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 الصعيد العاملي.

 املواضيع اليت جيب أن تدرسها جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس اليت جتتاع ارة كل أربع سنوات (WTSA)وحتدد اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت 
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 (2016احلاااات،  يف )املراَجع 75 رارـقال
 ،لوماتالمع لمجتمع العالمية القمة نواتج تنفيذ في االتصاالت تقييس قطاع مساهمة

 2030مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 
 (2016 احلاااات، ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ،)

 (،2016إن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلاااات، 

 اعتبارها يف إذ تضع
 ؛(WSIS)علواات النواتج ذات الصلة ملرحليت القاة العاملية جملتاع امل أ ( 
 ؛"2030 بعنوان "حتويل عاملنا: خطة التناية املستدااة لعام املتحدة لألام العااة للجاعية 70/1 القرار (ب
الوثيقة اخلتااية لالجتااع رفيع املستوى للجاعية العااة الذي يتضان  ،للجاعية العااة لألام املتحدة 70/125 القرار (ج

 ؛نواتج القاة العاملية جملتاع املعلواات بشأن االستعراض الشاال لتنفيذ
ورؤية  (WSIS+10) بيان احلدث رفيع املستوى بشأن تنفيذ نواتج القاة العاملية جملتاع املعلواات بعد اضي عشر سنوات (د 

 WSIS+10 رفيع املستوى اعتادمها احلدثاللذين ، 2015 عام بعد جملتاع املعلواات العاملية يتعلق بالقاة فياااحلدث 
االستعراض الشاال  يف ، وتقدميهاا كاسامهة(2014( الذي نسقه االحتاد وأقرمها اؤمتر املندوبني املفوضني )بوسان، 2014 )جنيف،

 ؛للقاة الذي أجرته اجلاعية العااة لألام املتحدة
علواات وتل  املتعلقة جملتاع املالقرارات واملقررات ذات الصلة املتعلقة بتنفيذ النواتج ذات الصلة ملرحليت القاة العاملية  ( ه

دورته  يف ( وجملس االحتاد2014بقضايا السياسات العااة الدولية املتعلقة باإلنرتنت اليت اعتادها اؤمتر املندوبني املفوضني )بوسان، 
 :2016 لعام
 ؛2016-2019سرتاتيجية لالحتاد للفرتة ( الصادر عن اؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن اخلطة اال2014بوسان،  يف )املراَجع 71القرار  ‘1’
( الصادر عن اؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن الشبكات القائاة على بروتوكول 2014بوسان،  يف )املراَجع 101القرار  ‘2’

 ؛(IP) اإلنرتنت
قضايا يتعلق ب فياا ( الصادر عن اؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن دور االحتاد2014بوسان،  يف )املراَجع 102القرار  ‘3’

 ن؛والعناوي ذل  أمساء امليادين يف السياسات العااة الدولية املتعلقة باإلنرتنت وإدارة اوارد اإلنرتنت، مبا
ال بناء الثقة جم يف ( الصادر عن اؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن تعزيز دور االحتاد2014بوسان،  يف )املراَجع 130القرار  ‘4’

 واالتصاالت؛ ام تكنولوجيا املعلوااتاستخد يف واألان

بناء ل تكنولوجيا املعلواات واالتصاالتملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن قياس  (2014بوسان،  يف )املراَجع 131 القرار ‘5’
 ؛شاال للجايعجااع و جمتاع اعلواات 

 إدارة أمساء يف دور إدارات الدول األعضاء ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن2014بوسان،  يف )املراَجع 133القرار  ‘6’
 اللغات(؛ امليادين الدولية الطابع )اتعددة

ان أجل سد  االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالتبشأن استخدام  (2014بوسان،  يف املراَجع) 139القـرار  ‘7’
 ؛وبناء جمتاع اعلواات شاال للجايع الفجوة الرقاية

قاة العاملية تنفيذ نواتج ال يف ( الصادر عن اؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن دور االحتاد2014بوسان،  يف اَجع)املر  140 القرار ‘8’
 االستعراض الشاال للجاعية العااة لألام املتحدة لتنفيذها؛ يفجملتاع املعلواات و 
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تقنية تنظيم العال بشأن اجلوانب ال يف اد( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن دور االحت2010 )غواداالخارا، 178القرار  ‘9’
 لشبكات االتصاالت ان أجل دعم اإلنرتنت؛

