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  مقدمة 3

 خلفية 1

 9من  (WTDC-17) 2017لتنمية االتصاالت لعام  السابععقد االحتاد الدويل لالتصاالت املؤمتر العاملي 
من  اً مشارك 368 1بوينس آيرس، األرجنتني. واجتذب املؤمتر أكثر من  يف 2017 أكتوبر 20إىل 
هيئات أكادميية،  10و ،(ITU-D)عضوًا من أعضاء قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد  62و ،بلداً  134

ا املتخصصة وميكن  .والعديد من الكيانات املشاركة بصفة مراقب، ومسؤولني من األمم املتحدة ووكاال
العاملي  وين للمؤمتراملوقع اإللكرت  املؤمتر واملسامهات اليت قدمت فيه يف االطالع على قائمة املشاركني يف

 .لتنمية االتصاالت

الفرصة لألعضاء ملناقشة آخر اجتاهات تنمية  (WTDC) تتيح املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت
وحتديد أولويات قطاع تنمية االتصاالت التابع  (ICT) االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

صة الفرتة الواقعة بني مؤمترين عامليني لتنمية االتصاالت. كما تتيح هذه املؤمترات الفر  يف (ITU-D) لالحتاد
املبادرات اليت ُوضعت على الصعيد اإلقليمي خالل العملية التحضريية ودجمها ضمن اجلهود  للنظر يف

السبيل للمضي  2017 لعام واخلطط اإلمنائية على الصعيد العاملي. وميهد املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
 .2020-2023 للفرتة (BDT)أعمال قطاع تنمية االتصاالت ومكتب تنمية االتصاالت  قدماً يف

 وكانت أهداف املؤمتر كما يلي:

ا لتسليط الضوء على االستنتاجات واألولويات الرئيسية اليت خرج  بوينس آيرساعتماد إعالن  •
 جمال التنمية وأهدافه االسرتاتيجية. لة االحتاد يفاملؤمتر وتعزيز الدعم السياسي لرسا

، 2020-2023 اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة االتفاق على مسامهة قطاع تنمية االتصاالت يف •
ارات العربية املتحدة، ديب، اإلم اليت سينظر فيها املؤمتر القادم للمندوبني املفوضني املزمع عقده يف

 .2018 يف
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اليت ترمي إىل مواءمة عمل قطاع تنمية االتصاالت  (BaAP)طة عمل بوينس آيرس اعتماد خ •
لة من البلدان على االستفادة الكام االحتاد مع األهداف االسرتاتيجية لالحتاد بغية مساعدة يف

ج  يف مزايا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا ة القائمة على اإلدار ذلك ما يلي، استناداً إىل 
 تائج:الن

من نتائج قابلها يالنواتج الكفيلة بالوفاء باألهداف االسرتاتيجية لقطاع تنمية االتصاالت وما  -
 .(KPI)منشودة ومن مؤشرات األداء الرئيسية 

مبادرات إقليمية من أجل إفريقيا واألمريكتني والدول العربية وآسيا واحمليط اهلادئ وكومنولث  -
 فًة إىل مبادئ توجيهية لتنفيذها.، إضاوأوروبا (CIS) الدول املستقلة

 دة ومراَجعة لدعم حتقيق األهداف.قرارات وتوصيات جدي -

فرتة  مسائل جديدة ومراَجعة لكي تدرسها جلان الدراسات التابعة لقطاع تنمية االتصاالت يف -
 التالية. الدراسة

 (WTDC-17) 2017 عملية التحضير للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام 2

 (RPM) نّظم قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد جمموعة من ستة اجتماعات حتضريية إقليمية
(املراَجع يف حيدر آباد،  31كجزء من عملية التحضري للمؤمتر، وذلك وفقاً للقرار   2016-2017 الفرتة يف

 تايل:اجلدول ال هو مبّني يف ، كما2010 ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام2010

 

 

 

 

  



  مقدمة 5

 التقارير الرئيس االجتماعات المنطقة
 كيغايل إفريقيا

 (رواندا)
ديسمرب  8-6

2016 
 السيد باتريك نيرييشيما، املدير

العام هليئة تنظيم املرافق يف 
 رواندا، (RURA) رواندا

تقرير اجتماع  
 1كيغايل

 أسنسيون األمريكتان
 (باراغواي)

فرباير  24-22
2017 

س، بالسيو ترييسيتا السيدة 
رئيسة اللجنة الوطنية 

، (CONATEL) لالتصاالت
 باراغواي

تقرير اجتماع 
 2أسنسيون

اخلرطوم الدول العربية
 (السوادان)

فرباير  1 -يناير  30
2017 

الدكتور حيىي عبد اهللا، مدير 
 ،عام اهليئة القومية لالتصاالت

 السودان

تقرير اجتماع 
 3اخلرطوم

آسيا واحمليط 
 اهلادئ

 بايل
إندونيسيا)(

مارس  23-21
2017 

السيدة فريدة دوي كاهياريين، 
األمينة العامة لوزارة االتصاالت 

، وتكنولوجيا املعلومات
 إندونيسيا

4تقرير اجتماع بايل

كومنوِلث 
الدول 
 املستقلة

 بشكيك
)قريغيزستان(

نوفمرب  11-9
2016 

اكيت شارشيمبييف، السيد ب
 اللجنة احلكوميةرئيس 

ملعلومات لتكنولوجيا ا
 قيرغيزستان، واالتصاالت

تقرير اجتماع 
 5بشكيك

 فيلنيوس أوروبا
 )ليتوانيا(

أبريل  28-27
2017 

السيد فيليكساس 
دوبروفولسكيس، املدير العام 

 ،هليئة تنظيم االتصاالت
 ليتوانيا

تقرير اجتماع 
 6فيلنيوس

_______________ 
1 0025-C-RPMAFR-https://www.itu.int/md/D14 
2 0041/en-C-RPMAMS-https://www.itu.int/md/D14 
3 0046/en-C-RPMARB-https://www.itu.int/md/D14 
4 0036/-C-RPMASP-https://www.itu.int/md/D14 
5 0044/en-C-RPMCIS-https://www.itu.int/md/D14 
6 0038/-C-RPMEUR-https://www.itu.int/md/D14 



 6 مقدمة 

 

ذه االجتماعات ر، اجتمع رؤساء هوبعد التنظيم الناجح لالجتماعات اإلقليمية التحضريية الستة للمؤمت
م يوم  ؤمتر، أفضل السبل لتوحيد نتائج االجتماعات حتضرياً للم جنيف للنظر يف يف 2017 مايو 8ونوا
). 2010حيدر آباد،  (املراَجع يف 31 القرار يف يقررمن  2الفقرة  ملا هو مطلوب يف وذلك وفقاً 

ع. واعتمد من باراغواي، رئيسًا لالجتما  بالسيوسترييسيتا االجتماع السيدة  وانتخب املشاركون يف
االجتماع تقرير رئيس االجتماع التنسيقي لالجتماعات التحضريية اإلقليمية إىل الفريق االستشاري 

 .7(TDAG)لتنمية االتصاالت 

وعرضت نتائج كل اجتماع إقليمي حتضريي باتباع نفس اهليكل والنهج: الربامج (العدد والعناوين 
األولوية)، واملبادرات اإلقليمية (األهداف والنتائج املتوقعة)، واملسائل املتعلقة بلجان الدراسات وجماالت 

(مقرتحات بشأن مسائل جديدة أو مراجعة، وأساليب العمل واهليكل) ومقرتحات بشأن قرارات جديدة 
 أو مراجعة.

)، عقد االجتماع 2010آباد،  حيدر (املراَجع يف 31من القرار  يقررمن  3الفقرة  بقاً ملا هو مطلوب يفوط
للفريق)  الثاين والعشرين(االجتماع  2015-2017 للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت للفرتةاألخري 

، من أجل دراسة التقرير املوحد لنتائج االجتماعات اإلقليمية 2017 مايو 12إىل  9الفرتة من  يف
يعتمدها الفريق  لنهائية كوثيقة أساسية ُتدرج، بعد أنالتحضريية الستة ومناقشته واعتماده بصيغته ا

لتنمية  التقرير اخلاص بتطبيق هذا القرار لتقدميه إىل املؤمتر العاملي االستشاري لتنمية االتصاالت، يف
 االتصاالت.

 االفتتاح الرسمي للمؤتمر 3

 لألمم العام مينألا غوتيريس، أنطونيوالسيد  من بالفيديو موجهة ترحيب برسالة املؤمتر افُتتح
 تحقيقل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا به تقوم الذي الدور على الضوء سلط الذي ،المتحدة
  لنا بّني  األخرية السنوات يف شهدناه الذي امللحوظ التقدم إن وقال. (SDG) املستدامة التنمية أهداف
م يف لاألفض حنو    ً حتوال   دثحت وأن أمرهم من الناس   ِّ متك ن أن التكنولوجيا هذه استطاعت كيف  .حيا

 

  
_______________ 
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 حلماية العمل من دباملزي والقيام الرقمية الفجوة سد إىل احلاجة على رسالته يف غوترييس السيد وشّدد
تمع  والتصدي لعواقبها على أسواق العمل واألمن العاملي بل وعلى نسيج السيربانية اهلجمات من ا

ا أن تساعدنا يف حتقيق كل هدف جمتمعاتنا. وقال "إن تكنولوجيات املع لومات واالتصاالت بإمكا
من أهداف التنمية املستدامة. وأتطلع إىل العمل معكم لتباحث الطريق إىل املستقبل واالستفادة من 

 هذه القدرة العظيمة اليت ستعود بالفائدة على اجلميع".

 أمله" عن غ،يشري ت بول إميل سنيوراملون نيافة وجهها اليت رسالته يف ،فرانسيس البابا قداسة وأعرب
 السبل استكشاف عن 2017 لعام االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر يف املناقشات تسفر أن يف" الصادق

 شرائح أفقر يف سيما ال شخص، كل  كرامة  تعزز أن" واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا ا ميكن اليت
تمع عاً إياهم، ابا فرانسيس يف رسالته املشاركني يف املؤمتر مشجوخاطب قداسة الب ".ميشاً  وأكثرها ا

عند التفكري يف تكنولوجيات االتصاالت وإسهامها يف التنمية االجتماعية واالقتصادية، على ترسيخ 
التزامهم بإرساء "أشكال بناءة من االتصاالت تنبذ التعصب ضد اآلخرين وتعزز ثقافة تساعدنا مجيعاً 

 ن حولنا بثقة وواقعية".على رؤية العامل م

 لالتصاالت الدولي االتحاد في (BDT) االتصاالت تنمية مكتب مدير ،سانو براهيما السيد وقال
 ستعمالا إىل الرامية جهودها يف البلدان يدعم باالحتاد االتصاالت تنمية وقطاع 1992 عام منذ إنه

 ملساعدةا تقدمي ذلك ويشمل. يةللتنم حمفز كعامل  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 وتعميم الطوارئ تحاال يف واالتصاالت السيرباين واألمن القدرات وبناء التحتية البنية تنمية جمال يف

 املناطق بني الرقمية جوةالف ومعاجلة متكينية بيئة يئة يف الدعم تقدمي عن فضالً  اجلنسني بني املساواة
 .لصلةا ذات األخرى املواضيع من ذلك وغري املعلومات تمعجم وقياس الريفية واملناطق احلضرية
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 هائلة فرصة لنا تقّدم 2015 عام يف اعُتمدت اليت (SDG) املستدامة التنمية أهداف وشدد على أن
 أهداف مهتسا فقد. "الناس حياة يف حمورياً  دوراً  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تؤدي أن لضمان
 الشامل والنفاذ لعريضا النطاق بتوفري فقط ليس اآلن مطالبون وحنن. آفاقنا توسيع يف املستدامة التنمية
 كنولوجيات إتاحة أيضاً  املهم ومن بل ميسورة، بأسعار واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا خدمات إىل

 ".تجارةوال راعةوالز  والتعليم كالصحة  من االقتصاد أخرى قطاعات منها تستفيد كي  واالتصاالت املعلومات

 النظام لتشمل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع جيب أن تتجاوز أعمالنا إن" قائالً  ضافأو 
 ستتفقون كمأن من متأكد وأنا يل، وبالنسبة. واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا اجلديد اإليكولوجي

 شخص مليار 3,9 حبوايل تتعلق مسألة. بالناس تتعلق مسألة اإليكولوجي النظام مسألة إن معي،
 شخص بكل تعلقت ومسألة. أسرنا وختص القاعة هذه يف املتواجدين حنن ختصنا ومسألة. بعد يُوصَّلوا مل
 ".تصادياالق وضعه أو الوطين أصله أو ُعمره أو دينه أو جنسه أو عرقه عن النظر بغض العامل، يف

 إنساين بُعد اءإضف مع التنمية لدعم مهمةو  وحمايدة قوية منصة أصبح القطاع هذا إن قائالً  كالمه  واختتم
  .القطاع وأعضاء األعضاء الدول التزام بفضل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا على

 وأن" ملوصولا العامل هو األفضل العامل" أن على ،األرجنتين وزراء رئيس ا،يبين ماركوس السيد وشّدد
سكان  شرية، بفعل االتصاالت، جيب أن تصل إىلهذه الثورة البهيجة ومعها التحول الذي تشهده الب"

ا األمم املتحدة. قال "إن و  املعمورة أمجعهم، إن قـُيِّض لنا أن حنقق أهداف التنمية املستدامة اليت حدد
جميع املتاحة لل االتصاالت جمموعة أكرب من خدمات إىلاألفضل  والنفاذ الرقمي الشمول مناملزيد 
 .فضلأ عامل بناء يف يسهموإن هذا ميكنه أن  "والشفافية ميقراطيةوالد احلرية من زيدامل يعين

وأشار إىل أن األرجنتني يف طريقها اآلن إىل النمو والتحول وميكن اعتبارها قدوة للبلدان األخرى والشباب 
 يف مساعيهم حنو مستقبل أفضل هلم وألسرهم.
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 من البشرية اكلملش احللول إجياد من ستمكننا اليت األدوات هي التكنولوجية التغريات إن قائالً  وأضاف
 حقوق ومحاية لسالما والسعي إىل حتقيق املناخ تغري التحديات اليت يطرحهاو  املساواة وعدم الفقر قبيل

تكنولوجيا األنشطة اليت طاملا استغلت ال إن األرجنتني ملتزمة بالبحث عن ُسبل للحّد منوقال  .اإلنسان
األمم لتحسني  عمجي جنباً إىل جنب معإىل القول "إننا سنستمر يف العمل  لتحقيق مآرب شريرة. وخلص

أدوات التصدي لإلرهاب السيرباين، والتسلط السيرباين، وأي شكل آخر من الكراهية أو العنف يسعى 
 ."التكنولوجيا إىل استغالل

 مهوريةجل نانهامت خالص عن ،لالتصاالت الدولي لالتحاد العام األمين جاو، هولين السيد وأعرب
 العامل يرى كي  2017 املع االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر استضافة على آيرس بوينس ومدينة األرجنتني

 .املستدامة والتنمية (ICT) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات ملسرية احلتمي التالزم أخرى تارة

. نتاإلنرت  شبكة إىل األشخاص من املزيد جللب وسيلة كل  إىل السعي علينا" إن جاو السيد وقال
 - وجياالتكنول استخدام أسباب للجميع يأت إذا إال    ّ  ً وفع اال   مغزى ذا يكون ال الرقمي فالشمول
 .وآمنة". وجذابة التكلفة ميسورة التكنولوجيا وأصبحت

 لوماتاملع تكنولوجيا أهداف - 2017 لعام االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر شعار إن قائالً  وأضاف
 أي من أكثر آلنا حنتاج ألننا متاماً  املناسب الوقت يف يأيت – املستدامة التنمية ألغراض واالتصاالت

 أهداف رؤية بتحقيق واإلسراع التنمية عجلة لدفع واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إىل مضى وقت
 .ركبها عن أحد يتخلف ال أن على احلريصة املستدامة التنمية

 األربع السنوات عاملم يرسم لن املقبلني األسبوعني يف آيرس بوينس يف هنا حنققه ما إن" الً قائ واستطرد
 حدده الذي العام وهو ،2030 عام إىل وصوالً  - التالية عشرة الثالث السنوات بل فحسب، املقبلة
تمع  ".املستدامة التنمية أهداف لتحقيق الدويل ا
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 لتنمية يالعامل املؤمتر عودة إن ،األرجنتين في التحديث وزير إيبارا، أندريس السيد سعادة وقال
 العصر يف لعاملاليت يعرب عنها ا الثقة على عالمة هي سنة وعشرين ثالث بعد األرجنتني إىل االتصاالت

ده ، عصر قواعد اللعبة فيه واضحة، وعصر يسو احلكمة عصر" ووصف هذا العصر بأنه. للبالد داجلدي
سية، ولتحقيق النمو مما ميكننا من التقدم حنو حتقيق هدف من أهدافنا الرئي االستثمار دتكامل أكرب لتولي

 ."الصفر إىل البالد يف الفقر مبعدالت الوصول: أال وهو

واستمع احلضور يف املؤمتر إىل الوزير إيبارا عما تقوم به األرجنتني إلعداد خطة رقمية اسرتاتيجية وبرنامج 
رية واملتوسطة حتديث الشركات التجارية الصغ يعمد إىل       ً      ً اقتصادا  رقميا  ما يشمل  اسرتاتيجي يشمل من بني

والكبرية حبيث تصبح أكثر تنافسية، وتوفري أدوات العمل لرواد األعمال وصقل مهارات الصناعات 
 ".والعاملي الرقمية الوطنية من أجل ضمان تكاملها على الصعيدين اإلقليمي

ر تنظيمي حيفز النظام اإليكولوجي الرقمي ويزيد من الثقة يف االقتصاد إطاوتعمل األرجنتني لضمان 
ة أسعار اخلدمات الرقمية لضمان ميسوري الرقمي من خالل ضمان محاية املستهلكني وتعزيز املنافسة يف

 املنتجات واخلدمات ومحاية البيانات الشخصية وحقوق اإلنسان على اإلنرتنت.

دف األرجنتني، من خالل "اخل                                                   ً     طة الوطنية للشمول الرقمي"، إىل إدخال مليون شخص سنويا  إىل و
 ،"واالتصاالت تاملعلوما تكنولوجيا صناعة بدون بلد أي تنمية تصور ميكننا ال" إنه وقالالعامل الرقمي. 

 . واالتصاالت اتاملعلوم تكنولوجيا لتعزيز حمددة أنشطة تنفيذ بصدداألرجنتني  أن على الضوء وسلط

 .يرالتقر  ذا امللحقات قسم يف االفتتاحية للكلمات الكاملة النصوص على العاالط ميكن
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 هيكل المؤتمر 4

 جلسته العامة األوىل اهليكل التايل للمؤمتر. يف 2017 اعتمد املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام

 اجتماع رؤساء الوفود

رات االحتاد ومجعياته واجتماعاته، يُعقد قبل من القواعد العامة ملؤمت 49 : وفقًا للرقماالختصاصات
اجللسة االفتتاحية للمؤمتر اجتماع لرؤساء الوفود الذين يقومون خالل االجتماع بإعداد جدول أعمال 
اجللسة العامة األوىل وإعداد مقرتحات بشأن تنظيم املؤمتر وبشأن الرؤساء ونواب الرؤساء للمؤمتر وجلانه، 

 العامة. يق (أفرقة) عمل اجللسةوعند االقتضاء، بشأن فر 

 جلان وصًا تشكيلوخص العمل املقرتحات املتعلقة بربنامج يف املؤمتر للنظر خالل الوفود رؤساء جيتمع
 لفريقوا الدراسات للجان الرؤساء ونواب الرؤساء بتسمية املقرتحات املتصلة الدراسات، ولوضع

 املؤمتر. يشكلها اليت األخرى واألفرقة االتصاالت لتنمية االستشاري

 : لجنة التوجيه1اللجنة 

 وجتنب وعددها لساتاجل ترتيب وختطيط العمل، سري حبسن املرتبطة األمور مجيع : تنسيقاالختصاصات
 الوفود. بعض ألعضاء احملدود للعدد نظراً  اإلمكان قدر تزامنها

 اجللسة عمل (أفرقة)وفريق  اللجان رؤساء من وكذلك ونوابه املؤمتر رئيس من اللجنة هذه تتألف
م. العامة  ونوا

 مراقبة الميزانية لجنة :2اللجنة 

 وإقرار وفحص لمندوبني،ل املتاحة العمل ووسائل املؤمتر بتنظيم املتعلقة الرتتيبات حتديد: االختصاصات
 قديريةالت النفقات موعجم عن العامة اجللسة إىل تقرير وتقدمي املؤمتر فرتة طوال املتكبدة النفقات حسابات
ؤمتر حىت انعقاد امل (ITU-D) باالحتاد االتصاالت نميةتقدير االحتياجات املالية لقطاع ت وكذلك للمؤمتر
 .ؤمترامل والتكاليف املرتتبة على تنفيذ قرارات (WTDC) لتنمية االتصاالت التايل العاملي
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 األهداف :3اللجنة 

حات بشأن تنظيم العمل؛ واستعراض : استعراض وإقرار جدول األعمال وإعداد مقرت االختصاصات
وإقرار النواتج والنتائج املتعلقة باألهداف؛ واستعراض املسائل اليت تدرسها جلان الدراسات واملبادرات 
اإلقليمية ذات الصلة واملوافقة عليها، ووضع مبادئ توجيهية مالئمة لتنفيذها؛ واستعراض القرارات ذات 

ج اإلدارة القائمة على النتائج بغالصلة واملوافقة عليها؛ والعمل عل ية ى أن تكون النواتج متوافقة مع 
 حتسني فعالية اإلدارة ومساءلتها.

 أساليب عمل قطاع تنمية االتصاالت :4اللجنة 

: استعراض وإقرار جدول األعمال وإعداد مقرتحات بشأن تنظيم العمل؛ وفحص االختصاصات
اسات بني األعضاء؛ وتقييم أساليب العمل وسري أعمال جلان در  املقرتحات واملسامهات املتعلقة بالتعاون

؛ وتقييم وحتديد اخليارات املتاحة (TDAG) قطاع تنمية االتصاالت والفريق االستشاري لتنمية االتصاالت
 لتحقيق التنفيذ األمثل للربامج وإقرار إجراء التغيريات املناسبة فيها بغية تعزيز التآزر بني املسائل اليت

رسها جلان الدراسات والربامج واملبادرات اإلقليمية؛ وتقدمي تقارير إىل اجللسة العامة تتضمن مقرتحات تد
بشأن أساليب عمل قطاع تنمية االتصاالت بغية تنفيذ برنامج عمل القطاع، استنادًا إىل التقارير اليت 

اد وأعضاء األعضاء يف االحتيرفعها الفريق االستشاري وجلان الدراسات إىل املؤمتر ومقرتحات الدول 
 األكادميية. قطاع تنمية االتصاالت واهليئات

 الصياغة لجنة :5اللجنة 

القرارات،  مثل ؤمتر"جلنة الصياغة" صياغة النصوص الناشئة عن مداوالت املتصقل : االختصاصات
ا،بدون تغيري معناها   رفعها دف لك، وذلالحتاد النصوص باللغات الرمسية وتعمل على مواءمة ومضمو

 إقرارها. أجل من العامة اجللسة إىل
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فريق العمل التابع للجلسة العامة: الخطة االستراتيجية لقطاع تنمية االتصاالت باالتحاد واإلعالن 
 الصادر عن المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت

ة ت يف اخلطقطاع تنمية االتصاال مسامهة: صياغة مشروع إعالن املؤمتر وإعداد االختصاصات
 االسرتاتيجية لالحتاد اليت سيعتمدها املؤمتر املقبل للمندوبني املفوضني.

 مالحظة توضيحية

من القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته جيوز للجلسة العامة للمؤمتر العاملي  63وفقاً للرقم 
 ىل املؤمتر.أمور ُأحيلت إ تشكل جلاناً للنظر يف لتنمية االتصاالت أن

 2017 المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام أسماء الرؤساء في 5
 جلسته العامة األوىل، انتخب الرؤساء ونواب الرؤساء التالية أمساؤهم: بعد أن اعتمد املؤمتر هيكله يف

 السيد أوسكار مارتني غونزاليس (األرجنتني) رئيس املؤمتر:
 كونديشورا (زميبابوي)  الدكتور سام نواب رئيس املؤمتر:

 السيد جيفرسون فؤاد ناصف (الربازيل)
 السيد ناصر املرزوقي (اإلمارات العربية املتحدة)

 السيد شارلز بوناها (بابوا غينيا اجلديدة)
 السيد رشيد إمساعيلوف (االحتاد الروسي)

 السيد باوليس فاينا (ليتوانيا)
 1اللجنة 

 (جلنة التوجيه)
م تتألف من  رئيس املؤمتر ونوابه ورؤساء اللجان ونوا

 2اللجنة 
 (جلنة مراقبة امليزانيـة)

 السيدة هيلينا فرينانديز (موزامبيق) الرئيس:
 السيد سانتياغو رييس (كندا) نواب الرئيس:

 السيد فيصل بايويل (تونس)
 السيد يوشياكي ناغايا (اليابان)

 )السيد ناظم جافاروف (أذربيجان
 السيد أندريس جونسون (السويد)
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 3اللجنة 
 (األهداف)

 الدكتور أمحد رضا شرفات (إيران) الرئيس:
 الدكتور مصطفى باباغانا (نيجرييا) نواب الرئيس:

 السيد ستيفن بريو (الباهاما)
 السيد مصطفى عبد احلفيظ (السودان)

 السيد أملاز تيلينباييف (قريغيزستان)
 دة بالنكا غونزاليس (إسبانيا)السي

 4اللجنة 
(أساليب عمل قطاع تنمية 

 االتصاالت)

السيد ماجد املزيد (اململكة العربية السعودية) الرئيس:
 السيدة رجيينا فلور أسومو (كوت ديفوار) نواب الرئيس:

السيد إنريكي أنتونيو روزاليس أوسيغويدا 
 (السلفادور)

ند)سي يرياباال (اهل السيد كيشور بابو ج س
 السيدة أوميدا موساييفا (أوزبكستان)

 السيد ديتمار بليسي (أملانيا)
 السيد عادل درويش (البحرين)

 5اللجنة 
 (جلنة الصياغة)

 السيدة حسينة الريدج (اجلزائر) الرئيس:
 السيدة مسرية بالل مؤمن حممد (الكويت) نواب الرئيس:

 الصني)السيد جيويل كاي (
 السيدة ماري هوميو (اململكة املتحدة)

 الربوفيسور فالدميري مينكني (االحتاد الروسي)
 السيد هيكتور كاريلو موراليس (املكسيك)

 فريق العمل املعين باخلطة
لقطاع تنمية  االسرتاتيجية

 االتصاالت واإلعالن

 السيد فابيو بيجي (إيطاليا) الرئيس:
 سيدة إنغريد بوين (جنوب إفريقيا)ال نواب الرئيس:

 السيدة خلود الدوسري (قطر)
 السيدة أونيس ليم (سنغافورة)

 السيدة صحيبة حسنوفا (أذربيجان)
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 الجزء الرفيع المستوى وبيانات السياسة العامة 6

املعقود  2017 (WTDC-17) خالل األيام الثالثة األوىل من املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام
دعى إليها ة خاصة يُ ست أربع جلسات عامة للجزء الرفيع املستوى، وهو منصّ بوينس آيرس، ُكرّ  يف

اشئة عن آرائهم بشأن االجتاهات النلإلعراب  االحتاد يف األعضاء مسؤولون رفيعو املستوى من الدول
 .العامل يف صاالتملعلومات واالتلتنمية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا ا ذات األمهية االسرتاتيجيةواملسائل 

 وزراء من بينهم نائب لرئيسوكان  املؤمتر، متحدثًا رفيع املستوى كلمات يف 53جمموعه  ألقى ما وقد
ومديرون عامون ومديرون تنفيذيون للهيئات واللجان ورؤساء ونواب أو وكالء لوزراء وسفراء، ووزراء 

 االحتاد.قطاع تنمية االتصاالت ب لمنظمات األعضاء يفالتنظيمية، وأمناء عامون ومديرون تنفيذيون ل

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق " املؤمتر، أال وهو موضوعوركز املتحدثون على 
. إذ يسهم قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كقطاع (ICT④SDG) "أهداف التنمية املستدامة

ق ًا حاسم األمهية يف اإلسراع بوترية اجلهود الرامية إىل حتقيتشرتك أنشطته مع قطاعات أخرى إسهام
هذه األهداف بسبل منها، على سبيل املثال، خدمات الصحة اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوين والزراعة 

 اإللكرتونية. اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية واحلكومة

، يبّشر 2015 ت عليها حكومات العامل يف سبتمرباليت وافق 2030 ووفقًا خلطة التنمية املستدامة لعام
التقدم البشري وسد لتعجيل بلانتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والرتابط العاملي بإمكانات كبرية 

 املعرفة. وإنشاء جمتمعات الفجوة الرقمية

ة املستدامة هي فرصة للتنميوأهدافها  2030 خطة التنمية املستدامة لعاموقد اعرتف املتحدثون كافة بأن 
عظيمة لتسخري إمكانات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف دعم عملية التنمية وضمان 
 مشوهلا للجميع. وسيكون تضافر جهود مجيع أصحاب املصلحة عامالً رئيسياً يف حتقيق التنمية املستدامة.
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ِ                                             وتر د أدناه قائمة بجميع المتحدثين بترتيب أخذهم ا جميع  االطالع على لكلمة، ويمكن  
  العنوان التالي: بيانات السياسة العامة على الموقع اإللكتروني للمؤتمر في

