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 املالية  1

حاليزانيةحح1.1

 (C19) 1396رار ــالق
ح2020-2021ميزانيةحاالتادحالدويلحلالتصاالتحلفرتةحالسنتيح

 إن اجمللس، 
 بعد االطالع على

 ويل لالتصاالت، أحكام اتفاقية االحتاد الد
  االعتباروإذ أيخذ بعي

،  2020-2023 للفرتة ونفقاته  ( ملؤمتر املندوبي املفوضي بشأن إيرادات االحتاد  2018املراَجع يف ديب،  )   5أحكام املقرر   أ (   
 ؛ فرنك سويسري 000 318تزيد على  حبيث ال 2020-2021لفرتة السنتي للدول األعضاء الذي حدد وحدة املسامهة 

 لقواعد املالية لالحتاد فيما يتعلق بعمليات حتويل االعتمادات، املالية وا من اللوائح 11أحكام املادة  ب(
 يقرر املوافقة

فرنك  000 535 164  ، ومببلغ2020لعام  فرنك سويسري    000 478 167مببلغ    2020-2021على ميزانية االحتاد لفرتة السنتي  
 التايل: النحو على ، موزعة2020-2021 السنتيسويسري لفرتة نك فر  000 013 332، أو 2021 لعامسويسري 

حححح1اجلدولح
حح النفقاتحالخططةححسبحالقطاع

ح
 جمموع تقديرات تقديرات 

ح2021-2020 2021 2020  
    

 844 183 924 91 920 91 األمانة العامة  - 1
 527 59 696 29 831 29 قطاع االتصاالت الراديوية - 2
 682 27 354 13 328 14 ييس االتصاالتاع تققط - 3
 960 60 561 29 399 31 قطاع تنمية االتصاالت  - 4
            

ح013 332 535 164 478 167 اجملموع
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 رر كذلك ـيق
فرنك سويسري على أساس فئة املسامهة    000 318مببلغ    2021و  2020أن حتدد وحدة املسامهة السنوية للسنتي   1

من اتفاقيته، أي على أساس    468من دستور االحتاد الدويل لالتصاالت والرقم    160قم  الدول األعضاء مبوجب الر رها  ختتا اليت
 343 جمموع

11

16
 وحدة؛  

ة لغرض تغطية املخصص 2021و 2020 فرنك سويسري قيمة وحدة املسامهة السنوية للسنتي 600 63أن حتدد مببلغ  2
،  (ITU-D) وقطاع تنمية االتصاالت (ITU-T) تصاالتقييس االوقطاع ت (ITU-R) ت الراديويةنفقات اجتماعات قطاع االتصاال

 ؛الدويل لالتصاالت من اتفاقية االحتاد 480اليت يدفعها أعضاء القطاعات وفقاً للرقم 
 أن حتدد املسامهة املالية للمنتسبي على النحو التايل:  3
 تصاالت واالتصاالت الراديوية؛ عي تقييس االكي يف أعمال قطاللمنتسبي املشار  فرنك سويسري 600 10 ( أ 

 للمنتسبي املشاركي يف أعمال قطاع تنمية االتصاالت؛ فرنكاً سويسرايً  975 3 ب(
 ؛قطاع تنمية االتصاالتللمنتسبي من البلدان النامية املشاركي يف أعمال  فرنكاً سويسرايً  987,50 1 ج(

دد الرسم السنوي  4  على النحو التايل:  ومؤسسات البحوث املرتبطة هبا   هيئات األكادميية واجلامعاتللأن ُيح
 ؛ للمنظمات من البلدان املتقدمة املشاركة يف أعمال القطاعات الثالثةسويسرايً  اً فرنك 975 3 ( أ 

 ؛لدان النامية املشاركة يف أعمال القطاعات الثالثةللمنظمات من الب فرنكاً سويسرايً  987,50 1 ب(
إىل بنود النفقات يف الفقرتي أ( وب( أدانه وفقاً للتغيريات    عديل االعتمادات ابلنسبة أن أيذن لألمي العام بت  5

تكبدها  املنصوص   اليت  املستوى  عند  االحتياطي  أن يكون حساب  االحتياطي، وشريطة  استعمال حساب  من خالل 
 (: 2018ديب،   يف  ع )املراجَ  5 املقرر  عليه يف 

يف جدولالزايد أ (  واملسا  ات  والبدالت،  املرتبات،  التقاعدية  املعاشات  يف  العمل، مهات  مقر  تسوايت  ذلك  يف  مبا 
 ؛تنطبق على جنيف، على النحو املعتمد يف النظام املوحد لألمم املتحدة اليت

حالة   وظفي يف الدوالر األمريكي والفرنك السويسري، حيثما يؤثر ذلك على تكاليف املالتقلبات يف سعر الصرف بي   ب(
 ؛ تبات لألمم املتحدةاضعي جلداول املر املوظفي اخل

)تكاليف املوظفي(   2و  1 لتعويض اإلنفاق الزائد يف الفئتي  2020-2021 منح األمي العام املرونة الالزمة يف السنتي ج(
لالزمة، إذا استدعى األمر، )تكاليف ال تتعلق ابملوظفي( وإجراء التحويالت ا  9إىل    3لفئات من  ا من الوفورات يف

 من اللوائح املالية والقواعد املالية؛ 1.6 للقاعدةذلك وفقاً و 
 من فائض اإليرادات، إذا دعت احلاجة؛ 2020-2021 أن أيذن مبوازنة حساابت الفرتة 6
 صندوقإىل    2020فرنك سويسري من حساب االحتياطي يف يناير    000 000 1أن يكلف األمي العام بتحويل مبلغ   7

 لتزامات طويلة األجل غري املمولة. هاء مدة اخلدمة من أجل الوفاء ابالالتأمي الصحي بعد انت

 1-12اجلداول  اللحقات:
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     ح1اجلدولح

 آبالف الفرنكات السويسرية  النفقاتحالخططةححسبحالقطاع

      
 جمموع تقديرات تقديرات ميزانيةح فعلية 

ح2020-2021 2021 2020 2018-2019ح2017-2016  
      

 844 183 924 91 920 91 484 181 856 166 األمانة العامة  - 1

 527 59 696 29 831 29 586 59 125 54 قطاع االتصاالت الراديوية 2

 682 27 354 13 328 14 136 27 756 25 قطاع تقييس االتصاالت - 3

 960 60 561 29 399 31 411 56 409 55 قطاع تنمية االتصاالت  - 4

 013 332 535 164 478 167 617 324 146 302 اجملموع
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 آبالف الفرنكات السويسرية ح2اجلدولح

 اإليراداتحالخططةححسبحالصدرح
 

  
 

 

 جمموع تقديرات تقديرات ميزانيةح فعليةح 
ح2020-2021 2021 2020 2018-2019ح2017-2016          

       املقررة املسامهات  - ألف 

 586 218 293 109 293 109 584 212 583 212 ضاءمسامهات الدول األع 1  -ألف 
       مسامهات أعضاء القطاعات 2  -ألف 

 624 12 312 6 312 6 160 13 025 13 قطاع االتصاالت الراديوية  -
 394 12 197 6 197 6 240 15 708 12 قطاع تقييس االتصاالت  -
        910 2 455 1 455 1 350 3 186 3 االتصاالتقطاع تنمية  -

 928 27 964 13 964 13 750 31 920 28 جمموع أعضاء القطاعات 
       املنتسبون  3  -ألف 

 446 223 223 570 435 قطاع االتصاالت الراديوية  -
 328 3 664 1 664 1 270 3 675 2 قطاع تقييس االتصاالت  -
 838 3 919 1 919 1 910 3 163 3 جمموع املنتسبي        64 32 32 70 54 االتصاالتقطاع تنمية  -

 752 376 376 558 605 اهليئات األكادميية  4  -ألف 
     9 املسامهات املقدمة للمؤمتر  5 -الف 

       
        104 251 552 125 552 125 802 248 280 245 جمموع املسامهات املقررة 

       اسرتداد التكاليف -   ابء 

        750 2 375 1 375 1 750 2 131 1 دعم املشاريع اإليرادات من تكلفة  1 -  ابء 
        000 38 000 19 000 19 000 38 588 38 بيع املنشورات 2 -  ابء 
       املنتجات واخلدمات اخلاضعة السرتداد التكاليف  3 -  ابء 

 252 1 000 500 500 1 000 (UIFN)الرقم العاملي للخدمة الدولية اجملانية  -
 000 3 500 1 500 1 000 3 000 3 م تليكو  -
 000 31 500 15 500 15 000 28 573 28 معاجلة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية  -
     196 إيرادات أخرى من اسرتداد التكاليف -

       
        000 35 500 17 500 17 000 32 021 32 املنتجات واخلدمات اخلاضعة السرتداد التكاليف جمموع 

        750 75 875 37 875 37 750 72 740 71 جمموع اسرتداد التكاليف
        600 300 300 600 97 إيرادات من الفائدة املصرفية  -  جيم
        200 100 100 200 649 1 إيرادات أخرى  - دال  

        654 327 827 163 827 163 352 322 766 318 اجملموع الفرعي 
    -150 1   حساب االحتياطي   إيداع يف /منسحب  -   هاء 

 359 4 708 365 415 3   وفورات من تنفيذ امليزانية  - واو 
 013 332 535 164 478 167 617 324 766 318 اجملموعح                   
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     ح3اجلدولح

 األمانةحالعامةح
 آبالف الفرنكات السويسرية 

 حسبحاألبوابحلخططةاحنفقاتحال
 جمموع تقديرات تقديرات ميزانيةح فعلية  

ح2020-2021 2021 2020 2018-2019ح2017-2016    
        

    480 1   مؤمتر املندوبي املفوضي  1.1الباب 
        

 306 306  218 36 االتصاالت لسياسات العاملي املنتدى 2.1الباب 
        

 150 75 75 100 99 علومات ملا  جملتمع العاملية القمة 3.1الباب 
        

 655 1 794 861 407 1 961 اجمللس وأفرقة العمل التابعة للمجلس وأفرقة اخلرباء 1.2الباب 
        

 130 1 565 565 334 21 039 19 والربامج األنشطة 7الباب 
        

 603 180 184 90 419 90 945 156 721 146 العامة  ةماناأل ودوائر العام األمي مكتب 9الباب 
 162 27 581 13 581 13 0 975 النفقات املشرتكة لالحتاد - 
 320 20 160 10 160 10 848 9 016 11 العام*   األمي وانئب العام األمي مكتب - 
 524 16 262 8 262 8 782 16 768 15 وشؤون األعضاء االسرتاتيجي  التخطيط دائرة - 
 787 47 776 23 011 24 411 53 483 47 اتنشور وامل املؤمترات دائرة - 
 070 11 535 5 535 5 364 23 060 20 دائرة إدارة املوارد البشرية  - 
 112 18 056 9 056 9 393 13 829 13 املالية دائرة إدارة املوارد  - 
 628 39 814 19 814 19 147 40 590 37 خدمات املعلومات  دائرة - 

              
 844 183 924 91 920 91 484 181 856 166  اجملموع

 للحساابتمبا يف ذلك شعبة إدارة املرافق ووحدة الشؤون القانونية واملراجع الداخلي  *)
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 4اجلدولح

 2020-2021األمانةحالعامةحح

 حسبحاألبوابحوالفئاتححخططةنفقاتحالال
 رية آبالف الفرنكات السويس 

  العامةححاألمانةححئرحواودحالعامححاألميحمكتب  

  

  املنتدى 
  العاملي 

  لسياسات
 االتصاالت 

  العاملية القمة
  جملتمع

 املعلومات

اجمللس  
وأفرقة  
العمل  
التابعة  

للمجلس  
وأفرقة  
 اخلرباء

األنشطة  
 والربامج 

النفقات  
 املشرتكة لالحتاد 

  مكتب
  العام األمي
  األمي وانئب

 عام* لا

  التخطيط دائرة
  تيجي االسرتا

 وشؤون األعضاء

  املؤمترات دائرة
 واملنشورات

دائرة إدارة  
 البشرية  املوارد

دائرة إدارة  
 املالية  املوارد

خدمات    دائرة
 املعلومات

 اجملموعح

              
 850 98 053 20 309 13 660 7 033 35 214 12 143 9 500  866  72 ابملوظفي التكاليف اخلاصة  -  1

              
 328 41 017 6 889 3 205 2 998 8 629 3 654 2 900 13  32  4 ابملوظفي  اخلاصة التكاليف األخرى  -  2

              
 843 1 58 60 127 50 300 565   623  60 رمسية  السفر يف مهام  -  3

              
 120 13 916 6 377 750 660 1 217 500 300 1 050 1 110 150 90 اخلدمات التعاقدية  -  4

              
 452 10 012 5  2 016 1 20 142 4 200    60 استئجار األماكن واملعدات وصيانتها  -  5

              
 227 2 908 120 70 584 52 398  80 10  5 املواد واللوازم  -  6

              
 091 6 653 75 56 296 90 416 500 4    5 حيازة األماكن واألاثث واملعدات  -  7

              
 180 4    100  480 2 600 1      والداخلية  العامة اخلدمات مرافق  -  8

              
والرسوم املشرتكة بي   احلساابت مراجعة -  9

 753 5 11 282 200 50 2 22 162 5  14  10 الوكاالت ونفقات متفرقة 
                                        
 844 183 628 39 112 18 070 11 787 47 524 16 320 20 162 27 130 1 655 1 150 306 موعحجملا

   شعبة إدارة املرافق ووحدة الشؤون القانونية واملراجع الداخلي للحساابتمبا يف ذلك  *)
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ح5اجلدولح
 قطاعحاالتصاالتحالراديويةح

 ية آبالف الفرنكات السويسر  بوابحسبحاألحخططةنفقاتحالال
 جمموع تقديرات تقديرات ميزانيةح نفقاتح  

ح2020-2021 2021 2020 2018-2019ح2017-2016    
        

    638 2   املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية  1.3الباب 
        

    335   مجعيات االتصاالت الراديوية 2.3الباب 
        

       الراديوية يمية لالتصاالت املؤمترات اإلقل 1.4الباب 
        

 962 481 481 811 744 جلنة لوائح الراديو 1.5الباب 
        

 106 53 53 106 76 الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية 2.5الباب 
        

 462 1 731 731 477 1 467 جلان الدراساتاجتماعات  6الباب 
        

 295 1 580 715 200 1 660 الربامجاألنشطة و  7الباب 
        

 780 390 390 780 392 وورش العمل  احللقات الدراسية 8الباب 
        

 922 54 461 27 461 27 239 52 786 51 املكتب  9الباب 
 874 2 437 1 437 1 070 2 611 1 النفقات املشرتكة - 
 612 1 806 806 549 1 469 1 مكتب املدير - 
 436 50 218 25 218 25 620 48 706 48 دوائرلا - 

              
        

 527 59 696 29 831 29 586 59 125 54  اجملموع
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ح6اجلدولح
 2020-2021قطاعحاالتصاالتحالراديويةح

 حسبحاألبوابحوالفئاتححخططةنفقاتحالال
 آبالف الفرنكات السويسرية  

  االتصاالتحالراديويةححتبمك  

  

املؤمترات  
 واجلمعيات

جلنة لوائح 
 الراديو 

الفريق  
االستشاري 
لالتصاالت 

 الراديوية 

اجتماعات 
جلان 

 الدراسات

األنشطة  
 والربامج

احللقات 
  الدراسية

 العمل  وورش

 الدوائر مكتب املدير النفقات املشرتكة

 اجملموع

            
 607 41 285 38 091 1 004 1 274  681 88 184   ابملوظفي خلاصة التكاليف ا -  1

            
 648 12 151 12 321  124  36 8 8   ابملوظفي  اخلاصة التكاليف األخرى  -  2

            
 355 2  200 900 300  185  770   رمسية  السفر يف مهام  -  3

            
 457 1   460 42 855 100     اخلدمات التعاقدية  -  4

            
 260    20  240     وصيانتها استئجار األماكن واملعدات   -  5

            
 334   140  50 140 4    املواد واللوازم  -  6

            
 386   320 20  40 6    حيازة األماكن واألاثث واملعدات  -  7

            
 390     370 20     والداخلية  ةالعام  اخلدمات مرافق  -  8

            
والرسوم املشرتكة بي   احلساابت مراجعة -  9

 90   50  20 20     الوكاالت ونفقات متفرقة 
                                  

 527 59 436 50 612 1 874 2 780 295 1 462 1 106 962   اجملموعح
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ح7اجلدولح
 التحقطاعحتقييسحاالتصا

 السويسرية آبالف الفرنكات  بوابحسبحاألحخططةنفقاتحالال
       

 جمموع تقديرات تقديرات ميزانيةح نفقاتح  
ح2020-2021 2021 2020 2018-2019ح2017-2016    

        

   699  699  682 اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت 1.3الباب 
      

   275  275  244 االتصاالتللجمعية العاملية لتقييس  يةاالجتماعات التحضري  2.3الباب 
      

   198 99 99 134 111 الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت 5الباب 
      

   394 2 197 1 197 1 388 2 133 2 جلان الدراساتاجتماعات  6الباب 
      

   400 200 200 410 348 األنشطة والربامج 7الباب 
      

   600 300 300 600 120 ورش العمل احللقات الدراسية و  8الباب 
      

 116 23 558 11 558 11 604 23 119 22 املكتب  9الباب 
 914 457 457 680 508 النفقات املشرتكة - 
 500 1 750 750 454 1 529 1 مكتب املدير - 
 702 20 351 10 351 10 470 21 083 20 الدوائر - 

              
        

 682 27 354 13 328 14 136 27 756 25  اجملموع
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ح8اجلدولح
 2020-2021قطاعحتقييسحاالتصاالتح

 حسبحاألبوابحوالفئاتححخططةنفقاتحالال
 آبالف الفرنكات السويسرية  

  مكتبحتقييسحاالتصاالتح  

 

اجلمعية العاملية 
لتقييس 

 االتصاالت

االجتماعات 
  تحضرييةال

للجمعية 
العاملية 

قييس لت
 االتصاالت

الفريق  
االستشاري 

لتقييس 
 االتصاالت

اجتماعات 
جلان 

 الدراسات

األنشطة  
 والربامج

احللقات 
الدراسية  

 وورش العمل 

 الدوائر مكتب املدير النفقات املشرتكة

 اجملموع

                                  
 881 18 637 15 064 1 454 80  980 140 54 472 ابملوظفي التكاليف اخلاصة  -  1

            
 221 5 865 4 316    24 8  8 ابملوظفي  اخلاصة التكاليف األخرى  -  2

            
 080 2 140 100  340  140 1 40 200 120 رمسية  السفر يف مهام  -  3

            
 080 1 60 20 280 80 400 180 10  50 التعاقدية اخلدمات  -  4

            
 190    80  70  10 30 استئجار األماكن واملعدات وصيانتها  -  5

            
 70   60      10 املواد واللوازم  -  6

            
 100   100        حيازة األماكن واألاثث واملعدات  -  7

            
 0           والداخلية  العامة اخلدمات مرافق  -  8

            
والرسوم املشرتكة   احلساابت عةمراج -  9

 60   20 20    11 9 بي الوكاالت ونفقات متفرقة 
                                  

 682 27 702 20 500 1 914 600 400 394 2 198 275 699 اجملموعح
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 9اجلدولح

 تنميةحاالتصاالتقطاعح

 ية آبالف الفرنكات السويسر  وابحسبحاألبحخططةنفقاتحالال

 جمموع تقديرات تقديرات ميزانيةح فعلية 
ح2020-2021 2021 2020 2018-2019ح2017-2016    

        
  026 1 026 1   980 املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت 3الباب 

       

  498 317 181  457 املؤمترات اإلقليمية لتنمية االتصاالت 4الباب 
       

  244 122 122 214 228 الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت 5الباب 
       

  796 398 398 698 666 اجتماعات جلان الدراسات 6الباب 
       

  200 12 600 4 600 7 200 9 915 7 األنشطة والربامج* 7الباب 
       

 196 46 098 23 098 23 299 46 163 45 املكتب  9الباب 
 504 1 752 752 768 856 1 ملشرتكةالنفقات ا - 
 156 2 078 1 078 1 872 2 011 2 مدير املكتب - 
 286 15 643 7 643 7 026 16 255 15 املكاتب اإلقليمية  - 
 250 27 625 13 625 13 633 26 041 26 الدوائر - 

              
        

 960 60 561 29 399 31 411 56 409 55  اجملموع
 مبا يف ذلك احللقات الدراسية وورش العمل  *)
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 10اجلدولح

 2020-2021قطاعحتنميةحاالتصاالتح
 حسبحاألبوابحوالفئاتححخططةنفقاتحالال
 آبالف الفرنكات السويسرية  

  تنميةحاالتصاالتحمكتبح  

 
املؤمترات العاملية  

لتنمية  
 االتصاالت 

املؤمترات  
اإلقليمية لتنمية  

 االتصاالت 

الفريق  
االستشاري  

لتنمية  
 االتصاالت 

اجتماعات  
جلان  

 الدراسات 

األنشطة  
 والربامج* 

النفقات  
 املشرتكة 

املكاتب   مكتب املدير 
 اإلقليمية 

 الدوائر 

 اجملموع

                                  
 910 35 545 20 776 10 520 1 900 882 436 88 122 641 ابملوظفي  التكاليف اخلاصة - 1

            
  اخلاصة التكاليف األخرى - 2

 430 10 523 6 436 3 434   16 8 4 9 ابملوظفي
            

 256 6 180 414 202 234 154 4 330 130 306 306 رمسية السفر يف مهام - 3
            

 415 5  72  47 218 5 8 8 18 44 اخلدمات التعاقدية  - 4
            

استئجار األماكن واملعدات   - 5
 234  118   104   12   وصيانتها

            
 267 2 87  66 80   12 20 املواد واللوازم - 6

            
 840 1  63  225 552 1      واألاثث واملعدات حيازة األماكن  - 7

            
 185  134  10 32   6 3 والداخلية مةالعا اخلدمات مرافق - 8

            
والرسوم  احلساابت مراجعة - 9

 423  186  22 178 6 10 18 3 املشرتكة بي الوكاالت ونفقات متفرقة 
                                  

 960 60 250 27 286 15 156 2 504 1 200 12 796 244 498 026 1 اجملموع
 
   لعمل لقات الدراسية وورش ا ذلك احلمبا يف  *)
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 11اجلدولح

 2020-2021الكاتبحاإلقليميةحومكاتبحالناطقحلالتادحح
 حسبحاألبوابحوالفئاتححخططةنفقاتحالال
 آبالف الفرنكات السويسرية  

  الكاتبحاإلقليميةحومكاتبحالناطقحلالتادح  

 
املكاتب  
اإلقليمية 
ومكاتب  
 اداملناطق لالحت

 منطقة إفريقيا  
(AFR)  

طقة نم
 األمريكتي 

(AMS)  

منطقة الدول 
 العربية 
(ARB)  

منطقة آسيا  
 واحمليط اهلادئ 

(ASP)  

كومنولث الدول 
 املستقلة 
(CIS)  

 منطقة أورواب
(EUR)  اجملموع 

                            
 776 10 779 697 910 1 297 1 898 2 195 3   ابملوظفي  التكاليف اخلاصة - 1

          
 436 3 247 225 611 428 945 980   ابملوظفي  اخلاصة التكاليف األخرى - 2

          
 414 36 45 72 63 99 99   رمسية السفر يف مهام - 3

          
 72  6 6 10 8 42   اخلدمات التعاقدية  - 4

          
استئجار األماكن واملعدات   - 5

 118  2 12 8 20 56 20 وصيانتها
          

 87 4 10 8 7 21 37   املواد واللوازم - 6
          

 63       63 حيازة األماكن واألاثث واملعدات  - 7
          

 134 2 4 24 18 38 48   والداخلية العامة اخلدمات مرافق - 8
          

والرسوم املشرتكة   احلساابت مراجعة - 9
 186 2 6 14 10 60 94   لوكاالت ونفقات متفرقة بي ا

                            
 286 15 070 1 995 657 2 841 1 089 4 551 4 83 اجملموع
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   ح12اجلدولح

    2020-2021النفقاتحالرأمساليةح

 آبالف الفرنكات السويسرية  النفقاتحالخططةححسبحاألبواب
 جمموع   

    2020 2021 2021-2020 

    النفقاتحالشرتكةحلالتادح 9ب البا
 500 1 750 750 البنية التحتية للمباين  - 

 1 500 1 500 3 000 (ICT) املعلومات واالتصاالتصندوق رأمسال تكنولوجيا  - 
    دوائرحاألمانةحالعامةح 9الباب 

 56 28 28 دائرة املؤمترات واملنشورات - 

 424 212 212 ئرة خدمات املعلومات اد - 
          

 980 4 490 2 490 2  اجملموع

 . C19/120و   C19/122الوثيقتان   :حاملراجع 

 ___________ 
  

https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0122/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0120/en
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 (C21) 1405 القرار

 2022-2023يحلالتصاالتحلفرتةحالسنتحميزانيةحاالتادحالدويل

 ، جملس االحتاد الدويل لالتصاالتإن 
 الطالع علىاب

 أحكام اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت، 
 وإذ أيخذ بعي االعتبار

،  2020-2023 للفرتة ونفقاته  الحتاد  ( ملؤمتر املندوبي املفوضي بشأن إيرادات ا 2018املراَجع يف ديب،  )   5أحكام املقرر   أ (   
 ؛ فرنك سويسري   000 318تزيد على   حبيث ال   2022-2023لفرتة السنتي  للدول األعضاء  الذي حدد وحدة املسامهة  

 حتويل االعتمادات، من اللوائح املالية والقواعد املالية لالحتاد فيما يتعلق بعمليات  11أحكام املادة  ب(
 يقرر املوافقة

فرنك  000 194 163  ، ومببلغ2022لعام  فرنك سويسري    000 961 161مببلغ    2022-2023لفرتة السنتي  ة االحتاد  على ميزاني
 التايل: النحو على ، موزعة2022-2023 فرنك سويسري لفرتة السنتي 000 155 325 أي، 2023 لعامسويسري 

 الفرنكاتحالسويسريةحآبالفح 
 جمموع تقديرات تقديرات 

ح2023-2022 2023 2022  
    

 283 181 887 89 396 91 ة العامة األمان - 1
 338 61 455 32 883 28 قطاع االتصاالت الراديوية - 2
 089 27 195 13 894 13 قطاع تقييس االتصاالت - 3
 605 54 237 27 368 27 قطاع تنمية االتصاالت  - 4
 420 420 840 (COVID-19)إدارة أزمة جائحة فريوس كوروان  - 5
        

    
ح155 325 194 163 961 161حعاجملموح

 رر كذلك ـيق
فرنك سويسري على أساس فئة املسامهة    000 318مببلغ    2023و  2022أن حتدد وحدة املسامهة السنوية للسنتي   1

ته، أي على أساس  تفاقيمن ا  468من دستور االحتاد الدويل لالتصاالت والرقم    160ختتارها الدول األعضاء مبوجب الرقم   اليت
 وحدة؛ 11/16 343 جمموع

املخصصة لغرض تغطية   2023و  2022 فرنك سويسري قيمة وحدة املسامهة السنوية للسنتي  600 63أن حتدد مببلغ   2
، (ITU-D) وقطاع تنمية االتصاالت  (ITU-T) وقطاع تقييس االتصاالت  (ITU-R) نفقات اجتماعات قطاع االتصاالت الراديوية

 ؛الدويل لالتصاالت من اتفاقية االحتاد 480 للرقم عها أعضاء القطاعات وفقاً يدف اليت
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 لتايل: أن حتدد املسامهة املالية للمنتسبي على النحو ا 3
 للمنتسبي املشاركي يف أعمال قطاعي تقييس االتصاالت واالتصاالت الراديوية؛  فرنك سويسري 600 10 ( أ  
 قطاع تنمية االتصاالت؛ منتسبي املشاركي يف أعماللل فرنكاً سويسرايً  975 3 ب( 
 ؛املشاركي يف أعمال قطاع تنمية االتصاالتللمنتسبي من البلدان النامية  فرنكاً سويسرايً  987,50 1 ج( 

دد الرسم السنوي  4  على النحو التايل:  للهيئات األكادميية واجلامعات ومؤسسات البحوث املرتبطة هبا أن ُيح
 ؛ان املتقدمة املشاركة يف أعمال القطاعات الثالثةت من البلد للمنظماسويسرايً  اً فرنك 975 3 ( أ  
 للمنظمات من البلدان النامية املشاركة يف أعمال القطاعات الثالثة؛ سرايً فرنكاً سوي 987,50 1 ب( 

ت  أ( وب( أدانه وفقاً للتغيريا أن أيذن لألمي العام بتعديل االعتمادات ابلنسبة إىل بنود النفقات يف الفقرتي   5
أن    املتكبدة  استعمال حساب االحتياطي، وشريطة  املنصوص عليه  حساب االحتياطي عند املست   يظل من خالل  وى 

 (: 2018ديب،   يف  ع )املراجَ  5 املقرر  يف 
قر العمل، الزايدات يف جدول املرتبات، واملسامهات يف املعاشات التقاعدية والبدالت، مبا يف ذلك تسوايت م أ (  

 ؛و املعتمد يف النظام املوحد لألمم املتحدةيف، على النحتنطبق على جن اليت
ذات   تكاليفالالتقلبات يف سعر الصرف بي الدوالر األمريكي والفرنك السويسري، حيثما يؤثر ذلك على   ب( 

 ؛حالة املوظفي اخلاضعي جلداول املرتبات لألمم املتحدة ملوظفي يفاب الصلة
)التكاليف    2و  1 الفئتيلتعويض اإلنفاق الزائد يف    2022-2023 زمة يف السنتيح األمي العام املرونة الالنم ج( 

)تكاليف ال تتعلق ابملوظفي( وإجراء التحويالت    9إىل    3الفئات من   ذات الصلة ابملوظفي( من الوفورات يف 
 ية؛الية والقواعد املالوائح امل من الل 1.6 للقاعدةالالزمة، إذا استدعى األمر، وذلك وفقاً 

 من فائض اإليرادات، إذا دعت احلاجة إىل ذلك؛ 2022-2023 أن أيذن مبوازنة حساابت الفرتة 6
إىل صندوق   2022فرنك سويسري من حساب االحتياطي يف يناير    000 000 1أن يكلف األمي العام بتحويل مبلغ   7

 األجل غري املمولة. ل الوفاء اباللتزامات طويلة التأمي الصحي بعد انتهاء مدة اخلدمة من أج

1-13اجلداول  :اللحقات
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     ح1اجلدولح

 آبالف الفرنكات السويسرية  النفقاتحالخططةححسبحالقطاع
      

 جمموع تقديرات تقديرات ميزانيةح فعلية 

ح2022-2023 2023 2022 2020-2021ح2019-2018  
       

 283 181 887 89 396 91 074 183 050 166 األمانة العامة  - 1

 338 61 455 32 883 28 527 59 092 53 قطاع االتصاالت الراديوية 2

 089 27 195 13 894 13 983 26 699 26 قطاع تقييس االتصاالت - 3

 605 54 237 27 368 27 960 60 030 54 قطاع تنمية االتصاالت  - 4

 420 420 840    (COVID-19)أزمة جائحة فريوس كوروان إدارة  - 5

 0    882 4 النفقات غري املتوقعة يف امليزانية  - 6

 155 325 194 163 961 161 544 330 753 304 اجملموع
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 آبالف الفرنكات السويسرية ح2اجلدولح

 اإليراداتحالخططةححسبحالصدرح
 

  
 

 

 جمموع تقديرات تقديرات ميزانيةح فعلية 
ح2022-2023 2023 2022 2020-2021ح2019-2018          املقررة املسامهات  -ألف        

       مسامهات أعضاء القطاعات  2 -ألف  586 218 293 109   293 109   586 218   466 218 مسامهات الدول األعضاء 1 -ألف 
       املنتسبون  3 -ألف  646 27 823 13   823 13   928 27   392 28 جمموع أعضاء القطاعات          704 2 352 1   352 1   910 2   983 2 قطاع تنمية االتصاالت  - 314 12 157 6   157 6   394 12   594 12 س االتصاالتقطاع تقيي - 628 12 314 6   314 6   624 12   815 12 قطاع االتصاالت الراديوية -
       اسرتداد التكاليف -  ابء        420 251 710 125   710 125   104 251   677 251 جمموع املسامهات املقررة                 230 مؤمتراملسامهات املقدمة لل 5 -ألف  796 398   398   752   748 اهليئات األكادميية  4 -ألف  392 4 196 2   196 2   838 3   841 3 جمموع املنتسبي         88 44   44   64   71 قطاع تنمية االتصاالت  - 864 3 932 1   932 1   328 3   314 3 التقطاع تقييس االتصا - 440 220   220   446   456 قطاع االتصاالت الراديوية -

       املنتجات واخلدمات اخلاضعة السرتداد التكاليف 3 - ابء        000 31 500 15   500 15   000 38   479 29 بيع املنشورات 2 - ابء            000 2 000 1   000 1   750 2   841 اإليرادات من تكلفة دعم املشاريع  1 - ابء
 766 3 734 1   032 2   359 4   تنفيذ امليزانية وفورات من    -حاء  –500 1 –750 –750    مدفوعات لصندوق املباين   -زاي  –000 1 –500 –500    مدفوعات لصندوق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -واو  469 1    469 1 –469 1   *حساب االحتياطي ع يفدفع من/إيدا /سحب من -  هاء        420 322 710 162   710 159   654 327   608 320 اجملموع الفرعي           400 200   200   200   104 3 إيرادات أخرى -دال           600 300   300   600   785 إيرادات من الفائدة املصرفية  -  جيم          000 70 500 36   500 33   750 75   042 65 جمموع اسرتداد التكاليف             000 37 000 20   000 17   000 35   722 34 جمموع املنتجات واخلدمات اخلاضعة السرتداد التكاليف                33 إيرادات أخرى من اسرتداد التكاليف  - 000 33 000 18   000 15   000 31   153 31 ات الساتليةمعاجلة بطاقات التبليغ عن الشبك - 000 3 500 1   500 1   000 3   500 2 تليكوم  - 1 036   1 000   500   500 1 000 (UIFN)الرقم العاملي للخدمة الدولية اجملانية  -

 155 325 194 163   961 161   544 330   608 320 موعجملا                   

   2022إىل  2020*( أتجيل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت من 
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     ح3اجلدولح

 آبالف الفرنكات السويسرية  األمانةحالعامةح

 حسبحاألبوابحلخططةنفقاتحاحال
 جمموع تقديرات تقديرات ميزانيةح فعلية  

ح2022-2023 2023 2022 2020-2021ح2019-2018    
        

 411 1  411 1  303 1 مؤمتر املندوبي املفوضي  1.1الباب 
        

    306 49 االتصاالت لسياسات العاملي املنتدى 2.1الباب 
        

 100 50 50 150 105 املعلومات   جملتمع العاملية القمة 3.1الباب 
        

 365 1 676 689 655 1 064 1 ة للمجلس وأفرقة اخلرباءاجمللس وأفرقة العمل التابع 1.2الباب 
        

 130 1 565 565 130 1 748 18 والربامج األنشطة 7الباب 
        

 277 177 596 88 681 88 833 179 781 144 العامة  األمانة ودوائر العام األمي مكتب 9الباب 
 552 22 261 11 291 11 162 27   لالحتادالنفقات املشرتكة  - 
 496 21 748 10 748 10 320 20 331 20 العام*   األمي وانئب العام األمي مكتب - 
 028 17 514 8 514 8 524 16 003 16 وشؤون األعضاء االسرتاتيجي  التخطيط دائرة - 
 912 46 443 23 469 23 017 47 741 42 واملنشورات املؤمترات دائرة - 
 602 11 801 5 801 5 070 11 823 11 لبشرية دائرة إدارة املوارد ا - 
 758 17 879 8 879 8 112 18 651 16 دائرة إدارة املوارد املالية  - 
 929 39 950 19 979 19 628 39 232 37 خدمات املعلومات  دائرة - 

              
 283 181 887 89 396 91 074 183 050 166  اجملموع

 ووحدة الشؤون القانونية واملراجع الداخلي للحساابت بة إدارة املرافقمبا يف ذلك شع   *)
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 4اجلدولح
 2022-2023األمانةحالعامةحح

 اإلنفاقحفئاتححسبحاألبوابحوححخططةنفقاتحالال
 آبالف الفرنكات السويسرية  

  العامةححاألمانةحودوائرحالعامحاألميححمكتب  

  

مؤمتر  
املندوبي  

 ضي املفو 

  العاملية القمة
 جملتمع

 املعلومات 

اجمللس 
وأفرقة  
العمل  
التابعة 

للمجلس 
وأفرقة  
 اخلرباء 

  األنشطة
 والربامج

النفقات  
املشرتكة  
 لالحتاد

 مكتب
  األمي
 العام

 وانئب
  األمي
 العام*

  دائرة
  التخطيط

  االسرتاتيجي
وشؤون 
 األعضاء

 املؤمترات دائرة
 رات واملنشو 

ئرة إدارة  دا
 شرية املوارد الب 

دائرة إدارة  
 املوارد املالية 

  دائرة
خدمات 
 املعلومات 

 اجملموع

              
 850 101 317 20 394 13 088 8 921 34 660 12 166 10 500 0 692 0 112 1 ابملوظفي  التكاليف اخلاصة - 1

              
 071 40 896 5 782 3 248 2 917 8 686 3 808 2 700 12 0 16 0 18 ابملوظفي  اخلاصة التكاليف األخرى - 2

              
 123 2 96 260 128 70 300 564 0 0 582 0 123 رمسية مهامالسفر يف  - 3

              
 639 13 102 7 126 870 802 1 218 500 700 1 050 1 24 100 147 اخلدمات التعاقدية  - 4

              
 847 9 014 5 0 2 444 20 142 4 200 0 25 0   وصيانتها استئجار األماكن واملعدات  - 5

              
 909 1 846 92 70 362 52 398 0 80 3 0 6 املواد واللوازم - 6

              
 617 1 654 102 56 296 90 416 0 0 3 0   حيازة األماكن واألاثث واملعدات  - 7

              
 040 4 0 0 0 70 0 480 2 490 1 0 0 0   لداخليةاو  العامة اخلدمات مرافق - 8

              
والرسوم املشرتكة بي   احلساابت مراجعة - 9

 187 6 4 2 140 30 2 22 962 5 0 20 0 5 الوكاالت ونفقات متفرقة 
 283 181 929 39 758 17 602 11 912 46 028 17 496 21 552 22 130 1 365 1 100 411 1 اجملموع                                        

 إدارة املرافق ووحدة الشؤون القانونية واملراجع الداخلي للحساابتمبا يف ذلك شعبة  *)

  



- 21  - 
 امليزانية(  – 1.1)

 

 4-1اجلدولح
 2022األمانةحالعامةحح

 وفئاتحاإلنفاقححسبحاألبوابحخططةنفقاتحالال
 آبالف الفرنكات السويسرية  

  العامةححانةمحاألحودوائرحالعامحاألميححمكتب  

  

مؤمتر  
املندوبي  
 املفوضي 

  العاملية القمة
 جملتمع

 املعلومات 

اجمللس 
وأفرقة العمل 

التابعة 
للمجلس 
 وأفرقة اخلرباء

  األنشطة
 والربامج

النفقات  
املشرتكة  
 لالحتاد

 مكتب
  العام األمي

 وانئب
  األمي
 العام*

  دائرة
  يطالتخط

  االسرتاتيجي
وشؤون 
 ءاألعضا

  دائرة
  املؤمترات

 واملنشورات 

دائرة إدارة  
املوارد  
 البشرية 

دائرة إدارة  
 املوارد املالية 

  دائرة
خدمات 
 اجملموع املعلومات 

              
 542 51 170 10 697 6 044 4 502 17 331 6 083 5 250  353  112 1 ابملوظفي  التكاليف اخلاصة - 1

              
 057 20 951 2 891 1 124 1 469 4 842 1 404 1 350 6  8  18 ابملوظفي  اخلاصة ىالتكاليف األخر  - 2

              
 123 1 48 130 64 35 150 282   291  123 رمسية السفر يف مهام - 3

              
 866 6 551 3 63 435 862 109 250 850 525 24 50 147 اخلدمات التعاقدية  - 4

              
 911 4 507 2  1 222 10 071 2 100      وصيانتها استئجار األماكن واملعدات  - 5

              
 959 423 46 35 181 26 199  40 3  6 املواد واللوازم - 6

              
 807 327 51 28 148 45 208       حيازة األماكن واألاثث واملعدات  - 7

              
 035 2    35  240 1 760      والداخلية العامة تدمااخل مرافق - 8

              
والرسوم املشرتكة بي   احلساابت مراجعة - 9

 096 3 2 1 70 15 1 11 981 2  10  5 الوكاالت ونفقات متفرقة 
                                        

 396 91 979 19 879 8 801 5 469 23 514 8 748 10 291 11 565 689 50 411 1 اجملموع

 مبا يف ذلك شعبة إدارة املرافق ووحدة الشؤون القانونية واملراجع الداخلي للحساابت *)

  



- 22  - 
 امليزانية(  – 1.1)

 

 4-2اجلدولح
 2023األمانةحالعامةحح

 وفئاتحاإلنفاقحححسبحاألبوابححخططةنفقاتحالال
 آبالف الفرنكات السويسرية  

  عامةحلاحاألمانةحودوائرحالعامحيحمحاألحمكتب  

  

مؤمتر  
املندوبي  
 املفوضي 

  العاملية القمة
 جملتمع

 املعلومات 

اجمللس 
وأفرقة العمل 

التابعة 
للمجلس 
 وأفرقة اخلرباء

  األنشطة
 والربامج

النفقات  
املشرتكة  
 لالحتاد

 مكتب
  العام األمي

 وانئب
  األمي
 العام*

  دائرة
  التخطيط

  يجيرتاتاالس
وشؤون 
 األعضاء

  دائرة
  املؤمترات

 واملنشورات 

دائرة إدارة  
املوارد  
 البشرية 

دائرة إدارة  
 املوارد املالية 

  دائرة
خدمات 
 اجملموع املعلومات 

              
 308 50 147 10 697 6 044 4 419 17 329 6 083 5 250  339    ابملوظفي  التكاليف اخلاصة - 1

              
 014 20 945 2 891 1 124 1 448 4 844 1 404 1 350 6  8    وظفي ملاب اخلاصة التكاليف األخرى - 2

              
 000 1 48 130 64 35 150 282   291    رمسية السفر يف مهام - 3

              
 773 6 551 3 63 435 940 109 250 850 525  50   اخلدمات التعاقدية  - 4

              
 936 4 507 2  1 222 10 071 2 100  25    انتها ن واملعدات وصياستئجار األماك - 5

              
 950 423 46 35 181 26 199  40     املواد واللوازم - 6

              
 810 327 51 28 148 45 208   3    حيازة األماكن واألاثث واملعدات  - 7

              
 005 2    35  240 1 730      ةاخليوالد العامة اخلدمات مرافق - 8

              
والرسوم املشرتكة بي   احلساابت مراجعة - 9

 091 3 2 1 70 15 1 11 981 2  10    الوكاالت ونفقات متفرقة 
                                        

 887 89 950 19 879 8 801 5 443 23 514 8 748 10 261 11 565 676 50 0 اجملموع

 مبا يف ذلك شعبة إدارة املرافق ووحدة الشؤون القانونية واملراجع الداخلي للحساابت *)

  



- 23  - 
 امليزانية(  – 1.1)

 

ح5اجلدولح
 قطاعحاالتصاالتحالراديويةح

 آبالف الفرنكات السويسرية  حسبحاألبوابحخططةنفقاتحالال

 عموحجم تقديرات تقديرات ميزانيةح نفقاتح  
ح2022-2023 2023 2022 2020-2021ح2019-2018    

        
 449 2 449 2   506 1 املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية  1.3الباب 

        
 402 402   342 مجعيات االتصاالت الراديوية 2.3الباب 

        
       الراديوية املؤمترات اإلقليمية لالتصاالت  1.4الباب 

        
 904 452 452 962 720 يوئح الرادجلنة لوا 1.5الباب 

        
 132 69 63 106 67 الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية 2.5الباب 

        
 543 1 160 1 383 462 1 052 1 جلان الدراساتاجتماعات  6الباب 

        
 700 350 350 295 1 486 والربامجاألنشطة  7الباب 

        
 776 388 388 780 161 وورش العمل  يةالدراس احللقات 8الباب 

        
 432 54 185 27 247 27 922 54 758 48 املكتب  9الباب 

 488 2 244 1 244 1 874 2 361 1 النفقات املشرتكة - 
 036 2 018 1 018 1 612 1 658 1 مكتب املدير - 
 908 49 923 24 985 24 436 50 739 45 الدوائر - 

              
        

 338 61 455 32 883 28 527 59 092 53  اجملموع
  



- 24  - 
 امليزانية(  – 1.1)

 

ح6اجلدولح
ح2022-2023قطاعحاالتصاالتحالراديويةح

 ححوفئاتحاإلنفاقححسبحاألبوابحخططةنفقاتحالال
 آبالف الفرنكات السويسرية  

 االتصاالتحالراديويةحمكتبح  
 

  

ات  املؤمتر 
 معياتواجل

جلنة لوائح 
 اديو الر 

الفريق  
االستشاري 
لالتصاالت 

 الراديوية 

اجتماعات 
جلان 

 الدراسات

األنشطة  
 والربامج

احللقات 
الدراسية  

 وورش العمل 

 الدوائر مكتب املدير النفقات املشرتكة

 اجملموع

            
 965 43 634 38 440 1 0 258 0 023 1 114 332 164 2 ابملوظفي  التكاليف اخلاصة - 1

            
 808 11 274 11 396 0 16 0 25 8 16 73 ابملوظفي   اخلاصة   التكاليف األخرى   -   2

            
 403 2 0 200 900 410 0 130 0 538 225 رمسية السفر يف مهام - 3

            
 525 1 0 0 510 32 700 140 3 0 140 اخلدمات التعاقدية  - 4

            
 531 0 0 80 36 0 195 0 0 220 املعدات وصيانتها استئجار األماكن و   -   5

            
 105 0 0 60 3 0 17 3 10 12 املواد واللوازم - 6

            
 927 0 0 918 5 0 0 0 0 4 حيازة األماكن واألاثث واملعدات  - 7

            
 10 0 0 0 2 0 0 4 4   والداخلية   العامة   اخلدمات   مرافق   -   8

            
والرسوم املشرتكة    احلساابت   مراجعة   -   9

 64 0 0 20 14 0 13 0 4 13 بي الوكاالت ونفقات متفرقة 
                                  

 338 61 908 49 036 2 488 2 776 700 543 1 132 904 851 2 اجملموع
  



- 25  - 
 امليزانية(  – 1.1)

 

ح6-1اجلدولح
ح2022يويةحقطاعحاالتصاالتحالراد

 ححوفئاتحاإلنفاقححسبحاألبوابحخططةنفقاتحالال
 آبالف الفرنكات السويسرية  

 مكتبحاالتصاالتحالراديويةح  
 

  

املؤمترات  
 واجلمعيات

جلنة لوائح 
 الراديو 

الفريق  
االستشاري 
لالتصاالت 

 الراديوية 

اجتماعات 
جلان 

 الدراسات

األنشطة  
 والربامج

احللقات 
  يةالدراس

 وورش العمل 

 الدوائر مكتب املدير كةالنفقات املشرت 

 اجملموع

            
 614 20 342 19 720  129  201 56 166   ابملوظفي  التكاليف اخلاصة - 1

            
 869 5 643 5 198  8  8 4 8   ابملوظفي   اخلاصة   التكاليف األخرى   -   2

            
 089 1  100 450 205  65  269   رمسية السفر يف مهام - 3

            
 661   255 16 350 40     اخلدمات التعاقدية  - 4

            
 108   40 18  50     استئجار األماكن واملعدات وصيانتها   -   5

            
 48   30 2  10 1 5   املواد واللوازم - 6

            
 461   459 2       واملعدات  حيازة األماكن واألاثث - 7

            
 5    1   2 2   والداخلية   العامة   اخلدمات   مرافق   -   8

            
والرسوم املشرتكة    احلساابت   مراجعة   -   9

 28   10 7  9  2   متفرقة بي الوكاالت ونفقات  
                                  

 883 28 985 24 018 1 244 1 388 350 383 63 452  اجملموع
  



- 26  - 
 امليزانية(  – 1.1)

 

ح6-2دولحجلا
ح2023قطاعحاالتصاالتحالراديويةح

 ححوفئاتحاإلنفاقححسبحاألبوابحخططةنفقاتحالال
 آبالف الفرنكات السويسرية  

  االتصاالتحالراديويةحمكتبح  

  

املؤمترات  
 واجلمعيات

جلنة لوائح 
 الراديو 

الفريق  
االستشاري 
لالتصاالت 

 ية الراديو 

اجتماعات 
جلان 

 الدراسات

نشطة  ألا
 والربامج

احللقات 
  الدراسية

 وورش العمل 

 الدوائر مكتب املدير النفقات املشرتكة

 اجملموع

            
 351 23 292 19 720  129  822 58 166 164 2 ابملوظفي  التكاليف اخلاصة - 1

            
 939 5 631 5 198  8  17 4 8 73 ابملوظفي   اخلاصة   التكاليف األخرى   -   2

            
 314 1  100 450 205  65  269 225 رمسية السفر يف مهام - 3

            
 864   255 16 350 100 3  140 التعاقدية اخلدمات  - 4

            
 423   40 18  145   220 استئجار األماكن واملعدات وصيانتها   -   5

            
 57   30 1  7 2 5 12 واللوازم وادامل - 6

            
 466   459 3     4 حيازة األماكن واألاثث واملعدات  - 7

            
 5    1   2 2   والداخلية   العامة   اخلدمات   مرافق   -   8

            
والرسوم املشرتكة    احلساابت   مراجعة   -   9

 36   10 7  4  2 13 بي الوكاالت ونفقات متفرقة 
                                  

 455 32 923 24 018 1 244 1 388 350 160 1 69 452 851 2 اجملموع

  



- 27  - 
 امليزانية(  – 1.1)

 

ح7اجلدولح
حقطاعحتقييسحاالتصاالتح

 آبالف الفرنكات السويسرية  حسبحاألبوابحخططةنفقاتحالال
       

 جمموع تقديرات تقديرات ميزانيةح نفقاتح  
ح2022-2023 2023 2022 2020-2021ح2019-2018    

        

   699 0 699 275   واالجتماعات التحضريية اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت 1.3الباب 
      

   182 91 91 198 132 الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت 5الباب 
      

   360 2 180 1 180 1 394 2 390 2 جلان الدراساتاجتماعات  6الباب 
      

   400 200 200 400 397 والربامجشطة األن 7الباب 
      

   520 260 260 600 575 احللقات الدراسية وورش العمل  8الباب 
      

 928 22 464 11 464 11 116 23 205 23 املكتب  9الباب 
 460 230 230 914 815 النفقات املشرتكة - 
 264 2 132 1 132 1 500 1 459 1 مكتب املدير - 
 204 20 102 10 102 10 702 20 931 20 رالدوائ - 

              
        

 089 27 195 13 894 13 983 26 699 26  اجملموع

  



- 28  - 
 امليزانية(  – 1.1)

 

ح8اجلدولح
ح2022-2023قطاعحتقييسحاالتصاالتح

 ححوفئاتحاإلنفاقححسبحاألبوابحخططةنفقاتحالال
 آبالف الفرنكات السويسرية  

  االتصاالتححتقييسحمكتب  

 
اجلمعية العاملية  

لتقييس  
 االتصاالت 

الفريق االستشاري  
لتقييس  

 االتصاالت 

 اجتماعات 
 جلان الدراسات

احللقات الدراسية   األنشطة والربامج
 وورش العمل 

النفقات  
 املشرتكة 

 الدوائر مكتب املدير
 اجملموع

    
                  

           
 964 18 484 15 648 1 0 40 0 194 1 126 472 ابملوظفي يف اخلاصة كالالت - 1

           
 078 5 540 4 496 0 0 0 26 8 8 ابملوظفي   اخلاصة   التكاليف األخرى   -   2

           
 680 1 120 100 0 360 0 940 40 120 رمسية  السفر يف مهام - 3

           
 078 1 60 20 280 80 400 180 8 50 اخلدمات التعاقدية  - 4

           
 70 0 0 0 20 0 20 0 30 استئجار األماكن واملعدات وصيانتها  - 5

           
 70 0 0 60 0 0 0 0 10 املواد واللوازم  - 6

           
 100 0 0 100 0 0 0 0   حيازة األماكن واألاثث واملعدات - 7

           
 0 0 0 0 0 0 0 0   والداخلية  مةالعا اخلدمات  مرافق - 8

           
والرسوم املشرتكة    احلساابت   مراجعة  - 9

 49 0 0 20 20 0 0 0 9 بي الوكاالت ونفقات متفرقة 
                               

 089 27 204 20 264 2 460 520 400 360 2 182 699 اجملموع

  



- 29  - 
 امليزانية(  – 1.1)

 

ح8-1اجلدولح
ح2022قطاعحتقييسحاالتصاالتح

 ححوفئاتحاإلنفاقحبوابحسبحاألحخططةنفقاتحالال
 آبالف الفرنكات السويسرية  

  االتصاالتححتقييسحمكتب  

 
اجلمعية العاملية  

لتقييس  
 االتصاالت 

الفريق االستشاري  
لتقييس  

 االتصاالت 

 اجتماعات 
 جلان الدراسات

احللقات الدراسية   األنشطة والربامج
 وورش العمل 

 ئرالدوا املديرمكتب  كةاملشرت  النفقات
 اجملموع

    
                  

           
 718 9 742 7 824  20  597 63 472 ابملوظفي التكاليف اخلاصة  - 1

           
 543 2 270 2 248    13 4 8 ابملوظفي   اخلاصة   التكاليف األخرى  - 2

           
 900 60 50  180  470 20 120 رمسية  السفر يف مهام - 3

           
 564 30 10 140 40 200 90 4 50 اخلدمات التعاقدية  - 4

           
 50    10  10  30 استئجار األماكن واملعدات وصيانتها  - 5

           
 40   30     10 املواد واللوازم  - 6

           
 50   50       حيازة األماكن واألاثث واملعدات - 7

           
 0          والداخلية  العامة اخلدمات  قمراف - 8

           
والرسوم املشرتكة    احلساابت   مراجعة  - 9

 29   10 10    9 بي الوكاالت ونفقات متفرقة 
                               

 894 13 102 10 132 1 230 260 200 180 1 91 699 اجملموع

  



- 30  - 
 امليزانية(  – 1.1)

 

ح8-2اجلدولح
ح2023قطاعحتقييسحاالتصاالتح

 ححوفئاتحاإلنفاقححسبحاألبوابحخططةنفقاتحالال
 آبالف الفرنكات السويسرية  

  مكتبحتقييسحاالتصاالتح  

 
اجلمعية العاملية  

لتقييس  
 االتصاالت 

الفريق االستشاري  
لتقييس  

 االتصاالت 

 اجتماعات 
 جلان الدراسات

ية  الدراس احللقات األنشطة والربامج
 وورش العمل 

 الدوائر مكتب املدير رتكةت املشالنفقا
 اجملموع

    
                  

           
 246 9 742 7 824  20  597 63   ابملوظفي التكاليف اخلاصة  - 1

           
 535 2 270 2 248    13 4   ابملوظفي   اخلاصة   التكاليف األخرى  - 2

           
 780 60 50  180  470 20   رمسية  سفر يف مهاملا - 3

           
 514 30 10 140 40 200 90 4   اخلدمات التعاقدية  - 4

           
 20    10  10    استئجار األماكن واملعدات وصيانتها  - 5

           
 30   30       املواد واللوازم  - 6

           
 50   50       اثث واملعداتاألماكن واألحيازة  - 7

           
 0          والداخلية  العامة اخلدمات  مرافق - 8

           
والرسوم املشرتكة    احلساابت   مراجعة  - 9

 20   10 10      بي الوكاالت ونفقات متفرقة 
                               

 195 13 102 10 132 1 230 260 200 180 1 91 0 اجملموع

 
  



- 31  - 
 امليزانية(  – 1.1)

 

 9اجلدولح
 يةحاالتصاالتتنمححقطاع

 آبالف الفرنكات السويسرية  حسبحاألبوابحخططةنفقاتحالال
 تقديرات تقديرات تقديرات ميزانيةح نفقاتح 

ح2022-2023 2023 2022 2020-2021ح2019-2018    
        

  0   026 1   لتنمية االتصاالتاملؤمترات العاملية  3الباب 
       

  0   498   ليمية لتنمية االتصاالتات اإلقاملؤمتر  4الباب 
       

  315 143 172 244 206 الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت 5الباب 
       

  814 407 407 796 702 اجتماعات جلان الدراسات 6الباب 
       

  400 8 200 4 200 4 200 12 440 8 األنشطة والربامج* 7الباب 
       

 076 45 487 22 589 22 196 46 682 44 املكتب  9الباب 
 438 219 219 504 1 864 النفقات املشرتكة - 
 357 3 660 1 697 1 156 2 120 3 مدير املكتب - 
 973 14 487 7 486 7 286 15 097 15 املكاتب اإلقليمية  - 
 308 26 121 13 187 13 250 27 601 25 الدوائر - 

              
        

 605 54 237 27 368 27 960 60 030 54  اجملموع
 مبا يف ذلك احللقات الدراسية وورش العمل  *)
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ح10اجلدولح
ح2022-2023قطاعحتنميةحاالتصاالتح

 ححوفئاتحاإلنفاقححسبحاألبوابحخططةنفقاتحالال
 آبالف الفرنكات السويسرية  

  االتصاالتححمكتبحتنمية  

 
فريق  ل ا 

االستشاري  
لتنمية  

 االتصاالت 

اجتماعات  
جلان  

 الدراسات 

األنشطة  
 والربامج* 

النفقات  
 املشرتكة 

املكاتب   مكتب املدير 
 اإلقليمية 

 الدوائر 

 اجملموع

                  
 846 34 209 20 760 10 376 2 0 930 432 139 ابملوظفي  التكاليف اخلاصة - 1

 785 9 918 5 162 3 681 0 0 16 8 ابملوظفي  اخلاصة يف األخرىكالالت - 2
 037 4 181 414 200 60 702 2 340 140 رمسية السفر يف مهام - 3
 056 5 0 72 100 100 746 4 20 18 التعاقدية اخلدمات  - 4
 278 0 98 0 180 0 0  عدات وصيانتها استئجار األماكن وامل - 5
 176 0 88 0 66 22 0  املواد واللوازم - 6
 115 0 115 0 0 0 0  حيازة األماكن واألاثث واملعدات  - 7

           
 136 0 126 0 10 0 0  والداخلية العامة اخلدمات مرافق - 8

           
 176 0 138 0 22 0 6 10 نفقات متفرقةاملشرتكة بي الوكاالت و سوم  والر  احلساابت   مراجعة - 9
                               

 605 54 308 26 973 14 357 3 438 400 8 814 315 اجملموع
 
 احللقات الدراسية وورش العمل مبا يف ذلك  *)
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 امليزانية(  – 1.1)

 

 10-1اجلدولح
ح2022قطاعحتنميةحاالتصاالتح

 ححوفئاتحاإلنفاقحبواباألحححسبحخططةنفقاتحالال
 آبالف الفرنكات السويسرية  

  مكتبحتنميةحاالتصاالتح  

 
الفريق  

االستشاري  
لتنمية  

 االتصاالت 

اجتماعات  
جلان  

 الدراسات 

األنشطة  
 والربامج* 

النفقات  
 املشرتكة 

املكاتب   مكتب املدير 
 اإلقليمية 

 الدوائر 

 اجملموع

                  
 476 17 129 10 380 5 203 1  465 216 83 وظفي ابمل التكاليف اخلاصة - 1

 904 4 967 2 581 1 344   8 4 ابملوظفي  اخلاصة التكاليف األخرى - 2
 019 2 91 207 100 30 351 1 170 70 رمسية السفر يف مهام - 3
 529 2  36 50 50 373 2 10 10 اخلدمات التعاقدية  - 4
 139  49  90    استئجار األماكن واملعدات وصيانتها  - 5
 88  44  33 11   املواد واللوازم - 6
 57  57      حيازة األماكن واألاثث واملعدات  - 7

           
 68  63  5    والداخلية العامة اخلدمات مرافق - 8

           
 88  69  11  3 5 والرسوم املشرتكة بي الوكاالت ونفقات متفرقة احلساابت   مراجعة - 9
                               

 368 27 187 13 486 7 697 1 219 200 4 407 172 اجملموع
 
 مبا يف ذلك احللقات الدراسية وورش العمل    *)
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 10-2اجلدولح
ح2023حقطاعحتنميةحاالتصاالت

 ححوفئاتحاإلنفاقحاباألبوححسبحححخططةنفقاتحالال
 آبالف الفرنكات السويسرية  

 مكتبحتنميةحاالتصاالتح  
 

 
الفريق  

االستشاري  
لتنمية  

 االتصاالت 

اجتماعات  
جلان  

 الدراسات 

األنشطة  
 والربامج* 

النفقات  
 املشرتكة 

املكاتب   مكتب املدير 
 اإلقليمية 

 الدوائر 

 اجملموع

                  
 370 17 080 10 380 5 173 1  465 216 56 ابملوظفي  التكاليف اخلاصة - 1

 881 4 951 2 581 1 337   8 4 ابملوظفي  اخلاصة التكاليف األخرى - 2
 018 2 90 207 100 30 351 1 170 70 رمسية السفر يف مهام - 3
 527 2  36 50 50 373 2 10 8 اخلدمات التعاقدية  - 4
 139  49  90    استئجار األماكن واملعدات وصيانتها  - 5
 88  44  33 11   املواد واللوازم - 6
 58  58      حيازة األماكن واألاثث واملعدات  - 7

           
 68  63  5    ةاخليوالد العامة اخلدمات مرافق - 8

           
 88  69  11  3 5 والرسوم املشرتكة بي الوكاالت ونفقات متفرقة احلساابت   مراجعة - 9
                               

 237 27 121 13 487 7 660 1 219 200 4 407 143 اجملموع
 
 مبا يف ذلك احللقات الدراسية وورش العمل    *)
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 11اجلدولح
ح2022-2023الناطقحلالتادحححالكاتبحاإلقليميةحومكاتب

 حاإلنفاقححوفئاتحسبحالناطقحححخططةنفقاتحالال
 السويسرية آبالف الفرنكات  

  الكاتبحاإلقليميةحومكاتبحالناطقحلالتادح  

 
املكاتب اإلقليمية  
ومكاتب املناطق  

 لالحتاد

 منطقة إفريقيا  
(AFR)  

منطقة 
 مريكتي األ

(AMS)  

منطقة الدول 
 العربية 
(ARB)  

منطقة آسيا  
 واحمليط اهلادئ 

(ASP)  

كومنولث الدول 
 املستقلة 
(CIS)  

 أوروابمنطقة 
(EUR)  اجملموع 

                            
 760 10 728 710 006 2 294 1 992 2 030 3   ابملوظفي  التكاليف اخلاصة - 1

          
 162 3 210 206 592 382 880 892   ابملوظفي  اخلاصة ألخرىليف االتكا - 2

          
 414 36 44 72 64 98 100   رمسية السفر يف مهام - 3

          
 72 0 6 6 10 8 42   اخلدمات التعاقدية  - 4

          
 98 0 2 12 8 20 56   استئجار األماكن واملعدات وصيانتها  - 5

          
 88 4 10 8 6 22 38   املواد واللوازم - 6

          
 115 0 0 0 0 0 0 115 حيازة األماكن واألاثث واملعدات  - 7

          
 126 2 4 24 10 38 48   والداخلية العامة اخلدمات مرافق - 8

          
والرسوم املشرتكة بي   احلساابت مراجعة - 9

 138 2 6 12 6 40 72   الوكاالت ونفقات متفرقة 
                            

 973 14 982 988 732 2 780 1 098 4 278 4 115 اجملموع
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 11-1اجلدولح
ح2022الكاتبحاإلقليميةحومكاتبحالناطقحلالتادحح

 حالناطقحوفئاتحاإلنفاقححححسبحخططةنفقاتحالال
 آبالف الفرنكات السويسرية  

 كاتبحالناطقحلالتادحالكاتبحاإلقليميةحوم  
 

 
املكاتب اإلقليمية  
ومكاتب املناطق  

 لالحتاد

 منطقة إفريقيا  
(AFR)  

منطقة 
 األمريكتي 

(AMS)  

منطقة الدول 
 العربية 
(ARB)  

منطقة آسيا  
 واحمليط اهلادئ 

(ASP)  

كومنولث الدول 
 املستقلة 
(CIS)  

 منطقة أورواب
(EUR)  اجملموع 

                            
 380 5 364 355 003 1 647 496 1 515 1   ابملوظفي  ةف اخلاصالتكالي - 1

          
 581 1 105 103 296 191 440 446   ابملوظفي  اخلاصة التكاليف األخرى - 2

          
 207 18 22 36 32 49 50   رمسية السفر يف مهام - 3

          
 36  3 3 5 4 21   ية اخلدمات التعاقد - 4

          
 49  1 6 4 10 28   وصيانتها استئجار األماكن واملعدات  - 5

          
 44 2 5 4 3 11 19   املواد واللوازم - 6

          
 57       57 حيازة األماكن واألاثث واملعدات  - 7

          
 63 1 2 12 5 19 24   والداخلية العامة اخلدمات مرافق - 8

          
املشرتكة بي  والرسوم  احلساابت عةاجمر  - 9

 69 1 3 6 3 20 36   الوكاالت ونفقات متفرقة 
                            

 486 7 491 494 366 1 890 049 2 139 2 57 اجملموع
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 11-2اجلدولح
ح2023الكاتبحاإلقليميةحومكاتبحالناطقحلالتادحح

 حنفاقحالناطقحوفئاتحاإلحححسبحخططةنفقاتحالال
 آبالف الفرنكات السويسرية  

  الكاتبحاإلقليميةحومكاتبحالناطقحلالتادح  

 
املكاتب اإلقليمية  
ومكاتب املناطق  

 لالحتاد

 منطقة إفريقيا  
(AFR)  

 منطقة األمريكتي
(AMS)  

منطقة الدول 
 العربية 
(ARB)  

منطقة آسيا  
 ئ واحمليط اهلاد

(ASP)  

كومنولث الدول 
 تقلة املس

(CIS)  

 منطقة أورواب
(EUR)  اجملموع 

                            
 380 5 364 355 003 1 647 496 1 515 1   ابملوظفي  التكاليف اخلاصة - 1

          
 581 1 105 103 296 191 440 446   ابملوظفي  اخلاصة التكاليف األخرى - 2

          
 207 18 22 36 32 49 50   رمسية السفر يف مهام - 3

          
 36  3 3 5 4 21   اخلدمات التعاقدية  - 4

          
 49  1 6 4 10 28   استئجار األماكن واملعدات وصيانتها  - 5

          
 44 2 5 4 3 11 19   املواد واللوازم - 6

          
 58       58 ملعدات ث واواألاثحيازة األماكن  - 7

          
 63 1 2 12 5 19 24   والداخلية العامة اخلدمات مرافق - 8

          
والرسوم املشرتكة بي   احلساابت مراجعة - 9

 69 1 3 6 3 20 36   الوكاالت ونفقات متفرقة 
                            

 487 7 491 494 366 1 890 049 2 139 2 58 اجملموع

  



- 38  - 
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   ح12حاجلدول

   ح2022-2023نفقاتحالرأمساليةحلا

 آبالف الفرنكات السويسرية  النفقاتحالخططةححسبحاألبواب

 اجملموع   
    2022 2023 2023-2022 

    دوائرحاألمانةحالعامةح 9الباب 
 96 48 48 دائرة املؤمترات واملنشورات - 

 424 212 212 ومات دائرة خدمات املعل - 
     

    مكتبحاالتصاالتحالراديويةح 9الباب 
 600 300 300 النفقات املشرتكة - 

       
 120 1 560 560  اجملموع
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   ح13اجلدولح

   ح2022-2023يفحالفرتةحح(COVID-19)إدارةحأزمةحجائحةحفريوسحكوروانح

 الفرنكات السويسرية ف آبال النفقاتحالخططةححسبحفئاتحاإلنفاقحح
 اجملموع   

    2022 2023 2023-2022 
     
 240 120 120 املواد واللوازم - 6
 200 100 100 حيازة األماكن واألاثث واملعدات  - 7
 400 200 200 مرافق اخلدمات العامة والداخلية - 8
       

 840 420 420  اجملموع

 . MD-21/1017و   C21/87و   C21/86و   C21/65  اثئق الو  :حاملراجع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0065/en
https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0086/en
https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0087/en
https://www.itu.int/md/S21-DM-CIR-01017/en
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 (مسائل مالية أخرى – 2.1)

 

حأخرىحماليةمسائلح 2.1

 ( C19، التعديل األخري C-1985) 925القرار 
حالشروطحالاليةحلشاركةحاألممحالتحدةح

حخرىألاالنظماتحالدوليةحوحوالوكاالتحالتخصصةح
حومجعياتهحواجتماعاتهححدويلحلالتصاالتيفحمؤمتراتحاالتادحال

 إن اجمللس، 
ر   إذ يذك ِّ

أبن االتفاق بي األمم املتحدة واالحتاد الدويل لالتصاالت ينص على أن تدعى األمم املتحدة للمشاركة يف كل مؤمترات االحتاد 
اجتما ويف  االستشاريةومجعياته  األفرقة  االحتادل  عات  دراساهت  قطاعات  وهيئاهتوجلان  اليت  عام ال  اا  األخرى  االجتماعات  وكل  لة 

 االحتاد، يعقدها
 وإذ يضع يف اعتباره

التنسيق مع مجيع املنظمات الدولية ذات  االحتاد، عن ( من اتفاقية 4)املادة  80أن اجمللس مسؤول، مبوجب أحكام الرقم  أ ( 
 ؛ من الدستور 50و 49 املشار إليه يف املادتياالهتمامات واألنشطة املتصلة أبعماله، على النحو 

أن املصاحل العامة للوكاالت املتخصصة ذات الصلة ابألمم املتحدة تستدعي أن تتعاون يف حدود صالحياهتا حلل مشاكلها   ب(
 املشرتكة أو املتصلة أو املرتابطة؛ 

املعاملة ابملثل"  عض املنظمات الدولية "شريطة  ( من االتفاقية تبيح للمجلس أن يعفي ب33)املادة    476أن أحكام الرقم   ج(
 عياته واجتماعاته؛ من أي مسامهة يف حتمل تكاليف مؤمترات االحتاد ومج

نية على حد سواء من  أن املعيار الوحيد الذي يراعى يف هذه احلاالت هو الفوائد واملزااي اليت تعود لالحتاد واملنظمات املع ( د
 مشاركتها يف األنشطة املعنية،

 وإذ أيخذ يف احلسبان
 اليت تتناول مسألة حركات التحرير،ذات الصلة ية العامة لألمم املتحدة اجلمع قرارات

 يقرر
 تشارك فيها؛أن تعفى األمم املتحدة من مجيع املسامهات يف تغطية نفقات مؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته اليت  1
املتحدة 2 لألمم  املتخصصة  الوكاالت  تدعى  ال   أن  للطاقة  الدولية  إليها والوكالة  املشار  األخرى  واملنظمات  ذرية 
االتفاقية   25و   24و   23، رهناً أبحكام املواد  من االتفاقية   (23)املادة    269E-269A األرقام يف االحتاد   من  العامة ملؤمترات  والقواعد 

 بصفة استشارية؛   ته يف مؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعا   إىل املشاركة ،  ته ومجعياته واجتماعا 
تعفى  3 ال  أن  لألرقام  هذه  وفقاً  األخرى  واملنظمات  الذرية  للطاقة  الدولية  والوكالة  املتخصصة   269E-269Aوكاالت 
 ، من مجيع املسامهات يف تغطية نفقات أي من مؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته اليت تشارك فيها   من االتفاقية (  23 املادة ) 

 اد ابملثل؛شريطة معاملة االحت 
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 (مسائل مالية أخرى – 2.1)

 

أن حتضر مؤمترات االحتاد ( 1994)كيوتو،    6اليت تعرتف هبا األمم املتحدة، جيوز هلا وفقاً للقرار لتحرير نظمات اأن م  4
تلك  االحتاد  نفقات مؤمترات  تغطية  تعفى من مجيع املسامهات يف  أن  ومجعياته واجتماعاته يف أي وقت بصفة مراقب، على 

 ومجعياته واجتماعاته؛
 ي: مبا يل أن يكلف األمي العام 5

يف تغطية نفقات مؤمترات االحتاد ومجعياته   قائمة ابملنظمات املعفاة من املسامهات  حسب االقتضاء،وحتديث،  وضع   1.5
 : أعاله، تشمل األقسام التالية 4و 3واجتماعاته، وفقاً للرقمي 

 املنظمات اإلقليمية لالتصاالت؛  -
 أنظمة ساتلية؛ اليت تشغل  املنظمات الدولية احلكومية  -
 املنظمات اإلقليمية واملنظمات الدولية األخرى؛  -

 الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛  -
 أعاله؛  1.5عرض قائمة املنظمات على اجمللس كي ينظر فيها ويوافق عليها، وفقاً للرقم  2.5
 يها اجمللس؛ بعد أن يوافق عل لكرتوين لالحتاداملوقع اإل يفإاتحة قائمة املنظمات للجمهور  3.5
 رفع تقرير إىل اجمللس بشأن التدابري الرامية إىل تنفيذ هذا القرار؛  4.5

، التعديل األخري 1985املعتمد يف دورة اجمللس لعام  )  925من القرار    4اإلبقاء على قائمة املنظمات املشار إليها يف القسم   6
 من هذا القرار. "يقرر"من  2.5طبقاً للفقرة لس قائمة بديلة إىل أن يعتمد اجمل( 2001لعام يف دورة اجمللس 

 
،  CA43/6812 (1988)و   CA42  ،6778/6652 (1987)و   CA41  ،6639/6512 (1986)، و CA40/6376 (1985)الواثئق   املراجع: 

،  C94/132و   CA46  ،C94/158/7175 (1991)و   CA45  ،7186/7063 (1990)و   CA44  ،7037/6903 (1989)و   6896
16C95/1   وC95/117  ،C96/135   وC96/137  ،C98/67   وC98/93  ،C99/29   وC99/133  ،C01/26   واإلضافات

Addenda 1   و   2وC01/132   141وC19/   وC19/120 . 

 ___________ 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c98/docs/docs1/67.html
http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c98/docs/docs1/93.html
http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c99/docs/outd/res/29.html
http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c99/docs/outd/docs4/133.html
http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c01/docs/026.html
http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c01/docs/026add1.html
http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c01/docs/026add2.html
http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c01/docs/132.html
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0141/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0120/en
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 (C-1997) 1111 القرار

حفوائضحتليكوم
 إن اجمللس، 

 فوائض تليكوم، ( املتعلق ابستعمال1994)كيوتو،  11لقرار اجلزء الوارد حتت "يكلف اجمللس" من ا يضع يف اعتبارهإذ 
ابستعمال فوائض   يواملتعلق  C97/59يف الوثيقة    يناألمي العام ومدير مكتب تنمية االتصاالت الوارد  يير تقر   فحصوقد   

 ، C97/79و C97/17كوم، الوثيقتان يتل
 مليون فرنك سويسري،  17,5تبلغ  إمنائية حمددةمشاريع ستعمل يف ال اليت ستأن هذه األمو الحظ وإذ ي 

 يقرر
 ؛ C97/59الوثيقة  غراض املعروضة يفملشاريع واألا يفعاله املبلغ املذكور أيستعمل أن  1
طبقاً    تعماهلاعن اس  ولدتتاليت سوكذلك األموال  األموال  إدارة هذه  األموال املستعملة كأموال ابتدائية و   تكون إدارةأن   2

 على املسامهات الطوعية؛ املنطبقةللوائح املالية 
املؤمترات العاملية  ملستقبل آخذاً يف االعتبار املدخالت املستمدة من  شاريع يف ا بتعيي املة االتصاالت  تنمي  مكتب  قومأن ي 3

 اللجنة االستشارية لتنمية االتصاالت؛ منو االتصاالت واإلقليمية لتنمية 
ات  وفقاً لإلجراءنفيذ املشاريع  اختاذ القرارات االسرتاتيجية واملوافقة على املشاريع وختصيص األموال ومراقبة تيكون  أن   4

 من:  تتألفمن اختصاص جلنة توجيه  السارية
 األمي العام يعاونه رئيس تليكوم؛  -
 انئب األمي العام؛ -
 مدير مكتب تنمية االتصاالت؛  -

 حسب االقتضاء.املستفيدين  أن تتصل مبمثليلجنة التوجيه جيوز لو  
 إىل جلنة التوجيه؛ ير دورية عنهايع ويقدم تقار بتنفيذ املشار مكتب تنمية االتصاالت  يقوم 5
 ؛ من الناحية اإلدارية   مكتب تنمية االتصاالت وصفاً ملهامها ومتويلها، يف إطار    C97/59الوثيقة    تتضمن ، اليت  ر دي وظيفة امل   تدخل  6
 وبشأن تنفيذ املشاريع. (1994)كيوتو،  11إىل اجمللس بشأن التدابري املتخذة لتنفيذ القرار  تقارير جلنة التوجيه تقدم 7
 . C97/138و   C97/131الوثيقتان   :حاجع املر 

 

ح
ح
ح
ح
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 (C11) 1338 القرار

ح(ICT-DF)صندوقحتنميةحتكنولوجياحالعلوماتحواالتصاالتح
 اجمللس، إن 

 إذ يضع يف اعتباره
  ال جزء كبري من الفائض استعم  أن يتم( ملؤمتر املندوبي املفوضي ينص على "2010 )املراجع يف غواداالخارا،  11 أن القرار أ ( 

تكنولوجيا املعلومات  تنمية    صندوقات، كإيرادات خارجة عن امليزانية لبعد اسرتداد مجيع النفق  ،ادـوم االحتـتليكيف إيرادات أنشطة  
البلدان  أقل    ما يف سي   ال و   ،، من أجل تنفيذ مشاريع حمددة من مشاريع تنمية االتصاالتالتابع ملكتب تنمية االتصاالت  االتصاالتو 

 انتقالية"؛ الساحلية، والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلةغرية النامية، والبلدان النامية غري اجلزرية الصاً، والدول منو 

  ختصيص جزء من   ابستعراض( ملؤمتر املندوبي املفوضي يكلف اجمللس "2010 )املراجع يف غواداالخارا،  11وأن القرار   ب(
إيرادات   تلأحدافائض  اسواملوافقححاالحتـاديكـوم  ث  على  التنمية ضمن  تعماله  ة  مشاريع  تنفيذ  تكنولوجيا  تنمية    صندوق  إطاريف 

 "،االتصاالتو  املعلومات
 وإذ يالحظ 

( قد عهد إىل جلنة توجيهية مكلفة بتقدمي تقرير إىل اجمللس عن تنفيذ املشاريع  1997 )الذي اختذه يف دورة  1111 أن اجمللس يف القرار
 املطبقة،  ملالية، ورصد تنفيذ املشاريع ابتباع اإلجراءاتواملوافقة على املشاريع، وتوزيع االعتمادات ااذ القرارات االسرتاتيجية، ابخت

 وإذ يضع يف اعتباره كذلك
 ؛2007 تسد د أي مسامهة لصندوق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت منذ عام ملأنه  أ ( 

 ؛ 2010 ديسمرب 31 فرنكاً سويسرايً يف 517,57 555 10العامل للمعارض كانت تبلغ أن أرصدة صندوق رأس املال  ب(
 ماليي فرنك سويسري؛  5أن احلد األدىن لصندوق رأس املال العامل للمعارض هو  ج(
وافق  املبادرات اإلقليمية اليت  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بغية دعم تنفيذ    تنمية أن من الضروري تعزيز صندوق   د (

 اآلخرين،  املاحني مشاركة( وتيسري 2010 آابد، لتنمية االتصاالت )حيدري عليها املؤمتر العامل
 يقـرر

و ل مبلغ مليون فرنك سويسري من صندوق رأس املال العامل للمعارض إىل حساب رأمسال صندوق   1 املوافقة على أن ُيح
 ؛2011 االتصاالت لعامتنمية تكنولوجيا املعلومات و 

جزئياً   مواصلة اجلهود املبذولة من أجل حتسي نوعية املشاريع املمو لة كلياً أو  على  مدير مكتب تنمية االتصاالت  حث 2
 .الالزمة من صندوق تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل زايدة قدرهتا على حشد املوارد اإلضافية

 . C11/120و   C11/106الوثيقتان   : املراجع 

 

ح
ح

  

http://www.itu.int/md/S11-CL-C-0106/en
http://www.itu.int/md/S11-CL-C-0120/en
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 1397 (C19) القرار

ح2018تقريرحاإلدارةحالاليةحللسنةحالاليةح

 إن اجمللس، 
 بعي االعتبار أيخذ إذ
 ،دلالحتا املاليةمن اللوائح  30ادة الدويل لالتصاالت وامل االحتادمن اتفاقية  101 أحكام الرقم

 لع علىاط   وقد
  اد وحالة حساابت تليكوم حتاال  مليزانية  2018 املالية  سنةلل  املراجعة   احلساابتتضمن  ي  الذي  2018  املالية  للسنة  املاليةتقرير اإلدارة  

 ، االحتاد  ملوظفيصندوق التأمينات  عية و الطو   سامهاتاملالتعاون التقين و   ملشاريع  2018ام  لع  املراجعة   واحلساابت ،  2018لعام    االحتاد
 وقد أخذ علماً 

 ، C19/40الوثيقة عروضة يف املتقارير املراجع اخلارجي ب
 يقـرر

حتاد  ( املتعلق ابحلساابت املراجعة لالDT/12(Rev.1)و  C19/42  الوثيقتان)  2018املالية    سنةالية للملأن يوافق على تقرير اإلدارة ا
تليكوم   لعام    واحلساابت  2018 لعاماالحتاد  وحالة حساابت  الطوعية   ةاملتعلق  2018املراجعة  التقين واملسامهات  التعاون  مبشاريع 

 .االحتاد وصندوق التأمينات ملوظفي
 . C19/120و   C19/123الوثيقتان   : املراجع 

 

 1400 (C20) ارقر ال

ح2019للسنةحالاليةحرةحالاليةحتقريرحاإلدا

 إن جملس االحتاد، 
 إذ أيخذ بعي االعتبار

 من اللوائح املالية لالحتاد، 30املادة من اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت و  101 الرقمأحكام 
 وقد اط لع على

اابت تليكوم  ية االحتاد وحالة حسمليزان  2019 اليت تتضمن احلساابت املراجعة للسنة املالية  2019تقرير اإلدارة املالية للسنة املالية  
 ملشاريع التعاون التقين واملسامهات الطوعية وصندوق التأمينات ملوظفي االحتاد،  2019عة لعام واحلساابت املراجَ  2019لعام  االحتاد

 وقد أخذ علماً 
 ، C20/40الوثيقة بتقارير املراجع اخلارجي املعروضة يف 

http://www.itu.int/md/S19-CL-C-0040/en
http://www.itu.int/md/S19-CL-C-0040/en
http://www.itu.int/md/S19-CL-C-0040/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0042/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0042/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-190610-TD-GEN-0012/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0123/EN
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0120/EN
https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/Convention-E.pdf
https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/Convention-E.pdf
https://www.itu.int/en/council/Documents/Financial-Regulations/S-GEN-REG_RGTFIN-2018-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/en/council/Documents/Financial-Regulations/S-GEN-REG_RGTFIN-2018-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/en/council/Documents/Financial-Regulations/S-GEN-REG_RGTFIN-2018-PDF-E.pdf
http://www.itu.int/md/S20-CL-C-0040/en
http://www.itu.int/md/S20-CL-C-0040/en
http://www.itu.int/md/S20-CL-C-0040/en
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 يقـرر
حساابت  ( املتعلق ابحلساابت املراَجعة لالحتاد وحالة  C20/42 (Rev.1)الوثيقة  )  2019ملالية  دارة املالية للسنة اأن يوافق على تقرير اإل

مهات الطوعية وصندوق التأمينات  ون التقين واملسا شاريع التعااملتعلقة مب  2019واحلساابت املراَجعة لعام    2019 تليكوم االحتاد لعام
 االحتاد. ملوظفي

 . DM-20/1022و   VC-2/11و   C20/80الواثئق   : املراجع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 1402 (C20) القرار

حنفقاتحاالتادحصصحالسامهةحيفحتغطيةح

 ، جملس االحتادإن 
 إذ أيخذ بعي االعتبار

 تصاالت، من دستور االحتاد الدويل لال 28من املادة  165Aأحكام الرقم 

 وقد أحاط علماً 
 ،C20/73الوثيقة ابملذكرة املقدمة من األمي العام والواردة يف 

 يقرر
جلمهورية  أ أيذن  اإلسالميةن  يف    ابكستان  اتغطية  ابملسامهة  املسامهة  بفئة  االحتاد  وحدة  نفقات  تبلغ    اعتباراً واحدة  ليت 

 .2020 يناير 1 من
 . DM-20/1022و   VC-2/14و   C20/85الواثئق   : املراجع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 
  

https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0042/en
https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0042/en
https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0042/en
https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0080/en
https://www.itu.int/md/S20-CLVC2-C-0011/en
https://www.itu.int/md/S20-DM-CIR-01022/en
https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0073/en
https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0073/en
https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0073/en
https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0085/en
https://www.itu.int/md/S20-CLVC2-C-0014/en
https://www.itu.int/md/S20-DM-CIR-01022/en
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 (C-1980) 387 املقرر

حدفعحمثنحمنشوراتحاالتادح
 إن اجمللس، 

 الزايدة املطردة يف املتأخرات املستحقة لقاء منشورات االحتاد، نظراً إىل 
 يقرر

 االحتاد:بلدان األعضاء يف إدارات ال أنه يف صدد 1
إذا كان مبلغ املتأخرات لقاء املنشورات يشمل مبالغ غري مدفوعة ألكثر من سنتي، يكون أي طلب مصحوابً بدفع مثن  أ ( 

 املنشورات املطلوبة؛
 يف حالة انطباق هذا احلكم يقوم األمي العام إببالغه صراحة لإلدارات املعنية، ب(

ي إبرسال املنشورات دون اشرتاط الدفع مسبقاً ولكن شريطة اآلخرين نظاماً يقضيطبق على املشرتين  العام أن  أن لألمي   2
 أال تزيد فرتة التأخر يف دفع املبالغ املستحقة عن ستة أشهر.

 .1981يناير  1يسري مفعول هذا املقرر يف 
 . CA35 (1980)/ 5522الوثيقة   : املراجع 

 

 ( 2020يف  املعد ل، C01) 482املقرر 

حبطاقاتحالتبليغحعنحالشبكاتحالساتليةحكاليفحعلىحمعاجلةحتطبيقحاسرتدادحالتح

 ، الدويل لالتصاالت إن جملس االحتاد
 إذ يضع يف اعتباره

بطاقات  ( ملؤمتر املندوبي املفوضي بشأن تطبيق مبدأ اسرتداد التكاليف على معاجلة  2002)املراَجع يف مراكش،    88القرار   أ ( 
 ساتلية؛ عن الشبكات ال التبليغ

 وخدماته؛  ( ملؤمتر املندوبي املفوضي بشأن اسرتداد تكاليف بعض منتجات االحتاد 2010 )املراَجع يف غواداالخارا،   91ر  قرا ال  ب( 
 الفضائية؛  للمجلس بشأن اسرتداد تكاليف معاجلة مكتب االتصاالت الراديوية لبطاقات التبليغ عن اخلدمات  1113القرار   ج(
بطاقات    على معاجلة  اليت تتضمن تقرير فريق العمل التابع للمجلس واملعين بتطبيق مبدأ اسرتداد التكاليف  C99/68الوثيقة   د (

 الساتلية؛  التبليغ عن الشبكات
 عن اسرتداد تكاليف بعض منتجات االحتاد وخدماته؛ C99/47الوثيقة  ه (

  ساتلية؛عن اسرتداد التكاليف عن معاجلة بطاقات التبليغ عن الشبكات ال C05/29الوثيقة  ه مكرراً( 

http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c99/docs/docs1/068.html
http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c99/docs/docs1/047.html
http://www.itu.int/md/S05-CL-C-0029/en
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لالتصاالت ن  أ  و (  العاملي  لعام   املؤمتر  اجمللس   2007 وعام   2003 الراديوية  مقرر  إىل  تشري  أحكاماً  ،  482 اعتمد 
لة، تنص على إلغاء بطاقة التبليغ عن شبكة ساتلية يف حالة عدم استالم املدفوعات وفقاً ألحكام هذا املقرر؛  بصيغته   املعدَّ

بطة خبطة اخلدمة الثابتة الساتلية ات التنظيمية املرتراجع بدقة اإلجراء  2007 لعاملالتصاالت الراديوية  أن املؤمتر العاملي   ز (
 ؛ 2007 نوفمرب 17واليت دخلت حيز النفاذ يف  30B اليت ترد يف التذييل

 ،2006 يناير 1( حيز النفاذ كان 2005 )املعدَّل يف  482 أن اتريخ دخول املقرر ح(

 وإذ يقـر 

االتصاابخلربة   ملكتب  تنفالعملية  يف  الراديوية  اسرت الت  عليذ  املعروضة  واملنهجية  التبليغ  بطاقات  تكاليف  اجمللس  داد  دورات  ى 
 بصيغته اليت راجعها،  482 وفقاً للمقرر 2007إىل عام  2001 عام من

 يقـرر

لطلبات املرتبطة قة ابلنشر املسبق، وا أن ختضع لرسوم اسرتداد التكاليف مجيع بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية املتعل 1
)املادة  للتنسيقهبا   املوافقة  على  احلصول  الراديو    9 أو  لوائح  التذييلي  7 واملادة  (RR)من  الراديو   30/30A من  للوائح 

للوائح الراديو( وطلبات تعديل خطط   30/30A من التذييلي 2A (، واستعمال النطاقات احلارسة )املادة (Rev.WRC-19) 539 والقرار
اخلد  )املادةوقوائم  الفضائية  الساتلية   30Aو   30 ذييليابلت   4 مات  الثابتة  اخلدمة  خطة  تنفيذ  وطلبات  الراديو(  للوائح 

ىل ختصيص ( وطلبات التحويل من تعيي إ2007 نوفمرب 16للوائح الراديو حىت    30B من التذييل  6 من املادة  IIو  IB السابقان  )القسمان
خص جمموعة  حدود  يتجاوز  تعديل  إدخال  ن مع  وإدراج  األويل  التعيي  ختصيصائص  خصائص  وتعديل  جديد  يف ظام  قائمة  ما 

التذييل  6 للوائح الراديو )املادة  30B التذييل (، يف حالة واحدة فقط وهي إذا 2007 نوفمرب 17للوائح الراديو اعتباراً من    30B من 
 ك؛عد ذلأو ب  1998 نوفمرب 8االتصاالت الراديوية يف يوم  كانت قد وصلت إىل مكتب 

لر  مكرراً   1 اسرتدادأن ختضع  الرتدد   سوم  بتسجيل ختصيصات  املتعلقة  الساتلية  الشبكات  التبليغ عن  بطاقات  التكاليف مجيع 
)املادة يف للرتددات  الدويل  األساسي  واملادة  11 السجل  الراديو  لوائح  التذييلي  5 من  واملادة ل  30/30A من  الراديو    8 لوائح 
أو بعد ذلك، يف حالة واحدة فقط    2006 يناير 1االتصاالت الراديوية يف    و( اليت تصل إىل مكتب الرادي  للوائح  30B التذييل من

بتة  ( أو إىل طلبات تنفيذ خطة اخلدمة الثاA وهي إذا كانت تشري إىل النشر املسبق أو تعديل خطط أو قوائم اخلدمة الفضائية )اجلزء
موعة خصائص التعيي األويل وإدراج نظام جديد صيص مع إدخال تعديل يتجاوز جمالساتلية أو طلبات التحويل من تعيي إىل خت

 أو بعد ذلك؛ 2002 أكتوبر 19 للوائح الراديو، حسب االقتضاء، الواردة يف 30B مة التذييلقائ  ما يف وتعديل خصائص ختصيص

ختضع   مكرراً اثنياً   1 اخلدمة أن  خطة  تنفيذ  طلبات  مجيع  التكاليف  اسرتداد  )القسمان    لرسوم  الساتلية   IIIو IA السابقانالثابتة 
للوائح الراديو( وذلك يف حالة واحدة فقط وهي إذا كانت قد وصلت إىل مكتب االتصاالت الراديوية    30B من التذييل  6 املادة  من
 أو بعد ذلك؛ 2006 يناير 1 يف

جتميع ختصي  أن  اثلثاً   مكرراً   1 طلبات  مجيع  التكاليف  اسرتداد  لرسوم  األساسي ختضع  السجل  يف  الرتدد  للرتددات   صات  الدويل 
مها إدارة ما )أو إدارة تتصرف ابسم جمموعة من اإلدارات يتعلق بشبكات ساتلية خمتلفة مستقرة ابلنسبة إىل األرض تقد  فيما 

صاالت الراديوية ت تردد لشبكة ساتلية واحدة، واليت يتلقاها مكتب االتحمددة ابالسم( بشأن املوقع املداري نفسه ضمن ختصيصا 
 أو بعد هذا التاريخ؛ 2013 يوليو  1 يف 
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 :2ترسل إىل مكتب االتصاالت الراديوية تطبق الرسوم التالية  1ابلنسبة لكل بطاقة تبليغ عن شبكة ساتلية 2
(؛ وتحفرض  1999 )اجمللس،  482 وشاملة ذلك التاريخ، ينطبق املقرر  2001 يونيو 29ابلنسبة لبطاقات التبليغ الواردة حىت   ( أ 

 دول الرسوم املعمول به يف اتريخ النشر؛لبطاقات عند النشر وفقاً جلالرسوم على هذه ا

  (؛2001 )اجمللس،  482 ، ينطبق املقرر 2002 يناير  1أو بعد ذلك ولكن قبل   2001 يونيو  30ابلنسبة لبطاقات التبليغ الواردة يف   ب(
اتريخ االستالم ويحفرض   عمول به يفموح د وفقاً جلدول الرسوم املوتحفرض الرسوم على هذه البطاقات عند النشر بسعر  

 ول به يف اتريخ النشر؛رسم إضايف )إن وجد( حسب جدول الرسوم املعم
  (؛2001 )اجمللس،  482 ، ينطبق املقرر 2002 مايو  4أو بعد ذلك ولكن قبل    2002 يناير  1التبليغ الواردة يف  ابلنسبة لبطاقات   ج(

د استالم بطاقة التبليغ سوم املعمول به يف اتريخ االستالم، مستحقاً بعجلدول الر   حد، احملسوب وفقاً ويكون الرسم املو 
جلد وفقاً  احملسوب  وحجد(،  )إن  اإلضايف  الرسم  يفويكون  به  املعمول  الرسوم  نشر   ول  بعد  مستحقاً  النشر،  اتريخ 

 التبليغ؛ بطاقة
يف   د ( الواردة  التبليغ  لبطاقات  قبل    2002 مايو 4ابلنسبة  ولكن  ذلك  بعد  ينطبق 2004 ديسمرب 31أو   ،

الستالم، مستحقاً  (؛ ويكون السعر املوحد، احملسوب وفقاً جلدول الرسوم املعمول به يف اتريخ ا2002 )اجمللس، 482 املقرر
ريخ االستالم، ات بعد استالم بطاقة التبليغ، ويكون الرسم اإلضايف )إن وجد( احملسوب وفقاً جلدول الرسوم املعمول به يف 

 التبليغ؛ نشر بطاقةمستحقاً بعد 
يف   ( ه الواردة  التبليغ  لبطاقات  قبل    2004 ديسمرب 31ابلنسبة  ولكن  ذلك  بعد  ينطبق 2006 يناير 1أو   ،

(؛ ويكون الرسم املوحد، احملسوب وفقاً جلدول الرسوم املعمول به يف اتريخ االستالم، مستحقاً  2004 )اجمللس، 482 قررامل
اتريخ االستالم،  الرسم اإلضايف )إن وجد(، احملسوب وفقاً جلدول الرسوم املعمول به يف  استالم بطاقة التبليغ، ويكون بعد  

 مستحقاً بعد نشر بطاقة التبليغ؛
ابستثناء تلك الواردة مبوجب   2009 يناير 1أو بعد ذلك، لكن قبل    2006 يناير 1ابلنسبة لبطاقات التبليغ الواردة يف   (و 

(؛ ويكون الرسم، احملسوب وفقاً جلدول  2005 )اجمللس،  482 ، ينطبق املقرر2007 ربنوفم 17اعتباراً من    30B ييلالتذ
 حقاً بعد استالم بطاقة التبليغ؛الرسوم املعمول به يف اتريخ االستالم، مست

يف   ز ( الواردة  التبليغ  لبطاقات  الواردة  2009 يناير 1ابلنسبة  تلك  فيها  مبا  ذلك  بعد  التذييل  أو   اعتباراً   30B مبوجب 
(؛ ويكون الرسم، احملسوب وفقاً  2008 )اجمللس،  482 ، ينطبق املقرر2012يوليو    14، ولكن قبل  2007 نوفمرب 17 من

 اتريخ االستالم، مستحقاً بعد استالم بطاقة التبليغ؛ الرسوم املعمول به يف جلدول 
يف   ح( الواردة  التبليغ  لبطاقات  قبل    2012يوليو    14ابلنسبة  ولكن  ذلك،  بعد  املقرر 2013يوليو    1أو  ينطبق   ، 482 

الم، مستحقاً بعد استالم (؛ ويكون الرسم، احملسوب وفقاً جلدول الرسوم املعمول به يف اتريخ االست2012)اجمللس،  
 التبليغ؛ بطاقة

،  (؛ ويكون الرسم2013)اجمللس،    482أو بعد ذلك، ينطبق املقرر    2013يوليو    1ابلنسبة لبطاقات التبليغ الواردة يف   ط( 
  جلدول الرسوم املعمول به يف اتريخ االستالم، مستحقاً بعد استالم بطاقة التبليغ؛احملسوب وفقاً 

  
__________________ 

 من لوائح الراديو.  110.1 فضائي وفقاً للرقم يف هذا املقرر يشري مصطلح "الشبكة الساتلية" إىل أي نظام 1
اسرتداد  ال 2 هنا كمحرك حلساب  يستعمل  الرسم  ولكن  الطيف.  مستعملي  على  مفروضة  أنه ضريبة  امللحق(  )انظر  "الوحدة"  رسم  من  يفهم 

 نشر األنظمة الساتلية. التكاليف املتصلة ب
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(؛ ويكون الرسم،  2017)اجمللس،    482أو بعد ذلك، ينطبق املقرر    2017يوليو    1قات التبليغ الواردة يف  ابلنسبة لبطا (ي
 الم، مستحقاً بعد استالم بطاقة التبليغ؛م املعمول به يف اتريخ االست احملسوب وفقاً جلدول الرسو 

(؛ ويكون الرسم،  2018)اجمللس،    482قرر  أو بعد ذلك، ينطبق امل  2018يوليو    1ابلنسبة لبطاقات التبليغ الواردة يف   ك(
 ؛التبليغ احملسوب وفقاً جلدول الرسوم املعمول به يف اتريخ االستالم، مستحقاً بعد استالم بطاقة

(؛ ويكون 2019)اجمللس،    482أو بعد هذا التاريخ، ينطبق املقرر    2019يوليو    1ة يف  ت التبليغ املستلمابلنسبة لبطاقا ل(
 احملسوب وفقاً جلدول الرسوم املعمول به يف اتريخ االستالم، مستحقاً بعد استالم بطاقة التبليغ؛الرسم، 

(؛ ويكون 2020)اجمللس،    482ينطبق املقرر  التاريخ،    أو بعد هذا  2020سبتمرب    1يف  ابلنسبة لبطاقات التبليغ املستلمة   ( م
 خ االستالم، مستحقاً بعد استالم بطاقة التبليغ،الرسم، احملسوب وفقاً جلدول الرسوم املعمول به يف اتري 

لبطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية. وال 3  تستتبع لى التعديالت اليت التفرض رسوم ع أن يعترب الرسم املوحد رمساً 
 اثلثاً  مكرراً  1 لفقرةفحصاً آخر جيريه مكتب االتصاالت الراديوية على الصعيدين التقين أو التنظيمي، ابستثناء التعديالت مبوجب ا

ملسؤولة، ووكالة أعاله، ويشمل دون أن يقتصر على اسم احملطة الساتلية/األرضية واسم الساتل املرتبط هبا، واسم احلزمة، واإلدارة ا
 األرضية؛ ريخ دخول اخلدمة، ومدة الصالحية، واسم الساتل )واحلزمة( املرتبط هبا أو اسم احملطةالتشغيل، وات

لك 4 االتصاالت أن ُيق  مكتب  عن  الصادرة  للرتددات  الدولية  اإلعالمية  النشرة  من  أجزاء خاصة  نشر  دولة عضو  ل 
اله.  ية واحدة كل عام بدون دفع الرسوم املشار إليها أعكة ساتلللتبليغ عن بطاقات شب)اخلدمات الفضائية(    (BR IFIC) الراديوية

 3دد الشبكة اليت تستفيد من االستحقاق اجملاين؛وجيوز لكل دولة عضو، بوصفها اإلدارة املبلغة، أن حت

ة التبليغ اليت يستلم فيها املكتب بطاقأن تقوم الدولة العضو بتسمية النشر املستفيد من االستحقاق اجملاين، للسنة التقوميية   5
ال موعد  يف  وذلك  الرمسي،  البطاقة  الستالم  التاريخ  أساس  على  الساتلية  الشبكة  ف عن  هناية  املذكورة  يتجاوز  الفاتورة  دفع  رتة 

 فع؛الد ميكن تطبيق االستحقاق اجملاين على بطاقات تبليغ سبق إلغاؤها بسبب عدم " أدانه. واليقررمن " 9 الفقرة يف

تطبق   ال  1998 نوفمرب 8اخلاصة هبا قد وردت قبل    (API) شر املسبقاتلية تكون معلومات النابلنسبة إىل أي شبكة س 6
اليف على طلب التنسيق األول الذي يشري إىل تلك املعلومات، بغض النظر عن موعد استالم مكتب االتصاالت رسوم اسرتداد التك

 أعاله؛ "يقررمن " 2 ضع لرسم وفقاً للفقرةذلك خت أو بعد 2006 يناير 1ترد يف  الراديوية هلذا الطلب. وأي تعديالت

لل ال 7 مقدمة  بطاقة  أي  على  التكاليف  اسرتداد  رسوم  اجلزءتفرض  يف  املادة  A نشر  تطبيق  على    4 تنطوي 
وتنطوي على تطبيق    B زء، أو على أي بطاقة مقدمة للنشر يف اجل1998 نوفمرب 8ويستلمها املكتب قبل    30/30A التذييلي من
  A . وأي طلب نشر يف اجلزء1998 نوفمرب 8املرتبط بذلك قد مت تسلمه قبل  A حيثما يكون اجلزء 30/30A من التذييلي 4 ةاملاد

بعد   استالمه  الفقرة  1998 نوفمرب 7ويتم  الفقرة  2000 يونيو 2حىت    5.3.4 مبوجب  مبوجب  ذلك   6.2.4 الفقرة أو  3.1.4 وبعد 
 12.1.4 وبعد ذلك مبوجب الفقرة  2000 ونيوي 2حىت    14.3.4 مقدماً مبوجب الفقرة  ل ويكوناملقاب  B واجلزء  30/30A يليالتذي من
 أعاله؛ "يقرر"من  2 خيضع للرسم وفقاً للفقرة 30/30A من التذييلي 16.2.4 الفقرة أو

عندما تكون   30B من التذييل 6 من املادة  17.6 تفرض رسوم اسرتداد التكاليف على أي طلب مقدم مبوجب الفقرة ال مكرراً  7
 ؛2007 نوفمرب 17من نفس املادة قد استلمت قبل  1.6 مة مبوجب الفقرةالبطاقة املرتبطة به واملقد

  
__________________ 

املادة 3 املقدمة مبوجب  التذييلي  4 البطاقات  اإلقليمي  30Aو  30 من  الساتل ذاته    3و  1 يف خطط  واليت تشري إىل موقع مداري واحد ابسم 
 التاريخ ذاته، تعترب بطاقة "لشبكة ساتلية" واحدة ألغراض االستحقاق اجملاين.  واملستلمة يف
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 أن يعيد اجمللس النظر دورايً يف امللحق )جدول رسوم املعاجلة( هبذا املقرر؛ 8
اإلدارة يوية لبطاقة التبليغ وترسل إىل  استالم مكتب االتصاالت الرادأن يتم دفع الرسوم على أساس فاتورة تصدر مبجرد   9

 الفاتورة؛ املبلغة، أو بناًء على طلب هذه اإلدارة، إىل مشغل الشبكة الساتلية املعين، يف غضون فرتة أقصاها ستة أشهر عقب إصدار
 الرسم؛ تبليغ االلتزام بدفع من اتريخ تقدمي بطاقة ال   ماً يو  15أن يزيل أي إلغاء الحق يستلمه مكتب االتصاالت الراديوية يف غضون   10
أن يحعفى من أي رسوم نشر أقسام خاصة أو أجزاء من النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت  11

رتددات للمحطات األرضية،  من أجل خدمة اهلواة الساتلية، وتبليغ وتسجيل ختصيصات ال  )اخلدمات الفضائية(  (BR IFIC) الراديوية
وإضافة تعيي جديد إىل اخلطة خاص  30B من التذييل 6 السابق من املادة I جراءات القسمويل أي تعيي إىل ختصيص وفقاً إلوحت

 ؛30B من التذييل 7 بدولة عضو جديدة يف االحتاد، وفقاً إلجراء املادة
 ؛2020سبتمرب  1( هو 2020 )املعدَّل يف 482 أن يكون اتريخ سراين مفعول املقرر 12

 ملقرر عند توفر بياانت تسجيل الوقت، أنه يتعي مراجعة أحكام هذا ا 13
 يوصي

الفواتري الالحقة حسب   الوارد يف امللحق، أن ُيول املكتب أي مبالغ انشئة لصاحل اإلدارات إىل  يف حال راجع اجمللس اجلدول 
 اإلدارات،  طلب

 يشجع الدول األعضاء
 ضياع إيرادات االحتاد،  االت عدم الدفع وما يستتبعها منل إىل أدىن حد حات حملية تقلعلى وضع سياس

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية 
اإللكرتونية 1 التبليغ  استمارة  برجمية  املرتبطة   (SpaceCap) بتعزيز  التقديرية  الرسوم  أفضل  ليمكن حساب  املكتب  لدى 

  االحتاد؛ية من أي نوع قبل تقدميها إىلببطاقات التبليغ عن الشبكات الساتل
 يلي:  إىل اجمللس بشأن تنفيذ هذا املقرر يتضمن حتليالً ملا بتقدمي تقرير سنوي 2
 تكلفة خمتلف خطوات اإلجراءات؛  أ ( 

 أثر تقدمي املعلومات ابلوسائل اإللكرتونية؛  ب(
 تعزيز نوعية اخلدمة مبا يف ذلك ختفيض األعمال املتأخرة؛ ج(
 أبعمال تصحيحها؛ تبليغ وطلبات القيام  قرار صالحية بطاقات الاليف إتك د (
 الصعوابت اليت تظهر عند تطبيق أحكام هذا املقرر،  ه (

إببالغ الدول األعضاء أبي ممارسات يلجأ إليها مكتب االتصاالت الراديوية لتنفيذ أحكام هذا املقرر واألساس املنطقي   3
 املمارسات. هلذه

 1: اللحقات
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 لحـق ملا

حلتبليغحعنحالشبكاتحالساتليةحلنطبقةحعلىحبطاقاتحاجدولحرسومحالعاجلةحا
 أوحبعدهحح2020سبتمربحح1اليتحيتسلمهاحمكتبحاالتصاالتحالراديويةحيفح

حالفئةححالنوع

الرسمحالوحدحلكلحح
حبطاقةحتبليغح
)ابلفرنكحح
حالسويسري(ح

100 )وحدة،حححح
ح(ـححهححالةحاالنطباق(ححيفح

رسمحالبدايةحح
لكلحبطاقةحح

حيغححتبلح
)ابلفرنكحح
حالسويسري(ح

 وحدة(ححح 100)ح

حالرسمحلكلحوحدةح
)ابلفرنكحح
حالسويسري(ح

حح100منحححح)ح
 وحدة(ح

وحدةحاسرتدادح
 التكاليفح

النشر   1
 A1 (A)املسبق 

من    IIختضع للتنسيق مبوجب القسم   النشر املسبق املتعلق بشبكة ساتلية غري مستقرة ابلنسبة إىل األرض وال
ى ة مبدار السواتل املستقرة ابلنسبة إىل األرض وعلطة فضائيالت بي السواتل حمل؛ النشر املسبق للوص9 املادة

للتنسيق مبوجب القسم  اتصال مع حمطة فضائية غري مستقرة ابلنسبة إىل األرض وغري خ من    IIاضعة مؤقتاً 
 (MOD RRB04/35) 32.11 من الرقم 6 وفقاً للقاعدة اإلجرائية اخلاصة ابلفقرة 9املادة 

 يستدعي رسوماً منفصلة. ( والAPI/B )القسم اخلاص 5.9 بيق الرقملنشر املسبق أيضاً تطيشمل ا مالحظة:

 ال ينطبق 570

التنسيق   2
(C) 

C1*   7و  7.9 إضافة إىل واحد أو أكثر من األرقام  6.9 تنسيق من أجل شبكة ساتلية وفقاً للرقمطلبA.9  7وB.9  
  7 من املادة  1.7 فقرةالو   9 من املادة  II من القسم  21.9و  14.9و  13.9و  12A.9و  12.9و  11A.9و  11.9و

 .(Rev.WRC-19) 539 والقرار 30A من التذييل 7 من املادة 1.7 ، والفقرة30 من التذييل
األرقام تطبيق  أيضاً  التنسيق  يشمل  اخلاص  53A.9و  1A.9 مالحظة:  وCR/D )القسم   )42.9/41.9  

 منفصلة.  يستدعي رسوماً  وال
املبلغة إىل    مستقرة ابلنسبة إىل األرض أشارت فيها اإلدارة  ساتلية غريطلبات تنسيق شبكة  مالحظة: ابلنسبة ل

الفرعية املختلفة من   املعاجلة بشكٍل أن اجملموعات  اخلصائص املدارية يستبعد بعضها بعضاً، حتسب رسوم 
مع للحصول على رسوم املعاجلة للشبكة الساتلية.  منفصل لكل جمموعة فرعية مث جتح

20 560 5 560 

150 

انتج عدد  
صات ختصي

عدد  الرتدد، و 
أصناف 

احملطات وعدد  
عمليات 

اإلرسال، لكل  
جمموعات 
ختصيص 
 الرتددات

C2* 24 620 9 620 

C3* 

33 467 18 467 

التبليغ  3
(N) )أ( 

N1* )ختضع للتنسيق  التبليغ والتسجيل يف السجل األساسي الدويل للرتددات لتخصيصات ترددات لشبكة ساتلية   د
القسم املادة  II مبوجب  للرقم  9 من  ابلنسبة إىل األرض ختضع  مستقرة  غري  ساتلية   21.9 )ابستثناء شبكة 

 فقط(. 
القرار تطبيق  أيضاً  التبليغ  يشمل  واألرقام49 والقرار  4 مالحظة:   ، 32A.11  احلاشية و )انظر    41.11أ( 

يستدعي  وال 14 ادة، وامل13 من املادة 2و 1 سمي، والق9 من املادة IID والقسم الفرعي 49.11و 47.11و
 منفصلة.  رسوماً 

30 910 15 910 

N2* 57 920 42 920 

N3* 
57 920 42 920 

N4 ختضع للتنسيق   التبليغ والتسجيل يف السجل األساسي الدويل للرتددات لتخصيصات ترددات لشبكة ساتلية ال
 ال ينطبق 030 7 فقط.   21.9 األرض ختضع للرقملنسبة إىل كة ساتلية غري مستقرة ابلشب ، أو9 من املادة II مبوجب القسم
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حالفئةححالنوع

الرسمحالوحدحلكلحح
حبطاقةحتبليغح
)ابلفرنكحح
حالسويسري(ح

100 )وحدة،حححح
ح(ـححهححالةحاالنطباق(ححيفح

رسمحالبدايةحح
لكلحبطاقةحح

حيغححتبلح
)ابلفرنكحح
حالسويسري(ح

 وحدة(ححح 100)ح

حالرسمحلكلحوحدةح
)ابلفرنكحح
حالسويسري(ح

حح100منحححح)ح
 وحدة(ح

وحدةحاسرتدادح
 التكاليفح

 (P) اخلطط 4

P1 

أو يف قوائم وصالت   3و  1 من أجل ختصيص مقرتح جديد أو معدل يف اإلقليمي  A القسم اخلاص للجزء
الفقرة مبوجب  اإلضافية  لالستعماالت  خط  5.1.4 التغذية  على  املقرتح  التعديل  اإلقليمأو  مبوجب   2حط 

من أجل ختصيص مقرتح جديد أو معدل   B ؛ أو القسم اخلاص للجزء 30Aو 30 من التذييلي 8.2.4 الفقرة
)ابستثناء القسم   15.1.4 قوائم وصالت التغذية لالستعماالت اإلضافية مبوجب الفقرة ويف  3و  1 اإلقليمي يف

مبوجب    2 خطط اإلقليم  ( أو التعديل املقرتح على(Rev.WRC-12) 548 تطبيق القراراملتعلق ب  B اخلاص للجزء
 .ب(30A أو 30من التذييلي   19.2.4 الفقرة

28 870 

 ال ينطبق

P2)د 
التبليغ والتسجيل يف السجل األساسي الدويل للرتددات لتخصيصات ترددات للمحطات الفضائية يف اخلدمة  

الساتلية   اإلاإلذاعية  يف  هبا  املرتبطة  التغذية  اإلقليم  3و  1 قليميووصالت  يف  املادة  2 أو  من    5 مبوجب 
 .ب(30Aأو  30 التذييلي

11 550 

P3 2 طلب التنسيق وفقاً للمادةA 30و 30 من التذييليA . 12 000 

P4 

التعيي األويل، أو طلب  يندرج ضمن جمموعة خصائص   طلب حتويل تعيي إىل ختصيص مع إدخال تعديل ال
؛  30B من التذييل  6 من املادة  1.6 ة مبوجب الفقرةو طلب تعديل ختصيص يف القائمإدخال نظام جديد، أ

أو طلب إدراج ختصيصات يف القائمة تتعلق ابلتعيي احملو ل مع التعديل الذي يتجاوز حدود جمموعة خصائص 
 6 دةاملامن    17.6 ات معدلة يف القائمة مبوجب الفقرةطلب نظام إضايف أو طلب ختصيص التعيي األويل أو 

 .ج(30B من التذييل

25 350 

P5)التبليغ والتسجيل يف السجل األساسي الدويل للرتددات لتخصيصات ترددات للمحطات الفضائية يف اخلدمة   د
 30B . 20 280 من التذييل 8 الثابتة الساتلية مبوجب املادة

الباقية لدى أي   30% من الرسوم املشار إليها، وحتم ل نسبة  70% "ينطبق   32A.11 وإذا مل يطلب تطبيق الرقم  32A.11 م يت حتتوي على طلب أيضاً للرقعلى التبليغ األول للتخصيصات ال  N3و  N2و  N1 الفئاتتنطبق رسوم   أ (
 .32A.11 طلب الحق، إذا حصل، لتطبيق الرقم

اللتي يتم فحصهما ونشرمها معاً، يكون جمموع الرسوم املطبقة   (AP30A) ووصلة التغذية  (AP30) وصلة اهلابطة يشمل كالً من ال 2  اإلقليمالتبليغ عن خدمة ساتلية ووصلة التغذية املتصلة هبا يفحتت هذه الفئة، ومع مراعاة أن  ب(
 على مثل هذه البطاقة ضِّعف الرسوم املبينة يف عمود الرسم املوحد لكل بطاقة.

