارد املئوية النسبة دراسة يف االستمرارب 8  زياد
 التنفيذ؛ وظيفة لتحسني منها االستفادة بغية

 احلدود ضمن الضرورة، اقتضت ما إذا خارجه من أو ،االحتاد داخل من مؤهلني موظفني بتوظيف 9
 املشاريع، هلذه لدعما بتكاليف اخلاصة املوارد مبوجب أو املفوضني املندوبني مؤمترات تضعها اليت املالية
 استمرارية وضمان وتنسيقها التقنيني واملساعدة التعاون أنشطة تنظيم يف مبسؤوليته االحتاد قيام تعزيز بغية
 واستدامتها؛ الوظيفة هذه

 التصاالت منتقييس ا االتصاالت الراديوية ومكتب مكتب مديري مع الوثيق بالتعاون بالنهوض 10
 اإلقليمية؛ راتاملباد تنفيذ أجل

لسإىل  تقرير سنوي مفصلبإعداد  11  118 الرقم ة يفتنفيذ الوظائف احملدد حول التقدم املنجز يف ا
اريع ، مبا يف ذلك توصيات بشأن كيفية حتسني تنفيذ الربامج/املشالقرار الدستور وحول تنفيذ هذا من
 االحتاد؛ يف

لس 12 اف ومشاريعه اجلارية، مبا يف ذلك تفاصيل عن األهد االحتادبانتظام على برامج  بإطالع ا
 ؛املاحنة والنواتج والتمويل واجلهات

اد  قاعدة البيانات اإللكرتونية القائمة حالياً اخلاصة مبشاريع قطاع تنمية االتصاالت يف االحت بتعزيز 13
ا، وخاصة من ناحية  كي تشمل مجيع قطاعات االحتاد واألمانة العامة بغية حتسني مراقبتها عرب دورا

 ؛األهداف احملققة وحتليل التكاليف، ومبنح أصحاب املصلحة حرية النفاذ إليها
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بدراسة كيف ميكن أيضًا تبادل املعلومات مع األعضاء بشأن الربامج بغية زيادة الشفافية  14
 واالستدامة املالية لالحتاد؛

 ،باإلشارة بصورة واضحة إىل تكاليف برامج االحتاد ومشاريعه يف مجيع التقارير ذات الصلة بامليزانية 15

 يقرر أيضاً 

من الدستور عند تقدمي مساعدات التعاون التقين وعند تنفيذ  118تعزيز وظيفة تنفيذ املشاريع طبقاً للرقم 
 املشاريع عن طريق:

التعاون والشراكة مع املنظمات املختصة املعنية على الصعيدين اإلقليمي والدويل، خاصة  ‘1’
االت اليت ميكن  يف  املتخصصة؛ أن يستفيد فيها من اخلربات لالحتادا

ة احملليني واإلقليميني عند تقدمي وتنسيق أنشطة التعاون واملساعدة التقني اخلرباءاالستفادة من  ‘2’
 لتعظيم املوارد ولضمان االستمرارية ملا بعد فرتة املشروع؛

من تعاون تقين أو نشاط من أنشطة املساعدة حبيث  االحتادتوفري أي مواد ذات صلة ألعضاء  ‘3’
 مستقبلية، جهود االستفادة منها يفميكن 

 جملس االحتاديكلف 

بالنهوض بعملية تشاركية شاملة مع مجيع الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية لضمان االتفاق حول 
 املبادرات وتنفيذها. أولويات التمويل ووسائله، قبل الشروع يف
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 )2018املراَجع يف ديب، ( 160القرار 
 تقديم المساعدة إلى الصومال

 )،2018ديب، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (
 إذ يذكِّر

 ،ملؤمترهلذا ا) 2018، ديبع يف (املراجَ  34بالقرار 
 كذلك  إذ يذكِّرو 

 ؛من دستور االحتاد 1بأهداف االحتاد الدويل لالتصاالت املنصوص عليها يف املادة  أ ) 
) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت بشأن تقدمي 2010، املراَجع يف حيدر آباد( 57بالقرار  ب)

 للصومال، املساعدة
 وإذ يعرتف

ملؤمتر املندوبني  )1998ع يف مينيابوليس، (املراجَ  34أن مؤمتر املندوبني املفوضني مع اعتماده القرار ب أ ) 
 خيصص أي ميزانية لفائدة البلدان ذات االحتياجات اخلاصة؛ مل املفوضني

أن البنية التحتية لالتصاالت يف الصومال قد مت تدمريها بالكامل من جراء احلرب األهلية اليت ب ب)
 هلذا البلد؛ يلزم إعادة إنشاء اإلطار التنظيميونصف عقد وأنه لعقدين  دامت

كانيات احملدودة لديها واإلم الصومال حالياً يف لالتصاالتالرمسية التحتية الوطنية بعدم كفاية البىن  ج)
 إىل شبكات االتصاالت الدولية أو إىل اإلنرتنت؛ للنفاذ

أن أنظمة االتصاالت عامل أساسي ال بد منه إلعادة التعمري وإعادة التأهيل وللقيام بعمليات ب د )
 إلغاثة يف البلد؛ا
تمع م احلصول على يف الظروف احلالية ويف املستقبل القريبسيلزمها الصومال  أنب ) ه ساعدة ا

ا من أجل إعادة إنشاء إطارها التنظيمي وبناه املنظمات الدولية، عن طريق أو الدويل على أساس ثنائي
 التحتية الوطنية لالتصاالت،

 يالحظوإذ 
ملندلعة ا على أي مساعدات من االحتاد خالل فرتة زمنية طويلة بسبب احلربأن الصومال مل حتصل 

  ،منذ أمد طويل فيها
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 يقرر

األمني العام ومدير مكتب تنمية االتصاالت يف أعمال خاصة، مبساعدة متخصصة من قطاع أن يشرع 
عة بأموال و تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية، مبا يؤدي إىل إطالق مبادرة خاصة مشف

خمصصة ترمي إىل تقدمي املساعدة والدعم إىل الصومال يف إعادة بناء البنية التحتية لالتصاالت وحتديثها 
وإعادة إنشاء وزارة اتصاالت جمهزة جيدًا وإنشاء مؤسسات ووضع سياسة عامة وتشريعات ولوائح 

سائل التعريفة قيم وإدارة الطيف وملالتصاالت ولتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك خطة الرت 
 وبناء قدرات املوارد البشرية وكل أشكال املساعدات الضرورية األخرى،

 يناشد الدول األعضاء

أن تقدم كل ما ميكن من مساعدة ودعم حلكومة الصومال سواء على أساس ثنائي أم يف إطار األعمال 
 أعاله، اخلاصة اليت يتخذها االحتاد واملشار إليها

 مؤمتر املندوبني املفوضنيعو يد

 إىل ختصيص االعتمادات املالية الالزمة لتنفيذ هذا القرار ضمن حدود املوارد املتاحة،

 مكتب تنمية االتصاالت مديريكلف 

 ساعدة أقل البلدان منوًا تكون فيه إعادة إنشاء البنية التحتية لالتصاالتبرناجمًا ملبأن ينفذ بالكامل 
يتجزأ من الربنامج لكي ميكن للصومال احلصول على مساعدة مرّكزة يف شىت  جزءًا الوإعادة تأهيلها 

االت اليت هلا األولوية املقررة يف  البلد، ا

 يكلف األمني العام

أعاله، وأن يتأكد  يقرر""الثالثة يف االحتاد طبقاً للفقرة  قطاعات االحتادأن ينسق األنشطة اليت تنفذها ب
لس جمالة قدر اإلمكان، وأن يرفع إىل ءات اليت يتخذها االحتاد لصاحل الصومال فعّ من أن تكون اإلجرا

ذا االحتاد  الشأن. تقريراً سنوياً 
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 )2018(املراَجع يف ديب،  165القرار 

 وإجراءات تسجيل المشاركينالمواعيد النهائية لتقديم المقترحات 
 في مؤتمرات االتحاد وجمعياته

 )،2018لالتصاالت (ديب،  الدويل لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يقر
الدويل لالتصاالت، الذي يشري إىل أن أي دولة ميكن أن تقرتح  االحتادمن دستور  224 بالرقم أ ) 

ل ح إىل األمني العام يف موعد أقصاه مثانية أشهر قبأي تعديل للدستور، شريطة أن يصل هذا املقرت 
 املفوضني؛ التاريخ احملدد الفتتاح مؤمتر املندوبني

، الذي ينص على شرط أن تقدم التعديالت على االتفاقية يف موعد االحتادمن اتفاقية  519 بالرقم ب)
 ضني؛املفو  أقصاه مثانية أشهر قبل التاريخ احملدد الفتتاح مؤمتر املندوبني

من الدستور  224 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن تفسري الرقم2002 (مراكش، 114 القرارب )ج
 من االتفاقية، 519 والرقم

 وإذ يقر أيضاً 
 ومجعياته واجتماعاته، بشأن احلدود الزمنية لتقدمي االحتادمن القواعد العامة ملؤمترات  8بالقسم  أ ) 

 تقدميها؛ املقرتحات والتقارير إىل املؤمترات وشروط
 املؤمتر، من القواعد العامة، بشأن املقرتحات أو التعديالت املقدمة أثناء 17القسم ب ب)

 وإذ يالحظ
حسب، يف معاجلة مثل هذه املسامهات ف االحتاديثقل كاهل أمانة  أن التأخر يف تقدمي املسامهات ال أ ) 

داد املواقف سيما الصغرية منها، يف قراءة الوثائق وإع صعوبات جسيمة للوفود، وال بل يتسبب أيضاً يف
ا يف الوقت املناسب وبطريقة  عملية؛ بشأ

فاءة كأن التأخر يف تقدمي املسامهات يضر أيضاً بكفاءة أداء مؤمترات االحتاد ومجعياته فضًال عن   ب)
 عمل؛ ينبثق عنها من جلان وأفرقة أداء ما
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ائي معقول لتقدمي الوثائق إىل اجتماعات  ج) املذكورة  اداالحتأن احلاجة تدعو إىل حتديد موعد 
 املستقبل، أعاله يف
 يقرر

ائي صارم لتقدمي مجيع املسامهات ال 1 يومًا تقومييًا قبل افتتاح مؤمترات  21 يتجاوز حتديد موعد 
 تنيفقر ال فيها مؤمترات املندوبني املفوضني، وذلك باستثناء املواعيد النهائية احملددة يف ومجعياته، مبا حتاداال
أعاله، لضمان ترمجة هذه املسامهات يف الوقت املناسب، والنظر فيها بدقة من  ""إذ يقرمن  ب)و ) أ

 ؛املؤمترات جانب الوفود اليت حتضر هذه
ائي صارم لتقدمي  2 يوماً تقوميياً قبل افتتاح مؤمترات  35يتجاوز  الوثائق أمانة االحتاد حتديد موعد 

الوقت املناسب، والنظر  يف تهافيها مؤمترات املندوبني املفوضني، وذلك لضمان ترمج االحتاد ومجعياته، مبا
 فيها بدقة من جانب الوفود،

 املكاتب ييكلف األمني العام، بالتشاور مع مدير 
يف ذلك  على أساس مستمر بشأن املسائل املذكورة أعاله، مبا إىل جملس االحتادأن يعد تقريرًا ب 1

 الصلة؛ اآلثار املالية ذات
بأن يبحث، مع األفرقة االستشارية للقطاعات حسب االقتضاء، مسألة تنسيق اإلجراءات الناظمة  2

 .واجتماعاته ومجعياته االحتاد ملؤمتراتللتسجيل 
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 )2018ديب،  يف املراَجع( 167القرار 

 يتعلق الدولي لالتصاالت فيما االتحادقدرات وتنمية تعزيز 
 اداالتحأعمال  والوسائل الالزمة إلحراز التقدم في باالجتماعات اإللكترونية

 )،2018الدويل لالتصاالت (ديب،  لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 اعتباره إذ يضع يف

 2020-2023 اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة الوارد يف (ITU-D)لقطاع تنمية االتصاالت  4اهلدف  أ ) 
ا املعلومات االتصاالت/تكنولوجيتطوير واستخدام يهدف إىل تشجيع  شاملمعلومات جمتمع بشأن بناء 
تمعات حتقيقاً للتنمية  (ICT) واالتصاالت ا لتمكني األشخاص وا  ؛املستدامةوتطبيقا

جمال  يرتبط به من تكيف يلزم إجراؤه يف جمال االتصاالت وما التغري التكنولوجي السريع يف ب)
 قليمي والعاملي؛السياسة العامة والبىن التحتية على كل من املستوى الوطين واإل

على أوسع نطاق ممكن من مجيع أحناء  االحتاديرتتب على ذلك من ضرورة مشاركة أعضاء  ما )ج
 ؛االحتاد أعمال العامل من أجل معاجلة هذه املسائل يف

 يأالتكنولوجيات واملرافق الالزمة لعقد االجتماعات اإللكرتونية،  استجد من تطورات يف أن ما ) د
لورق، والتطوير اإلضايف ألساليب العمل اإللكرتونية، سيتيحان التعاون بني املشاركني بدون استخدام ا

 الورق؛ تتم بدون استخدام مبزيد من االنفتاح والسرعة والسهولة، واليت قد االحتادأنشطة  يف

 الحتاداتتطلب مشاركة أعضاء  لالحتادأن بعض األنشطة واإلجراءات املرتبطة باجتماعات معينة  ) ه
 ،باحلضور الشخصي
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ر  وإذ يذكِّ

ص إتاحة خي ومنشوراته، فيما االحتاد) هلذا املؤمتر، بشأن وثائق 2018ديب،  يف املراَجع( 66 بالقرار أ ) 
 الوثائق إلكرتونياً؛

 االحتاد نيب العالقات ) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن توطيد2014بوسان،  يف (املراَجع 58بالقرار  )ب
وضني، الذي ينص املف املندوبني ملؤمتر اإلقليمية التحضريية لالتصاالت، واألعمال اإلقليمية واملنظمات

على أن يشمل االحتاد، إبان تعزيز عالقاته باملنظمات اإلقليمية لالتصاالت ومن خالل األعمال التحضريية 
ت العاملية لتنمية ت الراديوية واملؤمترااإلقليمية ملؤمترات املندوبني املفوضني ومؤمترات ومجعيات االتصاال

، مجيع الدول األعضاء بدون (WTSA) واجلمعيات العاملية لتقييس االتصاالت (WTDC) االتصاالت
تنتمي إىل أي منظمة من املنظمات اإلقليمية الست لالتصاالت وذلك مبساعدة  استثناء حىت وإن كانت ال

 الضرورة؛ مكاتبه اإلقليمية عند

نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل ) هلذا املؤمتر، بشأن 2018ديب،  يف املراَجع( 175بالقرار  ج)
لى ذلك اإلعاقة املتصلة بالعمر، الذي ينص ع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبا يف

 احملددة؛ ذوي االحتياجاتاألشخاص مراعاة األشخاص ذوي اإلعاقة و 

) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن تعزيز 2016احلمامات،  يف (املراَجع 32 بالقرار د )
، وبتنفيذ القدرات املتعلقة (ITU-T) أعمال قطاع تقييس االتصاالت وسائل العمل اإللكرتونية يف
ا من ترتيبات يف بأساليب العمل اإللكرتونية وما  القطاع؛ أعمال يرتبط 

) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن 2016احلمامات،  يف (املراَجع 73 بالقرار ه )
علقة بأساليب املت "وإذ تدرك"من  ز) الفقرةسيما  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ، وال

 الطاقة؛ العمل اليت تتسم بالكفاءة من حيث استهالك
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 مشاركة تعزيزمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن ) للمؤ 2017بوينس آيرس،  يف املراَجع( 5بالقرار  و )
 بأن "االتصاالت كذلكيكلف مدير مكتب تنمية "فقرة خاصًة ، االحتاد أنشطة يف 1النامية البلدان
 املشاركة يسريوت لتشجيع اإللكرتونية العمل وأساليبعن بُعد  واالجتماعات املشاركة تعزيز يواصل

 ؛االتصاالت تنمية قطاع عمل يف

لوجيا تكنو ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن 2017بوينس آيرس،  يف املراَجع( 66بالقرار  ) ز
بالنظر  "يكلف الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت"، خاصًة فقرة املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ

نية وعقد املؤمترات اإللكرتو استعمال الوسائل  أساليب العمل، مثل التوسع يف التغيريات املمكنة يف يف
 بغية الوفاء بأهداف مبادرات أساليب العمل اإللكرتونية؛ وغري ذلك،االفرتاضية والعمل عن بُعد، 

ليب زيادة تطوير أسا) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن 2017(بوينس آيرس،  81بالقرار  ح)
ر مكتب الدويل لالتصاالت، الذي حيدد دو  لالحتادأعمال قطاع تنمية االتصاالت  العمل اإللكرتونية يف
 ؛الحتاداتقدمي الدعم ألساليب العمل اإللكرتونية والفوائد اليت ستعود على أعضاء  تنمية االتصاالت يف

بشأن تنمية  ،جلمعية االتصاالت الراديوية) 2015(املراَجع يف جنيف،  ITU-R 7-3بالقرار  ط)
 ،االحتاد والتعاون مع قطاع تنمية االتصاالت يفذلك التنسيق  يف االتصاالت، مبا

 وإذ يعرتف

تكاليف  فيضمن خالل خت االحتادزالت حتّقق منافع كثرية ألعضاء  بأن املشاركة اإللكرتونية ما )أ  
 ور؛االجتماعات اليت تستلزم احلض ويف االحتادعمل  السفر، ويّسرت توسيع نطاق املشاركة يف

 

 

 

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 تـَُبث بالفعل صوتاً وصورة على الويب، وأن استعمال املؤمترات االحتادماعات بأن العديد من اجت )ب
علي وأدوات التعاون على الوقت الف الفيديوية واملكاملات املؤمترية الصوتية والتعليق بالكتابة واإلشارات يف

ات اجتماع أنواع معينة من االجتماعات قد تقدمت يف الويب من أجل املشاركة اإللكرتونية يف
 العامة؛ ألمانةالقطاعات وا

لدان النامية، لدى السفر سيما الب بالصعوبات املتعلقة بامليزانية اليت يواجهها مندوبو بلدان كثرية، ال )ج
 احلضورية؛ االحتاداجتماعات  للمشاركة يف

االجتماعات يتيح إجراء "مداخلة عن  يف (IRP) بأن الوضع احلايل للمشاركة التفاعلية عن بُعد ) د
 رار؛اختاذ الق متكن املشارك عن بُعد من املشاركة يف "مشاركة عن بُعد"، واليت البُعد" وليس 

ية ككل ومن مث فإن هذه الوسائل ستعمل على حتقيق فعال  لالحتادبأن املكاتب اإلقليمية امتداد  ه )
 ؛ذلك تنفيذ املشاريع يف ، مبااالحتادأنشطة 

الياته من الوفاء الكامل بو  االحتادكي يتمكن ي  لمكاتب اإلقليمية ضرور املتوقَّع لدور البأن  و )
سورة التكلفة ياملاالتصاالت وسائل ؛ وهلذا الغرض، من الضروري أن تعتمد هذه املكاتب على األساسية

(املؤمترات الفيديوية)، كتلك اليت ميكن النفاذ إليها عرب الويب، لعقد اجتماعات إلكرتونية مع الدول 
 ،األعضاء

 وإذ يدرك كذلك

 بشأن تنفيذ هذا القرار؛ جملس االحتادالتقارير السنوية اليت يرفعها األمني العام إىل  )أ  

لسالتقرير املرفوع من  ب)  ؛إىل هذا املؤمتر 2018دورته لعام  يف ا

 املصاعب املالية والقانونية واإلجرائية والتقنية لتوفري املشاركة عن بُعد للجميع، خاصًة بالنسبة إىل: ج)

إىل  بالنسبة اصةً خ جنيف،إىل  وبالنسبة األرض بقاع خمتلف بني الزمنية املناطق يف االختالف -
 اهلادئ؛ واحمليط وآسيا األمريكتني منطقيت

 واملوظفني، الجتماعا قاعات وجتديدات والتطبيقات واملعدات العريض والنطاق التحتية البىن تكاليف -
 النامية؛ البلدان يف وخباصة
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 والوضع القانوين للمشاركني عن بُعد والرؤساء؛ احلقوق -

ر الرمسية املتاحة للمشاركني عن بُعد مقارنًة باملشاركني باحلضو  القيود املتعلقة باإلجراءات -
 املادي؛

غري   ة أوبعض البلدان اليت لديها توصيالت غري مستقر  قيود البنية التحتية لالتصاالت يف -
 ؛كافية

 ،احملددةزيادة قابلية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات  -

 وإذ يالحظ

توسيع  على االحتادأن وجود االجتماعات اإللكرتونية مع قواعد وإجراءات موثقة جيداً سيساعد  )أ  
، على غري األعضاء نطاق املشاركة من جانب أصحاب املصلحة احملتملني، من اخلرباء من األعضاء ومن

 احلضورية؛ االجتماعات يتسىن هلم املشاركة يف سواء، خاصة من البلدان النامية، الذين الال

عمل أفرقة القطاعات، مثل أفرقة  أن أساليب العمل اإللكرتونية قد أسدت إسهامات مهمة يف )ب
لساملقررين وأفرقة عمل  من  دالحتااأجزاء شىت من  ، وأن أعماًال مثل إعداد النصوص قد تقدمت يفا
 اإللكرتونية؛ خالل االتصاالت

 أن أمناطاً خمتلفة من املشاركة تناسب األنواع املختلفة من االجتماعات؛ )ج

مي من سهل التنسيق اإلقليميكنها أن تاملكاتب اإلقليمية من االجتماعات اإللكرتونية إدارة أن  ) د
 ؛القطاعات الثالثةأعمال جلان دراسات  أجل النهوض بزيادة مشاركة الدول األعضاء يف

ج منسق وموحد بالنسبة  ) ه  املستعملة، لتكنولوجياإىل اأن هناك حاجة لوجود 

 وإذ يؤكد على

 للجميع؛ أن هناك حاجة إلجراءات تضمن املشاركة العادلة واملنصفة أ ) 

 الرقمية؛ سد الفجوة أن االجتماعات اإللكرتونية ميكنها املسامهة يف ب)
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شأن تكنولوجيا قيادة التنسيق ب يف االحتادماعات اإللكرتونية من شأنه أن يفيد دور أن تنفيذ االجت ج)
 النفاذ، املعلومات واالتصاالت وتغّري املناخ وبشأن قابلية

 يقرر

تطوير مرافقه وقدراته من أجل تأمني املشاركة عن بُعد بالوسائل اإللكرتونية  االحتادأن يواصل  1
لس ذلك أفرقة العمل اليت ينشئها ا يفاجتماعاته ذات الصلة، مب يف  ؛ا

 الوثائق ادبإعد يتعلق فيما به اخلاصة اإللكرتونية العمل أساليب تطوير االحتاد يواصل أن 2
 أوراق؛ وتشجيع عقد االجتماعات بدون استخدام ،واملوافقة عليها وتوزيعها

مشاركة  أجل من امليزانية املتاحة،حدود  ، يفتطوير أساليب العمل اإللكرتونية االحتادأن يواصل  3
من بني قد يشمل،  وهو مامن خالل،  احملددةاألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات 

، بصريةلذوي اإلعاقة ال السمعيةعقد املؤمترات و ، لذوي اإلعاقة السمعيةمجلة أمور، عرض نصوص احلوار 
غري ذلك من  لوالتسهيالت لتذليلول احلركية وغريها من عقد املؤمترات عرب اإلنرتنت لذوي اإلعاقات احلو 

 ؛التحديات املماثلة

 دراسة آثار املشاركة عن بُعد على النظام الداخلي احلايل؛ االحتادأن يواصل  4

 العمل شوور  االجتماعات يف اإللكرتونية العمل ألساليب وقدرات تسهيالت االحتاد يوفر أن 5
 من تعاين ليتا النامية البلدان مساعدة أجل من خصوصاً  وذلك ،االحتاد ينظمها اليت التدريبية والدورات
 قيود؛ من ذلك وغري النطاق الكايف عرض عدم توفر

يبية، االجتماعات وورش العمل والدورات التدر  يف لبلدان الناميةل اإللكرتونية شاركةاملع أن يشجِّ  6
حتمل أي  إعفاء هؤالء املشاركني منتوفري التسهيالت واملبادئ التوجيهية املبسَّطة و  وذلك من خالل

ادات اليت يكون حدود االعتم رسوم املكاملات احمللية أو رسوم التوصيل باإلنرتنت، وذلك يف غرينفقات، 
لس ا، ا  خموًال للسماح 

 لثالثةيكلف األمني العام، بالتشاور والتعاون مع مديري املكاتب ا

اآلثار القانونية  اليت تعاجل 1امللحق  الواردة يفالعمل اإللكرتونية أن يتخذ إجراءات بشأن أساليب ب 1
 لكرتونية؛العمل اإل اخلاصة بأساليب االحتادقدرات والتقنية واألمنية واملالية املرتتبة على زيادة 
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بأن يستفيد من جتارب االجتماعات اإللكرتونية، بالتعاون مع مديري املكاتب، حبيث يكون  2
سماح بأكرب اًال من حيث التكلفة، بغية البأكرب قدر ممكن، وفعّ  من حيث التكنولوجياتنفيذها حمايداً 

 الالزمة؛ مشاركة ممكنة تستويف متطلبات األمن

 عادة النظر فيها بانتظام؛العمل وإ بنود وفوائدتكاليف  أن حيددب 3

تقييم استعمال االجتماعات اإللكرتونية ووضع املزيد من  بأن يشرك األفرقة االستشارية يف 4
ا، مبا يف  القانونية؛ ذلك اجلوانب اإلجراءات والقواعد املرتبطة 

لسبأن يرفع باستمرار تقريراً إىل  5 تقييم التقدم ل بشأن التطورات اخلاصة باالجتماعات اإللكرتونية ا
 ؛االحتاد استعماهلا داخل احملرز يف

لسبأن يرفع تقريرًا إىل  6 ق يتعل بشأن إمكانية استخدام املزيد من اللغات فيما ا
 اإللكرتونية، باالجتماعات

 العام األمني يكلف

ز داخل ر بأن يقدِّم إىل األمم املتحدة وسائر الوكاالت املتخصصة معلومات عن التطورات والتقدم احمل
 فيما يتعلق باالجتماعات اإللكرتونية، كي تنظر فيها، االحتاد

 يكلف مديري املكاتب

مبواصلة اختاذ اإلجراءات الالزمة، بالتشاور مع األفرقة االستشارية التابعة للقطاعات، من أجل توفري 
يستطيعون  ال ني الذياجتماعات القطاعات للمندوب مرافق املشاركة أو املتابعة اإللكرتونية املالئمة يف

يء إىل االجتماعات اليت تستلزم حضوراً   فعلياً، ا

 االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ منصة تكنولوجية مناسبة متّكن من استضافة االجتماعات  مجيعباختاذ 
أقصر وقت ممكن  ، وذلك يفلالحتادالدول األعضاء املعنية مجيع املكاتب اإلقليمية مع  اإللكرتونية يف

 حدود امليزانية املتاحة، ويف
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 جملس االحتاد يكلف
حدود  املتطلبات املالية اليت يقتضيها تنفيذ هذا القرار وبتخصيص املوارد املالية الالزمة، يف بالنظر يف

 املوارد املتاحة ومبا يتماشى مع اخلطتني املالية واالسرتاتيجية.
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 )2018ديب،  يف املراَجع( 167بالقرار  1امللحق 

 اإلجراءات الواجب اتخاذها بشأن أساليب العمل اإللكترونية

لس -  تقدمي خطة عمل مفصلة إىل ا

 كرتونيةاإلل املشاركة استعمال لدعم اإلقليمية واملكاتب املقر يف التحتية البنية تطوير -

 ليشمل ويةالشف الرتمجة جمال يف خدمات من االحتاد يقدمه ما نطاق توّسع تقنية حلول تنفيذ -
 إلكرتونياً  املشاركني

 اإللكرتونية اعاتاالجتم شؤون وإدارة الذاتية اخلدمة توفري لتنفيذ تقنية حلول من يلزم ما تطبيق -

 االحتاد اجتماعات يف اإللكرتونية املشاركة بشأن توجيهية مبادئ وضع -

 ملكاتبا وموظفي االحتاد يف االجتماعات منظمي من لكل االقتضاء، حسب التدريب، توفري -
 واملندوبني واحملررين واملقررين والرؤساء اإلقليمية

 حالياً  املطبقة واملمارسات السياسات مراجعة -

 القانونية االحتاد صكوك على إدخاهلا سيلزم اليت بالتعديالت املتصلة القانونية املسائل استعراض -

 اإللكرتونية كةاملشار  يف االجتاهات تتبع بغية القطاعات جلميع شاملة إحصاءات جمموعة تنفيذ -

لسرفع تقرير سنوي إىل  - د بشأن نتائج أساليب العمل اإللكرتونية وسياسات املشاركة عن بُع ا
ائية ر ذلك التقييم اإلحصائي للنتائج واآلفاق والتوقعات للسنة التالية، وبشأن املسائل اإلج مبا يف

 واملالية والتقنية والقانونية

جمال أساليب العمل اإللكرتونية واملشاركة عن بُعد واقرتاح  يف االحتادمناقشة حتسني قدرات  -
لسالتعديالت الالزمة على النظام الداخلي لتقدميها إىل  وضني وإىل مؤمتر املندوبني املف ا

 .2022 لعام
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 )2018ديب،  يفاملراَجع ( 169قرار ال

 االتحادأعمال  بالمشاركة في 1السماح للهيئات األكاديمية

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يذكِّر

 زيزتع بشأن االتصاالت، لتنمية العاملي للمؤمتر) 2017 آيرس، بوينس يفاملراَجع ( 71 بالقرار ) أ 
 واهليئات إليه واملنتسبني (ITU-D) االتصاالت تنمية قطاع وأعضاء األعضاء الدول بني التعاون

 ؛باالحتاد االتصاالت قطاع تنمية اخلاص يف وتطور دور القطاع إليه املنضمة األكادميية

) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن اخلطة 2014ع يف بوسان، (املراجَ  71من القرار  T.2-2بالنتيجة  ب)
 أوساط الصناعةدد من اليت تربز احلاجة إىل جذب أعضاء جُ  2016-2019 االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة

 ،(ITU-T) باالحتاد االتصاالت عمل قطاع تقييس يف للمشاركةواهليئات األكادميية 

 اعتباره وإذ يضع يف

ذه القطاعات خاصة فائدة أعمال ه أثبتت االحتاد األكادميية يف شاركة اهليئاتالفرتة التجريبية ملأن  أ ) 
 االحتادال اختصاص جم احلديثة يف التكنولوجيةالتطورات  البحث يفتعاجل األكادميية وأن هذه اهليئات 

ا احلديثة وتط اتالتكنولوجينظرة مستقبلية تسمح مبعاجلة متتعها مبنظور و مع ودراستها ومتابعتها،  بيقا
 مبكر؛ وقت يف

ا املالية؛العلمية من هذه اهليئات تفوق بكثري املسامهات الفكرية و أن  ب)  مسامها

 

 
  

_______________ 
تصاالت/تكنولوجيا اال ا املهتمة بتطوير املرتبطة البحوث ومؤسسات الكليات واملعاهد واجلامعات تتضمن 1

 املعلومات واالتصاالت.
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االت األكادميية ذ نشر معلومات عن أنشطة االحتاد يف أن هذه اهليئات تساهم كذلك يف )ج ات ا
 مجيع أحناء العامل؛ يف (ICT) الصلة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

، مبادرة لالحتاد الدويل لالتصاالت لتعزيز 2008كاليدوسكوب الذي يُعقد سنوياً منذ   حدث أن ) د
تكارات ، وتناول العديد من املواضيع من بينها االبجناحاً كبرياً  التعاون مع اهليئات األكادميية، قد حقق

 ، وبناء جمتمعات مستدامة،ةاجلديدمن أجل الشمول الرقمي، والتكنولوجيات الناشئة 

 وإذ يدرك

)، اليت أتاحت 2016نوفمرب  13نتائج مشاورات األمني العام لالحتاد مع اهليئات األكادميية (بانكوك، 
منصة إلجراء مناقشة مفتوحة مع اهليئات األكادميية وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن ثالثة مواضيع: 

ة لالحتاد؛ وجملس استشاري للهيئات األكادميية لألمني العام؛ إنشاء جريدة/جملة إلكرتونية جديد
 ومنصة/آلية تشاور لتعزيز التعاون بني االحتاد واهليئات األكادميية،

 يالحظوإذ 

 واملنتسبني اتالقطاع إجراء حتليل شامل للمنهجيات املتبعة حاليًا ملشاركة أعضاء أن االحتاد شرع يف
املراَجع ( 158عمًال بالقرارات ذات الصلة ملؤمتر املندوبني املفوضني: القرار  األكادميية واهليئات

 187 على القرار ) عالوةً 2014بوسان،  يفاملراَجع ( 158) والقرار 2010غواداالخارا،  يف
 ،)2014 (بوسان،

 يقرر

إىل احلاجة  نمبوجب أحكام هذا القرار دو  االحتادأعمال  األكادميية باملشاركة يف للهيئاتالسماح  1
من اتفاقية االحتاد أو أي حكم آخر من  19االحتاد واملادة من دستور  3و 2 ملادتنيا أي تعديالت يف
 ؛أحكام االتفاقية
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دة مبقدار جزء من ستة عشر جزءاً من قيمة وح االحتاد للمشاركة يفية لحتدد قيمة املسامهة املاأن  2
ءاً ملنظمات من البلدان املتقدمة ومبقدار جزء من اثنني وثالثني جز إىل ابالنسبة مسامهة أعضاء القطاعات 

وأن يطبق مستوى  2النامية ملنظمات من البلدانإىل امن قيمة وحدة مسامهة أعضاء القطاعات بالنسبة 
ينضم منها  وعلى ما االحتاد املسامهة املالية هذا على اهليئات األكادميية اليت تشارك بالفعل يف

 ؛املستقبل يف

 ،"يقرر" من 2 الفقرة أن حيقق للهيئات األكادميية، مبقتضى سداد املسامهة املالية باملستوى احملدد يف 3
 ؛مبا فيها أفرقتها االستشارية مجيعاً  أعمال القطاعات الثالثة املشاركة يف

رات وورش من مؤمت االحتادأن توجه الدعوة أيضًا إىل اهليئات األكادميية للمشاركة فيما يعقد  4
ملفوضني واملؤمترات ا عمل وأنشطة أخرى على الصعيدين العاملي واإلقليمي، باستثناء مؤمترات املندوبني

ومبا يتوافق مع  ،االحتادالعاملية لالتصاالت الراديوية واملؤمترات العاملية لالتصاالت الدولية وجملس 
 187 تج االستعراض الذي جيرى عمًال بالقرارالقواعد اإلجرائية للقطاع املعين، ومع مراعاة نوا

 )؛2014(بوسان، 

القرارات أو  ذلك اعتماد اختاذ القرارات، مبا يف يكون للهيئات األكادميية دور يف أنه ينبغي أال 5
 املوافقة؛ التوصيات بغض النظر عن إجراء

ا عن 6 ا ومداخال ب االقتضاء، بُعد، حس أن يسمح للهيئات األكادميية باملشاركة وتقدمي مقرتحا
 دراتق بشأن تعزيزملؤمتر املندوبني املفوضني، ) 2014بوسان،  يفاملراَجع ( 167 وفقًا ألحكام القرار

 التقدم رازإلح الالزمة والوسائل اإللكرتونية باالجتماعات يتعلق فيما لالتصاالت الدويل االحتاد
 ؛االحتاد أعمال يف

 

  
_______________ 

ا  2 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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داخلي املعمول مقرِّر وفقاً للنظام المساعد العمل كمقرِّر أو نائب مقرِّر/ أكادمييةهليئة أنه جيوز ملمثل  7
 به للقطاع املعين؛

اليت تتبع  االحتاد ، تأييد الدول األعضاء يفمشاركة اهليئات األكادميية قبول طلبات يشرتط يفأن  8
ضو قطاع كع  االحتاد يف عن عضوية قائمةهلذه اهليئات ذلك بديًال يكون  وأالهلا هذه اهليئات، 

 ،منتسب أو

 جملس االحتاديكلف 

 ذلك؛ ذا ارتأىىل هذا القرار إإأو إجراءات تفصيلية أو تدابري تصحيحية  بإضافة أي شروط إضافية 1

باستعراض املسامهات املالية وشروط القبول واملشاركة وتقدمي تقرير إىل مؤمتر املندوبني  2
 القادم، املفوضني

 مكتب تقييس االتصاالتيكلف مدير 

 إىل أقصى حد ممكن،على أساس التناوب  سنوياً بأن يواصل تنظيم حدث كاليدوسكوب 

يكلف مجعية االتصاالت الراديوية واجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت واملؤمتر العاملي 
 االتصاالت لتنمية

ااألفرقة االستشارية  بتكليف تدابري  ن كانت هناك حاجة إىل أيإ دراسة ماواصلة مب التابعة لقطاعا
صلة الصادرة عن ال ذاتالتوصيات  والقرارات أغطها ت و/أو ترتيبات إضافية لتيسري تلك املشاركة مل

ا ضرورية أ إذا رأت، اإلجراءات، وباعتماد تلك اجلمعيتني املذكورتني أعاله واملؤمتر املذكور أعاله
لسمطلوبة، وإبالغ النتائج إىل  أو  املديرين، خالل من ا

 يكلف األمني العام ومديري املكاتب الثالثة

 ؛باختاذ اإلجراءات الضرورية واملالئمة لتنفيذ هذا القرار 1
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لسمبواصلة جهودهم الناجحة الستكشاف آليات متنوعة، مع مراعاة توجيهات  2 ا ، والا توصية 
 األعضاء وغريها من أصحاب املصلحة للتشجيعمثل استعمال مسامهات مالية وعينية طوعية من الدول 

 على زيادة مشاركة اهليئات األكادميية؛
 الحتاداخمتلف األحداث واألنشطة املفتوحة اليت ينظمها  بتشجيع مشاركة اهليئات األكادميية يف 3

مات املعلو  تمع العاملية القمة ومنتديات وكاليدوسكوب العاملي تليكوم تنظيمها، مثل أو يشارك يف
 ؛وغري ذلك من ورش العمل واملنتديات

 بتشجيع مشاركة اهليئات األكادميية يف تطوير العمل التقين يف االحتاد، 4

 االحتاد يدعو الدول األعضاء يف
ذا القرار وتشجيعها على املشاركة يف ا األكادميية علماً   ذلك. مها يفودع االحتاد إىل إحاطة هيئا
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 )2018ديب،  يف املراَجع( 175القرار 

 المحددة االحتياجات ذوي نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص
 االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى

 )،2018الدويل لالتصاالت (ديب،  لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يذكِّر

اليت اعتمدها املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية  (ITR)من لوائح االتصاالت الدولية  12باملادة  أ ) 
 ، واليت تنص على أنه ينبغي للدول األعضاء تعزيز نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة(WCIT) )2012(ديب، 

إىل خدمات االتصاالت الدولية، مع مراعاة التوصيات ذات  احملددة االحتياجات ذوي واألشخاص
 ؛(ITU-T) الصلة لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد

على  (UNGA) بالوثيقة اخلتامية لالجتماع رفيع املستوى الذي عقدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة ب)
والذي  ،(HLMDD)والتنمية  بشأن اإلعاقة 2013 سبتمرب لعام 23 مستوى رؤساء الدول واحلكومات يف

شامل للتنمية"،  إطار - جاء حتت عنوان "فرص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالنسبة إىل املعوقني
بد أن تشمل اجلميع حيث يكون األشخاص ذوي اإلعاقة فاعلني  والذي أكد على أن التنمية ال

 ومستفيدين على حٍد سواء؛

) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن إمكانية "نفاذ 2012ديب،  يفاملراَجع ( 70 القرارب ج)
إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  واألشخاص ذوي االحتياجات احملددةاألشخاص ذوي اإلعاقة 

ذا الشأن اليت  ،، واإلطار التنظيمي احلايل(ICT) واالتصاالت" والدراسات واملبادرات واألحداث 
ا قطاع تقييس وجلنة  2 خاصة جلنة الدراسات التابعة له، وجلان الدراسات االتصاالت يضطلع 

بالتعاون مع نشاط التنسيق املشرتك بشأن إمكانية النفاذ والعوامل  20وجلنة الدراسات  16 الدراسات
 ؛(JCA-AHF) البشرية

يكون للناس، مبن  أنه ينبغي أنالذي يؤكد على  (SDG) التنمية املستدامةمن أهداف  10 باهلدف ) د
ذوو اإلعاقة واألشخاص ذوو االحتياجات احملددة، إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا  األشخاص فيهم

 ؛املعلومات واالتصاالت واستعماهلا على قدم املساواة
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املعين و وقطاع تقييس االتصاالت  (ITU-R) قطاع االتصاالت الراديوية فريق املقرر املشرتك بنيأن ب ) ه
جمال اإلذاعة وتلفزيون اإلنرتنت من  ، يعمل يف(IRG-AVA) السمعية املرئية إىل الوسائطبإمكانية النفاذ 

الوصف الصويت لذوي اإلعاقة البصرية والعرض النصي/عناوين جانبية للصم والذين يعانون  إتاحةأجل 
عاقات ألشخاص اآلخرين ذوي اإلمن ضعف السمع، عالوًة على إتاحة املشاركة عن بُعد عرب اإلنرتنت ل

 واالحتياجات احملددة؛

الذي يؤكد  ،)2007 لتسونامي (فوكيت،لبإعالن فوكيت بشأن تأهب األشخاص ذوي اإلعاقة  ) و
لإلنذار بالطوارئ وللكوارث باستخدام مرافق االتصاالت/تكنولوجيا  شاملةعلى احلاجة إىل نظم إدارة 

 ؛وعاملية متلكية وغري ةاملعلومات واالتصاالت املستندة إىل معايري مفتوح

من خالل الدراسات اليت جرت  (ITU-D) قطاع تنمية االتصاالت مببادرةاخلاصة  األعمالب ) ز
مقرتحة صيغة  2006 القطاع بدءًا من شهر سبتمرب هلذا 1 للجنة الدراسات 20/1 إطار املسألة يف

وكذلك مبادرة قطاع تنمية  (WTDC) ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2010آباد،  (حيدر 58 القرار
ىل إاالتصاالت لوضع األدوات اإللكرتونية لقابلية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالنسبة 

بالتعاون والشراكة مع املبادرة العاملية لشمولية تكنولوجيا املعلومات  األشخاص ذوي اإلعاقة،
 ؛(G3ict) واالتصاالت

فاذ نبشأن إمكانية  ،جلمعية االتصاالت الراديوية يف االحتاد )2015(جنيف،  ITU-R 67بالقرار  )ح
مات املعلو األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة إىل االتصاالت/تكنولوجيا 

 واالتصاالت؛

بشأن إمكانية  ،) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 58بالقرار  )ط
ذوي االحتياجات احملددة إىل االتصاالت/تكنولوجيا األشخاص نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة و 

 ؛املعلومات واالتصاالت

 )،2017العاملي لتنمية االتصاالت لعام  الصادر عن املؤمتر(بوينس آيرس  بإعالن ي)

 وإذ يقر
 ة االتصاالتوقطاع تنميوقطاع تقييس االتصاالت الراديوية  قطاع االتصاالت اجلاري يفبالعمل  ) أ 

 إىل االتصاالت/تكنولوجيا نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات احملددةبشأن 
 ؛البشرية املوالعو  النفاذ قابلية بشأن شرتكامل تنسيقال نشاط ذلك يف مبا املعلومات واالتصاالت
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 :بالورقات التقنية اليت تتناول )ب
الذين  ذوي االحتياجات احملددةحاالت االستعمال ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص  -

 املتنقلة؛ يستعملون التطبيقات
 النفاذ إليها؛جتماعات اليت ميكن املبادئ التوجيهية بشأن اال -
 عد يف االجتماعات للجميع؛املبادئ التوجيهية لدعم املشاركة عن بُ  -
 ؛القائمة املرجعية اخلاصة بالنفاذ إىل االتصاالت -

 ؛النفاذ بشأن مصطلحات وتعاريف قابلية ITU-T F.791التوصية 
املشرتك بني  I.3 اليت وافق عليها هذا املؤمتر تتضمن اهلدف لالحتاداخلطة االسرتاتيجية  بأن )ج

ذوي االحتياجات احملددة إىل األشخاص "تعزيز نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة و  القطاعات:
 الصلة؛ االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" والنتائج والنواتج ذات

تمع املعلومات ) د اليت دعت إىل إيالء اهتمام خاص لألشخاص ذوي  (WSIS) بنتائج القمة العاملية 
 اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة؛

الشامل  بشأن االستعراض لألمم املتحدة بأنه خالل االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة ) ه
تمع املعلومات، أُقر بضرورة إيالء اهتمام خاص حلل القض يا احملددة التنفيذ نتائج القمة العاملية 

ذوي واألشخاص اليت تشكلها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لألشخاص ذوي اإلعاقة 
 االحتياجات احملددة؛

 بتوفري االلتزام تأكيد تعيدان اللتني تونس التزام من 18 والفقرة جنيف إعالن مبادئ من 13بالفقرة  ) و
ة واالتصاالت، خاصًة لألشخاص ذوي اإلعاقتكنولوجيا املعلومات  وميسور التكلفة إىل منصف نفاذ

 االحتياجات احملددة؛األشخاص ذوي و 
بنفاذ  علقةمراجعة املبادئ التوجيهية واملعايري املتأو اجلهود اإلقليمية والوطنية إلعداد مبختلف  ) ز

/تكنولوجيا إىل االتصاالت ذوي االحتياجات احملددةواألشخاص  األشخاص ذوي اإلعاقة
 ؛واالتصاالتاملعلومات 

واليت دة االحتياجات احملد واألشخاص ذوياملتعلقة بنفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة  بسياسة االحتاد )ح
 ؛2013 عام يف جملس االحتاداعتمدها 
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، وكذلك االيت ميكن النفاذ إليه والوثائق اإللكرتونيةعن طريق الصفحات البث الشبكي بأن  )ط
 السمعي يف احملتوى السمعي والبصري، واستعمال لغة اإلشارة لتوفريوالوصف العرض النصي استعمال 
األشخاص ذوو اإلعاقة واألشخاص ذوو  منهمااألمهية، يستفيد  أدوات بالغة، متثل ترمجة فورية

 ،االحتياجات احملددة

 اعتباره وإذ يضع يف

العامل  عاقة يفاإل يتعايشون مع هناك مليار شخصأن تقديرات منظمة الصحة العاملية تشري إىل أن  أ ) 
من سكان العامل،  15%بدرجات متفاوتة من اإلعاقة اجلسدية واحلسية أو اإلدراكية، وهو ما يعين 

 ؛1الناميةالبلدان  منهم يف %80ويعيش 

يئ فرصاً وفوائد للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة   ب) أن من شأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن 
ن؛كي   يتغلنب على اإلقصاء املستند إىل جنسهن وإعاقا

اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بشأن إمكانية النفاذ، من  9 املادةأن  ج)
 :ذلك ، تقضي بأن تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة مبا يف2008 مايو 3 اليت دخلت حيز النفاذ يف

انية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيات ونظم املعلومات "تشجيع إمك )ز 2( 9 ‘1’
 ؛اإلنرتنت" فيها شبكة واالتصال اجلديدة، مبا

االت وأنظمتها واالتصعلومات امل"تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات  )ح 2( 9 ‘2’
ولوجيات تكون هذه التكن مرحلة مبكرة، كي ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة الوصول إليها، يف اليت

 ؛تكلفة" املتناول بأقل والنظم يف

 

 

  
_______________ 

ا حلية والبلدان التشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري السا 1 يت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة أنشأ منصب املقرر اخلاص املعين حبقوق األشخاص  جملسأن  د )
ح بتحديد احلواجز والعقبات اليت ال يزال ذوي االحتياجات احملددة للسما األشخاص ذوي اإلعاقة و 

على األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة التغلب عليها من أجل حتقيق 
تمع، مشاركتهم الكاملة الفّعالة يف ق مع والية املقرر اجلديد ستنطوي على العمل بتنسيق وثيوأن  ا

تمع املدين ومنظماتمجيع اآلليات والكيانات التابعة ملنظومة األ  مم املتحدة واآلليات اإلقليمية وا
األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة وتلك العاملة من أجلهم، وستتضمن 

ئ اتفاقية حقوق مجيع أنشطتها، وفقاً ملباد اجلنسني والتعاون الدويل وبناء القدرات يف منظور املساواة بني
 ة؛األشخاص ذوي اإلعاق

تمع املدين واملنظمات ذات الصلة من أجل توفري  ) ه أمهية التعاون بني احلكومات والقطاع اخلاص وا
 ميسورة؛ إمكانيات النفاذ بتكلفة

أن الضرورة تقتضي من احلكومات وأصحاب املصلحة املتعددين االنتباه إىل النتائج الواردة  ) و
للجميع  تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا بشأن العاملية املبادرة إعداده التقرير الذي اشرتكت يف يف

إمكانية النفاذ إىل البنية التحتية للمعلومات، اليت تعترب جماالً ، حيث إن (DPI) للمعوقني الدولية واهليئة
إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتؤثر تأثريًا هائًال على أكرب عدد من  أساسيًا يف

ة حقوق اتفاقي تنشده األحكام الواردة يف تظهر إال تقدمًا حمدودًا باملقارنة مع ما ستخدمني، الامل
 ،األشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتعلق باالمتثال العام للبلدان اليت صادقت عليها

 يالحظوإذ 

الوعي وتقدمي  اءإذكألغراض قد أُنشئ  نشاط التنسيق املشرتك بشأن إمكانية النفاذ والعوامل البشريةأن 
لتواصل والتعاون والتآزر اودوره من أجل التارخيية  تهوأسبقي ،املشورة واملساعدة والتعاون والتنسيق والتواصل

 مع مجيع القطاعات بشأن العمل املتعلق بإمكانية النفاذ لتفادي ازدواجية العمل،
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 يقرر

لدويل ا االحتاديقوم به  ددة فيماإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات احمل 1
م، مع مراعاة، لالتصاالت من عمل م وخربا كي ميكنهم التعاون من أجل اعتماد خطة عمل   جتار

شاملة تتيح توسيع نطاق النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بالتعاون مع 
ذا  ؛املوضوع الكيانات واهليئات اخلارجية املعنية 

 واألشخاص ذوي االحتياجات احملددةاألشخاص ذوي اإلعاقة والتواصل بني تشجيع احلوار  2
سياسات عامة بني اجلهات القائمة على إعداد األمر) و  لزم (عن طريق الرتمجة الشفوية إذا

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من أجل احلصول على مستعملي إحصاءات عن و 
دام واملعارف بشأن البيانات اليت يتعني مجعها وحتليلها على املستوى الوطين باستخ أفضل املعلومات

 ؛املعايري واألساليب الدولية

التعاون مع املنظمات واملؤسسات اإلقليمية والعاملية اليت تتعامل مع إمكانية نفاذ األشخاص  تعزيز 3
ج النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا ذوي االحتياجات احملددة، من أجل إدرا األشخاص ذوي اإلعاقة و 

 جداول أعماهلا ومراعاة اجلوانب املشرتكة هلذا املوضوع مع املواضيع األخرى؛ املعلومات واالتصاالت يف

ذلك نصوص  استخدام مرافق البث عرب اإلنرتنت والعرض النصي اليت ميكن النفاذ إليها (مبا يف 4
رمسية جبميع اللغات ال وتقدمي هذه اخلدمات إن أمكن بلغة اإلشارة،و حد،  أقصى العرض النصي) إىل

حد  أثناء انعقاد أي جلسة وبعد اختتامها على ،لالحتادالقيود املالية والتقنية  ضمنلالحتاد، الست 
بعنوان  12 لقسما ومجعياته واجتماعاته على النحو املنصوص عليه يف االحتادسواء لدى إقامة مؤمترات 

 ؛ومجعياته واجتماعاته االحتادمن الفصل الثاين من القواعد العامة ملؤمترات  "إنشاء اللجان"

إمكانية  دماجإلالبناء على اإلجنازات السابقة وتعزيزها عن طريق توفري املوارد املالية والبشرية الالزمة  5
فّعال  لاألنشطة اإلمنائية بشك يف واألشخاص ذوي االحتياجات احملددةنفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة 

 ضمن قيود امليزانية، ،ومستدام
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 يكلف األمني العام

من أجل زيادة ) 2017(املراَجع يف بوينس آيرس،  58علمًا بالقرار  األمني العام لألمم املتحدة بإحاطة
األشخاص ة نفاذ لتحقيق إمكاني اإلمنائية جمال وضع السياسات والربامج واملشاريع التنسيق والتعاون يف

إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يتماشى  واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة اإلعاقةذوي 
مع مبادئ النفاذ العادل والتكافؤ الوظيفي والتكلفة امليسورة والتصميم العاملي والتعزيز الكامل لألدوات 

 لتمييز،إزالة العقبات والقضاء على ا ، بغيةواملبادئ التوجيهية واملعايري املتاحة

 يكلف األمني العام، بالتشاور مع مديري املكاتب

بتنسيق األنشطة املتصلة بإمكانية النفاذ بني قطاعات االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت  1
العوامل البشرية و  النفاذنشاط التنسيق املشرتك بشأن إمكانية مراعاة  مع، االحتاد وتنمية االتصاالت يف

املنظمات والكيانات الوثيقة الصلة األخرى، من أجل جتنب االزدواجية وضمان مراعاة بالتعاون مع و 
 اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة؛ احتياجات األشخاص ذوي

 بأنساقعلومات م نطاق املوارد املتاحة ليوفر يف االحتاد يتحملها اآلثار املالية اليت قد بالنظر يف 2
 الحتادامرافق  ، وكذلك النفاذ إىلخالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتمن  ميكن الوصول إليها

حتياجات واألشخاص ذوي االأو احلركية السمعية أو ذوي اإلعاقات البصرية  للمشاركنيوخدماته وبراجمه 
ملعلومات من والنفاذ إىل ا بلغة اإلشارة توفري العرض النصي والرتمجةمن خالل  وبشكل أساسياحملددة، 
ومرافق  الحتاداإىل مباين الفعلي والوصول  ومالئمةيف أنساق مطبوعة  املوقع اإللكرتوين لالحتادخالل 

جمايل التعيني والتوظيف تكون  يف لالحتاداعتماد ممارسات تيسري االجتماعات فضًال عن 
 ؛أمامهم مفتوحة

 ةالتوجيهية إلمكاني واملبادئ املعايري ، يف61/106املتحدة  مملأل العامة اجلمعية لقرار وفقاً  بالنظر، 3
يزات إمكانية ُحتفظ م حبيث أحد املرافق، يف املساحة استخدام ُغريِّ  أو جتديدات أجريت كلما  النفاذ
 قصد؛ غري عن إضافية حواجز تقام وال النفاذ

من ددة واألشخاص ذوي االحتياجات احملتشجيع وتعزيز التمثيل الذايت لألشخاص ذوي اإلعاقة ب 4
م ووجهات نظرهم عند تطوير أعمال مراعاة أجل كفالة   ا؛ واالرتقاء االحتادخربا
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وي االحتياجات ذاألشخاص توسيع نطاق برنامج املنح لتمكني املندوبني ذوي اإلعاقة و  بالنظر يف 5
 للميزانية؛ القيود احلاليةحدود  ، وذلك يفاالحتادأعمال  احملددة، من املشاركة يف

ميدان  تحديد وتوثيق ونشر مناذج أفضل املمارسات بشأن إمكانية النفاذ يفب 6
 القطاعات؛ اءوأعض االحتاد بني الدول األعضاء يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما

الراديوية  االتصاالتبالعمل بشكل تآزري بشأن األنشطة املتصلة بإمكانية النفاذ مع قطاعات  7
والعوامل  لنفاذاالتنسيق املشرتك بشأن إمكانية نشاط  مع مراعاةوتقييس االتصاالت وتنمية االتصاالت، 

سيما خبصوص الوعي مبعايري إمكانية النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  والالبشرية 
خال ج متكن البلدان النامية من إداستحداث برام صلب االهتمامات، ويف واالتصاالت وتضمينها يف

خدمات تسمح لألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة، باالنتفاع من استخدام 
 بفعالية؛ االتصاالت

لصلة األخرى، الوثيقة ا اإلقليمية والعاملية العمل بشكل تآزري وتعاوين مع املنظمات والكياناتب 8
 النفاذ؛ ميدان إمكانية األعمال اجلارية يف مراعاة ضمانحيقق  مبا وخصوصاً 

 مجيع املناطق لكفالة مراعاة احتياجات بالعمل بشكل تآزري وتعاوين مع منظمات اإلعاقة يف 9
 ؛ذوي االحتياجات احملددةاألشخاص اإلعاقة و  األشخاص ذوي

تطوير ضوء اإلمكانات املالية املتاحة هلا، لتنظيم مسابقات إقليمية ل املكاتب اإلقليمية، يف بتوجيه 10
التكنولوجيات املساعدة لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة واليت 

 ي اإلعاقة؛و اعتبارها الظروف احمليطة مثل اللغة والثقافة، على أن يراعى وجود مطورين من ذ تأخذ يف

ا توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  11 باالستفادة من معلومات تتعلق بالسبل اليت ميكن 
االحتياجات احملددة وتقاسم تلك املعلومات، ومنها واألشخاص ذوي  ةاإلعاق ذوي لتمكني األشخاص

ريه من املنظمات وغ االحتادها على سبيل املثال املبادئ التوجيهية واألدوات ومصادر املعلومات اليت أعد
 االحتادفيد أعمال ي مما املبادرة العاملية بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للجميعذات الصلة مثل 

 وأعضائه؛
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 حدود مواردها املتاحة، مع أصحاب املصلحة بتشجيع املكاتب اإلقليمية على التعاون، يف 12
جديدة متكِّن األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي  املعنيني على تعزيز تطوير تكنولوجيات

 االحتياجات احملددة؛
لس سنويًا وإىل بتقدمي تقرير إىل  13 املتخذة لتنفيذ  مؤمتر املندوبني املفوضني التايل بشأن التدابريا
 ؛القرار هذا
 إىل النفاذمجع وحتليل البيانات اإلحصائية املتعلقة باإلعاقة وإمكانية بتشجيع  14

عداد لدول األعضاء عند إأن تنظر فيها اتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ميكن /االتصاالت
ا العامة لتعزيز إمكانية   النفاذ،وتصميم سياسا

 يدعو الدول األعضاء
اذ إىل أطرها القانونية الوطنية، لتعزيز إمكانية النف ضمنإىل استحداث مبادئ توجيهية أو آليات أخرى، 

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوافقها واستعماهلا، وتقدمي  ومعداتخدمات ومنتجات 
ذا  ؛املوضوع الدعم للمبادرات اإلقليمية ذات الصلة 

 اتيدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع
كنولوجيا املعلومات واالتصاالت املالئمة والتشجيع على تطوير إىل إدخال خدمات االتصاالت/ت 1

تطبيقات ألجهزة ومنتجات االتصاالت لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات 
احملددة من االنتفاع، على قدم املساواة مع اآلخرين، باستخدام خدمات االتصاالت/تكنولوجيا 

 الصدد؛ هذا التعاون الدويل يفاملعلومات واالتصاالت، وتعزيز 
 ياجاتواألشخاص ذوي االحتإىل تعزيز توفري فرص تعلم من أجل تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة  2

صادية أنشطة التنمية االجتماعية واالقت احملددة على استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
م، مبا يف  بُعد؛ والتعلم عنذلك عن طريق مناهج تدريب املدربني  اخلاصة 

صاالت قطاعات االت الدراسات/األنشطة املتعلقة بإمكانية النفاذ يف إىل املشاركة بنشاط يف 3
 النفاذأن إمكانية نشاط التنسيق املشرتك بش، و االحتاد الراديوية وتقييس االتصاالت وتنمية االتصاالت يف

يز التمثيل ن الدراسات املعنية، وتضمني وتعز أعمال جلا ذلك املشاركة بنشاط يف مبا يف والعوامل البشرية
م وآرائهم  ؛لألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة من أجل ضمان مراعاة خربا
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ذوي  األشخاصو األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تشجيع التنسيق وتوافق اآلراء بشأن ضمان نفاذ  4
 ؛/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت االحتياجات احملددة إىل خدمات

ألشخاص اوالفضلى املنفذة من أجل إمكانية نفاذ  اجليدةإىل تبادل املعلومات عن املمارسات  5
ذوي االحتياجات احملددة إىل خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات األشخاص ذوي اإلعاقة و 
 ؛واالتصاالت

أعاله وفوائد التكلفة " اعتباره إذ يضع يفو "من  ) ه و‘ 2’ ج)احلسبان الفقرتني  إىل أن تأخذ يف 6
ملعدات واخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة إىل اامليسورة بالنسبة 

 العام؛ ذلك التصميم مبا يف
تمع الدويل على تقدمي مسامهات طوعية للصندوق  7 اص الذي أنشأه اخل االستئماينإىل تشجيع ا
 القرار. لدعم األنشطة املتعلقة بتنفيذ هذا حتاداال
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 )2018ديب،  يف املراَجع( 176قرار ال

 يةالبشري للمجاالت الكهرمغنطيس مشاكل القياس والتقييم المتعلقة بالتعرض

 )،2018الدويل لالتصاالت (ديب،  لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يذكِّر

) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، حول "مشاكل 2016احلمامات،  يف املراَجع( 72 بالقرار أ ) 
 "؛(EMF)الكهرمغنطيسية  القياس والتقييم املتعلقة بالتعرض البشري للمجاالت

م تقيي) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، حول "2017بوينس آيرس،  يف املراَجع( 62 بالقرار ب)
 الكهرمغنطيسية"؛ التعرض البشري للمجاالت وقياس

وقطاع تقييس  (ITU-R) بالقرارات والتوصيات ذات الصلة لقطاع االتصاالت الراديوية ج)
 ؛(ITU-T) االتصاالت

االت الكهرمغنطيسية و  فيماالقطاعات الثالثة  بالعمل اجلاري يف د ) أمهية االتصال والتعاون بيتعلق با
 اجلهود، لتفادي ازدواجية املتخصصةغريها من املنظمات  معو  بني القطاعات فيما

 اعتباره يف يضع إذو 

 تأثري يملتقي الصحة جمال يف املتخصصة والكفاءة اخلربةلديها  (WHO) العاملية الصحة منظمة أن ) أ 
 اإلنسان؛ جسم على الراديوية املوجات

 الدولية نةاللجتوصي حبدود للتعرض مستقاة من منظمات دولية مثل  العاملية الصحة منظمة أن )ب
 ؛(ICNIRP) املؤين غري اإلشعاع من باحلماية املعنية

 آلية للتحقق من االلتزام مبستويات اإلشارات الراديوية من خالل يف اخلربة لديه االحتاد أن )ج
ال شدة وقياس حساب  القدرة؛ وكثافة ا

 التكاليف العالية للتجهيزات املستعملة لقياس وتقييم التعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية؛ د )
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االت الكهرمغنطيسية  أن التطور الكبري يف ) ه استعمال الطيف الراديوي أدى إىل تعدد مصادر بث ا
 معينة؛ أي منطقة جغرافية يف

 بشأن معلومات على للحصول 1النامية البلدان من كثري يف التنظيمية للهيئات املاسة احلاجة ) و
االت الكهرمغنطيسية وتقييم منهجيات قياس  ،الراديوية الرتددات طاقةل البشري يتعلق بالتعرض فيما ا

 مواطنيها؛ حلماية وطنية تنظيمية قواعد وضع أجل من

و/أو وعي عام و/أو تنظيم مناسب، قد جيعل لدى الناس،  ةودقيق أن عدم وجود معلومات كافية ز )
االت الكهرمغنطيسية على صحتهم مما قد يؤدي إىل  شواغلالبلدان النامية،  خاصة يف بشأن تأثري ا

 بالقرب منهم؛ زيادة معارضتهم لنشر املنشآت الراديوية

مهندسي الكهرباء  ومعهد ،2(ICNIRP) املؤين غري اإلشعاع من باحلماية املعنية الدولية اللجنة أن )ح
 قد ،(IEC) الدولية الكهرتقنية اللجنة/(ISO) الدولية للتوحيد القياسي واملنظمة 3(IEEE) واإللكرتونيات

 قد إلداراتا من العديد وأن الكهرمغنطيسية، للمجاالت التعرض حدود بشأن توجيهية مبادئ وضعت
مواءمة املبادئ  ، بيد أن احلاجة تدعو إىلالتوجيهية املبادئ هذه على تقوم وطنية تنظيمية قواعد اعتمدت

االت الكهرمغنطيسية من أجل املنظمني وواضعي السياسات كي تكون عونًا هلم التوجيهية  بشأن ا
 وضع املعايري الوطنية؛ يف

 على يةاديو الر  املوجات أثر وتقييم لقياس الالزمة األدوات لديها ليست النامية البلدان معظم أن )ط
 اإلنسان، جسم

 

 

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.