ان أجل التناية العاملية  2020 يف ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن برنااج التوصيل2014)بوسان،  200 القرار ‘10’
 لالتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت؛

 ؛(2013)جنيف،  /تكنولوجيا املعلواات واالتصاالتسياسات االتصاالتآراء املنتدى العاملي ل ‘11’
اواءاة  تنفيذ االحتاد للنواتج ذات الصلة للقاة العاملية جملتاع املعلواات ويف يف (ITUT)دور قطاع تقييس االتصاالت  و (

عالية  يف ريادي سرييتيبدور  االحتاد عاضطالذل   يف املعلواات، مبا سبيل بناء جمتاع يف دور االحتاد ووضع اعايري االتصاالت
واملشاركة اع أصحاب املصلحة اآلخرين،  6وجيم 5وجيم 2/تيسري لتنفيذ خطوط العال جيمتنسيقتنفيذ نواتج القاة، كجهة 

 خرىومجيع خطوط العال األُ  11وجيم 9وجيم 8وجيم 7وجيم 4وجيم 3وجيم 1تنفيذ خطوط العال جيم يف حسب االقتضاء،
 ، وذل  ضان احلدود املالية اليت حددها اؤمتر املندوبني املفوضني؛خرىونواتج القاة األُ ذات الصلة 

تزال  جمال التوصيلية بتكنولوجيا املعلواات واالتصاالت، وعلى الرغم ان ذل  ال يف اإلجنازات اليت شهدها العقد املاضي ( ز
زيز النساء والرجال، وحتتاج إىل اعاجلتها ان خالل إجراءات انها تع أشكال كثرية للفجوة الرقاية قائاة، بني البلدان وداخلها وبني

البيئات السياساتية املالئاة والتعاون الدويل لتحسني ايسورية التكلفة والنفاذ والتثقيف وبناء القدرات والتعدد اللغوي واحلفاظ على 
 وع الثقايف؛املعارف واملهارات الرقاية وتشجيع التن الثقافات واالستثاار والتاويل املناسب فضاًل عن تدابري تراي إىل حتسني

أن إدارة اإلنرتنت تشال القضايا التقنية وقضايا السياسات العااة على السواء وان مث ينبغي أن تضم كل أصحاب  (ح
تونس بشأن  ج عالان برناا (ه 35 إىل أ( 35 املصلحة واملنظاات الدولية احلكواية واملنظاات الدولية ذات الصلة طبقاً للفقرات

بشأن االستعراض  2015 ان الوثيقة اخلتااية لالجتااع رفيع املستوى للجاعية العااة عام 57 الفقرةعن  فضالً  ،جمتاع املعلواات
 ،الشاال لتنفيذ نواتج القاة العاملية جملتاع املعلواات

 اعتبارها كذل  يف وإذ تضع
 توفري انظور عاملي فياا يتعلق مبجتاع املعلواات؛ يف وريأن االحتاد الدويل لالتصاالت يقوم بدور حم ( أ 
 أعضاء مجيع ملشاركةافتوح  (CWG-WSIS)املعين بالقاة العاملية جملتاع املعلواات و  للاجلسأن فريق العال التابع  (ب

 املستدااة التناية ةاة وخطنواتج القلاسامهات بشأن تنفيذ االحتاد  تقدمي األعضاءالدول  علىتسّهل  الةفع  ميثل آلية و  االحتاد
 ؛2016 دورته لعام الذي اعتاده اجمللس يف 1332والقرار  (2014 بوسان، يف املراَجع) 140 للقرار وفقاً  ،ذات الصلة 2030 لعام
ر ، وفقاً لقرا(CWG-Internet) بقضايا السياسات العااة الدولية املتعلقة باإلنرتنت املعينفريق العال التابع للاجلس أن  ج(

ان أجل النهوض أُنشئ  ،املصلحة أصحاب مجيع اعالتشاور املفتوح اع الدول األعضاء فحسب،  فتوح ملشاركةاملو  1336 اجمللس
 اعاجلة قضايا السياسات العااة الدولية املتعلقة باإلنرتنت؛ يف بالتعاونية املعززة ولتقوية اشاركة احلكواات