  30B التذييل من 6 من املادة   17.6 تفرض أي رسوم على طلب مقدم مبوجب الفقرة  . وال25.6 ادة تقدمي( مبوجب الفقرة  ممكناً )إعطلباً الحقاً  30B من التذييل  6 من املادة   17.6 أيضاً رسوم طلب مقدم مبوجب الفقرة  تشمل ج(
 .7 من املادة  7.7 قاً للفقرة وف  1.6 يتعلق بطلب مقدم ومعاجل مثل ذلك املقدم مبوجب الفقرة  فيما

ابالسم(   علق بشبكات ساتلية خمتلفة مستقرة ابلنسبة إىل األرض تقدمها إدارة ما )أو إدارة تتصرف ابسم جمموعة من اإلدارات حمددة جل األساسي الدويل للرتددات فيما يتصيصات الرتدد يف السجتميع ختحاالت    إىلابلنسبة   د (
 .P5 ، تنطبق الفئة30B ، وابلنسبة إىل احلاالت املقدمة مبوجب التذييلP2 الفئةطبق ، تن 30Aأو   30 مبوجب التذييل، وابلنسبة للحاالت املقدمة N1 الراديو، تنطبق الفئة من لوائح  11 مبوجب املادة 

  000 25الوحدات من  وابلنسبة إىل    .وحدة   000 25و  100على الوحدات اليت يرتاوح عددها بي    N3و  N2و  N1و  C3و  C2و  C1يسري الرسم املوحد للفئات    الساتلية غري املستقرة ابلنسبة إىل األرض،  الشبكات   إىلابلنسبة   هـ(
 وحدة إضافية.ايف عن كل رسم إضوحدة، ال ُيصل أي   000 75وفوق  000 50وحدة إضافية، يساوي الرسم املوحد مقسوماً على وحدة، ُيصل رسم إضايف عن كل  000 75إىل 
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ح(N)وفئةحالتبليغحح(C)تعريفحفئةحالتنسيقحح *
بعدد أشكال التنسيق املنطبقة على طلب تنسيق أو تقدمي تبليغ   N2  ،(N3  ،(N1وفئة التبليغ    C3)،  C1)  ،C2ترتبط فئة التنسيق  

 شبكة ساتلية معينة، على النحو التايل:  عن

• C1  وN1   اسرتداد أجل  من  التنسيق  أشكال  من  شكل  إىل  تشري  ساتلية  شبكة  عن  تبليغ  بطاقات  تقابالن 
أشكال   ينطبق عليها أي شكل من حاالت ال أيضاً  . والفئتان ميكن أن تشمالF)و  أ  Eأو    Dأو    Cأو    B أو (A التكاليف

من لوائح الراديو جلميع ختصيصات الرتدد لبطاقات التبليغ املستلمة،  31.11 التنسيق تبعاً لنتيجة غري مؤاتية مبوجب الرقم
 حاالت تشمل نشر ختصيصات الرتدد للعلم فقط.  أو

• C2  وN2  أو ثالثة من أشكال التنسيق من أجل اسرتداد أي اثني  تشري إىل  ليغ عن شبكة ساتليةتقابالن بطاقات تب 
 . Fأو  Eأو  Dأو  Cأو   Bأو  A التكاليف من بي

• C3  وN3   تقابالن بطاقات تبليغ عن شبكة ساتلية تشري إىل أربعة أو أكثر من أشكال التنسيق من أجل اسرتداد التكاليف
 . Fأو  Eو أ Dأو  Cأو   Bأو  Aمن بي 

 
حأشكالحتنسيقحخمتلفةحمنصوصحعليهاحيفحلوائححالراديوحدادحالتكاليفحأجلحاسرتححأشكالحالتنسيقحمن

A 7.9 الرقم 

B 30 (، التذييل1.7 )الفقرة 30 التذييلA ( 1.7 )الفقرة 

C 539 ، القرار11.9 الرقم 

D 7 األرقامB.9 ،11A.9  ،12.9 ،12A.9  ،13.9 ،14.9 

E 7 الرقمA.94 

F 21.9 رقملا 

،  C17/135؛  C13/112  ،C13/122؛  C08/103  ،C08/106  ،C12/95(Rev.2)  ،C12/110؛  C01/100  ،C01/129  ئقالواث املراجع:

C17/140 14؛C18/1، C18/121 ؛C19/143 ،C19/120 7020؛/C ،VC/16 ،20/1011-DM . 

 ___________ 

 
 
 
 
 
 

  
__________________ 

 ."يقرر" حتت 11فقط. انظر أيضاً الفقرة  C1ة اسرتداد التكاليف للفئ 4

http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c01/docs/100.html
http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c01/docs/129.html
http://www.itu.int/md/S08-CL-C-0103/en
http://www.itu.int/md/S08-CL-C-0106/en
http://www.itu.int/md/S12-CL-C-0095/en
http://www.itu.int/md/S12-CL-C-0110/en
http://www.itu.int/md/S13-CL-C-0112/en
http://www.itu.int/md/S13-CL-C-0122/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0135/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0140/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0114/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0121/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0143/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0120/en
https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0070/en
https://www.itu.int/md/S20-CLVC2-C-0016/en
https://www.itu.int/md/S20-DM-CIR-01011/en
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 (C07) 545املقرر 

حعدمحسدادحرسومحاسرتدادحالتكاليفح
حالساتليةحالشبكاتحمبعاجلةحبطاقاتحالتبليغحعنححالتعلقة

 إن اجمللس، 

 ارهيف اعتبإذ يضع 

اسرتداد رسوم معاجلة   أ (  الفضائية وجدول  اخلدمات  التبليغ عن  بطاقات  تكاليف معاجلة  اسرتداد رسوم  مراجعة منهجية 
 ؛2002 الذي عدله اجمللس يف دورته لعام 482البطاقات الفضائية الوارد يف املقرر 

طاقات التبليغ  وجودة يف منهجية حتديد رسوم معاجلة ببشأن االحنرافات املتصحيحية  دابري الاحلاجة إىل حتديد بعض الت ب(
( لبعض الشبكات، مما أدى إىل 2002الصادر عن اجمللس )يف دورته لعام    482عن الشبكات الساتلية على النحو الوارد يف املقرر  

 عمل؛ تتناسب مع حجم ال إصدار فواتري ضخمة بشأن هذه الشبكات قد ال

على ضرورة تناول هذه القضية على أساس مؤقت، ريثما ينتهي    513وافق يف املقرر    2003أن اجمللس يف دورته لعام   (ج
 من إعادة النظر يف منهجية حتديد الرسوم؛  2004اجمللس يف دورته لعام 

 فرنك سويسري؛  000 100أدى مع ذلك إىل بلوغ قيمة بعض الفواتري مبالغ ضخمة تزيد عن  513أن تطبيق املقرر  (د 

( مبدأ إلغاء بطاقة  2002)املراجع يف مراكش،    88(، اعتمد من خالل قراره  2002فوضي )مراكش،  ملندوبي املأن مؤمتر ا ه (
للبدء يف   2003أغسطس  1ليف يف الوقت احملدد وحدد اتريخ التبليغ عندما ال يتم سداد التكاليف املقابلة حتت بند اسرتداد التكا

 ديو؛ املناظرة يف لوائح الرا تنفيذ األحكام

أن مجيع القرارات اخلاصة بشطب الفوائد على ديون الدول األعضاء تظل طبقاً للوائح املالية من صميم اختصاص مؤمتر  و (
 املندوبي املفوضي دون سواه؛ 

 غ عن شبكة ساتلية ال يؤدي إىل إلغاء الفاتورة الصادرة عن االحتاد؛أن إلغاء بطاقة تبلي ز (

وضع آلية منقحة السرتداد تكاليف معاجلة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية وهذه    2005أن اجمللس يف دورته لعام   ح(
 االحتاد؛( وهي مقبولة حىت اآلن لدى أعضاء 2005)املعدل يف  482اآللية موجودة حالياً يف املقرر 

 أيخذ ابحلسبانوإذ 

ابري تصحيحية إضافية تتعلق ابسرتداد التكاليف عن نفيذ تدبشأن ت  10( اعتمد املقرر  2006أن مؤمتر املندوبي املفوضي )أنطاليا،  
 معاجلة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية؛ 

 الدفع،  املتعلقة ببطاقات الشبكات الساتلية امللغاة نتيجة عدموأنه صرح للمجلس أبن يتخذ قراراً بشأن دفع أو عدم دفع الرسوم 
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 وإذ يقر 

الراديوية قدمكتأن   النشرة قام بقدر كبري من العمل ملعاجل  ب االتصاالت  البطاقات ونشرها يف األعداد ذات الصلة من  ة هذه 
 قبل إلغائها نتيجة عدم الدفع، (BR IFIC)اإلعالمية الدولية للرتددات 

 كذلك وإذ يقر  

ة من جهة واخنفاض عدد  الصفري يف مبلغ وحدة املسامه   أن االحتاد يواجه يف الوقت الراهن صعوبة شديدة انمجة عن استمرار النمو 
 وحدات املسامهة والزايدة يف النفقات من جهة أخرى،

 يقـرر

امللغاة نتيجة لعدم السداد طبقاً لألحكام ذات  أن تطبق الرسوم التالية ابلنسبة لبطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية   1
 الصلة من لوائح الراديو: 

 ((؛2006)أنطاليا،  10املتأخرة )املقرر   اردة يف الفواترياألصلية الو من الرسوم  %50 -

م ذات  أن دفع الفواتري املعدلة ال يعيد احلقوق املقررة مبوجب اللوائح ألي شبكة ملغاة بسبب عدم السداد طبقاً لألحكا 2
 الصلة من لوائح الراديو؛ 

الت 3 اسرتداد  تعترب رسوم  املعدلة،  الفواتري  دفع  فور  قد مت تسديدها عن معاجلأنه  اليت صدرت  كاليف  التبليغ  بطاقات   ة 
 الفواتري بشأهنا؛

 فرنك سويسري، 000 760 2أن يسحب املبلغ الالزم من حساب االحتياطي وأال يزيد هذا املبلغ أبي حال عن  4

 رر كذلك يق

هبا بعد    مت استالم املدفوعات اخلاصة  أعاله أيضاً على بطاقات الشبكات الساتلية اليت   يقرر من    2و 1أن تطبق الفقراتن   1
 إلغاء البطاقات وفقاً لألحكام ذات الصلة من لوائح الراديو؛

الفقراتن   2 تطبق  الساتلي  يقررمن    2و  1أن  الشبكات  عن  التبليغ  بطاقات  على  فقط  قبل  أعاله  املستلمة  امللغاة  ة 
 ، 2006 يناير 1

 يكلف األمي العام 

بتنفيذ اسرتداد تكاليف معاجلمع الدول األعضاء اليت تطلب  إببرام اتفاقات جداول التسديد   الفواتري اخلاصة  إثر تعديل  ة ذلك 
 (.2006أنطاليا،  )املراجع يف 41بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية اليت يشملها هذا املقرر يف ضوء القرار 
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 قائمة اإلدارات ومبالغ الرسوم املعدلة
 (2007)اجمللس  545قرر من امل يقرر من 1مبوجب الفقرة 

 جمموعحالرسمحالعدلححارةاإلد
ح)ابلفرنكحالسويسري(

 898,50 147 أسرتاليا

 000,00 14 الربازيل 

 696,00 253 الصي 

 400,00 8 مصر

 887,00 289 1 فرنسا

 400,00 8 هولندا

 222,50 10 اهلند

 156,00 15 إندونيسيا

 000,00 21 مجهورية إيران اإلسالمية 

 928,00 126 ية ة الوس الدميقراطية الشعبوريمجه

 000,00 45 لكسمربغ 

 400,00 8 املكسيك

 200,00 11 النرويج

 477,50 6 الفلبي 

 293,50 254 االحتاد الروسي 

 180,00 58 أوروغواي

 178,00 276 الوالايت املتحدة 

 ASA 29 400,00فنـزويال/

 400,00 34 فيتنام 

 117,00 619 2حاجملموع

 
 وم املعدلةقائمة اإلدارات ومبالغ الرس

 ( 2007)اجمللس  545من املقرر  كذلك  يقررمن  1مبوجب الفقرة 

حجمموعحالرسمحالعدلح)ابلفرنكحالسويسري(ححاإلدارة
 300,00 13 أسرتاليا

 500,00 52 بيالروس 

 310,00 12 إسرائيل 

 000,00 21 االحتاد الروسي 

 253,00 39 الوالايت املتحدة األمريكية

 363,00 138حاجملموع

 . C07/104و   C07/85الوثيقتان   : املراجع 

 

http://www.itu.int/md/S07-CL-C-0085/en
http://www.itu.int/md/S07-CL-C-0104/en
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 603 (C17) املقرر
حجتديدحواليةحالراجعحاخلارجيحللحساابتح

حنيت((حلفرتةحسنتيحراجعةحاحلساابتح)كوريتحديحكوح)الؤسسةحاإليطاليةحالعلياحل
 إن اجمللس، 

 وقد اطلع على
 ،C17/58لوثيقة ا

 وإذ يضع يف اعتباره
 ، 586 املقررو  566 املقررو  (2014بوسان،  يف املراَجع) 94القرار 

 وإذ أيخذ يف احلسبان
 ،املاليةلوائح من ال 28املادة 

 يقرر
أجل   جتديد والية املراجع اخلارجي حلساابت االحتاد )املؤسسة اإليطالية العليا ملراجعة احلساابت )كوريت دي كونيت(( لفرتة سنتي من

 ، 2019و 2018لية لسنيت عة بياانت االحتاد املامراجَ 
 يكلف األمي العام 

 عة احلساابت )كوريت دي كونيت( على هذا املقرر.جَ لعليا ملراؤسسة اإليطالية اأبن يحطلع رئيس امل

 . C17/140و   9C17/13  الوثيقتان  : املراجع 
 

 613 (C19) املقرر
حبحإقليميحلحيفحمكتاالحتياححوقوعححالةيفحأعقابحححالراجعةحالعامةح

 ، اجمللسإن 
 العميق قلقهعن  إذ يعرب

 ، املوجودةسيما حجمها وسهولة ارتكاهبا وضعف آليات الكشف  ، المؤخراً  اكتحشفتفيما يتعلق بعمليات االختالس اليت 
 وإذ يعرتف بضرورة

لطة ، وتفويض واضح للستسات واإلجراءاعمليات والسياالو ق ابألشخاص  وأنظمة فع الة فيما يتعل  الةفع    مراجعةوجود آليات رقابة و 
، مبا يف ذلك من الشواغلمثل هذه  ، من أجل متكي اختاذ اإلجراء املناسب يف الوقت املناسب ملعاجلة  واملوافقات  مجيع العمليات يف

تشجع على    ، وثقافة الشركات اليتالقوية  األخالقيات وظائف  و   التحقيق،استقالل عملية  تعرب عن  فضل املمارسات اليت  خالل أ
 ، ومعاجلتهاالقصور املؤسسية حتديد أوجه 

 وإذ يدرك 
  ،تهمونزاه عملهم جودةو  موظفي االحتادالتزام 

http://www.itu.int/md/S17-CL-C-0058/en
http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/Documents/final-acts/pp14-final-acts-en.pdf
http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/Documents/final-acts/pp14-final-acts-en.pdf
http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/Documents/final-acts/pp14-final-acts-en.pdf
http://www.itu.int/md/S11-CL-C-0110/en
http://www.itu.int/md/S11-CL-C-0110/en
http://www.itu.int/md/S15-CL-C-0121/en
http://www.itu.int/md/S15-CL-C-0121/en
http://www.itu.int/council/groups/finregs/pd/regl-e.pdf
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0139/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0140/en
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 وإذ يدرك كذلك 
لتعزيز محاية   ه يتعي، وأنالت االختالس هذهلغ عن املخالفات مسح ابلكشف عن حاأن سلوك املب اختاذ املزيد من اإلجراءات 

 ، يف املنظمة لغيبامل
 عن امتنانه وإذ يعرب

املكتب   يف   مؤخراً   اكتحشفسوء السلوك الذي    بشأنعدادها للمساعدة يف إجراء مزيد من التحقيقات  كومة مملكة اتيالند الستحل
 ،التابع لالحتاد اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ

 ر وإذ يذك  
حتت تصرفه  واجلهات املاحنة  وضعها األعضاء املسامهون    الة لألموال اليترة والفع  ذاملتقنة واحل  فيما يتعلق ابإلدارةن مسعة االحتاد  أب

 ،حتظى أبمهية قصوى
 وقد نظر يف

عن   الصادرة  والتوصيات  اخلاص  احلساابتالتقرير  ملعاجلة    مراجع  لالتصاالت   حالةاخلارجي  الدويل  االحتاد  يف  االحتيال 
  11و  9 التوصيتانملراجعة، وخاصة  اب  املتعلقة   توصيات ال، مبا يف ذلك مجيع  (/108C19رد األمي العام والوثيقة  و ،  /106C19 الوثيقة)

 ،C19/106يف الوثيقة  والنقطة الرابعة يف امللخص التنفيذي
 وإذ يعتزم 

،  عملية اإلصالح  علىأعضاء اجمللس    إشراف، والتأكد من  حدثت فيها عمليات اختالس اد اليت رمباالتحقيق يف مجيع أنشطة االحت
 اإلصالحات، مزيد من إجراء وحتديد ما إذا كانت هناك حاجة إىل 

 يقرر أن يكلف األمي العام مبا يلي 
بية جنائية لالحتاد الدويل لالتصاالت املالية إبجراء مراجعة حماس  خارجية متخصصة يف التحقيق يف اجلرائممؤسسة  تكليف   1

 أو أي سوء تصرف يف األموال على مدى السنوات العشر األخرية؛ من أجل تقصي أي حالة احتيال 
املستقلة   2 االستشارية  اللجنة  مع  ابلتشاور  اخلارجية،  املؤسسة  اختصاصات  العروض،  إعداد  تقدمي  عملية  قبل  لإلدارة، 

لفعل يف تقارير وتوصيات  املنظمة جتاه االحتيال، مبا يف ذلك مواطن الضعف اليت قد حددت اب  مان أن تراعي مواطن الضعف يفلض
 املراجع الداخلي واملراجع اخلارجي واللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة يف االحتاد وغريها من مواطن الضعف؛

املنظ  ضمان 3 إذا كانت  ما  املراجعة  تكبدت مزيداً أن حتدد  قد  الواقع  إىل حالة  مة يف  اخلسائر واألضرار ابإلضافة   من 
 ملكتب اإلقليمي لالحتاد ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ؛ االحتيال املعروفة يف ا 

 االقتضاء؛  اين وأي كياانت أخرى، حسباستعادة األموال اليت فحقدت واختاذ تدابري، مبا يف ذلك اإلجراءات القانونية حبق اجل 4
؛ وينبغي هلذا التقرير أن يتضمن توصيات بشأن  2021دورة اجمللس لعام  مؤسسة املذكورة أعاله يف  تقدمي التقرير النهائي لل 5

رد  تعزيز الضوابط الداخلية واملساءلة اإلدارية يف االحتاد؛ وتقدمي تقارير مؤقتة يف اجتماعات فريق العمل التابع للمجلس واملعين ابملوا
 االقتضاء، لتدابري الالزمة حسبمن أجل اختاذ ا 2020لإلدارة ودورة اجمللس لعام اللجنة االستشارية املستقلة املالية وإىل 

 يقرر كذلك 
وفقاً ملقررات    2018مليون فرنك سويسري لتمويل هذه املراجعة اجلنائية من وفورات تنفيذ ميزانية    1,1ختصيص مبلغ أويل قدره  

  خصصات املالية،عرض املأن يست 2020س يف دورته لعام الصلة؛ وميكن للمجل اجمللس ذات

https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0106/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0108/en
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 العمل التابع للمجلس واملعين ابملوارد املالية والبشرية يكلف كذلك فريق 
 لتعزيزاستناداً إىل استنتاجات املراجعة، وابلتشاور مع مكتب األخالقيات ووحدة املراجعة الداخلية، أن يوصي بتدابري جمللس االحتاد  

يف ضوء أفضل املمارسات على نطاق    ،ادتحقيق يف االحتاألخالقيات، وإجراءات ال  اإلشراف واملراجعة، وإطارئف  وظااستقاللية  
املتحدة لألمم  املشرتكة  التفتيش  وحدة  وتوصيات  املتحدة  األمم  الصائبة   ،منظومة  املشورة،  يسدي  وأن  االقتضاء،  حسب 

 صلة،  دة فيما يتعلق أبي مسألة ذاتاإلمكان، إىل وحدة التفتيش املشرتكة لألمم املتح قدر
 كان هلم مسبقاً، عقد مع االحتاد   واملوظفي واخلرباء ومقدمي اخلدمات ممن لديهم اآلن، أويدعو األعضاء واإلدارة 

 إىل التعاون بشكل كامل وتقدمي كل الدعم الالزم من أجل السعي إىل استعادة موثوقية االحتاد، 
 يشجع

 .اإلبالغ عنهااد على ال وجود خمالفات قد تضر ابالحتتم ين الذين هم على دراية ابحاملبل غي احملتملي اآلخر 
 . C19/120و   C19/130الوثيقتان   املراجع: 

 ___________ 

 614 (C19) املقرر

حاجعةححساابتحاالتادحرحمح

 لس، إن اجمل
 اعتبارهإذ يضع يف 

 ؛ (2018 ،ديبع يف ََ )املراج 94القرار  ( أ 
 ارجي حلساابت لالحتاد، اخلراجع املتقرير جلنة التقييم بشأن اختيار  ب(

 وإذ أيخذ يف احلسبان
 ، (2018) والقواعد املالية لالحتاداملالية اللوائح 

 يقرر
 خارجي لالحتاد؛حساابت بشأن اختيار مراجع   2018 طلقت يف ديسمرباليت أح  ضالعرو إلغاء عملية تقدمي  1
مراجع   البدء يف  إعادة 2 اختيار  للمجلسحساابت  عملية  احلالية  الدورة  بعد  لالحتاد  نفس    مباشرةً   خارجي  ابستخدام 

 ؛املنهجية، حسب االقتضاء
  لالحتاد،  احلايل   ارجياخلت  ابسااحلمراجع  ،  (Corte dei Conti) ملراجعة احلساابت  اإليطالية العليا  املؤسسةمتديد والية   3

 ،2021و 2020أجل مراجعة البياانت املالية لالحتاد لعامي من  لسنتي إضافيتي
  

https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0130/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0120/en
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 يكلف األمي العام 
يح  1 املؤسسة  أبن  رئيس  العلياطلع  يعد ِّ   اإليطالية  وأن  املقرر  هذا  على  احلساابت  مملراجعة  املربم  احلايل  االتفاق  عه،  ل 

 االقتضاء؛ حسب
الست    مع   اصليتو أبن   2 الرئيسية  اإلقليمية  االتصاالت  تقدمي    من خاللمنظمات  إىل  الدعوة  تتضمن  معممة  رسالة 

 عملية االختيار اجلديدة؛ اليت ستتوىل  جلنة التقييم  ألعضاءترشيحات 
اابت  حس  اجع مر تعيي    من أجل  اجمللس  األمانة إىل جلنة التقييم حىت تتمكن من تقدمي توصية إىل  خدمات دعم  أبن يقدم   3
 .2020 جديد يف دورته لعام  ارجيخ

 . C19/120و   C19/131الوثيقتان   : املراجع 
 ___________ 

 615 (C19) املقرر
ح(IMAC)حلإلدارةححالستقلةحححاالستشاريةححاللجنةتعييحأعضاءح

 إن اجمللس، 
 إذ يضع يف اعتباره

 ،تقرير فريق انتقاء اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة بشأن تعيي أعضاء اللجنة
 وإذ أيخذ يف احلسبان

 ،(2014 ،بوسانع يف املراجَ ) 162لقرار امللحق اباختصاصات اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة الواردة يف 
 يقـرر

اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة،  اخلرب   تعيي 1 لبدء خدمتهم من  اء املستقلي اخلمسة اآليت ذكرهم كأعضاء يف 
 أربع سنوات:  ملدة واستمرارها 2020 يناير 1
 ، من مواطين الوالايت املتحدة األمريكية؛سارة هامرالسيدة  ( أ 

 ؛، من مواطين االحتاد الروسيفألكسندر انروكافنيكو السيد  (ب
 كو، من مواطين الكامريون؛ندو أونوريه السيد  ج(

 ، من مواطين سويسرا؛هنريك شنايدرالسيد  ( د
 ، من مواطين اهلند. السيد كامليش فيكامسكي ( ه
انه كي ينظر فيها  رين أداملذكو   (3)ثالثة  املرشحي املؤهلي الفريق االنتقاء قد أرسل إىل أمانة االحتاد أمساء  أبن    اإلحاطة 2

حتسباً لنشوء حاجة إىل َشغل منصب شاغر قد يطرأ خالل مدة (، 2014)املراَجع يف بوسان،  162ابلقرار  B لس، وفقاً للتذييلاجمل
 اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة:خدمة 

 ، من مواطين ابكستان؛مالِّك السيدة بشرى انز ( أ 
 واطين رومانيا؛ ن م، ممانويو السيدة مادالينا ب(
 .، من مواطين أوروغواينيكيتيفرانندو السيد  ج(

 . C19/120و   C19/132الوثيقتان   املراجع: 
 ___________  

https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0131/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0120/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0132/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0120/en
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 (C20) 621 املقرر

 يدحللحساابتحاخلارجيحاجلدحححتعييحالراجع

 لس االحتاد، جم إن
 إذ يضع يف اعتباره

 (؛2018)املراَجع يف ديب،  94القرار  أ ( 

 ، C20/49تقرير جلنة التقييم بشأن اختيار مراجع خارجي حلساابت االحتاد، الوارد يف الوثيقة  ب(
 احلسبانوإذ أيخذ يف 

 ، (2018)اد قواعد املالية لالحتاللوائح املالية وال
 يقرر

الوطين ملراجعة احلساابت ابململكة املتحدة مراجعاً خارجياً حلساابت االحتاد من أجل مراجعة البياانت املالية لالحتاد   تعيي املكتب
 ،2025و 2024و 2023و 2022للسنوات 

 يكلف األمي العام 
و  املراقب  يحطلع  للمكتأبن  العام  الوطيناملراجع  امل  ب  هذا  على  املتحدة  ابململكة  احلساابت  معه،  قملراجعة  اتفاق  وإبرام  رر 

 االقتضاء. حسب
 

 DM-20/1022و   VC-2/13و   C20/83واثئق  ال  املراجع: 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (C20) 622 املقرر

 إلغاءحالفوائدحعلىحالتأخراتحوالديونحغريحالقابلةحلالسرتدادح

 ، حتادجملس االإن 
 وقد درس

 (،C20/11(Rev.1)الوثيقة ابملتأخرات )تأخرات واحلساابت اخلاصة  العام عن امل تقرير األمي
 يقـرر

التالية مببلغ  املوافقة على   القابلة لالسرتداد  املتأخرات والديون غري  الفوائد على  السويسريةح252,63 720 2شطب    منحالفرنكاتح
 . ويحرجى الرجوع إىل التفاصيل الواردة يف اجلدول التايل.سحب مبلغ مناظر من احتياطي احلساابت املدينة طريق عن

http://www.itu.int/md/S20-CL-C-0049/en
https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0083/en
https://www.itu.int/md/S20-CLVC2-C-0013/en
https://www.itu.int/md/S20-DM-CIR-01022/en
https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0011/en
https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0011/en
https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0011/en
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 اجملموعح الفوائدح البلغحالستحقح السنةح اسمحالشركةح البلدح

 AnSem, Heverlee 2010  0,00  7 980,05  7 980,05  بلجيكا  

ح980,05 7 980,05 7 0,00 2.3اجملموعحالفرعيح
 Orascom Telecom Algérie, Alger 2010 3 975,00 2 992,55 6 967,55 اجلزائر

 األرجنتي
Cooperativa Telefónica 

López Camelo (COTELCAM), Buenos Aires 
2006-2003 15 787,50 22 394,60 38 182,10 

 Impsat Corp., Buenos Aires 2006-1999 23 662,50 37 308,20 60 970,70 األرجنتي

 Belarsat LLC, Minsk 2010-2009 12 366,20 9 673,30 22 039,50 بيالروس 

 Avvasi Inc, Waterloo 2015 10 600,00 2 498,20 13 098,20 كندا 

 VIABLE France Sarl, Paris 2012-2010 11 925,00 1 170,30 13 095,30 فرنسا 

 هاييت
Haiti Télécommunications Internationales S.A. 

(HaiTel S.A.), Pétion-Ville 
2008 31 800,00 30 829,55 62 629,55 

 اهلند 
Reliance Communications (Ex. Reliance Infocomm 

Ltd.), Navi Mumbai 2009 67 575,00 57 979,60 125 554,60 

 PT Bakrie Telecom Tbk, Jakarta 2002-1997 21 752,05 42 734,20 64 486,25 إندونيسيا 

 Gilat Satellite Networks Ltd., Petah Tikva 2002-1997 36 000,00 77 629,75 113 629,75 إسرائيل 

 Telrad Networks Ltd, Lod 2006-1998 39 450,00 59 681,35 99 131,35 إسرائيل 

 Leonardo (Ex. Selex Communications S.p.A.), Rome 2007-2001 254 400,00 324 693,00 579 093,00 إيطاليا 

 SUNY Korea, Incheon 2018 1 821,88 181,75 2 003,63 مجهورية كوراي 

 Al-Iktissad Wal-Aamal Group, Beirut 2015 3 975,00 1 231,55 5 206,55 لبنان 

 IMDI, Sal offshore, Beirut 2011 3 975,00 2 598,15 6 573,15 لبنان 

 Sysnet Pakistan (Pvt) Ltd., Karachi 2006-2003 13 818,75 18 961,55 32 780,30 ابكستان 

 توغو
Centre régional de Maintenance des 

Télécommunications de Lomé (CMTL), Lomé 
2007-2003 101 137,50 149 640,95 250 778,45 

 Times Publications Ltd., London 2002-1998 29 775,00 57 560,25 87 335,25 املتحدة اململكة 

 Calient Networks, Inc., San Jose 2006-2003 126 300,00 161 865,80 288 165,80 األمريكية   الوالايت املتحدة 

 Ezenia, Inc., Nashua 2006-2000 157 800,00 213 652,25 371 452,25 األمريكية   الوالايت املتحدة 

 The Gores Technology Group LLC, Los Angeles األمريكية   الوالايت املتحدة 

(Ex. Forgent Networks Inc.) 
2006-1998 185 133,30 239 814,70 424 948,00 

 WI-FI Alliance (Ex. Wireless Gigabit Alliance), Austin 2013 31 800,00 12 351,35 44 151,35 األمريكية   الوالايت املتحدة 

 272,58 712 2 442,90 527 1 829,68 184 1 3.3اجملموعحالفرعيح

 252,63 720 2 422,95 535 1 829,68 184 1 اجملموعحالكليح

 . DM-20/1022و   VC-2/14و   C20/84واثئق  ال  املراجع: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0084/en
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 (C21) 624 املقرر

 إلغاءحالفوائدحعلىحالتأخراتحوالديونحغريحالقابلةحلالسرتدادح

 ، االتاالحتاد الدويل لالتص إن جملس
 وقد درس

 (،11/21Cالوثيقة أخرات واحلساابت اخلاصة ابملتأخرات )العام عن املتتقرير األمي 
 يقـرر

الفوائداملوافقة على   املتأخرات والديون  شطب  لالسرتداد  التالية   على  القابلة  الفححح808,34 001 3مببلغ    غري    السويسريةرنكاتححمنح
 . ويحرجى الرجوع إىل التفاصيل الواردة يف اجلدول التايل.من احتياطي احلساابت املدينةمبلغ مناظر  طريق سحب عن

 اجملموعح الفوائدح البلغحالستحقح السنةح اسمحالشركةح البلدح

 Ministère des Postes et Télécommunications 2020-2014 0,00 164 445,35 164 445,35 الكامريون

 إيران
Ministry of Information and Communication 

Technology (MICT) 2019-2016 0,00 79 660,45 79 660,45 

 نطاجيكستا
Communication Service under the Government 

of the Republic of Tajikistan 
2011 0,00 511 822,30 511 822,30 

 928,10 755 928,10 755 0,00 2.3اجملموعحالفرعيح

 Wataniya Telecom Algérie Spa, Alger 2007-2005 3 975,00 4 947,90 8 922,90 اجلزائر 

 BarkoTel Communications, Cairo 2006-2002 19 068,75 30 824,35 49 893,10 مصر 

 LINKdotNET, Cairo 2009-2008 3 975,00 3 975,65 7 950,65 مصر 

 Telecon Consultants, Alexandria 2006-2002 19 725,00 32 383,95 52 108,95 مصر 

 Trade Fairs International, Cairo 2006-2000 24 975,00 43 624,90 68 599,90 مصر 

 TCIL, New Delhi 2007-2006 63 600,00 81 363,35 144 963,35 اهلند

 Aethra srl, Ancona 2008-2007 31 800,00 3 476,45 35 276,45 إيطاليا

 CommeProve Technologies SpA, Firenze 2018 3 533,33 585,60 4 118,93 إيطاليا

 Sky Chance Trading, Rome 2020 6 183,33 0,00 6 183,33 إيطاليا

 Kazakh Academy of Trans. & Comm., Almaty 2009-2008 4 306,25 4 231,40 8 537,65 كازاخستان

 The Arabian Business Franchise, Hawalli 2007-2006 7 950,00 10 170,60 18 120,60 الكويت

 Arabcom Hitek, Beirut 2006-2001 23 662,50 40 770,85 64 433,35 لبنان

 ExiCon International Group, Beirut 2011-2010 3 975,00 3 028,10 7 003,10 لبنان

 MTN/Investcom LLC, Beirut 2008 3 975,00 4 323,50 8 298,50 لبنان

 لبنان
Telecommunication Information Technology 

(TIT), Beirut 
2008 25 000,00 25 304,80 50 304,80 

 West Africa Telecom Inc., Monrovia  2007 3 975,00 4 821,40 8 796,40 ليبرياي

 MAURITEL SA, Nouakchott 2008 35 775,00 38 910,85 74 685,85 موريتانيا

 SMITCOMS N.V., St. Maarten 2007-2004 253 200,00 359 330,80 612 530,80 هولندا

https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0011/en
https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0011/en
https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0011/en
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 اجملموعح الفوائدح البلغحالستحقح السنةح اسمحالشركةح البلدح

 Paktel Limited, Islamabad 2007 3 975,00 4 821,40 8 796,40 ابكستان

 PhilCom, Makati City 2009-2007 3 975,00 3 977,65 7 952,65 الفلبي 

 رومانيا
Polytech Sch of Bucharest Association, 

Bucharest 
2010-2009 3 975,00 3 503,90 7 478,90 

 JSC National Telemedicine Agency, Moscow 2012 2 981,25 1 948,60 4 929,85 االحتاد الروسي

 Telecom Somalia, Mogadishu 2007-2005 8 278,10 10 542,20 18 820,30 الصومال

 Cell C (Pty) Ltd, Benmore 2007-2004 245 475,00 340 079,00 585 554,00 جنوب إفريقيا

 ,Infovista SAS (Ex. Ascom Network Testing AG سويسرا

Solothurn) 2018 10 600,00 1 057,35 11 657,35 

  اجلمهورية العربية السورية 
Arab Regional Isps Association (ARISPA), 

Damascus 
2009 3 975,00 3 853,75 7 828,75 

 NetOne Cellular (Pvt.) Ltd, Harare 2006-2003 118 910,58 232 804,60 351 715,18 زمبابوي

 99القرار  

 BCI Comm. & Adv. Technology, Ramallah 2008-2007 4 968,75 5 449,50 10 418,25 (2018)املراَجع يف ديب،  

 880,24 245 2 112,40 300 1 767,84 945 3.3اجملموعحالفرعيح

 808,34 001 3 040,50 056 2 767,84 945 اجملموعحالكليح

 . DM-21/1017و   C21/87و   C21/DT/3و   C21/11واثئق  ال  املراجع: 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 شؤون املوظفي 2
حشروطحاخلدمةح1.2

 ( C-1954األخري تعديل ال ، C-1952) 260القرار 

حإجازةحأتديةحاخلدمةحالعسكريةح
 إن اجمللس، 

اعتباره  اخلدمة    إذ يضع يف  أايً كان طول مدة  العسكرية،  اخلدمة  لتأدية  إجازة  على  االحتاد  عندما ُيصل موظف  أنه 
 ف املرتبطة أبمر االستدعاء،العسكرية، يتحمل البلد الذي تؤدى له هذه اخلدمة مرتبات ذلك املوظف ابإلضافة إىل التكالي

 ون إىل اخلدمة العسكرية، أال يتحمل االحتاد أي تكاليف تتصل مبوظفيه الذين يستدع يقرر 

 إىل التقيد هبذا القرار.يدعو األمي العام  
 . CA9/1606 (1954)الوثيقة   : املراجع 

 

 (C-1952) 261 القرار

حأوضاعحأسرحموظفيحاالتادحاخلاضعيحللتجنيدح
 س، إن اجملل

 إذ يضع يف اعتباره
 ؛ 260رار لقا أ ( 

 العامليتي؛أوضاع موظفي االحتاد يف احلربي  ب(

 تدويل مالك املوظفي يف االحتاد وحضور مواطين بلدان بعيدة إىل جنيف نتيجة لذلك؛ ج(

 األوضاع اليت قد تواجهها أسر موظفي االحتاد يف حالة جتنيدهم،  د (
 جراءات التالية:أنه جيوز مؤقتاً اختاذ اإل يقرر

 األصلي إذا مل تستطع سلطات البلد املعين إعادهتم؛دة أسرة املوظف اجملند إىل الوطن حتاد إعايتحمل اال 1
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 إذا تبي استحالة إعادة األسرة إىل الوطن يدفع االحتاد إىل هذه األسرة نصف املرتب األساسي للموظف املعين؛ 2

الفقرة السابقة على أسر   3 إذا كانت    املوظفي اجملندين اليت ترفضال تنطبق  هذه  ألسباب شخصية العودة إىل الوطن، 
 العودة ممكنة، وال على أسر املوظفي الذين ُيملون اجلنسية السويسرية؛ 

 يستعيد االحتاد النفقات املتكبَّدة مبوجب هذا القرار من البلدان اليت تنتمي إىل جنسيتها أسر هؤالء املوظفي.  4

 . CA7/1239 (1952)  لوثيقة ا  املراجع: 

 

 ( C-1984 التعديل األخري، C-1968) 626ار قر ال

حاإلعالنحعنحالوظائفحالشاغرة

 إن اجمللس، 

 نظراً إىل

اليت تكلف اجمللس أبن يحبقي قيد االستعراض    1982ملؤمتر املندوبي املفوضي املعقود يف نريويب يف عام    58أحكام القرار   أ (
 وسيع توزيع املوظفي وزايدة متثيل خمتلف البلدان؛ملوظفي االحتاد لتحقيق هدف تمسألة التوزيع اجلغرايف 

  الصعوابت اليت قد يعانيها املرشحي من البلدان النامية من انحية املتطلبات اللغوية املنصوص عليها يف معايري الرتب اليت ب(
 األخرى،  وافق عليها اجمللس يف دورته الثالثة والثالثي رغم كفاية مؤهالهتم

كن إيالء االعتبار إىل الطلبات املقدمة من املرشحي من هذه البلدان إذا كانت  ت الرتب حىت ميختفيف متطلبا  يقرر 
 لديهم معرفة كاملة إبحدى لغات العمل يف االحتاد،

 شاغرة.عضاء بفحوى هذا القرار يف اخلطاابت الدورية اليت تعلن عن الوظائف الإببالغ األ يكلف األمي العام 

 . CA39/6197 (1984)و   CA36/5703 (1981)و   CA23/3828 (1968)  الواثئق  : املراجع 
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 ( C03 التعديل األخري، C-1969) 647القرار 

حتغيريحشروطحاخلدمةحيفحالنظامحالوحدحلألممحالتحدةح
 ، ن اجمللسإ

 ، 1992)ت )جنيف، من اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاال 68إىل  64أحكام األرقام من نظراً إىل  

 رهناً ابإلجراءات اليت يتخذها اجمللس بعد ذلك:  ي العام،يكلف األم 
و  1 الفنية  والفئة  املستشارين  فئة كبار  من  للموظفي  األساسية  املرتبات  اخلدمة وجداول  تغيريات يف شروط  فئة  إبدخال 

لبدالت األخرى عند  لساعات اإلضافية ويف خمتلف ااخلدمات العامة ويف معدالت وفئة بدالت مقر الوظيفة ويف معدالت أجور ا
 انطباق هذه التغيريات اليت يعتمدها النظام املوحد لألمم املتحدة على جنيف؛ 

واإلداري للموظفي مع عدم إدخال أي تعديل يف  إدخال التعديالت النامجة عن هذه التغيريات يف النظامي األساسي   2
 لنظام املوحد وجيب عرضها على اجمللس للموافقة عليها؛ئل ال تدخل يف جمال اختصاص االنظام األساسي إذا كان يتعلق مبسا

 دورته التالية. بتقدمي تقرير كامل يتضمن مجيع الواثئق اليت تسوغ اإلجراءات املتخذة وبيان اآلاثر املالية إىل اجمللس يف  3

  CA42/6658 (1987)و   CA39/6197 (1984)و   CA31/4965 (1976)و   CA24/3977 (1969)  الواثئق  : املراجع 
 . C03/66و   C03/58و   C97/123و   C97/106و   CA42/6694 (1987)و 

 

 ( C-1981، التعديل األخري C-1971) 685لقرار ا

حإجراءاتحالتعييحالدويلح
 إن اجمللس، 

 األحكام ذات الصلة من النظام األساسي والنظام اإلداري للموظفي، ارهإذ يضع يف اعتب 

 ابلتعيي الدويل ملوظفي االحتاد، تقرير األمي العام املتعلق  وقد فحص 

وظفي  إىل التعاون إىل أقصى حد ممكن مع األمي العام للمساعدة يف احلصول على خدمات م  يدعو أعضاء االحتاد 
 الكفاءة واملؤهالت والنزاهة. يتمتعون أبعلى مستوايت

 . CA36/5703 (1981)و   CA31/4965 (1976)و   CA32/4253 (1971)الواثئق   : املراجع 
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 ( C-1981 التعديل األخري، C-1977) 792القرار 

حالتعديالتحالقرتحةحيفحالنظامحاألساسيحوالنظامحاإلداريحللموظفيح
 إن اجمللس، 
نظر  بشأن    يف  وقد  العام  األمي  النظام  تقريري  املقرتحة يف  املنتخبي  التعديالت  للموظفي  اإلداري  األساسي والنظام 

 والنظام األساسي والنظام اإلداري املنطبق على املوظفي املعيني،
إلداري سي والنظام االنظام األساإلداري للموظفي املنتخبي و/أو  تعديل النظام األساسي والنظام ا  خيو ِّل األمي العام 

التماس موافقة مسبقة من اجمللس يف صدد هذه التعديالت الالزمة حلذف اإلشارات     على املوظفي املعيني يف املستقبل دوناملنطبقي
 املهجورة أوإلدخال تعديالت صياغية طفيفة ال تستتبع تغيريات يف املضمون. 

 . CA36/5703 (1981)و   CA32/5125 (1977)الواثئق   : اجع املر 

 

 (C-1990) 1004 القرار

حاالمتيازاتحواحلصاانتحوالتسهيالتحالمنوحةحيفحصددحأنشطةحاالتادح
 إن اجمللس، 
أن كثرياً من أنشطة االحتاد مثل املؤمترات واالجتماعات )مبا يف ذلك معارض ومنتدايت االتصاالت اإلقليمية(   إذ يدرك 

ذ مشاريع املساعدة التقنية والتعاون التقين ال جتري يف  وكذلك اخلدمات املتصلة بتنفيواحللقات الدراسية والتمثيل اإلقليمي والبعثات  
 كبري منها يف أراضي خمتلف الدول األعضاء يف االحتاد،  مقر االحتاد فقط ولكن جيري جزء

متع االحتاد يف ( اليت تنص على أن "يت1982من االتفاقية الدولية لالتصاالت )نريويب    17املادة    وإذ ال تغيب عن ابله 
 ائفه وحتقيق أغراضه"، من أعضائه ابألهلية القانونية الالزمة ملمارسة وظ كل عضوأراضي  

من اجلوهري القيام أبنشطة االحتاد املشار إليها أعاله يف ظل االمتيازات واحلصاانت والتسهيالت املتاحة    أنوإذ يعترب   
 هلذا الغرض،

نوفمرب  21 اليت أقرهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  "احلصاانت للوكاالت املتخصصةأبن "اتفاقية االمتيازات و   وإذ يذك ر 
تنص على وجه الدقة على تلك االمتيازات واحلصاانت والتسهيالت اليت ُيتاجها االحتاد، بوصفه وكالة ، واليت قبلها االحتاد،  1947

 متخصصة من وكاالت األمم املتحدة، للقيام أبنشطته،
مؤمترات  بشأن "مشاركة وفود أعضاء االحتاد يف  304فاقية األخرية، ومبقرره رقم  ذه االتبشأن ه  193بقراره    ضاً ك ر أيوإذ يذ  

 الحتاد واجتماعاته"،ا
مل ينضموا إىل االتفاقية املذكورة   –قرابة نصف عدد األعضاء  –أن عدداً كبرياً من أعضاء االحتاد  وإذ يالحظ رغم ذلك 

 خيص االحتاد، انضموا إليها، لكن ليس فيما إطالقاً أو أهنم 
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أراضي   نشطته، من قبيل األنشطة املذكورة أعاله، يفأبن مصلحة االحتاد تعين أنه ال غىن له عن ممارسة بعض أ  واقتناعاً منه 
ياً أهنا ستطبق أحكام  الدول األعضاء، سواء تلك اليت أصبحت أطرافاً يف االتفاقية املذكورة فيما خيص االحتاد، أو اليت أعلنت رمس

 التفاقية عند ممارسة هذه األنشطة، أو اليت متنح بشكل آخر امتيازات وحصاانت كافية، هذه ا
 ريقر 

أن ُيث مبوجب هذا مجيع أعضاء االحتاد الذين مل ينضموا بعد إىل اتفاقية االمتيازات واحلصاانت للوكاالت املتخصصة  1
من االتفاقية املذكورة(،    41لدويل لالتصاالت، )انظر املادة  ما خيص االحتاد اام إليها فيعلى االنضم  1947نوفمرب    21املؤرخة يف  

وأن ُيث مجيع األعضاء الذين انضموا إىل هذه االتفاقية، ولكن ليس فيما خيص االحتاد، أن يفعلوا ذلك إبرسال "إخطار كتايب  
ى" االحتاد الدويل لالتصاالت )انظر  هذه االتفاقية علطبيق أحكام  "تعهدهم بت  الحق إىل األمي العام لألمم املتحدة" يعلنون فيه 

 من االتفاقية املذكورة(؛  43دة املا
أن يطالب مبوجب هذا أي عضو يف االحتاد مل ينضم بعد إىل االتفاقية املذكورة، أومل يرسل اإلخطار الكتايب الالحق  2

الفقرة   إليه يف  بكفا  1املشار  االحتاد،  فيما خيص  املأعاله،  احلكومية  السلطة  قيام  اتفاقية  لة  أحكام  أبن  رمسياً  ابإلعالن  ختصة 
ملتخصصة تنطبق على األنشطة اليت يقوم هبا االحتاد يف أراضيها، أو قيامها بشكل آخر مبنح  ت للوكاالت ااالمتيازات واحلصاان

 امتيازات وحصاانت مساوية؛
 انطباق ما ورد هبما من أحكام،  شار إليهما أعاله واستمرارملا 304ومقرره  193أن يؤكد من جديد مبوجب هذا قراره  3

 يكلف األمي العام 
 لقرار على مجيع أعضاء االحتاد،أبن يعرض فوراً هذا ا 1
أبن يبذل كل ما يف وسعه ليكفل تطبيق أحكام هذا القرار على النحو املالئم، وأن ُييط اجمللس علماً، حسب االقتضاء،  2

ا يف ذلك ما يكون قد اضطر إىل اختاذه من تدابري يف صدد عدم االمتثال  وابت عملية يف هذا اخلصوص، مبمبا قد يواجهه من صع
 ه األحكام، خاصة فيما يتعلق أبنشطة االحتاد اليت ال ميكنه انتظار قرار اجمللس يف دورته السنوية قبل إجرائها أو عدم إجرائها.هبذ

 . CA45/7074 (1990)و   7055الوثيقتان   :حاملراجع 
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 (C-1999) 1142 لقرارا

حمراضحالهنةحأ
 ن اجمللس، إ

 (،1998بشأن أمراض املهنة الذي اعتمده مؤمتر املندوبي املفوضي )مينيابوليس،  97لقرار ا ذ يضع يف اعتبارهإ 
 تكليف األمي العام قرر ي

يف لالحتاد وأن يقدم لبيئة السارية يف البلد املضن يكفل تطبيق االحتاد الدويل لالتصاالت معايري السالمة والصحة واأ أ ( 
 ؛2000تقريراً عن هذه املسألة إىل اجمللس يف عام 

ه سابقاً،  ن يواصل دراسة مسألة تغطية خماطر اإلصابة أبمراض يتعرض هلا املوظفون السابقون لالحتاد بسبب عملهم فيأ ب(
 م األمر. اراً هبذا الشأن إذا لز خذ قر كي يت   2000وأن يقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته لعام 

 . C99/132و   C99/117الوثيقتان   : املراجع 

 

 (C14) 1369القرار 

حمعينيحموظفيحالحمنطبقحعلىحالحيحالحالتحالنظامحاألساسيحللموظفديتع
 إن اجمللس، 

 نظراً إىل
 من النظام األساسي للموظفي،  1.12أحكام املادة من اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت و  63أحكام الرقم 

 وقد نظر
 (GEM) ها نسي وتعميملمساواة بي اجللاالحتاد  ة  اسسيلتنفيذ    2014تقرير األمي العام بشأن خطة العمل اليت وحضعت عام  يف  

 ، 2013اليت وافق عليها اجمللس يف دورته لعام 
 يقـرر

 .هذا القرار ملحقاملوافقة على تعديالت النظام األساسي للموظفي املنطبق على املوظفي املعيني والواردة يف 
 1 اللحقات:

 
 
 

  

http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c99/docs/outd/res/117.html
http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c99/docs/outd/docs4/132.html
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 امللحق

حالنظامحاألساسيحللموظفيححتعديالت
حمعينيحموظفيحالحمنطبقحعلىحالحالح

حوالرتقيات  التعييناتجلنة  9.4املادة 

)وإىل مدير املكتب املعين، حسب مقتضى   املشورة إليه  ءالعام جلنة للتعيينات والرتقيات تكون مهمتها إسدايحنشئ األمي   أ ( 
 احلال( يف مجيع احلاالت اليت يعلن فيها عن وظيفة شاغرة.

اخلدمات   فئيت  نسبة للوظائف يفانة العامة ولكل مكتب من مكاتب االحتاد ابل ت ممثالً لألميينات والرتقيا تضم جلنة التع ب(
(، وممثلي اثني للموظفي أو مناوبيهما خيتارمها األمي العام من قائمة 5-إىل فين  1- ( والفنية )من فين 7إىل الرتبة   1 العامة )من الرتبة

العام، لدى  أبمساء يقرتحها جملس املوظفي  النساء . وُياول األمي  اختيار األعضاء واملناوبي أن يضمن إىل أبعد حد ممكن متثيل 
، حبكم منصبه إدارة املوارد البشرية أو من يعيَّ ممثالً له،  دائرة والرجال يف تشكيل اللجنة لكل فئة من الوظائف. ويشارك أيضاً رئيس

 مانة العامة وكل مكتب من مكاتب االحتاد:يكون أميناً للجنة. وميثل األيف مجيع اجتماعات اللجنة بصفة استشارية و 

األعلى، ابلنسبة للوظائف من  أو املستوى    5-الرتبة  فين أو املمثلون الذين خيتاروهنم من مستوى    *األمي العام واملديرون ‘1’
 وما فوقها؛ 5-رتبة فين

ملعين على التوايل، ابلنسبة للوظائف من  ا  األمي العام ومدير املكتبأو املستوى األعلى خيتاره    5-فين  مسؤول من رتبة   ’2‘
 ؛ 4-إىل فين 1-رتبة فين

أو املستوى األعلى خيتاره األمي العام ومدير املكتب املعين على التوايل، ابلنسبة لوظائف اخلدمات    5-مسؤول من رتبة فين ’3‘
 . 7إىل الرتبة  1العامة من الرتبة 

اجتماع للجنة التعيينات والرتقيات من رتبة معادلة على األقل لرتبة    يف  ي،ابستثناء ممثلي املوظف  ركي،املشايكون مجيع   ج(
 شغلها.  ينظر يف الوظيفة اليت

 أقدمهم يف الرتبة.  ،يرأس اجتماعات اللجنة أعلى املمثلي األصليي رتبة، ويف حالة التساوي يف الرتب د (

ينص  والهتا سرية من حيث املبدأ. وميكن، مع ذلك، أنت نظامها الداخلي، وتكون مداتضع جلنة التعيينات والرتقيا ه (
 ملرشحي على بعض املعلومات.النظام الداخلي على إمكانية إطالع ا

  اً إىل دورة اجمللس العادية التالية كلما عزم على اختاذ قرار تعيي أو ترقية يتعارض مع رأي جلنةم األمي العام تقرير ديق و (
 القرار النهائي ملوافقة اجمللس. ويطبق القرار النهائي أبثر رجعي يف حالة الرتقيات. التعيينات والرتقيات. وخيضع

 . C14/104و   C14/99الوثيقتان   : راجع امل 

 

__________________ 
 ب. ُيضر انئب األمي العام بصفة مراق *

http://www.itu.int/md/S14-CL-C-0099/en
http://www.itu.int/md/S14-CL-C-0104/en
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 (C18) 1392قرار لا

حفيحالطبقحعلىحالسؤوليحالنتخبيحساسيحللموظحالنظامحاأل

 إن اجمللس، 

 االعتبارإذ أيخذ بعي 

 من النظام األساسي للموظفي املطبق على املسؤولي املنتخبي؛  1.11من اتفاقية االحتاد واملادة  63الرقم  ( أ 

للموظفي  عة التعويضات اجلديدة  والذي يقر عناصر جممو   2016م  الذي اعتمده اجمللس يف دورته لعا    593املقرر   ب( 
  70/244 الفئتي الفنية والعليا اليت اقرتحتها جلنة اخلدمة املدنية الدولية واعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها  يف 

 ؛ 2015 ديسمرب  23 املؤرخ 

نفس  املسؤولي املنتخبي يفات اجلديدة تحطبق على  لتعويضأن عناصر جمموعة ا   للمجلس الذي ينص على  1388القرار   ج(
 ي،تواريخ اإلنفاذ ويكلف األمي العام أبن ينقح تبعاً لذلك النظام األساسي والنظام اإلداري للموظفي املطبقين على املسؤولي املنتخب 

 وقد نظر

 العام، املقدمة من األمي  C18/68 الوثيقةيف 

 يقرر

النحو املبي يف النظام األساسي للموظفي املطبق على املسؤولي املنتخبي على  التعديالت املقرتح إدخاهلا على  امللحق   اعتماد 
 القرار.  هبذا

 . C18/121و   C18/116الوثيقتان   : املراجع 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0068/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0068/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0116/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0121/en
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CHAPTER II  SALARIES  AND  ALLOWANCES 

Regulation II.1 Salaries and allowances 

a)1. The salaries of elected officials shall be set in accordance with the 

provisions of Resolution 46 adopted by the Plenipotentiary Conference (Kyoto, 

1994). A staff assessment shall be applied to the gross salaries at the rates 

specified in paragraph c) of the present Regulation, as approved by the Council 

in its Resolution 998.Annex III to Staff Regulations. The amount remaining after 

deduction of this assessment shall be the net salary. 

b) Except where otherwise provided in these Regulations and Rules, 

"salary" shall mean the net salary arrived at under paragraph a). 

c) i) The dependency rates of staff assessment shall apply when: 

– the elected official’s spouse is recognized as a dependant 

under Regulation II.4; or 

– a child is recognized as a dependent child under Regulation 

II.4. 

ii) Where both husband and wife are staff members of the Union, the 

United Nations or a specialized agency, whose salaries are subject to the staff 

assessment rates specified in Annex III to these Regulations, assessment shall 

apply to each at the single rate. If they have a dependent child or children, the 

dependency rate shall apply to the spouse having the higher salary level and 

the single rate to the other spouse.\ 

حالرتباتحوالبدالتححالفصلحالثاين
حالرتباتحوالبدالتحح1.2الادةح

( الذي 1994)كيوتو،    46بي طبقاً ألحكام القرار  حتدَّد مرتبات املسؤولي املنتخ 1
وتحطبق اقتطاعات إلزامية من املرتبات اإلمجالية للموظفي    اعتمده مؤمتر املندوبي املفوضي.

املتبقي بعد   3ابملعدالت احملددة يف امللحق   املبلغ  ابلنظام األساسي للموظفي. ويكون 
 قتطاع هو املرتب الصايف.خصم هذا اال

 
 
 

هذه املادة لتنفيذ جدول  لتعحد  
 اجلديد  املرتبات املوحد

d)2. The assessment shall be calculated according to the rates set out in 

Annex III to these Regulations. 

سب  ح2  ح.هبذا النظام األساسي   3 وفقاً للمعدالت املبينة يف امللحق   االقتطاعات اإللزامية حتح
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Regulation II.3 Education grant 

A. Definitions 

1. For the purposes of this Regulation: 

a) "Child" shall be a child for whom the elected official has the 

responsibility in accordance with Regulation II.4. "Disabled child" 

shall be a child who is unable, by reasons of physical or mental 

disability, to attend a normal educational institution and therefore 

requires special teaching or training to prepare him for full 

integration into society or, while attending a normal educational 

institution, requires special teaching or training to assist him in 

overcoming the disability. 

b) "Home country" shall be the country of home leave of the elected 

official. If both parents are eligible staff members, "home country" 

shall be the country of home leave of either parent. 

c) "Duty station" shall be the area within a radius of 25 km of Union 

headquarters, including any area situated beyond the frontier of the 

country in which Union headquarters is located. 

d) "Cost of attendance" shall include the cost of enrolment, prescribed 

textbooks, courses, examinations and diplomas and boarding fees, 

when applicable, but not school uniforms or optional charges. 

Where local conditions justify such provision, the cost of attendance 

may include the cost of midday meals, if these are provided by the 

school, and the cost of daily group transportation. 

 Local transport costs for disabled children may be refunded up to 

double the cost of normal daily group transportation. 

  منحةحالتعليمحح3.2الادةح
 
 

"التعاريف"   السابقة  األوىل  الفقرة  نحقلت 
من النظام األساسي للموظفي إىل النظام  
تتعلق   ألسباب  للموظفي  اإلداري 
اتساق   وكذلك  واألسلوب،  ابإلجياز 
اإلداري   والنظام  األساسي  النظام 

 .للموظفي 
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21. The Secretary-General shall establish terms and conditions under which: 

a)  an education grant shall be available to an elected official of other 

than Swiss nationality whose child is in full-time attendance at a school, 

university, or similar educational institution of a type which will, in the opinion 

of the Secretary-General, facilitate the dependent child’s resettlement in the 

elected official’s home country. Travel costs of the child may also be paid for 

an outward and return journey once in each scholastic year between the 

educational institution and the duty station, such travel shall be by a route 

approved by the Secretary-General, but not in an amount exceeding the cost 

of such a journey between the home country and the duty station; 

b) an education grant shall also be available to an elected official serving in 

a country whose language is different from his own and who is obliged to pay 

tuition for the teaching of the mother tongue to a dependent child attending a local 

school, in which the instruction is given in a language other than his own; 

2.c) The Secretary-General shall also establish terms and conditions 

under which an special education grant, non-cumulative with the grant 

payable under paragraph 1 above,  shall be made available to an elected official 

whether expatriate or not, provided he/she has an appointment for one year 

or longer or has completed one year of continuous service, for a disabled child 

whose child is unable, for reasons of physical or mental disability, to attend a 

normal educational institution and therefore requires special teaching or 

training to prepare him or her for full integration into society or, while 

attending a normal educational institution, requires special teaching or 

training to assist him or her in overcoming the disability. 

3. Travel costs of a child of an elected official in receipt of assistance for 

boarding-related expenses may also be paid, once in every school year, for an 

outward and return journey between the child’s educational institution and 

the elected official’s duty station. Such travel shall be by a route approved by 

the Secretary-General. 

اليت تحدفع مبقتضاها منحة تعليم للم 1 والشروط  العام األحكام  سؤول  يضع األمي 
السويسرية   للدراسة  املنتخب الذي ُيمل جنسية غري اجلنسية  ابنه متفرغاً  والذي يكون 

األمي العام أهنا تسهل عودة    مدرسة أو جامعة أو مؤسسة تعليمية مماثلة من نوع يرى يف
 ؛ واإلقامة فيه سؤول املنتخبإىل البلد املعرتف به كوطن للماملعال االبن 

نح مبقتضاها منحة تعليم خاصة،  2 يضع األمي العام أيضاً األحكام والشروط اليت متح
 سواء كان   ملسؤول منتخبأعاله،    1دفوعة مبوجب الفقرة  غري قابلة للتجميع مع املنحة امل

أم ال، شريطة أن يكون تعيينه ملدة سنة أو أكثر أو يكون قد أكمل سنة من اخلدمة    مغرتابً 
مؤسسة تعليمية  املستمرة، وذلك البن ال يستطيع بسبب عجز بدين أو عقلي أن ينتظم يف

أو تدريباً خاص اجملتمع اندماجاً   اً إلعداده لالندماج يفعادية ويتطلب، ابلتايل، تعليماً 
ليمية عادية ولكنه ُيتاج ابإلضافة إىل ذلك إىل  و يكون منتظماً يف مؤسسة تعكامالً، أ

 ؛تعليم أو تدريب خاص يساعده يف التغلب على هذا العجز
ُيصل على املساعدة لتغطية   مسؤول منتخبجيوز أيضاً دفع تكاليف السفر البن  3

املتع سالنفقات  واحدة يف كل  لرحلة  داخلية،  ذهاابً لقة ابإلقامة يف مدرسة  دراسية،  نة 
التعليمية   املؤسسة  بي  عمل  وإايابً،  املنتخبومركز  طبقاً  املسؤول  السفر  هذا  . ويكون 

 لطريق السفر الذي يوافق عليه األمي العام.

 أجل:  عحدلت الفقرة الثانية السابقة من
جتسيد مقرر اجلمعية العامة لألمم  1

املساعدة  من  ُيد   الذي  املتحدة 
بتغطية  املتصلة   املتعلقة  النفقات 

للموظفي  داخلية  ابإلقامة يف مدرسة 
امل  العمل  مراكز  يف  يدانية العاملي 

داخلية  مبدرسة  أبناؤهم  يلتحق  الذين 
املرونة  وإاتحة  العمل،  مركز  خارج 

 متحنح لألمي العام لوضع الشروط اليت
مبوجبها يف حاالت استثنائية املساعدة 
مدرسة  يف  اإلقامة  تكاليف  لتغطية 

 املقر؛ مراكز العمل يف   خلية ملوظف يف دا
التعليم اخلاصة اليت   2 توضيح منحة 

 تحدفع لطفل معوق؛ 
إبراز أن رسوم دراسة اللغة األصلية   3

تؤخذ  اليت  املقبولة  النفقات  يف  تحدرج 
االعتبار   منحة  بعي  دفع  ألغراض 

تفصيلها   زايدة  ميكن  وابلتايل  التعليم، 
 النظام اإلداري للموظفي.  يف
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Regulation II.4 Dependency allowances 

1. Definition of dependency 

 For the purposes of these Staff Regulations and Staff Rules: 

a) A "dependant spouse" shall be a spouse whose occupational 

earnings, if any, do not exceed the lowest entry level of the United Nations 

General Service gross salary scales in force on 1 January of the year concerned 

for the duty station in the country of the spouse’s place of work, provided that, 

in the case of staff in the Professional category or above, the amount shall not 

at any duty station be less than the equivalent of the lowest entry level at the 

base of the salary system (G-2, step 1, for New York). 

1. Elected officials shall be entitled to receive non-pensionable 

dependency allowances for a dependent spouse, for a dependent child, for a 

disabled child and for a secondary dependant.  

2. a) The elected official shall receive a spouse allowance for his/her 

dependent spouse. However, Wwhen husband and wife have been 

legally separated, the Secretary-General shall decide, in each case, 

whether the allowance shall be paid. 

b) The elected official shall receive a child allowance for each dependent 

child, except that the allowance shall not be paid in respect of the first 

dependent child if the elected official receives a single parent allowance. 

c) The elected official in the professional or higher category who is a 

single parent shall receive, in lieu of the dependent child allowance, 

a single parent allowance in respect of the first dependent child. 

d) The elected official shall receive a special child allowance for each disabled 

child. However, if the elected official is entitled to the single parent 

allowance in respect of a disabled child, the allowance shall be the same 

as the child allowance referred to in paragraph 1.b) above. 

e) Where there is no dependent spouse, the elected official shall 

receive a single secondary dependent allowance for either a 

dependent parent, a dependent brother or a dependent sister. 

حبدالتحاإلعالةحح4.2الادةح
املنتخبي ُيق   1 عل   للمسؤولي  إعال احلصول  بدل  املعاش  ة  ى  الستقطاعات  خيضع  ال 

 عن الزوج املعال وعن الولد املعال وعن الولد املعوق وعن املعال من الدرجة الثانية.   التقاعدي 
زوجته   أ (  2 أو  املعال  زوجه  عن  زوج  إعالة  بدل  على  املنتخب  املسؤول  ُيصل 

ام، األمي العانً، يقرر  املعالة. ومع ذلك، عندما يكون الزوجان منفصلي قانو 
 الدفع. كل حالة، ما إذا كان بدل إعالة الزوج مستحق يف

أن   على بدل إعالة الولد عن كل ولد معال، إال   املسؤول املنتخب ُيصل   ب(  
  املسؤول املنتخب البدل لن يحدفع فيما يتعلق ابلولد املعال األول إذا كان  

 يتلقى بدل الوالد الوحيد. 
يكون والداً وحيداً، على بدل الوالد الوحيد    ذيال  املسؤول املنتخب ُيصل  ج( 

 عن ولد معال أول عوضاً عن بدل ولد معال.
على بدل خاص عن كل ولد معوق. ومع ذلك،   املسؤول املنتخب ُيصل   د ( 

بولد معوق،    بدل الوالد الوحيد فيما يتعلق  للمسؤول املنتخب إذا كان ُيق  
 ب( أعاله.1.الفقرة  إليه يفيكون البدل هو نفس بدل إعالة الولد املشار 

ُيصل   ه (   معال،  زوج  وجود  عدم  حال  املنتخب يف  بدل   املسؤول  على 
األعزب عن معال من الدرجة الثانية إما عن والد معال أو أخ معال أو  

 معالة.  أخت 
 
 
 
 
 
 
 
 

بدل  عحد ل مفهوم  إدخال  أجل  من  ت 
إدخال جدول   ومراعاة  الوحيد،  الوالد 

 د؛ املرتبات املوحد اجلدي
نحقلت الفقرة األوىل السابقة "التعاريف" 
إىل   للموظفي  األساسي  النظام  من 
ألسباب  للموظفي  اإلداري  النظام 
عن  فضالً  والصياغة،  ابإلجياز  تتعلق 
والنظام  األساسي  النظام  اتساق 

 ؛ لموظفياإلداري ل
د( 2.أ( إىل  2.أحدخلت الفقرات اجلديدة  

من أجل توضيح إطار بدالت اإلعالة 
 بينها؛ حيث التسمية والتوافق فيما من

الفقرة   عن  ابلفقرة 1.يحستعاض  د( 
الفقرة  2.اجلديدة   عن  ويحستعاض  ه( 
 و(.2.ه( ابلفقرة اجلديدة  1.السابقة 
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f) With a view to avoiding duplication of benefits and in order to 

achieve equality of benefits between elected officials, the amount 

of any dependency allowance received by the elected official or by 

his/her spouse for a dependent child in the form of a grant from any 

source external to the Union, shall be deducted from an allowance 

paid to the elected official by the Union in respect of this dependent 

child. 

b) A "dependant child" shall be: 

i) an elected official’s natural or legally adopted child, or 

ii) an elected official’s stepchild, if residing with the elected official, 

under the age of 18 years or, if the child is in full-time attendance at a school 

or university (or similar educational institution), under the age of 21 years, for 

whom the elected official provides main and continuing support. The 

Secretary-General shall establish special conditions under which other 

children, who fulfil the age, school attendance and support requirements 

indicated above, may be regarded as dependent children of an elected official. 

If a child over the age of 18 years is physically or mentally incapacitated for 

substantial gainful employment, either permanently or for a period expected 

to be of long duration, the requirements as to school attendance and age shall 

be waived. 

،  املسؤولي املنتخبيبغية جتنب ازدواجية املزااي وحتقيق املساواة يف املزااي بي   و ( 
عليه  إن  ف ُيصل  إعالة  بدل  أي  املنتخب مبلغ  زوجه/زوجته  أو  املسؤول 

صم من بدل يدفعه االحتاد   يف شكل منحة من أي مصدر خارج االحتاد، خيح
 عال.امل  ذا الولدفيما يتعلق هب مسؤول املنتخبلل

 An elected official claiming a child as dependant must certify that he 

has assumed responsibility for the main and continuing support of that child. 

Documentary evidence satisfactory to the Secretary-General, must always be 

produced in support of the claim in the following cases: 

i) if divorce or legal separation has occurred and the natural or legally 

adopted child is not residing with the elected official; 

النظام اإلداري للموظفي   3 العام يف  شروط استحقاق بدالت اإلعالة  ُيدد األمي 
 .ومبالغها على أساس توصيات ومقررات جلنة اخلدمة املدنية الدولية
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ii) where legal adoption is not possible and the child is residing with the 

elected official who has responsibility for him as a member of the family; 

iii) if the child is married. 

c) A "secondary dependant" shall be the father, mother, brother or 

sister of whose financial support the elected official provides one half or more, 

and in any case at least twice the amount of the dependency allowance, 

provided that the brother or sister fulfils the same age and school attendance 

requirements established for a dependent child. If the brother or sister is 

physically or mentally incapacitated for substantial gainful employment, either 

permanently or for a period expected to be of long duration, the requirements 

as to school attendance and age shall be waived. 

d) A dependency allowance shall be paid in respect of not more than 

one dependant parent, brother or sister; such payment shall not be made 

where dependency benefit is being paid for a spouse. 

e) With a view to avoiding duplication of benefits and in order to 

achieve equality between elected officials who receive dependency benefits 

under applicable laws in the form of governmental grants and elected officials 

who do not receive such dependency benefits, the Secretary-General shall 

prescribe conditions under which the dependency allowance for a child 

specified in Section 3 below, shall be payable only to the extent that the 

dependency benefits enjoyed by the elected official or his spouse under 

applicable laws amount to less than such a dependency allowance. 

3.  On the basis of recommendations and decisions of the ICSC, the 

Secretary-General shall determine, in the Staff Rules, the conditions and 

amounts of the dependency allowances. 
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CHAPTER X APPEALS 

 

Regulation X.1 Appeal Board 

 Elected officials may be called uponshall be required to participate 

in the administrative machinery body provided for under Regulation 11.1 and 

Rule 11.1.1 3 of the Staff Regulations and Staff Rules applicable to appointed 

staff members. 

Regulation X.2 Administrative Tribunals 

 Any elected official shall be entitled to appeal to the Administrative 

Tribunal of the International Labour Organization as provided in the Statute of 

the Tribunal, and or to the United Nations Administrative Appeals Tribunal 

with regard to appeals concerning the United Nations Joint Staff Pension Fund. 

حالطعونح10الفصلح
ح

حجملسحالطعونح1.10ةحالاد
عليها  املنصوص  اإلدارية  اهليئة  يف  املشاركة  إىل  املنتخبون  املسؤولون  يحدعى  أن  ميكن 

واملادة    1.11 املادة يف للموظفي  األساسي  النظام  اإلداري   3.1.11من  النظام  من 
 ظفي املعيني. املطبقي على املو للموظفي 

 
حاحملاكمحاإلداريةح2.10ةحالاد

  ينص  ملا  وفقاً ُيق ألي  مسؤول منتخب الطعن أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية  
  املتحدة   لألمم  التابعة  االستئناف  حمكمة  أمام  أو  ،للمحكمة  األساسي  النظام  عليه
 . املتحدة لألمم ديةعا قالت للمعاشات املشرتك ابلصندوق املتصلة لطعوناب يتعلق فيما

 
 
 
 
 
 
 

التغيري  أحدخلت   إلبراز  التعديالت  هذه 
التابعة   النزاعات  تسوية  آلية  على  الطارئ 
 لألمم املتحدة، وإلجراء تعديالت صياغية. 

Regulation X.3 Appeals to the Administrative Tribunals by elected officials 

 In the case of appeals which may be made to the Administrative 

Tribunals by the Secretary-General, or by an elected official, the following 

procedure must be followed: 

a) No appeal to the Tribunals may be made by the Secretary-General 

until the matter has been considered by the Council of the Union. 

b) No appeal to the Tribunals may be made by other elected officials, 

alleging non-observance of the terms of appointment or of the 

provisions of the Staff Regulations or Staff Rules for elected officials 

until a final decision has been taken by the Secretary-General. 

حيحطعوانًحأمامحاحملاكمحاإلداريةتقدميحالسؤوليحالنتخبحح3.10ةحالاد
يف حالة الطعون اليت ميكن أن يقدمها األمي العام أو أحد املسؤولي املنتخبي أمام احملاكم  

 اإلدارية، جيب اتباع اإلجراء التايل: 
 مل ينظر جملس االحتاد يف األمر.  احملاكم ما ال يقدم األمي العام أي  طعن أمام ( أ 

ال يقدم املسؤولون املنتخبون اآلخرون أي طعن أمام احملاكم، بدعوى عدم االلتزام  ب(
بشروط تعيينهم أو أبحكام النظام األساسي أو النظام اإلداري للمسؤولي املنتخبي،  

 ما مل يتخذ األمي العام قراراً هنائياً هبذا الشأن. 
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حسؤوليحالنتخبيحنحعلىحالاقالنظامحاألساسيحوالنظامحاإلداريحللموظفيحالطب ح

حاللحقاتح

 3امللحق 
حمنحمرتباتحالوظفيححمعدالتحاالقتطاعاتحاإللزامية

 
   الشرُية 

 النسبة املئوية الضريبية حجم الشرُية إىل من

- 50 000 50 000 17 

00050  100 000 50 000 24 

100 000 00150 0 50 000 30 

 34 - ما فوق  000 150

 

 

 
(Effective: 1 March 1995) 

Assessment  (per cent) 

Total assessable payments per 
year 

(in US dollars) 

Staff assessment rates for 
purposes of pensionable 

remuneration 
and pensions 

First  15,000 

Next  10,000 

  10,000 

  20,000 

  20,000 

  20,000 

  30,000 

Remaining assessable 
payments 

 4 

20 

25 

29 

32 

35 

37 

39 
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Total assessable payments 
per year 

Staff assessment rates used in conjunction with gross 
base 

salaries and the gross amounts of separation payments 
(per cent) 

(in US dollars) Elected official with an 
eligible dependent spouse 

or 
dependent child 

Elected official with 
neither an eligible 

dependent spouse nor 
dependent child 

First  15,000 
Next   5,000 

   5,000 
   5,000 
   5,000 
  10,000 
  10,000 
  10,000 
  10,000 
  15,000 
  20,000 

Remaining assessable 
payments 

  9.0 
21.0 
25.0 
29.0 
32.0 
35.0 
37.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 

43.0 

12.4 
26.9 
30.3 
34.6 
36.9 
40.5 
42.7 
44.5 
45.4 
46.0 
50.0 

52.5 

 

 

 4امللحق 
حابلعملةحاحملليةحمنحةحالتعليمجدولحاستحقاقاتح

حالسلمحالتنازيلحالعامحللتعويضح
 ( 2018 1995 يناير 1اعتباراً من السنة الدراسية اجلارية يف دأ العمل به بي)

 

 رد النفقات معدل  ابلدوالر األمريكي  لوببلغ املطامل
 ئوية(املنسبة ابل)

0-600 11 86 
601 11-400 17 81 
401 17-002 23 76 
201 23-000 29 71 
001 29-800 34 66 
801 34-600 40 61 

< 40 601 0 
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Currency 
Maximum 
allowable 

educational 
expenses* 

 
Maximum 
education 

grant 

 
Flat rate for 

boarding 

Austrian schilling 152,100 114,075 33,800 

Belgian franc 423,000 317,250 94,000 

Danish krone 77,400 58,050 17,200 

Deutsche mark 29,035 21,775 6,454 

Finnish markka 54,000 40,500 12,000 

French franc 61,200 45,900 13,600 

Irish pound 6,561 4,921 1,458 

Italian lira 19,800,000 14,850,000 4,400,000 

Japanese yen 2,115,000 1,586,250 470,000 

Luxembourg franc 423,000 317,250 94,000 

Netherlands guilder 27,000 20,250 6,000 

Norwegian krone 63,900 47,925 14,200 

Spanish peseta 1,572,710 1,179,530 349,556 

Swedish krona 83,250 62,438 18,500 

Swiss franc 20,097 15,070 4,466 

United Kingdom pound sterling 11,250 8,438 2,500 

United States dollar 16,900 12,675 3,770 

United States dollar 
(maxima applicable to expenses 
incurred in all other currencies not 
listed above1)) 

 
 
 

13,000 

 
 
 

9,750 

 
 
 

2,900 

* The amounts indicated under maximum allowable educational expenses shall also constitute the “maximum 
special education grant” under Regulation II.3, part H (Special education grant for disabled children). 

1 Maxima applicable to the 14 Communauté financière africaine franc countries. 
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 (C21) 1406 القرار

 النتخبيحيفحاالتادحالسؤوليحشروطحخدمة

 ، تويل لالتصاالاالحتاد الد  جملسإن 

 إذ أيخذ بعي االعتبار

 ( الذي اعتمده مؤمتر املندوبي املفوضي،1994 )كيوتو، 46 القرار

 وقد نظر

العام بشأن التدابري املتخذة داخل النظام املوحد لألمم املتحدة نتيجة للقرارات اليت اختذهتا اجلمعية العامة لألمم  يف تقرير األمي  
 (، 2020 ديسمرب 31املؤرخ  75/245A خيص شروط اخلدمة )القرار والسبعي فيما سةاملتحدة يف دورهتا اخلام

 يقـرر

من   اعتباراً  التالية  املرتبات  على  من   2021 يناير 1املوافقة  اعتباراً  التقاعدي  املعاش  حساب  يف  الداخلة  التالية  األجور  وعلى 
 للمسؤولي املنتخبي يف االحتاد:  2021 فرباير 1

 يحسنوايًحدوالرحأمريك 

حالرتبحاإلمجايل 
 (ح2021ينايرحح1)

حالرتبحالصايف
ح(ح2021ينايرحح1)

حاألجرحالداخلح
 يفححسابحالعاشحالتقاعديح

ح(ح2021فربايرحح1)
 098 395 518 179 512 248 األمي العام 

 انئب األمي العام  
 439 366 782 164 185 226 املكاتب ومديرو

 . DM-21/1017و   C21/88و   C21/23الواثئق   : املراجع 

 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 
  

https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0023/en
https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0088/en
https://www.itu.int/md/S21-DM-CIR-01017/en
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 (C07) 548 املقرر

حالنتخبيحإعانةحخاصةحللسكنحالسؤوليشروطحخدمةح
 إن اجمللس، 

 إذ يضع يف اعتباره
الضواغط اليت يفرضها سوق السكن يف مقر االحتاد وكذلك الضواغط النامجة ابلنسبة للمسؤولي املنتخبي عن قواعد معايري العمل  

املطبقة يف النظام املوحد على حتديد مساكن الرؤساء التنفيذيي ملنظمات النظام املوحد    (MORSS)ماكن اإلقامة  األمنية الدنيا أل
 املتحدة، لألمم

 نظر يفوقد 
 ،2007يف دورته لعام  C07/54املقرتح املقدم يف الوثيقة 

 يقرر
عام ومديري املكاتب تدفع سنوايً وفقاً للشروط املوافقة على استحداث إعانة خاصة إلسكان األمي العام وانئب األمي ال −

 ؛C07/54 املنصوص عليها يف الوثيقة
من هذا املبلغ    50%فرنك سويسري لألمي العام و  400 71ذكورة مببلغ  حتديد املبلغ السنوي إلعانة السكن اخلاصة امل −

العام ومديري املكاتب الذين يشغلون منصبهم يف املقرر، وطوال مدة والية    تماد هذااتريخ اع لكل من انئب األمي 
 منهم؛ كل

 .C07/54عليها يف الوثيقة  وز إعادة النظر يف املبلغ السنوي إلعانة السكن اخلاصة وفقاً للشروط املنصوصأنه جي −

 . C07/105و   C07/98الوثيقتان   : املراجع 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.itu.int/md/S07-CL-C-0098/en
http://www.itu.int/md/S07-CL-C-0105/en
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 (C16) 593 املقرر

حالتعديالتحالدخلةحعلىحالنظامحاألساسيحللموظفيح
حالطبقحعلىحالوظفيحالعي نيح

 إن اجمللس، 
 االعتبار بعيإذ أيخذ 

 معيَّني،موظفي المطبق على الوظفي المن النظام األساسي للم 12.1مادة حاد الدويل لالتصاالت والمن اتفاقية االت 63الرقم 
 وقد نظر يف

مجموعة التعويضات يتعلق ب متحدة فيماجمعية العامة لألمم الالذي اعتمدته ال  2015ديسمرب    23مؤرخ  ال  70/244القرار   1
 مدنية الدولية؛ خدمة الجنة الما اقرتحته لموظفي الفئتي الفنية والعليا وفقاً لجديدة لال
 ،2016 مجلس يف دورته لعام إىل ال C16/64التقرير الذي قدمه األمي العام يف الوثيقة  2

 يقرر
 موظفي الفئتي الفنية والعليا؛جديدة لجموعة التعويضات الموافقة على تنفيذ مال 1
ملحق هذا   معيَّني والوارد يفموظفي المطبق على العلى النظام األساسي للموظفي اللة  مدخموافقة على التعديالت الال 2
 مقرر؛هبذا ال  ألفملحق محددة يف المقرر، مع مواعيد التنفيذ الال
مجلس إىل ال  C16/64 مقدم يف الوثيقةابلتقرير ال  5 ملحقمقرتحة يف الاإلذن لألمي العام بتطبيق التدابري االنتقالية ال  3

أعاله وكانوا يتلقون االستحقاقات    يقررمن    2 مشار إليها يف الفقرةخدمة قبل مواعيد التنفيذ الانوا يف الموظفي الذين كعلى ال 
 مواعيد وحىت حلوهلا، معنية قبل هذه المزااي الوال

 يكلف األمي العام 
 مجلس على أساس منتظم.م تقرير إىل ال مقرر وتقديبتنفيذ هذا ال

 1 :اتاللحق

 ألف ملحق ال
حالنظامحاألساسيحللموظفيح

 .C16/64 لوثيقةاب  6 ملحقاألساسي للموظفي يف ال للنظام مقرتحة التعديالت ال  ترد
 . 381/6C1و   122/6C1يقتان  الوث  : املراجع 

 

http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0064/en
http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0064/en
http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0064/en
http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0122/en
http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0138/en
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 (C16) 597 املقرر

حتعديالتحالنظامحاألساسيحللموظفيحالنطبقحعلىحالوظفيحالعينيح
 إن اجمللس، 

 إذ أيخذ بعي االعتبار
 معيني،موظفي المنطبق على المن النظام األساسي للموظفي ال 1.12 مادةحاد الدويل لالتصاالت والمن اتفاقية االت 63 الرقم

 وقد نظر يف
 ،1602مجلس يف دورته لعام إىل ال C16/60مقدم من األمي العام يف الوثيقة التقرير ال 

 يقرر
 مقرر. ملحق هبذا المعيني والواردة يف الموظفي المنطبق على الموافقة على تعديالت النظام األساسي للموظفي الال

 

 597 مقررلابملحق ال 

حالنظامحاألساسيحللموظفيحالنطبقحعلىحالوظفيحالعينيح
حعشر:حالطعونححاحلاديحالفصل

حالطعونحح1.11حالادة
يئة إدارية مبشاركة املوظفي لتزويده ابملشورة يف حالة تقدمي أي طعن من املوظفي على أي قرار إداري العام هاألمي  ينشئ   1

لالعرتاض  بدعوى عدم االلتزام بشروط تعيينهم، مبا يف ذلك مجيع املواد ذات الصلة ابلنظام األساسي والنظام اإلداري للموظفي، أو
 على جزاءات أتديبية.

ك يف النظام األساسي أو النظام اإلداري للموظفي، جيب طبقاً ألهداف هذا الفصل، أن يفهم  خالف ذلمل يرد  ما   2
 مصطلح "موظف" على أنه يشري إىل املوظفي العاملي والسابقي على السواء.

حاإلداريةححاحملاكمح2.11حالادة
العمل   اإلدارية ملنظمة  أمام احملكمة  الطعن  للموظف  ينص عليه    الدولية، وفقاً ُيق  الملا  أوالنظام األساسي هلذه  أمام   محكمة، 

 املتحدة.  حكمة االستئناف التابعة لألمم املتحدة إذا كانت الطعون تتعلق ابلصندوق املشرتك للمعاشات التعاقدية لألممم
 . 421/6C1و   122/6C1الوثيقتان   : املراجع 

 

 

http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0060/en
http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0122/en
http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0142/en
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حإدارةحالواردحالبشريةحح2.2

 ( C01 التعديل األخري، C-1996) 1106القرار 

حالعينحإبدارةحالواردحالبشريةححتنفيذحتوصياتحالفريقحاالستشاريحالثالثي
 إن اجمللس، 

 ر يذك ِّ إذ 
االحتاد  ( والذي يعرتف بضرورة تكييف أنظمة اإلدارة يف1994املفوضي )كيوتو،    الذي اعتمده مؤمتر املندوبي  1ابلقرار   أ ( 

 الدويل لالتصاالت وبوجه خاص، أنظمة إدارة املوارد البشرية؛ 
يف    1095بقراره   ب( اعتمده  يفالذي  يقضي    1996عام    دورته  اال  إبنشاءوالذي  إبدارة  الفريق  املعين  الثالثي  ستشاري 

 البشرية،  املوارد
دورهتا   يفلألمم املتحدة( الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة    املوحد )النظام    216/51القرار    يف احلسبانأيخذ  ذ  وإ 

 ، من القسم جيم منه 7 الفقرة ة وخاص 1996عام يف واخلمسي  احلادية
 ، C97/45ة الوارد يف الوثيقة التقرير الذي قدمه الفريق االستشاري الثالثي املعين إبدارة املوارد البشري وقد حبث 

 ما يلي:  يقرر
إجنازات حمددة بتحقيق  كافأة عدد حمدود من املوظفي اعرتافاً أبدائهم املهين املميز أو  ملاجلدارة    آتمكاف  خمططتنفيذ   أ (  1

 العام؛  خالل
الفريق لثالثي واملوصوفة يف تقرير  استناداً إىل املعايري واإلجراءات اليت اقرتحها الفريق االستشاري ا  املخططتنفيذ هذا   ب( 

 (؛C97/45ابلوثيقة   2)امللحق 
عدد املوظفي املعيني يف االحتاد جمموع  من      5  نسبةاجلدارة    احلاصلي على مكافآتعدد املوظفي    ال يتجاوز ج( 

 وفئة اخلدمات العامة؛ الفنية والفئة العليا يف كل فئة أي الفئة
 ؛ على سبيل التجربة ة عاميرة لفرت اجلدا خمطط مكافآتتنفيذ  (د  

، اليت تضيق فيها فرص املسار الوظيفيهنية  امل موعات  اجملالشخصية بغية منح املوظفي يف    اتالرتقي  خمططتنفيذ   أ (  2
 ؛ بصورة أكثر تواتراً  لرتقيةاعلى قدم املساواة مع املوظفي الذين تتوفر هلم فرص  ة عاملاملإمكانية 

تقريره   املخططتنفيذ هذا   ب(  الثالثي واملوصوفة يف  الفريق االستشاري  اقرتحها  اليت  املعايري واإلجراءات  أساس  على 
 (؛C97/45ابلوثيقة   3)امللحق 

 لوظائف؛ جمموع عدد امن  % 5قية شخصية تر  احلاصلي على عدد املوظفي  ال يتجاوز ج( 
ة  بعد فرتة معقولة من التطبيق وتعديلها إذا دعت احلاجاملعايري احملددة واملنفذة ملنح الرتقيات الشخصية    النظر يف د ( 

 ،احلالة السائدةتكييفها مع ل
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 كذلك يقرر  
أعماله إىل حي يف  ستشاري الثالثي املعين إبدارة املوارد البشرية  الفريق اال  استمرارالتحضري ملؤمتر املندوبي املفوضي املقبل،    ألغراض

القرار    بنفس الوالية  مبا يف ذلك عقد اجتماع  1998  عاميف  لمجلس  لانعقاد الدورة املقبلة   لإلجراءات    1095املذكورة يف  وتبعاً 
 نفسها،

 يكلف األمي العام 
 للشروط املنصوص عليها يف هذا القرار؛ الشخصية وفقاً رتقية الاجلدارة و  آتمكاف خمططيتنفيذ ب 1
والقيام، إذا ،  املخططيتنفيذ هذين  لزمها  ا واليت يستاملعمول هبمبدراسة تعديالت أحكام النظامي األساسي واإلداري   2

 لنظام األساسي لينظر فيها اجمللس يف دورته املقبلة؛ل ةبصياغة تعديالت مقرتحاقتضت احلاجة، 
 ؛الشخصية اترتقيالاجلدارة و  آتمكاف خمططيكل دورة من دورات اجمللس عن تنفيذ    إىلتقرير تقدمي  3
التنسي 4 االحتاد والوكإعالم اجمللس حبالة  اجلاري بي  املشرتك    يفاالت األخرى  ق  إليهالنظام  القرار    واملشار   216/51يف 
 لجمعية العامة لألمم املتحدة؛ ل

 . بقدر ما تسمح به املوارد املالية املتاحةإىل أعمال الفريق الثالثي االستمرار يف تقدمي املساعدة  5
 . C2001/130و   C2001/113و   C96/123و   C96/114الواثئق   : املراجع 

 

 (C-1997) 1107القرار 

حتصنيفحالوظائفح
 إن اجمللس، 
 ، (1992 ويل لالتصاالت )جنيف،اتفاقية االحتاد الد من 71و 70أحكام الرقمي  نظراً إىل 
العامة والفئة   اتفئة اخلدميف ، بعد التشاور مع جلنة التنسيق، إبعادة تصنيف الوظائف الدائمة  القيام  خيول األمي العام 

التصنيف، وب  5  - ف    إىل   1  -ع  الدرجات    مننية  فال إذا كانت تسوغ إعادة  التصنيف املعتمدة  ملعايري  زايدة    تكبددون  وفقاً 
حتاد للوظائف الدائمة من الفئات املذكورة أعاله )الراتب األساسي يف ميزانية اال   املدرجةمن االعتمادات    0,1النفقات تفوق   يف

 ، للموظفي( الطيبوبدالت املقر واملسامهات يف صندوق املعاشات التقاعدية ويف صندوق التأمي 
 القرار. عن اإلجراءات املتخذة عمالً هبذا أن يقدم إىل اجمللس سنوايً تقريراً  يكلف األمي العام 

 . 1046هذا القرار القرار  يلغي
 . C97/123و   C97/115الوثيقتان   : املراجع 

 

  

http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c01/docs/113.html
http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c01/docs/130.html
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 (C-1997) 1108القرار 

حالوظائفححتنظيم
 إن اجمللس، 
 (،1992اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت )جنيف  من 71و 70أحكام الرقمي  نظراً إىل 
العامة والفئة    اخلدماتيف فئة    الوظائف أو إلغائهايقوم، بعد التشاور مع جلنة التنسيق، إبنشاء    نأ  خيول األمي العام 

زايدة يف النفقات تفوق اعتمادات امليزانية للنفقات اخلاصة    تكبددون  ب،  (P.5)  5  – ف    إىل  (G.1)  1  –ع  الدرجات    مننية  فال
 ، يف ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت اليت تظهرالعامة واملكاتب و لألمانة اجمللس  أقرهاابملوظفي اليت والنفقات األخرى اخلاصة 

 القرار. عن اإلجراءات املتخذة عمالً هبذا أن يقدم إىل اجمللس سنوايً تقريراً  يكلف األمي العام 
 . C97/123و   C97/116الوثيقتان   : املراجع 

 

 (C01) 1187القرار 

حوسياساهتاححالواردحالبشريةحاجلنسيحيفحإدارةمنظورحالساواةحبيح
حوممارساهتاحيفحاالتادحالدويلحلالتصاالتح

 إن اجمللس، 
 إذ يالحظ 

 ( بشأن إدراج منظور املساواة بي اجلنسي يف أعمال االحتاد، وهو القرار الذي:1998)مينيابوليس،  70القرار  أ ( 
فيذ األنشطة الرامية إىل إدراج مبدأ املساواة   كل ميزانية لتنوارد املتوفرة، يفيكلف اجمللس أبن يكفل إدراج أموال كافية من امل -

 بي اجلنسي، 
يكلف األمي العام بتيسري عمل الشخص املسؤول عن املسائل املتعلقة ابجلنسي يف االحتاد عن طريق توفري الوسائل  -

 الالزمة لتحقيق هذا الغرض، 

 لتقدم احملرز؛  اجمللس يف كل سنة عن ااملكاتب بتقدمي تقرير إىليكلف األمي العام ومديري  -
 (؛1998للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )فاليتا،  7القرار  ب(
اليت تتعلق بفقدان توازن اجلنسي بي موظفي االحتاد وعدم وجود   C2001/37يف الوثيقة    11الفقرة ب( من التوصية   ج(

 خطة عمل ملعاجلة هذا الفقدان؛ 
  تتعلق خبطة عمل وإجراءات مقرتحة ملعاجلة التمثيل اجلغرايف ومتثيل اجلنسي، ليتا C2001/48الوثيقة  د (
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 وإذ يالحظ كذلك 

توصية فريق املهام املعين مبسائل املساواة بي اجلنسي التابع لقطاع تنمية االتصاالت اليت تقضي أبن ينشئ مكتب تنمية  أ ( 
  من فاليتا مبالطة والقرار  7ألهداف املذكورة يف القرار موظفون متفرغون لتنفيذ ا بي اجلنسي يعمل فيها  االتصاالت وحدة للمساواة

 مينيابوليس؛ من 70

للفرتة   ب( املنظومة  أحناء  يف كل  ابملرأة  للنهوض  األجل  متوسطة  االقتصادي    2002-2006اخلطة  اجمللس  سيعتمدها  اليت 
 قرتاحات وبرامج االحتاد، واالجتماعي يف يوليو، وتدخل فيها ا

 وإمياانً منه

أبن إدراج املرأة يف كل مراحل سياسات وممارسات االحتاد ميكن أن يعود ابلفائدة على االحتاد من زاوية استفادته من   أ ( 
 مورد عريض وثري ميثل نصف سكان العامل؛

رسات االحتاد، مبا فيها  ابحلسبان يف سياسات ومماأبن التوازن بي اجلنسي، مثله مثل التمثيل اجلغرايف، ينبغي أن يؤخذ   ب(
 انتخاابته، كل هيئات االحتاد ويف  تدبري املوظفي واملنشورات والتعيي والتدريب والتعليم وفرص التنقل والرتقية واختيار القيادات يف

 وإذ يضع يف اعتباره

 ،70ار بي اجلنسي وفقاً للقر  يف إمناء منظور املساواةمل تتوفر له تقارير عن التقدم احملرز  2001أن اجمللس يف دورته لعام 

 يقرر

القيادة  1 ملراكز  املالئمة  املؤهالت  على  مرشحات حاصالت  ترشيح  على  القطاعات  وأعضاء  األعضاء  الدول  تشجيع 
 والعليا؛ولالنتخاابت وأن يقرتح مثل هؤالء املرشحات ملراكز بي موظفي االحتاد وخاصة يف الفئتي الفنية 

ئمة يف إطار حدود امليزانية احلالية، لتعيي موظفي مؤهلي بدوام كامل  عام ختصيص املوارد املالأن يطلب إىل األمي ال 2
 ملسائل منظور املساواة بي اجلنسي،

 يدعو األمي العام

للتعامل فوراً وعلى سبيل االستعجال مع اختالل متثيل اجل 1 نسي بي موظفي االحتاد إىل وضع خطة عمل وإجراءات 
يف   يقدم  وخاصة  وأن  والعليا  الفنية  اجمللس  الفئتي  إىل  وفعاليتهما  تنفيذمها  عن  مبعلومات  مشفوعة  واإلجراءات،  اخلطة  هذه 

 ؛2002 عام يف

 الحتاد،ا أن يقرتح التعديالت املالئمة يف النظام األساسي للموظفي من أجل زايدة تعزيز منظور املساواة بي اجلنسي يف 2

 املكاتب يكلف األمي العام ومديري

 قطاع.  كل عن التقدم احملرز إلدماج منظور املساواة بي اجلنسي يف أعمال األمانة العامة ويف  2002بتقدمي تقرير إىل اجمللس يف عام  

 . C2001/132و   2001/123Cالوثيقتان   : املراجع 

 

http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c01/docs/123.html
http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c01/docs/132.html
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 ( 2020يف دورة اجمللس لعام ، التعديل األخري C08) 1299القـرار 

 للمواردحالبشريةاالتادحاالسرتاتيجيةحخطةح

 ، جملس االحتادإن 

 يشري إىل  إذ
االعتبار الرئيسي لالحتاد يف تعيي املوظفي   ونكين  أب  الذي يقضيمن دستور االحتاد الدويل لالتصاالت،    154الرقم   ( أ 

 ؛ ضمان أعلى معايري الكفاءة واملقدرة والنزاهة لالحتاد هو ضرورة ويف حتديد شروط اخلدمة

االستفادة ضمان  ، كأحد األهداف،  فيه  1  لحقمن امل  11اجلدول    يف  ،الذي ُيدد(،  2018)املراَجع يف ديب،    71القرار   ب(
 ،مستدامة ومستوفاة  ملع  ةقو من وجود  لموارد البشرية يعزز  لوضع وتنفيذ إطار  و للعمل     بيئة مؤاتيةالبشرية يفاملوارد    بكفاءة من

 ؛ ذلك عناصر التطور الوظيفي والتدريب يف مبا

البشرية وتنميتها،  2018ديب،    )املراَجع يف  48القرار   ج( إدارة املوارد  الب( بشأن  البالغة للموارد  شرية الذي يعرتف ابألمهية 
الذي يتضمن إحاالت إىل قرارات ومقررات و   2020-2023 الفرتة االحتاد واإلدارة الفع الة هلذه املوارد من أجل حتقيق غاايته يف يف

 ،لالحتاد وإدارهتااملسائل املتعلقة بتخطيط املوارد البشرية تتناول 

 وإذ يالحظ 
القرار   ( أ  العام   48أن  التنسيق د وينفذ ع يح   أن   جبملة أمور منها   يكلف األمي  وابلتعاون مع املكاتب    ، مبساعدة جلنة 

البشرية   ، اإلقليمية  للموارد  ، وذلك  االسرتاتيجية واملالية خطيت االحتاد  مع    رابعية السنوات متوائمة   (HRSP) خطة اسرتاتيجية 
 وموظفيه؛للوفاء ابحتياجات االحتاد وأعضائه  

التمثيل   توظيف وإجراءاته الرامية إىل تيسري حتقيق اإلنصاف يفيذ سياسات ال، حتسي وتنف48أن من الضروري، وفقاً للقرار   ب(
 اجلغرايف ومتثيل اجلنسي يف تعيي املوظفي،

 يضع يف اعتباره وإذ
  ، التعاقب  ختطيطو   جمال املوارد البشرية ضروري من أجل اإلدارة السليمة ملوظفي االحتاد وتنميتهم،أن التخطيط طويل األجل يف  

 ،ت االحتاد بفعاليةاحتياجا ومعاجلة
 يقـرر

  2 للفقرة وفقاً واملوضوعة  2020-2023للفرتة  سنواترابعية ال (HRSP)اخلطة االسرتاتيجية للموارد البشرية على أن يوافق  1
 (؛ 2018)املراَجع يف ديب،  48يف القرار األمي العام" ف يكل"من 

بغية معاجلة    2023إىل عام    2020 عام الل دوراته يف الفرتة مناملسامهات املقدمة من أعضاء اجمللس خ أن ينظر يف   2
اخلطة  تخذ تدعم تنفيذ، وأن ُيرص على أن أي تدابري ينظر فيها وت(2018)املراَجع يف ديب،   48املسائل املدرجة يف ملحقي القرار 

 االسرتاتيجية للموارد البشرية؛ 

وأن يتخذالقرار بشأن    48رار  بتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للموارد البشرية والق  أن ينظر يف تقارير األمي العام السنوية املتعلقة 3
  التدابري الالزمة،
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 يقرر كذلك أن يكلف األمي العام

من   1 يلزم  ما  وفقاً إبجراء  وذلك  االحتاد،  موظفي  جملس  مع  ابلتعاون  البشرية،  للموارد  االسرتاتيجية  اخلطة  تغيريات يف 
ثة من اخلطة إىل اجمللس لينظر فيها؛ه، أعال "يقرر"من  2 للفقرة  وتقدمي النسخة احملدَّ

معية العامة لألمم املتحدة، بغية وتوافق عليها اجل  (ICSC)برصد تنفيذ التوصيات اليت تقدمها جلنة اخلدمة املدنية الدولية   2
ب تطبيقهما على املوظفي املعي ني، وفقاً للقواعد  إجراء ما يلزم من تغيريات يف النظام األساسي والنظام اإلداري ملوظفي االحتاد الواج

 واإلجراءات اليت يعتمدها اجمللس.

 . DM-/102220و  VC-2/10و   C20/79و   C08/106و   C08/100الواثئق   : املراجع 

 

 ( C-1981 التعديل األخري، C-1948) 2املقرر 

حقائمةحالوظائفحالدائمةحوالؤقتةحوشاغليها

 اجمللس،  نإ

ة املدة مع بيان الوظيفة أن تصدر سنوايً إلعالم املوظفي قائمة أبمساء املوظفي احلائزين على عقود دائمة أو حمدد  يقرر 
 اليت يشغلها كل منهم.

 . CA36/5703 (1981)و   CA3/267 (1948)الوثيقتان   : املراجع 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.itu.int/md/S08-CL-C-0100/en
http://www.itu.int/md/S08-CL-C-0106/en
https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0079/en
https://www.itu.int/md/S20-CLVC2-C-0010/en
https://www.itu.int/md/S20-DM-CIR-01022/en
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 ( C09التعديل األخري ، C04) 517املقرر 

حوجملسحموظفيحاالتادححإدارةحاالتادحبيحتعزيزحاحلوار

 ، اجمللسإن 

 إذ يضع يف اعتباره

البشرية   أ (  املوارد  إدارة  عمالً    لالحتاد أن  تكون،  أن  ينبغي  القرار    يقرر من    1ابلفقرة  وتنميتها  يف   48من   )املراجع 
 شطته والنظام املوحد لألمم املتحدة؛( )إدارة املوارد البشرية وتنميتها(، متوافقة مع أهداف االحتاد وأن2006أنطاليا، 

الدولية اليت أقرهتا اجلمعية العامة    املدنية، تطبيق توصيات جلنة اخلدمة  48من القرار    يقررمن    2ابلفقرة  أنه ينبغي، عمالً   ب(
 لألمم املتحدة،

 وإذ يضع يف اعتباره كذلك

املادة   على    1.8أن  املنطبق  للموظفي  األساسي  النظام  التجمع  املوظفيمن  يف  املوظفي  حبق  االعرتاف  على  تنص   ، املعي ني 
 ،للموظفيجملس  من خاللاحل املوظفي أمام األمي العام إىل جانب متثيل مص

 وإذ أيخذ يف احلسبان

حتاد  املوظفي ابحلاجة إىل تعزيز املشاورات بصورة منتظمة شهرايً مع إدارة اال  جملس  من خالل االهتمام الذي أعرب عنه املوظفون  
عيينات والرتقيات وإهناء اخلدمة واسرتاتيجيات املوارد البشرية  بشأن موضوعات من قبيل رفاه املوظفي وإدارهتم، مبا يف ذلك سياسة الت

 واملسائل اخلاصة ابمليزانية والتعيينات يف اللجان الدائمة،

 يقرر أن يكلف األمي العام 

املكاتب أو من ميثلوهنم، وإعداد تقرير   املوظفي واألمي العام، أو من ميثله، ومديريأبن يستعرض فوراً سبل تعزيز احلوار بي جملس 
الفريق الثالثي مرحلي ميكن أن يشمل تعيي احتماالت احلاجة إىل تعديل النظامي األساسي واإلداري للموظفي لكي ينظر فيه  

 تالية للمجلس.التابع للمجلس واملعين إبدارة املوارد البشرية وكذلك الدورات ال

 . C09/121و   C09/113و   C04/103و   C04/75الواثئق   املراجع: 

 

  

http://www.itu.int/md/S04-CL-C-0075/en
http://www.itu.int/md/S04-CL-C-0103/en
http://www.itu.int/md/S09-CL-C-0113/en
http://www.itu.int/md/S09-CL-C-0121/en
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 (C15-EXT) 582املقرر 
حبرانمجحإهناءحاخلدمةحالطوعيحوالتقاعدحالبكر

 إن اجمللس، 
 بعد االطالع على

 مؤمتر املندوبي املفوضي،( الذي اعتمده 2014 )املراَجع يف بوسان، 5 املقرر
 وقد نظر

 والتقاعد املبكر وهي تدابري تتفق مع الصكوك   (VOLSEP)اء اخلدمة الطوعي  يف تقرير األمي العام عن التدابري املقرتحة بشأن إهن 
 لالحتاد،  القانونية

 يقـرر
ماليي فرنك سويسري كحد  3 مبلغ يصل إىل  املوافقة على تنفيذ الربانمج املقرتح إلهناء اخلدمة الطوعي/التقاعد املبكر مع سحب

 االحتياطي،  أقصى من حساب
 يكلف األمي العام 

 لربانمج املشار إليه أعاله، حسب االقتضاء، وتقدمي تقرير إىل اجمللس.يذ ابتنف
 . EXT/7-C15و   EXT/6-C15الوثيقتان   املراجع: 

 

 (C18) 605املقرر 
ح،حD1ديرحإقليمي،حبرتبةححمنصبحمححاستحداث

حالدولحالستقلةححللمكتبحاإلقليميحلالتادحاخلاصحمبنطقةحكومنولث
 إن اجمللس، 

 إذ أيخذ بعي االعتبار
 (،1992من اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت )جنيف،  71و 70الرقمي 

 وإذ يالحظ 
 الالزمة،  حداً للمكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق توفر املرونة هيكاًل مو   واليت أرست   2012املقدمة إىل اجمللس يف عام    C12/25أن الوثيقة  

 يقرر
االعتبار أنه قد وحضع   نطقة كومنولث الدول املستقلة، أخذاً بعي املوافقة على اهليكل املقرتح للمكتب اإلقليمي لالحتاد اخلاص مب  1

الصلة ابستحداث الوظائف   املستقبل جيب إجراؤه وفقاً لإلجراءات املنطبقة ذات استناداً إىل اهليكل املوحد؛ وأي تعديل الحق هلذا اهليكل يف  
 املندوبي املفوضي واجمللس؛  الية اليت يقر ها مؤمتر الصادر عن اجمللس بشأن تنظيم الوظائف(، ضمن احلدود امل   1108 )القرار 

برتبة 2 إقليمي،  مدير  منصب  استحداث  على  لD1 املوافقة  اإلقليمي  للمكتب  مبنطقة،  اخلاص  الدول   الحتاد  كومنولث 
 موسكو، االحتاد الروسي، يف إطار مكتب تنمية االتصاالت.  املستقلة يف

 . C18/121و   C18/113الوثيقتان   املراجع: 

 

http://www.itu.int/md/S14-CL15EXT-C-0006/en
http://www.itu.int/md/S14-CL15EXT-C-0007/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0113/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0121/en


- 95  - 

 ( املعاشات التقاعدية – 3.2)

 

حاشاتحالتقاعديةحعال 3.2

 (C-1960) 440القرار 
حاستثمارحأموالحصندوقحالتأميناتحلوظفيحاالتاد

 إن اجمللس، 

 إذ يضع يف اعتباره
)بعد  1960 أن االحتاد قد تعهد، ابإلضافة إىل مسؤوليته األدبية عن األموال اليت ال تزال يف عهدة جملس اإلدارة يف عام أ ( 

شات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة(، ابلضمان املايل للموظفي يف صدد املعاشات التقاعدية  للمعا  ملشرتكاالنتقال إىل الصندوق ا 
من النظام اإلداري لصندوق  84و  2و  1وغريها من املعاشات اليت يتعي دفعها من أرصدة صندوق التأمينات ملوظفي االحتاد )املواد  

 التأمينات ملوظفي االحتاد، الطبعة السابعة(؛
 أن ديون صندوق التأمينات ملوظفي االحتاد مقومة ابلفرنك السويسري؛  ب(
يف املائة يف    3يف املائة ولكن الفائدة املصرفية تزيد عن    3أن احلساب اإلكتواري يقوم على أساس فائدة مصرفية بنسبة   ج(

احل لالتصاالت  حالة  الدويل  االحتاد  إىل  املقدمة  السويسرية  ابلفرنكات  اجلارية  القروض ساابت  السويسري وسندات  االحتاد  من 
 ويسري، ابلفرنكات السويسرية بضمان االحتاد الس

 جملس اإلدارة أبن يضع أموال صندوق التأمينات ملوظفي االحتاد اليت ستستخدم لدفع املعاشات التقاعدية وغريها   يوصي 
ان االحتاد السويسري وأن ميتنع عن أي  من املعاشات يف حساب جاٍر لدى االحتاد السويسري أو يف شكل سندات قروض بضم

 ة. استثمارات ال تكون مضمونة بنفس الدرج
 . CA15/2499 (1960)الوثيقة   املراجع: 

 

 (C-1961) 463 القرار
حاالتادححالتأميناتحلوظفياألسسحاإلكتواريةحلصندوقح

 إن اجمللس، 
 (،CA16/2634دمه األمي العام )الوثيقة اقرتاح جملس إدارة صندوق التأمينات ملوظفي االحتاد الذي ق نظراً إىل 
أن األسس اإلكتوارية احلالية املستعملة يف حساابت الصندوق مل تعد عصرية وأن اخلبري اإلكتواري   وإذ يضع يف اعتباره 

 ارة يوافق على اعتماد القواعد املنقحة املقرتحة، الذي استشاره جملس اإلد
يف اجملموعة ألف من صندوق التأمينات االحتادي لالحتاد السويسري اعتباراً   EVK/1960استعمال القواعد اإلكتوارية    يقرر 

 يف العمليات احلسابية لصندوق التأمينات ملوظفي االحتاد. 1961يوليو  1من 
 . CA16/2710 (1961)الوثيقة   املراجع: 
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 ( C-1984، التعديل األخري C-1965) 559القرار 

حندوقحالتأميناتحلوظفيحاالتادبدالتحغالءحالعيشةحللمستفيدينحمنحص

 ، إن اجمللس

 ، 1982الت الدولية، نريويب، من اتفاقية االتصا 262الرقم  ال يغيب عن ابلهإذ  

 الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا التاسعة عشرة، 2007القرار  وإذ يضع يف اعتباره 

 ،CA20/3325يف الوثيقة   االقرتاحات املقدمة من األمي العام وقد فحص 

إىل املستفيدين من صندوق التأمينات    1965مارس    1أن يعاد حساب بدالت غالء املعيشة املدفوعة اعتباراً من    يقرر 
 .CA20/3325ملوظفي االحتاد وفقاً للطريقة املنصوص عليها يف الوثيقة 

 . CA39/6197 (1984)و   CA31/4965 (1976)و   CA20/3439 (1965)  الواثئق  املراجع: 

 

 ( C-1984، التعديل األخري C-1966) 589القرار 

حبدالتحغالءحالعيشةحالمنوحةحللمستفيدينحمنحصندوقحالتأميناتحلوظفيحاالتاد

 ، إن اجمللس

 ،1982واتفاقية نريويب عام  1973طورمولينوس لعام  –ومعاهدة مالقة  1965أحكام معاهدة مونرتو لعام  نظراً إىل 

 اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا العشرين،الذي  2122القرار  ارهوإذ يضع يف اعتب 

التأمينات ملوظفي    1965مارس    1تعديل بدالت غالء املعيشة املمنوحة اعتباراً من    يقرر  إىل املستفيدين من صندوق 
 وظفي األمم املتحدة.االحتاد، وذلك وفقاً لنظام الرقم القياسي املستعمل يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية مل

 . CA39/6197 (1984)و   CA31/4965 (1976)و   CA21/3605 (1966)الواثئق   : املراجع 

 

  



- 97  - 

 ( املعاشات التقاعدية – 3.2)

 

 (C03-ADD) 1211القرار 
حالفائدةحالقانوينحلصندوقحالتأميناتحلوظفيحاالتادسعرح

 إن اجمللس، 
 نظراً إىل

 ، C03-ADD/6)العام )الوثيقة  اقرتاح جملس إدارة صندوق التأمينات ملوظفي االحتاد الذي قدمه األمي
 وإذ يضع يف اعتباره

 أوصى إبلغاء سعر الفائدة القانوين،أن العائد من استثمارات الصندوق يغطي النفقات متاماً اآلن، وأن جملس اإلدارة 
 يقـرر

ي اعتباراً من  من النظام األساسي للصندوق، وذلك أبثر رجع  86إلغاء سعر الفائدة القانوين هلذا الصندوق يف املادة   1
 ؛ 2003 يناير 1
 من النظام األساسي للصندوق، وفقاً ملا يرد يف التذييل هلذا القرار.  86من املادة  4املوافقة على تعديل الفقرة  2

 التذييـل
 ( 1211)للقرار 

حمنحالنظامحاألساسيح86منحالادةحح4تعديلحالفقرةح
حلصندوقحالتأميناتحلوظفيحاالتادح

 

 الفصـل الثامـن 
حالاليةحوإدارةحصندوقحالتأميناتححةدارحاإل

حلوظفيحاالتادح

 
 86املـادة 

حاإلدارةحالاليةح
 النص احلايل

تستثمر أصول صندوق التأمينات كأوراق مالية تديرها مؤسسة حلساب الصندوق. وإذا مل يبلغ صايف عائد الفوائد نسبة   4
  .2,5%سنوايً، سيعوض االحتاد النقص حىت تصبح النسبة  %2,5
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 بعد التعديل نصال
 ا مؤسسة حلساب الصندوق. تستثمر أصول صندوق التأمينات كأوراق مالية تديره 4

 . ADD/35-C03و   ADD/30-C03الوثيقتان   املراجع: 

 

 (C19-EXT) 1394القرار 

حأعضاءحجلنةحالعاشاتحالتقاعديةحلوظفيحاالتاد
 اجمللس، إن 

 إذ أيخذ يف احلسبان
 أحكام النظام األساسي للصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، 

 وإذ يضع يف اعتباره
 االحتاد، التقاعدية ملوظفي احلاجة إىل استبدال ممثلي اجمللس الذين أصبحت مقاعدهم شاغرة يف جلنة املعاشات

 يقـرر
، إىل حي انعقاد دورة اجمللس االستثنائية لتمثيل اجمللس يف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي االحتاد  األعضاء التاليةالدول  تعيي  

 القادم:  تلي مؤمتر املندوبي املفوضي اليت
 األعضاء 1

 فاصو  بوركينا -
 اجلمهورية التشيكية  -
 مريكيةاملتحدة األالوالايت  -

 املناوبوناملمثلون  2
 كندا -
 مجهورية اهلند  -
 إيطاليا -

 يدعو هذه الدول األعضاء إىل 
 تعيي ممثلي لفرتة والية مدهتا ثالثة أعوام قابلة للتجديد طاملا ظلت هذه الدول األعضاء من أعضاء جملس االحتاد. 