-Level-es/HighD/Conferences/WTDC/WTDC17/Pag-https://www.itu.int/en/ITU
Segment.aspx  

 .بوريس كوبريفنيكار، نائب رئيس الوزراء ووزير اإلدارة العامةمعايل السيد  - سلوفينيا 1)

 .ربيدوزيرة تنمية االقتصاد الرقمي وال، سانون/حجة فاطمتا وتارامعايل السيدة  -بوركينا فاصو  2)

 ، نائب الوزير املساعد لشؤون السياسةسرتايريالسيد روبرت  -الواليات املتحدة األمريكية  3)
 لومات بوزارة اخلارجية األمريكية.السيربانية والسياسة الدولية لالتصاالت واملع

 .الرقمنةوالتكنولوجيات و واالتصاالت معايل السيدة هدى إميان فرعون، وزيرة الربيد  -اجلزائر  4)

 .كنولوجيا املعلومات واالتصاالتمعايل السيد حممد اهللا طاهر، وزير الربيد وت -تشاد  5)

 .معايل السيد إبراهيم املريغين، وزير الدولة لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات -السودان  6)

 .سعادة السفري مارك كينت، السفري الربيطاين جلمهورية األرجنتني -اململكة املتحدة  7)

ة ائب حمافظ هيئة االتصاالت وتقنياملزيّد، ن حممد ماجدالسيد  -اململكة العربية السعودية  8)
 .املعلومات

 .معايل السيد دارين أباييف، وزير املعلومات واالتصاالت - كازاخستان 9)

 .معايل السيد عبدي حسن، وزير الربيد واالتصاالت والتكنولوجيا - الصومال 10)
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 .االتمعايل السيد موديبو أرونا توريه، وزير االقتصاد الرقمي واالتص -مايل  11)

 .نائب وزير االتصاالت واإلعالم، إمساعيلوفمعايل السيد رشيد  -االحتاد الروسي  12)

 .معايل السيد الدكتور فان تام، نائب وزير املعلومات واالتصاالت - فيتنام 13)

 .وزير االتصاالت ةنا خوليا مارينيه لوبيس، نائبآمعايل السيدة  -كوبا  14)

 .ماساهيكو توميناغا، نائب وزير الشؤون الداخلية واالتصاالتمعايل السيد  -اليابان  15)

 .معايل السيد كارول أوكونسكي، وكيل وزير الدولة بوزارة الشؤون الرقمية -بولندا  16)

 .السيد كارما بينجور، أمني وزير املعلومات واالتصاالت -بوتان  17)

 .ية املعين بالشؤون السيربانمعايل السيد الدكتور توبياس فيكني، السفري -أسرتاليا  18)

 .معايل السيد عبدي يوسف ُسجه، وزير اإلعالم والربيد واالتصاالت - جيبويت 19)

 .معايل السيد موهان باهادور باسنيت، وزير املعلومات واالتصاالت - نيبالمجهورية  20)

تصاالت الربيد واالوزير معايل السيد إمريي ُأكوجني جنويف،  -الدميقراطية  الكونغو مجهورية 21)
 .اجلديدة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 لومات.، وزيرة الدولة للربيد واالتصاالت وتكنولوجيا املعبيغوم تارانا حليممعايل السيدة  - بنغالديش 22)
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 .معايل السيد أََفماساغا ليبويا ريكو توباي، وزير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - ساموا 23)

 .السيدة أورسوال أووسو إيكوفول، وزيرة االتصاالت سعادة -غانا  24)

 .، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا املعلوماتليو ليهوامعايل السيد  -الصني  25)

 الرفيعة. االتصاالت والتكنولوجياتالنقل و ، نائب وزير يهإملر فيليزادمعايل السيد  - أذربيجان 26)

تمع الرقمينيمعايل السيد ب -تايالند  27)  .انساك سرييروتشاتابونغ، نائب وزير االقتصاد وا

 .االت والربيدائبة وزير خدمات االتصإبراهيم، ن-معايل السيدة تيمبيسا ندابيين -جنوب إفريقيا  28)

 .ر االتصاالتس، نائب وزيلوبي فالديس فيالسكيسمعايل السيد الدكتور كارلوس رافايل  -بريو  29)

 ؤونش معايل السيدة غابرييال سيسيليانو لوبيس، رئيسة مكتب نائب وزير - كوستاريكا 30)
 .االتصاالت بوزارة العلوم والتكنولوجيا واالتصاالت

ا نائب رئيس اللجنة احلكومية لتكنولوجيالسيد ميديربيك كورمانبيكوف،  - قريغيزستان 31)
 .واالتصاالت املعلومات

إيدجيكومب، األمينة الربملانية املعنية باملعلومات -باركرسعادة السيدة باكيجا  -الباهاما  32)
 .الوزراء سواالتصاالت مبكتب رئي

ئة العامة السوق واملنافسة باهلي تنظيم السيد عامر حيات، الوكيل املساعد ورئيس قطاع -الكويت  33)
 .املعلومات لالتصاالت وتقنية

 .نائب وزير الصناعة والتجارةوسيك، معايل السيد ماريك أُوندر  - لتشيكيةا جلمهوريةا 34)
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 .املدير العام للمكتب االحتادي لالتصاالت، السيد فيليب متسجري -سويسرا  35)

 .السيد جالل الدين دينسر، عضو جملس إدارة هيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -تركيا  36)

 .يف مجهورية األرجنتنييه، سفري الربازيل دة السفري سريجيو دانيز سعا -الربازيل  37)

 .السيد لويس فريناندو بورخون، املدير العام لوكالة ترويج االستثمار يف االتصاالت -املكسيك  38)

 .األنصاري املشاقبة، نائب رئيس هيئة تنظيم قطاع االتصاالتالسيد  -األردن  39)

 .، األمني العامشوال تايلورالسيد  - نظمة الكومنولث لالتصاالتم 40)

 .املساعد السيد بيرت بيتش، املدير التنفيذي واملستشار العام - Intelشركة  41)

 .السيد فابريسيو غوميس ماسارا، عضو جملس اإلدارة - عهد الدومينيكي لالتصاالتامل 42)

لتكنولوجيات ا االتصاالت و ملسؤول عنالسيد تشارلز ُزويه بانغا، ا - الوسطىإفريقيا  مجهورية 43)
 .يدةدتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجل ، املعين برتويجارة الربيد واالتصاالتوز ب اجلديدة

 .تنظيم املرافقللهيئة الرواندية لالسيد باتريك نيرييشيما، املدير العام  -رواندا  44)

 .سونداراراجان، أمينة إدارة االتصاالت ورئيسة هيئة تليكومالسيدة أَرونا  -اهلند  45)

 .كنولوجياوالت تواالتصاالاملعلومات السيد دوميساين اْندلَنغاَمندال، وزير معايل  -سوازيالند  46)
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 .دميبيه علي جاوو، وزير البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت السيدمعايل  -غامبيا  47)

مانديوانزيرا، وزير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كولينز سوبا  معايل السيد  -زميبابوي  48)
 .الربيدية واخلدمات

 .تتنظيم االتصاالل الباكستانية يئةاهلمساعيل شاه، رئيس الدكتور سيد إ -باكستان  49)

 .دوزارة االتصاالت واالقتصاد الرقمي والربيديوان السيد أمحد ساكو، نائب رئيس  -كوت ديفوار  50)

 .الت األوغنديةهليئة االتصااملدير التنفيذي السيد غودفري موتابازي،  -أوغندا  51)

 نظيمتل العامةاهليئة  ،ماجد املسمار، نائب املدير العامالسيد  -اإلمارات العربية املتحدة  52)
 (قطاع االتصاالت). االتصاالت قطاع

 .التحديث زارةبو  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتأمني شؤون ، ويسيكتور السيد إ -األرجنتني  53)

، (WHO)يضاً إىل كلمة رئيسية موجهة من املدير العام ملنظمة الصحة العاملية واستمع احلضور يف املؤمتر أ
 الدكتور تدروس أدهانوم غيربيسوس، وألقاها ممثل عن منظمة الصحة العاملية يف بوينس أيرس.

 األحداث الجانبية والجلسات السريعة

سات السريعة داث اجلانبية واجللوتبادل املشاركون املعلومات بشأن املعارف واخلربات يف جمموعة من األح
املنظمة حول مواضيع مثل إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتكنولوجيا املعلومات 

ICT)واالتصاالت من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة  SDG)  يف أقل البلدان منواً والبلدان النامية
النامية، والشراكة من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة،  غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية

والسواتل وأهداف التنمية املستدامة، واملساواة بني اجلنسني، واملهارات الرقمية من أجل توظيف الشباب، 
واهليئات األكادميية واالستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق أهداف التنمية 

ودفع عجلة التحول الرقمي، واالتصاالت يف حاالت الطوارئ، واألمن السيرباين، وتسخري  املستدامة،
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة تطلعًا إىل إقامة جمتمعات 
 ةاملعرفة، والصحة اإللكرتونية بالرتكيز على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل تغطي

 عاملية. صحية
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 الذكرى الخامسة والعشرون لتأسيس قطاع تنمية االتصاالت باالتحاد 

احتفل املشاركون بالذكرى اخلامسة والعشرين لتأسيس قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت 
(ITU-D)  ونُظم فاملؤمتر اإلضايف للمندوبني املفوضني الذي ُعقد يف جني 1992الذي أنشأه يف عام .

ذه املناسبة البارزة، وانصب  اجتماعان من اجتماعات املائدة املستديرة الوزارية من أجل االحتفال 
الرتكيز فيها على تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وعلى 

ات التنظيم، ستوى الوزراء ورؤساء هيئمستقبل االقتصاد الرقمي. وجرت مناقشات رفيعة املستوى، على م
تمع املدين واألوساط التقنية واألكادميية. وأعقب ذلك  ا مسامهات من ممثلي القطاع اخلاص وا وأثر

(انظر امللحق  1992 منذ عام (BDT)حفل مت فيه تكرمي مجيع املديرين السابفني ملكتب تنمية االتصاالت 
 اخلاص بالذكرى اخلامسة والعشرين).

 االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق مكتب 7

 تشكيل 2017 لعام االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر أقر ،)2014 ،ديب يف املراَجع( 61 للقرار تطبيقاً 
 :التايل النحو لىع ونوابه االستشاري الفريق رئيس وعّني  االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق مكتب

 )األمريكية املتحدة الواليات( ويرب فانماكيل روكسان السيدة :الرئيس
 )1 الدراسات جلنة رئيسة( بيسو-أسومو فلور رجيينا السيدة :الرئيس نواب

 )2 الدراسات جلنة رئيس( شرفات رضا أمحد السيد
 )كينيا( كيمي  كيبكوش  كريستوفر  السيد
 )نيجرييا( أولويدي أيوبو الكرمي عبد السيد
 )تنياألرجن( ميغيل داريو هوغو السيد
 )الدومينيكية اجلمهورية( سنسيون نوت كاترينا  ايفيلني السيدة
 )األردن( املشاقبة األنصاري السيد
 )السعودية العربية اململكة( العمري طارق السيد
 )اهلند( يرياباال بابو كيشور  السيد
 )فيتنام( كويني  كوي  نغوين السيد
 )قريغيزستان( بوجلوبيكوفا نورزات السيدة
 )الروسي االحتاد( بلوسكي أرسين السيد
 )هولندا( رولينـز فيم السيد
 )إسبانيا( غونزاليس بالنكا السيدة
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 سجل بالوقائع 8

ا وضعت جلنة مراقبة امليزانية 1 وي عليها تقديرات للتكاليف اليت ميكن أن ينط وفقًا الختصاصا
املندوبني بأن تنفيذ التدابري  2 ةهذا الصدد، ذّكر رئيس اللجن تنفيذ القرارات اليت يتخذها املؤمتر. ويف

تقرير جلنة  اليت تدعو إليها القرارات املذكورة أعاله مرهون بتوفر املوارد املالية. وترد التفاصيل الكاملة يف
 ).WTDC-17/DT/54مراقبة امليزانية املقدم إىل اجللسة العامة (الوثيقة 

ت ، طلبقرارات ويف خطة عمل بوينس آيرس التعديالت املقرتح إدخاهلا على وعند نظر املؤمتر يف 2
 البيانات ترد هذهالتقرير النهائي. وبناًء على ذلك،  يف وفود عديدة إدراج البيانات الصادرة عنها

 .امللحقات يف

 االختتام 9

كانت الرسالة اليت دوت أصداؤها خالل املؤمتر رسالة واضحة: يف عامل تؤدي فيه تكنولوجيات املعلومات 
ت دورًا متزايد األمهية يف التنمية االجتماعية واالقتصادية، جيب أال يتخلف أحد عن الركب واالتصاال

ا  بغض النظر عن ظروفه أو بعده عن مكان نشأته. ووصفت تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت بأ
 أداة قوية ستساعد على حتقيق كل هدف من أهداف التنمية املستدامة.

باالحتاد يف كلمته اخلتامية النتائج  (BDT) ، مدير مكتب تنمية االتصاالتوخلص السيد براهيما سانو
ة إن إعالن بوينس آيرس الذي اعتمدناه يف هذا املؤمتر العاملي لتنمياليت توصل إليها املؤمتر، فقال: "

 تاالتصاالت جيسد رؤيتنا للمستقبل. وهو يبعث برسالة قوية من جمتمع تكنولوجيا املعلومات واالتصاال
منا بإقرارها إن اخلطة االسرتاتيجية اليت ق إىل العامل بشأن إسهامنا يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

 .ستكون املرشد االسرتاتيجي لنا يف تنفيذ اإلعالن، بينما ستحدد خطة عمل بوينس آيرس عملنا اليومي
ا مقتنع متاماً مشاريع فعلية أن وقد اعتمدنا أيضًا مخس مبادرات إقليمية لكل منطقة سيتم جتسيدها يف

ا ستؤدي إىل اختالف يف حياة الناس على أرض الواقع".  بأ
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وأعزى السيد سانو هذه اإلجنازات إىل األعمال التحضريية املبكرة وكرم الضيافة املثالية وظروف العمل 
ا عن عميق امتنان ا سلطات مجهورية األرجنتني اليت أعرب  كر مجيع املندوبني ه. وشاملمتازة اليت وفر

 على ما حتّلوا به من روح إجيابية وبّناءة.

ذها املؤمتر إن القرارات اليت اختوعلق السيد هولني جاو، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت، قائالً "
تؤكد من جديد التزامنا بأن تؤدي تكنولوجيا املعلومات  2017 العاملي لتنمية االتصاالت لعام

صاالت دورًا هامًا ومتميزًا يف حتقيق التنمية املستدامة، وبالتايل حتسني حياة املاليني من الناس واالت
". وأضاف قائالً "إن النتائج تشكل األساس ومتهد الطريق إلحراز التقدم يف عمل العاملأحناء خمتلف  يف

هامكم نئ كل فرد منكم إلساالحتاد بشأن التنمية على مدى السنوات األربع القادمة. وامسحو يل أن أه
 يف حتقيق هذا النجاح. إن هذا لدليل على روح التعاون وروح األسرة الواحدة اليت جتلت أثناء املؤمتر".

لبنية التحتية، اوقد سلطت مالحظاته الضوء على املستقبل الباهر الذي يلوح يف األفق، حيث "ستعزز 
تكنولوجيا  نوحيث تتحس مشول اجلميع باملنافع، ويتعززاالبتكارات، وتتطور االستثمارات، تزداد و 

 ".حياة أفضل للجميع دون أن يتخلف أحد عن ركبها فتحققاملعلومات واالتصاالت 

ونيابًة عن األمني العام، منح السيد سانو ميدالية االحتاد الدويل لالتصاالت وشهادة االحتاد إىل السيد 
االتصاالت األرجنتني املعين بتنظيم تكنولوجيا املعلومات و أوسكار م. غونزاليس، وكيل وزارة التحديث يف 
، مشيداً "بقيادته وفهمه العميق ألعمال تكنولوجيا 2017 ورئيس املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام

املعلومات واالتصاالت يف سياق األمم املتحدة، ومهاراته اإلدارية واملهنية وشخصيته الفذة" مما أسهم 
 ؤمتر.يف جناح امل

قبل السيد غونزاليس امليدالية وقال: "لقد كان شرفاً عظيماً يل أن أعمل معكم مجيعاً. وأعتقد أننا حققنا 
نتائج هامة: اإلعالن، واخلطة االسرتاتيجية، وخطة العمل، وخفض عدد أهداف القطاع من مخسة 

ادئ ع كانت تبدو لنا يف بأهداف إىل أربعة أهداف، والقرارات، وكما قلنا من قبل عملنا على مواضي
ا. إننا ننظر نظرة إجيابية إىل هذا  األمر شديدة التعقيد ولكننا استطعنا أن حنقق توافقًا يف اآلراء بشأ

 احلدث. ويوجد دائماً جمال ملواصلة العمل وإحراز تقدم بشأن مجيع القضايا".

 تقرير.ترد النصوص الكاملة للكلمات اخلتامية يف قسم امللحقات من هذا ال
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ن م )، الذي ُعقد يف بوينس آيرس، األرجنتني2017إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (بوينس آيرس، 
، حتت موضوع "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق أهداف 2017 أكتوبر 20إىل  9

ICT)التنمية املستدامة"  SDG)، 

 فإذ يعرت 

رؤية داة رئيسية من أجل تنفيذ هي أ (ICT)تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت /بأن االتصاالت أ ) 
تمع املعلومات  صادر ال 70/125 قرارال، املعتمدة مبوجب 2015ملا بعد عام  (WSIS)القمة العاملية 

ئية ة االجتماعية والبيوعامل متكيين رئيسي من أجل التنمي ،(UNGA) لألمم املتحدة عن اجلمعية العامة
ا (SDG) أجل اإلسراع بتحقيق أهداف التنمية املستدامةوبالتايل من والثقافية واالقتصادية،   وغايا

"حتويل  لألمم املتحدة لجمعية العامةل 70/1 قرارال الوقت املناسب كما وردت يف يف ذات الصلة
 "؛2030 املستدامة لعام عاملنا: خطة التنمية

ي أن يرافق التغري التكنولوجي والفرص اجلديدة واملبتكرة اليت توفرها ينبغ أنهب ب)
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اختاذ قرارات طموحة وتدابري ترمي إىل احلد من الفقر 

 وعدم املساواة وتعزيز محاية كوكبنا، ومجيعها جماالت ذات أمهية حامسة بالنسبة إىل تقدم البشرية؛

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تؤدي أيضًا دوراً حامسًا يف جماالت عديدة أن ب )ج
التجارة، و  واخلدمات الربيدية والنقل والطاقة مثل الصحة والتعليم والزراعة واإلدارة والشؤون املالية

ا، وا يما يف أقل س ، اللتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثارهواحلد من خماطر الكوارث وإدار
 (LLDC) والبلدان النامية غري الساحلية (SIDS) والدول اجلزرية الصغرية النامية (LDC) منواً البلدان 

ا مبرحلة انتقالية  ؛والبلدان اليت متر اقتصادا
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صاالت لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتإىل البنية التحتية  يف الوقت املناسب بأن النفاذ ) د
ا وتطبيقا  تعزيز اإلنتاجية والكفاءةل فرصاً يوفر احلديثة واآلمنة وميسورة التكلفة والقابلة للنفاذ ا وخدما

ًا ملموساً املستدامة واقع التنميةمع ضمان أن تصبح  الناس حياةوحتسني  الفقرمن أجل القضاء على 
 (LLDC) لدان النامية غري الساحليةوالب (SIDS) والدول اجلزرية الصغرية النامية (LDC)منواً يف أقل البلدان 

ا مبرحلة انتقالية  يف العامل أمجع؛و  والبلدان اليت متر اقتصادا

أن املطابقة وقابلية التشغيل البيين على نطاق واسع لتجهيزات وأنظمة االتصاالت/تكنولوجيا ب ) ه
زيادة  ن تؤدي إىلاملعلومات واالتصاالت من خالل تنفيذ برامج وسياسات وقرارات مناسبة، ميكن أ

 العاملية؛ لتجارةتشجيع التكامل العاملي واكذلك واملوثوقية و والقدرة التنافسية السوق  الفرص املتاحة يف

تطبيقات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن تغري حياة األفراد خدمات و أن ب ) و
تمعات ككل، وإمنا ميكنها أيضاً أن واالطمئنان  قةيف بناء الث ةمتمثل دي إىل حتدياتتؤ  واجلماعات وا

 ؛اواألمن يف استعماهل تهاوموثوقي واالتصاالت االتصاالت/تكنولوجيا املعلوماتيف توفر 

كنولوجيات تمبا يف ذلك تطبيقات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خدمات و أن ب ) ز
 العامل يف واخلربات رفااملع موارد وتبادل الناس بني تفاعللل أفضل فرصاً النفاذ إىل النطاق العريض توفر 

مي ومنافع ، مما ميّكن من حتقيق التحول الرقالشاملة واملستدامة التنمية يف واإلسهام الناس حياة وتغيري
 ؛اجتماعية واقتصادية للجميع

 قائمة لرقميةا وةالفج تزال ال املاضية، السنوات خالل حتقق الذي التقدم كل  من الرغم على أنهب )ح
 البلدان فرادىبني و  املناطق بني واملهارات واالستعمال النفاذ يف املساواة وعدم الفوارق بسبب وتتفاقم

 عن فضالً  جال،والر  النساء وبني ،اخلدمات والقليلة والريفية احلضرية املناطق بني وخصوصاً  وداخلها،
 حتّمل على قدرةوال واالتصاالت املعلومات نولوجياتك/االتصاالت إىل النفاذ إمكانية توافر يف الفوارق
 األشخاصهم من غري و  اإلعاقة ذوي شخاصاألو  والفتيات النساء بتمكني يتعلق فيما سيما ال تكاليفها

 ؛احملددة االحتياجات ذوي
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يلتزم بتحسني حياة الناس وجعل العامل مكانًا أفضل من خالل  الدويل لالتصاالت أن االحتادب )ط
 واالتصاالت؛ /تكنولوجيا املعلوماتاالتصاالتدام استخ

ية ر البنية التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية والنائيأن تطو ب )ي
قولة وضمان توفر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املعواليت يصعب الوصول إليها اخلدمات  قليلةوال

 ؛لتكلفة ومستدامةالة ومبتكرة ومعقولة الة ذات أولوية، مما يستدعي حتديد حلول فعّ التكلفة واملتيسرة مسأ

 حّددها اليت لوظائفه وفقاً  ،(ITU-D) باالحتاد الدويل لالتصاالت االتصاالت تنمية قطاع أنب )ك
 تمع يةالعامل لقمةانواتج من  الصلة ذات األجزاء تنفيذ يف مهماً  دوراً  يؤدي ،تهواتفاقياالحتاد  دستور

 ،2020 عام يف التوصيل وبرنامج ،2030 عامل املستدامة التنمية وخطة املعلومات،

 يعلن بناءً على ذلك

أن يقوم بتكييف وتعزيز  (ITU-D) باالحتاد الدويل لالتصاالت أنه ينبغي لقطاع تنمية االتصاالت 1
تمع املعلومات الصالت القائمة بني خطوط عمل القمة   (SDG) هداف التنمية املستدامةوأالعاملية 

ا ذات الصلة ومسامهة قطاع تنمية االتصاالت يف اخلطة من خالل املبادرات اإلقليمية  وغايا
 ؛ةالعاملي التنميةمن أجل دعم  ،عمل قطاع تنمية االتصاالت خطةاالسرتاتيجية لالحتاد و 

التكلفة  ةيسور املو واآلمنة الشامل أن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة للنفاذ  2
 التنمية وخطة املعلومات، تمع العاملية القمةخطوط عمل  للجميع تشكل إسهاماً أساسياً يف حتقيق

 ؛وتطور جمتمع املعلومات العاملي واالقتصاد الرقمي 2030 عامل املستدامة

 تكنولوجيالالتصاالت/ يةالتحت يةالبن تغلغل وتعزيز التحتية البنية نشر لتمكني ضروريأن االبتكار  3
ا واالتصاالت املعلومات  ؛النائية اطقواملن الريفية املناطق يف سيما وال واجلودة القدرة عالية وخدما

 أصحابو  املهتمة األطراف من وغريهم االحتاد أعضاء بني فيما والتعاون اخلربات تبادل أن 4
 منواً  البلدان أقل صاحلل خاصةً  بالتشجيع، حيظى نأ ينبغي الدولية التوصيلية حتسني بشأن املصلحة
 النامية؛ الصغرية اجلزرية والدول الساحلية غري النامية والبلدان
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أن استخدام خمتلف أنظمة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضروري لضمان  5
أجل تلبية  من    ً      متاما  منها جلميع سكان العامل الذين يفتقرون إىل اخلدمات أو احملرومنيالتوصيلية 

 احتياجات احلكومات واملواطنني يف الوقت املناسب؛

 وميسور تشاراالن واسع نفاذ بتوفري النهوض واملنظمون السياسات واضعو يواصلينبغي أن  هأن 6
 خالل من ت،ذلك النفاذ إىل اإلنرتن ، مبا يفواالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل التكلفة

 التنبؤ وميكن ةمتييزي غريو  ومستقرة وشفافة نزيهة تكونمتكينية  وتنظيمية قانونيةبيئات و  سياسات ئةي
حوافز  ريتوفسه ويف الوقت نف ذلك نُـهج موحدة للمطابقة وقابلية التشغيل البيين ، مبا يفبعناصرها

 والدولية؛ على املستويات الوطنية واإلقليميةاستثمارية 

لوجيا املعلومات االتصاالت/تكنو يف  والناشئة اجلديدة االجتاهات/التكنولوجيات تسخري ينبغي أنه 7
 علومات؛امل جمتمع تطوير مواصلة إىل الراميةالعاملية  اجلهود دعم ألغراض أفضل بشكل واالتصاالت

 وكفاءة يةبفعال الطيف إدارة أن االحتاد الدويل لالتصاالت يوفر بناء القدرات واألدوات من أجل 8
 األخرى واألطراف اإلذاعية واهليئات واملشغلني التنظيمية واهليئات السياسات لواضعي حامسة مسألةهي و 

 الساتلية؛ اتواملدار  الراديوية الرتددات طيف من شحيحةال املوارد على الطلب تزايد إىل نظراً  املعنية،

 لضمان قييسيةالت فجوةال بسد املتعلقة االحتاد أنشطة يف النامية البلدان مشاركة زيادة يلزم أنه 9
ا ا وإبراز التكنولوجي بالتطور املقرتنة االقتصادية املنافع من استفاد ال هذا يف مصاحلهاو  متطلبا  ا

 ؛بصورة أفضل

 التحوُّل يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت األمهية البالغ الدور إىل بالنظر أنه 10
 أفضل تبادل صخي فيما الدويل التعاون تعزيز املهم من رقمي،ال قتصادر االتطوي يف سيما وال الرقمي،

 االقتصاد أجل نم وتطبيقات ومعايري تنظيمية ونصوص نـُُهج وإعداد الرقمي التحوُّل جمال يف املمارسات
 الرقمي؛
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قادر  وأن االبتكار والتطور يف استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يؤدي، أ 11
تو على أن يؤدي، دورًا رئيسيًا يف تنمية االقتصاد الرقمي،  معات له أثر حتويلي على األفراد وا

 واالقتصادات يف مجيع أحناء العامل؛

أنه ينبغي تعزيز اإلملام باملعارف الرقمية واملهارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فضًال  12
جمال تطوير شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  واملؤسسية يف عن زيادة القدرات البشرية

ا ا وخدما  واملساواة الشمولب يتسم تعليم ضمانل ،اواستعماهلواإلقبال عليها  واالتصاالت وتطبيقا
سيما النساء والفتيات واألشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم  مجيعهم، وال الناس من شأنه أن ميكِّن واجلودة

 البشرية؛ من املسامهة يف املعارف والتنمية ص ذوي االحتياجات احملددة،من األشخا

صنفة حبسب وامل املناسبة والقابلة للمقارنة املؤشرات/اإلحصاءات وإعدادأن قياس جمتمع املعلومات  13
القطاع أمر مهم للدول األعضاء و  ،واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا اجتاهاتوكذلك حتليل  ،اجلنسني

ص على السواء حبيث تتمكن الدول األعضاء من حتديد الفجوات اليت حتتاج إىل تدخل اخلا
 وجه لىع وينبغي ؛االستثمار لقطاع اخلاص من حتديد وإجياد فرصالسياسات العامة ويتمكن ا يف

 ؛2030 لعام املستدامة التنميةخطة  تنفيذ لرصد الالزمة األدوات على االهتمام تركيز اخلصوص

تمع أنه ينب 14 األشخاص ات و النساء والفتي شامل أن يأخذ يف االعتبار احتياجاتالعلومات املغي 
 استخدام وغريهم من األشخاص ذوي االحتياجات احملددة، واحتياجات األطفال يف إلعاقةذوي ا

 ؛االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

استغالالً تاماً  كنولوجيا املعلومات واالتصاالتالفرص اليت توفرها االتصاالت/تاستغالل أنه ينبغي  15
دف كفالة النفاذ املنصف إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإىل االبتكارات اليت تعزز 