ة مع الوقت يسية املتغري مبادئ توجيهية للحد من التعرض للمجاالت الكهربائية واملغنطيسية والكهرمغنط 2
 .GHz 300( - Health Physics 74(4): 494-522; 1998 (حىت

3 2005-IEEE Std C95.1™ تعلق ي بشأن مستويات السالمة فيما مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات، معيار معهد
 .GHz 300 إىل kHz 3بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية للرتددات الراديوية، 
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 الثالثة املكاتب مديري يكلف أن يقرر

 أن منهجياتمعلومات بش ومنها الكهرمغنطيسية للمجاالت بالتعرض تتعلق معلومات ونشر جبمع 1
االت قياس  وضع يف امية،الن البلدان يف سيما ال الوطنية، اإلدارات مساعدة أجل من الكهرمغنطيسية، ا
 مناسبة؛ وطنية تنظيمية قواعد

مامات، احل يف املراَجع( 72هذا القرار والقرار  مع مجيع املنظمات املعنية لتنفيذبالعمل عن كثب  2
) للمؤمتر 2017بوينس آيرس،  يف املراَجع( 62) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، والقرار 2016

 املقدمة للدول األعضاء وتعزيزها،العاملي لتنمية االتصاالت، من أجل مواصلة املساعدة التقنية 

 ومدير الراديوية االتصاالت مكتب مدير مع بالتعاون ،االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف
 االتصاالت تقييس مكتب

 النامية نالبلدا احتياجات من أجل حتديد أو دولية إقليمية عمل وورش دراسية حلقات بتنظيم 1
االت قياس جمال يف البشرية القدرات وبناء  البشري بالتعرض يتعلق فيما الكهرمغنطيسية ا
االت؛ هلذه  ا

 وحتديد املواردو  اخلربات تبادل خالل من التعاون على املناطق خمتلف يف األعضاء الدول بتشجيع 2
 الدول عمجي ملساعدة األمر، لزم إذا إقليمي مركز ذلك يف مبا للتعاون، إقليمية آلية أو جهة اتصال

 والتدريب؛ القياس جمال يف املنطقة يف األعضاء

 آلثار الصحيةا الستقصاء الالزمة العلمية الدراسات مواصلة إجراء على املعنية املنظمات بتشجيع 3
االت إلشعاعات احملتملة  اإلنسان؛ جسم على الكهرمغنطيسية ا

 احملتملة لصحيةا اآلثار من التخفيف يف للمساعدة الالزمة التوجيهية واملبادئ التدابري بصياغة 4
االت إلشعاعات  ؛على جسم اإلنسان الكهرمغنطيسية ا

واملعايري  حتاداال توصيات اتباع من للتأكد دورية استعراضات إجراء على األعضاء الدول بتشجيع 5
 الكهرمغنطيسية، للمجاالت بالتعرض يتعلق الدولية األخرى ذات الصلة فيما
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 ة ومديرالراديوي االتصاالت مكتب مدير مع بالتعاون ،االتصاالت تقييس مكتب مدير يكلف
 تنمية االتصاالت مكتب

االت  يف باملشاركة  عاملية، كجزءال الصحة الذي جتريه منظمةالكهرمغنطيسية الربنامج اخلاص با
 للمجاالت رضبشأن التع دولية معايري وضع لتشجيع األخرى الدولية املنظمات مع التعاونية اجلهود من

 ،الكهرمغنطيسية

 الثالثة املكاتب مديري مع بالتشاور العام، األمني يكلف

 من أجل تقييمه؛ القرار هذا تنفيذ حول سنوية دورة كل يف جملس االحتاد على لعرضه تقرير بإعداد 1

 القرار، هذا تنفيذ أجل نم املتخذة التدابري بشأن املقبل املفوضني املندوبني مؤمتر إىل تقرير بتقدمي 2

 األعضاء الدول يدعو

وغريه من  الحتاداإىل اختاذ التدابري املناسبة للتحقق من االمتثال للمبادئ التوجيهية اليت يضعها  1
 يتعلق بالتعرض للمجاالت الكهرمغنطيسية؛ الصلة فيما املنظمات الدولية ذات

االت املعدات الالزمة لقياس اإىل تنفيذ آليات تعاون على املستوى دون اإلقليمي حليازة  2
 الكهرمغنطيسية؛

إىل إجراء استعراض دوري للتحقق من االمتثال ملستويات اإلشارات الراديوية من جانب اجلهات  3
 االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية؛ املعنية وفقاً لتوصيات قطاع تقييس

 ،ة غري املؤينةي للمجاالت الكهرمغنطيسيإىل توعية اجلمهور حول التأثريات الصحية للتعرض البشر  4
وتوفري معلومات من خالل وإقامة ورش عمل، ونشر مطويات  ،وذلك من خالل تنظيم محالت توعية

 اخلصوص. ذا اإلنرتنت
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 )2018ديب،  يفاملراَجع ( 177 القرار

 البيني التشغيل وقابلية المطابقة

 ،)2018ديب، ( لالتصاالت الدويل لالحتاد ضنياملفو  املندوبني مؤمتر إن

 يقر إذ

واملدن  (IoT)، بشأن تيسري إنرتنت األشياء هلذا املؤمتر )2018، املراَجع يف ديب( 197بالقرار  ) أ 
تمعات الذكية املستدامة ، بشأن برنامج التوصيل هلذا املؤمتر )2018، املراَجع يف ديب( 200والقرار ، وا

، مبا يف ذلك (ICT)من أجل التنمية العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  2030 يف
 ؛النطاق العريض، لصاحل التنمية املستدامة

، بشأن (WTSA)للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت ) 2016(املراَجع يف احلمامات،  76بالقرار  )ب
والربنامج  1ومساعدة البلدان النامية (C&I)الدراسات املتعلقة باختبارات املطابقة وقابلية التشغيل البيين 

للجمعية العاملية لتقييس ) 2016(احلمامات،  96 والقراراملستقبلي احملتمل اخلاص بعالمة االحتاد، 
من أجل مكافحة األجهزة املزيفة  (ITU-T) االتصاالت، بشأن دراسات قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد

العاملية لتقييس  للجمعية) 2016(احلمامات،  98والقرار لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
تمعات الذكية من أجل التنمية العامليةاالتصاالت  ؛، بشأن تعزيز تقييس إنرتنت األشياء واملدن وا

 ، بشأن حتسنياالتصاالت لتنمية العاملي ) للمؤمتر2017س آيرس، بوين يفاملراَجع ( 47بالقرار  )ج
املعرفة بتوصيات االحتاد الدويل لالتصاالت وتطبيقها الفّعال يف البلدان النامية، مبا يف ذلك اختبارات 

 ؛املطابقة وقابلية التشغيل البيين لألنظمة املصنعة مبوجب توصيات االحتاد

_______________ 
ا  تشمل 1 أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا

 مبرحلة انتقالية.
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، بشأن الدراسات ) جلمعية االتصاالت الراديوية2015جنيف، املراَجع يف ( ITU-R 62-1بالقرار  ) د
وقابلية التشغيل  (ITU-R)املتعلقة باختبارات املطابقة مع توصيات قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد 

 ؛البيين لتجهيزات وأنظمة االتصاالت الراديوية
 ؤمتر،هذا املوإىل  جملس االحتادإىل اد مكاتب االحت وبالتقارير املرحلية اليت قدمها مدير  )ه 

 إىل يشري وإذ
 (ITU-D) باالحتاد لقطاع تنمية االتصاالت 4/2العمل الذي مت االضطالع به يف إطار املسألة  ) أ 

 ؛(C&I) أجل تنفيذ برامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية منبشأن 
 باالحتاد لقطاع تقييس االتصاالت 11 تاالضطالع به يف إطار جلنة الدراسا العمل الذي مت )ب

، وبشأن (CASC)طابقة يف ذلك اللجنة التوجيهية لتقييم امل ، مبااملطابقة وقابلية التشغيل البيينبشأن برامج 
 ؛املزيفة مكافحة معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

روعات إرشادية مش بدأت بالفعل يفاالحتاد بأن العديد من جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت  )ج
 مع توصيات قطاع تقييس االتصاالت؛ بشأن املطابقة

مستمر  ملطابقة املنتجات وأنهإعالمية وطوعية  بيانات قاعدة أطلق االتصاالت تقييس قطاع أن )د 
علق املعلومات واالتصاالت اليت خضعت لالختبار فيما يتيف تزويدها بتفاصيل معدات تكنولوجيا 

 ؛مبطابقتها لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت
أنه مت إنشاء موقع إلكرتوين لبوابة املطابقة وقابلية التشغيل البيين اخلاصة باالحتاد وأنه خيضع  )ه 

 ؛للتحديث باستمرار
 املطابقة وقابلية التشغيل البيين تسهيل قابلية التشغيل البيين لبعض اتأن بإمكان اختبار  و )

 ؛(IMT-2020) 2020-الدولية املتنقلة واالتصاالت (IoT) التكنولوجيات الناشئة مثل إنرتنت األشياء
(مثل  الشهادات املعتمدة إلصدارتعمل بالتعاون مع اهليئات أن اللجنة التوجيهية لتقييم املطابقة  ز )
 مطابقة) بشأن وضع خطة مشرتكة إلصدار الشهادات من أجل تقييم (IEC) نة الكهرتقنية الدوليةاللج

 ،معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت
 وإذ يقر كذلك

تداخل وقابلية التشغيل البيين ُتستعمل حلماية املستهلكني والشبكات وملنع ال املطابقةإجراءات بأن  ) أ 
 املعدات الراديوية؛ بني
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وقابلية التشغيل البيين على نطاق واسع لتجهيزات وأنظمة االتصاالت/تكنولوجيا  املطابقةبأن  )ب
تنفيذ الربامج والسياسات والقرارات النقل السلس للبيانات و من خالل  (ICT) املعلومات واالتصاالت

 العامليامل وتشجيع التك واملوثوقيةالسوق  يف املتاحةأن تؤدي إىل زيادة الفرص  ميكنذات الصلة، 
 ؛العامليةوالتجارة 

لعديد من لبأن التدريب التقين وبناء القدرات املؤسسية بشأن االختبار واملطابقة أدوات ضرورية  )ج
م أعضاء االحتاد لتنمية  العاملية؛ النهوض بالتوصيليةالذاتية و  قدرا

 االستفادة من استعمال عمليات تقييم املطابقة اليتأيضًا ميكنهم  االحتادأعضاء العديد من بأن  ) د
ملطابقة، وذلك من من أجل تقييم ا احلالية توفرها بالفعل الكثري من هيئات املعايري اإلقليمية والوطنية

 خالل آليات للتعاون مع هذه املنظمات؛

ا بأن النُـُهج الدولية القائمة يف تقييم املطابقة توفر بنية حتتية متينة تؤدي مهامها جيدًا وتستعمله ) ه
 أيضاً البلدان النامية؛

(تقييم  1إىل أن تصل الدعامة  "ITU" االحتادعالمة تأجيل اختاذ قرار بشأن تنفيذ بأنه سيتم  ) و
لسدورة نضجاً (إىل مرحلة أكثر املطابقة) من خطة العمل   ؛)2012 لعام ا

تساهم يف الدول األعضاء يف االحتاد  (MSME)بأن الشركات بالغة الصغر والصغرية واملتوسطة  ) ز
نولوجيات ميسورة النفاذ إىل تكذلك االقتصاد الرقمي، اللذين يدعمهما  يف بشكل كبري يف االقتصاد، مبا

 التكلفة وقابلة للتشغيل البيين؛

دف وضع إجراء لالعرتاف خبرباء االحتاد  (CASC)بأن اللجنة التوجيهية لتقييم املطابقة  )ح أُنشئت 
 ،قطاع تقييس االتصاالت لتنفيذ إجراء لالعرتاف مبختربات االختبار ووضع إجراءات تفصيلية يف

 هاعتبار  وإذ يضع يف

لس اخطة العمل املتعلقة بربنامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين بصيغتها احملدثة يف دورة  ) أ 
ا يف 2013 لعام بناء  3)فعاليات قابلية التشغيل البيين،  2)تقييم املطابقة،  1) اليت تتمثل دعاما

 مية؛البلدان النا إقامة مراكز اختبار وأنظمة املطابقة وقابلية التشغيل البيين يف 4)القدرات، 
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أن بعض البلدان، وخاصة البلدان النامية، مل تكتسب بعد قدرة اختبار التجهيزات وتوفري الضمانات  )ب
 للمستهلكني لديها؛

قواعد واملعايري واالتصاالت لل مطابقة جتهيزات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات أن زيادة الثقة يف )ج
د السارية سيؤدي إىل زيادة فرص قابلية التشغيل البيين بني التجهيزات اليت ينتجها خمتلف الصانعني واحل
 ؛من التداخالت بني أنظمة االتصاالت وستساعد البلدان النامية على اختيار منتجات تتسم جبودة عالية

لصغرية البيين لألعمال التجارية، مبا يف ذلك الشركات املطابقة وقابلية التشغيل اأمهية  ) د
 االتصاالت/تكنولوجياوشباب املطورين عند تصميم وتطوير وتسويق معدات  (SME) واملتوسطة

 ؛املعلومات واالتصاالت

أنه إىل جانب توصيات قطاع تقييس االتصاالت، هناك عدد من املواصفات بشأن اختبار املطابقة  ) ه
 (SDO) ع املعايريمنظمات معنية بوضهيئات أخرى لتقييم املطابقة و وقابلية التشغيل البيين وضعتها 

 ومنتديات واحتادات ُأخرى؛

، ولكنه يوفر فةاملزيهزة أو كشف األجهزة ال يضمن التشغيل البيين لألج وحده أن اختبار املطابقة و )
 ؛املعيار احملددما يتوافق مع  ضماناً على أن تنفيذ معيار

ساعد تن أن ميك اليت تشمل إصدار الشهادات واالختبار والتفتيش، تقييم املطابقةعملية أن  ) ز
 مية؛النا سيما يف البلدان ، والاملزيفةمكافحة أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  يف

مية أن تكاليف إنشاء خمتربات لتنفيذ برامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين مرتفعة يف البلدان النا ح)
 سواء تعلق األمر بالتكاليف الرأمسالية أو التكاليف التشغيلية؛

لسريع اأن خمتربات املطابقة وقابلية التشغيل البيين يلزم حتديثها بانتظام نظرًا إىل التطور  ط)
 الطرفية، للتكنولوجيات واملعدات واألجهزة

 يقرر

) 2015جنيف،  يفاملراَجع ( 62 ، والقرار)2016احلمامات،  يفاملراَجع ( 76 تأييد أهداف القرار 1
 وخطة العمل املتعلقة بربنامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين) 2017بوينس آيرس،  يفاملراَجع ( 47 والقرار

لساليت استعرضه  ؛)C14/24(Rev.1) (الوثيقة 2014 دورته لعام يف ا ا
  



 Res. 177 358 

 

املطابقة شأن بللمعلومات  االسرتشاديةفيه قاعدة البيانات  تنفيذ برنامج العمل هذا، مبامواصلة  2
االعتبار:  عنيبوذلك بالتشاور مع كل منطقة واألخذ  ؛قاعدة بيانات وظيفية كاملة وتطويرها كي تكون

طابقة على الدول املبشأن النتائج واآلثار اليت قد تنجم عن قاعدة البيانات االسرتشادية للمعلومات  ) أ
اعدة أثر ق ب) ؛األخرى) وضع املعايرياألعضاء وأعضاء القطاعات وأصحاب املصلحة (مثل منظمات 

والدول  لالحتاد تملةاملسؤولية احملمسائل  ج) ؛يتصل بكل منطقة سّد الفجوة التقييسية فيما البيانات يف
نتائج املشاورات اإلقليمية اليت أجراها  وذلك مبراعاة ؛األعضاء وأعضاء القطاعات وأصحاب املصلحة

 البيين؛ بشأن املطابقة وقابلية التشغيل االحتاد

 ،شغيل البيينالتإنشاء مراكز إقليمية ودون إقليمية للمطابقة وقابلية  النامية يف البلدانمساعدة  3
اوحسب ا االقتضاء قابلية التشغيل البيين حسباملطابقة و ة إلجراء اختبارات مالئم  حتياجا

 املعنية لدوليةا واهليئات ،واإلقليمية الوطنية ،احلكومية وغري احلكومية املنظمات مع التعاون وتشجيع
 ؛بتقييم املطابقة

جل والكيانات املعنية، من أتسهيل التعاون بني االحتاد والدول األعضاء وأعضاء القطاعات  4
ة إنشاء مراكز لتقييم املطابقة وقابلية التشغيل البيين بتكلفة أقل (مثل استخدام املختربات االفرتاضي

سيما من أجل  من أجل االختبار عن بُعد) على املستويات الوطنية واإلقليمية واإلقليمية الفرعية، وال
 البلدان النامية،

 تصاالتف مدير مكتب تقييس االيكل

، ات كل منطقةاالعتبار احتياج مجيع املناطق آخذاً يف وإجراء دراسات التقييم يفمبواصلة التشاور  1
لساليت وافق عليها خطة العمل  بشأن تنفيذ بشرية واملساعدة فيها التوصيات بشأن بناء القُدرات ال ، مباا

 ؛(BDT) االتصاالت ير مكتب تنميةالبلدان النامية بالتعاون مع مد إنشاء مرافق اختبار يف يف

زيادة لمبواصلة تنفيذ مشروعات إرشادية بشأن املطابقة مع توصيات قطاع تقييس االتصاالت  2
 العمل؛ قابلية التشغيل البيين وفقاً خلطة
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دف تعزيز قابلية التشغيل البيين من خالل 3  املطابقة؛ بتحسني وتعزيز عمليات وضع املعايري 

 هذا القرار على األمد الطويل؛لتنفيذ  العملخطة بأن حيدِّث باستمرار  4

لس إىل مرحلية تقارير بتقدمي 5  راسات؛الد ذلك نتائج القرار، مبا يف هذا تنفيذ عن ا

 1 الفقرة بأن يقوم، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية االتصاالت واستناداً إىل املشاورات املذكورة يف 6
دورته  يف لساأعاله، بتنفيذ خطة العمل اليت وافق عليها  "االتصاالت تقييس مكتب مدير يكلف"من 
 ،2013 دورته لعام وراجعها يف 2012 لعام

س االتصاالت مدير مكتب تقيي مع الوثيق بالتعاون يلي، االتصاالت مبا تنمية مكتب مدير يكلف
 الراديوية االتصاالت مكتب ومدير

واألجزاء ذات الصلة من خطة ) 2017بوينس آيرس،  يفاملراَجع ( 47 القرار تنفيذ يف ماً قد املضي 1
لس إىل تقرير العمل وتقدمي  الصدد؛ ذا ا

 غري املطابقة؛ بالتجهيزات معاجلة شواغلها اخلاصة يف األعضاء الدول مساعدة 2

مواصلة القيام بأنشطة عملية لبناء القدرات بالتعاون مع املؤسسات املعتمدة واالستفادة من النظام  3
بب ذلك ما يتعلق مبنع تداخالت االتصاالت الراديوية اليت تتس ، مبا يفاالحتاداإليكولوجي ألكادميية 

 ؛واالتصاالت فيها أو تعاين منها جتهيزات تكنولوجيا املعلومات

 :من برنامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين 4و 3 لدعامتنيايف إطار  4

إذكاء الوعي بإمكانية تطبيق برامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين على تطبيقات معينة  أ ) 
 ؛األشياء إلنرتنت

لشركات واختبار االمتثال لدعم املطورين، مبا يف ذلك ا التقنيةاللوائح  بشأنوفري بناء القدرات ت ب)
 صاالتتكنولوجيا املعلومات واالت/معدات االتصاالت عند تصميمالصغرية واملتوسطة والشباب، 

م لتمكينهم  ؛إىل األسواق احمللية واإلقليمية والعاملية النفاذمن  اخلاصة 

متويل لى باملشاريع وتشجيع الوكاالت املاحنة عاستعمال صندوق االحتاد للتمويل االبتدائي اخلاص  5
 ة لالحتاد؛يف مراكز االختبار اليت تُعتمد لتكون مراكز متيز تابعوالتدريب بناء القدرات لالسنوية  الربامج
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ا وحتديد مراكز اختبار إقليمية وإقليمية فرعية لتكنولوج مساعدة البلدان النامية يف 6 يا بناء قدرا
بالتعاون  تضاء،حسب االق مراكز متيز لالحتاد،مبثابة البلدان النامية لتكون  تصاالت يفاملعلومات واال

يين للتجهيزات التشغيل البقابلية مع املكتَبني اآلخرين، لكي تكون قادرة على أداء اختبار املطابقة و 
ا، وفقًا للتوصيات ذات الصلة، مبا يف معنية بتقييم  تذلك إنشاء هيئا واألنظمة، مبا يناسب احتياجا

ا، حسب االقتضاء؛ املطابقة أو  االعرتاف 

ا يف جمال تقييم واختبار املطابقة، من أجل مكافحة  7 مساعدة الدول األعضاء على النهوض بقدرا
 ؛األجهزة املزيفة وتوفري اخلرباء يف البلدان النامية

ًا فيما يتعلق بالتقييم وخصوص مع هيئات املطابقة وقابلية التشغيل البيين اإلقليمية، التعاونتعزيز  8
 التقين للمطابقة،

 جملس االحتاد يدعو

 للمسامهة لالزمةا التدابري مجيع املكاتب الثالثة واختاذ مديرو يقدمها اليت التقارير يف النظر إىل 1
 القرار؛ هذا أهداف حتقيق يف

 القرار؛ ذاه بشأن احملرز التقدم عن القادم املفوضني املندوبني مؤمتر إىل تقرير تقدمي إىل 2

إىل مرحلة من خطة العمل  1أن تصل الدعامة احتمال إدخال عالمة االحتاد، بعد  إىل النظر يف 3
 نضجاً، مع مراعاة التبعات التقنية واملالية والقانونية؛أكثر 

د على وإتاحة حصول أعضاء االحتااالختبار  مبخترباتاالحتاد لالعرتاف إىل دعم تنفيذ إجراء  4
 ا، االختبار املعرتف مبخترباتقائمة 

 يدعو األعضاء

 الختبارات ضعتخ اليت املنتجات عن بتفاصيل للمطابقة االسرتشادية البيانات قاعدة تزويد إىل 1
) والثالث والثاين األول الطرف( املعتمدة املختربات يف االتصاالت تقييس لقطاع ذات الصلة التوصيات

 وضع ماتمنظ أو حمافل يف املعتمدة اإلجراءات مبوجب أو الشهادات إلصدار املعتمدة اهليئات يف أو
 ؛ITU-T A.5 وفقاً للتوصيةاملؤهلة  املعايري
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أعمال جلان  دها ويفتيسري عق االحتادأحداث قابلية التشغيل البيين اليت يتوىل  يف املشاركة إىل 2
 البيين؛ التشغيل وقابليةبقضايا املطابقة  املتعلقة االحتاددراسات 

 وقابلية ةاملطابق اختبارات جمال يف النامية البلدان قدرات بناء يف نشط بدور االضطالع إىل 3
 وخدمات زاتلتجهي توريد عقد أي إطار وخاصة يف العملي، التدريب ذلك يف امب البيين، التشغيل
 البلدان؛ هذه إىل االتصاالت وأنظمة

، ية القائمةأو تيسري استعمال البىن التحتية املخترب  إىل دعم إنشاء مرافق إقليمية الختبار املطابقة 4
 ؛البلدان النامية خاصة يف

للمطابقة وقابلية  منسقةأُطر للنهوض بوضع  االحتاددراسات التقييم اليت جيريها  إىل املشاركة يف 5
 املناطق، التشغيل البيين يف

 ITU-T A.5 للتوصية وفقاً  املؤهلة املنظمات يدعو

 على الروابط قاسموت االحتادب اخلاصة االسرتشادية للمطابقة البيانات قاعدة أنشطة يف املشاركة إىل 1
 املزيد وإتاحة ما، نتجمب اخلاصة واملعايري التوصيات من املزيد إىل يشري حبيث حمتواها إلثراء متبادل أساس
 للمستعملني؛ االختيارات املتاحة نطاق وتوسيع املوردينعرض منتجات  من

 تقييس بمكت من كل  ييّسرها اليت النامية البلدان قدرات بناء وأنشطة برامج يف إىل املشاركة 2
 البلدان خرباء أمام فرصاً  منها يهيئ ما سيما ال ،(BDT) االتصاالت تنمية ومكتب (TSB) االتصاالت

 العملية، اخلربة الكتساب - التشغيل خصوصاً من شركات -النامية 

 األعضاء الدول يدعو

 القرار؛ هذا تنفيذ يف املسامهة إىل 1

 القرار؛ ذاه تنفيذ يف االحتاد مساعدة على واإلقليمية الوطنية كيانات االختبار  تشجيع إىل 2

 للتوصل تصاالتاالقطاع تقييس  توصيات إىل استناداً  املطابقة لتقييم وإجراءات نظم اعتماد إىل 3
 البيين شغيلالت قابلية احتماالت من أعلى مستوى وإىل التجربة، جودة/اخلدمة جودة من أعلى درجة إىل

 واألنظمة؛ واخلدمات للتجهيزات
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 الصعيد على أةاملنش املطابقة تقييم أنظمة باستعمال املزيفة التجهيزات ملكافحة معاً  العملإىل  4
 ،اإلقليمي أو/و الوطين

 كذلك  األعضاء الدول يدعو
 كي تتمّكن اجلمعية من دراسة  2019 عام القادمة يف الراديوية االتصاالت مجعية يف املسامهة إىل

 .البيين ضرورية فيما يتعلق باملطابقة وقابلية التشغيل واختاذ اإلجراءات اليت تراها املناسبة اإلجراءات
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 )2018ديب،  املراَجع يف( 179القرار 

 حماية األطفال على الخط دور االتحاد الدولي لالتصاالت في

 )،2018ديب، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (

 إذ يعرتف

، 2030 لعام املستدامة التنمية خطة: عاملنا حتويل ، بشأن70/1بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  )أ  
 9و 5و 4و 3و 1سيما األهداف  الذي يتناول جوانب عديدة من قضية محاية األطفال على اخلط، وال

 منها؛ 16و 10و

نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ) هلذا املؤمتر، بشأن 2018(املراَجع يف ديب،  175بالقرار  ب)
 ؛االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل االحتياجات احملددةذوي 

 ، بشأن(WTDC) االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر) 2017بوينس آيرس،  املراَجع يف( 67 القرارب ج)
 ؛اخلط على األطفال محاية يف (ITU-D) لالحتاد الدويل لالتصاالت االتصاالت تنمية قطاع دور

 التعاون زتعزي آليات، بشأن االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر) 2014 ،ديب املراَجع يف( 45 القرارب د )
 االقتحامية؛ ذلك مواجهة ومكافحة الرسائل مبا يف السيرباين، األمن جمال يف

 ذات الصلة، األخرى االحتاد بوثائق ه )

 اعتباره إذ يضع يفو 

 املناهج وإثراء العامل، يف لألطفال التعليم توفري جمال يف األمهية بالغ دوراً  تؤدي اإلنرتنت شبكة أن ) أ 
 البلدان؛ مجيع يف األطفال بني القائمة احلواجز من وغريها اللغوية احلواجز ختطي على وتساعد الدراسية

أن شبكة اإلنرتنت أصبحت منربًا رئيسيًا ألنواع كثرية وخمتلفة من األنشطة التعليمية والثقافية  ب)
 لألطفال؛ والرتفيهية

 أن األطفال من بني املستعملني األكثر نشاطاً لإلنرتنت؛ ج)
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تمعات احمللية املسؤولني عن أنشطة األطفال قد حيتاجون إىل أن اآلباء وأولياء األمور واملعلمني د )  وا
 ؛اخلط محاية األطفال علىنـُُهج وساطة لكيفية إرشادات بشأن 

خلط وإيالء ا علىالطفل  متكني يف اخلط دأبت دوماً على النظر على األطفال محاية مبادرات أن ) ه
 وبني ألذىا من احلماية يف األطفال حقوقني ب على قدم املساواة التوازن لتحقيق الواجب االعتبار
 ؛اإلنرتنت ونفاذهم كذلك إىل الفرص املتاحة يف والسياسية املدنية همحقوق

تيال للمخاطر واالح األطفال من االستغالل وتعرضهم مايةحل أن مثة حاجة ماسة ومطلبًا عاملياً  )و 
 عند استخدامهم لإلنرتنت أو عند استخدامهم لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

تنامي تطور تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وتنوعها وانتشار النفاذ إليها على الصعيد العاملي،  )ز 
 ه التكنولوجيات على نطاق واسع من جانب األطفال دونوتزايد استخدام هذ ،سيما اإلنرتنت ال

 توجيه؛ رقابة أو وساطة أو

لوطين أو ا اختاذ إجراءات استباقية حلماية األطفال على اإلنرتنت على الصعيد الضروري من أن )ح
 ؛باألطفال يتعلق الدويل من أجل معاجلة مسألة األمن السيرباين فيما اإلقليمي أو

ج متعدد أصحاب املصلحة من أجل النهوض باملسؤوليالتعاون الدويل ومواصلة احلاجة إىل  )ط ة اتباع 
املتاحة لبناء  األدوات خمتلفقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومن أجل استخدام  االجتماعية يف

ا مبا الثقة يف يت يتعرض ر الحيد من املخاط استخدام شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدما
 األطفال؛ هلا

من ض وهو مدرج أن محاية األطفال على اخلط موضوع خيص الصاحل العام على الصعيد الدويل )ي
تمع  الدويل؛ أولويات جدول أعمال ا

باالشرتاك عمل تدولية وطنية وإقليمية و شبكة تعاونية  تضمأن مبادرة محاية األطفال على اخلط  )ك
مع وكاالت األمم املتحدة األخرى والشركاء اآلخرين من أجل النهوض حبماية األطفال على اخلط 

العملية  واألدوات اخلط علىاآلمن مجيع أحناء العامل من خالل تقدمي توجيهات بشأن السلوك  يف
 املالئمة،
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 إذ يذكِّرو 

عالن حقوق الطفل الذي اعتمدته اجلمعية العامة ، وإ(1989) باتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل أ ) 
األمم  ومجيع قرارات ،اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف بهواعُرتف  1989 نوفمرب 20 لألمم املتحدة يف

 اخلط؛ املتحدة ذات الصلة املتعلقة حبماية الطفل ومحاية األطفال على

لطفل من  هذه االتفاقية بأن حتمي ا يف اتفاقية حقوق الطفل قد تعهدت بأن الدول األطراف يف ب)
كل أشكال االستغالل واالنتهاك اجلنسي وبأن تتخذ، هلذا الغرض، مجيع التدابري املالئمة الوطنية والثنائية 

أي نشاط جنسي غري مشروع؛  مزاولة) محل أو إكراه الطفل على  أ ( واملتعددة األطراف ملنع:
غريه من املمارسات اجلنسية غري املشروعة؛  البغاء أو االستخدام االستغاليل لألطفال يف (ب)
 )؛34 العروض واملواد اإلباحية (املادة االستخدام االستغاليل لألطفال يف (ج)

من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق  10 بأن على الدول األطراف أن تتخذ، عمًال باملادة )ج
كل   املواد اإلباحية، البغاء ويف الل األطفال يف) بشأن بيع األطفال واستغ2000 الطفل (نيويورك،

اخلطوات الالزمة لتقوية التعاون الدويل عن طريق الرتتيبات الثنائية واملتعددة األطراف واإلقليمية ملنع 
وكشف وحتري ومقاضاة ومعاقبة اجلهات املسؤولة عن أفعال تنطوي على بيع األطفال واستغالهلم 

ا حية والسياحة اجلنسية؛ وأن تعزز أيضًا التعاون والتنسيق الدوليني بني ساملواد اإلبا البغاء ويف يف لطا
 الدولية؛ احلكومية الوطنية والدولية واملنظمات واملنظمات غري

 والذي 2012 يوليو 5 يف املتحدة األمم يف اإلنسان جملس حقوق هاعتمد الذي 20/8بالقرار رقم  )د 
 أيضاً  ةباحلماي حتظى أن جيب اإلنرتنت، خارج األشخاص ا يتمتع اليت احلقوق نفس أن" أكد
 "؛اإلنرتنت على
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تمع املعلومات قد اعرتفت، يف ) ه )، بدور 24 (الفقرة 2005 التزام تونس لعام بأن القمة العاملية 
تعزيز لى تعزيز منوهم، وحثت الدول األعضاء ع محاية األطفال ويف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

لومات سياق تكنولوجيا املع العمل الرامي إىل محاية األطفال من االستغالل والدفاع عن حقوقهم يف
وبناءً على ذلك، حدد برنامج عمل  ؛واالتصاالت، وأكدت أن مصاحل األطفال هي من أهم االعتبارات

لومات واالتصاالت  ف)) االلتزام باستخدام تكنولوجيا املع90 تونس بشأن جمتمع املعلومات (الفقرة
ملستدامة الواردة أهداف التنمية ا فيها مبا ،كأداة لتحقيق األهداف والغايات اإلمنائية املتفق عليها دولياً 

، وذلك جبملة سبل منها تضمني خطط العمل الوطنية 2030 خطة التنمية املستدامة لعام يف
والسياسات  مية والذاتية التنظيم واألطرواالسرتاتيجيات اإللكرتونية الوطنية السياسات واألطر التنظي

محاية األطفال والشباب من اإليذاء واالستغالل عن طريق تكنولوجيا  الة يفاألخرى الفعّ 
 واالتصاالت؛ املعلومات

يدعو الدول األعضاء إىل االعرتاف  الذي ،الصادر عن جملس االحتاد (2009) 1305بالقرار  ) و
من اإليذاء واالستغالل كإحدى قضايا السياسات العامة الدولية وضوع محاية األطفال والشباب مب

 املتعلقة باإلنرتنت؛

التابع عمل الفريق حيدد والية لس، الذي االصادر عن ) 2015(املراَجع يف  1306 القرارب )ز 
مبشاركة الدول األعضاء وأعضاء القطاعات  ،(CWG-COP) األطفال على اخلطاملعين حبماية و للمجلس 

 سامهة ومشاركة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني؛وم

اجتماع  جنيف، الذي ُعقد يف 2012 لعام املعلومات تمع العاملية القمة منتدى أثناءبأنه نُّظم،  ح)
 دمعه مع بتعاون وثيق حيث اتفق على العمل (COP)اخلط  على األطفال محاية مبادرة يف مع الشركاء

الالزمة  املساعدة تقدمي من أجل (IWF) اإلنرتنت رصد ومؤسسة (FOSI) سالمة األسرة على اإلنرتنت
 األعضاء، إىل الدول

 كذلك  إذ يذكِّرو 

تمع املعلومات  5أن االحتاد هو املنسق/املسهل خلط العمل جيمب أ )  من خطوط عمل القمة العاملية 
 واالتصاالت)؛ استعمال تكنولوجيا املعلومات (بناء الثقة واألمن يف

لس طُرحت على اجلزء رفيع املستوى من  (COP) أن مبادرة محاية األطفال على اخلطب ب) ا
 ، حيث صّدق عليها عاملياً رؤساء الدول والوزراء ورؤساء املنظمات الدولية؛2008 دورة يف
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أن االحتاد وضع، بالتعاون مع أعضاء مبادرته حلماية األطفال على اخلط، أربع جمموعات من ب )ج
وجيهية الفضاء السيرباين، وهي مبادئ توجيهية لألطفال، ومبادئ ت املبادئ التوجيهية حلماية األطفال يف

 ؛السياسات يلواضعلصناعة، ومبادئ توجيهية ل، ومبادئ توجيهية وأولياء األمور واملعلمنيلآلباء 

 مورد مواصفة"بعنوان  (ITU-T)قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد ل ITU-T E.1100التوصية  بأن ) د
ن أجل التغلب تقدم موارد ترقيم بديلة م "الدولية املساعدة خطوط توفري يف استعماله أجل من دويل ترقيم

 يرد مثلما ي،العامل الصعيد على منسق واحد رقم وطين وضع دون حتول اليت التقنية على الصعوبات
 انجل خمتلف تقدمها أن ميكن اليت املسامهات وبأن ،ITU-T E.164 (2009/11) للتوصية 5 اإلضافة يف

 اليت العملية األدواتو  احللول حتديد يف بالغة بأمهية تتسم االتصاالت تقييس لقطاع التابعة الدراسات
 العامل، اءأحن مجيع يف اخلط على األطفال حلماية املخصَّصة الساخنة اخلطوط إىل النفاذ تسهِّل

 االعتبار وإذ يأخذ يف

 حبماية التابع للمجلس واملعين العمل أجراها فريق واملشاورات اإللكرتونية اليت املناقشات ) أ 
 وأنشطة االحتاد األخرى؛ (CWG-COP) اخلط على األطفال

والوطنية  املتاحة حالياً على األصعدة العاملية واإلقليمية والتنظيمية األدوات التكنولوجية واإلدارية )ب
 مع ألطفالا امليسِّرة لتواصل االبتكارية إىل جانب التطبيقات اخلط، على األطفال محاية أجل من

ة اخلط، وضرورة مواصل على األطفال حلماية األطفال مساعدة خطوط على املكاملات تلقي مراكز
 إىل إجياد حلول متاحة وتعميمها على احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين؛ هذا العمل الرامي

 وطنيةاملستويات ال على اخلط على األطفال محاية جمال يفاالحتاد  ا يقوم اليت األنشطة )ج
 والدولية؛ واإلقليمية

 األخرية؛ السنوات يف البلدان من كثري يف ا املضطلع األنشطة )د 

(سان خوسيه،   (BYND2015) 2015القمة العاملية للشباب ملا بعد عام الدعوة اليت وجهتها  ) ه
تمعات ) للدول األعضاء إىل وضع سياسات جلعل2013كوستاريكا،   ساملة نتاإلنرت  على احمللية ا

 ومأمونة؛
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ا احلكومات واملنظمات غري احلكومية ) و نية واإلقليمية الوط (NGO) األنشطة الكثرية اليت تقوم 
 والدولية ومنظمات الصناعة اليت تشجع تبادل أفضل املمارسات بشأن محاية األطفال على اخلط،

 يقرر

 األطفال المةس للتوعية بقضايا منرباً  باعتبارها اخلط على األطفال محاية مواصلة تنفيذ مبادرة 1
ا؛ على  اخلط ولتبادل أفضل املمارسات املتصلة 

 وضع أجل من ،1النامية البلدان خاصةً  إىل الدول األعضاء، والدعم املساعدة تقدمياالستمرار يف  2
 اخلط؛ على األطفال محاية خرائط طريق بشأن مبادرة وتنفيذ

 ؛عنينيامل املصلحة أصحاب مع اخلط بالتعاون على األطفال مواصلة تنسيق مبادرة محاية 3

استنادًا إىل  ،ماية األطفال على اخلطاملعنيني حبمجيع أصحاب املصلحة تعزيز التعاون بني  4
ال، األعمال املنجزة يف  الدول األعضاء؛ لفائدة هذا ا

، بناء اءالدول األعضاملعنية من أجل دعم  ع املنظمات الدوليةمواصلة اجلهود املبذولة باالشرتاك م 5
خلط تستهدف محاية األطفال على ا أنشطة لبناء القدرات والتوعية يف جمال االخنراط يف على طلبها، يف

تمعات احمللية، وممثلي القطاعني العام واخلاص املعنيني،  اآلباء وأولياء األمور واملعلمني وا

 جملس االحتاديطلب من 

 على سهلاخلط يف عمله لي على األطفال حبماية استمرار فريق العمل التابع للمجلس واملعين 1
م التقدم األعضاء موت مبسامها  ؛اخلط على األطفال محاية االحتاد يف دور بشأن وجيها

ع للمجلس التاب عملالفريق  ومشاركتهم يف املصلحة أصحاب مجيعإسهام  العمل على تيسري 2
 ؛القرار هذا تنفيذ يف التعاون من قدر أقصى لضمان املعين حبماية األطفال على اخلطو 

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 .مبرحلة انتقالية
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ريق حبماية األطفال على اخلط على التواصل مع فتشجيع فريق العمل التابع للمجلس واملعين  3
، (CWG-Internet) العمل التابع للمجلس واملعين بقضايا السياسة العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنت

ات الصلة القضايا ذ إجناز العمل يف حسب االقتضاء، من أجل املسامهة بطريقة مفيدة للطرفني يف
 التابعني للمجلس؛إطار والييت فريقي العمل هذين  يف

تشجيع فريق العمل التابع للمجلس واملعين حبماية األطفال على اخلط على أن جيري قبل اجتماعاته  4
مشاورات على اخلط للشباب ملدة مقرتحة كافية لالستماع إىل آرائهم ورؤاهم بشأن خمتلف املسائل 

 املتعلقة حبماية األطفال على اخلط؛

ق الصادرة املتعلقة بقضايا محاية األطفال على اخلط للجمهور بدون مواصلة إتاحة مجيع الوثائ 5
 محاية بكلمة مرور،

 يكلف األمني العام

ا منظمات األمم املتحدة األخرى يفمبواصلة حتديد  1 والتنسيق  ،الهذا ا األنشطة اليت تضطلع 
دف إقامة شراكات لتعظيم وتوحيد اجلهود يف  اهلام؛ الهذا ا معها حسبما يتناسب، 

 أجل من ملسألةا ذه املعنية واهليئات األخرى املتحدة األمم وكاالت بتنسيق جهود االحتاد مع 2
 األطفال مايةحب تتعلق وأدوات وإحصاءات مفيدة مبعلومات العاملية القائمة املستودعات املسامهة يف

 اخلط؛ على

 عزيزه؛جبهود محاية األطفال على اخلط وتبرعاية مستودع املوارد القائم على اإلنرتنت املتعلق  3

أنشطة االحتاد مع املبادرات األخرى املماثلة اجلارية على املستويات الوطنية مبواصلة تنسيق  4
 ؛األنشطة التداخل احملتمل بني هذهواإلقليمية والدولية للقضاء على 

ذا القرار أعضاء مبادرة محاية األطفال على اخلط بإحاطة 5  األمني العام لألمموكذلك ، علمًا 
 اخلط؛ محاية األطفال على زيادة مشاركة منظومة األمم املتحدة يف دفاملتحدة 

 ؛وضنياملف بتقدمي تقرير مرحلي عن تنفيذ هذا القرار إىل املؤمتر املقبل للمندوبني 6
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وتوزيعها  لى اخلطع املعين حبماية األطفالالتابع للمجلس و  عملالفريق  وتقارير وثائق نشر واصلةمب 7
 أن ميكن ثحبي األمور، هذه مثل يف ةاملشارك املصلحة واجلهات صاحبة الدولية املنظمات مجيع لىع

 ؛كامل  بشكل تتعاون

بتشجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات على تقدمي أفضل املمارسات بشأن القضايا املتعلقة  8
 اخلط، حبماية األطفال على

 ومديري املكاتبيكلف األمني العام 

 تطبيق بفعالية قيتعل فيما اخلط على األطفال محاية بتنفيذ املتصلة األنشطة مبواصلة تنسيق 1
 العامة؛ واألمانة املكاتب بني األنشطة يف التداخل لتفادي ،"يقرر" من 3و 2و 1 الفقرات

الحتاد إلثرائها ل اإللكرتويناملوقع  يف صفحة مبادرة محاية األطفال على اخلط حتسني على بالعمل 2
 املتاحة، املوارد ضمن املستخدمني، من أجل مجيع باملعلومات

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

لس، إىل سنوي تقرير برفع 1 بوينس  املراَجع يف( 67 القرار تنفيذ بشأن االقتضاء، حسب ا
 ؛)2017آيرس، 

 العمل وفريق خلطا على األطفال حبماية للمجلس واملعينالعمل التابع  فريق مع الوثيق بالتعاون 2
 النواتج أفضل حتصيل ةبغي باإلنرتنت، املتعلقة الدولية العامة السياسات بقضايا التابع للمجلس واملعين

 املتعلقة يةاإلقليم املبادرات ومع االتصاالت تنمية بقطاع الدراسة مسائل على العمل خالل من املمكنة
 اخلط، ويف الوقت ذاته، جتنب ازدواجية اجلهود؛ على األطفال حبماية

بأن ينسق مع املبادرات األخرى املماثلة اجلارية على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، بغية  3
ال اهلام اجلهود يف تعظيمإقامة شراكات من أجل   ؛هذا ا

 اخلط؛ لىع األطفال ملوضوع محاية ممكن قدر ألقصى انتباهها بلفت النامية البلدان مبساعدة 4
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مبادرة  يف الشركاء مع حسب االقتضاء، بالتعاون االحتاد، وضعها اليت التوجيهية بتحديث املبادئ 5
اخلط، مع مراعاة التطورات التكنولوجية يف صناعة االتصاالت، مبا يف ذلك املبادئ  على األطفال محاية

 خالل نم إلعاقة واألطفال ذوي االحتياجات احملددة، ونشرها،التوجيهية املتعلقة باألطفال ذوي ا
 املعنية، باللغات الرمسية الست؛ لالحتاد والكيانات اإلقليمية املكاتب

ُأطر منهجية إلنتاج البيانات واإلحصاءات املتعلقة حبماية األطفال على اخلط بغية بنشر  6
من مقارنة البيانات فيما بني البلدان وأقصى تنمية للقدرات من أجل إنتاج  ممكن حتقيق أقصى حد
 ؛البيانات طوعياً 

 احتياجات األطفال ذوي اإلعاقة من خالل محالت توعية حالية ومستقبلية، تنفذ بالنظر يف 7
 ؛بالتنسيق مع مكتب تقييس االتصاالت وبالتعاون مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة والبلدان املعنية

ا الوطنية  8 باالستمرار يف مساعدة الدول األعضاء، وخاصًة البلدان النامية، يف إعداد اسرتاتيجيا
 حلماية األطفال على اخلط بالتعاون مع أصحاب املصلحة؛

مبواصلة التشجيع على إنشاء برامج تدريبية جلميع أصحاب املصلحة مبا يشمل العمل مع الشركاء  9
 ،ل على اخلطمبادرة محاية األطفا يف

 يكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

ومع  ا احملددةاختصاصا يف إطار كل  االتصاالت باالحتاد، تقييس قطاع دراسات جلان بتشجيع 1
 النفاذ تسهيلل عملية وأدوات على مواصلة استكشاف حلول أخذ التطورات التكنولوجية يف االعتبار،

 العامل؛ أحناء مجيع يف اخلط على األطفال حلماية املخصصة الساخنة اخلطوط إىل

ااالتصاالت باالحتاد تقييس قطاع دراسات جلانبتشجيع  2 احملددة،  ، كل يف إطار اختصاصا
ومع أخذ التطورات التكنولوجية يف االعتبار، على إجياد حلول مناسبة ملساعدة احلكومات 

ذوو  هم األطفال ذوو اإلعاقة واألطفالواملنظمات واملعلمني يف محاية األطفال على اخلط (مبن في
 االحتياجات احملددة)؛

بتعزيز التعاون فيما بني جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد، والتواصل مع القطاعني  3
  اآلخرين عند االقتضاء؛
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مبواصلة العمل مع الدول األعضاء، بناء على طلبها، بشأن ختصيص رقم هاتف على أساس  4
 اخلط؛ من أجل محاية األطفال علىإقليمي 

 على األطفال مايةحب املتعلقة املختلفة أنشطتها يف االتصاالت تقييس قطاع دراسات جلان مبساعدة 5
 االقتضاء، حسب الصلة، ذات األخرى اجلهات مع بالتعاون ا القيام يتم حبيث اخلط

 يدعو الدول األعضاء

ية األطفال فريق العمل التابع للمجلس واملعين حبما املشاركة النشطة يف االستمرار يفإىل االنضمام و  1
سات املعلومات بشأن أفضل املمار من أجل املناقشة وتبادل  ذات الصلةأنشطة االحتاد  على اخلط ويف

ن و على حنو شامل بشأن املسائل القانونية والتقنية والتنظيمية واإلجرائية باإلضافة إىل بناء القدرات والتعا
 اخلط؛ األطفال على من أجل محايةالدويل، 

وأولياء  ىل اآلباءإ املوجهة املستهلك توعية محالت أجل ومن التثقيف ألغراض معلومات توفري إىل 2
باملخاطر  فالاألط لتوعية عموماً، واجلمهور األمور واملعلمني والصناعة وسائر أصحاب املصلحة املعنيني

 املخاطر؛ وتدابري محايتهم من هذه اخلط على مصادفتها ميكن اليت

إىل العمل معًا من أجل تنظيم محالت توعية واستحداث برامج تدريبية دورية لضمان محاية  3
 األطفال على اخلط، مع مراعاة الطبيعة املتطورة باستمرار للمخاطر والتهديدات املوجودة على اخلط؛

جمال محاية األطفال  ري التشريعية والتنظيمية والتقنية يفإىل تبادل املعلومات بشأن احلالة الراهنة للتداب 4
 على اخلط؛

إىل دعم مجع وحتليل البيانات وإنتاج اإلحصاءات املتعلقة حبماية األطفال على اخلط، املصنفة  5
مكني تصميم وتنفيذ السياسات العامة والت مكن، واليت تسهم يفأ، حيثما والسن حبسب نوع اجلنس
الوطنية  يةئكاتب اإلحصااملاملقارنة بني البلدان وتشجيع إنتاج البيانات من جانب من إجراء عمليات 

 واجلهات األخرى اليت تنتج البيانات؛
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 االسرتاتيجيات الوطين وإدماجها يف الصعيد على اخلط على األطفال حلماية أطر وضع يف النظر إىل 6
الوطنية لألمن السيرباين، حسب االقتضاء، مع مراعاة مبادئ االحتاد التوجيهية بشأن محاية األطفال 

 على اخلط؛

 إىل دعم ختصيص موارد لتشغيل خطوط ساخنة خاصة حبماية األطفال على اخلط؛ 7

 اخلط؛ على األطفال حلماية حمددة التصاالت اخلدمة املكرَّسة أرقام دعم ختصيص إىل 8

هلة سو  املتاحةغريها من أدوات السالمة  أو لآلباء الالزمةأدوات السالمة  استعمال ترويج إىل 9
تمعات واملعلمني أولياء األمورو  لآلباءاملنال   احمللية؛ وا

تمع املدين يف املبادرات وأعمال التنشئة االجتماعية  10 تمعات احمللية ومنظمات ا إىل إشراك ا
 لق حبماية األطفال على اخلط؛واحلمالت اليت تتع

 بغية ملسألةا على هذه العاملة واملؤسسات احلكومية املكاتب بني للتعاون فيما آليات إىل وضع 11
 اإلنرتنت، إىل نفاذ الطالب عن إحصائية معلومات مجع

 يدعو أعضاء القطاعات

لس االحتاد واملعين حبماية األطفال عل ال يفإىل املشاركة على حنو فعّ  1 ى اخلط فريق العمل التابع 
 ؛اخلط لىالتكنولوجية حلماية األطفال عباألدوات أنشطة االحتاد األخرى، بغية إعالم أعضاء االحتاد  ويف

 املخصصة ساخنةال واخلطوط األطفال بني التواصل لتيسري ابتكارية وتطبيقات حلول وضع إىل 2
 اخلط؛ على األطفال ةحلماي

 على فالاألط محاية أجل من تنفيذها اجلاري واملبادرات العامة السياسات نشر يف التعاونإىل  3
 منها؛ كل  اختصاص حبسب اخلط،

العمل من أجل وضع برامج وأدوات خمتلفة من أجل إذكاء وعي اآلباء وأولياء األمور واملعلمني إىل  4
تمعات احمللية؛  وا

 مع اخلط على األطفال حبماية اخلاصة احلديثة التكنولوجية األعضاء باحللول الدول إعالمإىل  5
 املصلحة املعنيني، أصحاب وسائر القطاع أفضل ممارسات مراعاة
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 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات
ة، من يإىل تبادل املعلومات بشأن األساليب العملية لتحديد وإدخال أكثر التكنولوجيات فعال 1

 ؛محاية األطفال على اخلط أجل املسامهة بشكل أفضل يف
 االقتضاء؛ ، حسبITU-T E.1100إىل تطبيق التوصية  2
إىل تعزيز املشاورات بشأن قضايا محاية األطفال على اخلط مع مجيع أصحاب املصلحة  3

 واملسامهة فيها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



375 Res. 180  

 

 )2018ديب،  يفاملراَجع ( 180قرار ال

 تعزيز نشر اإلصدار السادس لبروتوكول اإلنترنت واعتماده من أجل تسهيل
 (IPv4)االنتقال من اإلصدار الرابع لبروتوكول اإلنترنت 

 (IPv6) اإلصدار السادس منه إلى

 )،2018ديب، لالتصاالت (الدويل لالحتاد إن مؤمتر املندوبني املفوضني 
 اعتباره إذ يضع يف

حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة "، بشأن (UNGA)للجمعية العامة لألمم املتحدة  70/1القرار  أ ) 
 ؛"2030 لعام
للجمعية العامة لألمم املتحدة، بشأن الوثيقة اخلتامية لالجتماع الرفيع املستوى  70/125القرار  ب)

تمع املعلومات؛ تائجللجمعية العامة بشأن االستعراض العام لتنفيذ ن  القمة العاملية 
 مضي بعد ملعلوماتا تمع العاملية القمة نتائج بشأن تنفيذ املستوى االحتاد الرفيع حدث بيان ج)
 الذي احلدث هذا يف اعتمادمها مت اللذين 2015 بعد العاملية القمة ورؤية (WSIS+10) نواتس عشر
 املصلحة ألصحاب التحضريية عملية املنصة أساس على) 2014جنيف، ( االحتاد تنسيقه توىل

 امليةالع القمة يف املصلحة أصحاب لكل واجلامع األخرى املتحدة األمم وكاالت مع (MPP) املتعددين
 لالستعراض تقدميهما مت واللذين) 2014بوسان، ( املفوضني املندوبني مؤمتر وأقرمها املعلومات تمع
 املتحدة؛ لألمم العامة للجمعية الشامل

، بشأن ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2016احلمامات،  يفاملراَجع ( 64 القرار )د 
اإلصدار السادس من بروتوكول  وتيسري االنتقال إىل، (IP) ختصيص عناوين بروتوكول اإلنرتنت

 ؛هنشر و  (IPv6) اإلنرتنت
/تكنولوجيا املعلومات للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت) 2013 جنيف،( 3 الرأي ) ه

 بروتوكول اإلصدار السادس من أجل نشر منبشأن بناء القدرات  ،(WTPF) واالتصاالت
 ؛(IPv6) اإلنرتنت

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  لسياسات للمنتدى العاملي )2013 جنيف،( 4 الرأي ) و
 من واالنتقال IPv6اإلنرتنت  بروتوكول من السادس اإلصدار اعتماد دعم بشأن واالتصاالت،