 . EXT/4-C19و   EXT/3-C19  يقتان الوث  املراجع: 

 

 

 
  

http://www.itu.int/md/S03-ADCL-C-0030/en
http://www.itu.int/md/S03-ADCL-C-0035/en
https://www.itu.int/md/S18-CEXT19-C-0003/en
https://www.itu.int/md/S18-CEXT19-C-0004/en
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 (C16) 595املقرر 

حمنحالنظامحاألساسيحلصندوقحالتأميناتحح5تعديلحالادةح
حلوظفيحاالتادحالدويلحلالتصاالتح

 إن اجمللس، 
 وقد نظر يف

 ،2016يف دورته لعام  C16/104الوثيقة 
 يقرر

حاد الدويل لالتصاالت على النحو  موظفي االتمن النظام األساسي لصندوق التأمينات ل  5مادة  مدخل على الاعتماد التعديل ال
 مشار إليها أعاله.الوثيقة ال  الوارد يف
 . 401/6C1و   122/6C1  يقتان الوث  املراجع: 

 

 (C16) 596املقرر 

حالتصرفحالنهائيحيفحأصولحصندوقحالعاشاتحالتقاعديةح
حالدويلحلالتصاالتحيفحصندوقحالتأميناتحلوظفيحاالتادح

 إن اجمللس، 
 نظروقد 

 ، 2016يف دورته لعام  C16/105يف الوثيقة 
 يقرر

 معاشات التقاعدية: حو ل من رصيد صندوق الأن ي
 مساعدة،فرنك سويسري إىل صندوق ال 000 100يتجاوز  مبلغاً ال أ ( 

 فرنكاً سويسرايً إىل صندوق ضمان التأمي الصحي. 449,39 446 1يقل عن  متبقي الذي الالرصيد ال  ب(
 . 411/6C1و   122/6C1  يقتان الوث  املراجع: 

 

 

 

http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0104/en
http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0122/en
http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0140/en
http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0105/en
http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0122/en
http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0141/en
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حشؤونحأخرىحمتعلقةحابلوظفيحح4.2

 ( C-1952 ريل األخالتعدي، C-1948) 105 القرار

حإصدارحجوازاتحمرورحاألممحالتحدةحلوظفيحاالتادح
 إن اجمللس، 
يف الرتتيب املتفق عليه بي األمي العام لالحتاد واألمي العام لألمم املتحدة بشأن اإلجراءات املتبعة إلصدار   وقد نظر 

 ورته الثالثة، لس يف دجوازات مرور األمم املتحدة ملوظفي االحتاد، وهو الرتتيب الذي أقره اجمل
أنه من املالئم معاملة هذا الرتتيب بوصفه ترتيباً دائماً وإن كان خيضع لتنصل أحد الطرفي منه مبهلة  وإذ يضع يف اعتباره 
 ستة أشهر، 

 يقرر
 أن يوافق على النص اجلديد للرتتيب الوارد أدانه؛ 1
قت أو متقاعد( يف األمانة العامة أو اللجنة الدولية ائم أو مؤ أنه جيوز لألمي العام أن يطلب جواز مرور ألي موظف )د 2

 لتسجيل الرتددات أو اللجان االستشارية الدولية يسافر يف مهمة رمسية أو إجازة. 

 ترتيب يتعلق إبصدار جواز مرور األمم املتحدة 
 ملوظفي االحتاد الدويل لالتصاالت 

 األمم املتحدة ملوظفي االحتاد الدويل لالتصاالت مبوجب الشروط التالية: رور تصدر األمانة العامة لألمم املتحدة جواز م - أوالً 
يعترب مجيع األفراد العاملي يف االحتاد الدويل لالتصاالت موظفي يف االحتاد وفقاً للقسم األول ابستثناء العاملي املعيني   1

 حملياً والذين ُيصلون على أجرهم ابلساعة. 
الدويل لالتصاالت أو أي شخص يسميه طلب إصدار جواز مرور. ويذكر هذا الطلب أن   حتاديقدم األمي العام لال 2

 املوظف على وشك السفر يف مهمة رمسية أو يف إجازة يف الوطن ويصحب الطلب ما يلي: 
األمي العام استمارة، ومرفق هبذا الرتتيب نسخة منها، ميلؤها ويوقعها املوظف املطلوب إصدار جواز املرور له، ويقوم   أ ( 

 لالحتاد أو ممثلوه املعينون ابلتحقق من مجيع بياانهتا والتصديق على صحتها؛
 صوراتن فوتوغرافيتان من صاحب الطلب.  ب(

املتحدة، 3 األمم  النقل يف  )دائرة  اجلوازات والتأشريات  قسم  إىل  املرور  إصدار جواز  ،  Street nd42 East 405 توجه طلبات 
ع ذلك يف حالة االستعجال توجيه الطلب إىل مكتب األمم املتحدة يف جنيف الذي جيوز له يف (. وجيوز مNYنيويورك، 

 هذه احلاالت إصدار جواز املرور.
لتوقيع املوظفي الذين  4 النقل يف األمم املتحدة( مناذج  العام لالحتاد إىل قسم اجلوازات والتأشريات )دائرة  يرسل األمي 

 . 3 صحة املعلومات الواردة يف الطلب مبوجب الفقرة تفوض إليهم سلطة التصديق على
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خيضع إصدار جوازات مرور األمم املتحدة ملوظفي االحتاد أيضاً للشروط األخرى املنطبقة على إصدار جواز املرور ملوظفي   5
 األمم املتحدة.

 لالتصاالت. ويبلغ األمي العام لألمم املتحدة هذه الشروط فوراً لألمي العام لالحتاد الدويل  

يذكر جواز املرور الصادر ملوظفي االحتاد رتبة املوظف. ويتضمن مجلة خبمس لغات تفيد أن جواز املرور صادر ألحد   6
من اتفاقية املزااي واحلصاانت يف األمم املتحدة ووفقاً للمادة ذات    28موظفي إحدى الوكاالت املتخصصة وفقاً للمادة  

 املنظمة واألمم املتحدة. الصلة من االتفاق الذي يربط بي

بناء على طلب األمي العام لالحتاد أو الشخص الذي يسميه جتدد األمانة العامة لألمم املتحدة، إذا كان هذا الرتتيب  7
 ال يزال سارايً، جواز املرور الصادر ملوظفي االحتاد عند انتهاء صالحيته.

جواز املرور املطلوب إصداره أو جتديده إىل ممثل االحتاد املسمى هلذا  ترسل األمانة العامة لألمم املتحدة أبسرع ما ميكن   8
 الغرض وعلى األخري أن يقر ابستالمه.  

يوافق االحتاد الدويل لالتصاالت على اختاذ كافة االحتياطات اإلدارية الالزمة ملنع ضياع أو سرقة جواز املرور. ويقوم فوراً   9
 الة ضياع جواز املرور أو سرقته مع إعطاء تفاصيل ظروف ضياع اجلواز أو سرقته.إبخطار قسم اجلوازات والتأشريات يف ح 

تنتهي صالحية جواز املرور، إذا مل يتم جتديده، بعد هناية سنة واحدة من اتريخ إصداره. ويوافق االحتاد الدويل لالتصاالت  10
 حلالتي التاليتي: تحدة يف ااألمم املعلى أن يعيد فوراً مجيع جوازات املرور الصادرة ملوظفيه إىل 

 بعد انقضاء صالحية جواز املرور إال إذا مت التصريح بتجديده؛  أ ( 

 .1 إذا انتهت صفة حامل جواز املرور بوصفه موظفاً ابالحتاد الدويل لالتصاالت مبعىن الفقرة ب(

التنصل حد الطرفي كتابة. ويسري هذا  ويظل سارايً حىت يتنصل منه أ  1949أغسطس    1يعترب هذا الرتتيب سارايً يف   -اثنياً 
بعد انقضاء ستة أشهر من اتريخ استالم اإلخطار لدى الطرف اآلخر، أي األمي العام لألمم املتحدة أو األمي العام لالحتاد 

 الدويل لالتصاالت حسب احلالة. 

 .CA7/1238 (1952)و   CA3/286 (1948)الوثيقتان   : املراجع 

 

ح

ح
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 ( C-1976 التعديل األخري، C-1975) 747 القرار

حجلنةحاخلدمةحالدنيةحالدوليةح
 إن اجمللس، 
 ،CA30/4713تقرير األمي العام الوارد يف الوثيقة  وقد الحظ 
أن يقبل النظام األساسي للجنة اخلدمة املدنية الدولية اليت أنشأهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا التاسعة   يقرر 

 (. 29)د 3357رها والعشرين مبوجب قرا
 .CA31/4965 (1976)و   CA30/4786 (1976)الوثيقتان   : املراجع 

 

 ( C-1990 التعديل األخري، C-1983) 399املقرر 

حالوظفيحمتثيلح
 إن اجمللس، 
 مسألة مشاركة املوظفي يف اإلدارة واعرتافاً منه أبمهية متثيل املوظفي، بعد أن حبث 
أداء مهام وظائفهما لفرتات معقولة من ساعات العمل  ر جملس املوظفي ابملنظمة من  أنه جيوز إعفاء رئيس وأمي س  يقرر 

 على التوايل.  30%و  50%املعتادة على أال تتجاوز 
 . CA45/7076 (1990)و   7065و   CA38/6031 (1983) و   6022و   5980و   5955الواثئق   املراجع: 
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 واالجتماعاتاملؤمترات  3

حعــام 1.3

 ( C-1990 التعديل األخري، C-1948) 83القرار 

حتنظيمحالؤمتراتحواالجتماعاتحومتويلهاحوتصفيةححساابهتاح

 إن اجمللس، 

 إذ يضع يف اعتباره

واحلساابت وتصفية أنه ينبغي تنظيم مجيع مؤمترات االحتاد واجتماعاته بطريقة موحدة من انحية توفري املستلزمات املادية   أ ( 
 احلساابت؛

ينبغي أال تزيد عن   1982من اتفاقية نريويب لعام    109إىل    107املشار إليها يف األرقام من  واالجتماعات    أن املؤمترات ب(
 النفقات اليت صرح هبا اجمللس؛ 

سامهة املشاركي يف أنه ينبغي بذل كل اجلهود لتخفيض تكاليف املؤمترات واالجتماعات والتعجيل ابستعادة حصص م ج (
 دراج نفقاهتا يف امليزانية السنوية؛ املؤمترات اليت مل يتم إ

أنه من املستصوب أن تتضمن االتفاقات املعقودة مع احلكومات الداعية للتحضري للمؤمترات أو االجتماعات بنوداً تشمل  د (
 بب أي من هذه االحتماالت،إلغاءها أو أتجيلها أو تغيري مكاهنا حىت ال يعاين االحتاد بدون داع بس

 ة على مجيع املؤمترات واالجتماعات املنظمة برعاية االحتاد:حكام التاليأن تنطبق األ يقرر 

 املؤمترات واالجتماعات يف حالة وجود دعوة من إحدى احلكومات تنظيم  - ألف 

ة الداعية بشأن الرتتيبات اليت تتخذها  يتفاوض األمي العام يف الوقت الذي يراه مالئماً للتوصل إىل اتفاق مع احلكومي 1
 أو االجتماع ابلوسائل املادية الالزمة لسري أعماله بطريقة مرضية؛ نة العامة لالحتاد واحلكومة لتزويد املؤمتر  األما

. وجيوز CA3/166تستند مبادئ هذا االتفاق الذي ُيدد وظائف كل طرف من الطرفي إىل الرتتيبات املوصوفة يف الوثيقة   2
 مقابل؛ طيع احلكومة تقدميها بدونراء احلكومة الداعية وخاصة اخلدمات اليت تستأن يتغاضى االتفاق عن هذه املبادئ ملراعاة آ

ولكن لتجنب إدخال األمانة العامة يف موضوعات ال تتحمل عنها املسؤولية ينبغي أن يتجنب االتفاق املزمع معاجلة أية  3
 اع أو احلكومة الداعية دون غريمها؛ذا كانت تدخل يف اختصاصات املؤمتر أو االجتممسألة تتعلق بتطبيق االتفاقية إ
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 وابلتحديد ال يتضمن االتفاق أي نص يتعلق حبق اإلدارات يف موضوع املشاركة يف املؤمتر أو يتعلق ابلنظام الداخلي للمؤمترات.  4

 احلكومات  متويل املؤمترات واالجتماعات يف حالة وجود دعوة من إحدى - ابء 

 قدر اإلمكان إىل البياانت التالية:التوصل إليه مع احلكومة الداعية بينبغي أن يستند االتفاق الذي يتم 

تقدم احلكومة الداعية، يف حالة عدم قيامها بتغطية النفقات، األموال الالزمة الستئجار وإعداد األماكن واستنساخ وتوزيع   5
تئجار معدات املكاتب وأية معدات أخرى تعترب ضرورية األمانة املعيني حملياً وشراء اللوازم وشراء أو اسالواثئق ودفع مرتبات أفراد  

 ألعمال املؤمتر أو االجتماع؛ 

 تسدد األمانة العامة لالحتاد هذه التكاليف للحكومة الداعية أبسرع ما ميكن؛  6

االستقبال   7 بلجنة  املتصلة  النفقات  الداعية  احلكومة  للوفتتحمل  املنظمة  الرتوُيية  األنشطة  من  وغريه  ود وابلرتفيه 
 وجودها؛ حالة يف

يسعى األمي العام أيضاً، يف صدد مجيع التكاليف األخرى، للحصول على سلفة ابألموال الالزمة من احلكومة الداعية؛  8
 وتسدد األمانة العامة هذه األموال أبسرع ما ميكن؛

إال إذا قام اجمللس    1982لعام  من اتفاقية نريويب    109إىل    107ال جيوز عقد أي مؤمتر أو اجتماع مبوجب األرقام من   9
بتوفري االعتمادات املالئمة للسنة أو السنوات املعنية. وعندما يصرح اجمللس هبذه االعتمادات يكون لدى اجمللس بقدر اإلمكان  

العام هذا االتفاق   ة ولكن جيوز يف احلاالت االستثنائية أن أيذن هبذه االعتمادات رهناً إببرام األمياالتفاق املوقع مع احلكومة الداعي
  475األرقام   دات املتاحة على جلنة مراقبة امليزانية املشار إليها يفيف مرحلة اتلية. وجيب دائماً عرض أحكام االتفاق ومبلغ االعتما

 للجنة؛  من االتفاقية يف أول اجتماع 479إىل 

يحعرض االتفاق ومشروع امليزانية    1982ريويب لعام  من اتفاقية ن  115ويف حالة املؤمترات واالجتماعات املنظمة مبوجب الرقم   10
على اجمللس إذا كان اجمللس سيعقد دورة له قبل بداية املؤمتر أو االجتماع. وإذا مل يعقد اجمللس هذه الدورة فيجب احلصول على  

 يها؛ راقبة امليزانية يف اجتماعها األول يف نفس وقت إحالة االتفاق ومشروع امليزانية إلموافقة جلنة م

جيب أن يتضمن االتفاق مع احلكومة الداعية أحكاماً تشمل حاالت إلغاء أو أتجيل املؤمتر أو االجتماع أو تغيري مكان  11
 االجتماع نتيجة أي قرار تعتمده األجهزة املختصة يف االحتاد؛ 

هذه احلالة إال يف صدد التزاماته  وعموماً جيب النص بوضوح على أن االحتاد لن يكون مسؤوالً أمام احلكومة الداعية يف  1.11
وبقدر ال يزيد عن   –بشرط أال تكون احلكومة قد وافقت على حتمل هذه النفقات بنفسها    –أو نفقاته الفعلية للتحضري للمؤمتر  
 ه أو إلغاؤه أو ختفيضه؛القدر الذي ال ميكن االستغناء عن

ليت يتعي سيعقد فيها املؤمتر ينص االتفاق على تفاصيل األعمال اويف حالة التزام االحتاد بتكلفة إعداد األماكن اليت   2.11
 إجراؤها وتكلفة هذه األعمال ويتم السعي لتحقيق أكرب قدر من الوفورات مبا يتمشى مع التنظيم الناجح للمؤمتر؛ 

 جداً؛  د إال يف حاالت خاصةن ينشأ عن حجز أماكن اإلقامة للوفود واملوظفي إخل أية التزامات مالية على االحتاوال جيب أ 3.11
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وإذا أعلنت احلكومة الداعية، بدالً من الدعوة إىل عقد املؤمتر أو االجتماع، أهنا ال تستطيع استقبال املؤمتر يف املكان أو   12
 االجتماع؛ يتحمل االحتاد أية مسؤولية عن النفقات اليت تكبدهتا احلكومة الداعية يف التحضري للمؤمتر أوالوقت املتفق عليه ال 

وميكن بناء على طلب احلكومة الداعية وإذا كانت شروط حتويل العملة مناسبة، قبول املسامهة املستحقة على احلكومة  13
 ة تكاليف املؤمتر بتلك العملة. جتاه االحتاد ابلعملة احمللية بنسبة متك ِّن من تسوي

 يزانية السنوية تسوية حساابت املؤمترات اليت ال تدخل تكاليفها يف امل  -جيم 

أية مبالغ تقدمها حكومة االحتاد السويسري استعادة   14 الفوائد املصرفية بقدر اإلمكان على  لتخفيض جمموع  من املهم 
 . ولتحقيق هذه الغاية:حصص مسامهة املشاركي يف هذه املؤمترات بدون أتخري

ة يرسل األمي العام إىل اإلدارات أو املنظمات املعنية حساب  عندما يغطي املؤمتر فرتة زمنية متتد إىل السنة املالية التالي 1.14
 امهتها يف التكاليف املتكبدة خالل السنة املالية اجلارية؛مس

اابت النهائية يف غضون شهر يرسل األمي العام فوراً إىل املشاركي حساابً  إذا تبي يف هناية املؤمتر أنه لن ميكن جتميع احلس 2.14
مرحلة الحقة    يف  النفقات على أساس بيان النفقات الذي أقرته اجللسة العامة اخلتامية؛ ويتم إرسال حساب إضايفمؤقتاً لنصيبها يف 

 إذا ظل هناك رصيد يتعي اسرتداده بعد إغالق احلساابت النهائية.

 حدود صالحيات املؤمترات يف املسائل املالية -دال 

ملؤمترات  الدورة األصلية أوقد دورات مقبلة من نفس املؤمتر بعد انتهاء  ال يدخل يف سلطات أي مؤمتر وضع ترتيبات لع 15
 ؛ 1982 من اتفاقية نريويب لعام 54أخرى إال وفق اإلجراء املنصوص يف املادة 

فوضي ال يدخل يف سلطات أي مؤمتر التصريح لألمي العام أبن يطلب من احلكومة الداعية  ابستثناء مؤمتر املندوبي امل 16
العام أن يتصرف يف هذا سلفات مالية أو أن يطلب من حكومة االحتاد السويسري تقدمي سلفات مالية. وال يستطيع األمي  تقدمي

  املفوضي أو توجيهات اجمللس؛ املوضوع إال وفقاً ألحكام االتفاقية وتوجيهات مؤمترات املندوبي

من اتفاقية نريويب   628و 627لجان االستشارية أحكام الرقمي وجيب أن تراعى يف املؤمترات اإلدارية واجلمعيات العامة ل 17
 .1982 لعام

 نشر النصوص اخلتامية للمؤمترات أو االجتماعات  -هاء 

اخلتامية اليت توافق عليها املؤمترات أو االجتماعات، أايً كانت وسيلة تقوم األمانة العامة من انحية املبدأ بنشر النصوص   18
 شرها العادي وأبقل التكاليف؛استنساخها، يف مكان ن

 االجتماع؛  ولكن ميكن التغاضي عن هذه القاعدة يف حاالت االستعجال املعرتف هبا وبناء على طلب خاص من املؤمتر أو 19

اخلتامية املوزعة على األشخاص املعنيي بوصفها واثئق للمؤمتر ال تقدم أي نسخ من هذه الواثئق  وابستثناء النصوص   20
 إىل املشاركي يف املؤمتر أو االجتماع.  بدون مقابل
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 اجلمعيات العمومية وجلان الدراسات للجان االستشارية الدولية  -واو
اجلمعيات العمومية وجلان الدراسات التابعة للجان االستشارية الدولية اليت  تنطبق أحكام هذا القرار على اجتماعات   21

 للجنة االستشارية الدولية املعنية، اختاذ الرتتيبات اإلدارية واملالية الالزمة هلا.يتعي على األمي العام، ابالتفاق مع مدير ا
  CA15/2499 (1960)و   CA9/1606 (1954)و   CA5/806 (1950)و   CA4/558 (1949)و   CA3/265 (1948)الواثئق   املراجع: 

 . CA45/7041 (1990)و   CA45/7052و   CA45/6963و   CA39/6197 (1948)و   CA31/4965 (1976)و 

 

 ( C-1984 التعديل األخري، C-1974) 741القرار 

حالشروطحاليتحتكمححضورحمنظماتحالتحريرحيفحاجتماعاتحاالتادحالدويلحلالتصاالت
 إن اجمللس، 
، املتعلق حبضور منظمات التحرير بصفة مراقب يف 1982ملؤمتر املندوبي املفوضي يف نريويب،    4القرار    اعتبارهإذ يضع يف   

 حتاد الدويل لالتصاالت، اجتماعات اال
أن األمم املتحدة تعرتف مبنظمات التحرير اليت تعرتف هبا منظمة الوحدة اإلفريقية وجامعة    وإذ يضع يف اعتباره كذلك 
 ربية، الدول الع

 أنه جيوز ملنظمات التحرير التالية أن حتضر يف أي وقت اجتماعات االحتاد: يقرر 
 منظمة الوحدة اإلفريقية حركات التحرير اليت تعرتف هبا -ألف 

 املنظمة الشعبية إلفريقيا اجلنوبية الغربية )سوابو(  
 مؤمتر الوحدويي اإلفريقيي آلزانيا  
 اإلفريقي جلنوب إفريقيا املؤمتر الوطين  

 منظمة التحرير اليت تعرتف هبا جامعة الدول العربية  - ابء 
 منظمة التحرير الفلسطينية  
 ت الالزمة لتنفيذ هذا القرار. اخلطوا ابختاذ يكلف األمي العام 

 .CA39/6197 (1948)و   CA31/4965 (1976)و   CA30/4774 (1975)و   CA29/4673 (1974)  الواثئق  املراجع: 
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 (C-1999) 1141القرار 

حفيضحتكلفةحوحجمحواثئقحمؤمتراتحاالتادحومجعياتهحوواثئقحاجمللسخت

 ، اجمللسن إ

 ذ يضع يف اعتبارهإ

 املتعلق بتخفيض حجم واثئق مؤمترات االحتاد الدويل لالتصاالت وتكلفتها؛ 1998)مينيابوليس، ) 104القرار  ) أ

 املتعلق بواثئق االحتاد ومنشوراته؛ 1998)املراجع يف مينيابوليس، ) 66القرار  ب(

 وتكلفتها،  عن الوسائل والسبل الكفيلة بتخفيض حجم واثئق املؤمترات( C99/15تقرير األمي العام )الوثيقة  (ج

يق االستشاري لتقييس  آلراء والنصائح اليت قدمها الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية والفر ا  وإذ أيخذ يف االعتبار 
 االتصاالت والفريق االستشاري لتنمية االتصاالت بشأن هذه املسألة،

 قرري

 ؛ 1998)مينيابوليس، ) 104بذل كل اجلهود لتخفيض تكلفة وحجم واثئق االحتاد عمالً ابلقرار  1

 واجلمعيات ودورات اجمللس لتحقيق هذا الغرض؛ تطبيق التدابري املوصوفة يف امللحق ألف هبذا القرار على املؤمترات  2

 يكلف األمي العام مبا يلي:

 متابعة اجلهود اجلارية يف األمانة العامة لتخفيض طول الواثئق وضمان تقدميها يف املواعيد احملددة؛  1

أن تتناول هذه    خطوط توجيهية لصياغة الواثئق وتوفريها حملرري واثئق كل مؤمتر ومجعية ودورة للمجلس، علىاد  إعد 2
 اخلطوط التوجيهية طول الواثئق ونسقها وطريقة عرضها وإمكانية تقدميها إلكرتونياً مع اإلشارة إىل القوالب املناسبة؛

تكرر إصدار النصوص املعدلة  إذا كانت متوفرة ابلوسائل اإللكرتونية وجتنب  جتنب إعادة طباعة الواثئق احلالية على الورق   3
القيام، يف صدد مؤمترات املعاهدات بدراسة إمكانية االستغناء عن الطباعة الفعلية لنصوص كل قراءة )الواثئق  بدون مسوغ حتمي، و 

 ؛البيضاء والزرقاء والوردية( مبا يف ذلك دراسة اآلاثر العملية والقانونية

 دراسة العالقة بي مدة االجتماعات وحجم الواثئق هبدف وضع معايري إرشادية؛ 4

 املؤمتر،  إمكانية متديد التوصيالت الكهرابئية والتوصيل ابلشبكة احمللية إىل أماكن جلوس املندوبي داخل قاعات حبث  5

يض حجم الواثئق عن طريق التقيد  لى بذل كل اجلهود للمساعدة على ختفع يشجع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات 
طلب عدد أقل منها، واستعمال أنظمة املعاجلة اإللكرتونية للواثئق إىل ة أمور منها عدم طلب الواثئق املطبوعة على ورق أو  بعد

 أقصى حد ممكن، وختفيض طول الواثئق املقدمة، وتقدمي واثئق املؤمترات يف املوعد احملدد،
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العام كذلكي  األمي  لعام  أب  كلف  دورته  يف  اجمللس  إىل  تقريراً  يقدم  وأتثريه    2000ن  القرار  هذا  تنفيذ  بشأن 
 االجتماعات،  على

عن اإلجراءات اليت أعدهتا األفرقة االستشارية والوفورات   2000رفع تقرير إىل اجمللس يف دورته لعام  ب  يكلف مديري املكاتب 
 اجلمعيات،  هذه اإلجراءات على سبيل التجربة يف أحد االجتماعات أواليت مت حتقيقها تبعاً لذلك، واليت تتضح من تطبيق 

 . 1998)مينيابوليس،    املراجع يف )  66ن يضع هذا القرار يف اعتباره عند تطبيق القرار  أب   ية االتصاالت يكلف مدير مكتب تنم 
 1:حاللحقات

 مللحـق ألفا
 1141)ابلقرار )

حإلجراءاتحالطلوبةحلتخفيضحتكلفةحوحجمحا
حراتحاالتادحومجعياتهحوواثئقحاجمللسمؤمتحواثئق

حرمجةحالواثئقحواستنساخهات 1
 ؤمترات املندوبي املفوضي ومؤمترات االتصاالت الراديوية واملؤمترات العاملية لالتصاالت الدولية ودورات اجمللسم ( أ 

عدها األمانة عماًل بتعليمات املؤمتر  ابللغات املطلوبة اقرتاحات الدول األعضاء، ومجيع التقارير اليت ت وتنشر ترتجم  •
 .1 الناشئة عن أعمال اجللسات العامة واللجانأو اجمللس، ومجيع الواثئق 

تقدم مسامهات الدول األعضاء، غري االقرتاحات، إىل رئيس املؤمتر أو اجمللس الذي قد يقرر، بعد التشاور مع الدول  •
أن يعترب هذه   العام،  اللاألعضاء املعنية واألمي  واثئق إعالمية تنشر لالطالع وأن يقتصر نشرها على  غة املسامهات 

 األصلية أو أن يسمح برتمجة ملخص هلا. 

و/أو استنساخها   1تعترب مسامهات املنظمات الدولية واملراقبي واثئق إعالمية لالطالع؛ وختضع ترمجتها إىل اللغات املطلوبة  •
املعين، السماح   راقبقرر، بعد التشاور مع األمي العام واملنظمة املعنية أو اململوافقة رئيس املؤمتر أو اجمللس الذي قد ي
 برتمجة و/أو نشر املسامهة أو ملخص هلا. 

 ؤمترات التنمية واجلمعيات وجلان الدراساتم (ب

لرتمجة واستنساخ املكاتب الثالثة، ابلتنسيق مع األفرقة االستشارية هلذه املكاتب، بدراسة مسائل ا ينبغي أن يقوم مديرو •
استنا الصدد  والتوصية إبجراءات يف هذا  القرار  الواثئق  ملحق  إىل  احلدود   ،1998)مينيابوليس،  )  104داً  مراعاة  مع 

 . 2املفروضة يف امليزانية 

 يف مجيع األحوال، جيب أال تؤدي معاجلة الواثئق اإلعالمية إىل أتخري معاجلة الواثئق األخرى.و 
__________________ 

 . 1998)مينيابوليس، ) 103فقاً ألحكام الدستور واالتفاقية ومع مراعاة تنفيذ القرار و  1
 االجتماعات.نبغي أن تشمل هذه الدراسة التطبيق على سبيل التجربة يف أحد املؤمترات أو اجلمعيات أو ي 2
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حوزيعحالواثئقحت 2
 لالتصاالت الراديوية واملؤمترات العاملية لالتصاالت الدولية ودورات اجمللسؤمترات املندوبي املفوضي واملؤمترات العاملية م ( أ 

للمجلس   تنشر مجيع الواثئق على شبكة )الويب( فور تيسرها؛ وتوزع النسخ الورقية فور طباعتها؛ وختصص للمؤمتر أو •
 استكماهلا ابنتظام.  صفحة خاصة على شبكة )الويب( وجيرى

ر قبل الدورة أو بعدها، يشجع استعمال الوسائل اإللكرتونية للتوزيع، واحلد من عدد النسخ يف حالة الواثئق اليت تصد •
الورقية املرسلة ابلربيد إىل اجلهات اليت ال تزال ترغب مع ذلك يف احلصول على نسخ ورقية حبيث ال يزيد عدد هذه 

 ل األعضاء ونسخة واحدة ألعضاء القطاعات. النسخ عن مخس نسخ للدو 

يشمل   (CD-ROM)ضافة إىل النسخ املطبوعة املوزعة يستلم كل مشارك يف اليوم األول لالجتماع، قرصاً واحداً  وابإل •
 (CD-ROM)مجيع واثئق العمل اليت قدمت يف املواعيد احملددة، كما يستلم كل مشارك يف اليوم األخري لالجتماع قرصاً  

 يع واثئق العمل ونتائج أعمال اجللسات. ن مجيتضم

األقراص  تتا  • من  إضافية  أعداد  احلدود   (CD-ROM)ح  تزيد عن  أعداد  عند طلب  النهائية،  للنصوص  الورقية  والنسخ 
 املذكورة أعاله، ويتم دفع مثنها شأهنا شأن سائر منشورات االحتاد. 

 مؤمترات التنمية واجلمعيات وجلان الدراسات (ب

االستشارية للمكاتب، بتكييف اإلجراءات املعروضة أعاله لالحتياجات اخلاصة  املكاتب، ابلتشاور مع األفرقة  مديرو يقوم   •
 بكل قطاع.

 .C99/133و   C99/116  الوثيقتان  املراجع: 

 

 ( C-1976 التعديل األخري، C-1963) 304املقرر 

حمشاركةحوفودحأعضاءحاالتادحيفحمؤمتراتحاالتادحواجتماعاتهح
 إن اجمللس، 

 يقرر
حتاد واجتماعاته أن يدرج  األعضاء احلق يف املشاركة يف مؤمترات االيف ضوء أحكام االتفاقية اليت تنص على أن جلميع   

 أي اتفاق يضعه مع حكومة داعية بشأن ترتيبات أي مؤمتر أو اجتماع لالحتاد بنداً ينص على أن تطبق اإلدارة األمي العام، يف
حتاد وغريهم من اهليئات املدعوة وموظفي  الداعية بدون حتفظ أحكام االتفاقية وأن تسمح لألشخاص احلاضرين نيابة عن أعضاء اال

 واإلقامة فيه طوال فرتة وظيفتهم أو مهمتهم فيما يتصل ابملؤمتر أو االجتماع.االحتاد وكذلك أسرهم بدخول البلد املعين 

 . CA31/4965 (1976)و   CA18/3016 (1963)الوثيقتان   : املراجع 

 

http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c99/docs/outd/res/116.html
http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c99/docs/outd/res/133.html
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 ( C-1976 التعديل األخري، C-1963) 307املقرر 
حراتحاإلقليميةحالؤمت

 إن اجمللس، 
 م أبن يبل غ مجيع أعضاء االحتاد رمسياً كلما دعا االحتاد إىل عقد أي مؤمتر إقليمي. مي العاتكليف األ يقرر 

 . CA31/4965 (1976)و   CA18/3098 (1963)الوثيقتان   : املراجع 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 111  - 

 (اجمللس – 2.3)

 

حاجمللسح2.3

 ( C-1976 التعديل األخري، C-1948) 2القرار 

حمشاركةحأعضاءحاجمللسحيفحالدورات
 لس، إن اجمل

 أن أعضاء اجمللس يقومون ابلسهر على أمانة عامة دولية، إذ يضع يف اعتباره 

 يف أن ُيضر ممثلو هؤالء األعضاء كل دورات اجمللس من أول افتتاحها.  يعرب عن رغبته 

 . CA31/4965 (1976)و   CA9/1606 (1954)و   /CA2 (1948))املراجعة(   72الواثئق   : املراجع 

 

 ( C-1976 ديل األخريتع ال ، C-1971) 687القرار 

حتكاليفحالسفرحوبدالتحالعيشةحلمثليحأعضاءحاجمللس
 إن اجمللس، 

بدءاً من الدورة السادسة والعشرين للمجلس أن تتساوى معدالت بدالت السفر واإلقامة املدفوعة ملمثلي أعضاء   يقرر 
يضاً وفقاً ملمارسات منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل  اجمللس مبعدالت األمم املتحدة املدفوعة لكبار املوظفي وأن يتم حتديدها أ

 الدولية يف صدد أعضاء جملسيهما.

 . CA31/4965 (1976)و   CA26/4253 (1971)الوثيقتان   : املراجع 
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 (C19، التعديل األخري C09) 1305القرار 
حدورحالفريقحالكرسحيفحتديدحقضاايحالسياساتحالعامةحالتعلقةحابإلنرتنتح

 ، اجمللس إن
 إذ يقـر 

الذي ُيدد إحدى وظائف جملس االحتاد ابعتباره اهليكل    70 2)من دستور االحتاد الدويل لالتصاالت، البند    10املادة   ( أ 
مؤمتر  يعطيها  اليت  العامة  للتوجيهات  طبقاً  االتصاالت  بسياسات  املتعلقة  الكربى  املسائل  النظر يف  عن  االحتاد  داخل  املسؤول 

 يف بيئة االتصاالت؛ للتطوركاملة   اد واسرتاتيجيته استجابةً ملفوضي حىت تستجيب سياسات االحتاملندوبي ا
( ملؤمتر املندوبي املفوضي بشأن دور االحتاد فيما يتعلق بقضااي السياسات العامة  2006ع يف أنطاليا، )املراجَ  102القرار  ب(

 ناوين؛ مبا يف ذلك أمساء امليادين والع الدولية املتعلقة ابإلنرتنت وإدارة موارد اإلنرتنت،
 ( الصادر عن مؤمتر املندوبي املفوضي بشأن الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت؛ 2006ع يف أنطاليا،  )املراجَ   101القرار   ج( 
إدارة  ول األعضاء يف ( الصادر عن مؤمتر املندوبي املفوضي بشأن دور إدارات الد2006ع يف أنطاليا،  )املراجَ   133القرار   د (

 امليادين الدولية الطابع )متعددة اللغات(؛ أمساء 
تنفيذ   ( للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت بشأن مسامهة قطاع تقييس االتصاالت يف2008)جوهانسربغ،    75القرار   ه (

يتجزأ من  ابإلنرتنت كجزء ال  املتعلقة  ولية الد  إنشاء فريق مكرس لقضااي السياسات العامةو نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات  
 فريق العمل التابع للمجلس واملعين ابلقمة العاملية جملتمع املعلومات؛ 

لتقييس االتصاالت بشأن أمساء ميادين املستوى األعلى 2008ع يف جوهانسربغ،  )املراجَ   47القرار   و ( العاملية  ( للجمعية 
 ؛ (ccTLD) طريللرمز القح 

 ( للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت بشأن أمساء امليادين الدولية الطابع؛2008وهانسربغ، ع يف ج)املراجَ  48القرار  (ز 
 ؛ (ENUM) ( للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت بشأن بروتوكول الرتقيم اإللكرتوين 2008ع يف جوهانسربغ،  )املراجَ   49القرار   ح(
 لعاملية لتقييس االتصاالت بشأن األمن السيرباين؛( للجمعية ا2008ع يف جوهانسربغ، )املراجَ  50القرار  ط( 
جوهانسربغ،  )املراجَ   52القرار   ي( االقتحامية 2008ع يف  الرسائل  مكافحة  بشأن  االتصاالت  لتقييس  العاملية  للجمعية   )

 والتصدي هلا ابلوسائل التقنية؛
وتوكول اإلنرتنت وتشجيع  تصاالت بشأن توزيع عناوين بر ( للجمعية العاملية لتقييس اال2008)جوهانسربغ،    64القرار   ك(

 ؛ (IPv6)نشر اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت 
للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت بشأن النفاذ إىل موارد اإلنرتنت واستعماهلا على    2008))جوهانسربغ،    69القرار   ل(

 أساس غري متييزي؛ 
لتنمية االتصاالت والذي يشمل األمن السيرباين  2006وحة،  ع يف الد)املراجَ   3الربانمج   م ( العاملي  ( الذي اعتمده املؤمتر 

 ابعتباره من أنشطته ذات األولوية؛
( للجمعية  2008)جوهانسربغ،    75طبقاً للقرار    2008والتعديالت اليت أدخلها اجمللس عليه يف    1282قرار اجمللس رقم   ن(
 املية لتقييس االتصاالت؛ الع

  ( بشأن قضااي السياسات العامة املتعلقة ابإلنرتنت،2009للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت )لشبونة،  1أي لر ا س(
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 وإذ يقر كذلك 

لتقييس االتصاالت وقرار اجمللس  2008)جوهانسربغ،    75عمالً ابلقرار   العاملية  تكليف   ،2008)ل يف  َ  )املعد  1282( للجمعية 
السياسات العامة الدولية املتعلقة    املسائل املتصلة بقضااي بتحديد    املتعلقة ابإلنرتنت  الدولية  ات العامة الفريق املكرس لقضااي السياس

 ابإلنرتنت ودراستها وحبثها، وأن ينشر نتائج أعماله على أعضاء االحتاد،

 وإذ يالحظ 

لقض أ (  املكرس  للفريق  الثاين  االجتماع  العامةنواتج  السياسات  ابإلاملتعل  الدولية  ااي  تعترب قة  مواضيع  حدد  الذي  نرتنت 
من تقرير    1 املتعلقة ابإلنرتنت )واردة يف امللحق  الدولية  صلة بوالية االحتاد الدويل لالتصاالت يف جمال قضااي السياسات العامة ذات

 (؛2009لعام املكرس إىل اجمللس يف دورته رئيس الفريق 

الفقر  ب( جمتمع  68ة  أن  بشأن  تونس  عمل  برانمج  )تونس،    من  جلميع 2005املعلومات  يكون  أن  ينبغي  أبنه  تعرتف   )
احلكومات دور ومسؤولية على قدم املساواة يف اإلدارة الدولية لإلنرتنت ويف ضمان استقرار اإلنرتنت وأمنها واستمرارها، وتعرتف 

 املصلحة؛  هذا الشأن ابلتشاور مع مجيع أصحابأيضاً بضرورة أن تضطلع احلكومات بوضع سياسة عامة يف

من برانمج عمل تونس تنص على أنه ينبغي أال تشارك البلدان يف القرارات املتعلقة أبمساء امليادين ذات   63أن الفقرة   ج(
وُيددها البلد املعين  املستوى األعلى اخلاصة ببلد آخر. وينبغي احرتام وصيانة وتناول املصاحل املشروعة للبلدان، كما يعرب عنها  

لقرارات املؤثرة على أمساء امليادين ذات املستوى األعلى اخلاصة هبا، وذلك من خالل أطر وآليات اب  فيما يتعلق،  بوسائل متنوعة
 ومرنة؛  حمسنة

،  دارة اإلنرتنتإبمن برانمج عمل تونس تؤكد احلاجة إىل تعظيم مشاركة البلدان النامية يف القرارات املتعلقة  65أن الفقرة  د (
 ، ومشاركتها كذلك يف مسائل التنمية وبناء القدرات؛ اومصاحله اتعكس اهتماماهتواليت ينبغي هلا أن 

الفقرة   ه ( لتمكي احلكومات    69أن  من االضطالع من برانمج عمل تونس تؤكد احلاجة يف املستقبل إىل تعاونية معززة 
اليومية التقنية  لقة ابإلنرتنت، ولكن ليس يف الشؤون  سائل السياسات العامة الدولية املتععلى قدم املساواة، يف م  أبدوارها ومسؤولياهتا

 والتشغيلية اليت ال تؤثر على مسائل السياسات العامة الدولية، 

 يدعو الدول األعضاء

ثلها قائمة املواضيع  املتعلقة ابإلنرتنت، اليت مت  الدولية  إىل االعرتاف بنطاق عمل االحتاد بشأن قضااي السياسات العامة  1
 أعضاء االحتاد يف مؤمترات املندوبي املفوضي واجمللس واملؤمترات العاملية؛ لقراراتواحملددة وفقاً  1لحق الواردة يف امل

 املتعلقة ابإلنرتنت املشار إليها حتت   الدولية  إىل أن حتدد كل دولة موقفها بشأن كل قضية من قضااي السياسات العامة 2
 بنشاط يف أعمال االحتاد بشأن هذه القضااي،  اإلسهام أعاله وإىل "يدعو الدول األعضاء"من  1 الفقرة

 يكلف األمي العام 

، تعلقة ابإلنرتنتللفريق املكرس لقضااي السياسات العامة الدولية املبتوفري الدعم الالزم، يف حدود املوارد املتاحة يف امليزانية،   1
 بنجاح؛ يكفل اضطالع الفريق أبعماله جملتمع املعلومات، مبايتجزأ من فريق العمل املعين ابلقمة العاملية  ابعتباره جزءاً ال
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، حسب االقتضاء، على مجيع املنظمات  املتعلقة ابإلنرتنت  الدولية  الفريق املكرس لقضااي السياسات العامةبنشر تقارير   2
 سياساهتم؛  يف عملية وضععتبار  ، وذلك ألخذها بعي االالدولية املعنية وأصحاب املصلحة الذين يشاركون بنشاط يف هذه القضااي

 بتقدمي تقرير سنوي إىل اجمللس بشأن األنشطة املضطلع هبا بشأن هذه املواضيع.  3

 1 اللحقات:

 امللحـق

حالصلةواليةحاالتادحذاتححقضاايحالسياساتحالعامةحح
يف ذلك أمساء  تعدد لغات اإلنرتنت مبا  1

 تعددة اللغات(امل)  الدولية الطابع امليادين  
 ( ملؤمتر املندوبي املفوضي2006ع يف أنطاليا، )املراجَ  133القرار  •
 ( للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2008ع يف جوهانسربغ، اجَ )املر  48القرار  •
 ( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 2006ع يف الدوحة، )املراجَ  3ربانمج ال •

 12-2/1، املسألة D)-(ITUلقطاع تنمية االتصاالت  1جلنة الدراسات  • التوصيلية الدولية لإلنرتنت  2
 (D.50التوصية ، )T)-(ITU س االتصاالتلقطاع تقيي 3جلنة الدراسات  •

 املتصلةقضااي السياسات العامة الدولية  3
 ،دارة موارد اإلنرتنتوإبابإلنرتنت 

 أمساء امليادين والعناوين  ذلك يف مبا

 ( ملؤمتر املندوبي املفوضي 2006عان يف أنطاليا، )املراجَ  102و 101القراران  •
جوهانسربغ،  )املراجَ   75و  69و  64و  49و  47القرارات   • يف  العاملية 2008عة  للجمعية   )

 تلتقييس االتصاال
 ( 2008)املعد ل يف  1282القرار  •
 ( 2005للقمة العاملية جملتمع املعلومات )تونس،  6املسه ل الرئيسي خلط العمل جيم •

األمن والسالمة واالستمرارية والدوام   4
  اإلنرتنتواملتانة يف 

 ( ملؤمتر املندوبي املفوضي 2006عان يف أنطاليا، )املراجَ  130و 102القراران  •
الدوحة،  ع يف )املراجَ   3الربانمج  ( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت،  2006)الدوحة،    45القرار   •

 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ( 0620
 ( للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت 2008سربغ، جوهان عان يف)املراجَ  52و 50 القراران •
 D-ITUللقطاع  1ت جلنة الدراسا، T-ITUقطاع لل 17جلنة الدراسات  •
 4 اهلدف االسرتاتيجي - ( ملؤمتر املندوبي املفوضي 2006ع يف أنطاليا، )املراجَ  71القرار  •

 ( 2005للقمة العاملية جملتمع املعلومات )تونس،  5املسهل الرئيسي خلط العمل جيم • مكافحة اجلرمية السيربانية  5
 ي لتنمية االتصاالت ر العامل( للمؤمت2006ع يف الدوحة، )املراجَ  3الربانمج  •
 4 اهلدف االسرتاتيجي - ( ملؤمتر املندوبي املفوضي 2006ع يف أنطاليا، )املراجَ  71القرار  •
 D-ITUللقطاع  1جلنة الدراسات  •

 ( 2005للقمة العاملية جملتمع املعلومات )تونس،  5املسهل الرئيسي خلط العمل جيم • للربيد االقتحاميالتصدي الفع ال  6
 ( ملؤمتر املندوبي املفوضي2006ع يف أنطاليا، )املراجَ  130القرار  •
( للمؤمتر  2006ع يف الدوحة،  )املراجَ   45القرار  تنمية االتصاالت،  العاملي لللمؤمتر    3الربانمج   •

 املي لتنمية االتصاالت الع
 ( للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت 2008عان يف جوهانسربغ، )املراجَ  52و 50القراران  •

القضااي املتعلقة ابستخدام وسوء   7
 استخدام شبكة اإلنرتنت 

 ( 2005للقمة العاملية جملتمع املعلومات )تونس،  5املسهل الرئيسي خلط العمل جيم •
 ( 2008ل يف )املعد   1282القرار  •
 ( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 2006ع يف الدوحة، )املراجَ  3الربانمج  •
 ( ملؤمتر املندوبي املفوضي2006ع يف أنطاليا، راجَ مل)ا 130القرار  •
 ( للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت 2008عان يف جوهانسربغ، )املراجَ  52و 50القراران  •
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حالصلةواليةحاالتادحذاتححقضاايحالسياساتحالعامةحح
التيسر واألسعار املعقولة واالعتمادية  8

 ونوعية اخلدمة خاصة يف العامل النامي
 ( 2005علومات )تونس، ية جملتمع املللقمة العامل 2املسهل الرئيسي خلط العمل جيم •
 ( 2008ل يف )املعد   1282القرار  •

املسامهة يف بناء القدرات إلدارة شبكة  9
 اإلنرتنت يف البلدان النامية

 ( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 2006عان يف الدوحة، )املراجَ  20و 17قراران ال •
 D-ITUللقطاع  5الربانمج  و  D-ITUللقطاع  3الربانمج  •
 ( للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2008جوهانسربغ،  يفع )املراجَ  64القرار  •

 ( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 2006الدوحة،  يف عان)املراجَ  20و 17القراران  • اجلوانب اإلمنائية لشبكة اإلنرتنت  10
 ( للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت 2008 عان يف جوهانسربغ،)املراجَ  75و 64القراران  •
 ( ملؤمتر املندوبي املفوضي 2006عة يف أنطاليا، ملراجَ )ا 133و 102و 101القرارات  •

احرتام اخلصوصية ومحاية املعلومات   11
 والبياانت الشخصية

 ( ملؤمتر املندوبي املفوضي2006ع يف أنطاليا، )املراجَ  130القرار  •
 ( 2005ة جملتمع املعلومات )تونس، للقمة العاملي 5املسهل الرئيسي خلط العمل جيم •
 ( 2008ل يف )املعد   1282القرار  •
 4 اهلدف االسرتاتيجي -( ملؤمتر املندوبي املفوضي  2006ع يف أنطاليا، )املراجَ  71القرار  •

محاية األطفال والشباب من سوء املعاملة  12
 واالستغالل

 ( ملؤمتر املندوبي املفوضي2006ع يف أنطاليا، )املراجَ  130القرار  •
 ( 2005علومات )تونس، ية جملتمع املللقمة العامل 5املسهل الرئيسي خلط العمل جيم •
 4 اهلدف االسرتاتيجي -املفوضي   ( ملؤمتر املندوبي2006ع يف أنطاليا، )املراجَ  71القرار  •
 ( 2008ل يف )املعد   1282القرار  •
 T-ITUللقطاع  17 جلنة الدراسات، D-ITUللقطاع  3الربانمج  •

اخلدمات املتاحة حبرية على  13
 (OTT) اإلنرتنت

 ( 2018ديب، ) 206القرار  •

 .C19/113و   C19/136و   C09/118و   C09/105  الواثئق  املراجع: 

 ___________ 

 (C15، التعديل األخري C09) 1306القرار 
حخطحعلىحالحححمايةحاألطفالحبحمعينابعحللمجلسحالحفريقحالعملحالت

 إن اجمللس، 
 إذ يضع يف اعتباره

تتمثل،   أ (  االحتاد  أهداف  أمورأن  االتصاالت/تكنولوجيا من بي مجلة  اعتماد جمموعة واسعة من مسائل  ، يف تشجيع 
صاالت اجلديدة لتشمل على املستوى الدويل، مما يساعد على النهوض بنشر فوائد تكنولوجيات االت (ICT) املعلومات واالتصاالت

 األعضاء وأعضاء القطاعات يف سبيل حتقيق تلك الغاايت؛  مجيع سكان العامل وتنسيق اجلهود اليت تبذهلا الدول
وإثراء املناهج الدراسية م،  التعليم لألطفال يف العالأن شبكة اإلنرتنت تؤدي دوراً متزايد األمهية والقيمة يف جمال توفري   ب(

 ؛ يف مجيع البلدانبي األطفال القائمة  وغريها من احلواجز  جز اللغويةاحلواختطي وتساعد على 
 أن شبكة اإلنرتنت أصبحت منرباً رئيسياً ألنواع كثرية وخمتلفة من األنشطة التعليمية والثقافية والرتفيهية لألطفال؛ ج(
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 ؛لإلنرتنت  املستعملي األكثر نشاطاً أن األطفال من بي  ( د
 ؛ ذلك البدنية، وغري والسمات  فئة متنوعة من انحية العمر والقدرات هم الأن األطف ه (
 أن اآلابء وأولياء األمور واملعلمي ليسوا دائماً على علم ابألنشطة اليت يزاوهلا األطفال على شبكة اإلنرتنت؛  و (
 حمتوى غري مناسب؛ األطفال ميكنهم الوصول عن غري قصد إىل مواقع خمصصة للبالغي أو االطالع علىأن  ز (
أن من الضروري اختاذ إجراءات استباقية حلماية األطفال على اإلنرتنت على الصعيد الدويل من أجل معاجلة مسألة األمن  ح (

 السيرباين فيما يتعلق ابألطفال؛ 
األطفال ع ط(  أولواي أن محاية  إدراجه ضمن  ينبغي  الدويل  الصعيد  العام على  الصاحل  ت جدول  لى اخلط موضوع خيص 

 األعمال العاملي للمجتمع الدويل؛ 
، ابحتياجات األطفال والشباب  2005)، )تونس،  (WSIS)أن جمتمع املعلومات اعرتف أثناء القمة العاملية جملتمع املعلومات   ي( 

 رباين، وينص التزام تونس على ما يلي: وبضرورة محايتهم يف الفضاء السي
وهم. وسنعمل على تكثيف العمل من  تصاالت يف محاية األطفال ويف تعزيز من"ونعرتف بدور تكنولوجيا املعلومات واال

أجل محاية األطفال من االستغالل والدفاع عن حقوقهم يف سياق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ونؤكد يف هذا  
 ؛ 24)األطفال هي من أهم االعتبارات" )الفقرة  الصدد أن مصاحل

 يلي:  وينص برانمج عمل تونس على ما  
املعلومات  " تكنولوجيا  بدور  ونعرتف  للجميع،  واملعارف  املعلومات  إىل  منصف  نفاذ  بتوفري  التزامنا  جديد  من  ونؤكد 

...[ األهداف والغاايت اإلمنائية املتفق واالتصاالت يف حتقيق النمو االقتصادي والتنمية. ونلتزم ابلعمل من أجل حتقيق ]
مبا يف ذلك األهداف ا التنظيمية   إلمنائية لأللفية، وذلك عن طريقعليها دولياً  العامة  ]...[ إدماج األطر والسياسات 

ل عن والذاتية التنظيم وغريها من األطر والسياسات العامة الفع الة من أجل محاية األطفال والشباب من اإليذاء واالستغال
 ،ف(90)الفقرة  "يجيات اإللكرتونية الوطنيةطريق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يف خطط العمل الوطنية واالسرتات

 وإذ يعرتف
 ابجلهود املبذولة حلماية األطفال على اخلط على املستوايت احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية؛  ( أ 

اية األطفال دور االحتاد الدويل لالتصاالت يف مح  بشـأن  ،ملؤمتر املندوبي املفوضي(  2014  بوسان،  يف  املراَجع)  179  ابلقرار (ب
 ؛اخلط على
، بشأن دور قطاع تنمية االتصاالت (WTDC)  للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت(  2014)املراَجع يف ديب،    67ابلقرار   ج(

 محاية األطفال على اخلط؛يف  (ITU-D) لالحتاد الدويل لالتصاالت
جال  م آليات تعزيز التعاون يف، بشأن  (WTDC)  تصاالتللمؤمتر العاملي لتنمية اال(  2014)املراَجع يف ديب،    45ابلقرار   د( 

 ما يف ذلك مواجهة ومكافحة الرسائل االقتحامية؛األمن السيرباين، ب
 ،لنفاذ( بشأن إمكانية ا2014)املراَجع يف بوسان،  175ابلقرار  (ه

 إذ يذك ر و 
 ،(WSIS+10) ة جملتمع املعلومات بعد مضي عشر سنوات ابلواثئق اخلتامية للحدث رفيع املستوى الستعراض تنفيذ نواتج القمة العاملي 
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 يقرر
مبسامهاهتم لمجلس املعين حبماية األطفال على اخلط، لكي يسهل على األعضاء التقدم  التابع لعمل الاإلبقاء على فريق  1

 ، ابالختصاصات التالية:وتوجيهاهتم بشأن دور االحتاد يف محاية األطفال على اخلط
 لعمل بشأن هذا املوضوع؛ اء وتعزيز اتبادل اآلر  1.1 
 تقدمي تقرير إىل اجمللس سنوايً حول أنشطة فريق العمل؛  2.1 

لمجلس املعين حبماية األطفال على اخلط لضمان التابع لعمل  التيسري إسهام مجيع أصحاب املصلحة ومشاركتهم يف فريق   2
 (؛2014ن، )املراَجع يف بوسا 179 أقصى قدر من التعاون يف تنفيذ القرار

ملدة يوم   للشباب   لى اخلطع  إجراء مشاوراتعلى  تشجيع فريق العمل التابع للمجلس املعين حبماية األطفال على اخلط   3
 ؛اخلط  بشأن خمتلف املسائل املتعلقة حبماية األطفال علىووجهات نظرهم  واحد قبل اجتماعات الفريق لالستماع إىل آرائهم 

 ؛اية األطفال على اخلط للجمهور بدون محاية بكلمة مرورالصادرة املتعلقة بقضااي محمواصلة إاتحة مجيع الواثئق  4
بشأن    2018 ليقدم إىل مؤمتر املندوبي املفوضي لعام و   2018لعام  يف دورته  إعداد مشروع تقرير ختامي لينظر فيه اجمللس   5

تباحث هذه املوضوعات    ملواصلة ذلك تقدمي مقرتحات  جريت واإلجنازات املتحققة بشأن هذه املوضوعات، مبا يفاألنشطة اليت أح 
 االقتضاء. حسب
 . C15/102و   C15/109؛  C09/120و   C09/108(Rev.1)  الواثئق  : املراجع 

 

 (C19، التعديل األخري C11) 1332القرار 
حجملتمعحالعلوماتحدورحاالتادحالدويلحلالتصاالتحيفحتنفيذحنواتجحالقمةحالعالية

ح2030وخطةحالتنميةحالستدامةحلعامح

 إن اجمللس، 
 إذ يشري إىل 

العاملية جملتمع   ( ملؤمتر املندوبي املفوضي بشـأن دور االحتاد يف2018ديب،    )املراَجع يف  140 القرار أ (  تنفيذ نواتج القمة 
 ويف عمليات املتابعة واالستعراض ذات الصلة؛  2030وخطة التنمية املستدامة لعام  (WSIS) املعلومات

ملؤمت 2018ديب،    )املراَجع يف   70 القرار  ب( املند (  املف ر  االحتاد  وبي  اجلنسي يف  بي  املساواة  مبدأ  تعميم  بشأن  وضي 
 وترويج املساواة بي اجلنسي ومتكي املرأة من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ 

ق بقضااي  عل يت ( ملؤمتر املندوبي املفوضي بشأن دور االحتاد الدويل لالتصاالت فيما2018ديب،    )املراَجع يف  102 القرار ج(
 السياسة العامة الدولية املتصلة ابإلنرتنت وإبدارة موارد اإلنرتنت، مبا يف ذلك إدارة أمساء امليادين والعناوين؛ 

( ملؤمتر املندوبي املفوضي بشأن نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي 2018ديب،    )املراَجع يف  175 القرار د (
 واالتصاالت؛ نولوجيا املعلوماتالت/تكاالتصااالحتياجات احملددة إىل 

من أجل التنمية العاملية    2030( ملؤمتر املندوبي املفوضي بشأن برانمج التوصيل يف  2018)املراَجع يف ديب،    200 القرار ه (
  لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك النطاق العريض، لصاحل التنمية املستدامة؛ 

http://www.itu.int/md/S09-CL-C-0108/en
http://www.itu.int/md/S09-CL-C-0120/en
http://www.itu.int/md/S15-CL-C-0109/en
http://www.itu.int/md/S15-CL-C-0102/en
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ذاالقرا ( و جملتمع  رات  العاملية  القمة  نواتج  تنفيذ  يف  االحتاد  قطاعات  دور  بشأن  القطاعات  عن  الصادرة  الصلة  ت 
 ؛2030وخطة التنمية املستدامة لعام  املعلومات

رفيع املستوى للجمعية العامة  الالوثيقة اخلتامية لالجتماع  "للجمعية العامة لألمم املتحدة الذي يتضمن    A/70/125  القرار ( ز
 ؛ "نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات بشأن االستعراض الشامل لتنفيذ

 "؛2030 بعنوان: "حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام املتحدة لألمم العامة للجمعية A/70/1 القرار (ح
ورؤية    (WSIS+10) ي عشر سنواتبشأن تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد مض  بيان احلدث الرفيع املستوى  ( ط

ابلقمة فيمااحلدث   املعلومات  العاملية  يتعلق  احلدث2015بعد    جملتمع  يف  اعتمادمها  مت  اللذين  املستوى  ،    WSIS+10 الرفيع 
 االستعراض الشامل ، وتقدميهما كمسامهة يف (2014( الذي نسقه االحتاد وأقرمها مؤمتر املندوبي املفوضي )بوسان،  2014 )جنيف،

 ، ه اجلمعية العامة لألمم املتحدةللقمة الذي أجرت
 وإذ يضع يف اعتباره

 تمع املعلومات؛ أن االحتاد الدويل لالتصاالت يقوم بدور حموري يف توفري منظور عاملي فيما يتعلق مبج ( أ 
قد برهن على أنه آلية ستدامة  جملتمع املعلومات وأهداف التنمية املاملعين ابلقمة العاملية  التابع للمجلس و   أن فريق العمل ب(

فيما لتسهيل مسامهة الدول األعضاء  ملا طالب به مؤمتر املندوبي   انجحة  العاملية وفقاً  القمة  تنفيذ نواتج  يتعلق بدور االحتاد يف 
 ؛ 2014 ملفوضي لعاما

يوصي أبن ينظر اجمللس  املستدامة    جملتمع املعلومات وأهداف التنميةاملعين ابلقمة العاملية  التابع للمجلس و   أن فريق العمل ج(
يتعلق   إمكانية تعيي موارد خارجة عن امليزانية ابإلضافة إىل موارد امليزانية العادية املخصصة للخطة االسرتاتيجية لالحتاد، فيما يف

 بتنفيذ نواتج القمة العاملية؛ 
القرار ( د األساسي  يشدد  (2018ديب،    )املراَجع يف  140 أن  االختصاصات  لالحتاد يفعلى  تكنو  ة  املعلومات  جمال  لوجيا 

واإلقليمي وإدارة  سد الفجوة الرقمية والتعاون الدويل   بناء جمتمع املعلومات، وهي تشمل املساعدة يف واالتصاالت وأمهيتها احلامسة يف
 طيف الرتددات الراديوية ووضع املعايري ونشر املعلومات؛

تقريراً   2022 ( ينص على ضرورة أن يقدم االحتاد إىل مؤمتر املندوبي املفوضي لعام2018ديب،    )املراَجع يف   140 أن القرار ( ه
وخط املعلومات  جملتمع  العاملية  القمة  نواتج  بتنفيذ  قيامه  بشأن  لعاممرحلياً  املستدامة  التنمية  مع2030 ة  مسامهة   ،  إىل  اإلشارة 

 : يطلب من اجمللس اإلبقاء على فريق العمل من أجلو مي، االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف االقتصاد الرق
واملساعدة يف حتقيق أهداف  تيسري تقدمي األعضاء للمسامهات والتوجيهات بشأن تنفيذ االحتاد لنواتج القمة ذات الصلة   

 ،املستدامة التنمية
 يطلب من اجمللس: و 

مية املستدامة وأنشطته ذات الصلة والنظر فيها ومناقشتها  اإلشراف على تنفيذ االحتاد لنواتج القمة وحتقيق أهداف التن '1'
 ؛ندوبي املفوضيددها مؤمتر املاالقتضاء ضمن احلدود املالية اليت ُي االقتضاء، وإاتحة املوارد حسب حسب

بغي  ه ين"أن اليت تنص على  "يقرر"  من  5اإلشراف على تكي ف االحتاد مع جمتمع املعلومات، وذلك وفقاً ألحكام الفقرة   '2'
، واالضطالع ابألنشطة اليت 2015القمة وحتقيق رؤية القمة ملا بعد عام    نواتجلالحتاد أن يواصل أعماله بشأن تنفيذ  

نطاق   يف  الشأن، تدخل  هذا  يف  اآلخرين  املصلحة  أصحاب  مع  جنب  إىل  جنباً  يشارك  وأن  واختصاصاته  واليته 
 يكون مناسباً"؛ حيثما

املتعلق   '3' التقرير  تنفيإعداد  االحتاد يف  لعام  مبسامهة  املستدامة  التنمية  الفرتة    2030ذ خطة  إىل   2015-2019يف  وتقدميه 
  ؛ للجمعية العامة لألمم املتحدة 2019املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام 
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تنمية املستدامة، ابستعراض القيام، من خالل فريق العمل التابع للمجلس واملعين ابلقمة العاملية جملتمع املعلومات وأهداف ال '4'
 :وحتسي ما يلي

 ؛ القمة العاملية جملتمع املعلومات وحتقيق أهداف التنمية املستدامة نواتجاالحتاد ذات الصلة بتنفيذ  أنشطة  -
 املصلحة،  أصحاب  مجيع  مشاركة   لتسهيل  املعلومات  جملتمع  العاملية   القمة   جبوائز  اخلاصة   والقواعد  التوجيهية   املبادئ -

 املصلحة؛  أصحاب مجيع لفائدة ومراعاةً  وسهولة  فعالية  أكثر حنو على لالحتاد، الست الرمسية  تلغاابل
  جملتمع   العاملية  ابلقمة  املتصلة   املتحدة  األمم   أنشطة  خالل  من  املعلومات  جملتمع  العاملية  القمة  جبوائز  للفائزين  الرتويج -

 املستدامة،  التنمية  وأهداف املعلومات
 الحتاد إىل:ويدعو أعضاء ا

قاعدة   القمة العاملية جملتمع املعلومات وحتقيق أهداف التنمية املستدامة، واملسامهة يف  نواتجتنفيذ   إىل املشاركة الفع الة يف 
  البياانت اخلاصة مبنتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات وتقييمها اليت يديرها االحتاد وجوائز القمة العاملية جملتمع املعلومات، 

التابع   واملشاركة بشكل فع ال يف التنمية املستدامة وتعزيز تكي ف أنشطة فريق العمل  للمجلس واملعين ابلقمة وأهداف 
 املستدامة؛ االحتاد هبدف بناء جمتمع معلومات شامل للجميع وحتقيق أهداف التنمية

القرار ( و يفََ )املراج  102 أن  املفوضي كان2018ديب،    ع  املندوبي  ملؤمتر  حتت    (  الواردة  األجزاء  يف  يضع يسرتشد  إذ 
من برانمج عمل تونس بشأن إدارة   29-82ابلنواتج ذات الصلة للقمة العاملية الواردة يف الفقرات  إذ يؤكد  وإذ يدرك  واعتباره   يف

املشاركة   1ت املختصةاإلنرتنت، وينص على استكشاف سبل ووسائل حتقيق مزيد من التعاون والتنسيق املتبادلي بي االحتاد واملنظما
رتنت وشبكة اإلنرتنت املستقبلية من خالل اتفاقات تعاون حسب االقتضاء، سعياً إىل زايدة دور  يف تطوير شبكات بروتوكول اإلن

 العاملي وتعزيز التوصيلية الدولية امليسورة التكلفة، إدارة اإلنرتنت هبدف حتقيق أكرب قدر من املنافع للمجتمع االحتاد يف

 درك وإذ ي
اليت تندرج ضمن مسؤولياته   وحتقيق أهداف التنمية املستدامةبتنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات    االحتادالتزام   ( أ 

 حاد؛ لالت ابعتبارها من أهم الغاايت
ا  املعلومات هل   جملتمع  مليةالعا  القمة  نتائج  لتنفيذ  العام  بشأن االستعراض  أن الوثيقة اخلتامية للجمعية العامة لألمم املتحدة ب(

 أتثريات جوهرية على أنشطة االحتاد؛ 
 هلا أتثريات جوهرية على أنشطة االحتاد،  2030 أن خطة التنمية املستدامة لعام (ج

 وإذ يالحظ 
صياغة   يتمثل دوره يف  هداف التنمية املستدامةأو   أن األمي العام لالحتاد قد أنشأ فريق مهام يف االحتاد للقمة العاملية جملتمع املعلومات 

وأن هذا الفريق يرأسه انئب   وأهداف التنمية املستدامةيتعلق ابلقمة العاملية  سرتاتيجيات وتنسيق سياسات االحتاد وأنشطته فيما اال
 العام، األمي

 يقرر
إىل جنب مع اليونسكو   اً ، جنبجملتمع املعلومات  القمة العاملية  نواتج دوراً قيادايً يف تسهيل عملية تنفيذ االحتاد  أن يؤدي 1

 تونس؛  برانمج عملمن  109 نحو املبي يف الفقرةالوبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي، على 

  
__________________ 

واألرقام  فيها  مبا 1 األمساء  لتخصيص  اإلنرتنت  اإلنرتنت    (ICANN) مؤسسة  اإلنرتنت  (RIR)  اإلقليميةوسجالت  هندسة  مهام   (IETF) وفريق 
 ، وعلى أساس املعاملة ابملثل.احلصر ال املثال سبيل على ،(W3C) واحتاد الشبكة العاملية (ISOC) اإلنرتنت ومجعية
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، (WTISD) املعلومات  لالتصاالت وجمتمع  تنسيق منتدايت القمة العاملية جملتمع املعلومات، واليوم العاملي  االحتاد  أن يواصل 2
يف تنسيق ودعم   استمرارهمع املعلومات، وإدارة قاعدة بياانت تقييم تنفيذ نواتج القمة، فضالً عن  توجوائز مشاريع القمة العاملية جمل

 ألغراض التنمية؛  أنشطة الشراكة من أجل قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ه على تنفيذ خطة التنمية  لاألساس الذي يساعد االحتاد من خال  ابعتبارهجملتمع املعلومات  يحستخدم إطار القمة العاملية  أن   3
، ضمن اختصاصات االحتاد ويف حدود املوارد املخصصة يف اخلطة املالية وميزانية السنتي، مبراعاة مصفوفة 2030 املستدامة لعام

عمل الأهداف التنمية املستدامة اليت وضعتها وكاالت األمم املتحدة، وابلعمل من خالل فريق    -القمة العاملية جملتمع املعلومات  
 ، بوسائل منها: وأهداف التنمية املستدامة  واملعين ابلقمة العاملية جملتمع املعلوماتالتابع للمجلس 

ملراعاة األنشطة اجلارية   6وجيم 5وجيم 2حتديث خرائط الطريق اخلاصة خبطوط عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات جيم ( أ 
 ؛2030 امة لعامالرامية أيضاً إىل تنفيذ خطة التنمية املستد

  1اإلسهام حسب االقتضاء يف خرائط الطريق/خطط العمل املتعلقة خبطوط عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات جيم  ب(
 ؛2030 ستدامة لعاماملتعلقة أيضاً خبطة التنمية امل 11وجيم 9وجيم 8وجيم 7وجيم 4وجيم 3وجيم

التابع للمجلس واملعين ابلقم 4 التنمية املستأن يواصل فريق العمل  العاملية جملتمع املعلومات وأهداف  وفقاً  أعماله    دامةة 
 ،أعضاء االحتاد وتكون املشاركة فيه مفتوحة جلميعامللحق،  الواردة يف لالختصاصات

 يكلف األمي العام 
،  ية جملتمع املعلومات بتحديث خرائط الطريق ألنشطة االحتاد يف حدود اختصاصاته لتنفيذ نواتج القمة العاملابلقيام ابنتظام   1

التنمية   لعاممع مراعاة خطة  التوصيل يف  2030 املستدامة  التابع  "،  2030 و"برانمج  العمل  فريق  إىل اجمللس من خالل  وتقدميها 
 ؛وأهداف التنمية املستدامة املعلومات ملية جملتمعللمجلس واملعين ابلقمة العا

من خالل التوافق الوثيق مع عملية القمة العاملية   2030 ة املستدامة لعامنميالتخبطة  بضمان تنفيذ أنشطة االحتاد املتعلقة  2
إطار السياسات واإلجراءات القائمة، ويف حدود املوارد املخصصة  جملتمع املعلومات وإجراء هذه األنشطة وفقاً الختصاصاته، يف

 السنتي؛  اخلطة املالية وميزانية فرتة يف
وخطة التنمية املستدامة    قة بتنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلوماتشأن أنشطة االحتاد املتعلإبعداد تقرير هنائي وشامل ب 3

من خالل فريق العمل التابع للمجلس   2022 عامل دورته مقرتحات ألنشطة إضافية، وتقدميه إىل اجمللس يف إضافًة إىل ، 2030 لعام
 ؛لتنمية املستدامةاف اوأهد املعلومات  واملعين ابلقمة العاملية جملتمع 

بتقدمي تقرير سنوي إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ خطوط عمل القمة العاملية جملتمع   4
املعلومات اليت يقوم فيها االحتاد بدور جهة التيسري، من خالل اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، وتقدمي 

 لتابع للمجلس املعين ابلقمة العاملية جملتمع املعلومات وأهداف التنمية املستدامة؛ التقرير إىل فريق العمل ا
بتقدمي مسامهة سنوية بشأن أنشطة االحتاد ذات الصلة يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى التابع للمجلس االقتصادي   5
امل و   (HLPF) االجتماعي و الرفيع  السياسي  لعام  املنتدى  املتحدة   2019ستوى  لألمم  العامة  احملددة   للجمعية  اآلليات  خالل  من 
 ؛وأهداف التنمية املستدامة فريق العمل التابع للمجلس املعين ابلقمة العاملية جملتمع املعلوماتوتقدمي التقرير إىل  A/70/1 القرار يف
اليت يقوم هبا االحتاد بشأن هذه  صلة عن األنشطة  يتضمن معلومات مف  سنوايً بتقدمي تقرير شامل إىل جملس االحتاد   6

 املواضيع وأعماله ومسامهاته ذات الصلة، لكي ينظر فيه اجمللس ويتخذ قراراً بشأنه؛
بدعوة فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات إىل مواءمة األنشطة الرامية إىل تطوير جمتمع املعلومات حنو جمتمع   7

 ؛2030 اض الشامل لتنفيذ نواتج القمة وخطة التنمية املستدامة لعام  نتائج االستعر معرفة، استناداً إىل
  



- 121  - 

 (اجمللس – 2.3)

 

املمارسات   8 للنقاش وتبادل املعلومات بشأن أفضل  العاملية جملتمع املعلومات مبثابة منصة  مبواصلة تنسيق منتدى القمة 
 ؛ 2030 ستدامة لعامتنفيذ مجيع أصحاب املصلحة لنواتج القمة، مع مراعاة خطة التنمية امل يف
يف ضوء خطة التنمية  قاعدة بياانت تقييم أنشطة القمة العاملية جملتمع املعلومات ومسابقات جوائز مشاريع القمةبتعديل  9

 ؛2030 املستدامة لعام
مة التنمية املستداأبن أيخذ يف االعتبار نواتج فريق العمل التابع للمجلس واملعين ابلقمة العاملية جملتمع املعلومات وأهداف   10
 ابلقمة وأهداف التنمية املستدامة؛ أنشطة فريق املهام املعين يف

تنفيذ بذات الصلة  االحتاد  أنشطة    ، من أجل دعمابستبقاء الصندوق االستئماين اخلاص للقمة العاملية جملتمع املعلومات 11
ت وحتالفات اسرتاتيجية؛ ودعوة أعضاء االحتاد نها إقامة شراكامن خالل آليات متعزيز تنفيذ تلك النواتج  بغيةنواتج القمة العاملية 
 طوعية، إىل تقدمي مسامهات

 يكلف األمي العام ومديري املكاتب
تعيي جهات  ب،  جملتمع املعلومات  للقمة العاملية  6وجيم  5وجيم  2جيمالعمل  إىل جهات االتصال خلطوط    إضافةً ،  ابلقيام 1

، حيث يكون االحتاد مشاركاً  11وجيم  9وجيم  8وجيم  7وجيم  4وجيم  3وجيم  1مالعمل جي  بشأن خطوط حتاد  أخرى يف االاتصال  
 ؛، حسب االقتضاءشريكاً  أو تيسري تنفيذها يف
،  2030 لتنفيذ خطوط العمل املشار إليها أعاله، مبراعاة خطة التنمية املستدامة لعامهنائية    ومواعيد  معينة بتحديد مهام   2

 والقطاعات؛ مةية لألمانة العا اخلطط التشغيلوإدراجها يف
عند التحضري  وحتقيق أهداف التنمية املستدامة  يتعلق بتنفيذ النواتج ذات الصلة من نواتج القمة   مبراعاة مهام االحتاد فيما 3

تصاالت عاملي لتنمية االالت واملؤمتر الجلمعية االتصاالت الراديوية واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية واجلمعية العاملية لتقييس االتصا
 االقتضاء؛ ومؤمتر املندوبي املفوضي، حسب

لتوضيح كيف ميكن استخدام إطار القمة    2018 بتحديث مشروع خارطة الطريق املعروض على اجمللس يف دورته لعام  4
 ؛ "2030 ج التوصيل يف، مبراعاة "برانم2030 العاملية جملتمع املعلومات للمساعدة يف حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام

وبذل جهود خاصة من أجل وضع منهجية    ،30 القرار  ، وخاصةً قطاع تنمية االتصاالت   مبواصلة إدماج تنفيذ خطة عمل 5
  يف الشراكة من أجل قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   لالحتاد  دور الرايديالالئمة، على أن يؤخذ بعي االعتبار  مقياس  

 التنمية،  ألغراض
 ومجيع أصحاب املصلحة  الدول األعضاء وأعضاء القطاعات  جعيش

العاملية 1 القمة  نواتج  بتنفيذ  املتصلة  األنشطة  بنشاط يف  املشاركة  ا  على  العملأنشطة  ويف    ملعلوماتجملتمع  التابع    فريق 
 املعلومات؛   جملتمعاالحتاد    مواكبة  إىل زايدةالرامية    واألنشطة  وأهداف التنمية املستدامة  املعين ابلقمة العاملية جملتمع املعلوماتللمجلس و 

ومات دعماً لتحقيق خطة التنمية على املشاركة بنشاط يف أنشطة االحتاد املتصلة بتنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعل 2
 االقتضاء؛ ، حسب2030 املستدامة لعام

تمع املعلومات من أجل دعم األنشطة املرتبطة بتنفيذ على تقدمي مسامهات طوعية للصندوق االستئماين للقمة العاملية جمل 3
 ؛وحتقيق أهداف التنمية املستدامة املعلومات  العاملية جملتمع  نواتج القمة

 صلة اإلسهام مبعلومات عن أنشطتهم لتغذية قاعدة البياانت العامة لتقييم أنشطة القمة اليت يديرها االحتاد؛ على موا 4
 ة ملشاريع القمة العاملية جملتمع املعلومات؛ للحصول على اجلوائز السنويعلى مواصلة ترشيح مشاريع  5
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الداعمة لتنفيذ نواتج القمة    االحتادأنشطة   تشجيع مشاركة أعضاء االحتاد وأصحاب املصلحة املعنيي اآلخرين يفعلى   6
 .االقتضاء ، حسبوحتقيق أهداف التنمية املستدامة العاملية جملتمع املعلومات

 1قات:حاللح

 امللحق
حالعينحالتابعحللمجلسحاختصاصاتحفريقحالعمل

حوأهدافحالتنميةحالستدامةححعحالعلوماتابلقمةحالعاليةحجملتم

من   ،2030 ، وخطة التنمية املستدامة لعامعن تنفيذ االحتاد لنواتج القمة ذات الصلةملدخالت  األعضاء    تيسري تقدمي ( أ 
 ل االستفسار املالئمة؛ ملعممة واالستبياانت أو غريها من وسائخالل اجتماعاته العادية ورسائله ا 

الصلة والنظر فيها ومناقشتها،    حاد لنواتج القمة وحتقيق أهداف التنمية املستدامة وأنشطته ذاتيذ االتاإلشراف على تنف (ب
 تضاء؛قاال ضمن احلدود املالية اليت يقررها مؤمتر املندوبي املفوضي، وإاتحة املوارد حسب وذلك

خطة التنمية املستدامة  و   ا يتعلق بتنفيذ نواتج القمةالقيام على أساس سنوي برصد وتقييم التدابري اليت يتخذها االحتاد فيم (ج
واالجتماعي  ،2030 لعام االقتصادي  اجمللس  إىل  لتقدميها  األمانة  تعدها  اليت  التقارير  مشاريع  النظر يف  منها    (ECOSOC) بسبل 

 ؛ املعين ابلتنمية املستدامة وتقدمي توصيات مالئمة إىل اجمللس ي الرفيع املستوىواملنتدى السياس
وخطة   يتعلق ابإلجراءات اليت يلزم أن يؤديها االحتاد تنفيذاً لنواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات  لألعضاء فيما معلومات  توفري   (  د 

  5تصاالت( وجيم معلومات واال )البنية التحتية لل   2عمل القمة العاملية جيم   خطوط ذ  يتعلق بتنفي  فيما  ، وخاصةً 2030التنمية املستدامة لعام  
 ؛ التيسري  )البيئة التمكينية( حيث يقوم االحتاد بدور   6استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت( وجيم  الثقة واألمن يف  )بناء 

 9وجيم  8وجيم  7وجيم  4وجيم  3وجيم  1ط العمل جيماالحتاد بدور نشط يف تنفيذ خطو تزويد األعضاء مبقرتحات لقيام   ( ه
وغريها من نواتج القمة العاملية وحتقيق أهداف التنمية املستدامة املتصلة ابختصاصات االحتاد وذلك ضمن احلدود املالية    11وجيم

 املفوضي؛ اليت وضعها مؤمتر املندوبي
 4وجيم 3وجيم 2وجيم 1جيم  د لضمان جناح تنفيذ خطوط العملشأن األنشطة املستقبلية لالحتا تزويد االحتاد ابإلرشاد ب ( و

وغريها من نواتج القمة العاملية وحتقيق أهداف التنمية املستدامة املتصلة ابختصاصات    11وجيم  9وجيم  8وجيم  7وجيم  6وجيم  5وجيم
  املفوضي؛احلدود املالية اليت وضعها مؤمتر املندوبي االحتاد وذلك ضمن

الطريقة اليت ميكن أن تساعد هبا أنشطته املستقبلية وأنشطته اجلارية يف تنفيذ نواتج القمة العاملية  ابإلرشاد بشأن    تزويد االحتاد  (  ز 
 اجلهود؛  ، وحتديد توجهاته ابستعراض التقارير وخطط العمل املتعلقة بدعم هذه 2030 جملتمع املعلومات وخطة التنمية املستدامة لعام 

للمجلس، بوضع ما قد يكون ضرورايً من مقرتحات لينظر فيها اجمللس  رقة العمل األخرى التابعة القيام، ابالتصال مع أف ح(
، مبساعدة فريق املهام املعين ابلقمة  2030 من أجل تكييف االحتاد لدوره يف بناء جمتمع املعلومات وتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

 تدامة. تمع املعلومات وأهداف التنمية املسالعاملية جمل
 .C19/115و   C19/137و   C16/127و   C16/120؛  C15/123و   C15/110؛  C11/118و   C11/95  الواثئق  املراجع: 

 ___________ 

http://www.itu.int/md/S11-CL-C-0095/en
http://www.itu.int/md/S11-CL-C-0118/en
http://www.itu.int/md/S15-CL-C-0110/en
http://www.itu.int/md/S05-CL-C-0123/en
http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0120/en
http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0127/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0137/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0115/en
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 (C16، التعديل األخري C11) 1333القرار 
حجيهيةحاخلاصةحبتشكيلحأفرقةحالعملحالبادئحالتوح

حالتابعةحللمجلسحوإداراهتاحوحلها
 إن اجمللس، 

 إذ يضع يف اعتباره
عن مؤمتر املندوبي   دارية لالحتاد، نيابةً يتصرف اجمللس بصفته اهليئة اإل  اللتي مبقتضامها من الدستور،    10و  7  ياملادت ( أ 

 املفوضي؛ حدود السلطات اليت يفوضها له املؤمتر املذكور، وذلك يف الفرتات الواقعة بي مؤمترات املندوبي املفوضي يف
التابعة للمجل ر املندوبي املفوضي  ملؤمت(  2014)املراَجع يف بوسان،    11املقرر   (ب أفرقة العمل  س وإدارهتا، بشأن تشكيل 

 ؛ سية لتشكيل هذه األفرقةوالذي ُيدد املبادئ الرئي 
واليت    النفقاتبشأن خيارات من أجل خفض  ملؤمتر املندوبي املفوضي  (  2014بوسان،  ع يف  )املراجَ   5 ابملقرر  2 امللحق ج(

وخفض عدد   على اإلطالق  إىل أدىن حد ضروري   للمجلس العمل التابعةخفض عدد أفرقة  ن على  من بينها، العمل بقدر اإلمكا
 ؛للمجلس ألفرقة العمل التابعة احلضوريةاالجتماعات  ومدة

، والذي ُيدد مبادئ تعيي رؤساء أفرقة العمل التابعة للمجلس ونواهبم ومدة  2015 للمجلس يف دورته لعام  584املقرر   ( د
 مناصبهم؛ توليهم

 املراجعَ )  61 والقرار  ITU-R 15-5  والقرار  االتصاالت  لتقييس  العاملية  للجمعية(  2012ديب،   يف  املراَجع)  35  القرار ( ه
 القصوى   واملدة   ونواهبم  االستشارية  واألفرقة  الدراسات  جلان   رؤساء  تعيي  بشأن  االتصاالت  لتنمية  العاملي  للمؤمتر(  2014 ديب، يف

 ،مناصبهم لتوليهم
 يقـرر

للمجلس   1 التابعة  العمل  أفرقة  تتناول  وا  (CWG)أن  واالالقضااي  يفألهداف  احملددة  واألولوايت   اخلطتي  سرتاتيجيات 
 ؛واجمللس، وأن تقدم املشورة للمجلس كي ينظر فيها مؤمترات املندوبي املفوضي قرارات لالحتاد ويفواملالية االسرتاتيجية 

 والتداخلزدواجية  اختصاصات أفرقة العمل هذه بوضوح مع تفادي االند تشكيل أفرقة العمل التابعة للمجلس  عأن حتدد   2
 للمتطلبات املتغرية؛ املهام مع أفرقة العمل األخرى؛ وميكن تعديل االختصاصات، حسب االقتضاء، استجابةً  يف

تعييأن   3 األفرقة  يتم  األقل  وانئبي  رؤساء هذه  فريق    على  املقرر  لكل  ( 2014 بوسان، )املراَجع يف  11طبقاً ألحكام 
 ؛ 2 ومات الواردة يف امللحقتقدمي املعل ، مبا يف ذلك1 وإجراءات امللحق

املدة الفاصلة بي مؤمترين متتالي للمندوبي   ملناصبهم  العمل التابعة للمجلس ونواهبم  أفرقةرؤساء    تويلأال تتعدى مدة   4
الالزمة   املفوضي؛ وأال حتتسب مدة تويل املنصب يف أحد هذه األفرقة ضمن مدة تويل منصب يف فريق آخر؛ وأن تتخذ اخلطوات

 لتوفري بعض االستمرارية بي رؤساء هذه األفرقة ونواهبم؛
حدود   بصورة تتسم ابلكفاءة والفعالية من حيث التكاليف ويفوتعقد  اجتماعات هذه األفرقة    من الضروري أن ختطط  أن 5

أمكن، يدرج  نة؛ وإنتماعي يف السأال تتجاوز اجمرة واحدة و   املعتاديف  هذه األفرقة    وأن جتتمعاجمللس؛   اليت خيصصهاامليزانية  
اجتماعات إلكرتونية   ويحنظر يف عقد اجتماع واحد من اجتماعات هذه األفرقة ضمن الوقت املخصص للدورات السنوية للمجلس

 ؛عندما يكون ذلك ضرورايً ومناسباً 
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 ممكن؛ قدر اإللكرتونية، أبقصىوأساليب العمل ابلوسائل  أبنشطتهاينبغي هلذه األفرقة االضطالع  6

بعد إجناز مهامها ضمن إطار واليتها أو طبقاً للقرارات األخرى الصادرة عن اجمللس و/أو مؤمتر املندوبي هذه األفرقة    حتل  أن  7
 (،2014)املراَجع يف بوسان،  11املفوضي، مبا يف ذلك املقرر  

 ويقرر كذلك 

عديالت يلزم إدخاهلا  يتعلق أبي ت فيما  سيما وال  صاهتا،واختصاالعمل التابعة للمجلس    يحفحص ابستمرار عدد أفرقة  أن 1
 ،هلذا القرار وللمتطلبات املتغرية على األفرقة احلالية استجابةً 

 يكلف األمي العام 

ن يقدم إىل كل مؤمتر من مؤمترات املندوبي املفوضي وإىل كل دورة من دورات اجمللس جدوالً ُيدد رؤساء أفرقة العمل أب 1
 مناطقهم؛و  مناصبهم شغلهم ومدةجلس ونواهبم التابعة للم

  قل اختصاصات األ املواقع اإللكرتونية ألفرقة العمل التابعة للمجلس حبيث تتضمن على    تناسقن يعمل على ضمان  أب 2
 .لصادرة عنهاوالواثئق والتقارير االرئيسية  وأهدافها وتشكيلها ورؤساءها ونواب رؤسائها وأمانتها ومقرراهتا وقراراهتاهذه األفرقة 

 1ملحق ال 

حإجراءاتحتعييحرؤساءحأفرقةحالعملحالتابعةحللمجلسحونواهبمح

بعد أن يعتمد مؤمتر املندوبي املفوضي أو اجمللس قراراً إبنشاء فريق عمل اتبع للمجلس، يقوم األمي العام، ابلتشاور مع   1
 يف املوقع اإللكرتوين للمجلس. وينشرها 1لكل فريق عمل الدول األعضاء، إبعداد قائمة ابملرشحي وسريهتم الذاتية ابلنسبة

دورة اجمللس اليت اختذ فيها قرار  يف  أو   يتخذ قرار التعيي يف دورة اجمللس املقابلة )اليت تلي مؤمتر املندوبي املفوضي مباشرةً  2
 اجلنسي.  ن بيالتواز جلغرايف املنصف و تشجيع التوزيع ا وضرورةإنشاء فريق العمل التابع للمجلس( مع مراعاة كفاءة املرشحي 

إذا مل يتسن لرئيس أحد أفرقة العمل مواصلة نشاطه، يعي رئيس جديد، كقاعدة عامة، من نواب الرئيس احلاليي للفريق؛  3
 . ملدة الحقةعند التعيي لتويل املنصب دة "اجلزئية"  املعلى أال حتتسب 

  
__________________ 

. وُيدد اجمللس مدة واليتهم مع مراعاة  ويةاجملموعات اللغفريق العمل املعين ابستعمال اللغات الرمسية الست لالحتاد ونوابه عن طريق    تعيي رئيسيتم   1
 .اجملموعات اللغوية ذات الصلةاملقرتحات املقدمة من 
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 2ملحق ال 

حمؤهالتحالرؤساءحونواهبم

 بشكل خاص أيضاً عند تعيي الرؤساء أو نواب الرؤساء البياانت التالية املتعلقة ابلكفاءة واملؤهالت: وتراعى
 املعرفة واخلربة يف اجملال املعين؛  -
 الدولية؛  احلكومية املنظمات  من وغريه االحتاد اجتماعات يف اخلربة -
 اإلدارية؛  املهارات  -
 مواصلة العمل حىت موعد انعقاد مؤمتر املندوبي املفوضي التايل أو حل الفريق؛ القدرة على مباشرة املهام على الفور و  -
 التعاقب.  ختطيط -

 وينبغي إضافة إشارة خاصة إىل املؤهالت املشار إليها أعاله يف بياانت السرية الذاتية اليت ينشرها األمي العام.
 . C16/134و   C16/122؛  C11/118و   C11/96  ئق الواث  : املراجع 

 

 (C15التعديل األخري  ،C11) 1334القرار 
ححادحالدويلحلالتصاالتحيفحاالستعراضحالشاملحاالترحدوح

 معلوماتحمجتمعحالحميةحلحلتنفيذحنواتجحالقمةحالعالح

 إن اجمللس، 
 إذ يذك ر 

فيما1998 )مينيابوليس،  73 ابلقرار أ (  أهدافه  الذي حقق  املفوضي  املندوبي  مرحليت   ( ملؤمتر  بعقد  العال يتعلق  مية القمة 
 ؛ (WSIS) معلومات مجتمع ال ل 

 ؛معلومات ال  مجتمع مية ل القمة العال تنفيذ نواتج   ( ملؤمتر املندوبي املفوضي عن دور االحتاد يف 2014بوسان،  ع يف  )املراجَ   140لقرار  اب  ( ب 
 ؛ معلومات مجتمع ال مية ل القمة العال ( بشأن االستعراض الشامل لتنفيذ نواتج  2010 )غواداالخارا، 172 لقراراب (ج
بعنوان  2014)بوسان،    200ابلقرار   ( د املفوضي  املندوبي  ملؤمتر  يف(  التوصيل  العاملية    2020 برانمج  التنمية  أجل  من 

 ؛ لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف    1332ابلقرار   ( ه نواتج  (  2011)املعدل  تنفيذ  يف  االحتاد  دور  بشأن  العال للمجلس  ل القمة  ال مية    معلوماتمجتمع 

 ؛(WSIS+10) واألنشطة املستقبلية بعد مرور عشر سنوات على القمة العاملية  2015 حىت

( للمجلس بشأن دور االحتاد الدويل لالتصاالت يف االستعراض الشامل لتنفيذ نواتج  2013)املعدل يف    1334قرار  لاب (و 
 ، معلومات مجتمع ال مية ل القمة العال 

  

http://www.itu.int/md/S11-CL-C-0096/en
http://www.itu.int/md/S11-CL-C-0118/en
http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0122/en
http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0134/en
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 وإذ يذك ر أيضاً 

، وابلتزام تونس وبرانمج عمل تونس بشأن 2003 عمل جنيف اللذين مت اعتمادمها يف عامطة وخ جنيف إبعالن مبادئ أ ( 
 ؛ (UNGA) املتحدة  اجلمعية العامة لألمم مجيعاً ، واليت صدقت عليها 2005 اللذين مت اعتمادمها يف عام ،جمتمع املعلومات

ملتحدة أن تقوم ابستعراض شامل لتنفيذ نواتج  م األممن برانمج عمل تونس تطلب من اجلمعية العامة ل  111 أبن الفقرة ب(
 ؛2015 يف عام معلوماتمجتمع ال مية ل القمة العال 

 ؛2015 عام إجراء استعراض شامل لتنفيذ نواتج القمة يف   60/252 اجلمعية العامة لألمم املتحدة قررت مبوجب القرار  أبن ج(

أيد قيام االحتاد الدويل لالتصاالت   2012 ذي مت يف أبريلتحدة يف اجتماعه الالتنفيذيي لألمم املأبن جملس الرؤساء   د (
 ؛(WSIS+10) معلومات مجتمع ال مية ل القمة العال بدور إداري رائد يف عملية االستعراض الشامل لتنفيذ نواتج 

جتماع رفيع  ابالقمة    لشامل لنواتجاالستعراض ا  ن خيتتمأ  ، قررت68/302أبن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف قرارها   ( ه
يومي يف املتحدة على مدى  لألمم  العامة  للجمعية  أيضاً    ،2015 ديسمرب املستوى  دولية أتخذ  تسبقه عملية حتضريية حكومية 

 ؛ ات معلوممجتمع ال مية ل العال   االعتبار املسامهات املقدمة من مجيع أصحاب املصلحة املعنيي ابلقمة  يف

( تشري إىل دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 20)ريو+  2012 ملتحدة للتنمية املستدامة لعام ؤمتر األمم اأبن نتائج م و (
 ؛املستدامة التنمية يف

أبن اليونسكو استضافت اجتماعاً ألصحاب املصلحة املتعددين حتت عنوان "حنو جمتمعات املعرفة من أجل حتقيق السالم  ز (
 لواليته؛ التنظيم، جمموعة من اجللسات طبقاً فيه االحتاد، كمشارك يف  والتنمية املستدامة"، عقد

 (WSIS+10) بعد مضي عشر سنوات معلومات مجتمع ال مية ل القمة العال تنفيذ نواتج   احلدث الرفيع املستوى بشأنببيان  ح(
وأقرمها    ( الذي نسقه االحتاد2014  )جنيف،  WSIS+10يف احلدث  اللذين مت اعتمادمها    ،2015ورؤية احلدث للقمة العاملية بعد  

 ؛(2014 )بوسان،مؤمتر املندوبي املفوضي 

حيث شجع   2013 لعام  معلوماتال مجتمع  مية ل القمة العال قدت خالل منتدى  بنتائج املائدة املستديرة الوزارية اليت عح  ط( 
 "، 2015 الوزراء على "االستمرار يف عملية القمة ملا بعد عام

 بارهوإذ يضع يف اعت

 واالسرتاتيجيات؛ السياسات بشأنيتعلق بدور االحتاد  أحكام دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته فيما أ ( 

 ؛ معلومات مجتمع ال مية ل العال   ابلقمة يتعلق  فيما وضيمؤمتر املندوبي املف اعتمدهاالقرارات اليت  ب(

وتنسيقه الناجح للحدث  ،  إدارهتا يم القمة العاملية جملتمع املعلومات وقيادةالدور الذي اضطلع به االحتاد يف املبادرة بتنظ ج(
 ؛ (2014)جنيف،  (WSIS+10)الرفيع املستوى للقمة 

 ، معلومات مجتمع ال مية ل القمة العال االختصاصات املمنوحة لالحتاد يف جمال التنفيذ الشامل لنواتج  د (
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 وإذ يالحظ ابرتياح

لمنصة التحضريية متعددة  ليف تنظيم وتنسيق العمل املنجز ضمن اآللية الفع الة  اد  ذي يضطلع به االحتالدور القيادي ال أ ( 
 ؛(WSIS+10) للقمة رفيع املستوىالللحدث  (MPP) أصحاب املصلحة

  منظمة   الذي نسقه االحتاد وشارك يف تنظيمه مع  (WSIS+10)معلومات  مجتمع المية لرفيع املستوى للقمة العال ال  احلدث (ب
لألمم  منظمة الزراعة واألغذية  منها  متحدةألمم ال ل  أخرى مبشاركة وكاالتو واألونكتاد،  ائيممتحدة اإلنسكو وبرانمج األمم ال اليون

  متحدة متحدة وبرانمج األمم ال ومنظمة العمل الدولية ومركز التجارة الدولية وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم ال املتحدة 
مية منظمة العالتحدة للمرأة وال ممي وهيئة األمم ال حاد الربيدي العال مة واالت جريمخدرات والمعين ابلمتحدة الللبيئة ومكتب األمم ال 

 ؛متحدة مية للملكية الفكرية واللجان اإلقليمية لألمم ال منظمة العالمي والجوية وبرانمج األغذية العاللألرصاد ال 

أالطبيعة   (ج المتعددة  والطابع  املصلحة  املفتوحة  صحاب  املشاورات  لعملية  مبجتمع    لفريقشامل  املعين  املتحدة  األمم 
لتنفيذبشأن    (UNGIS) ماتاملعلو  الشامل  القمة  االستعراض  قادها  (WSIS+10) نواتج  حامساً    االحتاد اليت  عامالً  واليت كانت 

 ؛ جاحهن يف

العال أن منتدى   ( د ل القمة  احملرز وتبادل اخلربات وتعزيز مواصلة    معلوماتال   مجتمعمية  التقدم  لتقييم  أثبت مكانته كمنرب 
لتشاور مع وكاالت  التطوير على أساس مشاركة مجيع أصحاب املصلحة يف القمة، مع النظر يف استمرار القيام هبذه العملية، اب

 املتحدة؛ األمم

 العمل  خبطوط املتعلقة الطريق  خرائط  حتديث جرى  ،معلومات مجتمع ال مية ل ال العاملعين ابلقمة   العمل فريق لطلب تبعاً  أنه ( ه
 لالحتاد  التشغيلية  اخلطط  يف  ابلقمة  الصلة  ذات  األنشطة  إدراج  عن  فضالً   اإللكرتوين  املوقع  يف  وإاتحتها  6وجيم   5وجيم   2جيم

 ؛2016-2019 للفرتة

  (WSIS+10) واحلدث الرفيع املستوى للقمة   2013و   2012و   2011لألعوام    معلومات ال مجتمع  مية ل القمة العال   ايت منتد   نتائج  (  و 
 ؛ 2014قد يف جنيف يف يونيو  (، الذي نسقه االحتاد وعح 2014لعام    صيغة موسعة ملنتدى القمة )ابعتباره  

متابعة فيذ و يف تنسنوات    على مدى عشر   الحتاد ا : مسامهة  WSIS+10تقرير احلدث الرفيع املستوى  "   بعنوان  تقرير االحتاد  ( ز
 ؛معلومات مجتمع ال مية ل ابلقمة العال " الذي عرض أنشطة االحتاد ذات الصلة  (2005-2014)  معلوماتمجتمع ال مية ل القمة العال نواتج  

القمة   (ح  بي حدث  التآزر  حتقيق  أجل ضمان  من  لالحتاد  العام  األمي  ريو+  WSIS+10جهود  قمة  وعملية   20ومؤمتر 
 لأللفية،  داف اإلمنائيةاستعراض تنفيذ األه

 وإذ يقدر 

  WSIS+10 رفيع املستوى بشأن االستعراض الشاملاللحدث  للألعمال التحضريية  من جانب االحتاد    جلهود املكرسةا أ ( 
 ؛2014لعام  معلومات مجتمع ال مية ل القمة العال كشكل موسع ملنتدى    دهوعق

 ؛ 2013 دورته لعام الصادر عن اجمللس يف( 2013)املعدل يف  1334 الحتاد يف سبيل تنفيذ القرارل األمي العامجهود  ب(

  ، WSIS+10 الشامل  لالستعراض  املالية  املتطلبات   تقابل   امليزانية  خارج  من  موارد  تعبئة  سبيل   يف  لالحتاد  العام   األمي  جهود ج (
 ، معلومات مجتمع ال مية ل القمة العال   ألغراض  االحتاد  أنشأه  الذي  االستئماين  الصندوق  يف  املسامهة  على  األعضاء   الدول  مجيع  حث  مع
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 قرر  2014وإذ يضع يف اعتباره أن مؤمتر املندوبي املفوضي لعام 
بشأن االستعراض الشامل لنواتج   2015ديسمرب  رفيع املستوى يفال لى اجتماع اجلمعية العامة لألمم املتحدة يعرض عأن  أ ( 

الناجحة للحدث   النتائج  املالالقمة،  التالذي نسقه االت   (WSIS+10)ستوى  رفيع  أحعد عرب منصته  حضريية ألصحاب  حاد والذي 
 متعددين املعنيي ابحلدث؛مصلحة الال

أحعدت اليت    WSIS+10 رفيع املستوىاحلدث ال  الواثئق الصادرة عن تشجيع اجلمعية العامة لألمم املتحدة على النظر يف ب(
، ومعاجلة 2003 تنفيذ نواتج مرحلة جنيف تتناول تقييم التقدم احملرز يفصلحة املتعددين واليت  التحضريية ألصحاب امل  إطار املنصة يف

عن مواجهة التحدايت،  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واجملاالت اليت يتعي استمرار الرتكيز عليها، فضالً   الثغرات احملتملة يف 
 ؛ التنمية علومات واالتصاالت ألغراضاليت تشمل سد الفجوة الرقمية وتسخري تكنولوجيا امل

  املعلومات   تكنولوجيا  موضوع يف  اإلمنائي،  املتحدة  األمم  وبرانمج  واألونكتاد   اليونسكو  مع  ابلتنسيق  حاد،االت   يساهم   أن ج(
  مع   ، املتحدة  مملأل  العامة  اجلمعية   تنظمها  اليت   2015  بعد   ملا  التنمية  برانمج  بشأن   املناقشة  إطار  يف  التنمية،  أجل   من  واالتصاالت

  خالل   من  الرقمية  الفجوة  سد    على  الرتكيزو   ،(2014)  (WSIS+10)  املستوى  الرفيع  للحدث   اخلتامية  الواثئق   احلسبان يف  األخذ
 ،املستدامة التنمية

 يكلف األمي العام يقرر أن 
اليت كلفها  سيما تلك صورة كاملة، ال يتخذ مجيع التدابري املمكنة لتشجيع اخنراط ومشاركة مجيع منظمات األمم املتحدة ب أبن   1

 القمة؛  القمة، مبا يف ذلك مجيع اجلهات امليسرة خلطوط العمل املنبثقة عن  نواتج برانمج عمل تونس ابلقيام مبهام معينة تتعلق بتنفيذ  

تزويده ابلوثيقتي بشأن االستعراض الشامل لنواتج القمة، ب  2015 رفيع املستوى يف ديسمربالاملتحدة    بتعزيز اجتماع األمم 2
الرفيع املستوى  أي    ، (WSIS+10) رفيع املستوىالاخلتاميتي للحدث   تنفيذ    (WSIS+10)بيان احلدث  العال   نواتجبشأن  مية القمة 

املنصة التحضريية ألصحاب املصلحة    خاللوضعهما من    متتي  الل،  2015 ورؤية احلدث للقمة العاملية بعد  معلوماتمجتمع ال ل 
 68/302 ، وفقاً للنماذج احملددة مبوجب القرار( الذي نسقه االحتاد2014)جنيف،    WSIS+10يف احلدث    اعتمادمهاومت    املتعددين

 ؛ للجمعية العامة لألمم املتحدة
سيق والتعاون بكفاءة وفعالية مع مجيع أصحاب املصلحة يف إطار العملية التحضريية لالجتماع الرفيع أبن يواصل التن 3

للجمع ديسمرباملستوى  يف  العامة  ملبادئ  االستعراض  بشأن    2015 ية  تبعاً  القمة،  نواتج  لتنفيذ  العال الشامل  ل القمة  مجتمع مية 
 والشمول؛ القائمة على تعدد أصحاب املصلحة معلومات ال 
امة لألمم ابلتعاون والتنسيق مع الوكاالت األخرى التابعة لألمم املتحدة، لدعم عملية االستعراض الشامل للجمعية الع 4

استفادةاملتحدة،   أفضل  مرحليت    وحتقيق  تنظيم  خالل  االحتاد  اكتسبها  اليت  التجارب  العال من  ل القمة  ا مية    معلوماتل مجتمع 
واحلدث  2005و 2003) املستوىال(  املتعددين  (WSIS+10)  للقمة  رفيع  املصلحة  ألصحاب  التحضريية  املنصة  ذلك  يف  مبا   ،

 ؛احلدث هلذا
مية العال   ابلقمةلفريق العمل املعين   2015إىل اجتماع أكتوبر    2015ا بعد  ملج التنمية املستدامة  أويل عن برانمبتقدمي تقرير   5
 ؛ (SDG) عن كيف ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ان تساعد يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة معلومات ل مجتمع ا ل 

بشأن نتائج االجتماع الرفيع   معلومات مجتمع ال مية ل العال يق العمل املعين ابلقمة  فر ل  2016بتقدمي تقرير إىل اجتماع فرباير   6
 االحتاد؛  ( واآلاثر احملتملة على2015املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن االستعراض الشامل )نيويورك، 

الشامل لتنفيذ نواتج التحضريية لالستعراض  االحتاد يف األعمال    أعضاء إشراك مجيع    من أجلختاذ اإلجراءات الالزمة  اب 7
 ؛2015 بعد ماورؤية  معلوماتمجتمع ال ية ل مالعال القمة 
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من  مراعاة  مع   8 عمل  من    111إىل   105الفقرات  والفقرةبرانمج  العامة  4 تونس  اجلمعية  قرار  ، A/RES/68/302 من 
فيما بعد أي تقرير   اجلمعية العامة لألمم املتحدةو   (ECOSOC)اجمللس االقتصادي واالجتماعي    إىل  WSIS+10 احلدث  تقرير بتقدمي

  معلوماتمجتمع ال مية ل العال يف تنفيذ ومتابعة نواتج القمة    االحتاد على مدى عشر سنواتمسامهة  :  احلدث الرفيع املستوى للقمة
 ؛ أحرز من تقدم يف تنفيذ نواتج القمة والذي يتناول بعض ما (2014-2005)

يتعلق   فيما اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنميةيق والتنسيق الفع ال مع  التعاون الوث  مبواصلة تعزيز 9
 القمة؛  ابلتقدم احملرز يف تنفيذ نواتج

  سيما تلك  عند إعداد اخلطط االسرتاتيجية والتشغيلية لالحتاد ال  معلومات مجتمع ال مية ل العال مبراعاة خطوط العمل للقمة   10
 ة بقطاع تنمية االتصاالت،املتعلق

 معلوماتمجتمع ال مية ل العال ف فريق العمل التابع للمجلس املعين ابلقمة  يكل
 ؛ القمة  للجمعية العامة بشأن االستعراض الشامل لتنفيذ نواتج  املستوى  رفيعال  االجتماع  سياق  يف  أنشطة االحتاد  ستعراضاب 1
الوصول   واستخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف  2015تدامة ملا بعد  إبجراء مناقشة لربانمج التنمية املس 2

 عليها؛ إىل األهداف والغاايت املتفق
 القرار؛ رصد وحبث األنشطة اليت يضطلع هبا األمي العام ومديرو املكاتب فيما يتعلق بتنفيذ هذا 3
ا 4 مسامهات  يف  املتعلقة  النظر  اخليارات  خمتلف  يف  الالحتاد  االستعراض  جبوهر  صلة  ذات  نواتج  مبواضيع  لتنفيذ  شامل 

 ؛ العاملية وما بعده، مبساعدة فريق املهام املعين ابلقمة (WSIS+10) القمة
الدول   5 من  املقدمة  املقرتحات  وكذلك  املكاتب  ومديري  العام  األمي  من  وردت  اليت  املسامهات  على  األعضاء بناًء 

 القطاعات:  وأعضاء
أد أ (  إىل جتارب الدول األعضاء وإقامة  وات تكنو حتليل  التنمية املستدامة استناداً  لوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل 

 روابط بي أهداف التنمية املستدامة واختصاصات االحتاد؛
 2015 يسمربة العامة لألمم املتحدة الذي سيعقد يف دحتليل الوثيقة اخلتامية النهائية لالجتماع الرفيع املستوى للجمعي ب(

 ومناقشة مدى احلاجة إىل إدخال تعديالت على القرارات احلالية للمجلس؛ 2016خالل دورة فرباير 
 ، هذا القراربشأن تنفيذ  2016إىل جملس االحتاد يف دورته لعام تقدمي تقرير  6

 يشجع الدول األعضاء على
استخدام   بتوفري أمثلة عن أفضل املمارسات يف  معلومات ال مجتمع  مية ل العال املسامهة يف عمل فريق العمل املعين ابلقمة   1

 أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية املستدامة؛
القمة   2 نواتج  لتنفيذ  املتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  الشامل  لالستعراض  التحضريية  العملية  بفعالية يف  مية العال املشاركة 
 ؛ معلومات مجتمع ال ل 

بشأن   2015 للجمعية العامة لألمم املتحدة يف ديسمرب  يف االجتماع الرفيع املستوى  على أعلى مستوى ممكنكة  شار امل 3
والرتويج ألنشطة االحتاد يف هذا الصدد ولنواتج احلدث الرفيع   معلوماتمجتمع ال مية ل العال لتنفيذ نواتج القمة    االستعراض الشامل

 ؛(WSIS+10) املستوى
 آرائهم،   مراعاةصحاب املصلحة غري احلكوميي و أ معالتشاور  4
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 يشجع األعضاء على
 ، 2015 ديسمرب  للجمعية العامة لألمم املتحدة يف   لالجتماع الرفيع املستوى املشاركة بفعالية يف العملية التحضريية   1
تحدة مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيي ابلقمة  ذلك املشاورات التفاعلية غري الرمسية اليت جيريها رئيس اجلمعية العامة لألمم امل يف مبا

 ؛ معلومات مجتمع ال مية ل العال 
 إىل أعلى درجة   تعرب(  2015  الرفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة )نيويورك،التأكد من أن حصيلة االجتماع   2

واحلدث الرفيع املستوى   يف مرحليت تونس وجنيفتوافق اآلراء بي أصحاب املصلحة، بناًء على توافق اآلراء الذي مت ابلفعل    عن
 ؛ WSIS+10 للقمة

لالستمرار يف تطوير جمتمع املعلومات على الدرب    2015 بعد عام العاملية ما النظر يف احلاجة إىل مواصلة عملية القمة   3
مع  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  من  الكاملة  االستفادة  هبدف  املعرفة  جمتمع  إىل  يف املؤدي  التنمية  حتدايت  القرن  اجلة 

 والعشرين؛  احلادي
العملية   لحة املعنيي ابلقمة من البلدان النامية وأقل البلدان منواً يفأصحاب املصمجيع  تقدمي املوارد املالية لتسهيل مشاركة  4

 ؛الرمسية سيما املشاورات التفاعلية غري التحضريية للجمعية العامة لألمم املتحدة، ال
 ؛(WG-WSIS) معلومات مجتمع ال مية ل العال نشاط يف فريق العمل املعين ابلقمة  ركة باملشا 5
يف   6 العاملية  الصندوقاملسامهة  للقمة  نواتج    االستئماين  لتنفيذ  االستعراض  عملية  تنفيذ  لضمان كفاءة  لالحتاد  التابع 

 .وفعاليتها (WSIS+10) القمة

 . C15/123و   C15/111و   C13/121و   C13/108و   C12/110و   C12/101و   C11/120و   C11/103  الواثئق  : املراجع 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.itu.int/md/S11-CL-C-0103/en
http://www.itu.int/md/S11-CL-C-0120/en
http://www.itu.int/md/S12-CL-C-0101/en
http://www.itu.int/md/S12-CL-C-0110/en
http://www.itu.int/md/S13-CL-C-0108/en
http://www.itu.int/md/S13-CL-C-0121/en
http://www.itu.int/md/S15-CL-C-0111/en
http://www.itu.int/md/S15-CL-C-0123/en
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 (C19التعديل األخري  ،C11) 1336القرار 
 العملحالتابعحللمجلسحوالعينحبقضاايحالسياساتحالعامةحالدوليةحفريقح

 (CWG-Internet)حالتعلقةحابإلنرتنت

 إن اجمللس، 
 إذ يقر 

 ولية العامة الد  اتيتعلق بقضااي السياس دور االحتاد الدويل لالتصاالت فيمابشأن  (  2018ديب،    ع يف)املراجَ  102 لقراراب أ ( 
 ؛ إدارة أمساء امليادين والعناوين يف ذلك ابإلنرتنت وإبدارة موارد اإلنرتنت، مبا املتعلقة

 ؛ ابإلنرتنت  يف حتديد قضااي السياسات العامة املتعلقة   خصص دور الفريق امل الصادر عن اجمللس بشأن    (2009)  1305 لقرار اب  ب(
العمل التابع للمجلس  نسق العملية التشاورية املفتوحة لفريقبشأن الصادر عن اجمللس ( 2015)املعد ل يف  1344 لقراراب ج(

 ، املتعلقة ابإلنرتنت املعين بقضااي السياسات العامة الدوليةو 
 وإذ يقر أيضاً 

الفقرةحأ (   التقن  35 أبن  إدارة اإلنرتنت تشمل مسائل تتصل ابلسياسات  التأكيد على أن  ية  من برانمج عمل تونس تعيد 
حد على  ت  والعامة  أن  وينبغي  املعنية. سواء  الدولية  واملنظمات  احلكومية  الدولية  واملنظمات  املصلحة  أصحاب  مجيع  ضم 

 الصدد:  هذا به يف  املعرتف ومن
أن سلطة وضع السياسات العامة املتعلقة ابإلنرتنت هي حق سيادي للدول، فهي اليت تتمتع ابحلقوق كما تقع عليها   ‘1’ 

 ابإلنرتنت؛املتعلقة ولية سياسات العامة الديف جمال قضااي ال املسؤوليات
 أن القطاع اخلاص كان له دور مهم وينبغي أن يظل له دور مهم يف تطوير اإلنرتنت، من الناحيتي التقنية واالقتصادية؛  ‘2’ 
له  احمللية، وينبغيوخصوصاً على مستوى اجملتمعات  أن اجملتمع املدين يقوم أيضاً بدور مهم يف املسائل املتعلقة ابإلنرتنت،   ‘3’ 

 أن يواصل القيام هبذا الدور؛ 
العامة املتعلقة ابإلنرتنت، وينبغي هلا   ‘4’  أن املنظمات الدولية احلكومية كان هلا دور يف تسهيل تنسيق قضااي السياسات 

 تواصل القيام هبذا الدور؛  أن
ابإلنرتنت، ويف وضع السياسات ذات الصلة، املتعلقة  ة  ر مهم يف وضع املعايري التقنيأن املنظمات الدولية كان هلا أيضاً دو  ‘5’ 

 وينبغي هلا أن تواصل القيام هبذا الدور؛ 
من برانمج عمل تونس تعرتف أبنه ينبغي أن يكون جلميع احلكومات دور ومسؤولية على قدم املساواة    68 أبن الفقرة (ب
بضرورة أن تضطلع احلكومات بوضع سياسة    عرتف أيضاً ستمرارها. وتاإلدارة الدولية لإلنرتنت ولضمان استقرار اإلنرتنت وأمنها وا يف

 ؛حةعامة يف هذا الشأن ابلتشاور مع مجيع أصحاب املصل 
املسامهة القيمة اليت تقدمها األوساط األكادميية والفنية يف جمموعات أصحاب من برانمج عمل تونس تقدر    36 أبن الفقرة (ج 

 وتشغيل اإلنرتنت واالرتقاء هبا؛ طوير يف ت 35 املصلحة املذكورة يف الفقرة
توحيد رؤى اجملموعات املختلفة ألصحاب املصلحة  أبن اهلدف والغرض من املشاورات املفتوحة مع أصحاب املصلحة هو   د (

 العامة، خيص قضااي السياسات بشأن اجلوانب املتعلقة ببعض املوضوعات مع مراعاة احلقوق السيادية للدول فيما
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 ررـيق

 يقتصر على  ، وأنعمله  العمل التابع للمجلس واملعين بقضااي السياسات العامة الدولية املتعلقة ابإلنرتنتواصل فريق  ي  أن 1
 امللحق؛ ، وفقاً لالختصاصات الوارد وصفها يفاملصلحة لتشاور املفتوح مع مجيع أصحاباب ،فقط الدول األعضاء

يتخذ 2 بقض  أن  للمجلس واملعين  التابع  العمل  املتعلقة فريق  الدولية  العامة  السياسات  بشأن  ابإلنرتنت  ااي  قراراً  قضااي  ، 
 وفقاً للمبادئ التوجيهية التالية:  التشاور املفتوح  ابإلنرتنت من أجل تضمينها يفاملتعلقة السياسات العامة الدولية 

  ، التشاور املفتوح  جل تضمينها يفابإلنرتنت من أاملتعلقة  السياسات العامة الدولية  قضااي  سيتخذ الفريق قرارات بشأن   •
 لصادر عن اجمللس؛ ا 1305مستنداً يف األساس إىل القرار 

عن  املشاركة إاتحة مع  ،وحضورايً  اخلط على املفتوح  اجتماعات التشاور عقد بي اجلمع عام بشكلله ينبغي أن الفريق  •
 الفريق؛ يعقده  اجتماع كل  قبل معقولة، فرتة خالل بحعد،

 املسائل املنتقاة الجتماعه التايل؛ صلة املستلمة من أصحاب املصلحة إىل الفريق لكي ينظر يف  خالت ذات ال ستقدم املد  •

اليت   3 املسائل  بشأن  املصلحة  أصحاب  اإلنرتنت جلميع  عرب  مشاورات  الفريق  يعقد  الفريق.يأن  إطالق   قررها  وينبغي 
ويكون  يوماً.   15تزيد عن   املشاورة مبدة ال  ( موضوعات)  موضوع  يهف  (حتددتحتدد )الذي    املشاورات بعد اختتام اجتماع الفريق

النهائي   بثالثي  املوعد  احلضوري  املفتوح  التشاوري  االجتماع  قبل  املتعلقة يوماً للردود  ابلردود  جممع  تقرير  بنشر  األمانة  وتقوم   .
 يوماً؛ 15عن  تقل ابملشاورات قبل االجتماع التشاوري املفتوح احلضوري مبدة ال

املدخالت أن   4 املصلحة    مجيع  للفريق وسائر أصحاب  املفتوح ستتاح  التشاور  إطار  املتلقاة يف  الصلة  صفحة    يفذات 
 هذا الصدد: للفريق وميكن للجمهور النفاذ إليها؛ ويف خمصصة لذلك يف املوقع اإللكرتوين

 االحتاد؛  نةأمااليت تعدها وين ميكن جلميع أصحاب املصلحة تقدمي ردودهم عرب قائمة عناوين الربيد اإللكرت  •

 سيعلن عن عنوان الربيد اإللكرتوين الذي ترسل من خالله الردود إىل أمانة االحتاد؛  •

فيها  • ينظر  الفريق كي  إىل  جممعة  إىل صيغة  املصلحة ابإلضافة  أصحاب  من  املتلقاة  الصلة  ذات  الردود  ستقدم مجيع 
 اجتماعه التايل؛  يف

، مع إاتحة املشاركة فيه عن بحعد ومراعاة األمهية اخلاصة للبث الشبكي والعرض حضوريي مفتوح  عقد اجتماع تشاور أن يح  5
 األسبوع؛  بداية قبل اجتماع الفريق ويفضل أن يكون ذلك يفالنصي لدعم مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة، يف غضون ثالثة أايم 

الفريق،   6 يقرر  أن  قد  ذلك،  جانب  مفتو إىل  تشاوري  اجتماع  ي عقد  آخر  االقتضاء، ح حضوري  االحتاد، حسب  نظمه 
املنتدايت/األحداث اخلاصة أبصحاب املصلحة املعنيي، مثل املنتدى السنوي للقمة العاملية جملتمع املعلومات وغريه من الفعاليات،  يف
 تشاورية احلضورية؛ العملية ال  يفيتفق مع النظام الداخلي هلذه املنتدايت/األحداث، من أجل تسهيل زايدة مشاركة أصحاب املصلحة   مبا

اليت حددها الفريق هي  ( املوضوعات)أو  املوضوع تكون املدخالت ذات الصلة مثرة التشاور املفتوح اإللكرتوين حولأن  7
 احلضورية، األساس للمناقشات يف االجتماعات التشاورية املفتوحة 
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 ومديري املكاتب يكلف األمي العام
)مبا يف ذلك التوجيهات املوج هة    "املكاتب  مديري  يكلف "و  "العام  األمي  يكلف "ددة يف فقريت  مبواصلة األنشطة احمل 1

 ؛(2018)املراَجع يف ديب،  102حتديداً إىل مدير مكتب تنمية االتصاالت ومدير مكتب تقييس االتصاالت( من القرار 
فيما خيص قضااي السياسات   املمارسات  أفضلجارب و لكرتوين لتجميع التبتحديث املستودع املوجود حالياً يف املوقع اإل 2

 ،ابإلنرتنت املتعلقة الدوليةالعامة 
 يدعو الدول األعضاء

فريق العمل  اليت يعاجلها    املتعلقة ابإلنرتنت  الدولية  موقفها بشأن كل قضية من قضااي السياسات العامة  منهاإىل أن حتدد كل دولة  
 هذا الفريق.أعمال وإىل اإلسهام بنشاط يف  للمجلسالتابع 

 1: اللحقات

 لحقامل

حالعينحبقضاايحالسياساتحالعامةحوحفريقحالعملحالتابعحللمجلسح
حالدوليةحالتعلقةحابإلنرتنتح

حاالختصاصات

 تتمثل اختصاصات فريق العمل التابع للمجلس فيما يلي:
فيها القضااي احملددة   ودراستها وتفصيلها، مبا  ة الدولية املتعلقة ابإلنرتنتقضااي السياسات العامحتديد املسائل املتعلقة ب  1

 للمجلس؛  (2009) 1305 القرار يف
 (؛ 2018)املراَجع يف ديب،  102املنصوص عليها يف القرار  2018العمل وفقاً لقرارات مؤمتر املندوبي املفوضي لعام  2
دولية املعنية وأصحاب املصلحة الذين  نظمات المجيع امللالتصاالت وأمانة االحتاد و نشر نواجته على أعضاء االحتاد الدويل   3

 سياساهتم؛ وضع ات يف عملي، وذلك ألخذها بعي االعتبار هذه القضااي يشاركون بنشاط يف
القرار 4 تنفيذ  بشأن  املكاتب  ومديرو  العام  األمي  هبا  يضطلع  اليت  األنشطة  يف  يف   102 النظر  ( 2018 ،ديب  )املراَجع 

 ؛االقتضاء حسبهبذه األنشطة  يتعلق فيماومناقشتها، وإعداد مدخالت 
ابإلنرتنت وإبداء املتعلقة النظر يف التقرير الذي يعده األمي العام ومناقشته لتقدميه إىل اجمللس فيما خيص أنشطة االحتاد  5

 التعليقات عند االقتضاء؛
 1344 رمشاورات مفتوحة عمالً ابلقرا  ابإلنرتنت، اليت ستجرى بشأهنا  املتعلقة   الدولية  العامة  حتديد قضااي السياسات 6

 ؛اجمللس( الصادر عن 2015)املراَجع يف عام 
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 الدولية  العامة  تنظيم وإدارة مشاورات مفتوحة حضورية وعرب اإلنرتنت مع مجيع أصحاب املصلحة بشأن قضااي السياسات  7
ابلقرار عام  )املرا  1344 عمالً  يف  عن  2015َجع  الصادر  أن  اجمللس(  وينبغي  اجتماع؛  احلضورية، توف ر  التشاور  ات 

النصي(   بقدر العرض  نصوص  ذلك  يف  )مبا  النصي  والعرض  الشبكي  والبث  بحعد  عن  املشاركة  خدمات  اإلمكان، 
 اإلعاقة؛  مشاركة األشخاص ذوي لدعم

 جتماعه املقبل؛ املصلحة واملقدمة إليه، لكي ينظر يف القضااي املنتقاة التناول املدخالت ذات الصلة الواردة من أصحاب   8
 خيص قضااي  تشجيع مجيع أصحاب املصلحة على تقدمي جتارهبم وأفضل ممارساهتم على الصعيدين الوطين والدويل فيما 9

 ألعضاء؛ابإلنرتنت، من أجل إثراء املستودع احلايل لصاحل مجيع الدول ا املتعلقة العامة السياسات
فري 10 أنشطة  بشأن  اجمللس  إىل  سنوي  تقرير  للمجلس    قتقدمي  التابع  الدولية  و العمل  العامة  السياسات  بقضااي  املعين 

 .ابإلنرتنت املتعلقة
 . C19/117و   C19/140و  C15/124و   C15/113و   C11/119و   C11/99الواثئق   املراجع: 

 ___________ 

 (C19التعديل األخري  ،C15) 1372 القرار

 (CWG-LANG)حابللغاتحوالعينحللمجلسحالتابعحالعملحفريق

 إن اجمللس، 

ر   إذ يذك ِّ
 بشأن تعدد اللغات؛ 2015 سبتمرب  11الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف  69/324ابلقرار  (أ  

املفوضي2018ديب،    )املراَجع يف  154ابلقرار   ب( املندوبي  مؤمتر  عن  الصادر  اللغات    نبشأ  ،(  الست    الرمسيةاستعمال 
 االحتاد على قدم املساواة؛  يف
 ؛ 2020-2023 ( الصادر عن مؤمتر املندوبي املفوضي، بشأن إيرادات االحتاد ونفقاته للفرتة 2018)املراَجع يف ديب،    5ابملقرر   ( ج 

 ؛ ست يف االحتاداستعمال لغات العمل الرمسية ال بشأن ،2005يف  الصادر عن اجمللس 1238ابلقرار  د (
 ،2017 الذي اعتمده اجمللس يف دورته لعام  ،(ITU CCT) حتادالتابعة لالبشأن جلنة تنسيق املصطلحات  1386ابلقرار  ( ه

 وإذ يضع يف اعتباره
لعام  (CWG-LANG) ابللغات  واملعيناالحتاد    جمللس  التابع  العمل  فريق  تقرير دورته  يف  اجمللس  على  عحرض   2018 الذي 

 ،اجمللس واعتمده( C18/12 الوثيقة)

 وإذ يقر 
مبا أجنزه فريق العمل التابع للمجلس واملعين ابللغات من أعمال، وكذلك العمل الذي اضطَلعت به األمانة من أجل تنفيذ   ( أ    

يتعلق بتوحيد قواعد البياانت اللغوية  ، وخصوصاً ما2018إىل  2009عوام من توصيات فريق العمل اليت وافق عليها اجمللس يف دوراته لأل 
  طلحات ومركزية وظائف التحرير وكذلك تنسيق وتوحيد أساليب العمل يف أقسام اللغات الست؛ اخلاصة ابلتعاريف واملص 

http://www.itu.int/md/S11-CL-C-0099/en
http://www.itu.int/md/S11-CL-C-0119/en
http://www.itu.int/md/S15-CL-C-0113/en
http://www.itu.int/md/S15-CL-C-0124/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0140/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0117/en
http://www.itu.int/md/S18-CL-C-0012/en
http://www.itu.int/md/S18-CL-C-0012/en


- 135  - 

 (اجمللس – 2.3)

 

  ري احلكومية واملؤسسات املنظمات غاإلعالم و   ووسائطأبن املوقع اإللكرتوين لالحتاد ميثل أداة ضرورية للدول األعضاء   ب(
 اجلمهور،  وعامة التعليمية

 وإذ يقر كذلك 
 يود على امليزانية،االحتاد من قيواجهه  مبا

 بعي االعتباروإذ أيخذ 
التوصيات   أ (  الثالثة ابالحتاد قد استعرضت بصورة منتظمة  ابلتغيريات املرحلية    املتصلة أن األفرقة االستشارية للقطاعات 

 ملمارسات املتعلقة ابستعمال اللغات، بغرض ختفيض التكاليف املتصلة هبا؛إدخاهلا على أساليب العمل وا املناسب
جمال االتصاالت/تكنولوجيا   من أعمال العتماد املصطلحات والتعاريف يف التابعة لالحتاد جلنة تنسيق املصطلحات  ما أجنزته  ب( 

 حتاد الرمسية الست مجيعها، الت ولالتفاق عليها بلغات اال املعلومات واالتصا 
 يقرر

مفتوحاً جلميع الدول األعضاء   فيه  أن يظل ابب املشاركةو فريق العمل التابع للمجلس واملعين ابللغات    أن يستمر عمل 1
كل االحتاد، وخصوصاً الدول اليت متثل لغة أو أكثر من اللغات الرمسية الست لالحتاد، وأن يقوم فريق العمل إبجناز أعماله بش يف

 املراسلة؛ أساسي عن طريق
 أن يوافق على االختصاصات الواردة يف امللحق؛ 2
 عين ابللغات بتقدمي تقارير سنوية إىل اجمللس،أن يكلف فريق العمل التابع للمجلس وامل 3

 ابللغات  العمل املعينيكلف األمي العام، ابلتنسيق الوثيق مع مديري املكاتب والتشاور مع فريق 
 املبينة( ضمن احلدود املالية لالحتاد 2018ديب،  )املراَجع يف 154ابري الالزمة لالنتهاء من تنفيذ القرار مجيع التد أبن ينف ذ 1
 التحريرية؛  ميزانيته، ويف الوقت نفسه ضمان جودة عالية يف الرتمجة الشفوية والرتمجة يف
(، 2018ديب،    )املراَجع يف  154للغات، مبوجب القرار  أبن يقدم إىل اجمللس وإىل فريق العمل التابع للمجلس واملعين اب 2

 ؛ (2018ديب،  )املراَجع يف 154تقريراً سنوايً عن تنفيذ القرار 
تكثيف العمل بشأن مواءمة املواقع اإللكرتونية لقطاعات االحتاد بطريقة تكفل استخدام اللغات الرمسية الست لالحتاد ب 3

 على قدم املساواة، 
 بلعام ومديري املكاتيكلف كذلك األمي ا

 ابللغات؛ املعلومات واملساعدات ذات الصلة إىل فريق العمل التابع للمجلس واملعين بتقدمي مجيع  1
 لالحتاد؛ ( ضمن احلدود املالية2018ديب،  )املراَجع يف 154التدابري بغية تسهيل تنفيذ القرار  كفأمبواصلة حتديد وتنفيذ أ 2
بشأن التدابري املتخذة لضمان أن يشهد املوقع اإللكرتوين   للغات ل التابع للمجلس واملعين اببتقدمي تقرير إىل فريق العم 3

لة ابللغات الرمسية الست يف نفس الوقت؛ ’   نشر ‘ 1لالحتاد: ’  اخلصائص التقنية املتاحة  املساواة يف ‘ 2الصفحات اجلديدة أو املعدَّ
 من حيث اإلمكانيات الوظيفية وإمكانيات التصفح. 