ة بني اجلنسني واملساواالفقر وتوفري فرص العمل احلد من االقتصادية املستدامة و و التنمية االجتماعية 
 للجميع؛ الرقمي والتمكني شمولوتعزيز ال عمالوريادة األاخلط ومحاية األطفال على 

 أصحاب نم متواصالً  جهداً  سيتطلب التنمية حنو موجهللجميع و  شامل معلومات جمتمع بناءأن  16
 ؛املتعددين املصلحة
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 ضالً ف استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف واألمنواالطمئنان أن بناء الثقة  17
 احلكومات دوليني بني اً وتنسيق اً تعاونمن األولويات اليت تستدعي  عن محاية البيانات الشخصية

أفضل  جمال بناء القدرات وتبادل يف وشركات القطاع اخلاص والكيانات املعنيةذات الصلة واملنظمات 
 تتناول قنية اليتمية والتاملمارسات من أجل وضع السياسات العامة ذات الصلة والتدابري القانونية والتنظي

موثوقية ضمان لينبغي ألصحاب املصلحة العمل معاً أنه و  ،أمور عدة بني من، محاية البيانات الشخصية
 ؛وأمن شبكات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 أن االحتاد الدويل لالتصاالت ينبغي له أن يدعم بناء القدرات وتبادل املعلومات وغري ذلك من 18
أشكال التعاون الدويل، خاصًة باستخدام التكنولوجيات الناشئة، حبيث ميكن لالتصاالت/تكنولوجيا 

 املعلومات واالتصاالت أن تؤدي دوراً أكثر أمهية يف إدارة حاالت الكوارث واتصاالت الطوارئ؛

الفجوة من أجل نامية لالتعاون بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية وكذلك فيما بني البلدان ايشّجع  19
الرقمية ألن ذلك ميهد الطريق للتعاون التقين ونقل التكنولوجيا واملعارف وأنشطة البحث املشرتكة وتبادل 

 االقتصادية؛و أفضل املمارسات والتنمية االجتماعية 

أن تعزيز االستثمار من أجل تطوير البنية التحتية واخلدمات والتطبيقات للنطاق العريض يسهم  20
 االحتادب حتقيق النمو االقتصادي املستدام واملتكامل للشعوب، وأنه يتعني على قطاع تنمية االتصاالت يف
 إنشاء التحالفات وجماالت التعاون بني الدول األعضاء هذا الصدد أن يكون جهة فاعلة رئيسية يف يف

 والقطاع اخلاص ووكاالت التمويل الدولية وسائر أصحاب املصلحة؛

 القطاعنيني ب شراكاتال واخلاص، فضًال عن استثمارات القطاعني العام مواصلة تعزيز بغيين أنه 21
لتحقيق  تكرةمبحتديد وتطبيق حلول تكنولوجية وآليات متويل  من أجل وحشد املوارد ،واخلاص العام

 التنمية الشاملة واملستدامة؛

 بني ةالشراكو  الوطنية، بالتعاون امجوالرب  واملبادرات السياسات يف يُدمج أن ينبغي االبتكار أن 22
املستدامة  التنمية تعزيزل املعارفو  التكنولوجيا لنقل تيسرياً  والنامية، املتقدمة البلدان وبني النامية البلدان
 ؛االقتصادي والنمو
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ريهم من األطراف غباستمرار فيما بني أعضاء االحتاد و  وتعزيزه أنه ينبغي توطيد التعاون الدويل 23
 2020 وصيل لعاموتنفيذ برنامج التالتنمية املستدامة  أهداف سعياً إىل حتقيق املصلحة أصحابملهتمة و ا

 ؛واالتصاالت ل االتصاالت/تكنولوجيا املعلوماتمن خالل استعما

ا احملددة يف جمموعة من املبادرات اإلقليمية اليت ميكن االطالع  24 أن املناطق قد أفصحت عن أولويا
خطة عمل بوينس آيرس اليت اعتمدها هذا املؤمتر، وأن تنفيذ هذه املبادرات يستحق أولوية عليها يف 

 ،االحتاد عالية من جانب قطاع تنمية االتصاالت يف

 وبناءً على ما تقدم، نعلن، حنن، املندوبني يف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، عن التزامنا بتعجيل توسع
ا،واستعمال البىن التحتية لال ا وتطبيقا  لن أجم تصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدما

 تمع العاملية مةالق عمل خطوط تنفيذول الرقمية، الفجوة وسد تنميته ومواصلة املعلومات جمتمع بناء
 اياوغا املستدامة التنمية أهداف وحتقيق )70/125 املتحدة لألمم العامة اجلمعية لقرار وفقاً ( املعلومات

 التنمية خطة: عاملنا حتويل": 70/1 قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ورد كما  املناسب الوقت يف
 ."2030 لعام املستدامة

األطراف املهتمة  وغريهم منحيث أعضاء االحتاد  2017 لعام ن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالتإ
بوينس طة عمل تنفيذ خ على املسامهة يفة األمم املتحدة، املنتمون إىل منظوم وأصحاب املصلحة، مبن فيهم

 .بنجاح آيرس
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 مقدمة 1
ة طة االسرتاتيجياخل يف ة قطاع تنمية االتصاالتمسامه 2017 لعام االتصاالت لتنمية العاملي املؤمترأقر 
 هذه الوثيقة. يف على النحو املقدم 2020-2023 للفرتة الحتادل

 2020-2023هيكل الخطة االستراتيجية لالتحاد للفترة  2
 من العناصر الرئيسية التالية: 2020-2023 االسرتاتيجية املقرتحة للفرتة اخلطةيتألف جوهر 

 ورسالته وقيمه االحتادرؤية  -
 ادحتاالسرتاتيجية لالالغايات واملقاصد  -
 إدارة املخاطر االسرتاتيجية والتخفيف منها -
 األهداف/النتائج/النواتج القطاعية واملشرتكة بني القطاعات -
 التنفيذ والتقييم. -

 3 لي األقسام(انظر فيما ي االحتادواملقاصد على مستوى والغايات حتديد الرؤية والرسالة والقيم جيري 
أهدافها  االسرتاتيجية تتضمن اخلطة يف اعات تقدمي مسامهاتطُلب من القطو ، على التوايل)، 5و 4و

 لحق).انظر مسرد املصطلحات يف املاحملدَّدة. وكذلك مت التوصل إىل اتفاق أويل بشأن التعاريف (
 االسرتاتيجية. اخلطةالنواتج باعتبارها عنصراً هاماً من عناصر وأُقرت 

 لالحتاداالسرتاتيجية  اخلطةهيكل على  2017 لعام االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتروصّدق 
 .2020-2023 للفرتة

 الرؤية (لالتحاد) 3
) لالحتاد الدويل 2014 (بوسان، مؤمتر املندوبني املفوضني إن رؤية االحتاد بأمجعه اليت صّدق عليها

 لوماتاملع تكنولوجيات يحتت حيث العامل توصيل بفضل املعلومات "حتقيق جمتمع يف تتمثَّل لالتصاالت
 "إنسان. لكل يئياً ب واملستدامني واالقتصاديني االجتماعيني النمو والتنمية وتسريع حتقيق واالتصاالت
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 )لالتحاد( الرسالة 4
) لالحتاد الدويل 2014 (بوسان، مؤمتر املندوبني املفوضني اليت صّدق عليها بأمجعه اداالحت رسالة إن

 تكنولوجيا/تاالتصاال شبكات إىل والشامل التكلفة سوراملي النفاذ وتيسري تعزيز" يف لالتصاالت
ا واالتصاالت املعلومات ا، وخدما  ماعينياالجت والتنمية النمو أجل من وباستعماهلا وتطبيقا

 "بيئياً. املستدامني واالقتصاديني

 )لالتحاد( الغايات 5
) لالحتاد الدويل 2014 (بوسان، مؤمتر املندوبني املفوضنياليت صّدق عليها  عهبأمج اداالحت غايات إن

 :يف تتمثَّل لالتصاالت
 .استعماهلا ادةوزي واالتصاالت املعلومات االتصاالت/تكنولوجيا إىل النفاذ وتعزيز إتاحة - النمو 1)
 .للجميع العريض النطاق وتوفري الرقمية الفجوة سد - الشمول 2)

 .االتصاالتو  املعلومات صاالت/تكنولوجيااالت تنمية عن الناجتة التحديات مواجهة - االستدامة 3)

 اتاملعلوم االتصاالت/تكنولوجيا بيئة االضطالع بدور ريادي يف - والشراكة االبتكار 4)
 .معها وحتسينها والتكيف املتغرية واالتصاالت

 تلالتصاال الدولي االتحاد في االتصاالت تنمية قطاع وضع تحليل 6

  املفوضنيمؤمتر املندوبنينمية االتصاالت بالصيغة اليت أقرها يرد فيما يلي حتليل احلالة لقطاع ت
 ) لالحتاد الدويل لالتصاالت.2014 (بوسان،

 باعتبارها االتواالتص املعلومات تكنولوجيا/باالتصاالت العامل اءأحن مجيع يف احلكومات اعرتاف يتزايد
 تكنولوجيا/تصاالتاال تنمية يف املضي ولئن كان .االجتماعية والتنمية االقتصادي للنمو الرئيسي احملرك

 لالتصاالت، الدويل االحتاد عملصميم  يف طويل منذ وقت العامل أحناء مجيع يف واالتصاالت املعلومات
ال، فإنه هذا يف وكالة األمم املتحدة املتخصصة باعتباره  اّتساماً  أكثر ةاألخري  السنوات مدى على غدا ا
 أساسياً  دوراً  تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا/باالتصاالت التكنولوجية تطوراتال أناطت إذ احليوية باألمهية

 غاية جمرد يستل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/فاالتصاالت. البشرية احلياة جوانب من جانب كل يف
ا، يف  .األخرى القطاعات لتمكني األساسية الوسائل عداد يف تندرج لكنها ذا
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 القمة حدَّدته وما ،2000 عام يف لأللفية اإلمنائية األهداف حتديد منذ األمهية ائقف تقدم حتقق لقد
 جمال يف على صعيد التوصيلية من مرامٍ  2005 وعام 2003 عام يف املعلومات تمع العاملية

ق هذه وميثِّل توفري الظروف املالئمة السبيل إىل حتقي. واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 النطاق اتصاالت صخي ما سّيما وال التحتية، البنية تنمية يف األولوية بصورة كاملة. وستتمثَّل الغايات
 استدامة ُتضمنوس. واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت وخدمات تطبيقات وتوفري العريض،
 .بعناصرها التنبؤ ميكن ية متينةينمتك تنظيمية بيئة وإحداث البشرية القدرات بناء بتعزيز التكنولوجية التنمية

 حواجز من تعاين اليت دانللبل ينبغي العريض، النطاق استخدام تطوير يف ودوره احمللي احملتوى ألمهية نظراً 
 استحداث فإن ،وبالتايل. احمللي احملتوى منلضمان مقدار كبري  كافياً   اهتماماً  تويل أن وثقافية لغوية
 وتطوير انتشارها تعزيزو  العريض النطاق خدمات تنفيذ لتطوير متكينياً  راً عنص باعتباره احمللي احملتوى
 وتشجيع احمللي توىاحمل على الطلب لتلبية اإللكرتونية والتجارة اإللكرتوين والتعلم اإللكرتونية الصحة
ة واللغات الثقافات ذات البلدان  لىع يساعد أن كنمي حملي، حمتوى استحداث على املشرتكة أو املتشا
 أسرع. بشكل النطاق عريضة اخلدمات إىل املستمر النفاذ

نظرًا لطبيعة جمتمع الفضاء السيرباين العابرة للحدود، يعرتف قطاع تنمية االتصاالت بأمهية التعاون و 
جيات استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وتوافر هذه التكنولو  يف تعزيز املوثوقية يف الدويل

وضع تدابري ل. وعليه، يعرتف قطاع تنمية االتصاالت باحلاجة امللحة لدعم البلدان وأمن استخدامها
لفني باألمن السيرباين من أجل معاجلة شواغل أصحاب املصلحة املختاملتعلقة حمددة لتنفيذ أطرها الوطنية 

ال أمام تبادل أفضل املمارسات على املستوى العاملي وامل اعدة على سذا الشأن، ومن أجل إفساح ا
 ي لتيسري التعاون املذكور أعاله.يضطلع االحتاد بدور رئيسذلك. وعليه، س
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 منواً، البلدان قلُّ أ واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت من املنافع أكرب جين ينتظرون من وبني
ا مبرحلة انتقالية،متر اقتصاليت  الساحلية، والبلدان غري والبلدان النامية النامية، الصغرية اجلزرية والدول  ادا
 اجلنسني نياملساواة ب وقضايا الطوارئ حاالت يف االتصاالت أن كما. خاصة عناية منها كل  يستحق اليت

االت من جمالني ميثِّالن . لالتصاالت الدويل االحتاد يف االتصاالت تنمية قطاع لعمل األولوية ذات ا
 املوارد وتعبئة اداالحت أعضاء مع بتعاون وثيق العمل على سيتوقف النجاح فإن املهمة جسامة إىل وبالنظر

 .واخلاص العام القطاعني بني الشراكات خالل من

 أنشطة تدارس يف مراراالست إن. االتصاالت تنمية قطاع يف االبتكار ثقافة إرساء على التشجيع ويتعنيَّ 
 بالطابع ساماً ات أكثر واخلدمات اتاملنتج الكفيلة جبعل السبل منظور من االتصاالت تنمية مكتب

 تكنولوجيا/تاالتصاال وكاالت بني التنافسية املكانة يف نقدية نظرة النظر إىل يُفضي االبتكاري
 مجيع يف َرتفويُع. التحسني أجل من اجلديدة الفرص لتقصي دافعاً  ويهيئ واالتصاالت، املعلومات

 أن تريد ساتواملؤس البلدان كانت  إذا أساسي أمر بتكارفاال. لالبتكار املتنامية باألمهية العامل أحناء
إن . العاملي التوصيلو  التنافسية العايل اليوم اقتصاد يف تزدهر وأن العاملي االقتصادي الركود من تتعاىف

 يذكيها اليت بتكَرةامل واخلدمات. واالقتصادية االجتماعية التحديات وملواجهة للتنمية قوي حمرك االبتكار
" حياة تغري" أن نميك املتنقل، والتعليم املتنقلة، والصحة املتنقلة، املدفوعات مثل العريض، النطاق
تمعات واجلماعات األفراد  ىلإ النفاذ يتيح أن وميكن. للعبارة احلريف باملعىن عامةً  وا

 لكي ميةالنا لدانالب يف البشر من املاليني مئات متكني واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 .االجتماعي واالقتصادي معيشتهم مباشرة رفاه بصورة حيسنوا

ا بل ةالتوصيلي أجل من بالتوصيلية االهتمام على االتصاالت تنمية قطاع رسالة تقتصر وال  حبد ذا
 مبتكرة اماتاستخد ُتستخَدم واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت جعل نشدان إىل تتعداه
 .وتعلي مستواها ناسال حياة حتسِّن

 )االتصاالت تنمية لقطاع( األهداف 7

صدق  ، 2016-2017الفرتة  يف ُعقدت اليت الستة (RPM) اإلقليمية التحضريية االجتماعات بنتائج أخذاً 
 :التالية األهدافعلى  2017 لعام االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر

 املعلومات جياتكنولو /االتصاالت تنمية مسائل بشأن واالتفاق الدويل التعاون تعزيزالتنسيق:  1)
 واالتصاالت.
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 التحتية البنية نميةت تعزيز: بنية حتتية حديثة وآمنة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 2)
 .االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استخدام يف واألمن الثقة ناء ذلك يف مبا واخلدمات

 تكنولوجيا/التصاالتل املستدامة للتنمية مؤاتية وسياساتية تنظيمية بيئة تعزيزة: بيئة متكيني 3)
 .واالتصاالت املعلومات

دعم تطوير واستخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جمتمع رقمي شامل:  4)
تمعات حتقيقاً للتنمية ا لتمكني األشخاص وا  .املستدامة وتطبيقا

 )االتصاالت تنمية لقطاع( نواتجوال األهداف 8

 االجتماعات ائجنت االتصاالت اليت مت إقرارها واليت جتسد تنمية لقطاع األربعة األهداف إىل استناداً 
لتنمية  العاملي املؤمترأقر  ،2016-2017 الفرتة يف ُعقدت اليت الستة (RPM) التحضريية اإلقليمية

 التالية: النواتج 2017 االتصاالت لعام

 .تعزيز التعاون الدويل بشأن مسائل تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 1)

 ، والتقرير النهائي للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت(WTDC) لعاملي لتنمية االتصاالتاملؤمتر ا 1.1)

 ية، والتقارير النهائية لالجتماعات التحضري (RPM) االجتماعات التحضريية اإلقليمية 2.1)
 اإلقليمية

، وتقارير الفريق االستشاري لتنمية (TDAG) الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت 3.1)
 (WTDC) العاملي لتنمية االتصاالت االتصاالت إىل مدير مكتب تنمية االتصاالت واملؤمتر

 الدراسات توجيهية وتوصيات وتقارير جلان جلان الدراسات، ومبادئ 4.1)

 (RDF) ذلك منتديات التنمية اإلقليمية يف اإلقليمي مبا منصات للتنسيق 5.1)

وخدمات لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متعلقة  تنفيذ مشاريع 6.1)
 باملبادرات اإلقليمية
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تعزيز بيئة متكينية مؤاتية لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعزيز تنمية شبكات  2)
ذلك  يف لوجيا املعلومات واالتصاالت والتطبيقات واخلدمات املناسبة، مبااالتصاالت/تكنو 

 .الفجوة التقييسية سد

منتجات وخدمات بشأن البنية التحتية واخلدمات اخلاصة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  1.2) 
ية، النائملناطق اواالتصاالت والنطاق العريض الالسلكي والثابت وتوصيل املناطق الريفية و 

 وحتسني التوصيلية الدولية، وسد الفجوة الرقمية يف جمال التقييس، واملطابقة وإمكانية التشغيل
وجه وإدارة موارد االتصاالت بفعالية وكفاءة واستعماهلا على الالبيين، وإدارة الطيف ومراقبته 

ية واملنشورات ماألمثل ضمن والية االحتاد واالنتقال إىل اإلذاعة الرقمية مثل الدراسات التقيي
 وورش العمل واملبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات.

استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  بناء الثقة واألمن يفمن أجل منتجات وخدمات  2.2)
 .التقارير واملنشورات، واملسامهة يف تنفيذ املبادرات الوطنية والعاملية مثل ،واالتصاالت

ا وبشأن االتصاالت يف حاالت منتجات وخدمات بشأن  3.2) احلد من خماطر الكوارث وإدار
الطوارئ، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة لتمكني الدول األعضاء من التصدي جلميع مراحل 

 إدارة الكوارث، مثل اإلنذار املبكر واالستجابة واإلغاثة واستعادة شبكات االتصاالت.

قات /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونشر التطبياستعمال االتصاالت تعزيز الثقة واألمن يف 3)
 .املناسبة واخلدمات

منتجات وخدمات بشأن السياسات العامة واللوائح التنظيمية اخلاصة باالتصاالت/  1.3)
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل تنسيق ومتاسك دويل أفضل من قبيل الدراسات 

 .نصات األخرى لتبادل املعلوماتالتقييمية، واملنشورات األخرى، وامل
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منتجات وخدمات بشأن إحصاءات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  2.3)
ا من قبيل التقارير البحثية ومجع البيانات اإلحصائية الية اجلودة القابلة ع وحتليل بيانا

 .وتنسيقها ونشرها، ومنتديات النقاش للمقارنة دولياً 

وتنمية املهارات البشرية، من بينها املنصات  خدمات بشأن بناء القدراتمنتجات و  3.3) 
دلة، اإللكرتونية، والربامج التدريبية عن بُعد واحلضورية بغية تعزيز املهارات العملية، واملواد املتبا
جمال  مع مراعاة الشراكات املعقودة مع أصحاب املصلحة املعنيني بالتعليم يف

 .ملعلومات واالتصاالتاالتصاالت/تكنولوجيا ا

ت، تكنولوجيا املعلومات واالتصاال جمال االتصاالت/ منتجات وخدمات بشأن االبتكار يف 4.3)
من قبيل تبادل املعلومات واملساعدة، عند الطلب، بشأن إعداد برنامج وطين لالبتكار، 

 جمال وآليات لعقد الشراكات، ووضع املشاريع، والدراسات وسياسات االبتكار يف
 .االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ا لتمكني  4) دعم تطوير واستخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقا
تمعات حتقيقاً للتنمية االجتماعية واالقتصادية ومحاية البيئة  .األشخاص وا

رية ًا والدول اجلزرية الصغمنتجات وخدمات بشأن تقدمي مساعدات مركزة ألقل البلدان منو  1.4)
ا مبرحلة انتقالية لتعزيز التي سر النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا

 .والقدرة على حتمل تكاليف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

يت االت المنتجات وخدمات بشأن سياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتص 2.4)
تدعم االقتصاد الرقمي وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيات 
اجلديدة، مثل تبادل املعلومات وسبل الدعم الرامية إىل نشرها والدراسات التقييمية 

 وجمموعات األدوات
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ليت ا واالتصاالت املعلومات تكنولوجياسياسات االتصاالت/ بشأن وخدمات منتجات 3.4)
تدعم االقتصاد الرقمي وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيات 
اجلديدة، مثل تبادل املعلومات وسبل الدعم الرامية إىل نشرها والدراسات التقييمية 

 األدوات. وجمموعات
منتجات وخدمات بشأن الشمول الرقمي للنساء والفتيات واألشخاص ذوي االحتياجات  4.4) 

ددة (كبار السن والشباب واألطفال والسكان األصلني وغريهم) مثل اسرتاتيجيات احمل
وسياسات وممارسات زيادة الوعي بالشمول الرقمي وجمموعات أدوات تنمية املهارات الرقمية 

 ومبادئ توجيهية ومنتديات نقاش لتبادل املمارسات واالسرتاتيجيات.
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الشكل 
1 -

 
مساهمة قطاع ت

نمية االتصاالت في 
مشروع 

الخطة االستراتيجية لالتحاد للفترة 
2023-2020

 

 األهداف

1.D
 

التنسيق: 
تعزيز التعاون الدولي 

واالتفاق بشأن مسائل تنمية 
االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت
 

2.D
 

بنية تحتية حديثة وآمنة لالتصاالت/تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت: تعزيز تنمي

ة البنية الت
والخدمات بما في ذلك بناء الثقة واألمن فيحتية 

 
است

خدام 
االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

3.D
 

بيئة تمكينية: تعزيز بيئة تنظيمية وسياسات
ية 

مؤاتية للتنمية المستدامة 
لالتصاالت/تكنول

وجيا 
المعلومات واالتصاالت

 

4.D
 

مجتمع رقمي شامل: دعم تطوير واستخ
دام 

ا
التصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها 

ص والمجتمعات تحقيقا  للتنمية 
لتمكين األشخا

         ً                   
            

المستدامة
 

 النتائج

1-1.D
: تعزيز 

ض مشروع
استعرا

 
مسامهة 

القطاع يف مشروع اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد، 
وإعالن املؤمتر العاملي لتنمية 

االتصاالت
 

(W
TDC)

، وخطة عمل املؤ 
متر 

العاملي لتنمية االتصاالت
 

وزيادة مستوى 
االتفاق
 

ذا الشأن.
 

2-1.D
: تقييم تنفيذ خطة العمل و 

تنفي
ذ 

خطة 
عمل القمة العاملية تمع املعلومات

. 
3-1.D

: ت
عزيز تقاُسم املعارف واحلوار والشراكة 

بني أعضاء االحتاد بشأن قضايا 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 
4-1.D

: 
تعزيز
 

جتهيز
 

وتنفيذ
 

املشاريع
و  

املبادرات
 

اإلقليمية
 

املتعلقة
 

بتنمية
 

االتصاالت
ت/

كنولوجيا
 

املعلومات
 

واالتصاالت
. 

5-1.D
: 

تيسري االتفاق على التعاون يف برامج 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني 
الدول األعضاء، وبني الدول األعضاء وأصحاب 

املصلحة اآلخرين
 

يف النظام اإليكولوجي 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بناءً على 

طلبات الدول األعضاء املعنية يف االحتاد.
 

1-2.D
 :

حتسني 
قدرة 

أعضاء 
االحتاد 

على إتاحة 
ب

نية 
حتتية 

وخدمات متينة 
لالتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات
 

واالتصاالت
.  

2-2.D
 :

تعزيز
 

قدرة
 

الدول األ
عضاء
 

على
 

القيام
بف 

عالية 
بتبادل املعلومات والتوصل إىل حلول و 

التصدي
 

للتهديدات
 

اليت يتعرض هلا األمن
 

السيرباين
و  

تطوير
 

وتنفيذ اال
سرتاتيجيات
الو  

قدرات
 

الوطنية
مب ،

 ا
 يف

ذلك
 

بناء
 

القدرات
، وتشجيع التعاون على املستويات الوطنية
 

واإلقليمية والدولية من أجل تعزيز املشاركة 
فيم
 ا

بني
 

الدول
 

األعضاء
 

واجلهات
 

الفاعلة
 

ذات
 

الصلة
. 

3-2.D
: تعزيز قدرة الدول األعضاء على استخدام 

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل 
احلد من خماطر الكوارث 

وإدارا 
ومن أجل 

ضمان 
تيسر 

االتصاالت يف حاالت الطوارئ
 

وتيسري
ا 

لتعاون 
الدويل يف

 
هذا اال.

 

1-3.D
 :

تعزيز قد
رة الدول األعضاء 

على
 

حتسني 
سياسا

ا ال
عامة
 

وأطر 
ها ال

قانونية
الو  

تنظيمية
ؤ ملا 

اتية
 

لتنمية
 

االتصاالت
/

تكنولوجيا
 

املعلومات
 

واالتصاالت
. 

2-3.D
: تعزيز قدرة الدول األعضاء على 

إعداد
 

إحصاءات
 

لالتصاالت/
تكنولوجيا
 

املعلومات
 

واالتصاالت
 

تكون 
عالية
 

اجلودة
 

وقابلة
 

للمقار 
 نة

دو 
 لياً 

جتسد التطورات واالجتاهات يف 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

استناداً 
إىل 

 
معايري
 

ومنهجيات
 

متفق
 

عليها
. 

3-3.D
: حتسني القدرات 

البشرية و 
املؤسسية ألع

ضاء 
االحتاد 

من أجل االستفادة 
من اإلمكانات الكاملة 

لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
 

4-3.D
 :

تعزيز
 

قدرات
 

أعضاء
 

االحتاد
من 

 
أجل
 

إدراج
 

االبتكار
يف 

 
جمال
 

االتصاالت
/

تكنولوجي
 ا

املعلومات
 

واالتصاالت
يف 

 
برامج
 

التنمية
ال 

وطنية
 

ووضع اسرتاتيجيات لتعزيز مبادرات االبتكار بطرق 
شىت منها الشراكات العامة واخلاصة والشراكات 

ص.
بني القطاعني العام واخلا

 

1-4.D
: حتسني النفا

ذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت واستخدامها يف
 

أقل
 

البلدان منواً 
 

(LDC)
 

والدول 
اجلزرية الصغرية 

النامية
 

(SIDS)
 

والبلدان النامية غري 
الساحلية

 
(LLDC)
 

والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة 
انتقال

.ية
 

2-4.D
 :

حتسني
 

قدرة
 

أعضاء
 

االحتاد
 

على
 

دفع عجلة التن
ية م

االقتصادية واالجتماعية من خالل
 

االستفادة
من 

 
التكنولوجيات اجلديدة و 

تطبيقات
 

وخدمات 
االتصاالت/

تكنولوجيا
 

املعلومات
 

واالتصاالت
 

واستع
ماهلا

. 
3-4.D

: تعزيز 
قدرة 

أعضاء االحتاد على تطوير اسرتاتيجيات 
وسياسات 

وممارسات من أجل الشمول 
الرقمي
ال ،

 
سيما 

فيما
 

يتعلق بتمكني 
ص 

النساء والفتيات واألشخا
ذ

 وي
اإلعاقة وذوي
 

االحتياجات 
احملددة

. 
4-4.D

 :
تعزيز
 

قدرة
 

أعضاء
 

االحتاد
 

على
 

تطوير
 

اسرتات
يجيات
 

وحلول
 

لالتصاالت
/

تكنولوجيا
 

املعلومات
 

واالتصاالت
ت 

رمي
 

إىل
 

التكيف
مع 

 
تغري
 

املناخ
 

والتخفيف
من 

 
آثاره
و  

استخدام
 

الطاقة
 

املراعية
 

للبيئة
/

الطاقة 
املتج

ددة
. 
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 األهداف

1.D
 

التنسيق: 
تعزيز التعاون الدولي 

واالتفاق بشأن مسائل تنمية 
االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت
 

2.D
 

بنية تحتية حديثة وآمنة لالتصاالت/تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت: تعزيز تنمي

ة البنية الت
والخدمات بما في ذلك بناء الثقة واألمن فيحتية 

 
است

خدام 
االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

3.D
 

بيئة تمكينية: تعزيز بيئة تنظيمية وسياسات
ية 

مؤاتية للتنمية المستدامة 
لالتصاالت/تكنول

وجيا 
المعلومات واالتصاالت

 

4.D
 

مجتمع رقمي شامل: دعم تطوير واستخ
دام 

ا
التصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها 

ص والمجتمعات تحقيقا  للتنمية 
لتمكين األشخا

         ً                   
            

المستدامة
 

 1النواتج

1-1
: 

املؤمتر
 

العاملي لتنمية االتصاالت
 

(W
TDC)

و  ،
التقرير النهائي للمؤمتر
 

العا
ملي 

لتنمية االتصاالت
. 