  الرابع؛ اإلصدار
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عناوين  توزيع بشأنللمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، ) 2017 ،بوينس آيرس يفاملراَجع ( 63 القرار ) ز
 ؛1النامية البلدان يف )IPv6( بروتوكول اإلنرتنت وتشجيع نشر اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت

 إلنرتنت؛ا بروتوكول على القائمة هلذا املؤمتر، بشأن الشبكات )2018 ،ديب يفاملراَجع ( 101 القرار )ح

 يتعلق فيما لالتصاالت االحتاد الدويل بشأن دور هلذا املؤمتر،) 2018 ديب، املراَجع يف( 102 القرار )ط
 أمساء إدارة ذلك يف مبا اإلنرتنت، موارد وبإدارة باإلنرتنت املتصلة الدولية العامة السياسة بقضايا
 والعناوين؛ امليادين

، اليت ّمت إقرارها لالحتادالتابع  (IPv6)نتائج الفريق املعين باإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت  )ي
 ،2012 لعامجملس االحتاد دورة  يف

 كذلكاعتباره   إذ يضع يفو 
سبة التنمية االجتماعية واالقتصادية وأداًة حيوية بالن أن اإلنرتنت أصبحت من العوامل الرائدة يف أ ) 

جيا كنولو قطاع ت أساسيًا يف تشكل حتوالً جيعلها  التصاالت واالبتكارات التكنولوجية، مماإىل ا
 واالتصاالت؛ املعلومات

ب جيولضمان استقرار شبكة اإلنرتنت ومنوها وتطورها،  IPv4 ضوء نضوب عناوين اإلصدار أنه يف ب)
 ؛IPv6 اإلصدار كل اجلهود املمكنة لتشجيع وتيسريمجيع أصحاب املصلحة  بذل أن ي

 عملية،هذه ال حتديات تقنية يفاليوم أن العديد من البلدان النامية تشهد  )ج

 وإذ يالحظ
اعتماد اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت الذي حتقق على مدار السنوات نشر و التقدم حنو  ) أ 

 املاضية؛ القليلة

إلنرتنت ملن ا أمهية تقدمي الدعم التقين من اخلرباء يف نشر اإلصدارين الرابع والسادس لربوتوكول ب)
 ؛القطاعاتيطلبهما من الدول األعضاء وأعضاء 

  
_______________ 

ا والبلدان اوالبلدان النامية غري الساحلية أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية تشمل  1 ليت متر اقتصادا
 .مبرحلة انتقالية
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مصادر الدعم وأفضل املمارسات املتاحة للدول األعضاء وأعضاء القطاعات من االحتاد  ج)
 ومجعية الشبكات مشغلي وجمموعات (RIR) اإلقليمية اإلنرتنت تسجيل مكاتبواملنظمات املعنية (مثل 

 )؛اإلنرتنت

دار السادس القدرات املتعلقة باإلصواملنظمات ذات الصلة بشأن بناء االحتاد استمرار التنسيق بني  ) د
 ؛لربوتوكول اإلنرتنت من أجل االستجابة الحتياجات الدول األعضاء وأعضاء القطاع

 ؛IPv6 إلصدارا يستخدمون بالفعل النهائيني واملستعملني الشبكات مشغلي من كافٍ   غري عدداً  أن ) ه

 متثل أقل من ربع إمجايل حركة اإلنرتنت العاملية؛ IPv6أن حركة اإلصدار  ) و

قد  اليت (IoT) األشياء إنرتنت حلول يسهل اإلنرتنت بروتوكول من السادس اإلصدار نشر أن ) ز
 ؛اإلنرتنت بروتوكول عناوين من هائالً  كماً   تتطلب

ميكن أن يتم بالتوازي مع االستخدام املتواصل لعناوين  IPv6أن نشر واعتماد اإلصدار  ح)
اية املطاف إىل انتقال كامل من اإلصدار الرابع إىل اإلصدار السادس IPv4 اإلصدار ، وقد يؤدي يف 

 لربوتوكول اإلنرتنت؛

 ؛IPv6 اإلصدار واعتماد لنشر حافزة كجهة  مهماً  دوراً تؤدي  احلكومات أن ط)

وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك منظمات اإلنرتنت املسؤولة عن بروتوكول  احلكومات أن ي)
 ذلك األجهزة والربجميات، مبا يفوتصميم وتصنيع  IPv6اإلصدار ختصيص عناوين توزيع و و  IPv6اإلصدار 

أدوارًا مهمة يف االنتقال إىل  تؤدي ،IPv6 ، اليت تتوافق مع اإلصدار(DNS) نظام أمساء امليادين
 ه،واعتماد هنشر و  IPv6 اإلصدار

 يدرك وإذ

موارد أساسية ذات أمهية جوهرية من أجل تطور شبكات  أن عناوين بروتوكول اإلنرتنت أ ) 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القائمة على بروتوكول اإلنرتنت ومن أجل اقتصاد 

 وازدهاره؛ العامل
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يتيح فرصة لتطوير تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وأن اعتماده  IPv6 أن نشر اإلصدار )ب
، IPv4 مبكراً هو السبيل األمثل لتفادي ندرة العناوين والتبعات اليت قد تنشأ عن نضوب عناوين اإلصدار

 الباهظة؛ ذلك التكاليف مبا يف

ملية حتياجات العالال تلبيةً واعتماده  السادس اإلصدار باإلسراع بنشر أن الضرورة تقضي )ج
 الصدد؛ ذا

 بالغة للنجاح يف هذه العملية؛أمهية يتسم بأصحاب املصلحة وتعاون مجيع أن إشراك  ) د

 قد ُأحرز اإلصدار السادس وأن تقدماً ب فيما يتعلق متخصصةأن اخلرباء التقنيني يقدمون مساعدة  ) ه
 هذا الصدد؛ يف

 ،فيما يتعلق باإلصدار السادسعدة تقنية متخصصة أن هناك بلداناً ما تزال حباجة إىل مسا ) و

 يقرر

املختصة  2واملنظماتاالحتاد  بني والتنسيق التعاون من مزيد حتقيق ووسائل سبل استكشاف 1
قًا لربنامج عمل تونس طب ،املستقبلية اإلنرتنت وشبكة اإلنرتنت بروتوكول شبكات تطوير يف املشاركة

 خالل نم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الناشئةسياق يف  ،بشأن جمتمع املعلومات
زيادة ى اإلنرتنت والتشجيع عل إدارة يفاالحتاد  دور لزيادة سعياً  االقتضاء، حسب ،تعاون اتفاقات

وتعزيز  العاملي للمجتمع املنفعة من قدر أكرب حتقيق دف يف إدارة اإلنرتنت مشاركة الدول األعضاء
 ؛الدولية امليسورة التكلفةالتوصيلية 

 مجيع مع (IPv6) السادس لربوتوكول اإلنرتنت اإلصدارب املتعلقة واملعلومات اخلربات تبادل زيادة 2
املبذولة  هودجلا سامهاتامل أن تعزز ولضمان مشرتكة جبهود للقيام فرص توفري بغية املصلحة أصحاب

 ؛هذا الشأن يف

  
_______________ 

وفريق  (RIR)اإلنرتنت اإلقليمية مكاتب تسجيل و  (ICANN) مبا فيها مؤسسة اإلنرتنت لتخصيص األمساء واألرقام 2
احلصر،  ، على سبيل املثال ال(W3C)واحتاد الشبكة العاملية  (ISOC) ومجعية اإلنرتنت (IETF) مهام هندسة اإلنرتنت

 وعلى أساس املعاملة باملثل.
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م ذوي الصلة مبا يف 3 عرتف 
ُ
تمع اإلنرتنت ذلك جم التعاون بشكل وثيق مع الشركاء الدوليني امل

وغريها)؛ للتشجيع  (IETF) وفريق مهام هندسة اإلنرتنت (RIR) اإلقليميةاإلنرتنت  مكاتب تسجيل(مثل 
 ؛القدرات على نشر اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت من خالل إذكاء الوعي وبناء

توزيع  ة يفإىل املساعد، وفقًا لسياسات التوزيع القائمة، حتتاجالدول األعضاء اليت  دعمضرورة  4
 الصلة؛ وفقاً للقرارات ذات وإدارة موارد اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت

 ،IPv6 وعناوين IPv4 خيص عناوين فيمادراسات حول توزيع عناوين بروتوكول اإلنرتنت مواصلة ال 5
 بالتعاون مع سائر أصحاب املصلحة املعنيني استناداً إىل دور كل منهم،

 بالتنسيق مع مدير مكتب تقييس االتصاالت ،يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

الدراسات ان جل وتيسريها من أجل متكني أعاله "يقرر"الفقرة  باالضطالع باألنشطة الواردة يف 1
 العمل؛ب من القياماالحتاد  وقطاع تنمية االتصاالت يف ذات الصلة لقطاع تقييس االتصاالت

الدول  على )توزيع العناوين يف اإلنصافمن حيث  ،ذلك مبا يف(مبراقبة آليات التوزيع احلالية  2
ذلك هذه اآلليات واإلشارة إليها، و  أعضاء القطاعات وبتحديد أوجه اخللل يف أواالحتاد  األعضاء يف

توزيع وإدارة موارد اإلصدار السادس من  الدعم يف حتتاج إىلخالل مساعدة الدول األعضاء اليت 
 اإلنرتنت؛ بروتوكول

ا الدراسات امل بتقدمي مقرتحات بإدخال تعديالت على السياسات الراهنة إذا ما 3 كورة آنفاً ذ حّدد
 احلالية؛ وذلك مبوجب عملية تطوير السياسات

 تنادًا إىلاسلربوتوكول اإلنرتنت  بشأن اإلصدار السادسوضع إحصاءات بشأن التقدم احملرز ب 4
 ؛ميةاإلقلي املعلومات اليت ميكن مجعها على املستوى اإلقليمي من خالل التعاون مع املنظمات

 هاالتنسيق اليت تبذهلا احلكومات على الصعيد الوطين ونشر  مع أفضل املمارسات بشأن جهودجب 5
 السادس لربوتوكول اإلنرتنت، اإلصدارب فيما يتعلق
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 يدعو الدول األعضاء
احلكومية  اتاهليئمع  تعزز التفاعلعلى الصعيد الوطين،  حمددةمببادرات  النهوضمواصلة إىل  1

تمع املدين   اإلصداراد واعتم لنشراملعلومات الالزمة  ض تبادلبغر واخلاصة واألكادميية ومنظمات ا
 بلده؛ ، كل يفالسادس

ومكاتب تسجيل اإلنرتنت اإلقليمية لالحتاد ، بدعم من املكاتب اإلقليمية أن تشجعإىل  2
واملنظمات اإلقليمية األخرى، على تنسيق أعمال البحوث والنشر والتدريب مبشاركة من احلكومات 

تمع األكادميي  ودوائر الصناعة  املنطقة داخل البلدان وداخل السادس اإلصدارواعتماد  لتسهيل نشروا
 العامل؛ مجيع أحناء يف السادس للنهوض بنشر اإلصدار املناطقوتنسيق املبادرات بني 

إىل وضع سياسات وطنية للنهوض بالتحديث التكنولوجي لألنظمة لضمان توافق اخلدمات  3
 ستخدام بروتوكول اإلنرتنت والبىن التحتية لالتصاالت والتطبيقات ذات الصلة لدىالعمومية املقدمة با

 ؛السادس الدول األعضاء مع اإلصدار

هزة بالكا معدات منشآت العمالءتشجيع املصنعِّني على أن يوردوا إىل السوق إىل  4 اليت مل ا
 ؛بعإىل جانب اإلصدار الرا اإلنرتنت السادس لربوتوكول اإلصدارتدعم 

م إتاحة وعي مقدمي خدمات املعلومات بأمهية إذكاء إىل 5  السادس اإلصدار من خالل خدما
 اإلنرتنت، بروتوكول من

 يكلف األمني العام
لس أن يقدم إىل ب على ممه (يعممها) وأن يعتنفيذ هذا القرار، تقريراً مرحليًا (تقارير مرحلية) بشأن ا

 .حسب االقتضاء اإلنرتنت وجمتمعاالحتاد  الدول األعضاء يف
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 )2018(املراَجع يف ديب،  186 قرارال

 يةتدابير كفالة الشفافب الدولي لالتصاالت فيما يتعلق االتحادتعزيز دور 
 أنشطة الفضاء الخارجي وبناء الثقة في

 )،2018الدويل لالتصاالت (ديب،  لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يذكِّر

اعتمدته لذي ا" أنشطة الفضاء اخلارجي تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يفبشأن " 68/50بالقرار 
 ،به املرتبط A/68/189التقرير ، إىل جانب 2013ديسمرب  5 اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف

 يشري إىل وإذ

 ،رقميةال الفجوة للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن سد )2017بوينس آيرس،  يفاملراَجع ( 37القرار 

 اعتباره وإذ يضع يف

ضائية ف راديوية اتصاالت خدمات على ،عدة أمور بني من االحتاد تعتمد، أن الدول األعضاء يف أ ) 
 ملالحةا وخدمات االتصاالت الراديوية الساتلية وخدمة الساتلية األرض استكشاف خدمةموثوقة، مثل 

 الفضائية؛ األحباث وخدمة الساتلية الراديوية

 التشغيل ضمان" يف يتمثل (ITU-R) الراديوية االتصاالت لقطاع إحدى الغايات االسرتاتيجية أن )ب
 اإلقليمية اتواالتفاق الراديو لوائح تنفيذ خالل من الراديوية االتصاالت ألنظمة التداخالت من اخلايل
 العاملية راتاملؤمت أعمال خالل من املناسب الوقت ويف فّعالة بصورة الصكوك هذه حتديث عن فضالً 

 ؛"الراديوية لالتصاالت واإلقليمية

أن احللقات الدراسية العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية طريقة فّعالة لتوفري املعارف بشأن  )ج
سات وتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية وأفضل املمار للطيف دارة الدولية إلطار التنظيمي احلايل لاإل

 ؛السواءفيما يتعلق باستعمال الطيف خلدمات األرض واخلدمات الفضائية على 
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إجراء  فيما يتعلق بتنفيذ الراديوية ينشر املعلومات الواردة من اإلدارات االتصاالت مكتبأن  ) د
ملؤمتر االتصاالت الراديوية، واملعلومات الواردة من  (Rev.WRC-15) 49 االحتياط الواجب عمًال بالقرار

 ،يف اخلدمة الساتلية للشبكات الرتدد بوضع ختصيصاتاإلدارات فيما يتعلق 

 احلسبان وإذ يأخذ يف

 من لوائح الراديو، 16و 15 املادتني

 يقرر

جمال استخدام وتطوير  نشر املعلومات وبناء القدرات وتبادل أفضل املمارسات يف أن يشجع
شبكات/أنظمة االتصاالت الراديوية الساتلية، لتحقيق أهداف تشمل سد الفجوة الرقمية وتعزيز موثوقية 

 وتيسر الشبكات/األنظمة الساتلية املذكورة أعاله،

 جملس االحتاديدعو 

 مع ا يتسقمب املراقبة الساتلية مرافق استخدام بشأن مقرتحة تعاون قاتاتفا أي واستعراض حبثإىل 
 ،االحتاد ميزانية حدود وضمن واملالية، االسرتاتيجية آثارها ضوء القرار، يف هذا أهداف

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

بوينس  يف املراَجع( 37القرار سياق  هذه األمور يف بتشجيع مجيع الدول األعضاء على النظر يف
 االتصاالت، للمؤمتر العاملي لتنمية )2017آيرس، 

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

بتعزيز النفاذ إىل املعلومات ذات الصلة مبرافق املراقبة الساتلية، بناًء على طلب اإلدارات املعنية،  1
من لوائح الراديو، من خالل اتفاقات التعاون  15 من أجل معاجلة حاالت التداخل الضار وفقاً للمادة

فيذ أهداف من أجل تن االحتادحدود ميزانية  أعاله يف "جملس االحتاديدعو "إطار فقرة  املشار إليها يف
 القرار؛ هذا
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مبواصلة اختاذ اإلجراءات الالزمة لصيانة قاعدة بيانات عن حاالت التداخل الضار املبلَّغ عنها  2
 لوائح الراديو ذات الصلة وبالتشاور مع الدول األعضاء املعنية؛وفق أحكام 

مبواصلة اجلهود الرامية إىل نشر املعلومات ومساعدة الدول األعضاء يف االحتاد على تطبيق األحكام  3
االت الراديوية وورش لالتص املتعلقة بالتنسيق والتبليغ من خالل احللقات الدراسية العاملية واإلقليمية

 بياناته؛ قواعدو ، ومن خالل منشورات قطاع االتصاالت الراديوية وبرجمياته اليت ينظمها االحتاد العمل

املوقع  الواردة يف السجل األساسي الدويل للرتددات املنشورة يف بتحسني سهولة النفاذ إىل املعلومات 4
وحتسني شفافية  القرار،اإللكرتوين لالحتاد بشأن ختصيصات الرتدد للشبكات الساتلية اخلاضعة هلذا 

 ؛املعلومات هذه

بتنسيق األنشطة، حسب االقتضاء، مع مديري مكتب تقييس االتصاالت ومكتب تنمية  5
 االتصاالت؛

 بأن يقدم تقارير عن تنفيذ هذا القرار حسب االقتضاء، 6

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات
الدراسية  احللقات يف املشاركة واليت من بينها، قراراألنشطة ذات الصلة بتنفيذ هذا ال إىل املشاركة يف

استعمال  شأنب التعاون اتفاقاتاملمارسات و  أفضل وتبادل االحتاد ينظمها اليت لالتصاالت الراديوية
 .من لوائح الراديو 15 من أجل معاجلة حاالت التداخل الضار وفقاً للمادة الساتلية املراقبة مرافق
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 )2018(املراَجع يف ديب،  188 قرارال

 المزيفةاالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  أجهزةمكافحة 

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يذكِّر

 ؛(C&I) التشغيل البيين وقابلية ، بشأن املطابقةهلذا املؤمتر )2018ديب،  يف املراَجع( 177بالقرار  أ ) 

بشأن ، (WTDC) ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2017بوينس آيرس،  يف املراَجع( 47بالقرار  ب)
اختبارات املطابقة ذلك  ، مبا يف1البلدان النامية وتطبيقها الفّعال يف االحتادحتسني املعرفة بتوصيات 

 ؛االحتاد املصنعة طبقاً لتوصيات نظمةالتشغيل البيين لألقابلية و 

دور ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن 2017بوينس آيرس، (املراَجع يف  79بالقرار  ج)
تكنولوجيا /مكافحة أجهزة االتصاالت يف (ICT) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/االتصاالت

 ،والتصدي هلا املزيفةاملعلومات واالتصاالت 

 وإذ يعرتف

 ملزيفةاأجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  بيع وتداولبالزيادة امللحوظة يف  ) أ 
 ؛واملستهلكني واملوّردينواليت هلا آثار سلبية على احلكومات واملصنعني  األسواق يف

ودة ميكن أن تقلل من األمن وج املزيفةتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أجهزة االتصاالت/بأن  ب)
 ملستعملني؛إىل ا اخلدمة بالنسبة

ات عالية تتضمن غالبًا مستوي املزيفةاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  بأن أجهزة ج)
 وغري قانونية من املواد اخلطرة، مما يهدد املستهلكني والبيئة؛

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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بأن بلدانًا عديدة قامت ببعض محالت التوعية وأدخلت ممارسات وقواعد تنظيمية يف أسواقها  ) د
كن أن تستفيد مي البلدان النامية وأنوردعها مما كان له آثار إجيابية  املزيفةللحد من املنتجات واألجهزة 

 التجارب؛ من هذه

اليت تستند إىل معمارية األشياء  ،(TSB)لقطاع تقييس االتصاالت  ITU-T X.1255بأن التوصية  ه )
 الرقمية، توفر إطاراً الكتشاف معلومات إدارة اهلوية؛

د حيكن أن ميمعرفات هوية فريدة ألجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وضع بأن  و )
 ؛هذا االستخدام املزيفة ويردعكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تاستخدام أجهزة من 

 بأن مبادرات الصناعة قد أنشئت إلقامة تعاون بني املشغلني واملصنعني واملستهلكني؛ ز )

هذه  التوصل إىل حلول فعالة ملكافحة يفوخمتلفة بأن الدول األعضاء تواجه حتديات كبرية  ح)
ا النشاط غري هذ األجهزة، نظرًا لألساليب املبتكرة واخلالقة اليت يستعملها األشخاص الضالعون يف

 ؛هاوالبيئات املختلفة اليت تعمل في القانونية شروع للتملص من تدابري اإلنفاذ/التدابريامل

ا أن تس االحتادبأن برامج  ط) اعد للمطابقة وقابلية التشغيل البيين وسد الفجوة التقييسية املقصود 
 توضيح عمليات التقييس ومطابقة املنتجات للمعايري الدولية؛ يف

/تكنولوجيا فيما خيص أجهزة االتصاالت ة التشغيل البيين والسالمة واالعتماديةبأن توفري قابلي ي)
 ،االحتاد ينبغي أن يكون هدفاً أساسياً لتوصيات املعلومات واالتصاالت

 اعتباره وإذ يضع يف

ات املطابقة متتثل بوجه عام لعملي أن أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ال أ ) 
طنية املطبقة وللشروط التنظيمية الوطنية أو ألي شروط قانونية أخرى سارية، ينبغي اعتبارها غري الو 

 هذا البلد؛ مرخصة للبيع و/أو التفعيل على شبكات االتصاالت يف
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بني األطراف  يماتعزيز التنسيق ف دوراً رئيسياً يفاآلخرين الصلة  ويذ أصحاب املصلحةو  لالحتادأن  ب)
 ملزيفةا أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتعلى  املرتتبةاآلثار  أجل دراسة من املعنية

 ؛وإقليمياً  التعامل معها دولياً أساليب  من استعماهلا وحتديدوآلية احلد 

 أمهية احلفاظ على توصيلية املستعمل، )ج

 وإذ يدرك

ة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات أجهز مكافحة تصنيع  دورًا هامًا يف تؤديأن احلكومات  ) أ 
 املناسبة؛ وتداوهلا بني البلدان وذلك بوضع االسرتاتيجيات والسياسات والتشريعات املزيفةواالتصاالت 

املعنية التابعة لقطاعي تقييس االتصاالت  دراساتال جلان يفذات الصلة األعمال والدراسات  ب)
وتنمية االتصاالت، اليت ميكن أن تساعد يف مكافحة أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

 لقطاع تقييس االتصاالت 20و 17و 11و 5 الدراسات جلانسيما  والواالتصاالت املزيفة وتداوهلا، 
 ؛لقطاع تنمية االتصاالت 2وجلنة الدراسات 

ا إجراء تغيريات(التالعب  أن ج) ) بأجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات غري مسموح 
تبناها فعالية احللول اليت تمن يقلل  عند استنساخ معّرف هوية مشروع، قد خصوصاً و واالتصاالت، 

 ؛عند التصدي للتزييف البلدان

 (WTO) منظمة التجارة العامليةمنظمات أخرى معنية بوضع املعايري، و مع  قائم حالياً  التعاونأن  د )
 (WCO) ومنظمة اجلمارك العاملية (WHO)ومنظمة الصحة العاملية  (WIPO) واملنظمة العاملية للملكية الفكرية
 املزيفة؛ بشأن املسائل املتعلقة باملنتجات

 ،احللولعند تعزيز واعتماد نينة أيتعني بناء الثقة والطمأنه  ه )
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 املكاتب الثالثةمديري  يقرر تكليف

معاجلة شواغلها إزاء أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  مبساعدة الدول األعضاء يف 1
لى الصعيدين عوتنظيم احللقات الدراسية وورش العمل عن طريق تبادل املعلومات  املزيفةواالتصاالت 

 ذلك أنظمة تقييم املطابقة؛ اإلقليمي أو العاملي، مبا يف

يريات غري (إجراء تغ اختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع أو اكتشاف التالعب مجيع األعضاء يفمبساعدة  2
ا) ية ازدواجيتها، والتعاون مع املنظمات األخرى املعن مبعرفات اهلوية الفريدة لألجهزة و/أو مسموح 

ذه املسائل،  بوضع معايري االتصاالت املتعلقة 

 يدعو الدول األعضاء

 ملزيفةاأجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملكافحة  1
 ؛واستعراض لوائحها

ال؛ إىل التعاون وتبادل اخلربات فيما بينها يف 2  هذا ا

تكنولوجيا /أجهزة االتصاالتاستعمال كافحة مل برامج الصناعة تشجيع املشاركة يفإىل  3
 ،املزيفة واالتصاالت تاملعلوما

 يدعو مجيع األعضاء

ا أجهزة االتصاالت/تكنولوجياملتصلة مبكافحة دراسات االحتاد  املشاركة بنشاط يفإىل  1
ت إطار جلان الدراسات ذات الصلة التابعة لقطاعي تقييس االتصاال يف املعلومات واالتصاالت املزيفة

 وتنمية االتصاالت؛

ا) مبعرفات مسموح إجراء تغيريات غري الالزمة ملنع أو اكتشاف التالعب (إىل اختاذ التدابري  2
 واالتصاالت؛ اهلوية الفريدة ألجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات

 ؛إىل إذكاء الوعي بني املستهلكني فيما يتعلق باآلثار السلبية لألجهزة املزيفة 3

ال، 4  إىل تبادل أفضل املمارسات يف هذا ا
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 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات كذلك

لباً إىل أخذ اُألطُر القانونية والتنظيمية للبلدان األخرى بعني االعتبار فيما يتعلق بالتجهيزات اليت تؤثر س
لدان النامية هذه البلدان وخصوصاً اإلقرار بشواغل الب يف واخلدمات على نوعية الُبىن التحتية لالتصاالت

 .املزيفة تجهيزاتفيما يتعلق بال
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 )2018املراَجع يف ديب، ( 189 قرارال

 وردعهامكافحة سرقة األجهزة المتنقلة  مساعدة الدول األعضاء في

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يذكِّر
) هلذا املؤمتر، بشأن محاية مستعملي/مستهلكي خدمات 2018(املراَجع يف ديب،  196بالقرار 

 االتصاالت،

 اعتباره إذ يضع يفو 
 أن التأثري اإلجيايب لالتصاالت املتنقلة والتقدم التكنولوجي والتغطية الكبرية والتطور الذي أحدثته أ ) 

ة نظراً ملا ذلك اهلواتف الذكي مكنت من انتشار األجهزة املتنقلة، مبا يف مجيع اخلدمات ذات الصلة، قد
 توفره من فوائد متعددة؛

 ؛اللصوص يسرقون السلع الشخصية الثمينة، مبا فيها األجهزة املتنقلة أن ب)
فاقم مشكلة رافقه أيضًا ت ،االستعمال واسع االنتشار لالتصاالت املتنقلة على مستوى العامل أن ج)
 املتنقلة؛ قة األجهزةسر 
ملواطنني اأن ممارسة سرقة األجهزة املتنقلة ميكن أن يكون هلا أحياناً أثر سليب على صحة وسالمة  )د 

وثقتهم يف استعمال تكنولوجيا املعلومات  باألمن وعلى شعورهموبيانات املستعملني، 
 ؛(ICT) واالتصاالت

يدة تقضي بعدم قانونية تعديل معّرفات اهلوية الفر  قامت بتطبيق قواننيأن بعض احلكومات  ) ه
 املتنقلة؛ باألجهزة

إطار اجلرائم املتعلقة بسرقة األجهزة املتنقلة أصبحت مشكلة عاملية  أن املشاكل اليت حتدث يف )و 
 األسواق الدولية؛ يعاد بيع هذه األجهزة بسهولة يف حيث غالباً ما

ة املسروقة يشكل خطراً على املستهلكني وفقدان دوائر الصناعاألجهزة املتنقلة  أن االجتار يف ز )
 لإليرادات؛
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أن بعض احلكومات ودوائر الصناعة أدخلت لوائح وإجراءات وسياسات إلنفاذ القانون ووظائف  )ح
 تكنولوجية ملنع سرقة األجهزة املتنقلة ومكافحتها؛

ؤدي دوراً وأن ي االحتادأن يساعد مجيع األعضاء على االستفادة من توصيات  االحتادأن مبقدور  )ط
إجيابياً من خالل توفري منصة جلميع األطراف املعنية من أجل تشجيع املناقشات وتبادل أفضل املمارسات 

رقة س والتعاون بني دوائر الصناعة لتحديد املبادئ التوجيهية التقنية ونشر املعلومات املتعلقة مبكافحة
 األجهزة املتنقلة؛

أن معظم مصنعي األجهزة املتنقلة وموردي أنظمة التشغيل واملشغلني يقدمون حلوالً للمستهلكني  )ي
انية ملكافحة السرقةمثل  دف ختفيض معدل سرقة التطبيقات ا األجهزة  وأدوات منع إعادة التنشيط، 

 املتنقلة،

 وإذ يعرتف

اإجراء ( بأن التالعب أ )  لومات املعّرفات الفريدة ألجهزة تكنولوجيا املعب) تغيريات غري مسموح 
أصبح وسيلة من وسائل االستعمال غري املشروع لألجهزة املتنقلة  استنساخهاأو  واالتصاالت املتنقلة

 ؛العديد من املناطقاملسروقة يف 

ا) التالعبأن ب ب) لى أصحاب املعّرفات الفريدة يؤثر تأثرياً سلبيًا عب (إجراء تغيريات غري مسموح 
 أجهزة أخرى، ونتيجة لذلك يتم وقف املعّرف الفريد جلهازهم يف استنساخاألجهزة األصلية عند 

 املتنقلة؛ استعمال هذه األجهزة األصلية يف شبكات اخلدمات

 تنقلة؛سرقة األجهزة املاعتماد اسرتاتيجيات وطنية وإقليمية وعاملية ملكافحة  املهمبأنه من  ج)

دف إىل ب د ) قلة اخلدمات املتن مقدمي قيامضمان أن العديد من الدول األعضاء اعتمدت لوائح 
الدويل، األجهزة املتنقلة املسروقة على املستويني الوطين و  عن بياناتالمعلومات قواعد  وتبادل توليدب

 ؛األجهزة تلك استعمالقف إعادة كأداة لو تنفيذ هذه اللوائح ميكن أن ُيستفاد منه   وأن

 ،قلةاملتن مواصلة البحث عن حلول مبتكرة من أجل ردع سرقة األجهزة املهمبأنه أصبح من  ه )
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 وإذ يساوره القلق

ذولة خالل العامل ما يزال مرتفعاً، رغم اجلهود املب املناطق يفبعض  من أن معدل سرقة األجهزة املتنقلة يف
 األخرية، األعوام

 يدركوإذ 

أن املصنعني واملشغلني ورابطات الصناعة يطورون حلوالً تكنولوجية خمتلفة وأن احلكومات تضع سياسات 
 العاملية، و/أو لوائح ملعاجلة هذه املشكلة

 يقرر

مع ردعها، و سرقة األجهزة املتنقلة وتشجيع تطوير سبل ووسائل كفيلة مبواصلة مكافحة استكشاف 
 ،أعاله اعتباره" ع يف"إذ يضمن  د)مراعاة الفقرة 

يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت، بالتعاون مع مدير مكتب االتصاالت الراديوية ومدير مكتب 
 يلي ، مباتقييس االتصاالت

جمال مكافحة  مجع املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات اليت تطورها دوائر الصناعة أو احلكومات يف 1
 سيما من املناطق اليت اخنفض فيها معدل سرقة اهلواتف املتنقلة، مبا يف ذلك والسرقة األجهزة املتنقلة، 

 ؛فعالية هذه املمارساتإحصاءات عن 

التشاور مع جلان الدراسات ذات الصلة لقطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت  2
املعنية خرى األنظمات املومصنعي األجهزة املتنقلة ومصنعي مكونات شبكات االتصاالت واملشغلني و 

ذه املسائل مثل  بوضع املعايري يف تصاالت رابطة النظام العاملي لالجمال االتصاالت واملتعلقة 
، لتحديد التدابري التكنولوجية القائمة واملستقبلية، (3GPP)اجليل الثالث  شبكةمشروع و  (GSMA) املتنقلة

 استخدام األجهزة املتنقلة املسروقة؛والربجميات واألجهزة على السواء، للتخفيف من 

ن إطار املوارد املتاحة، حسب االقتضاء، بالتعاون م إطار خربة االحتاد، ويف تقدمي املساعدة، يف 3
املنظمات ذات الصلة، إىل الدول األعضاء، إذا طلب من االحتاد ذلك، من أجل احلد من سرقة األجهزة 

م، وكذلك املتنقلة واستعمال األجهزة املسروقة يف  سرقة  نشر أفضل املمارسات يف جمال مكافحةبلدا
 ؛األجهزة املتنقلة
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ا)غري م إجراء تغيريات( ربات عن التدابري املتعلقة بالتالعباخلعلومات و املتقاسم  4 معّرفات يف  سموح 
 ،وردعهاأجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 يكلف األمني العام

 العمل، بشأن التقدم احملرز يف االحتاد، عند االقتضاء،جملس برفع تقرير إىل 

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

ال يفواخلربات القائمة الدراسات  إىل املسامهة يف 1  ؛هذا ا

جهزة األ استخداممن أجل احلد من  ، حسب احلاجة،تنفيذ مبادرات التثقيف تسهيل إىل 2
 املتنقلة املسروقة؛

اأو  رقتهاسجهزة املبلغ عن أللالفريدة عّرفات املتدابري لتبادل املعلومات بشأن إىل اعتماد  3  فقدا
طر القانونية مراعاة األبيانات املستعملني و حلماية  مع اختاذ اإلجراءات الالزمة أخرى، مناطقيف بلدان أو 

ا املتنقلة؛ وتدابري لوقف ،الوطنية واإلقليمية  استعمال هذه األجهزة على شبكا

ااإلجراءات الالزمة، عند االقتضاء، ملنع التالعب ( اعتمادإىل  4  )إجراء تغيريات غري مسموح 
عب واستنساخها، واكتشاف هذا التالمعرّفات أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتنقلة  يف

ا أو ، ومنع األجهزة اليت مت التالومراقبته وإجياد  املتنقلة،ا من النفاذ إىل شبكا استنساخهاعب مبعرّفا
 ؛املستنسخة حلول للحاالت اليت يتأثر فيها مستعملو األجهزة األصلية تأثرياً سلبياً نتيجة استعمال املعّرفات

غري  اء تغيرياتإجر (إىل حث الصناعة ومصنعي األجهزة املتنقلة على اعتماد تدابري ملنع التالعب  5
ا)  .معّرفات أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتنقلةيف  مسموح 
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 )2018املراَجع يف ديب، ( 191 قرارال

 الثالثة االتحاداستراتيجية تنسيق الجهود بين قطاعات 

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يشري إىل

 االتصال، بشأن (RA) االتصاالت الراديوية) جلمعية 2015(املراَجع يف جنيف،  ITU-R 6-2 القرار أ ) 
(املراَجع  ITU-R 7-3 ، والقرار(ITU-T) لالتصاالت الدويل االحتاد يف االتصاالت تقييس قطاع مع والتعاون

 والتعاون االتصال ذلك يف مبا االتصاالت تنميةبشأن االتصاالت الراديوية، ) جلمعية 2015جنيف،  يف
 ؛(ITU-D) لالتصاالت الدويل االحتاد يف االتصاالت تنمية قطاع مع

بشأن  ،(WTSA)) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت 2016احلمامات،  (املراَجع يف 45القرار  ب)
ودور الفريق  االتصاالت تقييس قطاع يف الدراسات جلان بني فيما التقييس ألعمال الفّعال التنسيق

 ؛(TSAG) لالتصاالت الدويل لالحتاداالستشاري لتقييس االتصاالت 

 ، بشأن املبادئ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2016احلمامات،  يف املراَجع( 18القرار  ج)
وقطاع تقييس االتصاالت  (ITU-R) قطاع االتصاالت الراديويةواإلجراءات املتعلقة بتوزيع العمل على 

 ها؛بين فيما التنسيق والتعاون وتعزيز الدويل لالتصاالت لالحتادوقطاع تنمية االتصاالت 

 يزتعز ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن 2017س آيرس، بوين يف املراَجع( 5القرار  د )
 االحتاد؛ أنشطة يف 1النامية البلدان مشاركة

 عزيزت) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن 2017، بوينس آيرس يف املراَجع( 59القرار  ) ه
 ذات ملسائلا القطاعات الثالثة لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن بني فيما والتعاون التنسيق
 املشرتك؛ االهتمام

  
_______________ 

ا تشمل أقل  1 البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 أنشئ الذي ،(ISCT)ك املشرت  االهتمام ذات باملسائل إنشاء فريق التنسيق بني القطاعات املعين و )
 (ISC-TF) القطاعات نيب بالتنسيق املعين املهام فريق وقرارات للقطاعات، االستشارية األفرقة قرارات مبوجب
 لموارد،ل األمثل االستخدام وحتقيق اجلهود ازدواجية إزالة أجل من العام، األمني نائب يرتأسه الذي

 اعتباره وإذ يضع يف
 ؛االحتادمن دستور  1 املادة املدرجة يف االحتادأهداف  أ ) 

 ؛قيقهاالوفاء بأهداف االحتاد وحت للمسامهة يفواألمانة العامة الدور املنوط بكل من القطاعات الثالثة  ب)

االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت باالحتاد، أن أنشطة قطاع  )ج
قاً جيب أن تكون حمل تعاون وثيق فيما يتعلق باملسائل املتصلة بالتنمية طب من الدستور، 119 وفقاً للرقم

 لألحكام ذات الصلة من الدستور؛

، وفقاً االحتادب تنمية االتصاالتقطاع و تقييس االتصاالت قطاع أن قطاع االتصاالت الراديوية و  ) د
التوصل ن أجل م، جيب أن تستعرض باستمرار املسائل قيد الدراسة اتفاقية االحتادمن  215 ألحكام الرقم

توزيع العمل وتفادي ازدواجية اجلهود وحتسني التنسيق؛ وأن القطاعات جيب أن تعتمد  بشأنإىل اتفاق 
ذا اال  ؛فّعال بأسلوبالوقت املناسب و  يفهذا االتفاق ستعراض والتوصل إىل إجراءات تتيح هلا القيام 

واملؤمتر العاملي  (WTSA) واجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت (RA)أن مجعية االتصاالت الراديوية  ) ه
االت املشرتكة اليت ينبغي العمل فيها واليت تتطلب  قد (WTDC) لتنمية االتصاالت حددت أيضًا ا
 االحتاد، التنسيق الداخلي يف

 وإذ يدرك
 من تب على ذلكيرت  وما الثالثة القطاعات جتريها اليت املشرتكة الدراسات االت املتزايد العدد ) أ 

 ؛"االحتاد يف األداء دتوحي" مفهوم إطار يف متكامالً  جاً  يوفر بني القطاعات مما والتعاون التنسيق ضرورة

ا؛حاجة البلدان  )ب  النامية إىل اكتساب األدوات الالزمة لتعزيز قطاع اتصاال

أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس  مستويات مشاركة البلدان النامية يف أن )ج
عزيز التنسيق ت، على الرغم من اجلهود املبذولة، حبيث تقتضي الضرورة بشكل متزايد غري كافية االتصاالت

 االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت مع قطاع تنمية االتصاالت؛قطاع والتعاون بني 
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اء يسعى إىل االستخدام األمثل للموارد حبيث ميكن بن الذي تنمية االتصاالتالدور احملفز لقطاع  ) د
 البلدان النامية؛ القدرات يف

ا  ) ه األعمال املنفذة األنشطة و  يفاحلاجة إىل حتقيق متثيل أفضل لرؤية البلدان النامية واحتياجا
 االتصاالت؛ قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس يف

 ذات املسائل من املتزايد نظرًا إىل العدد على حنو متزايد االحتادمطلوبًا من  تكاملياً جًا  مثةأن  ) و
 ملعلوماتا تكنولوجيا/االتصاالت تطوير أنظمةمثل  الثالثة بالقطاعات املتعلقة املشرتك االهتمام

حاالت الطوارئ،  ، واالتصاالت يف(IMT) االتصاالت املتنقلة الدوليةو  واالتصاالت،
 ذوي السيرباين، ونفاذ األشخاص واألمن املناخ، وتغري واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/واالتصاالت

إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، احملددة عاقة واألشخاص ذوي االحتياجات اإل
، االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت واملطابقة وقابلية التشغيل البيين ملعدات وأنظمة

 واالستخدام األفضل للموارد النادرة، وغريها؛

رب، لسد الفجوة أثري أكأن اجلهود املنسقة واملتكاملة متكِّن الوصول إىل املزيد من الدول األعضاء، بت ) ز
 حتسني إدارة الطيف، الرقمية والفجوة التقييسية، كما تسهم يف

 احلسبان وإذ يأخذ يف

 ؛الحتادا داخل األنشطة وتنسيق التعاونتسهل شرتكة بني القطاعات امل فرقةاأل أن أنشطة ) أ 

املشرتك بني القطاعات  6.1تشمل اهلدف  2020-2023أن اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة  )ب
"احلد من جماالت التداخل واالزدواج وتعزيز التنسيق األوثق واألكثر شفافية بني األمانة العامة وقطاعات 

 ؛االحتاد مع مراعاة اعتمادات ميزانية االحتاد وخربة ووالية كل قطاع"

يات والوسائل صوص اآللأن املشاورات جارية بني األفرقة االستشارية نفسها للقطاعات الثالثة خب )ج
 بينها؛ الالزمة لتحسني التعاون فيما

 ها؛اسرتاتيجية شاملة تقاس وتراَقب نتائج يفباستمرار  ينبغي أن تنتظمأن هذه اإلجراءات  ) د

  



 Res. 191 396 

 

 بأداة لتصحيح أوجه القصور والبناء على النجاح؛ االحتادأن ذلك من شأنه أن يزود  ) ه

مها أداتان فعالتان  القطاعات بني فريق املهام املعين بالتنسيقو  القطاعاتريق التنسيق بني فأن  ) و
 متكاملة؛ تسامهان يف إعداد اسرتاتيجية

مديري  األمانة العامة، بالتعاون الوثيق معسيق بني القطاعات ينبغي أن ترأسه أن التعاون والتن ) ز
 املكاتب الثالثة،

 يقرر

 تقييس االتصاالتوقطاع  (RAG) التصاالت الراديويةقطاع ايواصل الفريق االستشاري لكل من أن 
(TSAG)  تنمية االتصاالتقطاع و (TDAG) مبا يف ذلك عن طريق فريق التنسيق بني القطاعات املعين ،

اعات قطبني ال اوتوزيعهاألنشطة احلالية واجلديدة  النظر يف، (ISCT) باملسائل ذات االهتمام املشرتك
 عة،وفقاً لإلجراءات احملددة للموافقة على املسائل اجلديدة واملراج ادول األعضاء عليهال الثالثة من موافقة

 يدعو

الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت والفريق االستشاري  1
شرتكة بني القطاعات املإىل مساعدة فريق التنسيق بني القطاعات يف حتديد املواضيع  لتنمية االتصاالت

 ؛القطاعات كافة بشأن املسائل ذات االهتمام املشرتك الثالثة وآليات دعم التنسيق والتعاون يف

ريق وتنمية االتصاالت وكذلك رئيس فتقييس االتصاالت و  مكاتب االتصاالت الراديوية يمدير  2
 املسائلب يق التنسيق بني القطاعات املعينفر برفع تقرير إىل  (ISC-TF) املهام املعين بالتنسيق بني القطاعات

خيارات حتسني التعاون على بشأن واألفرقة االستشارية للقطاعات  (ISCT)ك املشرت  االهتمام ذات
 ،مستوى األمانة لضمان تعظيم التعاون الوثيق فيما بينها

 يكلف األمني العام

االت ذات االهتمام  اسرتاتيجية للتنسيق والتعاون توخياً لفعالية وكفاءة اجلهود يف تعزيز مبواصلة 1 ا
ألمثل ، بغية جتنب ازدواجية اجلهود وحتقيق االستخدام االعامة واألمانةالثالثة  االحتاداملشرتك لقطاعات 

 ؛االحتادملوارد 
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 ةلك األمان، وكذاملتداخلة بني قطاعات االحتاد واألنشطة تحديد مجيع أشكال وأمثلة الوظائفب 2
 ملعاجلتها؛ واقرتاح حلول العامة،

االت ذات االهتمام املشرتك للقطاعات الثالثة  اليتقائمة ال بتحديث 3  العامة األمانةو حتتوي على ا
 ؛لالحتاد وفقاً لوالية كل مجعية ومؤمتر

ليت جتري بني عن أنشطة التنسيق ا املفوضني املندوبني ومؤمتر جملس االحتاد تقارير إىل بتقدمي 4
االت، فضًال عن النتائج اليت يتم التوصل يف العامة واألمانةالقطاعات املختلفة   إليها؛ كل من هذه ا

وفريق   القطاعاتفريق التنسيق بني بني بانتظام املعلومات وتبادل الوثيق التفاعل ضمان مبواصلة 5
 القطاعات؛ املهام املعين بالتنسيق بني

 بتقدمي تقرير إىل مؤمتر املندوبني املفوضني القادم عن تنفيذ هذا القرار، 6

 جملس االحتاديكلف 

 ملتابعة لكوذ اجتماعاته أعمال جدول واألمانة العامة يف الثالثة االحتاد قطاعات أعمال تنسيق بإدراج
 بتنفيذه، الكفيلة القرارات واختاذ تطوره

 املكاتب الثالثة يمدير األمني العام و يكلف 

لسبضمان تقدمي التقارير إىل  1 كل جمال  عن تنسيق األنشطة املنفذة بني القطاعات املختلفة يف ا
 إليها؛ املتوصلحمدد من جماالت االهتمام املشرتك، فضًال عن النتائج 

طة املتداخلة بني قطاعات االحتاد، وكذلك األمانة بتحديد مجيع أشكال وأمثلة الوظائف واألنش 2
 ملعاجلتها؛ العامة، واقرتاح حلول

ية جداول أعمال كل من األفرقة االستشارية املعن بضمان إدراج التنسيق مع القطاعني اآلخرين يف 3
 حبيث تُقرتح اسرتاتيجيات وإجراءات لتحقيق التطوير األمثل للمجاالت ذات االهتمام املشرتك؛

أنشطة التنسيق  األفرقة االستشارية للقطاعات يفو  فريق التنسيق بني القطاعاتبتقدمي الدعم إىل  4
االت ذات االهتمام املشرتك بني القطاعات يف  ،ا
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 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات
اد، حتإىل أن تأخذ يف االعتبار، عند إعداد مقرتحات لعرضها على مؤمترات ومجعيات قطاعات اال 1

امة، وضرورة الع ةاملندوبني املفوضني لالحتاد، خصائص أنشطة القطاعات واألمان فضًال عن مؤمترات
 تنسيق هذه األنشطة وجتنب ازدواجية أنشطة العديد من كيانات االحتاد؛

 147و 142و 115و 92إىل التصرف، عند اختاذ قرارات يف مؤمترات االحتاد ومجعياته، وفقاً لألرقام  2
 من الدستور؛

ا  3 إىل دعم جهود حتسني التنسيق بني القطاعات، مبا يف ذلك املشاركة بنشاط يف األفرقة اليت أنشأ
 األفرقة االستشارية للقطاعات من أجل تنسيق األنشطة.
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 )2018(املراَجع يف ديب،  196 قرارال

 حماية مستعملي/مستهلكي خدمات االتصاالت

 )،2018ديب، (الدويل لالتصاالت  لالحتادمؤمتر املندوبني املفوضني إن 

 إذ يذكِّر

، بشأن (WTDC)للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  )2017بوينس آيرس،  يفاملراَجع ( 64القرار ب أ ) 
 ؛(ICT) مستعملي/مستهلكي خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتمحاية ودعم 

 ؛من لوائح االتصاالت الدولية 4باملادة  ب)

لقة الدراسات املتع) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن 2016(احلمامات،  84بالقرار  )ج
 ؛صاالتحبماية مستعملي خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالت

بشأن مكافحة أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا  هلذا املؤمتر،) 2018، املراَجع يف ديب( 188بالقرار  ) د
 املعلومات واالتصاالت املزيفة؛

بشأن مساعدة الدول األعضاء يف مكافحة سرقة  هلذا املؤمتر،) 2018، املراَجع يف ديب( 189بالقرار  ) ه
 ،وردعهااألجهزة املتنقلة 

 يعرتفوإذ 

ا اجلمعباملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن محاية املستهلك  أ )  ية العامة لألمم اليت نقحتها واعتمد
ا قوانني مح واليت حتدد، 2015 لعام 70/186 قرارها املتحدة يف اية اخلصائص الرئيسية اليت ينبغي أن تتسم 

 ؛الةاملستهلك، واملؤسسات املسؤولة عن تطبيقها وأنظمة التعويض من اجل أن تكون فعّ 

 على نأ على تنص اليت املعلومات تمع العاملية للقمة جنيف عمل خطة من) ه 13 بالفقرة ب)
 للمتطلبات يبتستج حبيث املستهلك حبماية اخلاصة احمللية قوانينها حتديث تواصل أن احلكومات
 املعلومات، تمع اجلديدة
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 اعتباره وإذ يضع يف

السلوكيات من  املستهلك حتداجليدة والفضلى املتعلقة حبماية  أن القوانني والسياسات واملمارسات أ ) 
اء ثقة املستهلك وإقامة لبن الوقائية أساسية هذه التدابري ، وأناملنصفةالتجارية االحتيالية واملضللة وغري 

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  مقدمي خدمات عالقة أكثر إنصافًا بني
 املستهلكني؛املستعملني/و 

 تقرتنب أن جي/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االتصاالت التقدم والتطورات احملققة يف جمال أن ب)
ضًال املستهلكني، ولتحقيق ذلك هناك حاجة إىل تدابري سياساتية تنظيمية ف/تعزيز حقوق املستعملنيب

 ؛واخلدمات عن آليات ميكن أن توفر معلومات أكثر وأفضل عن املنتجات

 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يُعززها التطور املستمر أن ثقة املستهلك يف ج)
ت ذات جودة، فضًال عن سياسات وآليات تتوخى لسياسات ترمي إىل ضمان وحفز تقدمي خدما

ا  الشفافية وتوفر معلومات ملموسة وحمّدثة وصادقة وقابلة للمقارنة، على حنو يسمح بسهولة قراء
 ؛اختاذ القرار بشأن اخلدمات من أجلوفهمها والنفاذ إليها 

مني ملنتجات ل املالئأنه جيب تشجيع التوعية ونشر املعلومات املتعلقة باالستهالك واالستعما د )
صاد يتعلق أساسًا مبدخالت االقت وخدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وذلك فيما

 خلدمات؛إىل احملتوى وتطبيقات هذه االقانوين املستهلك يتوقع النفاذ املستعمل/ الرقمي، وذلك ألن

شامًال و  واالتصاالت مفتوحاً وميسور التكلفةأن يكون النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  ه )
للجميع، مع إيالء اهتمام خاص إىل األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة 

 ؛والفئات الضعيفة األخرى

اليت حتدد املبادئ التوجيهية  (ITU-D) لقطاع تنمية االتصاالت 1أن أنشطة جلنة الدراسات  و )
 حالياً، جارية نياملستهلكاملستعملني/ محاية يفلفضلى اجليدة وااملمارسات و 
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 يقرر

مواصلة العمل الرامي إىل محاية مستعملي/مستهلكي خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  1
ال اللوائحواالتصاالت، وإىل دعم الدول األعضاء يف وضع السياسات و/أو   ؛التنظيمية يف هذا ا

مستهلكي /تعمليفيما يتعلق حبماية مس وحتديثها باستمرارثة دّ والفضلى احملاجليدة مارسات حتديد امل 2
 ؛املعلومات واالتصاالتخدمات االتصاالت/تكنولوجيا 

قيادة العمل بشأن هذا املوضوع من خالل جلان أن يواصل قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد  3
وجلان  (ITU-T) س االتصاالت باالحتاددراسات قطاع تنمية االتصاالت بالتعاون الوثيق مع قطاع تقيي

 دراساته، حسب االقتضاء،

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

إطالع  االستمرار يف ةأمهي إىل على الصعيد الوطين التنظيمية والسلطات القرار صانعي بتوجيه عناية 1
ختلف اخلدمات اليت مب املتعلقةواألمن والرسوم  واجلودةاملستهلكني على اخلصائص األساسية /املستعملني

 ؛املستهلكنياملستعملني/ املعززة حلقوق احلماية آلياتو يقدمها املشغلون، 

االت البالغة األمهية لوضع الوثيق  بالتعاون 2 لتوصيات امع الدول األعضاء من أجل حتديد ا
ت خدما يمستهلكمستعملي/أو األطر التنظيمية حلماية و/السياسات واملبادئ التوجيهية و 

 ؛االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 الكياناتو األخرى مبا يف ذلك املنظمات املعنية بوضع املعايري  مع املنظمات الدوليةبتعزيز العالقات  3
 ؛مستعملي/مستهلكي خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جمال محاية الضالعة يف

كي خدمات ي/مستهلالدولية واإلقليمية املعنية بنشر حقوق مستعملبدعم تنظيم املنتديات  4
بني  فضلىاجليدة وال وتبادل اخلربات بشأن املمارسات /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت

 ،حسب االقتضاء ،استناداً إىل توصيات قطاع تقييس االتصاالتوتنفيذ القرارات التقنية  ،الدول األعضاء
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 األعضاء يدعو الدول

 تضمن تزويد املستعملني و/أو لوائح تنظيمية إىل تشجيع استحداث وتطوير سياسات 1
خدمات  الوقت املناسب عن ثة ودقيقة يفمبعلومات جمانية وشفافة وحمدّ  /املستهلكنيالنهائيني

ا وأسعارهااالتصاالت كذلك و الدويل  ذلك التجوال يف مبا /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعريفا
 ؛الصلة مبا يف ذلك باالستناد إىل نواتج االحتاد ذات، الشروط املطبقة ذات الصلة

إىل جلان دراسات قطاعي تنمية االتصاالت وتقييس االتصاالت اليت تتمتع  إىل تقدمي مدخالت 2
بالواليات ذات الصلة بشأن القضايا املتصلة حبماية مستعملي/مستهلكي خدمات االتصاالت/تكنولوجيا 

ل زيادة والسياسات اليت نـُّفذت من أج اجليدة والفضلى تسمح بنشر املمارساتاملعلومات واالتصاالت، 
 على وضع السياسات العامة املتصلة بالتدابري القانونية والتنظيمية والتقنية ملعاجلة محايةالقدرة 

يانات بذلك  مبا يف مستعملي/مستهلكي خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
 ؛املستعمل/املستهلك

لصاحل  ائج مفيدةأدت إىل نتوالسياسات العامة اليت  اجليدة والفضلى إىل تقاسم املمارسات 3
، واالتصاالت /تكنولوجيا املعلوماتيتعلق باستهالك خدمات االتصاالت فيمااملستعملني/املستهلكني 

 بلد؛ كلمع خصائص  من أجل تكرار تلك التدابري وتكييفها 

على  صاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتإىل تشجيع السياسات اليت حتبذ توفري خدمات االتصاالت 4
ملستعملي/مستهلكي خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  حنٍو يوفر جودة مناسبة

 توصيات قطاع تقييس االتصاالت؛ أمور منهااستناداً إىل 

مما يشجعها  ،/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتوفري خدمات االتصاالت إىل تشجيع املنافسة يف 5
 ؛حتفز أسعاراً تنافسيةاتيجيات أو لوائح تنظيمية أو اسرت على صياغة سياسات 

دمات واآلليات والتوصيات لكي يوفر مقدمو خاجليدة والفضلى إىل أن تأخذ يف احلسبان املمارسات  6
 ،للمستعملني/املستهلكنيمعلومات كاملة ودقيقة  /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت
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 القطاعات واملنتسبنييدعو الدول األعضاء وأعضاء 

املشاركة بنشاط يف أعمال جلان الدراسات ذات الصلة يف قطاعي تنمية االتصاالت وتقييس  إىل 1
ي/مستهلكي مستعمل والسياسات املتصلة حبماية اجليدة والفضلى بنشر املمارسات للسماح االتصاالت

 ؛خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وجيا املعلومات خدمات االتصاالت/تكنول /مستهلكيحلماية مستعملي مؤاتيةبيئة  يئةتعزيز و إىل  2
 ؛واالتصاالت

ت/تكنولوجيا االتصاالخدمات يف استعمال  املستعملني/املستهلكنياألنشطة اليت تعزز ثقة  إىل دعم 3
 .وتشغيلهااملعلومات واالتصاالت 
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 )2018(املراَجع يف ديب،  197القرار 

 المستدامة تيسير إنترنت األشياء والمدن والمجتمعات الذكية

 )،2018ع يف ديب، إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (املراجَ 

 إذ يذكِّر

تيسري بشأن  ،(WTDC) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت) 2017آيرس،  (بوينس 85القرار ب ) أ 
تمعات الذكية (IoT) إنرتنت األشياء  ؛من أجل التنمية العاملية (SCC) واملدن وا

تعزيز ، بشأن (WTSA) ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2016(احلمامات،  98القرار ب ب)
تمعات   ؛الذكية من أجل التنمية العامليةتقييس إنرتنت األشياء واملدن وا

) جلمعية االتصاالت الراديوية، بشأن الدراسات املتعلقة 2015(جنيف،  ITU-R 66بالقرار  ج)
ا   ؛تطوير إنرتنت األشياءلباألنظمة الالسلكية وتطبيقا

 ؛2020-2023 بشأن اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة هلذا املؤمتر،) 2018ديب،  (املراَجع يف 71القرار ب د )

، بشأن استخدام االتصاالت/تكنولوجيا هلذا املؤمتر) 2018، ديب (املراَجع يف 139بالقرار  ) ه
 ؛من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء جمتمع معلومات شامل للجميع (ICT) املعلومات واالتصاالت

من أجل التنمية  2030، بشأن برنامج التوصيل هلذا املؤمتر) 2018، املراَجع يف ديب( 200بالقرار  و )
 ؛العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

التعرض البشري للمجاالت ، بشأن هلذا املؤمتر )2018ديب،  يفاملراَجع ( 176قرار بال ز )
 وقياسها؛ الكهرمغنطيسية

طبيقات ت يئة بيئة مؤاتية لنشر واستعمالهلذا املؤمتر، بشأن ) 2018املراَجع يف ديب، ( 201القرار ب ح)
 ؛واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات
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) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن املصادر املفتوحة 2016(احلمامات،  90القرار ب ط)
 ؛(ITU-T) لالحتاد قطاع تقييس االتصاالت يف

عاجلة الدراسات البشأن ، (WRC) العاملي لالتصاالت الراديويةللمؤمتر  (WRC-15) 958القرار ب ي)
 ؛2019للتحضري للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

تمع املعلومات ذات الصلة وأهداف التنمية املستدامة )ك ذات  (SDG) خبطوط عمل القمة العاملية 
بشأن إقامة بىن حتتية قادرة على من أهداف التنمية املستدامة  9الصلة لألمم املتحدة وخاصًة اهلدف 

من أهداف التنمية املستدامة  11 وتعزيز التصنيع الشامل واملستدام وتشجيع االبتكار، واهلدف الصمود
تمعات املستدامة؛  بشأن املدن وا

 اد يف جمال بناء الثقةتعزيز دور االحتبشأن ، هلذا املؤمتر) 2018(املراَجع يف ديب،  130بالقرار  ل)
 ،واالتصاالت واألمن يف استخدام تكنولوجيا املعلومات

 وإذ يأخذ يف احلسبان

ان املتعلقة بنطاق هذا القرار؛ مبا يف ذلك جل ،يف االحتادأعمال ونتائج جلان الدراسات ذات الصلة  ) أ 
 2 جلنة الدراساتو  (ITU-T)لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد  2و 3و 5و 11و 13و 16و 17الدراسات 