 1: حقاتالل
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 امللحق

ح(CWG-LANG)حفريقحالعملحالتابعحللمجلسحوالعينحابللغات

حاالختصاصات

للقطاعات   1 املكاتب واألفرقة االستشارية  العامة ومديري  العمل واألمانة  فريق  أعضاء  املقدمة من  املقرتحات  استعراض 
 املفوضي؛  ( الصادر عن مؤمتر املندوبي2018ديب،    املراَجع يف)  154  مبوجب القرارواملتعلقة ابلتقرير السنوي الذي يقدمه األمي العام  

االحتاد، واقرتاح آليات   وإجراءات االحتاد احلالية املتعلقة ابملنشورات يف ضوء استعمال اللغات الرمسية الست يف تقييم سياسات   2
 عن مؤمتر املندوبي املفوضي؛ ( الصادر  2010 ، غواداالخارا )املراَجع يف    66جديدة السرتداد التكاليف والتمويل وفقاً للقرار  

العامة واملكاتب فيما يتعلق بنشر صفحات جديدة يف املوقع اإللكرتوين لالحتاد )وكذلك التعديالت تقييم عمليات األمانة   3
الست   ت الرمسيةاملدخلة على الصفحات احلالية(، وإذا اقتضى احلال، اقرتاح تدابري لضمان أن تتاح هذه الصفحات للجمهور ابللغا

 ة من حيث اإلمكانيات الوظيفية وإمكانيات التصفح؛ يف نفس الوقت وأن حتظى ابملساواة يف اخلصائص التقني 
ذلك حوافز معينة  ية الست لالحتاد على قدم املساواة، مبا يف وضع توصيات بشأن كفاءة وفعالية استعمال اللغات الرمس 4

 واألمانة؛  اداً إىل اخلربات العملية للقطاعاتلكل جمموعة من اجملموعات اللغوية استن
ميزانية  فيما خيص الرتمجة التحريرية، بغية ختفيض نفقات الرتمجة التحريرية والطباعة يف  أخرىاد ألساليب  االحتاعتماد  حتليل   5

للم الصحيح  واالستخدام  أو حتسينه  احلايل  الرتمجة  مستوى جودة  على  الوقت  نفس  احلفاظ يف  مع  التقنية  االحتاد،  صطلحات 
 االتصاالت؛ جمال يف
ثة خلدمات الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية اليت اعتمدها اجمللس، مبا يف ذلك من حتليل تطبيق التدابري واملباد 6 ئ احملد 

املتمثل يف التنفيذ احلسبان، ومراعاة اهلدف النهائي   خالل استخدام املؤشرات الكمية والنوعية املناسبة، مع أخذ القيود املالية يف
 املساواة؛الكامل ملعاملة اللغات الرمسية الست على قدم 

الفقرة   7 التشغيلية اليت تنص عليها  التدابري  تنفيذ  نتائج  القرار  يكلف اجمللسمن    3استعراض  يف ديب،  )املراَجع  154 يف 
 ؛ حتاداملوقع اإللكرتوين لال ساواة يف استعمال اللغات الست على قدم امل مع اسرتعاء االنتباه بصورة خاصة إىل(، 2018

لكفالة متويل وإعداد موقع إلكرتوين ملنتدى القمة يكون متاحاً ابللغات الرمسية اض النـحهحج املمكنة  تقدمي املساعدة يف استعر  8
 لالحتاد؛  الست

، من ابملوارد املالية والبشريةوفريق العمل التابع للمجلس واملعين  جلنة تنسيق املصطلحات ابالحتاد    التنسيق والتعاون مع 9
 وجتنب ازدواجها؛أجل حتسي كفاءة األعمال 

إعداد تقارير لتنظر فيها الدول األعضاء واجمللس خالل  و (  2018)املراَجع يف ديب،    154رصد التقدم احملرز يف تنفيذ القرار   10
 . القادم، إذا اقتضى األمر ذلكلعرضه على مؤمتر املندوبي املفوضي  ختاميدورته السنوية، وإعداد تقرير 

 . C19/116و   C19/138و   C16/126و   C16/120؛  C15/99و   C15/107الواثئق   املراجع: 

 ___________ 
  

http://www.itu.int/md/S15-CL-C-0107/en
http://www.itu.int/md/S15-CL-C-0099/en
http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0120/en
http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0126/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0138/fr
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0116/fr
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 (C21) 1404 القرار

حتشكيلحفريقحعملحاتبعحللمجلسحمنحأجلحإعدادح
 2024-2027سرتاتيجيةحواخلطةحالاليةحللفرتةحاخلطةحاال

 ، االحتاد الدويل لالتصاالت لسجمإن 

 إذ يضع يف اعتباره

 من الدستور يكل ف األمي العام بتقدمي املعلومات الالزمة إلعداد اخلطة االسرتاتيجية،  74Aأن الرقم 

 وإذ يضع يف اعتباره أيضاً 

قى ويدرس البياانت احملددة من أجل التخطيط االسرتاتيجي اليت لس أن يتليقتضي من اجملمن االتفاقية    62Aأن الرقم   أ ( 
من الدستور، ويشرع، أثناء دورة اجمللس العادية قبل األخرية اليت تسبق انعقاد مؤمتر   74Aيقدمها األمي العام كما هو مبي يف الرقم  

ستعيناً يف ذلك مبسامهات الدول األعضاء وأعضاء  لالحتاد، م  تيجية جديدةاملندوبي املفوضي الالحق، يف إعداد مشروع خطة اسرتا
اسرتاتيجية جديدة   األفرقة االستشارية للقطاعات، ويضع مشروع خطة  انعقاد مؤمتر  القطاعات، وكذلك مسامهات  قبل  منسقة 

 املندوبي املفوضي هذا أبربعة أشهر على األقل؛ 

 ؛2020-2023 ات ونفقات االحتاد للفرتةإيراد ( بشأن2018 )املراَجع يف ديب، 5أحكام املقرر  ب(

يف   ج(  الواردة  وحلها  وإدارهتا  للمجلس  التابعة  العمل  أفرقة  بتشكيل  اخلاصة  التوجيهية  )املراَجع    11املقرر  املبادئ 
 ، ( 2018 ديب،  يف 

 يقـرر
ويعرضهما    2022 ل فريق عمل اتبع للمجلس إلعداد مشروعي خطة اسرتاتيجية وخطة مالية لينظر فيهما اجمللس يف دورته لعامكيتش

ويكون فريق العمل مفتوحاً للدول األعضاء، كما يكون مفتوحاً أيضاً ألعضاء القطاعات    .2022على مؤمتر املندوبي املفوضي لعام  
 ه االختصاصات التالية:السرتاتيجية، ويكون لناوله ملشروع اخلطة اعند ت

 أن ُيدد مصادر املعلومات، مبساعدة األمي العام ومديري املكاتب، اليت تستخدم يف وضع مشروعي اخلطتي؛ أ ( 
 ؛2022أن يضع مشروَعي اخلطة االسرتاتيجية واخلطة املالية لعرضهما على اجمللس يف دورته لعام  ب(

وذلك قبل  2022 اجلديدة املنسقة يف املوقع اإللكرتوين ملؤمتر املندوبي املفوضي لعام  ة االسرتاتيجيةنشر مشروع اخلطأن ي (ج
 ربعة أشهر على األقل؛أببدء املؤمتر 

م د ( قبيل  ستحعقد  اليت  للمجلس  االستثنائية  الدورة  املالية حىت  اخلطة  بشأن  االقتضاء،  مناقشاته، حسب  يواصل  ؤمتر  أن 
 ؛2022 ضي لعام املندوبي املفو 

اليت قد تعمل على بنود   واألفرقة االستشارية للقطاعات  أن ينسق بشكل وثيق مع أفرقة العمل األخرى التابعة للمجلس هـ (
 متصلة مبشروعي اخلطة االسرتاتيجية واخلطة املالية، 

  

https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/DEC-011-A.pdf
https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/DEC-011-A.pdf
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 يكلف األمي العام، ويدعمه يف ذلك مديرو املكاتب 

 املالية، ع للمجلس املعين إبعداد مشروعي اخلطة االسرتاتيجية واخلطةري أعمال فريق العمل التابالدعم والواثئق الالزمة لس بتوفري 

 يدعو األعضاء وأفرقة العمل التابعة للمجلس واملسؤولي املنتخبي واألفرقة االستشارية للقطاعات 

دة بشكل كامل من  ة واخلطة املالية واالستفا مشروعي اخلطة االسرتاتيجي  إىل تقدمي مجيع املسامهات وكل املساعدة الالزمة لوضع
 وسائل العمل اإللكرتونية.

 . DM-21/1017و   C21/85و   C21/64الواثئق   : املراجع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( C-1958، التعديل األخري C-1950) 8 املقرر

حالواثئقحاليتحترسلحإىلحأعضاءحاالتادحفيماحيتصلحبقراراتحاجمللسح

ام الداخلي للمجلس تفويض األمي العام يف اختاذ قرار وفق ما يراه بشأن الواثئق، خالف  النظمن  21يف صدد أحكام املادة  تقرر
اإلدارات   إىل  ترسل  اليت  دورة اجمللس،  املتخذة يف  القرارات واملقررات  اللجان ونص  العامة وجلسات  للجلسات  املوجزة  احملاضر 

 قراراته.إلعالمها أبنشطة اجمللس و 

 . CA13/2138 (1958)و   CA5/807 (1950)الوثيقتان   : املراجع 

 

 ( C-1990 التعديل األخري، C-1975) 375 املقرر

حنفقاتحسفرحأعضاءحاجمللس
 إن اجمللس

أن يكون تسديد نفقات سفر أعضاء اجمللس ابلطائرة، اعتباراً من الدورة السادسة واألربعي، على أساس سعر    يقرر 
أ تنطبق على  ذلك،  السياحية. ومع  املعيني  السفر ابلدرجة  املوظفي  انطباقها على  عند  أخرى  ترتيبات  أية  أيضاً  اجمللس  عضاء 

 االحتاد. يف

 . CA45/7076 (1990)و   CA30/4859  ،7064 (1975)الواثئق   : املراجع 

 

https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0064/en
https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0085/en
https://www.itu.int/md/S21-DM-CIR-01017/en
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 ( C16، التعديل األخري C-2000) 495 املقرر
حالصادرةحللعلمحواثئقحاجمللس

 إن اجمللس، 
 يشري إىل إذ 

( ملؤمتر املندوبي املفوضي خبصوص خفض تكاليف واثئق  2014)املراَجع يف بوسان،    5يف املقرر    التدابري املوصى هبا  ( أ 
 واالجتماعات؛  املؤمترات

 التدابري واملبادئ املتعلقة ابلرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية،  أنبش C14/INF/4و C14/44 الوثيقتي ب(
 إىل كذلك  يشريوإذ 

 للمجلس بشأن تقدمي الواثئق إىل دورات اجمللس واجتماعات أفرقة العمل التابعة للمجلس ونشرها، 556مقرر ال
 يذك ر وإذ 

، وتقارير األمي العام ومديري املكاتب  التابعة للمجلس  ، وتقارير أفرقة العملن اقرتاحات ومسامهات الدول األعضاءأب ( أ 
  أو من مؤمترات االحتاد ومجعياته   على تعليمات من مؤمتر املندوبي املفوضي  ًَ عد بناءليت تح املشار إليها يف الدستور واالتفاقية، أو ا

 إجراءات بشأهنا؛ يلزم من  ما ليتخذ  من اجمللس، ينبغي نشرها كواثئق للمجلس أو
 أخرى على اجمللس للعلم فقط،نه ميكن عرض واثئق أب ب(

 وقد الحظ ابرتياح 
 ،استخدام الورقماماً عن بنجاح مستغنيًة ت قدتعح  قد 2015 لعام اجمللس دورة أن

 إذ يضع يف اعتبارهو 
الختاذ إجراء بشأهنا    يتعلق بطريقة معاملته للواثئق املقدمة إليه أن اجمللس هو وحده الذي يتمتع بسلطة اختاذ القرار فيما ( أ 
 ، أو للعلم؛ (الختاذ قرارو للنظر فيها )

 لالحتاد،  جبميع اللغات الرمسية الداعمةبعض الواثئق  أال ترتَجمينبغي وأنه خلفض تكاليف الرتمجة  ب(
 يقـرر

 صلية فقط:ابللغة )اللغات( األ إلكرتوين نسقواثئق صادرة للعلم، وأن يكون توفريها يف  تعترب أن الواثئق التالية 1
 ؛بشأهنا اليت ال تحعرض على اجمللس الختاذ إجراء ،املقرتحاتخبالف  ،مسامهات الدول األعضاء 1.1
يرى   2.1 أخرى  واثئق  عليها  مقدمها أي  اجمللس  إطالع  املناسب  من  من  للعلم  أنه  إجراء  مقدمة الختاذ  غري  إذا كانت   ،

 ؛بشأهنا اجمللس

االحتاد   لممارسة املتبعة يفصفحات طبقاً ل  (5)عن مخس    من األفضل أال تزيد  1إلكرتوينأن الواثئق املنشورة للعلم يف نسق   2
 ؛ يعده مقدم الوثيقة وعلى األمانة ترمجة هذا امللخص إىل اللغة اإلنكليزيةيف صفحة الغالف وينبغي أن تتضمن ملخصاً 

  

__________________ 
 .طلب ذلكميكن توفري الواثئق الصادرة للعلم يف نسخ ورقية لألشخاص ذوي اإلعاقة عند  1

http://www.itu.int/md/S14-CL-C-0044/en
http://www.itu.int/md/S14-CL-INF-0004/en
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"، أن إحدى الواثئق يقررأعاله حتت بند "  2قرة  عضو يف اجمللس، يف ضوء املوجز املشار إليه يف الف  رأت دولةأنه إذا   3
جبميع اللغات الرمسية   ، تنشر هذه الوثيقةالختاذ إجراء آخر بشأهنا، حسب االقتضاء  تستدعي أن ينظر فيها اجمللس  الصادرة للعلم

أايم تقوميية بعد نشرها    (5)يتجاوز مخسة   الست لالحتاد. وينبغي للدول األعضاء يف اجمللس إبداء رغبتها يف هذا الصدد يف موعد ال
 .وين للمجلساملوقع اإللكرت  يف

 . C16/133و   C16/122؛  C2000/95و   C2000/89  ئق الواث  املراجع: 

 

 ( C12 ، التعديل األخريC04) 519املقرر 
حمجلسحبصفةحمراقبيحمشاركةحأعضاءحالقطاعاتحيفحدوراتحالح

 إن اجمللس، 
 إذ يضع يف اعتباره

 االحتاد ومجعياته واجتماعاته؛بشأن مشاركة املراقبي يف مؤمترات ( 2006)أنطاليا،  145القرار  أ ( 
 (، بشأن توطيد العالقات بي االحتاد واملنظمات اإلقليمية لالتصاالت،2010)املراَجع يف غواداالخارا،  58القرار  ب(

 وإذ ُييط علماً 
 ة مراقبي، لس بصفاء يف االحتاد يف دورات اجمل، بشأن مشاركة الدول األعض2005ابملقرر الذي اعتمده اجمللس يف دورته لعام 

 وإذ يسل م 
 ( أبن جيعل اجمللس أكثر شفافية وأوسع مشوالً لألعضاء،2002ابلقرار الذي اعتمده مؤمتر املندوبي املفوضي )مراكش، 

 االعتبار يف أيخذ وإذ
مسامهات سواء كانت  ات التصويت وال تقدمي ( حيث ال ُيق للمراقبي من أعضاء القطاع4.7النظام الداخلي للمجلس )القاعدة 

 مكتوبة أو شفهية،
 وإذ يدرك 

ضرورة مراعاة احلذر يف التنفيذ من أجل جتنب عرقلة العمل اهلام للمجلس، نظراً جلدول أعماله الزاخر واملعقد، والقيود   أ ( 
 الشديدة املفروضة عليه من حيث الوقت واملوارد املتاحة؛

ن حيث كونه اهليئة الرائسية املنتخبة لالحتاد يف الفرتة الفاصلة بي مؤمترات  ملطابع املميز للمجلس  احلاجة إىل احرتام ا ب(
 املندوبي املفوضي، وأمهية ضمان مساءلة جملس االحتاد أمام الدول األعضاء يف االحتاد؛

ة تراتب من شأهنا أن متس بسالمضرورة حتاشي إدخال آليات تكون سبباً لالنقسام أو التنافس يف دورات اجمللس أو   ج (
 عملية صنع القرار داخل كل قطاع؛ 

 من االتفاقية، 17Aو  14Aو 11Aضرورة حتاشي االنتقاص من املهام اهلامة لألفرقة االستشارية كما جاءت يف املواد  د (
 يقـرر

املالئمة  شريطة تنفيذ التدابري  املوافقة على إذاعة مداوالت اجمللس على شبكة الويب للدول األعضاء وأعضاء القطاعات،   1
 للحفاظ بصفة خاصة على الطابع احلصري ملداوالت اجمللس؛

  

http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c00/docs/89.html
http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c00/docs/95.html
http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0122/en
http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0133/en
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من االتفاقية، على   60B املوافقة على السماح للمراقبي املمثلي ألعضاء القطاعات حبضور دورات اجمللس مبوجب الرقم 2
 أساس املعايري املذكورة يف امللحق ألف؛

، واملؤمتر األورويب  (APT) لست، وهي جمموعة االتصاالت آلسيا واحمليط اهلادئ ت اإلقليمية األساسية ا السماح ملنظمات االتصاال  3
، وجملس الوزراء  (ATU) ، واالحتاد اإلفريقي لالتصاالت (CITEL) ، وجلنة البلدان األمريكية لالتصاالت (CEPT) إلدارات الربيد واالتصاالت 

العربية العرب لالتصاالت واملعلومات الذي متث  ،  (RCC) والكومنولث اإلقليمي يف جمال االتصاالت   (LAS) له األمانة العامة جلامعة الدول 
 ألف،  حتاد، إضافة إىل احلصة احملددة ابمللحق ابملشاركة كأعضاء قطاعات مراقبي يف دورات اجمللس بدعوة من األمي العام لال 

 يكل ف مديري املكاتب 

امللحق   م إىل اختاذ التدابري املالئمة مع مراعاة الشروط احملددة يفاعات علماً هبذا املقرر، ويدعوهإبحاطة األفرقة االستشارية للقط
 ألف أدانه بوجه خاص. 

 1: اتاللحق

 ألف ملحـقال 
 ( 519مقرر )ابل 

ء القطاع  " أعاله، عدداً من أعضاإذ يدركمن "  د(يعي كل فريق استشاري للقطاع، عن طريق املشاورات ومبراعاة البند   1
 ثة أعضاء حلضور اجمللس كمراقبي ميثلون أعضاء ذلك القطاع.ال يتجاوز ثال

قاعة   اعات، إذا مل يكن بوسعهم مجيعاً اجللوس يف ستتاح مبقر االحتاد التسهيالت جلميع املراقبي املعيني الذين ميثلون أعضاء القط  2
 اجتماعات اجمللس.  يدور يف  ت بث مباشر مسعية يف اجتاه واحد ملتابعة ما اجتماعات اجمللس. وتتمثل هذه التسهيالت يف توفري جتهيزا 

، مع إعطاء مهلة كافية يقوم مدراء املكاتب إببالغ األمي العام أبمساء كل عضو من أعضاء القطاعات املعيني كمراقبي 3
 لتسهيل تسجيل هؤالء األشخاص.

أو جلانه  أي مسامهات، خطية أو شفهية، يف اجتماعات اجمللس  ال جيوز للمراقبي املمثلي ألعضاء القطاعات تقدمي 4
 أفرقة عمله أو أي أفرقة ينشئها، وذلك فيما يتعلق بدورات اجمللس.  أو

ال 5 قطاعات اجتماعات اجمللس على نفقتهم اخلاصة، وال يحسمح حبضور االجتماعات  ُيضر املراقبون املمثلون ألعضاء 
اعتمادات   ينبغي أن ترتتب على هذه املهام إضافة أي تكاليف للقطاع أو حسابه يف املعين. وال  لفرد واحد ميثل عضو القطاع  إال  

 امليزانية أو اخلطة التشغيلية. 

التالية عند تعيي أعضاء القطاع املعيني كمراقبي: التوزيع اجلغرايف ومسامهات أعضاء ينبغي لكل قطاع أن يراعي العوامل   6
 ات أعضاء القطاعات والعضوية يف الكياانت التجارية. القطاعات يف االحتاد وفئ

 . C12/107و   C12/92؛  C04/106و   C04/82الواثئق   املراجع: 
 

  

http://www.itu.int/md/S04-CL-C-0082/en
http://www.itu.int/md/S04-CL-C-0106/en
http://www.itu.int/md/S12-CL-C-0092/en
http://www.itu.int/md/S12-CL-C-0107/en
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 (C05) 524 املقرر

حاالتادمشاركةحالدولحاألعضاءحاليتحتتمتعحبصفةحمراقبحيفحاجتماعاتحجملسح
 إن اجمللس، 

 إذ يضع يف اعتباره
الرقم    2005)التعديل الذي أدخله مؤمتر املندوبي املفوضي )مراكش،   قية االحتاد الدويل لالتصاالت واملتعلق  اتفامن    60Aعلى 

 مبراقيب الدول األعضاء يف اجمللس،
 وإذ يضع يف اعتباره كذلك

املتعلقة ابملراقبي وجتميعها والذي يكلف اجمللس ضمن مجلة أمور ابلسماح   بشأن استعراض األحكام 2002))مراكش،  109القرار 
 هذه االجتماعات عندما يدعو هم رئيس اجمللس إىل ذلك، ملراقيب الدول األعضاء أبن أيخذوا الكلمة يف 

 وإذ يالحظ 
 دستور واالتفاقية،من االتفاقية، فاجمللس مسؤول عن توفيق نظامه الداخلي مع نص ال 61Bأنه متشياً مع الرقم 

 وإذ أيخذ يف احلسبان
ل األعضاء وشروط مشاركتهم على مجيع الذي يقضي أبن تطبق شروط قبول مراقيب الدو   11)النظام الداخلي للمجلس )املادة  

 ت اجمللس وجلانه وأفرقة عمله، اجتماعا
 وإذ يدرك 

 يف اجمللس أن تقدم مسامهات مكتوبة إىل اجمللس؛ ، جيوز للدول األعضاء اليت ليست دوالً أعضاء12أنه، عمالً ابملادة  1
  2002) )مراكش،   109 نفيذ التعليمات املتضمنة يف القرار قبل املعايري اليت عرضها الرئيس بوضع إجراء لت   2003أن اجمللس لعام   2

 على أساس مؤقت، للسماح للدول األعضاء اليت تتمتع بصفة مراقب أبخذ الكلمة يف اجتماعات اجمللس؛ 
 إىل اجمللس،  2002)أن هذه املعايري قد طبقت، مستوفية بذلك تعليمات مؤمتر املندوبي املفوضي )مراكش،  3

 يقرر
 من نظامه الداخلي ألغراض االتساق مع االتفاقية حبيث تقرأ كما يلي: 7من املادة  3فقرة تعديل ال 1

 ليس للمراقبي الذين يسميهم األعضاء الذين يتمتعون بصفة مراقب احلق يف التصويت."   3." 
فوية  مة لتديل ببياانت شأنه جيوز للدول األعضاء اليت حتضر اجمللس بصفة املراقب أن يدعو ها الرئيس إىل أن أتخذ الكل 2

 ابلشروط التالية:  11يف اجتماعات اجمللس وفقاً للمادة 
جدول   أن تكون الدولة العضو اليت تتمتع بصفة املراقب قد أبدت مسبقاً رغبتها لألمانة يف التحدث بشأن بند حمدد يف أ ( 

 األعمال أو تقدمي مسامهة مكتوبة؛ 
 س من اإلدالء ببياانهتا؛ ل األعضاء يف اجملل ال تعطى الكلمة إال بعد انتهاء الدو  ب(
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 من حق الدولة العضو اليت تتمتع بصفة املراقب أن تتحدث مرة واحدة فقط حول بند معي يف جدول األعمال؛ ج(
 ؛ دة هذه البياانت حمدودة وفقاً لعدد الطلبات املقدمة وإمجايل الوقت املخصص مقارنًة ابلعمل الذي يتعي إجنازهمتكون   د (

بشأن متابعته ملقررات مؤمتر املندوبي املفوضي    2006اإلشارة إىل هذه املقررات يف تقريره إىل مؤمتر املندوبي املفوضي لعام   3
واإلشارة يف هذا التقرير إىل أن اجمللس سيقوم بدراسة نظامه الداخلي من جديد يف دورة قادمة للمجلس بعد مراعاة    2002لعام  

 ،2006املفوضي لعام  وبينتائج مؤمتر املند
 يكلف األمي العام 

لة بوصفها مراجعة وحيدة للنظام الداخلي للمجلس وإبالغ الدول األعضاء ابلتغيري يف الرسائل املعممة  7إبصدار ونشر املادة  املعد 
 .2006املتعلقة بعقد دورة اجمللس لعام 

 . C05/74و   C05/84الوثيقتان   املراجع: 

 

 (C06) 540 املقرر

حإنشاءحجلنةحدائمةحواحدةحللتنظيمحواإلدارة
 إن اجمللس، 

 ابلنظر إىل
الذي ينص على أن اجمللس    61Bلرقم  من اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت اليت حتدد مسؤوليات اجمللس، وبصورة خاصة، ا  4املادة  

 خمول العتماد نظامه الداخلي، 
 إذ يضع يف اعتباره

 ضرورة تناول قضااي املوارد البشرية واملالية اهلامة لالحتاد أبكثر الطرق املمكنة فعالية ومتاسكاً،
 عرتفوإذ ي

مسؤوليته األوىل وأن من الضروري ضمان تناول  أبن اإلشراف على تنظيم وإدارة االحتاد وأنشطته هو الوظيفة الرئيسية للمجلس و 
 حيوية للنجاح يف حتقيق رسالة االحتاد،مسائل املوظفي ابعتبارهم موارد 

 وإذ يعرتف كذلك
 جاح مسائل املوظفي واملسائل املالية يف جلنة واحدة،مجعا بن  2002و 1998أبن مؤمتري املندوبي املفوضي لعام 

 يقـرر
للجنة الدائمة لشؤون املوظفي لتشكيل جلنة دائمة وحيدة تعىن ابلتنظيم واإلدارة اعتباراً ئمة للشؤون املالية وااجلمع بي اللجنة الدا

 ،2007 من دورة اجمللس العادية لعام
  

http://www.itu.int/md/S05-CL-C-0084/en
http://www.itu.int/md/S05-CL-C-0074/en
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 يقرر كذلك 
 من النظام الداخلي على النحو التايل:  11تعديل املادة 

جلميع أعضاء اجمللس ومستشاريهم واملراقبي حق    اانً وأفرقة عمل، ويكونجيوز للمجلس أن يشكل جل" من النظام الداخلي:  11املادة 
ل يف مسائوإدارته  تنظر جلنة دائمة واحدة معنية بتنظيم االحتاد    ،املشاركة يف أعماهلا. وأثناء دورات اجمللس

 املراقبون املعينون ......" و املوظفي واملسائل املالية. 

العامة  " من النظام الداخلي: 2.12املادة  اجللسة  تقررها  زمنية  لفرتة  االفتتاحية،  العامة  اجللسة  بعد  الفور  على  الدائمة  اللجنة  جتتمع 
 االفتتاحية على ضوء توصيات اجمللس السابقة." 

ا من النظام الداخلي: 4.12املادة  تقارير  مثل  االفتتاحية،  العامة  اجللسة  إليها  اليت حتيلها  الواثئق  الدائمة يف  اللجنة  العام "تنظر  ألمي 
ومسامه االحتاد،  أعضاء  إىل  السنوية  والتقارير  امليزانية  ومشروع  املكاتب،  اجمللس،  ومدراء  أعضاء  ات 

طلب هذه املسامهات. وتقوم  وكذلك املسامهات من سائر األعضاء يف االحتاد حيث يكون اجمللس قد  
ا عند  وتقوم،  مقررات،  ومشاريع  قرارات  مشاريع  إبعداد  الدائمة  لكي  اللجنة  تقارير  إبعداد  لضرورة، 

ا إىل اهليئات اليت قامت إبنشائها، تفحصها اجللسة العامة للمجلس. وتقوم أفرقة العمل بتقدمي استنتاجاهت
 مل يتقرر خالف ذلك."  ما

سائل املقدمة إليها  "تبذل اللجنة الدائمة وأفرقة العمل قصارى جهودها لتحقيق توافق يف اآلراء بشأن امل م الداخلي:من النظا 5.12املادة 
س اللجنة الدائمة أو فريق العمل املعين لفحصها؛ ويف حالة عدم التوصُّل إىل توافق يف اآلراء، يقوم رئي

 ملشاركي، كي تفحصه اجللسة العامة." إبعداد تقرير موجز يصف اآلراء املعرب عنها من خمتلف ا

 عامة." ة خالل اجتماع اجللسة ال"ال جتتمع اللجنة الدائم من النظام الداخلي: 6.12املادة 

اللجنة   من النظام الداخلي: 1.13املادة  واجتماعات  العامة  اجللسة  الجتماعات  موجزة  صيغة  يف  حماضر  بتحرير  اجمللس  أمانة  "تقوم 
 الدائمة." 

لوبة أبسرع ما ميكن على اجللسة  تحعرض احملاضر املوجزة املنقَّحة متضمنة مجيع التعديالت املط أ ( "  أ( من النظام الداخلي:  4.13املادة 
 وافقة عليها. العامة أو اللجنة الدائمة للم

اجمللس  يفحص رئيس اجمللس أو رئيس اللجنة الدائمة ويقر احملاضر املوجزة املنقَّحة اليت تعذَّر على   ب(  وب(:
 أو اللجنة الدائمة النظر فيها قبل اختتام الدورة." 

 . C06/86و   C06/74الوثيقتان   املراجع: 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.itu.int/md/S06-CL-C-0074/en
http://www.itu.int/md/S06-CL-C-0086/en


- 145  - 

 (اجمللس – 2.3)

 

 ( C16 التعديل األخري، C10) 556املقرر 
حونشرهاحللمجلسححالتابعةحالعملحأفرقةحواجتماعاتحاجمللسحدوراتحإىلحالواثئقحتقدمي

 اجمللس، إن 
 هبار اعت يف يضع إذ

  املسائل  من  واسعة  مبجموعة  يتعلق فيما   ومسؤولياته  اجمللس  دور  حتددان  اللتي  االتفاقية  من  4  واملادة  الدستور  من  10  املادة ( أ 
 العامة؛  والسياسة ابإلدارة املتعلقة

 الواثئق؛ إعداد بشأن للمجلس الداخلي  النظام من  20 املادة (ب
  جدول   مشروع  يف  مدرج  بند  كل  بشأن  حتضريية  وثيقة  تعد  أن  على  تنص  اليت  رةذكو امل  20  املادة  يف  احملددة  املتطلبات (ج

 األقل؛  على  أسابيع  أبربعة  اجمللس  دورة   افتتاح   قبل  املبدأ،  حيث  ومن  ممكن  وقت  أقرب  يف  وتنشر  واالستثنائية  العادية  الدورات  أعمال
  يقرر  مل ما  للمجلس،  التالية  الدورة  أثناء   املهلة  هذه   بعد  تصدر  هامة  وثيقة  أي  حبث  جيري  أبن   أيضاً   20  املادة  عليه  تنص  ما ( د

 ذلك، خالف اجمللس
 يذك ر  وإذ

( ملؤمتر املندوبي املفوضي بشأن املواعيد النهائية لتقدمي املقرتحات وإجراءات تسجيل  2010 )غواداالخارا،  165ابلقرار   ( أ 
 املشاركي يف مؤمترات االحتاد ومجعياته؛

بوسان،  )  154ابلقرار   (ب يف  املفوضي  (  2014املراَجع  املندوبي  استعمال ملؤمتر   الحتاد ل  الست  الرمسية  اللغات  بشأن 
 املساواة،  قدم على

 االعتبار بعي أيخذ وإذ
 االتصاالت  وقطاع  االتصاالت  تقييس   لقطاع  املختصة  اجلمعية  أو  املختص  املؤمتر   اعتمدها  اليت  العمل  وأساليب  الداخلي  النظام

 ألعمال  دعماً   املناسب  الوقت  يف  املسامهات  بتقدمي  املتعلقة  املتطلبات  حتدد  واليت  االتصاالت،  تنمية  وقطاع  الراديوية
 نية، املع القطاعات

 يقر  وإذ
االلتزام الصارم ابملواعيد احملددة لتقدمي الواثئق واستمرار األمانة يف السعي إىل حتقيق اهلدف التشغيلي  إحكام احلاجة إىل  ( أ 

 للحفاظ على إصدار ونشر واثئق اجمللس وأفرقة العمل التابعة للمجلس يف الوقت املناسب وحتسينهما؛الراهن 
 للحدود   الكبرية  التجاوزات  من   واحلد  الرتمجة  مواعيد  احرتام  لضمان  فقط  ليس  املناسب،  الوقت  يف   املسامهات  تقدمي  أمهية (ب

  املثارة   املسائل  طبيعة  يف  للنظر  الكايف  الوقت  االجتماع  يف  للمشاركي  يكون  أن  لضمان  أيضاً   وإمنا  للتكاليف،  املقررة
 املسامهات،  هذه يف

 احلسبان يف أيخذ وإذ
 لضمان  االحتاد  أمانة  على  كبرياً   إىل اجمللس يشك ل عبئاً   األعضاء  الدول   من  املسامهات   من   العديد  تقدمي  يف  أن التأخر ( أ 

  الواردة   واملقرتحات  املسائل  يف  الواجب  النحو  على  للنظر  اجمللس  يف  األعضاء  الدول  تواجهها  اليت  الصعوابت  جانب  إىل  ترمجتها،
 املسامهات؛  هذه يف
اختاذ قرار من جانب اجمللس أو أحد أفرقة العمل التابعة له مينع   تستدعيتقدمي واثئق أمانة االحتاد اليت    يف  أن التأخر (ب

  ك الواثئق يف الوقت املناسب، الدول األعضاء من تقدمي تعليقاهتا ومقرتحاهتا بشأن تل 
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 يقـرر
  التابعة  األفرقة  أحد  اجتماع  أو  اجمللس  دورة  افتتاح  قبل  تقوميياً   يوماً   14  تقل عن ال  مهلة  يف  املسامهات   مجيع  تقدم  أن 1

 حوالن  على  فيها  والنظر  املناسب  الوقت  يف  ترمجتها  لضمان  لالحتاد،  الست  الرمسية  اللغات  جبميع  العمل  جيري  حيث  للمجلس
  النظام   من  20 املادة  يف  عليها  املنصوص  الواثئق  إلعداد  احملددة  النهائية  للمواعيد  مراعاةً   وذلك  اجمللس،  دورة  أثناء  الواجب
 للمجلس؛ الداخلي

  تقدميها   ينبغي  ترمجة  بدون  واحدة  بلغة  العاملة  للمجلس  التابعة  العمل  أفرقة  اجتماعات  يف  فيها  للنظر  املقدمة  الواثئق  أن 2
 االجتماع؛ افتتاح قبل تقوميياً  يوماً  12 تقل عن ال لةمه يف
الصفحة  اختاذ قرار من جانب اجمللس أو أحد أفرقة العمل التابعة له ينبغي نشرها يف   تستدعي واثئق أمانة االحتاد اليت  أن   3

اإللكرتوين يف مهلة ال  الصلة من املوقع   فريق العمل املعين   اجتماع   أو   اجمللس   دورة   افتتاح   قبل   تقوميياً   يوماً   30تقل عن   ذات 
 للمجلس؛ التابع 

ينبغي  التابعة  العمل  أفرقة  أحد   اجتماع   إىل  أو   اجمللس   دورة   إىل   املقدمة  األخرى  الواثئق   مجيع  أن 4  تنشر  أن  للمجلس 
  املوعد   هذا  ينطبق وال.  االجتماع  بدء   قبل  تقوميية  أايم  سبعة   تقل عن ال  مهلة  يف  اإللكرتوين  املوقع  من  الصلة  ذات  الصفحة يف

  على  وال  تقوميياً،  يوماً  21  مبدة تقل عن  االجتماع  بدء  قبل  قدت عح   اليت  األحداث  بشأن  التقارير  أو  اإلدارية  الواثئق   على  النهائي
  اليت   املسامهات  أو  األمانة  أو  الرئيس  يعدها  اليت  املقرتحات  جمموعات  أو  املخصصة  األفرقة  منظمي  أو  الرؤساء  من  املقدمة  املقرتحات

 حتديداً؛ االجتماع لبهاطي
 الصفحة  يف  تحنشر  أن  ينبغي  تقوميياً   يوماً  21  مبدة تقل عن   االجتماع   بدء   قبل  عحقدت   اليت   األحداث   بشأن  التقارير  أن 5

  ع االجتما   يتفق مل ما  األقل،   على تقومييي  بيومي  االجتماع  يف  املعين  البند  مناقشة  يف  الشروع  قبل  اإللكرتوين  املوقع  من  الصلة ذات
 . ذلك غري على

 . C16/135و   C16/122؛  C11/121و   C11/116؛  C10/91و   C10/85الواثئق   املراجع: 
 

 ( C19، التعديل األخري C11) 563املقرر 
حفريقحالعملحالتابعحللمجلسح

حوالعينحابلواردحالاليةحوالبشرية
 اجمللس،  نإ

ر   إذ يذك ِّ
بشأن تعديل اختصاصات فريق اجمللس املعين ابللوائح املالية ومسائل اإلدارة   2007الذي اعتمده اجمللس يف  546ابملقرر  ( أ 

 املالية املتصلة هبا، 
 وإذ أيخذ بعي االعتبار

 ؛ 2020-2023 ( بشأن اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة2018)املراَجع يف ديب،  71القرار  ( أ 
 ؛2020-2023 بشأن إيرادات االحتاد ونفقاته للفرتة (2018)املراَجع يف ديب،  5املقرر  ب(
  ،( بشأن إدارة املوارد البشرية وتنميتها2018)املراَجع يف ديب،  48القرار  ج(

http://www.itu.int/md/S10-CL-C-0085/en
http://www.itu.int/md/S10-CL-C-0091/en
http://www.itu.int/md/S11-CL-C-0116/en
http://www.itu.int/md/S11-CL-C-0121/en
http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0122/en
http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0135/en
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 وإذ يقر 
 البشرية؛  للموارد واخلطة املقابلة االحتاد يفبي اخلطط االسرتاتيجية واملالية والتشغيلية  ضمان االتساقبضرورة  أ ( 

الغاايت االسرتاتيجية   حتقيقن مواصلة تطوير اإلدارة القائمة على النتائج وحتسينها يتطلب إجراء التقييم املنتظم ملستوى  أب ب(
 الضرورة؛  امليزانية عند ة ختصيص اعتمادات يفواألهداف والنواتج بغية زايدة الكفاءة من خالل إعاد

 ؛ وموظفيه وعي ومشاركة أعضاء االحتاد من االسرتاتيجي إىل عملية مستمرة يزيد ل التخطيطأبن حتوي ج(
سيما املسائل اليت تتطلب  أمهية مسائل املوارد املالية والبشرية يف الفرتات الفاصلة بي دورات اجمللس، البضرورة تناول   ( د

 وظفي،للم الية والقواعد املالية( والنظامي اإلداري واألساسيتعراض، ورمبا تعديل، الصكوك املالية لالحتاد )اللوائح املاس
 يقـرر

 هبذا املقرر؛  املوافقة على تعديل االختصاصات على النحو الوارد يف امللحق  1
والبشرية   2 املالية  ابملوارد  واملعين  للمجلس  التابع  العمل  فريق  يقوم  ذات  (CWG-FHR)أن  املقرتحات  الصلة  ابستعراض 

 يتعلق مبا يلي: إىل اجمللس فيما وتقدميها 
 تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد، وإيرادات االحتاد ونفقاته، واخلطط املالية والتشغيلية لالحتاد؛  ( أ 

 ملوارد البشرية وتنميتها؛ إدارة ا ب(
 ته إىل اجمللس سنوايً. أن يقوم فريق العمل التابع للمجلس واملعين ابملوارد املالية والبشرية بتقدمي تقارير عن أنشط  3

 1 اللحقات:

 ق ـامللح

حالتابعحللمجلسححفريقحالعمل
 (CWG-FHR)حالعينحابلواردحالاليةحوالبشريةوح

حاالختصاصاتح

، املفتوح ابب العضوية فيه أمام مجيع الدول األعضاء  املعين ابملوارد املالية والبشريةو   التابع للمجلس   فريق العمل فيما يلي اختصاصات  
 لقطاعات: وأعضاء ا

 : ضمان استعراض ووضع مقرتحات كي ينظر فيها اجمللس من أجل 1
و المواصلة   ‘1’  مبا  الكاملي  تحسيالتنفيذ  النتائج،  أساس  على  واإلدارة  اخلطط ذلك   يف للميزنة  لتنفيذ  املستمر  التقييم 

 ؛ السنتي وميزانية فرتة فيما بينها االسرتاتيجية واملالية والتشغيلية املرتابطة
 املالية؛ حتسي نظام اإلدارة يف االحتاد يرتتب عليه ابستمرار إدخال التغيريات الالزمة على الصكوك أن االستمرار يف ‘2’ 
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ومتطلباهتا ومصطلحاهتا من أجل توضيح مفاهيم مثل   (IPSAS)حتقيق املواءمة مع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام   ‘3’ 
 ي؛ صايف األصول وحساب االحتياط

املتحدة   ‘4’  لألمم  املشرتكة  التفتيش  لوحدة  الصلة  ذات  التوصيات  املستقلة  مراعاة  االستشارية  واللجنة  اخلارجي  واملراجع 
 لالحتاد؛  اليت تؤثر على اإلدارة املالية وإدارة املوارد البشرية (IMAC) لإلدارة

قاته، مبا يف ذلك التدابري الالزمة للحد من النفقات  اد ونفبشأن إيرادات االحتمؤمتر املندوبي املفوضي  مراعاة مجيع أحكام   ‘5’ 
 كوسيلة لتحقيق توازن امليزانيات؛ وزايدة الكفاءة  

 :من أجل تيسري تنفيذ قرارات مؤمتر املندوبي املفوضي بشأناختاذ الرتتيبات والقرارات املالية واإلدارية الالزمة  ‘6’ 

 تعزيز احلضور اإلقليمي؛  ( أ 

 اد يف املستقبل؛ ر االحتمباين مق ب(

 تعزيز وظيفة تنفيذ املشاريع ووظيفة مراقبة املشاريع؛  ج(

مع مراعاة  ومبادراته أولوية أنشطة االحتاد  حتديد    ، مبا يف ذلكتنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج  تقييمباالضطالع سنوايً   2
 يف اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد؛  احملددة اخلاصة املعايري 

وتقدمي توصيات  والتعليق عليه  لتقرير السنوي عن األنشطة املمولة من خارج امليزانية والنفقات ذات الصلة  راض ااستع 3
 حسب االقتضاء؛ينظر فيها اجمللس،  كي

جمللس اتابعة تطوره وتقدمي توصيات إىل  النظر يف املسائل املتعلقة بتنسيق عمل قطاعات االحتاد الثالثة واألمانة العامة مل 4
 ؛ التنفيذارات لضمان يتخذ قر ل

 دعم تنفيذ قرارات مؤمتر املندوبي املفوضي بشأن أحداث تليكوم االحتاد؛ 5

 فحص أحكام اللوائح املالية والقواعد املالية والتوصية إبجراء تعديالت فيها، حسب االقتضاء، بغية ضمان: 6
واالتسا ( أ  و التطابق  ومقررات  لالحتاد  األساسية  الصكوك  مع  واجمللق  املفوضي  املندوبي  مؤمتر  عن  قرارات  فضالً  س، 

 االحتياجات املتطورة لالحتاد؛

توفري الرتتيبات اخلاصة ابملرونة، مبا يف ذلك ما يتعلق ابألنشطة املؤجل تنفيذها لفرتة السنتي التالية، ابالتساق مع أنشطة  ب(
 دة األخرى؛ منظمات األمم املتح

امل  ضمان 7 اللوائح  تشتمل  للمراقأن  أحكام  على  تلك  الية  مع  تتسق  الداخلية  هبابة  منظمات   يف  املعمول 
 ؛األخرى املتحدة األمم

لتكلفة أي   "تقديرات"مدخالت من األمانة، يف منهجية مقرتحة ملساعدة الدول األعضاء يف إعداد  استناداً إىل  النظر،   8
 ؛ اخلاصة هبار املالية املرتتبة على القرارات اآلاث تقديركي يتسىن   ومجعياته مقرتحات تقدَّم إىل مؤمترات االحتاد

، بغية حتسي  اجمللسلتقدمي املنح، وتقدمي توصيات إىل  احلالية  استعراض املعايري  النظر يف تقارير األمي العام بشأن املنح، و  9
 ؛ منح االحتاد وتروجيها وتعزيزها
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الرابعية  خلطة االسرتاتيجية  املسائل الواردة يف ايف ذلك   تنميتها، مبادارة املوارد البشرية و املتعلقة إبفحص مجيع املسائل   10
املندوبي املفوضي بشأن إدارة املوارد البشرية وتنميتها، واستعراض هذه    قرارات مؤمتراتوتلك احملددة يف  الشاملة للموارد البشرية  

 ؛ املسائل ورفع توصيات بشأهنا إىل اجمللس
 اجمللس  وتقدمي مقرتحات، حسب االقتضاء، إىل  االحتاد يف  اتلوظيفة شؤون األخالقي   االضطالع ابستعراض مستمر 11

 ؛ لتحقيق مزيد من التحسينات
مؤمتر املندوبي املفوضي    لقراراتالنظر يف التحسينات الشاملة اليت ميكن إدخاهلا على العملية االنتخابية يف االحتاد طبقاً   12

 لصدد إىل اجمللس لينظر فيها؛ وتوصياته، وتقدمي مقرتحات يف هذا ا
بغية حتديد املسائل ذات االهتمام املشرتك، وخاصة اليت تتطلب    وجملس املوظفيالبقاء على صلة وثيقة إبدارة االحتاد   13

 . وتوجيهاته مشورة اجمللس
 . C19/120و   C19/142  ؛ C14/101و   C14/99؛  C13/122و   C13/113؛  C11/120و   C11/103الواثئق   املراجع: 

 ___________ 

 584 (C15) مقررال 

 دارهتاتشكيلحأفرقةحالعملحالتابعةحللمجلسحوإ

 جمللس، ا إن
 يقرر

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

 مناصبهم؛أن يكون للرؤساء ونواب الرؤساء احلاليي ألفرقة العمل التابعة للمجلس احلق يف أن يحعاد انتخاهبم لنفس  2
يستمر أي رئيس أو انئب رئيس ألي فريق عمل اتبع للمجلس يف منصبه ملدة أقصاها   نظر عما سبق،أنه، بصرف ال 3

 سنوات، غري قابلة للتجديد؛  (4) أربع
أن يكلف األمي العام، مع مراعاة النقاط الثالث الواردة أعاله، إبعداد تقرير/حتليل بشأن مبادئ وقواعد تشكيل أفرقة   4

إىل   ة االختيار ومبادئ التناوب بي املناطق اجلغرافية والتوازن بي اجلنسي ابلنسبةدارهتا وحلها وكذلك عمليالعمل التابعة للمجلس وإ
رؤساء ونواب رؤساء هذه األفرقة لكي يستعرضه فريق العمل التابع للمجلس واملعين ابملوارد املالية والبشرية يف اجتماعه املقبل على  

 بستة أسابيع على األقل؛لمه الفريق قبل اجتماعه أن يست
مع مراعاة تقرير األمي العام    1333 مراجعة القرارأن يكلف فريق العمل التابع للمجلس واملعين ابملوارد املالية والبشرية ب  5
 .2016 ممجلس يف دورته لعا( ورفع استنتاجاته يف هذا الصدد إىل ال 2014)املراَجع يف بوسان،  11 مقرروال

 . C15/125و   C15/116قتان  الوثي   املراجع: 
 

  

http://www.itu.int/md/S11-CL-C-0103/en
http://www.itu.int/md/S11-CL-C-0120/en
http://www.itu.int/md/S13-CL-C-0113/en
http://www.itu.int/md/S13-CL-C-0122/en
http://www.itu.int/md/S14-CL-C-0099/en
http://www.itu.int/md/S14-CL-C-0101/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0142/fr
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0120/fr
http://www.itu.int/md/S15-CL-C-0116/en
http://www.itu.int/md/S15-CL-C-0125/en
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 (C21) 625 املقرر

 ومدهتا،حح2026وح2025وح2024وح2023وح2022حمواعيدحعقدحدوراتحاجمللسحلألعوام
ءحالتابعةحللمجلسحعاتحأفرقةحالعملحوأفرقةحاخلرباجانبحمواعيدحعقدحجمموعاتحاجتماإىلح

 2024وحح2023وح2022حلألعوام

 ، االحتاد الدويل لالتصاالت إن جملس
 إذ يضع نصب عينيه 

دوراته   دورة عادية منُيدد يف كل  "أبن    يكلف اجمللسالذي    ،ملؤمتر املندوبي املفوضي(  2018)املراَجع يف ديب،    77القرار   أ ( 
 "؛يوليو واستعراضه على أساس متجدد-يف يونيو التالية ة الثالثملواعيد دوراته العادياجلدول الزمين 

أن يبذل االحتاد والدول األعضاء  "  ينص على الذي    ،ملؤمتر املندوبي املفوضي(  2014)املراَجع يف بوسان،    111القرار   ب(
ول األعضاء  مجلس أي فرتة تعتربها أي دولة من الدتصادف الفرتة املخطط هلا ألي دورة لل  ال  اجمللس كل جهد ممكن لكي يف
 ؛"هامة اجمللس فرتة دينية يف

 ،2019بشأن مباين املقر، املعتمد يف دورة اجمللس اإلضافية لعام  619املقرر  ج(
ر   وإذ يذك ِّ

انب  ، إىل ج ومدهتا  2026و  2025و  2024و  2023و  2022للمجلس الذي يؤكد فيه مواعيد دورات اجمللس لألعوام    620ابملقرر  
 ، 2022جمموعة اجتماعات أفرقة العمل وأفرقة اخلرباء التابعة للمجلس لعام 

 وإذ يضع يف اعتباره
بغية تيسري    نفس الفرتة الزمنية تقريباً من كل سنةاحلاجة إىل حتديد مواعيد الدورات العادية للمجلس حبيث تحعقد قدر اإلمكان يف  

 ترتيب أحداث االحتاد األخرى، 
 ره كذلكيف اعتباوإذ يضع 

  يكفي للسماح  يف وقت مبكر مبا،  فوضيمؤمتر املندوبي امل  خالل العام الذي يحعقد فيهالدورة العادية للمجلس    احلاجة إىل تنظيم
 يف مؤمتر املندوبي املفوضي،اليت سيحنظر فيها تقارير اجمللس  ،إطار زمين معقول أبن تحنشر، ضمن

 وإذ يؤكد 
قة العمل وأفرقة اخلرباء التابعة للمجلس، على مدى السنوات الثالث املقبلة، لن جمموعات اجتماعات أفر أن حتديد مواعيد عقد  

 إىل حتسي التخطيط العام ألحداث االحتاد فحسب، وإمنا أيضاً إىل احلد من احتمال تداخلها،  يؤدي
 وإذ يقر 

تماعات خالل فرتة اهلدم واملرحلة األوىل من البناء للمشروع، بضرورة تلبية االحتياجات من املرافق املؤقتة لعقد املؤمترات واالج
 املؤمترات واالجتماعات اليت ستعقد يف هذه الفرتة،  ل وضع قائمة ابالحتياجات تشمل مواعيدمن خال 
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 يقرر
ات أفرقة  جمموعات اجتماع  تحعقد، وأن  أايم عمل 9  يف جنيف وأن تحعقد ملدة  2022 أن تحفتتح دورة اجمللس العادية لعام 1

 وأفرقة اخلرباء التابعة للمجلس كما يلي:العمل 
 ؛2022 يناير 20اخلميس  يناير إىل يوم    11الثالاثء  جمموعة اجتماعات أفرقة العمل وأفرقة اخلرباء التابعة للمجلس: من يوم   -
يوم   األخري  ا تماعهعقد اجيح ، و 2022مارسحححح31مارسحإىلحيومحاخلميسحححح21اإلثنيححححيومححمن:  2022دورةحاجمللسحلعامحح -

 ؛2022 قبل بدء مؤمتر املندوبي املفوضي لعام 2022سبتمربحح24السبتح

جمموعات اجتماعات أفرقة العمل   تحعقد ، وأن  أايم عمل 9  يف جنيف وأن تحعقد ملدة   2023 أن تحفتتح دورة اجمللس لعام 2
 وأفرقة اخلرباء التابعة للمجلس كما يلي: 

فرباير إىل يوم اجلمعة   6خلرباء التابعة للمجلس: من يوم اإلثني  عات أفرقة العمل وأفرقة ااجملموعة األوىل من اجتما -
 ؛2023 فرباير  17

 ؛ 2023حيوليوح21يوليوحإىلحيومحاجلمعةحح11:حمنحيومحالثالاثءح2023دورةحاجمللسحلعامح -
  29اجلمعة   سبتمرب إىل يوم   18من يوم اإلثني  اجملموعة الثانية من اجتماعات أفرقة العمل وأفرقة اخلرباء التابعة للمجلس:   -

 ؛ 2023سبتمرب 

تماعات أفرقة العمل جمموعات اج  تحعقدوأن   ، أايم عمل 9  يف جنيف وأن تحعقد ملدة  2024 أن تحفتتح دورة اجمللس لعام 3
 وأفرقة اخلرباء التابعة للمجلس كما يلي: 

فرباير إىل يوم اجلمعة   19اء التابعة للمجلس: من يوم اإلثني  اجملموعة األوىل من اجتماعات أفرقة العمل وأفرقة اخلرب  -
 ؛2024 مارس  1

 ؛2024حيوليوح19يوليوحإىلحيومحاجلمعةحح9:حمنحيومحالثالاثءح2024دورةحاجمللسحلعامح -

  11وم اجلمعة  سبتمرب إىل ي  30اجملموعة الثانية من اجتماعات أفرقة العمل وأفرقة اخلرباء التابعة للمجلس: من يوم اإلثني   -
 ؛ 2024أكتوبر 

 كما يلي:  ،أايم عمل 9 يف جنيف وأن تحعقد ملدة 2025 أن تحفتتح دورة اجمللس لعام  4
 ؛2025حيوليوح11يوليوحإىلحيومحاجلمعةحح1:حمنحيومحالثالاثءح2025دورةحاجمللسحلعامح -

 يلي: كما  ،أايم عمل 9 يف جنيف وأن تحعقد ملدة 2026 أن تحفتتح دورة اجمللس لعام  5

 .2026حمايوح14مايوحإىلحيومحاخلميسحح4:حمنحيومحاإلثنيح2026دورةحاجمللسحلعامح -

 . DM-21/1017و   C21/93و   C21/89و   C21/DT/7و   C21/2الواثئق    املراجع: 

 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0002/en
https://www.itu.int/md/S21-CL-210608-TD-GEN-0007/en
https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0089/en
https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0093/en
https://www.itu.int/md/S21-DM-CIR-01017/en
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حمؤمترحالندوبيحالفوضيحح3.3

 610 (C19) مقررال 

 عقدحمؤمترحالندوبيحالفوضيحالعاديحالقبلح

 إن اجمللس، 
 إذ ُييط علماً 

برانمج   محدرج يف  املؤمتر  هذا  املقبلةأبن  ومنتدايته  االحتاد ومجعياته  )املراَجع   77 القرار يف  املعتمد(  2019-2023)للفرتة    مؤمترات 
 ، ((2019-2023)( ملؤمتر املندوبي املفوضي )حتديد مواعيد وفرتات مؤمترات االحتاد ومنتدايته ومجعياته ودورات جملسه  2018ديب،   يف

 يقـرر
قة وافمب  ، رهناً )رومانيا( بوخارستيف    أسابيع  فرتة ثالثةل  2022 مؤمتر املندوبي املفوضي العادي املقبل يف عامأن يحعقد   ( أ 
 االحتاد؛  غلبية الدول األعضاء يفأ

 ، 2022أكتوبر  14واجلمعة  2022سبتمرب  26أن يكون موعدا افتتاح واختتام املؤمتر اإلثني  ب(
 يكلف األمي العام 

 ؛2022لعام مؤمتر املندوبي املفوضي مجيع الدول األعضاء بشأن املوعد الدقيق واملكان احملدد لعقد مع إبجراء مشاورة   1
 .هبذا الشأن 2020 إبجراء زايرة للمكان ورفع تقرير إىل دورة اجمللس لعام  2

 . C19/117و C19/127الوثيقتان  املراجع: 

 ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0127/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0117/en
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حوالسائلحذاتحالصلةحرىحجتماعاتحأخمؤمتراتحواح4.3

 (C08) 1292القرار 

حالعارضحوالنتدايتحالعاليةحواإلقليميةحلالتصاالت/تكنولوجياحالعلوماتحواالتصاالت
 إن اجمللس، 

 يذك ر إذ 
كنولوجيا ة لالتصاالت/تؤمتر املندوبي املفوضي بشأن املعارض واملنتدايت العاملية واإلقليميمل (2006)املراجع يف أنطاليا،    11لقرار  اب

 املعلومات واالتصاالت )تليكوم االحتاد(،
 وإذ يضع يف اعتباره

 ؛ 2006عقدت حىت عام  أحداثيف جنيف وأن عشرة  1971طلق يف عام أح  تليكوم العاملي لالحتادأن  أ ( 
والتحدايت   منطقةكل    حتققها  اليت  اإلجنازاتلتسليط الضوء على    1985بدأت يف عام    لالحتاد  اإلقليميةتليكوم    أحداثأن   ب(

 اليت يتصدى هلا؛
 القت أحياانً جناحاً كبرياً وعانت أحياانً من انتكاسات تعزى جزئياً إىل الركود االقتصادي؛ تليكوم االحتاد  أحداثأن  ج(
وليدة اخلصخصة    ءت السوق الراهنة واليت جا   أن أحداث تليكوم االحتاد تواجه حتدايً كبرياً من حيث ضرورة التكيف مع ظروف  د ( 

 االحتاد التقليديي؛   أطراف فاعلة جديدة ليست من أعضاء والتقارب واندماج صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ودخول  
زعة إىل ختفيض أحجامها، وضرورة  ـ تواجه أيضاً حتدايت منها مثالً تزايد تكاليف املعارض والنتليكوم االحتاد  أحداثأن  ه (

 على دوائر الصناعة؛  فعأن تعود ابلن
 ؛ أن سوق املعارض واملنتدايت أصبحت تتسم بدرجة عالية من التنافس والتخصص  و (
 اإلقليمية التجارية، حداثاإلقليمية تواجه أشد التنافس نظراً لكثرة األتليكوم االحتاد  أحداثأن  ز (

 وإذ يالحظ 
 يف من شأهنا أن توفر بيئة مؤاتية لنجاح كل حدث؛املض البلدأن مهلة سنتي على األقل من اتريخ إبرام اتفاق  أ ( 

 أن العارضي يلتمسون قدراً من إمكانية التنبؤ يف برامج أحداث تليكوم االحتاد وعائدات ال أبس هبا مقابل االستثمار؛ ب(
ا ج( السنوات  رابعي  التواتر  يف  النظر  إعادة  يستدعي  جديدة  وخدمات  تكنولوجيات  إدخال  تسارع  انية  وإمك  حلايلأن 

 اختصاره؛ 
أن جدوالً زمنياً خمتصراً من شأنه أن يوفر إمكانية التنبؤ من حيث الزمان واملكان لعقد أحداث تليكوم االحتاد العاملية،   د (

 وهو ما ُيتاجه العارضون إلدراج هذه األحداث ابنتظام يف خطط التسويق وامليزنة لديهم؛
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اد العاملية ما زال يربر جدوى انعقادها، بينما يكاد ال يكون هنالك أي محاس  االحت  ليكوم أن مستوى االهتمام أبحداث ت ( ه
 بي العارضي ملساندة انعقاد أحداث تليكوم االحتاد اإلقليمية؛ 

أن عالمة "تليكوم االحتاد" ما زالت تعين حدث ُيظى أبعلى درجات املكانة واملرجعية حيث يتوقع املشاركون انعقاد   و (
 ملستوى بي الدول األعضاء والقطاع اخلاص؛يعة اات رفحوار 

، بعد أربعي عاماً من نشأته، سيكون أمامه فرصة فريدة لكي يتكيف كلياً مع ظروف  2011أن تليكوم االحتاد يف عام   ز (
 السوق اجلديدة هذه،

 كذلك   يالحظوإذ 

حات العرض واحلصول على أسعار تفضيلية  ف مساتكاليأن يف أعقاب أحداث تليكوم االحتاد، طرحت اقرتاحات ترمي إىل ختفيض  
 أو ختفيضات يف تكاليف اإلقامة وتوفري العدد الكايف من غرف الفنادق وذلك مقارنة مبعارض مماثلة يف مواقع أخرى، 

 يقـرر

اجلمعيات  رات و لمؤمتأن يضيف االحتفال ابلذكرى السنوية األربعي لتليكوم االحتاد إىل قائمة أحداث تليكوم يف اجلدول الزمين ل
 ، 2012إىل  2009واالجتماعات املقبلة اليت يعقدها االحتاد يف الفرتة من  

 يكلف األمي العام 

 أبن ُيرص على اختاذ التدابري التالية لضمان جناح أحداث تليكوم االحتاد املقبلة: 

 ألقل من موعد احلدث؛على انتي إعداد منوذج التفاق بلد مضيف من شأنه تيسري إبرام اتفاق البلد املضيف قبل س -

 عدم اإلعالن عن احلدث والرتويج له قبل إبرام اتفاق البلد املضيف؛  -

 مراعاة االجتاه الناشئ إزاء عقد املنتدايت؛  -

املتغرية التماس مشاركة عارضي من طائفة أوسع من دوائر الصناعة/األعمال، تعزيزاً إلمكاانت التكيف مع بيئات السوق   - 
إىل شبكات بروتوكول اإلنرتنت واالتصاالت املتنقلة املتطورة وظاهرة التقارب ودخول أطراف فاعلة جديدة، التحول  يف ذلك   مبا 

 ومنها كربى شركات املستعملي النهائيي للشبكات العاملية، واليت من شأهنا أن جتتذب كربى شركات االتصاالت العاملية؛ 

ذاب أكرب عدد ممكن من كربى شركات االتصاالت ت املشاهبة وذلك ابجتعن املعارض/املنتداي  السعي حنو متيز واضح -
التنفيذيي للشركات مما جيعل من   الوزراء/املديرين  على تشجيع املشاركة على مستوى  العاملية وابلعمل حثيثاً  والتصنيع 

 اث؛ املمكن عقد اجتماعات مفيدة ثنائية ومتعددة األطراف أثناء تلك األحد

يف موعد مبكر ابلتنسيق مع دوائر الصناعة، على أن يقوم ببلورته منسقو اجللسات،   د برانمج املنتدىالعمل على إعدا -
 وذلك لتيسري املزيد من املناقشات اجلوهرية يف إطار املنتدى؛

 العمل على إعداد نواتج املنتدى لتعميمها على اجلمهور؛ -

 ة،اركة الشخصيات البارز اختاذ التدابري لتيسري تعزيز مش -
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 يطلب إىل األمي العام 

اجمللس  إىل  مبقرتحات  والتقدم  الدراسة،  بنتائج  علماً  وإحاطتها  االقتضاء  حسب  األعضاء  الدول  مشاورة  مع  دراسة   إجراء 
 ية:تتناول مستقبل أحداث تليكوم االحتاد العاملية واإلقليمية، آخذاً يف االعتبار اخليارات التال 2009يف دورة 

 ية وأحداث تليكوم االحتاد اإلقليمية؛ وم االحتاد العاملدمج أحداث تليك -

من هذه   - االحتاد، واحداً  أن تكون جنيف، مقر  املناطق، على  بي  االحتاد  تليكوم  أحداث  انعقاد  أماكن  التناوب يف 
 األماكن؛

 ؛ (2)إىل سنتي  سنوات (4)ختفيض تواتر انعقاد أحداث تليكوم االحتاد العـاملية من أربع  -

 ط ألن تكون أحداث تليكوم االحتاد مقرتنة ابجتماعات االحتاد الرئيسية؛ تخطيال -

 حتالف/شراكة اسرتاتيجية مع أبرز منظمي األحداث اإلقليمية والوطنية على أساس غري دائم؛  -

 إدارة تليكوم االحتاد وتوفري املوظفي هلا تعزيزاً لكفاءته التشغيلية؛  -

 قبة التكاليف اليت حتتسب على تليكوم االحتاد؛ لتليكوم االحتاد ومراشيد اإلدارة املالية ضرورة تر  -

 التعاقد خارجياً بشأن أنشطة تليكوم االحتاد، يف حدود واليته، تعزيزاً لقدرة توليد إيراداته؛  -

 إعادة النظر يف تكاليف املشاركة يف املنتدى، سعياً الجتذاب اجلمهور املستهدف.  -

 . C08/105و   C08/91الوثيقتان   : اجع املر 
 

 (C20) 1399القرار 

 (WRC-23)ح2023حلعامحجدولحأعمالحالؤمترحالعاليحلالتصاالتحالراديوية

 ، االحتاد الدويل لالتصاالت إن جملس

 إذ يالحظ 

 :811( يف قراره 2019، شرم الشيخلعاملي لالتصاالت الراديوية )ؤمتر اأن امل

 ملدة أقصاها أربعة أسابيع؛ 2023قرر أن يوصي اجمللس بعقد مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية يف عام  ( أ 

النهائية جلدول أعمال املؤمتر واختأوصى جبدول أعمال هذا املؤمتر، ودعا اجمللس إىل و  ب( لعقده  ضع الصيغة  اذ الرتتيبات 
 يف املشاورات الالزمة مع الدول األعضاء،والشروع أبسرع ما ميكن 

  

http://www.itu.int/md/S08-CL-C-0091/en
http://www.itu.int/md/S08-CL-C-0105/en
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 يقـرر

 التايل: ، تسبقه مجعية االتصاالت الراديوية، ويكون له جدول األعمال  2023يف عام    (WRC-23)  عقد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

مراعاة نتائج   مع  ،على أساس املقرتحات املقدمة من اإلداراتوذلك  الالزمة بشأهنا،  البنود التالية واختاذ التدابري   النظر يف 1
وتقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر، واملراعاة الواجبة الحتياجات اخلدمات القائمة    2019املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  

 :قيد النظرالنطاقات  تقبلية يفواملس

قطاع االتصاالت الراديوية، يف التدابري املمكنة ملعاجلة محاية حمطات اخلدمة املتنقلة   إىل نتائج دراسات النظر، استناداً   1.1
 املياه الدولية، والواقعة يف اجملال اجلوي الدويل ويف   MHz 4 990-4 800للطريان واخلدمة املتنقلة البحرية، العاملة يف نطاق الرتدد  

وط أراض  داخل  واقعة  أخرى  حمطات  القدرة من  تدفق  معيار كثافة  واستعراض  يف   (pfd)  نية،  وفقاً   441B.5 الرقم  الوارد 
 ؛(Rev.WRC-19) 223 للقرار 

 MHz 7 125-7 025و   MHz 7 025-6 425و   MHz  600 3-800 3و   MHz  300 3-400 3  رتدد ال   نطاقات   حتديد  النظر يف  2.1
املتنقلة الدولية  من أجل    GHz 10,5-10,0و املتنقلة  منح توزيعات   ذلك إمكانية يف امب ،(IMT)االتصاالت  على    إضافية للخدمة 

 ؛(WRC-19) 245 وفقاً للقرار ،أساس أويل

واختاذ اإلجراءات التنظيمية   1على أساس أويل للخدمة املتنقلة يف اإلقليم    MHz  600 3-800 3  النطاقأن ينظر يف توزيع   3.1
 ،(WRC-19) 246وفقاً للقرار  الالزمة هبذا الشأن،

اخلدمة  يف   (HIBS) لالتصاالت املتنقلة الدولية يف استعمال احملطات القاعدة عالية االرتفاع  حح(WRC-19) 247وفقاً للقرار    أن ينظر  4.1
 اإلقليمي؛  احملددة ابلفعل لالتصاالت املتنقلة الدولية، على الصعيد العاملي أو   GHz 2,7املتنقلة يف بعض النطاقات دون  

 1 اإلقليم يف   MHz 960-470 نطاق الرتدد من الطيف للخدمات القائمة يفلطيف واالحتياجات  استعراض استعمال ا 5.1
يف احمل والنظر  التنظيمية  يفاإلجراءات  الرتدد تملة  طبقاً   1 اإلقليم يف  MHz 694-470 نطاق  االستعراض  أساس  على 

 ؛ (WRC-15) 235 للقرار

 االتصاالت الراديوية املتعلقة ابملركبات دون املدارية؛ ظيمية لتيسرييف أحكام تن ،(WRC-19) 772للقرارححالنظر، وفقاً  6.1

فضاء  - لالجتاهي أرض   ، (WRC-19) 428، وفقاً للقرار  (AMS(R)S)النظر يف توزيع جديد للخدمة املتنقلة الساتلية للطريان   7.1
جزء   يف أبكمله أو  MHz 137-117,975نطاق الرتدد   للطريان يف  (VHF) أرض، على السواء التصاالت املوجات املرتية -وفضاء
وخدمة املالحة    AM(R)S  يف اخلدمة  القائمة اليت تعمل  (VHF)أنظمة املوجات املرتية  على  أي قيود ال مربر هلا    فرض مع منعمنه،  

 ؛ ويف نطاقات الرتدد اجملاورة (ARNS)الراديوية للطريان 

للقرار  ت قطاع االتصاالت الراديو النظر، استناداً إىل دراسا 8.1 اإلجراءات التنظيمية املناسبة   ، يف(WRC-19) 171ية وفقاً 
إذا استدعى األمر، لتضمينهما استعمال شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية  484B.5الرقم و  (Rev.WRC-19) 155بغية مراجعة القرار 

 ر؛طيا ألنظمة الطائرات دون من جانب اتصاالت التحكم واالتصاالت خارج احلمولة النافعة
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للوائح الراديو والنظر يف التدابري التنظيمية والتحديثات املالئمة استناداً إىل دراسات قطاع االتصاالت   27 مراجعة التذييل 9.1
املوزعة  (HF) نطاقات املوجات الديكامرتية الراديوية، لتأمي التكنولوجيات الرقمية لتطبيقات سالمة األرواح يف الطريان التجاري يف

ثة، طبقاً للقرار HFاحلالية مع األنظمة  HFوضمان تعايش األنظمة  (R)ة للطريان للخدمة املتنقل حالياً   ؛(WRC-19) 429 احملد 

إجراء دراسات بشأن االحتياجات من الطيف والتعايش مع خدمات االتصاالت الراديوية والتدابري التنظيمية من أجل   10.1
املت للخدمة  جديدة  توزيعات  منح  يفإمكانية  الستخدامها  للطريان  طبقاً   نقلة  السالمة  أغراض  لغري  للطريان  املتنقلة  التطبيقات 

 ؛ (WRC-19) 430 للقرار

وتنفيذ املالحة    (GMDSS)البحر   لدعم حتديث النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يفاملمكنة  التدابري التنظيمية   النظر يف 11.1
 ؛ (Rev.WRC-19) 361اإللكرتونية، وفقاً للقرار 

من أجل    2023 ملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعاما  قبلالوقت املناسب   إجراء الدراسات الضرورية واستكماهلا يف  12.1
أ فيما خيص  )النشيطة(  الساتلية  استكشاف األرض  اثنوي جديد خلدمة  توزيع  إمكانية منح  الرادحبث  السرب  احملمولة يو نظمة  ية 

  اجملاورة،   النطاقات   يف  القائمة  تلك  فيها  مبا  ، ، مع مراعاة محاية اخلدمات القائمةMHz 45  حول   اتالفضاء ضمن مدى الرتدد يف
 ؛ (Rev.WRC-19) 656طبقاً للقرار 

 ؛ (WRC-19) 661وفقاً للقرار    خلدمة األحباث الفضائية   GHz 15,35-14,8توزيع نطاق الرتدد    وضع   يف إمكانية رفع   النظر  13.1

على توزيعات الرتدد األولية احلالية أو رمبا منح توزيعات جديدة منها خلدمة استكشاف  عديالت احملتملة  استعراض وحبث الت 14.1
ة لعمليات الرصد ابالستشعار لضمان مواكبة املتطلبات األكثر حداث  GHz 252-231,5 األرض الساتلية )املنفعلة( يف مدى الرتدد

 ؛ (WRC-19) 662عن بحعد طبقاً للقرار 

فضاء( من جانب احملطات األرضية على منت الطائرات والسفن - )أرض GHz 13,25-12,75 نطاق الرتدد مال  استع تنسيق 15.1
 ؛(WRC-19) 172 الساتلية، طبقاً للقراراليت تتواصل مع حمطات فضائية مستقرة ابلنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة 

حسب   16.1 وتنظيمية،  وتشغيلية  تقنية  تدابري  ووضع  الرتدددراسة  نطاقات  استعمال  لتيسري    GHz 18,6-17,7 االقتضاء، 
و-)فضاء  GHz 20,2-19,7و  GHz 19,3-18,8و احملطات  -)أرض  GHz 30-29,5و  GHz 29,1-27,5أرض(  جانب  من  فضاء( 

نطاقات   لقائمة يف اخلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة ابلنسبة إىل األرض، مع ضمان توفري احلماية للخدمات ااألرضية املتحركة يف 
 ؛ (WRC-19) 173 الرتدد هذه طبقاً للقرار

وفقاً  17.1 الراديوية  االتصاالت  قطاع  ريها  جيح اليت  الدراسات  إىل  استناداً  املناسبة،  التنظيمية  اإلجراءات  وتنفيذ   حتديد 
يع خلدمة ما بي إبضافة توز   أجزاء منها، ، لتوفري وصالت فيما بي السواتل يف نطاقات تردد حمددة، أو(WRC-19) 773 للقرار

 ؛ السواتل عند االقتضاء

النظر يف إجراء دراسات بشأن االحتياجات من الطيف والتوزيعات احملتملة اجلديدة للخدمة املتنقلة الساتلية من أجل التطوير   18.1
 ؛ (WRC-19) 248املستقبلي لألنظمة املتنقلة الساتلية ضيقة النطاق، وفقاً للقرار  

،  2 اإلقليم يف  GHz 17,7-17,3أرض يف نطاق الرتدد  -فضاءيع أويل جديد للخدمة الثابتة الساتلية يف االجتاه  يف توز النظر   19.1
 ؛(WRC-19) 174، وفقاً للقرار نطاق الرتددمع محاية اخلدمات األولية القائمة يف 
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ابإل  فحص 2 واملضم نة  املراجعة  الراديوية  االتصاالت  قطاع  يف توصيات  الراديو،لوا حالة  مجعية    ئح  هبا  تقدمت  واليت 
 الصلة  ذات  اإلحاالت  حتديث  ضرورة يف  والبت  ،(Rev.WRC-19) 27  من القرار"يقرر كذلك"  للفقرة  االتصاالت الراديوية، وفقاً  

 ؛من ذلك القرار"يقرر" الفقرة  يف الواردة للمبادئ وفقاً  الراديو، لوائح يف

 وائح الراديو نتيجة للقرارات اليت يتخذها املؤمتر؛ ل عديالت يفغيريات أو تالنظر فيما قد يرتتب من ت 3

للقرار   4 وفقاً  السابقة،  املؤمترات  عن  الصادرة  والتوصيات  القرارات  يف(Rev.WRC-19) 95استعراض  للنظر  إمكانية   ، 
 و إلغائها؛ مراجعتها أو استبداهلا أ

 بشأنه؛  من االتفاقية واختاذ التدابري املناسبة   136و   135لرقمي  قدم وفقاً ل استعراض تقرير مجعية االتصاالت الراديوية امل  5

حتديد البنود اليت تتطلب من جلان دراسات االتصاالت الراديوية اختاذ تدابري عاجلة بشأهنا حتضرياً للمؤمتر العاملي املقبل   6
 لالتصاالت الراديوية؛ 

املفوضي، بشأن "إجراءات    املندوبي  ملؤمتر   2002)مراكش،   ع يف )املراجَ   86للقرار    تطبيقاً أي تغيريات قد يلزم إجراؤها،   يف   النظر  7
لالستخدام    تيسرياً   (Rev.WRC-07) 86 "، وفقاً للقرار الساتلية النشر املسبق والتنسيق والتبليغ والتسجيل لتخصيصات الرتدد للشبكات  

 ؛ إىل األرض املستقرة ابلنسبة    السواتل مدار    ا، مبا فيهات مرتبطة هب ال واالقتصادي للرتددات الراديوية وأي مدارا الرشيد والفع  

عد  تَ  مل حذف احلواشي اخلاصة ببلداهنا أو حذف أمساء بلداهنا من احلواشي إذا طلبات اإلدارات اليت ترغب يف يف النظر 8
 بشأهنا؛ املناسبة التدابري واختاذ  ،(Rev.WRC-19) 26قرار اة المع مراعمطلوبة، 

 من االتفاقية:  7التصاالت الراديوية وإقراره، وفقاً للمادة مدير مكتب اتقرير  ر يفالنظ 9

 ؛2019بشأن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية منذ املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  1.9

من    ومتطلباهتا ئية  جلوية الفضااستعراض نتائج الدراسات املتعلقة ابخلصائص التقنية والتشغيلية ألجهزة استشعار األحوال ا -
، بحغية منحها االعرتاف واحلماية على  (Rev.WRC-19) 657قرار  اخلدمات الراديوية املناسبة هلا، وفقاً لل  اتالطيف وتسمي

 لوائح الراديو دون فرض قيود إضافية على اخلدمات القائمة؛ النحو املناسب يف

لتحديد مدى احلاجة إىل    MHz 1 300- 1 240 نطاق الرتددلساتلية يف  استعراض توزيعات خدمة اهلواة وخدمة اهلواة ا -
مح لضمان  إضافية  )فضاءتدابري  الساتلية  الراديوية  املالحة  خدمة  طبقاً -اية  الرتدد  نطاق  نفس  يف  العاملة  أرض( 

 ؛ (WRC-19) 774 للقرار

ات الرتدد املوزعة لالسلكي الثابت يف نطاقدراسة استعمال أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية من أجل النطاق العريض ا -
 ؛ (WRC-19) 175على أساس أويل للخدمات الثابتة، وفقاً للقرار 
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 ؛ 1تطبيق لوائح الراديو يف  وحوجهتبشأن أي صعوابت أو حاالت تضارب  2.9
 ؛(Rev.WRC-07) 80استجابة للقرار  بشأن اختاذ إجراء 3.9
 بنودبو   الراديوية  لالتصاالت  املقبل  العاملي  املؤمتر  أعمال  جدول يف  إدراجها  يلزم  يتال  ابلبنود  اجمللس  إىل  توصيات  تقدمي 10

 ، (Rev.WRC-19) 804من االتفاقية والقرار  7األولية للمؤمترات املقبلة، وفقاً للمادة   األعمال  جداول
 . DM-20/1011و   VC/16و   C20/69الواثئق   : املراجع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( 2020يل األخري يف دورة اجمللس لعام التعد ، C19) 608 قـررامل
ح(WTSA-20)االتصاالتححلتقييسالقبلةحالعاليةححمعيةاجلعقدح

 ، االحتاد إن جملس
 إذ ُييط علماً 

العاملية   ( أ   اجلمعية  لعام    لتقييسأبن موعد عقد  الربع األخري من  ححدد   2020االتصاالت  وفقاً   2020  عام  ليكون يف 
)2018 ، ديب يف  )املراَجع   77 للقرار  وفرتات  (  مواعيد  املقبلة حتديد  جملسه  ودورات  ومجعياته  ومنتدايته  االحتاد  مؤمترات 

 (؛(2023-2019)
اجلمعية    عقد  ابدئ األمروالذي تقرر مبوجبه يف    2019الصادر عن اجمللس واملعتمد يف دورة اجمللس لعام    608ملقرر  اب ب(

 ؛2020نوفمرب  27إىل  16العاملية املقبلة لتقييس االتصاالت يف حيدر آابد، اهلند، يف الفرتة من 
ملراسلة لتغيري للمجلس، بعد املشاورة االفرتاضية األوىل ألعضاء اجمللس، قد عحدل ومتت املوافقة عليه اب  608املقرر  ن  أب  ج(

، 2021 مارس  5 فرباير إىل  23اجلمعية العاملية املقبلة لتقييس االتصاالت يف حيدر آابد، اهلند، حبيث تحعقد يف الفرتة من    عقدموعد  
 مل والسفر يف اهلند ويف الدول األعضاء األخرى،رهناً ابستعادة الظروف الطبيعية للع 

 وإذ ُييط علماً كذلك 
عقدها    أدت إىل استمرار أتجيل العديد من االجتماعات أو  فريوس كوروان  جائحة  اليقي النامجة عنعدم    ظروفأبن   ( أ 
 ؛الدويل املفروضة على السفر سلوب افرتاضي بسبب القيودأب

، قد يستغرق عدة أشهر أخرى قبل يف العديد من البلدان (19-كوفيد) فريوس كوروان  تفشي جائحة أبن األمر، بسبب ب(
 ؛الوضع وتصبح احلياة طبيعيةأن يستقر 

أبن العديد من البلدان حظرت السفر الدويل وأن تنقل األشخاص عرب البلدان املختلفة ال يزال مقيداً وال يحسمح ابلسفر   ج(
 إال  بشكل حمدود؛ 

  
__________________ 

تطبيق لوائح الراديو  أو حاالت تضارب وحوجهت يف  يتعلق أبي صعوابت  هذا البند الفرعي من جدول األعمال يقتصر حصراً على تقرير املدير فيما  1
ت إىل إحاطة مدير مكتب االتصاالت الراديوية علماً أبي صعوابت أو حاالت تضارب واجهتها والتعليقات املقدمة من اإلدارات. وتحدعى اإلدارا

 تطبيق لوائح الراديو. يف 

https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0069/en
https://www.itu.int/md/S20-CLVC-C-0016/en
https://www.itu.int/md/S20-DM-CIR-01011/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0125/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0125/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0125/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0125/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0125/en
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 عقد تغيري موعد    اليت أدت إىل فرض قيود على العمل والسفر، اقرتحت  فريوس كوروان  أبن إدارة اهلند، ابلنظر إىل جائحة ( د
، رهناً ابستعادة الظروف الطبيعية للعمل  2022مارس    9إىل    1اجلمعية العاملية املقبلة لتقييس االتصاالت حبيث تحعقد يف الفرتة من  

 ول األعضاء األخرى،والسفر يف اهلند ويف الد
 يقـرر

العاملية  عقد  تح أن   لتقييساجلمعية  آ  (WTSA-20)االتصاالت    املقبلة  حيدر  اهلنديف  من،  ابد،  الفرتة  ، 2022 مارس  9إىل    1  يف 
الظروف الطبيعية  ابستعادة    رهناً و رهناً مبوافقة أغلبية الدول األعضاء يف االحتاد  ،  2022فرباير    28الندوة العاملية للمعايري يوم   بعد

 ،الدول األعضاء األخرى للعمل والسفر يف اهلند ويف
 يكلف األمي العام 

 . (WTSA-20)االتصاالت  لتقييس اجلمعية العامليةالدول األعضاء بشأن املوعد الدقيق لعقد  يعمع مجإبجراء مشاورة  
 . DM-20/1022و   VC-2/12و   VC-2/10و   VC/15و   C20/72(Rev.1)  ؛ C19/112و   C19/125الواثئق   املراجع: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

 (C19) 609 قـررامل

ح(WTDC-21)عقدحالؤمترحالعاليحالقبلحلتنميةحاالتصاالتح
 إن اجمللس، 

 إذ ُييط علماً 
لعام   االتصاالت  لتنمية  العاملي  املؤمتر  عقد  موعد  من  2021أبن  األخري  الربع  يف  ليكون  للقرار  2021  عام  حمدد   77 وفقاً 

مؤمترات االحتاد ومنتدايته ومجعياته ودورات جملسه املقبلة حتديد مواعيد وفرتات  )  ملؤمتر املندوبي املفوضي  (2018 ديب، يف )املراَجع
(2023-2019)) ، 
 ـرريق

يحعقد   لعامأن  االتصاالت  لتنمية  املقبل  العاملي  أديس أاباب،    (WTDC-21)  2021 املؤمتر  االحتادية،  يف  الدميقراطية  إثيوبيا  مجهورية 
 االحتاد، لدول األعضاء يفمبوافقة أغلبية ا ، رهناً 2021نوفمرب  19إىل  8الفرتة من  يف

 يكلف األمي العام 
 ؛ 2021 لعام املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  األعضاء بشأن املوعد الدقيق واملكان احملدد لعقد    الدول مع مجيع  إبجراء مشاورة   1
 .هبذا الشأن 2020 إبجراء زايرة للمكان ورفع تقرير إىل دورة اجمللس لعام  2

 . C19/115و   C19/126الوثيقتان   : املراجع 

 ___________  

https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0125/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0112/en
https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0072/en
https://www.itu.int/md/S20-CLVC-C-0015/en
https://www.itu.int/md/S20-CLVC2-C-0010/en
https://www.itu.int/md/S20-CLVC2-C-0012/en
https://www.itu.int/md/S20-DM-CIR-01022/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0126/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0115/en
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 ( 2020التعديل األخري يف دورة اجمللس لعام ، C19) 611 قـررامل
حواالتصاالتحاالتصاالت/تكنولوجياحالعلوماتالنتدىحالعاليحالسادسحلسياساتح

 إن جملس االحتاد، 
 إذ أيخذ بعي االعتبار

املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات ( بشأن  2018)ديب،    ( ملؤمتر املندوبي املفوضي 2018 ع يف ديب، )املراجَ  2 القرار 
 ، (WTPF)  واالتصاالت 

 وإذ يضع يف اعتباره
ملسؤولي عن وضع  هو توفري اإلطار الالزم لتبادل اآلراء واملعلومات وابلتايل التوصل إىل رؤية مشرتكة بي ا  املنتدىأن اهلدف من  
يف يف السياسات  جديدة  وتكنولوجيات  خدمات  ظهور  على  املرتتبة  املسائل  بشأن  أمجع  االتصاالت/تكنولوجيا  العامل  ميدان 

ميدان االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات   أي مسائل أخرى تتعلق ابلسياسة العامة يف إىل النظر يف  املعلومات واالتصاالت إضافةً 
 ،مشرتكة إىل اعتماد آراء تعكس وجهات نظر تبادل وجهات النظر بشأهنا مفيداً على املستوى العاملي إضافةً  واالتصاالت ويكون

 يقرر
ثالثة   االت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جنيف، سويسرا، ملدةأن يحعقد املنتدى العاملي السادس لسياسات االتص 1

 ؛ (WTPF-21) 2021 ديسمرب 18إىل  16أايم، يف الفرتة من 
 : املوضوع التايل 2021 يف عام أن يتناول املنتدى  2
 السياسات الرامية إىل تعبئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة والناشئة ألغراض التنمية املستدامة:   "

عوامل متكينية لالنتقال العاملي إىل    كيف أن التكنولوجيات واالجتاهات الرقمية اجلديدة والناشئة متثل  WTPF-21سيناقش املنتدى  
  (5G) واجليل اخلامس  (IoT) وإنرتنت األشياء  (AI) واضيع اليت سيجري النظر فيها الذكاء االصطناعياالقتصاد الرقمي. وتشمل امل

والتحدايت    وغريها. وهبذا الصدد، سريكز املنتدى على الفرص  (OTT) والبياانت الضخمة واخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت
 املستدامة"؛  والسياسات الرامية إىل تعزيز التنمية

 (؛2018)املراَجع يف ديب،  2وفقاً للقرار  WTPF-21أن تكون العملية التحضريية للمنتدى  3
 ؛هبذا املقرر 1إىل مشروع جدول األعمال الوارد يف امللحق  WTPF-21أن يستند جدول أعمال املنتدى  4
بتوافق واعتماد اآلراء  تقارير  الأن املنتدى سيعمل على إعداد   أي قواعد تنظيمية؛ إال  WTPF-21  ىينتج عن املنتد أال 5

 املختصة؛ االحتاداآلراء لتنظر فيها الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واجتماعات 
 على النحو التايل:  جيري إعداد تقرير األمي العامأن  6

 WTPF-21 من اخلرباء الذين يشارك كل منهم بفعالية يف التحضري للمنتدىغري رمسي  يدعو األمي العام فريقاً متوازانً   ‘1’
 العملية؛  بلده، من أجل املساعدة يف هذه يف

 هبذا املقرر؛  2يحعِّد األمي العام تقرير املنتدى وفقاً للملحق  ‘2’
 ؛السابقي تعقد اجتماعات املنتدى وفقاً للنظام الداخلي املتبع يف املنتديي ‘3’
 أسابيع على األقل. مم التقرير النهائي لألمي العام قبل افتتاح املنتدى بستة يحع ‘4’
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 مفتوحاً أمام مجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات؛  WTPF-21املشاركة يف املنتدى أن يكون ابب  7
املنتدى 8 لعقد  املتخذة  الرتتيبات  تكون  ا  WTPF-21  أن  املندوبي  مؤمتر  لقرارات  بشأن وفقاً  السارية  واجمللس  ملفوضي 

 ت، املنتداي هذه
 يكلف األمي العام 

تغطية   تقدمي مسامهات طوعية لإلسهام يف بتشجيع الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء القطاعات واألطراف األخرى املهتمة، على
 منواً. وتسهيل مشاركة أقل البلدان WTPF-21تكاليف املنتدى 

 2: اللحقات
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 1 امللحـق

 ححمشروعحجدولحأعمال
حلسياساتحاالتصاالت/تكنولوجياحالعلوماتحواالتصاالتالسادسححالنتدىحالعالي

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت /لسياسات االتصاالتالسادس افتتاح املنتدى العاملي  1
 انتخاب الرئيس  2
 وعروض  استهالليةمالحظات  3
 تنظيم أعمال املنتدى 4
 عرض تقرير األمي العام 5
 عرض تعليقات األعضاء على التقرير 6
 مناقشة 7
 اآلراء  مشاريعالنظر يف  8
 اعتماد تقرير الرئيس واآلراء  9

 يستجد من أعمال  ما 10
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 2 امللحـق

حWTPF-21اإلجراءحواجلدولحالزمينحالتعلقانحإبعدادحاألميحالعامحلتقريرحالنتدىح
ح

 نَشر على اخلط الصيغة األوىل ملشروع خمطط تقرير األمي العام للتعليق عليه تح  2019حأغسطسح1

 املوعد النهائي لتلق ي التعليقات على الصيغة األوىل ملشروع التقرير  2019أغسطسحح21
النهائي لتقدمي التسميات من أجل تكوين فريق متوازن من اخلرباء لتقدمي املشورة إىل  املوعد  

 يرتبط به من آراء أولية بشأن استكمال صياغة التقرير ومااألمي العام 

االجتماعحاألولحلفريقحاخلرباءحح
حح2019غريحالرمسيح)سبتمربح

خاللحجمموعةحاجتماعاتح
حالعملحالتابعةحللمجلس(ححأفرقة

ملناقشة  االجتما  اخلرباء  لفريق  األول  ملشروع  ع  األوىل  العام  الصيغة  األمي  تقرير 
 الواردة والتعليقات

تحنَشر على اخلط الصيغة الثانية ملشروع تقرير األمي العام، وتتضمن املناقشات اليت جرت  ح2019نوفمربحح1
 إطار االجتماع األول لفريق اخلرباء غري الرمسي  يف

 املشروع أيضاً على اخلط من أجل املشاورات العامة املفتوحة ويحتاح هذا 

التعليقا ح2019ديسمربحح23 لتلقي  النهائي  الثانية للمشروع، ولتقدمي املسامهات بشأن  املوعد  ت على الصيغة 
 اخلطوط العريضة ملشاريع اآلراء احملتملة

 املفتوحة املوعد النهائي لتلقي املدخالت من املشاورات العامة 

االجتماعحالثاينحلفريقحاخلرباءحغريحح
خاللححح2020الرمسيح)يناير/فربايرح

العملحححجمموعةحاجتماعاتحأفرقة
حجلس(حالتابعةحللم

االجتماع الثاين لفريق اخلرباء ملناقشة الصيغة الثانية ملشروع تقرير األمي العام والتعليقات 
 املشاورات العامة املفتوحة الواردة، مبا يف ذلك التعليقات الواردة من 

جرت تحنَشر على اخلط الصيغة الثالثة ملشروع تقرير األمي العام، وتتضمن املناقشات اليت   2020أبريلحح1
 إطار االجتماع الثاين لفريق اخلرباء غري الرمسي واخلطوط العريضة ملشاريع اآلراء يف

 املشاورات العامة املفتوحة ويحتاح هذا املشروع أيضاً على اخلط من أجل 

للمشروع، ولتقدمي   2020يونيوحح15 الثالثة  التعليقات على الصيغة  لتلق ي  النهائي  املسامهات بشأن  املوعد 
 اآلراء احملتملة مشاريع 

 املوعد النهائي لتلقي املدخالت من املشاورات العامة املفتوحة 

االجتماعحالثالثحلفريقحاخلرباءحح
حح2020غريحالرمسيح)سبتمربح

خاللحجمموعةحاجتماعاتح
 العملحالتابعةحللمجلس(ححأفرقة

م والتعليقات  االجتماع الثالث لفريق اخلرباء ملناقشة الصيغة الثالثة ملشروع تقرير األمي العا
 الواردة، مبا يف ذلك التعليقات الواردة من املشاورات العامة املفتوحة 
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الصيغة  ح2020نوفمربحح1 اخلط  على  اآلراء تحنَشر  مشاريع  ذلك  يف  مبا  العام،  األمي  تقرير  ملشروع  الرابعة 
 الرمسي  احملتملة، وتتضمن املناقشات اليت جرت يف إطار االجتماع الثالث لفريق اخلرباء غري

 املوعد النهائي لتلقي التعليقات بشأن الصيغة الرابعة ملشروع التقرير  2020ديسمربحح23

االجتماعحالرابعحلفريقحاخلرباءحغريحح
الرمسيحالذيحيُعقدحبنسقحافرتاضيحح

خاللحجمموعةحححح2021فربايرحح-ح)ينايرح
العملحالتابعةحححاجتماعاتحأفرقةح

حللمجلس(ح

ذلك  يف اقشة الصيغة الرابعة ملشروع تقرير األمي العام، مبااالجتماع الرابع لفريق اخلرباء ملن
 والتعليقات الواردة مشاريع اآلراء احملتملة 

ك نص مشاريع اآلراء احملتملة  ذل يف يف إطار االجتماع الرابع لفريق اخلرباء غري الرمسي مباتحنَشر على اخلط الصيغة اخلامسة ملشروع تقرير األمي العام، وتتضمن املناقشات اليت جرت  ح2021مارسحح15
 يف شكل ملحق 

 املشاورات العامة املفتوحة هذا املشروع أيضاً على اخلط من أجل ويحتاح 

املوعد النهائي لتلقي التعليقات بشأن الصيغة اخلامسة ملشروع التقرير، مبا يف ذلك مشاريع   2021مايوحح1
 اآلراء احملتملة 

 ملشاورة العامة املفتوحةاملوعد النهائي لتلقي التعليقات من ا 
االجتماعحاخلامسحلفريقحاخلرباءحغريحح
الرمسيحبنسقحافرتاضيح)منتصفحح

ابلقربحمنحموعدحانعقادحححح2021مايوحح
جملتمعحححمنتدىحالقمةحالعاليةح

 (ح2021حلعامححح(WSIS)حالعلوماتح

اريع االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء ملناقشة الصيغة اخلامسة ملشروع تقرير األمي العام ومش 
 املشاورة العامة املفتوحة يف ذلك تلك الواردة من والتعليقات الواردة، مبا اآلراء 

يف شكل  يف إطار االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء غري الرمسي، مبا يف ذلك مشاريع اآلراء  تحنَشر على اخلط الصيغة السادسة ملشروع تقرير األمي العام، وتتضمن املناقشات اليت جرت  ح2021يوليوحح1
 ملحق 

املوعد النهائي لتلقي التعليقات بشأن الصيغة السادسة ملشروع التقرير، مبا يف ذلك نص  ح2021أغسطسحح15
 مشاريع اآلراء 

االجتماعحالسادسحلفريقحاخلرباءحح
حح2021غريحالرمسيح)سبتمربح

خاللحجمموعةحاجتماعاتحأفرقةحح
 العملحالتابعةحللمجلس(ح

اخلرباء   لفريق  السادس  العام، االجتماع  األمي  تقرير  ملشروع  النهائية  الصيغة  لوضع 
ذلك النص النهائي ملشاريع اآلراء، لتقدميها إىل املنتدى العاملي السادس لسياسات  يف مبا

 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 يف ذلك مشاريع اآلراء يحنَشر على اخلط التقرير النهائي لألمي العام املقدم إىل املنتدى، مبا  2021نوفمربحح4

 واالتصاالت املنتدى العاملي السادس لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 2021ديسمربحح18-16

 . DM-20/1022و   VC-2/12و   VC-2/11و   C20/81؛  17C19/1و   C19/128الواثئق   : املراجع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0128/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0117/en
https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0081/en
https://www.itu.int/md/S20-CLVC2-C-0011/en
https://www.itu.int/md/S20-CLVC2-C-0012/en
https://www.itu.int/md/S20-DM-CIR-01022/en
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 مؤمترات واجتماعات أخرى واملسائل ذات الصلة( – 4.3)

 

 (C21) 623 املقرر

حح(WRC-23)ح2023لعامححالؤمترحالعاليحلالتصاالتحالراديويةحوموعدمكانح
 (RA-23)ح2023لعامحومجعيةحاالتصاالتحالراديويةح

 ، االحتاد الدويل لالتصاالت إن جملس

 إذ يالحظ 

 :811( يف قراره 2019، شرم الشيخأن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )

 ملدة أقصاها أربعة أسابيع؛ 2023لالتصاالت الراديوية يف عام  قرر أن يوصي اجمللس بعقد مؤمتر عاملي ( أ 

أعمال ب( جبدول  الهأوصى  الصيغة  وضع  إىل  اجمللس  ودعا  جلدول  ،  لعقداألنهائية  الرتتيبات  واختاذ  العاملي   عمال  املؤمتر 
 والشروع أبسرع ما ميكن يف املشاورات الالزمة مع الدول األعضاء، (WRC-23) 2023لعام لالتصاالت الراديوية 

 وإذ يالحظ كذلك 

جدول أعمال املؤمتر وضع االحتاد،    ، الذي حصل على موافقة األغلبية املطلوبة من الدول األعضاء يف1399  يف قراره  اجمللس أن  
WRC-23، 

 يقرر

اإلمارات الدول األعضاء يف االحتاد، يف أبو ظيب أو ديب،   أغلبية وافقة  مب  رهناً ، لالتصاالت الراديوية   املقبل   عقد املؤمتر العاملي يح   أن 
  17إىل    13من    (RA-23)  2023ديوية لعام  مجعية االتصاالت الرا  وتحعقد قبله،  2023ديسمرب    15نوفمرب إىل    20من    ،العربية املتحدة

 ، 2023نوفمرب 

 يكلف األمي العام 

 ؛WRC-23واملؤمتر  RA-23ين للجمعية واملكان احملدد املوعدإبجراء مشاورة مع مجيع الدول األعضاء بشأن  1

 .ؤمترابختاذ مجيع الرتتيبات الالزمة، ابالتفاق مع مدير مكتب االتصاالت الراديوية، من أجل عقد امل 2

 . DM-21/1017و   C21/86و   C21/55الواثئق   : املراجع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0055/en
https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0086/en
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 األمانة العامة( – 4)

 

 األمانة العامة  4

 (C-1997) 1110 القرار

حدويلحلالتصاالتحيفحمذكرةحالتفاهمحدورحاالتادحال
حاألنظمةحالتنقلةحالعاليةحلالتصاالتحالشخصيةحالساتليةحلتشغيلح

 إن اجمللس، 

بشأن يف    نظروقد    العام  األمي  التفاهم    تقرير  العالتشغيل  مذكرة  املتنقلة  الساتليةاألنظمة  الشخصية  لالتصاالت   ملية 
(GMPCS-MoU)  الوارد يف الوثيقةC97/68  واالقرتاح الذي قدمته الوالايت املتحدة األمريكية يف الوثيقةC97/97، 

االحتاد الدويل وخدمات  ات  منتج   يف صدد اسرتداد تكاليف  1997عام    ة دور يف  املقررات املتخذة  يف    قد نظر كذلكو  
 لالتصاالت، 

قدموا مسامهات مالية طوعية لدعم املنتدى العاملي األول لسياسات   اتأن الدول األعضاء وأعضاء القطاعالحظ وإذ ي 
 ، 1996االتصاالت يف أكتوبر عام 

 فريق املعين مبذكرة التفاهماآلن لدعم أعمال ال  تستخدم  الطوعيةمن هذه املسامهات    ألموال الباقيةأن ا  إذ يالحظ كذلكو  
 الصادر عن املنتدى،  5لدعم تنفيذ الرأي رقم  جيري التماس مسامهات طوعيةوأنه 

 يقرر

 لتشغيل األنظمة املتنقلة العاملية لالتصاالت الشخصية الساتلية   أمانة االحتاد تقدمي الدعم ألنشطة مذكرة التفاهم  تواصلأن   1
 ؛ دور مقبولمانة االحتاد مع االعرتاف أبن هذا الدور أل اسرتداد التكاليف ابلكاملعلى أساس 

 اآلن؛ واستعماهلا حىت املسامهات الطوعية للمنتدى العاملي األول  حساابتأمانة االحتاد  تقدم أن 2

 املقبل؛  العام  ابملنتدى األول يف   لدعم أعمال متابعة األنشطة املتصلة من هذه املسامهات الطوعية    ال الباقية تستعمل األمو   أن  3

املوقعي على مذكرة التفاهم وكذلك   منلدعم هذه األنشطة،    تطلب أمانة االحتاد، إذا ظهرت احلاجة إىل أموال إضافية  أن 4
 أمانة االحتاد يف إطار هذه األنشطة. ملواصلة العمل ودعم دوراألطراف املهتمة األخرى، إىل تقدمي دعم مايل إضايف 

 . C97/138و   C97/130الوثيقتان   : املراجع 
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 األمانة العامة( – 4)

 

 (C-1998) 1116القرار 

حالعاليةحلةحاألنظمةحالتنقلتشغيلحتنفيذحترتيباتحمذكرةحالتفاهمح
حلالتصاالتحالشخصيةحالساتليةح

 إن اجمللس، 
اعتباره  يف  يضع  العاملي    إذ  املنتدى  عن  املرتتبة  االتصاالت  األول  النتائج  العاملية  اب  املعينلسياسات  املتنقلة  ألنظمة 

منذ   وضعت، ومذكرة التفاهم ذات الصلة والرتتيبات اليت  1996الذي عقد يف أكتوبر    (GMPCS)  الشخصية الساتليةلالتصاالت  
 ذلك احلي، 
  ظل أن الرتتيبات املذكورة أعاله قد أعدها فريق مؤقت من املوقعي على مذكرة التفاهم وأن هذا الفريق سي  يالحظإذ  و  

 ،(GMPCS-MoU) الشخصية الساتلية لتشغيل األنظمة املتنقلة العاملية لالتصاالت تفاهمالفريق املعين مبذكرة ال" حتت اسمعمل ي
ر  تواصل  ، على أن  من بي مجلة أموروالذي ينص،    1997  دورته لعام الذي اعتمده اجمللس يف    1110ابلقرار    وإذ يذك ِّ

التكاليف ابلكامل، مع  على أساس اسرتداد  لتفاهم  مذكرة ا  مبوجبالدعم لألنشطة اجلارية    تقدمي  أمانة االحتاد الدويل لالتصاالت
 ، عرتاف أبن هذا الدور ألمانة االحتاد دور مقبولاال

 كذلكيضع يف اعتباره  إذ و 
التفاهم أ (  اخلاصة هبا هو دور حمدد يف إطار  والرتتيبات    أن دور االحتاد الدويل لالتصاالت بصفته اجلهة الوديعة ملذكرة 

 الحتاد،الرؤية العامة لال يتعارض مع و  2003-1999 لفرتةاتيجية لمشروع اخلطة االسرت  أهداف
وسيكون مفيداً يف الوقت نفسه لصناعة    االتصاالت العامليةسيساعد على تعزيز أمهية االحتاد يف مستقبل  أن هذا الدور   ب(

 ، هذه األنظمة العاملية
التنفيذ العاجل    "  اعنواهنو (  1998نمية االتصاالت )فاليتا،  اليت اعتمدها املؤمتر العاملي لت  8التوصية    عتباره وإذ أيخذ يف ا 

لكي ميكن العاملي    الصعيدإىل تنفيذ الرتتيبات على    نو ِّه ابحلاجةواليت ت"،  العاملية لالتصاالت الشخصية املتنقلة الساتلية  لألنظمة
 مجيع البلدان، العاملية لتمتد إىل خدمات األنظمة دون أتخري توسيع فوائد

 ررـيق
 كلف األمي العام مبا يلي: أن ي 1

الذين   املقدمة من املوقعياملعلومات    وإاتحة وترتيباهتا    لتشغيل األنظمة العاملية  اجلهة الوديعة ملذكرة التفاهم  مبثابةعمل  ال 1.1
 يطبقون هذه الرتتيبات؛

 و السلطات املختصة االحتاد الدويل بلغ اإلدارات و/أتاليت    املوافقة على األنواععمل مبثابة مكتب تسجيل إجراءات  ال 2.1
 ؛ أبهنا استعملتها للموافقة على األجهزة املطرافية تصاالتلال

ابلتبليغ عن منح هذه  اإلدارات و/أو السلطات املختصة   ألنواع األجهزة املطرافية مبجرد قيامعمل مبثابة مكتب تسجيل  ال 3.1
 ؛ األجهزة املوافقة على األنواع

ابستعماليصر الت 4.1 "  1ح  عالمةITUاالختصار  يف  الت  "  محاية  MoU)-(GMPCS  فاهممذكرة  أساس  الدويل   على  االحتاد 
 هذا االستعمال؛ تنجم عن مسؤولية من أيلالتصاالت 

__________________ 
 . 1117ستدرس شروط هذا االستعمال يف ضوء نتائج تطبيق القرار  1
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 األمانة العامة( – 4)

 

اإلجراءاتأن   2 تطبيق  البن  يكون  "  4.1إىل    1.1د  و الواردة يف  وفقاً يقررحتت  اسرتداد   "  أساس  على  القائمة  للرتتيبات 
 ابلتشاور بينهم وبي األمي العام. من املوقعيالتفاصيل املتعلقة ابستعمال املسامهات  أن يتم حتديد التكاليف ابلكامل على

 . C98/120و   C98/100الوثيقتان   : املراجع 
 

 (C21) 1403 القرار

 2022-2025للفرتةححلالتادحالتشغيليةحالرابعيةحالتجددةاخلطةح

 ، االحتاد الدويل لالتصاالت إن جملس
 إقراراً منه 

 اتفاقية االحتاد، من  18و 15و 14Aو 12و 11Aو 5 حكام املوادأب

 وإذ يذك ر 
( 2018)املراَجع يف ديب،    151والقرار    2020-2023اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة  ( بشأن  2018يف ديب،    املراَجع)  71 ابلقرار

 ،اإلدارة على أساس النتائجبشأن تنفيذ 
 وإذ يذك ر كذلك 

اسها  اليت تضع حدود اإلنفاق اليت توضع على أس  2020-2023( بشأن اخلطة املالية لالحتاد للفرتة  2018)املراَجع يف ديب،    5ابملقرر  
 وكذلك اخلطط التشغيلية،  2022-2023و 2020-2021ميزانية كل من الفرتتي 

 وقد نظر
 (، C21/28 الوثيقة ) 2025-2022املتجددة لالحتاد للفرتة  الرابعية التشغيلية مشروع اخلطةيف 

 وقد نظر أيضاً 
مي العام ومديري املكاتب قدر من املرونة يف تنفيذ األقسام املكل ف هبا كل منهم من اخلطة التشغيلية الرابعية يف ضرورة أن يكون لأل

 املتجددة مراعاًة ألي تغيريات قد حتدث أثناء الفرتة الفاصلة بي كل دورتي من دورات اجمللس،
 يقرر

 ؛ 2022-2025للفرتة اخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة لالحتاد   املوافقة على  1
األقسام املكل ف هبا كل منهم من اخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة    تنفيذيف    واملديرين  العام  لألمي  الالزمة  املرونة  إاتحة 2

 . 2022-2025 للفرتة

 . DM-21/1017و   C21/85و   C21/DT/2و   C21/28  ئق الواث  : املراجع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح
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 القطاعات/عام(  – 1.5)

 

 القطاعات 5
حامـعح1.5

 (C-1997) 1115القرار 

حاالتصاالتحالتنصتحالقانوينحعلىبشأنححالتنسيقحالدويلحللشروطحالتقنية

 اجمللس، إن
 إذ يالحظ 

ابلتنصت على خدمات  كثرياً من البلدان األعضاء يف االحتاد تسمح لوكاالت تنفيذ القانون واألمن القومي لديها  أن   أ ( 
 االتصاالت بشروط حمكومة؛ 

عدد كبري من البلدان األعضاء يف االحتاد قد اتفقت فيما بينها على جمموعة يف    القومي واألمن    القانونأن وكاالت تنفيذ   ب(
 (؛ IURاالتصاالت،  للتنصت علىالقانوين )الشروط الدولية  التنصتعامة من شروط 

 ؛مرحلة التصميم   يلها إبدخال هذه القدرة أثناءواضطراابت اخلدمة املصاحبة هلا ميكن تقلقانوين  ال  التنصتأن تكاليف قدرة   ج(
 تحتية لالتصاالت. البنية ال يؤدي إىل زايدة كفاءة إقامة وتطويرميكن أن  واالضطراابتالتكاليف  لأن تقلي د (

 وإذ يضع يف اعتباره
تقرر ما  للبلدان  ل  يالسيادق  احللن ُيد يف شيء من    املطلوبة الت ابملعايري  االتصا  للتنصت علىالتقنية    القدرة أن توريد   أ ( 
 ؛ ولتقرر شروط هذا التنصت  ابلتنصت القانوينكانت تسمح   نإ

 على السواء.  تندرج يف مسؤوليات قطاعي التقييس واالتصاالت الراديوية قانوين ميكن أن  ال   ابلتنصت أن دراسة الشروط املتعلقة   ب( 
 ، إىل نتائج يف هذا اجملال حتتاج بسرعةأن بعض البلدان  اً وإذ يالحظ أيض 
 . 1املوضوع إىل إعطاء أولوية للمسائل اليت ستطلب اإلدارات منهما حبثها يف هذا  قطاعي التقييس واالتصاالت الراديوية  يدعو   

 . C97/138و   C97/135الوثيقتان   : املراجع 

 

 
 

 

 
__________________ 

 ت. اإلدارا من تستند إىل مسامهاتقطاعي التقييس واالتصاالت الراديوية فهوم أن مجيع دراسات من امل 1
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 (ITU-R)قطاعحاالتصاالتحالراديويةحح2.5

 (C-1999) 1148 القرار

حضعحأعضاءحجلنةحلوائححالراديوحوح
 ن اجمللس، إ

 إذ يضع يف اعتباره
من الدستور   101)إىل  93األرقام من ) 14واملادة  82)الرقم ) 12واملادة  63)الرقم ) 9واملادة  56)الرقم ) 8أحكام املادة  ( أ 

  1992)من االتفاقية )جنيف،    147)إىل    139األرقام من  )  10واملادة    22)إىل    20األرقام من  )  2وأحكام املادة    1992))جنيف،  
 ؛1998)ومؤمتر املندوبي املفوضي )مينيابوليس،  1994)بصيغتهما املعدلة يف مؤمتر املندوبي املفوضي )كيوتو،  

 وضي انتخب أعضاء جلنة لوائح الراديو كأمناء قائمي على تنفيذ والية دولية؛أن مؤمتر املندوبي املف (ب
 من االتفاقية؛ 1001أنه ابلتايل ال ميكن اعتبارهم "خرباء" يف مفهوم الرقم  (ج
 أن اتفاق املقر ال ُيدد وضعاً خاصاً ألعضاء جلنة لوائح الراديو؛  ( د

ملزمون مبوجب االتفاقية ابملشاركة يف مؤمترات ومجعيات االتصاالت الراديوية، وأن رؤساء  أن أعضاء جلنة لوائح الراديو   ه (
واب رؤساء جلنة لوائح الراديو ملزمون ابملشاركة كذلك يف مؤمترات املندوبي املفوضي، سواء انعقدت هذه املؤمترات واجلمعيات  ون

 يف مقر االحتاد أو خارجه؛
ئح قرر أن يكلف اجمللس بدراسة الوسائل املناسبة ملنح أعضاء جلنة لوا  1998)ضي )مينيابوليس،  أن مؤمتر املندوبي املفو  (  و

 ، PP-98/271)الراديو، احلقوق واحلصاانت الالزمة ألداء وظائفهم بناء على تقرير يعده األمي العام ابلتشاور مع البلد املضيف )الوثيقة  
العامت  وقد درس  الذي أعده استجابًة إىل املقرر الصادر عن مؤمتر املندوبي املفوضي    C99/61))الوثيقة    قرير األمي 

 ، 1998))مينيابوليس، 
 اليت أحاهلا األمي العام إىل اجمللس، C99/66)ذكرة جلنة لوائح الراديو )الوثيقة مب إذ أحاط علماً و  

 قرر تكليف األمي العام ي
من االتفاق املربم بي اجمللس االحتادي السويسري واالحتاد واملتعلق ابلوضع القانوين للمنظمة    17ن يستمر يف تطبيق املادة  أ 1

أعضاء جلنة لوائح الراديو وأن ُيدد، ابلتعاون مع السلطات السويسرية، السبل الكفيلة بتحسي وضع أعضاء جلنة    يف سويسرا على
 ممارسة املهام اليت يضطلعون هبا؛ لوائح الراديو هبدف تيسري

نتخبي يف جلنة  ن مينح أعضاء جلنة لوائح الراديو سنداً صادراً عن االحتاد الدويل لالتصاالت يشهد بوضعهم كأعضاء مأ 2
 لوائح الراديو وحتدد أحكام اتفاق املقر املطبقة عليهم؛ 

املضيف ملؤمتر أو اجتماع يكون أعضاء جلنة لوائح الراديو  ن ُيرص على أن تكون االتفاقات املربمة بي االحتاد والبلد  أ 3
لة أحكاماً متنح أعضاء جلنة لوائح الراديو املزااي من االتفاقية(، شام  141أو رئيسها أو انئب الرئيس ملزمي ابملشاركة فيه )الرقم  

 اعات؛ واحلصاانت الالزمة ملمارسة املهام اليت يضطلعون هبا خالل تلك املؤمترات أو االجتم 
  ن يقدم تقريراً إىل اجمللس عن التدابري املتخذة،أ 4
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ة لوائح الراديو أن توفر مجيع التسهيالت، ن السلطات املختصة يف البلدان اليت انتخب أحد مواطنيها عضواً يف جلنم  يرجو 
مارسة مهامهم يف خدمة االحتاد  سيما فيما خيص نوع واثئق السفر، مما يسمح ألعضاء جلنة لوائح الراديو ابلسفر دون عائق مل ال

 الدويل لالتصاالت، 

الوسائل اليت متكن جلنة لوائح    ن يوفر الوسائل اللغوية واملعلوماتية وغريها منأ   كلف مدير مكتب االتصاالت الراديويةي 
 الراديو من أداء وظائفها. 