2-1
: 

االجتماعات
 

التحضريية 
اإلقليمية
 

(RPM
)

و  ،
التحضريية اإلقليمية.التقارير النهائية لالجتماعات 

 
3-1
: 

الفريق االستشاري لتنمية
 

االتصاالت
 

(TDAG)
 

وتقا
رير الفريق االستشاري لتنمي

ة 
االتصاالت
 

إىل مدير
 

مكتب تنمية االتصاالت 
واملؤمتر

 
العاملي لتنمية االتصاالت

 
(W

TDC)
 

4-1
: جلان الدراسات
و  

مبادئ توجيهية 
وتوصيات وتقارير 

جلان
 

الدراس
ات

 
5-1

: 
منصات للتنسيق اإلقليمي مبا يف ذلك 

منتديات التنمية اإلقليمية 
(RDF)

 
6-1

: 
تنفيذ م

شاريع و 
خدمات
 

لتنمية 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

متعلقة باملبادرات اإلقليمية
 

1-2
: 

منتجات وخدمات بشأن البنية التحتية واخلدمات 
اخلاصة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاال

، ت
و 

ض
النطاق العري

 
الالسلكي والثابت
 

وتوصيل املن
اطق 

الريفية والنائية، وحتس
ني التوصيلية الدولية، 

و 
سد الفجوة 

الرقمية يف جمال التقييس، واملطابقة وإمكانية التشغيل 
البيين

، وإدارة الطيف و 
مراقب

 ته
و 

فعال
ي

ة وكف
ءا

ة إدارة موارد 
االتصاالت 

واستخدامها السليم 
 يف

إطار والية االحتا
د، 

واالنتقال
إىل 

 
اإلذاعة
 

الرقمية
، 

مثل
 

الدراسات
 

التق
ييمية
 

واملنشورا
 ت

وورش
 

العمل
 

واملبادئ
 

التوجيهية
وأف 

 ضل
املمارسات

. 
2-2

: 
منتجات وخدمات 

من أجل 
بناء الثقة واألمن 

 يف
استخدام
 

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت مثل 

التقارير
 

واملنشورات،
 

ومن أجل 
املسامهة 

 يف
تنفيذ
 

املبادرات
 

الوطنية
 

والعاملية
. 

 

3-
1: 

منتجات وخدمات بشأن السياس
واللوائح التنظيمية اخلاصة باالتصاالت/ات العامة 

ت 
كنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت
 

من أجل تناسق واتساق 
دويل
 

أفضل
 

من قبيل 
الدراسات
 

التقييمية،
 

واملنشورات
 

األخرى
،  

واملنصات األخرى لتبادل 
املعلومات.

 
3-

2: 
منتجات وخدمات بشأن إحصاءات 

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واال
تصاالت

 
وحتليل
 

بياناا
 

من قبيل 
التقارير
 

البحث
 ية

ومجع
 

البيانات
 

اإلحصائية
 

وتنسيقها
 

ونشرها،
 

ومن
تديات
 

النقاش
. 

3-3
: 

منتجات
 

وخدمات
 

بشأن
 

بناء
 

القدرات
وتنمية املهارات البشرية، من بينها املنصات  

اإللكرتونية، والربامج التدريبية عن بُعد واحلضورية 
بغية تعزيز املهارات ا

لعملية، واملواد املتبادلة، م
مراعاة الشراكات املعقودة مع أصحاب املصلحة ع 
املعنيني بالتعليم يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت
. 

 

1-4
: 

منتجات وخدمات بشأن 
تقدمي مساعدات مركزة ألقل 

البلدان 
منواً والدول اجلزرية الصغرية 

النامية 
والبلدان
 

النامية 
غري 

الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة 
ا

نتقالية
 

لتعزيز
 

التيسر
 

والقدرة
 

على
 

حتمل
 

تكاليف
 

االتصاالت
/

تكنولوجيا
 

املعلومات
 

واالتصاالت
. 

2-4
: 

منتجات
 

وخدمات
 

بشأن
 

سياسات 
االتصاالت/

تكنولوجيا
 

املعلومات
 

واالتصاالت
 

اليت ت
دعم 

االقتصاد الرقمي وتطبيقات تكنولوجيا املعل
ومات 

واالتصاالت والتكنولوجيات اجلديدة، مثل تبادل املعلومات 
وسبل الدعم الرامية إىل نشرها والدراسات التقييمية 

وجمموعات
 

األدوات
 

3-4
: 

منتجات وخدمات بشأن الشمول الرقمي
 

للنساء 
والفتيات
وا 

ص ذوي االحتياجات احملددة
ألشخا

 
(كبار ال

سن 
والشباب واألطفال والسكان األصليون 

وغريهم) مثل 
اسرتاتيجيات وسياسات وممارسات زيادة الوعي بالشمول 
الرقمي وجمموعات أدوات تنمية املهارات الرقمية ومبادئ 

توجيهية ومنتديات نقاش لتبادل املمارسات 
واالسرتاتيجيات.
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 األهداف 

1.D
 

التنسيق: 
تعزيز التعاون الدولي واالتف

اق 
بشأن مسائل تنمية االتصاالت/تك

نولو 
جيا 

المعلومات واالتصاالت
 

2.D
 

بنية تحتية حديثة وآمنة لالتصاالت/تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت: تعزيز تنمية البنية التحتية 

والخدمات بما في ذلك بناء الثقة واألمن في
 

استخ
دام 

االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

3.D
 

بيئة تمكينية: تعزيز بيئة تنظيمية وسيا
س

اتية 
مؤاتية للتنمية المستدامة 

لالتصاالت/تكنولو 
جيا 

المعلومات واالتصاالت
 

4.D
 

مجتمع رقمي شامل: دعم تطوير واستخدام 
ا

التصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها 
ص والمجتمعات تحقيقا  للتنمية 

لتمكين األشخا
         ً                   

            
المستدامة

 

 

 
3-2

: 
منتجات
 

وخدمات
 

بشأن
 

احلد
من 

 
خماطر
 

الكوارث
 

وإدارا
 

وبشأن
 

االتصاالت
يف 

 
حاالت
 

الطوارئ
، مبا
 

يف 
ذلك تقدمي املساعدة لتمكني الدول األعضاء من 

التصدي جلميع مراحل إدارة الكوارث، مثل اإلنذار 
املبكر واالستجابة واإلغاثة واستعادة شبكات 

االتصاالت.
 

4-3
: 

منتجات وخدمات بشأن االبتكار يف
 

جمال 
االتصاالت/تكنو 

لوجيا املعلومات واالتصاالت
، 

قبيل تبادل املعلومات واملساعدة، عند الطلب، من 
بشأن إعداد برنامج وطين لالبتكار، وآليات لعقد 

الشراكات، ووضع املشاريع، والدراسات وسياسات 
االبتكار يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات
 

واالتصاالت.
 

4-
4: 

منتجات وخدمات بشأن االستفادة م
ن تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت من أجل التكيف مع تغري املناخ 

والتخفيف من 
آثاره، مثل تشجيع وضع االسرتاتيجيات ونشر
أفضل املمارسات بشأن رسم خرائط للمناطق املعرضة وتطوير  

أنظمة معلومات ومقاييس وسياسات بشأن 
املخلفات

 
اإللكرتونية.

 

 1
 

يف سياق نواتج مسامهة قطاع تن
مية االتصاالت يف اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد، يُقصد بعبارة "منتجات وخدمات" األنشطة اليت تندرج ضمن والية قطاع تنمية االتصاالت حب

سب تعريف املادة 
21
 

من دستور االحتاد، يُذكر من بينها 
بناء القدرات ونشر خربات االحتاد ومعارفه.
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 النتائج 9
صدق  وقد. كلياً  ال جزئياً  بالنتائج املنظمة وتتحكم. األهداف حتقيق مدى يبني مؤشراً  النتائج متثل

 نم هدف كل  خيص على النتائج التالية فيما (WTDC-17) 2017املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 
 :أعاله 7 القسم يف املقرتحة األربعة األهداف

 1الهدف 
 االتمسائل تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتص التنسيق: تعزيز التعاون الدويل واالتفاق بشأن

 الناتج ذو الصلة النتائج
تعزيز استعراض مشروع مسامهة قطاع تنمية االتصاالت يف مشروع اخلطة 

، وخطة (WTDC) االسرتاتيجية لالحتاد، وإعالن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
ذا ،عمل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  أنالش وزيادة مستوى االتفاق 

1.1 
2.1 
5.1 

ة عمل القمة وتنفيذ خط عمل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالتتقييم تنفيذ خطة 
تمع املعلومات  العاملية 

3.1 

أعضاء االحتاد بشأن قضايا  تعزيز تقاُسم املعارف واحلوار والشراكة بني
 صاالتاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالت

4.1 

وجيا تعزيز جتهيز وتنفيذ املشاريع واملبادرات اإلقليمية املتعلقة بتنمية االتصاالت/تكنول
 املعلومات واالتصاالت

6.1 

مات برامج االتصاالت/تكنولوجيا املعلو  على التعاون يفإبرام االتفاقات تيسري 
خرين حة اآلواالتصاالت بني الدول األعضاء، وبني الدول األعضاء وأصحاب املصل

يف النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بناًء على طلب من 
 الدول املعنية األعضاء يف االحتاد

6.1 
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 2الهدف 
بنية حتتية حديثة وآمنة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: تعزيز تنمية البنية التحتية 

 استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ة واألمن يفواخلدمات مبا يف ذلك بناء الثق
 الناتج ذو الصلة النتائج

حتسني قدرة أعضاء االحتاد على إتاحة بنية حتتية وخدمات متينة 
 لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

1.2 

وصل إىل حلول تتعزيز قدرة الدول األعضاء على القيام بفعالية بتبادل املعلومات وال
 والتصدي للتهديدات اليت يتعرض هلا األمن السيرباين وتطوير وتنفيذ االسرتاتيجيات

ذلك بناء القدرات، وتشجيع التعاون على املستويات الوطنية  والقدرات، مبا يف
واإلقليمية والدولية من أجل تعزيز املشاركة فيما بني الدول األعضاء واجلهات الفاعلة 

 ذات الصلة

2.2 

تعزيز قدرة الدول األعضاء على استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
ا ومن أجل ضمان تيسر  واالتصاالت من أجل احلد من خماطر الكوارث وإدار

ال التعاون الدويل يف حاالت الطوارئ وتيسري االتصاالت يف  هذا ا

3.2 
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 3الهدف 
يا سياساتية مؤاتية للتنمية املستدامة لالتصاالت/تكنولوجبيئة متكينية: تعزيز بيئة تنظيمية و 

 واالتصاالت املعلومات
 الناتج ذو الصلة النتائج

ا العامة وأطرها القانونية والتنظيمية  تعزيز قدرة الدول األعضاء على حتسني سياسا
 املؤاتية لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

1.3 

ول األعضاء على إنتاج إحصاءات لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات تعزيز قدرة الد
واالتصاالت تكون عالية اجلودة وقابلة للمقارنة دولياً جتسد التطورات واالجتاهات 

يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استناداً إىل معايري ومنهجيات 
 متفق عليها

2.3 

ألعضاء االحتاد من أجل االستفادة من كامل  حتسني القدرات البشرية واملؤسسية
 واالتصاالت إمكانات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات

3.3 

تعزيز قدرات أعضاء االحتاد من أجل إدراج االبتكار يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف برامج التنمية الوطنية ووضع اسرتاتيجيات لتعزيز مبادرات 

ر بطرق شىت منها الشراكات العامة واخلاصة والشراكات بني القطاعني االبتكا
 واخلاص العام

4.3 
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 4الهدف 
ا  جمتمع رقمي شامل: دعم تطوير واستخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقا

تمعات األشخاصلتمكني   املستدامة للتنمية حتقيقاً  وا
 الناتج ذو الصلة النتائج

حتسني النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها 
والبلدان النامية  (SIDS) والدول اجلزرية الصغرية النامية (LDC) أقل البلدان منواً  يف

ا مبرحلة انتقالية (LLDC) غري الساحلية  والبلدان اليت متر اقتصادا

1.4 

ن جلة التنمية االقتصادية واالجتماعية محتسني قدرة أعضاء االحتاد على دفع ع
خالل االستفادة من التكنولوجيات اجلديدة وتطبيقات وخدمات 

 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا

2.4 

 لتحقيق اتوممارس وسياسات اسرتاتيجيات تطوير على االحتاد أعضاء قدرة تعزيز
 ذوي خاصواألش والفتيات النساء مكنيبت يتعلق فيما سيما ال الرقمي الشمول
 احملددة االحتياجات ذوي األشخاص من وغريهم اإلعاقة

3.4 

 تكنولوجيا/تلالتصاال وحلول اسرتاتيجيات تطوير على االحتاد أعضاء قدرة تعزيز
 وطأته نم والتخفيف املناخ تغري مع التكيف إىل ترمي واالتصاالت املعلومات

 املتجددةالطاقة /للبيئة املراعية الطاقة استخدامو 

4.4 
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 الملحق
 لالتحاد االستراتيجية الخطة مصطلحات مسرد

 2020-2023 للفترة

 عملية صيغة المصطلح
. نواتج إىل) املدخالت( املوارد حتويل أجل من اخلدمات/األعمال خمتلف هي األنشطة األنشطة
 ميزانيات خالهلا من توضع اليت املالية األسس عوتض سنوات أربع فرتة املالية اخلطة تغطي المالية الخطة

 .السنتني فرتات
 ةمجل من حيدد، الذي) ونفقاته االحتاد إيرادات( 5 املقرر سياق يف املالية اخلطة وضعت

  .املفوضني املندوبني مؤمتر عليها وافق اليت املسامهة وحدة مبلغ أمور،
 .يةاالسرتاتيجوينبغي مواءمة اخلطة املالية مع اخلطة 

 ستعملتُ  والتكنولوجية، واملادية والبشرية املالية املوارد مثل موارد هي املدخالت المدخالت
 .النواتج إلنتاج األنشطة يف

 .لالحتاد اسيةاألس للصكوك وفقاً  لالحتاد الرئيسية الشاملة األهداف إىل الرسالة تشري الرسالة
 القطاعات نيب املشرتكة ولألنشطة القطاعات ةألنشط احملددة املرامي إىل األهداف تشري األهداف

 .معينة فرتة يف
 الستشاريا الفريق مع بالتشاور سنوي، أساس على التشغيلية اخلطة مكتب كل  يعدةالتشغيلي الخطة

 وتشمل. ةواملالي االسرتاتيجية للخطتني وفقاً  العامة، األمانة تعدها كما  الصلة، ذي
 تليها اليت الثالث تالسنوا فرتة وتوقعات التالية لسنةل املفصلة اخلطة التشغيلية اخلطة
لس ويستعرض. العامة ولألمانة قطاع لكل  املتجددة الرباعية التشغيلية اخلطط ا

 .عليها ويوافق
 جزئياً  املنظمة يطرةس حتت النتائج تقع ما وغالباً . اهلدف حتقيق على داللة النتائج تقدم النتائج

 .كلياً   وليس
 حيققها اليت موسةاملل النهائية واخلدمات واملخرجات واملنتجات النتائج إىل النواتج شريت النواتج

 داخلية أوامر متثلهاو  تكاليف عناصر هي والنواتج. التشغيلية اخلطط تنفيذ يف االحتاد
 .املطبق التكاليف حماسبة نظام يف

 تكون وقد. جالنتائ أو النواتج قيقحت قياس يف املستعملة املعايري هي األداء مؤشرات األداء مؤشرات
 .نوعية أو كمية  املؤشرات هذه
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 عملية صيغة المصطلح

 .ةمقصود غاية أو مقصود هدف حتقيق إىل دف املتسقة األنشطة من جمموعة العمليات

 على الميزنة
 أساس
 (RBB) النتائج

 يهاف يوضع )أ: (اليت الربناجمية امليزانية عملية هي (RBB) النتائج أساس على امليزنة
 املبينة لنتائجا تربر )ب( مسبقاً؛ حمددة ونتائج أهداف جمموعة حتقيق أجل من الربنامج

 ا؛ وتتصل لنتائجا حتقيق إىل تؤدي اليت النواتج أساس على احملددة املطلوبة املوارد فيها
 .ائجللنت مؤشرات بواسطة النتائج حتقيق يف الفعلي األداء فيها يقاس )ج(

 على دارةاإل
 أساس
 (RBM) النتائج

 ومواردها املنظمة عمليات يوجه إدارة ج هي (RBM) النتائجأساس  على اإلدارة
ا ا ومنتجا  من اإلدارة أدواتو  أطر توفر وهي. للقياس قابلة نتائج حتقيق حنو وخدما

 على ةاألنشط ومتويل وتقييمه األداء ومراقبة املخاطر وإدارة االسرتاتيجي التخطيط أجل
 .املستهدفة النتائج أساس

 ورفع التقييمو  واملراقبة للتخطيط مستخدمة االسرتاتيجية لإلدارة أداة هو النتائج إطار النتائج إطار
 لتحقيق لالزما التسلسل يوفر فهو. النتائجأساس  على اإلدارة منهجية ضمن التقارير
 النواتج،و  باألنشطة مروراً  املدخالت، من بدءاً  -) النتائج سلسلة( املرجوة النتائج
 نيب املشرتكة واألهداف قطاع كل  أهداف مستوى على - النتائج إىل ووصوالً 

. برمته حتادلال االسرتاتيجية والغايات املقاصد مستوى على املرجو واألثر القطاعات،
 واالفرتاضات يةالسبب العالقات ذلك يف مبا النتائج، حتقيق يتعني كيف  يفسر وهو

 االسرتاتيجي املستوى على التفكري عن النتائج إطار ويعرب. ذلك وراء الكامنة واملخاطر
 .بأكملها املنظمة امتداد على

 الغايات
 االستراتيجية

 األهداف هماتس اليت لالحتاد السامية املقاصد إىل االسرتاتيجية الغايات تشري
 .هبرّمت االحتاد تشمل وهي. مباشرة غري أو مباشرة بصورة حتقيقها يف

 الخطة
 االستراتيجية

. برسالته الوفاء جلأ من سنوات أربع لفرتة االحتاد اسرتاتيجية حتدد االسرتاتيجية اخلطة
 الوثيقة وهي. رتةالف تلك يف االحتاد خطة ومتثل واألهداف االسرتاتيجية الغايات وحتدد

 سرتاتيجيةاال خلطةا تنفيذ وينبغي. لالحتاد االسرتاتيجية الرؤية جتسد اليت الرئيسية
 .املفوضني املندوبني مؤمتر يضعها اليت املالية احلدود إطار يف
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 عملية صيغة المصطلح

 المخاطر
 االستراتيجية

 على تؤثر اليت لةاملستغ غري والفرص اليقني عدم حاالت إىل االسرتاتيجية املخاطر تشري
 .االسرتاتيجية تنفيذعلى و  املنظمة اسرتاتيجية

 المخاطر إدارة
 الستراتيجيةا

(SRM) 

 غري رصوالف اليقني عدم حاالت حتدد إدارية ممارسة هي االسرتاتيجية املخاطر إدارة
 .عليها عملال وتركز برسالتها، الوفاء على املنظمة قدرة على تؤثر اليت املستغلة

 المقاصد
 االستراتيجية

 داللة وتقدم تيجية؛ااالسرت  اخلطة فرتة خالل املتوقعة النتائج هي االسرتاتيجية املقاصد
.االحتاد يطرةس عن خترج قد ألسباب دائماً  املقاصد تتحقق ال وقد. الغاية حتقيق على

.القرار صنع ملياتع مجيع وتُوّجه أولوياته تقود اليت واملشرتكة العامة االحتاد معتقدات القيم
 .االحتاد إليه يصبو الذي األفضل العامل الرؤية
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 جميع اللغات الرسمية الستقائمة المصطلحات ب

 

English Arabic Chinese French Russian Spanish 

Activities األنشطة Activités Виды деятельности Actividades 

Financial plan اخلطة املالية Plan financier Финансовый план Plan Financiero 

Inputs املدخالت Contributions Исходные ресурсы Insumos 

Mission الرسالة Mission Миссия Misión 

Objectives  األهداف 
 [/الغايات]

Objectifs Задачи Objetivos 

Operational 
plan 

 Plan اخلطة التشغيلية
opérationnel 

Оперативный план Plan Operacional 

Outcomes النتائج Résultats Конечные результаты Resultados 

Outputs النواتج Produits Намеченные 
результаты 

деятельности 

Productos 

Performance 
indicators 

 Indicateurs de مؤشرات األداء
performance 

Показатели 
деятельности 

Indicadores de 
Rendimiento 

Processes العمليات Processus Процессы Procesos 

Results-based 
budgeting 

 امليزنة على
 أساس النتائج

Budgétisation 
axée sur les 

résultats 

Составление 
бюджета, 

ориентированного на 
результаты 

[Elaboración del] 
Presupuesto 

basado en los 
resultados 

Results-based 
management  

 اإلدارة على
 أساس النتائج

Gestion axée sur 
les résultats 

Управление, 
ориентированное на 

результаты 

Gestión basada en 
los resultados 

Results 
framework 

 Cadre de إطار النتائج
présentation des 

résultats 

Структура результатов Marco de 
resultados 

Strategic 
goals 

الغايات 
 االسرتاتيجية

Buts 
stratégiques 

Стратегические цели Metas estratégicas 

Strategic plan اخلطة االسرتاتيجية Plan stratégique Стратегический план Plan Estratégico 

Strategic risks  املخاطر
 االسرتاتيجية

Risques 
stratégiques 

Стратегические риски Riesgos 
estratégicos 

Strategic risk 
management  

إدارة املخاطر 
 االسرتاتيجية

Gestion des 
risques 

stratégiques 

Управление 
стратегическими 

рисками 

Gestión de riesgos 
estratégicos 

Strategic 
target 

املقاصد 
 االسرتاتيجية

Cible stratégique Стратегический 
целевой показатель 

Finalidad 
estratégica 

Values القيم Valeurs Ценности Valores 

Vision الرؤية Vision Концепция Visión 
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 مقدمة – 1القسم 

 مقدمة 1

قيق من أجل حتداة بسيطة وشاملة ولكنها أداة وظيفية دف خطة عمل بوينس آيرس إىل توفري أ
، مدعومًة بالنتائج املتفق عليها، من (ITU-D)باالحتاد  األهداف االسرتاتيجية لقطاع تنمية االتصاالت

 خالل تنفيذ النواتج.

ا. وتتبع خطة نتيجة مرتبطة  14وتتضمن اخلطة االسرتاتيجية لقطاع تنمية االتصاالت أربعة أهداف و
داللة على حتقيق تائج النلألهداف. فتقدم نتائج عمل بوينس آيرس هيكالً قائماً على النتائج، حتدد فيه 

 األهداف.

كل ما يعده قطاع تنمية االتصاالت من منتجات وخدمات ويقدمه لألعضاء من خالل أما النواتج فهي  
رتاتيجية ذات ق األهداف االسخطة عمل بوينس آيرس هذه، من أجل حتقي إطار التنفيذ املتفق عليه يف

االت كل اخلطة التشغيلية املتجددة لقطاع تنمية االتص الصلة لقطاع تنمية االتصاالت وسوف حتدَّد يف
 سنة.

ا اإلقليمية ومسائلها املسندة إىل  وستساهم أيضًا خطة عمل بوينس آيرس، ال سيما براجمها ومبادرا
يف  االحتاد ذات الصلة بوالية قطاع تنمية االتصاالت، مبجلان الدراسات يف تنفيذ قرارات وتوصيات ا

تمع املعلوماتلالحتاد، وخطوط عمل القمة  2020ذلك برنامج التوصيل يف  ، وأهداف (WSIS) العاملية 
 .ذات الصلة ومقاصدها (SDG) التنمية املستدامة

وميكن للفريق  2018-2021 وحتدد خطة عمل بوينس آيرس والية قطاع تنمية االتصاالت خالل الفرتة
أن حيّدثها أو يعّدهلا ملواكبة التغيريات اليت تطرأ على بيئة  (TDAG) االستشاري لتنمية االتصاالت

نتيجة لتقييم األداء الذي يتعني القيام به   و/أو (ICT) االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ترتيب  االسرتاتيجية لضمان االتساق يف كل عام. ويتَبع هيكل خطة عمل بوينس آيرس هيكل اخلطة

 والتشغيلي). وترابط خمتلف أدوات وأساليب التخطيط داخل االحتاد (التخطيط االسرتاتيجي واملايل
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، وأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة، )WSIS( القمة العالمية لمجتمع المعلومات
 ل بوينس آيرسخطة عمسياق لالتحاد، في  2020وبرنامج التوصيل في 

ُصّممت خطة عمل بوينس آيرس من أجل توفري آلية لتحقيق أهداف قطاع تنمية االتصاالت مبا يتفق 
 .(WTDC-17) 2017 املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعاممع نتائج 

وتشكل أهداف قطاع تنمية االتصاالت جزءاً من اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد وتتوافق مع الدور الذي 
تمع املعلومات، ومع  ديه االحتاد يفيؤ  الذي أقره أعضاء  2020برنامج التوصيل يف إطار القمة العاملية 

 .ملؤمتر املندوبني املفوضني )2014(املراَجع يف بوسان،  200 االحتاد مبوجب القرار

االتصاالت)، نمية ت وإضافةً إىل ذلك، تؤكد اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد جمدداً دور االحتاد (وبالتايل قطاع
 1 (امللحق 2015 باعتباره جزءاً من منظومة األمم املتحدة، يف املسامهة يف برنامج تنمية حتويلية ملا بعد عام

 .)ملؤمتر املندوبني املفوضني )2014بوسان  (املراَجع يف 71 بالقرار

تمع املعل ضي عشر سنوات ومات بعد موعالوًة على ذلك، يربز احلدث الرفيع املستوى للقمة العاملية 
(WSIS+10)تمع املعلومات بعد ، أن: "تكنولوجيا املعلومات 2015 ، يف رؤيته للقمة العاملية 

واالتصاالت ستؤدي دورًا حامسًا يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وإذ يؤخذ بعني االعتبار احلوار 
ستعراض األهداف اإلمنائية لأللفية) وعملية (عملية ا 2015 اجلاري بشأن برنامج التنمية ملا بعد عام

تنفيذ نواتج القمة، أشار مجيع أصحاب املصلحة إىل ضرورة زيادة التفاعل بني العمليتني لضمان االتساق 
 اجلهود املبذولة على نطاق منظومة األمم املتحدة لتحقيق األثر األقصى واملستدام". والتناسق يف

تمع املعلومات وأهداف التنمية املستدامة لألمم املواضح بني ترابط وبالتايل، يوجد  تحدة القمة العاملية 
ا تسعى 2020 برنامج التوصيل يفو  ا نتجت عن عمليات خمتلفة داخل االحتاد وخارجه، فإ : فمع أ

إىل حتقيق هدف مشرتك أمشل يتمثل يف حتقيق التنمية املستدامة، مستندًة يف ذلك إىل عناصر متكينية 
 ة مثل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت.رئيسي
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ومن هذا املنظور، يقوم قطاع تنمية االتصاالت، من خالل تنفيذ خطة عمل بوينس آيرس، بدعم 
تمع املعلومات وأهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة و العمليات املتعلقة ب رنامج بالقمة العاملية 

تمع املعلومات  عمل خطوط تنفيذ، ويساهم يف 2020التوصيل يف   هدافأ وحتقيقالقمة العاملية 
 لالحتاد. 2020 برنامج التوصيل يفو  2030 لألمم املتحدة لعام املستدامة التنمية خطة ومقاصد

ولكن يتعني على قطاع تنمية االتصاالت، عند قيامه بذلك، أن يتصرف يف إطار الوالية املسندة إليه 
الختصاصاته الرئيسية وخربته. وعلى حنو ما ذكر أعاله، تدعى منظومة األمم من أعضاء االحتاد ووفقاً 

وعالوًة على  .املتحدة إىل أن تعمل على التنسيق بني الوكاالت من أجل بذل جهود متسقة وأكثر فعالية
ذلك، يتعني على قطاع تنمية االتصاالت وأعضائه العمل ضمن اإلطار الذي وضعه جملس االحتاد 

تمع املعلومات وأهداف التنمية املستدامة. وطبقًا ملا نص عليه لتنفيذ خطو  ط عمل القمة العاملية 
لس،  1332 القرار تمع املعلومات فإن الصادر عن ا الله األساس الذي من خهو إطار القمة العاملية 

 .2030 يقدم االحتاد املساعدة من أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام

ع تنمية االتصاالت ومكتبه (مكتب تنمية االتصاالت) على تيسري نقل املعارف (مثًال عن وسيعمل قطا 
عمل بوينس طة وفقاً خلطريق جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت) وتنفيذ الربامج واملبادرات اإلقليمية 

عضاء ل األآيرس هذه، مما سيتيح هلما أداء دور حمفز وجامع، وسيدعمان عند القيام بذلك جهود الدو 
تمع املعلومات  عمل خطوط تنفيذباجتاه  سعياً إىل  2020 برنامج التوصيل يفو  الصلة ذاتالقمة العاملية 

 حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

 هيكل خطة عمل بوينس آيرس 2
تتَبع خطة عمل بوينس آيرس هيكًال يقوم على النتائج على أساس األهداف املبينة يف مسامهة قطاع 

 اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد، واخلطة منظمة على النحو التايل: مية االتصاالت يفتن

 تقدم املعلومات التالية بشأن كل هدف:
 عنوان اهلدف -
 النتائج ومؤشرات األداء ذات الصلة -
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 النواتج وأطر التنفيذ ذات الصلة مبا فيها، حسب االقتضاء: -
 الربامج 
 املبادرات اإلقليمية 
 املسائل املسندة إىل جلان الدراسات 

 اإلحاالت إىل النصوص ذات الصلة مما يلي: -
 قرارات مؤمتر املندوبني املفوضني 
 قرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت وتوصياته 
تمع املعلومات   خطوط عمل القمة العاملية 
 .ذات الصلة أهداف التنمية املستدامة ومقاصدها 

لالحتاد  2020 برنامج التوصيل يفغايات ، تتوافق خطة عمل بوينس آيرس مع أعاله نحو املذكوروعلى ال
 :)2014(بوسان، مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد  الذي أُقر يف

إتاحة وتعزيز النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وزيادة  -: النمو 1الغاية  
 استخدامها

 سد الفجوة الرقمية وتوفري النطاق العريض للجميع -: الشمول 2 الغاية 
التصدي للتحديات النامجة عن تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  -: االستدامة 3الغاية  

 واالتصاالت
االضطالع بدور ريادي يف بيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  -: االبتكار والشراكة 4الغاية  

 .ت املتغرية وحتسينها والتكيف معهاواالتصاال
وهذه الغايات شاملة بشكل واضح، وتتخلل مجيع األنشطة تقريبًا اليت جرى وصفها يف خطة عمل 

 يف كل هدف من األهداف.إليها ُتذكر إحاالت حمددة  بوينس آيرس. ومن هنا، مل
ت لربامج واملبادراوسينفذ قطاع تنمية االتصاالت النواتج (إعداد منتجات وخدمات) من خالل ا

 الدراسات. اإلقليمية واملسائل املسندة إىل جلان
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تمع املعلومات ، وقرارات (WSIS) وسوف تسهم هذه النواتج أيضاً يف تنفيذ خطوط عمل القمة العاملية 
 املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت وتوصياته، وأهداف التنمية املستدامة ومقاصدها ذات الصلة. وُتطّبق

 أدناه على مجيع عناصر إطار التنفيذ. 4 القسم املبادئ التوجيهية الواردة يف

ل مسألة خطة العمل اخلاصة بك وُحتدد املنتجات واخلدمات اليت يتعني أن تُعّدها جلان الدراسات يف
 تدرسها جلان الدراسات.