اجلهود عن طريق  يف حتاشي االزدواج ‘1’سيق والتعايم والتفاعل ان خالل: أن هناك إقرار باحلاجة إىل حتسني التن ( د
 ةالتنسيق املركز بني جلان دراسات االحتاد ذات الصلة اليت تتناول قضايا السياسات العااة الدولية املتعلقة باإلنرتنت واجلوانب التقني

الصلة اخلاصة بالسياسات العااة الدولية املتعلقة باإلنرتنت  تعايم املعلواات ذات ‘2’ لشبكات االتصاالت ان أجل دعم اإلنرتنت؛
اد اجملال التقين بني االحت يف النهوض بالتعاونية املعززة والتفاعل ‘3’على أعضاء االحتاد وأاانته العااة وعلى اكاتب االحتاد؛ 

 الصلة، ذات خرىواملنظاات والكيانات الدولية األُ 

 تدرك وإذ
 العاملية يتعلق بالقاة ياافلقاة العاملية جملتاع املعلواات ورؤية احلدث تنفيذ النواتج ذات الصلة املنبثقة عن االتزام االحتاد ب ( أ 

 ، كأحد أهم أهداف االحتاد؛2015 عام بعد جملتاع املعلواات
 هلا تأثريات جوهرية على أنشطة االحتاد، 2030 أن خطة التناية املستدااة لعام (ب
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 وإذ تدرك كذل 
أنه ينبغي أن يكون للحكواات أدوار واسؤوليات على قدم املساواة بالنسبة إىل اإلدارة الدولية لإلنرتنت وان أجل كفالة  أ ( 

الوقت ذاته بضرورة قيام احلكواات بوضع سياسات عااة بالتشاور اع كل أصحاب  يف استقرار وأان واستارار اإلنرتنت اع اإلقرار
 تونس؛ ان برنااج عال 68 فقرةال يف ورد املصلحة، على حنو اا

 ؛متكني إحراز تقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف زيادة التوصيلية واالبتكار والنفاذ أدت دوراً حامساً  (ب
 2030 اإلاكانات اليت تنطوي عليها تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت لتحقيق أهداف خطة التناية املستدااة لعام ج(

 ألهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً؛وغريها ان ا
اص املناقشات بشأن إدارة اإلنرتنت اليت جتريها احلكواات والقطاع اخل يف احلاجة إىل تشجيع ازيد ان املشاركة واالخنراط ( د

الصلة ان  حة اآلخرين ذويواجملتاع املدين واملنظاات الدولية واألوساط التقنية واهليئات األكادميية ومجيع أصحاب املصل
 النااية؛ البلدان

 املستقبل لتاكني احلكواات ان تنفيذ أدوارها واالضطالع مبسؤولياهتا على قدم املساواة يف احلاجة إىل تعاونية اعززة ( ه
اسائل تؤثر على  الشؤون التقنية والتشغيلية اليواية اليت ال يف اسائل السياسات العااة الدولية املتعلقة باإلنرتنت، ولكن ليس يف

 تونس؛ ان برنااج عال 69 الفقرة يف ورد السياسات العااة الدولية، كاا
أنه بتسخري املنظاات الدولية ذات الصلة ينبغي هلذا التعاون أن يشال وضع ابادئ تطبق عاملياً بشأن اسائل السياسات  ( و

اسية املرتبطة لصدد ان املنظاات املسؤولة عن املهام األسهذا ا يف العااة املرتبطة بتنسيق وإدارة املوارد احلرجة لإلنرتنت، حيث يطلب
ان برنااج  70 الفقرة يف ورد هتيئة بيئة ان شأهنا أن تيسر وضع هذه املبادئ املتعلقة بالسياسات العااة، كاا يف باإلنرتنت أن تسهم

 تونس؛ عال
لة لعام لألام املتحدة، بإشراك مجيع املنظاات ذات الصأن العالية املؤدية إىل التعاون املعزز، واملقرر أن يبدأها األاني ا ( ز

وفقاً  ميكن ، سوف تضم مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، كل حسب دوره، وستجرى بأسرع اا2006 بنهاية الربع األول ان عام
عزز بإشراك كل تعاون اهذا اجملال؛ وستبدأ املنظاات ذات الصلة عالية اؤدية إىل  يف لإلجراءات القانونية واستجابة للابتكرات