 . C99/134و   C99/127الوثيقتان   : املراجع 

 

 

 (C21) 1403 القرار

ح2022-2025للفرتةححلالتادحالتشغيليةحالرابعيةحالتجددةاخلطةح

 (. 4انظر القسم )

 

 ( C14 التعديل األخري، C05) 535املقرر 

حمنهجيةحتوزيعحالتكاليفح

 إن اجمللس، 

 إذ يضع يف اعتباره

الال اليت  منهجية  التكاليف  لتوزيع  م أح جديدة  العدت  تربط  اليت  الصلة  مراعاة  الع  لالتخطة  بمالية  االسرتاتيجية خطته  حاد 
 ، 2016-2019 للفرتة

 يقرر

 .2016 يناير 1 ملحق ودخوهلا حيز النفاذ يفموصوفة يف الاعتماد منهجية توزيع التكاليف ال

  1 اللحقات:

http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c99/docs/outd/res/127.html
http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c99/docs/outd/docs4/134.html
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 امللحـق

حجديدةحلتوزيعحالتكاليفحمنهجيةحالحالح
حاد. ويلخص خطوات لتوزيع تكاليف الوحدات التنظيمية على غاايت االت  4تكاليف من عملية جتري على  تتألف منهجية توزيع ال

 مخطط الوارد يف التذييل هذه العملية أبكملها. ال
لرتمجة  النفقات املخططة وتكاليف الواثئق )امنهجية توزيع التكاليف، ختصَّص التكاليف املباشرة، اليت تشمل  مرحلة التمهيدية لويف ال

 والطباعة واالستنساخ(، مباشرًة إىل النواتج واملكاتب واإلدارات املخططة من أجلها.
ح1حخطوةال

توزَّع تكاليف اخلدمات املركزية لألمانة العامة على املكاتب الثالثة )مكتب االتصاالت الراديوية ومكتب تقييس االتصاالت ومكتب 
 لقطاعات عن طريق حمرك لتوزيع التكاليف. االتصاالت( واألنشطة املشرتكة بي اتنمية 

 وتشمل اخلدمات املركزية لألمانة العامة ما يلي: 
دعم املؤمترات، والدعم املقدَّم من خدمات املعلومات إىل االجتماعات    وخدماتخدمات الدعم املركزية مثل بناء املرافق،   -

 واملؤمترات؛ 

 ملالية والبشرية، ووحدة الشؤون القانونية.املركزية مثل إدارة املوارد ا داريةاإل اخلدمات  -

 2خطوةحال

 يعاد توزيع تكاليف املكاتب الثالثة واألنشطة املشرتكة بي القطاعات على النواتج على أساس استقصاء زمين.
التكاليف خططة لكل منها، وتكاليف الواثئق، و وتشمل تكاليف املكاتب واألنشطة املشرتكة بي القطاعات ما يلي: التكاليف امل 

 املرتتبة على إعادة توزيع تكاليف اخلدمات املركزية لألمانة العامة.
ح3خطوةحال

 توزَّع تكاليف النواتج على األهداف االسرتاتيجية خلطة االحتاد االسرتاتيجية بفضل حمرك لتوزيع التكاليف. 
والتكاليف الناجتة عن املكاتب الثالثة واألنشطة    املخططة لكل منها، وتكاليف الواثئق،وتشمل تكاليف النواتج ما يلي: التكاليف  

 املشرتكة بي القطاعات. 
ح4خطوةحال

يعاد توزيع تكاليف األهداف االسرتاتيجية على غاايت االحتاد على النحو املبي يف خطة االحتاد االسرتاتيجية واستناداً إىل حمرك  
 التكاليف. لتوزيع 
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ححادحيعحتكاليفحالوحداتحالتنظيميةحعلىحغاايتحاالتلتوزحخطواتحح4العمليةحالقائمةحعلىح

 +

 +

1 2 3 4

 
 . C14/102و   C14/99؛  C11/120و   C11/104؛  C05/116و   C05/111  ئق الواث  املراجع: 

 

 

 1الناتج 

 2الناتج 

 3الناتج 

 n اهلدف

إىلححمشروعحاخلطةحالاليةحاستنادا
 هيكلحاخلطةحاالسرتاتيجية

 مشروعحاخلطةحالالية
 الوارد

 عمليةحتوزيعحالتكاليفحعلىحالغاايتحواألهداف

 النفقات املخططة للنواتج

 تكاليف واثئق النواتج 
 )ترمجة وطباعة واستنساخ(

 املكاتبتكاليف واثئق 

 العامة تكاليف خدمات الدعم املركزية لألمانة

تكاليف املكاتب )مكتب االتصاالت الراديوية ومكتب تقييس 
التكاليف املشرتكة بي  االتصاالت ومكتب تنمية االتصاالت(

 القطاعات

 املركزية لألمانة العامةتكاليف اخلدمات اإلدارية 

حمرك
 

حمرك
 

مين
ءحز

صا
ستق

ا
 

 حمرك حمرك

 اخلطوة اخلطوة اخلطوة اخلطوة

 nالناتج 

املشرتك  nالناتج 
 بي القطاعات

املشرتك  1الناتج 
 بي القطاعات

 1 اهلدف

 2اهلدف 

 3 اهلدف

 3 الغاية

 4 الغاية

 2 الغاية

 1 الغاية

حالكاتب
االتصاالت  الراديوية ومكتب تقييس    مكتب االتصاالت 

 ومكتب تنمية االتصاالت 
 األنشطة املشرتكة بي القطاعات 

 التكاليف املخططة 
 تكاليف الواثئق

حتكاليف األمانة العامة اليت أعيد توزيعها

http://www.itu.int/md/S15-CL-C-0111/en
http://www.itu.int/md/S15-CL-C-0116/en
http://www.itu.int/md/S11-CL-C-0104/en
http://www.itu.int/md/S11-CL-C-0120/en
http://www.itu.int/md/S14-CL-C-0099/en
http://www.itu.int/md/S14-CL-C-0102/en
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 (ITU-T)حتالقطاعحتقييسحاالتصاح3.5

 (C-2000) 1155القرار 

وظائفحأميحسجلحاألرقامحالعاليةحللخدمةحالدوليةححتطبيقحإجراءحاسرتدادحالتكاليفحمقابلحح
حأبسعارحمميزةحواألرقامحالعاليةحللخدمةحالدوليةحمتقامسةحالتكاليفح

 إن اجمللس، 
حتاد الدويل لالتصاالت وخدماته،  ( املتعلق ابسرتداد تكاليف بعض منتجات اال1998)مينيابوليس،    91القرار    وقد نظر يف 

 ،2003إىل عام   2000( املتعلق بنفقات االحتاد يف الفرتة املمتدة من عام 1998)مينيابوليس،  5من منطوق املقرر  3.1والفقرة 
 يقرر

دولية أبسعار  فيما يتعلق ابألرقام العاملية للخدمة ال  2001يناير    3السماح لالحتاد بتنفيذ وظائف أمي السجل اعتباراً من   1
مميزة واألرقام العاملية للخدمة الدولية متقامسة التكاليف، شريطة أن تقر اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت توصييت قطاع تقييس  

 ؛ E.169.3ورقم  E.169.2االتصاالت رقم 
 لكل رقم يتقرر إصداره؛فرنك سويسري  200حتديد رسم التسجيل مببلغ  2
فرنك سويسري يتم تغطيته من اإليرادات املقابلة احملصلة من اسرتداد   000 139مببلغ    2001و  2000زايدة ميزانية عامي   3

 التكاليف، 
مة الدولية  أبن يقدم تقريراً مرحلياً عن األرقام العاملية للخدمة الدولية أبسعار مميزة واألرقام العاملية للخد  يكلف األمي العام 

 .2002رير اإلدارة املالية الذي سيعرضه على اجمللس يف دورته لعام متقامسة التكاليف وذلك يف إطار تق
 . C2000/96و   C2000/73الوثيقتان   املراجع: 

 

 (C01) 1168القرار 

لحلعناوينحالنظامحالطريف حتنفيذحاسرتدادحالتكاليفحلوظائفحالسجِّّ
حألسلوبحالنقلحالالتزامينح

 إن اجمللس، 
 إذ يضع يف اعتباره

 5 " من املقرريقررحتت "  3.1( بشأن اسرتداد تكاليف بعض منتجات وخدمات االحتاد والفقرة  1998)مينيابوليس،    91القرار  
 ،2003إىل عام  2000وفات االحتاد يف الفرتة من عام ( بشأن مصر 1998)مينيابوليس، 

 يقرر
وفقاً   2001 سبتمرب 1من    التصريح لالحتاد بتنفيذ وظائف املسجل لعناوين النظام الطريف ألسلوب النقل الالتزامين اعتباراً  1

  ذلك؛  يصدر، مبوجب فرنك سويسري لكل رقم 100لقطاع تقييس االتصاالت وحتديد رسم التسجيل مببلغ  E.191.1للتوصية 

http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c00/docs/73.html
http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c00/docs/96.html
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 فرنكاً سويسرايً لتغطية اإليرادات املناظرة من اسرتداد التكاليف، 170 60مببلغ  2002-2003زايدة ميزانية الفرتة  2
 يقرر كذلك 

املستقبل   التصريح لألمي العام أبن يعمد يف الفرتات بي دورات اجمللس إىل تنفيذ وظائف املسجل املشاهبة اليت تنشأ يف 
 فقة النهائية من اجمللس يف الدورة الالحقة.صيات قطاع التقييس على أساس اسرتداد التكاليف ابلكامل رهناً ابملواعن تو 

 . C2001/129و   C2001/96الوثيقتان   املراجع: 
 

 (C21) 1403 القرار

ح2022-2025للفرتةححلالتادحالتشغيليةحالرابعيةحالتجددةاخلطةح
 (. 4انظر القسم )

 

 600 (C17) املقرر

 (UIFN)تسجيلحاألرقامحالعاليةحللنداءحالدويلحاجملاينح

 إن اجمللس، 
 وقد نظر

(، واملقرتحات  C17/67التنبؤ هبا )الوثيقة    لالحتاد وإمكانية  املالية  القاعدة  استقرارقدم من األمي العام بشأن حتسي  يف التقرير امل
 (، C17/43)الوثيقة  (INR) الدوليةالرامية إىل زايدة اإليرادات املتأتية من موارد الرتقيم 

 يقرر
كأموال مدفوعة    1996يوليو    1والذي بدأ اعتباراً من    (UIFN)الدويل اجملاين  األرقام العاملية للنداء  رسوم عن تسجيل  المواصلة حتصيل  

 السجل، إدارةمقابل خدمات والسرتداد تكاليف 
 يقرر كذلك 

فرنك سويسري للرقم    100سنوي مببلغ  إدارةوتطبيق رسم  ،الواحد املخصص فرنك سويسري للرقم   300حتديد رسم التسجيل مببلغ 
 ، (ITU-R) الراديويةاالتصاالت قطاع و  (ITU-T) تقييس االتصاالت طاعقغري أعضاء  علىالواحد 

 يكلف األمي العام 
 ؛2018يناير  1بتنفيذ هذا املقرر اعتباراً من  1
 يف تقرير اإلدارة املالية املقدم إىل الدورة السنوية للمجلس.  (UIFN)األرقام العاملية للنداء الدويل اجملاين بعرض حالة  2

 . C17/140و   C17/133ثيقتان  الو  املراجع: 
 

  

http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c01/docs/096.html
http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c01/docs/129.html
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0133/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0140/en
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 601 (C17) املقرر

 (IIN)حاإلصدارحجهةحتعرفحتسجيلحأرقام

 إن اجمللس، 

 وقد نظر

(، واملقرتحات  C17/67 التنبؤ هبا )الوثيقة  لالحتاد وإمكانية  املالية  القاعدة  استقراريف التقرير املقدم من األمي العام بشأن حتسي  
 (، C17/43)الوثيقة  (INR) الدوليةالرامية إىل زايدة اإليرادات املتأتية من موارد الرتقيم 

 يقرر

عام    (IIN)  اإلصدار  جهة   تعرف  أرقامرسوم عن تسجيل  المواصلة حتصيل   من  اعتباراً  بدأ  كأموال مدفوعة مقابل    1993والذي 
 السجل،  إدارةخدمات والسرتداد تكاليف 

 يقرر كذلك 

  للرقم سويسري فرنك  100 مببلغ سنوي إدارة رسم وتطبيق ،الواحد املخصص للرقم   سويسري فرنك  150 مببلغ التسجيل رسم حتديد
 ، (ITU-R) ةاالتصاالت الراديويقطاع و  (ITU-T) تقييس االتصاالت على غري أعضاء قطاع الواحد

 يكلف األمي العام 

 ؛2018يناير  1بتنفيذ هذا املقرر اعتباراً من  1

 يف تقرير اإلدارة املالية املقدم إىل الدورة السنوية للمجلس. (IIN) اإلصدار  جهة تعرف أرقامبعرض حالة  2

 . C17/140و   4C17/13الوثيقتان   املراجع: 

 

 

 

 

 

https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0134/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0140/en
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ح(ITU-D)تنميةحاالتصاالتحقطاعحح4.5

 (C-1997) 1114 القرار

حاإلقليميحاحلضور
 إن اجمللس، 

 إذ يضع يف اعتباره
 ؛ 1994) ،كيوتو)ؤمتر املندوبي املفوضي مل 25القرار  أ ( 

  1996 اجمللس يف دورته لعام قدم إىلاإلقليمي لالحتاد الدويل لالتصاالت الذي  احلضورف بتقييم تقرير فريق اخلرباء املكل ب(
 ؛C96/60يف الوثيقة 

 اإلقليمي؛ احلضوربشأن  1996عام يف التوصيات اليت اعتمدها اجمللس  ج(
 إليها يف البند ج( أعاله،املتعلقة مبقرتحات تنفيذ التوصيات املشار  C97/9الوثيقة  ( د

 يؤكد جمدداً 
 الحتاد الدويل لالتصاالت؛ ل اإلمنائيةهام امل إجنازاإلقليمي يف  احلضورأمهية  أ ( 

 اإلقليمي مع متطلبات كل منطقة؛  وأنشطة احلضورضرورة تكييف تنظيم  ب(
احلضورضرورة   ج( العامل  باإلقليمي    تقوية  مناطق  وفعاليته يف مجيع  فائدته  أنشطتعزيز  مدى  توسيع  عند وبوجه خاص  ته 

 مجيع أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت، االقتضاء ليغطي
 وإذ أيخذ يف احلسبان

 اإلقليمي بصورة فعالة؛ احلضورمبتطلبات  للوفاءاملوارد احملدودة املتيسرة حالياً ملكتب تنمية االتصاالت والالزمة  أ ( 
"إدارة املشاريع"   وتطبيق هنجسيما استعمال فوائض تليكوم  ال ،امليزانية يف اإلصالحات اجلارية حالياً  اآلفاق اليت تتيحها ب(

 التكاليف،  واسرتداد
 ابالحتياجات امللحة،  لكي ميكن الوفاءلموارد املتيسرة ل االستعمال األمثلضرورة حتقيق  وإذ يدرك

 اإلقليمي على الشكل التايل: احلضوريقرر تنظيم 
حإفريقياححيفح-ألفح

 )السنغال(؛ داكارسط إفريقيا يف مكتب إقليمي لغرب إفريقيا وو  •
 )إثيوبيا(؛  أديس أاباب)زمبابوي( أو  هرارييف  اإلفريقيجلنوب امكتب إقليمي لشرق إفريقيا و  •
 ؛ويعاد النظر يف أنشطة هذا املكتب ريون()الكام يف ايوونديلغرب إفريقيا ولوسط إفريقيا  منطقة حمليةمكتب  •
 النظر يف أنشطته.  ويعاد نوب اإلفريقي،واجللشرق إفريقيا  منطقة حمليةمكتب  •
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حآسياحواحمليطحاهلادئححمنطقةحيفح-حابءح
 ند(؛ال)اتي ابنكوكمكتب إقليمي يف  •
 ؛نيبال، ويعاد النظر يف أنشطتهيف  ةحمليمنطقة مكتب  •
 .إندونيسيا، ويعاد النظر يف أنشطته يف ةحمليمنطقة مكتب  •

حيحاألمريكتحيفح-حجيمح
 )الربازيل(؛  رازيليابمكتب إقليمي يف  •
 )هندوراس(؛  تيغوسيغالبامكتب حملي يف  •
 ؛ ويعاد النظر يف أنشطته )ابرابدوس( بريدجتاونمكتب حملي يف  •
 .ويعاد النظر يف أنشطته )شيلي(سانتياغومكتب حملي يف  •

حالنطقةحالعربيةححيفح-دالح
 مكتب إقليمي يف القاهرة )مصر(. •

حأوروابححيفح-هاءح
 العمل كمكتب إقليمي،يف )سويسرا(  املوجودة يف جنيفة اإلقليمية ألورواب الوحد تستمر •

املكتبي اآلخرين ومبساعدة فريق اخلرباء املعين    ومديريابلتعاون مع األمي العام    يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت 
 اإلقليمي لالحتاد الدويل لالتصاالت  احلضوربتقييم 

( 1994ؤمتر املندوبي املفوضي )كيوتو،  مل  25  وفقاً للقرارأجل تنفيذ املقررات الواردة أعاله  اختاذ التدابري الضرورية من   1
 ف امليدانية وتوصيات فريق اخلرباء؛واملتعلق ابلوظائ 1996 -لمجلس ل 1096والقرار 

اإلقليمي   حة ألغراض احلضور املتاالبحث عن موارد متويلية جديدة واالستفادة من املوارد املوجودة بغية زايدة حجم املوارد   2
 على أساس دائم؛ 

القائمة على أساس واليت جرى جتميد عملياهتا، بغية تعزيز املكاتب  على إعادة تشغيل املكاتب  أبسرع ما ميكن    العمل 3
املوارد املالية  بتوفررهناً واقرتاح إنشاء مكاتب حملية أخرى إذا دعت احلاجة  C97/9معايري التزويد ابملوظفي املشار إليها يف الوثيقة 

 الالزمة؛ 
االستفادة يف  ب  اإلقليمي يف خدمة احتياجات البلدان اليت ترغ  لتوسيع دور احلضوردراسة الرتتيبات املمكنة واألثر احملتمل   4

 من مجيع جماالت أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت؛
 اإلقليمي؛ يف إدارة احلضورتحسينات ال مزيد من  استعمال تقنيات االتصاالت احلديثة لدعم تعميم املعلومات وإدخال 5
 . (1998)مينيابوليس  بغية عرضها على مؤمتر املندوبي املفوضي يف 1998تقدمي مقرتحات إىل اجمللس يف دورته لعام  6

 . C97/138و   C97/134الوثيقتان   : املراجع 
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 (C-1999) 1143 القرار

حعزيزحاحلضورحاإلقليميحت
 إن اجمللس، 

 اعتبارهإذ يضع يف  
 ؛1998)مينيابوليس، ) ملؤمتر املندوبي املفوضي 25القرار  ( أ 

 ؛1998)مينيابوليس، ) ملؤمتر املندوبي املفوضي 71القرار  ب(
 ؛1998)للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )فاليتا،  5القرار  ج(

 ، 1997))جنيف،  1114قرار اجمللس  ( د

 ، 1994)كيوتو، ) دوبي املفوضيملؤمتر املن 25لقرار اب وإذ يذكر 
 إذ يؤكد جمدداً و 

 لالتصاالت؛ أمهية احلضور اإلقليمي يف حتقيق أهداف االحتاد الدويل  ( أ 
 أن احلضور اإلقليمي ميثل خياراً هيكلياً ملتابعة أغراض االحتاد يف امليدان احمللي لتلبية متطلبات أعضائه؛ ب(

ت أن يليب متطلبات أعضائه إذا كان له أن يلعب دوراً ابرزاً يف تنمية شبكات  أنه جيب على االحتاد الدويل لالتصاال (ج
 وخدمات االتصاالت يف العامل، 

لى أن احلضور اإلقليمي، بصفته جزءاً ال يتجزأ من األنشطة العامة لالحتاد، ينبغي أن يعرب عن هنج "إدارة عإذ يشدد  و  
 قة بي املقر واملكاتب اإلقليمية،املشاريع" الذي يستند إىل عمليات التشغيل املنس

 ، C99/14كما يتضح من الوثيقة   1998)مينيابوليس، ) 25اختاذ خطوات لتنفيذ القرار  إذ يالحظ برضاءو  
نه من املهم للمكاتب اإلقليمية أن تضع مشاريع خططها التشغيلية يف إطار اخلطة التشغيلية واخلطوط أ  وإذ يالحظ كذلك 

 االتصاالت كما ترد يف اخلطة االسرتاتيجية والظروف اليت تنفرد هبا كل منطقة،  التوجيهية ملكتب تنمية
 ي إذ يعو 

ينص على استعراض وحتسي إدارة االحتاد الدويل وسري أعماله وبنيته وأن هذه الدراسة   1998)مينيابوليس،  )  74أن القرار   ( أ 
 تشمل احلضور اإلقليمي؛

 دول األعضاء وأعضاء القطاع، أمهية تناول االحتياجات الفورية لل (ب
 يقـرر

غراض االحتاد لكي يليب احتياجات أعضائه من خالل العمل امليداين  ن دور احلضور اإلقليمي هو املساعدة يف حتقيق أأ 1
مع اإلدارات واهليئات التنظيمية لالتصاالت، وخاصة احتياجات البلدان النامية، مبا يف ذلك التعاون مع املؤسسات واملنظمات  

 والكياانت األخرى الوطنية منها ودون اإلقليمية الفرعية واإلقليمية؛
اإلأ 2 احلضور  املقررات ن  لتنفيذ  دعماً  يكون  أن  ينبغي  لالتصاالت،  الدويل  االحتاد  من  يتجزأ  ال  جزءاً  بصفته  قليمي 

اري مع السلطات الوطنية املختصة واملنظمات  والتوصيات واألعمال والربامج واملشاريع اليت أقرها االحتاد من خالل التعاون املباشر واجل
  اإلقليمية ودون اإلقليمية؛ 
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 يكون احلضور اإلقليمي، عند اللزوم، مبثابة ممثل األمي العام أو أي من مديري مكاتب القطاعات الثالثة؛ن أ 3

الت بوصفه وكالة متخصصة نه جيب توضيح وظائف احلضور اإلقليمي الناشئة عن الدور املزدوج لالحتاد الدويل لالتصاأ 4
، وذلك مثالً عن  1998)مينيابوليس،  )  71يذ األنشطة املوصوفة يف القرار  يف األمم املتحدة ووكالة تنفيذية، كما جيب توضيح وتنف

 هلذا القرار؛ طريق تكليف احلضور اإلقليمي أبنواع األنشطة الواردة يف امللحق ألف

طه يف إطار املنظمات الدولية ذات الصلة، على دعم وجهات نظر االحتاد ن يعمل احلضور اإلقليمي، من خالل نشاأ 5
 ة االتصاالت؛بشأن تنمي

نه ينبغي تعزيز مسامهة ومشاركة البلدان النامية وأعضاء القطاعات يف احلضور اإلقليمي ويف مجيع األنشطة اليت يضطلع  أ 6
 ، قييس االتصاالتهبا االحتاد مبا يف ذلك أنشطة قطاعي االتصاالت الراديوية وت

ومكتب  العام ومع مديري مكتب االتصاالت الراديويةابلتعاون الوثيق مع األمي  يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت 
 تقييس االتصاالت مبا يلي

إقامة صالت أوثق مع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات ومع خمتلف مشغلي االتصاالت من كل منطقة لتحسي فهم  1
 احلضور اإلقليمي ومراعاة هذه التوقعات؛  توقعاهتا من

ة التشغيلية مع فرض قيود حمددة على النوعية واملوارد املوزعة و/أو األطر الزمنية،  وضع أهداف حمددة كمياً لتنفيذ اخلط 2
 ؛ ابلتشاور مع الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت

مع تكييفها لتالئم السمات اليت  )  "قرريحتت "  4ورة يف الفقرة  تقرير األنظمة املالئمة لقياس األداء لرصد األنشطة املذك 3
 ق إقليمي(، وكذلك األنشطة املتصلة مبختلف الربامج اليت تندرج يف اختصاصات احلضور اإلقليمي؛ينفرد هبا كل سيا

 ؛ 2001 ة لعامعن مدى حتقيق األهداف املذكورة أعاله وعن األهداف املخطط  2000إعداد تقرير للمجلس يف دورته لعام   4

 على أساس تدرجيي؛ 1997)جنيف، ) 1114تنفيذ املقررات الصادرة عن اجمللس يف قراره رقم  5

يف القرار   "كلف مدير مكتب تنمية االتصاالتيصياغة خطة عمل تتعلق ابلتطبيق الفعال للتعليمات الصادرة حتت " 6
 القرار وتقدمي هذه اخلطة إىل الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت هذا    وفقاً لإلطار الزمين املنصوص عليه يف  1998)مينيابوليس،  )  25

 فيها؛  ليديل برأيه

تقدمي تقرير سنوي عن التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة التشغيلية اليت توضع مع كل مكتب إقليمي على أساس أهداف  7
 حمددة كمياً وقابلة للقياس؛ 

االتصاالت، يف املقر الرئيسي وامليدان على حد سواء من أجل حتقيق  نمية إدخال التعديالت الالزمة يف هيكل مكتب ت 8
التقين   التوازن يف تعزيز املوارد اإلقليمية )مبا يف ذلك حتويل املوارد من املقر إىل املكاتب اإلقليمية( مع زايدة الكفاءة يف جماالت الدعم

 والرصد والتنسيق يف املقر؛
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معاً بتحديد وحتسي العمليات التشغيلية املتصلة ابحلضور اإلقليمي لضمان زايدة فعالية يدان  القيام على صعيد املقر وامل 9
 استعمال املوارد وتفادي االزدواجية،

االعتبار  جراء تفويضات مناسبة آخذين يفإب  يكلف األمي العام ومديري مكاتب التنمية واالتصاالت الراديوية والتقييس 
 تتميز هبا كل منطقة، بغية تعزيز فعالية احلضور اإلقليمي،  اليت الظروف اخلاصة واألولوايت

  2000 إبعداد تقرير إىل اجمللس يف دورته لعام  كلف مديري مكتب االتصاالت الراديوية ومكتب تقييس االتصاالتي 
ابري املتخذة لتعزيز تلك  التد  والدورات الالحقة عن املشاركة واملسامهة الفعلية لألعضاء من املناطق يف أنشطة قطاعيهما، وكذلك عن 

 املشاركة واملسامهة، 

العام كذلك  األمي  لعام  أب  يكلف  دورته  يف  اجمللس  إىل  تقريراً  يقدم  ابلقرار  2000ن  عمالً  الالحقة   25 والدورات 
 . 1998)مينيابوليس، )

 1 للحقات:ا

 امللحـق ألف

 ( 1143)ابلقرار 

حاإلقليميألنشطةحالعامةحالتوقعةحمنحاحلضورحا

 وال ترد أدانه.  1998)مينيابوليس، ) 71ابلقرار  1تنسيق وتنفيذ أي مهمة ذات طابع إقليمي ترد يف امللحق  ( أ 

العامة   ب( العاملية يف جمال السياسة  التنظيمية ومشغلي االتصاالت علماً ابالجتاهات  إحاطة صانعي السياسات واهليئات 
اإلط تنظيم  )مثل:  وإدارهتا  التنظيلالتصاالت  املتنقلة  ار  الشخصية  لالتصاالت  العاملية  واألنظمة  االتصاالت،  سوق  وتنظيم  مي 

واالتفاق العام    ،وأتثري بروتوكول اإلنرتنت  ،2000  -وجتارة اخلدمات، والتجارة اإللكرتونية، واالتصاالت املتنقلة الدولية    ،الساتلية
 واإلدارة العامة إخل.(. ،للتجارة يف اخلدمات

 تصاالت على حتسي فهمهم للوائح اإلدارية )لوائح الراديو ولوائح االتصاالت الدولية(. مشغلي اال مساعدة ج(

توعية صانعي السياسات واهليئات التنظيمية واملؤسسات واملنظمات املالئمة ومشغلي االتصاالت ابملسائل املتصلة إبدارة  د (
 . (قيم، إخل.املوارد احلرجة )مثل طيف الرتدد الراديو ي، وخطة الرت 

التعاون مع القطاعات املعنية لتقدمي معلومات منتظمة إىل صانعي القرار واهليئات التنظيمية واملؤسسات واملنظمات املعنية   (ه 
 ومشغلي االتصاالت عن التطور املنظور يف خدمات االتصاالت وعواقبه احملتملة. 

ت واملنظمات املالئمة عندما يكون من احملتمل أن تؤثر على  املؤسساتشجيع التوسع يف استعمال املعايري التقنية اجلديدة يف و (
 إخل.(.  ،2000  - واالتصاالت املتنقلة الدولية   وبروتوكول اإلنرتنت (ATM)تنمية شبكة االتصاالت )مثاًل، أسلوب النقل الالتزامين 
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واهتا ولكن دون هتديد مصاحل املكاتب  النامية يف عمليات مشرت إعداد املواصفات العامة املوحدة لتستخدم كتوجيه البلدان   ز (
 االستشارية واهلندسية، وحتديث هذه املواصفات بصورة منتظمة.

دعم مشغلي االتصاالت يف ختطيط شبكات وخدمات االتصاالت وتنميتها التقنية والتجارية، مبا يف ذلك تشجيع نقل   ح(
ملالية لكي توفر الدعم الالزم ملشاريع االتصاالت اليت تنطوي على يع؛ وإعالم املؤسسات االتكنولوجيا والتحول التدرجيي حنو التصن

 منافع اجتماعية. 

دعم اجلهود اليت تبذهلا اهليئات التنظيمية واملؤسسات واملنظمات املالئمة ومشغلي االتصاالت يف وضع األنظمة احملاسبية  ط( 
 ، واخلدمة للجميع، إخل.(.اابت، وتوزيع التكاليفوالتعريفية خلدمات االتصاالت )مثل: فصل احلس

إخل.(   ،وأسلوب النقل الالتزامين  تشجيع معايري تشغيل شبكات االتصاالت اجلديدة وصيانتها )مثل بروتوكول اإلنرتنت ي(
 بي مشغلي االتصاالت واملنظمات واملؤسسات املعنية.

نية وتقدميها إىل صانعي السياسات صاالت يف املنطقة املعإعداد اإلحصاءات املمكنة عن تطور شبكات وخدمات االت ك(
 واهليئات التنظيمية ومشغلي االتصاالت.

تبليغ صانعي السياسة واهليئات التنظيمية واملؤسسات واملنظمات املالئمة ومشغلي االتصاالت ابجلوانب التنظيمية املتعلقة   ل(
 بتوفري اخلدمات القائمة على التكنولوجيات اجلديدة. 

 حمللي كوكالة تنفيذية وجهة لتعبئة املوارد للمشاريع اإلقليمية واحمللية.العمل على الصعيد ا ( م

 واليت مل تذكر أعاله.  تنسيق أو تنفيذ مجيع املهام اإلقليمية املندرجة يف إطار اخلطط التشغيلية لقطاع التنمية ن(

االحتاد   (س ملؤمترات  التحضريية  األعمال  يف  معاملشاركة  ومجعياته  لالتصاالت  هبام  الدويل  تنفرد  اليت  االحتياجات   راعاة 
 كل منطقة.

 . C99/133و   C99/118الوثيقتان   : املراجع 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c99/docs/outd/res/118.html
http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c99/docs/outd/docs4/133.html
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 (C01) 1183 ارالقر 

حاحلضورحاإلقليميحلالتادح

 إن اجمللس، 

 وقد حبث 

 لفريق العمل املعين ابإلصالح فيما يتعلق ابحلضور اإلقليمي لالحتاد،  38التوصية 

 يقرر أن يكلف جلنة التنسيق 

 ن مجلة أمور أخرى: املتاحة هلا، مع مراعاة األهداف التالية ضمببحث وظائف املكاتب اإلقليمية واملوارد املالية والبشرية  

 بيان الوظائف اليت ميكن أن يطبق عليها مبدأ الالمركزية هبدف توسيع نشاط املكاتب اإلقليمية وتعزيزها؛ أ ( 

 فة؛كفالة قيام القطاعات املختصة، ال سيما قطاع التنمية، بتنظيم اجتماعات إقليمية يف املناطق املختل ب(

أكرب م ج( ن االستقالل الذايت من انحية قدرهتا على نشر املعلومات، وتقدمي مشورة اخلرباء  منح املكاتب اإلقليمية قدراً 
 واستضافة االجتماعات وتنظيم الورش التدريبية أو احللقات الدراسية؛

 ا إىل هذه املكاتب؛ بيان الوظائف املتصلة بتنفيذ ميزانيات املكاتب اإلقليمية واليت ميكن تفويضه د (

 املكاتب اإلقليمية يف وضع ميزانياهتا؛ كفالة زايدة مشاركة ه (

 كفالة فعالية مشاركة املناطق يف املناقشات اجلارية بشأن مستقبل االحتاد وبشأن القضااي االسرتاتيجية املتعلقة مبرفق االتصاالت،  و ( 

 أن يكلف األمي العام يقرر 

 ب(و أ(ة إلجناز األهداف املدرجة يف الفقرات الفرعية تعرض اإلجراءات الالزم 2002يف دورته لعام  بتقدمي خطة عمل إىل اجمللس
 أعاله. و(و  ه (و د(و ج(و

 . 2C2001/13و   C2001/119الوثيقتان   املراجع: 

 

 

 

 
  

http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c01/resdec/119.html
http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c01/docs/132.html
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 (C21) 1403 القرار

ح2022-2025للفرتةححلالتادحالتشغيليةحالرابعيةحالتجددةاخلطةح

 (. 4انظر القسم )

 

 (C19) 616 املقرر

حاحلضورحاإلقليمي

 إن اجمللس، 

 إذ يضع يف اعتباره

 ؛ملؤمتر املندوبي املفوضي (2018 ديب، يف املراَجع) 25 القرار ( أ 

  2019 لإلدارة، املقدمة إىل دورة اجمللس لعامتقارير املراجعي اخلارجيي واملراجعي الداخليي واللجنة االستشارية املستقلة   ب(
 بشأن حالة االحتيال يف املكتب اإلقليمي؛ 

 ي(، اإلقليمتقوية احلضور  بشأن  )   ( 2018 ديب، يف  املراَجع )  25املتعلق بتنفيذ القرار    Rev.2)( C19/25 الوثيقةالتقرير الوارد يف   ج(

 يؤكد جمدداً وإذ 

 ؛ تنفيذ رسالة االحتاد املتعلقة ابلتنميةاإلقليمي يف  احلضورأمهية  ( أ 

 شطة االحتاد، مجيع أن لتشمل املكاتب اإلقليمية ةتعزيز فائدته وفعاليباإلقليمي  تقوية احلضورضرورة  ب(

 يقرر أن يكلف األمي العام 

لإلدارة وتكليفه إبجراء تقييم واستعراض برانجميي واسرتاتيجيي وماليي شاملي لربانمج  بتعيي مكتب استشاري خارجي مستقل  
اء االحتاد، وبتقدمي  احلضور اإلقليمي لالحتاد، وفقاً لالختصاصات املنصوص عليها يف امللحق، مع مراعاة املسامهات املقدمة من أعض

  املناسب، ختاذ اإلجراءال 2021 تقرير مشفوع بتوصيات إىل اجمللس يف دورته لعام

https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0025/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0025/en
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 يقرر كذلك 

سويسري، وأن متوَّل  فرنك  000 500أال  يتجاوز االعتماد املخصص لدفع فاتورة املكتب االستشاري اخلارجي املستقل لإلدارة مبلغ  
 . 2019ائض تنفيذ ميزانية نفقات تعيي املكتب االستشاري من ف

 1: قاتاللح

 امللحق 
حاالستشاريحاخلارجيحالزمعحتعيينهحاختصاصاتحاخلبريح
حاحلضورحاإلقليميحلالتادححالستعراض

حالغرضحح1
 (.2018 )املراَجع يف ديب، 25 يعتزم االحتاد إجراء استعراض حلضوره اإلقليمي، وفقاً ملقتضيات وأحكام القرار

امليدانية وعملها يحسهمان إسهاماً كبرياً يف زايدة تقريب أنشطة االحتاد  إذا كان تنظيم املكاتب   تقييم ما  همومن هذا املنظور، من امل
 املؤسسية إىل أعضائه. 

 يلي: وغاية هذا االستعراض وضع وتنفيذ خطة عمل تحتيح ما 
 مبوجب جمموعة القواعد اجلديدة؛ (RO) القدرة على قياس أداء املكاتب اإلقليمية ( أ 

املتصلة ابألنشطة املضطَلع هبا على صعيد    (RA) يشمل تقدير املخاطر ، مبا(ERM) طرإنشاء عملية فع الة إلدارة املخا ب(
 اإلقليمية؛ املكاتب

 استحداث أدوات لتيسري التنسيق الفع ال بي املقر واملكاتب اإلقليمية؛ ج(
 ؛الية واملشاريع واملشرتايتصادرة عن املقر املتعلقة ابإلدارة امل ضمان امتثال املكاتب اإلقليمية للقواعد واإلجراءات ال  ( د
للحساابت واللجنة االستشارية  ( ه اخلارجي  للحساابت واملراجع  الداخلي  املراجع  توصيات  السليم جلميع  التنفيذ  ضمان 

لإلدارة إىل عمليات    (IMAC) املستقلة  املتعلقة ابالفتقار  التوصيات  لالحتاد، خاصًة  تبي  التابعة  الذي  الداخلية  الرقابة 
 حالة االحتيال اليت وقعت مؤخراً.  يف

 وينبغي أن أيخذ االستعراض يف االعتبار العناصر التالية:
تصاالت واألمانة العامة واملكتبي  ( من جانب مكتب تنمية اال2018 ديب، يف  املراَجع )  25 مدى تطبيق أحكام القرار ( أ 

 االقتضاء؛  اآلخرين ابالحتاد حسب
  اليت تقدم مجيع توصيات املراجع اخلارجي للحساابت واملراجع الداخلي للحساابت واللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة   ب(

يف ضوء مواطن الضعف اليت كشفت    املشورة بشأن احلاجة إىل حتسي الرقابة اإلدارية والرقابة الداخلية حتسيناً جوهرايً 
اً يف أحد املكاتب اإلقليمية؛ وخاصًة ضرورة إرساء ثقافة قوامها الشفافية والتعاون عنها حالة االحتيال اليت وقعت مؤخر 

  تفضي إىل تعزيز مسؤولية فرادى املديرين وفعالية املساءلة؛
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 والشفافية؛ تكفل كفاءة أكرب بتكلفة أقل، مع مراعاة املساءلة كيف ميكن للتدابري الرامية لتحقيق مزيد من الالمركزية أن ج(

االستقصاءات  ( د اإلقليمية   نتائج  واملنظمات  القطاعات  وأعضاء  األعضاء  الدول  رضاء  مستوى  لقياس  السابقة 
 ؛ لالحتاد اإلقليمي احلضورعن  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/لالتصاالت

 جل املشاركة يف أنشطة االحتاد؛ مساعدة البلدان النامية من أ ( ه

 اإلقليمية؛  ومكاتبه لالحتادوظائف املقر الرئيسي مدى االزدواج احملتمل بي بعض  ( و

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

أن إذا كان متتعها مبزيد من االستقاللية ميكن   حالياً للمكاتب اإلقليمية، ومااختاذ القرار املمنوح   مستوى االستقالل يف ح(
 وفعاليتها؛  يعزز كفاءهتا

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/واملنظمات اإلقليمية لالتصاالت  لالحتادفعالية التعاون والتنسيق بي املكاتب اإلقليمية   ( ط
 ؛ والدولية قليميةوغريها من املنظمات اإلمنائية واملالية اإل

ميكن   (ي يف  وتنظيماإلقليمي    للحضوركيف  يف  املناطق  األنشطة  يسامها  الفع   أن  املشاركة  البلدان تعزيز  جلميع  الة 
 ؛االحتاد أعمال يف

 الرقمية؛ املوارد املتاحة حالياً للمكاتب اإلقليمية من أجل احلد من الفجوة (ك

 وموقعها. ذلك عدد املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق يف ، مباالحتادلاألمثل للحضور اإلقليمي  العاماهليكل  (ل

حطلباتحالوظيفيةالتح2
 ؛ 2020-2023 حتليل الغرض من احلضور اإلقليمي لالحتاد ودوره يف اإلسهام يف تنفيذ خطة االحتاد االسرتاتيجية للفرتة 1

 خطط العمل املنبثقة عن املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت؛حتليل كيفية مالءمة احلضور اإلقليمي لالحتاد لغرض تنفيذ  2

فيها   (، حتليل كيفية تنفيذ احلضور اإلقليمي لألنشطة اإلقليمية لالحتاد ككل، مبا2018 )املراَجع يف ديب،  25 عمالً ابلقرار 3
 أنشطة مكتب االتصاالت الراديوية ومكتب تقييس االتصاالت واألمانة العامة؛

د 4 احتليل  النظام  ويف  املتحدة  األمم  منظومة  داخل  اإلقليمي  اإلقليمية/احلضور  املكاتب  لصناعة  ور  إليكولوجي 
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، على الصعيدين الوطين واإلقليمي؛

 فه؛ تعريف( دور احلضور اإلقليمي لالحتاد وهيكله وأهدا مساعدة فريق إدارة االحتاد يف تعريف )إعادة 5

لة للمراجع اخلارجي للحساابت(، وذلك  املساعدة يف حتسي قياس أداء املكاتب اإلقليمية )طبقاً للتوصيات ذات الص 6
 من خالل: 

 حتديد أهداف حمددة وقابلة للقياس ملكتب تنمية االتصاالت يف املقر واملكاتب اإلقليمية؛  ( أ 

رئيسية قوية تغطي كامل نطاق األنشطة اليت تؤدى حملياً، من املساعدة إرساء عمليات رقابة رئيسية فع الة ومؤشرات أداء   ب(
  املوظفي؛  اإلدارة املالية والسفر يف مهام رمسية واستقدام غريالتقنية إىل
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حتديد تدابري من أجل حتسي مستوى عمليات الرقابة الداخلية يف املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق من أجل احليلولة  7
لتنفيذ العاجل للتوصيات  وقوع حاالت أخرى من االحتيال تشبه حالة االحتيال اليت مت اكتشافها، ومن أجل ضمان ادون  

 املعل قة املقدمة من املراجع الداخلي واملراجع اخلارجي للحساابت واللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة؛ 
للموارد املالية على    وكمديريني على تنفيذ املشاريع واملبادرات  كمشرف  املساعدة يف إعادة حتديد دور املديرين اإلقليميي 8

 ؛احمللي املستوى
تقييم عمل احلضور اإلقليمي لالحتاد مع خمتلف الشركاء يف النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هبدف   9

 تيسري مناقشة املسائل اإلقليمية؛
ندوبي  ملؤمتر امل  135 يز دور االحتاد كوكالة تنفيذية تحعىن بتنفيذ املشاريع )وفقاً للقرارتقييم دور احلضور اإلقليمي يف تعز  10

 ، بشأن تقدمي املساعدة التقنية وتنفيذ املشاريع(؛(PP) املفوضي
الرئيسية، مبا 11 االحتاد  الدعم املقدم من املكاتب اإلقليمية يف العمليات التحضريية اإلقليمية ملؤمترات  فيها مؤمتر  استعراض 

ي لتنمية االتصاالت واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية، املندوبي املفوضي واجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت واملؤمتر العامل 
 وكذلك الدعم املقدم من املكاتب اإلقليمية يف األحداث العاملية الكربى اليت ينظمها االحتاد يف كل من املناطق املعنية؛

رات ذات الصلة للجمعية العاملية  عراض دور املكاتب اإلقليمية يف دعم األفرقة اإلقليمية للجان الدراسات )وفقاً للقرااست 12
 لتقييس االتصاالت واملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت(؛ 

وحتقيق   13 تبسيطها  بغية  اإلقليمية،  املكاتب  أبعمال  املتصلة  الداخلية  اإلدارية  اإلجراءات  وتعزيز  استعراض  شفافيتها 
 يلي:  يشمل ما حق(، مبا)مع الرتكيز على إجراءات التنظيم املسبق والتنظيم الال العمل كفاءة

وال ( أ  واملقر،  اإلقليمي  اإلقليمية/احلضور  املكاتب  بي  الداخلي  االتصال  طبيعة  االتصاالت  حتليل  تنمية  مكتب  سيما 
 ية واألمانة العامة؛ ومكتب تقييس االتصاالت ومكتب االتصاالت الراديو 

اإلقليمية،   ب( املكاتب  املتخصصة يف  تعزيز اخلربة  آليات  الوظيفي  يف مباتقييم  التنقل  سياسة  تطبيق  إمكانية  مدى  ذلك 
 االحتاد؛  يف

 فحص اإلدارة املالية يف املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق وأنشطة املشرتايت املنفذة فيها؛ ج(

ل  يشم األنشطة الالزمة إلجراء استعراض احلضور اإلقليمي والتشاور مع مجيع أصحاب املصلحة، مبااالضطالع جبميع   14
 يلي:  ما
 إعداد مناذج االستبياانت/املبادئ التوجيهية إلجراء املقابالت؛ ( أ 

 إعداد خطة االتصال ومبادرة االتصال يف املنظمة نفسها؛  ب(

مع ممثلي مجيع أصحاب املصلحة يف االحتاد، مبن فيهم ممثلو الدول األعضاء مجع البياانت وإجراء مقابالت والتشاور   ج(
 ات االحتاد وممثلو موظفي االحتاد؛ وممثلو أعضاء قطاع

 معاجلة البياانت وحتليلها وإعداد التقارير؛  (  د

 لالحتاد؛  اإلقليميتقدمي استنتاجات الدراسة واقرتاح تدابري مالئمة من أجل ضمان استمرار فعالية وكفاءة احلضور  (  ه

 اقرتاح خطة عمل لتنفيذ التدابري املقرتحة.  15
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حالنواتجح3

 ق املشروع النواتج التالية: ينبغي أن ُيق

ذلك اإلجراءات ومؤشرات األداء املستخدمة إلجراء   يف بيان حلالة اهليكل احلايل للمكاتب اإلقليمية/احلضور اإلقليمي، مبا 1
 املوارد واملهارات واألدوات يف االعتبار(؛ حتليل للثغرات )أيخذ 

 حتديد املستوى القائم من َمعلمات كفاءة/أداء املنظمة؛  2

  العدد األمثل للمكاتب اإلقليمية وموقعها   ذلك يف بيان حلالة اهليكل املرجو للمكاتب اإلقليمية/احلضور اإلقليمي، مبا 3
 لمنظمة ومهارات املوظفي الالزمة لتنفيذها؛واألهداف اإلدارية اليت ختدم التوج ه االسرتاتيجي ل

 فون/املهارات والعمليات والتكنولوجيا واألدوات(؛ذلك املوظ يف أهداف إدارية لتحسي أداء املنظمة )مبا 4

 استحداث/توسيع نطاق منوذج اإلدارة على أساس النتائج خلدمة احلضور اإلقليمي/املكاتب اإلقليمية؛ 5

تتن 6 للتغيري،  عمل  ذاتخطة  التوصيات  مجيع  املراجع  اول  من  املقدمة  للحساابت  الصلة  الداخلي    اخلارجي  واملراجع 
 جنة االستشارية املستقلة لإلدارة.للحساابت والل

 . C19/120و   C19/133الوثيقتان   املراجع: 

 ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0133/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0120/en
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 العالقات اخلارجية  6

حعضويةحاالتادحح1.6

 ( C-1976 التعديل األخري، C-1948) 88 القرار

حعالقاتحاألمانةحالعامةحلالتادحمعحالدولحأوحاإلداراتحغريحاألعضاءحيفحاالتادح

 إن اجمللس، 

العام يف صدد املوقف الذي جيب عليه اختاذه   إذ يضع يف اعتباره  أنه من املستصوب إعطاء تعليمات حمددة لألمي 
إدارات غريحالة ورود   يف  أعضاء يف االحتاد وكذلك يف صدد إرسال واثئق االحتاد اليت قد تطلبها مثل  مراسالت من دول أو 

 الدول أو اإلدارات، هذه

 يقرر ما يلي 

 ابستثناء احلالة احملددة أدانه جيوز لألمي العام أن يرتاسل مع األعضاء أو يرسل إليهم واثئق؛ 1

أعاله بغية تزويدها مبعلومات عن االنضمام   1كورة يف الفقرة  الدول أو اإلدارات غري املذ   يصرح لألمي العام ابلرتاسل مع  2
 لعضوية االحتاد وتنفيذ االتفاقية أو اللوائح، أو يف حالة طلبات رمسية لالنضمام أرسلت وفقاً لإلجراء املنصوص عليه يف االتفاقية؛

 ة أو إدارة من غري األعضاء:سلة أخرى قد ترد إليه من دوليتخذ األمي العام اخلطوات التالية يف صدد أي مرا 3

إذا تعلقت املراسلة مبوضوع من موضوعات السياسة العامة اليت ينبغي عادة للمجلس أن ينظر ويبت فيها، أو يف حالة   أ ( 
ل أن مراسلته ستحال  الشك يف انطباق ذلك، يقتصر األمي العام على إرسال إشعار ابستالم الرسالة مع إبالغ   املرسِّ

 إىل اجمللس؛

إذا اتسمت الرسالة بطابع وقائعي واضح وكانت تتصل خبدمات االتصاالت يرسل األمي العام إشعاراً ابستالمها مع   ب(
ل أنه سيتم إرسال نسخة منها إىل أعضاء االحتاد للعلم وأنه سيتصرف بناء على ذلك يف كل حالة؛  إبالغ املرسِّ

األمي العام الرسالة الواردة حتت عنوان "معلومات واردة من مصادر    ب( أعاله ينشر3ت املشار إليها يف الفقرة  يف احلاال 1.4
ل قَِّبل االحتاد؛   خارج االحتاد" ويعقبها مبلحوظة تفيد أن نشر املعلومات املذكورة ال ينطوي على اعرتاف مبركز للمرسِّ

شرها بصورة منفصلة ولكن يتم إدماجها  يستدعي إدراجها يف واثئق رمسية فال يتم نغري أنه إذا كان طابع املعلومات الواردة   2.4
 وابملالحظة التفسريية املذكورة فيها؛  1.4يف الواثئق املالئمة حتت العنوان املشار إليه يف الفقرة 

 جيوز تلبية طلبات احلصول على الواثئق املسموح ببيعها للجمهور مقابل دفع مثنها؛ 1.5
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ت واخلطاابت الدورية اليت يوزعها األمي العام جماانً على أعضاء االحتاد إىل  دم األمي العام مجيع التبليغات واملراساليق 2.5
 أي فرد بصفته الشخصية أو أي منظمة بناء على طلب منها مقابل دفع مثن ُيدده األمي العام؛ 

يف أملانيا؛ ويص رح له كتدبري  ة أخرى، ابلرتاسل مع جلنة قيادة احللفاء  يصرَّح لألمي العام، انتظاراً ألن تصبح أملانيا عضواً مر  6
 عملي ابلرتاسل مع مناطق االحتالل يف أملانيا آخذاً بعي االعتبار املمارسة السارية يف الوقت احلاضر.

 . CA31/4965 (1976)و   CA9/1606 (1954)و   CA5/803 (1950)و   CA4/549 (1949)و   CA3/265 (1948)الواثئق   : املراجع 

 

 (C-1950) 177 القرار

حالعممةحإىلحاإلداراتحالربقياتح
 إن اجمللس، 

أن إبالغ مجيع اإلدارات برقياً أبية مراسالت انبعة عن إحدى اإلدارات يلقي عبئاً ثقيالً على مجيع    إذ يضع يف اعتباره 
 اإلدارات ووكاالت التشغيل اخلاصة وهو عبء ليس له ما يربره إال يف حاالت الضرورة امللحة خلدمات االحتاد، 

 يوصي
لب استخدام الربقيات الدورية لتعميم ما ترسله إىل االحتاد تنع اإلدارات األعضاء يف االحتاد بقدر ما ميكن عن طأبن مت 1

 وأن تقصر هذا الطلب على احلاالت اليت ال غىن عنها وحدها؛

ألعضاء بربقية أبن ميتنع األمي العام، عندما يتلقى رسالة من أحد أعضاء االحتاد مشفوعة بطلب إحالتها إىل مجيع ا 2
ا اعترب املوضوع عاجاًل ويتسم أبمهية أساسية خلدمات االحتاد اليت قد تتأثر يف حالة عدم  دورية، عن االمتثال هلذا الطلب إال إذ

 استعمال الربق؛ 

هذا أبن يلجأ يف مجيع احلاالت األخرى إىل استعمال الربيد إلبالغ اإلدارات املعنية بناء على ذلك وتوجيه نظرها إىل   3
 مة فعندها ميتثل األمي العام هلذا الطلب.القرار. وإذا أصرت اإلدارات على إرسال برقية معم

 . CA5/806 (1950)الوثيقة   : املراجع 
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 1 (C-1984 التعديل األخري، C-1951) 216القرار 

حطلباتحاالنضمامحإىلحعضويةحاالتاد
 إن اجمللس، 
 املتصلة بطلبات االنضمام لعضوية االحتاد، 1982اتفاقية نريويب لعام من  6إىل  2ألحكام األرقام من  نظراً  

 وإذ يضع يف اعتباره
 أنه ال يوجد نص يف االتفاقية يقيد عدد طلبات االنضمام اليت جيوز أن يقدمها أي بلد واحد؛  أ ( 

 ن مركز حكومته،أن األمي العام غري خمتص إببداء رأي بشأن مركز أي بلد يقدم طلباً لالنضمام أو بشأ ب(
 يقرر

للرقم    أن 1 اتفاقية نريويب لعام    11يسمح، وفقاً  أو 1982من  االتفاقية  قاموا ابلتوقيع والتصديق على  الذين  لألعضاء   ،
 من االتفاقية(؛  178جديد )انظر أيضاً الرقم  االنضمام إليها ابلتصويت على قبول أي عضو

العام، وكذلك نتائج املشاورات اليت يرسلها األمي العام واردة إىل األمي جيب أن تحرسل طلبات االنضمام إىل العضوية ال 2
 إىل احلكومات مقدمة الطلب، عن طريق القنوات الدبلوماسية ومن خالل وساطة احلكومة السويسرية؛

 جيوز ألي بلد يتم إعالن إخفاق طلبه لالنضمام إىل العضوية أن يقدم طلباً آخر لالنضمام يف أي وقت؛ 3
معاجلة أي طلب من اخلطوات التالية، سواء كان الطلب مقدماً ألول مرة أو بعد حماولة أو حماوالت غري يتألف إجراء   4

 انجحة لالنضمام: 
لالتفاقية والبلدان   1مبجرد تلقي طلب االنضمام يبل ِّغ األمي العام برقياً، أبسرع ما ميكن، مجيع البلدان املذكورة يف امللحق   أ ( 

 تفاقية؛ت إىل تلك االاليت انضم
تذكر الربقية ابلتحديد أن البلدان املطلوب منها اإلعراب عن رأيها بشأن طلب االنضمام هي البلدان اليت صدقت على  ب(

االتفاقية أو انضمت إليها، إىل جانب البلدان اليت صدقت على االتفاقية قبل هناية فرتة التشاور بشرط أال تكون قد 
 من االتفاقية؛ 117يت مبوجب الرقم قها يف التصو فقدت يف ذلك الوقت ح

 يتم أتكيد نص الربقية خبطاب؛  (ج
بعد انقضاء فرتة أربعة أشهر من اتريخ إرسال الربقية ُيدد األمي العام ما إن كانت األغلبية املطلوبة قد صوتت لصاحل  د (

 الطلب، أي ثلثا البلدان املشار إليها يف الفقرة ب( أعاله؛
 ضده.  صوتوا  ذين صوتوا لصاحل االنضمام والذينيف تبليغ صادر عن االحتاد يتضمن قائمة ابألعضاء ال  تائج التشاورتحنشر ن 5

  CA30/4857 (1975)و   CA22/3713 (1967)و   CA11/1832 (1956)و   CA9/1606 (1954)و   CA6/917 (1951)الواثئق   : املراجع 
 . CA39/6197 (1984)و   CA36/5703 (1981)و 

 

__________________ 
 .185انظر أيضاً املقرر  1
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 ( C-1984 التعديل األخري C-1952) 262القرار 
حشكاوىحأعضاءحيفحاالتادحضدحأعضاءحآخرين

 إن اجمللس، 
 إذ يضع يف اعتباره

بعض أ (  املقدمة من  ابلشكاوى  االحتاد  أعضاء  العام مطاَلب إببالغ مجيع  األمي  من   أن  حمدوداً    األعضاء وتعين عدداً 
 األعضاء فقط؛

  املنازعات الناشئة بي أعضاء االحتاد؛ يفأن األمي العام غري خمتص ابلتدخل  ب(
 أن هناك إجراءين حمددين لتسوية املنازعات: ج(

 املفاوضات املباشرة الودية بي األعضاء املعنيي؛ أ ( 
 ،1982من اتفاقية نريويب لعام  50اللجوء إىل أحكام املادة  ب(

يف األعضاء اآلخرين مبنازعاهتم سواء عن طريق النشر يف  إىل االمتناع عن مطالبة األمي العام بتعر  يدعو أعضاء االحتاد 
 تبليغ أو أبي وسيلة أخرى،

بتوجيه هؤالء األعضاء الذين يقدمون شكاوى ضد أعضاء آخرين إىل أحكام هذا القرار وإبالغهم   يكلف األمي العام  
 بهم.أنه ال يستطيع ابلتايل االمتثال لطل

 . CA39/6197 (1984)و   CA31/4965 (1976)و   CA7/1212 (1952)الواثئق   : املراجع 
 

 (C-1990) 1008القرار 
حجلنةحتقصيحاحلقائقححولحانتهاكاتحإسرائيلحلالتفاقيةحالدوليةحلالتصاالتح

 إن اجمللس، 
 (، 1989ملؤمتر املندوبي املفوضي )نيس،  64 (PLEN/2)ابلقرار  عمالً  
( يكلف اجمللس بتشكيل 1989ي املفوضي لالحتاد )نيس،  ملؤمتر املندوب  64 (PLEN/2)أن القرار    بارهوإذ يضع يف اعت 

( وتقدمي  1982جلنة من بي أعضائه تكون مهمتها تقصي احلقائق حول انتهاكات إسرائيل لالتفاقية الدولية لالتصاالت )نريويب،  
 تقرير إىل اجمللس عن هذه االنتهاكات،

 احلسبانوإذ أيخذ يف 
 ناء دورته اخلامسة واألربعي؛نتائج مشاورات أعضاء اجمللس أث أ ( 

ضرورة إنشاء جلنة لتقصي احلقائق تتألف من بي أعضاء جملس اإلدارة مع مراعاة التوزيع املتوازن واستعداد أعضاء اجمللس   ب(
 لالنضمام إىل هذه اللجنة؛

  دورته اخلامسة واألربعي، عدم متكن اجمللس من تشكيل هذه اللجنة أثناء  ج(
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 يقرر
و  1 تكون  لالتصاالت أن  الدولية  لالتفاقية  إسرائيل  انتهاكات  حول  احلقائق  تقصي  هي  أعاله  املذكورة  اللجنة  الية 

اليت حتول داخل األراضي الفلسطينية واألراضي العربية احملتلة األخرى دون استعمال الشعب الفلسطيين والسكان    1( 1982 )نريويب،
 رب املدنيي لوسائل االتصاالت دون تقييد؛الع
ن يعهد إىل األمي العام بتشكيل جلنة لتقصي احلقائق تتألف من مخس إدارات على األقل من مناطق خمتلفة، خالل  أ 2

 يف كل األحوال؛  1990ديسمرب  31ثالثة أشهر، وقبل 
 أن يكون للجنة حرية اختيار رئيسها،  3

   يكلف األمي العام 

 لجنة، يف حدود املوارد املتاحة، بتوفري خدمات األمانة وأي مساعدات أخرى قد تتطلبها ال
  يدعو أعضاء االحتاد 

 إىل تقدمي أي مساعدات أخرى قد يتطلبها تيسري أعمال اللجنة،
  يدعو اللجنة 

 ي.إىل استكمال مهمتها يف أسرع وقت ممكن وتقدمي تقريرها إىل دورة اجمللس السادسة واألربع
 . CA45/7076 (1990)و   7074الوثيقتان   : املراجع 

 

 (C-1996) 1097 رارالق

حيفحالتصويتحححقحأعضاءحاالتاد
 إن اجمللس، 

 يالحظ إذ 
وثيقة قبوهلما، تفقد، عمالً أبحكام  على الدستور واالتفاقية أو    أو موافقة   األعضاء املوقعة اليت مل تودع وثيقة تصديق   أن الدول  أ (   

يف أي مؤمتر من مؤمترات االحتاد أو أي دورة من    1996 يوليو  1، اعتباراً من ( حقها يف التصويت 1992من الدستور )جنيف،  210الرقم 
 ؛ من هذا القبيل وثيقة    حىت تقوم إبيداع املشاورات ابملراسلة    يف دورات اجمللس أو أي اجتماع من اجتماعات قطاعات االحتاد أو  

احلق    مل يكن هلا(،  1992يـة )جنيف،  املوقعة اليت مل تودع بعد وثيقة االنضمام إىل الدستور واالتفاقغري  أن الدول األعضاء   ب(
 ، هذين الصكياتريخ سراين  وهو 1994عام  يوليو 1 منذ يف التصويت

 وإذ يالحظ كذلك  
 ،أعاله(، املتعلقة إبيداع الواثئق املذكورة 1994وتو، ؤمتر املندوبي املفوضي )كيمل 1التوصية 

__________________ 
( ..."، مبجرد دخول هذين الصكي حيز 1989يكون نص هذه اإلحالة كما يلي: "... من دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته )نيس،   1

 التنفيذ.
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  يضع يف اعتبارهوإذ 
اال أعضاء  يتمتع  ألن  القصوى  حقوقهم  األمهية  جبميع  من حتاد  خاصة  يتمكنوا  التصويت    وأن  يف  حقهم   املؤمترات  يفممارسة 

 أو يف املشاورات الرمسية لالحتاد،  واالجتماعات

  يقرر
 لتصديق أو املوافقةلإلجراءات الوطنية  اب  الوحيدة على التعجيلواثئقها  بعد  الحتاد اليت مل تودع  يف امجيع الدول األعضاء    أن ُيث

من    53)انظر املادة  إليهما  من الدستور( أو االنضمام    52)انظر املادة    ( أو قبوهلما1992االحتاد واتفاقيته )جنيف،  على دستور  
 أقرب فرصة ممكنة،يف لدى األمي العام  الوحيدة إيداع واثئقها  وعلىالدستور( 

 يكلف األمي العام  
رسال  إب  ،ضوء عدد الواثئق املودعة  من املناسب يفم، إذا رأى  الحتاد على هذا القرار وأن يقو يف اإبطالع الدول األعضاء   1

 ؛ د الواثئق اخلاصة هبادورية مبحتواه إىل األعضاء يف االحتاد اليت مل تودع بعتذكري رسائل 

على أنه بعد دخول أي   ينصانمن االتفاقية اللذين    527من الدستور و  231الرقمي  إىل  األعضاء املعنيي    نظرلفت   2
للدستور و/أو  لالتفاقية حيز التنفيذ، فإن التصديق عليهما أو قبوهلما أو املوافقة عليهما أو االنضمام إليهما مبوجب  معدل    صك

 . بصيغتهما املعدلةمن الدستور، ينطبق على الدستور واالتفاقية  53و 52املادتي 

 . C96/137و   C96/129الوثيقتان   : املراجع 

 

 ( C-1981 ريالتعديل األخ، C-1957) 185املقرر 

حتفسريحمصطلحح"األغلبية"حيفحصددحالشاوراتحالربقيةح
 إن اجمللس، 

 ، CA12/1940وقد نظر يف الوثيقة 
أن تكون األغلبية املطلوبة عند توجيه استفسار برقي إىل أعضاء االحتاد هي أغلبية جمموع عدد أعضاء االحتاد الذين   قرر 

ساب نتيجة التشاور بشرط أال يكون هؤالء األعضاء قد فقدوا يف هذا الوقت  صدقوا على االتفاقية أو انضموا إليها يف وقت ح
 ة من االتفاقية. حقهم يف التصويت مبوجب األحكام الساري

)املعدل( حتكم عملية املشاورات يف صدد قبول أعضاء جدد واليت جتري مبوجب أحكام املادة   216وتظل أحكام القرار  
 من االتفاقية. 1

 . CA36/5703 (1981)و   CA31/4965 (1976)و   CA12/2000 (1957)ق  الواثئ  : املراجع 

 

ح
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حاألممحالتحدةحوالنظماتحاألخرىح2.6

 (C-1948) 101 القرار

حتبادلحالواثئقحبيحاالتادحواألممحالتحدة
 إن اجمللس، 
 يف أحكام املادة اخلامسة من االتفاق املعقود بي االحتاد واألمم املتحدة، وقد نظر 
ما قاله األمي العام من أن األمم املتحدة قد أرسلت إليه كثرياً من واثئق األمم املتحدة ووكاالهتا    اعتبارهوإذ يضع يف 

 املتخصصة بدون مقابل، 
العام إبرسال واثئق ومطبوعات  يقرر  االحتاد إىل األمم املتحدة بدون مقابل طاملا ظل هذا الرتتيب   أن يصرح لألمي 

تلقيه من واثئق  ك يقوم األمي العام، بوضع ترتيبات لريسل إىل األمي العام لألمم املتحدة ما يرغب فقط يف  املتبادل قائماً. ومع ذل
 لوكاالت املتخصصة. ، وذلك لتجنب إرسال واثئق ومنشورات ال هتم األمم املتحدة واومنشورات االحتاد

 . CA3/286 (1948)الوثيقة   : املراجع 

 

 (C-1948) 102 القرار

حصاءاتحمعحاألممحالتحدةحتبادلحاإلح
 إن اجمللس، 
 يف أحكام املادة التاسعة من االتفاق املعقود بي االحتاد واألمم املتحدة،وقد نظر  
تحدة وأن أيخذ بعي االعتبار يف قيامه هبذه املهمة أحكام  أن يحعهد إىل األمي العام بتبادل اإلحصاءات مع األمم امل  يقرر 

 ي التاسعة والثانية عشرة.االتفاق وخاصة أحكام املادت
 . CA3/286 (1948)الوثيقة   : املراجع 
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 ( C-1976 التعديل األخري، C-1949) 126 القرار

حالعالقةحبيحالواليةحالوطنيةحوالواليةحالدوليةح
 إن اجمللس، 

 يقرر
أخرى يكون مستبعداً    أن أي شخص تعتمده سلطة خمتصة يف االحتاد لتمثيل االحتاد يف مؤمتر أو اجتماع دويل ملنظمة 1

 حبكم متثيل االحتاد من شغل أية والية وطنية أو دولية كممثل يف املؤمتر أو االجتماع املعين؛ 
 أن يطلب من أعضاء االحتاد تيسري تنفيذ هذا القرار.  2

 . CA31/4965 (1976)و   CA10/1757 (1955)و   CA9/1606 (1954)و   CA4/408 (1949)ئق  الواث  : املراجع 

 

 ( C-1984 التعديل األخري، C-1950) 193 القرار

حاتفاقيةحالزاايحواحلصاانتحللوكاالتحالتخصصةح
 إن اجمللس، 

 إذ يضع يف اعتباره
 املتخصصة؛ أن االحتاد قبل اتفاقية املزااي واحلصاانت للوكاالت  أ ( 

القسم   ب( أحكام  التنازع بي  أعاله،  11أن مسألة  املذكورة  االتفاقية  الرابعة من  املادة  الربقيات    من  من انحية، وتعريف 
 حل،  التفاقية االتصاالت الدولية، من انحية أخرى، ال تزال قائمة دون 2احلكومية والنداءات اهلاتفية احلكومية الوارد يف امللحق  

 ، 1982ملؤمتر املندوبي املفوضي، نريويب،  40هذا التنازع هو موضوع القرار أن  وإذ يدرك 
 يرجو من األمي العام 

أن يواصل متابعة التطورات ويبلغ مجيع الدول األطراف يف االتفاقية املذكورة يف صدد االحتاد واألمي العام لألمم املتحدة   1
 املادتي السادسة والثامنة من االتفاقية املذكورة؛ أبمساء املوظفي الذين تنطبق عليهم أحكام 

ة طرف يف االتفاقية يف صدد االحتاد، إىل اختاذ اخلطوات الالزمة  أن يعمد، عند عقد أي مؤمتر أو اجتماع لالحتاد يف دول 2
 المتيازات واحلصاانت. لتذكري مجيع أعضاء االحتاد أبحكام املادة اخلامسة وتزويد ممثلي األعضاء بوثيقة تعلن حقهم يف هذه ا

 .51ُيل هذا القرار حمل املقرر 
 . CA39/6197 (1984)و   CA36/5703 (1981)و   CA5/807 (1950)الواثئق   : املراجع 
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 C1)-(1969 659القرار 

حاتحاجلمعيةحالعامةحلألممحالتحدةحإجراءاتحبشأنحقرارح
ح(ح23-د)ح2465وح2426وح2396وح2395

 إن اجمللس، 

 وقد فحص

 ؛ CA24/3864تقرير األمي العام الذي يتضمن الوثيقة  ( أ 

بذلك التقرير الذي أحيل إىل األمي العام لالحتاد لعرضه   القرارات اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة واملرفقة ب(
 الدويل لالتصاالت،على اجلهاز املالئم يف االحتاد وفقاً للمادة الرابعة من االتفاق بي األمم املتحدة واالحتاد 

إىل  املفوضي، نريويب،    14القرار    وإذ تشري  املندوبي  اعتمده مؤمتر  اعتمده اجمللس  الذي    5992، والقرار  1982الذي 
 619والقرار  1966 يف

 ، 1967الذي اعتمده اجمللس يف عام  2

 أهداف االحتاد وواجبات األمي العام اليت نصت عليها اتفاقية االتصاالت الدولية،  وإذ ال تغيب عن ابله 

 يكلف األمي العام مبا يلي:

 : أن يتعاون متاماً مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئي وخاصة 1

فوضية إنشاء دارات اتصاالت بتقدمي املشورة، وإن أمكن برتتيب قيام األعضاء بتقدمي املعدات، عندما يحطلب من ممثلي امل -
 حلاالت الطوارئ؛

املنظمات حلضور دورات   - أو غريه من  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برانمج  احلائزين على منح من  الالجئي  بتيسري مشاركة 
 لى االتصاالت اليت يرعاها االحتاد؛ مراكز التدريب ع يف

 نطوي على إنشاء أو تطوير شبكات اتصاالت؛مبشاركة االحتاد يف مشاريع يف ميدان التنمية الريفية ت -

أن يبحث مع األمي العام لألمم املتحدة اخلطوات األخرى اليت ميكن اختاذها من جانب مقر االحتاد يف إطار اتفاقية   2
 ( امللحق نصوصها هبذا القرار، 23-)د 2465و 2426و 2396و  2395نفيذ قرارات اجلمعية العامة االتصاالت الدولية لت

 و أعضاء االحتاد إىليدع

 االستجابة إىل أبعد مدى ممكن للنداءات الواردة يف قرارات اجلمعية العامة املذكورة أعاله؛  1
  

__________________ 
 . CA30/765 (1975)انظر القرار  1
 قرار مهجور.  2
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 من هذا القرار؛ 1يف الفقرة  مساعدة األمي العام عند طلبه بتقدمي املعدات املشار إليها 2
عام لألمم املتحدة وإىل الرؤساء التنفيذيي للوكاالت أبن ُييل نص هذا القرار إىل األمي ال  يكلف األمي العام كذلك 

 املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وإىل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئي وإىل مجيع أعضاء االحتاد. 

 4: اللحقات

ح1قحـاللح

 3(23-)د 2395القرار 

حمسألةحاألقاليمحالواقعةحتتحاإلدارةحالربتغاليةح
ح

ح2قحـاللح

 ( 23-)د 2396القرار 

حسياسةحالفصلحالعنصري
حاليتحتتبعهاححكومةحمجهوريةحإفريقياحاجلنوبيةح

 إن اجلمعية العامة
  (1963)  182، وقراره  1963أغسطس    7املتخذ يف    (1963)  181إىل قراراهتا املتعلقة هبذه املسألة، وقرار جملس األمن    إذ تشري  
 ، 1964يونيو    18املتخذ يف    (1964)  191، وقراره  1964يونيو    9املتخذ يف    (1964)  190، وقراره  1963ديسمرب    4املتخذ يف  

نوبية، وتقرير  اليت تتبعها حكومة مجهورية إفريقيا اجل  الفصل العنصرييف تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بسياسة    وقد نظرت 
 املرفق به،  الفصل العنصرياللجنة الفرعية لإلعالم عن 

القرارات والتوصيات الواردة يف إعالن طهران الذي اعتمده املؤمتر الدويل حلقوق اإلنسان املعقود  أتخذ بعي االعتباروإذ  
 ،1968مايو 13أبريل إىل  22يف طهران من 

عها  الالإنسانية العدوانية اليت تتب الفصل العنصريجلنوبية تواصل تشديد سياسة أن حكومة إفريقيا ا وإذ تالحظ مع القلق 
ومدها إىل خارج حدود إفريقيا اجلنوبية، وأن تلك السياسة قد أدت إىل نزاع عنيف وإىل قيام حالة يف اجلنوب اإلفريقي كله تشكل 

 هتديداً خطرياً للسلم واألمن الدوليي، 
ي املضطهدين  فريقيا اجلنوبية وأعماهلا تشكل عقبة جدية تعرتض قيام سكان اجلنوب اإلفريقأن سياسة حكومة إ   وإذ تدرك 

  مبمارسة حق تقرير املصري،
__________________ 

 . CA30/765 (1975)انظر القرار  3
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منها   الدولية ضد    واقتناعاً  احلملة  العنصريبضرورة مضاعفة  على أتمي  الفصل  للمساعدة  االستعجال،  ، على سبيل 
 القضاء على هذه السياسة الالإنسانية، 

ن القيام بعمل فعال حلل املشكلة القائمة يف إفريقيا اجلنوبية ضروري إلزالة التهديد اخلطري للسلم يف اجلنوب أ  وإذ ترى 
 اإلفريقي كله، 

 ، 1964مند  الفصل العنصريأن جملس األمن مل ينظر يف مشكلة  وإذ تالحظ 
 ، صفها جرمية ضد اإلنسانيةبو اليت متارسها حكومة إفريقيا اجلنوبية،  الفصل العنصريشجبها لسياسة  تكرر 1
روديسيا  إفريقيا اجلنوبية الحتالهلا الالقانوين لناميبيا ولتدخلها العسكري ومساعدهتا لنظام األقلية العنصري احلاكم يف  تدين 2

 ،اجلنوبية خالفاً لقرارات األمم املتحدة
إفريقيا اجلنوبية قاطبة من ممارسة  ن  لتمكي سكا  الفصل العنصريضرورة القضاء العاجل على سياسة    تؤكد من جديد 3

 ،حقهم يف تقرير املصري وبلوغ نظام حكم األغلبية القائم على االقرتاع العام
اجمللس إىل    جملس األمن إىل احلالة اخلطرية القائمة يف إفريقيا اجلنوبية ويف اجلنوب اإلفريقي أبكمله، وتدعو   تلفت نظر 4

بغية القيام، مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،    الفصل العنصريسألة  م  استئناف النظر على سبيل االستعجال يف 
 ، ابختاذ التدابري الفعالة الالزمة لتأمي التطبيق التام للجزاءات اإللزامية الشاملة ضد إفريقيا اجلنوبية

ت تلك املصاحل األجنبية املالية طاتصرفات تلك الدول، وال سيما املتاجرين الرئيسيي مع إفريقيا اجلنوبية ونشا  تشجب 5
وغريها، اليت تشجع مجيعها حكومة مجهورية إفريقيا اجلنوبية على التمادي يف سياستها العنصرية وذلك بتعاوهنا السياسي واالقتصادي  

 ،والعسكري مع تلك احلكومة خالفاً لقرارات اجلمعية العامة وجملس األمن املختصة
ة الكفاح الذي خيوضه شعب إفريقيا اجلنوبية يف سبيل أتمي مجيع حقوق اإلنسان، وال عياعرتافها بشر   تؤكد من جديد 6

 ، سيما احلقوق السياسية، واحلرايت األساسية جلميع سكان إفريقيا اجلنوبية بصرف النظر عن العرق أو اللون أو العقيدة
والسياسية واملادية إىل حركة حترير إفريقيا اجلنوبية مجيع الدول واملنظمات إىل تقدمي قدر أكرب من املساعدات املعنوية    تدعو 7

 ، يف كفاحها املشروع
مبوجب القواني التحكمية وملعاملة    الفصل العنصري  لالضطهاد الغاشم الذي يتعرض له معارضو  تعرب عن قلقها الشديد 8

 : م مبا يليتقو ر الذين وقعوا يف األسر أثناء كفاحهم املشروع من أجل التحرر، و املناضلي األحرا
 تدين حكومة إفريقيا اجلنوبية ملعاملتها املسجوني السياسيي معاملة قاسية ال إنسانية مهينة؛  أ ( 

مرة أخرى إىل اإلفراج عن مجيع املسجوني أو املفروضة عليهم أية قيود ملعارضتهم للفصل العنصري، وتناشد مجيع   تدعو ب(
إفريقيا اجلنوبية على اإلفراج عن مجيع هؤالء األشخاص احلكومات واملنظمات واألفراد مضاعفة اجلهو  د حلل حكومة 

 عاملتهم؛ وعن إساءة م الفصل العنصريوالتوقف عن اضطهاد معارضي 
تعلن أن أولئك املناضلي األحرار جيب معاملتهم معاملة أسرى احلرب مبوجب القانون الدويل، وال سيما اتفاقية جنيف   ج(

 ؛1949أغسطس/آب  12رب واملوقعة يف املتعلقة مبعاملة أسرى احل
 تلتمس من األمي العام أن يعد وأن ينشر على أو سع نطاق ممكن ما يلي :  د (

أو الرتحيل بسبب سجل   ’1‘ النفي  أو  أو إخضاعهم لإلقامة اجلربية  إعدامهم أو سجنهم  الذين صار  أبمساء األشخاص 
 ؛للفصل العنصريمعارضتهم 

ا ’2‘ إفريقيا اجلنوبية وموظفوها ضد معارضي سجل جبميع املعلومات  اليت ارتكبتها حكومة  الوحشية  ملتوفرة عن األعمال 
  سجون؛امللقى هبم يف ال الفصل العنصري
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إىل ضحااي    متتدح 9 املساعدة  بتقدمي  القائمة  األخرى  العنصري واملنظمات  للفصل  املناهضة  احلركات  الفصل نشاطات 
 ،مجيع الدول واملنظمات واألفراد إىل التربع بسخاء دعماً جلهودها ووابلدعوة إىل قضيتهم، وتدع العنصري

، ابلتدابري التشريعية أو غريها، مجيع النشاطات واملنظمات اليت  حكومات مجيع الدول على أن تثبط، يف أقاليمها  حتث 10
 ، يوالتمييز العنصر  الفصل العنصريوكذلك كل دعاية مؤيدة لسياسة  الفصل العنصريتؤيد سياسة 

 ،من مجيع الدول تثبيط تدفق املهاجرين إىل إفريقيا اجلنوبية، وال سيما املهرة والتقنيون تلتمس 11

الدول واملنظمات وقف التبادالت الثقافية والتعليمية والرايضية وغريها مع النظام العنصري احلاكم ومن  من مجيع  تلتمس 12
 ، الفصل العنصرية واليت متارس املنظمات أو املؤسسات القائمة يف إفريقيا اجلنوبي

مجيع الدول واملنظمات إىل االحتفال على أو سع نطاق ممكن ابليوم الدويل للقضاء على التمييز العنصري يف عام  تدعو 13
 ،تعبرياً عن تضامنها مع شعب إفريقيا اجلنوبية املضطهد 1969

إفريقيا اجلنوبياليت    الفصل العنصرياللجنة اخلاصة املعنية بسياسة    تطلب إىل 14 ة، أن تقوم على تتبعها حكومة مجهورية 
، وعن آاثر التدابري  الفصل العنصريسبيل األولوية، إبجراء الدراسة واإلعالم الالزمي عن تنفيذ قرارات األمم املتحدة بشأن مسألة 

 ، املتخذة عن وسائل أتمي اختاذ تدابري دولية أفعل

لذلك، القيام  ، وختوهلا، حتقيقاً  العنصريالفصل  ودها لتعزيز احلملة الدولية ضد  اللجنة اخلاصة مضاعفة جه  تطلب إىل 15
 يلي: مبا
اإلقليمية، والدول،  أ (  املتخصصة واملنظمات  الوكاالت  للتشاور مع  فرعية يف مهمة  إيفاد جلنة  أو  املقر  االجتماع خارج 

 واملنظمات غري احلكومية؛
األمي العام ويف حدود اعتمادات امليزانية اليت  واختاذ الرتتيب الالزم، ابلتشاور مع    إجراء املشاورات الالزمة مع اخلرباء ب(

 ،الفصل العنصريترصد هلذا الغرض، إلجراء دراسات خاصة بشأن خمتلف نواحي 

من مجيع الدول والوكاالت املتخصصة واملنظمات األخرى مضاعفة اجلهود املبذولة لنشر املعلومات عن شرور    تلتمس 16
اللجنة اخل  لفصل العنصريا القيام عاجاًل  يف ضوء تقرير  للدول اليت مل تفعل ذلك بعد، إىل  اصة، وتكرر يف هذا الصدد دعوهتا 

 ، 1967( املتخذ يف ديسمرب 22-)د 2307من قرار اجلمعية العامة  9بتشجيع إنشاء اللجان القومية، كمقتضى نص الفقرة  

أوسع    على الفصل العنصريوء اقرتاحات اللجنة اخلاصة بشأن نشر املعلومات عن  من األمي العام القيام، يف ض  تلتمس 17
 : نطاق ممكن، مبا يلي

أكتوبر   26( املتخذ يف  21-ألف )د   2144، واملنشأة عمالً بقرار اجلمعية العامة  ابلفصل العنصريمتكي الوحدة املعنية   أ ( 
 من تقرير اللجنة اخلاصة؛  146ت املبينة يف النبذة مها املزدادة يف ضوء االقرتاعا، من االضطالع مبها1966

اختاذ اخلطوات املناسبة األخرى ملساعدة مجيع الدول والوكاالت املتخصصة واملنظمات األخرى على مضاعفة اجلهود  ب(
 ،املبذولة لنشر املعلومات

ك الوسائل املالية املناسبة، ألداء مهمتها  يع الوسائل الالزمة، مبا يف ذلمن األمي العام مواصلة تزويد اللجنة جبم  تلتمس 18
 ، على الوجه الفعال

الدول، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات اإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية، إىل التعاون مع األمي العام واللجان    تدعو 19
  رار.اخلاصة يف إجناز املهام املوكولة إليهما مبوجب هذا الق
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ح3قحـاللح

 4(23-د) 2426القرار 

حالدوليةحالتصلةحابألممحالتحدةححتنفيذحالوكاالتحالتخصصةحوالؤسساتح
حإلعالنحمنححاالستقاللحللبلدانحوالشعوبحالستعمرةح

 إن اجلمعية العامة،

املتصلة ابألمم املتحدة إلعالن : "تنفيذ الوكاالت املتخصصة واملؤسسات الدولية  يف البند ذي العنوان التايل  وقد نظرت 
 ستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة"، منح اال

( املتخذ 15- )د  1514إىل إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة الوارد يف قرار اجلمعية العامة    وإذ تشري 
 ، 1960ديسمرب  14 يف

 هتا اجلمعية العامة، وغريه من القرارات املختصة اليت اختذ  1967ديسمرب    14( املتخذ يف  22-)د  2311إىل قرارها    وإذ تشري 

التقارير املختصة املقدمة من األمي العام واجمللس االقتصادي واالجتماعي واللجنة اخلاصة املعنية    وإذ أتخذ بعي االعتبار 
صة واملؤسسات الدولية املتصلة ابألمم حبالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة عن تنفيذ الوكاالت املتخص

 ملتحدة لإلعالن،ا

أن حركات التحرر القومي يف عدة أقاليم مستعمرة، وخاصة يف إفريقيا، حتتاج، يف كفاحها من أجل احلرية    وإذ تذكر 
 واالستقالل إىل املساعدة العاجلة من الوكاالت املتخصصة، وال سيما يف ميدان التعليم والصحة والتغذية، 

تخصصة واملؤسسات الدولية املتصلة ابألمم املتحدة، وخاصة املصرف  أن بعض الوكاالت امل  وإذ تالحظ مع األسف 
 ( والقرارات املختصة األخرى، 22-)د 2311الدويل لإلنشاء والتعمري وصندوق النقد الدويل، مل تقم حىت اآلن بتنفيذ القرار 

 يق سياسات الوكاالت املتخصصة ونشاطاهتا، أن لألمم املتحدة، مبوجب ميثاق األمم املتحدة، إبداء التوصيات الالزمة لتنس   وإذ ترى  

لتمد إىل    نداءها  تكرر 1 للطاقة الذرية واملؤسسات الدولية املتصلة ابألمم املتحدة  للوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية 
 ،ملختصة( وغريه من القرارات ا15-)د 1514يف حتقيق أحكام وأهداف قرار اجلمعية العامة األمم املتحدة يد التعاون التام 

  
__________________ 
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ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئي ولتلك الوكاالت املتخصصة واملؤسسات الدولية اليت تعاونت   تعرب عن تقديرها 2
 ، العامةمع األمم املتحدة يف تنفيذ القرارات املختصة اليت اختذهتا اجلمعية 

الشعوب  توصي 3 مبساعدة  املعنية  الدولية  واملؤسسات  املتخصصة  احلكم   الوكاالت  من  حتررها  سبيل  يف  املكافحة 
االستعماري، وأبن تعمد خاصة، يف نطاق نشاطاهتا املختلفة، وابلتعاون مع منظمة الوحدة اإلفريقية، وبواسطتها، مع حركات  

الواقعة حتت   سة الالزمة ملساعدة الشعوب املضطهدة يف روديسيا اجلنوبية وانميبيا واألقاليمالتحرر القومي، إىل وضع الربامج امللمو 
 ، السيطرة الربتغالية

مجيع الوكاالت املتخصصة واملؤسسات الدولية، وال سيما املصرف الدويل لإلنشاء والتعمري وصندوق    تناشد مرة أخرى  4
يا اجلنوبية  ف املساعدات املالية واالقتصادية والتقنية وغريها عن حكوميت الربتغال وإفريقالنقد الدويل، اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لوق

 ، إىل أن تنبذا سياسة التمييز العنصري والسيطرة العنصرية اليت تتبعاهنا

وبية واليت املصرف الدويل لإلنشاء والتعمري بسحب القروض واالئتماانت اليت منحها حلكوميت الربتغال وإفريقيا اجلن  توصي 5
املستعمرات الربتغالية ويف انميبيا، ضد السكان اإلفريقيي تستخدمها هااتن احلكومتان حالياً يف قمع حركات التحرر القومي يف  

 ، مجهورية إفريقيا اجلنوبية يف

 تيسري من مجيع الدول أن تعمد، بواسطة الوكاالت املتخصصة واملؤسسات الدولية اليت تكون أعضاء فيها، إىل  تلتمس 6
 ،ريعاً تنفيذ القرارات املختصة املتخذة من اجلمعية العامة تنفيذاً اتماً وس

من اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن يعمد، ابلتشاور مع اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعالن منح االستقالل   تلتمس 7
زمة لتنسيق سياسات الوكاالت املتخصصة ونشاطاهتا تنفيذاً للقرارات  للبلدان والشعوب املستعمرة، إىل النظر يف التدابري املناسبة الال

 ،تخذة من اجلمعية العامةاملختصة امل

 األمي العام إىل القيام مبا يلي :  تدعو 8

لتنفيذ   أ (  الالزمة  املناسبة  التدابري  املعنية يف وضع  الدولية  املتخصصة واملؤسسات  الوكاالت  يواصل مساعدة  القرارات أن 
 عن ذلك؛  املختصة املتخذة من اجلمعية العامة، وإعالم اجلمعية يف دورهتا الرابعة والعشرين

أن ُيصل من الوكاالت املتخصصة واملؤسسات الدولية املعنية على اقرتاحات ملموسة بشأن خري الطرق والوسائل الكفيلة   ب(
 ، يل تلك االقرتاحات إىل اللجنة اخلاصة للنظر فيهاإبعمال القرارات املختصة إعماالً اتماً سريعاً، وأن ُي

 ذه املسألة وإجراء اإلعالم الالزم للجمعية العامة يف دورهتا الرابعة والعشرين. من اللجنة اخلاصة مواصلة حبث ه تلتمس 9
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ح4قحـاللح

 5(23-د) 2465القرار 

حالستعمرةتنفيذحإعالنحمنححاالستقاللحللبلدانحوالشعوبح
 إن اجلمعية العامة،

 ،1960 ديسمرب 14( املتخذ يف 15-)د 1514إىل إعالن منح االستقالل والشعوب املستعمرة الوارد يف قرارها  إذ تشري 
، 1962ديسمرب    17( املتخذ يف  17-)د  1810، وقرارها  1961نوفمرب    27( املتخذ يف  16-)د  1654إىل قرارها    وإذ تشري 

- )د  2105، وقرارها  1963ديسمرب    16( املتخذ يف  18-)د  1970، وقرارها  1963ديسمرب    11( املتخذ يف  18-)د  1956وقرارها  
 16( املتخذ يف  22-)د  2326، وقرارها  1966ديسمرب    13( املتخذ يف  21-)د   2189، وقرارها  1965ديسمرب    20ذ يف  ( املتخ20

 ، 1967ديسمرب 
ديسمرب    18( املتخذ يف  23- )د  2425، وقرارها  1967ديسمرب    7( املتخذ يف 22-)د   2288إىل قرارها    وإذ تشري كذلك 

ات املصاحل األجنبية االقتصادية وغريها اليت تعرقل تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان  بشأن البند ذي العنوان التايل: "نشاط  1968
حتت السيطرة الربتغالية، ويف سائر األقاليم الواقعة حتت السيطرة  والشعوب املستعمرة يف روديسيا اجلنوبية، وانميبيا، واألقاليم الواقعة

 يف اجلنوب اإلفريقي"،  الفصل العنصرياالستعمارية، واجلهود الرامية إىل االستعمار و
أيضاً   تشري  قرارها    وإذ  يف  22-)د  2311إىل  املتخذ  وقرارها  1967ديسمرب    14(  املتخذ  23-)د  2426،   )

تنفيذ الوكاالت املتخصصة واملؤسسات الدولية املتصلة ابألمم املتحدة إلعالن منح االستقالل للبلدان    بشأن  1968 ديسمرب 18 يف
 تعمرة،والشعوب املس

 ، 1968 مايو 13أبريل إىل    22الوثيقة النهائية للمؤمتر الدويل حلقوق اإلنسان، املعقود يف طهران من    وإذ أتخذ بعي االعتبار 
أن السيطرة االستعمارية ال تزال مفروضة على كثري من األقاليم رغم مرور سنوات مثاٍن على   الشديدوإذ تالحظ مع القلق   

 إقرار اإلعالن، 
لتخلف تلك الدول االستعمارية، وال سيما الربتغال وإفريقيا اجلنوبية، اليت مل تلتزم اإلعالن والقرارات املختصة    أتسفوإذ   

تلك املتصلة ابألقاليم الواقعة حتت السيطرة الربتغالية، وروديسيا اجلنوبية، وانميبيا، وإذ يساورها    يف مسألة إهناء االستعمال، وال سيما
 ف تلك الدول األعضاء اليت مل متد يد التعاون التام يف تنفيذ القرارات السالفة الذكر، شديد القلق ملوق

، وأن احملاوالت اليت تبذهلا بعض  الفصل العنصريأن احملافظة على االستعمار ومظاهره، مبا فيها العنصرية و  وإذ تذكر 
عية ضد الشعوب املستعمرة، إمنا هي منافية مليثاق األمم املتحدة  الدول االستعمارية إلمخاد حركات التحرر القومي ابختاذ التدابري القم

 وإلعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة،  ولإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
ملوقف بعض الدول اليت تقوم، إغفاالً منها للقرارات املختصة املتخذة من جملس األمن واجلمعية العامة واللجنة   وإذ أتسف 

حكوميت الربتغال وإفريقيا اجلنوبية  اصة املعنية حبالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة، مبواصلة التعاون مع  اخل
 ومع نظام األقلية العنصري غري الشرعي احلاكم يف روديسيا اجلنوبية، واليت تواصل قمع السكان اإلفريقيي، 

  
__________________ 
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التفاهم يف اجلنوب اإلفريقي بي حكوميت الربتغال وإفريقيا اجلنوبية ونظام األقلية العنصري    لنمو  وإذ يساورها القلق الشديد 
 مصدر نشاطات تعرض السلم واألمن الدوليي للخطر،  الشرعي احلاكم يف روديسيا اجلنوبية، وهو غري

منازعات وخالفات دولية تعرقل جدايً   مصدر أبن أي أتخري آخر يف تنفيذ اإلعالن تنفيذاً سريعاً فعاالً هو   واقتناعاً منها 
 التعاون الدويل، وتعرض السلم واألمن العامليي للخطر، 

ضرورة اإلذاعة املستمرة الواسعة النطاق ألعمال األمم املتحدة يف ميدان إهناء االستعمار، وألنباء    تؤكد مرة أخرى  وإذ 
 ي ختوضه الشعوب املستعمرة يف سبيل حتررها،احلالة القائمة يف األقاليم املستعمرة والكفاح املتواصل الذ

 عتماد اإلعالن، ستوافق الذكرى العاشرة ال 1970إىل أن سنة  وإذ تشري 

 ، ( ومجيع قراراهتا األخرى املتخذة يف مسألة االستعمار15-)د 1514قرارها  تؤكد من جديد 1

ية حبالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب ابألعمال اليت أجنزهتا اللجنة اخلاصة املعن  حتيط علماً مع االرتياح 2
 ، بذلتها لتأمي تنفيذ اإلعالن تنفيذاً اتماً فعاالً املستعمرة، وتعرب عن تقديرها للجهود اليت 

أعماهلا خالل    تقر 3 اخلاصة عن  اللجنة  لسنة 1968تقرير  اخلاصة  اللجنة  الذي رمسته  األعمال  برانمج  يتضمن  الذي   ،
ات األمم املتحدة الدول القائمة ابإلدارة على تنفيذ التوصيات الواردة يف ذلك التقرير من أجل تنفيذ اإلعالن وقرار ، وحتث  1969

 ،املختصة تنفيذاً سريعاً 

والتمييز   الفصل العنصريإعالهنا أن استمرار احلكم االستعماري ميثل هتديداً للسلم واألمن الدوليي، وأن ممارسة    تكرر 4
 ،فة أشكاله تشكل جرمية ضد اإلنسانيةالعنصري بكا

اعرتافها مبشروعية كفاح الشعوب املستعمرة من أجل ممارسة حقها يف تقرير املصري واالستقالل، وتالحظ   تؤكد من جديد 5
وحتث مجيع  مع االرتياح التقدم الذي أحرزته يف األقاليم املستعمرة حركات التحرر القومي، بفضل كفاحها وبراجمها القومية البناءة،  

 ، وية هلاالدول على توفري املساعدة املادية واملعن

مجيع الدول على االلتزام الدقيق ألحكام قرارات اجلمعية العامة وجملس األمن املختلفة املتعلقة ابألقاليم املستعمرة،    حتث 6
يف كفا األقاليم  تلك  لشعوب  الالزم  واملادي  والسياسي  املعنوي  التأييد  تقدمي  على  حريتها  وخاصة  نيل  سبيل  يف  املشروع  حها 

 ،واستقالهلا

إىل    ستلتم 7 مساعدة  أية  تقدمي  عن  اإلمساك  الدولية  واملؤسسات  املتخصصة  الوكاالت  من  الدول وكذلك  من مجيع 
ال تنبذ سياسة  أن  إىل  اجلنوبية  احلاكم يف روديسيا  الشرعي  العنصري غري  األقلية  اجلنوبية ونظام  الربتغال وإفريقيا  سيطرة  حكوميت 

 ،االستعمارية والتمييز العنصري اليت تتبعها

أن ممارسة استخدام املرتزقة ضد احلركات املكافحة يف سبيل التحرر القومي واالستقالل معاقب عليها ابعتبارها    تعلن 8
الزمة اليت تعلن أن  حكومات مجيع البلدان إىل سن التشريعات ال  عمالً جرمياً، وأن املرتزقة أنفسهم خارجون على القانون، وتدعو

 ، جرمية معاقب عليها واليت حتظر على رعاايها العمل يف صفوف املرتزقة هم يف أقاليمها إمنا هوتدبري املرتزقة ومتويلهم وتدريب

من الدول االستعمارية إزالة قواعدها ومنشآهتا العسكرية املوجودة يف األقاليم املستعمرة، واالمتناع عن إقامة أية   تلتمس 9
ما زالت قائمة لعرقلة حترر شعوب األقاليم املستعمرة يف ممارسة حقوقها    عد ومنشآت جديدة وعن استعمال القواعد واملنشآت اليتقوا

 ، املشروعة يف احلرية واالستقالل
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فرض مرة أخرى السياسة اليت تتبعها بعض الدول االستعمارية يف األقاليم الواقعة حتت سيطرهتا واليت تتمثل يف    تشجب 10
ز املصاحل االقتصادية األجنبية، وتضليل الرأي العام العاملي، وتشجيع التدفق املنتظم  نظم احلكم والدساتري غري التمثيلية، وتوطيد مرك

للمهاجرين الوافدين األجانب مع تشريد السكان األهليي وترحيلهم ونقلهم إىل مناطق أخرى، وتطلب إىل تلك الدول الكف عن  
 ،هذه املناورات

ها ومواصلة التماس الوسائل املناسبة لتنفيذ اإلعالن تنفيذاً فورايً اتماً  من اللجنة اخلاصة االستمرار يف أداء مهمت   تلتمس 11
 ، يف مجيع األقاليم اليت مل تنل بعد استقالهلا

يف التدابري اليت يكون من اللجنة اخلاصة إبداء االقرتاحات امللموسة الالزمة بغية مساعدة جملس األمن يف النظر    تلتمس 12
ثاق األمم املتحدة بشأن أية تطورات حتصل يف األقاليم املستعمرة ويكون من شأهنا هتديد السلم من املناسب اختاذها مبوجب مي

 ، واألمن الدوليي، وتوصي اجمللس إبيالء االهتمام التام هلذه االقرتاحات

ة املتخذة  ام الدول األعضاء لإلعالن وغريه من القرارات املختصمن اللجنة اخلاصة مواصلة النظر يف مدى التز   تلتمس 13
وإعالم بشأن مسألة إهناء االستعمار، ال سيما القرارات املتعلقة ابألقاليم الواقعة حتت السيطرة الربتغالية، وروديسيا اجلنوبية، وانميبيا،  

 ، اجلمعية العامة عن ذلك يف دورهتا الرابعة والعشرين

الصغرية، وتو اللجنة    تدعو 14 لألقاليم  اهتمام خاص  إيالء  الطرق، وابخلطوات  اخلاصة على  العامة أبنسب  اجلمعية  صية 
 ، الواجبة االختاذ، لتمكي سكان هذه األقاليم من ممارسة حقهم يف تقرير املصري واالستقالل ممارسة اتمة

ألفرقة الزائرة بزايرة األقاليم املستعمرة، وفقاً للقرارات  الدول القائمة ابإلدارة على التعاون مع اللجنة اخلاصة ابلسماح ل  حتث 15
 ، اليت اختذهتا من قبل اجلمعية العامة واللجنة اخلاصة

والشعوب املستعمرة"، تؤلف  إنشاء جلنة تسمى "اللجنة التحضريية للذكرى العاشرة إلعالن منح االستقالل للبلدان    تقرر 16
ين يعينهم رئيس اجلمعية العامة ابلتشاور مع رئيس اللجنة اخلاصة، وتلتمس من تلك  من أعضاء اللجنة اخلاصة وستة أعضاء آخر 

بلوغ   لتعجيل  إجياد طرق ووسائل جديدة  بغية  العاشرة العتماد اإلعالن  الذكرى  مبناسبة  برانمج نشاطات خاص  إعداد  اللجنة 
 ، هتا الرابعة والعشريناملقررة يف اإلعالن وإجراء اإلعالم الالزم للجمعية العامة يف دور األهداف 

من األمي العام أن يعمد، مع مراعاة اقرتاحات اللجنة اخلاصة، إىل اختاذ التدابري امللموسة الالزمة، ابستعمال    تلتمس 17
ميدان إهناء  لفزة، لتأمي اإلذاعة الواسعة املستمرة ألعمال األمم املتحدة يف  مجيع الوسائط املتوفرة له، مبا فيها املنشورات واإلذاعة والت

 ، االستعمار وألنباء احلالة القائمة يف األقاليم املستعمرة والكفاح املتواصل الذي ختوضه الشعوب املستعمرة يف سبيل حتررها

جيع النشر الواسع النطاق للمعلومات عن أعمال من الدول القائمة ابإلدارة أن تتعاون مع األمي العام يف تش  تلتمس 18
 ،فيذ اإلعالناألمم املتحدة يف تن

 من األمي العام توفري مجيع التسهيالت الالزمة لتنفيذ هذا القرار.  تلتمس 19

 CA36/5703 (1981)و   CA31/4965 (1976)و   CA27/4402 (1972)و   CA24/3977 (1969)الواثئق   : املراجع 
 . CA39/6197 (1984)و 
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 (C-1972) 708 القرار

حقراراتحاجلمعيةحالعامةحلألممحالتحدةح

 جمللس، إن ا

 إذ يشري إىل 

( الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم  15-)د  1514إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة الوارد يف القرار   أ ( 
 وغريه من قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة؛ 1960ديسمرب  14املتحدة يف 

 رين،الذي اعتمده اجمللس يف دورته الرابعة والعش  659القرار  ب(

العامة امللحقة ابلوثيقة    وقد الحظ  إىل اجمللس وفقاً   املقدمة  CA271/4303قرارات الدورة السادسة والعشرين للجمعية 
 للمادة الرابعة من االتفاق بي األمم املتحدة واالحتاد،

ا، إىل اختاذ الرتتيبات لتدريب اإلدارات، وخاصة إدارات البلدان اليت يوجد فيها الجئون من األقاليم التابعة يف إفريقييدعو   
 ت يف معاهدها املهنية، عدد من الالجئي املعتمدين الذين يرغبون يف التدريب يف جمال االتصاال

 من األمي العام يطلب 

أن يواصل االتصال مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئي وغريها من أجهزة منظومة األمم املتحدة ومع منظمة   1
 يقية لتحقيق التعاون يف هذا امليدان؛ الوحدة اإلفر 

 ،659أن يواصل تعاونه مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئي يف تطبيق القرار  2

 يكلف األمي العام 

أبن يلفت انتباه أعضاء االحتاد إىل هذا القرار وإبالغ نصه إىل األمي العام لألمم املتحدة وإىل املفوض السامي لألمم  1
 صصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وإىل األمي العام ملنظمة الوحدة اإلفريقية؛ؤون الالجئي وإىل رؤساء الوكاالت املتخاملتحدة لش

 أن يبل ِّغ اجمللس يف دورته الثامنة والعشرين وما يليها من دورات أبية إجراءات تتخذ عمالً هبذا القرار. 2

 . CA27/4402 (1972)  الوثيقة  : املراجع 

 

  
__________________ 

 2874( و26  –)د    2872( و26  –)د    2871( و26  –)د    2839( و26  –)د    2796( و26  –)د    2795( و26  –)د    A 2775-Hالقرارات   1
 (. 26 –)د  2879( و26 –)د  2878( و26 –)د 
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 ( C-1984 األخريالتعديل ، C-1977) 800 لقرارا

حاالتصاالتحعاملحهامحيفحالتنميةحاالقتصاديةح
حهذاحاجملالحواالجتماعية:حدورحاالتادحيف

 إن اجمللس، 

مذكرة األمي العام املعنونة "االتصاالت عامل هام يف التنمية االقتصادية واالجتماعية: دور االحتاد يف هذا   وقد درس 
 (، CA32/5073وثيقة امليدان" )ال

 وإذ يالحظ 

التنمية االقتصادية واالجتماعية يف مجيع   أ (  بنية حتتية كافية لالتصاالت يتسم أبمهية حيوية يف خمتلف جماالت  أن وجود 
ن البلدان بغض النظر عن مستوى تنميتها، ونتيجة لذلك هتتم كثري من املنظمات الدولية ابإلضافة إىل االحتاد، جبانب أو أكثر م

 تنمية االتصاالت؛ 

أن املنظمات الدولية ال تدرك مجيعها إدراكاً كافياً دور االحتاد يف تنظيم وتقييس االتصاالت أو أنشطته يف إعداد التقارير  ب(
 توصيات املتصلة بتخطيط وتشغيل بنية وخدمات االتصاالت؛وال

العامة لأل ج( لليونسكو من اجلمعية  العام  أبن يقدم    A/RES/31/139مم املتحدة مبوجب قرارها  الطلب املوجه إىل املدير 
ية لكي تنظر فيه اجلمعية العامة  ابلتعاون مع الوكاالت املتخصصة املعنية تقريراً عن التقدم احملرز يف تطوير أنظمة االتصاالت اجلماهري 

 ، (1978)يف دورهتا الثالثة والثالثي 

 وإذ يضع يف اعتباره

ابالحتاد الدويل لالتصاالت بوصفه الوكالة املتخصصة املسؤولة عن اختاذ من اإلجراءات ما هو  أن األمم املتحدة تعرتف   أ ( 
 ذلك الصك؛ مالئم مبوجب صكه األساسي من أجل إجناز األهداف احملددة يف

 تعلن أن أغراض االحتاد هي:  1982من اتفاقية االتصاالت الدولية، نريويب،  4أن املادة  ب(
ون الدويل بي مجيع أعضاء االحتاد لتحسي االتصاالت جبميع أنواعها وترشيد استعماهلا وكذلك تعزيز  إقامة وتوسيع التعا -

 يدان االتصاالت؛وتقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان النامية يف م

االتصاالت وزايدة - بغية حتسي كفاءة خدمات  الكفاءة  قدر من  التقنية وتشغيلها أبكرب  املرافق  تنمية  فائدهتا    تشجيع 
 وتعميم استخدامها إىل أقصى حد ممكن بي اجلمهور؛ 

 تنسيق أعمال الدول لبلوغ هذه الغاايت؛  -

من اتفاقية االتصاالت الدولية متتد من وضع   5ملنصوص عليها يف املادة أن أعمال االحتاد اليت جترى من خالل أجهزته ا ج(
دراسات التقنية اليت تؤدي إىل اتفاقات دولية حكومية بشأن ختطيط وتشغيل القواعد التنظيمية والتوحيد القياسي إىل استكمال ال

 عريفات املطبقة على االتصاالت اجلماهريية؛وصيانة خدمات االتصاالت جبميع أنواعها، مبا فيها أنظمة إرسال االتصاالت والت
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 ة تنفيذية ملشاريع االتصاالت،أن االحتاد يشارك مشاركة كاملة يف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي كوكال د (
يدرك  مع    وإذ  االتصال  يقيم  وأن  بد  ال  االتصاالت،  تنمية  والدولية يف  الوطنية  اجلهود  لتنسيق  االحتاد، يف سعيه  أن 

املنظمات الدولية األخرى اليت تعاجل االتصاالت لكي يظل على علم أبنشطتها ولكي يبلغ هذه املنظمات مبا هو قائم من القواعد  
 املاضية واحلاضرة اليت تؤثر على أعمال هذه املنظمات،  ظيمية واملعايري القياسية وكذلك أبنشطتهالتن

  مجيع أعضاء االحتاديدعو 
البلدان اليت حتضر اجتماعات األمم   1 إىل تقدمي معلومات عن دور ومسؤوليات االحتاد يف جمال االتصاالت إىل وفود 

 ق ابالتصاالت؛ املنظمات الدولية حيث تناَقش بنود تتعل املتحدة والوكاالت املتخصصة وغريها من 
 إىل تعريف وفود البلدان هبذا القرار،  2

 يكلف األمي العام مبا يلي 
إبالغ هذا القرار إىل األمي العام لألمم املتحدة ورؤساء الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة ومجيع املنظمات الدولية   1

 صاالت؛ األخرى اليت هتتم بتنمية االت
العام  2 املدير  التام مع  قرارها    التعاون  العامة مبوجب  اجلمعية  الذي طلبته  التقرير  إعداد   A/RES/31/139لليونسكو يف 

 وإبالغ اجمللس يف دورته الثالثة والثالثي ابلتقدم احملرز؛ 
الدولية األخرى يف املسائل املتعلقة  العمل على تنفيذ أهداف االحتاد مبواصلة املشاركة يف أعمال األمم املتحدة واملنظمات   3

 تصاالت؛ وأن يقوم يف هذه احملافل ابلتأكيد على دور وأنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت. ابال
 . CA39/6197 (1984)و   CA32 (1977))املراجعة(/   5148الوثيقتان   : املراجع 

 

 (C-1992) 1027 القرار

حاألموالحالخصصةحجلائزةحالعيدحالئويحلالتاد
 اجمللس، إن 

 )املعدل(، املعنون "جائزة العيد املئوي لالحتاد الدويل لالتصاالت"،  816بقراره  إذ يذك ر 
 واملعنون "األموال املخصصة جلائزة العيد املئوي"، CA47/7238تقرير األمي العام الوارد يف الوثيقة  وقد نظر يف 
لتشييد النصب التذكاري  حة، اليت وردت أصالً كمسامهاتأن أعضاء اجمللس ُيبذون استعمال األموال املتا  وإذ يالحظ 

 للعيد املئوي لالحتاد الدويل لالتصاالت، يف حتسي املكتبة املركزية لالحتاد الدويل لالتصاالت وحتديثها،
ملقر وتبادهلا،  أن حوسبة املكتبة، يف إطار جهود االحتاد لزايدة كفاءة التفاعل مع املعلومات املتاحة يف ا  وإذ يضع يف اعتباره 

 د إىل حتسن كمي وكيفي يف اخلدمات املقدمة إىل أعضاء االحتاد وخاصة أقل البلدان منواً،ستفضي ابلتأكي
استعمال األموال املخصصة جلائزة العيد املئوي يف حتديث املكتبة املركزية لالحتاد الدويل لالتصاالت، رهناً مبوافقة   يقرر 

 ماحني هذه األموال، 
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 مي العام يكلف األ
 موافقة اإلدارات اليت سامهت يف هذه األموال؛ ابلتماس  1

 . CA47/7238بتنفيذ املشروع وفقاً للمقرتح الوارد يف الوثيقة  2

 )املعدل( وُيل حمله. 816يلغي هذا القرار القرار 
 . CA47/7321 (1992)و   7320و   7238)املعدل( والواثئق    816القرار   : املراجع 

 

 (C12) 1353 القرار

حمتحدةحمرحاألممحالحفيذحنتائجحمؤتحدورحاالتادحيفحتن
ح2012ح(حلعام20للتنميةحالستدامةح)ريو+

 إن اجمللس، 
 إذ يذك ر 

 ( بشأن مسامهة االتصاالت يف محاية البيئة؛1994 )كيوتو، 35 ابلقرار أ ( 

غواداالخارا،  135 ابلقرار ب( لالتصاالت  2010 )املراجع يف  الدويل  االحتاد  دور  بشأن  تنمية  (  االتصاالت/تكنولوجيا يف 
واألقاليمية  واإلقليمية  الوطنية  املشاريع  وتنفيذ  النامية،  للبلدان  واملشورة  التقنية  املساعدة  تقدمي  أجل  من  واالتصاالت  املعلومات 

 الصلة؛  ذات

الفجوة    من أجل سد  ( بشأن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  2010 )املراجع يف غواداالخارا،  139 ابلقرار ج(
 الرقمية وبناء جمتمع معلومات شامل للجميع؛ 

فيما2010 )غواداالخارا،  182 ابلقرار د ( واالتصاالت  املعلومات  االتصاالت/تكنولوجيا  دور  بشأن  املناخ   (  بتغري  يتعلق 
 البيئة؛ ومحاية

 األصليي،  نأجل السكا( بشأن تيسري مبادرات الشمول الرقمي من 2010 )غواداالخارا، 184 ابلقرار ه (
 وإذ يذك ر كذلك 

 بنتائج مؤمترات وقمم األمم املتحدة بشأن املسائل املتعلقة ابلتنمية املستدامة والقضاء على الفقر، ومنها من بي مجلة أمور:  أ ( 
 ؛ 1972 ستوكهومل الذي أقره مؤمتر األمم املتحدة للبيئة البشرية يف ستوكهومل )السويد( يفإعالن  •
جانريو   دي ريو  الذي أقره مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية يف  21 بشأن البيئة والتنمية وجدول أعمال القرنن ريو  إعال •

 ؛ 1992 )الربازيل( يف
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خطة جوهانسربغ لتنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة وإعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة الصادر  •
 ؛2002 العاملي للتنمية املستدامة، اللذان اعتمدا يف جوهانسربغ )جنوب إفريقيا( يفالقمة  عن مؤمتر

 ،2011 برانمج عمل مؤمتر األمم املتحدة الرابع حول البلدان األقل منواً، الذي أحقر يف إسطنبول )تركيا( يف •

تونس وبرانمج عمل تونس بشأن جمتمع    ، والتزام2003 إعالن مبادئ جنيف وخطة عمل جنيف اللذان اعتمدا يف عام  ب(
يف القمة العاملية جملتمع املعلومات، واليت صدقت عليها مجيعاً اجلمعية العامة لألمم    2005 املعلومات اللذان اعتمدا يف تونس يف عام

 املستدامة، املتحدة وحددت عدة مبادئ بشأن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتشجيع التنمية

 يضع يف اعتباره وإذ
، تدعو منظمات األمم املتحدة للمشاركة بشكل كامل وفع ال  A/RES/66/197 أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، من خالل القرار

 للمؤمتر،  العملية التحضريية املستفادة كمسامهة منها يف  هاوتقدمي األفكار واملقرتحات اليت تعكس جتارهبا ودروس 20يف مؤمتر ريو+

 ع يف اعتباره أيضاً ضوإذ ي

 جمموعة ندوات االحتاد اليت ركزت على قضااي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والبيئة وتغري املناخ؛ أ ( 

مؤمتر  "إعالن مونرتايل" املوجه إىل املشاركي يف ، املتمثلة يف2012 مايو  31-29نتائج الندوة السابعة اليت نظمت يف الفرتة   ب(
د األولوايت الرئيسية واالتفاق عليها وتقدمي توجه واضح بشأن كيفية التقدم يف الربانمج العاملي للحفاظ على  بغية حتدي  20ريو+

 البيئة من خالل استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

 يالحظ ابرتياح 
، وأيضاً مشاركته خالل 2012 ( لعام20دامة )ريو+مشاركة االحتاد يف العملية التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املست أ ( 

 نفسه؛ انعقاد املؤمتر

إليه"، واليت تعكس جتدد االلتزام السياسي   20الوثيقة اخلتامية اليت اعتمدها مؤمتر ريو+ ب( بعنوان "املستقبل الذي نصبو 
 هبدف تعزيز التنمية املستدامة والقضاء على الفقر؛

نولوجيا املعلومات واالتصاالت تسهل تدفق املعلومات بي احلكومات واجلمهور،  رتف أبن تكأن هذه الوثيقة اخلتامية تع ج(
سي ما شبكات النطاق العريض وخدماته،   وتربز احلاجة إىل مواصلة العمل لتحسي النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وال

 الصدد؛  وسد الفجوة الرقمية، وتعرتف إبسهام التعاون الدويل يف هذا

أن املؤمتر قد طالب بزايدة تعميم األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة يف منظومة األمم املتحدة كلها، داعياً الوكاالت املتخصصة  (د 
التدابري املناسبة اليت تسمح إبدراج األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية يف النظر يف  التشغيل يف األمم املتحدة إىل  ية األنشطة 

 املستدامة، األمم املتحدة وتقدمي الدعم للبلدان النامية تلبية لطلبها من أجل حتقيق التنمية ملنظومة

 يقـرر
بعنوان "املستقبل الذي نصبو إليه"، والشروع يف عملية هتدف إىل إدراج  20اإلحاطة علماً ابلوثيقة اخلتامية الصادرة عن مؤمتر ريو+ 

استخدام تكنولوجيا املعلومات   قة بشكل أكرب يف أنشطة االحتاد، ما يؤدي إىل إحراز تقدم يفهذه الوثي  املبادئ الرئيسية اليت تتضمنها
 الدعائم االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة،  واالتصاالت لتعزيز تكامل
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 يكلف األمي العام ابلتعاون مع مديري املكاتب
 ملؤمترات القادمة ذات الصلة لالحتاد؛ جتماعات وا يف اال 20بعرض نتائج مؤمتر ريو+ 1
 واالتصاالت على  إبطالع األعضاء وأصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة يف قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 2

 ؛ 20نتائج مؤمتر ريو+
 يف ذلك: مبالالحتاد؛  ويربز ما يرتتب عليها من آاثر ابلنسبة 20إبعداد تقرير يشتمل على حتليل لنتائج مؤمتر ريو+ 3
 القادمة؛  املؤمترات اليت قد تدعو احلاجة إىل إعادة النظر فيها يف  20حتليل شامل لقرارات االحتاد املتعلقة بنتائج مؤمتر ريو+ أ ( 

د برامج االحتا املستدامة يفحتديد األعمال اليت يتعي أن ينفذها االحتاد، ضمن حدود ميزانيته احلالية، لزايدة تعميم التنمية   ب(
 وأنشطته واسرتاتيجياته وعمليات اختاذ القرار فيه، وحتسي البصمة البيئية لالحتاد؛ 

اجلديدة اليت يتعي أن ينفذها االحتاد من أجل دعم البلدان النامية يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل   األنشطةحتديد  ج(
 تصاالت، االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واال

 وتنفيذها؛   WSIS+10 عملية االستعراض  يف   20لضمان إدراج نتائج مؤمتر ريو+   WSIS+10حتاد يف االستعراض الشامل  مراعاة دور اال  4
للمسامهة يف زايدة تعميم األبعاد الثالثة للتنمية   (UNGIS) دعوة أعضاء فريق عمل األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات 5

ملسائل السياسية اجلوهرية املتعلقة بتنمية جمتمع املعلومات وتنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع  املستدامة من خالل التنسيق الفع ال بي ا
 ؛(WSIS) املعلومات

، وتوفري املدخالت واخلربات إىل مجيع املنتدايت  20+االضطالع بدور نشط يف أنشطة املتابعة ذات الصلة مبؤمتر ريو 6
 الصلة؛ اخلارجية واهليئات احلكومية الدولية ذات

 القرار، تقدمي تقرير سنوي إىل جملس االحتاد عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا 7
 يدعو أعضاء االحتاد

 واالتصاالت؛  قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات إىل مواصلة تعزيز تعميم التنمية املستدامة داخل منظماهتم وضمن   1
 املسامهة يف األنشطة اليت يتضمنها هذا القرار. 2

 . C12/110و   C12/102  الوثيقتان  : املراجع 
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 ( C-1954 التعديل األخري، C-1951) 43 املقرر

ح(ح5-)دحح411قرارحاجلمعيةحالعامةحلألممحالتحدةح
حتحاإلداريةحللوكاالتحالتخصصةحبشأنحاليزانيا

 ينبغي أن ُيضر األمي العام أو انئبه اجتماعات اللجنة االستشارية للشؤون اإلدارية. 