 ؛(ITU-R) لقطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد 5 وجلنة الدراسات (ITU-D) لقطاع تنمية االتصاالت باالحتاد

اء إنرتنت األشياملعنية بلقطاع تقييس االتصاالت  20أعمال ودراسات ونتائج جلنة الدراسات  ب)
تمعات الذكية؛  واملدن وا

 ؛(U4SSC) "متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة"عمل مبادرة  )ج

صاالت وتقارير قطاع االت لجان الدراسات املعنية لقطاع االتصاالت الراديويةاجلارية لالدراسات  ) د
 ؛الراديوية

 العمل اجلاري يف إطار املسائل اليت تدرسها جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت؛ ) ه

سيما  ، وال2017اعتمده املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  الذي (2017) إعالن بوينس آيرس و )
 املبادرات اإلقليمية ذات الصلة بإنرتنت األشياء؛
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مات املنظمات األخرى ذات الصلة ومنظومع يف االحتاد املعنية التعاون اجلاري بني جلان الدراسات  ز )
 ،(SDO) وضع املعايري

 اعتباره وإذ يضع يف

إنرتنت األشياء املوصل بالكامل سيقوم على التوصيلية والوظائف اليت تتيحها شبكات أن عامل  أ ) 
 ؛االتصاالت

ألجهزة وكفاءة سرعة اإلرسال وتوصيل ا أن العامل املوصل بالكامل سيتطلب أيضاً حتسيناً كبرياً يف ب)
 ة؛األجهز استهالك الطاقة الستيعاب الكم الكبري من البيانات املتبادلة بني عدد هائل من 

سمح بتحقيق يذات الصلة ميكن أن ت الناشئة أن التطور السريع إلنرتنت األشياء والتكنولوجيا ج)
 متوقع؛ عامل موصل بالكامل بأسرع مما هو

ساحات امل ،جماالت شىت تشمل الطاقة والنقل والصحة أن إنرتنت األشياء تؤدي دوراً أساسياً يف د )
تمعات الذكية املستدامةريفية واملدن الضرية و احل والزراعة، وإدارة الطوارئ واألزمات  ،(SSCC) وا

والبلدان املتقدمة على  1والكوارث، وسالمة اجلمهور والشبكات املنزلية وتعود بالنفع على البلدان النامية
 السواء؛

اليت  عمالاالستوحاالت األشياء آخذة يف التطور لدعم جمموعة واسعة من التطبيقات  أن إنرتنت ه )
 صلحة؛امل أصحابخمتلف تشمل 

ن وغريها مالصناعية واالحتادات التجارية املنتديات أن جلان الدراسات ذات الصلة وكذلك  و )
 ؛األشياء إلنرتنت على وضع معايري و/أو مواصفات تقنية خمتلفةتعكف  منظمات وضع املعايري

موعة الواسعة من التطبيقات املت أصبحأن أثر إنرتنت األشياء  ) ز احة أكثر انتشاراً واتساعاً بفضل ا
 قطاعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقطاعات أخرى؛ يف

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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هذه  أنه ينبغي إيالء اهتمام خاص للبلدان النامية نظرًا للموارد املالية والبشرية احملدودة يف )ح
ا على نشر البىن التحتي  ،ة الالزمة لتسهيل التوصيلية البينية لألشياءالبلدان، ملساعد

 وإذ يدرك

األشياء  إجراء الدراسات وأعمال التقييس املتصلة بإنرتنت دور قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد يف ) أ 
ا، مبا تمعات الذكية، و  يف وتطبيقا  ؛ألخرىاالتنسيق مع املنظمات أنشطته يف ذلك املدن وا

يف إجراء دراسات بشأن اجلوانب التقنية والتشغيلية باالحتاد  االتصاالت الراديويةدور قطاع  ب)
 نرتنت األشياء؛إلللشبكات واألنظمة الراديوية 

ت االتصاالت/تكنولوجيا املعلوماتنمية دور قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد يف تشجيع  ج)
ا جلنتا دراسات قطاع  واالتصاالت على الصعيد العاملي، وال سيما األعمال ذات الصلة اليت تضطلع 

 ؛تنمية االتصاالت

ة ياعصنالنتديات املضرورة مواصلة التعاون مع املنظمات األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك  د )
 واملنظمات املعنية بوضع املعايري؛واالحتادات التجارية 

ميكن أن يسهم يف التطور املقبل  (IPv6)نت أن اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرت  ) ه
 األشياء؛ إلنرتنت

تمعات ذات الصلة إلذكاء الوعي وتشجيع اعتماد  ) و أن التعاون مرغوب بني مجيع املنظمات وا
اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت لدى الدول األعضاء ومن خالل بناء القدرات ضمن 

 ؛االحتاد والية

تمعات الذكية؛عمل نشاط  ) ز  التنسيق املشرتك بشأن إنرتنت األشياء واملدن وا

أن تطوير إنرتنت األشياء يوفر فرصاً جديدة يف القطاعات األخرى غري قطاع تكنولوجيا املعلومات  ح)
نمو ال ذلك جمموعة واسعة من القطاعات الرأسية والصناعات، مما يؤثر يف يف مباواالتصاالت، 

ليت ا االقتصاد الرقمي ويساعد على حتقيق أهداف التنمية املستدامة السبعة عشرذلك االقتصادي مبا يف 
 للجمعية العامة لألمم املتحدة؛ 70/1جرى اعتمادها يف القرار 
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 ،املتعلقة باالستخدام الواسع النطاق لعدد كبري من أجهزة إنرتنت األشياء التحديات والفرص ط)
ا احملتملة؛  وتأثريا

تمعات الذكية املستدامةأمهية  ي)  ،ية االحتادضمن وال مواصلة العمل على إنرتنت األشياء واملدن وا

 يغيب عن باله وإذ ال

إنرتنت األشياء  لتطوير اخلدمات اليت تتيحها يف قطاعات عديدةأن قابلية التشغيل البيين مطلوبة  أ ) 
د ممكن عملياً إىل أقصى حعلى املستوى العاملي، بالتعاون إنرتنت األشياء") "خدمات  بعد (تسمى فيما

ليت تطور ا ذلك املنظمات األخرى املعنية بوضع املعايري يف فيما بني املنظمات والكيانات ذات الصلة مبا
 وتستعمل معايري مفتوحة حسب االقتضاء؛

 الصناعية تضع مواصفات تقنية إلنرتنت األشياء؛ نتدياتأن امل ب)

 املثال بيلس ، علىذلك يق إنرتنت األشياء من املتوقع أن يشمل مجيع القطاعات مبا يفأن تطب ج)
 مراعاة األهدافسيكون من الضروري أنه الطاقة والنقل والصحة والزراعة وما إىل ذلك، و  احلصر، ال

 ؛واملتطلبات املختلفة للقطاعات املختلفة

نشاء أحناء العامل لدعم إ كيانات ذات الصلة يفتشجيع مشاركة مجيع املنظمات أو الاملهم أن من  د )
 وقت مبكر وتوسيع نطاقها؛ إنرتنت األشياء يف

ق أهداف حتقي ل بالكامل من خالل إنرتنت األشياء ميكن أن يساهم أيضاً يفو أن إقامة عامل موص ) ه
 ،2030 املستدامة لعام التنميةخطة 

 يقرر

ة املستدامة التنمي خطةلدعم حتقيق أهداف  وتطويرهاإنرتنت األشياء  النهوض باالستثمار يف 1
 ؛2030 لعام

تمعات الذكية وزيادة استمرار  2 تطوير الدراسات واألنشطة بشأن إنرتنت األشياء واملدن وا
الذكية تمعات واإنرتنت األشياء واملدن  تطويرالنهوض ب، من أجل ضمن اختصاصات االحتاد املستدامة
 ،وناملعنيأعضاء االحتاد وأصحاب املصلحة يواجهها ميكن أن حتديات ي ألوالتصدي  املستدامة
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 ف األمني العام، بالتشاور والتعاون مع مديري املكاتب الثالثةيكل

تمعات الذكية املستدامةبشأن  أنشطة االحتادبتنسيق  1  ؛تنفيذ القرارل إنرتنت األشياء واملدن وا

بتيسري تبادل اخلربات واملعلومات مع مجيع املنظمات والكيانات ذات الصلة املعنية بإنرتنت  2
تمعات الذكية املستدامةاألشياء   دف إتاحة فرص للجهود التعاونية من أجل دعم نشر واملدن وا

 إنرتنت األشياء؛

أعضاء االحتاد بشأن الفرص والتحديات اليت تواجهها البلدان النامية العتماد بإذكاء الوعي بني  3
لكيانات ذات املنظمات وا مجيع واملعلومات وزيادة التعاون معاخلربات إنرتنت األشياء وتيسري تبادل 
تمعات الذكية الصلة املعنية بإنرتنت األشياء  دف واملدن وا  ؛صالفر إتاحة املستدامة، 

 بشأن نتائج تنفيذ هذا القرار؛االحتاد   تقرير سنوي إىل دورات جملسبتقدمي 4

 ،2022 بتقدمي تقرير إىل مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل يف 5

 ومدير مكتب االتصاالت الراديوية يكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

صلة ذات الية بدعم أعمال جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديو  1
تمعات الذكية بشأن إنرتنت األشياء  العامل  يفمتنوعة وتيسري ظهور خدمات  املستدامةواملدن وا

 الصلة؛ املوصول بالكامل وذلك بالتعاون مع القطاعات ذات

فضل أ مبواصلة التعاون مع املنظمات املعنية مبا فيها املنظمات املعنية بوضع املعايري، بغية تبادل 2
الل ورش خاملمارسات ونشر املعلومات لزيادة قابلية التشغيل البيين خلدمات إنرتنت األشياء من 

 ؛اسبة أخرىمن العمل والدورات التدريبية املشرتكة وأفرقة أنشطة التنسيق املشرتكة، وأي وسائل
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تمعات الذكية بتشجيع تطوير إنرتنت األشياء  3 ل جلان اعمأج ، مع مراعاة نتائاملستدامةواملدن وا
تمعات الذكبشأن اجلوانب املختلفة إلنرتنت األشياء الصلة  ذاتدراسات االحتاد   ،املستدامةية واملدن وا

 ف مدير مكتب االتصاالت الراديويةيكل

 ياء،نت األشنرت إلذات الصلة الراديوية بدعم أعمال جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية بشأن اجلوانب 

ر ، بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب تقييس االتصاالت ومدييكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت
 مكتب االتصاالت الراديوية

تمعات واملداعتماد إنرتنت األشياء  بتشجيع ومساعدة البلدان اليت حتتاج إىل الدعم يف 1 ن وا
من خالل توفري املعلومات، وبناء القدرات، وأفضل املمارسات للتمكني من اعتماد  املستدامةالذكية 
 ذلك؛ إىل األشياء من خالل احللقات الدراسية وورش العمل، وما إنرتنت

نولوجيا من قبيل االسرتاتيجيات املتعلقة بتكمتكينية على وضع أطر الدول األعضاء  بتشجيع 2
تمعات الذكية  نت األشياءإنرت من أجل  املعلومات واالتصاالت  ،املستدامةواملدن وا

 جملس االحتاديكلف 

"يكلف األمني العام" من  3الفقرة  تقارير األمني العام بشأن األنشطة املشار إليها يف بالنظر يف 1
 حتقيق أهداف هذا القرار؛ أعاله واختاذ ما يلزم من إجراءات للمسامهة يف

هذا القرار استناداً  املندوبني املفوضني املقبل بشأن التقدم احملرز فيما يتعلق بتنفيذبرفع تقرير إىل مؤمتر  2
 العام، إىل تقرير األمني

 يدعو الدول األعضاء

جمال  رات يفللنشر والتخطيط وبناء القدأفضل املمارسات حتديد و وضع مبادئ توجيهية تعزيز إىل  1
تمعات الذكية إنرتنت األشياء  ؛ملستدامةا واملدن وا
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تمعات الذكيةإىل التعاون من أجل تعزيز إنرتنت األشياء  2 الل تشجيع من خاملستدامة  واملدن وا
 املشاركة النشطة ألصحاب املصلحة املعنيني وتبادل املعلومات يف هذا املوضوع؛

ألشياء لدعم اإنرتنت جمال دعم الدراسات بشأن املسائل املتعلقة باالتصاالت الراديوية يف إىل  3
 ،نشر أنظمة إيكولوجية فعالة من حيث التكلفة إلنرتنت األشياء

 يدعو أعضاء االحتاد

تمعات الذكية  إىل النظر يف 1 بلورة أفضل املمارسات لتعزيز تطوير إنرتنت األشياء واملدن وا
 املستدامة؛

 ؛تنفيذ هذا القرار إىل املسامهة يف 2

تمعات الذكيةنت األشياء إىل التعاون من أجل تعزيز إنرت  3 املشاركة  من خالل تشجيع واملدن وا
 يف أنشطة االحتاد وتبادل املعلومات بشأن هذا املوضوع؛النشطة ألصحاب املصلحة املعنيني 

تمعات الذكية ا الدراسات املتصلة بإنرتنت األشياء إىل املشاركة بنشاط يف 4 ملستدامة واملدن وا
 االحتاد من خالل تقدمي مسامهات ووسائل أخرى مالئمة؛ يف

إىل تشجيع الشركات من خمتلف الصناعات على املشاركة يف أنشطة االحتاد بشأن إنرتنت األشياء  5
تمعات الذكية  .املستدامة واملدن وا
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 )2018(املراَجع يف ديب،  198القرار 

 تمكين الشباب من خالل االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 اعتباره إذ يضع يف
استعمال من حيث يشكلون أكثر السكان نشاطًا أن الشباب دون عمر اخلامسة والعشرين  أ ) 

 اإلنرتنت؛
 ؛بنسب متفاوتة والبطالةالفقر يواجهون  1البلدان املتقدمة والنامية كثري من أن الشباب يف ب)
 حتقيق الشمول االقتصادي واالجتماعي والرقمي الكامل؛ حقهم يفأن للشباب  ج)
م تنميته اة ميكن للشباب من خالهلا أن يسامهوا يفأد (ICT)أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ) د

ا بشكل جوهري؛ االقتصادية واالجتماعية  ويشاركوا فيها وينهضوا 
أن الشباب قد نشأوا على التكنولوجيا الرقمية، وهم أفضل مشجعي تكنولوجيا  ) ه

 واالتصاالت؛ املعلومات
 ،للشباب يفيةالوظ الفرص تسهل أن ميكن واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أدوات وتطبيقات أن و )

 إذ يذكِّرو 
املعلومات واالتصاالت متثل واحدًا من جماالت األولوية اخلمسة عشر احملددة  بأن تكنولوجيا أ ) 
من خالل  (UNGA)إطار برنامج العمل العاملي للشباب الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة  يف

 ؛62/126 القرار
 ةاملستدام التنمية خطة: عاملنا حتويل، بشأن املتحدة ألممل العامة لجمعيةل 70/1 القرارب )ب
 ؛2030 لعام

  
_______________ 

ا ت 1 شمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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، بشأن السماح للهيئات األكادميية باملشاركة هلذا املؤمتر) 2018املراَجع يف ديب، ( 169بالقرار  )ج
 ؛االحتادأعمال  يف

تخدام تعزيز اس) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن 2017بوينس آيرس،  املراَجع يف( 76بالقرار  ) د
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني الشباب من اجلنسني من أجل متكينهم اجتماعياً واقتصادياً؛

تمع املعلومات يفب ) ه يؤكد من جديد  2005مرحلتها لعام  أن التزام تونس الصادر عن القمة العاملية 
التزام الدول األعضاء بتمكني الشباب باعتبارهم من أهم املسامهني يف بناء جمتمع املعلومات الشامل لكي 

الت برامج التنمية املبتكرة اليت تقوم على أساس تكنولوجيا املعلومات واالتصا يشارك الشباب بنشاط يف
 اإللكرتونية، تيجياتوعلى توسيع الفرص أمامهم لالندماج يف عمليات االسرتا

 وإذ يقر

نظمها قطاع " اليت يكاليدوسكوب" يف إطار حدث السنوية لكتابة املقاالت األكادمييةباملسابقة  ) أ 
جمال تكنولوجيا  تقييس االتصاالت باالحتاد، اليت تستهدف العلماء والباحثني واملهندسني من الشباب يف

 واالتصاالت؛ املعلومات

ت" الذي جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاال للحدث السنوي "يوم الفتيات يف االحتادبتنسيق  )ب
 ؛تجمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاال يشجع املرأة الشابة على السعي للحصول على وظائف يف

، من أجل وضع (BDT) سيما جهود مكتب تنمية االتصاالت ، الاالحتادالتقدم الذي أحرزه ب )ج
أنشطة تستعمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التمكني االقتصادي وتنفيذ مشاريع و 

 ؛للشباب واالجتماعي

ذلك  بالعمل اجلوهري ملكتب تنمية االتصاالت بشأن الشمول الرقمي املتعلق بالشباب، مبا يف ) د
بشأن  رما يقوم به مكتب تنمية االتصاالت من رصد إحصائي وإعداد تقاري، وخاصة البحث والتحليل

 العمرية؛ البيانات املصنفة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وفقاً للفئة

الدويل لالتصاالت ملبعوث األمني العام لألمم املتحدة لشؤون الشباب، واخنراط  االحتادبدعم  ) ه
العامة اخلطة  بني وكاالت األمم املتحدة ومسامهته يفشبكة النهوض بالشباب املشرتكة  النشط يف االحتاد

 ؛الشباب ملنظومة األمم املتحدة بشأن
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مببادرة القادة الشباب املعنيني بسياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت أُطلقت خالل  ) و
يف بوسان واليت توفر للمهنيني من الشباب الفرصة للمشاركة من  2014 مؤمتر املندوبني املفوضني لعام

 ث االحتاد ومؤمتراته،أحدا خالل الوفود الوطنية، يف

 يقرر

 التوعية، من خالل الدويل لالتصاالت االخنراط مع مجاهري الشباب يف االحتادأن يواصل  1
 ؛االتصاالت وبناء القدرات والبحث، من منظور الشمول الرقمي

وريادة األعمال وتطوير املهارات، من أجل توفري أدوات أن يعمد االحتاد إىل تشجيع االبتكار  2
 تمع؛ا االقتصاد الرقمي ومجيع جوانب للتمكني الذايت للشباب ومشاركتهم املرضية يف

 تنمية الشباب؛ أن يعمد االحتاد إىل تشجيع الشراكات مع اهليئات األكادميية من أجل 3

 ؛املهنيني من الشباب ضمن املوارد البشرية لالحتاد وعملياته إلدماجعالية إعطاء أولوية  4

متكني  للمساعدة يف مكتب تنمية االتصاالت، ، خاصة يفاالحتاد عمل اجلاري يفمواصلة ال 5
وف االجتماعية حتسن الظر بتعزيز السياسات اليت  واالتصاالت املعلومات تكنولوجياالشباب من خالل 

 النامية؛ البلدان سيما يف ال للشباب،واالقتصادية 

على  عالوةً  2020-2023تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية واخلطة املالية للفرتة  يف الشبابإدماج منظور  6
 ؛العامة للقطاعات واألمانةاخلطط التشغيلية 

بدراسة وحتليل آثار االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على  االحتاديقوم  إىل أناحلاجة  7
 فهمها؛ وزيادة الشباب

 إطار املوارد املالية القائمة لالحتاد؛ هذا القرار يف ودة يفأن تدخل مجيع األنشطة املقص 8

موعات العمرية للشباب على أساس كل حالة على حدة حسب طبيعة  9 ضرورة حتديد ا
 االحتاد، أنشطة
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 جملس االحتاديكلف 

ني الشباب واإلسراع بتمكبالبناء على املبادرات اليت نفذت على مدى السنوات األربع املاضية  1
 ؛حدود املوارد احلالية بامليزانية، ضماناً لبناء القدرات وتشجيع الشباب ككل، وذلك يف  االحتاد يف

 68 لقراراليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات وفقاً ل احتفاالت إشراك الشباب يف بالنظر يف 2
ي ة تقدير خاصة للشباب ذو وإطالق جائز  ملؤمتر املندوبني املفوضني )2010 غواداالخارا، يفاملراَجع (

 ،جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اإلسهامات البارزة يف

 يكلف األمني العام

نمية ج اإلدارة وأنشطة تبرامج العمل وُ  يف الشباببأن يواصل العمل على ضمان إدراج منظور  1
هذا  احملرز يفتقدم بشأن ال االحتادجملس وأن يقدم تقريرًا سنويًا مكتوبًا إىل  االحتاد املوارد البشرية يف

 ؛الصدد

إدخال  تقدم يفحتقق من نتائج و  بأن يقدم تقريرًا إىل مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل بشأن ما 2
 ؛القرار تنفيذ هذا ويف االحتادأعمال  يف الشبابمنظور 

ذا القرار يف 3 جمال  يف التنسيق والتعاونحماولة لزيادة  بإحاطة األمني العام لألمم املتحدة علمًا 
السياسات والربامج واملشاريع اإلمنائية اليت تربط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بتشجيع ومتكني 

 الشباب؛

ني قطاعات ب الدويل لالتصاالت لتجنب االزدواجية والتداخل االحتادبضمان التنسيق بني أنشطة  4
 ؛أمكن االحتاد الثالثة، حيثما

اب وزيادة قيمة عمل اهليئات األكادميية والشب االحتادبتعزيز دور اهليئات األكادميية ضمن هياكل  5
 ،االحتاد مع
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 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت
ت النهوض باستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاال مبواصلة عمل مكتب تنمية االتصاالت يف 1
 لشباب؛ل التنمية االقتصادية واالجتماعية يف

الرصد املنتظم وإعداد التقارير والبحث بشأن إقبال الشباب على تكنولوجيا باحملافظة على  2
رية واملعلومات ذلك توفري البيانات املصنفة وفقاً للفئة العم املعلومات واالتصاالت واستعماهلم هلا، مبا يف

 خطرية، بشأن اجلوانب السلوكية اليت قد تكون ضارة أو

 املكاتب الثالثةيكلف مديري 
 أعمال املكاتب، املهنيني الشباب يفمبواصلة استكشاف الطرائق والسبل ملشاركة 

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات
ا املعلومات املتعلق بتعزيز استعمال تكنولوجي االحتادعمل  الة يفإىل تقدمي الدعم واملشاركة الفعّ  1

 ؛االجتماعي للشبابواالتصاالت من أجل التمكني االقتصادي و 

، مبا يف االتواالتص املعلومات تكنولوجيا استخدام على الشباب تدريب أحدث وسائل تعزيزإىل  2
 ؛ذلك بناء املؤهالت الرقمية بني الشباب عن طريق احلمالت التثقيفية

تمع املدين والقطاع اخلاص يفإىل  3 للمبتكرين تخصص سبيل توفري التدريب امل تشجيع التعاون مع ا
 من الشباب؛

 شباب من خاللال تشجيع جمال إلعداد الربامج يف التوجيهية واملبادئ األدوات تطوير مواصلة إىل 4
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا استخدام

 للشباب صادياالقت التمكني جمال يف ربةاخل صاحبة الصلة ذات الدولية املنظمات مع التعاون إىل 5
 ،والربامج املشاريع يف

 يشجع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات
ا، حسب االقتضاء،  1 ا وممارسا دام التعيني واالستخ لضمانعلى استعراض ومراجعة سياسا

 ؛واالتصاالت املعلومات تكنولوجيااالتصاالت/ للشباب من خاللوالتدريب والرتقية 
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 لذي يشملا واالتصاالت املعلومات تكنولوجياجمال االتصاالت/ على الرتويج للفرص املهنية يف 2
إدارات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واهليئات احلكومية والتنظيمية واملنظمات احلكومية 

 اخلاص؛ القطاع الدولية ويف
 ؛(STEM) جذب املزيد من الشباب حنو دراسة العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات على 3
 جمال تكنولوجيا املعلومات تشجيع الشباب على االستفادة من الفرص الساحنة يفعلى  4

م املمكنة يف واالتصاالت للمضي قدمًا يف لى الصعيدين التنمية االقتصادية ع تطورهم وتعزيز مسامها
 الوطين والدويل،

 يدعو الدول األعضاء
ملعلومات دف استخدام تكنولوجيا اإىل تبادل أفضل املمارسات بشأن الُنهج الوطنية اليت تسته 1

 واالتصاالت من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية للشباب؛
إىل وضع اسرتاتيجيات الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة للتطوير التعليمي  2

 للشباب؛ واالجتماعي واالقتصادي

عمليات اختاذ  مكني الشباب وإشراكهم يفإىل تعزيز استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لت 3
 القرارات اخلاصة بقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

 الجتماعيةا جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية إىل دعم أنشطة االحتاد يف 4
 للشباب؛ واالقتصادية

وفود أجل ضم مندوبني شباب إىل الاعتماد برنامج خاص باملندوبني الشباب من  إىل النظر يف 5
املؤمترات الرئيسية لالحتاد، مع مراعاة التوازن بني اجلنسني، من أجل إذكاء الوعي  الرمسية للبلدان يف

 أوساط الشباب، واملعرفة وإثارة االهتمام بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

 اهليئات األكادمييةيدعو 
لومات ال مع الشباب من خالل النفاذ إىل املعرورية لالخنراط الفعّ إىل مواصلة توفري اهلياكل الض 1

 ؛االحتادأنشطة  ملشاركة يفوتقدير اواملنح والقروض 
ام لإلسهإىل دعم شبكات الشباب حيث ميكنها أن تكون مراكز جمتمعية ومراكز ابتكار  2
 ؛الدويل لالتصاالت لالحتادلعمليات الفكرية ا يف
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ات الصلة ذ االحتادأنشطة  إشراك احملاضرين والباحثني من الشباب إضافة إىل الطالب يفإىل  3
 ذلك من خالل بناء القدرات. يف الة فيها، مباومتكني مشاركتهم الفعّ 
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 )2018(املراَجع يف ديب،  200القرار 

لالتصاالت/تكنولوجيا  من أجل التنمية العالمية 2030 التوصيل فيبرنامج 
 مة، لصالح التنمية المستدا، بما في ذلك النطاق العريضواالتصاالتالمعلومات 

 )،2018الدويل لالتصاالت (ديب،  لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يذكِّر

 ؛االحتادمن دستور  1كما تنص عليها املادة   االحتادبأهداف  أ ) 

وأهداف  2030 خطة التنمية املستدامة لعام مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة بتحقيق التزامب )ب
ا اجلمعية العامة لألمم  17التنمية املستدامة البالغ عددها  هدفًا واملقاصد ذات الصلة، اليت اعتمد

 ؛70/1 يف القرار (UNGA)املتحدة 

تمع املعلومات  ج) وخطة التنمية  (WSIS)بالدعوة إىل التنسيق الوثيق بني عملية القمة العاملية 
ا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف القرار2030 املستدامة لعام  ؛70/125 ، اليت اعتمد

ا اليت باألهداف ) د  لتحسني ةامليع مراجع مبثابة كانت  اليت املعلومات تمع العاملية القمة حدد
 عمل خطة أهداف تعزيز يف واستعماهلا (ICT) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل النفاذ
 حتقيقها ينبغي اليتو  2030 خطة التنمية املستدامة لعامأهداف التنمية املستدامة الواردة يف و  جنيف
 ؛2030 حبلول

مر اليت تشجع التعاون القوي واملست بشأن جمتمع املعلومات، من برنامج عمل تونس 98فقرة بال ) ه
 ؛الحتادامبادرة "توصيل العامل" اليت يقودها  هذا الصدد على بني أصحاب املصلحة، وتؤكد يف

الرامية إىل دعم "توصيل  2025بأهداف جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية املستدامة لعام  ) و
 النصف اآلخر"؛
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من أجل التنمية العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  2020مج التوصيل يف بربنا ) ز
  مجهورية يف بوسان، 2014لعام الذي اتفقت عليه الدول األعضاء يف االحتاد يف مؤمتر املندوبني املفوضني 

 ،ملؤمتر املندوبني املفوضني )2014 (بوسان، 200 كوريا واملعتمد بدايًة مبوجب القرار

 اعتباره وإذ يضع يف
نولوجيا املعنية باالتصاالت/تك املزدوجة باعتباره وكالة األمم املتحدة املتخصصة االحتادمسؤولية  أ ) 

 ؛تحدة اإلمنائيةإطار منظومة األمم امل يف ذات الصلة شاريعاملوكالة منفذة معنية بتنفيذ و  املعلومات واالتصاالت

واجلهود املبذولة  املتحدة ككل األمم منظومة نطاق على 2030التنمية املستدامة لعام خطة تنفيذ  ب)
 ؛املستدامة التنمية حتقيق أهداف من أجل

دور االحتاد، بصفته وكالة من وكاالت األمم املتحدة املتخصصة، يف دعم الدول األعضاء واملسامهة  ج)
 ،(SDG) أهداف التنمية املستدامةيف اجلهود العاملية املبذولة لتحقيق 

 وإذ يالحظ

حتقيق التنمية  أن إعالن بوسان بشأن الدور املستقبلي لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
، أقّر رؤية 2014 يف بوسان، مجهورية كوريا املستدامة، الذي اعتمده االجتماع الوزاري الذي ُعقد يف

ار برنامج "التوصيل إط قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يفعاملية مشرتكة بشأن تنمية 
 "،2020 يف

 وإذ يقرّ 

تمع املعلومات )أ   وبرنامج  (2003)خطة عمل جنيف  - بالوثيقتني الصادرتني عن القمة العاملية 
 ؛(2005) عمل تونس

عد مرور عشر الستعراض تنفيذ نتائج القمة ب املستوى بالوثيقتني اخلتاميتني للحدث الرفيع )ب
 احلدث رؤيةو  املعلومات تمع العاملية القمة نتائج تنفيذ بشأن احلدث بيان - (WSIS+10) سنوات
 ؛2014بوسان،  مؤمتر املندوبني املفوضني يف اللتني أقرمها ،2015ملا بعد 

ل املستقلة وتوصيل كومنولث الدو نتائج سلسلة أحداث القمة بشأن التوصيل (توصيل إفريقيا ب ج)
بادرة توصيل العامل إطار م وتوصيل األمريكتني وتوصيل الدول العربية وتوصيل آسيا واحمليط اهلادئ) يف

تمع املعلومات؛ اليت تضم أصحاب مصلحة متعددين واليت ُوضعت يف سياق القمة العاملية 
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 عمل وخطة (WTDC-17) االتصاالت لتنمية يالعامل املؤمتر اعتمده الذيبوينس آيرس  بإعالن ) د
املراَجعان ( 37و 30 فيها القراران مبا 2017يف املؤمتر  عن الصادرة الصلة ذات والقراراتبوينس آيرس 

 املؤمتر؛ هلذا) 2018ديب،  يف املراَجعة( 140و 139و 135 والقرارات ،)2017بوينس آيرس،  يف

، الذي اعتمد اإلطار االسرتاتيجي لالحتاد هلذا املؤمتر )2018ديب،  يف املراَجع( 71بالقرار  و )
 وحدد الغايات االسرتاتيجية واملقاصد واألهداف ذات الصلة، 2020-2023 للفرتة

 وإذ يقرّ كذلك

 والتنمية لنموا لتسريع رئيسية متكينية أداة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت بأن ) أ 
 واالتصاالت علوماتامل تكنولوجيا انتشار ينطوي ، بينمابيئياً  املستدامني واالقتصاديني االجتماعيني

 جمتمعات وبناء لرقميةا الفجوة وسد البشري لتسريع التقدم كبرية  إمكانات على والتوصيل البيين العاملي
 املعرفة؛ على تقوم

كنولوجيا املعلومات ت تشجيع ومتويل باحلاجة إىل احلفاظ على اإلجنازات احلالية وتكثيف اجلهود يف ب)
 التنمية؛ واالتصاالت ألغراض

بالتحديات العاملية اليت تطرحها بيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتطورة بسرعة  ج)
 املؤمتر؛ ) هلذا2018، ديب يف (املراَجع 71بالقرار  2 امللحق على النحو احملدد يف

 يض لتحقيق التنمية املستدامة،باحلاجة إىل توصيلية النطاق العر  د )

 يقرر

 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت قطاع تنمية بشأن مشرتكة عاملية رؤيةإعادة تأكيد  1
 تيحت حيث املوّصل العامل ميّكنه معلومات جمتمع" يتوخى الذي" 2030 يف التوصيل" برنامج إطار يف

 واالقتصاديني اعينياالجتم والتنمية النمو وتسريع حتقيق واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات/االتصاالت
 ؛"فرد لكل بيئياً  املستدامني

 واملقاصدلالحتاد  ةجياالسرتاتي اخلطة يفاحملددة  املستوى رفيعة االسرتاتيجية الغايات واملقاصد إقرار 2
 سبيل يف معاً  العمل إىل والكيانات املصلحة أصحاب العاملية للنطاق العريض اليت حتث وتدعو مجيع

 ؛2030 تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ، مبا يسهم يف2030يف  برنامج التوصيل تنفيذ
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  االتواالتص املعلومات تكنولوجيا/االستفادة من االتصاالت مواصلة إىل األعضاء الدول دعوة 3
 يدمج مبا وأهداف التنمية املستدامة 2030لتحقيق خطة التنمية املستدامة لعام  رئيسية متكينية كأداة
 املستدامة، للتنمية والبيئية واالجتماعية االقتصادية األبعاد متوازنة بطريقة

 يكلف األمني العام

ضمن عدة ، باالستفادة من البيانات، 2030 برصد التقدم احملرز حنو حتقيق برنامج التوصيل يف 1
 ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االحتادقاعدة بيانات ، املستمدة من أمور

 ؛التنمية ألغراض الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتو 

بنشر املعلومات وتبادل املعرفة وأفضل املمارسات بشأن املبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية اليت  2
 ؛2030 برنامج التوصيل يف تساهم يف

تمع املعلومات وحتقيق أهداف مبواص 3 لة تسهيل تنفيذ خطوط العمل املنبثقة عن القمة العاملية 
 ؛2030 إطار مسؤولية االحتاد وفقاً لربنامج التوصيل يف التنمية املستدامة املندرجة يف

رتة السنوات عن فوتقارير مرحلية موحدة  جملس االحتادبتقدمي تقارير مرحلية سنوية موحدة إىل  4
 املفوضني؛ إىل مؤمتر املندوبني ربعاأل

ألمم ذلك، وبوجه خاص اجلمعية العامة ل برفع هذا القرار إىل علم مجيع األطراف املهتمة، مبا يف 5
لس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة من أجل التعاون  املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وا

 سبيل تنفيذه؛ يف

 3 فقرةبال يتعلق فيما الفّعالة مشاركتها يف 1سيما البلدان النامية ، الاألعضاء الدول دعم مبواصلة 6
 القرار، هذا من "يقرر"من 

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 لية.مبرحلة انتقا
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 يكلف مديري املكاتب
 اخلطة يف املبني النحو على قطاع كل  أعمال ونتائج أهداف حتقيق حنو احملرز التقدم عن تقرير بتقدمي

 للمسامهة) 2018ديب،  يف املراَجع( 71 بالقرار 1 امللحق يف 2020-2023 للفرتة لالحتاد االسرتاتيجية
 ،2030 يف التوصيل برنامج يف

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت
مقاصد  حتقيق حنو احملرز دمالتق قياس تتيح اليت اإلحصائية والبيانات املؤشرات ونشر وتوفري مجع بتنسيق

 من خالل احملرز لتقدما عن تقرير وبتقدمي الشأن ذا مقارن حتليل اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد وتوفري
 املعلومات، جمتمع قياس بشأن السنوي التقرير

 جملس االحتاديكلف 
 ؛2030 باستعراض التقدم احملرز سنوياً حنو إجناز برنامج التوصيل يف 1
املقبل للمندوبني إىل املؤمتر  2030 بتقدمي تقييم للتقدم احملرز حنو حتقيق برنامج التوصيل يف 2

 املفوضني،
 يدعو الدول األعضاء

املبادرات الوطنية  ، واملسامهة يف2030 تنفيذ برنامج التوصيل يف املشاركة بفعالية يف إىل 1
 واإلقليمية والدولية؛

رنامج التوصيل سبيل حتقيق ب دعوة مجيع أصحاب املصلحة اآلخرين إىل املسامهة والعمل معاً يف إىل 2
 ؛2030 يف
برنامج التوصيل  حتقيق توفري البيانات واإلحصاءات، حسب االقتضاء، لرصد التقدم احملرز يف إىل 3
 ؛2030 يف
، واملسامهة 2030 حتقيق برنامج التوصيل يف رفع تقرير عن التقدم احملرز على الصعيد الوطين يف إىل 4
برنامج  تساهم يف الوطنية واإلقليمية اليتستجمع وتنشر املعلومات حول املبادرات  قاعدة البيانات اليت يف

 ؛2030 التوصيل يف
ة املستدامة يف خطة التنمي رئيسياً  عنصراً  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تكون أن ضمان إىل 5

 املستدامة؛ التنمية أهداف لتحقيق األمهية بالغة كأداة االستفادة منها خالل من ،2030 لعام
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 2020-2023 للفرتة لالحتاد االسرتاتيجية اخلطة يف املبني النحو على االحتاد أعمال يف املسامهة إىل 6
 ،2030 يف التوصيل برنامج حتقيق يف يسهم مبا) 2018ديب،  يف املراَجع( 71 بالقرار 1 امللحق يف الواردة

 يدعو أعضاء القطاعات واملنتسبني واهليئات األكادميية
 ،2030 تنفيذ برنامج التوصيل يف يفإىل االضطالع بدور فّعال 

 يدعو مجيع أصحاب املصلحة
م التقنية يف م وخرب م ومؤهال م وخربا  .2030 نامج التوصيل يفالتنفيذ الناجح لرب  إىل املسامهة مببادرا
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 )2018ديب،  املراَجع يف( 201القرار 

 تتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاال تهيئة بيئة مؤاتية لنشر واستعمال

 )،2018الدويل لالتصاالت (ديب،  لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 
 إذ يذكِّر

جوة بشأن سد الف) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، 2017(املراَجع يف بوينس آيرس،  37بالقرار  أ ) 
 ؛سيما دور تطبيقات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت بشأن هذه املسألة الرقمية، وال

بشأن نشر شبكات اجليل التايل ، هلذا املؤمتر )2018ديب،  يفاملراَجع ( 137بالقرار  ب)
 ؛1النامية البلدان يف

التصاالت/تكنولوجيا املعلومات ابشأن ، هلذا املؤمتر )2018ديب،  يفاملراَجع ( 139بالقرار  ج)
 واالتصاالت من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء جمتمع معلومات شامل للجميع؛

تنفيذ  الدويل لالتصاالت يف االحتاددور بشأن ، هلذا املؤمتر )2018ديب،  يفاملراَجع ( 140بالقرار  د )
تمع  ؛املعلومات نواتج القمة العاملية 

تمع املعلومات، بشأن  7ط العمل جيمخب ه ) تطبيقات تكنولوجيا املعلومات للقمة العاملية 
 يلي بتسمية "التطبيقات اإللكرتونية") وهي حتديداً: واالتصاالت (املشار إليها فيما

 احلكومة اإللكرتونية 
 األعمال التجارية اإللكرتونية 
 التعّلم اإللكرتوين 
 الصحة اإللكرتونية 
 وينالتوظيف اإللكرت  
 البيئة اإللكرتونية 

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 الزراعة اإللكرتونية 
 ؛العلم اإللكرتوين 

تمع املعلومات، من خطة عمل 14بالفقرة  و ) تطبيقات  اليت تشري إىل أن جنيف للقمة العاملية 
 امة واألعمالجماالت اإلدارة الع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكنها أن تدعم التنمية املستدامة يف

يجيات إطار االسرتات التجارية والتعليم والتدريب والصحة والعمالة والبيئة والزراعة والعلم يف
 الوطنية، اإللكرتونية

 كذلك  وإذ يذكِّر
استخدام االتصاالت/تكنولوجيا بشأن ، هلذا املؤمتر )2018ديب،  يفاملراَجع ( 136بالقرار  أ ) 

واإلدارة اخلاصة حباالت الطوارئ والكوارث وذلك من أجل عمليات الرصد  املعلومات واالتصاالت يف
 ؛واإلغاثة اإلنذار املبكر والوقاية والتخفيف من آثارها

دور ، بشأن ملؤمتر املندوبني املفوضني )2014، بوسانيف املراَجع ( 182بالقرار  ب)
 ؛ئةبيال يتعلق بتغري املناخ ومحاية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما

تطبيقات ، بشأن ملؤمتر املندوبني املفوضني )2014، بوسانيف املراَجع ( 183بالقرار  ج)
 ،االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل الصحة اإللكرتونية

 وإذ يالحظ
يرمي إىل تعزيز بيئة مؤاتية تساعد على تنمية  2020-2023اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة أن  أ ) 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعزيز تطوير شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 املناسبة؛ التطبيقات واخلدمات وكذلك

لثقافة االدويل لالتصاالت أنشأ، باالشرتاك مع منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم و  االحتادأن  ب)
إطار جهودمها الرامية إىل تعزيز  يف 2010 يف (اليونسكو)، جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية

ا توسيع النطاق العريض وإعطاء وزن أكرب الستعمال تطبيقات تكنولوجيا  األنشطة اليت يُقصد 
 املعلومات واالتصاالت؛

تمع املعلومات فيما يتع اضطلع بدور رئيسي يف االحتادأن  ج) لق تنفيذ نواتج القمة العاملية 
تصاالت وبدور املنسق/امليسر بشأن البنية التحتية للمعلومات واالبالشبكات والتطبيقات اإللكرتونية، 

تصاالت الالتنفيذ الفّعال لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات وا ) ودور امليسر املشارك يف2(خط العمل جيم
  ،)7(خط العمل جيم
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 وإذ يعرتف
بأن استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن حيّسن القدرة التنافسية  أ ) 

 مجيع جوانب حياتنا اليومية؛ واإلنتاجية فضًال عن زيادة الكفاءة وحتقيق فوائد يف

ل إدخال خمتلف تطبيقات بأن فوائد نشر شبكات االتصاالت ستتحقق بالكامل من خال ب)
 وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا على حنو فّعال؛

 التعاون بني خمتلف األطراف الفاعلة املعنية ضروري على مستويات خمتلفة لتيسري نشر شبكات بأن ج)
 تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ االتصاالت والتوسع يف

ني الناس من احلصول على تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومن بأنه بغية متك د )
ج يتالءم مع االحتياجات احمللية،  استعماهلا، من املهم وضع 

 جملس االحتاديقرر أن يكلف 
 أدناه؛ "يكلف األمني العام" من 5 الفقرة تقرير األمني العام املشار إليه يف بالنظر يف 1

 والوسائل الكفيلة بزيادة استكشاف هذا املوضوع، حسب االقتضاء،السبل  بالنظر يف 2

 يكلف األمني العام
اليت  (SDG) حتقيق أهداف التنمية املستدامة مبواصلة رصد التقدم احملرز واإلجنازات احملققة يف 1

تمع املعلومات وجلنة النطاق ا ا القمة العاملية  ا األمم املتحدة واألهداف اليت حدد  عريض؛لحدد

دوراً  االحتادحبيث يؤدي  2030خبطة التنمية املستدامة لعام املناقشات املتصلة  باملشاركة بفعالية يف 2
 متكني استعمال أكرب للتطبيقات اإللكرتونية؛ حمورياً يف

علومات قطاعات تكنولوجيا امل املشاورات مع مجيع املنظمات واملؤسسات ذات الصلة يفمبواصلة  3
ع جمال تعزيز التوس فضًال عن قطاعات أخرى من أجل استكشاف سبل التعاون يفواالتصاالت 

االت؛ خمتلف واالستعمال الفّعال للتطبيقات اإللكرتونية يف  ا

ذا القرار ضمن والية  بالعمل على إحراز تقدم يف 4  ؛االحتادمجيع األنشطة املتصلة 

ذا القرار، يف بشأن التقدم احملرز جملس االحتادبرفع تقرير إىل  5  األنشطة املتصلة 
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 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

توافر يعربِّ عن الذي  (IDI) مبواصلة تطوير الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 1
صاالت سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتواستعمال تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و 

 عية واالقتصاديةاالجتما اآلثارالقدرة على حتمل التكاليف، وكالمها يساهم يف تقييم  تعربِّ عناليت 
 ؛لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

التنمية أن شبإذكاء الوعي بشأن دور تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وفوائدها ب 2
والتطبيقات األخرى اليت  (IoT) األشياء بتطبيقات إنرتنتلق سيما فيما يتع االجتماعية واالقتصادية، وال

تمعات احمللية؛  متّكن املدن الذكية وا

بالعمل مع مدير مكتب االتصاالت الراديوية، ومدير مكتب تقييس االتصاالت، حسب  3
تحتية للتشجيع التعاون مع منظمات أخرى ذات صلة لوضع أفضل املمارسات املتعلقة بالبنية ا االقتضاء،

 اإللكرتونية، للشبكات، اليت تتيح استعمال جمموعة واسعة من التطبيقات

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبني واهليئات األكادميية

عامة واألعمال جماالت اإلدارة ال تعزيز إدخال التطبيقات اإللكرتونية لدعم التنمية املستدامة يفإىل  1
والتدريب والصحة والعمالة والبيئة والزراعة والصناعة التحويلية والعلم وجماالت أخرى، التجارية والتعليم 

 الوطنية؛ إطار االسرتاتيجيات اإللكرتونية يف

 كيف ميكن أن تدعم األطر املؤسسية استعمال التطبيقات اإللكرتونية؛ إىل النظر يف 2

ا؛ تطبيقات اإللكرتونية داخلإىل تعزيز التدابري السياسية اليت تشجع على اعتماد ال 3  بلدا

إىل استكشاف تدابري لزيادة التعاون والتنسيق مع الدول األعضاء األخرى وأعضاء القطاعات  4
اآلخرين والكيانات املختلفة كاملنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية ومعاهد التنمية واهليئات األكادميية 

طبيقات يتعلق بت الصلة لتعزيز أدوارها وأنشطتها فيما ودوائر الصناعة وغريها من املنظمات ذات
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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 )2018(املراَجع يف ديب،  203 قرارال

 التوصيلية بشبكات النطاق العريض

 )،2018إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب، 

 اعتباره إذ يضع يف

 مةاملستدا التنمية خطة: عاملنا حتويلبشأن " (UNGA) املتحدة ألممل العامة لجمعيةل 70/1 القرار ) أ 
 ؛"2030 لعام

 املستوى الرفيع لالجتماع اخلتامية الوثيقةبشأن  املتحدة ألممل العامة لجمعيةل 70/125 القرار )ب
 ؛املعلومات تمع العاملية القمة نتائج لتنفيذ العام االستعراض بشأن العامة للجمعية

لتابعة لألمم ا جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقميةنتائج العمل املكثف الذي اضطلعت به  ج)
لنفاذ إليها تعزيز وإتاحة بنية حتتية للنطاق العريض ميكن ا أن بأمور منهااملتحدة اليت تعرتف تقاريرها 

بأسعار ميسورة، مع السياسات واالسرتاتيجيات املناسبة، يشكل منربًا متكينيًا أساسيًا يعزز االبتكار 
 املعلومات؛ ويدفع بناء اقتصادات وطنية وعاملية وجمتمع

اللذين يعتربان  2020-2023واخلطة االسرتاتيجية هلذا املؤمتر ) 2018ع يف ديب، (املراجَ  71القرار  د )
 الحتاد؛الغايات االسرتاتيجية لمن سد الفجوة الرقمية وتوفري النفاذ إىل النطاق العريض للجميع 

) للمنتدى العاملي اخلامس لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا االتصاالت 2013(جنيف،  2 الرأي ) ه
 متكينية من أجل منو وتطوير أكرب لتوصيلية النطاق العريض"؛ بعنوان "تعزيز بيئة (ICT) واملعلومات

تكنولوجيا "وهو ) 2017بوينس آيرس، ( (WTDC) االتصاالت لتنمية للمؤمتر العاملي العام املوضوع ) و
 ؛"(ICT④SDG)املستدامة  حتقيق أهداف التنمية أجل املعلومات واالتصاالت من
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ولوجيا تكن، بشأن لمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالتل) 2017بوينس آيرس، (املراَجع يف  77القرار  ) ز
وتطبيقات النطاق العريض من أجل حتقيق منو وتطوير أكرب خلدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

بقطاع تنمية  1املنوطة بلجنة الدراسات  1/1 واالتصاالت وللتوصيلية عريضة النطاق، واملسألة
 ؛1لناميةا البلدان النطاق العريض يفنشر بشأن اسرتاتيجيات وسياسات باالحتاد االتصاالت 

 ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن مشاركة2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 9القرار  )ح
لمؤمتر ل )2010حيدر آباد،  (املراَجع يف 10الطيف؛ والقرار  إدارة يف النامية، البلدان سيما ال البلدان،

بوينس  (املراَجع يف 43، بشأن الدعم املايل لربامج اإلدارة الوطنية للطيف والقرار العاملي لتنمية االتصاالت
 املتنقلة تنفيذ أنظمة االتصاالت يف ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن املساعدة2017آيرس، 
 ،جلمعية االتصاالت الراديوية) 2015ف، (جني ITU-R 69القرار و وشبكات املستقبل،  (IMT) الدولية
 ؛تطوير االتصاالت العمومية الدولية الساتلية ونشرها يف البلدان الناميةبشأن 

"حتقيق زيادة كبرية يف فرص احلصول  بشأن C.9 املقصد وخاصةً  2030م اخطة التنمية املستدامة لع )ط
ور إىل شبكة الشامل وامليسالوصول على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والسعي إىل توفري فرص 

 ؛"2020 اإلنرتنت يف أقل البلدان منواً حبلول عام

ا املعلومات تكنولوجي/"البنية التحتية لالتصاالتبعنوان من خطة عمل بوينس آيرس  2اهلدف  )ي
لة بشأن مجع ؛ واألنشطة ذات الص"البنية التحتية واخلدمات تنميةواالتصاالت احلديثة واآلمنة: تعزيز 

والكبالت  عريضال لنطاقلونشر املعلومات والتحليالت املتعلقة بالوضع احلايل للشبكات األساسية 
ب ازدواج اجلهود واملوارد ونشر ، وجتناتالبحرية، من أجل مساعدة األعضاء يف ختطيط الشبك

 ،املعلومات

 

 

 

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 لة انتقالية.مبرح
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 يالحظ وإذ

تمعات والناس األسر متكني إىل تفضي العريض النطاق توصيلية أن ) أ  تؤدي دوراً واألعمال، و  وا
 أساسياً للتنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية للمجتمع ككل؛

قمية تسهيل توفري جمموعة أوسع من اخلدمات والتطبيقات الر أمهية توصيلية النطاق العريض يف  ب)
وتشجيع االستثمار وإتاحة النفاذ إىل اإلنرتنت بأسعار ميسورة للمستخدمني احلاليني واجلدد على حد 

تمعات اليت ال  مة؛تقدم فيها خدمات كافية أو تنعدم فيها اخلدمات وسد الفجوة الرقمية القائ سواء يف ا

أثناء احلوادث  توفري معلومات حيوية توصيلية النطاق العريض ميكن أن تؤدي دوراً كبرياً يفأن  ج)
 بالكوارث؛ الطارئة وجهود اإلغاثة املرتبطة

أن خطط وسياسات و  أمر أساسي للتنمية االجتماعية والثقافية والبيئيةأن توصيلية النطاق العريض  د )
 ؛نشرهاواسرتاتيجيات النطاق العريض مهمة لدعم 

أن مبادرات النطاق العريض ال تسعى إىل سد الفجوة الرقمية فحسب، ولكنها تسعى أيضًا إىل  ) ه
 املناطق الريفية، النطاق العريض يف تطويرتعزيز 

 يعرتف وإذ

مثة تكنولوجيات عديدة ومتنوعة، مبا فيها التكنولوجيات األرضية الثابتة منها واملتنقلة،  بأن ) أ 
ية الساتلية الثابتة منها واملتنقلة، متّكن وتدعم، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، التوصيل والتكنولوجيات

 بشبكات النطاق العريض؛

بأن الطيف أساسي لتوفري توصيلية النطاق العريض الالسلكي بصورة مباشرة للمستعملني من  ب)
 خالل وسائل ساتلية وأرضية، وللتكنولوجيات التمكينية األساسية؛

تمعات، كما ورد يف ن للنطاق العريض دورًا حيويًا يفبأ ج) الرسالة  حتويل االقتصادات وا
 )؛2014 املفتوحة املوجهة من جلنة النطاق العريض إىل مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد (بوسان،
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اليت تغطي ية تشجع االبتكار واالستثمار، وكذلك املبادرات احملل ،بيئة تنظيمية وسياساتيةيئة بأن  ) د
 ،اليت تنعدم و/أو تشح فيها اخلدمات، ميكن أن تسهم يف زيادة توصيلية النطاق العريضاملناطق 

 يقرر

 العمل على إتاحة النفاذ إىل النطاق العريض للجميع (األمر الذي سيساهم يف سد الفجوة الرقمية)،

 ب تنمية االتصاالتمدير مكت يكلف

نشطة أالعمل عن كثب مع مديري مكتب االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت فيما خيص مبواصلة 
ا  ا أن متكِّن البلدان من إعداد وتنفيذ اسرتاتيجيا طنية لتيسري نشر و البناء القدرات اليت من شأ

ود الالسلكية، مع مراعاة القيذلك شبكات النطاق العريض  العريض، مبا يفشبكات النطاق 
 االحتاد، مليزانية احلالية

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية ومدير مكتب تقييس االتصاالت

 األسرو  للناس والتطبيقات اخلدمات بتوفري املعنيني بالعمل بالتعاون مع أعضاء القطاعات
تمعية والوظائف واألعمال ذلك  ا يفشبكات النطاق العريض، مب إىل مواصلة حتسني احلاجة لتلبية ا

شبكات النطاق العريض الالسلكية، وتبادل املعلومات واخلربات والتجارب ذات الصلة مبكتب تنمية 
 االتصاالت،

 يدعو الدول األعضاء

إىل مواصلة تعزيز الفوائد االجتماعية واالقتصادية الشاملة للتوصيلية بشبكات النطاق العريض  1
ا وإىل   ا؛ االعرتافوخدما

إىل دعم تطوير شبكات النطاق العريض الالسلكية ونشرها الفّعال من حيث التكلفة كجزء من  2
ا الوطنية اخلاصة بالنطاق العريض؛ ا وسياسا  اسرتاتيجيا

 ؛إىل النطاق العريض ميسورةبأسعار االنتشار الواسع  النفاذتشجيع إىل  3
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نفاذ إىل النطاق العريض الساتلية واألرضية، مبا يف ذلك متكني الإىل تيسري التوصيلية بشبكات  4
وتطبيقاته،  الطيف، حسب االقتضاء، باعتباره عنصراً هاماً لتمكني النفاذ إىل خدمات النطاق العريض

 ؛اليت تنعدم وتشح فيها اخلدماتمبا يف ذلك للمناطق البعيدة و 

ذلك  ا يفية التحتية للنطاق العريض ونشرها، مبالبن إقامةيئة بيئة لتحسني و/أو متكني إىل  5
 ؛استعراض وحتديث إطارها التنظيمي والسياسايت، حسب االقتضاء

اق اليت تنهض جبودة شبكات النطوتبادل أفضل املمارسات ىل املسامهة يف دراسات االحتاد إ 6
وتشح  تنعدمخاصًة للمناطق اليت القدرة على حتمل تكاليفها وتطويرها ونشرها، بالعريض و 

 .اخلدمات فيها
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 )2018(ديب،  204القرار 

 استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت
 لسّد فجوة الشمول المالي

 )،2018إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب، 

 إذ يذكِّر

أن االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بالذي يعرتف الصادر عن جملس االحتاد  1353 بالقرار أ ) 
لتحقيق التنمية املستدامة،  1هي عناصر أساسية للبلدان املتقدمة والبلدان النامية (ICT) واالتصاالت

ن يضطلع األنشطة اجلديدة اليت ينبغي أ ويكلف األمني العام، بالتعاون مع مديري املكاتب، بتحديد
ولوجيا خالل االتصاالت وتكن ا االحتاد لدعم البلدان النامية يف حتقيق التنمية املستدامة من

 ؛املعلومات واالتصاالت

 ادتعميم مبدأ املساواة بني اجلنسني يف االحتبشأن هلذا املؤمتر، ) 2018(املراَجع يف ديب،  70قرار بال ب)
 ،صاالتتكنولوجيا املعلومات واالتاالتصاالت/من خالل  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةوترويج 

 وإذ يدرك

الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، بشأن حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة  70/1 القرار أ ) 
ماهلا، هوض مبا مل يكتمل من أع، الذي ينطلق من األهداف اإلمنائية لأللفية ويسعى إىل الن2030 لعام

ها وترمي إىل تعزيز صميم اخلطة الطموحة اليت تضع القضاء على الفقر يف ويشدد على أمهية تنفيذ هذه
 األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة؛

 

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 وتنفيذ سياسات ترمي إىل زيادة الشمول املايل باعتمادأن هذه اخلطة اجلديدة تتضمن التعهد  ب)
 عدة أهداف مرتبطة بأهداف التنمية املستدامة ووسائل تنفيذها؛ وإدماجه بالتايل يف

) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن تعزيز استخدام 2016(احلمامات،  89قرار ال ج)
 ايل؛تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لسّد فجوة الشمول امل

 علىتطلب تعاونًا تو  احلصول على اخلدمات املالية هي من الشواغل العاملية مسألةأن  ) د
 ،العاملي الصعيد

 وإذ يضع يف اعتباره

ما يصل اً عاملي أن الشمول املايل من العوامل األساسية للحد من الفقر وتعزيز الرخاء، ويوجد ) أ 
يف املائة  50 اخلدمات املالية الرمسية وأكثر من احلصول علىاحملرومني من  إىل ملياري شخص من

 املصرفية؛ اخلدمات يستفيدون من أفقر األسر ال من البالغني يف

يزال  الصادرة عن البنك الدويل، ال 2017 أنه طبقًا لقاعدة بيانات الشمول املايل يف العامل لعام ب)
للمعامالت املالية وغري مشمولني  مليار نسمة من البالغني يفتقرون إىل حساب 1,7 يقدر بنحو ما

وأنه ميكن من خالل تعزيز الشمول املايل حتسني مقاومة الصدمات االقتصادية  ؛بالنظام املايل الرمسي
وزيادة إنتاجية األعمال التجارية وتسهيل متكني النساء واملساعدة على القضاء على الفقر املدقع وزيادة 

م هواتف أن ثلثي احملرومني من اخلدمات املصرفية لديه تشري إىل وأن التقديرات ؛متتع اجلميع بالرخاء
 ميكن االستفادة منه يف النفاذ إىل املنتجات واخلدمات املالية؛ متنقلة وهو ما

املائة  يف 9أنه طبقاً للتقرير نفسه، ال تزال النساء الاليت لديهن حسابات مصرفية أقل من الرجال مبقدار  ج)
 النامية؛االقتصادات  يف

تعاون وتبادل أفضل املمارسات بني اهليئات التنظيمية لقطاع االتصاالت وقطاع اخلدمات ضرورة ال ) د
املالية ومع وزارتيهما وأصحاب املصلحة اآلخرين عدة أطراف نظراً إىل أن اخلدمات املالية الرقمية تشمل 

 األطراف؛ جماالت تقع ضمن اختصاص مجيع
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/تكنولوجيا االتاالتصأهداف االحتاد تشمل تعزيز التعاون بني األعضاء حتقيقاً النسجام تنمية  أن ه )
 كنة؛تكلفة مم تقدمي اخلدمات بأقلأفضل املمارسات ولتمكني وتبادل  املعلومات واالتصاالت

 ،فجوة الشمول املايل هو إحدى الطرق لسد، تكنولوجيات املعلومات واالتصاالتاستخدام أن  و )