لة هذا اجملال؛ يُطلب ان هذه املنظاات ذات الص يف ميكن وتستجيب للابتكرات أصحاب املصلحة، على أن جترى بأسرع اا
 تونس؛ ان برنااج عال 71إىل  69الفقرات ان  يف ورد تقدمي تقارير سنوية عن األداء، على حنو اا

 املبينةعززة حتقيق التعاونية املالتقدم فياا يتعلق بالعالية الرااية إىل أن ابادرات خمتلفة نـُفِّذت وُأحرز بعض  (ح
إىل اواصلة احلوار  70/125القرار  يف ان برنااج عال تونس، وأن اجلاعية العااة لألام املتحدة دعت 71 إىل 69 ان الفقرات يف

 القرار، ان هذا 65وهو جيري بالفعل وفق الفقرة  ،والعال على تنفيذ التعاون املعزز

 احلسبان يف وإذ تأخذ
 تناية قطاع بشأن دور، (WTDC) الصادر عن املؤمتر العاملي لتناية االتصاالت (2014ديب،  يف )املراَجع 30القرار  أ ( 

 املعلواات؛ جملتاع العاملية القاة نواتج تنفيذ يف االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت
 قطاع االتصاالت الراديوية بشأن اسامهةصادر عن مجعية االتصاالت الراديوية، ( ال2015 )جنيف، ITU-R 61القرار  ب(
 ؛جملتاع املعلواات نواتج القاة العامليةتنفيذ  يف
أجل سد  ان 2014 الربااج واألنشطة واملبادرات اإلقلياية اجلارية وفقاً لقرارات املؤمتر العاملي لتناية االتصاالت لعام ج(

 الفجوة الرقاية؛
األعاال ذات الصلة اليت أجنزها االحتاد بالفعل و/أو اليت سيقوم هبا بتوجيه ان فريق العال التابع للاجلس واملعين بالقاة العاملية  د (

 ،(CWG-Internet)وفريق العال التابع للاجلس املعين بقضايا السياسات العااة الدولية املتعلقة باإلنرتنت  جملتاع املعلواات
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 عتباروإذ تأخذ بعني اال
تنفيذ نواتج القاة العاملية جملتاع املعلواات  يف بشأن دور االحتاد 2016دورته لعام  يف الصادر عن اجمللس 1332القرار  أ ( 

 ؛2030خطة التناية املستدااة لعام  اع اراعاة 2015 حىت
ذ االستعراض الشاال لتنفي يف االتبشأن دور االحتاد الدويل لالتص 2015 لعام دورته يف الصادر عن اجمللس 1334القرار  ب(

 ؛املعلواات نواتج القاة العاملية جملتاع
العالية التشاورية املفتوحة لفريق العال التابع للاجلس إجراء بشأن  2015 دورته لعام يف الصادر عن اجمللس 1344 القرار (ج

 ؛(CWG-Internet)واملعين مبسائل السياسات العااة الدولية املتصلة باإلنرتنت 
بشأن فريق العال التابع للاجلس املعين بقضايا السياسات العااة  2016دورته لعام  يف الصادر عن اجمللس 1336القرار  ( د

 باإلنرتنت، الدولية املتعلقة

 وإذ تأخذ بعني االعتبار كذل 
وضع  يف ورهع املعلواات والذي يتاثل دأن األاني العام لالحتاد أنشأ فريق املهام التابع لالحتاد واملعين بالقاة العاملية جملتا

 االسرتاتيجيات وتنسيق سياسات االحتاد وأنشطته املتعلقة بالقاة العاملية جملتاع املعلواات وأن نائب األاني العام يرتأس فريق املهام
 ،2016دورته لعام  يف الصادر عن اجمللس 1332 القرار يف هذا، على النحو املشار إليه

 تقـرر
 يتعلق ياافل قطاع تقييس االتصاالت أعااله املتعلقة بتنفيذ نواتج القاة العاملية جملتاع املعلواات ورؤية احلدث أن يواص 1

 واليته؛ وأنشطة املتابعة اخلاصة هبا ضان 2015العاملية جملتاع املعلواات بعد عام  بالقاة