 . CA9/1606 (1954)و   CA6/981 (1951)الوثيقتان   : املراجع 

 

 (C-1951) 45 املقرر

حالتعاونحمعحاألممحالتحدةحيفحصددحجداولحأعمالح
حاجتماعاتحاألممحالتحدةح

 س، إن اجملل

األمي العام إىل أن يطلب من األمم املتحدة أن تتكرم ابلتشاور مع االحتاد عند صياغة جداول أعمال أجهزة األمم   دعا 
املتحدة وجلاهنا حىت ميكن جتميع ومعاجلة املوضوعات اليت تعين االحتاد يف وقت قصري بقدر اإلمكان. وسيوفر هذا اإلجراء على 

 ة وابلتايل ختفيض مصروفات البعثات الرمسية. ات طويلممثلي االحتاد االنتظار لفرت 

 . CA6/970 (1951)الوثيقة   : املراجع 
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 متفرقات  7
حالباينحوالقاعاتحوالعداتحح1.7

 (C16) 588 املقرر
حمباينحمقرحاالتاد

 إن اجمللس، 
 يذك ر إذ 

 ،حاد يف األجل الطويلتاحة بشأن مباين مقر االتاخليارات امل خبصوص ملؤمتر املندوبي املفوضي (2014)بوسان،  194ابلقرار 
 بقراره أيضاً   يذك روإذ 

 ،(CWG-HQP) إبنشاء فريق العمل التابع للمجلس واملعين ابخليارات املتاحة بشأن مباين مقر االحتاد يف األجل الطويل
 وقد نظر

 (،C16/7الوثيقة ) النهائية هوتوصيات هاستنتاجات هذا وأقرالتقرير النهائي لفريق العمل يف 
 وقد نظر أيضاً 

 يف بوسان هلذه املسألة،  2014يف األولوية امللحة اليت أوالها مؤمتر املندوبي املفوضي لعام 
 وإذ يرحب 

من أجل إنشاء مبىن فارامبيه اجلديد وتوصيله    مليون فرنك سويسري  150ابلعرض املقدم من البلد املضيف بقرض بدون فوائد بقيمة  
 مونرباين، مببىن

 يقـرر
سيتم  1 الذي  مونرباين  مبىن  ويكم ل  الربج  مبىن  ومرافق  مكاتب  أيضاً  يشمل  مببىن جديد  فارامبيه  مبىن  عن  االستعاضة 

 وجتديده؛به  االحتفاظ
 املشروع؛ ة للمجلس ولألمي العام بشأن هذاإنشاء جملس استشاري من الدول األعضاء إلسداء مشورة مستقلة وحمايد  2

التكاليف اإلمجالية للمشروع قبل بيع مبىن الربج، مع لتغطية  مليون فرنك سويسري    140أن أيذن مبيزانية قصوى مببلغ   3
 ف،املتوقعة يف التكالي غري الضرورة، من أجل الزايدة عند فرنك سويسري، يستعمل ماليي 7 مببلغإضايف للطوارئ  صندوق

 يكلف األمي العام 
عاماً   50على مدى  يسدَّد  مليون فرنك سويسري من البلد املضيف، على أن    150أبن يطلب قرضاً بدون فوائد بقيمة   1

 ؛غل األول للمبىن اجلديداعتباراً من الشَ 
 ؛جلسللم املعلومات هذه وتوفري االحتاد، مليزانية  األجل طويلة االستدامة على املشروع أثر أبن يقدر 2
  أن يرفعو   ،املبىن اجلديدللمتطلبات الالزمة من أجل  أبن يوفر، طبقاً ألفضل ممارسات األمم املتحدة، توصيفاً مفصالً   3

  ؛ 2017دورته لعام  إىل اجمللس يف تقريراً هبا

http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0007/en
http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0007/en
http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0007/en
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 املؤقت؛  النقل تكاليف  فضخل املضيف البلد مع  أبن يعمل 4

التكاليف صايف  كفاءات يف هذا املشروع، ومن مث ختفيض  حتقيق  كاليف و أبن يسعى ابستمرار إىل حتقيق وفورات يف الت 5
 النهائية؛ اإلمجالية

ت وقطع األاثث  الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبي رعاية جوانب من هذا املشروع )كالقاعا يلتمس منأبن  6
 أو متحف استكشاف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو الديكور(؛

عد أساسياً  إىل مبدأ العمل يف مساحات مفتوحة الذي يح   إضافةً يف املستقبل  مرونة العمل  ظر يف إدخال مفهوم  أبن ين 7
 املشروع؛ لتنفيذ

 مقعد؛ 500تضم إىل أربعة أجزاء و  تجزئةتكاليف توفري قاعة مؤمترات رئيسية قابلة لل أبن يقدر جمدداً  8

 ين املوحد ومن الوفورات والكفاءات احملققة؛أبن ميول جتديد مبىن مونرباين من صندوق املبا  9

 ؛ تفاوض مع البلد املضيف بشأن معاملة تفضيلية للقروض احلالية على األصول اليت سيتم التخلص منهاأبن ي 10

ه  والفريد من نوع  املبىن املرموق   موقع   االعتبار  يف   أخذاً   ملبىن الربج،  السوقية  القيمة  مستقلة بشأن   أخرى  دراسة  أبن جيري 11
 وذلك يف وقت مناسب قبل االنتهاء من املشروع؛ 

الربج، مع العلم أبن من شأن ذلك أن يزيد   ألراضي مبىن قوق التجارية املتجددة  احلأبن يتفاوض مع البلد املضيف بشأن   12
 حد من قيمة بيع املبىن؛  إىل أقصى

القروض   سداد  ات املتأتية من بيع مبىن الربج يف اإلمجالية للمشروع ابستخدام مجيع العائد  النهائية  أبن يعوض التكاليف 13
 احلالية على األصول اليت سيتم التخلص منها ويف التكاليف الضرورية املرتبطة ابلبيع ويف خفض املبلغ املستحق من القرض إىل أقصى

 ممكن؛ قدر

اإلمجالية  مستجدات بشأن التكاليف    أيأبن يرفع تقريراً إىل اجمللس بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ املشروع، مبا يف ذلك   14
 للمشروع. املتوقعة

 . 241/6C1و   191/6C1  الوثيقتان  : املراجع 
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 ( 2021يف دورة اجمللس لعام ، التعديل األخري 2019دورة اجمللس لعام ) 619املقرر 

 مباينحمقرحاالتاد

 ، االحتاد الدويل لالتصاالت إن جملس

 إذ يذك ر 

 للمجلس بشأن مباين مقر االحتاد،  588الطويل، واملقرر  على املدى   ( بشأن مباين مقر االحتاد يف املستقبل2018)ديب،  212ابلقرار 

 وإذ يذك ر كذلك 

التكاليف النهائية اإلمجالية للمشروع ابستخدام  ، الذي ينص على تعويض  212يف القرار    ر""إذ يذك ِّ ‘ من الفقرة ج( من  5ابلبند ’ 
مجيع العائدات املتأتية من بيع مبىن الربج يف سداد القروض احلالية على األصول اليت سيتم التخلص منها ويف التكاليف الضرورية 

 قصى قدر ممكن،املرتبطة ابلبيع ويف خفض املبلغ املستحق من القرض إىل أ

 وإذ يالحظ مع التقدير 

لتحقيق احلد األمثل من التكاليف هبدف خفض التكلفة اإلمجالية ملقر  (BPD)ود اليت بذلتها إدارة االحتاد وشعبة مشروع املبىن اجله
 اجلديد،  االحتاد

 وقد نظر

 ، C19-ADD/2يف تقرير األمي العام الوارد يف الوثيقة 

 وإذ أيخذ بعي االعتبار

املرحلة األوىل من البناء إذ إن املمثليات الوطنية حتاد خارج جنيف أثناء فرتة اهلدم و اغل الدول األعضاء إزاء نقل اجتماعات االشو 
البلدان،   يف متوفرة ابلضرورة يف مجيع  املوارد  بينما ال تكون هذه  االحتاد  اجتماعات  الالزمة حلضور  البشرية  املوارد  لديها  جنيف 

يتوقع منهم االنتقال خارج منازهلم جبنيف لفرتات طويلة من أجل تغطية   عرب عنها موظفو االحتاد الذين ينبغي أال  وشواغل مماثلة أ
تمل استضافتها خارج جنيف،   العدد املرتفع من االجتماعات اليت حدد االحتاد موعد عقدها ولكن ُيح

 يقرر

املبىن، إىل جانب مبىن  فارامبيه ومبىن الربج، وسيكون هذا  املوافقة على مواصلة مشروع إقامة مبىن جديد ُيل حمل مبىن   1
 مونرباين احلايل، املقر اجلديد لالحتاد جبنيف؛ 

البالغة   2 للمشروع  النهائية  املباشرة  التكلفة  على  وصفه    000 139 170املوافقة  الوارد  النحو  على  سويسري،  فرنك 
ابلكامل  C19-ADD/2 الوثيقة يف التكلفة  هذه  تغطى  حبيث  م،  املقدم  القرض  من  املتاح  البالغ ابلتمويل  املضيف  البلد  ن 

فرنك   000 000 5فرنك سويسري املتاح من الرعاايت واملِّنح، ومبلغ    000 140 15فرنك سويسري، إضافًة إىل مبلغ    000 000 150
 سويسري املتاح من صندوق املبىن اجلديد؛ 
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ففة، مما ميثل احلد الرتاكمي نك سويسري من أجل املخاطر غري املخفر   000 600 12توفري احتياطي مايل إضايف يصل إىل   3
، من خالل إنشاء صندوق لسجل املخاطر C19-ADD/2من التقديرات احلالية للتكاليف املباشرة الوارد وصفها يف الوثيقة    8%البالغ  

 د املالية؛، وفقاً للوائح املالية والقواع2020ميوَّل حسبما يقرره اجمللس الحقاً ابتداًء من 

 :اعتباراً من اتريخ اعتماد هذا املقرر، لن يقبل االحتاد أي رعاايت أو مِّنح مستقبلية إال بعدأنه،  4

يف   املباشرة )مبا إدارة االحتاد وشعبة مشروع املبىن أمر التغيري املقرتح على التصميم لتقدير مبلغ مجيع التكاليف غري  تقييم -
املباين، ورسوم املقاول العام، وغريها من الرسوم(، ومجيع التكاليف سوم استشاري إدارة ذلك رسوم املهندس املعماري، ور 

 املباشرة الصافية، واألثر على اجلدول الزمين للمشروع؛ 

موافقة اجلهة الراعية احملتملة على دفع مجيع تكاليف املشروع اإلضافية املباشرة وغري املباشرة كجزء من الرعاايت أو املِّنح   -
  تقدمها؛ اليت

 الرعاايت أو املِّنح لن تتسبب يف مزيد من التأخري للمشروع؛ شعبة مشروع املبىن أبن إقرار  -

أقصاه   5  مببلغ  املباشرة  غري  املشروع  تكاليف  لتغطية  الالزم  التمويل  على  سويسري   000 275 2املوافقة  فرنك 
إبدراج   2022 وتوصية مؤمتر املندوبي املفوضي لعام   والقواعد املالية،  من خالل التدابري املبينة يف اللوائح املالية  2021-2023 للفرتة 
 لصندوق رأس املال؛ 2024-2027مشروع اخلطة املالية للفرتة  فرنك سويسري يف   000 315 2مبلغ  

ر"‘من الفقرة ج( من 5استخدام مجيع العائدات املتأتية من بيع مبىن الربج وفقاً للبند ’  6  ، 212 يف القرار "إذ يذك ِّ

 العام يكلف األمي 

فرنك  000 000 150بتقدمي الطلب إىل السلطات السويسرية املعنية من أجل احلصول على اجلزء الثاين من القرض البالغ   1
 سويسري؛ 

أعاله، علماً أبن أي أموال متبقية يف هذا احلساب    "يقرر"من    3إبنشاء صندوق سجل املخاطر املشار إليه يف الفقرة   2
 نتهاء من البناء ستوضع يف حساب االحتياطي؛ عند اال

بتلبية االحتياجات من املرافق املؤقتة لعقد املؤمترات واالجتماعات خالل فرتة اهلدم واملرحلة األوىل من البناء للمشروع،  3
ا مواعيد  تشمل  ابالحتياجات  قائمة  وضع  تقريمن خالل  ورفع  الفرتة  هذه  يف  ستعقد  اليت  واالجتماعات  الفريق  ملؤمترات  إىل  ر 

 عن التقدم احملرز يف هذا الصدد؛ (MSAG)االستشاري للدول األعضاء 

مبواصلة تنفيذ مقررات اجمللس بشأن االحتفاظ بقاعة بوبوف، مبا يف ذلك تقدمي حتليل مايل وقانوين للخيارات املقدمة  4
 ؛ )/120C19 )الوثيقة  2019 رة اجمللس العادية لعام من احملضر املوجز للجلسة العامة التاسعة واألخرية لدو   .2.213.18الفقرة   يف 

االمتثال    من أجل  (UNDSS)ابلعمل مع البلد املضيف على تنفيذ متطلبات إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن   5
 ملتحدة؛ لألمم ا (MOSS)ملعايري األمن التشغيلية الدنيا 
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النقل والتصميم أبكملها، واحلفاظ على  6 الشفافية واحلوار يف عملية  لتيسري زايدة  املوظفي  التعاون مع جملس  مبواصلة 
 معنوايت املوظفي ورفاهيتهم وفعاليتهم يف االضطالع مبسؤولياهتم لصاحل االحتاد؛ 

ذلك   يف ، مبا2020ينظر فيها اجمللس يف دورته لعام  كي    وخطة لتنفيذها  اسرتاتيجية بشأن ظروف عمل املوظفي  دادإبع 7
 وضع تدابري لتيسري ترتيبات العمل املرنة تشمل خططاً تسمح للموظفي ابلعمل من منازهلم؛

مية تشمل املعلومات املتعلقة مبستجدات مبوافاة الفريق االستشاري للدول األعضاء على أساس ربع سنوي إبحاطات إعال 8
 املخاطر؛ سجل

 جراء مراجعات منتظمة حلساابت املشروع؛إب 9

خمتلف   10 يف  املنظمة  املناقصات  عمليات  مجيع  يف  واملشرتايت  األخالقيات  حيث  من  املعايري  أبمسى  االلتزام  مبواصلة 
 املشروع. مراحل

 . DM-21/1017و   C21/99و   C21/77و   ADD/6-C19و   ADD/5-C19  ق الواث  : املراجع 

 ___________ 
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حمسائلحأخرىحمتفرقةحح2.7

 (C11) 1327 القرار

 دورحاالتادحالدويلحلالتصاالتحيفحجمالحتكنولوجياحالعلوماتحواالتصاالتحح
حومتكيحالنساءحوالفتياتح

 إن اجمللس، 

 إذ يضع يف اعتباره

، 1979ديسمرب   18ية العامة لألمم املتحدة يف  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اليت اعتمدهتا اجلمع ( أ 
 وتضع  املرأة  ضد  التمييز  تعرف  مادة،  30و  ديباجة  من  تكونتوصف ابلشرعة الدولية حلقوق املرأة. وهذه االتفاقية اليت ت اليت غالباً ما

 يز؛التمي هذا ملثل  حد  وضع من أجل   عمل وطين برانمج

تعميم مبدأ املساواة بي  الصادر عن مؤمتر املندوبي املفوضي لالحتاد بشأن " (2010)املراجع يف غواداالخارا،  70 القرار ب(
 "؛من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ترويج املساواة بي اجلنسي ومتكي املرأةو  اجلنسي يف االحتاد

املتحدةقرار   ج( لألمم  العامة  املنظومة  64/289 اجلمعية  نطاق  على  االتساق  يف ال  ،بشأن  اعتحمد  ، 2010 يوليو  21 ذي 
  واليتها تتمثل    ،لمرأة"لاألمم املتحدة    هيئةعرف ابسم "ت  ،عىن بشؤون املساواة بي اجلنسي ومتكي املرأةتيف األمم املتحدة    هيئة أنشأو 

 ؛ املرأة كياملساواة بي اجلنسي ومت دعميف 

األهداف اإلمنائية لأللفية    3 اهلدف ( د التفاوت بي  بي اجلنسي ومتكي املرأة" الذي يدعو إىل  "تعزيز املساواة  من  إزالة 
يتجاوز  التعليم يف موعد المراحل    إىل مجيع، وابلنسبة  2005 أن يكون ذلك حبلول عاماجلنسي يف التعليم االبتدائي والثانوي ويفضل  

 هداف اإلمنائية لأللفية؛ واأل. وقد تبنت مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة إعالن األلفية 2015 عام

 ليس   والفتيات  للنساء  املساواة  حتقيق "  أن  أعلن  العامة   لجمعيةل  والستي  الرابعةالدورة    أثناء  املتحدة   ألممل  عامال  أن األمي ( ه
 تكون  متكينها،يتحقق  و متعلمة    املرأة فعندما تكون  .  واقتصادية  تماعيةجا  ضرورة  وإمنا  األساسية فحسب  اإلنسان  حقاً من حقوق 

 "،واستقراراً   سالماً  أكثر   تمعاتتكون اجمل   ،كامالً   متثيالً   ممثلة  املرأة وعندما تكون .  وقوة   ازدهاراً   أكثر االقتصادات 

 كذلك  وإذ يضع يف اعتباره

 وأنشطةمن أجل وضع وتنفيذ مشاريع    ،(BDT)  سيما جهود مكتب تنمية االتصاالت الالتقدم الذي أحرزه االحتاد،   ( أ 
زايدة والفتيات، وكذلك من أجل    للنساءولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التمكي االقتصادي واالجتماعي  تستعمل تكن

بي الدول األعضاء   ت واالتصاالت داخل االحتاد وفيما القائمة بي مسائل املساواة بي اجلنسي وتكنولوجيا املعلوما  ابلروابط  الوعي
 القطاعات؛  وأعضاء

 ،من أجل تعزيز هذه املساواة اجلنسي بي مبسائل املساواةتوصل إليها فريق العمل املعين النتائج اليت  ب(
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 وإذ يعرتف
املعلومات واملعرفة، سيستفيد من   ( أ  اجملتمع ككل، خاصة يف سياق جمتمع  املساواة  أبن  قدم  املرأة والرجل على  مشاركة 

 االتصاالت؛ املساواة إىل خدمات وضع السياسات واختاذ القرارات ويف الوصول على قدم يف
ومتكي املرأة، وجزء    اجلنسياملساواة بي    أدوات يف سبيل دعم حتقيق  (ICT)  أبن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ب(

 أساسي؛  كل من الرجل واملرأة بشكلمعات يساهم ويشارك فيها  جمت إقامةيتجزأ من عملية  ال
، املتمثلة يف إعالن مبادئ جنيف وخطة عمل جنيف والتزام تونس (WSIS)  ع املعلومات أبن نتائج القمة العاملية جملتم ج(

اجلهود يف هذا السياق   وأنه جيب االستمرار يف بذل  ،مفهوم جمتمع املعلومات  تعرض،  بشأن جمتمع املعلومات  وبرانمج عمل تونس
 اجلنسي؛  من أجل سد الفجوة الرقمية بي

يف ذلك   تمتعن بسلطة صنع القرار مباياء يف ميدان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الاليت بوجود عدد متزايد من النس ( د
أعمال االحتاد من أجل تشجيع الفتيات    عزيزت إبمكاهنن  يتيف الوزارات ذات الصلة واهليئات التنظيمية الوطنية ودوائر الصناعة، والال

ت واالتصاالت وتعزيز استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل  على اختيار مسار وظيفي يف جمال تكنولوجيا املعلوما 
 والفتيات، للنساءالتمكي االجتماعي واالقتصادي 

 وإذ يعرتف كذلك
االحتاد أو بي الدول األعضاء، يف زايدة الوعي أبمهية إدماج منظور املساواة بي اجلنسي  ابلتقدم الذي مت حتقيقه، سواء يف   ( أ 

برامج عمل االحتاد وزايدة عدد النساء العامالت من الفئة الفنية يف االحتاد، خاصة على مستوى اإلدارة العليا، والعمل يف   يف مجيع
 العامة؛  اء للوصول إىل الوظائف يف فئة اخلدماتالفرص بي الرجال والنس تكافؤعلى حتقيق  نفسه الوقت

 املتحدة،  اواة بي اجلنسي وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف منظومة األمم ابالهتمام الكبري أبعمال االحتاد يف جمال املس  ب( 
 يالحظ وإذ 

اعتماد موضوع لنظر يف  جملس االحتاد اب  يكلفملؤمتر املندوبي املفوضي  (  2010)املراجع يف غواداالخارا،   70 أن القرار ( أ 
 ؛2012 لالحتفال ابليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" والفتيات يف النساء"

أناحلاجة   (ب و   إىل  املرأة  على  واالتصاالت  املعلومات  االتصاالت/تكنولوجيا  آاثر  وحتليل  بدراسة  االحتاد  الرجل يقوم 
 فهمها؛  وزايدة

بي اجلنسي يف قطاع االتصاالت/تكنولوجيا  مؤشرات تتصل ابملساواة    لوضع الدور القيادي الذي ينبغي أن ميارسه االحتاد   (ج
 واالتصاالت؛  املعلومات 

العمل وأنشطة   احلاجة إىل مزيد من العمل لكفالة إدماج منظور املساواة بي اجلنسي يف مجيع سياسات االحتاد ويف برامج ( د
 ؛االحتاد يف العمل واملؤمترات وورش واحللقات الدراسيةنشر املعلومات واملنشورات وجلان الدراسات 

 العامة،  ر السياسةيوتوفري مدخالت لزايدة تطو   ،احلاجة إىل تعزيز مشاركة املرأة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( ه
 ررـيق

موضوع   1 منتدى  إدراج  سيتناوهلا  اليت  املواضيع  ضمن  واالتصاالت"  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  والفتيات  "النساء 
"،  2012 ، واملوافقة عليه ابعتباره موضوع "اليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات لعام2012 جملتمع املعلومات يف العاملية القمة

 (؛2010 )املراجع يف غواداالخارا، 68 وفقاً للقرار
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 جمال تكنولوجيا "للفتيات يف  يوم دويل  وإعالن  إىل إنشاء  قطاعات االحتاداالحتاد وأعضاء    الدول األعضاء يفدعوة مجيع   2
شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    فيه  تدعىو رابع من شهر أبريل  الميس  سنة يوم اخلكل  ُيتفل به  املعلومات واالتصاالت"  

جمال تكنولوجيا   التدريب يفمؤسسات  وغريها من الشركات اليت لديها دوائر تعمل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، و 
ىل تنظيم  إ  ،واالتصاالت واجلامعات ومراكز البحوث ومجيع املؤسسات ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  املعلومات
  الصعيد على للفتيات املتاحة  هنيةامل و  تعليمية ال ضمن الفرص واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إدراجمن أجل  للفتيات  يوم مفتوح 

 .العاملي

 . C11/86و   C11/81الوثيقتان   املراجع: 

 

 (C15) 1374 القرار
حالتعجيلحبتمكيحوإشراكحالشبابحمنحخاللحاالتصاالت/ح

ح(ICT)حتكنولوجياحالعلوماتحواالتصاالت

 إن اجمللس، 
 إذ يضع يف اعتباره

االجتماعية تنميتهم   أداة ميكن للشباب من خالهلا أن يسامهوا يف  (ICT) االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتأن   (أ  
 ويشاركوا فيها وينهضوا هبا بشكل جوهري؛ واالقتصادية

 ؛التصاالتاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واأن الشباب قد نشأوا على التكنولوجيا الرقمية، وهم أفضل مشجعي  (ب
أن أدوات وتطبيقات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكنها تيسري إاتحة الفرص للشباب، كما أن االحتاد  ج(

 ن هذه التكنولوجيات وتطبيقاهتا يف اجملتمع، يوفر بيئة متفردة ميكن للشباب أن ينهلوا فيها م
ر   وإذ يذك ِّ

ال2014)ديب،    76ابلقرار   أ (  للمؤمتر  بشأن  (  االتصاالت،  لتنمية  استخدام  عاملي  املعلومات  تعزيز  االتصاالت/تكنولوجيا 
 بي الشباب من اجلنسي من أجل متكينهم اجتماعياً واقتصادايً؛واالتصاالت 

بشأن  2014)بوسان،    198لقرار  اب ب( املفوضي،  املندوبي  ملؤمتر  االتصاالت/تكنولوجيا (  خالل  من  الشباب  متكي 
 ؛االتصاالتو  املعلومات

يؤكد من جديد التزام الدول األعضاء    2005مرحلتها لعام   ن التزام تونس الصادر عن القمة العاملية جملتمع املعلومات يفأب ج(
برامج التنمية املبتكرة   لكي يشارك الشباب بنشاط يف  شامل للمعلوماتبناء جمتمع   بتمكي الشباب ابعتبارهم من أهم املسامهي يف

تقوم   أساس  اليت  يفالت/االتصاعلى  لالندماج  أمامهم  الفرص  توسيع  وعلى  واالتصاالت  املعلومات  عمليات   تكنولوجيا 
 ؛ اإللكرتونية االسرتاتيجيات

، الذي أقرت به رمسياً الدورة الثامنة والستون  (BYND 2015)للقمة العاملية للشباب    2013كوستاريكا لعام  إبعالن   د ( 
واألمن السيرباين    واإلدماج السياسي ة، والذي يسلط الضوء على التوظيف ورايدة األعمال والتعليم  املتحد   لألمم للجمعية العامة  

البيئية  تكنولوجيا  االتصاالت/ ايد إىل  لنفاذ املتز اب أتثراً    األكثر أهنا  اليت يشعر الشباب    ابعتبارها اجملاالت   والصحة واالستدامة 
  ؛ واالتصاالت  املعلومات 

http://www.itu.int/md/S11-CL-C-0081/en
http://www.itu.int/md/S11-CL-C-0086/en
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م التابع للجنة النطاق العريض بشأن التنمية املستدامة "وسيلة للتحول: تسخري النطاق العريض من أجل  تقرير فريق املها ( ه
املهارات يف جمال تكنولوجيا  "، الذي يسلط الضوء على الدور الذي ميكن أن تقوم به عملية اكتساب 2015برانمج التنمية ملا بعد 

النهوض بتمكي الشاابت زايدة "نفاذهن إىل الدعم الصحي والتعليمي واملايل واملشاريعي    خالل  من  املعلومات واالتصاالت يف 
 حياهتن"، لتحسي

 وإذ يقر 

املعلومات   أ (  لتعزيز إشراك الشباب وتكنولوجيا  اليت اضطلع هبا االحتاد  تقرير  واالتصاالت، كما وردت يفجبميع األنشطة 
 ، مبا يف ذلك:(C15/91)الوثيقة  2015 األمي العام املرفوع إىل اجمللس يف دورته لعام

 ،BYND 2015 لقمة  الناجحة   التجارب   على   البناء  إىل   هتدفاليت    PP14Youth#  مبادرة   2014  صيف  يف حاد  االت إطالق   •
 ؛ 2013 سبتمرب يف  كوستاريكا  خوسيه، سان  يف تقدعح  يتال

،  (ITU-T) قطاع تقييس االتصاالت ابالحتاد السنوية لكتابة املقاالت األكادميية "كاليدوسكوب" اليت ينظمها  املسابقة   •
 واالتصاالت؛ جمال تكنولوجيا املعلومات اليت تستهدف العلماء والباحثي واملهندسي من الشباب يف

 ؛ 2011 منذحاد لالتحاد سنوايً أثناء معرض تليكوم العاملي ليت يستضيفها االت"املبتكرون الشباب" امسابقة  •

على    الشاابتجمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" الذي يشجع   السنوي "يوم الفتيات يف حاد للحدث  تنسيق االت •
 ؛جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت السعي للحصول على وظائف يف 

شاريع وأنشطة ، من أجل وضع وتنفيذ م(BDT) سيما جهود مكتب تنمية االتصاالت حاد، الالتقدم الذي أحرزه االت •
 للشباب؛ كنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التمكي االقتصادي واالجتماعيتستعمل ت

شبكة   يف  بنشاطحاد  حاد الدويل لالتصاالت ملبعوث األمي العام لألمم املتحدة لشؤون الشباب، واخنراط االتدعم االت  •
 ؛الشباب مة ملنظومة األمم املتحدة بشأناخلطة العا مسامهته يفالنهوض ابلشباب املشرتكة بي وكاالت األمم املتحدة و 

أحطلقت يف • اليت  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  بسياسات  املعنيي  الشباب  القادة  املفوضي   مبادرة  املندوبي  مؤمتر 
 ؛ حاد ومؤمتراتهاث االتأحد واليت توفر للمهنيي من الشباب الفرصة للمشاركة من خالل الوفود الوطنية، يف 2014 لعام

بتقرير األمي العام املرفوع إىل اجمللس يتضمن خارطة طريق ألنشطة الشباب يف املستقبل ابالحتاد خالل    1أبن امللحق   ب(
 السنوات األربع املقبلة؛

 ( يكلف اجمللس:2014)بوسان،  198أبن القرار  ج(

حاد ككل، وذلك االت بتمكي الشباب يف واإلسراعربع املاضية ابلبناء على املبادرات اليت نفذت على مدى السنوات األ •
 ؛حدود املوارد احلالية ابمليزانية، ضماانً لبناء القدرات وتشجيع الشباب يف

الشباب يف ابلنظر يف • لالت  إشراك  املائة  بعد  السنوية اخلمسي  لالتصاالت  حاد ويفاالحتفاالت ابلذكرى  العاملي  اليوم 
وإطالق جائزة تقدير خاصة   ملؤمتر املندوبي املفوضي  (2010 غواداالخارا، مراَجع يفال)  68 املعلومات وفقاً للقراروجمتمع  

 ،جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للشباب ذوي اإلسهامات البارزة يف
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 د وإذ يؤك
 تكنولوجيا التصاالت/متكي الشباب من خالل ا  للمساعدة يف  االتصاالت،مكتب تنمية   حاد، خاصة يف االت العمل اجلاري يفأمهية  

 ، النامية البلدان سيما يف ال للشباب،حتسن الظروف االجتماعية واالقتصادية بتعزيز السياسات اليت  واالتصاالت املعلومات
 يقـرر

أنشطة التوعية وبناء القدرات وغريها من األنشطة تشجيع االحتاد على مواصلة عمله إلشراك الشباب من اجلنسي من خالل   1
األكادميية وتنفيذ األنشطة املذكورة للنهوض   اهليئات  الشراكات مع  األعمال وتطوير املهارات، خاصًة من خالل  ابالبتكار ورايدة 

القانون حبيث  التكنولوجيا أو، مثاًل، من خالل ضم فصل دراسي يف  (C15/91)بتقرير األمي العام املرفوع إىل اجمللس    1 امللحق يف
غريمها  ، أو2015 أو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2016جلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام  ُيضر جلسة تفاوضية أثناء ا 

 واألسباب؛حدث   من اجتماعات االحتاد املناسبة، مع تنظيم اجتماع إحاطة من جانب موظفي االحتاد بعد اجللسة ملناقشة ما
 نشطة االحتاد ومؤمتراته؛ إيالء أولوية كبرية لزايدة دمج الشباب يف أ 2
على اخلطط التشغيلية   عالوةً   2016-2019 تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية واخلطة املالية للفرتة يفوزايدته    الشبابإدماج منظور   3

 ؛ العامة واألمانةللمكاتب 
 حاد،لالت  احلاليةإطار املوارد املالية  يف هذا القرار املقصودة يفأن تدخل مجيع األنشطة  4

 ف األمي العام يكل
برامج عمل االحتاد وأنشطته، خاصًة يف االحتفاالت ابلذكرى  يف  الشبابإدراج منظور  احلرص على زايدة  أبن يواصل   1

ومواص االحتاد  لتأسيس  املائة  بعد  اخلمسي  الشباب  السنوية  جمال  يف  االحتاد  أنشطة  بشأن  اجمللس  إىل  تقاريره  تقدمي  لة 
 ؛مات واالتصاالتواالتصاالت/تكنولوجيا املعلو 

أبن ينظر يف أن يدرج ضمن تقاريره السنوية املرفوعة إىل جملس االحتاد حتديد موضوع ابلنسبة ألنشطة إشراك الشباب  2
 أنشطة االحتاد والدول األعضاء وأعضاء القطاعات؛ للعام التايل لتوجيه الرتكيز إليه يف 

للتعجيل إبشراك الشباب    2016-2018حتاد لألنشطة يف الفرتة  بكفالة تنسيق أنشطة االحتاد لتنفيذ خارطة طريق اال 3
األنشطة  االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتفادي االزدواجية والتداخل بي قطاعات االحتاد الثالثة يف هذه   يف 

 ؛ أمكن  كلما 
اليت ُيصل عليها الشباب من خالل املشاركة  قيمة  ال وزايدة    حاد االت ضمن هياكل  بتعزيز دور اهليئات األكادميية، كلما أمكن،   4
 حاد؛ االت  أنشطة  يف 
تكنولوجيا صاالت/ ، مع الرتكيز على حتقيق التمكي من خالل االتأجنح املبادرات املتعلقة ابلشباباملعلومات عن    جبمع  5

 ؛ يف كل منطقة من مناطق الدول األعضاءبغية تكرارها املعلومات واالتصاالت، 
بتعزيز التدابري  بتحديد 6 التزاماً  العامة  السياسات  بصياغة  املتصلة  أنشطتها  البلدان على تضمي  تساعد  أن  اليت ميكن   

، 2013 هم أشد  اهتمام، كما هو مبيَّ يف إعالن سان خوسيه لعاماملبادرات اليت تشج ع على إشراك الشباب يف اجملاالت اليت هتم  
 ؛ م يف ظل  الواقع الذي يعيشه العامل اليوموالغرض من ذلك هو مجع مالحظات الشباب وشواغله

إىل   7 املتاحة  املوارد  فعالية  احلالية وزايدة  املبادرات  ذات صلة الستكمال  أخرى  ابلنظر يف عقد شراكات مع منظمات 
 حد ؛ أقصى
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 ، يتضمن(2014ان، )بوس 198تنفيذ التدابري املتصلة ابلقرار زايدة املوارد املالية لالحتاد من أجل نشاء صندوق خاص لإب 8
غري اهلادفة   املؤسساتطوعية تقدمها الدول األعضاء وأعضاء القطاعات يف االحتاد واملنظمات األخرى ذات الصلة مثل  مسامهات  

 ،ية وغريهاللربح واهليئات التمويل

 يكلف مديري املكاتب 

 راك املهنيي الشباب يف أعمال املكاتب،مبواصلة استكشاف األساليب والوسائل من أجل توفري فرص إضافية وأكثر فائدة إلش

 يكلف فريق العمل التابع للمجلس واملعين ابملوارد املالية والبشرية 

موضوع الشباب يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حبيث يوفر منرباً لزايدة  ابلنظر يف إنشاء فريق خمصص اتبع له للنظر يف 
 مشاركة الشباب يف أنشطة االحتاد، 

 و الدول األعضاء وأعضاء القطاعات يدع

جمال   إىل تقدمي الدعم واملشاركة بنشاط يف عمل االحتاد من أجل تسليط الضوء على أمهية إشراك الشباب يف االحتاد يف 1
،  تصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملساعدة يف حتديد كيفية توسيع نطاق هذه املشاركة من خالل، على سبيل املثالاال

  1 امللحق  املشاركة الفع الة للشباب يف االحتفال ابلذكرى السنوية اخلمسي بعد املائة لتأسيس االحتاد واملشاركة يف األنشطة احملددة يف
 ؛ (C15/91)لعام املرفوع إىل اجمللس بتقرير األمي ا

جيه والتدريب املتخصص واحلديث للمبتكرين  ىل مواصلة تعزيز التعاون مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص للنهوض بربامج التو إ  2
 لفع الة فيها؛ الشباب على استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبا يساعد على فهمهم ألعمال االحتاد ومشاركتهم ا 

كي الشباب، إىل استحداث أدوات ومبادئ توجيهية، ابلتعاون مع املنظمات الدولية املعنية اليت هلا خربات يف جمال مت 3
أنشطة   من أجل مشاريع وبرامج للشباب متعلقة ابالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملساعدة على مشاركة الشباب يف

 وزايدهتا؛ االحتاد

اثلة  ممشهراً كموظفي معارين أو فنيي مبتدئي أو يف إطار برامج    24شهراً أو    12إيفاد مهنيي للعمل ملدة  إىل النظر يف  4
 (، 2014)بوسان،  198القرار هذا القرار و  تنفيذ دعم، من أجل أخرى

 يدعو الدول األعضاء

الشباب يف األنشطة والربامج املتعلقة ابالتصاالت/تكنولوجيا    إىل تبادل أفضل املمارسات بشأن النهج الوطنية للتعجيل إبشراك  1
 االحتاد؛  ل مماثلة يف بلدان أخرى أو يف املعلومات واالتصاالت حبيث ميكن استخدامها كنموذج ألعما 

ؤمترات امل  اعتماد برانمج خاص ابملندوبي الشباب من أجل ضم مندوبي شباب إىل الوفود الرمسية للبلدان يف إىل النظر يف  2
تمام ابالتصاالت/تكنولوجيا حاد، مع مراعاة التوازن بي اجلنسي، من أجل إذكاء الوعي واملعرفة أبنشطة االحتاد وإاثرة االه الرئيسية لالت 

 أوساط الشباب، واإلسهام بشكل مباشر يف تنفيذ هذا القرار؛ املعلومات واالتصاالت يف

تعزيز املبادرات الطوعية واملمارسات املهنية يف املنظمات والشركات واحلكومات إلجياد هنج عملي ييس ر االتصاالت/تكنولوجيا  إىل   3
 مكي التنمية االقتصادية واالجتماعية للشباب،املعلومات واالتصاالت كمنصة لت
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 يدعو اهليئات األكادميية
ذات الصلة ذ إىل املعلومات النفا توفري من خاللوزايدته ال مع الشباب ط الفع  الضرورية لالخنراالفرص إىل مواصلة توفري  1

 ؛حادأنشطة االت يفوتكرمي الشباب ملشاركتهم املنح وتقدمي 
حاد ذات الصلة ومتكي مشاركتهم أنشطة االت ن والباحثي من الشباب، كلما أمكن، إضافًة إىل الطالب يفإشراك احملاضري 2

 فيها؛ الفع الة
العلمية والتكنولوجية من منظور املساواة بي  3 التدابري الالزمة للتشجيع على إجراء دراسة بشأن املهن االبتكارية  تعزيز 

 واجلامعات.  االبتدائية والثانوية على مستوى املدارس رات دراسيةدو اجلنسي، واليت ستتضمن برامج و 
 . C15/114و   C15/124الوثيقتان   املراجع: 

 

 (C19، التعديل األخري C16) 1379القرار 

ح(EG-ITR)حالدوليةحاالتصاالتحبلوائححالعينحاءاخلربححفريق

 إن اجمللس، 
 يضع يف اعتبارهإذ 

 ؛ (WCIT)من دستور االحتاد، بشأن املؤمترات العاملية لالتصاالت الدولية  25املادة  أ ( 
 ؛من اتفاقية االحتاد، بشأن املؤمترات واجلمعيات األخرى 3من املادة  48الرقم  ب(

 دورايً؛ االتصاالت الدولية ( ملؤمتر املندوبي املفوضي، بشأن استعراض ومراجعة لوائح  2018ديب،    ع يف)املراجَ   146القرار   (ج 
بشأن االستعراض الدوري للوائح    ،(WCIT-12)  2012لعام  ( للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية  2012)ديب،    4القرار   ( د

 الدولية،  االتصاالت
 وإذ يذك ر 

الختصاصاته،    أعد، وفقاً ، وأن الفريق  (EG-ITR)بلوائح االتصاالت الدولية    اً فريق خرباء معني  2016  دورته لعامقد أنشأ يف  اجمللس  ن  أب
 ، 2018 قحدم الحقاً إىل مؤمتر املندوبي املفوضي لعام 2012عن استعراض لوائح االتصاالت الدولية لعام  هنائياً  تقريراً 

 يقرر
تكون املشاركة فيه مفتوحة جلميع الدول األعضاء   (EG-ITR)الدولية    االتصاالت  لوائحب  معين  خرباء  أن يحعقد جمدداً فريق 1

قدماً  وأعضاء   املضي  سبل  بشأن  اآلراء  توافق يف  حتقيق  الدولية هبدف  االتصاالت  للوائح  شامل  استعراض  القطاعات، إلجراء 
 ا القرار؛هبذ 1 له االختصاصات احملددة يف امللحق وتكون يتعلق هبذه اللوائح، فيما

ئيس وستة نواب للرئيس كل منهم من إحدى مناطق االحتاد، ويعينهم اجمللس، مع مراعاة الكفاءات  أن يكون للفريق ر  2
 واملؤهالت وتعزيز التوازن بي اجلنسي؛ 
  

http://www.itu.int/md/S15-CL-C-0124/en
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 ؛ دوراته السنويةأن يعد  الفريق تقريراً مرحلياً عن عمله يقدَّم إىل اجمللس يف  3
الفريق تقريراً  4 يقدَّم إىل اجمللس  أن يعد   التقرير إىل مؤمتر املندوبي املفوضي    2022يف دورته لعام   هنائياً  من أجل تقدمي 

 مشفوعاً بتعليقات اجمللس؛  2022 لعام
يتعلق أبفرقة  واجتماعاته والنظام الداخلي للمجلس فيما  ومجعياته  االحتاد  ملؤمترات  العامة  أن تطبَّق على الفريق القواعد 5

 تابعة للمجلس؛ العمل ال
املشاركة عن بحعد والبث الشبكي والعرض الرتمجة الشفوية بلغات االحتاد الرمسية الست و  تتاح، إىل أقصى حد ممكن، أن  6

 ؛ النصي والنسخ اللفظي
واثئق أن تتاح للجمهور مجيع الواثئق الصادرة عن اجتماعات الفريق، وفقاً لسياسة النفاذ إىل واثئق االحتاد، وكذلك مجيع ال 7

  بقرار يتخذه مقدم الوثيقة؛املقد مة رهناً 
 2020و  2019 األعوامأن يعقد الفريق اجتماعاً حضورايً يف إطار جمموعة اجتماعات أفرقة العمل التابعة للمجلس يف   8
 ،2022يعقد اجتماعاً حضورايً هنائياً قبل دورة اجمللس لعام  وأن 2021و

 يكلف األمي العام 
 القرار،  هذا لتنفيذ الالزمة ابختاذ الرتتيبات

 يكلف مديري املكاتب 
 معظم األعمال   أبن  علماً عمل الفريق،    يف  الصلة،  ذي  االستشاري  الفريق  من  ومبشورة  اختصاصه،  جمال  يف  كل  ابملسامهة،  1

 االتصاالت يف االحتاد؛  تقييس املتعلقة بلوائح االتصاالت الدولية جتري يف قطاع
 لفريق؛بتقدمي نتائج عملهم إىل ا 2
  املتحدة،   األمم  وضعتها   اليت  للقائمة   وفقاً   منواً   البلدان  وأقل  النامية  البلدان   إىل  املتاحة،  املوارد  حسب  منح،  يف تقدمي  ابلنظر 3

 عمل الفريق، يف املشاركة توسيع أجل من
 القطاعات  وأعضاء األعضاء الدول يدعو

 بغية استعراض لوائح االتصاالت الدولية.  الدولية االتصاالت ائح بلو  املعين اخلرباء فريقإىل املشاركة واملسامهة يف عمل 

 1: اللحقات
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 امللحق 
ح(EG-ITR)حالدوليةحاالتصاالتحبلوائحححالعينحاخلرباءحاختصاصاتحفريق

ت  القطاعا للوائح االتصاالت الدولية، بناًء على املسامهات املقدمة من الدول األعضاء وأعضاء  شامل  إجراء استعراض   1
 واملدخالت املقدمة من مديري املكاتب، إذا استدعى األمر. 

مع مراعاة االجتاهات    2012إجراء استعراض لكل حكم من أحكام لوائح االتصاالت الدولية، ابلرتكيز على نسختها لعام   2
الناشئة والقضااي  واالتصاالت،  املعلومات  االتصاالت/تكنولوجيا  جمال  يف  اال  اجلديدة  بيئة  املعلومات  / تصاالتيف  تكنولوجيا 

 . واالتصاالت الدولية
 : ينبغي أن يشمل االستعراض أموراً منها 3

االتصاالت/تكنولوجيا  أ (  وشبكات  خدمات  إاتحة  بتعزيز  يتعلق  فيما  الدولية  االتصاالت  لوائح  أحكام  انطباق  مدى 
 ؛املعلومات واالتصاالت وتطويرها

لوائح ب( أحكام  مرونة،  عدم  أو  االتصاالت/تكنولوجيا االتصا  مرونة،  يف  اجلديدة  االجتاهات  الستيعاب  الدولية  الت 
 املعلومات واالتصاالت والقضااي الناشئة يف بيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الدولية؛

على   4 الدولية  االتصاالت  لوائح  استعراض  بشأن  اآلراء  مجيع  عن  يعرب  مرحلياً  تقريراً  الفريق  دورتيه اجمللس  يعرض  يف 
اجمللس يف   2021وعام    2020 لعام على  هنائياً  لعام وتقريراً  لعام   2022 دورته  املفوضي  املندوبي  مؤمتر  إىل   2022 لبحثه وتقدميه 

 مشفوعاً بتعليقات اجمللس.
 . C19/117و   C19/139و   C16/125و   C16/119الواثئق   املراجع: 

 __________ح

 (C17) 1386 القرار

ح(ITU CCT)جلنةحتنسيقحالصطلحاتحيفحاالتادح

 إن اجمللس، 
ر مبا يلي  إذ يذك ِّ

اللغات الرمسية الست  2014)املراَجع يف بوسان،    154القرار   (أ   ( الصادر عن مؤمتر املندوبي املفوضي، بشأن استعمال 
 ؛ االحتاد على قدم املساواة يف

قطاع االتصاالت  ات يف الذي نو ه مبا أجنزته جلنة تنسيق املفرد  2016الصادر عن اجمللس واملعد ل يف دورته لعام    1372القرار   ب(
جمال   من أعمال العتماد املصطلحات والتعاريف يف  (SCV) وجلنة تقييس املفردات يف قطاع تقييس االتصاالت  (CCV) الراديوية

 ت واالتصاالت واالتفاق عليها ابللغات الرمسية الست لالحتاد مجيعها؛االتصاالت/تكنولوجيا املعلوما

قيق مركزية وظائف التحرير للغات يف األمانة العامة )دائرة املؤمترات واملنشورات( وتدعو  قرارات اجمللس اليت تقتضي حت ج(
  ت والتعاريف(؛ القطاعات إىل توفري النصوص النهائية ابللغة اإلنكليزية فقط )مبا يف ذلك املصطلحا 

http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0119/en
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 فردات؛لالحتاد بشأن تنسيق امل  الصادر عن مجعية االتصاالت الراديوية ITU-R 36-4القرار   د (
( الصادر عن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت بشأن استعمال لغات االحتاد 2016)املراَجع يف احلمامات،    67القرار   ه (

 االتصاالت ابالحتاد،على قدم املساواة يف قطاع تقييس 
 وإذ يضع يف اعتباره

التابع جمللس االحتاد واملعين ابللغات  أ (    2017 يف دورته لعام الذي عحرض على اجمللس  (CWG-LANG) تقرير فريق العمل 
 (؛C17/12 الوثيقة)واعتمده 

( أنه ينبغي للفريق االستشاري لتقييس  2016)املراَجع يف احلمامات،  67قييس االتصاالت قررت يف القرار أن اجلمعية العاملية لت  ب( 
أن ينظرا يف جدوى إنشاء كيان عمل مشرتك داخل االحتاد للتعامل   (RAG) والفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية  (TSAG) االتصاالت 

 ة الست لالحتاد مجيعها على قدم املساواة ورفع تقارير إىل اجلمعية اخلاصة بكٍل منهما؛ مع قضااي املفردات واستخدام اللغات الرمسي 
لتنسيق املفردات عن أتييدها إنشاء "جلنة مشرتكة    2017 تشارية أعربت يف اجتماعاهتا املنعقدة يف عامأن مجيع األفرقة االس ج(
 ، االحتاد" يف

 وإذ يضع يف اعتباره كذلك
القرار   أ (  يف  قرر  اجمللس  يف    1372أن  واملعين  (  2016)املعد ل  للمجلس  التابع  العمل  فريق  أعمال  مواصلة 

( 2014)املراَجع يف بوسان،    154مراقبة التقدم احملرز ورفع تقرير إىل اجمللس بشأن تنفيذ القرار  ، من أجل  (CWG-LANG) ابللغات
 ملؤمتر املندوبي املفوضي؛

، التعاون مع املنظمات املهتمة األخرى (ITU-R)سيما عمل قطاع االتصاالت الراديوية   ل االحتاد، الأن من املهم لعم ب(
رموز البيانية يف الواثئق، والرموز احلرفية، وغري ذلك من وسائل التعبري ووحدات القياس، وغريها، بشأن املصطلحات والتعاريف وال

 العناصر وغري ذلك؛  بغية تقييس هذه
 قطاعات خمتلفة؛ سيما يف  توصل إىل اتفاق بشأن التعاريف عندما يتعلق األمر أبكثر من جلنة من جلان الدراسات، ال صعوبة ال  ج( 
االحتاد   د ( الدوليةأن  الكهرتقنية  اللجنة  مع  املعلومات    (IEC) يتعاون  لالتصاالت/تكنولوجيا  مفردات  وضع  أجل  من 

املعدات   ل توفري رموز بيانية متفق عليها دولياً للرسوم البيانية والستخدامها يفأج واستكماهلا ومن واالتصاالت متفق عليها دولياً 
 ؛ البنود وقواعد معتمدة إلعداد الواثئق ولتسمية

أجل توفري رموز حرفية ووحدات متفق عليها   ( من25 أن االحتاد يتعاون مع اللجنة الكهرتقنية الدولية )اللجنة التقنية رقم ه (
 دولياً وغري ذلك؛ 

 أن مثة حاجة مستمرة لنشر املصطلحات والتعاريف املالئمة لعمل االحتاد؛ و (
ال ز ( اليت  األعمال  جتنب  ميكن  اال أنه  أو  هلا  جلان داعي  هبا  تقوم  اليت  األعمال  جلميع  الفع ال  التنسيق  بفضل  زدواجية 

 األعمال؛  الدراسات يف االحتاد بشأن املفردات واملواضيع ذات الصلة واعتماد هذه
بد من أن يكون اهلدف طويل األجل ألعمال املصطلحات إعداد مفردات شاملة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات   أنه ال ح(

 لالحتاد،  للغات الرمسيةواالتصاالت اب
 وإذ يقر 

من   (SCV) يف قطاع تقييس االتصاالت وجلنة تقييس املفردات  (CCV)يف قطاع االتصاالت الراديوية   جلنة تنسيق املفردات مبا أجنزته  
الرمسية الست  أعمال العتماد املصطلحات والتعاريف يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالتفاق عليها ابللغات 

  لالحتاد مجيعها، 

https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0012/en
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 يقرر
تت 1 لتنسيق املصطلحات يف االحتاد  أن  اللجنة املشرتكة  قطاع االتصاالت  من جلنة تنسيق املفردات يف   (ITU CCT)ألف 

س  ، وجلنة تقييس املفردات يف قطاع تقييITU-R 36-4و  ITU-R 35-4و  ITU-R 34-4العاملة وفقاً للقرارات    (ITU-R CCV) الراديوية
،  (WTSA-16) ( للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2016)املراَجع يف احلمامات،    67ر  العاملة وفقاً للقرا  (ITU-T SCV) االتصاالت

، وأن تعمل بتعاون وثيق مع األمانة، ريثما يحتخذ قرار يف مجعية االتصاالت  (ITU-D)وممثلي عن قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد 
 ؛ 2020 (WTSA-20) تصاالت لعامواجلمعية العاملية لتقييس اال 2019 (RA-19) مالراديوية لعا

حدود اختصاصاهتا،   أن تواصل جلان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت عملها، يف 2
 بشأن املصطلحات التقنية والتشغيلية وتعاريفها ابللغة اإلنكليزية فقط؛ 

حات اليت تقدمها جلان الدراسات ابإلنكليزية، مع مناقشة واعتماد داخل االحتاد إىل املقرت   املفرداتعمل تقييس  أن يستند 3
الرتمجة إىل اللغات الرمسية اخلمس األخرى كما ترد من األمانة العامة، وأن تتوىل املسؤولية عن هذا العمل جلنة تنسيق املصطلحات يف 

عمل  خرباء ملمي مبختلف اللغات الرمسية وأفراد تعينهم اإلدارات املهتمة ابألمر ومشاركي آخرين يف  املكونة من  (ITU CCT) االحتاد
 مكاتب االحتاد؛ االحتاد يعملون بتعاون وثيق مع األمانة العامة لالحتاد )دائرة املؤمترات واملنشورات( واحملررين يف

ات يف االحتاد بتعريف نفس املصطلح و/أو املفهوم، بذل اجلهود  جلان الدراسأنه ينبغي، حيثما تقوم أكثر من جلنة من   4
 الختيار مصطلح واحد وتعريف واحد يكوانن مقبولي جلميع جلان الدراسات املعنية؛

أنه جيب على جلان الدراسات، عند اختيار املصطلحات وإعداد التعاريف، أن أتخذ يف حسباهنا االستخدام الراسخ   5
القائمة يف االحتاد، خاصة تلك اليت ترد يف قاعدة بياانت االحتاد للمصطلحات والتعاريف املتاحة  والتعاريف    للمصطلحات 

 يف املوقع اإللكرتوين؛
؛ V أن تستمر جلنة تنسيق املفردات يف قطاع االتصاالت الراديوية يف استعراض وتنقيح التوصيات القائمة يف السلسلة 6

، من خالل مدير مكتب  ITU-R 1 صيات جديدة ومنقحة وأن تقدمها إلقرارها وفقاً للقرارأن تعتمد تو . وينبغي هلا  حسب االقتضاء
 الراديوية؛  االتصاالت

يف  7 الدراسات  جلان  تقرتحها  اليت  اجلديدة  والتعاريف  املصطلحات  مجع كل  له  ينبغي  املعين  املكتب  االحتاد،   أن 
وإدراجها ضمن قاعدة بياانت االحتاد للمصطلحات والتعاريف  ، (ITU CCT)ابلتشاور مع جلنة تنسيق املصطلحات يف االحتاد 

 املوقع اإللكرتوين؛  املتاحة يف 
االحتاد   8 يف  املصطلحات  تنسيق  للجنة  ينبغي  مع    (ITU CCT)أنه  الوثيق  واملعين  ابلتعاون  للمجلس  التابع  العمل  فريق 

 ؛ (CWG-LANG) ابللغات
العاملية لتقييس االتصاالت رئيساً وستة نواب للرئيس ميثل كل واحد منهم    ية واجلمعيةأن تعي  مجعية االتصاالت الراديو  9

لجنة تنسيق إحدى اللغات الرمسية لالحتاد من كل قطاع؛ وإذا عي  رئيسان من كال القطاعي يقومان معاً بتويل الرائسة املشرتكة ل
 املصطلحات يف االحتاد؛

جلنة تنسيق   التصاالت انئبي للرئيس ليمثال قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد يفي لتنمية اأنه ينبغي أن يعي املؤمتر العامل 10
 ،املصطلحات يف االحتاد

 يكلف األمي العام، ابلتنسيق الوثيق مع مديري املكاتب وابلتشاور مع فريق العمل التابع للمجلس واملعين ابللغات، مبا يلي 
 ؛(ITU CCT)تنسيق املصطلحات يف االحتاد  لجنةساعدة لتقدمي كل ما يلزم من معلومات وم 1
 رصد جودة الرتمجة والتكاليف املرتبطة هبا.  2

 . C17/128و   C17/127الوثيقتان   املراجع: 
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 (C-2000) 500املقرر 
ح)الرئيس(ح“Chairman”مالحمصطلححاستعح

 إن اجمللس، 
 إذ ُييط علماً 

 ،C2000/50ابلوثيقة  أ ( 

 (، 1998الصادر عن مؤمتر املندوبي املفوضي )مينيابوليس،  70وابلقرار  ب(
 يقـرر

رة عن االحتاد  )الرئيس( حمايداً للجنسي وأن يكون هو املصطلح املستخدم يف مجيع الواثئق الصاد “Chairman”أن يعترب مصطلح 
 ابللغة اإلنكليزية. 

 . C2000/98و   C2000/77الوثيقتان   املراجع: 
 

 (C13) 576املقرر 
حالتسجيلحنظامحلدىحكسلطةحإشرافيةححالتادحالدويلحلالتصاالتحملتملحلادورحالنظرحيفحالح

حالربوتوكولحالتعلقحابلفضاءححمبوجبححالستقبلحيفحالفضائيةحألصوللححالدويل
 ، إن اجمللس

 إذ يقر 
 ؛ من دستور االحتاد اليت حتدد أهداف االحتاد  1ابملادة  أ ( 

اعتمد   ("UNIDROIT") املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص حتت رعاية    2012  أبنه يف املؤمتر الدبلوماسي الذي عقد يف برلي يف  ب(
أصول  املسائل اليت ختص     بشأنلضماانت الدولية على املعدات املنقولة  اب  املتعلقة  تفاقيةالربوتوكول امللحق ابالاملندوبون املفوضون  

 )"الربوتوكول املتعلق ابلفضاء"(؛  الفضاء
 عشر دول على األقل؛ علق ابلفضاء لن يدخل حيز النفاذ قبل أن يصبح عدد األطراف فيه أبن الربوتوكول املت ج(
القرار    أبن املؤمتر الدبلوماسي د ( بشأن إنشاء جلنة حتضريية تعمل بسلطة كاملة بصفتها سلطة إشرافية    1قد اعتمد أيضاً 

وذلك ريثما   ،ة للمعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاصمؤقتة إلنشاء السجل الدويل لألصول الفضائية، حتت إشراف اجلمعية العام
النظر يف مسألة أن يصبح االحتاد السلطة اإلشرافية  الذي يدعو هيئات اإلدارة يف االحتاد إىل   2، والقرار  توكول حي ز النفاذيدخل الربو 

ىل الربوتوكول حي ز النفاذ، وإ  عد دخولعند أو ب  الربوتوكول املتعلق ابلفضاء  مبوجب  الفضائية  ألصولل  الدويل  التسجيل  نظام  لدى
 ،بالغ املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص مبا يرتتب على ذلكإ

 وإذ يعترب 
 ؛ ال مسألة إمكانية أن يصبح االحتاد السلطة اإلشرافية أمسينظر يف لالحتاد أن مؤمتر املندوبي املفوضي  ( أ 

  

http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c00/docs/resdec/77.html
http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c00/docs/sum/98.html
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قد خول األمي العام املشاركة يف أعمال اللجنة التحضريية   2012ته لعام  أ(، أن اجمللس يف دور   الفقرة  على الرغم من ب(
 بصفة مراقب للحصول على معلومات ملساعدة مؤمتر املندوبي املفوضي يف مداوالته؛

ة  قد طلب توضيحاً من األمي العام لالحتاد بشأن اآلاثر املرتتب   2013و  2012و  2011أن جملس االحتاد يف دوراته لألعوام   ج(
رفع  على تويل االحتاد دور السلطة اإلشرافية، مبا يف ذلك أتثريه على حقوق الدول األعضاء وأعضاء القطاعات، وأن األمي العام قد

 إىل اجمللس تقريراً ابلنتائج اليت توصل إليها، 
 يقـرر

وختويل    بعد دخول الربوتوكول حيز النفاذ،عند أو    لة إبداء اهتمامه أبن يصبح االحتاد السلطة اإلشرافية،مواصختويل األمي العام  
 ، املشاركة يف أعمال اللجنة التحضريية بصفة مراقبمواصلة ميثله  من األمي العام أو

 يكلف األمي العام 
املندوبي املفوضي القادم بشأن النتائج اليت توصلت إليها اللجنة  مؤمتر  وإىل   2014بتقدمي تقرير إىل اجمللس يف دورته لعام   1
اللجنة التحضريية  لتحضريية واآلاثر املالية والقانونية والتقنية املرتتبة على تويل االحتاد دور السلطة اإلشرافية، مع مراعاة التطورات يفا

 "؛وإذ يعتربمن " ج(الفقرة  حىت ذلك الوقت والتوضيحات اليت طلبها اجمللس واملشار إليها يف 
تبة على مشاركته يف اجتماعات اللجنة التحضريية وكذلك عن اآلاثر املالية املرتتبة على  بتقدمي تقرير عن اآلاثر املالية املرت  2

 تويل االحتاد مهمة السلطة اإلشرافية عند أو بعد دخول الربوتوكول حيز النفاذ؛ 
بواسطتها   3 اليت ميكن  اآلليات  القطاعات  بتحديد  االحتاد وألعضاء  االحتاد كس  استعراضللدول األعضاء يف  لطة  دور 

 تعليقات بشأنه. إبداءإشرافية أو 
 . C13/121و   C13/107الوثيقتان   املراجع: 
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 التذييل ألف 

حقائمةحمسلسلةحبقراراتحجملسحاالتاد
 نوان رقم القسم الذي يتضمن النص ذا الصلة.يرد مقابل الع

 اجمللد. الرقم ابلسنة اليت قرر فيها اجمللس حذف هذه النصوص من ويف احلاالت اليت مل تعد فيها النصوص سارية املفعول، يحستعاض عن هذا  
 

ح(1948الدورةحالثانيةح)فربايرح
 1948  ............................................................................النظام الداخلي للمجلس  1القرار 
 2.3  ................................................................... ء اجمللس يف الدورات مشاركة أعضا 2القرار 
 1964  .............................................. حق أعضاء اجمللس يف حضور اجتماعات األجهزة الدائمة  3القرار 
 1948  ............................................................ 1948مشروع جدول أعمال دورة سبتمرب  4القرار 
 1975  ................................................................... فئات مسامهات جمموعات األقاليم  أ5القرار 
 1949  ...................... رات أتالنتيك سييت صالحية اجمللس املؤقت للرتددات يف اخلروج مبقدار طفيف عن قرا ب5القرار 
 1948  .......................................................الربقية األوىل إىل جلنة البلدان الثمانية يف بروكسل  6القرار 
 1948  ....................................................... الربقية الثانية إىل جلنة البلدان الثمانية يف بروكسل  7القرار 
 1948  ............................................................. (1949املؤمتر اإلداري للربق واهلاتف )ابريس،  8القرار 
 1948  ......................................................................  1948مؤمتر الراديو للطريان،  9القرار 
 1948  .......................................... دعوة املنظمة الدولية للمالحة البحرية إىل مؤمتر الراديو للطريان  10القرار 
 1949  .............................)اجمللس املؤقت( 66توصية مقدمة من اجمللس املؤقت للرتددات يف الوثيقة رقم   11القرار 
 1948  ...................... لراديو يف ستوكهوملمشاركة املنظمة العاملية للراديو يف مؤمتر اللجنة االستشارية الدولية ل 12القرار 
 1948  .....................................................................................   1948ميزانية  13القرار 
 1948  ................................................................................. 1948إقرار ميزانية  14القرار 
 1952  ............................................................... أعضاء االحتاد الذين أتخرت مسامهاهتم  15القرار 
 1948  ......................................................... املشاركة يف مصروفات مؤمترات أتالنتيك سييت  16القرار 
 1948  ............................................................ 1947مشاركة بعض البلدان يف مسامهات  17القرار 
 1952  ................................................................................. ديون أملانيا والياابن  18القرار 
 1949  ................................................................ املوظفي املعارين للمؤمتراتمصروفات  19القرار 
 1949  ............................................................. إعارة موظفي دائمي للمؤمترات اإلقليمية  20القرار 
 1948  .............. مصروفات اللجنة االستشارية الدولية للربق يف بروكسل واللجنة االستشارية الدولية للراديو يف ستوكهومل  21القرار 
 1949  ..................................... التابعة للجان االستشارية الدوليةمصروفات اجتماع جلان الدراسات  22القرار 
 1948  ............................................................. متثيل االحتاد يف املنظمات الدولية األخرى 23القرار 
 1948  ......................................................... مصروفات انشئة عن استعمال اللغات الرمسية 24القرار 
 1948  .................................................................... املوظفون املطلوبون خلدمة اللغات 25القرار 

 1948  ............................................................ واثئق اخلدمة خبمس أو ثالث لغات رمسية 26ر القرا 
 1948  ........................................................................... نشر واثئق أتالنتيك سييت 27القرار 
 1949  .................................................................................. توزيع الواثئق جماانً  28القرار 
 1948  ..................................................................... 1948نشر واثئق اخلدمة يف عام  29القرار 
 1948  ........................................................................ 1948تعيي موظفي يف عام  30القرار 
 1948  ............................................................................... تعيي موظفي مؤقتي 31القرار 

 1949  .............................................................. االحتاد نظام املعاشات التقاعدية ملوظفي  32رار الق
 1948  ................................................................. نقل األمانة العامة من برن إىل جنيف  33القرار 
 1948  ..................................... نقل أمانة اللجنة االستشارية الدولية للرتددات من ابريس إىل جنيف 34القرار 
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 1952  جواز مرور األمم املتحدة  35القرار 
 1948  ................................................................ للوكاالت املتخصصةاملزااي واحلصاانت  36القرار 
 1948  ...............................................1949التعامل مع الربقيات احلكومية اعتباراً من أول يناير  37القرار 
 1948  ....................................... 1949التعامل مع احملاداثت اهلاتفية احلكومية اعتباراً من أول يناير  38القرار 
 1948  ................................................................. 1948يناير   20برقية إىل موسكو يف  39القرار 
 1948  ................................................................. 1948فرباير  11يف  برقية إىل موسكو 40القرار 
 1948  .................................................................................... بياانت صحفية  41القرار 

  (ح1948أكتوبرحح-الدورةحالثالثةح)سبتمربح 

 1948  .......................................................................... 1948ميزانية االحتاد لسنة  42القرار 
 1948  .......................................................................... 1949ميزانية االحتاد لسنة  43القرار 
 1948  ..................................................................... 1949تنقيح ميزانية االحتاد لسنة  44القرار 
 1948  ................................................................................ ة لالحتاداللوائح املالي 45القرار 
 1949  ..................................................................................... مراقبة النفقات 46القرار 
 1951  ................................................................ تنظيم اخلدمات املالية يف األمانة العامة 47القرار 
 1964  ....................................................................................... جلنة التنسيق  48القرار 
 1952  ............................. توحيد مجيع مصروفات االحتاد يف ميزانية واحدة وإنشاء صندوق رأمسال عامل  49القرار 
 1951  ....................................................................... سلف من احلكومة السويسرية 50القرار 
 1950  ............................................................................. تدقيق حساابت االحتاد  51القرار 
 1952  ..................................................................... 1946تسوية املتأخرات يف هناية  52القرار 
 1948  .................................... اعتمادات ملصروفات نقل أمتعة أعضاء اللجنة الدولية لرتددات الراديو 53القرار 
 1949  ..................................................................................... امليزانية املوحدة  54القرار 
 1948  ....................................................................... أحكام تتعلق ابلبدالت اليومية  55القرار 
 1949  ................................................................. عقود طويلة األجل للموظفي املؤقتي  56القرار 
 1948  ........................................................عقد مؤمتر إداري خاص لشمال شرق األطلسي  57القرار 
 1948  ........................................................... اجتماع اجلزء الثاين من مؤمتر الراديو للطريان  58القرار 
 1948  ..................................................................... 1عقد مؤمتر راديو إداري لإلقليم  59القرار 
 1948  ..................................................................... 2م عقد مؤمتر راديو إداري لإلقلي 60القرار 
 1948  ..................................................................... 3عقد مؤمتر راديو إداري لإلقليم  61القرار 
 1952  ............................. 1948أعمال االجتماع اخلامس للجنة االستشارية الدولية للراديو، ستوكهومل،  62القرار 
 1948  .................................... اقتسام مصروفات االجتماع اخلامس للجنة االستشارية الدولية للراديو 63القرار 
 1949  ................................... الدراسات التابعة للجنة الدولية االستشارية للراديو  توزيع تكاليف جلان 64القرار 
 1948  .......................................... نشر واثئق االجتماع اخلامس للجنة االستشارية الدولية للراديو 65القرار 
 1951  ......................... إعداد معجم خاص للمصطلحات والرموز واملختصرات املتعلقة بتكنولوجيا الراديو 66القرار 
 1952  ............................................... لتقنية والتصنيف العشري العاملي معجم املفردات والرموز ا 67القرار 
 1948  ..................................................واجبات انئب مدير اللجنة االستشارية الدولية للراديو 68القرار 
 1948  ............... من اتفاقية أتالنتيك سييت على أعضاء اللجنة الدولية لرتددات الراديو  7تطبيق أحكام املادة  69القرار 
 1964  .................................................... رتددات الراديواللغات املستعملة يف اللجنة الدولية ل 70القرار 
 1948  ............................................ ميغاسيكل/اثنية  11و9تعيي احلدود املفروضة على النطاقي  71القرار 
 1949   ...................................... الصادرة عن اجمللس املؤقت للرتدداتطبع قائمة متطلبات الدارات  72القرار 
 1948  ......................... إرسال حماضر اجللسة العامة الثانية عشرة للمجلس املؤقت للرتددات إىل اإلدارات  73القرار 
 1948  ...................................................................... أعمال اجمللس املؤقت للرتددات 74القرار 
 1948  ..................................................... تعيي املدير املقبل للجنة االستشارية الدولية للربق  75القرار 
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 1948  ............................. 1949البلدان اليت ينبغي أن تحدعى للمشاركة يف مؤمتر ابريس للربق واهلاتف،  76القرار 

 1948  ......................................................................... عقد جلنة تنقيح لوائح الربق 77القرار 

 1948  ........................................... تطبيق األحكام اجلديدة لالتفاقية يف صدد الربقيات احلكومية 78القرار 

 1948  ................................... لالتفاقية يف صدد املكاملات اهلاتفية احلكومية تطبيق األحكام اجلديدة  79القرار 

 1948  ...................................................... أسعار الربقيات احلكومية وتوحيد أسعار الربقيات  80القرار 

 1948  ............................................................. ة اجملانية لألمانة العامة املزااي الربقية واهلاتفي 81القرار 

 1948  ......................... لالتصاالت الدوليةاستئجار دارات اتصاالت وإمكانية إنشاء شركات متخصصة  82القرار 

 1.3  ................................................ تنظيم املؤمترات واالجتماعات ومتويلها وتصفية حساابهتا  83القرار 

 1952  .......................................... استعمال لغات عمل شفوية إضافية يف املؤمترات واالجتماعات 84القرار 

 1948  ............................... اقتسام تكاليف املؤمترات واالجتماعات عند استخدام لغات شفوية إضافية  85القرار 

 1949  ................................. 1949يناير  شروط تقدمي اإلخطارات واملنشورات الدولية اعتباراً من أول 86القرار 

األعضاء واألع 87القرار  العامة إىل مجيع  األمانة  تنشرها  اليت  الواثئق  من إرسال نسخة من مجيع  اعتباراً  آلياً  املنتسبي   ضاء 
  ..................................................................................... 1949يناير  1

 
1949 

 1.6  .............................العامة لالحتاد مع الدول أو اإلدارات غري األعضاء يف االحتادعالقات األمانة  88القرار 
 1948  ...................................................... من اتفاقية أتالنتيك سييت  1تطبيق أحكام املادة  89القرار 

 1950  ........................................ فاقية أتالنتيك سييتمن ات 1ج( من املادة 2تطبيق أحكام الفقرة  90القرار 

 1964  .......................................... ومساعد األمي العام لالحتادالرتشيحات لوظيفيت األمي العام  91القرار 

 1949  ............................................................. خطة املعاشات التقاعدية ملوظفي االحتاد  92القرار 

 1951  ........................................ نظام املعاشات التقاعدية ألعضاء اللجنة الدولية لرتددات الراديو 93القرار 

 1948  ....................... للهاتفاشات التقاعدية للموظفي السابقي يف اللجنة االستشارية الدولية نظام املع 94القرار 

 1948  ........................................................................ معدات شبكة الرتمجة الفورية  95القرار 

 1954  .............................................................. مشاركة األمم املتحدة يف دورات اجمللس 96القرار 

 1949  ................ظمات الدوليةمتثيل االحتاد يف اجتماعات الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة وغريها من املن 97القرار 

 1949  ............................................ األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة متثيل االحتاد يف مؤمترات  98القرار 

 1948  ....................................... متثيل االحتاد يف الدورة العادية الثالثة للجمعية العامة لألمم املتحدة 99القرار 

 1948  ................................................................... لوائح األمم املتحدة لعقد املؤمترات  100القرار 

 2.6  .............................................................. ئق بي االحتاد واألمم املتحدة تبادل الواث 101القرار 

 2.6  ................................................................. تبادل اإلحصاءات مع األمم املتحدة 102القرار 

 1949  ...................................... إرسال امليزانية والتقرير السنوي عن أعمال االحتاد إىل األمم املتحدة 103القرار 

 1948  .................................... تطبيق املادة الرابعة من اتفاقية املزااي واحلصاانت للوكاالت املتخصصة 104القرار 

 4.2  ..................................................... املتحدة ملوظفي االحتادإصدار جوازات مرور األمم  105القرار 

 1949  .............................. املزااي واحلصاانت ملمثلي أعضاء االحتاد يف االجتماعات اليت يعقدها االحتاد  106القرار 

 1964  ................................................................ خدمات االتصاالت يف األمم املتحدة  107القرار 

 1948  ...................................................... ية املعلوماتقرارات مؤمتر األمم املتحدة املعين حبر  108القرار 

 1948  ............................... مشاركة الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة يف مؤمترات واجتماعات االحتاد  109القرار 

 1948  ..................................... مشاركة منظمة الطريان املدين الدويل يف مؤمترات واجتماعات االحتاد  110القرار 

 1964  .................. للطريان خصصة خلدمات الراديو االعرتاف مبنظمة الطريان املدين الدويل بوصفها الوكالة املت  111القرار 

 العامة  متثيل القيادة العليا للقوات املتحالفة يف طوكيو يف مؤمترات االحتاد والعالقات بي األمانة 112القرار 
  .................................................................................... والقيادات العليا 

 
1948 
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 1964  ...................................................... تعاون االحتاد يف جمال السالمة يف البحر ويف اجلو  113القرار 

 1949  ..........................................واخلدمات البحرية يف جمال االتصاالت الطريان  تنسيق خدمات 114القرار 

 1948  ...........................................................العالقات مع املنظمة الدولية لألرصاد اجلوية  115القرار 

 1948  .......................................................................... ترتيب ممكن مع اليونسكو  116القرار 

 1948  .............................................. تبادل مزااي اإلرسال اجملاين بي االحتاد واحتاد الربيد العاملي 117القرار 

 1950  ................... ملشاركة بعض املنظمات الدولية يف اجتماعات اللجان االستشارية الدولية ية الشروط املال 118القرار 

 ح(ح1949سبتمربححح-الدورةحالرابعةح)أغسطسح 

 1949  ...................................................... من اتفاقية أتالنتيك سييت  1تطبيق أحكام املادة  119القرار 

 1952  ............................................................. انضمام الياابن إىل اتفاقية أتالنتيك سييت 120القرار 

 1950  ............................................................... مامات إىل اتفاقية أتالنتيك سييتاالنض 121القرار 

 1949  ..................................................... ظروف اخلدمة يف اللجنة االستشارية الدولية للربق  122القرار 

 1964  ................................................ توجيهات إلعداد التقرير السنوي املقدم من األمي العام 123القرار 

 1949  ........................................................................ 88التعديل األول للقرار رقم  124القرار 

 1949  ......................................................................... 88م التعديل الثاين للقرار رق 125القرار 

 2.6  ............................................................. العالقة بي الوالية الوطنية والوالية الدولية  126القرار 

 1949  ............................................................................... 83تعديل القرار رقم  127القرار 

 1949  ................................................................. 1950و 1949ميزانيتا االحتاد لسنيت  128القرار 

 1949  ........................................................... 1948تقرير عن اإلدارة املالية لالحتاد لسنة  129القرار 

 1949  ......................................................... ة للمجلس املؤقت للرتددات جلنة مراقبة امليزاني 130القرار 

 1952  ........................................ نصيب وكاالت التشغيل اخلاصة يف مصروفات املؤمترات اإلدارية  131القرار 

 1952  .................................................... الدولية توزيع النفقات االستثنائية للجان االستشارية  132القرار 

 1952  ................................... توزيع تكاليف جلان الدراسات التابعة للجنة االستشارية الدولية للراديو  133القرار 

 1949  .................................................................... توجيهات اللتماس حتقيق وفورات 134القرار 

 1949  ............. 1948توزيع مصروفات االجتماع السادس للجمعية العامة للجنة االستشارية الدولية للربق، بروكسل،   135القرار 

 1952  ................................................ مجهورية يوغوسالفيا الشعبية االحتادية: تسوية املتأخرات 136القرار 

 1949  .................... 1947ت مجهورايت إستونيا والتفيا ولتوانيا السوفياتية االشرتاكية عن عام تسوية حسااب 137القرار 

 1949  ......................................................... نشر واثئق اللجنة االستشارية الدولية للهاتف 138القرار 

 1949  ....................................................................... لغات اجمللس املؤقت للرتددات  139القرار 

 1950  ..................................................................... لغات الدورة السادسة للمجلس  140القرار 

 1949  ............................................................................. الفورية إنشاءات الرتمجة  141القرار 

 1949  .................................... تطبيق املادة الرابعة من اتفاقية املزااي واحلصاانت للوكاالت املتخصصة 142القرار 

 1949  ...................... االختالفات بي مشروع اتفاقية األمم املتحدة حلرية املعلومات واتفاقية أتالنتيك سييت  143القرار 

 1950  ........................................... ت االحتاد املتخصصة يف مؤمترات واجتماعامشاركة الوكاالت  144القرار 

 1950  ............. الشروط املالية ملشاركة بعض املنظمات الدولية يف اجتماعات اللجنة االستشارية الدولية للراديو 145القرار 

 1950  ............................ الشروط املالية ملشاركة بعض املنظمات الدولية يف مؤمترات واجتماعات االحتاد  146القرار 

 1964  .............................................................................. االتفاق مع اليونسكو  147القرار 

 1999  ............................................. تنسيق دراسات االتصاالت اليت تقوم هبا املنظمات الدولية 148قرار ال

 1952  ................................................................... التعاون الدويل يف جمال االتصاالت 149القرار 

 1949  ...................................................................... ختصيص إشارات النداء املتاحة 150القرار 
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 1964  ...................................................................... ختصيص إشارات النداء املتاحة 151القرار 
 1952  .......................................... املمثلي يف املؤمترات واالجتماعاتمزااي اإلرسال اجملاين للوفود و  152القرار 
 1951  .......................................................................... معجم مفردات االتصاالت  153القرار 
 1952  ............................................................................ اجمللس املؤقت للرتددات  154القرار 
 1949  ............................................................. خارج أورواب 1اجتماع جلنة بلدان اإلقليم  155القرار 
 1951  ..................................................... 1949، واشنطن، 2املؤمتر اإلداري للراديو لإلقليم  156القرار 
 1949  ........................................ يف فلورنسا (HF)اجتماع مؤمتر اإلذاعة على املوجات الديكامرتية  157القرار 
 1949  ......................................................... تنفيذ خطة اإلذاعة على املوجات الديكامرتية  158القرار 
 1949  ......................................... العام لالحتاداملعاش التقاعدي للدكتور ف. فون إرنست األمي   159القرار 
 1952  والسيد ل.و. هيز انئب املدير  اللجنة االستشارية الدولية للراديو املعاش التقاعدي للدكتور فان دير بول مدير 160القرار 
 1952  ........................................... املعاش التقاعدي ملوظفي اللجنة االستشارية الدولية للرتددات 161القرار 
 1949  ....................................... 1948بدل زايدة غالء املعيشة للموظفي الذين تقاعدوا قبل هناية  162القرار 
 1954  ................................................................... اجلنسية تشغيل األشخاص عدميي  163القرار 
 1949  ................................................... إجازة الوطن ألعضاء اللجنة الدولية لرتددات الراديو  164القرار 
 1949  .......................................... معلومات األرصاد اجلوية عن توزيع العواصف الرعدية يف العامل 165القرار 
 1949  ............................................. متطلبات الرتددات إلذاعة املوجة الديكامرتية لدولة إسرائيل 166القرار 
 1949  ........................................................................................... الرباءات  167القرار 

 ح(ح1950أكتوبرحح-الدورةحاخلامسةح)سبتمربح 

 1952  ............................................ قيام اجمللس إبعداد اقرتاحات لتعديل االتفاقية واللوائح العامة  168القرار 

 1952  .......................................................................... من االتفاقية 1تطبيق املادة  169القرار 

 1952  ............................................. عقد مؤمتر أو اجتماع لالحتاد بدعوة من إحدى احلكومات  170القرار 

 1999  .............................................. واثئق العمل الصادرة عن اللجان االستشارية الدولية  توزيع 171القرار 

 1954  ........................................................... سري أعمال اللجنة االستشارية الدولية للربق  172القرار 

 1954  ................................................................ واثئق اللجان االستشارية الدوليةنشر  173القرار 

 1952  ......................................... ( 44قيام اللجنة االستشارية الدولية بدراسة مسألة جديدة )رقم  174القرار 

 1951  ............................................................. إعداد معجم مفردات االتصاالت الدولية  175القرار 

 1951  .................................................................................تنظيم األمانة العامة  176القرار 

 1.6  ........................................................................ اإلدارات الربقيات املعممة إىل  177القرار 

 1952  ........................................ إجراء عقد املؤمترات االستثنائية وتغيري مواعيد أو أماكن املؤمترات 178القرار 

 1952  .................................................................... رية النظام الداخلي للمؤمترات اإلدا  179القرار 

 1950  ................................................................. 1951و 1950ميزانيتا االحتاد لسنيت  180القرار 

 1950  ..................................................................... امليزانية التكميلية للمواد املطبوعة  181القرار 

 1950  ............................... 1950يوليو 31إىل  1949تدقيق حساابت االحتاد عن الفرتة من أول يناير  182القرار 

 1950  ............................................................................. إنشاء جلنة املراقبة املالية  183القرار 

 1950  ................... الشروط املالية ملشاركة بعض املنظمات الدولية يف اجتماعات اللجان االستشارية الدولية  184القرار 

مسامهة الرابطة البحرية الدولية للراديو يف مصروفات اجتماع اللجنة االستشارية الدولية للراديو يف ستوكهومل   185القرار 
  ....................................................................... 1948ومؤمترات كوبنهاغن يف 

 
1952 

 1950  ............ 1948االحتاد الدويل للراديو يف مصروفات اللجنة االستشارية الدولية للراديو، ستوكهومل،  مشاركة 186القرار 

 1950  إعفاء احتاد اإلذاعات األوروبية من أي نصيب يف مصروفات مؤمتر اإلذاعة على املوجات الديكامرتية، فلورنسا/راابلو  187القرار 

 1950  ........................................................ ورنسا/راابلوحصة يف حتمل مصروفات مؤمتر فل 188القرار 

 1952  ............................................................. طلب إثيوبيا ختصيص فئة مسامهة أقل هلا 189القرار 
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 1954  ...............................................نشر واثئق اللجنة االستشارية الدولية بلغات غري الفرنسية 190القرار 

 1999  ............................................................................. توزيع واثئق اخلدمة، إخل  191القرار 

 1951  ....................................................... تقرير االحتاد إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي  192القرار 

 2.6  ......................................................... اتفاقية املزااي واحلصاانت للوكاالت املتخصصة  193القرار 
 1999  ................................................ االحتاد يف مؤمترات واجتماعات األمم املتحدة، إخلمتثيل  194القرار 

 1952  ................................................................املساعدة إىل السكان املدنيي يف كوراي 195القرار 

 1999  .......... ا اهتمام موضوعي خبدمات االتصاالتالعالقات بي االحتاد والوكاالت املتخصصة األخرى اليت لديه 196القرار 

 1952  .............................................. ابلنيابة يف مؤمترات واجتماعات االحتاد التصويت والتمثيل  197القرار 

 1952  ......................................................... شكل أو راق اعتماد الوفود يف املؤمتر اإلداري  198القرار 

 1952  ................................. 1951أغسطس  16عقد املؤمتر اإلداري االستثنائي للراديو يف جنيف يف  199القرار 

 1952  ........................................................... التحضري للمؤمتر اإلداري االستثنائي للراديو 200القرار 

 1951  ............................................................... ختصيص الرتددات أثناء الفرتة االنتقالية  201القرار 

 1952  ................................................... كيلوسيكل/اثنية   500 27التبليغ عـن التـرددات فـوق  202القرار 

 1952  ...................................................... املسامهات يف مصروفات اجمللس املؤقت للرتددات  203القرار 

 1952  ............................. املوجات الديكامرتية املسامهات يف مصروفات جلنة اخلطة التقنية لإلذاعة على  204القرار 

 1954  ......................................................... تنفيذ خطة اإلذاعة على املوجات الديكامرتية  205القرار 

 1951  .......... كيلوسيكل/اثنية  4000يف صدد تنسيق قوائمها الوطنية للرتددات حتت  2توصية إىل بلدان اإلقليم  206القرار 

 1964  ................................................ لإلذاعات األجنبيةاملوافقة السابقة من البلدان املستقبِّلة  207القرار 

 1952  ................................................................ دراسة خطة التأمينات ملوظفي االحتاد  208القرار 

 1952  ................................................................. خطة التأمي الصحي ملوظفي االحتاد 209القرار 

 1964  ................................................................. شروط اخلدمة للموظفي املعيني حملياً  210القرار 

 1950  .......................................................................... ظفي النظام األساسي للمو  211القرار 

 1954  ........................................................................................... الرباءات  212القرار 

 1952  .............................................................................. معدات الرتمجة الفورية  213القرار 

 1951  .................................................................إمكانية إنشاء مبىن لالحتاد يف جنيف  214القرار 

 1952  ................. اقتسام املصروفات الناشئة عن التخلي عن الهاي كمقر للمؤمتر اإلداري االستثنائي للراديو  215القرار 

 ح(ح1951مايوحح-حالدورةحالسادسةح)أبريل 

 1.6  ................................................................. االنضمام إىل عضوية االحتادطلبات  216القرار 

 1952  ........................................................................ جتميع الواثئق املتصلة ابجمللس  217القرار 

 1951  ................................................................. 1952و 1951ميزانيتا االحتاد لسنيت  218القرار 

 1951  ...................................................................... 1950تقرير اإلدارة املالية لسنة  219القرار 

 1951  .............................. 1950ديسمرب  31ة من أول أغسطس إىل تدقيق حساابت االحتاد عن الفرت  220القرار 

 1984  ....................................................................امليزانية التكميلية خلدمة املنشورات 221القرار 

 1967  ..... الشروط املالية ملشاركة الوكاالت املتخصصة وغريها من املنظمات الدولية يف مؤمترات واجتماعات االحتاد  222القرار 

 1954  ............................................................................ عضوية جلنة املراقبة املالية  223القرار 

 1951  .............................................................................. تقرير جلنة املراقبة املالية  224القرار 

 1952  ................................................................................... املساعدة التقنية  225القرار 

 1952  ...................................... الربقيات الدولية املتعلقة ابألوبئة الصادرة عن منظمة الصحة العاملية 226القرار 
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 1952  ............................................ الصحة العاملية بشأن األوبئةاحملاداثت اهلاتفية الدولية ملنظمة  227القرار 

 1952  .................................................. األعمال التحضريية للمؤمتر اإلداري االستثنائي للراديو  228القرار 

 1951  ......................................................... التحضريات للمؤمتر اإلداري االستثنائي للراديو 229القرار 

 1952  ............................................... 1950تقرير عن إدارة صندوق التأمينات ملوظفي االحتاد،  230القرار 

 1952  ........................ األساسي ملوظفي األمم املتحدة  املقارنة بي النظام األساسي ملوظفي االحتاد والنظام 231القرار 

 1964  ......................................................... التعيي املؤقت للموظفي املعارين من اإلدارات  232القرار 

 1951  .................................................................... السيارات اخلاصة شروط استعمال  233القرار 

 1964  .............................................................................. بدالت التمثيل والرتفيه 234القرار 

 1951  ......................................................................... إجازة أداء اخلدمة العسكرية  235القرار 

 ح(ح1952يونيوحح-الدورةحالسابعةح)أبريلح 

 1952  .............................................. دورة اجمللس أثناء مؤمتر املندوبي املفوضي يف بوينس أيرس 236القرار 

 1952  ..........................................................................1952امليزانية املنقحة لسنة  237القرار 

 1952  .......................................................................... 1953ميزانية االحتاد لسنة  238القرار 

 1981  ................................................................................. تقارير اإلدارة املالية  239القرار 

 1952  .................................. 1951ديسمرب  31الفرتة من أول يناير إىل  تدقيق حساابت االحتاد عن 240القرار 

 1952  ........................... الفائدة اليت يتعي دفعها إىل االحتاد السويسري عن السلف املقدمة إىل االحتاد  241القرار 

نتيجة   1952استعمال األصول الرأمسالية يف حساب االحتياطي لتغطية النفقات اليت سيتم تكبدها يف عام  242القرار 
  ................................................. ليت يتخذها املؤمتر اإلداري االستثنائي للراديو القرارات ا

 
1952 

 1970  ....................................................... تقرير االحتاد إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي  243القرار 

 1964  ........................................ ج األمم املتحدة املوسع للمساعدة التقنيةمشاركة االحتاد يف برانم 244القرار 

 1954  .......................................... ة الطريان احلركة اليت يتعي توجيهها على شبكة اتصاالت خدم 245القرار 

 1999  ................................ الدراسات ذات األمهية التكميلية يف قطاعي التقييس واالتصاالت الراديوية 246القرار 

 1952  ................االتصاالت لتدرسها اللجان االستشارية الدولية الثالث مسألة جديدة بشأن تبديل شبكات  247القرار 

 1954  ................................................................... معجم مفردات االتصاالت الدولية  248القرار 

 1952  ................................................دراسة مسألة جديدة يف اللجنة االستشارية الدولية للربق  249 القرار

 1991  .... اللجنة االستشارية الدولية للربق واهلاتف األسعار املطبقة على االختبارات والقياسات اليت يقوم هبا معمل  250القرار 

 1964  .................................................................................تنظيم األمانة العامة  251القرار 

 1999  .................................................................... نة العامة تقدمي معلومات إىل األما 252القرار 

 1952  .....................................................................عقد املؤمتر اإلدارة العادي للراديو  253القرار 

 1952  ................................................................ شروط استئجار معدات الرتمجة الفورية  254القرار 

 1952  ......................................................................... إقامة مبىن لالحتاد يف جنيف  255القرار 

 1964  ...............................................................................تدويل موظفي االحتاد  256القرار 

 1964  ................................................... دات الراديو نظام التأمي ألعضاء اللجنة الدولية لرتد 257القرار 

 1952  ......................................... املوظفون العاملون حتت إشراف اللجنة الدولية لرتددات الراديو   258القرار 

 1964  .................................................................... شروط استعمال السيارات اخلاصة  259القرار 

 1.2  ........................................................................ إجازة أتدية اخلدمة العسكرية 260القرار 

 1.2  ......................................................... أوضاع أسر موظفي االحتاد اخلاضعي للتجنيد  261القرار 

 1.6  ......................................................... االحتاد ضد أعضاء آخرينشكاوى أعضاء يف  262القرار 
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 ح(ح1953يونيوحح-الدورةحالثامنةح)مايوح 

 1954  ............................................................................النظام الداخلي للمجلس  263القرار 

 1981  .......................................................... املعاش التقاعدي لألمي العام السيد موالتييه  264القرار 

 1954  .......................................................... تعيي الدكتور م.أ. أندرادا أميناً عاماً لالحتاد  265القرار 

 1964  ............................................................................. خدمة األمي العاممدة  266رار الق

 1953  ...................................................... عقد الدورة العادية للمؤمتر اإلداري للربق واهلاتف 267القرار 

 1954  ................................................ انضمام االحتاد إىل احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية 268القرار 

 1954  ................................................................................... احلساابت املعلقة 269القرار 

 1953  .................................. 1952ديسمرب  31من أول يناير إىل تدقيق حساابت االحتاد عن الفرتة  270القرار 

 1953  ...................................................................... 1952تقرير اإلدارة املالية لسنة  271القرار 

 1954  ................................................... 1954وميزانيات سنة  1953امليزانيات املنقحة لسنة  272القرار 

 1954  .................................................. 1954حتديد حصة املسامهة يف النفقات العادية لسنة  273القرار 

 1954  ................... 1953وحتويله إىل احلساب املؤقت بعد إغالق حساابت  1955الرصيد املنقول إىل سنة  274القرار 

 1953  .................................................................................. 1955ميزانية سنة  275القرار 

 1954  ............................................................................... بدالت غالء املعيشة 276القرار 

 1953  ........................................................ اللجنة الدولية لرتددات الراديواستدعاء أعضاء  277القرار 

 1964  ............................................................................... تعيي موظفي االحتاد 278القرار 

 1954  ....................................................................... عض الوظائفإعادة تصنيف ب 279القرار 

 1954  .............................................. التغيريات اليت يتعي إدخاهلا يف النظام األساسي للموظفي  280القرار 

 1954  .............................. التأمينات ملوظفي االحتادأوالً تغيريات يتعي إدخاهلا يف لوائح نظام صندوق  281القرار 

 1954  .............................. ظفي االحتاداثنياً تغيريات يتعي إدخاهلا يف لوائح نظام صندوق التأمينات ملو  282القرار 

 1975  ................................................................... معجم مفردات االتصاالت الدولية  283القرار 

 1954  ................................................ احلركة اليت يتعي توجيهها على شبكة اتصاالت الطريان  284القرار 

بدء استعمال نطاق الرتددات املخصصة مبوجب لوائح الراديو الصادرة يف أتالنتيك سييت حملطات الربق الراديوية  285القرار 
  ....................................................................................... فن على الس

 
1964 

 1964  ..... قيام اللجنة الدولية بتسجيل الرتددات إبعداد مشاريع خطط خلدمات اإلذاعة على املوجات الديكامرتية  286القرار 

 1953  ....................................................................................... االحتاد مباين  287القرار 

 1964  ................................................................ شروط استئجار معدات الرتمجة الفورية  288القرار 

 1953  ...........................................................................تغيريات يف بعض القرارات 289القرار 

 ح(ح1954التاسعةح)مايوححالدورة 

 1954  ...................................................... عقد الدورة العادية للمؤمتر اإلداري للربق واهلاتف 290القرار 

 1954  ..................... االستشارية للهاتف واللجنة االستشارية الدولية للرتدداتإمكانية إدماج اللجنة الدولية  291القرار 

 1964  ...................................... ارية للرتدداتجلنة برانمج التبديل العام التابعة للجنة الدولية االستش 292القرار 

 1964  ...................................................... استدعاء أعضاء اللجنة الدولية لتسجيل الرتددات 293القرار 

 1964  .............. الرتددات إبعداد مشروع خطط اإلذاعة على املوجات الديكامرتية قيام اللجنة الدولية لتسجيل  294القرار 

 1954  ............................ الستشارية للراديو نشر واثئق اللجنة الدولية لتسجيل الرتددات واللجنة الدولية ا 295القرار 

 1964  .............................. استعمال شبكة اتصاالت األمم املتحدة للحركة الربقية للوكاالت املتخصصة  296القرار 

 1954  .................................................................................... حرية املعلومات  297القرار 

 1964  .................................................................................... املساعدة التقنية 298القرار 

 1954  ............................................... احلركة اليت يتعي توجيهها على شبكة االتصاالت للطريان  299القرار 
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 1954  ..................................................... االنضمام إىل احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية  300ار القر 

 1954  ....................................................... اللوائح املالية لالحتاد تعديالت يتعي إدخاهلا يف  301القرار 

 1954  ...................................... املصرفية؛ حساب االحتياطي شكل عرض امليزانية؛ حساب الفائدة 302القرار 

 1954  ........................................................................ احلساابت موضع االستفسار  303القرار 

 1954  .................................. 1953ديسمرب   31تدقيق حساابت االحتاد عـن الفرتة مـن أول يناير إىل  304القرار 

 1954  ...................................................................... 1953تقرير اإلدارة املالية لسنة  305القرار 

 1954  .......................... طلب الرابطة الدولية البحرية للراديو إعفاءها من الفائدة على املدفوعات املتأخرة 306القرار 

 1954  ......................................................... 1955وميزانيات سنة    1954  امليزانيات املنقحة لسنة  307القرار 

 1954  .............................................. متديد مدة خدمة السيد ه. اتونسهند مساعد األمي العام 308القرار 

 1954  ................................................ إمكانية تنقيح اجلدول األساسي ملرتبات موظفي االحتاد  309القرار 

 1954  ........................................................من النظام األساسي للموظفي  30تعديل املادة  310القرار 

 1954  ................................... 3إىل  1عمر املرشحي للوظائف الدائمة يف الفئات من احلد األقصى ل 311القرار 

 1954  ............................................................................... بدالت غالء املعيشة 312القرار 

 1954  .............................................................. إعادة تصنيف وظيفتي يف األمانة العامة 313القرار 

 1954  ................................................................................ املبىن اجلديد لالحتاد 314القرار 

 1954  ......................................................................... تعديالت يف بعض القرارات  315القرار 

 ح(ح1955مايوحح-الدورةحالعاشرةح)أبريلح 

 1955  .................................................................... عقد املؤمتر اإلداري للربق واهلاتف 316القرار 

 1967  ............................................................................ النفقات العامة للمجلس  317القرار 

 1964  ................................إدماج اللجنة االستشارية الدولية للربق واللجنة االستشارية الدولية للهاتف 318القرار 

 1964  ....................... لجنة االستشارية الدولية للهاتفالدولية االستشارية للربق والإجراءات توحيد اللجنة  319القرار 

 1964  ................................................................... التوحيد املركزي للخدمات املشرتكة 320القرار 

 1955  .................................................................................... حرية املعلومات  321القرار 

 1964  .................................................................................... املساعدة التقنية 322القرار 

 1955  ............................................... احلركة اليت يتعي توجيهها على شبكة االتصاالت للطريان  323القرار 

 1964  .................................................................. ميزانية االحتاد الشكل اجلديد لعرض  324القرار 

 1964  .............................................. توحيد بنود امليزانية املتصلة ابألاثث وأجهزة ولوازم املكاتب  325القرار 

 1993  ................................................. التوحيد املركزي لبنود امليزانية فيما يتصل بنفقات السفر 326القرار 

ية للربق املدجمة مؤخراً؛ وامليزانية للجنة االستشارية الدول 1956؛ والنفقات التقديرية يف سنة 1956ميزانية سنة  327القرار 
  ........................................ 1955للجنة االستشارية الدولية للهاتف لسنة  االستثنائية املنقحة

 
1955 

 1955  ...................................................................... 1954تقرير اإلدارة املالية لسنة  328القرار 

 1955  ...................................................................... االستفسارات احلساابت موضع  329القرار 

 1955  .................................................................................. املسامهات املتأخرة  330القرار 

 1955  .................................... 1954ديسمرب  31يناير إىل  1اابت االحتاد عن الفرتة من تدقيق حس 331القرار 

 1981  النفقات املتكبدة فيما يتصل بتمثيل إحدى اللجان االستشارية الدولية يف اجتماع جلنة استشارية دولية أخرى 332القرار 