 تعاريف البرامج والمبادرات اإلقليمية ومسائل لجان الدراسات 3

 البرامج 1.3

إعداد  توفر الربامج آلية للتنسيق بني مجيع عناصر إطار التنفيذ وهي مسؤولة عن مساعدة األعضاء يف
من قبيل سياسات منوذجية ولوائح واسرتاتيجيات وخطط وأُطُر وإجراءات ومبادئ توجيهية  -منتجات 

ط وأدوات لتخطيوأدلة وجمموعات أدوات وأنظمة اإلدارة لعملية التعلم؛ وآليات اقتصادية ومالية؛ 
الشبكات والرتددات وأدوات إلدارة الطيف؛ والتوجيه بشأن املطابقة واختبارات قابلية التشغيل البيين؛ 

ذلك من خالل تقارير ودراسات حالة  وإجراء البحوث والتحليالت لالجتاهات ذات الصلة، مبا يف
التقنية ذات الصلة؛  مارسات واملعايريومعلمات مرجعية للتقييم ومواقع إلكرتونية؛ وجتميع وتبادل أفضل امل

وجتميع البيانات واملوارد ونشرها؛ وإنشاء قواعد البيانات واملوارد اإللكرتونية األخرى مثل املنصات 
نتجات املومسؤولة كذلك عن توفري هذه  -والبوابات اإللكرتونية للتعّلم؛ ومواد بناء القدرات 

 األعضاء. الستعمال

 إىل ذلك خدمات لألعضاء مثل توفري بناء القدرات، واملشورة القانونية والسياساتية وتوفر الربامج إضافةً 
والتنظيمية والتقنية وتوفري منابر لتعزيز التعاون وعمليات التبادل بني األعضاء والشركاء بشأن القضايا 

األعضاء  لذات الصلة وإذكاء الوعي بني األعضاء بالقضايا واالجتاهات الرئيسية. وميكن أن يستعم
 عاملي. على صعيد وطين أو دون إقليمي أو إقليمي أو ،الربامجاليت توفرها دمات اخلنتجات و امل
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وينبغي، حيثما أمكن، تنفيذ الربامج بالشراكة مع منظمات أخرى وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا 
م وشبكات األم ذلك أعضاء القطاع واملؤسسات األكادميية واملنظمات غري احلكومية ووكاالت يف

 املتحدة األخرى لالستفادة من تأثري املنتجات واخلدمات اليت جيري إعدادها يف إطار الربنامج.

 المبادرات اإلقليمية والمشاريع األخرى 2.3

دف املبادرات اإلقليمية إىل معاجلة جماالت األولوية احملددة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
ار كل مبادرة إط اكات وتعبئة املوارد من أجل تنفيذ املشاريع. وسيجري يفواالتصاالت من خالل الشر 

ها إقليمية تطوير مشاريع وتنفيذها، بغية تلبية احتياجات املنطقة. واملنتجات واخلدمات اليت يتعّني توفري 
ة تنمي مسامهة قطاع من خالل املبادرات اإلقليمية لتحقيق األهداف والنتائج ذات الصلة الواردة يف

يف إطار تنفيذ و  وثائق املشاريع ذات الصلة. اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد سُتحدَّد يف االتصاالت يف
مسؤولية االحتاد املزَدوجة بصفته وكالة متخصصة لألمم املتحدة ووكالة منفذة تقوم بتنفيذ املشاريع 

تنمية  ، بغية تيسريإطار املنظومة اإلمنائية لألمم املتحدة أو مبوجب ترتيبات متويل أخرى يف
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتسينها، يوفر قطاع تنمية االتصاالت ويُنظم ويُنّسق 

 اإلقليمية. أنشطة التعاون واملساعدة التقنيني من خالل املبادرات واملشاريع

 الدراساتلجان مسائل  3.3

التوصيات إعداد التقارير واملبادئ التوجيهية و تضطلع جلنتا دراسات قطاع تنمية االتصاالت مبسؤولية 
على أساس املدخالت املتلقاة من األعضاء لكي يستعرضها أعضاء جلنيت الدراسات. ويتم جتميع 
املعلومات من خالل االستقصاءات واملسامهات ودراسات احلالة وتتاح لكي يسهل على األعضاء النفاذ 

نشر على الويب. وتتوىل جلنتا الدراسات دراسة مسائل موجهة إليها باستعمال أدوات إدارة احملتوى وال
جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هلا أولوية بالنسبة ألعضاء قطاع  حنو مهمة حمددة يف

 تنمية االتصاالت، وذلك لدعمهم من أجل حتقيق أهدافهم اإلمنائية.
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عية ذات الصلة  دراسات قطاع تنمية االتصاالت واملواد املرج جلنيت وُتستخدم النواتج اليت يُتفق عليها يف
ألعضاء. وتعمل الدول ا كُمدخالت لتنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات واملشاريع واملبادرات اخلاصة يف

هذه األنشطة أيضاً على تعزيز قاعدة املعارف املشرتكة لألعضاء. وجيري تقاسم املعلومات بشأن املواضيع 
جوٍّ  املشرتك من خالل االجتماعات احلضورية واملنتديات اإللكرتونية واملشاركة عن بُعد يف ذات االهتمام

يشجع احلوار املفتوح وتباُدل املعلومات وتلّقي مدخالت من اخلرباء بشأن املوضوعات قيد الدراسة. 
 خطة عمل كل مسألة. إطار مسائل جلان الدراسات يف وُحتدد املنتجات اليت تعد يف

 بادئ التوجيهية المتعلقة بإطار التنفيذالم 4

إطار تنفيذ  تشكل الربامج واملبادرات اإلقليمية ومسائل جلان الدراسات والقرارات والتوصيات الواردة يف
 (BDT) خطة عمل بوينس آيرس النواتج، أو املنتجات واخلدمات، اليت يوفرها مكتب تنمية االتصاالت

مسامهة قطاع تنمية  من أجل حتقيق األهداف الواردة يف لدعم الدول األعضاء وأعضاء القطاع
 اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد. االتصاالت يف

 يساعد مما صلةال ذات املعلومات تمع العاملية القمة عمل خطوط تنفيذوستسهم النواتج أيضًا يف 
 .ذات الصلة ومقاصدها (SDG) حتقيق أهداف التنمية املستدامة إىل الرامية اجلهود

سائل جلان إطار الربامج واملبادرات اإلقليمية وم وينبغي ملكتب تنمية االتصاالت عند اختاذ تدابري يف
العمل بتعاون وثيق مع الدول األعضاء وأعضاء القطاع  الدراسات والقرارات والتوصيات أن يستمر يف

 مجيع عناصر بني وأصحاب املصلحة اآلخرين. وينبغي له إىل جانب ذلك أن يكفل التنسيق عن كثب
 للموارد. واالتساق، وكذلك االستخدام األمثلالتناسق إطار التنفيذ لضمان 

وينبغي جلميع عناصر إطار تنفيذ خطة عمل بوينس آيرس أن تسرتشد باملبادئ التوجيهية التالية اخلاصة 
 بإطار التنفيذ.
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 التنسيق داخل االتحاد 1.4

طة يتعلق بكل عنصر ذي صلة من النواتج الواردة يف خ يماينبغي ملدير مكتب تنمية االتصاالت، ف
 (ITU-T) وتقييس االتصاالت (ITU-R) عمل بوينس آيرس، أن يتواصل مع قطاعي االتصاالت الراديوية

ذلك من خالل آليات التنسيق الداخلي اليت أنشأها  واألمانة العامة، حسب االقتضاء واحلاجة، مبا يف
ة العاملية التابعة لالحتاد املعنية بالتنسيق بني القطاعات وفريق املهام املعين بالقم االحتاد مثل أفرقة املهام

 تمع املعلومات.

 التنسيق مع لجان الدراسات 2.4

إطار  لكل ناتج مسائل الدراسة ذات الصلة. وجيب السعي، قدر اإلمكان، عند اختاذ إجراءات يفحتدَّد 
 يمية، إىل التفاعل الوثيق والتعاون بانتظام مع مسائل جلان الدراسات ذاتالربامج واملبادرات واملشاريع اإلقل

للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت. وتقدم ) 2017آيرس،  بوينس (املراَجع يف 2 الصلة املعتمدة مبوجب القرار
من  ذلك يف الربامج واملبادرات اإلقليمية ذات الصلة ُمدخالت إىل مسائل الدراسة ذات الصلة، مبا

خالل مسامهات مكتوبة على أساس نتائج تنفيذ الربامج واملبادرات اإلقليمية ومن خالل ورش العمل 
واحللقات الدراسية وغريها من األنشطة بشأن املوضوعات ذات الصلة. ويقدم مديرو املكاتب اإلقليمية 

. املعنية ةاملنطق يفمعلومات إىل مسائل الدراسة بشأن مشاريع االحتاد ذات الصلة اجلاري تنفيذها 
إطار  إطار مسائل الدراسة ذات الصلة سوف ُيستعمل يف وباملثل، فإن نتاج العمل املضطلع به يف

الربامج املعنية. ويتم إدراج إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
عملهما  ت الصلة وتسعى جلنتا الدراسات يفومنظور املساواة بني اجلنسني ضمن مجيع مسائل الدراسة ذا

 الدراسة. مجيع مسائل إىل احلّد من االزدواجية يف

 التنسيق والتواصل مع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت 3.4

ا، سيستمر مكتب تنمية االتصاالت يف إعداد املنتجات  مبا أن االحتاد منظمة يشكل أعضاؤها قاطر
 م يف برامج قطاع تنمية االتصاالت ومبادراته اإلقليمية ومشاريعه وجلانواخلدمات لدعم األعضاء والتزامه

دراساته والعديد من األنشطة األخرى. وعلى وجه اخلصوص، سيتواصل حتسني البوابة اإللكرتونية 
ألعضاء قطاع تنمية االتصاالت بغية تسهيل نشر املعلومات وتبادهلا وتوفري أقصى قدر من فرص التواصل 

 والشراكة.
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تُعدُّ األنشطة الرتوجيية من األدوات الرئيسية لتعزيز الوعي والفهم ألعمال قطاع تنمية االتصاالت واستمرار 
إحاطة أعضاء االحتاد ووسائل اإلعالم وعامة اجلمهور مبا يقوم به قطاع تنمية االتصاالت من أنشطة. 

ثة ومنتجات الت ووسائل اإلعالم احلديوتشمل األدوات الرتوجيية املوقع اإللكرتوين لقطاع تنمية االتصا
االتصاالت املختلفة مثل تسجيالت الفيديو والنشرات اإلخبارية واملواد اإلعالمية والكتّيبات الرتوجيية 

 .والنشرات الوقائعية واملقاالت

 لك  مرة القطاع أعضاء على إلكرتونياً  وتوزيعها "ITU-D Flash" للقطاع اإلخبارية الرسالة إصدار سيستمر
  تبني اليت النجاح قصص على للقطاع اإللكرتوين املوقع يف الضوء تسليط سيستمر وكذلك أشهر، ثالثة
 حضوره أيضاً  تصاالتاال تنمية مكتب وسيعزز. الناس حياة يف الفرق االحتاد يف التنمية قطاع يصنع كيف
 .الناجحة واألنشطة للتجارب للرتويج أيضاً  االجتماعية اإلعالم وسائل يف

 كان  كما  لناجحةا للمشاريع للرتويج تروجيية محالت إطالق يف االتصاالت تنمية مكتب يستمروس
 صفحات لىع وحمتوى صحفية وبيانات نشرات إصدار احلمالت هذه تتضمن أن وميكن. دائماً  يفعل
 .نقاش وجلسات صحفية مؤمترات تنظيم عن فضالً  اإللكرتوين املوقع

اء املوظفني نمية االتصاالت يف تنفيذ اسرتاتيجيته لالتصال الداخلي إلبقمكتب توإضافةً إىل ذلك، سيستمر 
 من خالل تنظيم اجتماعات للموظفني، وإصدار الرسالة الشهرية للمدير. القطاععلى علم بأنشطة 

طة جميع نواتج خ تعميم تمكين النساء والفتيات واألشخاص ذوي اإلعاقة في 4.4
 عمل بوينس آيرس

ذلك اإلعاقة  اة منظور املساواة بني اجلنسني وقابلية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يفينبغي كفالة مراع
 املتصلة بالعمر، إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عند تنفيذ مجيع النتائج ذات الصلة باملؤمتر العاملي

خذ كل برنامج أو يتأكد مكتب تنمية االتصاالت كذلك من أن يأ ، وأن2017 لتنمية االتصاالت لعام
 احلسبان استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات قطاع تنمية االتصاالت يف مشروع أو نشاط يف

ذلك  يف واالتصاالت من أجل متكني الشباب والنساء وكذلك قابلية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا
 لومات واالتصاالت.األشخاص ذوو اإلعاقة املتصلة بالعمر، إىل االتصاالت/تكنولوجيا املع
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 الشراكات 5.4

فة واسعة يف إقامة شراكات مع طائدائماً، فهو سيستمر مكتب تنمية االتصاالت على حنو ما كان يفعل 
ذلك وكاالت األمم املتحدة األخرى، ويسعى إىل تعبئة املوارد من وكاالت  من أصحاب املصلحة، مبا يف

 االحتاد وأعضاء قطاع تنمية االتصاالت لدول األعضاء يفالتمويل واملؤسسات املالية الدولية ومن ا
 بار.والشركاء املعنيني اآلخرين. وينبغي عند تنفيذ املشاريع أخذ اخلربات احمللية واإلقليمية املتاحة بعني االعت

وين ملكتب تنمية املوقع اإللكرت  وينبغي االستمرار يف حتديث املعلومات املتعلقة بأنشطة الشراكات يف
سيقوم مكتب و ذلك ملخصات مشاريع املكتب وما جيري توليده وإنفاقه من املوارد.  يف تصاالت، مبااال

بتوسيع نطاق تواصله مع أعضاء وشركاء حمتملني من األوساط األكادميية من كذلك تنمية االتصاالت  
ول األعضاء الدشراكة مع  خالل تقدمي اقرتاحات ألنشطة مثل اإلصدارات العلمية واألكادميية، وذلك يف

 وأعضاء القطاع واملنتسبني واألوساط األكادميية وغريهم من األطراف املعنية ذات الصلة. 
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 خطة عمل بوينس آيرس

 األهداف والنواتج - 2القسـم 

 التنسيق: تعزيز التعاون الدولي – 1الهدف 
 بشأن مسائل تنمية واالتفاق

 تصاالتاالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واال

 النتائج

 النواتج مؤشرات األداء النتائج
 1(المنتجات والخدمات)

1-1.D -  تعزيز استعراض
مشروع مسامهة قطاع تنمية 

االتصاالت يف مشروع 
اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد، 
وإعالن املؤمتر العاملي لتنمية 

، (WTDC) االتصاالت
وخطة عمل املؤمتر العاملي 

ة وزياد ،لتنمية االتصاالت
ذا  أنالش مستوى االتفاق 

مستوى فهم األعضاء ألهداف  -
قطاع تنمية االتصاالت ونواجته 

 وموافقتهم عليها
مستوى  -إقرار اإلعالن  -

 الدعم/االتفاق

املؤمتر العاملي لتنمية  - 1.1
، والتقرير (WTDC) االتصاالت

النهائي للمؤمتر العاملي لتنمية 
 االتصاالت

ريية االجتماعات التحض - 2.1
، والتقارير (RPM) اإلقليمية

النهائية لالجتماعات التحضريية 
 اإلقليمية

منصات للتنسيق  - 5.1
 ذلك منتديات يف اإلقليمي مبا

 (RDF) التنمية اإلقليمية
2-1.D -  تقييم تنفيذ خطة

عمل املؤمتر العاملي لتنمية 
وتنفيذ خطة  االتصاالت

تمع  عمل القمة العاملية 
 املعلومات

 -ؤشرات التعاون اإلقليمي م -
 مستوى توافق اآلراء

الفريق االستشاري لتنمية  - 3.1
، وتقارير (TDAG) االتصاالت

الفريق االستشاري لتنمية 
االتصاالت إىل مدير مكتب 

لعاملي ا تنمية االتصاالت واملؤمتر
 (WTDC) لتنمية االتصاالت

_______________ 
يف سياق نواتج مسامهة قطاع تنمية االتصاالت يف اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد، يُقصد بعبارة "منتجات وخدمات"  1

من دستور االحتاد، يُذكر من  21األنشطة اليت تندرج ضمن والية قطاع تنمية االتصاالت حبسب تعريف املادة 
 شر خربات االحتاد ومعارفه.بينها بناء القدرات ون
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 النواتج مؤشرات األداء النتائج
 1(المنتجات والخدمات)

3-1.D -  تعزيز تقاُسم
املعارف واحلوار والشراكة 

أعضاء االحتاد بشأن  بني
قضايا 

االتصاالت/تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت

ا استجابًة  - برامج العمل املضطلع 
(املراَجع  2 ملا يلي: القرار

)؛ والعمل 2017آيرس،  بوينس يف
املسند من املؤمتر العاملي لتنمية 

االتصاالت وقرارات قطاع التنمية 
اليت تتناول جماالت حمددة لتدرسها 

قطاع تنمية  نتا الدراسات يفجل
 االتصاالت

االجتماعات ووثائق االجتماعات  -
 1 اليت جرى معاجلتها وفقاً للقرار

) 2017(املراَجع يف بوينس آيرس، 
(واملبادئ التوجيهية بشأن العمل) 

ووفقاً ملقررات املؤمتر العاملي 
 االتصاالت لتنمية

زيادة استخدام األدوات اإللكرتونية  -
عمل قدماً بشأن برامج لدفع ال

 عمل جلنيت الدراسات

جلان الدراسات،  - 4.1
توجيهية وتوصيات  ومبادئ

 الدراسات وتقارير جلان

4-1.D - يذ تعزيز جتهيز وتنف
املشاريع واملبادرات اإلقليمية 

املتعلقة بتنمية 
االتصاالت/تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت

عدد الشراكات اليت ُوقع عليها  -
 وارد اليت ُعبئتوامل

 واملشاريع التنمية مشاريع عدد -
ملنفذة ا اإلقليمية باملبادرات املتعلقة

 منطقة كل  يف
 يساعدها اليت األعضاء الدول عدد -

 نفيذت يف االتصاالت تنمية مكتب
 باملبادرات املتعلقة املشاريع
 اإلقليمية

 واردوامل ُوقِّعت اليت الشراكات عدد -
 ُحِشدت اليت

فيذ مشاريع وخدمات تن - 6.1
لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت متعلقة 
 باملبادرات اإلقليمية
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 النواتج مؤشرات األداء النتائج
 1(المنتجات والخدمات)

5-1.D -  إبرام تيسري
على التعاون االتفاقات 

برامج  يف
االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت بني 
اء، وبني الدول الدول األعض

األعضاء وأصحاب املصلحة 
اآلخرين يف النظام 

اإليكولوجي لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، بناًء 
على طلب من الدول املعنية 

 األعضاء يف االحتاد

عدد الطلبات املقدمة من اإلدارات  -
 إىل االحتاد لتيسري االتفاقات

عدد االتفاقات اليت يتوىل االحتاد  -
 تيسريها

 وخدمات مشاريع تنفيذ - 6.1
 اتكنولوجي/االتصاالت لتنمية

 ةمتعلق واالتصاالت املعلومات
 اإلقليمية باملبادرات

، والتقرير النهائي للمؤتمر العالمي (WTDC)المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت  – 1.1الناتج 
 لتنمية االتصاالت

 خلفية وإطار التنفيذ 1

الذي يُعقد كل أربع سنوات، منصة رفيعة املستوى للدول  (WTDC)ة االتصاالت يعترب املؤمتر العاملي لتنمي
األعضاء لوضع األولويات واالسرتاتيجيات وخطط العمل لتوجيه عمل قطاع تنمية االتصاالت خالل 
فرتة السنوات األربع التالية. ويُعدُّ املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت خدمة مباشرة لألعضاء حيث يوفر 

آلراء بشأن القضايا التقنية ا فالً بارزاً ورفيع املستوى للمناقشة وتبادل املعلومات والتوصل إىل توافق يفحم
والسياساتية ذات الصلة بتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويعد كل مؤمتر عاملي 

ائياً يتضمن البنود التالية:  لتنمية االتصاالت تقريراً 
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 الن؛اإلع 
 املسامهة يف مشروع اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة الزمنية املقبلة ذات الصلة؛ 
 خطة العمل؛ 
 املبادرات اإلقليمية؛ 
 جلان الدراسات. 

ت المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالمؤتمر المندوبين المفوضين و إحاالت إلى قرارات  2
 مات وأهداف التنمية المستدامةوخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلو 

 قرارات وتوصيات مؤتمر المندوبين المفوضين والمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت
 165و 154و 151و 140و 139و 135و 131و 77و 72و 71و 25والقرارات  13و 5إن تنفيذ املقررين 

 1.1 الناتج سيدعم ية االتصاالتملؤمتر املندوبني املفوضني ومجيع قرارات املؤمتر العاملي لتنم 200و 167و
  D.1-1النتيجة وسيسهم يف حتقيق 

 (WSIS)خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 
تمع املعلومات وسيسهم يف حتقيق  11وجيم 1تنفيذ خطي العمل جيم 1.1سيدعم الناتج  للقمة العاملية 

 D.1-1  النتيجة
 صلةذات ال أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها

 5.د) و3 (املقصد 3و 1املستدامة: التنمية يف حتقيق األهداف التالية من أهداف  1.1سيسهم الناتج 
 )17.19و 17.18و 17.17و 17.16و 17.9(املقاصد  17) و16.8و 16.6و 16.5 (املقاصد 16و 10و

ت ، والتقارير النهائية لالجتماعا(RPM) االجتماعات التحضيرية اإلقليمية – 2.1الناتج 
 التحضيرية اإلقليمية

 خلفية وإطار التنفيذ 1
) مدير مكتب 2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 31القرار  يكّلف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت يف

ة من املناطق لكل منطقإقليميًا االتصاالت بأن ينظم، ضمن احلدود املالية، اجتماعًا حتضرييًا تنمية 
والدول العربية وآسيا واحمليط اهلادئ وكومنولث الدول املستقلة وأوروبا)،  الست (إفريقيا واألمريكتان

قبل االجتماع األخري للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت، وقبل املؤمتر العاملي أقرب وقٍت ممكن  يف
التايل لتنمية االتصاالت، مع تفادي التداخل مع اجتماعات أخرى ذات صلة لقطاع تنمية االتصاالت، 

 االستفادة بالكامل من املكاتب اإلقليمية لتسهيل تلك املؤمترات أو االجتماعات.و 
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واالجتماعات التحضريية اإلقليمية خدمات مباشرة لألعضاء واهلدف من تنظيمها حتقيق مزيد من 
صاالت. وقت مبكر يف عملية التحضري للمؤمتر العاملي لتنمية االت التنسيق اإلقليمي وإشراك األعضاء يف

وتستهدف االجتماعات كذلك حتديد القضايا، على املستوى اإلقليمي، اليت يتعني تناوهلا لتعزيز تنمية 
، مع مراعاة ما أُعرب عنه من احتياجات ملّحة (ICT) االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

قليمية حتديد ية اإلاالجتماعات التحضري كٍل من املنطقة. وينتظر من   للدول األعضاء وأعضاء القطاع يف
بلدان املنطقة.  جماالت األولوية العليا األساسية لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

ائياً يتضمن البنود التالية:  ويعد كل اجتماع حتضريي إقليمي تقريراً 

االت ذات األولوية  االت، ومشروع مية االتص، مبا فيها مشروع إعالن املؤمتر العاملي لتنحتديد ا
مسامهة املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت يف اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد، ومشروع خطة عمل 

 ؛املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، وجلان الدراسات

مواضيع من أجل أعمال قطاع تنمية االتصاالت يف املستقبل (مبا يف ذلك أساليب العمل ومسائل  
االت ذات األولوية احملددة؛الدراسة امل  سندة إىل جلنيت الدراسات) ترتبط با

 حتديد األولويات للمبادرات اإلقليمية؛ 

 حتديد املبادرات اإلقليمية للمنطقة. 

ت المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالمؤتمر المندوبين المفوضين و إحاالت إلى قرارات  2
 مات وأهداف التنمية المستدامةوخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلو 

 قرارات وتوصيات مؤتمر المندوبين المفوضين والمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت

ملؤمتر املندوبني املفوضني  200و 167و 165و 140و 135و 71و 25والقرارات  13و 5إن تنفيذ املقررين 
 D.1-1 وسيسهم يف حتقيق النتيجة 2.1ومجيع قرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت سيدعم الناتج 

 (WSIS)خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

تمع املعلومات وسيسهم يف حتقيق  11وجيم 1تنفيذ خطي العمل جيم 2.1 الناتجسيدعم  للقمة العاملية 
  .D.1-1 النتيجة
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 ذات الصلة أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها
 3و 1ق األهداف التالية من أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة: يف حتقي 2.1سيسهم الناتج 

 17.17و 17.16و 17.9(املقاصد  17) و16.8و 16.6و 16.5 (املقاصد 16و 10و 5.د) و3 (املقصد
 )17.19و 17.18و

وتقارير الفريق االستشاري لتنمية  (TDAG) الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت – 3.1الناتج 
 (WTDC) العالمي لتنمية االتصاالت ت إلى مدير مكتب تنمية االتصاالت والمؤتمراالتصاال

 خلفية وإطار التنفيذ 1
يعد الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت تقريرًا يعرضه على مدير مكتب تنمية االتصاالت مبينًا فيه 

 التالية: اإلجراءات املتخذة بشأن البنود
 إجراءات العمل؛ 
 التنسيق مع قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت ومع األمانة العامة؛التعاون و  
 املبادئ التوجيهية لعمل جلان الدراسات؛ 
 التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل؛ 
 تنفيذ اخلطة التشغيلية للفرتة السابقة. 