 اعتباره كذلك وإذ يضع يف

املعين باخلدمات املالية الرقمية  (ITU-T) تقارير الفريق املتخصص التابع لقطاع تقييس االتصاالت ) أ 
(FG DFS)  الفريق االستشاري لتقييس االتصاالتاملقدمة إىل (TSAG) ؛2017 يف 

تنمية قطاع و  االتصاالت تقييس طاعالدراسات والعمل اجلاري يف جلان دراسات ق ب)
 الرقمية؛ ذات الصلة بشأن اخلدمات املالية (ITU-D) االتصاالت

لقطاع تقييس االتصاالت بشأن مسرد مصطلحات اخلدمات  3الدراسات  التقرير التقين للجنة ج)
 ؛(2018)املالية الرقمية 

البنك الدويل، ، وهي مبادرة تعاونية بني جمموعة (FIGI) املبادرة العاملية للشمول املايلأنشطة  ) د
، واالحتاد الدويل (CPMI) وجلنة املدفوعات والبىن التحتية للسوق ،Bill and Melinda Gates ومؤسسة

 واخلاص؛ مشاركة واسعة من شركاء من القطاعني العام معلالتصاالت، 

العملة  مبا يف ذلك ،لقطاع تقييس االتصاالت املعين بالعملة الرقميةالتابع لفريق املتخصص اأعمال  ) ه
الذي أنشأه الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت يف اجتماعه الذي ُعقد  (FG-DFC) الرقمية الرمسية

، والذي تركز واليته على دراسة التأثري االقتصادي والنظام اإليكولوجي واملقتضيات 2017يف جنيف عام 
 ،التنظيمية للعملة الرمسية الرقمية

 وإذ يالحظ

مالت معااحلصول على حسابات أن جمموعة البنك الدويل تعهدت بتمكني مليار شخص من  ) أ 
 مالية من خالل تدابري حمددة لتحقيق هذا اهلدف؛
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أن هذا اهلدف و الذي حدده البنك الدويل  2020هدف حتقيق النفاذ املايل الشامل حبلول عام  ب)
لكرتوين أو جهاز إ معامالت مالية ىل حسابالنفاذ إسيتحقق على الصعيد العاملي من خالل توفري 

م املالاملدفوعات  وتلقي األموال وإرسال حلفظ  ية؛بوصفه اللبنة األساسية لتمكني الناس من إدارة حيا

ة إجراء معامالت السداد اإللكرتوني ، ضمن مجلة أمور، هو عنصر هام يتيحالتشغيل البيين أن ج)
ن احلاجة للمعامالت املالية، وأوسلسة وآمنة عن طريق حساب  بطريقة سهلة وميسورة التكلفة وسريعة

التحتية  والبىندفوعات املعنية بامل اللجنةإىل التشغيل البيين هي أيضًا إحدى النتائج اليت توصلت إليها 
، الدويل لبنكموعة االتابع  (PAFI) الشمول املايل فريق املهام املعين جبوانب الدفع يف - (CPMI) للسوق

أنظمة وخدمات الدفع القائمة من أجل زيادة الشمول املايل، مع  الذي حّدد التحسينات الالزمة يف
 ؛عداد األولويات اإلقرار بأن تنفيذ املعايري القائمة وأفضل املمارسات ينبغي أن يندرج يف

 ؛البلدان النامية املتنقلة يف املالية اخلدمات باستخدام االهتمام زيادة ) د

الرقمية  العديد من البلدان، فإن اخلدمات املالية يف تنقلةامل املالية أنه على الرغم من جناح اخلدمات ) ه
 كثري من االقتصادات الناشئة، ولذلك تدعو مل حتَظ بنفس القدر من النجاح وحجم االستعمال يف

 ت املالية الرقمية؛احلاجة إىل مواصلة وتسريع اجلهود لنشر املعايري واألنظمة الداعمة للخدما

سيما لألشخاص من األسر ذات  أمهية القدرة على حتمل تكاليف اخلدمات املالية الرقمية وال ) و
 ،الدخل املنخفض من أجل حتقيق الشمول املايل

 قرري

 مواصلة دراسة موضوع اخلدمات املالية الرقمية من أجل زيادة الشمول املايل يف البلدان النامية؛ 1

التعاون واحلوار بني اهليئات التنظيمية لالتصاالت وسلطات اخلدمات املالية من أجل تشجيع  2
 التوجيهية؛ إعداد وتنفيذ املعايري واملبادئ

 ملايل،االقتضاء لدفع عجلة الشمول ا حسبتشجيع استخدام أدوات وتكنولوجيات رقمية مبتكرة  3
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 يكلف جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة

مبواصلة دراسة القضايا االقتصادية والسياساتية ووضع املعايري والتوصيات واملبادئ التوجيهية  1
 االقتضاء؛ جمال اخلدمات املالية الرقمية، حسب يف

وحتديد ودة اخلدمة وج نياملستهلك ومحايةاملدفوعات  ورقمنةالتشغيل البيين مبواصلة دراسة جماالت  2
ملبادئ حيثما تتطلب مثل هذه الدراسات واملعايري واوالوكالء وأمن الشبكات،  ،للبيانات ةالنقدي القيمة

 ؛مؤسسات ُأخرى وتكون متعلقة بوالية االحتاد التوجيهية، التعاون مع اجلهود اجلارية يف

مبواصلة اجلهود يف جمال التعاون بني هيئات تنظيم االتصاالت واهليئات التنظيمية املالية واملصارف  3
 ؛املركزية

واملؤسسات اليت  (SDO)املنظمات األخرى ذات الصلة املعنية بوضع املعايري  مع والتعاون التنسيقب 4
تضطلع مبسؤولية رئيسية عن وضع معايري اخلدمات املالية وتنفيذها وبناء القدرات، ومع األفرقة األخرى 

 ،االحتاد ذات الصلة يف

 لةيكلف جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت ذات الص

 مبواصلة إجراء الدراسات ومجع ونشر أفضل املمارسات املتعلقة بالشمول املايل الرقمي،

 االتصاالت وتنمية االتصاالت ف مديري مكتيب تقييسيكل

 هذا القرار؛اليت يشملها سائل املبالتعاون عن كثب وتقدمي املعلومات والدعم بشأن  1

 مع ،الرقمي املايل الشمول خدمات بشأناملمارسات أفضل و والدراسات  تقاريرال إعداد دعمب 2
والنواتج ذات الصلة للمؤسسات واملنظمات األخرى املعنية بوضع  الصلة ذات الدراسات مراعاة

 ؛ضمن والية االحتاداملعايري، 
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حلوار ابدعم املنصات ذات الصلة، أو التوصيل باملنصات القائمة حيثما أمكن، للتعّلم من األقران و  3
ية من قطاعي التنظيم اخلدمات املالية الرقمية بني البلدان واملناطق، واهليئات وتبادل اخلربات يف

 واإلقليمية؛ االتصاالت واخلدمات املالية وخرباء الصناعة واملنظمات الدولية

مبواصلة تنظيم حلقات دراسية وورش عمل ألعضاء االحتاد بالتعاون مع املؤسسات واملنظمات  4
املعنية بوضع املعايري من أجل إذكاء الوعي وحتديد االحتياجات اخلاصة للمنظمني اُألخرى 
 املتعلقة بتعزيز الشمول املايل، والتحديات

 األمني العام يكلف

واصلة التعاون والتنسيق مع الكيانات األخرى داخل األمم املتحدة ومع الكيانات املعنية اُألخرى مب 1
 املايل بشكل فّعال؛ املستقبلية للتصدي للشمولمن أجل بلورة اجلهود الدولية 

لس عند االنتهاء من أنشطة املبادرة العاملية للشمول املايل وتقدمي معلومات عن  2 برفع تقرير إىل ا
 أي خطوات مقبلة واألنشطة ذات الصلة؛

 بتقدمي تقرير مرحلي بشأن هذا القرار إىل مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل، 3

 القطاعات واملنتسبنيالدول األعضاء وأعضاء  يدعو

جلان دارسات قطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت  إىل مواصلة املسامهة بنشاط يف 1
إطار  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لتعزيز الشمول املايل، يف املسائل ذات الصلة باستخدام بشأن

 والية االحتاد؛

اخلدمات املالية وسياسات محاية  يفكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ت إدخالإىل تشجيع  2
دف زيادة الشمول املايل  ؛املستهلكني بغية حتسني استخدام اخلدمات املالية الرقمية 

 إىل مواصلة اجلهود لدعم أصحاب املصلحة املعنيني من أجل إذكاء الوعي بالشمول املايل الرقمي، 3
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 دعو الدول األعضاءي
 إىل املسامهة يف األنشطة املذكورة أعاله والقيام بدور نشط يف تنفيذ هذا القرار؛ 1

اسرتاتيجيات وطنية ملعاجلة الشمول املايل الرقمي كأمر ذي أولوية واالستفادة من  وضع وتنفيذإىل  2
 خلدمات املصرفية؛ايستفيدون من  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لتوفري اخلدمات املالية إىل الذين ال

 اجلنسني حتقيق املساواة بني إىل تسريع االستفادة من تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف 3
 القرار؛ إطار أهداف هذا يف

 إىل تشجيع املبادرات اإلقليمية اجلديدة بشأن الشمول املايل الرقمي. 4
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 )2018(ديب،  052 القرار

 دور االتحاد في تشجيع االبتكار القائم على االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات
 والمجتمع الرقمييناالقتصاد لدعم واالتصاالت 

 )،2018 إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب،

 إذ يذكِّر
متكني الشباب من خالل بشأن هلذا املؤمتر، ) 2018 ديب، ع يف(املراجَ  198 بالقرار ) أ 

 ؛(ICT) االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 التنمية خطة: عاملنا حتويل، بعنوان "(UNGA) املتحدة ألممل العامة لجمعيةل 70/1 القرارب )ب
 ؛"2030 لعام املستدامة

 املستوى رفيعال لالجتماع اخلتامية الوثيقة، خبصوص املتحدة ألممل العامة لجمعيةل 70/125 القرارب )ج
 ؛(WSIS) املعلومات تمع العاملية القمة نتائج لتنفيذ العام االستعراض بشأن العامة للجمعية

، بشأن تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار املتحدة لألمم العامة للجمعية 68/220 لقراربا ) د
 ألغراض التنمية،

 وإذ يضع يف اعتباره
تمع ميكِّن االبتكار ويعزز التنمية االقتصادية املس يفاجلاري أن التحول الرقمي  أ )  تدامة االقتصاد وا

 والشاملة للجميع؛

زيادة النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  أن دور االحتاد الدويل لالتصاالت يف ب)
تصاد تنمية االقتصاد الرقمي، وأن الفوائد اليت حيققها االق يفيساهم بتنميتها واالتصاالت والنهوض 

 االقتصاد مبجمله؛ الرقمي تساهم مسامهة كبرية يف

آيرس اللذين مت اعتمادمها يف املؤمتر العاملي لتنمية  إعالن بوينس آيرس وخطة عمل بوينس ج)
 ؛(WTDC)االتصاالت 
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، العاملي لتنمية االتصاالت ومؤمتر املندوبني املفوضنيالصلة الصادرة عن املؤمتر  القرارات ذات ) د
فيذ تنبشأن للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، ) 2017، آيرس بوينس يف املراَجع( 17 سيما القرار وال

ا  ؛املبادرات اإلقليمية املعتمدة إقليمياً على األصعدة الوطنية واإلقليمية واألقاليمية والعاملية والتعاون بشأ

تمع عاملية بشأن تطوير جمتوفري رؤى  ، يقوم بدور أساسي يفعدة جهاتأن االحتاد، من بني  ) ه
 يتعلق باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ املعلومات فيما

) 2018 ديب، (املراَجع يف 71 القرار الواردة يف 2020-2023أن اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة  ) و
الرقمي  االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دعماً للتحول املؤمتر، حتدد متكني االبتكار يفهلذا 

 ،لالحتاد االسرتاتيجيةباعتباره من الغايات للمجتمع 

 وإذ يالحظ

حتتية قادرة على الصمود، وحتفيز  إقامة بىن" 2030 من خطة التنمية املستدامة لعام 9 اهلدف ) أ 
"حتقيق زيادة كبرية  بشأن C.9 املقصد وخاصةً  "،الشامل للجميع واملستدام، وتشجيع االبتكارالتصنيع 

الشامل  لوصولافرص احلصول على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والسعي إىل توفري فرص  يف
 ؛"2020 أقل البلدان منواً حبلول عام وامليسور إىل شبكة اإلنرتنت يف

ني اإلقليمي االبتكار على املستويديناميات يم أحداث سنوية خمصصة تتناول تنظ دور االحتاد يف ب)
 والدويل،

 االعتبار يأخذ يف وإذ

 1النامية البلدان بنيالتفاوت القائم إثر معظمها  يفكانت االقتصاد الرقمي   جلبها اليت املنافع أن ) أ 
 ؛املتقدمة والبلدان

 ،رقمية فرصتوفري و  الرقمية الفجوة سدبقطعت تعهدات  املعلومات تمع العاملية القمة أن مرحليت ب)

  
_______________ 

ا اتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر  1 قتصادا
 مبرحلة انتقالية.



443 Res. 205  

 

 يقرر

يا املعلومات القائم على االتصاالت/تكنولوج االبتكار إطار واليته، إىل تعزيز يف االحتاد،يسعى أن  1
صاالت اليت املعلومات واالتلالتصاالت/تكنولوجيا التحتية  ونشر البنية تطويرمن أجل واالتصاالت 

 ؛جملهاالقتصاد مب اليت تساهم فوائده إسهاماً كبرياً يفو  الرقمي، تنمية االقتصاد يف تساهم

يئة بيئة  حدود واليته وآلياته القائمة، الدول األعضاء، بناًء على طلبها، يف أن يدعم االحتاد، يف 2
 لشركاتامؤاتية لالبتكارات القائمة على االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من جانب 

عم األنشطة دمع الشباب، رواد األعمال نة، و اضاحل راكزامل، و املشاريع املبتدئةالصغرية واملتوسطة، و 
 الصلة مع الوكاالت الدولية األخرى؛ ذات

الصلة وغريها من املنظمات  مع وكاالت األمم املتحدة األخرى ذات أن يواصل االحتاد التعاون 3
ي بناء القدرات املتعلقة باملهارات الرقمية اليت تعترب القوام األساس الدولية ملساعدة الدول األعضاء يف

 للتحول الرقمي؛

تمع املعلومات، مبا 4 احملدد  رهيتسق مع دو  أن يواصل االحتاد دعم خطوط عمل القمة العاملية 
، من خالل االستجابة للحاجة العاملية إىل تعزيز ) هلذا املؤمتر2018ديب،  (املراَجع يف 140 القرار يف

االبتكار القائم على االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي يسرع التحول الرقمي 
تمع واالقتصاد، يف  ا

 يكلف األمني العام

تحدة األخرى امل األمم االحتاد والتعاون مع وكاالت بني القطاعات يفبتنسيق األنشطة املشرتكة  1
 تنفيذ هذا القرار؛ الصلة وأصحاب املصلحة اآلخرين يف ذات

اللتني تني اخلطة املالية وميزانية فرتة السن يفاملخصصة املوارد يف حدود بضمان تنفيذ هذا القرار  2
 االحتاد؛ جملسوافق عليهما 

 ، عنداالحتاد تليكوم بشأن أحداثهلذا املؤمتر، ) 2018 ديب، (املراَجع يف 11 القرار بأن يراعي 3
 تنفيذ هذا القرار؛
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اد من أنشطة يقوم به االحت بأن يقدم سنويًا إىل جملس االحتاد تقريرًا شامًال يشرح بالتفصيل ما 4
 وإجراءات والتزامات استجابًة هلذا القرار؛

ذا القرار إىل مؤمتربإعداد وتقدمي تقرير م 5 املفوضني  دوبنياملن رحلي عن أنشطة االحتاد املتصلة 
 ،2022 عام املقبل يف

 مديري مكتب تقييس االتصاالت ومكتب االتصاالت الراديويةيكلف 

 ؛كل يف قطاعهمبراعاة هذا القرار عند القيام باألنشطة   1

 الصلة، الدراسات وأنشطة االحتاد ذاتجلان  تشجيع مشاركة الشركات الصغرية واملتوسطة يفب 2

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

ى طلبها، النامية، بناًء عل جمال بناء القدرات إىل البلدان بتقدمي املساعدة التقنية والدعم يف 1
خيص تسهيل/تعزيز أنظمتها اإليكولوجية لالبتكار القائم على االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  فيما

 واالتصاالت وتطوير البىن التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

الصلة الدولية واإلقليمية بشأن تعزيز جمموعة أدوات املهارات  بالتعاون مع املنظمات األخرى ذات 2
 ؛املهارات الرقميةلتنمية وضع اسرتاتيجيات وطنية  لدعم الدول األعضاء يفالرقمية 

 الراديوية، االتصاالت ومكتب االتصاالت التعاون الوثيق مع مديري مكتب تقييسب أن يوحد،ب 3
مجيع القطاعات، عها تضمجيع املبادئ التوجيهية والتوصيات والتقارير التقنية وأفضل املمارسات اليت 

تنمية  اليت تسهل االبتكار القائم على االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومسامهته يفو 
من أجل تضييق ملعارف االقتصاد الرقمي، وإتاحتها بفعالية للبلدان النامية لتسريع تبادل املعلومات ونقل ا

 الفجوة اإلمنائية؛

  



445 Res. 205  

 

االقتصاد ية تنمقياس اجلهود الرامية إىل  واملسامهة يفالصلة  بالتعاون مع املنظمات األخرى ذات 4
بشأن التصاالت اتنمية مكتب اليت جيريها قياسات العن طريق تبادل املعلومات املستقاة من الرقمي، 

ىل إاألسر واألفراد التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ونفاذ لبنية ا
 ،ااالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهل

 يدعو الدول األعضاء

يا املعلومات مات االتصاالت/تكنولوجإىل تعزيز توفري نفاذ واسع االنتشار وبكلفة ميسورة إىل خد 1
لالبتكار القائم على االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  اإليكولوجيةبدعم األنظمة واالتصاالت 
من خالل تشجيع املنافسة واالبتكار واالستثمار اخلاص والشراكات بني القطاعني العام واالتصاالت 

 ؛واخلاص

، االبتكار القائم على االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجلمهورتوعية وإشراك إىل ال 2
 ؛وتعزيز تنمية املهارات الرقميةمن خالل تعزيز املبادرات الوطنية مبساعدة االحتاد، 

لقة أنشطة االحتاد املتع التعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين يف إىل املشاركة بنشاط يف 3
يع املبتدئة واملشار والشركات الصغرية واملتوسطة األعمال ريادة  جهاتباالبتكار، مع تيسري مشاركة 

 الصلة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ ذاتواملراكز احلاضنة ومراكز التسريع 

وضع سياسات/اسرتاتيجيات تعزز االبتكار القائم على االتصاالت/تكنولوجيا  إىل النظر يف 4
 املعلومات واالتصاالت،

 الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبني واهليئات األكادمييةيدعو 

ا  1 ا وخربا ر ونشر ودعم تطوياالبتكار تعزيز جمال  يفإىل املسامهة عن طريق طرح جتار
 هذا القرار؛ على النحو املنصوص عليه يفاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ولوجيا الصلة باالتصاالت/تكنرواد األعمال ذات تشجيع مشاركة ب يف إطار هذا القرار، ،القيامإىل  2
نة ومراكز واملراكز احلاض، واملشاريع املبتدئةاملعلومات واالتصاالت والشركات الصغرية واملتوسطة، 

 الصلة. لالحتاد وغريه من األحداث ذات العاملي تليكوم التسريع، يف
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 )2018(ديب،  206 القرار

 (OTT) المتاحة بحّرية على اإلنترنتالخدمات 

 )،2018 ن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب،إ

 إذ يذكِّر

، الذي (WTSA) االتصاالت ) للجمعية العاملية لتقييس2016 احلمامات، املراَجع يف( 2 بالقرار ) أ 
مسؤولة عن دراسة  (ITU-T) باالحتاداالتصاالت  لقطاع تقييس 3 تكون جلنة الدراساتينص على أن 

مات اجلديدة مثل واخلد ،البنية التحتية) والتقارب (اخلدمات أو ،األثر االقتصادي والتنظيمي لإلنرتنت
اعلى خدمات االتصاالت الدو  ،(OTT) املتاحة حبرّية على اإلنرتنتاخلدمات   ؛لية وشبكا

ان ، الذي يكلف جلاالتصاالت ) للجمعية العاملية لتقييس2016 احلمامات،املراَجع يف ( 44 بالقرار ب)
إدراج مبادئ توجيهية لتنفيذ توصيات قطاع  بالنظر يفاالتصاالت  دراسات قطاع تقييس

ا أن  االتصاالت حيثما ميكن أن تساعد يف تقييس  1النامية بلدانتساعد التوفري املشورة اليت من شأ
 سياسات؛تصلة بالماعتماد هذه التوصيات، مع الرتكيز على التوصيات اليت ترتتب عليها آثار تنظيمية و  يف

النامية  التقييسية بني البلدان بشأن سد الفجوةهلذا املؤمتر، ) 2018 ديب، (املراَجع يف 123 بالقرار ج)
 املتقدمة، والبلدان

 اعتباره وإذ يضع يف

املتاحة خلدمات ا علىاآلثار االقتصادية املرتتبة احلاجة إىل مناقشة مسائل السياسة العامة وكذلك  ) أ 
يهم األشخاص مبن ف للمستهلكني،ذلك املسائل املتعلقة باملنافع  يف مبا ،حبّرية على اإلنرتنت

 واالبتكار؛واملنافسة  احملددة،االحتياجات األشخاص ذوو و  اإلعاقة ذوو

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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االتصاالت  ومشغلي املتاحة حبّرية على اإلنرتنتأن التعاون املشرتك بني مشغلي اخلدمات  ب)
تعزيز املنافع  ميكن أن يكون عنصراً يدعم مناذج أعمال مبتكرة مستدامة جمدية وأدوارها اإلجيابية يف

 االجتماعية واالقتصادية؛

بشدة التعاون شجَّع ي، حبرّية على اإلنرتنت املتاحةخلدمات عدد كبري من النظراً للطابع العاملي أنه  ج)
  القطاع املتعددين؛ وأعضاءاألعضاء  بني الدول

ها ، اليت قد يكون لبعضاملتاحة حبّرية على اإلنرتنتلخدمات لجوانب السياسات العامة  ) د
 اعتبارات دولية،

 كذلك  اعتباره وإذ يضع يف

وجيا املعلومات تكنول/توسيع نطاق االتصاالت يف رئيسياً  دوراً  انيؤديوالعام  اخلاص نين القطاعأ أ ) 
 ؛واخلدمات البىن التحتية من خالل االستثمار يف على سبيل املثال ،(ICT) واالتصاالت

 ة،قيهياكل سو ظهور إىل  ىدأ واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات /ن تطور قطاع االتصاالتأ ب)
 ،جديدة وتدفقات إيرادات استثمارواسرتاتيجيات  ،أعمال جديدةومناذج 

 وإذ يدرك

وجي يشكلون جزءاً من النظام اإليكول املتاحة حبرّية على اإلنرتنتأن مشغلي الشبكات واخلدمات  ) أ 
 ؛الدولية واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات /التصاالتل

ا؛ظيم تن أن ديباجة دستور االحتاد تعرتف اعرتافاً كامًال باحلق السيادي لكل دولة يف ب)  اتصاال

تكنولوجيا /ميدان االتصاالت يف املتاحة حبرّية على اإلنرتنتأن التطور التكنولوجي واخلدمات  ج)
 يوفر الُفرص ويطرح التحديات؛ واالتصاالتاملعلومات 

 دة،وأصبح قائماً على البيانات بصورة متزايمرتابط أن النظام اإليكولوجي العاملي لالتصاالت  ) د
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 إذ يدرك كذلكو 
ا جلنة الدراسات ) أ  وموافقة املؤمتر العاملي  (ITU-D) االتصاالت لقطاع تنمية 1 الدراسات اليت أجر

الناشئة، مبا فيها  بشأن "التكنولوجيات 3/1 مسألة الدراسةعلى  2017 االتصاالت لعام لتنمية
ات والفرص والتأثري التحدي: املتاحة حبرّية على اإلنرتنتاملتنقلة واخلدمات  السحابية واخلدمات احلوسبة

 البلدان النامية"؛ االقتصادي والسياسايت يف
العمل التابع  لفريق اخلامسة العملية التشاورية املفتوحةمسامهات أصحاب املصلحة املقدمة إىل  ب)

"اعتبارات  حول (CWG-Internet) باإلنرتنت املتعلقةللمجلس واملعين مبسائل السياسات العامة الدولية 
االجتماع التشاوري  " واملناقشات اليت دارت يفاملتاحة حبرّية على اإلنرتنتاخلدمات اسة العامة بشأن السي

 ؛2017 سبتمرب 18 املفتوح احلضوري يف
لسياسات العامة ا بقضايالفريق العمل التابع للمجلس واملعين  العاشر النهائي لالجتماع التقرير ج)

ية املتاحة حبرّ اخلدمات يتعلق ب بشأن دور االحتاد فيما )2017 سبتمرب 21( باإلنرتنت املتعلقةالدولية 
 ؛على اإلنرتنت

االتصاالت  الدراسات لقطاعي تقييس إطار جلان الدراسات واألعمال اجلارية يف ) د
لقطاع  1 االتصاالت وجلنة الدراسات لقطاع تقييس 17و 3 االتصاالت، خاصًة جلنتا الدراسات وتنمية
 االتصاالت؛ تنمية
ملتاحة حبّرية على ااالتصاالت بشأن "األثر االقتصادي للخدمات  لقطاع تقييسالتقين  التقرير ) ه

 "؛اإلنرتنت
تقنية املتصلة بالسياسات واجلوانب التنظيمية والبشأن اجلوانب االتصاالت  تنمية قطاع تقرير ) و

ذلك شبكات  يف البلدان النامية، مبا العريض يف لالنتقال من الشبكات احلالية إىل شبكات النطاق
اإلصدار السادس  ، وتنفيذ(OTT) املتاحة حبرّية على اإلنرتنتاملتنقلة، واخلدمات  التايل، واخلدمات اجليل

 ؛(IPv6) لربوتوكول اإلنرتنت
االحتاد دورًا لتسهيل مناقشة أفضل املمارسات اخلاصة بتنظيم  االتصاالت يف قطاع تنميةلأن  ) ز

 واعتمادها، االتصاالت ونشرها
 وإذ يالحظ
لى سبيل املثال ذلك ع يف مع املنظمات املعنية وأصحاب املصلحة املعنيني مباوالتآزر استمرار التعاون 

ق أهداف حتقيعمًال على  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميةاحلصر منظمة التجارة العاملية و  ال
  القرار، هذا
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 يقرر

التمكينية  وتعزيز التفاهم املشرتك واحلوار بني أصحاب املصلحة املعنيني بشأن البيئة إذكاء الوعي 1
 ضمن اختصاصات االحتاد؛ املتاحة حبرّية على اإلنرتنتلخدمات لاإليكولوجي  والنظام

 د)اة الفقرة ، مع مراعاملتاحة حبرّية على اإلنرتنتخلدمات امواصلة تعزيز الدراسات بشأن جوانب  2
 ، متاشياً مع والية االحتاد؛"وإذ يدرك كذلك"من  د) والفقرةاعتباره"  "وإذ يضع يفمن 

تعزيز برامج بناء القدرات بني أعضاء االحتاد من أجل تبادل املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات  3
 ،لناميةالبلدان ا وخاصًة يف املتاحة حبرّية على اإلنرتنتاخلدمات بشأن والتوجيهات التقنية 

 يكلف األمني العام

مبواصلة التعاون والتعاضد مع املنظمات املعنية وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني الستكشاف  1
 ؛حتقيق أهداف هذا القرارعمًال على فرص التعاون بني أعضاء االحتاد وأعضاء املنظمات األخرى 

جل تبادل أبتعزيز فرص التعاون بني أصحاب املصلحة املعنيني بشأن برامج بناء القدرات من  2
 ية على اإلنرتنتاملتاحة حبرّ اخلدمات بشأن املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات والتوجيهات التقنية 

 النامية؛ البلدان وخاصًة يف

لس عن األنشطة املضطلع  بتقدمي تقرير 3  ا مبوجب هذا القرار،سنوي إىل ا

 يكلف األمني العام، بالتشاور والتعاون مع مديري املكاتب الثالثة

لحة املعنيني من أصحاب املص املعنية داخل االحتاد ومع غريها بتعزيز التعاون واحلوار بني األفرقة 1
 ؛املتاحة حبرّية على اإلنرتنتاخلدمات ذات الصلة بنشطة األبشأن 

لحة املعنيني من أصحاب املص اواحلوار بني األفرقة املعنية داخل االحتاد ومع غريهبتعزيز التعاون  2
 نرتنت،اإل بشأن االنتقال من نظام إيكولوجي تقليدي إىل نظام إيكولوجي قائم على بروتوكول
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 يكلف مديري املكاتب

ائل اليت ملسمن أجل تقدمي معلومات عن ا األفرقة االستشارية للقطاعاتبالتعاون الوثيق مع  1
 ؛يشملها هذا القرار

ات االحتاد بشأن اجلوانب املختلفة للخدم الصلة يف جلان الدراسات ذات بتعزيز الدراسات يف 2
 ، وجوانب السياسات العامة، اليت قد يكون هلا اعتبارات دولية؛املتاحة حبرّية على اإلنرتنت

لنتائج اأن تطبق، حسب االقتضاء، طلبها، على على  االحتاد، بناءً  األعضاء يف مبساعدة الدول 3
 ،املتاحة حبرّية على اإلنرتنتالدراسات واملتعلقة باخلدمات  جلانألعمال الصلة  ذات

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

 ؛تنفيذ هذا القرار األنشطة املذكورة أعاله واملشاركة بفعالية يف إىل املسامهة يف 1

ذا القرار، مع م مبوجب هاملعرتف واحلوار بني أصحاب املصلحة املعنيني إىل تشجيع التعاون  2
 .يضع يف اعتباره" "وإذ من ب) مراعاة الفقرة
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 )2018(ديب،  207 القرار

 واالتصاالتاكتشافات تكنولوجيا المعلومات االتحاد:  جريدة

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يذكِّر

) ملؤمتر املندوبني املفوضني أنشأ فئة جديدة ملشاركة اهليئات 2014(املراَجع يف بوسان،  169بأن القرار 
 األكادميية يف أعمال االحتاد،

 وإذ يضع يف اعتباره

كنولوجيا ت/االتصاالتيف جمال تطوير البحث و الدورًا هامًا يف  تؤدياألكادميية اهليئات أن  أ ) 
 ؛(ICT) املعلومات واالتصاالت

سيما  وال على أعمال االحتاد، بالفائدةاألكادميية تعود  للهيئاتأن املسامهات الفكرية والعلمية  ب)
 ؛األفرقة املتخصصةوكذلك  لالحتادأنشطة جلان الدراسات التابعة 

 تمعاتاه يف وأنشطت ومكانته يف إبراز صورة االحتاد كبرياً   األكادميية تسهم إسهاماً اهليئات أن  ج)
 ،الدولية ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وبني الشباب البحثية

 وإذ يالحظ

اهليئات احلوار بني  أدى إىل زيادة، 2008سنويًا منذ عام  يُعقدالذي  كاليدوسكوبأن حدث   أ ) 
ية املعلومات واالتصاالت، وحدد، من خالل ورقات أصل تكنولوجياجمال  يفخرباء التقييس و األكادميية 

 ؛وماتدولية للمساعدة يف تطوير جمتمع املعل معايري، جماالت حتتاج إىل اخلرباءخضعت الستعراض 

ج لالحتاد ليكوم العامليتأثناء  2017رمسياً يف سبتمرب  أُطلقتاالحتاد  جريدةأن  ب) دف إظهار   ،
بني تقارب الويستكشف  لالحتادمتعدد التخصصات يعكس جمال االهتمام الشامل 

، تقييمية مقاالتتتضمن هي و خرى، األتخصصات والتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت /االتصاالت
 ،ودراسات حالة املمارساتأفضل  إرشادية لتنفيذمواد و 
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 يقرر
خلرباء اواخلاضعة الستعراض  الرقمية املتخصصةاالحتاد األكادميية  جريدةمواصلة تطوير  دعم 1

 ؛واملتاحة يف املوقع اإللكرتوين
لوجيا املعلومات تكنو /التصاالتيف جمال االبحوث العلمية األصلية بشأن التطورات التقنية  نشر 2

ا ذات واالجتماعية والقانونيةالتنظيمية واالقتصادية و  يةتاسياسال واألبعادواالتصاالت  دف الصلة   ،
 ؛االحتاد االجتاهات الناشئة ذات الصلة بعمل حول تطلعيةإجراء مناقشات 

تمع الدويل  إرساء 3 يع أحناء العامل يف مج جبريدة االحتادالوعي  وإذكاءللبحوث جهود تعاونية مع ا
 ،العلمية مصاف اجلرائد ضمن ترسيخ مكانتهادف 

 مدير مكتب تقييس االتصاالتيكلف 
 االحتاد، مبا يف ذلك عملية التحرير، جلريدةمبواصلة قيادة العمليات الشاملة 

 األمني العام ومديري املكاتب الثالثةيكلف 
ا، مبا يف ذلك  1 باملسامهة يف تطوير جريدة االحتاد، وتقدمي املشورة بشأن املسائل ذات الصلة مبضمو

 ونطاقها؛ سياسة اجلريدة

 هليئةشحني أكادمييني ومهنيني بارزين كمر  جريدة االحتاد وتسميةبتحديد مواضيع جديدة تتناوهلا  2
 ؛جريدة االحتادحترير 

اء االحتاد على أوسع نطاق ممكن بني أعض إىل تقدمي ورقات ااالحتاد ونشر دعوا جلريدةالرتويج ب 3
تمعات األخرى ذ دف طلب واجلامعات ومعاهد البحوث وا  ،علمية أصلية ورقاتات الصلة، 

 يدعو الدول األعضاء يف االحتاد
تمعات يف املسامهة يف  1 ذا القرار وتشجيع ودعم هذه ا ا األكادميية والبحثية  إىل إبالغ جمتمعا

 ؛جريدة االحتادتطوير 

البارزين لديها   واملهنيني إىل حتديد مواضيع جديدة أيضًا لتتناوهلا اجلريدة وترشيح األكادمييني 2
 االحتاد. كمرشحني هليئة حترير جريدة
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 )2018(ديب،  208القرار 

 تعيين رؤساء األفرقة االستشارية ولجان الدراسات واألفرقة األخرى
 القصوى لوالياتهم ةالتابعة للقطاعات ونوابهم، والمد

 )،2018إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب، 

 إذ يذكِّر

) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن عدد نواب رؤساء األفرقة 2014بوسان،  (املراَجع يف 166 بالقرار أ ) 
 االستشارية وجلان الدراسات واألفرقة األخرى التابعة للقطاعات؛

) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن توطيد العالقات 2014بوسان،  (املراَجع يف 58بالقرار  ب)
األعمال اق يف سي، ومجيع الدول األعضاء دون استثناء االحتاد واملنظمات اإلقليمية لالتصاالت بني

 التحضريية اإلقليمية ملؤمتر املندوبني املفوضني؛

، بشأن تعميم منظور املساواة بني اجلنسني هلذا املؤمتر) 2018، ديب (املراَجع يف 70 بالقرار ج)
 االحتاد وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ يف

 35 والقرار (RA)جلمعية االتصاالت الراديوية ) 2015(املراَجع يف جنيف،  ITU-R 15-6 بالقرار ) د
(املراَجع  61والقرار  (WTSA)للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت ) 2016(املراَجع يف احلمامات، 

تعيني رؤساء األفرقة االستشارية ، بشأن (WTDC) ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014، ديب يف
م لكل منها وجلان الدراسات م؛ ةواملد ،ونوا  القصوى لواليا

املصطلحات تنسيق بشأن جلنة ، 2017جملس االحتاد يف دورته لعام الصادر عن  1386 بالقرار ) ه
 ،(CCT) االحتاد يف

  



 Res. 208 454 

 

 إذ يضع يف اعتبارهو 

 مجعية االتصاالت الراديوية واجلمعية العاملية لتقييساتفاقية االحتاد يُلزم من  242 لرقما أن ) أ 
 لهد  رئيس لكل جلنة دراسات ونائب واحاالتصاالت واملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت بتعيني

على  1ةضرورة تشجيع البلدان الناميو  والتوزيع اجلغرايف املنصف ، مع مراعاة معيار الكفاءةأكثر أو
 ؛بكفاءة أكرباملشاركة 

د اإلضايف الذي العداملعين املؤمتر  أو املعنية اجلمعيةيقضي بأن تعني من االتفاقية  243 لرقما أن ب)
 ؛عبء العمل يف أي من جلان الدراسات ذلك ىاستدع إذا الرئيس من نوابالزماً  يُعترب

لفرتة اينص على إجراء ُجييز للجنة الدراسات انتخاب رئيس هلا يف من االتفاقية  244 أن الرقم ج)
 ؛إذا تعّذر على رئيسها أداء واجباته يف تلك الفرتة مجعيتني أو مؤمترينانعقاد الفاصلة بني 

م ينبغي عموماً أ للقطاعات رؤساء األفرقة االستشاريةتعيني  إجراءات ومؤهالتأن  ) د تسري  نونوا
ج إجراءات ومؤهالت م؛ على   تعيني رؤساء جلان الدراسات ونوا

، قيمة بالغة خاصة بصفة ،القطاع املعين ويف ،بصفة عامة ،االحتاد يف للخربة املتعلقة بالعملأن  ) ه
مفيما يتعلق بتعيني   ؛رؤساء األفرقة االستشارية ونوا

 حتتوي على القطاع املعينبشأن أساليب عمل لكل قطاع  1 أن األقسام ذات الصلة من القرار ) و
م يف اجلموجلان الدراسات تعيني رؤساء األفرقة االستشارية بشأن مبادئ توجيهية   عية أو املؤمتر،ونوا

  
_______________ 

ا لتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان ا 1 يت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 وإذ يدرك

بادئ ملاإجراء التعيني واملؤهالت املطلوبة و نفس حددت حالياً قد أن قطاعات االحتاد الثالثة  ) أ 
ت اعارؤساء األفرقة االستشارية وجلان الدراسات واألفرقة األخرى التابعة للقطب فيما يتعلقتوجيهية ال

م  ؛2ونوا

البلدان  مناء ساء ونواب الرؤسلرؤ إىل ااحلاجة إىل السعي إىل التمثيل املناسب وتشجيعه بالنسبة  ب)
 النامية؛

ضرورة تشجيع املشاركة الفّعالة جلميع نواب الرؤساء املنتخبني يف أعمال أفرقتهم االستشارية وجلان  ج)
م، من دارة لتحسني توزيع عبء إ من نواب الرؤساء املنتخبنيخالل حتديد أدوار حمددة لكل  دراسا

 اجتماعات االحتاد،

 وإذ يدرك كذلك

تعني سوى  واألفرقة األخرى التابعة للقطاعات، أالأنه ينبغي لألفرقة االستشارية وجلان الدراسات  أ ) 
 وفعالية؛ العدد الالزم من نواب الرئيس الذي يعترب ضرورياً إلدارة الفريق املعين وتسيري عمله بكفاءة

 الرؤساء؛ الرؤساء ونوابأنه ينبغي اختاذ اخلطوات الالزمة لتوفري شيء من االستمرارية بني  ب)

فوائد حتديد مدة قصوى للوالية من أجل ضمان قدر معقول من االستقرار الالزم للنهوض بالعمل،  ج)
 ؛، من الناحية األخرىمرشحني لديهم تصورات ورؤى جديدةعن طريق التجديد وإتاحة من ناحية، 

 مجيع قطاعات االحتاد،أمهية دمج منظور املساواة بني اجلنسني بفعالية ضمن سياسات  د )

  
_______________ 

م. ال 2  تنطبق املعايري الواردة يف هذا القرار على تعيني رؤساء األفرقة املتخصصة أو نوا



 Res. 208 456 

 

 احلسبان وإذ يأخذ يف

ان بالنسبة إىل رؤساء األفرقة االستشارية وجلمبدتني املدة الزمنية القصوى للوالية أن حتديد  أ ) 
م يتيح قدراً معقوالً من االستقرار الوقت  كما يتيح يف  ،الدراسات واألفرقة األخرى التابعة للقطاعات ونوا

 هذه املهام؛لتويل فراد آخرين ألفرصة ال ذاته

على األقل  ينبغي أن يشمل للقطاع للقطاع وأي جلنة دراساتستشاري االفريق للدارة اإلأن فريق  ب)
 الرئيس ونواب الرئيس ورؤساء األفرقة الفرعية؛

رئيس الفريق  ملنصب نائب 3بتوافق اآلراء لكل منظمة إقليمية مرشَحْني كحد أقصى مزايا ترشيح ج)
 ؛االستشاري

 أو منصب رئيس أو نائب رئيس فرقة عمل أو مقرِّر قيمة اخلربة السابقة للمرشح، على األقل يف د )
 جلان الدراسات املعنية، حمرر يف أو مساعدمقرِّر  ر أونائب مقرِّ 

 يقرر

تابعة ى الأن املرشحني ملناصب رؤساء األفرقة االستشارية وجلان الدراسات واألفرقة األخر  1
م (مبا يشمل وجلنة  (CPM)االجتماع التحضريي للمؤمتر  ،اإلمكان عملياً  قدر ،للقطاعات ونوا

 )SCV( ، وجلنة تقييس املفرداتITU4)-(R يف قطاع االتصاالت الراديوية )CCV( تنسيق املفردات
واملؤهالت  1 امللحق ) ينبغي تعيينهم طبقاً لإلجراءات املبينة يفT)-(ITU4 قطاع تقييس االتصاالت يف

 "يقرر" من 2ذا القرار والفقرة  3 امللحق واملبادئ التوجيهية الواردة يف 2 امللحق املبينة يف
 )؛2014بوسان،  (املراَجع يف 58 القرار يف

  
_______________ 

 ).2014(املراَجع يف بوسان،  58 القرار يف "يقرر" من 2 مع مراعاة الفقرة 3
لس  1386 مع مراعاة القرار 4  .)2017(الصادر عن ا
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أن املرشحني ملناصب رؤساء األفرقة االستشارية وجلان الدراسات واألفرقة األخرى التابعة  2
م ينبغي حتديدهم مع مراعاة أن اجلمعي لكل فريق عّني سي أو املؤمتر املعين ة املعنيةللقطاعات ونوا

يس ن نواب الرئفقط م الذي يُعّد الزماً  الرئيس والعدد لقطاعتابع لدراسات وفريق آخر استشاري وجلنة 
 ؛3 امللحق ه بكفاءة وفعالية تطبيقاً للمبادئ التوجيهية الواردة يفلعم إلدارة الفريق املعين وتسيري

أن الرتشيحات ملناصب رؤساء األفرقة االستشارية وجلان الدراسات واألفرقة األخرى التابعة  3
ا مع م ينبغي أن ترفق  ت لومات السرية الذاتية لكل مرشح إللقاء الضوء على مؤهالللقطاعات ونوا

ق اآلخر الفريق االستشاري أو جلنة الدراسات أو الفري راعاة استمرارية املشاركة يفممع  ،األفراد املقرتحني
ذه املعلومات يوزع على رؤس ؛ وأن مدير املكتب املعين عليه أنالتابع للقطاع اء الوفود يصدر تعميمًا 

 اجلمعية أو املؤمتر؛ رين يفاحلاض

م مدتني بني مجعيتني متتاليتني أو مؤمترين متتاليني؛أال تتجاوز  4  مدة والية الرؤساء ونوا

تعيني  ُحتسب ضمن مدة الوالية يف أحد التعيينات (كنائب رئيس مثًال) ال أن مدة الوالية يف 5
 م؛االستمرارية بني الرؤساء ونوانوع من  لتحقيقينبغي اختاذ خطوات  (رئيس مثًال) وأنه آخر

بني مجعيتني  الفرتة الفاصلة مدة خدمة رئيس أو نائب رئيس انُتخب يف مدة الوالية أال ُحتسب يف 6
 االتفاقية، من 244 مبوجب الرقمأو مؤمترين 

 يقرر كذلك

هم على ينبغي تشجيعالتابعة للقطاعات أن نواب رؤساء األفرقة االستشارية وجلان الدراسات  1
اإلدارة  مشاركة نواب الرؤساء يف وزيادةاألنشطة لضمان توزيع منصف للمهام  االضطالع بدور قيادي يف

 ويف أعمال األفرقة االستشارية وجلان الدراسات؛

  



 Res. 208 458 

 

ن األفرقة االستشارية التابعة للقطاعات، وميعنيَّ أكثر من مرشحني اثنني ملناصب نواب  أال 2
 جلان الدراسات مع مراعاة مرشحني من كل منظمة إقليمية ملناصب رؤساء ة أو ثالثمرشحني اثنني

) 2014بوسان،  (املراَجع يف 58 القرار يف "يقرر" من 2 ) والفقرة2018، ديب (املراَجع يف 70 القرار
يزيد عن  ال لضمان التوزيع اجلغرايف املنصف بني مناطق االحتاد حبيث ُيكفل لكل منطقة أن ميثلها ما

 ثالثة مرشحني من ذوي الكفاءات واملؤهالت؛

 نائب رئيس؛و أتشغل أي منصب رئيس  ان اليت الأنه ينبغي تشجيع تعيني املرشحني من البلد 3

أنه ال جيوز لفرد واحد أن يشغل أكثر من منصب واحد كنائب رئيس يف هذه األفرقة يف القطاع  4
 هذا املنصب يف أكثر من قطاع إال يف حاالت استثنائية؛ل مثالواحد، وال جيوز ألي فرد أن يشغل 

راديوية الحتاد حتضر اجتماعات مجعية االتصاالت المنظمة إقليمية تابعة لأنه ينبغي تشجيع كل  5
واجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت واملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، عندما ختصص املناصب لفرادى 

املنظمات اإلقليمية  بني اخلربة، على أن تراعي متامًا مبدأ التوزيع اجلغرايف املنصف فيمااملهنيني ذوي 
 ية؛فعال الحتاد واحلاجة إىل تشجيع البلدان النامية على املشاركة على حنو أكثرل التابعة

حضريي تأنه جيوز تطبيق املبادئ التوجيهية املذكورة أعاله، قدر املستطاع عملياً، على االجتماع ال 6
 ،الراديوية قطاع االتصاالتيف مؤمتر لل

 جملس االحتاديكلف 

ا مجيع الرؤساء  مبواصلة مناقشة مدى فعالية معايري االختيار/التعيني وأعباء األعمال اليت يضطلع 
م يف ك إطار إدارة جلان الدراسات واألفرقة االستشارية واألفرقة األخرى، ورفع تقرير بذل املنتخبني ونوا

 إىل مؤمتر املندوبني املفوضني،

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

األفرقة االستشارية وجلان الدراسات واألفرقة  إىل دعم مرشحيهم الناجحني هلذه املناصب يف 1
 املناصب؛ مدة توليهم هذه األخرى التابعة للقطاعات، ودعم وتسهيل قيامهم مبهامهم خالل

ان الدراسات األفرقة االستشارية وجل ملناصب الرؤساء ونواب الرؤساء يف إىل تشجيع ترشيح النساء 2
 للقطاعات. واألفرقة األخرى التابعة

  



459 Res. 208  

 

 )2018(ديب،  208بالقرار  1 امللحق

 تعيين رؤساء األفرقة االستشارية ولجان الدراسات إجراء
 واألفرقة األخرى التابعة للقطاعات ونوابهم

الرؤساء ونواب الرؤساء الواجب شغلها معروفة قبل انعقاد اجلمعية عموماً، تكون مناصب  1
 املؤمتر. أو

قطاع نواب الرؤساء، ُتشجع الدول األعضاء وأعضاء ال/تعيني الرؤساء ملساعدة اجلمعية أو املؤمتر يف أ ) 
 واملعين على إبالغ مدير املكتب باملرشحني املناسبني ويفضل أن يتم ذلك قبل افتتاح اجلمعية أ

 أسبوعني. املؤمتر مبدة ثالثة أشهر، على أال تقل هذه املدة عن

وعند حتديد املرشحني املناسبني، ينبغي ألعضاء القطاع إجراء مشاورات مسبقة مع اإلدارة/الدولة  ب)
 العضو املعنية، تفادياً ألي عدم اتفاق حمتمل خبصوص هذا الرتشيح.

مدير املكتب قائمة املرشحني على الدول األعضاء وأعضاء  استناداً إىل املقرتحات الواردة، يعممو  ج)
 2 امللحق رفق بقائمة املرشحني بيان مبؤهالت كل مرشح كما هو مبني يفالقطاع. وينبغي أن يُ 

 القرار. ذا

ود، هذا اخلصوص، ينبغي دعوة رؤساء الوف واستنادًا إىل هذه الوثيقة وما يرِد من تعليقات يف د )
م كرؤساء ونواب  املؤمتر، إىل إعداد أثناء اجلمعية أووقت مناسب  يف قائمة موحدة مبن يسمو

رؤساء لألفرقة االستشارية وجلان الدراسات واألفرقة األخرى التابعة للقطاعات، بالتشاور مع مدير 
 عليها. وثيقة إىل اجلمعية أو املؤمتر للموافقة النهائية املكتب، لتقدميها يف

أكثر  حالة وجود مرشحني اثنني أو ما يلي عند وضع القائمة املوحدة: يفوينبغي مراعاة  ه )
بكفاءة متساوية لوظيفة رئيس واحدة، ينبغي تفضيل املرشحني من الدول األعضاء وأعضاء 

سات الرؤساء املعينني لألفرقة االستشارية وجلان الدرا الذين هلم أقل عدد من القطاع اليت هلا أو
 التابعة للقطاعات.

  



 Res. 208 460 

 

اإلطار املذكور أعاله، يتم التعامل معها على أساس كل  ميكن النظر فيها يف ال اليتواألوضاع  2
ن اجلمعية أو املؤمتر. فإذا كانت النية تتجه مثًال إىل دمج جلنتني دراسيتني قائمتني م حالة على حدة يف

، ميكن تطبيق ني. ولذلكاخلاصة بلجنيت الدراسات املعنيت املقرتحات جلان الدراسات، ميكن النظر يف
 .1 الفقرة اإلجراءات املبينة يف

ومع ذلك، إذا قررت اجلمعية أو قرر املؤمتر إنشاء جلنة دراسات جديدة متاماً، يكون من الالزم  3
 املؤمتر وكذلك إجراء التعيينات. اجلمعية أو إجراء مناقشات يف

ب السلطة املفوضة أي فريق استشاري مبوجالتعيينات اليت يقررها يف وينبغي تطبيق هذه اإلجراءات  4
 .من اجلمعية املعنية أو املؤمتر املعين إليه

م اليت و  5  أو مؤمترين طبقاً الفرتات الواقعة بني مجعيتني يف تصبح شاغرةُتشغل مناصب الرؤساء ونوا
 االتفاقية. من 244 الرقم ملا جاء يف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



461 Res. 208  

 

 )2018(ديب،  208بالقرار  2 امللحق

 مؤهالت الرؤساء ونوابهم

 من االتفاقية على ما يلي: 242ينص الرقم  1

تعيني الرؤساء ونواب الرؤساء معايري الكفاءة ومتطلبات التوزيع  "... وتراعى، بوجه خاص، يف
 املنصف، وكذلك ضرورة تشجيع البلدان النامية على املشاركة على حنو أكثر فعالية." اجلغرايف

ؤساء ينبغي وجود متثيل مالئم بني الرؤساء ونواب الر  ،األول للمؤهالت املذكورة أدناهومع إيالء االعتبار 
والبلدان   الساحليةوالبلدان النامية غري البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية للبلدان النامية شاملةً أقل

ا مبرحلة انتقالية.  اليت متر اقتصادا

عيني الرؤساء ، ذات أمهية قصوى عند تمجلة أمور املؤهالت التالية، يف وفيما يتعلق بالكفاءة، تبدو 2
م:  ونوا

 املعرفة واخلربة املهنية ذات الصلة؛ ) أ 

لقطاع املعين بصفة وا بصفة عامة أنشطة االحتاد جلنة الدراسات املعنية، أو يف املشاركة املتواصلة يف ب)
م؛ لتابعة للقطاعاتا بالنسبة إىل رؤساء األفرقة االستشارية خاصة  ونوا

 املهارات اإلدارية؛ ج)

 تايل؛اجلمعية التالية أو املؤمتر اللتويل الواجبات وأدائها دون تأخري إىل حني انعقاد التواجد  ) د

 املعرفة باألنشطة املتعلقة مبهمة القطاع. ) ه

ت اليت يعممها مدير املكتب إشارة خاصة إىل املؤهال السرية الذاتيةوينبغي أن تتضمن معلومات  3
 آنفة الذكر.

  



 Res. 208 462 

 

 )2018(ديب،  208بالقرار  3امللحق 

 مبادئ توجيهية بشأن تعيين العدد األمثل من نواب رؤساء األفرقة االستشارية
 ولجان الدراسات واألفرقة األخرى التابعة للقطاعات

من االتفاقية، ينبغي أن يُراعى قدر اإلمكان عمليًا متطلبات الكفاءة والتوزيع  242 عمًال بالرقم 1
 .5لدان الناميةمن الب فعالية اجلغرايف املنصف واحلاجة إىل تشجيع البلدان النامية على مشاركة أكثر

ملثبتة، اوينبغي، قدر اإلمكان، عند تعيني أو اختيار فريق اإلدارة، ومع مراعاة ضرورة توفر الكفاءة  2
نفس  البشرية ألكرب عدد ممكن من الدول األعضاء وأعضاء القطاعات، مع اإلقرار يف داستخدام املوار 

 عملهاري وتسينواب الرؤساء من أجل إدارة جلان الدراسات  الوقت بضرورة تعيني العدد الالزم فقط من
 املتوقعني. بكفاءة وفعالية، اتساقاً مع اهليكل وبرنامج العمل

حتديد العدد املناسب من نواب الرؤساء لضمان إدارة  وينبغي أن تكون أعباء العمل عامًال يف 3
ى التابعة وجلان الدراسات واألفرقة األخر األعمال املتعلقة جبميع جوانب اختصاصات األفرقة االستشارية 

ستشاري، وفريق اإطار كل جلنة دراسات  بشكل كامل. وتوزَّع املهام بني نواب الرؤساء يف للقطاعات
 وسيكون من املمكن تعديل هذا التوزيع وفقاً ملتطلبات العمل.