 1955  ................................................ إمكانية تنقيح جدول املرتبات األساسي ملوظفي االحتاد  333القرار 

 1955  ............................................................... املركز املايل لصندوق التأمينات ملوظفي االحتاد  334القرار 

 1955  ......................................................... صندوق املعاشات التقاعدية؛ رسوم االنضمام 335القرار 

كيلوسيكل/اثنية الصادر عن أتالنتيك   27500كيلوسيكل/اثنية و   3950تنفيذ جدول ختصيص الرتددات بي  336القرار 
  ............................................................................................. سييت

 
1964 

 1955  ........................................................................................... الرباءات  337القرار 
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 ح(ح1956مايوحح-الدورةحاحلاديةحعشرةح)أبريلح 

 1964  .................................................................................. إقامة مبىن لالحتاد  338القرار 

 1964  ................................................... االستشارية الدوليةإجراءات انتخاب مديري اللجان  339القرار 

 1956  ................. 1956؛ وامليزانية املنقحة االستثنائية للجنة االستشارية الدولية للراديو لسنة 1957ميزانيات  340القرار 

 1956  ............................................................... 1955تقرير اإلدارة املالية لالحتاد لسنة  341ر القرا 

 1956  ...................................................................... احلساابت موضع االستفسارات  342القرار 

 1956  .................................................................................. احلساابت املتأخرة  343القرار 

 1956  ................................ 1955ديسمرب  31تدقيق حساابت االحتاد للسنة املالية من أول يناير إىل  344القرار 

 1964  ................................................. ية آلسيا والشرق األوسطالعالقات مع اللجنة االقتصاد 345القرار 

 1964  .................................................................................... املساعدة التقنية 346القرار 

 1964  ... كيلوسيكل/اثنية   27500كيلوسيكل/اثنية و  3950تنفيذ جدول أتالنتيك سييت لتخصيصات الرتددات بي  347القرار 

 1964  ........................................ إعداد مشاريع خطط خلدمات اإلذاعة على املوجات الديكامرتية 348القرار 

 1956  .................................................إمكانية تنقيح جدول املرتبات األساسية ملوظفي االحتاد  349القرار 

 1964  ....................... الوضع اإلكتواري لصندوق التأمينات ملوظفي االحتاد واعتماد أسس إكتوارية جديدة  350القرار 

 1975  ....................... حقوق املعاشات التقاعدية ملدير اللجنة االستشارية الدولية للهاتف وبعض موظفي اللجنة  351القرار 

 1956  ........................................................................................... الرباءات  352ار القر 

 1964  ............................................................. واالنصراف اآللية أنظمة بطاقات احلضور  353القرار 

 ح(ح1957مايوحح-الدورةحالثانيةحعشرةح)أبريلح 
 1964  ...................................................... عقد الدورة العادية للمؤمتر اإلداري للربق واهلاتف 354القرار 

 1957  ................................................................... 1957امليزانية العادية املنقحة لسنة  355القرار 

 1964  ........... 1957امليزانية االستثنائية املنقحة للجنة االستشارية الدولية للراديو لسنة 1958انية االحتاد لسنة ميز  356القرار 

 1957  ............................................................... 1956تقرير اإلدارة املالية لالحتاد لسنة  357القرار 

 1964  ...................................................................... احلساابت موضع االستفسارات  358القرار 

 1957  ...................................... 1956ديسمرب   31إىل تدقيق حساابت االحتاد للفرتة من أول يناير  359القرار 

االلتزام ابلنفقات غري املتوقعة اليت ال ميكن جتنبها والناشئة عن حاالت استثنائية وعن تطبيق اللوائح اإلدارية  360القرار 
  ............................................................................................ لالحتاد

 
1964 

 1964  ........................................................ 1955تعديالت يف اللوائح املالية لالحتاد طبعة  361القرار 

 1964  ......................................... االتصاالت الثابتة للطريان ها على شبكةاحلركة اليت يتعي توجيه 362القرار 

 2002  .......................................................... التعاون العلمي والتقين يف مسائل االتصاالت 363القرار 

 1964  ... كيلوسيكل/اثنية   27500كيلوسيكل/اثنية و  3950تنفيذ جدول أتالنتيك سييت لتخصيصات الرتددات بي  364القرار 

 1964  ......................................... املوجات الديكامرتية على إعداد مشاريع خطط اخلدمة اإلذاعية  365القرار 

 1964  .............................................................................. مرتبات موظفي االحتاد  366القرار 

توسيع مزااي صندوق التأمينات الصحية على موظفي منظمة العمل الدولية/االحتاد الدويل لالتصاالت لتشمل أسر  367القرار 
  ...........................................................................................املوظفي 

 
1964 

 1964  ....................... الدولية لتسجيل الرتددات اللجنةسحب اجلنسية التشيكوسلوفاكية من أحد أعضاء  368القرار 

 1957  .......................................................................... مناشدة من السيدة برونيت 369القرار 

 1964  .................................................................................. إقامة مبىن لالحتاد  370القرار 

 1975  ........................................................................................... الرباءات  371القرار 
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 ح(ح1958مايوحح-الدورةحالثالثةحعشرةح)أبريلح 

 1964  ..................................................................... مدة املؤمتر اإلداري القادم للراديو 372القرار 

 1964  ...................................................................... 1957دارة املالية لسنة تقرير اإل 373القرار 

 1964  .................................. 1957ديسمرب  31تدقيق حساابت االحتاد عن الفرتة من أول يناير إىل  374القرار 

 1964  ............................................................... )املنقحة(  1958ميزانيات االحتاد لسنة  375القرار 

 1964  ........................................................................ 1959ميزانيات االحتاد لسنة  376القرار 

 1964  .................................................................. 1959حدود النفقات العادية لسنة  377القرار 

 1964  .................................................................................. احلساابت املتأخرة  378القرار 

 1964  ...................................................................... احلساابت موضع االستفسارات  379القرار 

 1964  ............................................................... تدابري االقتصاد شغل الوظائف الدائمة  380القرار 

 1964  ................................................. تدابري االقتصاد إعادة التفاوض بشأن خدمات االحتاد  381القرار 

 1966  ...................................................... ودولية الواثئق الالزمة لغرض إقامة شبكات وطنية  382القرار 

 1964  ............................................ توسيع خطة التنمية العامة لتشمل شبكة االتصاالت الدولية  383القرار 

 1964  .......................................... مشاركة االحتاد يف حتسي االتصاالت يف آسيا والشرق األقصى 384القرار 

 1964  ................................. تقييد التكاليف اإلدارية والتشغيلية يف احلساب املدين –املساعدة التقنية  385القرار 

 1964  ... كيلوسيكل/اثنية   27500كيلوسيكل/اثنية و  3950تنفيذ جدول أتالنتيك سييت لتخصيصات الرتددات بي  386القرار 

 1964  ........................................ إعداد مشاريع خطط خدمات اإلذاعة على املوجات الديكامرتية 387القرار 

 1964  .............................................. تغيري درجـات املوظفي وتعديـل النظـام األساسي للموظفي 388القرار 

 1964  ................................................. من النظام األساسي للموظفي 69و 68تعديل املادتي  389القرار 

 1964  ............................................................... البدالت واملزااي املمنوحة ملوظفي االحتاد  390القرار 

 1964  ........................................................ تعديل لوائح صندوق التأمينات ملوظفي االحتاد  391القرار 

 1964  ........... ملوظفي األمم املتحدة إمكانية انضمام موظفي االحتاد إىل الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية  392القرار 

 1964  ........................................................................ نشر قرارات ومقررات اجمللس 393القرار 

 1964  ......................................................... نشر الطبعة السادسة من سجل لوائح الراديو  394القرار 

 ح(ح1959يونيوحح-الدورةحالرابعةحعشرةح)مايوح 

 1964  ............................................................... 1958تقرير اإلدارة املالية لالحتاد لسنة  395القرار 

 1964  .................................. 1958ديسمرب  31االحتاد عن الفرتة من أول يناير إىل  تدقيق حساابت 396القرار 

 1964  ............................................................... )املنقحة(  1959ميزانيات االحتاد لسنة  397القرار 

 1964  ........................................................................ 1960ميزانيات االحتاد لسنة  398القرار 

 1964  ................................................... )امليزانية املنقحة( 1959حدود النفقات العادية لسنة  399القرار 

 1964  .................................................................................. احلساابت املتأخرة  400القرار 

 1964  ...................................................................... احلساابت موضع االستفسارات  401القرار 

 1999  ..........................................................املشاركة يف أعمال اللجان االستشارية الدولية 402القرار 

 1964  ......................... مشاركة اللجنة االستشارية الدولية للربق واهلاتف يف أنشطة اللجنة الدولية املشرتكة 403القرار 

 1964  ......................................................... قصى تطورات االتصاالت يف آسيا والشرق األ 404القرار 

 1975  ................................................... اجلهود اخلاصة لإلدارات يف جماالت املساعدة التقنية  405القرار 

 1964  ... كيلوسيكل/اثنية   27500كيلوسيكل/اثنية و  3950تنفيذ جدول أتالنتيك سييت لتخصيصات الرتددات بي  406القرار 

 1964  ....................................... إعداد مشاريع خطط اخلدمات اإلذاعية على املوجات الديكامرتية 407القرار 

 1964  ................................................................. تعديالت النظام األساسي للموظفي 408القرار 

 1964  .............................................................. املتعلقة ابالحتاد وأنشطتهأنشطة اإلعالم   409القرار 
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 ح(ح1960يوليوحح-الدورةحاخلامسةحعشرةح)مايوح 

 1964  ............................................................... 1959تقرير اإلدارة املالية لالحتاد لسنة  410القرار 

 1964  .................................. 1959ديسمرب  31رتة من أول يناير إىل تدقيق حساابت االحتاد عن الف 411القرار 

 1964  ............................................................... )املنقحة(  1960ميزانيات االحتاد لسنة  412القرار 

 1964  ........................................................................ 1961ميزانيات االحتاد لسنة  413القرار 

 1966  ............................................ مسامهات األعضاء واألعضاء املنتسبي يف مصروفات االحتاد  414القرار 

 1966  ............... واجتماعاته املعرتف هبا، إخل، يف تكاليف مؤمترات االحتاد مسامهات وكاالت التشغيل اخلاصة  415القرار 

القواعد اليت حتكم متثيل البلدان يف اجلمعية العامة الثانية للجنة االستشارية للربق واهلاتف يف حالة البلدان اليت مل   416القرار 
  ................................................. تشرتك حىت اآلن يف حتمل املصروفات االستثنائية للجنة 

 
1964 

 1964  ................................................... استفسارات احلساابت املتأخرة ولكنها ليست موضع  417القرار 

 1964  .............................. احلساابت املتأخرة ولكنها ليست موضع استفسارات )مجهورية سان مارينو( 418القرار 

 1964  ......................................................................املسامهات موضع االستفسارات  419القرار 

 1964  .................................................. املسامهات املعلقة بسبب أحداث احلرب العاملية الثانية 420القرار 

 1964  .................................................................... حلساابت االحتادالتدقيق اخلارجي  421ر القرا 

 1964  ....................................................................... اللوائح املالية لالحتاد )املنقحة(  422القرار 

 1964  .......................................................... فحص اخلرباء ألساليب عمل أماانت االحتاد 423القرار 

 1964  ...................................................................... استخدام احلواسيب اإللكرتونية  424القرار 

 1964  ....................... الدولية لتسجيل الرتدداتيف اللجنة   نظام بطاقات احلضور واالنصراف اآللية املستعمل 425القرار 

 1964  ............................................................................. متويل تنمية االتصاالت 426القرار 

 1966  .............................................................. أنشطة االحتاد يف تقدمي املساعدة التقنية  427القرار 

 1966  ........................................................ تعاون االحتاد يف الصندوق اخلاص لألمم املتحدة 428القرار 

 1964  .................... الصندوق اخلاص ابألمم املتحدة عليها  إعداد قواعد لطلب معدات للمشاريع اليت يوافق 429القرار 

 1967  ............................................................................ محلة التخلص من اجلوع  430القرار 

 1964  .....................................................................1961مؤمتر اإلذاعات األوروبية،  431القرار 

 1964  ..................................... ميغاسيكل/اثنية  27,5و 4تدابري ختفيض االختناق يف النطاقات بي  432القرار 

 1964  .......................... اخلدمة يف النظام املوحد لألمم املتحدةوط توفيق شروط اخلدمة يف االحتاد مع شر  433القرار 

 1964  ................................................................النظامان األساسي واإلداري للموظفي  434القرار 

 1964  .................................................................. النظام األساسي للموظفي املنتخبي  435القرار 

 1964  ........................................................... جدول مرتبات موظفي فئة اخلدمات العامة  436القرار 

 1964  ..............................................................................معايري حتديد الدرجات  437القرار 

 1964  ........................................................ عضوية جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي االحتاد  438القرار 

 1964  ............................................................... لوائح صندوق التأمينات ملوظفي االحتاد 439القرار 

 3.2  .................................................... استثمارات أموال صندوق التأمينات ملوظفي االحتاد 440القرار 

 1966  ............................. دفي االحتااحلساابت اإلكتوارية للمبالغ اليت ُيتفظ هبا صندوق التأمينات ملوظ 441القرار 

 1964  ................................................. نظام التأمي ألعضاء اللجنة الدولية لتسجيل الرتددات  442القرار 

 1964  .............................. القواعد املنطبقة على املوظفي املعيني للمؤمترات ولغريها من الفرتات القصرية  443القرار 

 1964  ............................................... متديد والية انئب مدير اللجنة االستشارية الدولية للراديو  444القرار 

 1964  ........................................................................... أنشطة اإلعالم يف االحتاد 445القرار 
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 ح(ح1961مايوحح-الدورةحالسادسةحعشرةح)أبريلح 

 1964  ...................................................................... استخدام احلواسيب اإللكرتونية  446القرار 
 1964  ..................................... ميغاسيكل/اثنية  27,5و 4تدابري ختفيف االختناق يف النطاقات بي  447القرار 
 1993  .................................................................................. العامليةجلنة اخلطة   448القرار 
 1993  ...................................................... ماع جلان دراسات اللجان االستشارية الدولية اجت 449القرار 
 1964  ........................................... املساعدة التقنية العينية للبلدان اجلديدة والنامية يف ظل االحتاد 450القرار 
 1964  ............................................................... )املنقحة(  1961ميزانيات االحتاد لسنة  451القرار 
 1964  ........................................................................ 1962ميزانيات االحتاد لسنة  452القرار 
 1964  ............................................................... 1960املالية لالحتاد لسنة تقرير اإلدارة  453القرار 
 1964  ..................................... ( 1960ديسمرب  31يناير إىل  1التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد ) 454القرار 
 1964  .................................................................................. احلساابت املتأخرة  455القرار 
 1964  ....................................................................... )املنقحة( اللوائح املالية لالحتاد  456القرار 
 1964  ............................................................................ شكل تقرير اإلدارة املالية  457القرار 
 1964  ....................................................................................... نحة التعليمم 458القرار 
 1964  ........................................................عضوية جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي االحتاد  459القرار 
 1964  ...............................................................لوائح صندوق التأمينات ملوظفي االحتاد 460القرار 
 1964  ...... 1961التغيريات يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة اعتباراً من أول أبريل  461القرار 

 1964  .............................................................. ختصيص بدل ملوظفي االحتاد املتقاعدين 462ر القرا 
 3.2  ................................................... األسس اإلكتوارية لصندوق التأمينات ملوظفي االحتاد 463القرار 
 1974  ........................................................ لصندوق التأمينات ملوظفي االحتاد سعر الفائدة  464القرار 
 1964  ............................................................................... تنظيم أماانت االحتاد  465القرار 
 1964  ................................................................... حتادالتوزيع اجلغرايف بي موظفي اال 466القرار 
 1966  ................................................ استيعاب موظفي االحتاد يف النظام املوحد لألمم املتحدة  467القرار 
 1964  ........................................................ جنيففئة تسوية بدل مقر العمل املنطبقة على  468القرار 
 1964  ............................................................... النظامان األساسي واإلداري للموظفي  469القرار 
 1969  .............................. لعمل، يف صدد جنيفتعديل بدالت النظام املوحد مبا يف ذلك تسوية مقر ا 470القرار 
 1964  .................................................................. جداول مرتبات فئة اخلدمات العامة  471القرار 
 1968  ............................................................................. معايري حتديد الدرجات  472القرار 
 1964  ..................................................................................... إنشاء وظائف 473القرار 
 1968  ....................................................................... اإلعالن عن الوظائف الشاغرة  474القرار 
 1981  .............................. من الفرتات القصرية القواعد املنطبقة على املوظفي املعيني للمؤمترات وغريها  475القرار 

 ح(ح1962يونيوحح-الدورةحالسابعةحعشرةح)مايوح 

 1966  ........................................................................... مرتبات املوظفي املنتخبي  476القرار 
 1964  ................................. جداول املرتبات األساسية، إخل، ملوظفي الفئة الفنية وفئة كبار املستشارين  477القرار 
 1964  ............................................................ فئة تسوية مقر العمل املنطبقة على جنيف 478القرار 
 1964  ....................................................................................... منحة التعليم 479القرار 
 1964  .................................................................... شروط خدمة فئة اخلدمات العامة  480القرار 
 1964  .................................................................................... إنشاء وظائف  481القرار 
 1964  ......................................................................... حتديد رتبة رئيس قسم اجمللة 482القرار 
 1993  .............................................................اخلرباء امللحقي من اإلدارات مبقر االحتاد  483القرار 
 1964  ................................................................ االحتادعضوية جلنة التأمينات ملوظفي  484القرار 
 1967  ................................................. نظام التأمي ألعضاء اللجنة الدولية لتسجيل الرتددات  485القرار 
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 1964  ...................................................................... 1961تقرير اإلدارة املالية لسنة  486القرار 
 1964  ......................... 1961ديسمرب  31التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد عن الفرتة من أول يناير إىل  487القرار 
 1964  .................................................................................   احلساابت املتأخرة 488القرار 
 1964  ................................................................... 1962االعتمادات اإلضافية لسنة  489القرار 
 1964  .........................................................................  1963ميزانية االحتاد لسنة  490القرار 
 1999  ............................................................................. متويل تنمية االتصاالت 491القرار 
 1964  ......................................................................... استخدام حاسوب إلكرتوين 492القرار 
 1964  ............................................................................... تنظيم أماانت االحتاد  493القرار 
 1964  .................................................... رات الراديو ولوائح الراديو  إمكانية تنقيح هيكل مؤمت 494القرار 
 1964  .... قيام املؤمتر اإلداري االستثنائي للراديو بتخصيص بطاقات ترددات ألغراض االتصاالت الراديوية الفضائية  495القرار 
 1964  ............................................ االتصاالت واستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  496القرار 
 1967  .......................................................................... قيةمؤمترات اإلذاعات اإلفري 497القرار 
 1970  ....................................................... االتصاالت يف خمتلف مناطق العاملخطط تنمية  498القرار 
 1964  ............................................................ املساعدة التقنية للبلدان اجلديدة أو النامية 499القرار 
 1964  ..............................................تقدمي املساعدة التقنية العينية إىل البلدان اجلديدة أو النامية 500القرار 
 1964  ....................................................................... االحتفال ابلعيد املئوي لالحتاد  501القرار 

 ح(ح1963مايوحح-الدورةحالثامنةحعشرةح)أبريلح 

 1966  .......................................................... بدل اإلعاشة اليومي ألعضاء اجمللس اإلداري 502القرار 
 1966  .......................................................... النظام األساسي املؤقت للمسؤولي املنتخبي  503القرار 
 1964  ............................................................ فئة تسوية مقر العمل املنطبقة على جنيف 504القرار 
 1969  .................................................. العامة  موظفي فئة اخلدماتتعديالت جداول مرتبات  505القرار 
 1966  ..................................................... زايدة بدل غالء املعيشة ملوظفي االحتاد املتقاعدين  506القرار 
 1966  ................................................................... التوزيع اجلغرايف بي موظفي االحتاد 507القرار 
 1964  ...................................................................................... التعيي احمللي  508القرار 
 1964  .......... ات العادية لتدبري املوظفي من خارج القنو  7وخ ع 6وخ ع 5اختيار موظفي غري فنيي برتب خ ع 509القرار 
 1966  ..................................................................................... إنشاء وظائف 510القرار 
 1964  ............................................................................. الوظائف تغيري درجات 511القرار 
 1964  ................................................................ عضوية جلنة التأمينات ملوظفي االحتاد 512القرار 
 1964  .................................................. عضوية جملس إدارة صندوق التأمينات ملوظفي االحتاد 513القرار 
 1964  .................................................................. للوائح املاليةمن ا 1.18تعديل املادة  514القرار 
 1964  ...................................................................... 1962تقرير اإلدارة املالية لسنة  515القرار 
 1964  ......................... 1962ديسمرب  31التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد عن الفرتة من أول يناير إىل  516القرار 
 1964  .................................................................................. احلساابت املتأخرة  517القرار 
 1964  ................................................................... 1963االعتمادات اإلضافية لسنة  518القرار 
 1964  .................................................................................... ميزانيات االحتاد 519القرار 
 1964  ................................................................ استخدام حاسوب إلكرتوين يف االحتاد 520القرار 
 1964  ............................................................................ مباين مقر االحتاد توسيع  521القرار 
 1967  .................................................... إمكانية تنقيح هيكل مؤمترات الراديو ولوائح الراديو   522القرار 
 1967  ................................................................. ولوائح الراديو  هيكل مؤمترات الراديو  523القرار 
 1964  .... بتخصيص نطاقات الرتددات ألغراض االتصاالت الراديوية الفضائية  قيام املؤمتر اإلداري االستثنائي للراديو 524القرار 
 1964  .......... قيام املؤمتر اإلداري االستثنائي للراديو إبعداد خطة تعيي منقحة خلدمة االتصاالت املتنقلة للطريان  525القرار 
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 1967  ................................... (LF/MF) الكيلومرتية/اهلكتومرتيةاملوجات  ة علىلإلذاعاملؤمتر اإلفريقي  526القرار 
 1967  ................................... (LF/MF) املوجات الكيلومرتية/اهلكتومرتية لإلذاعة علىاملؤمتر اإلفريقي  527القرار 
 1994  ......................... املساعدة التقنية للبلدان النامية/احللقات الدراسية للجنة الدولية لتسجيل الرتددات 528القرار 
 1975  .......................................... التقنية املقدمة من االحتاد من خالل اخلرباء اإلقليميي ة املساعد 529القرار 
 1970  ............................................................ التصاالت اإلفريقيةا دراسة استقصائية عن 530القرار 
 1967  ....................................................................... املئوي لالحتاد  ابلعيدحتفال الا 531القرار 

  (ح1964مايوحح-الدورةحالتاسعةحعشرةح)أبريلح 

 1966  .................................................................... ابملوظفي حدود النفقات اخلاصة  532القرار 
 1969  ............................................................ فئة تسوية مقر العمل املنطبقة على جنيف 533القرار 
 1964  ............................................................................. الوظائف تغيري درجات 534القرار 
 1966  ............................................................................ إنشاء واستمرار الوظائف  535القرار 
 1968  ....................................................................... اإلعالن عن الوظائف الشاغرة  536القرار 
 1964  .............................................................. تعديالت يف النظام األساسي للموظفي  537القرار 
 1964  .................................................. ابلنيابة  ير اللجنة االستشارية الدولية للراديوتسمية مد 538القرار 
 1967  ................................................................ وية جلنة التأمينات ملوظفي االحتاد عض 539القرار 
 1966  ............................................................ 1963تقرير اإلدارة املالية لالحتاد عن سنة  540القرار 
 1964  ......................... 1963ديسمرب  31عن الفرتة من أول يناير إىل  ساابت االحتادحلالتدقيق اخلارجي  541القرار 
 1964  .................................................................................. احلساابت املتأخرة  542القرار 
  وتنقيح ميزانية املؤمتر اإلفريقي لإلذاعة على املوجات الكيلومرتية/اهلكتومرتية 1964االعتمادات اإلضافية لسنة  543القرار 

(LF/MF) ،1964 .................................................................................  
 

1966 
 1966  .......................................................................   1965ميزانيات االحتاد لسنة  544القرار 
 1977  ................................................................ لرتمجة الفورية شروط استئجار معدات ا 545القرار 
 1975  ........................................................ شروط استئجار غرف ومكاتب يف مبىن االحتاد 546القرار 
 1967  ................................... (LF/MF) لإلذاعة على املوجات الكيلومرتية/اهلكتومرتيةاملؤمتر اإلفريقي  547القرار 
للخدمات الراديوية املتنقلة  ؤمتر اإلداري االستثنائي للراديو إلعداد خطة تعيي منقحةموعد الدورة الثانية للم 548القرار 

  ........................................................................................... للطريان 
 

1964 
 1967  ................................................................... إمكانية تنقيح هيكل لوائح الراديو  549القرار 
 1981  ................................................. استعراض التقدم احملرز يف االتصاالت الراديوية الفضائية 550القرار 
 1986  ................ اهرتز ميغ  27,5و 4توصيات فريق اخلرباء لدراسة تدابري لتخفيض االختناق يف النطاقات بي  551القرار 
 1966  ................................................................ االحتاداستعمال حاسوب إلكرتوين يف  552القرار 

 ح(ح1965مايوحح-الدورةحالعشرونح)أبريلح 

 1966  ...................................................................  1965االعتمادات اإلضافية لسنة  553القرار 
 1967  ........................................................................ 1966ميزانيات االحتاد لسنة  554القرار 
 1966  ......................... 1964ديسمرب  31يناير إىل  التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد عن الفرتة من أول 555القرار 
 1966  ............................................................ 1964تقرير اإلدارة املالية لالحتاد عن سنة  556القرار 
 1966  .................................................................................. احلساابت املتأخرة  557القرار 
من النظام األساسي   12.3تعديل املادة  –بدل اإلعالة املدفوع ملوظفي فئة اخلدمات العامة يف صدد األطفال  558القرار 

  ......................................................................................... للموظفي 
 

1966 
 3.2  ................................. لمستفيدين من صندوق التأمينات ملوظفي االحتاد لبدالت غالء املعيشة  559القرار 
 1966  ................................................................ عضوية جلنة التأمينات ملوظفي االحتاد 560القرار 
 1966  ........................................................ املعاشات التقاعدية قتطاعات الاألجر اخلاضع  561القرار 
 1966  ................................................................................ خطة تقييم املوظفي 562القرار 
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 1966  انية للمؤمتر اإلداري االستثنائي للراديو إلعداد خطة تعيي منقحة للخدمات الراديوية املتنقلة للطريان الدورة الث 563القرار 

 1967  ... ملعاجلة املسائل املتصلة ابخلدمة املتنقلة البحرية  احلاجة إىل عقد مؤمتر إداري استثنائي للراديوإمكانية ظهور  564القرار 

 1967  ................................... (LF/MF) املوجات الكيلومرتية/اهلكتومرتية لإلذاعة على املؤمتر اإلفريقي 565القرار 

 1966  ........................................................................... الشفرة الدولية لإلشارات   566القرار 

 1966  .......................................................................... تقييم برامج التعاون التقين   567القرار 

 1966  .............................................................................. املساعدة التقنية العينية 568القرار 

 1976  ....................................................................... نشر قرارات ومقررات اجمللس  569القرار 

  (HF)على املوجات الديكامرتية اد دليل بشأن التقنيات املوصى هبا لتحسي استخدام طيف الراديو خطة إلعد 570القرار 
  ................................................................................ وتقليل االختناق فيه 

 
1975 

 1966  ...................................................................................شراء مبىن للمقر  571القرار 

 1966  ............................................................................. توسيع مبىن مقر االحتاد  572القرار 

 ح(ح1966يونيوحح-الدورةحاحلاديةحوالعشرونح)مايوح 

 1967  ................................................... جداول مرتبات موظفي الفئة الفنية وما فوقها  تعديل 573القرار 

 1985  ...... الشروط املالية ملشاركة الوكاالت املتخصصة واملنظمات الدولية األخرى يف مؤمترات واجتماعات االحتاد  574القرار 

 1967  ................................ االعتمادات اإلضافية – 1966ميزانيات االحتاد الدويل لالتصاالت لسنة  575القرار 

 1968  ......................................................... 1976ميزانيات االحتاد الدويل لالتصاالت لسنة   576القرار 

 1967  ......................... 1965ديسمرب  31التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد عن الفرتة من أول يناير إىل  577القرار 

 1967  ............................................................... 1965تقرير اإلدارة املالية لالحتاد لسنة  578القرار 

 1975  .................................................................................. احلساابت املتأخرة  579القرار 

 1984  ................................................................... يع اجلغرايف بي موظفي االحتادالتوز  580القرار 

 1968  ............................................................................. حتديد الدرجات معايري  581القرار 

 1984  ............................................................. املبادئ اليت حتكم إنشاء وحتويل الوظائف  582القرار 

 1970  ................................................................................... إنشاء الوظائف  583القرار 

 1972  ......................................................... حتويل وظائف حمددة املدة إىل وظائف دائمة   584القرار 

 1968  .......................................................... س دائرة التعاون التقين حتديد درجة وظيفة رئي 585القرار 

 1967  ....................................................واإلداري للموظفي  اسيـ النظامي األستعديالت يف  586القرار 

 1967  ........................................ النظامان األساسي واإلداري املؤقتان للموظفي املنتخبي يف االحتاد 587القرار 

 1967  ................................................................ عضوية جلنة التأمينات ملوظفي االحتاد 588القرار 

 3.2  .......................... التأمينات ملوظفي االحتاد لمستفيدين من صندوق لعيشة املمنوحة بدالت غالء امل 589القرار 

 1968  ............................... املتصلة ابخلدمة املتنقلة البحرية   سائلاململعاجلة   املؤمتر اإلداري العاملي للراديو 590القرار 

 1970  ...................................................................... املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية 591القرار 

وختفيض   (HF)وصى هبا لتحسي استخدام طيف الراديو على املوجات الديكامرتية ية املإعداد كتيب بشأن التقن 592القرار 
  ....................................................................................... االزدحام فيه 

 
1975 

 1993  ............................................. استعمال احلواسيب اإللكرتونية يف حل مشاكل االتصاالت 593القرار 

 1967  ............................................................................... احلاسوب اإللكرتوين   594القرار 

 1975  .............................................................................. سي التعاون التقين  حت 595القرار 

 1969  ...................... لتشجيع املشاركة يف احللقات الدراسية على أو سع نطاق جغرايف ممكن خاصة  تدابري 596القرار 

 1975  ................................................ تطبيق علم وتكنولوجيا االتصاالت لصاحل البلدان النامية  597القرار 

 1975  ............................................... تطبيق علم وتكنولوجيا االتصاالت لصاحل البلدان النامية   598القرار 
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 1980  ............................................................................. سيا يدو ر  يف صدداحلالة  599القرار 

 1971  .................................................... املركز القانوين لالحتاد الدويل لالتصاالت يف سويسرا  600القرار 

 1969  ....................................................................... إعداد مشروع ميثاق أتسيسي  601القرار 

 ح(ح1967الدورةحالثانيةحوالعشرونح)مايوح 
 1969  ........................................ تنسيق أنشطة امليزانية واألنشطة املالية يف منظمات األمم املتحدة 602القرار 

 1968  ................................................................... 1967ت اإلضافية لسنة االعتمادا 603القرار 

 1969  ......................................................... 1968ميزانيات االحتاد الدويل لالتصاالت لسنة   604القرار 

 1968  ......................... 1966ديسمرب  31حلساابت االحتاد عن الفرتة من أول يناير إىل التدقيق اخلارجي  605القرار 

 1968  ...................................................................... اللوائح املالية لالحتاد )املنقحة(   606القرار 

 1968  ............................................................... 1966ارة املالية لالحتاد لسنة تقرير اإلد 607القرار 

 1968  ............................................................................. درجات المعايري حتديد  608القرار 

 1968  ...........................................................الناشئة عن وفاة الدكتور م.ب. ثروت احلالة  609القرار 

 1973  ............................................................................ وظائف الإنشاء واستمرار   610القرار 

 1970  ..........................................................   5إىل خ ع 1إنشاء وظائف يف الرتب خ ع 611القرار 

 1968  ................................................................ مينات ملوظفي االحتاد عضوية جلنة التأ 612القرار 

 1992  .............................................................................. اخلدمة املتنقلة للطريان  613القرار 

 1970  .................................... (LF/MF) الرتددات إلذاعات املوجات الكيلومرتية/اهلكتومرتيةختطيط  614القرار 

 1970  .............................................................. املؤمتر اإلداري اإلقليمي ألمريكا الالتينية  615القرار 

 1969  ........................................ ية لتسجيل الرتدداتنة الدولتنسيق أعمال األمانة املتخصصة للج 616القرار 

 1968  ................................................................................... تشغيل احلاسوب 617القرار 

 1968  ................................................................................ التعاون التقين تنظيم  618القرار 

 1984  .................................................................... مسألة إقليم إفريقيا اجلنوبية الغربية 619القرار 

 1968  ......................................................................................... إيواء املقر  620القرار 

 ح(ح1968الدورةحالثالثةحوالعشرونح)مايوح 

 1969  ................................................................... 1968افية لسنة االعتمادات اإلض 621القرار 

 1970  ....................................................... 1969ميزانيات االحتاد الدويل لالتصاالت لسنة  622القرار 

 1969  .............................1967ديسمرب   31أول يناير إىل  التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد للفرتة من 623القرار 

 1969  ............................................................... 1967لسنة تقرير اإلدارة املالية لالحتاد  624القرار 

 1979  ............................................................. لدرجات ووصف الوظائف حتديد امعايري  625القرار 

 1.2  ...................................................................... اإلعالن عن الوظائف الشاغرة   626القرار 

 1969  ............................................................................ حتديد درجات الوظائف 627القرار 

 1970  .............................................................................. إلغاء وإنشاء الوظائف 628القرار 

 1969  ........................................................................ استمرار الوظائف حمددة املدة  629القرار 
 1971  .............................................................. اختصاص احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة  630القرار 

 1969  ................................................................ التأمينات ملوظفي االحتادعضوية جلنة  631ر القرا 

 1969  ..................................................... الفضائية لالتصاالت املؤمتر اإلداري العاملي للراديو 632القرار 

 1970  ...................... موعد ومكان اجتماع اجلمعية العمومية الثانية عشرة للجنة االستشارية الدولية للراديو  633القرار 

 1969  ................................................................................ تنظيم األمانة العامة  634القرار 

 1969  .................................... (LF/MF) إلذاعات املوجات الكيلومرتية/اهلكتومرتيةختطيط الرتددات  635القرار 
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 1993  ................................................................أنشطة االحتاد يف االتصاالت الفضائية  636القرار 

 2002  ................................................................. دور االحتاد يف االتصاالت الفضائية   637القرار 

 1973  .................................................................................. توسيع مبىن املقر  638القرار 

 ح(ح1969وحالدورةحالرابعةحوالعشرونح)ماي 

 1970  ........................................ سيق أنشطة امليزانية واألنشطة املالية يف منظمات األمم املتحدةتن 639القرار 

 1970  ................................................................... 1969االعتمادات اإلضافية لسنة  640القرار 

 1971  ............................................................ 1970ميزانيات االحتاد الدويل لالتصاالت لسنة   641القرار 

 1970  ......................... 1968ديسمرب  31أول يناير إىل  التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد عن الفرتة من 642القرار 

 1970  ............................................................... 1968تقرير اإلدارة املالية لالحتاد لسنة  643القرار 

 1971  ............................................................ املبالغ املستحقة على شركة اهلاتف الكوبية  644القرار 

 1970  ............................................................................ حتديد درجات الوظائف 645القرار 

 1970  .................................................................................... إنشاء الوظائف 646القرار 

 1.2  .............................................. املوحد لألمم املتحدة  يف النظام  مةاخلدتغيريات يف شروط  647القرار 

 1970  ..................................... املرتبات ومعدالت تسوية مقر العمل املنطبقة على املوظفي املنتخبي  648القرار 

 1970  ......................... كبار املستشارين جداول املرتبات وتسوية مقر العمل للموظفي يف الفئة الفنية وفئة   649القرار 

 1970  .......................................................واإلداري للموظفي تعديالت النظامي األساسي  650القرار 

 1970  ................................................................ عضوية جلنة التأمينات ملوظفي االحتاد 651القرار 

 1970  .................................... (LF/MF) املوجات الكيلومرتية/اهلكتومرتيةختطيط الرتددات إلذاعات  652القرار 

 1972  ..................................................... العاملي للراديو لالتصاالت الفضائيةاملؤمتر اإلداري  653القرار 

 1970  ................................................................... اسوب اإللكرتوين املتطلبات من احل 654القرار 

 1970  ............................................... تنظيم األمانة املتخصصة للجنة االستشارية الدولية للراديو  655القرار 

 1972  ........................ عملهافريق خرباء لدراسة تنظيم اللجنة االستشارية الدولية للربق واهلاتف وأساليب  656القرار 

 1975  ............................................. منائيالوظائف احململة على صناديق برانمج األمم املتحدة اإل 657القرار 

 1999  ................................................. توزيع منشورات االحتاد عن طريق الوكاالت املتخصصة  658القرار 

 2.6  ........... ( 23 –)د  2465و 2426و 2396و 2395لألمم املتحـدة إجراءات بشأن قرارات اجلمعية العامة  659القرار 

 1970  ............................................................................ اليوم العاملي لالتصاالت 660القرار 

 1970  ...................................................................... عامةمشروع الدستور واللوائح ال 661القرار 

 ح(ح1970يونيوحح-الدورةحاخلامسةحوالعشرونح)مايوح 

 1971  ......................... 1969ديسمرب  31التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد عن الفرتة من أول يناير إىل  662القرار 

 1971  ............................................................... 1969تقرير اإلدارة املالية لالحتاد لسنة  663القرار 

 1971  ................................................................................ اللوائح املالية لالحتاد 664القرار 

 1972  ..................................................... لالتصاالت الفضائية املؤمتر اإلداري العاملي للراديو 665ر القرا 

 1971  .......................................................... 7إىل خ ع 1وظائف يف الدرجات من خ ع 666القرار 

 1974  ................................................................فوريي   مرتمجيإمكانية تعيي مرتمجي/ 667القرار 

 1971  .................................................. تعديالت يف لوائح صندوق التأمينات ملوظفي االحتاد  668القرار 

 1971  ................................................................ جلنة التأمينات ملوظفي االحتادعضوية  669القرار 

 1973  ................................................................وحتديد درجات وإلغاء الوظائفإنشاء  670القرار 

 1975  ...................... (LF/MF) املوجات الكيلومرتية/اهلكتومرتيةختطيط الرتددات لإلذاعات اإلقليمية على  671القرار 

 1971  ................................................................... 1970االعتمادات اإلضافية لسنة  672القرار 
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 1973  ............................................................................ ملي لالتصاالتاليوم العا 673القرار 

 2002  ............................................................................ االحتادمكتبة األفالم يف  674القرار 

 1974  .............................................................................. إحصاءات االتصاالت  675القرار 

 1982  .................................................................... مركز روديسيا اجلنوبية جتاه االحتاد 676القرار 

 1972  .........................................................................  1971ميزانية االحتاد لسنة  677القرار 

 1974  ............................................................................. برانمج املؤمترات القادمة 678القرار 

 1993  .......................................................................................... سوباحلا 679القرار 

 ح(ح1971الدورةحالسادسةحوالعشرونح)مايوح 

 1972  ......................... 1970ديسمرب  31التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد عن الفرتة من أول يناير إىل  680القرار 

 1972  ............................................................... 1970تقرير اإلدارة املالية لالحتاد لسنة  681القرار 

 1975  .................................................... ائفإنشاء واستمرار الوظائف واألمور املتعلقة ابلوظ 682القرار 

 1972  .................................................... األساسي واإلداري للموظفي تعديالت يف النظامي  683القرار 

 1975  ..............................................................7إىل خ ع 1الرتب من خ ع وظائف يف 684القرار 

 1.2  ............................................................................ إجراءات التعيي الدويل   685القرار 

 1974  ..................................... تسوية مقر العمل املنطبقة على املوظفي املنتخبي املرتبات ومعدالت  686القرار 

 2.3  ................................................. تكاليف السفر وبدالت املعيشة ملمثلي أعضاء اجمللس  687 القرار

 1972  ................................................................... 1971االعتمادات اإلضافية لسنة  688القرار 

 1973  ......................................................... 1972ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت لسنة  689القرار 

 1972  ...................................................................................... املركز القانوين 690القرار 

 1973  ............................................................................. توسيع مبىن مقر االحتاد  691القرار 

 1972  ................................................................ ضوية جلنة التأمينات ملوظفي االحتادع 692القرار 
 ح(ح1972يونيوحح–الدورةحالسابعةحوالعشرونح)مايوح 

 1973  ....................................................................................... متثيل الصي  693القرار 

 1973  ............................................................... 1971حتاد لسنة تقرير اإلدارة املالية لال 694القرار 

 1973  .................................................... إنشاء الوظائف واألمور املتعلقة هبا وإلغاء الوظائف 695القرار 

 1975  ... ( 1961)ستوكهومل،   (VHF/UHF)للمؤمتر األورويب لإلذاعة على املوجات املرتية/الديسمرتية  5التوصية رقم  696القرار 

 1973  ................................................................................... إنشاء الوظائف  697القرار 

 1975  ..................... وظائف احململة على ميزانية التعاون التقين إنشاء الوظائف واألمور املتعلقة هبا يف حالة ال 698القرار 

 1973  ......................... 1971ديسمرب  31ن أول يناير إىل قيق اخلارجي حلساابت االحتاد عن الفرتة مالتد 699القرار 

 1973  ............................................................................... اللوائح املالية لالحتاد  700القرار 

 1973  ................................................................................... إنشاء الوظائف  701القرار 

 1973  ................................................................ نة التأمينات ملوظفي االحتاد عضوية جل 702القرار 

 1973  ................................................................... 1972االعتمادات اإلضافية لسنة  703القرار 

 1974  ................................................ نقلة البحريةلالتصاالت املت املؤمتر اإلداري العاملي للراديو 704القرار 

 1973  ................................................................. للربق واهلاتف   متر اإلداري العامليؤ امل 705القرار 

 1974  ................................................................. 1973لسنة مؤمتر املندوبي املفوضي  706القرار 

 1974  ......................................................... 1973ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت لسنة  707القرار 

 2.6  ................................................................. قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة   708القرار 

 1973  .............................................................. الشباب يف العصر اإللكرتوين" مسابقة: " 709القرار 

 1973  ............................................................................. توسيع مبىن مقر االحتاد  710القرار 
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 ح(ح1973يونيوحح-الدورةحالثامنةحوالعشرونح)مايوح 

 1977  ........................................................................... جلنة اخلدمة املدنية الدولية 711القرار 

 1974  ............................................................................... جات وظائف تغيري در  712القرار 

 1975  ............................................إنشاء تغيري درجات وظائف حمملة على ميزانية التعاون التقين  713القرار 

 1974  ................................................................ عضوية جلنة التأمينات ملوظفي االحتاد  714القرار 

 1974  ............................................................... 1972تقرير اإلدارة املالية لالحتاد لسنة  715القرار 

 1974  ......................... 1972ديسمرب  31ة من أول يناير إىل التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد عن الفرت  716القرار 

 1975  ............................................................................... اللوائح املالية لالحتاد  717القرار 

 1974  ....................................................................1973االعتمادات اإلضافية لسنة  718القرار 

 1975  .............................. (LF/MF) املوجات الكيلومرتية/اهلكتومرتيةاملؤمتر اإلداري اإلقليمي إلذاعات  719القرار 

 1974  .................................................................................. 1974ميزانية سنة  720القرار 

 1974  ...................................................................... تنقيح النظام الداخلي للمجلس 721القرار 

 ح(ح1974يوليوحح-الدورةحالتاسعةحوالعشرونح)يونيوح 

 1975  ............................................................... 1973تقرير اإلدارة املالية لالحتاد لسنة  722القرار 

 1975  ......................... 1973ديسمرب  31التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد عن الفرتة من أول يناير إىل  723القرار 

 1975  ....................................................... تخبي النظامان األساسي واإلداري للموظفي املن 724القرار 

 1975  ......................................................... تعديل النظامي األساسي واإلداري للموظفي  725القرار 

 1976  .......................................................................... مرتبات املوظفي املنتخبي   726القرار 

 1975  ........................................................... وظائف دائمة إىلحتويل وظائف غري دائمة  727القرار 

 1975  ................................................................ اد عضوية جلنة التأمينات ملوظفي االحت 728القرار 

 1984  ............................................................................... اثةاإلغمتويل صندوق  729القرار 

 1975  .................................................... حتاد تعديل مواد لوائح صندوق التأمينات ملوظفي اال 730القرار 

 1999  ................................................ االحتاد  سعر الفائدة القانوين لصندوق التأمينات ملوظفي 731القرار 

 1977  ............................................................ الفائدة املصرفية اخلاصة على حساب املتأخرات 732القرار 

 1978  .... شاء وظائف جديدة حمملة على امليزانية التكميلية للمنشوراتوظائف دائمة وإن حتويل وظائف غري دائمة إىل  733القرار 

 1980  .... حمددة وحتويل وظائف حمددة املدة إىل وظائف دائمة استمرار وظائف املدة   –  التعاون التقين دائرة  وظائف يف  734القرار 

 1976  .................................................................................... إنشاء الوظائف 735القرار 

 1980  .................................... ى ميزانية التعاون التقين دائرة التعاون التقين حتمل علإنشاء وظائف يف  736القرار 

 1976  ............................................................. استعراض التنظيم واألساليب وحتديد الدرجات 737القرار 

 1976  ......................................................... 1975ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت لسنة  738القرار 

 1975  ................................................................................ اللوائح املالية لالحتاد 739القرار 

 1975  ................................................................... 1974امليزانية النهائية لالحتاد لسنة  740القرار 

 1.3  .....................  اجتماعات االحتاد الدويل لالتصاالتمنظمات التحرير يف حضور الشروط اليت حتكم  741القرار 

 1992  ........................................................... اإلجراءات غري القانونية اليت اختذهتا إسرائيل  742القرار 

 1976  ......................................................................... ()الدورة الثانية اإلذاعةمؤمتر  743القرار 

 ح(ح1975رةحالثالثونح)يونيوحالدوح 

 1976  ............................................................... 1974تقرير اإلدارة املالية لالحتاد لسنة  744القرار 

 1976  .............................................................. تعديالت يف النظام األساسي للموظفي  745القرار 

 1976  .............................................................. تعديالت يف النظام األساسي للموظفي  746القرار 

 4.2  ........................................................................... جلنة اخلدمة املدنية الدولية 747القرار 
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 1978  .................................ت ومعدالت تسوية مقر العمل وبدالت اإلعالة للموظفي املنتخبي املرتبا 748القرار 

 1976  ............................. 1974ديسمرب   31يناير إىل  التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد للفرتة من أول 749القرار 

 1977  ................................... ة الدولية للربق واهلاتف املسامهات املتأخرة يف أعمال اللجنة االستشاري 750القرار 

 1976  ............................................................................ سيع مبىن مقر االحتاد تو  751 القرار

 1981  .........................................................   آاثر تقلبات سعر الصرف على ظروف اخلدمة  752القرار 

 1994  ........................................................   7إىل خ ع 1الوظائف يف الدرجات من خ ع 753القرار 

 1977  ....................................................... شروط استئجار غرف ومكاتب يف مبىن االحتاد  754القرار 

 1976  ....................................................................... )املنقحة( اللوائح املالية لالحتاد  755القرار 

 1976  ................................................. ألمريكية املبالغ املستحقة على شركة الكبالت البحرية ا 756ار القر 

 1976  ....................................................................1975االعتمادات اإلضافية لسنة  757القرار 

 1976  ................................................................. تعديالت النظام األساسي للموظفي 758القرار 

 1980  ........................................................... إنشاء وإلغاء ومتديد وتغيري درجات وظائف  759القرار 

 1977  .......................................................................... 1976ميزانية االحتاد لسنة  760القرار 

للمؤمتر اإلداري العاملي للراديو املعين بوضع خطة للخدمة تحضري  لاب قيام اللجنة االستشارية الدولية للراديو 761القرار 
  ............................................................ جيغاهرتز  12اإلذاعية الساتلية يف النطاق 

 
1977 

جيغاهرتز )يف    12,111,7ت الرتدد  ة الساتلية يف نطاقالتخطيط اخلدمة اإلذاعي املؤمتر اإلداري العاملي للراديو 762القرار 
  ................................................ ( 1اإلقليم  جيغاهرتز )يف 12,511,7( و3و 2اإلقليمي 

 
1977 

 1978  ............................................. املؤمتر اإلداري العاملي للراديو املعين ابخلدمة املتنقلة للطريان   763القرار 

 1978  .................... (1977)للطريان  التحضري للمؤمتر اإلداري العاملي للراديو املعين ابخلدمة الراديوية املتنقلة 764القرار 

 1983  ...................................... 1973ملؤمتر املندوبي املفوضي )مالقة طورمولينوس(  30القرار رقم  765القرار 

 1976  ............................................................... (1979)التحضري للمؤمتر العاملي للراديو 766القرار 

 1980  .... ( 1961وكهومل  )ست (VHF/UHF)ملؤمتر اإلذاعات األوروبية على املوجات املرتية/الديسمرتية  5 التوصية رقم 767القرار 

 1976  ........... اإلضافية إنشاء فريق خرباء من اإلدارات لدراسة إمكانية إعادة ترتيب لوائح الراديو ولوائح الراديو  768القرار 

 1976  .................................................................عضوية جلنة التأمينات ملوظفي االحتاد 769القرار 

 ح(ح1976الدورةحاحلاديةحوالثالثونح)يونيوح 

 1977  ............................................................... 1975الية لالحتاد لسنة تقرير اإلدارة امل 770القرار 

 1977  ....................................................... من النظام األساسي للموظفي  9.3تعديل املادة  771القرار 

 1977  ......................... 1975ديسمرب  31التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد عن الفرتة من أول يناير إىل  772القرار 

 1977  ...................................................................................... ظائف إلغاء و  773القرار 

 1980  .................................. جنة االستشارية الدولية للربق واهلاتفتنظيم األمانة املتخصصة للإعادة  774القرار 

 1977  ........................................................ (1979)التحضري للمؤمتر اإلداري العاملي للراديو 775القرار 

 1980  ........................................................ (1979)التحضري للمؤمتر اإلداري العاملي للراديو 776القرار 

 1977  .......... جيغاهرتز  12 النطاق ي للراديو لتخطيط اخلدمة اإلذاعية الساتلية يفالتحضري للمؤمتر اإلداري العامل 777القرار 

 1977  .................................................................عضوية جلنة التأمينات ملوظفي االحتاد 778القرار 

 1993  ...................................... تنفيذ االسرتاتيجية اإلمنائية الدولية لعقد األمم املتحدة الثاين للتنمية 779القرار 
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 1978  .......................................................................... 1977ميزانية االحتاد لسنة  780القرار 
 1977  ........................................................................ ة النظام الداخلي جمللس اإلدار  781القرار 
 1977  ................................................................ التنقيح العام جمللد القرارات واملقررات   782القرار 
 1977  ................................................................. 1979املؤمتر اإلداري العاملي للراديو،  783القرار 

 ح(ح1977يونيوحح-الدورةحالثانيةحوالثالثونح)مايوح 
 1978  .......................................................... 1976تقرير اإلدارة املالية لالحتاد لسنة   784القرار 
 1978  ......................... 1976ديسمرب  31حلساابت االحتاد عن الفرتة من أول يناير إىل التدقيق اخلارجي  785القرار 
 1978  .............................................................. على شركة أنتل، برازيليااملبالغ املستحقة  786القرار 
 1978  .................................. املتحدة، صولت اليك سييتانفسات  أنظمةاملبالغ املستحقة على شركة  787القرار 
 1979  .................................................................. مرتبات وبدالت املوظفي املنتخبي   788القرار 
 1978  .....احلاسوب إعادة تنظيم األمانة املتخصصة للجنة الدولية لتسجيل الرتددات والتغيريات املرتتبة على ذلك يف دائرة   789القرار 
 1978  ................................................................ عضوية جلنة التأمينات ملوظفي االحتاد  790القرار 
 1978  ............................................................................. حتديد درجات وظائف   791القرار 
 2.2  ....................................... اإلداري للموظفيالنظام ألساسي و التعديالت املقرتحة يف النظام ا 792القرار 
 1979  .......................................................................... تنظيم دائرة شؤون املوظفي  793القرار 
 1978  ................................................................................. دائرة اللغاتتنظيم  794القرار 
 1984  ................................................................... التوزيع اجلغرايف بي موظفي االحتاد 795القرار 
 1983  ............................................................ شروط استئجار غرف ومكاتب يف مبىن االحتاد 796القرار 
 1978  .......................................................................... ملالية لالحتادتنقيح اللوائح ا 797القرار 
 1978  ........................................................ الصندوق التشغيلي حتت تصرف جملس اإلدارة  798القرار 
 1979  ......................................................... 1978ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت لسنة  799القرار 
 2.6  ......................   اجملالاالتصاالت عامل هام يف التنمية االقتصادية واالجتماعية: دور االحتاد يف هذا  800القرار 
 1980  ................................................................. 1979اإلداري العاملي للراديو،  املؤمتر 801القرار 
 1978  ..................................... املؤمتر اإلداري العاملي للراديو املعين ابخلدمة الراديوية املتنقلة للطريان   802القرار 
 1981  .............................................. اإلقليمي صعيد الاخلربة املتخصصة لتنمية االتصاالت على  803القرار 
 1979  ...................................................... (1979)، التحضري للمؤمتر اإلداري العاملي للراديو 804القرار 

 ح(ح1978يونيوحح-الدورةحالثالثةحوالثالثونح)مايوح 
 1979  ............................................................... 1977تقرير اإلدارة املالية لالحتاد لسنة  805القرار 
 1979  .................................................................................. تصنيف الوظائف  806القرار 
 1979  ......................... 1977ديسمرب  31عن الفرتة من أول يناير إىل  التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد 807القرار 
 1981  ............................................................. التأمينات ملوظفي االحتاديط صندوق تنش 808القرار 
 1979  .............................................................................. إعادة تصنيف وظيفة  809القرار 
 1979  ................................................... عي حتويل وظائف مرتمجي إىل وظائف مرتمجي/مراج 810القرار 
 1993  ............................................................................... تقلبات سعر الصرف  811القرار 
 1979  ............................................................................ دائرة العالقات اخلارجية  812القرار 
 1979  .................................................................االحتادفي عضوية جلنة التأمينات ملوظ 813القرار 
 1979  .............................................. خلدمات املتنقلةاملعين اب  املؤمتر اإلداري العاملي للراديو  814القرار 
 1980  ......................................................... 1979ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت لسنة  815القرار 
 1992  ......................................................................... جائزة الذكرى املئوية لالحتاد 816القرار 
 1979  ......................................................................... أساليب عمل جملس اإلدارة   817القرار 
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 1984  ................................... األجر املستخدم حلساب املعاش التقاعدي وتعديل املعاشات التقاعدية  818القرار 

 1979  .......................................................................... تنقيح اللوائح املالية لالحتاد 819القرار 

 1984  ............................................................................ السنة العاملية لالتصاالت 820القرار 

  (ح1979الدورةحالرابعةحوالثالثونح)يونيوح 

 1980  ............................................................... 1978تقرير اإلدارة املالية لالحتاد لسنة  821القرار 

 1980  ........................................ 1979لسنة  االعتمادات اإلضافية للمؤمتر اإلداري العاملي للراديو 822القرار 

 1981  .......................................... ي  التعديالت املقرتحة يف النظامي األساسي واإلداري للموظف 823القرار 

 1983  ................................. وظائف يف دائرة التعاون التقيناستمرار   –وظائف يف دائرة التعاون التقين  824القرار 

 1981  ...................................................... من النظام األساسي للموظفي   1.2تعديل املادة  825القرار 

 1981  ........................................................................ وتغيري درجات وظائف إنشاء  826القرار 

 1980  ............................................... إندوسرتاي، بلغراد كاساملبالغ املستحقة على شركة إلكرتون 827القرار 

 1980  .............................. لإللكرتونيات، الوالايت املتحدة األمريكية CCAاملبالغ املستحقة على شركة  828القرار 

 1980  ............................................... لشبونة –سيما لإللكرتونيات املبالغ املستحقة على شركة  829القرار 

 1980  .......................................................................... تنقيح اللوائح املالية لالحتاد 830القرار 

 1984  ...................................... االحتاد  صندوق املساعدة يف إطار صندوق التأمينات ملوظفيمتويل  831القرار 

 1980  ................................................................ عضوية جلنة التأمينات ملوظفي االحتاد 832القرار 

 1980  ................................................................. تنقيح النظام الداخلي جمللس اإلدارة  833القرار 

 1980  ........................   1978ديسمرب  31التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد عن الفرتة من أول يناير إىل  834القرار 

 1982  .............................. ( 2)اإلقليم  (MF)ات اهلكتومرتية املوج لإلذاعـة علىاملؤمتر اإلداري اإلقليمي  835القرار 

 1982  .................... ( 2)اإلقليم  (MF)ات اهلكتومرتية املوج لإلذاعة علىري للمؤمتر اإلداري اإلقليمي التحض 836القرار 

 1982  .......................................... جيل الرتددات متديد استعمال احلاسوب يف اللجنة الدولية لتس  837القرار 

 1981  ......................................................... 1980ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت لسنة  838القرار 

 1983  .................................... التعاون التقين لالحتاد  مبستقبل أنشطةاختصاصات فريق العمل املعين 839القرار 

 ح(ح1980حالدورةحاخلامسةحوالثالثونح)مايو 

 1981  ............................................................... 1979تقرير اإلدارة املالية لالحتاد لسنة  840القرار 

 1981  .......................................................................... تنقيح اللوائح املالية لالحتاد 841القرار 

 1983  ....................................................... إعادة تنشيط صندوق التأمينات ملوظفي االحتاد 842القرار 

 1981  ................................................................ عضوية جلنة التأمينات ملوظفي االحتاد  843رار الق

 1981  ......................... 1979ديسمرب  31أول يناير إىل  التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد عن الفرتة من 844القرار 

 1981  ................................................................... 1980االعتمادات اإلضافية لسنة  845القرار 

 1983  ..................................................................................... إنشاء وظائف 846القرار 

راقبة حجم الواثئق واحرتام احلدود الزمنية لوصول الواثئق إىل مقر م - الستشارية الدوليةاواثئق اجتماعات اللجان  847القرار 
  .................................................................................... االحتاد ملعاجلتها

 
1999 

 1982  .............................. ( 2)اإلقليم  (MF)ات اهلكتومرتية املوج لإلذاعة على اإلقليمياملؤمتر اإلداري  848القرار 

 1982  ......................................................... 1981ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت لسنة  849القرار 

 1992  ....... (1961)ستوكهومل،    (VHF/UHF)للمؤمتر األورويب لإلذاعة على املوجات املرتية والديسيمرتية    5التوصية رقم   850القرار 

 1996  .......................................................................... إعداد واثئق جملس اإلدارة  851القرار 

 1983  .... (3لدان املعنية يف اإلقليم وبعض الب 1)اإلقليم  VHFيف النطاق  FMاملؤمتر اإلداري اإلقليمي لإلذاعة الصوتية  852القرار 

 1983  ....................................................... ةلالتصاالت املتنقل املؤمتر اإلداري العاملي للراديو 853القرار 
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 ح(ح 1981الدورةحالسادسةحوالثالثونح)يونيو 

 1982  ..............................................................   1980تقرير اإلدارة املالية لالحتاد لسنة  854القرار 

 12و 11و 1ية من النظام األساسي للموظفي املنتخبي والفقرات من املادة الثان 4و 3و 1تعديالت يف الفقرات  855القرار 
  ..................................................... من النظام األساسي للموظفي املعيني  3من املادة 

 
1982 

تعليم ومعدالت االقتطاعات اإللزامية املنطبقة على املوظفي املنتخبي العمل ومنح الاملرتبات ومعدالت تسوية مقر  856القرار 
  

1982 

 1984  .................................................................. ف دعم أنشطة التعاون التقين  تكالي 857القرار 

 1982  ........................................................................ احلساب الرأمسايل للمنشورات  858القرار 

 1982  ......................... 1980ديسمرب  31ن أول يناير إىل التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد عن الفرتة م 859القرار 

 1982  ................................................................ عضوية جلنة التأمينات ملوظفي االحتاد 860القرار 

 1983  ...................................................................... الوظائف إنشاء وتغيري درجات  861القرار 

 1983  .............................................................................مؤمتر املندوبي املفوضي  862القرار 

 1984  ................................................................. اجلغرايف بي املوظفي توزيع  الالتعيي و  863القرار 

(، الدورة الثانية، ريودي جانريو 2)اإلقليم  (MF)ات اهلكتومرتية املوج لإلذاعة علىاملؤمتر اإلداري اإلقليمي  864القرار 
  .......................................................................................... )الربازيل( 

 
1982 

 1984  ..................................   2لتخطيط اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم  ياملؤمتر اإلداري اإلقليم 865 القرار

 1983  ......................................................... 1982لسنة ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت  866القرار 

 ح(ح1982مايوحح-الدورةحالسابعةحوالثالثونح)أبريلح 

 1983  ............................................................... 1981تقرير اإلدارة املالية لالحتاد لسنة  867القرار 

 1983  ......................... 1981ديسمرب  31حلساابت االحتاد عن الفرتة من أول يناير إىل التدقيق اخلارجي  868 القرار

 1983  ................................................................ عضوية جلنة التأمينات ملوظفي االحتاد  869القرار 

 1984  ........................................................................... إنشاء وظائف حمددة املدة 870القرار 

 1983  .......................................................................إنشاء وتغيري درجات الوظائف  871القرار 

 1984  ..................................................................... 1983تصاالت السنة العاملية لال 872القرار 

 1983  .................................................. 1983دويل لالتصاالت لسنة امليزانية املؤقتة لالحتاد ال 873القرار 

  (ح1982الدورةحالثامنةحوالثالثونح)نريويب،حنوفمربح 

 1985  ............ املوجات الديكامرتية املخصصة للخدمة اإلذاعية   لتخطيط نطاقات املؤمتر اإلداري العاملي للراديو 874القرار 

  (ح1983ةحالثامنةحوالثالثونح)جنيف،حمايوحالدورح 

 1984  ..................................................................................... وظائف   إلغاء 875القرار 

 1984  .................................................................... احلساب اخلاص للفائدة املصرفية   876القرار 

 1991  ........................................................ شروط استئجار غرف ومكاتب يف مبىن االحتاد 877القرار 

 1984  ............................................................... 1982تقرير اإلدارة املالية لالحتاد لسنة  878القرار 

)املوظفون   4.9والفقرة  7.4من املادة الثامنة من النظام األساسي )املوظفون املنتخبون( والفقرة  3قرة تعديل الف 879القرار 
  .......................................................................................... املعينون( 

 
1984 

 1984  .......................................................................... إعاانت الستئجار املساكن  880القرار 

من  12ن املادة م 2من املادة احلادية عشرة من النظام األساسي )املوظفون املنتخبون( والفقرة  2تعديل الفقرة  881القرار 
  .................................................................. النظام األساسي )املوظفون املعينون(

 
1984 

 1984  .......................................................................... تنقيح اللوائح املالية لالحتاد 882القرار 

 1984  ......................... 1982ديسمرب  31التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد عن الفرتة من أول يناير إىل  883القرار 
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 1984  .................................................................... 1976مسامهة من غواتيماال لسنة  884القرار 

 1984  ................................................................ ة جلنة التأمينات ملوظفي االحتادعضوي 885القرار 

 1987  ................................................................... حصص املسامهة يف نفقات االحتاد 886القرار 

 1991  ..........فريق اخلرباء الطوعي من اإلدارات  –ددات استعمال احلاسوب يف اللجنة الدولية لتسجيل الرت متديد  887القرار 

 1984  ................................................. 1983سنة امليزانية النهائية لالحتاد الدويل لالتصاالت ل 888القرار 

احلاسوب واستمرار وإنشاء استمرار وظائف يف الفريق املؤقت إلدارة األنظمة وإنشاء وظيفة واحدة يف دائرة  889القرار 
  .......................................................... وظائف يف اللجنة الدولية لتسجيل الرتددات

 
1990 

 1984  ........... مالك املوظفي ر يف جدول  تسوية حالة املوظفي املعيني لعقود قصرية أو حمدودة املدة يف وظائف ال تظه  890القرار 

 1984  .................................................................. تنقيح النظام الداخلي جمللس اإلدارة 891القرار 

ملؤمتر املندوبي املفوضي   18الوظائف اليت يتعي إنشاؤها/نقلها تطبيقاً للقرار رقم قائمة  – التعاون التقين  892القرار 
  ................................................................................... ( 1982 )نريويب،

 
1990 

 2006  ................................................................ الجتماعات أساليب عمل املؤمترات وا 893القرار 

 1985  ......................................................... 1984ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت لسنة  894القرار 

ابلنسبة إىل األرض وختطيط اخلدمات  ةاملستقر  السواتل املؤمتر اإلداري العاملي للراديو املعين ابستعمال مدار   895القرار 
  ............................................................................ خدمه الفضائية اليت تست

 
1986 

 1985  .. (  3وبعض البلدان املعنية يف اإلقليم  1)اإلقليم  VHFيف النطاق  FMالصوتية   ةي لإلذاعاملؤمتر اإلداري العامل 896القرار 

اإلداري اإلقليمي للراديو للخدمات املتنقلة البحرية وخدمة املالحة الراديوية للطريان يف بعض أجزاء نطاق  املؤمتر  897القرار 
  ....................................................................   1املوجات اهلكتومرتية يف اإلقليم 

 
1985 

 1985  .....ت للمنارات الراديوية البحرية يف املنطقة البحرية األوروبية لتخطيط الرتددا اإلداري اإلقليمي للراديواملؤمتر  898ر القرا 

 1993  ............................................................ تقييد حجم الواثئق وتكاليف االجتماعات  899القرار 

 1988  ............................................. أحناء العامل اللجنة الدولية املستقلة لتنمية االتصاالت يف كل 900القرار 

  (ح1984ورةحالتاسعةحوالثالثونح)أبريلحالدح 

 1985  ............................................................... 1983تقرير اإلدارة املالية لالحتاد لسنة  901القرار 

 1985  .......................................................................... تنقيح اللوائح املالية لالحتاد 902القرار 

 1985  ......................... 1983ديسمرب  31التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد عن الفرتة من أول يناير إىل  903القرار 

 1985  ....................................من النظام األساسي املنطبق على املوظفي املعيني 11.3رة تعديل الفق 904القرار 

 1985  ................................................................... 1984االعتمادات اإلضافية لسنة  905القرار 

 1985  .......................................................... إعاانت استئجار املساكن/بدل غري املقيمي   906القرار 

 1985  ................................................................ عضوية جلنة التأمينات ملوظفي االحتاد  907القرار 

 1986  ......................................................... 1985يل لالتصاالت لسنة االحتاد الدو  ميزانية 908القرار 

 1986  ............................................................................... الوظائف توزيعإعادة  909القرار 

ابإلذاعة على  قرارات الدورة األوىل للمؤمتر اإلداري العاملي للراديو املعين  األعمال اليت جتري بي الدورات نتيجة 910القرار 
  ............................................................ 1984فرباير  -املوجات الديكامرتية، يناير 

 
1985 

الربيدية التابع لالحتاد  دراساتللبي اللجنة االستشارية الدولية للربق واهلاتف واجمللس االستشاري  العالقات 911القرار 
  ..................................................................................... الربيدي العاملي

 
1985 

نطاقات املوجات الديكامرتية املخصصة للخدمة  تخطيط بالدورة الثانية للمؤمتر اإلداري العاملي للراديو املعين  912القرار 
  ....................................................................................... (2)اإلذاعية 

 
1987 

كيلوهرتز    17051605بوضع خطة اخلدمة اإلذاعية يف النطاق الدورة األوىل للمؤمتر اإلداري اإلقليمي للراديو املعين  913لقرار ا
  ....................................................................................... 2يف اإلقليم 

 
1987 

اعة  لإلذالستعراض وتنقيح أحكام الواثئق اخلتامية للمؤمتر اإلفريقي  للراديو الدورة األوىل للمؤمتر اإلداري اإلقليمي 914القرار 
  ........................................................ (VHF/UHF)رتية/الديسيمرتية املوجات امل على

 
1987 
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 1990  ............................................................ استمرار وإنشاء وحتديد درجات الوظائف  915القرار 

 1988  ....................................................................... تكاليف الدعم للتعاون التقين  916القرار 

 1985  .................... التقاعدية للصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة نظام املعاشات  917القرار 

  (ح1985الدورةحاألربعونح)يوليوح 

 1986  ............................................................... 1984تقرير اإلدارة املالية لالحتاد لسنة  918القرار 

 1986  ......................... 1984ديسمرب  31التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد عن الفرتة من أول يناير إىل  919القرار 

 1993  ............................................................................... عالوة اخلدمة الطويلة  920القرار 

 1986  ........................... من النظام األساسي املنطبق على املوظفي املعيني  3 من املادة 12تعديل الفقرة  921لقرار 

العمل واالقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفي املنطبقة على املوظفي املنتخبي املرتبات ومعدالت تسوية مقر  922القرار 
  

1986 

 1994  ............................................................. 5إىل ف 1الوظائف يف الدرجات من ف 923القرار 

 1990  ............................................. ة املستقلة لتنمية االتصاالت يف كل أحناء العاملاللجنة الدولي 924القرار 

األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة وغريها من املنظمات الدولية يف مؤمترات االحتاد الدويل الشروط املالية ملشاركة  925القرار 
  ............................................................................. لالتصاالت واجتماعاته 

 
2.1 

 1986  ................................................................ عضوية جلنة التأمينات ملوظفي االحتاد 926القرار 

االستشارية الدولية للراديو املتصلة املصروفات املتصلة ابألعمال اإلضافية للجنة  1985االعتمادات اإلضافية لسنة  927القرار 
 1984)الدورة الثانية(، جنيف،  VHFيف النطاق  FMللراديو املعين ابإلذاعة الصوتية  ابملؤمتر اإلداري اإلقليمي 

 
1986 

األوروبية واملؤمتر املؤمتر اإلداري اإلقليمي ألعضاء االحتاد يف منطقة اإلذاعة 1985ية لسنة االعتمادات اإلضاف 928القرار 
  ............................................ اإلداري اإلقليمي ألعضاء االحتاد يف منطقة اإلذاعة اإلفريقية

 
1986 

 1992  .............................................................................. مركز تنمية االتصاالت 929القرار 

 1988  ........... التعاون التقين واملساعدة التقنية وتشغيلها استعراض وحدة التفتيش املشرتكة لإلدارة العامة ألنشطة 930القرار 

 1987  ......................................................... 1986ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت لسنة  931القرار 

 1995  ..................نظام املعاشات التقاعدية يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة  932القرار 

 1988  ................................................... ملعين ابخلدمات املتنقلةاملؤمتر اإلداري العاملي للراديو ا 933القرار 

 1990  ....................................................... وإنشاء وحتديد درجات بعض الوظائف استمرار  934القرار 

 1986  ........................................................................... جملس التعيينات والرتقيات  935القرار 

 1990  ملؤمتر املندوبي املفوضي يف نريويب )"الصك األساسي لالحتاد"(62 فريق اخلرباء للمساعدة يف تنفيذ القرار رقم  936القرار 

 1991  ...................................................................... شروط اخلدمة يف النظام املوحد  937القرار 

حل الصعاب اليت ظلت قائمة بعد املؤمتر اإلداري اإلقليمي للراديو املعين بتخطيط خلدمات املتنقلة البحرية   938القرار 
  ........................... ( 1)اإلقليم  (MF)وخدمات املالحة الراديوية للطريان على املوجات اهليكتومرتية 

 
1992 

 ح(ح1986واألربعونح)يونيوححالدورةحاحلادية 

 1987  ............................................................... 1985تقرير اإلدارة املالية لالحتاد لسنة  939القرار 

 1987  ................................. املبلغ املستحق على الشركة احملدودة لالتصاالت اخلارجية يف غرب إفريقيا  940القرار 

 1987  ..................................... املبلغ املستحق على شركة ريكسون، سيلفر سربنغ، الوالايت املتحدة 941القرار 

 1987  ......................... 1985ديسمرب  31عن الفرتة من أول يناير إىل  التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد 942ر القرا 

ملؤمتر املندوبي املفوضي يف نريويب )القيام يف ضوء الظروف املتغرية  68فريق اخلرباء للمساعدة يف تنفيذ القرار رقم  943القرار 
  .................................. يف األجل الطويل(  ابستعراض مستقبل اللجنة الدولية لتسجيل الرتددات

 
1990 

 1993  ..................................................................... اعتماد خاص للحساابت املدينة 944القرار 
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 1987  ......................................................... 1986ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت لسنة  945القرار 

 1987  .......................................................................... تنقيح اللوائح املالية لالحتاد 946القرار 

 1987  .......................................................................... تنقيح اللوائح املالية لالحتاد 947القرار 

 1987  ................................................................ أمينات ملوظفي االحتادعضوية جلنة الت 948القرار 

 1988  ..................................... جداول مرتبات فئة اخلدمات العامة وجداول مدفوعات هناية اخلدمة 949القرار 

من  3من املادة  11من املادة الثانية من النظام األساسي املنطبق على املوظفي املنتخبي والفقرة  3تعديل الفقرة  950القرار 
  ......................................................... وظفي املعيني النظام األساسي املنطبق على امل

 
1987 

 1990  .......................................................... حصص املسامهة يف حتمل مصروفات االحتاد  951القرار 

  kHz 1705-1605الدورة الثانية للمؤمتر اإلداري اإلقليمي للراديو املعين بوضع خطة للخدمة اإلذاعية يف النطاق  952القرار 
  ....................................................................................... 2يف اإلقليم 

 
1988 

املعين ابستعمال مدار السواتل املستقرة ابلنسبة إىل األرض وختطيط اخلدمات   املؤمتر اإلداري العاملي للراديو 953القرار 
  ................................................. ( 1988خدمه )الدورة الثانية جنيف، الفضائية اليت تست

 
1990 

 1990  ..................................................... جتميع القرارات املتصلة ابالحتياجات من املوظفي  954القرار 

 1988  ......................................................... 1987ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت لسنة  955القرار 

األمم املتحدة تقرير عن املقررات  خطة املعاشات التقاعدية يف الصندوق املشرتك يف املعاشات التقاعدية ملوظفي  956القرار 
  .............................اليت ميكن أن تتخذها اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا احلادية واألربعي

 
1995 

  (ح1987الدورةحالثانيةحواألربعونح)يونيوح 
 1988  ......................... 1986ديسمرب  31يق اخلارجي حلساابت االحتاد عن الفرتة من أول يناير إىل التدق 957القرار 

 1988  ............................................................... 1986تقرير اإلدارة املالية لالحتاد لسنة  958القرار 

 1991  ................................................................... حصص املسامهة يف نفقات االحتاد 959القرار 

 1991  ..................................................................... اعتماد خاص للحساابت املدينة 960القرار 

االعتمادات اإلضافية للمؤمتـر اإلداري اإلقليمي املعين ابلواثئق  1987لدويل لالتصاالت لسنة ميزانية االحتاد ا 961القرار 
  ....................................................................... اخلتامية ملؤمتر اإلذاعة اإلفريقية

 
1988 

 1991  ........................................................ جتميع القرارات اخلاصة ابملتطلبات من املوظفي  962القرار 

 1991  .... حدة دراسة التدابري املطلوبة لتعديل املعاشات التقاعدية التقاعدية ملوظفي األمم املت الصندوق املشرتك للمعاشات   963القرار 

 1988  ................................................................  عضوية جلنة التأمينات ملوظفي االحتاد 964القرار 

 1988  ............................................... املرتبات ومعدالت تسوية مقر العمل للموظفي املنتخبي  965القرار 

 1990  .................................................................. هلاتفاملؤمتر اإلداري العاملي للربق وا 966القرار 

ؤمتر اإلداري اإلقليمي ألعضاء االحتاد يف منطقة اإلذاعة األوروبية إللغاء االتفاق اإلقليمي ملنطقة اإلذاعة امل 967القرار 
  .......................................................................... ( 1963األوروبية )جنيف، 

 
1990 

يف منطقة اإلذاعة   VHF/UHFالدورة الثانية للمؤمتر اإلداري اإلقليمي لتخطيط اإلذاعة التلفزيونية على املوجات  968القرار 
  ............................................................................ ية والبلدان اجملاورة اإلفريق

 
1990 

 1990  ............................................................................... فئة املسامهة نيكاراغوا  969القرار 

 1990  ......................................................... 1988ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت لسنة  970القرار 

 1991  ...................................................................................... شروط اخلدمة 971القرار 
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  (ح1988الدورةحالثالثةحواألربعونح)يونيوح 
 1990  ............................................................... 1987تقرير اإلدارة املالية لالحتاد لسنة  972القرار 

 1990  ......................... 1987ديسمرب  31التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد عن الفرتة من أول يناير إىل  973القرار 

املرتبات ومعدالت تسوية مقر العمل ومعدالت االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفي املنطبقة على املوظفي   974القرار 
  .......................................................................................... املنتخبي 

 
1990 

 1990  ......................................................... وإعادهتم إىل الوطن ملوظفي صندوق استقرار ا  975القرار 

 1990  ................................................................ عضوية جلنة التأمينات ملوظفي االحتاد 976القرار 

 1995  ............................................................... شروط خدمة موظفي االحتاد يف جنيف  977القرار 

 1995  ................................................................................. املعاشات التقاعدية  978القرار 

 1991  ........................................................ جتميع املقررات اخلاصة ابملتطلبات من املوظفي  979القرار 

 1990  ........................................................ 1989ة االحتاد الدويل لالتصاالت لسنة ميزاني  980القرار 

  (ح1989فربايرحويونيوحح-الدورةحالرابعةحواألربعونح)ينايرح 

 1990  ................................................ 87التدقيق اخلارجي حلساابت األنشطة املتصلة بتليكوم  981القرار 
 1992  ........................................................ جتميع املقررات اخلاصة ابملتطلبات من املوظفي  982القرار 

 1990  .................................................. 1990ؤقتة لالحتاد الدويل لالتصاالت لسنة امليزانية امل 983القرار 

 1992  ....................................... قرار بشأن املتطلبات من املوظفي فيما يتعلق بنظام إدارة الرتددات 984القرار 

 1993  ................................................................................. املعاشات التقاعدية  985القرار 

 1990  ............................................................... 1988تقرير اإلدارة املالية لالحتاد لسنة  986القرار 

 1990  ......................... 1988ديسمرب  31ابت االحتاد عن الفرتة من أول يناير إىل التدقيق اخلارجي حلسا 987القرار 

  (ح1989يونيوحح30الدورةحاخلامسةحواألربعونح)اجللسةحاالفتتاحية،حنيس،ح 

 1991  ......................................................... 1990ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت لسنة  988القرار 

 1991  ................................................................ عضوية جلنة التأمينات ملوظفي االحتاد 989القرار 

  (1989نوفمربحح-امسةحواألربعونح)الدورةحاالستثنائيةحالدورةحاخلح 

 1992  ............................................ اللجنة رفيعة املستوى الستعراض هيكل االحتاد وسري أعماله  990القرار 

 1992  1989مكتب تنمية االتصاالت قائمة الوظائف اليت يتعي إنشاؤها تطبيقاً لقرارات مؤمتر املندوبي املفوضي، نيس،   991القرار 

  (ح1990العاديةحاخلامسةحواألربعونح)يونيوححالدورة 
 1991  ................................................................... 1989تقرير اإلدارة املالية لالحتاد لسنة  992القرار 

 1993  ....................................................................مصروفات االحتاد حصص املسامهة يف  993القرار 

 1991  .......................... 1989ديسمرب  31التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد عن الفرتة من أول يناير إىل  994القرار 

 1992  ................... (1992ؤمتر اإلداري العاملي للراديو لتناول ختصيصات الرتددات يف بعض أجزاء الطيف )امل 995القرار 

 1992  .................................................................... ملوظفي االحتادعضوية جلنة التأمينات  996القرار 

خطة املعاشات التقاعدية للصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة دراسة التدابري اليت يتعي   997القرار 
  ....................................................................... اختاذها لتعديل املعاشات التقاعدية 

 
1994 

 1992  ......... طبقة على املوظفي املنتخبي املرتبات ومعدالت تسوية مقر العمل ومعدالت االقتطاعات اإللزامية امل  998القرار 

 1996  ........................................................... جتميع القرارات اخلاصة ابملتطلبات من املوظفي  999القرار 
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 1992  ............................................................. 1991تصاالت لسنة ميزانية االحتاد الدويل لال  1000القرار 

 1992  .......................................................................... تنقيح اللوائح املالية لالحتاد 1001القرار 

 1991  ..................................................................... املصرفية احلساب اخلاص للفائدة  1002القرار 

 1995  ..................................................................... اعتماد خاص للحساابت املدينة 1003القرار 

 1.2  .....................................االمتيازات واحلصاانت والتسهيالت املمنوحة يف صدد أنشطة االحتاد  1004القرار 

 1996  .................................................................. تنقيح النظام الداخلي جمللس اإلدارة 1005القرار 

 1993  .................................................... واتفاقية نيس إيداع الصكوك الالزمة لسراين دستور  1006القرار 

 1995  ........................... حصص مسامهة مجهورية األرجنتي يف حتمل مصروفات االحتاد واملسائل املتصلة 1007القرار 

 1.6  ................................ تفاقية الدولية لالتصاالتجلنة تقصي احلقائق حول انتهاكات إسرائيل لال 1008القرار 

 1995  .. إنشاء فريق خرباء طوعي لدراسة ختصيص وحتسي استخدام طيف الرتددات الراديوية وتبسيط لوائح الراديو   1009القرار 

  (ح1991يونيوحح-الدورةحالسادسةحواألربعونح)مايوح 

 1993  ................................................................ عضوية جلنة التأمينات ملوظفي االحتاد 1010القرار 

 1993  ........ ومعدالت االقتطاعات اإللزامية املنطبقة على املوظفي املنتخبي املرتبات ومعدالت تسوية مقر العمل  1011القرار 

 1992  ............................................................... 1990تقرير اإلدارة املالية لالحتاد لسنة  1012القرار 

 1992  ......................... 1990ديسمرب  31التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد عن الفرتة من أول يناير إىل  1013القرار 

 1993  ................................................. إدماج دائرة التعاون التقين يف مكتب تنمية االتصاالت 1014القرار 

 1995  ................................................... خطة أتمي محاية القوة الشرائية للمعاشات التقاعدية 1015القرار 

 1994  .............................................................. املتعلقة ابملتطلبات من املوظفي القرارات  1016القرار 

غيل أنظمة ساتلية مركزاً مشاهباً ملركز منظمات االتصاالت اإلقليمية منح املنظمات احلكومية الدولية اليت تقوم بتش 1017القرار 
  ................................................................................. على أساس مؤقت 

 
1994 

 1992  .................................................... 1991االعتمادات اإلضافية يف ميزانية االحتاد لسنة  1018القرار 

 1993  ......................................................... 1992ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت لسنة  1019القرار 

 1993  ..................................................................... ضايف مؤمتر املندوبي املفوضي اإل  1020القرار 

 1993  ............................... املتصلة صياغة مشاريع النصوص ملؤمتر املندوبي املفوضي اإلضايف واملسائل  1021القرار 

  (ح1992يوليوحوديسمربحح-الدورةحالسابعةحواألربعونح)يونيوح 

 1994  ........ املنتخبي املرتبات ومعدالت تسوية مقر العمل ومعدالت االقتطاعات اإللزامية املنطبقة على املوظفي   1022القرار 

 1994  ................................................................ عضوية جلنة التأمينات ملوظفي االحتاد 1023القرار 

 1995  .................................. مواد بشأن بدل الوظيفة اخلاص إلدراجها يف النظام األساسي للموظفي  1024القرار 

 1993  ............................................................... 1991تقرير اإلدارة املالية لالحتاد لسنة  1025القرار 

 1993  ......................... 1991ديسمرب  31د عن الفرتة من أول يناير إىل التدقيق اخلارجي حلساابت االحتا 1026القرار 

 2.6  .......................................................... األموال املخصصة جلائزة العيد املئوي لالحتاد 1027القرار 

 2002  ......................................................... شروط خدمة املوظفي يف فئة اخلدمات العامة  1028القرار 

 2002  ......................................................... الفنية والعلياشروط خدمة املوظفي يف الفئتي  1029القرار 

 1993  ................................................................ سامهة يف مصروفات االحتاد حصص امل 1030القرار 

 1994  .......................................................................... 1993ميزانية االحتاد لسنة  1031القرار 

 1994  ............................................................ 1993املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية،  1032القرار 
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  (ح1993يوليوحح-)يونيوحح1993دورةح 

 1994  ............................................................. نفقات االحتاد حصص املسامهة يف حتمل  1033القرار 

 1994  ............................................................. حتمل نفقات االحتاد حصص املسامهة يف  1034القرار 

 1994  ............................................................. حصص املسامهة يف حتمل نفقات االحتاد  1035القرار 

 1994  ............................................................. حصص املسامهة يف حتمل نفقات االحتاد  1036القرار 

 1994  ............................................................. حصص املسامهة يف حتمل نفقات االحتاد  1037القرار 

 1995  ................................................................ عضوية جلنة التأمينات ملوظفي االحتاد 1038القرار 

 1995  ......... ملرتبات ومعدالت تسوية مقر العمل ومعدالت االقتطاعات اإللزامية املطبقة على املوظفي املنتخبي ا 1039القرار 

 1996  ....................................................... متطلبات مكتب تنمية االتصاالت من املوظفي  1040القرار 

 1995  ................................................................................. تنقيح اللوائح املالية 1041القرار 

 1994  ............................................................... 1992تقرير اإلدارة املالية لالحتاد لسنة  1042القرار 

 1994  ......................... 1992ديسمرب  31التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد عن الفرتة من أول يناير إىل  1043القرار 

 1999  ............................................................. حصص املسامهة يف حتمل نفقات االحتاد  1044القرار 

 1998  ............................................................. االحتاد حصص املسامهة يف حتمل نفقات  1045القرار 

 1997  ........................................................... 5إىل ف 1الوظائف يف الدرجات من خ ع 1046القرار 

 1994  ............................................. 1991التدقيق اخلارجي حلساابت األنشطة املتصلة بتليكوم  1047القرار 

 1994  ................................................................ 1994املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 1048القرار 

 1996  .................................................................... قرار بشأن املتطلبات من املوظفي  1049القرار 

 1995  ......................................................... 1994ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت لسنة  1050القرار 

عمال املقبلة لفريق اخلرباء الطوعي لدراسة ختصيص وحتسي استعمال طيف الرتددات الراديوية وتبسيط لوائح األ 1051القرار 
  .................................................. الراديو والربانمج املرتبط بذلك لالجتماعات اإلعالمية 

 
1995 

  (ح1994سبتمربحح18وكيوتو،حح1994)مايوح1994دورةح 

 1997  ......... ت االقتطاعات اإللزامية املطبقة على املوظفي املنتخبي املرتبات ومعدالت تسوية مقر العمل ومعدال 1052القرار 

 1999  ..................................................... متطلبات مكتب االتصاالت الراديوية من املوظفي  1053القرار 

 1995  ......................... 1993ديسمرب  31التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد عن الفرتة من أول يناير إىل  1054القرار 

 1995  ....................................... ا التمتع حبقوقها الكاملة يف االحتاد استئناف حكومة جنوب إفريقي 1055القرار 

 1996  ................................................................ عضوية جلنة التأمينات ملوظفي االحتاد 1056القرار 

 1998  .......................................................................... لالحتادتنقيح اللوائح املالية  1057القرار 

 1995  ...................................................................... 1993تقرير اإلدارة املالية لسنة  1058القرار 

 1995  ...................................................... حصص املسامهة يف حتمل نفقات االحتاد )إريرتاي(  1059القرار 

 1995  .................................... حصص املسامهة يف حتمل نفقات االحتاد )مجهورية البوسنة واهلرسك(  1060القرار 

 1995  ......................... االحتاد )مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة(حصص املسامهة يف حتمل نفقات  1061القرار 

 1996  .......................................................... تعديالت يف النظام األساسي ملوظفي االحتاد 1062القرار 

 1996  ........................................................................ اهلواء يف مبىن فارمبيه تكييف 1063القرار 

 1995  .................................................... 1994االعتمادات اإلضافية يف ميزانية االحتاد لسنة  1064القرار 

 1996  ............................................................ 1995املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية،  1065القرار 

 1996  ................................................................... 1995مجعية االتصاالت الراديوية،  1066القرار 

 1994  .................................................. 1995لالتصاالت لسنة امليزانية املؤقتة لالحتاد الدويل  1067القرار 

 1995  ................................................................................. مكتب األمي العام  1068القرار 

 –  ....................................................................................... )مل يحستعمل(  1069القرار 
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  (ح1994أكتوبرحح14)اجللسةحاالفتتاحية،حكيوتو،حح1995دورةح 

 1996  .......................................................................... 1995ميزانية االحتاد لسنة  1070القرار 

 ح(ح1995)يونيوحح1995دورةح 

 1998  ............................................................. 1996-1997سنتي ميزانية االحتاد لفرتة ال 1071القرار 
 1996  ...................................................................... 1994تقرير اإلدارة املالية لسنة  1072القرار 
 1996  ......................... 1994ديسمرب  31من أول يناير إىل  التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد عن الفرتة 1073القرار 
 1996  ................................................................... احلساابت اخلاصة للفائدة املصرفية 1074القرار 
 1998  ...................................................................................... شروط اخلدمة 1075القرار 
 2002  ........................................................ النظام األساسي املنطبق على املوظفي املنتخبي 1076 القرار

 2002  ............................................. ترشيح أو انتخاب موظف معي يف االحتاد ملنصب انتخايب  1077القرار 
 2003  ............... الدويل لالتصاالتتعديالت النظام األساسي لصندوق التأمينات االجتماعية ملوظفي االحتاد  1078القرار 
 1997  ................................................................ تأمينات ملوظفي االحتادعضوية جلنة ال 1079القرار 
 2002  ................................................................ عقود التعيي املشروطة القابلة للتجديد 1080القرار 

 2014  ................................................................................... مؤسسة وورلدتل  1081القرار 

 1997  ............................................................ ( 1996املؤمتر العاملي لتقييس االتصاالت ) 1082القرار 
 1998  ................................................................. العاملي لسياسات االتصاالتاملنتدى  1083القرار 
 1997  ........................................ 1996ليمي لتنمية االتصاالت يف املنطقة اإلفريقية لعام املؤمتر اإلق 1084القرار 
 1997  .......................................... 1996املؤمتر اإلقليمي لتنمية االتصاالت يف املنطقة العربية لعام  1085القرار 

 ح(ح1996)يونيوحح1996دورةح 

 1998  ............................................................ 1997املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية،  1086القرار 
 1998  ................................................................... 1997الراديوية،  مجعية االتصاالت 1087القرار 
 1998  .....................................................19971996االعتمادات اإلضافية يف ميزانية الفرتة  1088القرار 
 1998  ...................................................................... 1995تقرير اإلدارة املالية لسنة  1089القرار 

 1998  ........................... 1995ديسمرب  31يناير إىل  1التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد عن الفرتة من  1090القرار 
 1999  ............................................................... يف حتمل نفقات االحتاد حصة املسامهة 1091القرار 

 1999  ................................................. األماكن يف مقر االحتاد سلف متويل بناء مبىن مونرباين  1092القرار 

 1998  ................................................................ االحتادعضوية جلنة التأمينات ملوظفي  1093القرار 
 2002  ........................................................................... االحتياجات من املوظفي  1094القرار 
 1999  ................................................... البشرية  الفريق االستشاري الثالثي املعين إبدارة املوارد 1095القرار 
 2004  .......................................................... هيكل الوظائف يف مكتب تنمية االتصاالت 1096القرار 
 1.6  ..................................................................... حق أعضاء االحتاد يف التصويت  1097القرار 
 1998  ............................................................. ( 1998املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ) 1098القرار 
 2002  ................................... إجراءات النداءات البديلة املستعملة على شبكات االتصاالت الدولية 1099القرار 

  (ح1997)يونيوحح1997دورةح 

 2001  .......................................... 1998 - 1999ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت لفرتة السنتي  1100القرار 
 1998  .................................... 1996تقرير إدارة صندوق التأمينات االجتماعية ملوظفي االحتاد لسنة   1101القرار 
 1999  .......................................................................... تنقيح اللوائح املالية لالحتاد 1102القرار 
 1999  ........................... ( 1995ت املعرض العاملي السابع لالتصاالت واألنشطة املتصلة )تليكوم حسااب 1103القرار 
 1999  ............................................................. حصص املسامهة يف حتمل نفقات االحتاد  1104القرار 
 2000  ............................................................ شروط خدمة املوظفي املنتخبي يف االحتاد 1105القرار 
 2.2  ..................................... البشرية  إبدارة املواردتنفيذ توصيات الفريق االستشاري الثالثي املعين  1106القرار 
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 2.2  .................................................................................. تصنيف الوظائف  1107القرار 

 2.2  .................................................................................... تنظيم الوظائف 1108القرار 

 2001  ...................................... عضوية جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي االحتاد الدويل لالتصاالت 1109القرار 

 4  ....... االت الشخصية الساتلية املتنقلة العاملية لالتص دور االحتاد الدويل لالتصاالت يف مذكرة التفاهم لتشغيل األنظمة   1110القرار 
 2.1  ..................................................................................... فوائض تليكوم  1111القرار 

 1999  ...................................................................... 2000 -توصيات فريق االحتاد  1112القرار 

 2002  ....... اسرتداد تكاليف أعمال مكتب االتصاالت الراديوية يف معاجلة بطاقات التبليغ عن اخلدمات الفضائية  1113القرار 

 4.5  ................................................................................... احلضور اإلقليمي  1114القرار 

 1.5  .................................. التنسيق الدويل للشروط التقنية بشأن التنصت القانوين على االتصاالت  1115القرار 

 ح(ح1998)مايوحح1998دورةح 

 4  .................. تنفيذ ترتيبات مذكرة التفاهم لتشغيل األنظمة املتنقلة العاملية لالتصاالت الشخصية الساتلية  1116القرار 

 2002  ........... وخمتصره وعلمه وشعاره  (ITU)استعمال اسم االحتاد مواصلة النظر يف خيارات الدخل مبا يف ذلك  1117القرار 

 2001  ........................................................ 1997/1996تقرير اإلدارة املالية لفرتة السنتي  1118القرار 

 2001  ... 1997ديسمرب  31إىل  1996يناير  1التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد الدويل لالتصاالت عن الفرتة من  1119القرار 

 2001  ...................................... 96رجي حلساابت األنشطة املتصلة بتليكوم األمريكتي التدقيق اخلا 1120القرار 

 2003  ............................................. االعتمادات اإلضافية املخصصة لقطاع االتصاالت الراديوية 1121القرار 

 2006  ...................................................... حصص املسامهة يف تغطية نفقات االحتاد مالوي  1122القرار 

 2006  ....................................................... حصص املسامهة يف تغطية نفقات االحتاد إريرتاي  1123القرار 

 2006  ....................................................... حصص املسامهة يف تغطية نفقات االحتاد هاييت 1124قرار ال

 2002  ...................................... عضوية جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي االحتاد الدويل لالتصاالت 1125القرار 

 2002  ............ تعديالت النظام األساسي للموظفي املطبق على املوظفي املعيني يف االحتاد الدويل لالتصاالت 1126القرار 

 2000  ............................................................ شروط خدمة املوظفي املنتخبي يف االحتاد 1127القرار 

 2004  .................... سعر الفائدة القانوين لصندوق التأمينات االجتماعية ملوظفي االحتاد الدويل لالتصاالت 1128القرار 

 30A ...................................................................  2002و 30مراجعة خطيت التذييلي  1129القرار 

 2001  ......................................... (WRC2000)ية جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديو  1130القرار 

 ح(ح1999)يونيوحح1999دورةح 

 2004  ......................................... أحكام عامة تتعلق مبؤمترات االحتاد الدويل لالتصاالت ومجعياته  1131القرار 
 2002  ....................................... فريق العمل املعين إبجراء إصالحات يف االحتاد الدويل لالتصاالت 1132القرار 
 2002  ............................................ 20012000السنتي ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت لفرتة  1133القرار 
 2001  ....................................................................... 1998تقرير اإلدارة املالية لعام  1134القرار 
 2001  .................................................... 97حساابت األنشطة املتصلة مبعرض تليكوم آسيا  1135القرار 
 2001  ........................................................ 97حساابت األنشطة املتصلة بتليكوم التفاعلي   1136القرار 
 2002  ............................................. االتصاالت نقل بعض اعتمادات امليزانية لصاحل قطاع تنمية  1137القرار 
 2002  .................................................... 93ابلقرار  الفائدة املصرفية عن املبالغ املتأخرة عمالً  1138القرار 
 2002  .................................................. الوطن احتياطي منحيت استقرار املوظفي وإعادهتم إىل  1139القرار 
 2005  ............................................................. إنشاء كافيرتاي مركزية –مباين مقر االحتاد  1140القرار 
 1.3  ...................................... ؤمترات االحتاد ومجعياته وواثئق اجمللس ختفيض تكلفة وحجم واثئق م 1141القرار 
 1.2  ....................................................................................... أمراض املهنة  1142القرار 
 4.5  .............................................................................. تعزيز احلضور اإلقليمي  1143القرار 

 2002  ............................... النظام األساسي للموظفي املعيني يف االحتاد الدويل لالتصاالتتعديالت  1144القرار 
 2001  ........................................... لدويل لالتصاالت شروط خدمة املوظفي املنتخبي يف االحتاد ا 1145القرار 
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 2003  ...................................... عضوية جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي االحتاد الدويل لالتصاالت 1146القرار 

 2002  ............................................... اجلالية الدبلوماسية يف جنيف يف املستقبل استمرار شبكة  1147القرار 

 2.5  ...................................................................... وضع أعضاء جلنة لوائح الراديو   1148القرار 

 2015  ..................................................... الج طويل األجل يف االحتادإدخال نظام أتمي للع 1149القرار 

 ح(ح 2000)يوليوح2000دورةح 

 2002  ......................................................... 98حساابت األنشطة املتصلة بتليكوم إفريقيا  1150القرار 

 2002  ....................................... 1999والسنة املالية   19991998تقرير اإلدارة املالية لفرتة السنتي  1151القرار 

 2002  ...... 1999والسنة املالية  19991998لالتصاالت يف فرتة السنتي التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد الدويل  1152القرار 

 2003  ......................................................................... تعديل اللوائح املالية لالحتاد 1153القرار 

 2006  ............................... حصص املسامهة يف تغطية نفقات االحتاد مجهورية كوراي الدميقراطية الشعبية  1154القرار 

 سجل األرقام العاملية للخدمة الدولية أبسعار مميزة واألرقام  تطبيق إجراء اسرتداد التكاليف مقابل وظائف أمي 1155القرار 
  ............................................................. العاملية للخدمة الدولية متقامسة التكاليف

 
3.5 

 2004  .............................................. (2003)جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  1156القرار 

 2006  .............................................. ية نفقات االحتاد مجهورية سيشيل حصص املسامهة يف تغط 1157القرار 

 2006  ....................................................................... القمة العاملية جملتمع املعلومات  1158 القرار

 2003  .......................................................................... عملية اإلصالح يف االحتاد 1159القرار 

 2003  ............................... تعديالت النظام األساسي للموظفي املعيني يف االحتاد الدويل لالتصاالت 1160القرار 

 2002  ......................................... للموظفي املنتخبي يف االحتاد الدويل لالتصاالت شروط اخلدمة  1161القرار 

 2004  ...................................... عضوية جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي االحتاد الدويل لالتصاالت 1162لقرار ا

 ح(ح2001)يوليوحح2001دورةح 

 2003  .................................................................... إلغاء الديون غري القابلة لالستيفاء  1163القرار 

 2006  ............................................. مجهورية ليبرياي –حصص املسامهة يف تغطية نفقات االحتاد  1164القرار 

 2006  ...................................... اجلمهورية الدومينيكية –ة يف تغطية نفقات االحتاد حصص املسامه 1165القرار 

 2002  .......................................... 99+ تليكوم التفاعلي  99حساابت األنشطة املتصلة بتليكوم  1166القرار 

 2003  ................................................................ 2000تقرير اإلدارة املالية للسنة املالية  1167القرار 

ل لعناوين النظام  1168القرار   3.5  ................... الطريف ألسلوب النقل الالتزامين تنفيذ اسرتداد التكاليف لوظائف املسج ِّ

 2003  ........................................................ اعتمادات إضافية لتنفيذ مشاريع التعاون التقين  1169القرار 

 2003  ..........................................................االتصاالت الراديوية اعتمادات إضافية لقطاع  1170القرار 

 2003  ............................................................................... مراجعة اللوائح املالية   1171القرار 

 2005  ............................................................................... صندوق صيانة املباين  1172القرار 

 2006  .................................................. الصندوق الرأمسايل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  1173القرار 

 2005  ........................................... 2002-2003ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت لفرتة السنتي  1174القرار 

 2002  .......................................... تعديالت النظام األساسي املطبق على املوظفي املعيني يف االحتاد  1175القرار 

 2003  .......................................... يف االحتاد الدويل لالتصاالت شروط خدمة املسؤولي املنتخبي 1176القرار 

 2004  ........................................................املعاشات التقاعدية ملوظفي االحتاد عضوية جلنة  1177القرار 

 2002  ................................................. تعديالت النظام األساسي املطبق على املوظفي املعيني  1178القرار 

 2006  ................................................ أنشطة االحتاد التحضريية للقمة العاملية جملتمع املعلومات  1179القرار 

والديسيمرتية  (VHF)مشاورات الدول األعضاء حول التخطيط لإلذاعة الراديوية األرضية يف نطاقي املوجات املرتية  1180القرار 
(UHF) ...........................................................................................  

 
2004 

 2007  .................................................................. توصيات بشأن اإلصالح يف االحتاد 1181القرار 
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 2006  .... اقات التبليغ عن الشبكات الساتلية مبعاجلة بط إهناء األعمال املتأخرة يف مكتب االتصاالت الراديوية فيما يتعلق   1182القرار 

 4.5  ............................................................................ احلضور اإلقليمي لالحتاد  1183القرار 
 2002  .............................................. (WTDC-02) 2002املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  1184القرار 

 ي الرتدد يف نطاق  1961املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية لتنقيح اتفاق اإلذاعة األوروبية، ستوكهومل  1185القرار 
  .............................................................ميغاهرتز  470-862ميغاهرتز و 230-174

 
2004 

 2003  .................... فيما يتعلق ابإلصالح يف االحتاد (2002)فريق خرباء للتحضري ملؤمتر املندوبي املفوضي  1186القرار 

 2.2  ....... لالتصاالت منظور املساواة بي اجلنسي يف إدارة املوارد البشرية وسياساهتا وممارساهتا يف االحتاد الدويل 1187القرار 

  (ح2002مايوحح-)أبريلحح–ح2002دورةح 

 2003  ...................................... 2001والسنة املالية   2000-2001تقرير اإلدارة املالية لفرتة السنتي  1188القرار 

 2003  .................................................. 2000حساابت األنشطة املتصلة بتليكوم األمريكتي  1189القرار 

 2003  ........................................................ 2000حساابت األنشطة املتصلة بتليكوم آسيا  1190القرار 

 2003  ................................. 2001حساابت األنشطة املتصلة بتليكوم الشرق األوسط والدول العربية  1191القرار 

 2003  .....................................................................شروط خدمة املوظفي يف االحتاد 1192القرار 

 2003  .......................................... شروط خدمة املسؤولي املنتخبي يف االحتاد الدويل لالتصاالت 1193القرار 

 2004  ...................................... االحتاد الدويل لالتصاالتة ملوظفي عضوية جلنة املعاشات التقاعدي 1194القرار 

 2010  ............................................. اإلدارة الفعالة للموارد البشرية يف االحتاد الدويل لالتصاالت 1195القرار 

 2006  .......................... األعمال التحضريية اليت يقوم هبا االحتاد استعداداً للقمة العاملية جملتمع املعلومات  1196القرار 

 2003  ......................................................... 2004-2007للفرتة  وضع مشروع اخلطة املالية 1197القرار 

 ح(ح2002االجتماعحاألخريح)سبتمربحح-ح2002دورةح 

 2006  ................................................................................ اللوائح املالية لالحتاد 1198القرار 

 2003  ...................................... 2001والسنة املالية   2000-2001تقرير اإلدارة املالية لفرتة السنتي  1199القرار 

 2003  ...................... 2001والسنة املالية  2000-2001 التدقيق اخلارجي حلساابت االحتاد يف فرتة السنتي 1200القرار 

  (ح2002)أكتوبرحح-ح2002الدورةحاالستثنائية،ح 
 2014  ... حصص مسامهة مجهورية األرجنتي يف نفقات االحتاد وتسديد املبالغ املستحقة عليها يف فرتة عشر سنوات 1201القرار 

 ح(ح2003)مايوحح2003دورةح 

 2006  .............................................................. يني يف االحتاداملوظفي املع شروط خدمة 1202القرار 
 2006  .......................................................... شروط خدمة املسؤولي املنتخبي يف االحتاد   1203القرار 

 2004  ....................................... تعديالت النظام األساسي للموظفي املطبق على املوظفي املعيني 1204القرار 

 2006  ....................................................... التقاعدية ملوظفي االحتادتشكيل جلنة املعاشات  1205القرار 

 2005  ............................................................. تغطية نفقات االحتادحصص املسامهة يف  1206القرار 

 2006  ................................................ أنشطة االحتاد التحضريية للقمة العاملية جملتمع املعلومات  1207القرار 

 2007  ................................................................... تنظيم أفرقة العمل التابعة للمجلس  1208القرار 

 2006  .............................................................................. فوائض إيرادات تليكوم  1209القرار 
 2007  ............................................ ( 2002، مراكش 7تنفيذ توصيات فريق املتخصصي )املقرر  1210القرار 
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  (ح2003)أكتوبرحح2003الدورةحاإلضافية،ح 

 3.2  ......................................سعر الفائدة القانوين لصندوق التأمينات االجتماعية ملوظفي االحتاد  1211القرار 

 2007  .......................... توصيات فريق املتخصصي االستعانة خببري استشاري خارجي لوضع خطة لتنفيذ  1212القرار 
 2007  .................................... 2004-2005يل لالتصاالت لفرتة السنتي مشروع ميزانية االحتاد الدو  1213القرار 

 2006  ................................................ أنشطة االحتاد التحضريية للقمة العاملية جملتمع املعلومات  1214القرار 

 2007  .................................................... 2004-2005تعديل يف ميزانية االحتاد لفرتة السنتي  1215القرار 

  (ح2004)يونيوحح2004دورةح 

 2007  ....................................................... املتخصصي  مواصلة تنفيذ توصيات معينة لفريق 1216القرار 

 2006  ..................................... 2004-2007اخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة لألمانة العامة للفرتة  1217القرار 

 2006  ......................... 2004-2007اخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة لقطاع االتصاالت الراديوية للفرتة  1218القرار 

 2006  ........................... 2004-2007االتصاالت للفرتة  اخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة لقطاع تقييس 1219القرار 

 2006  ............................ 2004-2007اخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة لقطاع تنمية االتصاالت للفرتة  1220القرار 

 2006  ....................................................... تشكيل جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي االحتاد 1221القرار 

 2006  .............................................. ماتأنشطة االحتاد ذات الصلة ابلقمة العاملية جملتمع املعلو  1222القرار 

 2007  ................................................ استعمال اللغات الرمسية ولغات العمل الست يف االحتاد  1223القرار 

، يف  3و 1املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية لتخطيط خدمة اإلذاعة الرقمية لألرض يف أجزاء من اإلقليمي  1224القرار 
  ................................................ ميغاهرتز  470-862ميغاهرتز و  174-230نطاقي الرتدد 

 
2007 

ميغاهرتز   174-230يف نطاقي الرتدد  1961املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية املعين بتنقيح اتفاق ستوكهومل  1225ر القرا 
  ............................................................................... ميغاهرتز  470-862و

 
2007 

ميغاهرتز   174-230يف نطاقي الرتدد  1989املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية املعين بتنقيح اتفاق جنيف  1226القرار 
  ............................................................................... رتز ميغاه 470-862و

 
2007 

 2007 ................................  2008 (WRC-07)جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  1227القرار 

 2006  .............................................. (WTDC-06) 2006املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  1228القرار 

 2006  ....................................................... تعديالت يتعي إدخاهلا يف اللوائح املالية لالحتاد  1229القرار 

 املخصصة لألنشطة املتصلة ابملؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية  2004-2005تنقيح اعتمادات الفرتة  1230القرار 
  MHz 174-230يف نطاقي الرتدد  3و 1لتخطيط خدمة اإلذاعة الرقمية لألرض يف بعض أجزاء اإلقليمي 

  ................................................................................. MHz 470-862و

 
 

2007 

 2005  ................................................................ 2002تقرير اإلدارة املالية للسنة املالية  1231القرار 

 2005  ...................................................... 2001حساابت األنشطة املتصلة بتليكوم إفريقيا  1232القرار 

 2005  ........................................................ 2002حساابت األنشطة املتصلة بتليكوم آسيا  1233القرار 

 2005  .................................................. 2003حساابت األنشطة املتصلة بتليكوم األمريكتي  1234القرار 

 2006  ......................................... واالتصاالت صندوق رأس املال املخصص لتكنولوجيا املعلومات 1235القرار 

 2007  ....................... نقل اعتمادات قطاع تقييس االتصاالت - 2004-2005تنقيح ميزانية فرتة السنتي  1236القرار 

 2007  ........... األنظمة الساتلية العاملية لالتصاالت الشخصية املتنقلة  -2004-2005 تنقيح ميزانية فرتة السنتي  1237القرار 

  (ح2005)يوليوحح2005دورةح 

 2.7  ................................................ استعمال اللغات الرمسية ولغات العمل الست يف االحتاد  1238القرار 

 2006  ......................... 2005-2008اخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة لقطاع االتصاالت الراديوية للفرتة  1239القرار 

 2006  ........................... 2005-2008اخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة لقطاع تقييس االتصاالت للفرتة  1240القرار 
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 2006  ............................ 2005-2008اخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة لقطاع تنمية االتصاالت للفرتة  1241ر القرا 

 2006  ..................................... 2005-2008اخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة لألمانة العامة للفرتة  1242القرار 

 2010  ......................................................... 1216)مواصلة تنفيذ توصيات اجمللس )القرار  1243القرار 

 2008  ....... الدويل لالتصاالت يف مرحلة تونس من القمة العاملية جملتمع املعلومات ويف التنفيذ واملتابعة دور االحتاد  1244القرار 

 2008  .......................................... شروط خدمة املسؤولي املنتخبي يف االحتاد الدويل لالتصاالت 1245القرار 

 2006  ...................................... عضوية جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي االحتاد الدويل لالتصاالت 1246القرار 

 2012  ............................................................. حصص املسامهة يف تغطية نفقات االحتاد 1247رار الق

 2008  ........................................ تعديالت على اللوائح املالية لالحتاد وقواعد مالية جديدة مقرتحة 1248القرار 

 2007  ............................................... 2002-2003تقرير اإلدارة املالية عن الفرتة املالية للسنتي  1249القرار 

 2008  ........................................... 2006-2007 لالتصاالت، ميزانية فرتة السنتي لالحتاد الدويل 1250القرار 

 2007  ............................................................. 2004تقرير اإلدارة املالية عن السنة املالية  1251القرار 

 2007  .....................................2003حساابت األنشطة املتصلة مبعرض تليكوم العاملي لالحتاد لعام   1252القرار 

 ح(ح2006نوفمربحح4وح2006أبريلحح19-28)ح2006دورةح 

 2011  .............................................................. دارة املوارد البشريةالفريق الثالثي املعين إب 1253القرار 

 2007  ........................................................عضوية جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي االحتاد  1254القرار 

 2009  .................................................................. تعديالت مقرتحة على اللوائح املالية  1255القرار 

 2008  ........................................... احلذف من قائمة أعضاء قطاعات االحتاد الدويل لالتصاالت  1256القرار 

 2009  ................. املؤمترات اإلقليمية لالتصاالت الراديوية واألنشطة املتصلة هبا جدول الفوترة لتحمل نفقات  1257القرار 

 2010  ................................................ ( 1243و 1216مواصلة تنفيذ توصيات اجمللس )القراران  1258القرار 

  رقم غري مسند 1259القرار 

 2007  ..... 2008-2011ة، استمرار أنشطة فريق العمل املعين بوضع مشروع اخلطة االسرتاتيجية ومشروع اخلطة املالي 1260القرار 

 2007  ......................................... 2006-2009اخلطة التشغيلية لقطاع االتصاالت الراديوية للفرتة  1261القرار 

 2007  .......................................... 2006-2009اخلطة التشغيلية لقطاع تقييس االتصاالت للفرتة  1262القرار 

 2007  ........................................... 2006-2009اخلطة التشغيلية لقطاع تنمية االتصاالت للفرتة  1263رار الق

 2007  ..................................................... 2006-2009اخلطة التشغيلية لألمانة العامة للفرتة  1264القرار 

 2007  ...................................................... 2004-2005تقرير اإلدارة املالية عن فرتة السنتي  1265القرار 

 2007  ............................................ 2004حساابت األنشطة املتصلة بتليكوم آسيا لالحتاد لعام  1266القرار 

 2007  ........................................... 2004لعام حساابت األنشطة املتصلة بتليكوم إفريقيا لالحتاد  1267القرار 

  (ح2006نوفمربحح24)ح2006الدورةحاالستثنائية،ح 
 2011  .............................................................. الفريق الثالثي املعين إبدارة املوارد البشرية   1253القرار 

 ح(ح2007سبتمربحح4-14)ح2007دورةح 

 2008  ......................... 2008-2011اخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة لقطاع االتصاالت الراديوية للفرتة  1268القرار 

 2008  ........................... 2008-2011لقطاع تقييس االتصاالت للفرتة  اخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة 1269القرار 

 2008  ............................ 2008-2011لقطاع تنمية االتصاالت للفرتة  الرابعية املتجددةاخلطة التشغيلية  1270القرار 

 2008  ..................................... 2008-2011للفرتة  لألمانة العامةاخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة  1271القرار 

 2009  ........................................... ( WTSA-08) 2008اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام  1272القرار 

 2011  ................................................... (MBG)ة ابإلدارة وامليزاني للمجلس معينإنشاء فريق  1273القرار 

 2012  ............................................................. حصص املسامهة يف تغطية نفقات االحتاد 1274القرار 

 2012  ............................................................. دحصص املسامهة يف تغطية نفقات االحتا 1275القرار 
  



- 269  - 

 قائمة مسلسلة بقرارات جملس االحتاد( –التذييل ألف  )

 

 2009  ............................................................. 2006تقرير اإلدارة املالية عن السنة املالية  1276القرار 

 2008  ....................................... 2005لألمريكتي لعام  املتصلة بتليكوم االحتادحساابت األنشطة  1277القرار 

 2008  .................................................... نقل اعتمادات - 2006-2007تنقيح ميزانية الفرتة  1278القرار 

 2008  .................................................... نقل اعتمادات - 2006-2007تنقيح ميزانية الفرتة  1279القرار 

 2011  .................................... 2008-2009مشروع ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت لفرتة السنتي  1280القرار 

 2021  ................................................................................ مبـادرة توصيـل العـامل  1281القرار 

 2011  ..............................جملتمع املعلومات  دور االحتاد الدويل لالتصاالت يف تنفيذ نواتج القمة العاملية 1282القرار 

 2011  .......................................................................... الرتتيبات التعاقدية اجلديدة 1283القرار 

 2009  ........................................................... شروط خدمة املسؤولي املنتخبي يف االحتاد  1284القرار 

 2008  ........................................................عضوية جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي االحتاد  1285القرار 

 2010  ....................................................... صندوق تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  1286القرار 

 ح(ح2008نوفمربحح12-21)ح2008دورةح 

 2011  ..............................جملتمع املعلومات  لالتصاالت يف تنفيذ نواتج القمة العامليةدور االحتاد الدويل  1282القرار 

 2009  ......................... 2009-2012اخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة لقطاع االتصاالت الراديوية للفرتة  1287القرار 

 2009  ........................... 2009-2012ت للفرتة اخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة لقطاع تقييس االتصاال 1288القرار 

 2009  ............................ 2009-2012للفرتة  اخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة لقطاع تنمية االتصاالت 1289ار القر 

 2009  ..................................... 2009-2012اخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة لألمانة العامة للفرتة  1290القرار 

 2012  ............. وموعد انعقاده وجدول أعماله   (WRC-11)  2011راديوية لعام  مكان انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت ال  1291القرار 

 4.3  ............................. املعارض واملنتدايت العاملية واإلقليمية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  1292القرار 

 2010  ........................................................... االحتاد شروط خدمة املسؤولي املنتخبي يف  1293القرار 
 2009  ........................................................عدية ملوظفي االحتاد عضوية جلنة املعاشات التقا 1294القرار 

 2009  ...................................................... 2006-2007تقرير اإلدارة املالية عن فرتة السنتي  1295القرار 

 2009  ........................................... 2006حساابت األنشطة املتصلة بتليكوم العاملي لالحتاد لعام  1296القرار 

 2009  ....................................... 2007حساابت األنشطة املتصلة بتليكوم االحتاد لألمريكتي لعام  1297القرار 

 2009  ........................................... 2007حساابت األنشطة املتصلة بتليكوم االحتاد ألورواب لعام  1298القرار 

 2.2  ................................................................ وضع خطة اسرتاتيجية للموارد البشرية  1299القرار 

 ح(ح2009أكتوبرححح20-30)ح2009دورةح 

الدويل  تشكيل فريق عمل اتبع للمجلس من أجل إعداد مشروعي اخلطة االسرتاتيجية واخلطة املالية لالحتاد  1300القرار 
  ..................................................................... 2012-2015لالتصاالت للفرتة 

 
2011 

 2010  ......................... 2010-2013اخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة لقطاع االتصاالت الراديوية للفرتة  1301القرار 

 2010  ........................... 2010-2013اخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة لقطاع تقييس االتصاالت للفرتة  1302القرار 

 2010  ............................ 2010-2013للفرتة  ة الرابعية املتجددة لقطاع تنمية االتصاالتاخلطة التشغيلي 1303القرار 

 2010  ..................................... 2010-2013اخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة لألمانة العامة للفرتة  1304القرار 

 2.3  .................................. دور الفريق املكرس يف حتديد قضااي السياسات العامة املتعلقة ابإلنرتنت 1305القرار 

 2.3  ... املتعلقة بتهيئة بيئة أكثر أمناً لألطفال على شبكة اإلنرتنتحتاد بشأن قضااي السياسة العامة الدولية دور اال 1306القرار 

 2016  ......................................................... تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ 1307القرار 
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 2012  ........................................... 2010-2011ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت لفرتة السنتي  1308القرار 

 2011  ............................................................. 2008حاملاليةتقرير اإلدارة املالية عن السنة  1309القرار 

 2011  ........................................................... شروط خدمة املوظفي املنتخبي يف االحتاد  1310القرار 

 2010  ................................................ جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي االحتاد ممثلو اجمللس يف 1311القرار 

 2013  .................................................. األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية  1312القرار 

 ح(ح2010أكتوبرحح2أبريلحوح13-22)ح2010دورةح 

 2011  ............................................... 2008 إلفريقيا االحتاد بتليكوم املتصلة األنشطة حساابت 1313القرار 

 2011  ................................................ 2008 آلسيا االحتاد بتليكوم املتصلة األنشطة حساابت 1314القرار 

 2011  ........................................................... شروط خدمة املسؤولي املنتخبي يف االحتاد  1315القرار 

ستمرار عمل فريق العمل التابع للمجلس املعين إبعداد مشروعي اخلطة االسرتاتيجية واخلطة املالية للفرتة ا 1316القرار 
2015-2012 ......................................................................................  