لعاملي لتنمية رًا يُعرض على املؤمتر اوعالوًة على ذلك، يعد الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت تقري
من اتفاقية االحتاد وحييله إىل املدير لتقدميه إىل  213A االتصاالت بشأن املسائل املسندة إليه وفقاً للرقم

 املؤمتر.
فيما  فيها امب األولوية، جماالت حيدد أن ذلك، عن فضالً  االتصاالت، لتنمية االستشاري للفريق وجيوز

 االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر مسامهة ومشرع االتصاالت، لتنمية العاملي املؤمتر عالنإيتعلق مبشروع 
 .الدراسات جلانو  االتصاالت، لتنمية العاملي املؤمتر عمل خطة ومشروع لالحتاد، االسرتاتيجية اخلطة يف
ت الالمؤتمر العالمي لتنمية االتصامؤتمر المندوبين المفوضين و إحاالت إلى قرارات  2

 وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة

 قرارات وتوصيات مؤتمر المندوبين المفوضين والمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت
ملؤمتر  200و 167و 165و 154و 151و 140و 135و 71و 25والقرارات  13و 5إن تنفيذ املقررين 

وسيسهم  3.1للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت سيدعم الناتج  10و 9 املندوبني املفوضني والقرارين
 .D.1-2 حتقيق النتيجة يف
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 (WSIS)خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

تمع املعلومات وسيسهم  11وجيم 1تنفيذ خطي العمل جيم سيدعم 3.1 الناتجإن  للقمة العاملية 
 D.1-2 حتقيق النتيجة يف

 ذات الصلة مية المستدامة ومقاصدهاأهداف التن

 5.د) و3(املقصد  3و 1املستدامة: التنمية يف حتقيق األهداف التالية من أهداف  3.1سيسهم الناتج 
 )17.19و 17.18و 17.17و 17.16و 17.9(املقاصد  17) و16.8و 16.6و 16.5 (املقاصد 16و 10و

وصيات والتقارير الصادرة عن لجان لجان الدراسات والمبادئ التوجيهية والت – 4.1الناتج 
 الدراسات

 خلفية وإطار التنفيذ 1

متكِّن جلنتا دراسات قطاع تنمية االتصاالت مجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني واهليئات 
بشأن  اآلراء األكادميية من تقاسم اخلربات وطرح األفكار وتبادل اآلراء والتوصل إىل توافق يف

ات املالئمة لتناول أولويات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتقوم جلنتا دراسات قطاع االسرتاتيجي
تنمية االتصاالت بدراسة املسائل وتتوىل مسؤولية وضع التقارير واملبادئ التوجيهية والتوصيات استناداً 

 ملسامهاتإىل املدخالت الواردة من األعضاء. ويتم جتميع املعلومات من خالل االستقصاءات وا
ودراسات احلالة مث تتاح كي حيصل عليها األعضاء بسهولة باستخدام أدوات إدارة احملتوى والنشر على 

 شبكة الويب.

وتقوم كل جلنة دراسات يف قطاع التنمية بإعداد تقرير يوضح فيه تقدم العمل، وكذلك تقدم مشاريع 
 ي لتنمية االتصاالت.توصيات جديدة أو متت مراجعتها لينظر فيها املؤمتر العامل

) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت تتمثل اختصاصات 2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 2ووفقًا للقرار 
يئة بيئة متكينية لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت"، بين يف 1 جلنة الدراسات ما دراسة "

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدمات "تطبيقاتدراسة  يف 2 تتمثل اختصاصات جلنة الدراسات
) للمؤمتر العاملي لتنمية 2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 1 ". ويبني القرارمن أجل تعزيز التنمية املستدامة

االتصاالت إجراءات العمل اليت جيب أن تتبعها جلنتا دراسات قطاع تنمية االتصاالت.
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ت المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالمندوبين المفوضين و مؤتمر الإحاالت إلى قرارات  2
 وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة

 قرارات وتوصيات مؤتمر المندوبين المفوضين والمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت

املندوبني املفوضني والقرارات ملؤمتر  200و 188و 167و 166و 70والقرارات  12و 5إن تنفيذ املقررين 
 4.1 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت سيدعم الناتج 71و 61و 59و 37و 30و 21و 9و 5و 2و 1

 D.1-3وسيسهم يف حتقيق النتيجة 

 (WSIS)خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

ت 11وجيم 1تنفيذ خطي العمل جيم 4.1سيدعم الناتج  يق مع املعلومات وسيسهم يف حتقللقمة العاملية 
 D.1-3 النتيجة

 ذات الصلة أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها

 3.ب) و1(املقصد  1املستدامة: التنمية يف حتقيق األهداف التالية من أهداف  4.1سيسهم الناتج 
 17.17و 17.16و 17.9(املقاصد  17) و16.10و 16.6و 16.5(املقاصد  16و 10و 5.د) و3 (املقصد

 )17.18و

 (RDF)منصات للتنسيق اإلقليمي بما في ذلك المنتديات اإلقليمية للتنمية  – 5.1الناتج 

 خلفية وإطار التنفيذ 1

 (BDT) االترفيع املستوى بني مكتب تنمية االتصآلية إلقامة حوار تتيح املنتديات اإلقليمية للتنمية 
جهات اء القطاع. وهي مبثابة منصة لتقييم التو االحتاد وأعض وصانعي القرارات لدى الدول األعضاء يف

االسرتاتيجية اليت ميكن أن يكون هلا أثر على خطة العمل اإلقليمية ملكتب تنمية االتصاالت يف الفرتة 
. ويف هذا السياق، فإن هذه املنتديات ستقدم (WTDC) الفاصلة بني املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت

يمية، من مع تركيز خاص على املبادرات اإلقلبوينس آيرس نفذة وفقًا خلطة عمل تقريراً عن األنشطة امل
أجل احلصول على التعليقات من األعضاء بغية تكييف أعمال مكتب تنمية االتصاالت يف كل من 

  مناطق العامل. 
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ت المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالمؤتمر المندوبين المفوضين و إحاالت إلى قرارات  2
 عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامةوخطوط 

 قرارات وتوصيات مؤتمر المندوبين المفوضين والمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت
 D.1-1 وسيسهم يف حتقيق النتيجة 5.1سيدعم تنفيذ مجيع قرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت الناتج 

 (WSIS)لمجتمع المعلومات  خطوط عمل القمة العالمية
تمع املعلومات وسيسهم يف حتقيق  11وجيم 1تنفيذ خطي العمل جيم 5.1الناتج سيدعم  للقمة العاملية 
 D.1-1 النتيجة

 ذات الصلة أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها
 5.د) و3 د(املقص 3و 1املستدامة: التنمية يف حتقيق األهداف التالية من أهداف  5.1سيسهم الناتج 

 )19.17و 17.18و 17.17و 17.16و 17.9(املقاصد  17) و16.8و 16.6و 16.5 (املقاصد 16و 10و

تنفيذ مشاريع وخدمات لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات  – 6.1الناتج 
 واالتصاالت متعلقة بالمبادرات اإلقليمية

 خلفية وإطار التنفيذ 1
 مشاريع وخدمات تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتنفيذ العدد املتزايد واملتنوع من

املتعلقة باملبادرات اإلقليمي، من املهم أن يقوم قطاع تنمية االتصاالت بتطوير وتعزيز الشراكات الرامية إىل 
 االت.واالتص تعزيز التنمية املستدامة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلوماتتعبئة املوارد من أجل 

أجل حتقيق هذه الغاية فإن الشراكات والتعاون مع خمتلف األطراف املعنية، مبن فيهم وكاالت األمم ومن 
املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية والدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع التنمية واملنتسبني إليه 

، ضرورية لتعزيز تعبئة املوارد 2والنامية واهليئات األكادميية وغريهم من الشركاء املعنيني من البلدان املتقدمة
 ودعم قطاع التنمية يف تنفيذ نتائج املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت. 

 
  

_______________ 
ا  2 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا

 .مبرحلة انتقالية
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وسيسهم هذا التعاون يف تطوير وتعزيز االقتصاد الرقمي جلميع الدول األعضاء يف االحتاد، من خالل 
ارك فيها ادة الوعي والفعاليات اليت يشتنظيم دورات تدريبية وورش عمل وتبادل أفضل املمارسات وزي

 أصحاب املصلحة.

ت المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالمؤتمر المندوبين المفوضين و إحاالت إلى قرارات  2
 وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة

 تنمية االتصاالتقرارات وتوصيات مؤتمر المندوبين المفوضين والمؤتمر العالمي ل

للمؤمتر  71و 53و 32و 30و 17ملؤمتر املندوبني املفوضني والقرارات  200و 140و 135القرارات  إن تنفيذ
 D.1-5و D.1-4وسيسهم يف حتقيق النتيجتني  6.1 العاملي لتنمية االتصاالت سيدعم الناتج

 (WSIS)خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

تمع املعلومات وسيسهم  11وجيم 1تنفيذ خطي العمل جيم دعمسي 5.1إن الناتج  للقمة العاملية 
 D.1-5و D.1-4حتقيق النتيجتني  يف

 ذات الصلة أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها

 17.أ) و1 (املقصد 1املستدامة: التنمية يف حتقيق األهداف التالية من أهداف  6.1سيسهم الناتج 
 .)17.17و 17.16و 17.3 (املقاصد
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بنية تحتية حديثة وآمنة لالتصاالت/تكنولوجيا  – 2الهدف 
 تعزيز تنمية البنية التحتية والخدمات المعلومات واالتصاالت:

استخدام االتصاالت/تكنولوجيا  في بما في ذلك بناء الثقة واألمن
 المعلومات واالتصاالت

 النتائج

 النواتج مؤشرات األداء الرئيسية النتائج
 (المنتجات والخدمات)

1-2.D -  حتسني قدرة أعضاء
االحتاد على إتاحة بنية حتتية 

وخدمات متينة 
لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

 .واالتصاالت

عدد املبادئ التوجيهية  -
والكتيبات ودراسات التقييم 
واملنشورات املستكملة بشأن 

املواضيع ذات الصلة يف البلدان 
 اليت ساهم مكتب تنمية
 االتصاالت يف إعدادها

عدد املستخدمني/املشرتكني  -
املنتفعني من أدوات بشأن 
لدان الب املواضيع ذات الصلة يف

اليت ساهم مكتب تنمية 
 االتصاالت يف إعدادها

عدد اخلرباء املشاركني يف  -
الدورات التدريبية واحللقات 

املنظمة الدراسية وورش العمل 
 بشأن املواضيع ذاتيف البلدان 

اليت و  ،الصلة، ورضاهم عنها
ساهم مكتب تنمية االتصاالت 

 يف إعدادها

منتجات وخدمات  - 1.2
بشأن البنية التحتية واخلدمات 

 اخلاصة باالتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات 

والنطاق العريض واالتصاالت 
الالسلكي والثابت وتوصيل 

لنائية، ااملناطق املناطق الريفية و 
ية، لوحتسني التوصيلية الدو 

وسد الفجوة الرقمية يف جمال 
التقييس، واملطابقة وإمكانية 

يف ، وإدارة الطالتشغيل البيين
وإدارة موارد ومراقبته 

االتصاالت بفعالية وكفاءة 
واستعماهلا على الوجه األمثل 
ضمن والية االحتاد واالنتقال 

إىل اإلذاعة الرقمية مثل 
الدراسات التقييمية واملنشورات 

ة واملبادئ التوجيهي وورش العمل
 وأفضل املمارسات
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 النواتج مؤشرات األداء الرئيسية النتائج
 (المنتجات والخدمات)

2-2.D -  تعزيز قدرة الدول
األعضاء على القيام بفعالية 

بتبادل املعلومات والتوصل إىل 
حلول والتصدي للتهديدات اليت 
 يتعرض هلا األمن السيرباين وتطوير

، رتاتيجيات والقدراتوتنفيذ االس
ذلك بناء القدرات،  مبا يف

وتشجيع التعاون على املستويات 
الوطنية واإلقليمية والدولية من 
أجل تعزيز املشاركة فيما بني 

الدول األعضاء واجلهات الفاعلة 
 .ذات الصلة

عدد االسرتاتيجيات الوطنية  -
لألمن السيرباين املنفَّذة يف 

ب تمكفيها البلدان اليت ساهم 
تلك  تنمية االتصاالت يف

 االسرتاتيجيات
عدد أفرقة االستجابة للحوادث  -

احلاسوبية اليت ساهم مكتب 
 اإنشائه تنمية االتصاالت يف

عدد البلدان اليت قدم هلا مكتب  -
تنمية االتصاالت املساعدة 

التقنية وأدى إىل حتسني وضع 
 األمن السيرباين والوعي بشأنه

 نية اليتعدد اهلجمات السيربا -
ا  أفرقة االستجابة للطوارئ صد
ليت أنشئت ا (CERT) احلاسوبية

بدعم من مكتب تنمية 
 .االتصاالت

من منتجات وخدمات  - 2.2
بناء الثقة واألمن أجل 
 االتصاالت/ استخدام يف

تكنولوجيا املعلومات 
التقارير  مثل ،واالتصاالت

 واملنشورات، واملسامهة يف تنفيذ
 ة والعامليةاملبادرات الوطني

3-2.D -  تعزيز قدرة الدول
األعضاء على استخدام 

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت من أجل احلد من 

ا ومن أجل  خماطر الكوارث وإدار
ضمان تيسر االتصاالت 

حاالت الطوارئ  يف
هذا  التعاون الدويل يف وتيسري
ال.  ا

عدد الدول األعضاء اليت قدم  -
تنمية االتصاالت  هلا مكتب

جهود اإلغاثة  املساعدة يف
حاالت الكوارث من خالل  يف

تقدمي املعدات وتقييم الضرر 
الالحق بالبنية التحتية عقب 

 وقوع الكوارث
عدد الدول األعضاء اليت تلقت  -

املساعدة من مكتب تنمية 
االتصاالت يف إعداد ووضع 
 .أنظمة اإلنذار املبكر وتثبيتها

عضاء اليت تلقت عدد الدول األ -
املساعدة من مكتب تنمية 

االتصاالت يف إعداد ووضع 
خطط وطنية لالتصاالت 

 .حاالت الطوارئ يف

منتجات وخدمات  - 3.2
بشأن احلد من خماطر الكوارث 

ا وبشأن االتصاالت  وإدار
حاالت الطوارئ، مبا  يف
ذلك تقدمي املساعدة  يف

لتمكني الدول األعضاء من 
احل إدارة التصدي جلميع مر 

الكوارث، مثل اإلنذار املبكر 
واالستجابة واإلغاثة واستعادة 

 شبكات االتصاالت.



 81 خطة عمل بوينس آيرس – جيمالجـزء  

 

منتجات وخدمات بشأن البنية التحتية والخدمات الخاصة  – 1.2الناتج 
باالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والنطاق العريض الالسلكي والثابت 

ي مجال وتحسين التوصيلية الدولية، وسد الفجوة الرقمية فوتوصيل المناطق الريفية والنائية، 
التقييس، والمطابقة وإمكانية التشغيل البيني، وإدارة الطيف ومراقبته واإلدارة الفعالة والكفؤة 
واالستخدام السليم لموارد االتصاالت في إطار والية االتحاد، واالنتقال إلى اإلذاعة الرقمية، 

 والمنشورات وورش العمل والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارساتمثل الدراسات التقييمية 

 خلفية 1

إتاحة نفاذ شامل ومستدام إىل تكنولوجيا املعلومات  تتمتع البنية التحتية بأمهية حمورية يف
 للجميع. كل مكان بتكلفة ميسورة واخلدمات يف (ICT) واالتصاالت

ات التغري التكنولوجي السريع وتقارب املنصومن خصائص قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
التكنولوجية لالتصاالت وإرسال املعلومات واإلذاعة واحلوسبة، اليت تعترب عوامل متكني أساسية لالقتصاد 

ذلك من خالل البىن  الرقمي. إن نشر بىن حتتية مشرتكة لتكنولوجيات وشبكات النطاق العريض، مبا يف
 حنو شبكاتلتطور جمال االتصاالت، وا توفري خدمات وتطبيقات متعددة يفالتحتية الثابتة واملتنقلة، ل

الالسلكية والسلكية القائمة بالكامل على بروتوكول اإلنرتنت وتطورها، يتيح فرصاً  (NGN) املستقبل
تصاالت، فإننا وعندما نشري إىل اال لكنه ينطوي كذلك على حتديات كبرية بالنسبة إىل البلدان النامية.

االتصاالت فيما بني الناس، وبني الناس واألشياء، وفيما بني األشياء، فضًال عن التكنولوجيات  نعين
ومن املشهود أيضاً ما عم أرجاء العامل كافة من انتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة  اجلديدة والناشئة.

 ث الصوت والفيديو.الرقمية، مما يتيح استخدام الطيف مبزيٍد من الكفاءة وارتفاع جودة ب
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 إطار التنفيذ 2

 البرنامج: البنية التحتية لشبكات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها

اهلدف من هذا الربنامج هو مساعدة الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع تنمية االتصاالت ومنتسبيه 
واالتصاالت  أجل تطوير البىن التحتية للمعلومات من اجلديدةعلى حتقيق أقصى استخدام للتكنولوجيات 

ا لديهم، وبناء البنية التحتية العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل  وخدما
 إدارة وبرامج ،إقامة الشراكات وسد الفجوة الرقمية يف جمال التقييس، واملطابقة وقابلية التشغيل البيين

 الطيف.

 يلي: االت العمل الرئيسية ماوتشمل جم

شبكات الجيل التالي بما فيها شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل الشبكات 
 الذكية وشبكات المستقبل

جديدة لعدد  التغري لكي تليب متطلبات إن معمارية البىن التحتية للمعلومات واالتصاالت مستمرة يف
 عَّلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل جانب االنتقال إىلمتزايد من اخلدمات والتطبيقات املف

 املستقبل. شبكاتوإىل مزيد من التطورات من أجل  (NGN) شبكات اجليل التايل

 وسرتكز األنشطة على ما يلي:

ا القائمة إىل شبكات اجليل التايل   تقدمي املساعدة للدول األعضاء بشأن نشر وانتقال شبكا
 ؛املستقبل شبكات وزيادة تطوير

 التخطيط إلدخال عناصر وتطبيقات الشبكات اجلديدة واستمرار اعتمادها؛ مساعدة البلدان يف 

 رقمنة الشبكات التماثلية وتطبيق التكنولوجيات السلكية والالسلكية ميسورة مساعدة البلدان يف 
ا املعلومات واالتصاالت؛جيذلك قابلية التشغيل البيين للبنية التحتية لتكنولو  يف التكلفة، مبا
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مساعدة البلدان يف حتقيق أقصى استخدام للتكنولوجيات اجلديدة من أجل تطوير شبكات  
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبا يف ذلك البنية التحتية للشبكات الذكية 

ا؛  وخدما

يل لومات واالتصاالت من اجلتقدمي املساعدة للدول األعضاء يف نشر شبكات تكنولوجيا املع 
 الشبكات يف التطورات من ذلك وغري املستقبل شبكات وتنفيذوتعزيز ختطيط  (NGN) التايل

 الذكية؛

 على اداالحت والية إطار يف اهلاتف ترقيم موارد إدارة على طلبها، عند ،األعضاء الدول مساعدة 
 .الناشئة التكنولوجيات نشر إلتاحة وناجع فّعال حنو

 المتنقلة االتاالتص فيها بما والالسلكية السلكية التكنولوجيات: النطاق عريضة بكاتالش
 (IoT) األشياء إنترنت ودعم الساتلية واالتصاالت (IMT) الدولية

 خمتلف إدخال وسيزيد. ميالرق االقتصاد إىل التقليدي االقتصاد حتويل يف حيوياً  أمراً  العريض النطاق يعترب
 تزويد املهم نم ولذلك،. عالية وتوصيلية للنطاق كبري  عرض إىل احلاجة العريض النطاق تكنولوجيات

نولوجيات السلكية التك باستعمال العريض للنطاق املتاحة التكنولوجيات ملختلف بفهم النامية البلدان
، (IMT) ةيوالالسلكية على السواء من أجل االتصاالت األرضية والساتلية مبا فيها االتصاالت املتنقلة الدول

 .(IoT) ، إضافًة إىل دعم إنرتنت األشياء2020-سيما االتصاالت املتنقلة الدولية ال

 وسرتكز األنشطة على ما يلي:

يذ وتطوير ختطيطها لألجلني املتوسط والطويل فيما يتعلق بتنف تقدمي املساعدة للبلدان النامية يف 
نقلة عريضة النطاق؛ ولالتصاالت املتخطط وطنية لشبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

(اجليل اخلامس) على وجه اخلصوص، وبتقدمي الدعم خلدمات وتطبيقات إنرتنت  2020-الدولية
 األشياء؛
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مجع ونشر املعلومات والدراسات التحليلية بشأن الوضع احلايل للشبكات األساسية عريضة النطاق  
اجلهود  ختطيط الشبكات وجتنب االزدواجية يف يفوالكبالت البحرية، من أجل مساعدة األعضاء 

واملوارد إىل جانب نشر املعلومات املتعلقة بالتجارب املختلفة للبلدان خبصوص استعمال 
التكنولوجيات واخلدمات املختلفة. ويشمل ذلك إنشاء خريطة إرسال تفاعلية على اإلنرتنت تتعلق 

الصغرية،  اء العامل (األلياف البصرية، املوجاتبتوصيلية الشبكات األساسية الوطنية يف مجيع أحن
الكبالت البحرية، احملطات األرضية الساتلية) إىل جانب معلمات القياس الرئيسية األخرى لقطاع 

 واالتصاالت؛ تكنولوجيا املعلومات

كحل فّعال من حيث التكلفة لزيادة التوصيلية ودعم   (IXP)تشجيع إنشاء نقاط تبادل لإلنرتنت  
نشر/االنتقال إىل الشبكات والتطبيقات القائمة على اإلصدار السادس  اء االحتاد يفأعض

 ؛الصلة ، بالتعاون مع املنظمات املتخصصة ذات(IPv6) لربوتوكول اإلنرتنت

مجع ونشر املعلومات، ودراسات احلالة وأفضل املمارسات بشأن تطوير النظام اإليكولوجي اجلديد  
ا.خلدمات إنرتنت األشياء   وتطبيقا

 االتصاالت الريفية

يتعني تزويد سكان الريف باملهاتفة والنفاذ عريض النطاق وذلك بتوصيل املناطق النائية بالشبكات 
األساسية عريضة النطاق. وسوف تتحسن إمكانية النفاذ من خالل اختيار تكنولوجيات تتميز بالكفاءة 

ة السلكية، ويتمكن الناس من املشارك ية أوشبكات سلك وفعالية التكلفة وسرعة النشر، سواء يف
 االقتصاد الرقمي. يف

ال على ما يلي: وميكن تلخيص نقاط الرتكيز يف  هذا ا

ل للنفاذ والتوصيل ومصدر اإلمداد بالطاقة من أج املتاحةتوفري معلومات بشأن التكنولوجيات  
ة بشأن يلة اخلدمات، وإسداء املشور جلب االتصاالت إىل املناطق الريفية واحملرومة من اخلدمات وقل

سبل التغلب على العوائق التنظيمية اليت حتول دون النفاذ إىل التكنولوجيات الرئيسية لتوفري 
 االتصاالت يف املناطق الريفية؛
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تمعية للنفاذ عريض النطاق بالرتكيز على توفري خدمات   تنفيذ مشاريع بشأن النقاط العمومية/ا
لوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل تكنولوجيات مالئمة مبا فيها وتطبيقات تكنو 

 التكنولوجيات الساتلية ومناذج األعمال اليت حتقق االستدامة املالية والتشغيلية؛

أحدث التكنولوجيات وأفضل املمارسات من خالل أساليب مثل املنشورات  شأننشر املعلومات ب 
لعمل مع مراعاة النواتج املتصلة بأنشطة جلان دراسات قطاع والندوات واحللقات الدراسية وورش ا

 تنمية االتصاالت.

 سد الفجوة التقييسية

ا من أجل التطبيق/التنفيذ الفّعال للمعايري (التوصيا ت) ميثل رفع املستوى املعريف للبلدان النامية وقدرا
خرى املعنية عن املنظمات األ اليت يضعها قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية، فضالً 

 بوضع املعايري، من أركان سد الفجوة التقييسية.

اية األمر  وتساعد املعايري اجليدة واملضمونة يف حتسني وضع متطلبات تقنية وطنية وإقليمية تساهم يف 
وذات  يف النفاذ إىل أنظمة/معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اآلمنة، القابلة للتشغيل البيين

 التكلفة املعقولة مما يساهم يف تقليص الفجوة الرقمية.

ال على ما يلي:  وسيكون الرتكيز يف هذا ا

تعزيز وتنسيق األنشطة يف املناطق من أجل دعم تنفيذ املعايري ذات الصلة املصممة لتناسب احتياجات  
 البلدان النامية؛

ظيم فعاليات ة جلان التقييس يف املناطق من خالل تنتنظيم وتنسيق وتوفري املساعدة الضرورية ألنشط 
 بناء القدرات أيضاً؛

 تقدمي املساعدة الالزمة إىل األفرقة اإلقليمية للجان الدراسات التابعة لالحتاد؛ 

 إقليمية. تقدمي املساعدة إىل املنظمات اإلقليمية لالتصاالت من أجل تأسيس وإدارة هيئات تقييس 
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 (C&I)ة التشغيل البيني المطابقة وقابلي

إن توافر منتجات عالية األداء وتسمح بالتشغيل البيين يعجل من النشر واسع املدى للبنية التحتية 
ا على حنٍو مينح الناس نفاذًا إىل جمتمع املعلومات بغض النظر عن  والتكنولوجيات واخلدمات املقرتنة 

 املكان أو نوع اجلهاز الـُمختار.

زات قة للمعايري الدولية وقابلية التشغيل البيين، أي إمكانية االتصال بنجاح فيما بني جتهيومن شأن املطاب
واق حول األس واردة من جهات توريد خمتلفة، أن يعينا على جتنب املعارك الباهظة التكلفة يف

 التكنولوجيات املختلفة.

ال على ما يلي: وسريكز مكتب تنمية االتصاالت يف  هذا ا

وهيئات االعتماد  (CAB)ن مع املنظمات الدولية وأوساط الصناعة وهيئات تقييم املطابقة التعاو  
 باعتبارها عنصراً أساسياً لنجاح برنامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين يف االحتاد؛

توعية التقنيني وواضعي السياسات وأصحاب األعمال بأمهية إجراءات املطابقة وقابلية التشغيل  
ا، مع تعبئة املوارد الالزمة لتنفيذ الربامج اإلقليمية والوطنية اخلاصالبيين ة  واالختبارات املتعلقة 

 باملطابقة وقابلية التشغيل البيين، وذلك بالتعاون مع سائر املنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة؛

علقة باملطابقة ودون إقليمية متإنشاء برامج وطنية وإقليمية  تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية يف 
 وقابلية التشغيل البيين، وإجراء دراسات تقييمية تيسر إقامة أنظمة املطابقة وقابلية التشغيل البيين

على املستوى الوطين واإلقليمي ودون اإلقليمي من خالل تنفيذ اتفاقات/ترتيبات االعرتاف 
 ؛(MRA) املتبادل

ية الواجب تركز على املوارد التقنية والبشرية الالزمة واملعايري الدولوضع مبادئ توجيهية هلذه العملية  
 ؛تطبيقها

 

  



 87 خطة عمل بوينس آيرس – جيمالجـزء  

 

وغري ملزيفة اوضع مبادئ توجيهية لتحديد أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  
 ؛املطابقة واملغشوشة، واحلد منها ومكافحتها

 انتشار من حدلل الصلة ذوي املصلحة أصحاب مع والتعاون االحتاد يف اآلخرين القطاعني مع التآزر 
 ؛املزيفة املنتجات

 وسرقة للتزييف ليبالس األثر بشأن الوعي إلذكاء النامية للبلدان والتدريب القدرات بناء فرص توفري 
 .منهجياتو  توجيهية مبادئ وإعداد املمارسات أفضل بشأن املعلومات وجتميع املتنقلة األجهزة

 يةالدول التوصيلية

سيما  نت، واليف تعزيز نفاذ مجيع الدول األعضاء إىل اإلنرت  حامساً  عامالً  الدولية التوصيلية حتسني يعترب
سات ينبغي ملكتب تنمية االتصاالت تيسري تبادل أفضل املمار هذه الغاية البلدان النامية. ولتحقيق 

 وتعزيز التعاون الدويل.

 وسرتكز األنشطة على ما يلي:

 البلدان منواً  سيما أقل ع احلايل وطلبات الدول األعضاء بشأن التوصيلية الدولية، الحتليل الوض 
(LDC) والبلدان النامية غري الساحلية (LLDC) والدول اجلزرية الصغرية النامية (SIDS)؛ 

 توصيليةبال املتعلقة املشاكل حل على األعضاء الدول ملساعدة املمارسات أفضل ونشر حتديد 
 .الدولية

 ةعاإلذا

إن اهلدف من عمل مكتب تنمية االتصاالت بشأن اإلذاعة هو متكني البلدان النامية من حتقيق انتقال 
االنتقال من و من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية واعتماد اإلذاعة الرقمية مبا يف ذلك االنتقال سلس 

 أنشطة ما بعد االنتقال مثل استحداث واللحاق بركب البلدان يفإذاعة رقمية إىل إذاعة رقمية أخرى 
 الرقمية. خدمات إذاعية جديدة وتوزيع املكاسب
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 وسرتكز األنشطة بشكل خاص على ما يلي:

ذلك ختطيط  تقدمي املساعدة بشأن األطر السياساتية والتنظيمية لإلذاعة الرقمية لألرض، مبا يف 
ة بشأن اإلذاعة الرقمية وخطط رئيسي توجيهية ئالرتددات واالستخدام األمثل للطيف، ومباد

 لالنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية، واخلدمات والتكنولوجيات اإلذاعية اجلديدة؛

تنظيم اجتماعات إقليمية بني أعضاء االحتاد بشأن استخدام الطيف من أجل اخلدمات اإلذاعية  
 وغريها من اخلدمات.