مبدأ التوزيع  يراعي مبا وينبغي أن يكون جمموع عدد نواب الرؤساء الذين تقرتحهم أي إدارة معقوالً  4
 بني الدول األعضاء املعنية. اجلغرايف املنصف للمناصب فيما

  
_______________ 

ة، إىل املناطق اليت تضم عدداً كبرياً من اإلدارات وتتباين فيها مستويات التنمية االقتصادية والتكنولوجي بالنسبة 5
 املناطق إىل أقصى قدر ممكن، حسب االقتضاء. جيوز زيادة عدد ممثلي هذه



463 Res. 208  

 

اعات األفرقة االستشارية وجلان الدراسات التابعة للقط يمي يفوينبغي أن يُراعى التمثيل اإلقل 5
أي قطاع من  هذه األفرقة يف الثالثة، حبيث ال يشغل فرد واحد أكثر من منصب واحد كنائب رئيس يف

 .6استثنائية حاالت أكثر من قطاع إال يف جيوز ألي فرد أن يشغل مثل هذا املنصب يف القطاعات، وال

_______________ 
اسات معينة من ر هذه الفقرة أي نائب رئيس لفريق استشاري معني أو للجنة د ينبغي أال مينع املعيار املذكور يف 6

شغل منصب الرئيس أو نائب الرئيس لفرقة عمل أو منصب املقرر أو مساعد املقرر ألي فريق ضمن والية هذا 
 للقطاع. الفريق االستشاري أو هذه اللجنة التابعني



 Res. 209 464 

 

 )2018(ديب،  209 القرار

 في أعمال االتحاد الصغيرة والمتوسطة الشركاتتشجيع مشاركة 

 )،2018ديب، الدويل لالتصاالت ( لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يذكِّر

إىل أن  جملس االحتاد) الذي يدعو 2016بتقرير اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت (احلمامات،  ) أ 
سيما  الو ، يف أعمال االحتاد (SME) غرية واملتوسطةيف أقرب وقت ممكن مشاركة الشركات الص يتناول

 ؛(ITU-T) قطاع تقييس االتصاالت يف

كة شار مبشأن  هذا املؤمتربدء مشروع جترييب حىت ب 2017لعام  يف دورتهلس ا بالقرار الذي اختذه )ب
وقطاع تنمية  قطاع تقييس االتصاالتاملهتمة التابعة لجلان الدراسات  الشركات الصغرية واملتوسطة يف

الصغرية واملتوسطة أن تشارك مشاركة كاملة  للشركات مبوجبهي ميكن ذ، وال(ITU-D) االتصاالت
ات صنع عملي دورها يف على مع قيودلمشروع، لليت تقرر االنضمام اجتماعات جلان الدراسات ا يف

 ؛اإلدارة واعتماد القرارات أو التوصيات لشغل مناصبنتخاب االالقرار، مبا يف ذلك 

الصغرية واملتوسطة  الشركات، على تعزيز منو 2016، منذ عام ركزتن أحداث تليكوم االحتاد بأ )ج
اليت اخرتعتها  (ICT) الرقمي، واعرتفت حبلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اإليكولوجييف النظام 

 ؛الشركات الصغرية واملتوسطة

 

  



465 Res. 209  

 

بشأن تعزيز النمو  2030من خطة التنمية املستدامة لعام  9و 8التنمية املستدامة  بأن هديف ) د
قادرة على حتتية  ةبنيئق للجميع وبناء املستدام والعمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالو االقتصادي الشامل 

بشأن تعزيز السياسات املوجهة  3.8 سيما الغاية والوتعزيز التصنيع املستدام وتشجيع االبتكار،  الصمود
حنو التنمية واليت تدعم األنشطة اإلنتاجية، وفرص العمل الالئق، ومباشرة األعمال احلرة، والقدرة على 

وسطة، ى إضفاء الطابع الرمسي على املشاريع املتناهية الصغر والصغرية واملتاإلبداع واالبتكار، وتشجع عل
بشأن زيادة فرص حصول  3.9 ومنوها، مبا يف ذلك من خالل احلصول على اخلدمات املالية والغاية

، على اخلدمات املالية، مبا 1سيما يف البلدان النامية املشاريع، وال املشاريع الصناعية الصغرية وسائر
 واألسواق؛ سالسل القيمة ذلك االئتمانات ميسورة التكلفة، وإدماجها يف يف

بأن اجلمعية العامة لألمم املتحدة اعرتفت باحلاجة إىل حتسني إمكانية حصول الشركات الصغرية  ) ه
بوصفه يوم املؤسسات املتناهية الصغر  2017يونيو  27على التمويل الصغري واالئتمان، وقررت حتديد 

 ،ة واملتوسطةوالصغري 

 وإذ يضع يف اعتباره

قتصادي النمو االلتحقيق  ةالوطني هدافاألالصغرية واملتوسطة أساسية لتحقيق  الشركاتأن  ) أ 
 ، مبا يف ذلك النهوض بالنظم اإليكولوجية الرقمية األساسية للتنمية االقتصادية املستدامة؛التنميةو 

يف صفوف  سيما الالبطالة، و  خلفضاملتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة أساسية أيضاً  الشركاتأن  )ب
اعتماد تكنولوجيا و  منظور املساواة بني اجلنسنيالنهوض على املستوى العاملي بتعميم مراعاة و ؛ الشباب

ع ا ؛ وتشجيع االبتكار والتقدم يف قطمن جانب النساء والفتيات (ICT) تصاالتاملعلومات واال
 ؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/االتصاالت

 

 

  
_______________ 

ا  تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت 1 متر اقتصادا
 .مبرحلة انتقالية



 Res. 209 466 

 

الل من خو من خالل بناء القدرات،  يتحققانالصغرية واملتوسطة الشركات  ومنوأن ابتكار  )ج
االستفادة من أفضل املمارسات القائمة، ومن خالل اكتساب املعرفة يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا 

علومات ذات الصلة بتكنولوجيا امل التقنيةملعايري والتقارير املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك ا
 واالتصاالت؛

 جهات سيما البلدان النامية، أصبحت أن الشركات الصغرية واملتوسطة يف العديد من البلدان، وال ) د
بعض احلاالت  يف تشكل أضحتاإلنتاج احمللي، حيث  ومنوعملية التوسع الصناعي،  فاعلة بارزة يف

 يف املائة من الصناعة الوطنية؛ 90أكثر من 

 تكنولوجياتو التصاالت الحتياجات حمددة مرتبطة باالصغرية واملتوسطة  الشركاتأن حتديد  ) ه
لعقبات اليت حتول دون اعتماد مثل هذه االتصاالت ل هاوفهم األخرى املعلومات واالتصاالت

فضًال ، االحتاد إىل أعمالمة مهة قيّ مسا يوفرميكن أن األخرى وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 
االتصاالت تكنولوجيا املعلومات و /االتصاالتجمال حتسني املوارد البشرية اخلاصة املتخصصة يف  عن

 على التنمية الوطنية؛ واليت قد يكون للمعرفة اليت لديها أثر

املهتمة ان الدراسات أجرته جل 2018يف عام  جترييبالصغرية واملتوسطة يف مشروع  الشركاتمشاركة  ) و
لس بقرار اختذه عمالً تنمية االتصاالت قطاع قطاع تقييس االتصاالت و التابعة ل  ،2017 لعام دورته يف ا

 وإذ يعرتف

لى مواردها ع يكون هلا أثرقد  مقرهاوحمل  هان إيرادات الشركات الصغرية واملتوسطة وعدد موظفيبأ ) أ 
 ؛اتيف القطاع كأعضاءاملالية املتاحة للمشاركة  

ميكن  سيما يف البلدان النامية، الو الصغرية واملتوسطة،  الشركاتبأن نشر أعمال القطاعات على  )ب
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأفضل املمارسات/القدرات ونقل االتصاالت يؤدي إىل بناءأن 

 ،الوطنية يكون عامالً يف تعزيز التنمية االقتصاديةأن ، و األساسية
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 يقرر

رسوم  تحداثباس يف قطاعات االحتاد كمنتسبني  مشاركة الشركات الصغرية واملتوسطةأن يشجع  1
من  3و 2 ملادتنييف اأي تعديل إجراء ، وفقاً ألحكام هذا القرار، دون احلاجة إىل خمفضة هلذه اجلهات

 على أساس مستوىفاقية، من اتفاقية االحتاد أو أي حكم آخر من أحكام االت 19دستور االحتاد، واملادة 
 ؛القادم ة متتد حىت مؤمتر املندوبني املفوضنييبيلمسامهة املالية خالل فرتة جتر خمتلف ل

كل قطاع من قطاعات االحتاد مبقدار جزء من ستة  للمشاركة يفية لاملسامهة املا حيدد مستوىأن  2
بلدان لشركات الصغرية واملتوسطة من الإىل اعشر جزءاً من قيمة وحدة مسامهة أعضاء القطاعات بالنسبة 

ىل إاملتقدمة ومبقدار جزء من اثنني وثالثني جزءًا من قيمة وحدة مسامهة أعضاء القطاعات بالنسبة 
ل جانب مستمر من باستعراض رهناً النامية،  لشركات الصغرية واملتوسطة من البلدانا  ؛سا

هلا هذه  االحتاد اليت تتبع دول األعضاء يفال أن تؤيد، املشاركة قبول طلبات شرتط يفيُ أن  3
إذا ، و دتعريف البلل ووفقاً  شركة صغرية أو متوسطةعلى أن مقدم الطلب هو  وأن تشهد، الكيانات

وافقت الدولة العضو املعنية على أن مثل هذا الكيان يستويف املعايري الوطنية للشركات الصغرية واملتوسطة، 
فضة للمشاريع الصغرية واملتوسطة، مشروطة بأن يكون لديه أقل من فإن أهلية احلصول على رسوم خم

لس 250  ؛موظفاً باإلضافة إىل إيرادات سنوية تقل عن احلد األقصى الذي حيدده ا

أال جيوز بأي حال من األحوال أن تُقدَّم شركة فرعية أو تابعة لشركة غري مؤهلة للحصول على  4
ا شركة صغرية أو متوسطة،رسوم خمفضة مبوجب هذا القرار على   أ

 جملس االحتاديكلف 

 هذا القرار؛ لدعم تنفيذإضافية توضيحات أي بتوفري  1

ومشاركة الشركات  بشأن تنفيذ التجربة القادمبتقدمي تقرير مرحلي إىل مؤمتر املندوبني املفوضني  2
تقييم  راعاةمالصغرية واملتوسطة وحتليل االستدامة االقتصادية ملشاركة الشركات الصغرية واملتوسطة، مع 

ائي بشأن املشمن غرضالي سيكون ذالو ، رقة االستشارية للقطاعات الثالثةاألف اركة ه اختاذ قرار 
 ،أعاله املذكورة
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 ام ومديري املكاتب الثالثةيكلف األمني الع
 ؛باختاذ اإلجراءات الضرورية واملالئمة لتنفيذ هذا القرار 1
 ،ةذات الصل أنشطة االحتادالشركات الصغرية واملتوسطة يف مبواصلة تشجيع مشاركة  2

 االحتاد يدعو الدول األعضاء يف
ذا القرار ودعمها يف الشركات الصغرية واملتوسطة إىل إحاطة  د وتشجيعها االحتا املشاركة يفعلمًا 

 ذلك. على
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 )2018(ديب،  210 القرار

 الدولي لنظام التسجيل إشرافيةدور االتحاد الدولي لالتصاالت كسلطة 
 ألصول الفضاء بموجب البروتوكول المتعلق بالفضاء

 )،2018 (ديب، الدويل لالتصاالت لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 ضع يف اعتبارهإذ ي

 ؛اليت حتدد أهداف االحتاد الدويل لالتصاالت من دستور االحتاد 1 املادة أ ) 

ن املعهد الدويل لتوحيد القانو حتت رعاية قد يف برلني الذي عُ  2012لعام  املؤمتر الدبلوماسي أن ب)
املعدات  الضمانات الدولية علىب املتعلقة تفاقيةالربوتوكول امللحق باال"اعتمد  (UNIDROIT) اخلاص
 بالفضاء")؛ املتعلق ("الربوتوكول أصول الفضاءاملسائل اليت ختّص  بشأناملنقولة 

ق عليه يدخل حيز النفاذ قبل أن يصدق عليه أو يقبله أو يواف بالفضاء لن املتعلق أن الربوتوكول ج)
صبح أ الدويل ينضم إليه ما ال يقل عن عشر دول أعضاء وأن تؤكد السلطة اإلشرافية أن السجل أو

 ،كامل  بشكلٍ يعمل 

 وإذ يدرك

 أن أربع دول قد وّقعت على الربوتوكول املتعلق بالفضاء حىت تاريخ انعقاد هذا املؤمتر؛ ) أ 

وله أو املوافقة أو قب التصديق عليهصك أنه حىت تاريخ انعقاد هذا املؤمتر مل تودع أي دولة بعد  ب)
 عليه أو االنضمام إليه وبالتايل فإن الربوتوكول مل يدخل حيز النفاذ؛

ملة بصفتها سلطة تعمل بسلطة كاقد أُنشئت ريثما يدخل الربتوكول حيز النفاذ، و جلنة حتضريية أن  ج)
معهد الدويل لل اجلمعية العامة إشرافية مؤقتة إلنشاء السجل الدويل لألصول الفضائية، حتت إشراف

 ،لتوحيد القانون اخلاص

  



 Res. 210 470 

 

 يقرر
أن يعيد بل  الفضاء،املتعلق بربوتوكول الالسلطة اإلشرافية مبوجب أال يُقبل يف هذا املؤمتر القيام بدور 

دعوة  نون اخلاصالدويل لتوحيد القا عهداملإذا وجه مؤمتر قادم للمندوبني املفوضني النظر يف هذه املسألة 
 إىل االحتاد، بواسطة األمني العام، لقبول هذا الدور،أخرى 

 جملس االحتاديكلف 
تقدميه إىل مؤمتر أعاله و  "يقرر"بإعداد تقرير بشأن هذه املسألة عند تلقي الدعوة املشار إليها يف فقرة 

 املندوبني املفوضني القادم،

 األمني العاميكلف 
ذا القرار؛ (UNIDROIT) القانون اخلاصاملعهد الدويل لتوحيد  إحاطةب 1  علماً 
 ذا الشأن. ادجملس االحتتقدمي تقرير إىل و أعمال اللجنة التحضريية وأفرقة عملها  املشاركة يفب 2
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 )2018(ديب،  121القرار 

 يللنهوض بقطاعَ  M3Du 2025دعم مبادرة العراق 
 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 )،2018الدويل لالتصاالت (ديب،  لالحتادإن مؤمتر املندوبني املفوضني 

 إذ يذكِّر
عالن العاملي مم املتحدة ويف اإلهداف النبيلة املتجسدة يف ميثاق األباملبادئ واملقاصد واأل أ ) 

 ؛اإلنسانحلقوق 

رات جملس األمن وقرا التنمية املستدامةأهداف مم املتحدة يف دعم حتقيق باجلهود اليت تبذهلا األ ب)
 ؛الصلة لألمم املتحدة ذات

 ؛من دستور االحتاد 1داف االحتاد كما تنص عليها املادة أهب ج)

تمع املعلومات خاصةً  ) د  مبادئ جنيفعالن إمن  18و 17و 16الفقرات  بنواتج القمة العاملية 
 ؛من التزام تونس 19و 18و 15 والفقرات

 تنمية يف لالتصاالت الدويل االحتاد ) هلذا املؤمتر، بشأن دور2018ع يف ديب، (املراجَ  135القرار ب ه )
 1اميةالن للبلدان واملشورة التقنية املساعدة وتقدمي (ICT) املعلومات واالتصاالت تكنولوجيا/االتصاالت
 الصلة؛ املشاريع الوطنية واإلقليمية واألقاليمية ذات ويف تنفيذ

 منواً  البلدان أقل لصاحل اخلاصة ) هلذا املؤمتر، بشأن التدابري2018ع يف ديب، (املراجَ  30بالقرار  ) و
ااقتص متر اليت والبلدان الساحلية غري النامية النامية والبلدان الصغرية اجلزرية والدول  انتقالية؛ مبرحلة ادا

إعادة بناء  )، ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن دعم ومساعدة العراق يف2014(بوسان،  193بالقرار  ) ز
 ،لديه قطاع االتصاالت

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.



 Res. 211 472 

 

 ذ يعرتفوإ
ت متكامل ومتطور يواكب التطورات السريعة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاال ن حتقيق جمتمع معلوماتأب
 ،أمهية قصوى جلمهورية العراق اذ خالل شبكة مرتابطة يعدالعامل من  يف

 ذ يأخذ يف االعتبارإو 
طوير تلاالتصاالت تكنولوجيا املعلومات و للنهوض بقطاع  M3Du 2025أطلق مبادرة ن العراق أ أ ) 

 الدول املتقدمة؛هذا القطاع احليوي ومواكبة 

ومات املعلكعامل مؤثر لتمكني جمتمع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   األساسيالدور  ب)
يئة بيئةواالقتصاد   داعمة؛ الرقمي و

تعزيز االقتصاد الرقمي والتحول االجتماعي عن طريق حتقيق وتشجيع منو استخدام تكنولوجيا  ج)
 ؛املعلومات واالتصاالت

طريق  وتوحيد اجلهود إلزالة العقبات املوجودة يف ةتعزيز التعاون واملشاركة بني أصحاب املصلح ) د
 ؛قطاع تكنولوجيا املعلومات وفتح آفاق جديدة أمام املستثمرين عملية تطور

ذوي االحتياجات اخلاصة وسكان املناطق الريفية من خالل تعزيز لخاصة القدرات البشرية  بناء ) ه
 ؛إمكانية الوصول لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والقدرة على حتمل التكاليف

 ،ياً ودول كنولوجيا املعلومات واالتصاالت إقليمياً مرتبة العراق يف مؤشرات ت حتسني ) و

 وإذ يشري إىل
ب ، األمر الذي يتطلواالتصاالت تكنولوجيا املعلومات بقطاعللنهوض  M3uD 2025مبادرة  أهداف

 :احلصول على الدعم الالزم لعدد من املشاريع، واليت منها على سبيل املثال ال احلصر
 ؛لكرتونيةاحلكومة اإل 1)
 ؛اخلدمة الشاملة 2)
 ؛الذكية املدن 3)
 ؛الشمول الرقمي 4)

  



473 Res. 211  

 

 ؛البيانات الضخمة 5)
 ،واخلدمات احلديثة التكنولوجياتتوفري  6)

 أن يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت، بالتنسيق مع مديري املكتبني اآلخرين يقرر
 ،M3uD 2025جل تنفيذ مبادرة أمن  ةالالزم ،أو خارجه االحتاد، داخل املناسبةاخلربات التقنية بتوفري 

 مع ضرورة توزيع املوارد التقنية ضمن اخلطة املالية وامليزانية اليت وافق عليها جملس االحتاد،

 األعضاءيدعو الدول 
من  M3uD 2025تنفيذ مبادرة لمجهورية العراق  تقدم كل ما ميكن من مساعدة ودعم حلكومةأن  إىل

للشعب تماعية االقتصادية واالج التنميةمبا حيقق واالتصاالت مات أجل النهوض بقطاع تكنولوجيا املعلو 
 العراقي،

 مني العاميكلف األ
 لألعمال ري ماليةغ بتوفري املوارد التقنية الالزمة وباختاذ مجيع التدابري املمكنة حلشد موارد إضافية 1

 ؛دارة العراقإمع  عليهمااملذكورة ضمن خطة عمل وبرنامج زمين يتم االتفاق 

لسإن املوضوع أتقدمي تقرير سنوي بشب 2 واآلليات  حول التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار ىل ا
 حدوثها. ملواجهة الصعوبات عند املستخدمة
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 )2018(ديب،  221القرار 

 المستقبلمباني مقر االتحاد في 

 )،2018 (ديب، ن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالتإ

 إذ يذكِّر

، إنشاء فريق عمل 194 مبوجب قراره للمجلس، ) أجاز2014 أن مؤمتر املندوبني املفوضني (بوسان،ب ) أ 
 ؛(CWG-HQP)األجل الطويل  باخليارات املتاحة بشأن مباين مقر االحتاد يفتابع للمجلس يعىن 

درس حالة مباين مقر االحتاد وحلل اخليارات املتاحة بشأن التعامل الرشيد  CWG-HQP يقأن الفر ب ب)
لس العادية  االحتاد يف مع موضوع مباين مقر األجل الطويل مستقبًال وقدم توصية إىل دورة ا

 ؛2016 عام يف

لس وافق يفأن ب ج)  588 واعتمد املقرر CWG-HQP على توصية الفريق 2016 دورته العادية لعام ا
 يلي: ، مبامجلة أمور يفالذي يوثق قراره،  للمجلس

جديد يشمل أيضًا مكاتب ومرافق مبىن الربج ويكّمل  فارامبيه مببىن االستعاضة عن مبىن ‘1’
 به وجتديده؛ مونربيان الذي سيتم االحتفاظ مبىن

إلسداء مشورة مستقلة وحمايدة للمجلس  1األعضاءاستشاري من الدول  إنشاء جملس ‘2’
 العام بشأن هذا املشروع؛ ولألمني

سويسري لتغطية التكاليف اإلمجالية للمشروع قبل  مليون فرنك 140أن يأذن مبيزانية قصوى مببلغ  ‘3’
سويسري، يستعمل عند  ماليني فرنك 7بيع مبىن الربج، مع صندوق إضايف للطوارئ مببلغ 

 التكاليف؛ املتوقعة يف ن أجل الزيادة غريالضرورة، م
سويسري من البلد  مليون فرنك 150بأن يطلب قرضًا بدون فوائد بقيمة  العام األمنيأن يكلف  ‘4’

 عاماً اعتباراً من الَشغل األول للمبىن اجلديد؛ 50، على أن يسدَّد على مدى املضيف
  

_______________ 
لس هذا الفريق،  وفيما 1  .(MSAG) الفريق االستشاري للدول األعضاءبعد، مسى ا
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مبىن  باستخدام مجيع العائدات املتأتية من بيع أن يعوض التكاليف النهائية اإلمجالية للمشروع ‘5’
ليف الضرورية التكا سداد القروض احلالية على األصول اليت سيتم التخلص منها ويف الربج يف

 ممكن؛ خفض املبلغ املستحق من القرض إىل أقصى قدر املرتبطة بالبيع ويف

 االحتاد يدرس أنب 13/2016 صيتهاتو  أوصت يف (IMAC) االستشارية املستقلة لإلدارةبأن اللجنة  ) د
 وخارجية خمصصة للمشروع وإدارة املخاطر املتعلقة به،وائد االستعانة خبربات داخلية ف

 وإذ يقر

األمني العام أنشأ، كجزء من هيكل إدارة املشروع، جلنة اتصال بني أمانة االحتاد وممثلي األجهزة بأن 
مباين املنظمات  ةسالسويسري ومؤس جنيف واالحتاد مقاطعةذلك ممثلون عن  يف اإلدارية السويسرية، مبا

 ،(FIPOI) الدولية

 وإذ يالحظ

 اختارت جلنة حتكيمو  جولتني، يف 2017 خالل عام ُأجريت االحتاد شأن مقرب مسابقة معمارية أن ) أ 
 سويسرا؛ من جنيف، "Christian Dupraz Architects"دولية فائزاً هو مؤسسة 

لس أنشأ ب) صندوقًا مؤقتًا بشأن املبىن اجلديد يتعني متويله من  2018 دورته العادية لعام يف أن ا
 فائض تنفيذ امليزانية والتربعات؛

رًا من اعتبا املتحدة جادتا بااللتزام، العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية اململكة أن ج)
سويسري  ماليني فرنك 5سويسري و فرنكماليني  10قدرمها  ، بتقدمي مبلغي رعاية2018 نوفمرب 16

 أمريكي؛ دوالر 000 100 وتكرمت اجلمهورية التشيكية أيضاً بالتربع مببلغ على التوايل،

مترات السعودية، وسُتسمى قاعة املؤ  العربية أن قاعة املؤمترات الرئيسية ستسمى قاعة اململكة ) د
 املبىن اجلديد، ز يفمكان بار  التشيكية يف مهوريةزايد، وسيكرَّم تربع اجل الشيخ الرئيسية الثانية قاعة

  



 Res. 212 476 

 

 وإذ يدرك

، بالنظر ليبناء مقر االحتاد املستقباختاذ القرارات بشأن  االحتاد يف احلاجة إىل إشراك الدول األعضاء يف
 االحتاد، إىل اآلثار املالية الكبرية والطويلة األجل املرتتبة على

 يقرر

ى املدى الطويل بغية توفري املباين واملرافق الالزمة لتلبية متطلبات االحتاد علتشييد مبىن املقر اجلديد  1
لس لس ذات (2016) 588 وفقاً ملقرر ا  الصلة؛ وغريه من قرارات ا

ر"من  ‘4’ ج)الفقرة  متويل املشروع بالقرض املشار إليه يف 2 أعاله بالدرجة األوىل، وعدم  "إذ يذكِّ
 هذه القيمة؛زيادة مبلغ القرض عن 

قة مببالغ الرعاية والتربعات املذكورة أعاله، وبأي مبالغ رعاية الح متويل املشروع إمكانية استكمال 3
لس واملذكور  لس والصندوق املؤقت الذي أنشأه ا لألغراض املتفق عليها على النحو الذي حدده ا

 أعاله أيضاً؛

الذي ينبغي أن جيتمع بصفة عامة   (MSAG) اءالفريق االستشاري للدول األعضاستمرار أعمال  4
كل ثالثة أشهر الستعراض تقدم املشروع وتقدمي إرشادات، خاصة بشأن القضايا اليت تؤثر بشكل 

 مباشر على نطاق املشروع وتكلفته وجدوله الزمين،

 جملس االحتاديكلف 

 القرار، تنفيذ هذابإجراء مجيع الرتتيبات اإلدارية واملالية واختاذ القرارات الالزمة لتسهيل 

 (MSAG) يكلف الفريق االستشاري للدول األعضاء

لس، بإسداء املشورة إىل األمني  العام وتقدمي تقرير سنوي إىل ا

 األمني العاميكلف 

الصلة بالطريقة األنسب،  بىن واملنشآت واملرافق ذاتبضمان تنفيذ التصميم والبناء التفصيليني للم 1
لس ذات"يقرر" من  3و 2و 1مع مراعاة أحكام الفقرات   الصلة؛ أعاله وقرارات ا
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، ومع البلد املضيف من خالل (MSAG) الفريق االستشاري للدول األعضاءبالعمل عن كثب مع  2
 االتصال؛ جلنة

لالحتاد  إدارة تتسم بالكفاءة، مبا يلتزم متامًا بالقواعد واللوائح املاليةإطار  بتنظيم مشروع البناء يف 3
وقواعد املشرتيات لالحتاد، ومع إيالء االعتبار الواجب للتكاليف ولالعتبارات الوظيفية والذكية 

 واملستدامة يف التصميم واجلودة؛

 شاريع واملخاطر؛جمال إدارة امل بتعزيز جملس إدارة االحتاد باخلربات اخلارجية يف 4

جنيف، وتبادل  السنة مع ممثلي البعثات الدائمة يف عقد اجتماعات إعالمية مرتني على األقل يفب 5
 املعلومات معهم بصورة منتظمة؛

لس عن التقدم احملرز يف 6  تنفيذ هذا القرار؛ بتقدمي تقرير سنوي إىل ا

 ا القرار،املفوضني التالية بشأن تنفيذ هذبتقدمي تقرير إىل كل مؤمتر من مؤمترات املندوبني  7

 يشجع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

تقدمي  ية يفالتشيك املتحدة واجلمهورية العربية السعودية واإلمارات العربية على االقتداء باململكة
 مسامهة من أجل املبىن اجلديد.
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 )2018(ديب،  213القرار 

 وترويجها وتعزيزها تدابير تحسين ِمَنح االتحاد الدولي لالتصاالت

 )،2018إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب، 

 إذ يقر

دون اإلقليمية واالجتماعات  واألفرقةالدراسات  الصلة واهلام الذي أجنزته جلان العمل ذيب أ ) 
 العمل واحللقات الدراسية؛ اإلقليمية والدورات التدريبية وورش

تنسيق ب ،العام يكلف األمنيملؤمتر املندوبني املفوضني ) 2014 بوسان، (املراَجع يف 58 بأن القرار ب)
أقل البلدان منواً  شمليت تالنامية ال للمندوبني من البلدانتقدمي ِمَنح ب ،وثيق مع مديري املكاتب الثالثة

 ا مبرحلة انتقاليةوالبلدان اليت متر اقتصادا الساحلية غري النامية والبلدان النامية اجلزرية الصغريةدول وال
 ؛االحتادحىت يتسىن هلم حضور اجتماعات 

الثة الث العام ومديري املكاتب يكلف األمني هلذا املؤمتر )2018 ديب، (املراَجع يف 123 بأن القرار ج)
الثالثة لالحتاد  اجتماعات القطاعات بتحديد السبل والوسائل الداعمة ملشاركة ممثلي البلدان النامية يف

 التقييس؛ ونشر املعلومات بشأن

) هلذا املؤمتر، بشأن تعميم منظور املساواة بني اجلنسني 2018 ديب، (املراَجع يف 70 القرارب ) د
 ؛(ICT) وترويج املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االحتاد يف

اإلعاقة واألشخاص  نفاذ األشخاص ذوي) هلذا املؤمتر بشأن 2018 ديب، (املراَجع يف 175 بالقرار ) ه
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، احملددة إىل االحتياجات ذوي
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 يضع يف اعتبارهوإذ 
) هلذا املؤمتر، 2018 ديب، (املراَجع يف 71 القرار اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد، الواردة يف ه مبوجبأن أ ) 

ني القرارات والتدابري املساءلة بغية التوصل إىل حتسعمليات تعزيز الشفافية و  االحتادقيم من بني حتدد اليت 
 حتقيق غاياته؛ ويعرض التقدم احملرز يف االحتادوالنتائج وإدارة املوارد، يعلن 

 العام ومديري املكاتب الثالثة ) هلذا املؤمتر يكلف األمني2018 ديب، (املراَجع يف 151 أن القرار ب)
يما يتعلق فمن خالل نشر تفاصيل مجيع التكاليف املتكبدة  االحتاد حتقيق الشفافية يف باإلسهام يف

 ،االحتاد أعضاء عليهاباملتطلبات اليت اتفق  البشرية اخلارجية للوفاءباملوارد 

 وإذ يدرك
 ،الحتاداملوقع اإللكرتوين ل يفذلك أهلية احلصول عليها، متاحة  يف أن معايري تقدمي املَِنح، مبا

 يقرر
 ؛هاالحتاد وأحداثاجتماعات  التدابري اليت تعزز الشمول ومشاركة الدول األعضاء يفاختاذ  1
دف احلفاظ على التوزيع اجلغرايف العادل والتوازن بتقدمي املَِنح ضمان  2 ني بطريقة عادلة وشفافة 

 احملددة؛ االحتياجات اإلعاقة وذوي اجلنسني وإشراك املندوبني ذوي
 املَِنح،فيما يتعلق ب االحتادمساءلة حتقق تدابري اختاذ  3

 يكلف األمني العام ومديري املكاتب الثالثة
لس  َنح لتقدميه إىلعن املِ  تقرير سنوي إعدادب يلي من بني مجلة  يتضمن معلومات وحتليالت عماا

 أمور:
 قطاعات االحتاد؛ -
 عدد املِنح؛ -
 املناطق والبلدان؛ -
 اجلوانب املتعلقة باملساواة بني اجلنسني/املتعلقة بذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة؛ -
 النفقات، -
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 جملس االحتاديكلف 
 ؛التدابري املناسبة لتنفيذ هذا القراراختاذ مجيع ب 1
 ؛بتقدمي تقرير إىل مؤمتر املندوبني املفوضني التايل بشأن تنفيذ هذا القرار 2
ا، بُغية حتسني ِمنَ  3 ح باستعراض املعايري القائمة لتقدمي املَِنح، وتقدمي توصيات إىل األمني العام بشأ

 االحتاد وتروجيها وتعزيزها،
 حيث الدول األعضاء

حتياجات احملددة اال ذوياملندوبني اإلعاقة و  التوازن بني اجلنسني وإشراك املندوبني ذوي على النظر يف
 ني املؤهلني للحصول على املَِنح.عند اقرتاح املندوب
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 التي ألغاها قراراتقائمة ال -الجزء الرابع 
 )2018مؤتمر المندوبين المفوضين (دبي، 

 )2010 ،غواداالخارايف ع املراجَ ( 36 القرار

 االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 في خدمة المساعدات اإلنسانية

 

 )2014بوسان،  يفاملراَجع ( 72القرار 

 في االتحادالتنسيق بين الخطط االستراتيجية والمالية والتشغيلية 
 

 )1998مينيابوليس، ( 89لقرار ا

 واجهة انخفاض استعمال خدمة التلكس الدوليةم
 

 )2006ع يف أنطاليا، (املراجَ  128القرار 

 التوصيلية لألمريكتين وخطة عمل كيتو برنامجدعم 
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 )2014بوسان،  يف املراَجع( 166القرار 
 ولجان الدراسات للقطاعات عدد نواب رؤساء األفرقة االستشارية

 واألفرقة األخرى التابعة للقطاعات
 

 )2014(بوسان،  185 قرارال
 الطيران المدني التتبع العالمي للرحالت الجوية في

 

 )2014(بوسان،  187 قرارال
 الحالية وبلورة رؤية مستقبلية المنهجيات استعراض

 األكاديمية والهيئات والمنتسبين القطاعات أعضاء مشاركة بشأن
 لالتصاالت الدولي االتحاد أنشطة في

 

 )2014(بوسان،  192 قرارال
 مذكرات تفاهم ذات تبعات مالية و/أو استراتيجية مشاركة االتحاد في

 

 )2014(بوسان،  194 قرارال
 األجل الطويل الخيارات المتاحة بشأن مباني مقر االتحاد في
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 )2014بوسان، ( 202 القرار
 المعلومات واالتصاالتاستعمال تكنولوجيا 

 لكسر سلسلة الطوارئ المتعلقة بالصحة مثل انتقال فيروس إيبوال
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 )2018(ديب،  7 التوصية

دعم استخدام تكنولوجيا المعلومات  دور االتحاد الدولي لالتصاالت في
 تجار باألشخاصواالتصاالت لمكافحة اإل

 ،)2018إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب، 
 إذ يأخذ يف االعتبار

نسيق اجلهود املبذولة بشأن حتسني ت (UNGA) للجمعية العامة لألمم املتحدة 72/195القرار  أ ) 
 جتار باألشخاص؛ملكافحة اإل

للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن استخدام تكنولوجيا املعلومات  72/200القرار  ب)
 ألغراض التنمية املستدامة، (ICT) واالتصاالت

 وإذ يضع يف اعتباره
ا يف النشاط االجتماعي واالقتصادي البالغة األمهية  أ )  لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقا

 أشكاله تقريباً؛ جبميع
 باألشخاص؛جتار إلاضرورة احلد من  ب)
ار جتمات واالتصاالت من أجل التصدي لإلفوائد حتقيق أقصى استخدام لتكنولوجيا املعلو  ج)

باألشخاص، وال سيما الفئات الضعيفة مبا يف ذلك األطفال والنساء، من أجل التخفيف من املخاطر 
 والتهديدات املتزايدة،

 وإذ يدرك
 جتار باألشخاص يؤدي إىل خسائر يف األرواح وانتهاكات،التحدي املستمر املتمثل باإلأن 

 يوصي
بأن تعمل الدول األعضاء مع االحتاد الدويل لالتصاالت على مواصلة حتسني البنية التحتية الوطنية  1

ا لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ألطراف ا التوصيلية من أجل تسهيل استخدام وأسعاراخلاصة 
 ؛صاالتتكنولوجيا املعلومات واالتدوات مكافحة اإلجتار باألشخاص أل الضالعة يفالفاعلة ذات الصلة 
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ا يف جمال تكنولوجيا  2 بأن تشارك الدول األعضاء مع املنظمات الدولية ذات الصلة لفهم احتياجا
 شخاص،جتار باألّكنها من التصدي بفعالية لإلاملعلومات واالتصاالت مبا مي
 يكلف األمني العام

مع اهليئات/الوكاالت ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة واهليئات الدولية واإلقليمية بأن يتعاون  1
االت ، مع مراعاة الواليات احملددة وجملدعم استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاألخرى املعنية 

جتار افحة اإلاملنظمات يف جمال مك بني األعمال ازدواج تفاديلضرورة  التنبهاخلربة ملختلف الوكاالت و 
 ؛باألشخاص

 .صددذا اليف ه املعلوماتأن يتخذ كل الرتتيبات اإلدارية الالزمة إلطالع الدول األعضاء على ب 2
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 التوقيعات - سادسالجزء ال

مؤمتر  ليت اعتمدهااالوثائق اخلتامية  النسخة األصلية من بتوقيعن أدناه و ن املوقعو ن املفوضو املندوب قام
 .)2018، ديباملندوبني املفوضني (
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 ألبانيا جمهورية
ERMAL DREDHA 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
SALAH ATTIA 

 االتحادية جمهورية ألمانيا
WOLFGANG CRASEMANN 
MATTHIAS LÖHRL 
DIETMAR PLESSE 

 أندورا إمارة
JORDI NADAL 
CARLES CASADEVALL 

 أنغوال جمهورية
MÁRIO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA 
ANTÓNIO PEDRO BENGE 
ANTÓNIO DE SOUSA SEREIA SIMBO 
MEICK SANDRO DA COSTA LOPES AFONSO 
PASCOAL BORGES ALÉ FERNANDES 

 السعودية المملكة العربية
MAJED M. AL-MAZYED 
ABDURAHMAN AL HASSAN 
MANSOUR ALQURASHI 
ABDULRAHMAN ALZAID 
ABDULAZIZ AL-FAIZ 

 األرجنتين جمهورية
MARÍA VICTORIA SUKENIK 

 أرمينيا مهوريةج
ALBERT NALBANDYAN 
SERGEY VOSKANYAN 

 أستراليا
RICHARD PAUL BULLOCK 
LINDL CARIN ROWE 

 النمسا
DR. CHRISTIAN SINGER 
FRANZ ZIEGELWANGER 
IŞIK ŞEYMA GENҪ 

 أذربيجان جمهورية
NAZIM JAFAROV 
BAKHTIYAR MAMMADOV 

 البهاماكومنولث 
ELSWORTH N. JOHNSON 

 البحرين مملكة
AYSHA SALMAN BIN SANAD 

 الشعبيةجمهورية بنغالديش 
MD IQBAL HUSSAIN KHAN 

 بربادوس
JOHN AVERY 
JUSTIN BARROW 

 بلجيكا
AXEL DESMEDT 
PETER CLAES 
JOOST CALLAERT 

 بليـز
JOHN AVERY 
JUSTIN BARROW 

 بوتـان مملكة
JIGME TENZING 

 بوتسوانا جمهورية
MARTIN MOKGWARE 
JOYCE WEMA ISA-MOLWANE 
TSHOGANETSO KEPALETSWE 
BONNY MINE 
AARON THATAYOTLHE NYELESI 
MATSHWENYEGO KWADA 

 االتحاديةجمهورية البرازيل 
JEFERSON FUED NACIF 
MARIO RODRIGO CANAZZA 

 السالم بروني دار
HJH ADINA HAZRI BINTI HJ AZAHARI 
JASMINE WONG 
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 بلغاريا جمهورية
DIMITAR GENOVSKI 
KRASIMIRA DIMITROVA 
VASIL NEVENOV 

 فاصو بوركينا
RICHARD ANAGO 

 بوروندي جمهورية
EVELYNE BUTOYI 

 كمبوديامملكة  
SOK PUTHYVUTH 

 الكاميرونجمهورية 
IYA TIDJANI 
ZO'O ZAME PHILEMON 
EBOT EBOT ENAW 
FOTINDONG FONZOUK CORNELIUS 

 كندا
PAMELA MILLER 
SANTIAGO REYES-BORDA 

 الوسطى جمهورية إفريقيا
CHARLES ZOË BANGA 

 شيلي
DENIS GONZÁLEZ GRANDJEAN 

 الشعبية جمهورية الصين
ZIPING LIU 
GUOLEI CAI 

 قبرص جمهورية
POLYCARPOS ARGYROU 

 الفاتيكان دولة مدينة
LUCIO ADRIAN RUIZ 
PAOLO LAZZARINI 
STEFANO CARTA 
SERGIO SALVATORI 
 

 كولومبياجمهورية  
FRANKLIN MERCHÁN CALDERÓN 

 كوريا  جمهورية
CHUNGWON LEE 
JONGKEOL SON 
SOOA KIM 
JAEHYEOK YU 

 كوستاريكا
FRANCISCO CHACÓN HERNÁNDEZ 

 ديفوار جمهورية كوت
IBRAHIM COULIBALY 

 كرواتياجمهورية  
KRESO ANTONOVIC 
ZELJKO TABAKOVIC 

 كوبـا
ISABEL GREENUP LOZADA 

 الدانمارك
PETER HJORNAGER PEDERSEN 

 الدومينيكية الجمهورية
AMPARO ARANGO ECHEVERRI 

 العربيةجمهورية مصر 
DR. ELSAYED ELSAYED AHMED AZZOUZ 

 السلفادورجمهورية 
ENRIQUE ANTONIO ROSALES OSEGUEDA 

 المتحدة اإلمارات العربية
HAMAD AL MANSOORI 
TARIQ AL AWADHI 
SAIF BIN GHELAITA 
MOHAMMED AL RAMSI 
GHAITH AL MAZAINA 
ABDULRAHMAN AL MARZOUQI 
SAAD HASSAN 
NASSER AL MARZOUQI 
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 إكوادور
MARIO JOAQUIN VALLEJO VELOZ 

 إسبانيا
BLANCA MARÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
ÁNGEL LEÓN ALCALDE 

 إستونيا جمهورية
MART LAAS 

 مملكة إسواتيني
ANDREAS SIFISO DLAMINI 
MVILAWEMPHI DLAMINI 

 المتحدة األمريكية الواليات
ROBERT L. STRAYER 

 الروسي االتحاد
MIKHAIL SHARIKOV 

 فيجي جمهورية
SEMISI SERUITANOA 

 فنلندا
KATARIINA VUORELA 

 فرنسا
BENOÎT BLARY 

 الغابونية الجمهورية
STANISLAS OKOUMA LEKHOUYI 

 غامبيا جمهورية
ANSUMANA SANNEH 
EBRIMA JAMMEH 

 غـانـا
URSULA OWUSU-EKUFUL 

 
 

 اليونـان
ELLI KARYTINOU 
THEOFANIS ANAGNOSTOPOULOS 
EIRINI ATHANASIOU 
DOMNA PAPAMICHAIL 
AGGELIKI POLITI 
ANTONIOS PERPATIDIS 
GEORGIOS DROSSOS 

 غواتيماالجمهورية 
MARCO ANTONIO ESCALANTE HERRERA 

 االستوائية جمهورية غينيا
EUCARIO BAKALE ANGÜE OYANA 

 ُغيـانـا
ANDRE GRIFFITH 

 هايتيجمهورية 
JEAN MARIE MAIGNAN 

 هنغاريا
TAMÁS PUSS 
SZABOLCS SZENTLÉLEKY 

 الهندجمهورية 
VARTHAKAVI RAGHUNANDAN 

 إندونيسيا جمهورية
HUSIN BAGIS 
FARIDA DWI CAHYARINI 

 جمهورية إيران اإلسالمية
HOSSEIN FALLAH JOSHAGHANI 

 جمهورية العراق
ALI NASER AL-KHWILDI 
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 أيرلندا
RORY HINCHY 

 أيسلندا
SIGURJÓN INGVASON 

 إسرائيل دولة
NAAMA HENIG 
NIZAN LIVNE 
NATHAN SCHUBERT 
JUDITH GALILEE METZER 

 إيطاليا
FABIO BIGI 

 جامايكا
WAHKEEN MURRAY 

 اليابان
DR. AKIMA UMEZAWA 

 الهاشمية المملكة األردنية
AL-ANSARI MOHAMMAD ALMASHAKBEH 
AHMAD YAHYA AL HANAKTH 

 كازاخستان  جمهورية
VITALI YAROSHENKO 

 كينياجمهورية  
FRANCIS WANGUSI 
DANIEL OBAM 

 الكويت دولة
SAMIRA BILAL MOEMEN MOHAMMAD 

 ليسوتو مملكة
MOSHOESHOE NTAOTE 
TŠIU TŠIU 

 التفيا جمهورية
VALTERS BAJĀRS 

 السابقة ا اليوغوسالفيةمقدوني جمهورية
VALTERS BAJĀRS 

 ليبيريا جمهورية
COOPER W. KRUAH 
PROSPER K. BROWNE 
LENN EUGENE NAGBE 
ZOTAWON TITUS 
RICHMOND TOBII 
ISRAEL M. AKINSANYA 
IVAN G. BROWN 

 ليختنشتاين إمارة
KURT BÜHLER 

 ليتوانياجمهورية 
INGA RIMKEVICIENE 

 لكسمبرغ
ANNE BLAU 

 ماليزيا
MOHD ALI MOHAMAD NOR 

 مالوي
ERICA MAGANGA 
ALEX MAULANA 
STEWART LIGOMEKA 
HENRY SILIKA 

 مالي جمهورية
SANÉ KEITA 
BABA KONATE 

 مالطة
IVAN BUGEJA 
AMADEO JOSEPH GEORGE VELLA 

 المغربيةالمملكة 
MOHAMED AIT OUALI 
HICHAM LAHJOMRI 
ABDELJALIL EL HAMMOUMI 
HASSAN TALIB 
BRAHIM KHADIRI 
MOHAMED HAMMOUDA 
SARA BELMIL 
MOHAMED OUHADDOU 
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 مارشالجمهورية جزر 
ROBERT L. STRAYER 

 المكسيك
C. EZEQUIEL GIL HUERTA 

 مولدوفـا جمهورية
ANDREI GAVRISI 

 موناكو إمارة
CHRISTOPHE PIERRE 

 موزامبيقجمهورية 
AMÉRICO MUCHANGA 
HELENA FERNANDES 
CONSTANCIO TRIGO 
ARNALDO NHAVENE 
VIRGÍLIO VARELA 
MÉRCIA MACAMO 

 ناميبيا جمهورية
JAPHET ISAACK 

 جمهورية نيبال الديمقراطية االتحادية
RAMCHANDRA DHAKAL 

 النيجر جمهورية
OUMAROU BOUBACAR OLDI 
SALOU ABDOU 
AHMED JEAN BORAUD 
ALMOU HACHIMOU 

 االتحادية جمهورية نيجيريا
FESTUS YUSUFU NARAI DAUDU 

 النرويج
CHRISTINA CHRISTENSEN 

 نيوزيلندا
IAN HUTCHINGS 

 ُعمانسلطنة 
SAID BIN HAMDOUN BIN SEIF AL HARTHI 

 أوغنداجمهورية 
FRED OTUNNU 
CHRISTINE MUGIMBA 
GEOFFREY SENGENDO 
SIMON BUGABA 
REBECCA MUKITE 

 أوزبكستانجمهورية 
SHUKHRAT SADIKOV 

 اإلسالمية جمهورية باكستان
AHMED SHAMIM PIRZADA 

 بابوا غينيا الجديدة
KILA GULO-VUI 

 باراغواي جمهورية
RAÚL ANÍBAL PEREIRA SÁNCHEZ 
DIEGO LEÓN MIRANDA GÓMEZ 
JUAN GABRIEL RAMÍREZ OZORIO 

 هولندا مملكة
SIMON VAN MERKOM 

 بيـرو
CARLOS EDUARDO TAVERA VEGA 
SERGIO MARTIN NOSTAS ARIAS 

 الفلبين جمهورية
HJAYCEELYN M. QUINTANA 

 بولندا جمهورية
PRZEMYSLAW OLOWSKI 

 البرتغال
PAULO PERES 

 قطر دولة
SAID BIN HAMDOUN BIN SEIF AL HARTHI 

 السوريةالجمهورية العربية 
MAZEN ALMAKHAYRI 
IBAA OUEICHEK 
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 قيرغيزستان جمهورية
ESHMAMBET AMATOV 

 السلوفاكية الجمهورية
DUŠAN HORNIAK 
VILIAM PODHORSKÝ 
MILAN MIZERA 

 التشيكية الجمهورية
JAROMÍR NOVÁK 

 رومانيا
EDUARD LUCIAN LOVIN 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 
 الشمالية

OSCAR TAPP SCOTTING 
PAUL BLAKER 
STUART BROWN 
VINCENT AFFLECK 

 جمهورية رواندا
PAULA INGABIRE 
PATRICK NYIRISHEMA 
CHARLES SEMAPONDO 
ABRAHAM MAKUZA 

 مارينو جمهورية سان
MICHELE GIRI 

 السنغال جمهورية
ABDOULAYE BIBI BALDE 
SOULEYMANE DIALLO 
MODOU MAMOUNE NGOM 

 جمهورية صربيا
STANIMIR VUKIĆEVIĆ 

 سيشيل جمهورية
JEAN CLAUDE ADRIENNE 

 سنغافورة جمهورية
TONG SAN ONG 

 سلوفينيا جمهورية
OTO PUNGARTNIK 

 تحاديةالصومال اال جمهورية
AHMED ABDI SHEIKH 

 السودان جمهورية
MOHAMED MOHAMED KHAIR 

 جمهورية جنوب السودان
THOMAS GATKUOTH NYAK 

 الديمقراطية جمهورية سري النكا االشتراكية
PRIYANA KARUNARATHNA 
CHATHURA WEERASEKARA 

 إفريقيا جنوبجمهورية 
DR. SIYABONGA CYPRIAN CWELE 

 السويد
ANDERS JÖNSSON 
SUSANNA MATTSSON 

 السويسري االتحاد
DIRK-OLIVIER VON DER EMDEN 

 سورينام جمهورية
MEREDITH LETER 

 طاجيكستانجمهورية 
SHARIFI BAHODUR MAHMUDZODA 

 المتحدة اتنـزاني جمهورية
CLARENCE ICHWEKELEZA 

 تشادجمهورية  
TOMBOYE IBRAHIM MAHAMAT ITNO 
MAHAMAT SALEH BEN MALLALA 
CESAR TAPOL 

 تايالند
KAJIT SUKHUM 
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 ليشتي الديمقراطية -جمهورية تيمور
JOÃO OLÍVIO FREITAS 

 توغوجمهورية 
ABAYEH BOYODI 
PEHESSI TABATI 

 تونس
SAMIR MANSAR 

 تركيا
ŞÜKRAN AYTEKIN 

 أوكرانيا
LEONID YEVDOCHENKO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشرقية جمهورية أوروغواي
NICOLÁS ANTONIELLO 
ADRIANA BAUZÁ 
MARÍA LUJÁN VARELA 

 االشتراكيةجمهورية فيتنام 
TRIEU MINH LONG 

 اليمنية الجمهورية
MOHAMMED LUTFI BASHAREEF 
MOHAMMED MUSA ALKARFOSHI 

 زامبيا هوريةجم
ELLIOT KABALO 

 جمهورية زمبابوي
SAMUEL KUNDISHORA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 التصريحات - سابعالالجزء 
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 التصريحات
 التي أبديت في نهاية

 مؤتمر المندوبين المفوضين

 لالتحاد الدولي لالتصاالت

 )2018(دبي، 
 
 

امية الصادرة إذ يوقعون هذه الوثيقة اليت تشكل جزءاً من الوثائق اخلت ،إن املندوبني املفوضني املوقعني أدناه
م قد 2018 ،ديبعن مؤمتر املندوبني املفوضني (  اليت التالية علمًا بالتصرحيات أحاطوا)، يؤكدون أ

 املؤمتر.هذا اية  أبديت يف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
 حسب الرتتيب الزمين إليداعها. ترد نصوص التصرحيات – مانة العامةمالحظة من األ *

ضاء اليت صدرت الدول األعء نفت هذه النصوص حسب الرتتيب اهلجائي ألمساصُ  أما يف فهرس احملتويات، فقد 
 .عنها
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1 
باإلنكليزية األصل:

 :جورجياعن 

 ) بالبيان التايل:2018يُديل وفد جورجيا لدى مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب، 

جورجيا  إن حكومة جورجيا جمّردة من إمكانية ممارسة واليتها القضائية املشروعة على كامل أراضي 1
ا  بعد مضي  واالتصاالت، إذ تكنولوجيا املعلوماتيشمل قطاع  دولياً، وهو ماداخل حدودها املعرتف 

يزال االحتالل  ، ال2008 أغسطس عام سنوات على شن العدوان العسكري على جورجيا يف عشر
القابلني للتجزئة  إقليم أوسيتيا اجلنوبية اجلورجيني غري ا ومدينة تسخينفايل يفياملشروع إلقليم أخباز  غري

انتهاٍك سافر للقواعد واملبادئ األساسية للقانون الدويل، ووثيقة هلسنكي اخلتامية، وميثاق  يفيتواصل 
 األمن التابع لألمم املتحدة. املتحدة، وقرارات جملس األمم

يمني اجلورجيني مع هذين اإلقل واالتصاالت قطاع تكنولوجيا املعلومات ميكن تنفيذ أي فعل يف وال 2
ا الكاملبالتقّيد باالحرتام  اجلورجية إاليف هذه األراضي  و/أو وثائق االحتاد و  لدستور جورجيا وتشريعا

الدويل لالتصاالت وقواعد القانون الدويل. وتشكل سائر احلاالت األخرى أفعاًال غري مشروعة وانتهاكاً 
 لسيادة جورجيا.

ا الوطنيتني، حتتفظ جورجيا حبقها املش 3 استخدام الصكوك  روع يفومحايًة ملصاحل الدولة وسياد
فروضة االحتاد الدويل لالتصاالت لاللتزامات امل متتثل أي دولة عضو يف الدبلوماسية والقانونية إن مل

ا وأفعاهلا بصورة مباشرة أو مبوجب دستور االحتاد واتفاقيته ووثائقه وإذا غري مباشرة إىل  أدت تصرحيا
جورجيا  ضيكامل أرا يا املعلومات واالتصاالت يفديد التشغيل العادي لشبكات ومرافق تكنولوج

 واإلضرار بسيادة جورجيا وسالمة أراضيها.
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2 
باإلسبانية األصل:

 عن جمهورية باراغواي:

 :من اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت 32Bبالتحفظني التاليني طبقاً للمادة  وفد مجهورية باراغواي يتقدم

تدابري قد تراها ضرورية حلماية مصاحلها إذا أخفق أي عضو  أي ستتخذ مجهورية باراغواي ‘1’
االحتاد الدويل لالتصاالت بأي شكل من األشكال يف االمتثال للوثائق اخلتامية أو إذا كانت  يف

ا أو  ادية الكاملة؛حبقوقها السي التحفظات اليت يبديها أي عضو تضر بسالسة سري خدمات اتصاال

تشكل هذه  الصكوك الدولية اليت تصرحيات إضافية يف باراغواي أي حتفظات أو مجهورية قدمستُ  ‘2’
فيينا لقانون  أي وقت تراه مناسباً بني تاريخ التوقيع وتاريخ التصديق، عمًال باتفاقية الوثائق اخلتامية، يف

 .1969 املعاهدات لعام

 

 

3 
باإلنكليزية األصل:

 عن جمهورية فيتنام االشتراكية:

، باسم حكومة مجهورية فيتنام (PP-18) 2018يصرّح وفد فيتنام لدى مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 
 االشرتاكية مبا يلي:

ا وأكد (1982) نريويب مؤمتر املندوبني املفوضني يف ا فيتنام يفيتمسك بالتحفظات اليت أبد 1)
 (1994) وكيوتو (1992) وجنيف (1989) نيس مؤمترات املندوبني املفوضني يف يف

؛(2014) وبوسان (2010) وغواداالخارا (2006) وأنطاليا (2002) ومراكش (1998) ومينيابوليس
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حيتفظ حبق فيتنام يف اختاذ أي إجراءات للحفاظ على مصاحلها عند اللزوم، إذا ختلفت أي دول  2)
ء أخرى بأي شكل كان عن التقّيد بأحكام دستور االحتاد أو اتفاقيته أو لوائحه اإلدارية أعضا

ا، أو إذا كان من شأن حتفظات الدول األعضاء األخرى أن تعرض سيادة  والتذييالت املرفقة 
 مجهورية فيتنام االشرتاكية ومصاحلها وخدمات االتصاالت فيها للخطر؛

عديالت م االشرتاكية يف إبداء حتفظات إضافية وقت التصديق على التحيتفظ حبق مجهورية فيتنا 3)
املدخلة على الدستور واالتفاقية (إن ُوجدت) خالل مؤمتر املندوبني املفوضني العشرين املعقود يف 

 ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

 

4 
باإلنكليزية األصل:

 عن ماليزيا:

 :ماليزيا وفدإن 

ها الوطنية تدابري وقائية تراها ضرورية حلماية مصاحل أو اتاختاذ أي إجراء باحلق يفه تفظ حلكومتحي 1
ديب،  إذا كانت الوثائق اخلتامية املنبثقة عن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت، املعقود يف

ا أوغري مباشر  ؤثر تأثرياً مباشراً أوت)، 2018 املتحدة (ديب، العربية اإلمارات  تتعارض تكان على سياد
مع أحكام دستور ماليزيا وقوانينها ولوائحها السارية واليت قد تكون ناشئة عن أحد مبادئ القانون 

االحتاد حتفظات تضّر خبدمات االتصاالت والوسائط املتعددة  إذا أبدى أي عضو يف الدويل، أو
 االحتاد؛نفقات  حصة مسامهتها يف تسفر عن زيادة يف ماليزيا أو يف

التصديق  إبداء حتفظات قد تبدو هلا ضرورية، من اآلن وحىت وقت باحلق يف تهتفظ أيضاً حلكومحيو  2
)؛2018 (ديب، 2018 على الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت لعام



503 D – 5  

 

صرح بأن توقيع وفد ماليزيا على هذه الوثائق اخلتامية ليس له صالحية جتاه العضو الذي يظهر يو  3
ذا العضو. حتت اسم إسرائيل، وال  ينطوي بأي شكل من األشكال على اعرتاف منه 

 

5 
بالفرنسية األصل:

 عن جمهورية مالي:

تصاالت ؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالملإن وفد مجهورية مايل، إذ يوقع الوثائق اخلتامية 
 ):2018 (ديب،

حيتفظ حلكومته حبقها السيادي يف اختاذ مجيع التدابري واإلجراءات الضرورية حلماية حقوقها  أ ) 
ومصاحلها الوطنية إذا أخفقت بعض الدول األعضاء وأعضاء قطاعات االحتاد بأي شكل كان يف 

 اخلتامية املذكورة، أو إذا أحلقت الضرر بصورة مباشرة أو غري مباشرة مبصاحل التقيد بأحكام الوثائق
ا الوطنية للخطر، أو إذا كان من شأن التحفظات  ا، أو إذا عرضت أمن سياد خدمات اتصاال

ا جتاه ا دول أعضاء أخرى أن تتسبب يف تعديل التزاما  االحتاد؛ اليت أبد

ورة أو أي  إبداء حتفظات حمددة إضافية بشأن الوثائق اخلتامية املذكحيتفظ أيضاً حلكومته حبقها يف ب)
مؤمترات االحتاد األخرى ذات الصلة ومل يتم التصديق عليه بعد حىت وقت  صك آخر يصدر عن

 منها. إيداع صك التصديق على كل
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6 
بالصينية األصل:

 عن جمهورية الصين الشعبية:

ني لالحتاد الدويل ؤمتر املندوبني املفوضملوفد مجهورية الصني الشعبية، إذ يوقع الوثائق اخلتامية  يعلن
 يلي: ما حلكومته حبقها يف بأنه حيتفظ)، 2018 ،ديبلالتصاالت (

أي شكل  أخفقت أي دولة عضو باختاذ أي تدابري قد تعتربها ضرورية للحفاظ على مصاحلها إذا  -
) بصيغتهما 1992 كان يف التقيد مبقتضيات دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته (جنيف،

 ؛1998 ومينيابوليس، ؛1994 مؤمترات املندوبني املفوضني (كيوتو، املعدلة يف
) 2018، وديب، 2014؛ وبوسان، 2010 ؛ وغواداالخارا،2006 وأنطاليا، ؛2002 ومراكش،

 ها.تضر مبصاحل تصرحيات، أو إذا أبدت بلدان أخرى ذين الصكنيامللحقات املرفقة  أو

 

7 
باإلسبانية األصل:

 عن جمهورية غواتيماال:

 ):2018غواتيماال، إذ يوقع الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني (ديب، مجهورية  وفدإن 

قاً للتشريع الوطين والقانون ة، وفضروري تعتربهاقد  تدابري أي اختاذ يفحبقها وإدارته حلكومته  حيتفظ 1
ا، مصاحل حلماية الدويل، ها إذا أضرت التحفظات اليت تبديها دولة عضو بسالسة تشغيل أنظمة اتصاال

 هتواتفاقياالحتاد الدويل لالتصاالت حكام دستور االمتثال أل يفإذا أخفقت دولة عضو  أو
 ؛1994 املعدلة يف مؤمترات املندوبني املفوضني (كيوتو،) بصيغتهما 1992 (جنيف،

؛ 2014 ؛ وبوسان،2010 ؛ وغواداالخارا،2006 وأنطاليا، ؛2002 ومراكش، ؛1998 ومينيابوليس،
 )؛2018 وديب،

يق على حتفظات وتصرحيات إضافية قبل التصدإدخال أي  يف حلكومته وإدارته حبقها وحيتفظ 2
).2018 ،ديبالوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (
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8 
باإلنكليزية األصل:  

 عن جمهورية قبرص:

ى مصاحلها إذا اختاذ أي إجراء تعتربه ضروريًا للحفاظ عل حيتفظ وفد مجهورية قربص حلكومته حبقها يف
 إذا أخفق بأي طريقة كانت نفقات االحتاد أو ختلف أي عضو من أعضاء االحتاد عن املسامهة يف

ما  ) و/أو1992 االمتثال ألحكام الدستور واالتفاقية (جنيف، يف ما وبروتوكوال أي من ملحقا
؛ 1998 ؛ ومينيابوليس،1994 كيوتو، لة مبوجب صكوك مؤمترات املندوبني املفوضني يفبصيغتهما املعدّ 

إذا كانت  أو، 2018 وديب،؛ 2014 ؛ وبوسان،2010 ؛ وغواداالخارا،2006 ؛ وأنطاليا،2002 ومراكش،
ا أنالتحفظات من بلدان أخرى  حتمل  حصة مسامهة قربص يف تؤدي إىل حدوث زيادة يف من شأ

ا أو نفقات االحتاد أو ينوي  ه أوإذا كان من شأن أي إجراء آخر يتخذ تعرض للخطر خدمات اتصاال
غري مباشر على  تقصري من أي منهما أن يؤثر تأثرياً مباشراً أو اعتباري أو اختاذه أي شخص طبيعي أو

 قربص. سيادة

وحيتفظ وفد مجهورية قربص كذلك حلكومته حبقها يف إصدار أي تصرحيات أخرى أو حتفظات حىت 
دل دستور االحتاد الدويل اليت تع 2018املوعد الذي تصدق فيه مجهورية قربص على صكوك ديب 

؛ 1994)، وصكوك مؤمترات املندوبني املفوضني يف كيوتو، 1992لالتصاالت واتفاقيته (جنيف، 
 .2014؛ وبوسان، 2010؛ وغواداالخارا، 2006؛ وأنطاليا، 2002؛ ومراكش، 1998ومينيابوليس، 
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9 
باإلسبانية األصل:

 عن المكسيك:

 حتتفظ حكومة املكسيك، يف إطار ممارسة سلطتها يف إبداء حتفظات على الوثائق اخلتامية، حبقها يف:

ا السيادية إذا أخفقت أي دولة من الدول  1 اعتماد واختاذ أي تدابري تعتربها مناسبة حلماية قرارا
تطبيقها،  هذه الوثائق أو مراعاة األحكام الواردة يف يف األخرى بأي حال من األحوالاألعضاء 

الحتاد النصوص األساسية ل تلك الواردة يف ذلك املقررات والتوصيات والقرارات واملالحق، أو يف مبا
 سيما دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته؛ وال

ي الوثائق اخلتامية، وفقًا التفاقية فيينا لقانون املعاهدات، يف أإبداء حتفظات أخرى على هذه  2
 هذه الوثائق وتاريخ التصديق عليها، طبقًا لإلجراءات احملددة اه مالئمًا بني تاريخ توقيعوقت تر 

ا احمللية؛ يف  تشريعا

ل هذه ثإبداء م أّال تعترب نفسها ملزمة بأي حكم من أحكام هذه الوثائق قد حيد من حقها يف 3
 ؛مناسباً  التحفظات على النحو الذي تراه

مهة اليت ذلك األعباء املالية خبالف وحدة املسا يف تطبيق أي أعباء إضافية، مبا عدم قبول إقرار أو 4
 أضرار للمصلحة الوطنية؛ يتسبب يف قد كان ذلك يعتمدها هذا املؤمتر، إذا

ا السابقة وتعيدبحكومة املكسيك  حتتفظكما  5 ا تكررها هنا ب تحفظا نصها تأكيدها، وكأ
ا وقت توقيع الوثائق اخلتامية ملؤمترات املندوبني املفوضني  الكامل، أي التحفظات اليت أبد

؛ 2006 ؛ وأنطاليا،2002 ؛ ومراكش،1998 ؛ ومينيابوليس،1994 ؛ وكيوتو،1992 (جنيف،
ا عند2014 ؛ وبوسان،2010 وغواداالخارا، اعتماد ومراجعة اللوائح اإلدارية  ) والتحفظات اليت أبد
ا فيما 4 املادة املشار إليها يف خيص  من دستور االحتاد الدويل لالتصاالت، ومجيع التحفظات اليت أبد

 باالتصاالت. الصلة املباشرة املعاهدات األخرى ذات
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10 
باإلنكليزية األصل:

 عن جمهورية إندونيسيا:

)، يعلن 2018إن وفد مجهورية إندونيسيا إىل مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب، 
 أنه: باسم مجهورية إندونيسيا

  حيتفظ حلكومته حبقها يف اختاذ أي إجراء وتدابري وقائية تراها ضرورية حلماية مصلحتها الوطنية إذا -
كان أي حكم من أحكام الدستور واالتفاقية والقرارات واملقررات الصادرة عن مؤمتر املندوبني 

ا  )، يؤثر2018املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب،  تأثرياً مباشراً أو غري مباشر على سياد
ائمة اليت قمع احلقوق ال أو كان يتعارض مع دستور مجهورية إندونيسيا وقوانينها ولوائحها، أو

اكتسبتها مجهورية إندونيسيا كطرف يف معاهدات واتفاقيات أخرى، أو مع أي من مبادئ 
 الدويل؛ القانون

حيتفظ كذلك حلكومته حبقها يف اختاذ أي إجراء وتدابري وقائية تراها ضرورية حلماية مصلحتها  -
ة دستور واالتفاقيالوطنية إذا أخفق أي عضو بأي شكل من األشكال يف االمتثال ألحكام ال

) 2018والقرارات واملقررات الصادرة عن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب، 
ا أو سفر عن زيادة ت أو إذا كانت للتحفظات اليت يبديها أي عضو نتائج تضر خبدمات اتصاال

 االحتاد. نفقات غري مقبولة يف حصة مسامهتها يف
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11 
باإلسبانية األصل:

 عن إسبانيا:

ا ال تقبل أي تصرحيات أو حتفظات تبديها حكومات أخرى إذا   يصرح وفد إسبانيا، باسم حكومته، أ
ا املالية.  كانت تؤدي إىل زيادة يف التزاما

، 1969 مايو 23 اريخفيينا لقانون املعاهدات بت حبقها، مبوجب اتفاقيةإسبانيا  إسبانيا ململكة حيتفظ وفد
إبداء حتفظات على الوثائق اخلتامية اليت اعتمدها هذا املؤمتر، إىل حني إيداع صكوك التصديق  يف

 املناسبة.