 
2011 

 2013  ..................................... وجدول أعماله   2012موعد انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام   1317القرار 

 2016  ... بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتسي السالمة على الطرق يتعلق دور االحتاد الدويل لالتصاالت فيما  1318القرار 

 2011  ......................................................... 2008-2009تقرير اإلدارة املالية لفرتة السنتي  1319القرار 

 2011  ..................................... 2011-2014اخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة لألمانة العامة للفرتة  1320القرار 
 2011  ......................... 2011-2014ددة لقطاع االتصاالت الراديوية للفرتة اخلطة التشغيلية الرابعية املتج 1321القرار 

 2011  ........................... 2011-2014اخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة لقطاع تقييس االتصاالت للفرتة  1322القرار 

 2011  ............................ 2011-2014للفرتة  اخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة لقطاع تنمية االتصاالت 1323القرار 

 2016  ................................ مجهورية الصومال الدميقراطية  - سامهة يف تغطية نفقات االحتادحصص امل 1324القرار 

 2016  .............................................. جزر مارشال  -حصص املسامهة يف تغطية نفقات االحتاد  1325القرار 

  (ح2010أكتوبرحح22)ح2011الدورةحاالستثنائية،ح 
 2015  ........................................................ أعضاء جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي االحتاد  1326القرار 

 ح(ح2011أكتوبرححح11-21)ح2011دورةح 

 2.7  .. دور االحتاد الدويل لالتصاالت يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومتكي النساء والفتيات  1327القرار 

 2013  ............................... 2012-2015 للفرتة   اخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة لألمانة العامة 1328القرار 

 2013  .......................... 2012-2015للفرتة  االتصاالت الراديويةتجددة لقطاع  اخلطة التشغيلية الرابعية امل 1329القرار 

 2013  ................... 2012-2015للفرتة    اخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة لقطاع تقييس االتصاالت  1330القرار 

 2013  ............................ 2012-2015اخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة لقطاع تنمية االتصاالت للفرتة  1331القرار 

حاد الدويل لالتصاالت يف تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات، مبراعاة خطة التنمية املستدامة لعام  االت دور  1332القرار 
2030 ............................................................................................  

 
2.3 

 2.3  ..................... بتشكيل أفرقة العمل التابعة للمجلس وإداراهتا وحلها  املبادئ التوجيهية اخلاصة 1333القرار 

 2.3  ...........  االستعراض الشامل لتنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلوماتلالتصاالت يفدور االحتاد الدويل  1334القرار 
واملؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام   (WTSA-12) 2012لعام  اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالتموعد انعقاد  1335القرار 

2012 (WCIT-12)  ومكان انعقادمها ................................................................  
 

2013 

 2.3  ........................... للمجلس املعين بقضااي السياسات العامة الدولية املتعلقة ابإلنرتنت   فريق العمل التابع  1336القرار 

 2015  ........................................... 2012-2013ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت لفرتة السنتي  1337القرار 

 2.1  ............................................. (ICT-DF)صندوق تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  1338القرار 

 2016  ............................................................. االحتاد حصص املسامهة يف تغطية نفقات 1339القرار 

 2012  ............................................... 2009حساابت األنشطة املتصلة بتليكوم العاملي لالحتاد  1340القرار 

 2015  ............................................................. 2010عن السنة املالية تقرير اإلدارة املالية  1341القرار 

 2012  ............................................................ شروط خدمة املوظفي املنتخبي يف االحتاد 1342القرار 



- 271  - 
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 ح(ح2012يوليوحح4-13)ح2012دورةح 

   (WRC-15) 2015انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  وموعد نمكا 1343القرار 
 ح.....................................................................................حوجدول أعماله

 
2016 

متصلة  مسائل السياسات العامة الدولية المعين ب العمل التابع للمجلس والمفتوحة لفريق نسق العملية التشاورية ال  1344القرار 
 ح.....................................................................ح(CWG-INTERNET) ابإلنرتنت

 
2019 

 2014 ح.........................ح2013-2016 للفرتة اخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة لقطاع االتصاالت الراديوية 1345القرار 

 2014 ح..........................ح2013−2016 تقييس االتصاالت للفرتةاخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة لقطاع  1346القرار 

 2014 ح..........................ح2013−2016 متجددة لقطاع تنمية االتصاالت للفرتةاخلطة التشغيلية الرابعية ال  1347القرار 

 2014 ح....................................ح2013−2016 متجددة لألمانة العامة للفرتةاخلطة التشغيلية الرابعية ال  1348القرار 

 2015 ح...............................................ح2012-2013املرونة يف تنفيذ ميزانية االحتاد لفرتة السنتي  1349القرار 

 2015 ح................................................................ح2011املالية  سنةتقرير اإلدارة املالية لل  1350القرار 
 2015 ح...............................................ح2011ألنشطة املتصلة بتليكوم العاملي لالحتاد حساابت ا 1351القرار 

 2015 ح............................................................حشروط خدمة املوظفي املنتخبي يف االحتاد 1352القرار 

 2.6 ح..................ح2012 ( لعام20متحدة للتنمية املستدامة )ريو+مر األمم الدور االحتاد يف تنفيذ نتائج مؤت 1353القرار 

 ح(ح2013يونيوحح11-21)ح2013دورةح 

 2015 ح........................ح2014-2017 للفرتة  متجددة لقطاع االتصاالت الراديويةخطة التشغيلية الرابعية ال ال  1354القرار 

 2015 ح.........................ح2014-2017 متجددة لقطاع تقييس االتصاالت للفرتةخطة التشغيلية الرابعية ال ال  1355القرار 

 2015 ح............................ح2014-2017 االتصاالت للفرتة تنمية لقطاع املتجددة  الرابعية التشغيلية اخلطة 1356القرار 

 2015 ح.....................................ح2014-2017 اخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة لألمانة العامة للفرتة 1357القرار 

2016-2019تشكيل فريق عمل اتبع للمجلس من أجل إعداد  مشروعي اخلطة االسرتاتيجية واخلطة املالية للفرتة  1358القرار 

 ..............................................................................................................  
 

2015 

 2016 ح..........................................ح2014-2015 لفرتة السنتي يل لالتصاالتحاد الدو االت ةـ ميزاني 1359القرار 

 2016 ح.......حمية هيئات األكاديمنتسبي إليها والمشاركة أعضاء القطاعات واللحالية  منهجيات الدراسة ال 1360القرار 

 2015 ح..............................................................ح2012مالية ال  للسنةمالية تقرير اإلدارة ال  1361القرار 
 2015 ح............................................ح2012حاد مي لالتوم العالمتصلة بتليكحساابت األنشطة ال  1362القرار 

 ح(ح2014حأكتوبرح18مايوحوح6-15)ح2014دورةح 

 2016 ح........................ح2015-2018 للفرتة  متجددة لقطاع االتصاالت الراديويةخطة التشغيلية الرابعية ال ال  1363القرار 

 2016 ح.........................ح2015-2018 متجددة لقطاع تقييس االتصاالت للفرتةخطة التشغيلية الرابعية ال ال  1364القرار 

 2016 ح............................ح2015-2018 االتصاالت للفرتة تنمية لقطاع املتجددة  الرابعية التشغيلية اخلطة 1365القرار 

 2016 ح.....................................ح2015-2018 اخلطة التشغيلية الرابعية املتجددة لألمانة العامة للفرتة 1366القرار 

 2016 ح...............................................حلالتصاالت الدويل حادلالت  مائةال  بعد نو خمسال  الذكرى 1367القرار 

 2015 ح............................................................حشروط خدمة املوظفي املنتخبي يف االحتاد 1368القرار 

 1.2 ح...................................حمعيني موظفي ال منطبق على ال تعديالت النظام األساسي للموظفي ال  1369القرار 

 2015 ح................................................................ح2013املالية  سنةتقرير اإلدارة املالية لل  1370القرار 
 ح(ح2014حنوفمربح7)ح2015الدورةحاالستثنائية،ح 

 2019  ........................................................ أعضاء جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي االحتاد  1371 القرار
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  (ح2015حمايوح12-22)ح2015دورةح 

 2.3  ........................................... (CWG-LANG)معين ابللغات العمل التابع للمجلس وال  فريق 1372القرار 

ت وقطاع تنمية متجددة لقطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالخطط التشغيلية الرابعية ال ال  1373القرار 
  ........................................................ 2016-2019االتصاالت واألمانة العامة للفرتة 

 
2017 

 2.7  .......... (ICT) معلومات واالتصاالتالتعجيل بتمكي وإشراك الشباب من خالل االتصاالت/تكنولوجيا ال 1374القرار 

 2019  .......................................... 2016-2017لفرتة السنتي  الدويل لالتصاالت حادميزانية االت  1375القرار 

 2019  .............................................................. 2014مالية مالية للسنة ال تقرير اإلدارة ال  1376القرار 

 2016  ......................................................... حاد منتخبي يف االت موظفي ال شروط خدمة ال 1377القرار 

 ح(ح2016حيونيوح2ح-مايوحح25)ح2016دورةح 

  االتصاالت تنميةاالتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت وقطاع التشغيلية الرابعية املتجددة لقطاع   طاخلط 1378القرار 
  ................................................................... 2017-2020واألمانة العامة للفرتة 

 
2018 

 2.7  ................................................. (EG-ITR) الدولية االتصاالت بلوائح املعين  اخلرباء فريق 1379القرار 

 2021  ............ وجدول أعماله (WRC-19) 2019 لعام انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية وموعد مكان 1380القرار 

 2019  ............................................................. تغطية نفقات االحتاد حصص املسامهة يف 1381القرار 

 2019  ................................................................ 2015املالية  سنةتقرير اإلدارة املالية لل  1382القرار 

 2017  ........................................................... حاد االت شروط خدمة املوظفي املنتخبي يف   1383القرار 

 ح(ح2017حمايوح15-25)ح2017دورةح 

 2019  .......... 2020-2023املالية للفرتة و  االسرتاتيجية  تياخلط عداداملعين إبتابع للمجلس العمل التشكيل فريق  1384القرار 

  تنمية االتصاالتاالتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت وقطاع التشغيلية الرابعية املتجددة لقطاع   طاخلط 1385القرار 
  ................................................................... 2018-2021واألمانة العامة للفرتة 

 
2019 

 2.7  ....................................................... (ITU CCT)جلنة تنسيق املصطلحات يف االحتاد  1386القرار 

 2021  ........................................... 2018-2019ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت لفرتة السنتي  1387ر القرا 

 2018  ........................................................... شروط خدمة املسؤولي املنتخبي يف االحتاد  1388القرار 

 2019  ................................................................ 2016تقرير اإلدارة املالية للسنة املالية  1389القرار 

 ح(ح2018ححأكتوبرح27أبريلحوح17-27)ح2018دورةح 

  تنمية االتصاالتاالتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت وقطاع غيلية الرابعية املتجددة لقطاع  التش طاخلط 1390القرار 
  ..................................................................   2019-2022واألمانة العامة للفرتة 

 
2021 

  تنمية االتصاالتاالتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت وقطاع التشغيلية الرابعية املتجددة لقطاع   طاخلط 1391القرار 
  ..................................................................   2019-2022مانة العامة للفرتة واأل

 
2019 

 1.2  .............................................   النظام األساسي للموظفي املطبق على املسؤولي املنتخبي 1392القرار 

 2019  ................................................................ 2017تقرير اإلدارة املالية للسنة املالية  1393القرار 

 ح(ح2018حنوفمربح16)ح2019الدورةحاالستثنائية،ح 
 3.2  ........................................................ ية ملوظفي االحتاد أعضاء جلنة املعاشات التقاعد 1394القرار 

  (ح2019حيونيوح10-20)ح2019دورةح 

 2021  .................................... 2020-2023للفرتة الرابعية املتجددة السنوية التشغيلية االحتاد  طخط 1395القرار 

 1.1ح ........................................... 2020-2021ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت لفرتة السنتي  1396القرار 

 2.1  ................................................................2018ملالية تقرير اإلدارة املالية للسنة ا 1397القرار 

 2021  ............................................................ شروط خدمة املوظفي املنتخبي يف االحتاد 1398القرار 



- 273  - 

 قائمة مسلسلة بقرارات جملس االحتاد( –التذييل ألف  )

 

ح(ألعضاءحاجمللسحاستناداًحإىلحالشاورتيحاالفرتاضيتيحابلراسلة،ح)ح2020 
 (ح2020نوفمربحح20-16يونيوحوح9-12)

 

 4.3  ................................ (WRC-23) 2023 لعام جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 1399القرار 

 2.1  ................................................................ 2019تقرير اإلدارة املالية للسنة املالية  1400القرار 

 2021  ............................................................ شروط خدمة املوظفي املنتخبي يف االحتاد 1401القرار 

 2.1  ............................................................. حصص املسامهة يف تغطية نفقات االحتاد 1402القرار 

ح(ألعضاءحاجمللسحةاالفرتاضيحةاستناداًحإىلحالشاورحابلراسلة،ح)ح2021 
 (ح1202يوحيونحح8-81)

 

 4  ........................................... 2022-2025للفرتة  لالحتاد التشغيلية الرابعية املتجددةاخلطة  1403القرار 

 2.3  ...... 2024-2027اخلطة االسرتاتيجية واخلطة املالية للفرتة  تشكيل فريق عمل اتبع للمجلس من أجل إعداد 1404القرار 

 1.1  ........................................... 2022-2023ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت لفرتة السنتي  1405القرار 

 1.2  ........................................................... شروط خدمة املسؤولي املنتخبي يف االحتاد  1406القرار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





- 275  - 

 حتاد( قائمة مسلسلة مبقررات جملس اال –التذييل ابء )

 

 التذييل ابء 
حقائمةحمسلسلةحمبقرراتحجملسحاالتاد

 يرد مقابل العنوان رقم القسم الذي يتضمن النص ذا الصلة.
هذا الرقم ابلسنة اليت قرر فيها اجمللس حذف هذه النصوص ويف احلاالت اليت مل تعد فيها النصوص سارية املفعول، يحستعاض عن  

 من اجمللد. 

  (ح1948برحأكتوحح-الدورةحالثالثةح)سبتمربح 

 2006  ...........................................................................  احملاضر املوجزة للمجلس 1املقرر 

 4.2  .............................................................. قائمة الوظائف الدائمة واملؤقتة وشاغليها  2املقرر 

 1967  ........................................................................... مقررو اللجان يف املؤمترات  3املقرر 

  (ح1949سبتمربححح-ةح)أغسطسحالدورةحالرابع 

 1952  .......................................... االحتاد طلبات االنضمام إىل األعضاء أو األعضاء املنتسبي يف  4املقرر 

 1952  ............................................. حصة وكاالت التشغيل اخلاصة يف نفقات املؤمترات اإلدارية 5املقرر 

 1952  ................................................................................... تغيري فئة املسامهة 6املقرر 

 1952  .................................................................... صندوق التأمينات ملوظفي االحتاد 7املقرر 

  (ح1950أكتوبرحح-دورةحاخلامسةح)سبتمربحال 

 2.3  ......................................... االحتاد فيما يتصل بقرارات اجمللس الواثئق اليت ترسل إىل أعضاء  8املقرر 
 1952  ......................................................... املشاركة يف أنشطة اللجان االستشارية الدولية  9املقرر 
اعات املعقودة رفض بعض وكاالت التشغيل اخلاصة املسامهة يف حتمل مصروفات املؤمترات واالجتم 10املقرر 

  ................................................................................... 1949/1948 يف
 

1952 
 1952  ............................................................................. املسامهات غري املسددة 11املقرر 
 1954  ...................................................... مسامهات األجهزة الدائمة يف املصروفات املشرتكة 12املقرر 
 1952  ....................................................................................... جرد األاثث  13املقرر 
 كوسييت  ، مكسي(HF)تسوية حساابت الربقيات املتبادلة أثناء مؤمتر إذاعات املوجات الديكامرتية  14املقرر 

(1949-1948) ....................................................................................  
 

1954 
 1952  ................................................................................... املزااي واحلصاانت 15املقرر 
 1952  ................................................................. اتفاقية األمم املتحدة حلرية املعلومات  16املقرر 
 1952  ......................................................................... مؤمترات واجتماعات االحتاد  17املقرر 
 1954  ..................................(1950)املؤمتر العاملي لإلذاعة على املوجات الديكامرتية، فلورنس/راابلو  18املقرر 
 1981  ..................................................................... (1948)تنفيذ خطط كوبنهاغن  19املقرر 
 1964  ........................................................قرارات وتوصيات مؤمتر الراديو للطريان النظر يف  20املقرر 
 1952  .............................................................................. خدمات املراقبة الدولية  21املقرر 
 1952  ................................................................................ التعويض عن السرقة 22املقرر 
 1952  .................................................................................. احلساابت اهلاتفية 23املقرر 
 1952  .................................................. ها املوظفون إيصاالت النفقات غري العادية اليت يتحمل 24املقرر 
 1952  .......................................................................................... التعيينات 25املقرر 
 1984  ...................................... إمكانية تقدمي قروض عقارية من صندوق التأمينات ملوظفي االحتاد  26املقرر 
 1952  ............................................................................. جلنة التنسيق يف االحتاد 27املقرر 
 1952  ...................................................................................... جملد القرارات 28املقرر 
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  (ح1951مايوحح–الدورةحالسادسةح)أبريلح 

 1954  ............................................. من النظام الداخلي للمجلس  10من املادة  7 تطبيق الفقرة 29املقرر 
 1952  ................................................................................. تقييم واثئق اجمللس  30املقرر 
 1952  ...................... 1952ودراسة امليزانية اليت ستقدم إىل مؤمتر املندوبي املفوضي يف  1952ميزانية سنة  31املقرر 
 1952  .................................................................................. املسامهات املتأخرة  32املقرر 
 1954  .................................................................... ديسمرب 31إغالق احلساابت يف  33املقرر 
 1952  ......................................... توافق اللوائح املالية يف االحتاد مع اللوائح املالية يف األمم املتحدة  34املقرر 
 1952  .................................................................................. نشر اللوائح املالية  35املقرر 
 1954  .............................................................................. االحتفاظ ابلسجالت 36املقرر 
 1952  ................................................................................... جلنة املراقبة املالية  37املقرر 
 1964  .................................................... ق تكلفة نشر مشروع تنقيح بعض فصول لوائح الرب  38املقرر 
 1952  ............................................................................ التعاون مع األمم املتحدة  39املقرر 
 1952  ................................................................ شكل امليزانية املرسلة إىل األمم املتحدة  40املقرر 
 1952  ...................................................................... تبادل الواثئق مع األمم املتحدة 41املقرر 
 1952  ........................................................... تقييد إرسال واثئق األمم املتحدة إىل االحتاد  42املقرر 
 2.6  ............... ( بشأن امليزانيات اإلدارية للوكاالت املتخصصة 5-)د 411تحدة قرار اجلمعية العامة لألمم امل 43املقرر 
 1952  .......................................... قـرار بشأن تركيز جهود وموارد اجمللس االقتصادي واالجتماعي  44املقرر 
 2.6  .............................. التعاون مع األمم املتحدة يف صدد جداول أعمال اجتماعات األمم املتحدة 45املقرر 
 1952  .................................................................................... حرية املعلومات  46 املقرر

 1952  ................................. املقارنة بي خطة املعاشات التقاعدية ملوظفي االحتاد وخطة األمم املتحدة  47قرر امل
 1952  ...................................................... العمل للمساعدة يف صون السلم واألمن الدوليي  48املقرر 
 1952  ................................................................................... أنشطة اليونسكو  49املقرر 
 1952  ................................................................... إصدار األمم املتحدة طوابع بريدية  50املقرر 
 1981  .......................................................... ت الوكاالت املتخصصة اتفاقية مزااي وحصاان 51املقرر 
 1964  ....................................................................... األجهزة الفرعية لألمم املتحدة  52املقرر 
 1952  ........................................................ موعد االجتماع القادم ملؤمتر املندوبي املفوضي  53املقرر 
 1952  ............................................................ اتريخ الدورة العادية للمؤمتر اإلداري للراديو  54املقرر 
 1952  ..................................................................... املؤمتر اإلداري االستثنائي للراديو  55املقرر 

 1952  ...................................................... 1951نشر مشروع التقرير السنوي لألمي العام،  56قرر امل
 1952  ................................... املنظمات الدولية اليت يرجح أن هتتم ابملؤمتر اإلداري االستثنائي للراديو  57املقرر 
 1952  ........................ كيلوسيكل/اثنية  000 4 لتنسيق قوائم الرتددات الوطنية حتت   2اجتماع بلدان اإلقليم  58املقرر 
ملؤمتر الراديو للطريان املتعلقة بتنسيق اتصاالت خدمات الطريان واخلدمات البحرية ملتطلبات  7ية رقم التوص 59املقرر 

  .................................................................................. السالمة يف البحر 
 

1964 
 1952  .................................................................................... احملكمة اإلدارية  60املقرر 
 1964  ............................................................................. بدالت اإلعاشة اليومية 61املقرر 
 1952  ................................................ لزواجلاملبالغ املدفوعة إىل املوظفات الالئي يرتكن االحتاد  62املقرر 
الرتتيبات اليت تتخذ يف صدد املوظفي الذين يحستدَعون ألداء اخلدمة العسكرية الوطنية قبل الدورة السابعة   63املقرر 

  .......................................................................................... للمجلس
 

1952 
 1952  ......... تسمية انئب مدير اللجنة االستشارية الدولية لعضوية جملس إدارة صندوق التأمينات ملوظفي االحتاد 64املقرر 
 1952  .................................................. املعاشات التقاعدية للدكتور فان دير بول والسيد هيز  65املقرر 
 1952  ................................... ( يف أمانة اللجنة االستشارية الدولية للراديو 2وظيفة احملرر الفين )الفئة  66املقرر 
 1964  ..................................................................... طبع بعض الواثئق خارج سويسرا  67املقرر 
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 حتاد( قائمة مسلسلة مبقررات جملس اال –التذييل ابء )

 

 1952  ................................................. االحتادجرد األاثث واملعدات لدى األجهزة الدائمة يف  68املقرر 

 1952  ............................................... تطبيق قانون حقوق الطبع الدولية على منشورات االحتاد 69املقرر 

 1952  .................... الفائدة املصرفية اليت يتعي دفعها إىل االحتاد السويسري على السلف املقدمة إىل االحتاد  70املقرر 

 1952  ........................................................ أحكام وشروط استعمال معدات الرتمجة الفورية  71املقرر 

 1952  ............................................. ية لشرح طريقة تنظيم العمل يف األجهزة الدائمة وثيقة إعالم 72املقرر 

  (ح1952يونيوحح–الدورةحالسابعةح)أبريلح 

 1952  .............................................................................. 1953دورة اجمللس يف  73املقرر 

 1964  ............................................. وضع اجلمهورية الدميقراطية األملانية املتصل بصكوك االحتاد 74املقرر 

ي عن السلف املقدمة إىل االحتاد والفائدة على املدفوعات املتأخرة االحتاد السويسر الفائدة اليت يتعي دفعها إىل  75املقرر 
  ........................................... اليت يتعي أن يدفعها األعضاء واألعضاء املنتسبون )املدينون( 

 
1952 

 1952  ................................................................... 1953إمكانية زايدة املسامهات يف  76املقرر 

 1952  ......................................................... اعتبارات تتعلق بشكل كشف حساب االحتاد 77املقرر 

 1952  .................................................................... 1953ة املالية لسنة تشكيل املراقب 78املقرر 

 1954  .............................................................................. االحتفاظ ابلسجالت 79املقرر 

 1952  ............................................................................. متديد والية األمي العام 80املقرر 

 1964  ...................................................... املساعدة التقنية: اللجوء إىل الشركات االستشارية  81املقرر 

 1952  .......... رافق االتصاالتواحلصاانت للوكاالت املتخصصة: مالتعارض بي اتفاقية االتصاالت واتفاقية املزااي  82املقرر 

 1952  .......................................................... التحفظات على االتفاقيات متعددة األطراف  83املقرر 

 1952  ...................................................... احلركة املنقولة على شبكة اتصاالت األمم املتحدة  84املقرر 

 1952  .................................................. نشر كتيب سنوي يلخص التقدم احملرز يف االتصاالت 85املقرر 

 1952  ............................................. الدائمة فيه كتيب عن تنظيم االحتاد ومهام األجهزةمشروع   86املقرر 

 1964  ..................................................................... إنشاء مركز دويل للحساب اآليل 87املقرر 

 1952  .......... نشر النص الروسي القرتاحات أعضاء االحتاد املقدمة إىل مؤمتر املندوبي املفوضي يف بوينس أيرس  88املقرر 

 1952  ........................ أيرس  مؤمتر املندوبي املفوضي يف بوينساقرتاح استعمال اللغات الرمسية اخلمس يف 89املقرر 

 1952  .......................... توزيع الواثئق اخلتامية للمؤمتر اإلداري االستثنائي للراديو على أعضاء الوفود جماانً  90املقرر 

 1952  ........................................ اجتماع اجلمعية العامة للجنة االستشارية الدولية للربق يف هولندا 91املقرر 

 1952  .................. والوكاالت املتخصصة األخرى  ضاع موظفي االحتاد وموظفي األمم املتحدةاملقارنة بي أو   92املقرر 

 1952  .................................... 1952إىل سنة  1948دراسة اختالفات األسعار يف سويسرا من سنة  93املقرر 

 1952  .............................................. 1951تقرير إدارة صندوق التأمينات ملوظفي االحتاد لسنة  94املقرر 

التأمينات ملوظفي االحتاد   االستشارية الدولية عضواً يف جملس إدارة صندوقتسمية أحد مديري اللجان  95املقرر 
  ....................................................................................... انئبه وتسمية

 
1954 

 1952  ................................................ انضمام االحتاد إىل احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية 96املقرر 

 1954  ........................................ استعمال الصندوق االحتياطي للجنة االستشارية الدولية للهاتف 97املقرر 

 1952  ........................................................................................... الرباءات  98املقرر 

 1952  ......................................................... ر املندوبي املفوضي نشر تقرير اجمللس إىل مؤمت 99املقرر 

 1952  ................................................................ املسائل املعلقة يف هناية الدورة السابعة  100املقرر 

 1964  ................................ بنود اتفاق املؤمتر اإلداري االستثنائي للراديو اليت يهتم هبا اجمللس ابلتحديد  101املقرر 

 1952  ................ 229و 228و 206و 202و 201و 200و 199)املعدل( و 156و 154إلغاء القرارات أرقام  102املقرر 
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 حتاد( قائمة مسلسلة مبقررات جملس اال –التذييل ابء )

 

 ح(ح1953يونيوحح–الدورةحالثامنةح)مايوح 

 1964  ...................................................................انتخاب رئيس وانئب رئيس اجمللس  103املقرر 
 1954  ...................................................................... تنقيح النظام الداخلي للمجلس 104املقرر 
 1954  ........................................................................ طبع واثئق مؤمتر بوينس أيرس 105املقرر 
 1954  ......................................... تالنتيك سييتمن املادة التاسعة من اتفاقية أ (2) 6تطبيق الفقرة  106املقرر 
 1954  ...................................................إعداد ونشر الطبعة األوىل من سجل ترددات الراديو   107املقرر 
 1953  ............................................................... االجتماع القادم للمؤمتر اإلداري للراديو 108املقرر 
 1953  ................................................................. 1954تكوين جلنة املراقبة املالية لسنة  109املقرر 
 1954  .................................................... ادتقرير جملس إدارة صندوق التأمينات ملوظفي االحت 110املقرر 
 1954  .......................................املشاركة يف اجلمعية العامة للجنة االستشارية الدولية للربق )الوس( 111املقرر 
 1954  ......................................... التأمينات ملوظفي االحتاداملبالغ املدفوعة من االحتاد إىل صندوق   112املقرر 
 1975  .............................. ةأعمال احملاسبة عن املصروفات املتكبدة يف الربانمج املوسع للمساعدة التقني 113املقرر 
 1953  ............................................................... بدل غالء املعيشة للموظفي املتقاعدين 114املقرر 
 1954  ........... الدولية للراديو الدكتور فان دير بولمصروفات املهام الرمسية اليت تكبدها مدير اللجنة االستشارية  115املقرر 
 1954  ....................................................دفع املبلغ املقطوع من مسامهات السيد أنطونيفتش  116املقرر 
 1954  ............................................................. راض نظام املعاشات التقاعدية احلايلاستع 117املقرر 
 1953  ..................................................... العالقة بي وظائف االحتاد ووظائف األمم املتحدة  118املقرر 
 1985  ................................ "اآلراء" والتوجيهات التقنية الصادرة عن اللجنة الدولية لتسجيل الرتددات 119املقرر 
 1953  ........................................................................................... الرباءات  120املقرر 
 1953  ....................................................................... مجلساتريخ الدورة التاسعة لل 121املقرر 

 ح(ح 1954الدورةحالتاسعةح)مايو 

 1954  .................................................................. عقد مؤمتر املندوبي املفوضي القادم 122املقرر 
 1954  ................................................................... املؤمتر اإلداري القادم للراديوموعد  123املقرر 
 1954  ............................................................ كتيب يلخص التقدم احملرز يف االتصاالت 124املقرر 
 1954  ........................................................................ نشر كتيب عن تنظيم االحتاد 125املقرر 
 1954  ........................................................................... تنقيح بعض لوائح االحتاد  126املقرر 
 1954  .................... الدولية بعض االجتماعات تسجيل املصروفات املتصلة حبضور ممثلي اللجان االستشارية  127املقرر 
 1954  ............................................................ امليزانية املوحدة وصندوق رأس املال العامل 128املقرر 
 1954  ..................................................... خطة املعاشات التقاعدية يف االحتاد؛ دراسة مقارنة 129املقرر 
 1954  ..................................................... إمكانية تنقيح خطة املعاشات التقاعدية يف االحتاد  130املقرر 
 1954  ............................................ لوائح صندوق التأمينات ملوظفي االحتاد تعديالت يف أحكام  131املقرر 
 1954  ................. اتفاقات بي صندوق التأمينات ملوظفي االحتاد وبعض أعضاء صندوق املعاشات التقاعدية 132املقرر 
 1971  ........................................................ 1948للموظفي املعيني قبل عام  سن التقاعد 133املقرر 
 1954  .............................. 1927بدل غالء املعيشة للموظفي املتقاعدين يف ظل النظام األساسي لعام  134املقرر 
 1954  ..................................................... التأمي على زايدات مرتب السيد ج. أنطونيفتش  135املقرر 
 1954  ................................. املستهلكةاملبالغ املدفوعة ألي موظف يرتك االحتاد مقابل اإلجازات غري  136املقرر 
 1954  ........................................................................................... الرباءات  137املقرر 
 1954  ....................................................................... موعد الدورة العاشرة للمجلس  138املقرر 

 ح(ح1955مايوحح-الدورةحالعاشرةح)أبريلح 
 1955  .............................................................. االجتماع القادم ملؤمتر املندوبي املفوضي  139املقرر 
 1955  ................................................................... موعد املؤمتر اإلداري القادم للراديو 140املقرر 
 1955  ......................................................... 1956الدورة السنوية للمجلس يف سنة  موعد 141املقرر 
 1955  ............................................. دراسة إجراءات انتخاب مديري اللجان االستشارية الدولية  142املقرر 
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 حتاد( قائمة مسلسلة مبقررات جملس اال –التذييل ابء )

 

 1955  .............. انتخاب مدير للجنة االستشارية الدولية للراديو ومدير للجنة االستشارية الدولية للربق واهلاتف 143املقرر 
 1955  .......................................................................... اد مبىن لالحتإمكانية إنشاء  144املقرر 
 1964  ..................................................................................... امليزانية املوحدة  145املقرر 
التكاليف املتكبدة فيما يتصل بتمثيل اللجنة االستشارية الدولية للراديو يف اجتماع اللجنة االستشارية الدولية   146املقرر 

  ........................................................................................... للهاتف
 

1955 
 1964  ....................... للهاتف االستشارية الدوليةاستثمار األموال اليت تشكل الصندوق االحتياطي للجنة  147املقرر 
 1964  ....................................................................................... بدل التغرب 148املقرر 
 1955  ................................................... بدالت غالء املعيشة للموظفي املوجودين يف اخلدمة  149املقرر 
 1955  ...................................... 1927بدل غالء املعيشة للمتقاعدين يف ظل النظام األساسي لعام  150املقرر 
 1955 جملس إدارة صندوق التأمينات ملوظفي االحتاد االستشارية الدولية وانئبه يف عضويةمدة والية أي مدير للجان  151املقرر 
 1955  .......................................................................... سعر بيع منشورات االحتاد 152املقرر 
 1999  ..................................................................... طبع بعض الواثئق خارج سويسرا  153املقرر 
 1964  .................................................................... واثئق اخلدمة الصادرة عن االحتاد  154املقرر 
 1955  .............................................................. احملرز يف االتصاالتكتيب يوجز التقدم  155املقرر 
 1964  .........................................................1958ركة االحتاد يف معرض بروكسل لعام مشا 156املقرر 
 1964  .................................... ( 1956مايو-طبع قرارات ومقررات اجمللس الدورة احلادية عشرة )أبريل 157املقرر 

  (ح 1956مايوح-الدورةحاحلاديةحعشرةح)أبريلح 

 1956  ....................................................................... القادمة برانمج مؤمترات االحتاد  158املقرر 
 1956  ......................................................... 1957 سنة موعد الدورة السنوية للمجلس يف 159املقرر 
 1964  ..................................................................... إقامة مبىن يستوعب مقر االحتاد  160املقرر 
 1964  .............................................................. أنشطة اللجنة الدولية لتسجيل الرتددات 161املقرر 
االستشارية الدولية للربق وإذا استلزم األمر  انتخاب مديرين جديدين للجنة االستشارية الدولية للراديو واللجنة  162املقرر 

  ............................................ يد للجنة االستشارية الدولية للراديوانتخاب انئب مدير جد
 

1956 
 1956  ................................................... 1958يناير  1وظيفة شاغرة ملساعد األمي العام يف  163املقرر 
 1964  ..................................................................................... امليزانية املوحدة  164املقرر 
 1956  ............................................................................تشكيل جلنة املراقبة املالية 165املقرر 
 1964  ....................... ستشارية الدولية للهاتفاستثمار األموال اليت تشكل الصندوق االحتياطي للجنة اال 166املقرر 
 1956  ...................................................... بدل غالء املعيشة للموظفي املوجودين يف اخلدمة  167املقرر 
 1956  ........................ 1949يناير  1بدل غالء املعيشة لألشخاص الذي استحقوا معاشات تقاعدية منذ  168املقرر 
 1956  ...................................... 1927بدل غالء املعيشة للمتقاعدين يف ظل النظام األساسي لعام  169املقرر 
 1964  ............................................... سعر بيع املنشورات وشكل امليزانية التكميلية للمنشورات  170املقرر 
 1964  ................................... النشرة األسبوعية للجنة الدولية لتسجيل الرتددات خصم تكاليف نشر  171املقرر 
 1956  ...................................................... مصروفات تطبيق التشغيل اآليل يف شعبة الراديو   172املقرر 
 1956  ................................................... الدولية لتسجيل الرتددات متويل املعايري التقنية للجنة 173املقرر 
 1956  ........................................................ متويل أطلس منحنيات انتشار املوجات األرضية  174املقرر 
 1956  ................................................... احلركة املوجهة على شبكة االتصاالت الثابتة للطريان  175املقرر 
  ......................................................... يف األمانة العامة  8وظيفة إضافية من الفئة  1- 176املقرر 

  ......................... ية لتسجيل الرتددات على أساس دائم يف اللجنة الدول 2شغل وظيفة من الفئة  2-
 

1964 
 1964  ..................................................... لتسجيل الرتدداتموظفون إضافيون للجنة الدولية  177املقرر 
 1964  ........................................................ زايدة موظفي اللجنة الدولية لتسجيل الرتددات 178املقرر 
 1964  ......................................................... رسوم االنضمام-صندوق املعاشات التقاعدية 179املقرر 
 1956  ...................... سنة  60للموظفي الذين يزيد سنهم عن  1956تبات يف عام التأمي على زايدات املر  180املقرر 
 1964  . مدير وانئب مدير إحدى اللجان الدولية االستشارية يف جملس إدارة صندوق التأمينات ملوظفي االحتادتعيي  181املقرر 
 1956  ........................................................................ نشر قرارات ومقررات اجمللس 182املقرر 
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 حتاد( قائمة مسلسلة مبقررات جملس اال –التذييل ابء )

 

 ح(ح1957مايوحح–الدورةحالثانيةحعشرةح)أبريلح 

 1964  .................................................. مواعيد مؤمترات االحتاد القادمة ومكان عقدها ومدهتا  183املقرر 

 1957  ..............................................................1958موعد الدورة السنوية للمجلس يف  184املقرر 

 1.6  .................................................... تفسري مصطلح "األغلبية يف صدد املشاورات الربقية  185املقرر 

 1964  .................................................................. تقدمي اقرتاحات ملؤمتر الربق واهلاتف 186املقرر 

 1964  ............................... واهلاتفتقدمي اقرتاحات من الغرفة التجارية الدولية إىل املؤمتر اإلداري للربق  187املقرر 

 1964  ............................................................................ عضوية جلنة املراقبة املالية  188املقرر 

 1957  .................................................................................... تدابري االقتصاد 189املقرر 

 1964  ..................................................................................... امليزانية الوحدة  190املقرر 

 1981  ...................................... 1927ي لعام بدل غالء املعيشة للمتقاعدين يف ظل النظام األساس 191املقرر 

 1964  ........................................ 1949بدل غالء املعيشة للموظفي الذين تقاعدوا منذ أول يناير  192املقرر 

 1957  ................................... ملوظف فوق سن الستي   1957و 1956التأمي على زايدة املرتب يف  193املقرر 

 1957  ............................................... متويل نشر املعايري التقنية للجنة الدولية لتسجيل الرتددات 194املقرر 

 1964  ................................................................... جدول املرتباتتطبيق التغيريات يف  195املقرر 

 1964  .............................................................وظيفة شاغرة ملنصب مساعد األمي العام 196املقرر 

 1964  ......................................................................... مالك موظفي األمانة العامة  197املقرر 

 1957  .....................................................من اتفاقية بوينس أيرس  8من املادة  4تنفيذ الفقرة  198املقرر 

 1964  ...... املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة  الصندوق  حبث إمكانية انضمام موظفي االحتاد إىل 199املقرر 

 1957  ........................................................من النظام األساسي للموظفي  15تعديل املادة  200املقرر 

 1964  ................................................ عقد مؤقت ملوظف يف اللجنة االستشارية الدولية للراديو  201املقرر 

 1964  .............................................................................. إنشاء وظائف جديدة  202املقرر 

 1964  ................................................. فية يف اللجنة الدولية لتسجيل الرتددات اإلضاالوظائف  203املقرر 

 1964  ........................................................................ متديد وتغيري الوظائف احلالية 204املقرر 

 1964  .................................... متديد عقد اثني من موظفي اللجنة االستشارية الدولية للربق واهلاتف 205املقرر 

 1964  ................................................................ اإلشادة ابلضابط الكبري جيوسييب نييم  206املقرر 

 ح(ح1958مايوحح–حالدورةحالثالثةحعشرةح)أبريل 

 1964  ............................................ موعد افتتاح املؤمتر اإلداري للراديو ومؤمتر املندوبي املفوضي  207املقرر 

 1964  ............................ الدعوات حلضور املؤمتر اإلداري القادم للراديو ومؤمتر املندوبي املفوضي القادم 208املقرر 

 1964  ..................................................... الدولية يف املؤمتر اإلداري للراديومشاركة املنظمات  209املقرر 

 1964  ....................... تقدمي اقرتاحات من اللجنة الدولية للصليب األمحر إىل املؤمتر اإلداري للربق واهلاتف 210املقرر 

 1964  ...................................... موعد اجلمعية العامة الثانية للجنة االستشارية الدولية للربق واهلاتف 211املقرر 

 1964  ..............................................................1959للمجلس يف  موعد الدورة السنوية 212املقرر 

 1964  ............................................................................. يل التنمية االقتصاديةمتو  213املقرر 

 1964  ..................................................................... إمكانية تنظيم خدمة إدارية دولية  214املقرر 

 1964  .................................................. حكم صادر عن احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية 215املقرر 

 1964  ............................................................. النفقات غري املتوقعة واليت ال ميكن جتنبها  216املقرر 

 1964  ...................................................... اخلدمة  بدل غالء املعيشة للموظفي املوجودين يف 217املقرر 
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 حتاد( قائمة مسلسلة مبقررات جملس اال –التذييل ابء )

 

 1964  ...................................... 1927بدل غالء املعيشة للمتقاعدين يف ظل النظام األساسي لعام  218املقرر 

 1964  ........................... 1958يناير  1و  1949يناير  1بدل غالء املعيشة للموظفي الذين تقاعدوا بي  219املقرر 

 1964  ....................................... وظائف األمانة العامة. تعيي مستشار مؤقت من الفئة جيممالك  220املقرر 

 1964  .............................................................................. إنشاء وظائف جديدة  221املقرر 

 1964  مواعيد العالوات للموظفي الذين استمروا لعدة سنوات يف الرتبة السادسة من فئة وظيفتهم يف اجلدول السابق  222املقرر 

 1964  ..........................................................  بعثاتساعات العمل اإلضافية للموظفي يف 223املقرر 

 1964  ................................................... ت ملوظفي االحتادالوضع اإلكتواري لصندوق التأمينا 224املقرر 

 1964  ............................................ ملوظف فوق سن الستي  1958التأمي على زايدة املرتب يف  225املقرر 

 ح(ح1959يونيوحح-الدورةحالرابعةحعشرةح)مايوح 

 1964  ......................................... 1959املؤمتر اإلداري للراديو ومؤمتر املندوبي املفوضي، جنيف،  226املقرر 

 1964  ..................................................... املؤمتر اإلداري للراديومشاركة املنظمات الدولية يف   227املقرر 

 1964  ...................................... موعد اجلمعية العامة الثانية للجنة االستشارية الدولية للربق واهلاتف 228املقرر 

 1964  ................................................................. 1959الدورة االستثنائية للمجلس يف  229املقرر 

 1964  ...........................................................الوظيفة الشاغرة ملنصب األمي العام لالحتاد 230املقرر 

 1964  ...................................................................... مم املتحدة الصندوق اخلاص لأل 231املقرر 

 1964  ..................................... خصم التكاليف اإلدارية والتشغيلية للربانمج املوسع -املساعدة التقنية 232املقرر 

 1964  .................................................. جملس إدارة صندوق التأمينات ملوظفي االحتاد تشكيل  233املقرر 

 1964  ............................................................................. إجراءات جملس الطعون  234املقرر 

 1964  ............................... نة الدولية لتسجيل الرتدداتخصم تكاليف إصدار النشرات األسبوعية للج 235املقرر 

 1964  ............................................... سعر بيع املنشورات وهيكل امليزانية التكميلية للمنشورات  236املقرر 

 1964  ................................................... الوضع اإلكتواري لصندوق التأمينات ملوظفي االحتاد 237املقرر 

 1964  ............................................................... بدل غالء املعيشة للموظفي املتقاعدين 238املقرر 

 1964  ..................................... 1927التكميلي ملوظف تقاعد يف ظل نظام عام بدل غالء املعيشية  239املقرر 

 1964  ..... لربيد والربق واهلـاتف إبصدار طوابع بريد رمسية لالحتاد اإليرادات االستثنائية الناشئة عن قيام اإلدارة السويسريـة ل  240املقرر 

 1964  ..................................................... التأمي على زايدة مرتب املوظفي بعد سن الستي  241املقرر 

 1964  .................................................................. ات العمل اإلضافية يف البعثاتساع 242املقرر 

 1964  ..................... 1959التعويض عن املصروفات اإلضافية املتكبدة أثناء املؤمترات املعقودة يف جنيف يف  243املقرر 

 1964  ..................................... اإلبقاء مؤقتاً على وظائف يف أمانة اللجنة الدولية لتسجيل الرتددات 244املقرر 

 1966  ........................................................... اتفية احلكومية تعريف الربقيات واملكاملات اهل 245املقرر 

 ح(ح1960يوليوحح–الدورةحاخلامسةحعشرةح)مايوح 

 2002  ......................................................... سفر موظفي االحتاد يف صدد املساعدة التقنية 246املقرر 

الشروط املالية ملشاركة الوكاالت املتخصصة واملنظمات الدولية األخرى يف مؤمترات واجتماعات االحتاد )جلنة   247املقرر 
  ................................................................................. األحباث الفضائية(

 
1964 

 1967  ............................................................................ عضوية جلنة املراقبة املالية  248املقرر 

 1964  ............................................... 1960تدبري موظفي للجنة الدولية لتسجيل الرتددات يف  249املقرر 

 1964  ............. اإليرادات االستثنائية النامجة عن قيام اإلدارة السويسرية للربق والربيد واهلاتف ببيع طوابع االحتاد 250املقرر 

 1964  ............................................... األسبوعية للجنة الدولية لتسجيل الرتدداتشرات نشر الن 251املقرر 

  



- 282  - 

 حتاد( قائمة مسلسلة مبقررات جملس اال –التذييل ابء )

 

 1990  .................. قائمة البعثات اليت قام هبا موظفو االحتاد وموجز التقارير اليت وضعت نتيجة هذه البعثات 252املقرر 

 1964  ........................................................................ حتديد درجة رئيس قسم اجمللة 253املقرر 

 2002  ..................................................... نتائج املسابقات اليت نظمت لشغل وظائف شاغرة  254املقرر 

 2002  ........................................................................... احلساابت اهلاتفية اخلاصة  255املقرر 

 1964  ..................................................... أتمي على زايدة مرتب املوظفي بعد سن الستي   256املقرر 

 1976  ............... يف املائة من املرتب مع التقاعد مقابل أتمي الورثة ألعضاء صندوق معاشات االحتاد  15دفع  257املقرر 

 1964  .................... ( 1961مايو-ة للمجلس الدورة السادسة عشرة )أبريلموعد افتتاح الدورة السادسة عشر  258املقرر 

  (ح1961مايوحح–الدورةحالسادسةحعشرةح)أبريلح 

 1967  .................................................... التقرير السنوي عن أنشطة االحتادتعليمات إلعداد  259املقرر 

 1964  ...................................................................... عقد إجيار املبىن اجلديد لالحتاد 260املقرر 

 1975  .............................. حتاد يف ظل الربانمج املوسع للمساعدة التقنيةاملوارد املالية املتاحة لربانمج اال 261املقرر 

 1964  ............. السويسرية للربق والربيد واهلاتف ببيع طوابع االحتاداإليرادات االستثنائية النامجة عن قيام اإلدارة  262املقرر 

 1994  ............................. إصدار النشرات األسبوعية للجنة الدولية لتسجيل الرتددات وخطاابهتا الدورية 263املقرر 

 1964  ....................................... التأمي على زايدات املرتبات الثني من املوظفي فوق سن الستي 264املقرر 

 1981  ............ يف املائة من املرتب بعد التقاعد مقابل "أتمي الورثة" ألعضاء صندوق معاشات االحتاد  15دفع  265املقرر 

 1966  ................... وظفي األمم املتحدة تغيريات يف نظام معاشات الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية مل 266املقرر 

 1964  ..................................................................... اللوحة التنظيمية ألماانت االحتاد 267املقرر 

 1964  ................................................ النظامان األساسي واإلداري املؤقتان للموظفي املنتخبي  268املقرر 

 1964  ................................................................................ تعويض هناية اخلدمة  269املقرر 

 1964  ...................... ( 1962يونيو-ة )مايواتريخ افتتاح الدورة السابعة عشرة للمجلس الدورة السابعة عشر  270املقرر 

  (ح1962يونيوحح–الدورةحالسابعةحعشرةح)مايوح 

 1964  ................................................ النظامان األساسي واإلداري املؤقتان للموظفي املنتخبي  271املقرر 

 1964  ..................................................................................... بدالت التمثيل  272املقرر 

 1964  .......................................................... إنشاء وإلغاء وحتديد درجات بعض الوظائف  273املقرر 

 1964  ................................................................. ئرة التعاون التقين موظفون جدد يف دا 274املقرر 

 1964  .......................................................... الرتدداتوظائف يف اللجنة الدولية لتسجيل   275املقرر 

 1964  ................................................................ حتديد وظيفة أمي املعاشات التقاعدية  276املقرر 

 1964  ..................................... والية السيد ل.و. هيز انئب مدير اللجنة الدولية االستشارية للراديو  277املقرر 

 1979  ............ تب بعد التقاعد مقابل "أتمي الورثة" ألعضاء صندوق معاشات االحتاد يف املائة من املر  15دفع  278املقرر 

 1964  ....................................................................... إمكانية إنشاء صندوق للتأمي 279املقرر 

 1964  ...................................... موعد اجلمعية العامة الثالثة للجنة االستشارية الدولية للربق واهلاتف 280املقرر 

 1973  ............................................................. اإلداري القادم للربق واهلاتف موعد املؤمتر  281املقرر 

 1964  ...............موعد املؤمتر اإلداري االستثنائي للراديو إلعداد خطط تعيي منقحة للخدمات املتنقلة للطريان  282املقرر 

 1964  ... يو  للوائح الراد 25من لوائح الراديو لتنقيح التذييل  457املؤمتر اإلداري االستثنائي للراديو املتوخى يف الرقم  283املقرر 

 1964  ..........................د األعضاء واألعضاء املنتسبي يف االحتاد مؤمترات واجتماعات االحتاد حضور وفو  284املقرر 

 1964  .. الشروط املالية اليت حتكم مشاركة الوكاالت املتخصصة واملنظمات الدولية األخرى يف مؤمترات واجتماعات االحتاد 285املقرر 
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 حتاد( قائمة مسلسلة مبقررات جملس اال –التذييل ابء )

 

 1964  ................................................ ولية  اقرتاح صياغة جديدة كاملة التفاقية االتصاالت الد 286املقرر 

 1996  ......................................................... حالة البلدان يف صدد االتفاقية واللوائح املالية  287املقرر 

 1964  .................................................. اللجنة االقتصادية آلسيا والشرق األقصى  االتفاق مع  288املقرر 

 1964  ................................ اإلحصائية على نطاق واسعمشروع مشرتك بي الوكاالت ملعاجلة البياانت  289املقرر 

 1964  ............ الدورة الثانية لفريق اخلرباء -ميغاسيكل/اثنية 27,5و 9يف النطاقات بي  الزدحاماتدابري ختفيض  290املقرر 

 1964  ............................................................ افتتاح الدورة الثامنة عشرة للمجلس  موعد 291املقرر 

 ح(ح1963مايوحح–الدورةحالثامنةحعشرةح)أبريلح 
 1964  .............. هبا مؤمتر املندوبي املفوضي  وظائف الفئة الفنية يف اللجنة الدولية لتسجيل الرتددات اليت صرح 292املقرر 

 1964  ................................................................ موظفون جدد يف دائرة التعاون التقين   293املقرر 

 1964  ..................................................................... تقرير عن تغيري درجات املوظفي  294املقرر 

 1964  ............................................................................. جات  معايري حتديد الدر  295املقرر 

 1964  ...................................................................... إمكانية إنشاء صندوق للتأمي  296املقرر 

 1981  ........ املرتب بعد التقاعد مقابل "أتمي الورثة" للموظفي األعضاء يف صندوق معاشات االحتاد   يف املائة من   15دفع   297املقرر 

 1964  .................................................. حكم صادر عن احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية 298املقرر 

 1964  ............................... مشروع مشرتك بي الوكاالت ملعاجلة البياانت اإلحصائية على نطاق واسع  299املقرر 

 1992  .................................................................................يم أمانة االحتاد  تنظ 300املقرر 

 1964  .......................................................................... حلقة دراسية بثالث لغات  301املقرر 

 1966  ................................................ اقرتاح صياغة جديدة كاملة التفاقية االتصاالت الدولية   302املقرر 

 1964  ..........................................................   وماالغاشياحتاد الربيد واالتصاالت إلفريقيا  303املقرر 

 1.3  ............................................. اجتماعاته مشاركة وفود أعضاء االحتاد يف مؤمترات االحتاد و  304املقرر 

 1964  ...... واملنظمات الدولية األخرى يف مؤمترات واجتماعات االحتاد الشروط املالية ملشاركة الوكاالت املتخصصة  305املقرر 

الشروط املالية اليت حتكم مشاركة الوكاالت املتخصصة واملنظمات الدولية األخرى يف مؤمترات واجتماعات االحتاد  306املقرر 
 ..................................................................................................  

 
1964 

 1.3  ................................................................................. املؤمترات اإلقليمية   307رر املق

 1971  ... للوائح الراديو   25من لوائح الراديو لتنقيح التذييل  457راديو املتوخى يف الرقم االستثنائي للاملؤمتر اإلداري  308املقرر 

 1964  .............................................................. اتريخ ومدة اجلمعية العامة الثالثة للجنة   309املقرر 

 1993  ................................... جلنة اخلطة العاملية  1964هلاتف، موسكو، االستشارية الدولية للربق وا 310املقرر 

 1964  ................................................................... استعراض جملد القرارات واملقررات   311املقرر 

 1964  ........................... ( 1964الدورة التاسعة عشرة )أبريل  الدورة التاسعة عشرة للمجلس ومدة موعد 312املقرر 

  (ح 1964مايوح–الدورةحالتاسعةحعشرةح)أبريلح 

 1964  .......................................................إللزامية من مرتبات املوظفي  خطة االقتطاعات ا 313املقرر 

 1966  .................................................... إعادة تعديل املعاشات التقاعدية ومستحقات الورثة 314املقرر 

 1967  ................................................... تسمية مدير مؤقت للجنة الدولية االستشارية للراديو 315املقرر 

 1967  .................................. الدولية للراديو و. هيز املدير املؤقت للجنة االستشارية  مرتب السيد ل.  316املقرر 

 1967  ....................................................... مسامهة املنظمات الدولية يف مصروفات املؤمترات  317قرر امل

 1964  ................................................... إقراض معدات الرتمجة الفورية للصليب األمحر الدويل  318املقرر 

 1964  .............................................................. إعالانت مدفوعة يف واثئق اخلدمة   نشر 319املقرر 
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 حتاد( قائمة مسلسلة مبقررات جملس اال –التذييل ابء )

 

 1966  ................................................................ 1965موعد ومكان مؤمتر املندوبي املفوضي،  320املقرر 

 1966  .................................................... 1965قرتاحات ألعمال مؤمتر املندوبي املفوضي، ا 321املقرر 

 1966  ...................................................... لمؤمتر اإلداري للراديو لموعد الدورة العادية التالية  322املقرر 

 1964  ................................ ( 1965مايو-الدورة العشرون )أبريل موعد ومدة الدورة العشرين للمجلس 323املقرر 

  (ح1965مايوحح–الدورةحالعشرونح)أبريلح 

 1981  ......................... تخدام األرابح املستمدة من الدوران السنوي خلدمة املشروابت لصاحل املوظفي اس 324املقرر 

 1966  ..................................................................... تقييد النفقات اخلاصة ابملوظفي 325املقرر 

 1967  .................................................................................. العقود حمددة املدة 326املقرر 

 1966  ............................................................................... دفع النفقات القانونية  327املقرر 

 1981  .................. أتمي الورثة" ألعضاء صندوق معاشات االحتاد يف املائة من املرتب بعد التقاعد " 15دفع  328املقرر 

 1966  ................................................ 1948استعراض اتفاقية اإلذاعات األوروبية، كوبنهاغن،  329املقرر 
 1966  .................. ( 1948استعراض االتفاقية اإلقليمية األوروبية خلدمات الراديو املتنقلة البحرية )كوبنهاغن،  330املقرر 

 1967  .. ( 1966يونيو  - اآلالت واملنشآت املوجودة يف االحتاد الدورة احلادية والعشرون )مايو و   اثث لأل موحدة    جرد وضع قائمة   331املقرر 

  (ح1966يونيوحح–الدورةحالواحدةحوالعشرونح)مايوح 

 1967  ................................. (LF/MF)ومرتية واهلكتومرتية ى املوجات الكيلـ عل ـةر اإلفريقي لإلذاعـ املؤمت 332املقرر 

 1967  ....................................................... وية احلادية والعشرين للمجلسالدورة السن موعد 333املقرر 

 1968  ............................................... االستشارية الدولية للراديوإجراءات انتخاب مدير اللجنة  334املقرر 

 1981  .............. يف املائة من املرتب بعد التقاعد مقابل أتمي الورثة ألعضاء صندوق معاشات االحتاد  15دفع  335املقرر 

 1967  .......................................................... للمجلس ومدة الدورة الثانية والعشرين   موعد 336املقرر 

 1967  .................. ( 1948استعراض االتفاقية اإلقليمية األوروبية خلدمات الراديو املتنقلة البحرية )كوبنهاغن،  337املقرر 

 1967  .............................................. ( 1948استعراض اتفاقية اإلذاعات األوروبية )كوبنهاغن،  338املقرر 

 1970  ...................................................................... إعداد تقرير عن أنشطة االحتاد   339املقرر 

 1968  ............................................................... يثاق فريق املاملطلوبون ألعمال  املوظفون 340املقرر 

 ح(ح1967الدورةحالثانيةحوالعشرونح)مايوح 

 1968  .................................. اليت خصصها اجمللس إلنشاء نظام "كومباكتوس"استعمال االعتمادات  341املقرر 

 1974  ........................................................................... تب األمي العام املؤقت مر  342املقرر 

 1968  .................................................................... وظيفة رئيس دائرة التعاون التقين   343املقرر 

 1968  ...................................................... ومدة الدورة الثالثة والعشرين جمللس اإلدارة   موعد 344 املقرر

 1969  ........................................... اجلمعية العامة الرابعة للجنة االستشارية الدولية للربق واهلاتف  345املقرر 

 1976  ................................................................... إمكانية تنقيح هيكل لوائح الراديو  346املقرر 

 ح(ح1968الدورةحالثالثةحوالعشرونح)مايوح 
 1984  ..................................................................................... ايف اجلغر التوزيع  347املقرر 
 1969  .................................. حتديد درجات الوظائف الرفيعة وإنشاء وظائف يف دائرة التعاون التقين   348املقرر 

 1969  ....................................... إجراءات انتخاب مدير اللجنة االستشارية الدولية للربق واهلاتف  349املقرر 

 1969  .......................................................ومدة الدورة الرابعة والعشرين جمللس اإلدارة  موعد 350املقرر 

 1969  ........................................................................... حلاسوب اإللكرتوين  نقل ا 351املقرر 

 1969  ........................................ تنسيق أعمال األمانة املتخصصة للجنة الدولية لتسجيل الرتددات 352املقرر 
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 حتاد( قائمة مسلسلة مبقررات جملس اال –التذييل ابء )

 

  (ح1969الدورةحالرابعةحوالعشرونح)مايوح 

 1970  ............................................................. حتديد درجة وظيفة رئيس دائرة احلاسوب  353املقرر 

 1970  ....................................................   اتريخ ومدة الدورة اخلامسة والعشرين جمللس اإلدارة 354املقرر 

 1973  ..................................................................... اهلدااي املقدمة لتوسعة مبىن املقر   355املقرر 

 1974  ............................................................................. لغات العمل يف االحتاد   356املقرر 

 ح(ح1970يونيوحح–الدورةحاخلامسةحوالعشرونح)مايوح 

 1978  ............................................... املبلغ السنوي املدفوع لصندوق التأمينات ملوظفي االحتاد   357املقرر 

 1971  ................................................... سة والعشرين جمللس اإلدارة  ومدة الدورة الساد موعد 358املقرر 

 1999  ......................................................... نشر الواثئق اخلتامية للمؤمترات واالجتماعات  359املقرر 

 1971  ... االحتاد   استعراض اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية لإلجراءات اإلدارية والتنظيمية املتعلقة بربانمج وميزانية  360املقرر 

 ح(ح1971ايوحالدورةحالسادسةحوالعشرونح)م 

 1972  ..................................................... ومدة الدورة السابعة والعشرين جمللس اإلدارة  موعد 361املقرر 
 ح(ح1972يونيوحح–الدورةحالسابعةحوالعشرونح)مايوح 

 1973  ..................................................... موعد ومدة الدورة الثامنة والعشرين جمللس اإلدارة   362املقرر 

 1974  ......................................................................   فورييتشغيل مرتمجي/مرتمجي  363املقرر 

 1973  ............................................................................ مبىن مقر االحتاد  توسيع 364املقرر 

 1973  ............................................... إجراءات انتخاب مدير اللجنة االستشارية الدولية للراديو 365املقرر 

 ح(ح1973يونيوحح–الدورةحالثامنةحوالعشرونح)مايوح 
 1974  .................................................................................. انتظار السيارات   366املقرر 
 1975  ............................................... إجراءات انتخاب مدير اللجنة االستشارية الدولية للراديو 367املقرر 

 ح(ح1974يوليوحح–ورةحالتاسعةحوالعشرونح)يونيوحالدح 
 1975  .................................................... اإليراد املستمد من إصدار طوابع بريد رمسية لالحتاد 368املقرر 

 1975  ............................... ب مدير جديد للجنة االستشارية الدولية للراديوالنفقات الناشئة عن انتخا 369املقرر 

 1976  ..................................................... الوظائف معايري حتديد درجات الوظائف وتصنيف  370املقرر 

 1975  .......................................................... التدابري املؤقتة املتعلقة ببعض حاالت التعيي  371املقرر 

 1984  .....................................................للمؤمترات واالجتماعاتتسهيالت الرتمجة الشفوية  372املقرر 

 1975  ................................... ( 1975الدورة الثالثون )يونيو ومدة الدورة الثالثي جمللس اإلدارة  موعد 373املقرر 

 ح(ح1975الدورةحالثالثونح)يونيوح 

 1976  .................................................. ومدة الدورة احلادية والثالثي من جملس اإلدارة   موعد 374املقرر 

 2.3  .......................................................................... نفقات سفر أعضاء اجمللس  375املقرر 

  (ح1976الدورةحالواحدةحوالثالثونح)يوليوح 

 1977  ....................................................... ومدة الدورة الثانية الثالثي جمللس اإلدارة   موعد 376املقرر 

 1977  . ( 1977يونيو -الدورة الثانية والثالثون )مايو رية الدولية للربق واهلاتفإجراءات انتخاب مدير اللجنة االستشا 377املقرر 
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 حتاد( قائمة مسلسلة مبقررات جملس اال –التذييل ابء )

 

  (ح1977يونيوحح-الدورةحالثانيةحوالثالثونح)مايوح 
 1979  ................................................... للموظف املختص بتحديد الدرجاتاألعمال املقبلة  378املقرر 

 1978  .......................................................................... 1977ميزانية االحتاد لسنة  379املقرر 

 1978  .................................................. 1976دات املمنوحة للسنوات املاضية حساب االعتما 380املقرر 

 2001  .............................................................. الصندوق التشغيلي حتت تصرف اجمللس 381املقرر 

 1978  ................ (  1978يونيو-الدورة الثالثة والثالثون )مايوومدة الدورة الثالثة والثالثي جمللس اإلدارة  موعد 382املقرر 

 ح(ح1978يونيوحح–الدورةحالثالثةحوالثالثونح)مايوح 

 1979  ......................................................... 1978ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت لسنة  383 املقرر

 1979  ...................................................... والثالثي جمللس اإلدارة اتريخ وموعد الدورة الرابعة  384املقرر 

 1980  .............................................................. اإلهداء األول جلائزة العيد املئوي لالحتاد  385املقرر 

 ح(ح1979الدورةحالرابعةحوالثالثونح)يونيوح 

 1980  ................... ( موعد ومدة الدورة اخلامسة والثالثي جمللس اإلدارة 1979ثون )يونيو الدورة الرابعة والثال 386املقرر 

 ح(ح1980الدورةحاخلامسةحوالثالثونح)مايوح 

 2.1  ........................................................................... دفع مثن منشورات االحتاد  387املقرر 

 1981  ........................................................ أحد األبواب إىل ابب آخر  نقل اعتمادات من 388املقرر 

 1984  ................................................ لية لتسجيل الرتدداتزايدة مؤقتة يف موظفي اللجنة الدو  389املقرر 

 1983  ....................................................................... مدة مؤمتر املندوبي املفوضي   390املقرر 

 1981  .................................................... ومدة الدورة السادسة والثالثي جمللس اإلدارة   موعد 391املقرر 

 ح(ح1981الدورةحالسادسةحوالثالثونح)يونيوح 

 1982  ........................................................................................... روديسيا 392املقرر 

 1982  ........................................................................................... روديسيا 393املقرر 

 1982  .......................................................... 1981إضافية مليزانية االحتاد لسنة اعتمادات  394املقرر 

 1982  ..................................................... ومدة الدورة السابعة والثالثي جمللس اإلدارة   موعد 395املقرر 

 1991  ................................................... إجراءات انتخاب مديري اللجان االستشارية الدولية 396املقرر 

  (ح1982مايوحح–الدورةحالسابعةحوالثالثونح)أبريلح 

 1983  .......................................................... 1982ة االحتاد لسنة اعتمادات إضافية مليزاني 397املقرر 

 1983  ...................................................... ومدة الدورة الثامنة والثالثي جمللس اإلدارة   موعد 398املقرر 

  (ح1983الدورةحالثامنةحوالثالثونح)مايوح 

 4.2  ...................................................................................... متثيل املوظفي  399املقرر 

 1984  ...................................................... ومدة الدورة التاسعة والثالثي جمللس اإلدارة  موعد 400املقرر 

 ح(ح1984ثونح)أبريلحالدورةحالتاسعةحوالثال 

 1985  ............................................ صندوق االحتياطي للجنة االستشارية الدولية للربق واهلاتف 401املقرر 

 1985  ..............................................................موعد ومدة الدورة األربعي جمللس اإلدارة  402املقرر 

 1985  ....................................................................... يل للمنشورات  احلساب الرأمسا 403املقرر 

 ح(ح1985الدورةحاألربعونح)يوليوح 

 1986  ..................................................... احلادية واألربعي جمللس اإلدارة  ومدة الدورة  موعد 404املقرر 
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 حتاد( قائمة مسلسلة مبقررات جملس اال –التذييل ابء )

 

 ح(ح1986الدورةحاحلاديةحواألربعونح)يونيوح 

 1987  ........................................................................ احلساب الرأمسايل للمنشورات  405املقرر 

 1987  ................................................. للمخازن والطباعة واخلدمات التقنية احلساب الرأمسايل  406املقرر 

 1987  ...................................................... ة  ومدة الدورة الثانية واألربعي جمللس اإلدار  موعد 407املقرر 

 ح(ح1987الدورةحالثانيةحواألربعونح)يونيوح 

 1988  .................................................... مستحقة على شركة ليا، روي مامليزون، فرنسامبالغ  408املقرر 

 1988  .............................ريكسون املتحدة، سيلفر سربينغ، الوالايت املتحدةمبالغ مستحقة على شركة  409املقرر 

 1988  .......................................................................... حساب االحتياطي لالحتاد  410املقرر 

 1988  ....................................................................... حلساب الرأمسايل للمنشورات  ا 411املقرر 

 1988  ................................................. احلساب الرأمسايل للمخازن والطباعة واخلدمات التقنية  412املقرر 

 1990  .................................................................. املفوضي القادمعقد مؤمتر املندوبي  413املقرر 

 1988  ......................................................   ومدة الدورة الثالثة واألربعي جمللس اإلدارة موعد 414املقرر 

  (ح1988يوحالدورةحالثالثةحواألربعونح)يونح 

 1990  .............. يكوم سيستمز املتحدة، سيمي فايل )الوالايت املتحدة األمريكية(ماملبالغ املستحقة على شركة  415املقرر 

 1990  ......................................................................... حساب االحتياطي لالحتاد   416املقرر 

 1990  ....................................................................... ورات  احلساب الرأمسايل للمنش  417املقرر 

 1990  .................................................. ت التقنيةاحلساب الرأمسايل للمخازن والطباعة واخلدما 418املقرر 

 1991  ..................................................... يف صدد الصك األساسي لالحتادتقدمي اقرتاحات  419املقرر 

 1993  .......................................... ية ر اجتماع اللجنة االستشاتدابري ختفيض تكلفة إرسال واثئق  420املقرر 

 1990  ...................................................... ومدة الدورة الرابعة واألربعي جمللس اإلدارة   موعد 421املقرر 

 1990  ................................................ رابعة واألربعي جمللس اإلدارة  عقد جلسة أخرية للدورة ال 422املقرر 

  (ح1989فربايرحويونيوحح-الدورةحالرابعةحواألربعونح)ينايرح 

 1990  ................................................ الصندوق التشغيلي املوضوع حتت تصرف جملس اإلدارة  423املقرر 

 1990  ......................................................................... حساب االحتياطي لالحتاد   424املقرر 

 1990  .................................................. التقنيةاحلساب الرأمسايل للمخازن والطباعة واخلدمات  425املقرر 

  (ح1989نوفمربحح-حواألربعونح)دورةحاستثنائيةالدورةحاخلامسةحح 

 1990  ............................................. موعد ومدة الدورة العادية اخلامسة واألربعي جمللس اإلدارة   426املقرر 

  (ح 1990الدورةحالعاديةحاخلامسةحواألربعونح)يونيو 

 1996  ............. املتحدة اإلمنائي واالحتادلمعايري بي برانمج األمم اإلبرام املؤقت التفاق وكالة التنفيذ األساسية ل 427املقرر 

 1991  ......................................................................... حساب االحتياطي لالحتاد   428املقرر 

 1991  ................................................. احلساب الرأمسايل للمخازن والطباعة واخلدمات التقنية  429املقرر 

 1991  ....................................................................... احلساب الرأمسايل للمنشورات   430املقرر 

 1991  ................................................ تصرف جملس اإلدارة  الصندوق التشغيلي املوضوع حتت  431املقرر 

 1991  .............................. هاوبيج )الوالايت املتحدة األمريكية( املبلغ املستحق على شركة أي يب سي، 432املقرر 

 1991  .................................... هرنتالز )بلجيكا( آتيا املسامهة،املبلغ املستحق على شركة جي يت أي  433املقرر 

 1991  .................................................... واألربعي جمللس اإلدارة  السادسةومدة الدورة  موعد 434املقرر 
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 حتاد( قائمة مسلسلة مبقررات جملس اال –التذييل ابء )

 

  (ح1991يونيوحح-الدورةحالسادسةحواألربعونح)مايوح 

 1992  ......................................................................... حساب االحتياطي لالحتاد   435املقرر 

 1992  ....................... املبلغ املستحق على شركة إنفنيت املتحدة، هاند أو فر )الوالايت املتحدة األمريكية(  436املقرر 

 1992  ..................... دة األمريكية( ريك )الوالايت املتحالنرتونيكس املتحدة فريدباملبلغ املستحق على شركة  437املقرر 

 1992  .................................................... ومدة الدورة السابعة واألربعي جمللس اإلدارة   موعد 438املقرر 

 1995  ............................................................... تنفيذ توصيات اللجنة الرفيعة املستوى   439املقرر 

  (ح1992يوليوحوديسمربحح-الدورةحالسابعةحواألربعونح)يونيوح 

 1993  ............................................ اإلذاعات الكندية، أو اتوا )كندا( املبلغ املستحق على احتاد  440املقرر 

 1993  ............................................. تياغو )شيلي( املبلغ املستحق على شركة تلكس شيلي، سان 441املقرر 

 1993  .................................... فالنغيب )السويد(املبلغ املستحق على شركة ستاندارد راديوآند تلفون،  442املقرر 

 1993  .......................................................................... حساب االحتياطي لالحتاد  443املقرر 

 1993  ....................................................................... مسايل للمنشورات  احلساب الرأ 444املقرر 

 1993  ...................................................... ومدة الدورة الثامنة واألربعي جمللس اإلدارة  موعد 445املقرر 

 1996  ..................................................... واالحتاد املؤقت التفاق تعاون بي اليونسكو اإلبرام   446املقرر 

 1995  ..................................................... عقد الدورة العادية التالية ملؤمتر املندوبي املفوضي   447املقرر 

 ح(ح1993حيوليوح-)يونيوحح1993دورةح 

 1994  ................................................................... 1994ومدة دورة اجمللس يف  موعد 448املقرر 

 1994  ................................................. لمخازن والطباعة واخلدمات التقنية لاحلساب الرأمسايل  449املقرر 

 1994  ................................................................. العامل للمعارض  الرأمسايلصندوق ال 450املقرر 

  (ح1994سبتمربحح18وكيوتو،حح1994)مايوح1994دورةح 

 1995  .................................... شركة نيوفايل، أبر سادل ريفر )الوالايت املتحدة(املبلغ املستحق على  451املقرر 

 1995  ................................................................. العامل للمعارض  الرأمسايلصندوق ال 452املقرر 

 2002  ......................................... تنظيم وإمساك ومتويل وتصفية حساابت املؤمترات واالجتماعات  453املقرر 

 1995  ............................................................. 1994عقد جلسة أخرية لدورة اجمللس يف  454املقرر 

 1995  ....................................................................... مسايل للمنشورات  احلساب الرأ 455املقرر 

  (ح1994أكتوبرحح14)اجللسةحاالفتتاحية،حكيوتو،حح1995دورةح 

 1995  ................................................................... 1995يف ومدة دورة اجمللس  موعد 456املقرر 

 ح(ح1995)يونيوحح1995دورةح 

 1996  ................................................................. ارض للمع لالعام الرأمسايلصندوق ال 457املقرر 

 1996  ...................................... يفو، البوسنة واهلرسك املبلغ املستحق على شركة إيريس إيت، سراي 458املقرر 

 1996  ................................ املبلغ املستحق على شركة إيلوكورب الدولية، برانشفيك، الوالايت املتحدة  459املقرر 

 1999  .............................................................................. املتطلبات من املوظفي  460املقرر 

 1999  ................................................................ فريق العمل املعين ابللغات يف االحتاد  461املقرر 

 1996  ................................................................... 1996ومدة دورة اجمللس يف  موعد 462املقرر 

 ح(ح1996)يونيوحح1996دورةح 

 1999  .................................................... ؤمتر املندوبي املفوضي عقد الدورة العادية القادمة مل 463املقرر 

 2001  ................................. للخدمة الدولية اجملانية"احلساب اخلاص ألغراض "تسجيل األرقام العاملية  464املقرر 

 1997  ......................................................... احلساب اخلاص لتبادل معلومات االتصاالت   465املقرر 

 1997  ................................................ اليت ينظمها االحتاد    لحلقات الدراسيةلاحلساب اخلاص  466املقرر 
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 حتاد( قائمة مسلسلة مبقررات جملس اال –التذييل ابء )

 

 1997  ..........................................................................  املدينةساابت احلاحتياطي  467املقرر 

 1997  ............................................. الوالايت املتحدة املبلغ املستحق على شركة إنتلجنت مودم، 468املقرر 

 1997  ...................................... احملدودة، الوالايت املتحدةاملبلغ املستحق على شركة نت اكسربس   469املقرر 

 1997  .................................................... احتياطي منح استقرار املوظفي وإعادهتم إىل الوطن  470قرر امل

 1999  .................................................................................. إنشاء فريق عمل   471املقرر 

 1997  ................................................................... 1979ومدة دورة اجمللس يف  موعد 472املقرر 

 ح(ح1997)يونيوحح1997دورةح 

 1998  ................................................. املبلغ املستحق على شركة كورنل إلكرتونكس احملدودة  473املقرر 

 1998  ................................................................... 1998يف ومدة دورة اجمللس  موعد 474املقرر 

 1998  ........................................................... املنتدى العاملي الثاين لسياسات االتصاالت 475املقرر 

 1999  .............................................................. فريق عمل للتخطيط االسرتاتيجي إنشاء  476املقرر 

 2002  .......................................................... ( 1998)مايو 1998إعالن فئة املسامهة دورة  477املقرر 

  (ح1998)يونيوحح1998دورةح 

 2001  .................................................................... ( 1994كيوتو، ) 49تنفيذ القرار  478املقرر 

 2001  ................................................................ ومدهتا  1999موعد دورة اجمللس لعام  479املقرر 

 2002  ............................ بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية واإلجراءات اإلدارية تنفيذ رسوم معاجلة  480املقرر 

  (ح1998نوفمربحح–)دورةحاستثنائيةحح1999دورةح 

 2002  ....... بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية واإلجراءات اإلدارية  إنشاء فريق عمل معين بتنفيذ رسوم معاجلة 481املقرر 
 ح(ح1999)يونيوحح1999دورةح 

 2.1  .............................. بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتليةعلى معاجلة تكاليف التطبيق اسرتداد  482املقرر 

 2001  ........................................................... حتسي عملية التبليغ عن الشبكات الساتلية 483املقرر 

 2002  ....................................................فرنك سويسري  001,35 449يتة مببلغ إلغاء ديون م 484املقرر 

 2003  .......................................................................... احتياطي احلساابت املدينة  485املقرر 

 2002  ............................................. 2000 –تغطية تكاليف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  486املقرر 

 2004  واالحتاد الدويل لالتصاالت اإلبرام املؤقت التفاق التعاون بي منظمة األمم املتحدة للرتبية والعم والثقافة )اليونسكو(   487املقرر 

 2001  ................................................................ ومدهتا  2000موعد دورة اجمللس لعام  488املقرر 

 ح(ح2000)يوليوحح2000دورةح 

 2006  ...................................... يف فرتة عشر سنوات تسديد املبالغ املستحقة على مجهورية الكونغو 489املقرر 

 2006  ....................................... سنواتتسديد املبالغ املستحقة على مجهورية بوليفيا يف فرتة عشر  490املقرر 

 2003  ................................................... فرنكاً سويسرايً   520,75 754إلغاء ديون ميتة مببلغ  491املقرر 

 2006  ................................... تسديد املبالغ املستحقة على مجهورية كازاخستان يف فرتة عشر سنوات  492املقرر 

 2006  ............................................ احلساب اخلاص ملشروع شبكة اجلالية الدبلوماسية يف جنيف 493املقرر 

 2004  ......................................... حتاد ومنظمة التجارة العامليةقت التفاق التعاون بي االاإلبرام املؤ  494املقرر 

 2.3  ......................................................................الصادرة للعلم مجلسواثئق ال 495املقرر 

 2015  ............................... خطوط توجيهية بشأن ورش العمل املنظمة يف إطار التخطيط االسرتاتيجي 496املقرر 

 2003  ................................................. الدعوة إىل عقد مؤمتر املندوبي املفوضي العادي القادم  497املقرر 

 2002  .......................................................... املنتدى العاملي الثالث لسياسات االتصاالت 498املقرر 

 2002  ................................................................ ومدهتا  2001موعد دورة اجمللس لعام  499املقرر 

 2.7  ........................................................... " )الرئيس( Chairman"استعمال مصطلح  500املقرر 
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 حتاد( قائمة مسلسلة مبقررات جملس اال –التذييل ابء )

 

  (ح2001)يونيوحح2001دورةح 

 2003  .......................................................................... احتياطي احلساابت املدينة  501املقرر 

 2006  .................................. بيساو يف فرتة عشر سنوات-املستحقة على مجهورية غينياالغ تسديد املب 502املقرر 

 2011  .............................. تسديد املبالغ املستحقة على اجلمهورية الدومينيكية خالل فرتة عشر سنوات 503املقرر 

 2004  ...................................................................... إنشاء فريق للخطة االسرتاتيجية  504املقرر 

 2003  .......................................................... ومدهتا  2002موعد انعقاد دورة اجمللس لعام  505املقرر 

 ح(ح2002وسبتمربحح2002مايوحح–)أبريلحح2002دورةح 

 2005  .... من الفرنكات السويسرية 549,75 853 1البالغة حإلغاء الديون غري القابلة لالستيفاء من حساابت االحتاد 506املقرر 

 2010  ................................ خالل فرتة مخس سنوات  مجهورية أوزبكستانتسديد املبالغ املستحقة على  507املقرر 

 2003  .......................................................... ومدهتا  2003عد انعقاد دورة اجمللس لعام مو  508املقرر 

 2010  .................................................... ترتيبات االحتاد املالية للقمة العاملية جملتمع املعلومات 509املقرر 

 2003  ...................................... الساتليةاسرتداد التكاليف يف معاجلة بطاقات التبليغ عن الشبكات  510املقرر 

 2006  ................... ة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتليةاسرتداد التكاليف اليت يتحملها االحتاد يف معاجل 511املقرر 

  (ح2003)مايوحح2003دورةح 

 2006  ......................................................................... إلغاء الفوائد على املتأخرات 512املقرر 

 2006  .......................................... الساتليةاسرتداد تكاليف معاجلة بطاقات التبليغ عن الشبكات  513املقرر 

 2004  .................................................. ومدهتا  2004موعد انعقاد دورة اجمللس اإلضافية لعام  514املقرر 

  (ح2003)أكتوبرحح2003دورةحإضافيةح 

 2004  .......................................................... ومدهتا  2004موعد انعقاد دورة اجمللس لعام  515املقرر 

 2006  ................................................... آلية للنظر يف خطة ختفيض عدد املوظفي يف االحتاد 516املقرر 

 ح(ح2004)يونيوحح2004دورةح 

 2.2  .................................................... تعزيز احلوار بي األمي العام وجملس موظفي االحتاد  517املقرر 

 2005  .......................................................... ومدهتا  2005موعد انعقاد دورة اجمللس لعام  518املقرر 

للمراقبي الذين ميثلون أعضاء   وتنفيذ السماح على أساس مؤقتمتديد والية فريق العمل املعين ابملراقبي  519املقرر 
  ............................................................ 2005القطاعات حبضور دورة اجمللس لعام 

 
2.3 

 2010  ......................................................................... إلغاء الفوائد على املتأخرات 520املقرر 

 2008  ............................. تنقيح والية فريق اجمللس املعين ابللوائح املالية ومسائل اإلدارة املالية املتصلة هبا  521املقرر 

 2008  ................................................ بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتليةأتخري دفع رسوم  522املقرر 

 2006  ............................................................................... عملية تسجيل الوقت 523املقرر 

 ح(ح2005)يوليوحح2005دورةح 

 2.3  ............................. األعضاء اليت تتمتع بصفة مراقب يف اجتماعات جملس االحتاد  مشاركة الدول 524املقرر 

 2006  ...........................................................ومدهتا  2006اتريخ انعقاد دورة اجمللس لعام  525املقرر 
 2007  ................................................. الدعوة إىل عقد مؤمتر املندوبي املفوضي العادي املقبل  526املقرر 

 2007  ............... 2008-2011اخلطة املالية للفرتة  إنشاء فريق عمل لوضع مشروع اخلطة االسرتاتيجية ومشروع 527املقرر 
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 حتاد( قائمة مسلسلة مبقررات جملس اال –التذييل ابء )

 

 2008  ..............لقضااي املتصلة إبمعان النظر يف مقرر للجمعية العاملية لتقييس االتصاالتتعزيز املناقشة بشأن ا 528املقرر 

 2010  ......................................................................... إلغاء الفوائد على املتأخرات 529املقرر 

 2008  ............................. مسائل اإلدارة املالية املتصلة هبا متديد والية فريق اجمللس املعين ابللوائح املالية و  530املقرر 

تدابري تصحيحية إضافية تتعلق ابسرتداد تكاليف معاجلة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية ابلنسبة إىل   531املقرر 
  .............................................................. 513الشبكات الساتلية اخلاضعة للمقرر 

 
2008 

 2008  ....................... 8و 7ت الساتلية: الفئتان اسرتداد التكاليف عن معاجلة بطاقات التبليغ عن الشبكا 532املقرر 

تدابري تصحيحية تتعلق ابسرتداد تكاليف معاجلة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية املستقرة ابلنسبة إىل   533املقرر 
  .. من لوائح الراديو انطباقاً مباشراً  14.9اليت ينطبق عليها الرقم  GHz 12,2 – 11,7األرض العاملة يف النطاق  

 
2008 

واليت    Bالطلبات املقدمة مبوجب اجلزء    - طاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية  تطبيق اسرتداد التكاليف على معاجلة ب  534قرر امل
  .......... 1998نوفمرب    8املرتبط هبا قد ورد قبل    Aعندما يكون اجلزء    30A/30ابلتذييلي    4تتضمن تطبيق املادة  

 
2008 

 2.5  ............................................................................. منهجية توزيع التكاليف  535املقرر 

  (ح2006نوفمربحح4وح2006أبريلحح19-28)ح2006دورةح 

 2008  ............................. متديد والية فريق اجمللس املعين ابللوائح املالية ومسائل اإلدارة املالية املتصلة هبا  536املقرر 

 2010  .............................................. إلغاء الفوائد على املتأخرات والديون غري القابلة لالسرتداد 537املقرر 

 2008  ....................................................................... يكوم حساب رأمسال فوائض تل 538املقرر 

 2008  ........... تنفيذ التدابري التصحيحية املتعلقة ابسرتداد تكاليف معاجلة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية  539املقرر 

 2.3  .............................................................. إنشاء جلنة دائمة واحدة للتنظيم واإلدارة 540املقرر 

 2007  ...........................................................ومدهتا  2007اتريخ انعقاد دورة اجمللس لعام  541املقرر 

 2010  ................................................. توصيات قطاع تقييس االتصاالتاإللكرتوين إىل  النفاذ 542املقرر 

  (ح2007سبتمربحح4-14)ح2007دورةح 

 2011  ................................................. الدعوة إىل عقد مؤمتر املندوبي املفوضي العادي املقبل  543املقرر 

 2008  .............................................. إلغاء الفوائد على املتأخرات والديون غري القابلة لالسرتداد 544املقرر 

 2.1  .................. مبعاجلة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية  التكاليف املتعلقةاسرتداد عدم سداد رسوم  545املقرر 

 2011  ..................... تعديل اختصاصات فريق اجمللس املعين ابللوائح املالية ومسائل اإلدارة املالية املتصلة هبا 546املقرر 

 2008  ...........................................................ومدهتا  2008اتريخ انعقاد دورة اجمللس لعام  547املقرر 

 1.2  ..................................................املسؤولي املنتخبي إعانة خاصة للسكن دمة شروط خ 548املقرر 

  (ح2008نوفمربحح12-21)ح2008دورةح 

 2.1ح .............................. بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتليةعلى معاجلة تكاليف التطبيق اسرتداد  482املقرر 

 2009  ...........................................................ومدهتا  2009اتريخ انعقاد دورة اجمللس لعام  549املقرر 

 2012  ......................... (IPSAS)للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  يل لالتصاالتالدو اعتماد االحتاد  550املقرر 

 2009  .............................................. إلغاء الفوائد على املتأخرات والديون غري القابلة لالسرتداد 551املقرر 

  (ح2009أكتوبرححح20-30)ح2009دورةح 

 2010ح ...........................................................ومدهتا  2010اتريخ انعقاد دورة اجمللس لعام  552املقرر 

 2011  .............................................. فوائد على املتأخرات والديون غري القابلة لالسرتدادإلغاء ال 553املقرر 

)انئب مدير مكتب تقييس االتصاالت ورئيس دائرة سياسة تقييس   ST3/D2/583الوصف الوظيفي ملنصب  554املقرر 
  ....................................................................................... االتصاالت(

 
2011 
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 حتاد( قائمة مسلسلة مبقررات جملس اال –التذييل ابء )

 

  (ح2010أكتوبرحح2أبريلحوح13-22)ح2010دورةح 

 2011ح .............................................. لالسرتداد القابلة غري والديون املتأخرات على الفوائد إلغاء 555املقرر 

 2.3  ....................... ونشرها للمجلس التابعة العمل أفرقة واجتماعات مجلسال  دورات إىل الواثئق تقدمي 556املقرر 

 2011  . (CERN)عقد اتفاق التعاون، بصفة مؤقتة، بي االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة األوروبية للبحوث النووية  557املقرر 

  (ح2010أكتوبرحح22)ح2011ةحاالستثنائية،حالدورح 

 2015ح ........................................................... برانمج إهناء اخلدمة الطوعي والتقاعد املبكر 558املقرر 

 2011  ...........................................................ومدهتا  2011اتريخ انعقاد دورة اجمللس لعام  559املقرر 

 ح(ح2011أكتوبرححح11-21)ح2011دورةح 

 2015  ............................................ بل الدعوة إىل عقد مؤمتر املندوبي املفوضي العادي املق 560املقرر 

 2012  .......................................................... ومدهتا  2012موعد انعقاد دورة اجمللس لعام  561املقرر 

 2013  .......................... لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املنتدى العاملي اخلامس  562املقرر 

 2.3  ................................................ فريق العمل التابع للمجلس واملعين ابملوارد املالية والبشرية  563املقرر 

 2013  .............................................. ائد على املتأخرات والديون غري القابلة لالسرتدادإلغاء الفو  564املقرر 

 2016  .............................................. (IMAC) لإلدارة  املستقلة االستشارية اللجنةتعيي أعضاء  565املقرر 

 2017  ............................................................................ مراجعة حساابت االحتاد  566املقرر 

 2012  ................................................... ، رئيس دائرة إدارة املوارد املالية D1إنشاء وظيفة برتبة  567املقرر 

 2012  ........................................................... الوظائف يف مكتب تنمية االتصـاالت إدارة 568املقرر 

 ح(ح2012يوليوحح4-13)ح2012دورةح 

 2013  ........................................................ ومدهتا  2013 مجلس لعامموعد انعقاد دورة ال  569املقرر 

 2013  .............................................. إلغاء الفوائد على املتأخرات والديون غري القابلة لالسرتداد 570املقرر 

 2016  .......................................................... ح اإلدارية اللوائمجاين إىل  النفاذ اإللكرتوين ال  571املقرر 

(WTPF−13)معلومات واالتصاالت مي اخلامس لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا المنتدى العالموعد انعقاد ال 572املقرر 

 ..................................................................................................  
 

2013 

 2013  ........ (WCIT-12) 2012مي لالتصاالت الدولية لعام مر العال مؤتمسامهات إىل ال موعد النهائي لتقدمي ال ال  573املقرر 

  (ح2013يونيوحح11-21)ح2013دورةح 

 2016  ....................... مية لتنمية االتصاالتمرات العال التقارير النهائية للمؤت مجاين إىل  النفاذ اإللكرتوين ال  574املقرر 

 2017  ............. حاد الدويل لالتصاالتمائة لالت خمسي بعد ال جنة للتحضري لالحتفاالت ابلذكرى التشكيل ل  575املقرر 

  الفضائية ألصولل الدويل  التسجيل نظام لدى كسلطة إشرافية  الدويل لالتصاالتالحتاد حملتمل لر ادو النظر يف ال 576املقرر 
  ........................................................ الربوتوكول املتعلق ابلفضاء  مبوجب املستقبل يف

 
2.7 

 2014  ........................................................ ها ومدت 2014 مجلس لعامموعد انعقاد دورة ال  577املقرر 

 2015  ...................... لالسرتداد ودين متعلق بعضو معفى قابلة متأخرات والديون غري الإلغاء الفوائد على ال 578املقرر 

 2018  .................................................. حاد الدويل لالتصاالتالسن اإللزامية للتقاعد يف االت  579املقرر 

 ح(ح2014حأكتوبرح18مايوحوح6-15)ح2014دورةح 

 2015  ........................................................ ها ومدت 2015مجلس لعام موعد انعقاد دورة ال  580املقرر 

 2015  ............................................. والديون غري القابلة لالسرتدادمتأخرات الإلغاء الفوائد على  581املقرر 
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 حتاد( قائمة مسلسلة مبقررات جملس اال –التذييل ابء )

 

 ح(ح2014حنوفمربح7)ح2015الدورةحاالستثنائية،ح 

 2.2  ........................................................... برانمج إهناء اخلدمة الطوعي والتقاعد املبكر 582املقرر 

  (ح2015حمايوح12-22)ح2015دورةح 

 2016  ................................... ومدهتا  2018و 2017و 2016مجلس لألعوام مواعيد انعقاد دورات ال 583 املقرر

 2.3  .......................................................... تشكيل أفرقة العمل التابعة للمجلس وإدارهتا 584 رراملق

 2017  ............................................. متأخرات والديون غري القابلة لالسرتدادإلغاء الفوائد على ال 585 املقرر

سنتي حساابت )كوريت دي كونيت(( لفرتةمراجعة المؤسسة اإليطالية العليا ل خارجي )المراجع ال جديد والية ال ت 586 املقرر
 ..................................................................................................  

 
2021 

 2021  ............................................. (IMAC) مستقلة لإلدارةتعيي أعضاء اللجنة االستشارية ال  587 املقرر

 
ح(ح2016يونيوحح2ح-مايوحح25)ح2016دورةح

 

 1.7  ................................................................................... مباين مقر االحتاد  588املقرر 

 --  ..................................................................................... رقم غري مسند 589املقرر 

 2018  .............................. نائيةاتفاق تعاون بي االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة الدولية للشرطة اجل 590املقرر 

 2017  ................................... ومدهتا  2019و 2018و 2017 مجلس لألعواممواعيد انعقاد دورات ال 591املقرر 

 2018  .............................................. إلغاء الفوائد على املتأخرات والديون غري القابلة لالسرتداد 592املقرر 

 1.2  .......................... التعديالت املدخلة على النظام األساسي للموظفي املطبق على املوظفي املعيَّني  593املقرر 

 2018  .................................................. حاد الدويل لالتصاالتالسن اإللزامية للتقاعد يف االت  594املقرر 

 3.2  ................. تحاد الدويل لالتصاالمن النظام األساسي لصندوق التأمينات ملوظفي االت  5تعديل املادة  595املقرر 

 3.2 حاد الدويل لالتصاالتظفي االتالتصرف النهائي يف أصول صندوق املعاشات التقاعدية يف صندوق التأمينات ملو  596املقرر 

 1.2  ...................................... تعديالت النظام األساسي للموظفي املنطبق على املوظفي املعيني 597املقرر 

 
ح(ح2017حمايوح15-25)ح2017دورةح

 

 2019  ...... واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية ت، بي االحتاد الدويل لالتصاالتاتفاق التعاون، على أساس مؤقإبرام  598املقرر 

 2018  ..................................... ومدهتا  2020و 2019و 2018 مواعيد انعقاد دورات اجمللس لألعوام 599املقرر 

 3.5  .................................................... (UIFN)تسجيل األرقام العاملية للنداء الدويل اجملاين  600املقرر 

 3.5  ............................................................. (IIN) اإلصدار جهة تعرف تسجيل أرقام 601املقرر 

 2019  .............................................. قابلة لالسرتدادإلغاء الفوائد على املتأخرات والديون غري ال 602املقرر 

 جتديد والية املراجع اخلارجي للحساابت )املؤسسة اإليطالية العليا ملراجعة احلساابت )كوريت دي كونيت((  603املقرر 
  ........................................................................................ لفرتة سنتي

 
2.1 

 ح(ح2018ححأكتوبرح27أبريلحوح17-27)ح2018دورةح 

 2019  ................................. ومدهتا  2021و 2020و 2019 مواعيد انعقاد دورات اجمللس لألعوام 604املقرر 

الدول املستقلة  ، للمكتب اإلقليمي لالحتاد اخلاص مبنطقة كومنولثD1استحداث منصب مدير إقليمي، برتبة  605املقرر 
 ..............................................................................................  

 
2.2 

 2021  .......................................... إلغاء الفوائد على املتأخرات والديون غري القابلة لالسرتداد 606املقرر 

 2021  ...................... (IMAC) لإلدارة املستقلة ستشاريةاال اللجنةتعيي عضو ُيل حمل عضو آخر يف  607املقرر 

  (ح2019يونيوحح10-20)ح2019دورةح 

 4.3  ........................................ (WTSA-20)االتصاالت  املقبلة لتقييسالعاملية  اجلمعيةعقد  608املقرر 

 4.3  .......................................... (WTDC-21)عقد املؤمتر العاملي املقبل لتنمية االتصاالت  609املقرر 

 3.3  .................................................... املقبللعادي عقد مؤمتر املندوبي املفوضي ا 610املقرر 

 4.3  ...................... واالتصاالت  املنتدى العاملي السادس لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 611املقرر 
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 حتاد( قائمة مسلسلة مبقررات جملس اال –التذييل ابء )

 

 2021  ................................. ومدهتا  2022و 2021و 2020 مواعيد انعقاد دورات اجمللس لألعوام 612املقرر 

 2.1  .................................... االحتيال يف مكتب إقليمي وقوع حالةيف أعقاب  املراجعة العامة 613املقرر 

 2.1  ........................................................................ مراجعة حساابت االحتاد  614املقرر 

 2.1  .......................................... (IMAC) لإلدارة  املستقلة االستشارية اللجنةتعيي أعضاء  615املقرر 

 4.5  ............................................................................... احلضور اإلقليمي  616املقرر 

 2021  .............................................. ومدهتا  2019موعد انعقاد دورة اجمللس اإلضافية لعام  617املقرر 

 2021  ......................... الديون غري القابلة لالسرتداد إلغاء الفوائد على املتأخرات و  618املقرر 

 
 (ح2019سبتمربححح27)ح2019حاإلضافيةحدورةال

 

 1.7  ............................................................. مباين مقر االحتاد  619املقرر 

 
ح(ألعضاءحاجمللسحالشاورتيحاالفرتاضيتيحاستناداًحإىلحابلراسلة،ح)ح2020

 (ح2020نوفمربحح20-16يونيوحوح9-12)
 

ومدهتا، إىل جانب مواعيد   2026و 2025و 2024و 2023و 2022و 2021 اممواعيد عقد دورات اجمللس لألعو  620املقرر 
  ... 2022و 2021و 2020عقد جمموعات اجتماعات أفرقة العمل وأفرقة اخلرباء التابعة للمجلس لألعوام 

 
2021 

 2.1  ......................................................... تعيي املراجع اخلارجي اجلديد للحساابت 621املقرر 

 2.1  ......................... يون غري القابلة لالسرتداد إلغاء الفوائد على املتأخرات والد  622املقرر 

 
ح(ألعضاءحاجمللسحةاالفرتاضيحةاستناداًحإىلحالشاورحابلراسلة،ح)ح2021

 (ح2021يونيوحح18-8)
 

 ومجعية االتصاالت الراديوية  (WRC-23) 2023لعام  املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية وموعدمكان  623املقرر 
  .......................................................................... (RA-23) 2023لعام 

 
4.3 

 2.1  .......................................... املتأخرات والديون غري القابلة لالسرتدادإلغاء الفوائد على  624املقرر 
ومدهتا، إىل جانب مواعيد عقد   2026و 2025و 2024و 2023و 2020 مواعيد عقد دورات اجمللس لألعوام 625املقرر 

  ........ 2024و 2023و 2022 جمموعات اجتماعات أفرقة العمل وأفرقة اخلرباء التابعة للمجلس لألعوام
2.3 
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 جدول حتليلي(  –التذييل جيم )

 

 التذييل جيم 

حجدولحتليليح
 ( متحإعدادهحبعدحالشاورةحاالفرتاضيةحالثانيةحألعضاءحاجمللس)

حالقسمحالقررحالقرارحأوحح 
  حاالتصاالتح

عامل هام يف التنمية االقتصادية   
 واالجتماعية 

 

R 800 

 

2.6 

للوكاالت   اتفاقيةحالزاايحواحلصاانت
حاملتخصصة، قبول االحتاد 

 

R 193 

 

2.6 

اجلمعية العامة   قراراتحإجراءات بشأن 
 لألمم املتحدة 

R 659 

R 708 

2.6 

2.6 

 R 1168حاسرتدادحالتكاليفح

D 482 

D 535 

D 545 

3.5 

2.1 

2.5 

2.1 

  حأعضاءحاالتادح

 R 1097 1.6 حق أعضاء االحتاد يف التصويت  -

شكاوى أعضاء يف االحتاد ضد أعضاء   -
 آخرين

 

R 262 

 

1.6 

 R 216 1.6 االنضمام إىل عضوية االحتاد  طلبات -

  حاألغلبيةح

تفسري مصطلح "األغلبية" يف صدد   -
 الربقية املشاورات 

 
D 185 

 
1.6 

  حاألمانةحالعامةح

 R 1403 4 اخلطة التشغيلية  -

 R 1142 1.2حمراضحالهنةحأ

  حاألممحالتحدةحوالوكاالتحالتخصصة
ت اتفاقية املزااي واحلصاانت للوكاال  -

 املتخصصة
 

R 193 

 

2.6 

 R 102 2.6 تبادل اإلحصاءات  -

 R 101 2.6 تبادل الواثئق  -

التعاون مع األمم املتحدة يف صدد   -
 جداول أعمال اجتماعات األمم املتحدة 

 

D 45 

 

2.6 

 R 105 4.2 جوازات مرور األمم املتحدة  -

 R 126 2.6 العالقة بي الوالية الوطنية والوالية الدولية  -

 R 659 2.6 قرارات اجلمعية العامة  -

 R 708 جلنة اخلدمة املدنية الدولية  -

R 747 
2.6 

4.2 

مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة   -
 ( 20)ريو+

 

R 1353 

 

2.6 

 D 43 2.6 امليزانيات اإلدارية للوكاالت املتخصصة  -

األنظمةحالساتليةحالعاليةحلالتصاالتحح
حالشخصيةحالتنقلةح

  

 R 1116 4 تنفيذ ترتيبات مذكرة التفاهم   -

دور االحتاد الدويل لالتصاالت يف   -
املتنقلة العاملية لالتصاالت األنظمة 

 الشخصية الساتلية

 

 
R 1110 

 

 
4 

حالقسمحالقررحالقرارحأوحح 
ححالدويلحللنداءحالعاليةحاألرقامحتسجيل

ح(UIFN)حاجملاين
 

D 600 

 

3.5 

 D 601 3.5ح(IIN)حاإلصدارححجهةحتعرفحأرقامححتسجيل

 R 1397حريرحاإلدارةحالاليةحتق

R 1400 
2.1 

2.1 

  حتليكومح

 R 1111 2.1 فوائض تليكوم  -

بشأن   للشروط التقنية  التنسيقحالدويل
 االتصاالت  التنصت القانوين على

 
R 1115 

 
1.5 

االتصاالتحححلتقييسالعاليةححمعيةاجل
(WTSA-20)ح

 

D 608 

 

4.3 

 R 1097 1.6 التصويتحيف  أعضاء االحتاد   حق

  حاخلطةحاالسرتاتيجيةح

 R 1299 2.2 البشرية للموارد  -

 R 1403 4حاخلططحالتشغيليةح

ححدورحاالتادحيفحجمالحتكنولوجياحالعلومات
حواالتصاالتحومتكيحالنساءحوالفتياتح

 

R 1327 

 

2.7 

  حالوظفي(حححانظرحبندالرواتبح)

 R 1374 2.7حالشباب

  حالشؤونحالاليةح

تأخرات والديون  الفوائد على امل إلغاء -
 القابلة لالسرتداد  غري

D 622 

D 624 

2.1 

2.1 

تطبيق اسرتداد التكاليف على معاجلة   -
 بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية 

 

D 482 
 

2.1 

تطبيق إجراء اسرتداد التكاليف مقابل   -
وظائف أمي سجل األرقام العاملية  

للخدمة الدولية أبسعار مميزة واألرقام  
 الدولية متقامسة التكاليفة للخدمة العاملي

 
 
 
R 1155 

 
 
 
3.5 

 R 1397 تقرير اإلدارة املالية  -
R.1400 

2.1 
2.1 

تنفيذ اسرتداد التكاليف لوظائف   -
ل لعناوين النظام الطريف ألسلوب   املسج ِّ

 النقل الالتزامين

 
 
R 1168 

 
 
3.5 

 R 1402 2.1 حصص املسامهة  -
نظمات الدولية  شروط املالية ملشاركة املال  -

 والوكاالت املتخصصة  
 
R 925 

 
2.1 

صندوق تنمية تكنولوجيا املعلومات   -
 (ICT-DF)واالتصاالت 

 

R 1338 

 

2.1 

عدم سداد رسوم اسرتداد التكاليف   -
املتعلقة مبعاجلة بطاقات التبليغ عن  

 الشبكات الساتلية 

 

 

D 545 

 

 

2.1 

 R 1111 2.1 تليكوم فوائض  -

 D 563 2.3 املعين ابملوارد املالية والبشرية فريق العمل  -
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 جدول حتليلي(  –التذييل جيم )

 

حالقسمحالقررحالقرارحأوحح 
 D 614 2.1 االحتاد  حساابت  مراجعة -

 D 603 املراجع اخلارجي للحساابت -
D 621 

2.1 
2.1 

 D 613 2.1 املراجعة العامة  -

لفرتة   حاد الدويل لالتصاالتاالت ميزانية -
 2020-2021 السنتي 

 

R 1396 

 

1.1 

لفرتة   لالتصاالتحاد الدويل االت ميزانية -
 2022-2023 السنتي 

 

R 1405 

 

1.1 

  لإلدارة  املستقلة االستشارية اللجنة  -
(IMAC) 

 

D 615 

 

2.1 

  حالعضويةح

 R 1394 3.2 جلنة معاشات التقاعد ملوظفي االحتاد  -

مع الدول   عالقاتحاألمانةحالعامةحلالتادح
 أو اإلدارات غري األعضاء يف االحتاد 

 
R 88 

 
1.6 

العينحإبدارةحححقحاالستشاريحالثالثيحالفري
حالواردحالبشرية

 
R 1106 

 
2.2 

   (ITU-R)قطاعحاالتصاالتحالراديويةح

اسرتداد التكاليف على معاجلة بطاقات   -
 التبليغ عن الشبكات الساتلية 

D 482 

D 535 

2.1 

2.5 

 R 1403 4 اخلطط التشغيلية  -

جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت   -
 (WRC-23) 2023 اديوية لعامالر 

 

R.1399 

 

4.3 

انعقاد املؤمتر العاملي   وموعد  مكان  -
 لالتصاالت الراديوية 

 وجدول أعماله  (WRC23) 2023 لعام

 

 
D 623 

 

 
4.3 

 R 1148 2.5 ضع أعضاء جلنة لوائح الراديو و  -

   (ITU-T)قطاعحتقييسحاالتصاالتح

  الدويل للنداء  العاملية األرقام تسجيل  -
 (UIFN) اجملاين

 
D 600 

 
3.5 

 D 601 3.5 (IIN)  اإلصدار  جهة تعرف   أرقام   تسجيل -

بشأن   التنسيق الدويل للشروط التقنية  -
 االتصاالت  التنصت القانوين على

 

R 1115 

 

1.5 

التكاليف لوظائف  تنفيذ اسرتداد  -
ل لعناوين النظام الطريف ألسلوب   املسج ِّ

 النقل الالتزامين

 
 
R 1168 

 
 
3.5 

االتصاالت   لتقييسالعاملية  معية اجل -
(WTSA-20) 

 
D 608 

 
4.3 

 R 1403 4 اخلطط التشغيلية   -

   (ITU-D)قطاعحتنميةحاالتصاالتح

 R 1143 4.5 عزيز احلضور اإلقليمي ت -

 D 605 2.2 الوظائفتنظيم  -

 R 1114 اإلقليمي   احلضور -

R 1183 

D 616 

4.5 

4.5 

4.5 

 R 1403 4 اخلطط التشغيلية  -

املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت   -
(WTDC-21) 

 

D 609 

 

4.3 

 R 1332حالقمةحالعاليةحجملتمعحالعلوماتح

R 1334 

R 1336 

2.3 

2.3 

2.3 

 احلقائق حول ، جلنة تقصي  دولةحإسرائيل
 انتهاكات إسرائيل لالتفاقية الدولية

 لالتصاالت

 
 
R 1008 

 
 
1.6 

حالقسمحالقررحالقرارحأوحح 
  حاللغاتح

ت الرمسية ولغات العمل استعمال اللغا   -
 الست

 
R 1372 

 
2.7 

" Chairmanاستعمال مصطلح "  -
 )الرئيس(

 

D 500 

 

2.7 

 (ITR)ححالدوليةحاالتصاالتحلوائح
حاخلرباء  فريق -

 

R 1379 

 

2.7 

)انظرحأيضاًحبندحالسؤولونحالنتخبونح
حالوظفي(

  

 R 1392 شروط اخلدمة  -
R 1406 
D 548 

1.2 
1.2 
1.2 

 D 615 2.1حلإلدارةححالستقلةححتشاريةاالسححاللجنة

النتدىحالعاليحلسياساتحح
االتصاالت/تكنولوجياحح

حواالتصاالتححالعلومات
 
 
D 611 

 
 
4.3 

 R 1386 2.7حاالتادحجلنةحتنسيقحالصطلحاتحيفح

 D 610 3.3حمؤمترحالندوبيحالفوضي

)انظرحأيضاًحبندححالؤمتراتحواالجتماعاتح
حعام((حالؤمتراتحواالجتماعاتح)

  

االتصاالت   لتقييس املقبلة العاملية  معية اجل -
(WTSA-20) 

 
D 608 

 
4.3 

املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت   -
(WTDC-21) 

 
D 609 

 
4.3 

املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام   -
2023 (WRC-23) –  )جدول األعمال( 

 
R 1399 

 
4.3 

وية لعام  املؤمتر العاملي لالتصاالت الرادي  -
2023 (WRC-23) –  اتريخ ومكان انعقاده 

 
D 623 

 
4.3 

 D 610 3.3 (PP-22)مؤمتر املندوبي املفوضي   -

 D 625 2.3 ومكان انعقاده  تواريخ  -  اجمللس -

  لسياسات  العاملي املنتدى  -
  املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

 واالتصاالت 
 
 
D 611 

 
 
4.3 

  حالؤمتراتحواالجتماعاتح)عام(ح

استعمال اللغات الرمسية ولغات العمل   -
 الست  

 

R 1372 

 

2.3 

فيض تكلفة وحجم واثئق مؤمترات خت  -
 االحتاد ومجعياته وواثئق اجمللس 

 
R 1141 

 
1.3 

تنظيم املؤمترات واالجتماعات ومتويلها   -
 وتصفية حساابهتا 

 
R 83 

 
1.3 

الشروط اليت حتكم حضور منظمات   -
 االحتاد  اجتماعاتالتحرير يف 

 
R 741 

 
1.3 

شروط املالية ملشاركة املنظمات الدولية  ال  -
 والوكاالت املتخصصة 

 
R 925 

 
2.1 

 D 307 1.3 املؤمترات اإلقليمية  -

 D 304 1.3 املشاركة  -

املعارض واملنتدايت العاملية واإلقليمية  -
املعلومات   تكنولوجيا لالتصاالت/ 
 واالتصاالت

 
 
R 1292 

 
 
4.3 

 R 1380حالعاليحلالتصاالتحالراديويةحححالؤمتر
R.1399 

4.3 
4.3 

حلؤمترحالعاليحلتنميةحاالتصاالتححا
(WTDC-21)ح

D 609 4.3 

 D 588حمباينحمقرحاالتادح

D 619 

1.7 

1.7 
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 جدول حتليلي(  –التذييل جيم )

 

حالقسمحالقررحالقرارحأوحح 
  حاجمللسح

 D 584 2.3حأفرقة العمل  -

   أفرقة اجمللس:   -

 R 1372 2.7 استعمال اللغات -

أمن األطفال على شبكة   -
 نرتنتاإل

 

R 1306 

 

2.3 

اخلطة االسرتاتيجية واخلطة املالية  
 2024-2027للفرتة 

 

R 1404 

 

2.3 

  الفريق االستشاري الثالثي  -
 املعين إبدارة املوارد البشرية 

 

R 1106 
 

2.2 
للمجلس واملعين  الفريق التابع  -

 ابملوارد املالية والبشرية 
 

D 563 

 

2.3 

الفريق املكرس لقضااي   -
املتعلقة   الدولية  ت العامة السياسا

 ابإلنرتنت  

 

R 1305 
R 1336 

 

2.3 
2.3 

جملتمع   القمة العاملية  -
وخطة التنمية   املعلومات
 املستدامة 

 

 

R 1332 

 

 

2.3 

  املسائل املتصلة بقضااي   - 
 السياسات العامة 

 

R 1336 

 

2.3 

 D 519 2.3 املراقبون يف اجمللس  -

 D 625 2.3 اتريخ انعقاد دورة اجمللس ومدهتا  -

تكاليف السفر وبدالت املعيشة ملمثلي   -
 أعضاء اجمللس 

R 687 

D 375 

2.3 

2.3 

 D 540 2.3 اللجنة الدائمة للتنظيم واإلدارة   -

بتشكيل أفرقة   اخلاصةاملبادئ التوجيهية  -
 العمل التابعة للمجلس وإداراهتا وحلها 

 

R 1333 

 

2.3 

 R 2 مشاركة أعضاء اجمللس يف الدورات -
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