 إدارة الطيف

ا حتسني نوعية حياتنا. و تتميز التكنول يعمل مكتب ك لذلوجيا الالسلكية بإمكانات عظيمة من شأ
ا جماالت ختطيط الرتددات وخت تنمية االتصاالت على تدعيم اهليئات التنظيمية الوطنية يف صيصها وإدار

 ومراقبتها. 

 وسينطوي ذلك بشكل خاص على ما يلي:

بالصيانة والتحديث  (SMS4DC) لبلدان الناميةمواصلة تعهد برجمية إدارة الطيف من أجل ا 
 والتوسيع، وتقدمي املساعدة التقنية وتنفيذ أنشطة تدريبية تتعلق بنشرها واستخدامها؛

ا لزيادة تطوير هياكل إدارة   إجراء تقييم إلدارة الطيف ووضع خطط رئيسية وخطط عمل يوصى 
ا، مبا يف ا وأدوا  ديدة لتقاسم الطيف؛ذلك الُنهج اجل الطيف وإجراءا

وضع هذه  جمال أنظمة رسوم الطيف، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة املباشرة يف تقدمي املساعدة يف 
املناطق  ذلك إجراءات التنسيق يف تنسيق التوزيعات اإلقليمية للطيف، مبا يف األنظمة، ويف
مراقبة  ظمة وشبكاتحتقيق االستعمال األمثل والفّعال من حيث التكلفة ألن احلدودية، ويف

 الطيف.
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 المبادرات اإلقليمية ذات الصلة

(املراَجع  17 ، مبا يتفق مع القرارD.2-1النتيجة  حتقيق ستسهم املبادرات اإلقليمية التالية يف
 :) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2017آيرس،  بوينس يف

 المنطقة
 منطقة إفريقيا

AFR2:  العريض الناشئةتشجيع تكنولوجيات النطاق 
: التشجيع على استحداث تكنولوجيات ناشئة تساعد منطقة إفريقيا على االستفادة الكاملة من الهدف

 والسرعة. النطاق العريض عايل اجلودة
AFR5إدارة ومراقبة طيف التردد الراديوي واالنتقال إلى اإلذاعة الرقمية : 
ىل اإلذاعة الرقمية واإلدارة الفاعلة واالقتصادية : مساعدة الدول األعضاء على ضمان االنتقال إالهدف

 املدارية. للطيف الراديوي واملوارد
 منطقة األمريكتين

AMS2: إدارة الطيف واالنتقال إلى اإلذاعة الرقمية 
: مساعدة الدول األعضاء يف االنتقال إىل اإلذاعة الرقمية، واستخدام ترددات املكاسب الرقمية الهدف
 الطيف. وإدارة

AMS3:  ،نشر البنية التحتية للنطاق العريض، وال سيما في المناطق الريفية والمناطق المهملة
 النفاذ العريض النطاق إلى الخدمات والتطبيقات وتعزيز
: مساعدة الدول األعضاء يف حتديد االحتياجات ويف وضع السياسات واآلليات واملبادرات الهدف

قيق ن طريق زيادة النفاذ بالنطاق العريض واإلقبال عليه كوسيلة لتحالتنظيمية للحد من الفجوة الرقمية ع
 أهداف التنمية املستدامة.

 منطقة آسيا والمحيط الهادئ
ASP3: تعزيز تنمية البنى التحتية من أجل تحسين التوصيلية الرقمية 
ات واالتصاالت م: مساعدة الدول األعضاء يف تنمية البىن التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلو الهدف

 تيسرياً لتقدمي اخلدمات والتطبيقات على تلك البىن التحتية.
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 منطقة كومنولث الدول المستقلة
CIS3:  تطوير وتنظيم البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة

 للجميع وآمنة وقادرة على الصمود
اء يف االحتاد، الواقعة يف املنطقة، على وضع صكوك تنظيمية وحلول تقنية : مساعدة الدول األعضالهدف

يئة بيئة متكينية لتطوير البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت يف املدن واملستوطنات البشري ة، مبا ترمي إىل 
 يف ذلك استخدام األجهزة الذكية.

:CIS5 تكنولوجيات إنترنت األشياء تعزيز الحلول االبتكارية والشراكات من أجل تنفيذ (IoT)  وضمان
-تفاعلها مع شبكات االتصاالت، بما فيها شبكات الجيل الرابع وشبكات االتصاالت المتنقلة الدولية

 وشبكات الجيل التالي، وذلك تحقيقاً للتنمية المستدامة 2020
سوق االتصاالت لتغيري املنسق ل: مساعدة الدول األعضاء يف االحتاد، الواقعة يف املنطقة، فيما خيص االهدف

وحتول مشغلي االتصاالت إىل توفري اخلدمات االبتكارية للمستخدمني، مبا يضمن االستقرار ويعزز أداء 
وشبكات  2020-شبكات االتصاالت مبا فيها شبكات اجليل الرابع وشبكات االتصاالت املتنقلة الدولية

ا على نطاق واسع.ظل تطبيق مفهوم إنرتنت األشي اجليل التايل، يف  اء وتكنولوجيا
 منطقة أوروبا

EUR1: البنية التحتية للنطاق العريض واإلذاعة وإدارة الطيف 
اهلدف: تسهيل تطوير توصيلية عالية السرعة وإنشاء بنية حتتية صلدة ومتآزرة ونشرها وتقامسها مع ضمان 

 واجلودة. جتربة للمستعمل تتسم باملوثوقية

 ساتلجان الدرامسائل 

 :D.2-1ستسهم املسائل التالية املسندة إىل جلان الدراسات يف النتيجة 

 مسائل لجان الدراسات
 البلدان النامية النطاق العريض يف نشر وسياسات اسرتاتيجيات: 1/1المسألة 
: االسرتاتيجيات والسياسات واللوائح والطرائق ذات الصلة باالنتقال إىل اإلذاعة الرقمية 2/1المسألة 

  وتنفيذ خدمات جديدة
 : االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل املناطق الريفية واملناطق النائية5/1المسألة 
 املتعلقة بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسيةاالسرتاتيجيات والسياسات : 7/2المسألة 
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االت لعالمي لتنمية االتصالمؤتمر امؤتمر المندوبين المفوضين و إحاالت إلى قرارات  3
 وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة

 قرارات وتوصيات مؤتمر المندوبين المفوضين والمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت
 137و 135و 131و 130و 127و 126و 125و 123و 101و 64و 34و 33و 32إن تنفيذ القرارات 

ملؤمتر  203و 200و 199و 197و 193و 188و 180و 177و 176و 161و 160و 159و 140و 139و
 62و 52و 47و 43و 37و 30و 21و 20و 18و 17و 15و 11و 10و 9املندوبني املفوضني والقرارات 

 D.2-1 حتقيق النتيجة وسيسهم يف 2.1 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت سيدعم الناتج
 (WSIS)ع المعلومات خطوط عمل القمة العالمية لمجتم

تمع  11وجيم 9وجيم 3وجيم 2وجيم 1تنفيذ خطوط العمل جيم سيدعم 1.2إن الناتج  للقمة العاملية 
 D.2-1 حتقيق النتيجة املعلومات وسيسهم يف

 ذات الصلة أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها
) 1.5و 1.4 (املقصدان 1امة: املستدالتنمية يف حتقيق األهداف التالية من أهداف  2.1سيسهم الناتج 

 10.ج) و9.أ و9و 9.1(املقاصد  9) و8.2(املقصد  8.ب) و5(املقصد  5.د) و3و 3.8 (املقصدان 3و
 )17.7و 17.6(املقصدان  17) و16.10(املقصد  16.ب) و11و 11.5 (املقصدان 11.ج) و10 (املقصد

خدام است بناء الثقة واألمن فيمن أجل منتجات وخدمات  – 2.2الناتج 
االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل التقارير والمنشورات، والمساهمة في 

 تنفيذ المبادرات الوطنية والعالمية
 خلفية 1

جزءاً أساسياً من التنمية االقتصادية واالجتماعية جلميع  (ICT)تشكل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
أيضاً. واألمن عنصر أساسي لتشغيل تكنولوجيات املعلومات البلدان بل وتنمية جمتمع املعلومات 

واالتصاالت واستخدامها ويقتضي أن يكون مجيع املستعملني على وعي بعوامل اخلطر وأن يتخذوا 
 إجراءات مناسبة لضمان أمنهم وفقاً لدورهم احملدد.

كنولوجيات خاصة مع نشر التونظراً إىل أن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مستمر يف النمو، و 
الناشئة من قبيل إنرتنت األشياء، فإن مواجهة التحديات املتعلقة باألمن السيرباين ومكافحة الرسائل 

ى األعضاء. يشكالن أولوية لداليت ميكن أن تتضمن برجميات ضارة/برجميات جتسس ال زاال االقتحامية 
ال. االتصاالت العمل يفوخالل السنوات األربع املاضية، واصل قطاع تنمية   هذا ا
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شجعت و املساعدة اإلمنائية لألعضاء قدمت اضطلع مكتب تنمية االتصاالت بأنشطة عديدة وعليه، 
تطوير قدرات  إعداد منتجات ومواد لدعم البلدان يف 3/2 إطار املسألة التعاون بينهم. وجرى يفعلى 

لومات بشأن جيري من تبادل املع خلرباء واملسامهة فيمااألمن السيرباين الوطنية، والدعوة إىل اجتماعات ا
االت الرئيسية ذات غرات االهتمام املشرتك فضًال عن الث أفضل املمارسات. وحددت املسألة أيضًا ا

 اخلالصة الوافية والدراسة االستقصائية، على التوايل. القائمة وذلك استناداً إىل املسامهات يف

 إطار التنفيذ 2

 : األمن السيبرانيالبرنامج

ة دعم أعضاء االحتاد، وال سيما البلدان النامية، لبناء الثق يتمثل الغرض الرئيسي هلذا الربنامج يف
 واالتصاالت. استخدام تكنولوجيا املعلومات والطمأنينة يف

ا التهديوينبغي أن تراعي جهود   ات السيربانية.داألمن السيرباين الطبيعة العاملية والعابرة للحدود اليت تتسم 

للجنة  3/2 ةوفريق املسألوسيسعى الربنامج يف مجيع األحوال إىل التعاون ضمن االحتاد، وحتديدًا مع 
، ومع مجيع لقطاع تقييس االتصاالت 17 جلنة الدراساتو  لقطاع تنمية االتصاالت 2 الدراسات

دام تكنولوجيات استخ طمأنينة يفاملشاركة يف أنشطة بناء الثقة والوأصحاب املصلحة املنظمات املعنية 
 املعلومات واالتصاالت.

تمع برمته لتحقيق شراكات واسعة من العوامل التمكينية الرئيسية لتحقيق  وحتقيقاً لذلك، فإن مناشدة ا
 الربنامج. هدف

 ويشمل الربنامج:

أو اإلقليمية /دعم الدول األعضاء يف االحتاد يف تطوير اسرتاتيجيات األمن السيرباين الوطنية و 
ا، مع مراعاة احلاجة للتصدي بشكل مناسب للتحديات الناشئة املتعلقة باألمن السيرباين  اخلاصة 

 والنامجة عن نشر التكنولوجيات اجلديدة؛

تسهيل نفاذ الدول األعضاء إىل املوارد اليت تطورها املنظمات الدولية املعنية األخرى، لدى إعداد  
ا الوطنية ال  رامية إىل مكافحة اجلرمية السيربانية؛تشريعا
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 اإلقليمية أو/و الوطنية السيرباين األمن اسرتاتيجيات إعداد يف االحتاد يف األعضاء الدول دعم 
ال هذا يف القدرات بناء إىل الرامية واإلقليمية الوطنية جهودها ويف ا اخلاصة  فيما بالتعاون ،ا
 ألعضاء؛ا للدول الوطنية التشريعات مع يتفق ومبا ،املعنيني املصلحة أصحاب ومع بينها

 أفرقة لمث الوطنية السيرباين األمن إمكانيات تأسيس يف االحتاد يف األعضاء الدول مساعدة 
 أفرقة/(CSIRT) احلوسبية األمنية للحوادث االستجابة أفرقة (CIRT) احلاسوبية للحوادث االستجابة
 عهام والتعامل السيربانية التهديدات حتديد أجل من (CERT) بيةاحلاسو  الطوارئ حلاالت االستجابة
 عاملي؛وال اإلقليمي الصعيدين على التعاون آليات يف املشاركة جانب إىل هلا، والتصدي

تنظيم التدريبات السيربانية على الصعيدين اإلقليمي والوطين، من أجل تقوية التعاون املؤسسي  
 الرئيسية وأصحاب املصلحة؛والتنسيق بني اجلهات الفاعلة 

ذلك  يف ا، مبالرشيدة املمارسات بشأن املعلومات تبادل خالل من السيرباين األمن ثقافة إرساء 
، ومن خالل العمل املضطلع (GCI) العاملي السيرباين األمن مؤشر باستخدام ُجتمع اليت املمارسات

 به يف مسائل الدراسة ذات الصلة؛

ا يف جمال األمن السيرباين وحتسني وض دعم الدول األعضاء يف  ع التوعية باألمن السيرباين، وبناء قدرا
 لديها؛ األمن السيرباين

 .السيرباين األمن قدرات بناء يف العاملية اجلهود يف املسامهة 

املسامهة يف تنفيذ مبادرات االحتاد اجلارية واملستقبلية من أجل بناء الثقة ومكافحة التهديدات  
ذلك مبادرة االحتاد حلماية األطفال على اخلط، مع الدعم املقدَّم من أعضاء  يف ربانية، مباالسي

 نشطني؛ االحتاد بوصفهم شركاء/مسامهني
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تشجيع الدول األعضاء على املشاركة الفعالة يف عمل مسألة الدراسة ذات الصلة، وتبادل أفضل  
لومات من يف استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعبينها فيما خيص بناء الثقة واأل املمارسات فيما

 واالتصاالت، فضًال عن االستفادة من مجيع املوارد واملواد املتأتية من املسألة املعنية ومن مبادرات
 االحتاد األخرى ذات الصلة، مبا فيها جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت؛ أو أعمال

وطنية ت التنظيمية اليت تضعها و/أو تنفذها اهليئات المجيع ونشر املعلومات املتصلة بالسياسا 
لتنظيم االتصاالت بغية بناء الثقة واألمن يف استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت.

 المبادرات اإلقليمية ذات الصلة

 ملراَجعا( 17 القرار مع يتفق مبا ،D.2-2 النتيجة حتقيق يف التالية اإلقليمية املبادرات ستسهم
 :االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر) 2017 آيرس، بوينس يف

 المنطقة
 منطقة إفريقيا

AFR3: بناء الثقة واألمن في استخدام االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
: مساعدة الدول األعضاء على وضع وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات ومعايري وآليات لتحسني أمن الهدف
وشبكات املعلومات، وضمان إمكانية التشغيل البيين للتكنولوجيات الرقمية، ومحاية البيانات نظم 

واألشخاص وضمان الثقة الرقمية. ومحاية البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبناء الثقة يف 
ا.  استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقا

 المنطقة العربية
ARB2: استعمال االتصاالت/تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت الثقة واألمن في 
استعمال االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ومحاية األطفال  : تعزيز الثقة واألمن يفالهدف

ذلك إساءة استعمال  على اخلط ومكافحة مجيع أشكال التهديدات السيربانية، مبا يف
 واالتصاالت. ات املعلوماتاالتصاالت/تكنولوجي

 منطقة آسيا والمحيط الهادئ
ASP5: المساهمة في تحقيق بيئة آمنة وقادرة على الصمود 
: مساعدة الدول األعضاء يف إنشاء شبكات وخدمات آمنة وموثوقة وقادرة على الصمود وصيانتها، الهدف

 ويف التصدي للتحديات املتصلة بتغري املناخ وإدارة الكوارث.
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 المستقلةمنطقة كومنولث الدول 
CIS3:  تطوير وتنظيم البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة

 للجميع وآمنة وقادرة على الصمود
: مساعدة الدول األعضاء يف االحتاد، الواقعة يف املنطقة، على وضع صكوك تنظيمية وحلول تقنية الهدف

شرية، مبا يئة بيئة متكينية لتطوير البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت يف املدن واملستوطنات البترمي إىل 
 يف ذلك استخدام األجهزة الذكية.

 منطقة أوروبا
EUR4: تعزيز الثقة واألمان في استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
أن بجلميع املواطنني وخصوصًا األطفال يسمح مبا : دعم نشر بىن حتتية صلدة وخدمات آمنة الهدف

م اليومية.  يستعملوا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بثقة يف حيا

 لجان الدراساتمسائل 

 :D.2-2 النتيجة ستسهم املسائل التالية املسندة إىل جلان الدراسات يف

 2المسائل المسندة إلى لجنة الدراسات 
علومات واالتصاالت: أفضل املمارسات من أجل تطوير ثقافة األمن تأمني شبكات امل :3/2 المسألة
 السيرباين

ت المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالمؤتمر المندوبين المفوضين و إحاالت إلى قرارات  3
 وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة

 والمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت قرارات وتوصيات مؤتمر المندوبين المفوضين

 32و 30و 21و 17ملؤمتر املندوبني املفوضني والقرارات  179و 174و 130و 101و 71إن تنفيذ القرارات 
وسيسهم  2.2 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت سيدعم الناتج 80و COM3-1و 69و 67و 52و 45و

 .D.2-2 يف حتقيق النتيجة

 (WSIS)مية لمجتمع المعلومات خطوط عمل القمة العال

 قيقحت يف وسيسهم املعلومات تمع العاملية للقمة 5جيم العمل خط تنفيذسيدعم  2.2الناتج  إن
 .D.2-2 النتيجة
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 ذات الصلة أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها

 17و 16و 11و 9و 4: املستدامة التنمية أهداف من التالية األهداف حتقيق يف 2.2 الناتج سيسهم
 .)6.17 املقصد(

منتجات وخدمات بشأن الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها وبشأن االتصاالت  – 3.2الناتج 
في حاالت الطوارئ، بما في ذلك تقديم المساعدة لتمكين الدول األعضاء من التصدي 
 لجميع مراحل إدارة الكوارث، مثل اإلنذار المبكر واالستجابة واإلغاثة واستعادة شبكات

 االتصاالت

 خلفية 1

مجيع أحناء العامل عددًا متزايدًا من الكوارث الطبيعية والكوارث اليت يتسبب فيها  تشهد البلدان يف
والدول اجلزرية الصغرية  (LDC)اإلنسان، ويتفاوت تأثريها على البلدان النامية. وتتضرر أقل البلدان منواً 

بشكل خاص من اآلثار احملتملة للكوارث على  (LLDC) ةوالبلدان النامية غري الساحلي (SIDS) النامية
 اقتصادها وبنيتها التحتية وهي عادة ما تفتقر إىل القدرة على التصدي للكوارث.

وهناك إقرار واسع باألمهية القصوى الستخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتصدي 
 هلذه الظواهر املدمرة.

 -ل الكوارث مجيع مراح تؤديه االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ونظراً إىل الدور الذي
 فمن املهم وضع خطط واسرتاتيجيات لالتصاالت من -التأهب، االستجابة، إعادة التأهيل/التعايف 

ذلك مراعاة احلاجة إىل أنظمة وبىن حتتية قوية ووفرية كجزء من تقليل  أجل التأهب للكوارث، مبا يف
ا. خماطر  الكوارث واإلنذار املبكر 

) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، استفادت بلدان 2017 آيرس، بوينس(املراَجع يف  34ووفقًا للقرار 
مرحلة التأهب، يعمل االحتاد بالشراكة مع البلدان  هذه النتيجة. ويف العمل املنجز وفق عديدة من

 املبكر يف املناطق األكثر تأثراً. وأعضاء القطاع من أجل تنفيذ أنظمة اإلنذار
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اإ تتطلب فقد فيها، تقع اليت البلدان حدودكثريًا ما تتجاوز   الكوارثأن  إىل ونظراً   بذل الفّعالة دار
 والتعاون نسيقالت فإن وعليه،. إقليمية أزمة وحدوث األرواح يف خسائر وقوع ملنع للجهود بلد من أكثر
 املنظماتو  اخلاص والقطاع احلكومات ذلك يف مبا الكوارث، إدارة يف اءاخلرب  بني الكوارث وقوع قبل

 بعمليات لقياماعند  األرواح إنقاذ إمكانية من يزيد احلكومية، غري واملنظماتواهليئات األكادميية  الدولية
 .الكارثة آثار من التخفيف مث ومن اإلنقاذ

علومات نوعة من حلول االتصاالت/تكنولوجيا املاالعتبار جمموعة مت وينبغي للدول األعضاء أن تأخذ يف
ذلك تلك اليت  واالتصاالت املناسبة واملتاحة عمومًا للتصدي للكوارث والتخفيف من آثارها، مبا يف

 التكنولوجية احللول طريق عنتوفرها خدمات راديو اهلواة وخدمات/مرافق الشبكات الساتلية واألرضية، 
ذلك  يراعى يفأن  على ،(IoT) األشياء إنرتنت/(M2M) آلة ىلإ آلة من االتصاالت على القائمة

 االحتياجات احملددة.وغريهم من األشخاص ذوي األشخاص ذوو اإلعاقة 

 إطار التنفيذ 2

 الطوارئواالتصاالت في حاالت  وإدارتها البرنامج: الحد من مخاطر الكوارث

 سيفيد الربنامج الدول األعضاء بطرق خمتلفة:

االت ذلك االتص يف إلدارة الكوارث، مبااعدة إىل البلدان يف وضع خطط وطنية تقدمي املس 
ومتكني الدول األعضاء من التصدي جلميع مراحل الكوارث، مثل اإلنذار  حاالت الطوارئ يف

 ؛املبكر واالستجابة واإلغاثة واستعادة شبكات االتصاالت

دريبية تنظيم متارين احملاكاة والدورات الت تعزيز التأهب للكوارث يف الدول األعضاء من خالل دعم 
 لضمان توفر القدرات املناسبة املتعلقة بالتأهب يف كل دولة عضو؛
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كنولوجيا تاالتصاالت/تعزيز املبادرات القائمة على  بناء قدرات الدول األعضاء للمساعدة يف 
اعدة على مات السالمة واملسيتعلق باإلنذار املبكر ومعلو  فيمااملعلومات واالتصاالت وتوسيعها 

 توفري املساعدة الطبية (الصحة اإللكرتونية) واإلنسانية يف حاالت الكوارث والطوارئ؛

تعزيز أفضل املمارسات من أجل تطبيق خصائص القدرة على مقاومة الكوارث يف شبكات  
بنية التحتية الاالتصاالت وبناها التحتية وإجراء عمليات تقييم األضرار وإعادة تشييد وتأهيل 

 لالتصاالت يف مرحلة ما بعد الكارثة؛

توفري حلول قائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بصورة مؤقتة، بالتنسيق مع هيئات األمم  
املتحدة املعنية باالتصاالت يف األوضاع اإلنسانية، تضم تكنولوجيات السلكية وساتلية من أجل 

حاالت ثناء أسيق أعمال القائمني على تقدمي املساعدات اإلنسانية توفري االتصاالت األساسية لتن
 الكوارث والطوارئ؛

تشجيع استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتقدمة واحللول ذات الصلة من  
ا؛  أجل متكني أنظمة اإلنذار املبكر واحلد من خماطر الكوارث وإدار

 الدويل من أجل تسهيل النفاذ إىل املعلومات الالزمة إلدارة الكوارث وتبادلتعزيز التعاون اإلقليمي و  
ا مبرحللتمكني هذه املعلومات ومن أجل إجياد سبل  ة مشاركة مجيع البلدان اليت متر اقتصادا

 انتقالية؛

 النامية غريةالص زريةاجل والدول منواً  البلدان أقل سيما وال البلدان، قدرة وتعزيز التقين التعاون تعزيز 
 ؛واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أدوات استعمال على الساحلية، غري النامية والبلدان

 الفضاء يف مولةاحمل واملنفعلة النشيطة االستشعار أنظمة باستعمال املعنيةأفضل املمارسات  حتديد 
 منها؛ والتخفيف واستشعارها بالكوارث التنبؤ ألغراض
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يذ خط يف تنف ،ون مع قطاعي االحتاد اآلخرين وأصحاب املصلحة ذوي الصلةبالتعا ،املسامهة 
 .2030 من أهداف خطة التنمية املستدامة لعام 13 حتقيق اهلدفوبالتايل  7العمل جيم

 المبادرات اإلقليمية ذات الصلة
راَجع (امل 17 ، مبا يتفق مع القرارD.2-3النتيجة  حتقيق ستسهم املبادرات اإلقليمية التالية يف

 ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت:2017آيرس،  بوينس يف

 المنطقة
 منطقة األمريكتين

AMS1: االتصاالت من أجل الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها 
: مساعدة الدول األعضاء خالل مجيع مراحل احلد من خماطر الكوارث، أي اإلنذار املبكر والتصدي الهدف

غرية سيما يف الدول اجلزرية الص حال وقوعها وإعادة تأهيل شبكات االتصاالت، ال للكوارث واإلغاثة يف
 .(LDC) وأقل البلدان منواً  (SIDS)النامية 

 المنطقة العربية
ARB1: حاالت الطوارئ البيئة وتغير المناخ واالتصاالت في 
خ واالتصاالت وتغري املنا  جمال البيئة : زيادة الوعي وتقدمي الدعم بشأن التحديات الرئيسية يفالهدف

 ال.هذا ا التحديات يفملعاجلة حاالت الطوارئ، ووضع األطر التنظيمية والتدابري الالزمة  يف
 منطقة آسيا والمحيط الهادئ

ASP5: المساهمة في تحقيق بيئة آمنة وقادرة على الصمود 
ا، وقادرة على الصمود وصيانته : مساعدة الدول األعضاء يف إنشاء شبكات وخدمات آمنة وموثوقةالهدف

 ويف التصدي للتحديات املتصلة بتغري املناخ وإدارة الكوارث.

 لجان الدراساتمسائل 

 D.2-3النتيجة  ستسهم املسائل املسندة إىل جلان الدراسات يف
 2لجنة الدراسات إلى المسائل المسندة 

تصاالت من أجل احلد من خماطر الكوارث استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واال :5/2 المسألة
ا  وإدار

 
 
 

  



 خطة عمل بوينس آيرس – الجـزء جيم 100

 

ت المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالمؤتمر المندوبين المفوضين و إحاالت إلى قرارات  3
 وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة

 تنمية االتصاالقرارات وتوصيات مؤتمر المندوبين المفوضين والمؤتمر العالمي لت

للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  34ملؤمتر املندوبني املفوضني والقرار  202و 136و 36القرارات إن تنفيذ 
 .D.2-3 حتقيق النتيجة وسيسهم يف 3.2 سيدعم الناتج

 (WSIS)خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

تمع املعلومات وسيسهم  7موجي 2جيم العمل خطي تنفيذسيدعم  3.2الناتج  إن للقمة العاملية 
 .D.2-3 حتقيق النتيجة يف

 ذات الصلة أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها

 3) و5.1(املقصد  1املستدامة: التنمية يف حتقيق األهداف التالية من أهداف  3.2سيسهم الناتج 
 .)3.13و 2.13و 1.13(املقاصد  13ب) و11(املقصد  11ب) و5(املقصد  5) و9.3 (املقصد
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نمية بيئة تمكينية: تعزيز بيئة تنظيمية وسياساتية مؤاتية للت – 3الهدف 
 واالتصاالت المستدامة لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات

 النتائج

 النواتج مؤشرات األداء الرئيسية النتائج
(منتجات وخدمات)

1-3.D -  تعزيز قدرة الدول
ا ااألعضاء على حتسني سياس

العامة وأطرها القانونية 
والتنظيمية املؤاتية لتنمية 
االتصاالت/تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت.

لوقت ا توفري االستبيانات السنوية يف -
 بشأناألعضاء (الدول املناسب إىل 

ات البيانو التنظيم واالقتصاد واملالية) 
ة السياساملعارف بشأن ركز مب املتعلقة

 (PREF) صاد واملاليةوالتنظيم واالقت
لوجيا نافذة تكنو  بيانات االحتاد يف وقاعدة

 (ICTEye) املعلومات واالتصاالت
عدد املنشورات واملبادئ التوجيهية بشأن  -

أفضل املمارسات واملوارد اإللكرتونية 
وجمموعات األدوات املوضوعة والصادرة 

بشأن سياسة وتنظيم تكنولوجيا املعلومات 
بشأن األمور  واالتصاالت وكذلك

االقتصادية واملالية وعدد 
املشاهدات/التنزيالت املتعلقة بالبيانات 

لكرتوين املوقع اإل التنظيمية والسياساتية يف
ة املنص واملنشورات واملعلومات الواردة يف

 ICTEye اإللكرتونية
عدد املشاركني يف الندوة العاملية ملنظمي  -

االتصاالت، واملنتديات وورش العمل 
قتصادية والتنظيمية اإلقليمية، واحلوارات اال

االسرتاتيجية بشأن القضايا السياساتية 
 والتنظيمية، ونسبة رضا املشاركني

منتجات  - 1.3
وخدمات بشأن 

السياسات العامة 
واللوائح التنظيمية 

اخلاصة باالتصاالت/ 
تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت من أجل 
ومتاسك دويل  تناسق
ل من قبي أفضل

الدراسات التقييمية، 
 واملنشورات األخرى،
واملنصات األخرى 
 .لتبادل املعلومات
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 النواتج مؤشرات األداء الرئيسية النتائج
(منتجات وخدمات)

2-3.D -  تعزيز قدرة الدول
األعضاء على إنتاج إحصاءات 

لالتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت تكون 

ة لمقارنعالية اجلودة وقابلة ل
دولياً جتسد التطورات 

واالجتاهات يف 
االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت استناداً 
إىل معايري ومنهجيات متفق 

 عليها.