 

12 
باإلنكليزية األصل:

 عن جمهورية إيران اإلسالمية:

 بسم اهللا الرمحن الرحيم،

لالحتاد الدويل  لعشرينااإلسالمية، إذ يوقِّع الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني  إيران وفد مجهورية إن
 حلكومته حبقها يف: حيتفظ )،2018 ،ديبلالتصاالت (

اختاذ أي إجراء قد تعتربه ضروريًا أو اختاذ أي تدبري الزم للحفاظ على حقوقها ومصاحلها إذا  1
وضني لوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفحكام اء أخرى بأي شكل يف االمتثال ألأخفقت دول أعضا

 )؛2018 ،ديبلالحتاد الدويل لالتصاالت ( العشرين

محاية مصاحلها إذا مل تشارك دول أعضاء أخرى يف نفقات االحتاد أو إذا أصدرت دول أعضاء  2
 المية؛أخرى حتفظات تضر خبدمات اتصاالت مجهورية إيران اإلس

لالحتاد الدويل  نلعشريعدم االلتزام بأي أحكام يف الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني ا 3
 بسيادة مجهورية إيران اإلسالمية بشكل مباشر أو غري مباشرمتس  قد )2018 ،ديبلالتصاالت (

وقوانينها ولوائحها؛ هاختالف دستور  أو
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أي مسألة أو موضوع يتعلق بتطبيق و/أو تنفيذ أي من أحكام دستور االحتاد واتفاقيته واللوائح  4
اإلدارية، وفقًا للحالة، ستعاجل داخل االحتاد وحتت رعاية االحتاد ويف ظل أغراضه الواردة يف ديباجة 

 ؛االحتاد واتفاقيته ولوائحه اإلداريةالدستور واألحكام ذات الصلة من دستور 

أنه حيتفظ أيضًا حلكومته باحلق يف إبداء حتفظات إضافية حمددة على الوثائق اخلتامية املذكورة،  5
وعلى أي صكوك صادرة عن مؤمترات االحتاد األخرى ذات الصلة ومل يصدق عليها بعد، وذلك إىل 

 حني إيداع صك التصديق على كل منها؛

ا الواردة يف إيران وباإلضافة إىل ذلك، تؤكد حكومة مجهورية 6 الوثائق  اإلسالمية من جديد حتفظا
واملؤمترات  (WRC) اخلتامية لكل من مؤمترات املندوبني املفوضني واملؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية

 السابقة. (WCIT) العاملية لالتصاالت الدولية

 

13 
باإلنكليزية األصل:

 :سان مارينوعن جمهورية 

اد إن وفد مجهورية سان مارينو، إذ يوقع الوثائق اخلتامية للدستور واالتفاقية ملؤمتر املندوبني املفوضني لالحت
)، حيتفظ حلكومته حبقها يف اختاذ مجيع التدابري اليت تراها ضرورية لكي 2018 ،ديبالدويل لالتصاالت (

ما االحتاد يف التقيد بأحكام الدستور واالتفاقية أو ملح عضو يفحتمي مصاحلها يف حالة إخفاق أي  قا
ما اإلضافية واللوائح اإلدارية.  وبروتوكوال

ن قد و باحلقوق نفسها جتاه حتفظات يبديها األعضاء اآلخر  كذلك  مارينو وحتتفظ حكومة مجهورية سان
 تعرضه للخطر. تعرقله أو ينو أومار  مجهورية سان تتعارض مع التشغيل السليم خلدمات االتصاالت يف
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14 
باإلسبانية األصل:

 :األرجنتينجمهورية  عن

ا على جزر مالفيناس وجزر جورجيا  إن مجهورية األرجنتني تؤكد جمدداً حقوقها املشروعة املتعلقة بسياد
ا اليت تعترب جزءاً ال يتجزأ من أراضيها ااجلنوبية وجزر  لوطنية، ساندوتش اجلنوبية واملناطق البحرية احمليطة 

ونظراً إىل أن اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية حتتلها احتالالً غري مشروع، فهي موضع 
 نزاع على السيادة.

 37/09و 31/49و (XVIII) 3160و (XX) 2665رات اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة القراوقد 
، اليت تقر فيها بوجود نزاع على السيادة ُيشار 43/25و 42/19و 41/40و 40/21و 39/6و 38/12و

ا العظمى مجهورية األرجنتني واململكة املتحدة لربيطاني يتوتدعو حكوممالفيناس"  إليه باسم "مسألة جزر
ائي أقرب وقت ممكن إىل حل س لتوصل يفإىل افاوضات الرامية وأيرلندا الشمالية إىل استئناف امل لمي 

 النزاع.لذلك 

اء االستعمارأما  من ًا عن رأي مماثل، ومؤخر  فقد أعربت مراراً  جلنة األمم املتحدة اخلاصة املعنية بإ
اعتمدت اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية  كما  .2018 يونيو 21 خالل القرار الذي اعُتمد يف

هي ذات أمهية دائمة  مالفيناس مسألة جزريشري إىل أن  2018 يونيو 5 بشأن املسألة يف إعالناً جديداً 
 لنصف الكرة األرضية.

) 2018 األرجنتني أن أيّاً من أحكام الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني (ديب، كما تعلن مجهورية
 حتدها يطبَّق على حنو ميس حقوقها املتعلقة باملنطقة القطبية اجلنوبية لألرجنتني اليت يفسَّر أو جيب أال

درجة جنوباً، حيث أعلنت  60 درجة غربًا ودائرة العرض 74 درجة غربًا ودائرة الطول 25 دائرة الطول
ا عليها وحتتفظ بتلك  السيادة. سياد
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15 
بالفرنسية األصل:

 :عن الجمهورية الغابونية

، يف مؤمتر املندوبني املفوضني العشرين لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديبإن وفد اجلمهورية الغابونية 
 حيتفظ حلكومته حبقها يف:)، 2018 اإلمارات العربية املتحدة،

يف التقيد  كانبأي شكل   دولة عضو أياختاذ كل التدابري الضرورية حلماية مصاحلها إذا أخفقت  1
) أو بصكوك تعديلهما املعتمدة 1992بأحكام دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته (جنيف، 

ليا، ؛ وأنطا2002؛ ومراكش، 1998ومينيابوليس،  ؛1994املندوبني املفوضني (كيوتو،  راتمؤمت يف
، أو إذا كان من طبيعة التحفظات اليت )2018؛ وديب، 2014؛ وبوسان، 2010؛ وغواداالخارا، 2006

لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  اتبديها دول أعضاء أخرى أن تلحق الضرر بتشغيل خدما
 ؛واالتصاالت

 أن تنجم عن هذه التحفظات؛ميكن قبول أو عدم قبول النتائج املالية اليت  2

 إىل حني دخول الصكوك املعتمدة يف هذا املؤمتر حيز النفاذ.إبداء حتفظات إضافية  3

 

16 
باإلنكليزية األصل:

 إمارة ليختنشتاين والنرويج:أيسلندا و  عن

طبق الصكوك سوف ت ايف املنطقة االقتصادية األوروبية أ األعضاء املذكورة أعاله صرح وفود الدولت
ا مبوجب معاهدة إنشاء املنطقة 2018، ديباملعتمدة يف مؤمتر املندوبني املفوضني ( ) وفقًا اللتزاما

 االقتصادية األوروبية.
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17 
بالفرنسية األصل:

 :دولة مدينة الفاتيكانعن 

حتتفظ دولة مدينة الفاتيكان باحلق يف إصدار أي تصريح أو إبداء أي حتفظ واختاذ أي تدابري  1
 ).2018أخرى مناسبة تراها ضرورية قبل تصديق الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني (ديب، 

صاحلها إذا م اختاذ أي تدابري تراها مناسبة حلماية وحتتفظ دولة مدينة الفاتيكان أيضًا حبقها يف 2
التقيُّد بأحكام دستور االحتاد الدويل لالتصاالت  أخفق بعض األعضاء، بأي شكل من األشكال، يف

 إذا كان من شأن التحفظات اليت تبديها بعض البلدان أن تعّرض مصاحلها للخطر. واتفاقيته، أو

 

18 
بالفرنسية األصل:

 فرنسا:عن 

احلها إذا اختاذ أي تدابري قد تراها ضرورية للحفاظ على مص فرنسا حلكومته حبقها يف حيتفظ وفد 1
أخفقت بأي شكل كان  نفقات االحتاد أو مل تسدد بعض الدول األعضاء حصص مسامهتها يف

)، 1992 دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته (جنيف، االمتثال ألحكام التعديالت يف يف
؛ 1998 ؛ ومينيابوليس،1994  املفوضني (كيوتو،مؤمترات املندوبني لة يفبصيغتهما املعدّ 

)، واليت اعتمدها مؤمتر 2014 ؛ وبوسان،2010 غواداالخارا،؛ و 2006 ؛ وأنطاليا،2002 ومراكش،
ا أن تلحق الضرر حبسن  )، أو2018 ،ديبملندوبني املفوضني (ا إذا أبدت بلدان أخرى حتفظات من شأ

 اد.نفقات االحت تؤدي إىل زيادة حصة مسامهتها يفأن  تشغيل خدمات االتصاالت الفرنسية أو
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عديالت اللوائح يتعلق بفرنسا، لت النهائي، فيما فرنسا رمسيًا أن التطبيق املؤقت أو ويعلن وفد 2
 ،)1992 من دستور االحتاد الدويل لالتصاالت (جنيف، 54 املادة اإلدارية لالحتاد على النحو احملدد يف

؛ 1998 ؛ ومينيابوليس،1994 مؤمترات املندوبني املفوضني (كيوتو، وبصيغتها املعدلة يف
سيكون  ،)2018 ؛ وديب،2014 ؛ وبوسان،2010 ؛ وغواداالخارا،2006 ؛ وأنطاليا،2002 ومراكش،

ا ا قانو  الوطين. ضمن احلدود اليت يسمح 

 

19 
باإلنكليزية األصل:

 تركيا:عن 

1 

ا لن تنفذ 2018الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني (ديب،  ح مجهورية تركيا، لدى توقيعهاتصر  ) بأ
 أحكام الوثائق اخلتامية إال مع الدول األطراف اليت هلا عالقات دبلوماسية معها.

2 

يقوم  )،2018، يبدعلى الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني ( ، إذ يوقعتركيا مجهورية وفد إن
 مبا يلي:

فقت أي اختاذ أي تدبري قد تعتربه ضرورياً للحفاظ على مصاحلها إذا أخ حيتفظ حلكومته حبقها يف 1
كما   )1992 التقيد بدستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته (جنيف، دولة عضو بأي شكل يف

؛ 2002 ومراكش، ؛1998 ومينيابوليس، ؛1994 ما مؤمترات املندوبني املفوضني (كيوتو،عدلته
 ) وعدهلما كذلك2014 ،بوسان() ومؤمتر املندوبني املفوضني 2010 غواداالخارا،؛ و 2006 وأنطاليا،

ما، أو امللحقات أو أو )2018 (ديب،مؤمتر املندوبني املفوضني  ظات لتحفإذا كان  الربوتوكوالت املرفقة 
ا أو امهتها تؤدي إىل زيادة مس  تبديها إحدى الدول األعضاء أن تضر حبسن تشغيل خدمات اتصاال

 ؛نفقات االحتاد يف
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 ؛ستدعى األمراحيتفظ حلكومته حبقها يف إبداء حتفظات أخرى على هذه الوثائق اخلتامية إذا  2

ا ال تقبل تبعات أي حتفظات قد تؤدي إىل زيادة مسامهتها يف نفقاتبيصرح باسم حكومته  3  أ
 ؛االحتاد

ية أن التحفظات اليت أبديت فيما سبق على دستور االحتاد واتفاقيته ولوائحه اإلدار بيصرح رمسيًا  4
 يصرح خبالف ذلك. مل ال تزال قائمة ما

 
20 

باإلنكليزية األصل:
 عن السويد:

 اريخ توقيعائح اإلدارية تُعتمد بعد تعلى االلتزام بأي مراَجعة للو السويد قد وافقت ميكن اعتبار أن  ال
هذه الوثائق اخلتامية، سواء كانت مراجعة جزئية أم كلية، إال إذا أبلغت االحتاد الدويل لالتصاالت 

 االلتزام. صراحًة موافقتها على هذا

 

21 
باإلنكليزية األصل:

 عن السويد:

روريًا للحفاظ على قد تراه ض إجراءيف اختاذ أي حيتفظ وفد السويد حلكومته يف احلاالت التالية باحلق 
 :مصاحلها

 ،حصص مسامهتها يف نفقات االحتادختلف دول أعضاء أخرى عن حتمل  -

ويل دستور االحتاد الد التقيد بأحكام تعديالت بأي شكل كان يف دول أعضاء أخرى أخفقت -
 ،مؤمترات املندوبني املفوضني )، بصيغتهما املعدلة يف1992 لالتصاالت واتفاقيته (جنيف،

ا أن تلحق الضرر ب إبداء دول أعضاء - االتصاالت  دماتالسليم خلتشغيل الأخرى حتفظات من شأ
 أو تؤدي إىل زيادة حصة مسامهتها يف نفقات االحتاد.لدى السويد 
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22 
باإلنكليزية األصل:

 عن السويد:

عند إيداع وثيقة  إبداء حتفظات قبل أو اإلدالء بتصرحيات أو يفالسويد حلكومته باحلق  حيتفظ وفد
لذي اتصديقها على الوثائق اخلتامية الصادرة عن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت 

 ا.املوافقة عليه أو اقبوهل أو 2018 نوفمرب 16أكتوبر إىل  29ديب من  يف ُعقد

 

23 
باإلسبانية األصل:

 :عن كوبا

، إذ يوقع على الوثائق اخلتامية الصادرة عن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل كوبا إن وفد
ماية أن تتخذ أي تدبري تراه ضروريًا ومناسبًا حل حيتفظ حلكومته باحلق يف )،2018 ،(ديبلالتصاالت 

 مصاحلها:

من جانب حكومة الواليات املتحدة األمريكية بتوجيه إرساالت  التدخُّلمواجهة ممارسات  يف -
حكام انتهاك صريح لأل إذاعية إىل األراضي الكوبية ألغراض سياسية ولزعزعة االستقرار، يف

واملبادئ اليت حتكم االتصاالت، على حنو يضر بالتشغيل العادي وتطوير خدمات االتصاالت 
 .الراديوية لدى كوبا

إذا أخفقت أي دولة عضو يف االمتثال بأي شكل ألحكام دستور االحتاد الدويل لالتصاالت  -
؛ 1994) بصيغتهما املعدَّلة يف مؤمترات املندوبني املفوضني (كيوتو، 1992جنيف، (واتفاقيته 

) 2014؛ وبوسان، 2010؛ وغواداالخارا، 2006، وأنطاليا؛ 2002؛ ومراكش، 1998 ومينيابوليس،
وائح اإلدارية، أو إذا كانت حتفظات أي دول أعضاء أخرى تضر بأي شكٍل خبدمات أو بالل

ا يف حتمل نفقات االحتاد  .االتصاالت يف كوبا أو تؤدي إىل زيادة مسامها
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) 2012االتصاالت الدولية (ديب، دول أعضاء أخرى تدابري ليست معتمدة مبوجب لوائح اختاذ  -
تلحق ضرراً بتشغيل اتصاالت البلد أو تنميتها أو تعيق النفاذ إىل شبكات وخدمات االتصاالت 

 .اإلنرتنت العمومية الدولية مبا يف ذلك النفاذ إىل

ا اأخفقت  - جنيف، ( التقيد بأحكام لوائح الراديوأو لدولية دول أعضاء أخرى يف الوفاء بالتزاما
حمطات إذاعية عاملة على منت طائرة لإلرسال داخل األراضي الكوبية إذا استعملت ، أو )2015

ا  2007 فقط دون موافقة كوبا، وهي ممارسة حدد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام أ
سال يف جمال االتصاالت يؤثر على أمن الدولة نفسها أي إر يف مواجهة  .تتعارض مع لوائح الراديو

 .خيرق سيادة الدولة أو يتعارض مع اإلرث والقيم الثقافية للبلد أو

 وتذكر حكومة كوبا أيضاً:

ا  - و أال تعرتف بأي شكل كان مبا تقوم به حكومة الواليات املتحدة من تبليغ عن ترددات أ
ها أراضي كوبا الواقع يف مقاطعة غوانتانامو اليت حتتل يف ذلك اجلزء منتسجيلها أو استعماهلا 

 .الواليات املتحدة بصفة غري مشروعة وبالقوة خمالفًة بذلك الرغبة الصرحية لشعب وحكومة كوبا

ا  - وص احلالية للدستور النصفيما يتعلق بقبل الربوتوكول االختياري بشأن تسوية املنازعات تال أ
 .ريةواالتفاقية واللوائح اإلدا

ا حتتفظ  - ديقها حتفظ آخر قد يكون ضرورياً عند إيداع صك تص أو تصريحإصدار أي  باحلق يفأ
اليت اعتمدها مؤمتر  )1992 جنيف،(على تعديالت دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته 

 ).2018 (ديب،املندوبني املفوضني 
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24 
باإلنكليزية األصل:

 عن جمهورية سري النكا االشتراكية الديمقراطية:

ملندوبني املفوضني الوثائق اخلتامية ملؤمتر ا لدى توقيعهإن وفد مجهورية سري النكا االشرتاكية الدميقراطية، 
 :ما يليفي، حيتفظ حلكومته باحلق )2018(ديب،  لالحتاد الدويل لالتصاالت

االحتاد  ، إذا أخفقت أي دولة عضو يفالوطنية اختاذ أي إجراء تراه ضرورياً للحفاظ على مصاحلها 1
ما ا دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته بأحكامالتقيد  بأي شكل يف مؤمترات  ملعدلة يفبصور

ما، أو) 2018 ،ديبؤمتر (هذا املاملندوبني املفوضني املتعاقبة وحىت  إذا  وامللحقات والربوتوكوالت املرفقة 
عمل شبكات االحتاد إىل إحلاق الضرر حبسن  أدى أي حتفظ أبدته دول أعضاء أخرى يف

ا  ؛االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحسن سري خدما

بصيغتها  ماوامللحقات املرفقة  ،عدم االلتزام بأي حكم من أحكام دستور االحتاد أو اتفاقيته 2
بصورة مباشرة  ميسّ ) قد 2018 ،ديبمؤمترات املندوبني املفوضني املتعاقبة وحىت هذا املؤمتر ( املعدلة يف

قوانينها  ا أودستوره النكا االشرتاكية الدميقراطية ويتعارض مع سيادة مجهورية سريبغري مباشرة  أو
 لوائحها؛ أو

ا أي دولة عضو أخرى حكالعرتاض على فرض أي أعباء مالية على ا 3 ومته نتيجة حتفظات أبد
 االحتاد. بشأن املسائل املتعلقة مبالية

تفاقية فيينا لقانون ال وفقاً  ،كما حيتفظ وفد مجهورية سري النكا االشرتاكية الدميقراطية حلكومته باحلق
ملفوضني لالحتاد املندوبني املؤمتر الوثائق اخلتامية على  إضافيةحتفظات  إبداء يف، 1969املعاهدات لعام 

 تؤلف الصكوك الدولية اليت أي وقت تراه مالئماً بني تاريخ توقيعيف  )2018، الدويل لالتصاالت (ديب
 .وتاريخ التصديق عليها اخلتامية الوثائقهذه 
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25 
باإلنكليزية األصل:

 عن هنغاريا:

هنغاريا، إذ يوقع الوثائق اخلتامية الصادرة عن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت  إن وفد
ها إذا اختاذ مجيع التدابري اليت تراها ضرورية حلماية مصاحل )، حيتفظ حلكومته حبقها يف2018 (ديب،

إذا ختلفت، بأي شكل، عن التقيد  اد، أوحتمل نفقات االحت تشارك أي من الدول األعضاء يف مل
مؤمترات  )، بصيغتهما املعدلة يف1992 بأحكام دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته (جنيف،

؛ 2006 ؛ وأنطاليا،2002 ؛ ومراكش،1998 ؛ ومينيابوليس،1994 املندوبني املفوضني (كيوتو،
إذا   )، أو2018 مؤمتر املندوبني املفوضني (ديب، املعتمدة يفو ) 2014 وبوسان،؛ 2010 وغواداالخارا،

ا أو تؤدي إىل  كانت التحفظات اليت تبديها أي دولة عضو أخرى تضر بسالمة سري خدمات اتصاال
 نفقات االحتاد. زيادة حصة مسامهتها يف

ت أخرى وقت حتفظات أو تصرحيا أيكومته حبقها يف إصدار ويعلن وفد هنغاريا كذلك أنه حيتفظ حل
إيداع صكوك تصديقها على الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت 

 ).2018 (ديب،

 

26 
باإلنكليزية األصل:

 عن أوكرانيا:

 ،يبدالوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت ( إذ يوقعأوكرانيا،  وفد إن
 يلي. يصرح مبا) 2018

ظيم مبدأ االعرتاف الكامل باحلق السيادي لكل دولة يف تنعلى  ينص دستور االحتاد الدويل لالتصاالت
 قطاع االتصاالت لديها.
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الروسي، منتهكًا القواعد واملبادئ األساسية للقانون الدويل  ، قام االحتاد2014 فرباير 20وابتداًء من 
فضالً عن التزاماته مبوجب املعاهدات املتعددة األطراف والثنائية، بشن عدوان مسلح ضد أوكرانيا، أسفر 

 مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت ومدينة - أوكرانياعن االحتالل غري الشرعي جلزء من أراضي 
 .ولوغانسك سيفاستوبول (تسمى فيما بعد "القرم") وبعض املناطق من منطقيت دونتسك

سيادة أوكرانيا  2014 مارس 27الصادر يف  68/262  قرارها اجلمعية العامة لألمم املتحدة يفوأكدت 
ا وسالمتها ا دولياً؛  واستقالهلا السياسي ووحد بأن االستفتاء  رتوأقاإلقليمية داخل حدودها املعرتف 

، 2014 مارس 16 تمتعة باحلكم الذايت ومدينة سيفاستوبول يفالقرم امل مجهورية الباطل الذي ُأجري يف
مدينة  كم الذايت أوعة باحلمتتمجهورية القرم امل الوضع القائم يف ميكن أن يشكل األساس ألي تغيري يف ال
فاستوبول، وأهابت جبميع الدول واملنظمات الدولية والوكاالت املتخصصة عدم االعرتاف بأي تغيري سي
القرم املتمتعة باحلكم الذايت ومدينة سيفاستوبول على أساس االستفتاء املشار إليه  وضع مجهورية يف

تغيري  ا اعرتاف بأيأعاله، واالمتناع عن اختاذ أي إجراءات أو القيام بأي معامالت قد تفسر على أ
 ذلك الوضع. يف

، 2017ديسمرب  19ويف  2016ديسمرب  19الصادرين يف  72/190و 71/205ومبوجب القرارين الالحقني 
وأكدت  للقرم احتالله املؤقت يف الروسي على التوايل، أدانت اجلمعية العامة لألمم املتحدة استمرار االحتاد

 جمدداً عدم االعرتاف بضمها.

 1974 ديسمرب 14الصادر يف للجمعية العامة لألمم املتحدة  29/3314على ذلك، ينص القرار  وعالوةً 
 ليس غنم خاص ناجم عن ارتكاب عدوان العدوان" على أن أي كسب إقليمي أو "تعريف بعنوان

 جيوز أن يعترب كذلك. قانونياً، وال

ف الرتددي؛ للطي الشرعي خدام غريتعرتف أوكرانيا بأي شكل من األشكال باالست ذلك، ال وبناًء على
مجهورية  قانونية يف األراضي احملتلة بصورة غري باستخدام رموز الرتقيم اخلاصة باالحتاد الروسي يف وال

 سيفاستوبول.القرم املتمتعة باحلكم الذايت ومدينة 
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حكومة أوكرانيا أيضاً إىل البيان الذي أدىل به األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت خالل مؤمتر وتشري 
، امللحق باء PP-14/174)، الصادر يف الوثيقة 2014(بوسان،  2014املندوبني املفوضني لعام 

)0174/en-C-PP-d/S14https://www.itu.int/m(  الذي أدىل به األمني العام لالحتاد الدويل والبيان
 2018 أكتوبر 15، املؤرخة 1158لالتصاالت، الصادر يف النشرة التشغيلية لالحتاد رقم 

)2018-OB.1158-SP-https://www.itu.int/pub/T( أعرب االحتاد من خالله عن قلقه ، الذي
، أن االحتاد قد وضع يف االعتبار األحكام ذات الصلة يف مجلة أمورالشديد إزاء الوضع يف القرم وأكد، 

"السالمة اإلقليمية  2014مارس  27 للجمعية العامة لألمم املتحدة الصادر يف 68/262من القرار 
ري صة التابعة لألمم املتحدة عدم االعرتاف بأي تغييهيب جبميع الوكاالت املتخصألوكرانيا" الذي "

وضع مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت ومدينة سيفاستوبول، واالمتناع عن اختاذ أي إجراءات  يف
ا اعرتاف بأي تغيري يف ذلك الوضع"، باإلضافة إىل األحكام  أو القيام بأي معامالت قد تفسر على أ

ذا الوضع واملنصوص عليها يف القرارين   .(2017) 72/190و (2016) 71/205ذات الصلة 

ا أيض كذلكويف البيانني املذكورين أعاله، أكد األمني العام لالحتاد   خيص  فيما اً على تطبيق املبادئ ذا
انات ذلك إصدار منشورات وقواعد بي يف أي إجراءات قد ُتطلب من األمانة العامة واملكاتب الثالثة، مبا

ا ومواردها يف ت جمال االتصاال االحتاد، من أجل مساعدة أوكرانيا على ضمان استخدام مجيع خدما
رانيا خبصوص متطلبات أوك فضًال عن أي إجراءات قد تتخذها مؤمترات االحتاد ومجعياته الدولية
 يتعلق باستعمال الطيف الرتددي ورموز الرتقيم على أراضيها. فيما

االحتاد واللوائح اإلدارية ومع مراعاة قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة املذكورة  دستورضوء أحكام  ويف
ددات واردها من الرت استخدام شبكات االتصاالت وم أعاله، تعلن حكومة أوكرانيا حقها السيادي يف

وبول، اليت مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت ومدينة سيفاست األراضي احملتلة مؤقتًا يف الراديوية يف
قانونية االحتاد الروسي، منتهكًا ألحكام النصوص األساسية لالحتاد  يستخدمها حاليًا بصورة غري

 واملبادئ الواردة فيها.
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يما خيص تدابري يتخذها االحتاد الروسي ف أيالروسي كامل املسؤولية عن نتائج  وتتحمل حكومة االحتاد
اد رد الرتددات الراديوية وسوء تطبيق موارد الرتقيم، كما ستتحمل حكومة االحتااالستخدام غري القانوين ملو 

تدابري قد تضطر إدارة أوكرانيا الختاذها من أجل محاية شبكات  روسي كامل املسؤولية عن نتائج أيال
ا وموارد الرتد ا االحتاد الروسي يف األراض دات الراديوية التابعة هلا من أياتصاال ي احملتلة أعمال يقوم 

 مؤقتاً يف مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت ومدينة سيفاستوبول.

دول األعضاء يف االحتاد إىل االمتناع عن تسيري احلركة الدولية الصادرة / وتدعو حكومة أوكرانيا مجيع ال
خطة الرتقيم  ضمن األرقام الدليلية الواردة يفالواردة يف شبكات االتصاالت العمومية، اليت ميكن تلقيها 

روسي، االحتاد ال أراضي القرم، من جانب مشغلي االتصاالت يف املوزعة لالستعمال يفو لالحتاد الروسي، 
" 250" اديويالرب بنفاذ ر  للشبكات القائمة يف املتنقلة الدولية طريةإطار رمز معرف اهلوية القُ  ويف

وإىل اإلحاطة علمًا بأن إدارة أوكرانيا ، 60و 34و 33و 32: (MNC) ) ورموز تعرف هويةMCC (الرمز
صيصات الرتددات ينات وختستظل تتوىل حصرًا التبليغ الذي يقدم إىل االحتاد والتنسيق الدويل لتعي

 ومدينة مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت األراضي احملتلة مؤقتًا يف لألنظمة الراديوية القائمة يف
 سيفاستوبول.

و تدابري تراها مناسبة حلماية مصاحلها إذا أخفق أي عض كومة أوكرانيا حبقها يف اختاذ أيوحتتفظ ح
بصيغتهما املعدلة )، 1992د الدويل لالتصاالت واتفاقيته (جنيف، االمتثال ألحكام دستور االحتا يف
؛ 2002 ؛ ومراكش،1998 ؛ ومينيابوليس،1994 مؤمترات املندوبني املفوضني (كيوتو، يف

 تصرحيات حتفظات أو لوائح اإلدارية، أو إذا تسببت أي) أو ال2010؛ وغواداالخارا، 2006 وأنطاليا،
من أعضاء يف االحتاد يف أن تتعرض سالسة سري خدمات االتصاالت يف أوكرانيا للخطر، أو مسَّت 

ا، أو ا املالية إزاء االحتاد. بسياد  أدت إىل زيادة يف التزاما
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27 
باإلنكليزية األصل:

 عن جمهورية جنوب السودان:

مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت  إن وفد مجهورية جنوب السودان شارك يف
ومة من حك اتالصالحي كاملل  ديب، اإلمارات العربية املتحدة. وهو خموّ  الذي ُعقد يف 2018 لعام

ا للدول األعضاء   االحتاد. صكوكل وفقاً مجهورية جنوب السودان، ومارس احلقوق املعرتف 

وحيتفظ  )2018 إن رئيس وفد جنوب السودان قد وقع الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني (ديب،
تلك  يف اردةأي أحكام و نقض ورفض  يف الوقت نفسه حلكومة مجهورية جنوب السودان باحلق يف

دد  الوثائق اخلتامية قد تتعارض مع دستور مجهورية جنوب السودان واملعاهدات واالتفاقيات الدولية، و
 تعيقه. و/أو تنمية وحسن سري قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيها

 

28 
باإلسبانية األصل:

 عن جمهورية كولومبيا:

صاالت إذ يوقع الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتإن وفد مجهورية كولومبيا، 
 ):2018(ديب، 

 يصرح أنه حيتفظ حلكومته باحلق يف: 1

ا الوطين والقانون الدويل، للحفاظ على مصاحلها  أ )  اختاذ أي تدابري قد تعتربها ضرورية، وفق قانو
الوطنية إذا أخفق أعضاء آخرون يف التقيد باألحكام الواردة يف الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني 

ت االتصاال)، أو إذا أبدى ممثلو دول أعضاء أخرى حتفظات تضر خبدمات 2018املفوضني (ديب، 
 يف مجهورية كولومبيا أو متس ممارستها الكاملة حلقوقها السيادية؛
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)، وفقًا التفاقية فيينا 2018 إبداء حتفظات على الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني (ديب، ب)
لدولية اليت الصكوك ا بني تاريخ توقيع أي وقت تراه مالئماً فيما ، يف1969 لعاملقانون املعاهدات 

قواعد اليت ي أالوثائق اخلتامية وتاريخ التصديق عليها. وتبعاً لذلك، فهي لن تكون ملزمة ب تشكل
إبداء حتفظات إىل وقت توقيع الوثائق اخلتامية ملؤمترات االحتاد  حتد من حقها السيادي يف

 اته األخرى.واجتماع

اللذين أبديا يف املؤمتر اإلداري العاملي للراديو  79ورقم  40يعيد تأكيد مضمون التحفظني رقم  2
) والتحفظ 1998 مؤمتر املندوبني املفوضني (مينيابوليس، يف املقدم 50 ) والتحفظ رقم1979(جنيف، 

) فيما يتعلق باألحكام اجلديدة 2000املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (إسطنبول،  يف املقدم 64 رقم
الوثائق  تغري دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته والصكوك األخرى الواردة يف أو اليت تعدل

 ).2018 اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني (ديب،

ا يف ذلك يصرح أن مجهورية كولومبيا لن تعترب نفسها ملزمة بصكوك االحتاد الدويل لالتصاالت، مب 3
األحكام اليت تعدل الدستور واالتفاقية والربوتوكوالت واللوائح اإلدارية، ما مل تكن قد عّربت صراحة 
وأصوًال عن موافقتها على االلتزام بكل صك من الصكوك الدولية املذكورة آنفًا وشريطة استيفاء 

 منية.أي موافقة مفرتضة أو ضاإلجراءات الدستورية املطبقة. ولذلك، فهي ال توافق على االلتزام ب

وك الدولية ميكن حلكومته أن تطبق بصورة مؤقتة الصك يصرح أنه، متاشياً مع الدستور الكولوميب، ال 4
) وصكوك االحتاد األخرى، 2018 الوثائق اخلتامية الصادرة عن مؤمتر املندوبني املفوضني (ديب، تعدلاليت 

 ا.وطبيعته وذلك نظراً إىل مضمون هذه الصكوك

) 2006 مؤمتر املندوبني املفوضني (أنطاليا، يف املقدم 58 يعيد تأكيد مضمون التحفظ رقم 5
 .)2014 مؤمتر املندوبني املفوضني (بوسان، يف املقدم 5 ومضمون التحفظ رقم
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29 
بالفرنسية األصل:

 جمهورية النيجر:عن 

) لالحتاد الدويل لالتصاالت 2018، ديبيف مؤمتر املندوبني املفوضني (بفعالية  وفد مجهورية النيجر شارك
ا للدول األعضاء  بلده أعلى سلطاتمن  اتالصالحي كاملخمّوًال   فقاً و ومارس احلقوق املعرتف 

 صكوك االحتاد.ل

ؤمتر املندوبني ، لدى توقيعه الوثائق اخلتامية ملخالل رئيسهبصفة رمسية، من  مجهورية النيجروفد  ويعلن
 يلي: ما يفمجهورية النيجر باحلق ة حيتفظ حلكومأنه )، 2018 ،ديباملفوضني (

أحكام دستور بحتاد اال أعضاء يف يتقّيد أيإذا مل  ،حلماية مصاحلها ةضروري اتراه التدابري اليتاختاذ  أ ) 
، من ناحية أخرى، مساس حبسن أداء خدمات حدثإذا  أومن ناحية، االحتاد و/أو اتفاقيته 
ا حكومات أخرى أو قدمتها حتفظات ناالتصاالت ناتج ع  ؛تدابري اختذ

وكوالت كل امللحقات والربوت  علىالدستور واالتفاقية املذكورين و  إدخال أي تعديل على رفض ب)
ما ميكن أن الف خيأو أن  جرالنيعلى سيادة مجهورية شرة بصورة مباشرة أو غري مباؤثر ي املرفقة 
 ؛دستورها وقوانينها

) حىت تاريخ 2018، ديبتقدمي أي تصريح أو حتفظات إضافية خاصة بالوثائق اخلتامية للمؤمتر ( ج)
 .إيداع الوثائق املتعلقة بالتصديق عليها
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30 
باإلنكليزية األصل:

 :تايالندعن 

لالحتاد الدويل لالتصاالت  العشرين، لدى توقيعه الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني تايالندإن وفد 
 فيما يلي:)، حيتفظ حلكومته باحلق 2018، ديب(

أي شكل  بت إحدى الدول األعضاء عتربه ضروريًا للحفاظ على مصاحلها إذا أخفقتاختاذ أي إجراء 
) بصيغتهما املعدلة 1992دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته (جنيف، لتزام بأحكام كان يف اال

؛ 2002، ؛ ومراكش1998مينيابوليس، ؛ و 1994(كيوتو،  مبوجب الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني
ما، أو إذا كان ) و 2018ديب، ؛ و 2010غواداالخارا، ؛ و 2006أنطاليا، و  امللحقات والربوتوكوالت املرفقة 

ا املتصلة بشبكات وخدمات االتصاالت عضو يعرض للخطر  دولة أي حتفظ من أي ا وعمليا سياد
ا املاليةأو يؤدي إىل زيادة   .يف التزاما
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31 
اإلسبانيةب األصل:

 عن الجمهورية الدومينيكية:

د ترتتب عليها عدم قبول أي تدابري مالية ق إن وفد اجلمهورية الدومينيكية حيتفظ حلكومته باحلق يف
. وحيتفظ الوفد  (ITU) تغطية نفقات االحتاد الدويل لالتصاالت مسامهتها يف مربر هلا يف زيادة ال

إجراء قد يراه مناسبًا لصْون مصاحل بالده إن أبدت دول أعضاء أخرى  اختاذ أي كذلك باحلق يف
 إن مل متتثل دول أعضاء أخرى ألحكام دستور حتفظات تضر بتشغيل أنظمة االتصاالت فيه أو
لة م)، بصيغته1992 االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته (جنيف، مؤمترات املندوبني  يفا املعدَّ

ما، كما حيتفظ باحلق يفاملفوضني السابقة، وأحك بداء حتفظات إ ام الصكوك األخرى املتصلة 
وتصرحيات قبل التصديق على الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت 

 ) وإيداعها.2018 (ديب،

 

32 
باإلنكليزية األصل:

 :جمهورية روانداعن 

اد وثائق اخلتامية الصادرة عن مؤمتر املندوبني املفوضني العشرين لالحتإن وفد مجهورية رواندا، إذ يوقع ال
، حيتفظ حبق حكومته يف اختاذ أي تدابري تراها ضرورية حلماية مصاحلها )2018 الدويل لالتصاالت (ديب،

 وفقًا للتشريع الوطين واملعاهدات الدولية اليت تكون رواندا طرفًا فيها، إذا أخفقت أي دولة من الدول
األعضاء يف االحتاد، بأي شكل كان، يف التقيد بأحكام دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته، 

 إذا كانت التحفظات اليت تبديها أي دولة أخرى تضر مبصاحلها. أو
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33 
باإلنكليزية األصل:

 :جمهورية سورينامعن 

 إبداء حتفظات على الوثائق اخلتامية الصادرة عن مؤمتر املندوبني حتتفظ حكومة سورينام حبقها يف
تعترب نفسها ُملَزمة جتاه أي دولة عضو أخرى  )، وال2018 املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب،

يها دول أعضاء التحفظات الالحقة اليت تبدهذه الوثائق اخلتامية و  ختفق يف احرتام الشروط احملددة يف
 سورينام. يتعلق مبصلحة مجهورية أخرى، فيما

 
34 

باإلنكليزية األصل:
 :أذربيجان عن جمهورية

 يف: حتتفظ حلكومتها حبقها مجهورية أذربيجان إن
 عضوولة إذا أخفقت أي دحقوقها السيادية  للحفاظ على اعتماد واختاذ أي تدابري تعتربها ضرورية

و يف تطبيقها مبا أ باألحكام الواردة يف هذه الوثائق اخلتاميةيف االحتاد بأي شكل كان يف التقيد  أخرى
 يف ذلك املقررات والتوصيات والقرارات الصادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت.

 
35 

باإلنكليزية األصل:
 :الهند عن جمهورية

ني لالحتاد الدويل املندوبني املفوض الصادرة عن مؤمترق اخلتامية إذ يوقع الوثائ، اهلند وفد مجهوريةإن  1
ضو حتفظات قد يبديها أي ع نتيجة أيمالية  عواقبكومته أي يقبل حل ال)، 2018 ديب،لالتصاالت (

 بشأن أمور تتعلق مبالية االحتاد.
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اظ على تراه ضروريًا للحفإجراء حكومته يف اختاذ أي حبق حيتفظ وفد مجهورية اهلند كذلك  2
ثر من أو أكواحد حبكم االمتثال يف كان مصاحلها ومحايتها يف حال أخفق أحد األعضاء بأي شكل  
املدخلة عليهما يف ) والتعديالت 1992 أحكام دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته (جنيف،

؛ 2006؛ وأنطاليا، 2002 ومراكش، ؛1998ومينيابوليس،  ؛1994املندوبني املفوضني (كيوتو،  تمؤمترا
 .أو أحكام اللوائح اإلدارية) 2018؛ وديب، 2014؛ وبوسان، 2010وغواداالخارا، 

بل التصديق على قإبداء حتفظات وبيانات مالئمة  اهلند باحلق يف إضافًة إىل ذلك، حتتفظ مجهورية 3
 الوثائق اخلتامية.

 
36 

بالفرنسية األصل:
 عن جمهورية الكاميرون:

 حتتفظ مجهورية الكامريون، إذ توقع هذه الوثائق اخلتامية، حبقها يف:

 اختاذ مجيع التدابري الضرورية حلماية مصاحلها إذا: 1
ه الدويل لالتصاالت واتفاقيتتراِع أي دولة عضو بأي شكل كان أحكام دستور االحتاد  مل أ ) 

امللحقات والربوتوكوالت أو أحكام ) 2010؛ وغواداالخارا، 2006؛ وأنطاليا، 1992 (جنيف،
ما، وكذلك الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت املرفقة 
 )،2018(ديب، 

ا دول أعضاء أخرى إذا كانت ب)  تلحق الضرر مبصاحلها، التحفظات اليت أبد

 إىل حني إيداع صكوك التصديق املناسبة. ضروريةإبداء أي حتفظات إضافية تراها  2
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37 
باإلنكليزية األصل:

 عن جمهورية زامبيا:

)، 2018 (ديب، اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني لالحتادزامبيا، إذ يوقع الوثائق  وفد مجهورية يقدم
 التصريح التايل نيابًة عن حكومته:

ى مصاحلها، اختاذ مجيع التدابري اليت تراها ضرورية للحفاظ عل مجهورية زامبيا حبق حكومتها يفحتتفظ 
التقيد  حنو كان، يفإذا أخفقت أي من الدول األعضاء األخرى يف االحتاد الدويل لالتصاالت، على أي 

بأحكام الصكوك أو تنفيذها؛ أو إذا أضرت حتفظات أو تصرحيات لدول أعضاء أخرى حبسن تشغيل 
ا بصورة مباشرة  خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف زامبيا، أو مست سياد

 غري مباشرة. أو

مناسب آخر،  اختاذ أي إجراء حتفظ أو وأي تصريح أ تقدمي زامبيا أيضًا باحلق يف مجهوريةحتتفظ و 
 .2018 حسب االقتضاء، قبل التصديق على صكوك ديب

 

38 
باإلنكليزية األصل:

 عن جمهورية موزامبيق:

ظ على تراه الزمًا من إجراءات للحفا اختاذ ما موزامبيق حيتفظ حلكومته باحلق يف إن وفد مجهورية
شكل من األشكال ملقتضيات دستور االحتاد الدويل متتثل أي دولة عضو بأي  مصاحلها إن مل

وضني الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املف )، بصيغتهما املعدلة يف1992 لالتصاالت واتفاقيته (جنيف،
) ومؤمتر املندوبني املفوضني 1998 ) ومؤمتر املندوبني املفوضني (مينيابوليس،1994 (كيوتو،
) ومؤمتر املندوبني املفوضني 2006 املندوبني املفوضني (أنطاليا،)، ومؤمتر 2002 (مراكش،

والربوتوكوالت املرفقة  للملحقات )، أو2014 ) ومؤمتر املندوبني املفوضني (بوسان،2010 (غواداالخارا،
دد عمل خدمات االتصاالت يف ما، أو يق مجهورية موزامب إذا أبدت أي دولة عضو أي حتفظات 

ذه اخل أو  االحتاد. تغطية نفقات موزامبيق يف مجهورية مسامهة تؤدي إىل زيادة حصة دمات أوتضر 
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إضافية حمددة عند  حتفظات إبداء تصرحيات أو موزامبيق باحلق يف على ذلك، حتتفظ مجهورية عالوةً 
دستور ال يف تأُدخلاليت  بالتعديالتإيداع إخطارها لدى االحتاد الدويل لالتصاالت بقبوهلا االلتزام 

 ).2018 (ديب، واالتفاقية وباملقررات اليت اعتمدها مؤمتر املندوبني املفوضني

 

39 
بالعربية األصل:

 عن سلطنة ُعمان:

إذ و جبميع التحفظات والتصرحيات الصادرة عن الدول األعضاء،  اً مان، إذ حييط علمعُ  إن وفد سلطنة
)، يصرح بأنه 2018 ديب،الت (تصاني املفوضني لالحتاد الدويل لالبندو ملا رمتيوقع هذه الوثائق اخلتامية ملؤ 

لعدم وجود أحكام يف الدستور واالتفاقية حتدد العالقة بني الدول األعضاء وأعضاء القطاعات من  اً ر ظن
من الدستور حلل النزاعات  56 تطبيق املادة يفمان باحلق عُ  ، حتتفظ سلطنةخلاضعني لسلطتهاا غري
 ضاء القطاعات.أع وبنينزاع بني الدول األعضاء املوقعة على الوثائق اخلتامية للمؤمتر وقع حالة  يف

) بأن 2018 ،مان إىل مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديبعُ  ويصرح وفد سلطنة
ا أخفقت للحفاظ على مصاحلها إذ إجراء تراه ضرورياً أي اختاذ  يفغمان حتتفظ حبقها  حكومة سلطنة

 فاقيتهتلتعديل دستور االحتاد وا االمتثال لألحكام اليت اعتمدها هذا املؤمتر دول أعضاء أخرى يف
ما (كيو  )1992 (جنيف، ؛ 2002 ومراكش،؛ 1998 ؛ ومينيابوليس،1994 و،توتعديال
ا، أو) 2010 ،؛ وغواداالخارا2006 وأنطاليا، ت إذا أد حتمل نفقات االحتاد أو إذا أخفقت يف وملحقا

ا يف التشغيل السليم  عريضتاالمتثال للدستور واالتفاقية إىل  يفإخفاقها  املستقبل أو أو احلاضر حتفظا
 مان للخطر.عُ خلدمات اتصاالت سلطنة 

اخلتامية  أي حتفظات إضافية على الوثائق مان باحلق حلكومته يف إصدارعُ طنة كذلك حيتفظ وفد سل
 يداعه صك التصديق على هذه الوثائق اخلتامية.إ اليت يعتمدها هذا املؤمتر حىت وقت
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40 
باإلنكليزية األصل:

ة وجمهورية كرواتيا وجمهورية قبرص والجمهورية التشيكيعن النمسا وبلجيكا وجمهورية بلغاريا 
والدانمارك وجمهورية إستونيا وفنلندا وفرنسا وجمهورية ألمانيا االتحادية واليونان وهنغاريا وأيرلندا 
وإيطاليا وجمهورية التفيا وجمهورية ليتوانيا ولكسمبرغ ومالطة ومملكة هولندا وجمهورية بولندا 

 والجمهورية السلوفاكية وجمهورية سلوفينيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدةوالبرتغال ورومانيا 
 لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية:

تعلن وفود الدول األعضاء يف االحتاد األورويب أن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب ستطّبق الصكوك 
ا مبوجب معاهدة االحتاد األورويب ) 2018اليت اعتمدها مؤمتر املندوبني املفوضني (ديب،  وفقًا اللتزاما

 األورويب. واملعاهدة املنظِّمة لعمل االحتاد

 

41 
باإلنكليزية األصل:

 عن اإلمارات العربية المتحدة:

) 2018 إن وفد اإلمارات العربية املتحدة إىل مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب،
قية حتدد العالقة الدستور واالتفا الوثائق اخلتامية، يصرح بأنه نظراً إىل عدم وجود أحكام يفإذ يوقع هذه 

بني الدول األعضاء وأعضاء القطاعات من غري اخلاضعني لسلطتها، بأن اإلمارات العربية املتحدة  ما
تطبيق  يف ،اتعحالة نشوب نزاع بني الدول األعضاء املوقعة أدناه وبني أعضاء قطا حتتفظ باحلق، يف

 من الدستور حلل النزاع. 56 املادة
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) بأن حكومة اإلمارات 2018 ويصرح وفد اإلمارات العربية املتحدة إىل مؤمتر املندوبني املفوضني (ديب،
ت دول إجراء تراه ضروريًا للحفاظ على مصاحلها إذا أخفقاختاذ أي  العربية املتحدة حتتفظ حبقها يف

) 1992 االمتثال لألحكام اليت اعتمدها هذا املؤمتر لتعديل الدستور واالتفاقية (جنيف، أعضاء أخرى يف
ما (كيوتو، ؛ 2006 ؛ وأنطاليا،2002 ؛ ومراكش،1998 ؛ ومينيابوليس،1994 وتعديال

ما، أ2010 وغواداالخارا، ا  حتمل نفقات االحتاد أو إذا أخفقت يف و)؛ وملحقا إذا أدت حتفظا
ليم خلدمات االمتثال للدستور واالتفاقية إىل تعريض التشغيل الس إخفاقها يف املستقبل أو احلاضر أو يف

 املتحدة للخطر. اإلمارات العربية يفاالتصاالت 
ية على الوثائق إصدار أي حتفظات إضاف كذلك حلكومته باحلق يف  املتحدة وحيتفظ وفد اإلمارات العربية

 تصديق على هذه الوثائق.الصك لاملؤمتر وحىت وقت إيداعها  هذا اخلتامية اليت اعتمدها
 

42 
بالروسية األصل:

 كستان:ن واالتحاد الروسي وجمهورية أوزبأرمينيا وجمهورية كازاخستاجمهورية  عن

ا حبقها يف  رياً للحفاظ على قد تراه ضرو اختاذ أي إجراء إن وفود البلدان املذكورة أعاله حتتفظ حلكوما
مصاحلها إذا أخفقت أي دولة عضو يف االحتاد بأي شكل كان يف التقيد بأحكام دستور االحتاد الدويل 

ا أن تلحق غيل خدمات الضرر بتش لالتصاالت واتفاقيته، أو إذا أبدت بلدان أخرى حتفظات من شأ
ا السنوية يف نفقات االحتاد.  االتصاالت يف البلدان املذكورة أعاله أو تؤدي إىل زيادة حصة مسامها
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43 
باإلسبانية األصل:

 عن جمهورية السلفادور:

 لالحتاد الدويل لالتصاالت املفوضني املندوبني السلفادور بتوقيعه الوثائق اخلتامية ملؤمتر يعلن وفد مجهورية
 ) أنه حيتفظ حلكومته حبقها يف:2018 ،ديب(

نفقات االحتاد الدويل  حتمل مسامهتها يف مربرة يف مايل قد يستتبع زيادات غري عدم قبول أي تدبري 1
 .لالتصاالت

بصيغتهما  )1992 اتفاقيته (جنيف، دستور االحتاد الدويل لالتصاالت أو عدم االلتزام بأي أحكام يف 2
 ؛2002 مراكش، ؛1998 مينيابوليس، ؛1994 املفوضني (كيوتو، املندوبني اتمؤمتر  املعدلة يف

كل امللحقات والربوتوكوالت املرفقة  ويف )،2018وديب، 2014 ،بوسان 2010 غواداالخارا، ؛2006 أنطاليا،
ا ذه الصكوك،   .اجلمهوريةتور تتعارض مع دس غري مباشر أو بشكل مباشر أوالوطنية ميكن أن متس سياد

االحتاد  اختاذ مجيع التدابري اليت قد تراها ضرورية حلماية مصاحلها إذا أخفق أعضاء آخرون يف 3
بصيغتهما املعدلة  )،1992 االمتثال ألحكام دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته (جنيف، يف
 ؛2006 أنطاليا، ؛2002 مراكش، ؛1998 مينيابوليس، ؛1994 مؤمترات املندوبني املفوضني (كيوتو، يف

، ذه الصكوك) وامللحقات والربوتوكوالت املرفقة 2018 ؛ وديب،2014 ؛ بوسان،2010 غواداالخارا،
 االتتصاالحسن تشغيل خدمات  إذا هددت حتفظات أعضاء آخرين حقوقها السيادية الكاملة أو أو

 وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيها.
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44 
باإلنكليزية األصل:

 الجديدة: غينيا-بابوا عن

قد تراها ضرورية للحفاظ  اختاذ أي تدابري غينيا اجلديدة املستقلة حلكومته باحلق يف-وفد دولة بابوا حيتفظ
ضيات االمتثال ملقت يف من األشكال بأي شكلاالحتاد  يفعلى مصاحلها إذا أخفقت أي دولة عضو 

)، بصيغتهما املعدلة مبوجب الوثائق اخلتامية 1992 دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته (جنيف،
 ؛2006 أنطاليا،؛ 2002 مراكش،؛ 1998 مينيابوليس،؛ 1994 كيوتو،( املفوضني ملؤمتر املندوبني
ما، ألحكام و )، 2018 ؛ وديب،2014؛ بوسان، 2010 غواداالخارا، امللحقات والربوتوكوالت املرفقة 

ة للخطر اجلديد غينيا-بابوا يف تصاالتاالخدمات يُعّرض االحتاد  إذا كان حتفظ أي عضو يف أو
 نفقات االحتاد.سداد  يؤدي إىل زيادة حصة مسامهتها يف أو  ةاجلديد غينيا - بابوادة سيابميّس  أو

بيانات  أوحتفظات  اإلدالء بأي تصرحيات أو كذلك حلكومته باحلق يف  اجلديدة غينيا-بابواحيتفظ وفد و 
 ).2018 الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني (ديب،على إضافية قبل التصديق 

 

45 
بالفرنسية األصل:

 :المملكة المغربية عن

إذ يوقع على الوثائق اخلتامية الصادرة عن مؤمتر املندوبني املفوضني املغربية،  إن وفد اململكة
 قد اختاذ مجيع اإلجراءات والتدابري اليت )، حيتفظ حلكومته باحلق يف2018 (ديب، (PP-18) 2018 لعام

 (ITU) تاالحتاد الدويل لالتصاال عضو يف حال أخفقت دولة تراها ضرورية للحفاظ على مصاحلها يف
التحفظات اليت  حال أحلقت يف يف االلتزام على حنو كامل باألحكام والوثائق اخلتامية هلذا املؤمتر، أو

االحتاد، بأي شكل من األشكال، ضررًا حبسن تشغيل خدمات االتصاالت  تبديها دولة عضو يف
 اململكة املغربية. يف
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46 
باإلنكليزية األصل:

 :جامايكا عن

 تصاالتلالحتاد الدويل لال يوقع الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني ، إذجامايكاإن وفد 
 :يف )، حيتفظ حلكومته حبقها2018 ،ديب(

ا الوطنية أو مصاحلها األساسية  إعادة النظر يف أي عمل أو قرار قد يتعارض '1' مع دستورها أو سياد
 .فيها أو خدمات االتصاالت

تقيد، بأي ال أخفقت أي دولة عضو يف اختاذ أي إجراء تراه ضرورياً للحفاظ على مصاحلها إذا ما '2'
ا، أو ات عات حتفظإذا أضرَّت تب شكل كان، بأحكام الوثائق اخلتامية واللوائح واملقررات املرفقة 

جامايكا  مصاحل االتصاالت يف غري مباشر خبدمات أو تبديها دول أعضاء أخرى بشكل مباشر أو
 مسَّت حبقوقها السيادية. أو

إصدار أي تصرحيات أو حتفظات أخرى تراها ضرورية بشأن الوثائق اخلتامية هلذا املؤمتر واللوائح  '3'
ا   .التصديق املناسبةصكوك جامايكا لإىل حني إيداع واملقررات املرفقة 

 

47 
باإلنكليزية األصل:

 :جمهورية ألمانيا االتحاديةعن 

"وضع  99، القرار 2018إشارًة إىل تأييد أملانيا العتماد اجللسة العامة ملؤمتر املندوبني املفوضني يف ديب، 
ا"،  125 فلسطني يف االحتاد" والقرار "تقدمي املساعدة والدعم إىل فلسطني إلعادة بناء شبكات اتصاال

ذكورين تود أملانيا إدخال التحفظ التايل يف الوثائق اخلتامية للمؤمتر: ينبغي أال يُفسر تأييد أملانيا للقرارين امل
 آنفاً على أنه اعرتاف من أملانيا "بدولة فلسطني".
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48 
باإلنكليزية األصل:

 عن نيوزيلندا:

ى مصاحلها حيتفظ حلكومته حبقها يف اختاذ التدابري اليت تراها ضرورية للحفاظ عل أنه وفد نيوزيلندايعلن 
 انبديها بلدتحتفظات  أدتإذا أحكام الوثائق اخلتامية اليت يعتمدها املؤمتر، أو  عضوأي  مل حيرتمإذا 
 .نيوزيلندا باخلدمات الراديوية أو خدمات االتصاالت يف اإلضرار ى إىلخر أ

كذلك، متشيًا مع الوضع الدستوري لتوكيالو، ومع مراعاة أن الرتكيز منصب حالياً   نيوزيلندا ويعلن وفد
ملصري، أن أي اأي إجراء آخر بشأن تقرير  على توفري اخلدمات األساسية لتوكيالو قبل أن يُنظر يف

عام إعالناً لدى األمني ال نيوزيلنداإذا أودعت حكومة  لن تشمل توكيالو إالّ  نيوزيلندا موافقة من حكومة
 هذا الشأن، على أساس مشاورات مناسبة جترى مع ذلك اإلقليم. يف

 

49 
باإلنكليزية األصل:

 غيانا: عن

 لالحتاد الدويل املفوضني املندوبني خلتامية ملؤمترالتعاونية، إذ يوقع الوثائق ا غيانا إن وفد مجهورية
 اإلدالء بالتصرحيات التالية: )، حيتفظ حلكومته حبقها يف2018 لالتصاالت (ديب،

التعاونية على إقليم إسيكويبو متت تسويتها مبوجب القرار الصادر  غيانا أن حقوق مجهورية 1)
 .1897 واشنطن لعام عن حمكمة التحكيم الدولية اليت أُنشئت مبوجب معاهدة 1899 عام يف

ائية جلميع  1899 عام أن الطرفني قبال القرار املذكور الصادر يف 2) باعتباره "تسوية كاملة ومثالية و
 املسائل احملالة إىل هيئة التحكيم".
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تمع نم واعرتاف على نطاق واسع بتأييد حتظى التعاونية غيانا مجهورية أراضي سالمة أن 3)  ا
 الدويل.