ان خالل إطار القاة  2030اية املستدااة لعام التنحتقيق أهداف خطة  يف أن قطاع تقييس االتصاالت ينبغي أن يساهم 2
 ؛العاملية جملتاع املعلواات وعلى حنو ينسجم اعه

بالتعاون اع أصحاب املصلحة اآلخرين  ،2و 1 تقـرر فقريت يف األنشطة املشار إليها أن ينفذ قطاع تقييس االتصاالت 3
 ذوي الصلة، حسباا يكون االئااً؛

 جلس املعيننتائج فريق العال التابع للا يف ييس االتصاالت ذات الصلة ضان دراساهتاأن تنظر جلان دراسات قطاع تق 4
 ،نرتنتبقضايا السياسات العااة الدولية املتعلقة باإل املعين للاجلس التابع العال وفريقالعاملية جملتاع املعلواات  بالقاة

 تكلف ادير اكتب تقييس االتصاالت
ة قاة العاملية جملتاع املعلواات مبلخص شاال عن أنشطة قطاع تقييس االتصاالت املتعلقبتزويد فريق العال املعين بال 1

 ؛2030اع اراعاة خطة التناية املستدااة لعام بتنفيذ نواتج القاة 
 2030 ة لعاماع اراعاة خطة التناية املستداا بنواتج القاة بضاان حتديد أهداف الاوسة واواعيد هنائية لألنشطة املتعلقة 2

( 2014 بوسان، يف )املراَجع 140 اخلطط التشغيلية لقطاع تقييس االتصاالت وفقاً للقرار يف وبضاان اراعاة هذه األهداف واملواعيد
 ؛2016دورته لعام  يف الصادر عن اجمللس 1332 والقرار

 2030 ة لعاملتناية املستداااراعاة خطة ابإيالء اهتاام خاص إىل احتياجات البلدان النااية لدى تنفيذ نواتج القاة اع  3
 ؛قطاع تقييس االتصاالت باالحتاداختصاص ضان 

 االتصاالت؛ تقييس قطاع أنشطة إىل استناداً  الناشئة االجتاهات عن اعلواات بتقدمي 4
 القرار؛ باختاذ اإلجراءات املالئاة لتسهيل األنشطة املتعلقة بتنفيذ هذا 5
 ،هذه األنشطة بشأنذات الصلة الصادرة عن األاني العام لالحتاد التقارير السنوية  يف تقدمي اسامهاتب 6
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 واهليئات األكادميية واملنتسبنيتدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع 
إىل تقدمي اسامهات إىل جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة وإىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت،  1

اراعاة  اعذ نواتج القاة يتعلق بتنفي أعاال فريق العال املعين بالقاة العاملية جملتاع املعلواات فياا يف حسب االقتضاء، واإلسهام
 االحتاد؛ ضان والية 2030خطة التناية املستدااة لعام 

ت الصلة لواات ذاتنفيذ نواتج القاة العاملية جملتاع املع يف إىل تقدمي الدعم ملدير اكتب تقييس االتصاالت والتعاون اعه 2
 ؛االتصاالت قطاع تقييس يف 2030اراعاة خطة التناية املستدااة لعام  اع
 ،بالقاة العاملية جملتاع املعلوااتفريق العال التابع للاجلس املعين  إىل املسامهات تقدمي إىل 3

 تدعو الدول األعضاء
 ،نرتنتباإل املتعلقة الدولية العااة تالسياسافريق العال التابع للاجلس املعين بقضايا  إىل املسامهات تقدمي إىل

 تدعو مجيع أصحاب املصلحة

تقييس  ذل  أنشطة قطاع يف أنشطة االحتاد املتعلقة بتنفيذ نواتج القاة العاملية جملتاع املعلواات، مبا يف إىل املشاركة بنشاط 1
 االقتضاء؛ ، حسب2030 التناية املستدااة لعام االتصاالت، دعااً لتحقيق خطة

بقضايا السياسات  العال التابع للاجلس املعين فريقلاملشاورات املفتوحة اإللكرتونية واحلضورية  يف ىل املشاركة بنشاطإ 2
 .العااة الدولية املتعلقة باإلنرتنت
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