 املعلومات طاعاتق داخل غيانا يف إسيكويبو إقليم يف كان  سبب ألي إجراء أي تنفيذ ميكن ال أنه 4)
 التعاونية. غيانا مجهورية لدستور وفقاً  إال والتكنولوجيا واالتصاالت

 التعاونية أيضاً حلكومته حبقها يف: غيانا وحيتفظ وفد مجهورية

ا أو دستورها مع يتعارض قد قرار أو عمل أي يف النظر إعادة 1)  األساسية امصاحله أو الوطنية سياد
 فيها؛ االتصاالت سالمة خدمات أو

، بأي شكل  التقيد إذا أخفقت أي دولة عضو يفاختاذ أي تدابري تراها ضرورية حلماية مصاحلها  2)
ا، أو  تبديها حتفظات تبعات أضَّرت إذا كان، بأحكام الوثائق اخلتامية واللوائح واملقررات املرفقة 

 مصاحل االتصاالت أو خبدمات مباشر غري أو مباشر بشكل أخرى أعضاء دول
 حبقوقها السيادية؛ مسَّت أو التعاونية غيانا مجهورية يف

حتفظات أخرى تراها ضرورية بشأن الوثائق اخلتامية هلذا املؤمتر واللوائح  إصدار أي تصرحيات أو 3)
ا   .بةصكوك التصديق املناسمجهورية غيانا التعاونية لإىل حني إيداع واملقررات املرفقة 

 

50 
باإلنكليزية األصل:

 عن كندا:

دف السالم الشامل والعادل والدائم بني إسرائيل كندا أن يشدِّد على أّن كندا ملتزمة  يود وفد
سالم وأمن.  فلسطينية تعيش جنبًا إىل جنب مع إسرائيل يف ذلك إنشاء دولة يف والفلسطينيني، مبا

الوصول إىل  األساس، تكمن أفضل طريقة للتعامل مع الوضع الراهن بني إسرائيل والفلسطينيني يف ويف
 التفاوض املباشر بني الطرفني. شامل يتحقق من خالل سالم اتفاق
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)، فإن 2018 ،ديب (املراَجع يف 99 نص القرار فلسطني" الواردة يف وعلى الرغم من اإلشارات إىل "دولة
ا ال تعرتف "بدولة كندا يود أن يؤكد أن كندا ال وفد ورية للدولة تستويف املعايري الضر  فلسطني" أل

 الدويل. مبوجب القانون

 

51 
باإلنكليزية األصل:

ا بلغاري وبلجيكا وجمهوريةأذربيجان  وجمهوريةالنمسا و  عن جمهورية ألمانيا االتحادية
نان والدانمارك وإسبانيا وجمهورية إستونيا وفنلندا وفرنسا واليو كرواتيا  وجمهورية قبرص وجمهورية

وانيا ليختنشتاين وجمهورية ليت وهنغاريا وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا وجمهورية التفيا وإمارة
ولكسمبرغ ومالطة وإمارة موناكو والنرويج ومملكة هولندا وجمهورية بولندا والبرتغال والجمهورية 

ندا الشمالية لالسلوفاكية والجمهورية التشيكية ورومانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأير 
 سلوفينيا والسويد واالتحاد السويسري وتركيا: وجمهورية

إن وفود الدول املذكورة أعاله تصرح رمسياً، وقت توقيع الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني 
ا حتتفظ بالتصرحيات والتح2018 ،ديب( ا وقت توقيع)، بأ ائق اخلتامية للمؤمترات الوث فظات اليت أبد

ديت كانت هذه التصرحيات والتحفظات قد أب السابقة لالحتاد اليت تنطوي على إصدار معاهدة كما لو
 مؤمتر املندوبني املفوضني احلايل. بالكامل يف
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52 
باإلنكليزية األصل:

الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين عن الجمهورية الجزائرية 
واإلمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران اإلسالمية وجمهورية العراق ودولة الكويت وماليزيا 

باكستان اإلسالمية وجمهورية السودان وتونس  والمملكة المغربية وسلطنة ُعمان وجمهورية
 لجمهورية اليمنية:وا

) 2018 ،يبدإن وفود الدول املذكورة أعاله إىل مؤمتر املندوبني املفّوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (
تصرح بأن توقيعها الوثائق اخلتامية هلذا املؤمتر واحتمال تصديق حكومة كل منها على هذه الوثائق ليس 

هذه  كان على اعرتاف  ينطويان بأي شكلٍ  وال هلما صالحية جتاه عضو االحتاد املسمى "إسرائيل"،
 ذا العضو. احلكومات
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باإلنكليزية األصل:
 :كندا والمكسيك والسويد ومملكة هولنداعن  

ي اختذته عن خيبة أملها العميقة إزاء القرار الذ أن تعّرب  ترغب وفود كندا واملكسيك والسويد وهولندا يف
"استخدام  )2018 ديب، (املراَجع يف 139اعتماد القرار ب 2018 عشرة لعام اجللسة العامة السادسة

شامل  الرقمية وبناء جمتمع معلومات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل سد الفجوة
ها جلنة البلدان اليت اقرتحتو املنطوق قسم  القسم غرينص  العبارة اليت ترد يف مع استبعاد للجميع"

ا (CITEL) االتاألمريكية لالتص  عترف ببساطة وبشكلٍ التي تو العديد من الدول األعضاء،  وأيد
تمعات  يف مشغلي الشبكاتصغار  من - بعض الدول األعضاء يف - بوجود جمتمع صغري واقعي ا
، اخلدمات املناطق اليت تنعدم وتشح فيها رحبية قّيمة يف غري توصيلالذين يقدمون خدمات  احمللية

 تمعات األصلية واملهمشة.ا وخصوصاً إىل
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هذا البيان  إدراج مثلاالعرتاض على فهم األساس املنطقي وراء أن تالوفود املذكورة أعاله  تستطع ومل
 باراتعلى وجود ع، و منهغرض الو  جمال تطبيقهضوء عنوان القرار و  البسيط والواقعي، خاصة يف

ات احمللية إىل املبادر  تشري القرارات والتوصيات األخرى الصادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت يف
تمعية اليت تغطي املناطق اليت تنعدم وتشح فيها اخلدمات.  وا

 

54 
باإلنكليزية األصل:

 :المملكة األردنية الهاشمية عن

وضني لالحتاد الدويل ؤمتر املندوبني املفملالوثائق اخلتامية هلامشية، إذ يوقع على يعلن وفد اململكة األردنية ا
 تراه تدبري أي اختاذ حبق حلكومته بقوة حيتفظ)، أنه 2018(ديب،  (PP-18) 2018 لعام لالتصاالت

 :مصاحلها حلماية ضرورياً 

 يف حال عدم مراعاة أي عضو ألحكام الوثائق اخلتامية احلالية؛ -

أدى تطبيق بعض أحكام الوثائق اخلتامية احلالية إىل تعريض تشغيل وتطوير خدمات  ما إذا -
ا يف  للخطر؛ بالده االتصاالت وشبكا

أدى تطبيق بعض أحكام الوثائق اخلتامية احلالية بأي شكل إىل املساس باملصلحة/األمن  إذا ما -
 تشغيل. أو منظمة، أو وكالة تنظيم مجيع أنشطة االتصاالت ألي شخص الوطنيني وبسلطتها يف

أي حكم من عدم االلتزام ب وإضافًة إىل ذلك، حيتفظ وفد اململكة األردنية اهلامشية حبق حكومته يف
قوانينها و ورها ويتعارض مع دستا مباشرة بسياد غري ّس بصورة مباشرة أوأحكام الوثائق اخلتامية قد مي

 .قواعدها الناظمةو 

ويذّكر وفد اململكة األردنية اهلامشية أنه يف حال إبداء أي عضو لتحفظات بصدد تطبيق حكم أو أكثر 
ا  من أحكام هذه اللوائح فإن بالده لن تكون ملزمة باحرتام احلكم املعين (األحكام املعنية) يف عالقا

مع العضو الذي أبدى التحفظ.
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ي كومته باحلق يف اإلدالء بأي تصرحيات أو إبداء أحلكذلك ة األردنية اهلامشية  اململكحيتفظ وفد و 
 إضافية قد تراها ضرورية إىل حني تصديقها على الوثائق اخلتامية احلالية.حتفظات 
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باإلنكليزية األصل:
 عن جمهورية سنغافورة:

فاظ على مصاحلها تعتربه ضروريًا للحاختاذ أي إجراء  سنغافورة حلكومته حبقها يف حيتفظ وفد مجهورية
 االمتثال ملقتضيات دستور االحتاد الدويل لالتصاالت إذا أخفق أحد أعضاء االحتاد بأي شكل كان يف

 ) بصيغتهما املعدلة مبوجب الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني1992 واتفاقيته (جنيف،
، ومؤمتر املندوبني املفوضني )1998 مينيابوليس،(ومؤمتر املندوبني املفوضني  ،)1994 (كيوتو،

ومؤمتر املندوبني املفوضني  )،2006 (أنطاليا،ومؤمتر املندوبني املفوضني  )،2002 ،مراكش(
امللحقات والربوتوكوالت املرفقة  ) أو2014 ، ومؤمتر املندوبني املفوضني (بوسان،)2010 غواداالخارا،(

االحتاد يعرض للخطر خدمات اتصاالت مجهورية سنغافورة  عضو يفإذا كان أي حتفظ من أي  ما، أو
ا أو يؤدي إىل زيادة حصة مسامهتها يفبميّس  أو  نفقات االحتاد. سياد
 

56 
باإلنكليزية األصل:

 :دولة الكويتعن 

التصاالت الدويل ل ؤمتر املندوبني املفوضني لالحتادمل الكويت، عند توقيع هذه الوثائق اخلتامية دولة تصرح
 األعضاء لدولا بني العالقة حتدد واالتفاقية الدستور يف أحكام وجود عدم إىل نظراً  ، بأنه)2018 ،ديب(

 الدول نيب نزاع نشوب حالة الكويت، يف دولة فإن لسلطتها، اخلاضعني غري من القطاعات وأعضاء
 .النزاع حلل الدستور من 56 املادة تطبيق يف القطاعات، حتتفظ باحلق وأعضاء أدناه املوقعة األعضاء

 
 
 
 



 D – 57 542 

 

) 2018 ،الكويت إىل مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب ويصرح وفد دولة
حالة  احلها يفمص حلمايةضرورية  تراهااختاذ أي تدابري  حتتفظ حبقها يف حكومة دولة الكويت بأن

ته األحكام اليت اعتمدها هذا املؤمتر املعدلة لدستور االحتاد واتفاقيب التقيد أخرى يف أعضاءإخفاق دول 
؛ 1994 مؤمترات املندوبني املفوضني (كيوتو، املدخلة عليهما يف تعديالتالو  )1992 (جنيف،

وملحقات الدستور  ،)2010 غواداالخارا،؛ و 2006 أنطاليا،؛ و 2002 مراكش،؛ و 1998 مينيابوليس،و 
ما حالة  يف وأ االحتاد، نفقات يف مسامهتها حلصة عضو دولة أي تسديد عدم حالة يف وأواالتفاقية، 

ا، أّدت إذا  إحلاق إىل تفاقية،واال الدستور بأحكام التقيد يف إخفاقها أو املستقبل، يف أو اآلن حتفظا
 الكويت. دولة يف االتصاالت خدمات تشغيل حبسن الضرر

ة اليت حبقها يف إبداء أي حتفظات إضافية على الوثائق اخلتاميحلكومتها أيضًا  دولة الكويتوحتتفظ 
 .اخلتامية اعتمدها هذا املؤمتر حىت تاريخ إيداعها وثيقة التصديق على هذه الوثائق

 

57 
باإلنكليزية األصل:

 :جمهورية بوتسوانا عن

 ، بأن(PP-18) الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني توقيع عندصرح، بوتسوانا ي مجهوريةإن وفد 
اختاذ أي تدابري  بوتسوانا السيادي يف أحكام الوثائق اخلتامية دون املساس حبق مجهوريةإدارته ستلتزم ب

الت بأي االحتاد الدويل لالتصا يلتزم أي عضو آخر يف ملتراها ضرورية حلماية مصاحلها الوطنية، إذا 
 شكل من األشكال بأحكام الوثائق اخلتامية هلذا املؤمتر؛

داع صكوك أي تصرحيات أو حتفظات عند إيحلكومته حبقها يف إبداء  تفظحيكذلك أنه الوفد   ويصرح
 .تصديقها على الوثائق اخلتامية
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58 
باإلنكليزية األصل:

 :جمهورية كوريا عن

)، حيتفظ حلكومته 2018 ،ديبيوقع الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني ( كوريا، إذ إن وفد مجهورية
ألشكال اإجراء تراه ضرورياً للحفاظ على مصاحلها إذا أخفق أي بلد بأي شكل من  اختاذ أي حبقها يف

 لةاملعدّ بصيغتهما ) 1992 (جنيف،واتفاقيته الدويل لالتصاالت  االمتثال ملقتضيات دستور االحتاد يف
؛ 2006 ؛ وأنطاليا،2002 مراكش،و ؛ 1998 مينيابوليس،و ؛ 1994 مؤمتر املندوبني املفوضني (كيوتو، يف
ما، أوامللحقات  أوو/) 2018 ؛ وديب،2014 ؛ وبوسان،2010 غواداالخارا،و  إذا أبدى أي بلد  املرفقة 

دد مصاحلها  .بأي شكل كان حتفظات قد 
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باإلنكليزية األصل:
 :أسترالياعن 

 حكومته، حبق )2018 ديب،(الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني  توقيع عند، أسرتاليا وفدحيتفظ 
اد الدويل االحت يلتزم أي عضو آخر يف ملاختاذ أي تدابري تراها ضرورية حلماية مصاحلها، إذا  يف

ظات اليت إذا مست التحف الوثائق اخلتامية أو لالتصاالت بأي شكل من األشكال بالشروط احملددة يف
رتاليا أس تبديها أي دولة عضو أخرى بتشغيل خدمات االتصاالت الراديوية وخدمات االتصاالت يف

 حبقوقها السيادية الكاملة. أو

 125و 99تصريح بشأن القرارين 

ل والفلسطينيني. بني إسرائي النزاع إن موقف أسرتاليا الثابت هو دعم حل الدولتني املتفاوض عليه يف
 بتأييد يا ملتزمةأسرتال وتظلتعرتف أسرتاليا بدولة فلسطينية.  مثل هذا احلل، الحالة عدم وجود  ويف
اشر ميكن حتقيق ذلك إال من خالل اتفاق تفاوضي مب الفلسطيين وتطلعاته إلقامة دولة. وال شعبال

 بني إسرائيل والفلسطينيني.
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60 
باإلنكليزية األصل:

 الواليات المتحدة األمريكية: عن

تتضمن  املتحدة األمريكية أن الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني هذا التالحظ الواليات  1
)، 1992 أي تعديالت يقرتح إدخاهلا على دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته (جنيف،

عضاء التصرحيات الصادرة عن الدول األ هذه الوثائق اخلتامية أو يوجد يف وصيغتهما املعّدلة. لذا، ال
ذه الوثائق اخلتامية ما يماف ة األمريكية حقوق الواليات املتحد ميكن أن يؤثر، يف يؤثر، أو يتصل 

ا مبوجب الدستور واالتفاقية أو ا  والتزاما أي معاهدة أخرى. وتذكِّر الواليات املتحدة األمريكية أ
الت الراديوية ملية لالتصااملؤمترات اإلدارية العاملية واملؤمترات العا أصدرت تصرحيات وحتفظات يف

خيص تصديقها  خيص توقيع الوثائق اخلتامية للمؤمترات السابقة للمندوبني املفوضني وكذلك فيما وفيما
على معاهدات االحتاد الدويل لالتصاالت مبا فيها الدستور واالتفاقية وصيغتهما املعّدلة. وتالحظ 

شكال تتأثر بأي شكل من األ ت والتحفظات الالواليات املتحدة األمريكية كذلك أن هذه التصرحيا
 بتوقيع الواليات املتحدة األمريكية هذه الوثائق اخلتامية.

ا ستفسِّر القرار  2  125) والقرار 2018(املراَجع يف ديب،  99وتصرِّح الواليات املتحدة األمريكية بأ
فيها االتفاقات بني إسرائيل ) وفقًا لالتفاقات الدولية ذات الصلة، مبا 2018 ديب، (املراَجع يف
(املراَجع  99. وترفض الواليات املتحدة األمريكية استعمال "دولة فلسطني" يف القرار والفلسطينيني

) كتسمية مفضلة للفلسطينيني بصفتهم مراقبني يف االحتاد الدويل لالتصاالت. وعالوًة 2018ديب،  يف
قوق وامتيازات ح يف االحتاد الدويل لالتصاالت أي على ذلك، ال متنح هذه التسمية الوفَد الفلسطيين
. وال ترى الواليات املتحدة أن "دولة فلسطني" 99إضافية أكثر من تلك املنصوص عليها يف القرار 

ذه الصفة. وال ميكن إال للدول ذات السيادة أن تكون دوالً  ا  مؤهلة كدولة ذات سيادة وال تعرتف 
ئم صاالت. وال تزال الواليات املتحدة األمريكية ملتزمًة بتحقيق السالم الداأعضاء يف االحتاد الدويل لالت

 والشامل الذي يتيح مستقبًال أكثر إشراقاً إلسرائيل والفلسطينيني على حٍد سواء.
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61 
باإلنكليزية األصل:

 :اليابان عن

 ، إذ يوقع الوثائق اخلتامية الصادرة عن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالتاليابان وفدإن 
ماية مصاحلها تراه ضرورياً ومناسباً حل أن تتخذ من التدابري ما حيتفظ حلكومته باحلق يف )،2018 ،(ديب

االت ستور االحتاد الدويل لالتصااللتزام بأحكام د إذا أخفقت إحدى الدول األعضاء بأي شكل كان يف
فوضني امل ) بصيغتهما املعدلة مبوجب الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني1992 واتفاقيته (جنيف،

؛ 2010 ؛ وغواداالخارا،2006 ؛ وأنطاليا،2002 ؛ ومراكش،1998 ؛ ومينيابوليس،1994 كيوتو،(
ما، وحمتويات امللحقات) 2018 ؛ وديب،2014 وبوسان، كان أي حتفظ من أي دولة إذا   أو املرفقة 

 للخطر بأي شكل كان. مصاحلهاعضو يعرض 

 

62 
باإلنكليزية األصل:

 عن دولة إسرائيل:

ا حتتفظ حبقها يف 1  :تصرح حكومة دولة إسرائيل بأ

ا إذا خدمات ات اختاذ أي تدبري تراه ضروريًا حلماية مصاحلها واحلفاظ على حسن تشغيل أ )  صاال
القرارات الصادرة عن هذا املؤمتر أو بسبب التصرحيات أو التحفظات  تأثرت بسبب املقررات أو

 اليت تبديها دول أعضاء أخرى؛

إجراء للحفاظ على مصاحلها إذا ما أخفقت أي دولة عضو يف التقيد بأحكام دستور اختاذ أي  ب)
) بصيغتهما املعدلة يف مؤمتر املندوبني املفوضني 1992نيف، االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته (ج

)؛ ومؤمتر املندوبني املفوضني 1998)؛ ومؤمتر املندوبني املفوضني (مينيابوليس، 1994(كيوتو، 
)؛ ومؤمتر املندوبني املفوضني 2006)؛ ومؤمتر املندوبني املفوضني (أنطاليا، 2002(مراكش، 

ومؤمتر املندوبني املفوضني  )؛2014ملندوبني املفوضني (بوسان، )؛ ومؤمتر ا2010(غواداالخارا، 
ما؛ أو إذا كان من شأن أي تصرحيات أو 2018، ديب( )؛ أو امللحقات والربوتوكوالت املرفقة 

ا  .حتفظات تبديها أي دولة عضو أخرى أن تلحق الضرر بتشغيل خدمات اتصاال



 D – 63 546 

 

) وتود أن تؤكد من جديد على 2018 ،ديب (املراَجع يف 99 إسرائيل إىل القرار تشري حكومة دولة 2
سياق تبين قرار اجلمعية  يف 2012 نوفمرب 29املوقف الذي عرب عنه سفري إسرائيل لدى األمم املتحدة يف 

. وتعرب إسرائيل عن أسفها ومعارضتها 2013 يناير 23 جملس األمن يف وكذلك يف 67/19 العامة رقم
 هد حتت هذهذا االحتا الدقيق "دولة فلسطني" واملشاركة الفلسطينية يف إزاء استعمال املصطلح غري

دي استعمال هذا املصطلح عند عدم وجود هذه الدولة وإذا مل يكن إنشاء مثل  . فمن غريالتسمية ا
تمع الدويل واتفق عليه هذه الدولة ممكنًا إال من خالل  املفاوضات املباشرة كما أكد على ذلك مرارًا ا

 .الطرفان

) وتعلن موقفها بأنه جيب أن 2018 ،ديب (املراَجع يف 125 تشري حكومة دولة إسرائيل إىل القرار 3
مقبلة  ونائية قائمة أترتيبات ث يكون تفسري وتطبيق هذا القرار من مجيع املعنيني وفقًا ألي اتفاقات أو

طبقه وباإلضافة إىل ذلك، سوف تفسر إسرائيل هذا القرار وتا. وخاضعًا هل نيالفلسطينيو بني إسرائيل 
 ا.وفقاً للقوانني السارية يف إسرائيل ورهناً 

دولة إسرائيل باحلق يف تعديل التحفظات والتصرحيات السالفة وإصدار أي حكومة وحتتفظ  4
 امية ملؤمترضرورية حىت وقت إيداع وثيقة تصديقها على الوثائق اخلتأخرى تعتربها وتصرحيات حتفظات 

 .)2018، ديباملندوبني املفوضني (

 
63 

بالعربية األصل:
 عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:

راها تإن وفد اجلزائر، لدى توقيع الوثائق اخلتامية، حيتفظ حلكومته باحلق يف اختاذ مجيع التدابري اليت 
ضرورية حلماية مصاحلها، إذا ختلفت بعض الدول األعضاء بأي شكل من األشكال عن التقّيد بأحكام 

) بصيغتهما املعدلة يف مؤمتر املندوبني 1992 دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته (جنيف،
ضاء األخرى تلحق ) أو إذا كانت التحفظات اليت تبديها الدول األع2010املفوضني (غواداالخارا، 

ا أو تفضي إىل زيادة يف حصة مسامهتها يف نفقات االحتاد.  الضرر خبدمات اتصاال
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64 
بالعربية األصل:

 جمهورية السودان: عن

دويل ملؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الالسودان، إذ يوقع هذه الوثائق اخلتامية  إن وفد مجهورية
)، حييط علمًا جبميع التحفظات والتصرحيات الصادرة عن الدول األعضاء، 2018 لالتصاالت (ديب،

الدستور واالتفاقية حتدد العالقة بني الدول األعضاء وأعضاء  ويصرح بأنه نظرًا لعدم وجود أحكام يف
من الدستور  56 ادةتطبيق امل تفظ مجهورية السودان باحلق يفالقطاعات من غري اخلاضعني لسلطتها، حت

حالة وقوع نزاع بني الدول األعضاء املوقعة على الوثائق اخلتامية للمؤمتر وبني أعضاء  حلل النزاعات يف
 القطاعات.

) بأن 2018 السودان ملؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب، ويصرح وفد مجهورية
فقت اختاذ أي إجراء تراه ضرورياً للحفاظ على مصاحلها إذا أخ السودان حتتفظ حبقها يف حكومة مجهورية

االمتثال لألحكام اليت اعتمدها هذا املؤمتر لتعديل دستور االحتاد واتفاقيته  دول أعضاء أخرى يف
ما (كيوتو،1992 (جنيف،  ؛2002 ؛ ومراكش،1998 ؛ ومينيابوليس،1994 ) وتعديال
ما، أو2010 ؛ وغواداالخارا،2006 وأنطاليا، إذا  حتمل نفقات االحتاد أو إذا أخفقت يف ) وملحقا

ا يف  تعريض االمتثال للدستور واالتفاقية إىل أدى إخفاقها يف املستقبل أو احلاضر أو أدت حتفظا
 السودان للخطر. التشغيل السليم خلدمات اتصاالت مجهورية

امية ة السودان باحلق حلكومته يف إصدار أي حتفظات إضافية على الوثائق اخلتكذلك حيتفظ وفد مجهوري
 اليت يعتمدها هذا املؤمتر حىت وقت إيداعه صك التصديق على هذه الوثائق اخلتامية.
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65 
باإلنكليزية األصل:

 :جمهورية العراق عن

 لالتصاالت الدويل دلالحتا املفوضني املندوبني ملؤمتر اخلتامية الوثائق يوقع إذ العراق، مجهورية وفد إن
 :يف حبقها حلكومته حيتفظ ،)2018 ديب،(

 آخر ضوع يتقيد مل إذا ومصاحلها حقوقها على للحفاظ مناسباً  تراه تدبري أو إجراء أي اختاذ 1)
ممثلو  يبديه أي حتفظ أدى إذا أو؛ )2018 ديب،( املفوضني املندوبني ملؤمتر اخلتامية الوثائق بأحكام

 صاالتات اإلضرار خبدمات املستقبل، إىل يف أي تصريح يقدمونه، اآلن أو أو أخرى، دول أي
 فيها؛ واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا خدمات أو العراق مجهورية

يف الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل واردة عدم االلتزام بأي أحكام  2)
أو  ةمباشر  ، بصورةهذه األحكامنت إذا كاقراراته أو مقرَّراته،  يف أو)، 2018 ديب،لالتصاالت (

 ة:غري مباشر 

 ولوائحها؛ وقوانينها العراق مجهورية دستور ختالف -

 ،سياديةال باالتصاالت، أو حبقوقها أو بسياستها فيما يتعلق الوطين، تضر بأمنها -

 أعضاء وأحد العراق بني اخلالف حالة يف عضو دولة أي إزاء الدستور من 56 املادة تطبيق 3)
 العضو؛ الدولة هذه بل لسلطة لسلطتها اخلاضعني غري القطاعات

 أخرى حتفظات أو بيانات بأي ،1969 لعام املعاهدات لقانون فيينا التفاقية وفقاً  اإلدالء، 4)
 إيداع حني إىل) 2018 ديب،( املؤمتر هذا يف املعتمدة أعاله املذكورة اخلتامية بالوثائق يتعلق فيما
 عليها. التصديق صك

 

 

 



549 D – 66  

 

66 
باإلنكليزية األصل:

 :جمهورية جنوب إفريقيا عن

)، 2018 ديب،(يوقع الوثائق اخلتامية لالحتاد الدويل لالتصاالت  إذ ،إفريقيا وفد مجهورية جنوب إن
 حلكومته حبقها يف:حيتفظ 

اختاذ أي تدبري تعتربه ضرورياً للحفاظ على مصاحلها إذا أخفق أي عضو من أعضاء االحتاد بأي  1)
لة للوثائق اخلتامية 2018 (ديب، الوثائق اخلتاميةالتقيد بأحكام  شكل يف ،  )1992 (جنيف،) املعدِّ

؛ 2002 ؛ ومراكش،1998 ؛ ومينيابوليس،1994 املندوبني املفوضني (كيوتو، اتمؤمتر عدلتها كما 
إذا أبدى بعض األعضاء حتفظات  أو)؛ 2014 ؛ وبوسان،2010 ؛ وغواداالخارا،2006 وأنطاليا،

 اتشغيل خدمانوب إفريقيا و سيادة مجهورية جبغري مباشر،  متس، بشكل مباشر أو
 ؛/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتصاالتلال

إبداء حتفظات إضافية قد تبدو هلا ضرورية، من اآلن وحىت وقت تصديق مجهورية جنوب إفريقيا  2)
لة2018الصكوك (ديب، على   اتمؤمتر ؛ كما عدلتها )1992(جنيف، للوثائق اخلتامية  ) املعدِّ

؛ 2006؛ وأنطاليا، 2002 ؛ ومراكش،1998 ؛ ومينيابوليس،1994املندوبني املفوضني (كيوتو، 
 ).2014؛ وبوسان، 2010 وغواداالخارا،
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بالفرنسية األصل:
 عن جمهورية السنغال:

ا ال إن وفد مجهورية 1 تقبل أي  السنغال، إذ يوقِّع هذه الوثائق اخلتامية، يصرح باسم حكومته، أ
 نتيجة تسفر عنها التحفظات اليت تبديها حكومات أخرى.
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ومن جهة أخرى، حتتفظ مجهورية السنغال حبق اختاذ مجيع التدابري اليت تراها ضرورية حلماية  2
)، 2018 ،اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني (ديبيتقيد بعض األعضاء بأحكام الوثائق  مصاحلها، إذا مل

ا، أو إذا أدت التحفظات اليت تبديها بلدان أخرى إىل اإلضرار حبسن  وامللحقات والقرارات املرفقة 
ا ا. تشغيل وسائل اتصاال  وخدما

 

68 
لعربيةبا األصل:

 المملكة العربية السعودية: عن

)، 2018 إىل مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب، السعودية إن وفد اململكة العربية
اختاذ  قها الكامل يفالسعودية حتتفظ حب العربية يوقع الوثائق اخلتامية هلذا املؤمتر، يصرح بأن اململكة إذ

لقرارات االلتزام با حال إخفاق أي دولة عضو أخرى يف أي تدابري تراها للحفاظ على مصاحلها يف
ما من قبل مؤمترات 1992 الصادرة عن املؤمتر وبأحكام دستور االحتاد واتفاقيته (جنيف، ) وتعديال

؛ 2006 ؛ وأنطاليا،2002 ؛ ومراكش،1998 ؛ ومينيابوليس،1994 املندوبني املفوضني (كيوتو،
لة من دو ) وملحقات الدستور واالتفاقية، وكذلك يف حالة وجود حتفظات من أي 2010 وغواداالخارا،

ا إحلاق أي ضرر بشبكات االتصاالت وتقنية  يف الدول األعضاء األخرى اآلن أو املستقبل، من شأ
ا يف أي من أحكام التقيد ب حالة إخفاق أي منها يف اململكة العربية السعودية ويف املعلومات وخدما
 دستور االحتاد واتفاقيته.

ى الوثائق ا يف إبداء أي تصرحيات وحتفظات إضافية علوحتتفظ اململكة العربية السعودية أيضًا حبقه
 اخلتامية اليت اعتمدها هذا املؤمتر حىت تاريخ إيداعها وثيقة التصديق على هذه الوثائق.
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69 
باإلنكليزية األصل:

 جمهورية تنزانيا المتحدة: عن

 ،(PP-18) 2018 عامل ؤمتر املندوبني املفوضنيملإذ يوقع الوثائق اخلتامية  املتحدة، مجهورية تنزانياإن وفد 
 املتحدة رية تنزانياجلمهو  السيادي باحلقستتقيد بأحكام الوثائق اخلتامية دون املساس  يصرح بأن إدارته

االحتاد الدويل  يف أي عضوإذا أخفق مصاحلها الوطنية ضرورية للحفاظ على  تراها تدابرياختاذ أي  يف
 .ؤمترامل هلذا التقيد بأحكام الوثائق اخلتامية بأي شكل يف لالتصاالت

ند إيداع صكوك عحتفظات  تصرحيات أوإبداء  ويصرح الوفد كذلك بأنه حيتفظ حلكومته باحلق يف
 اخلتامية. تصديقها على الوثائق
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باإلنكليزية األصل:
 ن غانا:ع

، يصرح بأن (PP-18) 2018 غانا، إذ يوقع الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني لعام إن وفد مجهورية
اختاذ أي تدابري  ا يفغان إدارته ستتقيد بأحكام الوثائق اخلتامية دون املساس باحلقوق السيادية جلمهورية

كل االحتاد الدويل لالتصاالت بأي ش عضو يف تراها ضرورية حلماية مصاحلها الوطنية، إذا أخفق أي
 التقيد بأحكام الوثائق اخلتامية هلذا املؤمتر. يف

ويصرح الوفد كذلك بأنه حيتفظ حلكومته باحلق يف اإلدالء بأي بيانات أو حتفظات عند إيداع صكوك 
 اخلتامية. تصديقها على الوثائق
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71 
باإلنكليزية األصل:

 :مملكة البحرين عن

إذ  ،)2018 ،يبدمؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (البحرين إىل  مملكة يصرح وفد
تراها مناسبة أي تدابري  اختاذ ها الكامل يفحتتفظ حبق مملكة البحرينأن ، بؤمترهلذا املوقع الوثائق اخلتامية ي

أحكام دستور بالتقيد بالقرارات اليت اعتمدها املؤمتر و  حلماية مصاحلها إذا أخفقت دولة عضو أخرى يف
؛ 1994 مؤمترات املندوبني املفوضني (كيوتو، يف لةبصيغتهما املعدّ  )،1992 (جنيف، االحتاد واتفاقيته
)، 2014 ؛ وبوسان،2010 الخارا،؛ وغوادا2006 ؛ وأنطاليا،2002 ؛ ومراكش،1998 ومينيابوليس،
ما، ل، املستقب يف اآلن أو األخرىمن الدول األعضاء  دولةحتفظات من أي  إذا أدتكذلك   وملحقا

بكات إحلاق أي ضرر بش إىلالتقيد بأي من أحكام دستور االحتاد واتفاقيته،  يف هاإخفاقأدى  أو
ا كنولوجيااالتصاالت وت  حرين.الب مملكة يف املعلومات وخدما

وحيتفظ وفد مملكة البحرين كذلك حلكومته باحلق يف إصدار أي حتفظات إضافية على الوثائق اخلتامية 
 .املؤمتر وحىت وقت إيداعها لصك تصديقها على هذه الوثائق هذا اليت اعتمدها
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باإلنكليزية األصل:
 :جمهورية كينيا عن

 اتعتربه تدابريأي  اختاذ كينيا حيتفظ حلكومته حبقها يفكينيا باسم حكومة مجهورية   إن وفد مجهورية
التقيد بأحكام دستور االحتاد الدويل  يفأخرى  أعضاء ت دولأخفق مصاحلها إذا حلماية ةضروري

 االلوائح اإلدارية، مبوب ،) والتعديالت املتتالية املدخلة عليهما1992 لالتصاالت واتفاقيته (جنيف،
بديها تإذا كان من شأن التحفظات اليت  ، أووكالصك هذ املرفقةكوالت ذلك امللحقات والربوتو  يف

خدمات أنظمة و قوقها السيادية الكاملة أو ُحسن تشغيل حبس متأن  الدول األعضاء األخرى
 كينيا. مجهورية يف /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت
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وقت ضافية إعلى ذلك، حتتفظ مجهورية كينيا باحلق يف تقدمي تصرحيات أو حتفظات حمددة  وعالوةً 
ى الدستور علبالتعديالت املدخلة لدى االحتاد الدويل لالتصاالت بقبوهلا االلتزام  إيداع إخطارها
 ).2018 ،ديباملفوضني (مؤمتر املندوبني  املعتمدة يفرات اقر الواالتفاقية وب

 

73 
بالروسية األصل:

 :االتحاد الروسي عن

 167 الذي أدىل به وفد أوكرانيا (املنشور يف الوثيقة 26، باإلشارة إىل التصريح رقم وفد االحتاد الروسي إن
 )، يرفض بشدة ادعاءات حكومة أوكرانيا الواردة فيه.2018نوفمرب  16بتاريخ 

 املنصوص عليهو  عرتف به عاملياً املتقرير مصريها،  احلقوق وحق الشعوب يف ملبدأ املساواة يف وفقاً و 
الذي  االستفتاء القرم يف إرادة شعبعن التعبري احلر والطوعي  واستنادًا إىلاملتحدة،  ميثاق األمم يف

 ،2014 مارس 16 القرم املتمتعة باحلكم الذايت ومدينة سيفاستوبول يف مجهوريةكل أرجاء  أجري يف
االحتاد م إىل انضمام مجهورية القر  بشأنالقرم  الروسي ومجهورية التفاق بني االحتادواستنادًا أيضًا إىل ا

)، أصبحت 2014 مارس 18 ،االحتاد الروسي (موسكو ضمنجديدة  مكوِّنةوإنشاء كيانات  الروسي
 الروسي. من االحتاد القرم ومدينة سيفاستوبول جزءاً  مجهورية

مسؤوًال بشكل تام عن توفري خدمات االتصاالت للسكان  الروسي االحتاد وبناًء على ذلك، أصبح
ألحكام دستور  ثالباالمت يتعلق ذلك ما يف القرم ومدينة سيفاستوبول، مبا مجهوريةواملرافق يف أراضي 

دولية لسالمة األرواح ية الالتفاقاالحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته ولوائح الراديو الصادرة عن االحتاد وا
 .1974 البحار لعام يف
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ألراضي التابعة هذه ا يتعلق بإدارة طيف الرتددات الراديوية وموارد الرتقيم يف إن نداءات أوكرانيا فيما
ومية من حيث االحتياجات الي مع متطلبات السكان، لالحتاد الروسي، تتعارض أوًال وقبل كل شيء

تؤدي ختصيصات الرتدد املختارة حملطات األرض يف أراضي  على السواء. وال حالة الطوارئ ويف
القرم ومدينة سيفاستوبول إىل أي تداخالت ضارة مع احملطات الواقعة خارج حدود  مجهورية
 الروسي. االحتاد

ملسائل ا ميلك االحتاد أي سلطة ملناقشة النصوص األساسية لالحتاد، الفعمالً بأحكام ومن جهة االحتاد، 
 .ذات الطابع السياسي العام، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بالسالمة اإلقليمية والسيادة الوطنية للدول

ن اعتبارمها جزءًا مب القرم ومدينة سيفاستوبولوتتناول الوثيقة األوكرانية مسائل تتعلق بوضع مجهورية 
 الروسي وبالتايل فهي تقع خارج نطاق والية االحتاد. االحتاد

من دستور االحتاد، فيما يتعلق بتلبية املتطلبات  1 وبالتايل، ميتثل االحتاد الروسي امتثاًال تامًا للمادة
وضمان تيسر وسائل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لسكان األراضي املذكورة أعاله 

 الحتاد الروسي.التابعة ل

ا أن تضر مبصاحله، باحلق يف وحيتفظ االحتاد الروسي، يف أي اختاذ  حال اختذت أي دولة تدابري من شأ
 .للقانون الدويل وفقاً ماية مصاحله حلتدابري مضادة ضرورية 

 حالً ي يؤيد زال االحتاد الروس دونيتسك ولوغانسك املشار إليها، ال إقليمي يتعلق باملناطق يف وفيما
باعتماد  يت مت إقرارهاوالمينسك،  جمموعة التدابري املوقعة يفاستنادًا إىل  هذه املنطقة للصراع يف اً سريع
 .2015 فرباير 17يف  (2015) جملس األمن التابع لألمم املتحدةالصادر عن  2202 القرار
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74 
باإلنكليزية األصل:

 :دولة إسرائيل عن

الصادرين عن بعض الدول األعضاء بشأن الوثائق اخلتامية يتعارضان  52 والتصريح رقم 4 إن التصريح رقم
ما يفتقران متاماً إىل الشرعية القانونية.  مع مبادئ االحتاد الدويل لالتصاالت وأهدافه، ومن مث فإ

ما ُيسيِّسان ع آنفي الذكر، إذ وتود حكومة دولة إسرائيل أن تسّجل رفضها للتصرحيني مل االحتاد إ
 ويقوضان دعائمه.

وإذا تصرفت أي دولة عضو من هذه الدول اليت صدر عنها اإلعالنني املذكورين جتاه إسرائيل بطريقة 
لدولة العضو خترق التزامات تلك ا االحتاد الدويل لالتصاالت، أو تنتهك حقوق إسرائيل كدولة عضو يف

عضو على أساس التصرف جتاه تلك الدولة ال فإن دولة إسرائيل حتتفظ لنفسها باحلق يفجتاه إسرائيل، 
 املعاملة باملثل.

 
75 

باإلنكليزية األصل:
 عن جمهورية مصر العربية:

 بسم اهللا الرمحن الرحيم،

يتعلق  فيما) 2018 (ديب،ؤمتر املندوبني املفوضني مل 167 ضوء التصرحيات العامة اليت وردت يف الوثيقة يف
وضني لالحتاد إن وفد مجهورية مصر العربية إىل مؤمتر املندوبني املفبالتعديالت على الدستور واالتفاقية، ف

، )2018 ،ديبإذ يوقع الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني ( ،)2018 (ديب،الدويل لالتصاالت 
 يلي: ما حيتفظ حلكومته حبقها يف

 يفضو آخر أي ع قصَّرللحفاظ على حقوقها ومصاحلها إذا  مناسباً تدبري تراه  اختاذ أي إجراء أو 1
ممثل أي دولة أخرى أن  أبداهإذا كان ألي حتفظ  أو)، 2018 ديب،التقيد بأحكام الوثائق اخلتامية (

صر العربية مجهورية م خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف يلحق ضرراً خبدمات االتصاالت أو
 حتمل يؤدي إىل زيادة حصة مسامهتها يف حبقوقها السيادية الكاملة أو أمنها القومي أوب أو

 الدويل لالتصاالت؛ االحتاد نفقات
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 )،1992 اتفاقيته (جنيف، عدم االلتزام بأي أحكام يف دستور االحتاد الدويل لالتصاالت أو 2
ومؤمتر املندوبني املفوضني  ،)1994 مؤمتر املندوبني املفوضني (كيوتو، بصيغتهما املعدلة يف

ومؤمتر املندوبني املفوضني  ،)2002 ومؤمتر املندوبني املفوضني (مراكش، ،)1998 (مينيابوليس،
املندوبني املفوضني ومؤمتر )، 2010 ومؤمتر املندوبني املفوضني (غواداالخارا،، )2006 (أنطاليا،

ا بشكل مباشر  ،)2018 ديب،( ومؤمتر املندوبني املفوضني )،2014 ،بوسان( ميكن أن متس سياد
 ؛اريةالس لوائحها وأ هامع قوانين تتعارض مع دستور مجهورية مصر العربية أو مباشر أو غري أو

يانات أو حتفظات إضافية ، بأي ب1969 لعام فيينا لقانون املعاهدات وفقًا التفاقية ،التصريح 3
إىل وقت إيداع وثيقة ) 2018 ديب،هذا املؤمتر ( يتعلق بالوثائق اخلتامية املذكورة أعاله املعتمدة يف فيما

 ؛عليها التصديق

حتاد؛ اال أعضاء قطاعاتمن  عضوحالة وقوع نزاع بني مصر وأي  من الدستور يف 56 تطبيق املادة 4
دستور االحتاد واتفاقيته حتدد العالقة بني دولة عضو وأعضاء  حكام يفأ عدم وجودوذلك بسبب 

 ا؛بسلطته القطاعات غري املشمولني

ؤمتر حتفظات وتصرحيات إضافية إىل حني دخول صكوك امل إصدار جلمهورية مصر العربية احلق يف 5
 فظات وتصرحياتحت وتصرحيات أو الوثائق اخلتامية هلذا املؤمتر حيز النفاذ، أو إذا أدت حتفظات احلايل أو

املساس  ، أوااتصاالأخرى إىل اإلضرار حبسن تشغيل وكفاءة خدمات  إدارات أو إضافية تبديها بلدان
 مصر العربية؛ جلمهوريةلحقوق السيادية ملمارسة الكاملة لبا

الدويل  االحتاد الدول األعضاء يف خيص فيماإن توقيع هذه الوثائق اخلتامية يعترب نافذًا فقط  6
ا ل  العربية. مصر مجهوريةالتصاالت واليت تعرتف 
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76 
نكليزيةباإل األصل:

جمهورية ألمانيا االتحادية وأستراليا والنمسا وبلجيكا وجمهورية بلغاريا وكندا وجمهورية  عن 
وجمهورية إستونيا والواليات المتحدة األمريكية وفنلندا وفرنسا  إسبانياو  كرواتيا والدانمارك

وأيرلندا وأيسلندا وجمهورية التفيا وإمارة ليختنشتاين وجمهورية ليتوانيا ولكسمبرغ ومالطة 
وجمهورية مولدوفا والنرويج ونيوزيلندا ومملكة هولندا وجمهورية بولندا والبرتغال والجمهورية 

ية سلوفينيا وجمهور  مملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليـةالورومانيا و التشيكية 
 والسويد واالتحاد السويسري وتركيا:

زلنا  يلي: إننا ما )، تصرّح مبا26 إن وفود البلدان املذكورة، إذ تشري إىل التصريح الذي أدلت به أوكرانيا (رقم
ا دولياً. والملتزمني بدعم سيادة أوكرانيا وسالمة أراضيها ضمن  االستفتاء نعرتف ب احلدود املعرتف 

القرم والذي خيل بشكل واضح بالدستور األوكراين. وندين بشدة إقدام االحتاد  القانوين الذي أجري يف غري
خدام القوة واإلكراه جيوز است قانونية. كما أننا نؤمن بأنه ال الروسي على ضم القرم وسيفاستوبول بصورة غري

 والعشرين. القرن احلادي أوروبا يف دود يفلتغيري احل

 (2014) 68/262 إىل أن ينفذ بالكامل أحكام القرار (ITU) وبالتايل، ندعو االحتاد الدويل لالتصاالت
جبميع الدول واملنظمات الدولية والوكاالت  والذي "يهيبالصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 "ة سيفاستوبولالقرم املتمتعة باحلكم الذايت ومدين وضع مجهورية املتخصصة عدم االعرتاف بأي تغيري يف
ا اعرتاف بأي تغيري يف االمتناع عن اختاذ أي إجراءات أو"و ذلك  القيام بأي معامالت قد تفسر على أ

 ".الوضع
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ذا الصدد، نرحب بالبيان   2014 ضني لعاممؤمتر املندوبني املفو  الذي أدىل به األمني العام لالحتاد يفو
)B -PP-https://www.itu.int/md/S14 ، امللحقPP-14/174 الوثيقة ) املنشور يف2014 (بوسان،

)0174/en-C 1158 حتاد رقمالنشرة التشغيلية لال وبالبيان الذي أدىل به األمني العام لالحتاد املنشور يف 
، ونشجع األمني )OB.1158-SP-https://www.itu.int/pub/T-2018( 2018 أكتوبر 15بتاريخ 

وكرانيا اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة ملساعدة أ العام لالحتاد ومديري املكاتب الثالثة على االستمرار يف
ا مباضمان استخدام  يف فاقيته وات صاالتالدويل لالت يتوافق مع دستور االحتاد موارد االتصاالت اخلاصة 

 .ولوائحه اإلدارية

 

77 
باإلنكليزية األصل: 

 الواليات المتحدة األمريكية: عن

ا دول أعضاء خمتلفة حتتفظ فيها  1 تشري الواليات املتحدة األمريكية إىل التصرحيات اليت أدلت 
الحتاد الدويل ااختاذ أي تدبري تراه ضرورياً للحفاظ على مصاحلها حيال تطبيق أحكام دستور  حبقها يف

) وأي تعديالت هلما. وتذكِّر الواليات املتحدة األمريكية بتصرحيها 1992 لالتصاالت واتفاقيته (جنيف،
ا حتتفظ حبقها يف األويل فيما ذه الوثائق اخلتامية وتشري إىل أ اذ أي تدابري تراها ضرورية اخت يتعلق 

 هذا الصدد. لدول األعضاء األخرى يفللحفاظ على مصاحلها جتاه اإلجراءات اليت تتخذها ا
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الذي أدىل به وفد كوبا، حبقها  23 وتذكِّر الواليات املتحدة األمريكية، وقد أخذت علمًا بالبيان 2
الت غريها من التداخ التشويشات أواإلرسال اإلذاعي حنو كوبا على ترددات مناسبة خالية من  يف

سببه كوبا إلرساالت ت مستقبليالضارة وحتتفظ حبقوقها املتعلقة بالتداخل املوجود حاليًا وكل تداخل 
الواليات املتحدة اإلذاعية. وتنأى الواليات املتحدة بنفسها عن مسألة املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

يان الكويب. وعالوًة على ذلك، تذكِّر الواليات املتحدة بأن وجودها الب املشار إليها يف 2007 لعام
تلبية  غوانتانامو هو مبوجب اتفاق دويل ساري املفعول حالياً وبأن الواليات املتحدة حتتفظ حبقها يف يف

ا اخلاصة باالتصاالت الراديوية هناك كما كانت تفعل يف  املاضي. احتياجا

 

78 
نكليزيةباإل األصل:

عن جمهورية ألمانيا االتحادية وأستراليا والنمسا وبلجيكا وجمهورية بلغاريا وجمهورية قبرص 
وجمهورية كرواتيا والدانمارك وإسبانيا وجمهورية إستونيا والواليات المتحدة األمريكية وفرنسا 

مهورية ليتوانيا التفيا وإمارة ليختنشتاين وج واليونان وهنغاريا وأيسلندا وإيطاليا واليابان وجمهورية
ولكسمبرغ ومالطة وإمارة موناكو والنرويج ونيوزيلندا ومملكة هولندا وجمهورية بولندا والبرتغال 
والجمهورية السلوفاكية والجمهورية التشيكية ورومانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

 كيا:وأيرلندا الشمالية وجمهورية سلوفينيا والسويد واالتحاد السويسري وتر 

يتعلق باإلشارة  ) فيما28 تشري إىل التصريح الصادر عن كولومبيا (رقم إن وفود الدول املذكورة أعاله، إذ
 1976 ديسمرب 3أي بيان آخر مماثل إىل إعالن بوغوتا الذي وقعته البلدان االستوائية يف  الواردة فيه ويف

 من مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىلوإىل مطالب هذه البلدان ملمارسة حقوق السيادة على أجزاء 
ذه ميكن أن يعرت  أي مطالب مرتبطة بذلك، فإن هذه الوفود تعترب أن هذا املؤمتر ال األرض، أو ف 

 املطالب.
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من الدستور إىل "الوضع اجلغرايف  44وتود الوفود املذكورة أعاله أن تعلن أيضاً أن اإلشارة الواردة يف املادة 
تعين االعرتاف بأي مطالب للحصول على حقوق تفضيلية تتعلق مبدار السواتل  لبعض البلدان" ال

 املستقرة بالنسبة إىل األرض.

 

79 
باإلنكليزية األصل:

ألمانيا االتحادية وأستراليا والنمسا وبلجيكا وجمهورية بلغاريا وجمهورية قبرص عن جمهورية 
وجمهورية كرواتيا والدانمارك وإسبانيا وجمهورية إستونيا والواليات المتحدة األمريكية وفرنسا 

نيا اواليونان وهنغاريا وأيسلندا وإيطاليا واليابان وجمهورية التفيا وإمارة ليختنشتاين وجمهورية ليتو 
ولكسمبرغ ومالطة وإمارة موناكو والنرويج ونيوزيلندا ومملكة هولندا وجمهورية بولندا والبرتغال 
والجمهورية السلوفاكية والجمهورية التشيكية ورومانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 

 الشمالية والجمهورية السلوفاكية والسويد واالتحاد السويسري وتركيا:

يتعلق باإلشارة  ) فيما9 تشري إىل التصريح الصادر عن املكسيك (رقم إن وفود الدول املذكورة أعاله، إذ
 1976 ديسمرب 3 أي بيان آخر مماثل إىل إعالن بوغوتا الذي وقعته البلدان االستوائية يف الواردة فيه ويف

 السواتل املستقرة بالنسبة إىلوإىل مطالب هذه البلدان ملمارسة حقوق السيادة على أجزاء من مدار 
ذه ميكن أن يعرت  أي مطالب مرتبطة بذلك، فإن هذه الوفود تعترب أن هذا املؤمتر ال األرض، أو ف 

 املطالب.

من الدستور إىل "الوضع اجلغرايف  44وتود الوفود املذكورة أعاله أن تعلن أيضاً أن اإلشارة الواردة يف املادة 
عرتاف بأي مطالب للحصول على حقوق تفضيلية تتعلق مبدار السواتل تعين اال لبعض البلدان" ال

 املستقرة بالنسبة إىل األرض.
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80 
اإلنكليزيةب األصل:

 :النرويجعن 

، يصرح وفد 2018 نوفمرب 16بتاريخ  167 إشارًة إىل التصرحيات الصادرة عن بلدان أخرى يف الوثيقة
 يلي: النرويج مبا

 ى مصاحلها:احلاالت التالية، حبق اختاذ أي إجراء تراه ضرورياً للحفاظ عل حيتفظ وفد النرويج حلكومته، يف

 نفقات االحتاد؛ عدم سداد دول أعضاء أخرى حلصة مسامهتها يف -

 دستور االحتاد الدويل عديالتتأحكام التقيد ب دول أعضاء أخرى بأي شكل يفتقصري  -
 ملتتالية؛ا املندوبني املفوضني اتمؤمتر  لة يفبصيغتهما املعدّ  )،1992 اتفاقيته (جنيف،و لالتصاالت 

ا اتإذا كان ألي حتفظ -  لنروجييةاخدمات االتصاالت سن أداء لحق ضرراً حبتأخرى أن  بلدان أبد
 .االحتاد نفقات يف ةسامهاملؤدي إىل زيادة حصة تأو 

اع صك التصديق حني إيد قبل أوحتفظات  تصرحيات أو إصدار يف حكومته قوحيتفظ وفد النرويج حب
الت الذي ُعقد ملؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصا الوثائق اخلتاميةاملوافقة على  القبول أو أو
 .2018 نوفمرب 16أكتوبر حىت  29ديب يف الفرتة من  يف
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81 
اإلنكليزيةب األصل:

 :كنداعن  

الصادرة عن مؤمتر  167 الوثيقة إن وفد كندا، وقد أحاط علمًا بالتصرحيات والتحفظات الواردة يف
أي  اختاذ حكومته باحلق يف )، حيتفظ باسم2018 املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت (ديب،
االمتثال  الدول األعضاء األخرى يف أخفقتما  تدابري تعتربها احلكومة ضرورية حلماية مصاحلها إذا

) والتعديالت املتتالية املدخلة 1992 ألحكام دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته (جنيف،
 لقة باستعمال الرتددات الراديوية وأي مداراتعلى اللوائح اإلدارية وخصوصًا تلك املتع عليهما، أو

ا، مبا  ذلك مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض. يف مرتبطة 
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باإلنكليزية األصل:
 :المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية عن

عن مجهورية  إىل التصريح الصادر، إذ يشري الشمالية وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة اململكةإن وفد 
 لشماليةا وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة)، يصرح باسم حكومته بأن 14 األرجنتني (رقم

ا على جزر يف يساورها أي شك ال صوص فوكالند. ويستند موقفنا إىل مبدأ وحق تقرير املصري املن سياد
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية  1 دة واملادةمن ميثاق األمم املتح 2.1 املادة عليهما يف

والسياسية. وتؤكد اململكة املتحدة أن مستقبل جزر فوكالند حيدده أهل جزر فوكالند أنفسهم، وفقاً 
 املتحدة. مبوجب ميثاق األمم االلتزاماتن
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، أجرت حكومة جزر فوكالند استفتاًء الستطالع آراء الناس. وصوتت األغلبية 2013 مارس ويف
وراء البحار التابعة للملكة  من أقاليم مافوكالند  جزر لصاحل أن تظل (99,8%)العظمى من الناخبني 
اء  ةفوكالند املنتخبون دميقراطياً نتائج االستفتاء على اللجنة اخلاص جزراملتحدة. وعرض ممثلو  املعنية بإ

وطلبوا من اللجنة احرتام مبدأ حق تقرير املصري. وكرروا مرة أخرى احلقائق  2013 يونيو االستعمار يف
أي سكان مدنيني قبل  يتم ترحيل فوكالند وبأنه مل جزر التارخيية اليت تفيد بعدم وجود شعوب أصلية يف

م السك انتقال أسالفهم لإلقامة يف  م رغبتهم.أن ُحترت  ان الشرعيون وهلم احلق يفاجلزيرة. وأكدوا أ

وتبقى اململكة املتحدة ملتزمة التزاماً كامًال بالدفاع عن حقوق أهل جزر فوكالند يف حتديد مستقبلهم 
م.  السياسي واالجتماعي واالقتصادي وتدعو مجهورية األرجنتني إىل احرتام رغبا

ا على  يراود اململكة املتحدة أي شك بشأن وأخرياً، ال  جلنوبيةجورجيا اجلنوبية وجزر ساندويتش اسياد
ا  .واإلقليم القطيب اجلنويب الربيطاين، واملناطق البحرية احمليطة 
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نكليزيةباإل األصل:
 عن الجمهورية العربية السورية:

وإذ يوقع ، 167 الوثيقة التصرحيات الواردة يف االطالع على، بعد اجلمهورية العربية السوريةإن وفد 
راءات أي إج أن تتخذ يف )، حيتفظ حلكومته باحلق2018 ،ديبالوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني (

تور االحتاد التقيد مبتطلبات دس شكل يف إذا قصرت أي دولة عضو بأي تراها ضرورية حلماية مصاحلها،
مؤمتر و  )1994 و،املندوبني املفوضني (كيوتمؤمتر  واتفاقيته بصيغتهما املعدلة يفالدويل لالتصاالت 
مؤمتر املندوبني و ) 2002 مراكش،(مؤمتر املندوبني املفوضني و  )1998 مينيابوليس،(املندوبني املفوضني 

 مؤمتر املندوبني املفوضني) و 2010 (غواداالخارا، مؤمتر املندوبني املفوضني) و 2006 (أنطاليا، املفوضني
ما، أو) 2018 ،ديب( ندوبني املفوضنيمؤمتر امل) و 2014 (بوسان، إذا أبدى أي  أو امللحقات املرفقة 

دد مصاحلها  .بأي شكل كان بلد حتفظات قد 
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84 
نكليزيةباإل األصل:

 أنغوال:جمهورية عن 

الوفد أنغوال، يصرح  ونيابًة عن حكومة مجهورية 167 الوثيقة التصرحيات الواردة يف االطالع علىبعد 
، لدى توقيعه الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني العشرين لالحتاد الدويل لالتصاالت األنغويل
 يلي: )، مبا2018 (ديب،

ا مجهورية أنغوال يف 1 ني املفوضني يع مؤمترات املندوبمج اإلبقاء على مجيع التحفظات اليت أبد
 السابقة اليت شاركت فيها؛

ت عتربه ضروريًا للحفاظ على مصاحلها إذا أخفقتأي إجراء اختاذ  االحتفاظ ألنغوال باحلق يف 2
أو  هدستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيتالتقيد بأحكام  بأي شكل كان يفإحدى الدول األعضاء 

ا، أولوائحه اإلدارية و  يادة سعضو يعرض للخطر  دولة إذا كان أي حتفظ من أي امللحقات املرفقة 
 ؛أنغوال ومصاحلها وخدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيها مجهورية

إبداء حتفظات إضافية عند التصديق على تعديالت الدستور  االحتفاظ ألنغوال باحلق يف 3
ؤمتر املندوبني سيما خالل م الل مؤمترات املندوبني املفوضني السابقة، والواالتفاقية اليت أُدخلت خ

 .2018 املفوضني العشرين لالحتاد الدويل لالتصاالت الذي ُعقد يف ديب، اإلمارات العربية املتحدة،
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