نشر قاعدة بيانات االحتاد بشأن املؤشرات  -
العاملية لالتصاالت/ تكنولوجيا املعلومات 

 الوقت املناسب واالتصاالت يف
ملؤشرات املتوفرة عدد نقاط البيانات وا -

 قاعدة البيانات يف

منتجات  - 2.3
وخدمات بشأن 

إحصاءات 
االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 
ا من قبي ل وحتليل بيانا
التقارير البحثية ومجع 
 البيانات اإلحصائية
عالية اجلودة القابلة 

يقها وتنس               ً للمقارنة دوليا  
ونشرها، ومنتديات 

 .النقاش
3-3.D - سني القدرات حت

البشرية واملؤسسية ألعضاء 
االحتاد من أجل االستفادة من  

كامل إمكانات 
االتصاالت/تكنولوجيا 

 .واالتصاالت املعلومات

 عدد ومستوى األفراد املدربني -
عدد املشاركني الذين جيتازون تقييم  -

 التدريب
 عدد املشاركني الراضني عن التدريب -
وى اليت فيعة املستعدد الربامج التدريبية الر  -

 أُعدت
 لةاملتص املنفذة التدريبية الدورات عدد -

 اإلقليمية باملبادرات

منتجات  - 3.3
وخدمات بشأن بناء 

وتنمية  القدرات
املهارات البشرية، من 

بينها املنصات 
اإللكرتونية، والربامج 

التدريبية عن بُعد 
واحلضورية بغية تعزيز 

املهارات العملية، واملواد 
بادلة، مع مراعاة املت

الشراكات املعقودة مع 
أصحاب املصلحة 

ال املعنيني بالتعليم يف جم
ا تكنولوجي االتصاالت/
 واالتصاالت املعلومات
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 النواتج مؤشرات األداء الرئيسية النتائج
(منتجات وخدمات)

4-3.D -  تعزيز قدرات أعضاء
االحتاد من أجل إدراج االبتكار 

جيا و يف جمال االتصاالت/تكنول
املعلومات واالتصاالت يف 

برامج التنمية الوطنية ووضع 
اسرتاتيجيات لتعزيز مبادرات 

االبتكار بطرق شىت منها 
الشراكات العامة واخلاصة 
والشراكات بني القطاعني 

 واخلاص. العام

عدد املبادرات (مثل: املبادئ التوجيهية  -
والتوصيات، جمموعات أدوات اخلدمة 

 ) واملشاريع احمللية اليتالذاتية، وغري ذلك
تقوي النظم اإليكولوجية لالبتكار يف الدول 

 األعضاء
مع أصحاب عدد الشراكات اجلديدة  -

اليت تعزز النظم املصلحة الرئيسيني 
 اإليكولوجية 

عدد الشراكات واملبادرات واملشاريع اليت  -
حتولت إىل تدابري ملموسة لصاحل األعضاء

 

منتجات  - 4.3
ن وخدمات بشأ
جمال  االبتكار يف

االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، 

من قبيل تبادل 
املعلومات واملساعدة، 

عند الطلب، بشأن 
إعداد برنامج وطين 

لالبتكار، وآليات لعقد 
الشراكات، ووضع 

املشاريع، والدراسات 
وسياسات االبتكار 

جمال  يف
االتصاالت/تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت

منتجات وخدمات بشأن السياسات العامة واللوائح التنظيمية الخاصة  – 1.3 ناتجال
من  ،لدولي أفضتناسق واتساق من أجل  باالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 قبيل الدراسات التقييمية، والمنشورات األخرى، والمنصات األخرى لتبادل المعلومات

 خلفية 1

ية لتكنولوجيا باألمهية البالغة للبيئة التمكينتصاد الرقمي، يتزايد االعرتاف يف سياق التطور حنو االق
النمو االجتماعي واالقتصادي والقدرة التنافسية للبلدان. ويشهد قطاع  يف املعلومات واالتصاالت

زر يشمل آتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة احمليطة تطوراً سريعاً فتزداد احلاجة إىل حوار وتعاون وت
 بد من الو  اجلميع، مبا يف ذلك القطاعات األخرى اليت تستفيد من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

ى لضمان انتفاع القطاعات األخر  احتياجاتبعني االعتبار  أيضاً  واضحة تأخذ بيئة سياساتية وتنظيمية
 اجلميع من خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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 ذإطار التنفي 2

 البرنامج: البيئة السياساتية والتنظيمية

 لتنمية ؤاتيةمبيئة قانونية وسياساتية وتنظيمية  يئةدعم أعضاء االحتاد يف إىل يهدف هذا الربنامج 
التعاون و  لتواصلاتقوية  يؤدي إىلاالتصاالت ضمن اقتصاد رقمي، مما و  تكنولوجيا املعلومات/االتصاالت

ؤون املالية من والش والنقل والزراعة الصحة والتعليم والطاقةاملتعلقة ب تلك مع القطاعات األخرى مثل
ا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشاملة الطبيعة  االستفادة منأجل   غراضألللقطاعات اليت تتميز 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية، ولضمان متكن اجلميع من االستفادة من تكنولوجيا املعلومات
 تنظيمية سليمة.و  صاالت من خالل بناء أطر سياساتيةاالتو 

 لقطاع 2و 1 اتالدراس جلنيت، حتديداً مع االحتاد داخلويسعى الربنامج لالستفادة من التعاون املكثف 
 وكذلك ،تقييس االتصاالت قطاعو  االتصاالت الراديوية لقطاعتنمية االتصاالت، وجلان الدراسات 

 االتصاالت.و  ت الصلة اليت يكون فيها تأثري وقيمة لتكنولوجيا املعلوماتمجيع املنظمات ذا التعاون مع

 شاملوار وحبوث وحتليالت حمدثة، وإجراء ح وسياساتية ذلك، فإن تقدمي بيانات تنظيميةل وحتقيقاً 
راكات أوسع، ش ومع إقامة جمتمع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األوسع وعرب القطاعات معجميع لل

 الربنامج. د عناصر التمكني الرئيسية لتحقيق غايةسيكون أح

 الربنامج: ويشمل

لسياساتية ا يتعلق باألطر التطورات احلالية فيما الالزمة ملواكبة تزويد أعضاء االحتاد باألدوات 
والقانونية والتنظيمية وكذلك تطورات السوق يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 ؛تدعمهااليت واالقتصادات الرقمية 

اساتية وتنفيذ ومراجعة اسرتاتيجيات وأطر سي وصياغة دعم الدول األعضاء يف االحتاد يف تعريف 
قرار املعتمد وكذلك يف التقدم حنو صنع ال شفافة واستشرافية ومتسقة، ودعمها وقانونية وتنظيمية

لتحفيز  ديةجمحات على الصعيدين اإلقليمي والوطين من أجل تنفيذ حلول وإصال الرباهنيعلى 
قليمية واإل لعامليةاواالستثمار واالبتكار، وتعزيز أسواق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  املنافسة
االت إىل خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتص نفاذ اجلميع بتكلفة ميسورة مبا يضمن والوطنية

 واالقتصاد الرقمي؛
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شامل وحتسني االتصاالت من أجل إجراء حوار ع تنمية توفري أدوات ومنصات ألعضاء قطا  
  واإلقليميعلى الصعيدين الوطين اآلخرين املصلحةالتعاون بني املنظمني وصانعي القرار وأصحاب 

بشأن  ادمن االقتص ، والقطاعات األخرىعلومات واالتصاالتتكنولوجيا امل/يف جمال االتصاالت
قيق جمتمع من أجل مساعدة البلدان يف حت والسوقية ةالسياساتية والقانونية والتنظيمي الساعةقضايا 

لتمكني بأمهية البيئة التمكينية إلتاحة ا على الصعيد الوطين معلومات أكثر مشوًال ونشر الوعي
 ؛موصولالرقمي ضمن جمتمع ذكي  والشمولالرقمي 

هم باملساعدة دوتزوي القدرات البشرية واملؤسسية ألعضاء قطاع تنمية االتصاالت العمل على بناء 
 وتطوراتصادية واملالية االقتو يتعلق بقضايا الساعة السياساتية والقانونية والتنظيمية  فيما التقنية

 السوق؛

عقد منتدى عاملي ملناقشة االجتاهات العاملية يف التنظيم ألعضاء قطاع تنمية االتصاالت وأصحاب  
 ل تنظيم الندوة العاملية ملنظميالوطين والدويل، من خال يناآلخرين على الصعيد املصلحة

 .(GSR) االتصاالت

 االقتصادية البيئة تطور لرصد املعياري القياس وأدوات والدراسات التقارير ونشر وحتليل إعداد 
 املمارسات، لأفض حتديد جانب إىل واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/التصاالتل والتنظيمية
 .الوطين التنظيمي لإلطار وفقاً  لبهاط عندإىل البلدان  املساعدة وتقدمي

 المبادرات اإلقليمية ذات الصلة

(املراَجع  17 ، مبا يتفق مع القرارD.3-1 النتيجة حتقيق ستسهم املبادرات اإلقليمية التالية يف
 ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت:2017، آيرس بوينس يف

 المنطقة
 منطقة إفريقيا

AFR3: ن في استخدام االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبناء الثقة واألم 
: مساعدة الدول األعضاء على وضع وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات ومعايري وآليات لتحسني أمن الهدف

نظم وشبكات املعلومات، وضمان إمكانية التشغيل البيين للتكنولوجيات الرقمية، ومحاية البيانات 
قمية. ومحاية البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبناء الثقة واألشخاص وضمان الثقة الر 

ا. يف  استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقا
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 منطقة األمريكتين
AMS3:  ،نشر البنية التحتية للنطاق العريض، وال سيما في المناطق الريفية والمناطق المهملة
 نطاق إلى الخدمات والتطبيقاتالنفاذ العريض ال وتعزيز
: مساعدة الدول األعضاء يف حتديد االحتياجات ويف وضع السياسات واآلليات واملبادرات الهدف

التنظيمية للحد من الفجوة الرقمية عن طريق زيادة النفاذ بالنطاق العريض واإلقبال عليه كوسيلة لتحقيق 
 أهداف التنمية املستدامة.

AMS5:  الرقمي والمدن والمجتمعات الذكية تطوير االقتصاد(SCC) وإنترنت األشياء (IoT)  وتشجيع
 االبتكار
: مساعدة الدول األعضاء يف وضع سياسات وطنية وإقليمية لتعزيز االقتصاد الرقمي واملدن الهدف

تمعات الذكية  األشياء. وإنرتنت (SCC) وا
 المنطقة العربية

ARB3: الشمول المالي الرقمي 
دعم ومتكني النفاذ إىل اخلدمات املالية الرقمية واستعماهلا من خالل استعمال : الهدف

 .االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وحتقيق مستويات عالية من الشمول املايل الرقمي
 منطقة آسيا والمحيط الهادئ

ASP2: مي لمجتمع الرقتسخير تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت لدعم االقتصاد الرقمي وا
 للجميع الشامل
: مساعدة الدول األعضاء على استخدام تكنولوجيات االتصاالت واملعلومات من أجل حصد الهدف

 فوائد االقتصاد الرقمي والتصدي لتحديات القدرات البشرية والتقنية اليت تواجهها يف سد الفجوة الرقمية.
ASP4: تهيئة البيئات السياساتية والتنظيمية 
: مساعدة الدول األعضاء يف وضع أطر سياساتية وتنظيمية مالئمة ويف تشجيع االبتكار وحتسني الهدف

املهارات وزيادة تقاسم املعلومات وتعزيز التعاون التنظيمي الذي يسهم يف إنشاء بيئة تنظيمية داعمة جلميع 
 أصحاب املصلحة.

 منطقة كومنولث الدول المستقلة
CIS3: ملة التحتية للمعلومات واالتصاالت لجعل المدن والمستوطنات البشرية شا تطوير وتنظيم البنية

 للجميع وآمنة وقادرة على الصمود
: مساعدة الدول األعضاء يف االحتاد، الواقعة يف املنطقة، على وضع صكوك تنظيمية وحلول تقنية الهدف

يئة بيئة متكينية لتطوير البنية التحتية للمعلومات واالت دن واملستوطنات البشرية، مبا صاالت يف املترمي إىل 
 ذلك استخدام األجهزة الذكية. يف
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 منطقة أوروبا
EUR1: البنية التحتية للنطاق العريض واإلذاعة وإدارة الطيف 
: تسهيل تطوير توصيلية عالية السرعة وإنشاء بنية حتتية صلدة ومتآزرة ونشرها وتقامسها مع ضمان الهدف

 واجلودة. تسم باملوثوقيةجتربة للمستعمل ت

 الدراسات مسائل لجان

 :D.3-1 النتيجة جلان الدراسات يفاملسندة إىل ستسهم املسائل التالية 

 1المسائل المسندة إلى لجنة الدراسات 
 البلدان النامية النطاق العريض يف نشر وسياسات اسرتاتيجيات :1/1المسألة 
 املتاحة اخلدماتو  املتنقلة واخلدمات السحابية احلوسبة ذلك يف مبا الناشئة، التكنولوجيات :3/1المسألة 

 لبلدان الناميةخيص ا واآلثار االقتصادية والسياساتية فيما والتحديات الفرص: اإلنرتنت على حبرية
لوطنية ا املتعلقة بالشبكات اخلدمات تكاليف وطرائق حتديد االقتصادية السياسات :4/1المسألة 
 واالتصاالت املعلومات ياتكنولوج/لالتصاالت
 شبكاتو  االقتصادية واللوائح واألسس القوانني: وحقوقه ومحايته توعية املستهلك :6/1المسألة 
 املستهلكني

ت المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالمؤتمر المندوبين المفوضين و إحاالت إلى قرارات  3
 ية المستدامةوخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنم

 قرارات وتوصيات مؤتمر المندوبين المفوضين والمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت
 201و 196و 195و 191و 188و 174و 139و 138و 135و 102و 22و 21إن تنفيذ القرارات 

 79و 78و 77و 71و 64و 48و 37و 30و 23و 22و 17و 8 ملؤمتر املندوبني املفوضني والقرارات
لقطاع  ITU-D 16و ITU-D 15 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت والتوصيتني COM3-3و COM3-2و

 .D.3-1وسيسهم يف حتقيق النتيجة  1.3 سيدعم الناتج 1.3تنمية االتصاالت سيدعم الناتج 

 (WSIS)خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

 حتقيق يف وسيسهم املعلومات تمع العاملية للقمة 6جيم العمل خط تنفيذ 3.1سيدعم الناتج 
 .D.3-1 النتيجة
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 ذات الصلة أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها

 4.أ) و2(املقصد  2املستدامة:  التنميةيف حتقيق األهداف التالية من أهداف  3.1سيسهم الناتج 
(املقصد  10.ج) و9و 9.1(املقصدان  9) و3.8و 2.8 دانقص(امل 8.ب) و5(املقصد  5) و4.4 (املقصد

 17.ب) و16و 10.16و 7.16و 6.16و 3.16 (املقاصد 16.ب) و11و 11.3(املقصدان  11) و10.3
 .)16.17و 14.17و 6.17 (املقاصد

 المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إحصاءات بشأن وخدمات منتجات – 2.3 الناتج
 الجودة عالية حصائيةاإل البيانات وجمع البحثية التقارير قبيل من بياناتها وتحليل واالتصاالت

 النقاش ومنتديات ونشرها، وتنسيقها                      ً القابلة للمقارنة دوليا  

 خلفية 1

ظل التزايد املطرد  يف، و املستدامةمع االعرتاف املتزايد بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كمحرك للتنمية 
ة إىل بىن حتتية عالية السرعأعداد املنضمني إىل جمتمع املعلومات العاملي وحتول شبكات االتصاالت  يف

مات جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلو  ال غىن عنها، يظل لتتبع وقياس التطورات املستجدة يف
ا. واالحتاد الدويل لالتصاالت مشهود له يف ا اليت يتمتع  مجيع أحناء العامل  واالتصاالت األمهية ذا

ولوجيا ابلة للمقارنة دوليًا بشأن االتصاالت/تكنباعتباره املصدر الرئيسي للبيانات واإلحصاءات الق
حصاءات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات املنتجة إلاملعلومات واالتصاالت. وتستخدم البلدان 

. اداليت وضعها االحتاملعايري والتعاريف واملنهجيات اإلحصائية على نطاق واسع واالتصاالت 
ورات مقارنة ال غىن عنها لتحديد التقدم والثغرات، وتتبع تطواإلحصاءات املوثوقة والشاملة والقابلة لل

ختاذ قرارات ا جمتمع املعلومات على الصعيدين الوطين والعاملي، ولدعم دوائر احلكومة والصناعة يف
 النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مستنرية واسرتاتيجية لضمان املساواة يف

ة، عامليمدى التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية ال رصدفهي ال غىن عنها يف ها. استخدامها وتأثري  ويف
تمع املعلومات املستدامة التنمية أهداف مثل سرتاتيجية اال والغايات، وخطوط عمل القمة العاملية 

 .2020 يف برنامج التوصيل لعام احملددةلالحتاد 
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ن  ا املعلومات واالتصاالت القابلة للمقارنة قد حتسويف حني أن توفر إحصاءات االتصاالت/تكنولوجي
لبلدان النامية، وهي ا سيما يف البيانات، وال تزال هناك فجوات كبرية يف كثرياً خالل السنوات األخرية، ال

تشمل جماالت هامة مثل قياس سرعة النطاق العريض وجودته، أو عرض نطاق اإلنرتنت الدويل، أو 
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أو نفاذ اُألسر إىل تكنولوجيا املعلومات  االستثمار واإليرادات يف

النفاذ  واالتصاالت، أو استخدام األفراد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أو املساواة بني اجلنسني يف
 إىل اإلعاقة ذويالشباب واملسنني واألشخاص  ونفاذ واستخدامهاإىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 معايري إىل ستناداً ا اجلودة عالية بيانات إنتاج على البلدان تشجَّع لذا. واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
االت يف ذلك يف مبا دولياً، عليها متفق ومنهجيات وتعاريف  البيانات، يف جواتف فيها تزال ال اليت ا

االت و  بذولة قمية على الصعيد الوطين فضًال عن اجلهود املالفجوات الر ، ضمن مجلة أمور ،اليت تبنيا
 من خالل الربامج املختلفة لسد الفجوة، وتبني، قدر اإلمكان، أثرها االجتماعي واالقتصادي.

 إطار التنفيذ 2

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت البرنامج: بيانات وإحصاءات

القرارات اختاذ  حصاءات يف دعم أعضاء االحتاد يفتعلق بالبيانات واإلامليتمثل اهلدف الرئيسي للربنامج 
علومات إحصاءات تكنولوجيا املو  على حتليالت بيانات الواعية بناءً  االسرتاتيجيةو  يةالسياسات

 الدويل. واالتصاالت ذات اجلودة العالية والقابلة للمقارنة على املستوى

حتاد على ومات واالتصاالت أن حيافظ االإحصاءات تكنولوجيا املعلبيانات و سيضمن الربنامج املعين بو 
ريادته العاملية بوصفه املصدر الرئيسي لبيانات وإحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الدولية، 
مع أخذ االجتاهات اجلديدة والناشئة بعني االعتبار. وسيتم ذلك من خالل تقدمي اخلدمات واملنتجات 

 التالية:

ت واإلحصاءات الرمسية عن جمتمع املعلومات، مصنفة حبسب اجلنس مجع وتنسيق ونشر البيانا •
والسن وغريها من املميزات ذات الصلة يف السياقات الوطنية، باستخدام جمموعة متنوعة من 
مصادر البيانات وأدوات النشر، مثل قاعدة بيانات املؤشرات العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا 

ابة اإللكرتونية لنافذة االحتاد لتكنولوجيا املعلومات والبو  (WTI) املعلومات واالتصاالت
 وغريها؛ واالتصاالت، والبوابة اإللكرتونية لبيانات األمم املتحدة
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ة وإنرتنت خمضتلك املتعلقة بالبيانات ال مبا يف ذلكحتديد مصادر البيانات اجلديدة والناشئة،  •
ؤشرات مام تلك البيانات من أجل إعداد واستكشاف جدوى استخد والتجارة اإللكرتونية ،األشياء

 ؛جديدة أو حتسني املؤشرات احلالية

ة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإنتاج التقارير البحثية اإلقليمياالتصاالت/حتليل اجتاهات  •
 والعاملية، مثل تقرير قياس جمتمع املعلومات وكذلك إحاطات إحصائية وحتليلية؛

أدوات مثل  الفجوة الرقمية (باستخدام أبعاداملعلومات وتوضيح جمتمع ورات املقارنة املرجعية لتط •
الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسلة أسعار تكنولوجيا املعلومات 

الفجوة الرقمية و املستدامة واالتصاالت)، وقياس أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على التنمية 
 بني اجلنسني؛

ات كنولوجيا املعلوماالتصاالت/توضع معايري وتعاريف ومنهجيات دولية بشأن إحصاءات  •
اء الشراكة وخصوصاً أعضواالتصاالت، بالتعاون الوثيق مع املنظمات اإلقليمية والدولية األخرى، 

ية ئاملعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية، كي تنظر فيها اللجنة اإلحصا
 املتحدة؛ لألمم

توفري حمفل عاملي ألعضاء االحتاد واجلهات الوطنية والدولية األخرى صاحبة املصلحة ملناقشة  •
قياسات جمتمع املعلومات، من خالل تنظيم ندوة املؤشرات العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا 

ا؛ وأفرقة اخلرباء اإلحصائية ذات (WTIS) املعلومات واالتصاالت  الصلة 

اهليئات و أوساط احلكومة  منتشجيع الدول األعضاء على اجلمع بني خمتلف أصحاب املصلحة  •
تمع املدين يف األكادميية غراض سياق التوعية الوطنية بأمهية إنتاج ونشر بيانات عالية اجلودة أل وا

 السياسة العامة؛
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وخطوط ة ستدامالتنمية املفيها أهداف  األهداف والغايات املتفق عليها دولياً، مبا رصد املسامهة يف •
تمع املعلومات  عمل اد املدرجة يف اخلطة االسرتاتيجية اخلاصة باالحت األهدافو القمة العاملية 

 ، ووضع أطر القياس ذات الصلة بذلك؛2020 وبرنامج التوصيل لعام

االت من أجل ات واالتصالشراكة العاملية لقياس تكنولوجيا املعلوم يادي يفر احلفاظ على الدور ال •
ا؛ التنمية وأفرقة املهام ذات  الصلة 

املعلومات  مجع إحصاءات تكنولوجيا توفري بناء القدرات واملساعدة التقنية إىل الدول األعضاء يف •
ية يم ورش عمل تدريبنظاالستطالعات الوطنية، من خالل تسيما عن طريق  واالتصاالت، وال

 نهجية.امل وإنتاج الكتيبات واألدلة

 المبادرات اإلقليمية ذات الصلة

 مباشرًة. D.3-2 النتيجةتوجد أي مبادرات إقليمية مرتبطة ب ال

 الدراسات لجانالمسائل المسندة إلى 

 D.3-2 النتيجةتوجد أي مسائل مسندة إىل جلان الدراسات متصلة ب ال

تصاالت ية االالمؤتمر العالمي لتنممؤتمر المندوبين المفوضين و  إحاالت إلى قرارات 3
 وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة

 قرارات وتوصيات مؤتمر المندوبين المفوضين والمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت

للمؤمتر  55و 37و 30و 8ملؤمتر املندوبني املفوضني والقرارات  200و 179و 131و 70إن تنفيذ القرارات 
 .D.3-2 النتيجةوسيسهم يف حتقيق  2.3 لتنمية االتصاالت سيدعم الناتجالعاملي 

 (WSIS)خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

 العمل للقمة تنفيذ كل خطوط باألمهية يف رصدإحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تتسم 
من  112-119 إليها يف الفقرات وقد أشريخطة عمل جنيف  يفالواردة تمع املعلومات  ةالعاملي

جتماع رفيع المن الوثيقة اخلتامية ل 70 عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات، وكذلك الفقرةبرنامج 
تمع  ةالعامليمة القبشأن االستعراض الشامل لتنفيذ نتائج  لألمم املتحدة املستوى للجمعية العامة

  .املعلومات
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 ذات الصلة أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها

ف التنمية مجيع أهداتنفيذ  باألمهية يف رصدإحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  تتسم
من خطة التنمية املستدامة  83و 76إىل  74ومن  57و 48الفقرات  املستدامة وقد أشري إليها يف

 2030 لعام

شرية، من بينها منتجات وخدمات بشأن بناء القدرات وتنمية المهارات الب – 3.3 الناتج
                                          ُ                                           المنصات اإللكترونية، والبرامج التدريبية عن ب عد والحضورية بغية تعزيز المهارات العملية، 
والمواد المتبادلة، مع مراعاة الشراكات المعقودة مع أصحاب المصلحة المعنيين بالتعليم 

 مجال االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في

 خلفية 1

تدي وتتعزز به رسالة قطاع تنمية االتصاالت إمجاًال. والتعليم يظل بناء القدرا ت شأناً ذا صبغة شاملة 
دف تعزيز اإلمكانات البشرية لالستفادة من  والتدريب القائمان على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

جه خاص و ب انأساسي انألفراد أمر أسباب كسب العيش لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتسني 
ا و ان هذه البلدان يساعد فهماللبلدان النامية.  االسرتاتيجيات  من وضع وتطوير مكنالتعلى حتسني مهارا

الوطنية من أجل التنمية املستدامة. لذا يلزم االضطالع بالبحوث وبوضع برامج تدريبية متخصصة  الرقمية
االت ذات األولوية لألعضاء. يف  ا

التعليم  االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إدراجحلاجة إىل وعالوًة على ذلك، تدعو ا
وتنمية املوارد البشرية جلميع الفئات. وهذا يتطلب تعاوناً وشراكة بني البلدان ومشاركة واسعة من أصحاب 

اء األوساط األكادميية واملهنيني من ذوي اخلربة واخلرب  بني هذه الشراكات جتمع. وينبغي أن ةاملصلح
 البشرية ملهاراتا تنميةو  أنشطة يف اخلربة وأصحاب املصلحة اآلخرين ذوياملنظمات بني وكذلك وغريهم 
 .الرقمية باملعارف واإلملام
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 إطار التنفيذ 2

 بناء القدرات وتنمية المهارات البشريةالبرنامج: 

اء القدرات الالزمة لبن ةواملبادئ التوجيهي السياسات واالسرتاتيجيات إعداديسعى هذا الربنامج إىل 
 جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوفريها املؤسسية وتنمية املهارات البشرية يف

ا على حتسني وتعزيز القدرات البشرية واملؤسسية  لألعضاء، وخاصة يف البلدان النامية، من أجل مساعد
اط احلكومات أوس الوعي بني صناع القرار يففهو سريفع مستوى هذا الصدد.  ووضع برامج وطنية يف

والقطاع اخلاص بشأن أمهية بناء القدرات وتنمية املهارات البشرية. وسيتضمن الربنامج أيضاً اختاذ اخلطوات 
 جمال تنمية املهارات البشرية. الالزمة من أجل وضع معايري ألنشطة االحتاد يف

تدريب  نمية املهارات البشرية. وسينصرف الرتكيز إىل الوسينفِّذ الربنامج جمموعة واسعة من فعاليات ت
كأداة أساسية لبناء القدرات وتنمية املهارات البشرية بغية تعزيز قدرات أعضاء قطاع تنمية االتصاالت، 

البلدان النامية، من أجل تطبيق االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت على حنو  سيما يف ال
 ا الربنامج سيقدَّم التعليم عرب اإلنرتنت فرص التعلم وجهاً لوجه (بشكل متزامن وغريفّعال. ويف إطار هذ

عزيز معارفهم ت متزامن على السواء)، فضًال عن احللول املدجمة، جلميع أصحاب املصلحة الراغبني يف
م املهنية. وسيكون لتقدمي أنشطة "تدريب املدربني" والرتويج هلا دور هام يف تنفيذ لربنامج لدعم ا ومهارا

 جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. االستدامة التعليمية واملؤسسية يف

 :ما يليمل الربنامج شوسي

أصحاب املصلحة مع مجيع أصحاب املصلحة  متعددةمواصلة تشجيع إقامة شراكات تعاونية  •
لومات واالتصاالت، وجيا املعجمال تكنول أنشطة التعليم والتدريب والتطوير يف املتخصصني يف

 مبن فيهم أولئك الذين يسهلون استعمال اللغة احمللية؛
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 تامن األوساط األكادميية والقطاع اخلاص واحلكوم خربةخرباء مؤهلني وذوي  إشراكمواصلة  •
 أنشطة وتيسري مشاركتهم يف وكذلك املنظمات الدولية من أجل بناء القدرات البشرية واملؤسسية

 ؛القدرات بناء

ملوضوع والشركاء من هذا ا مواصلة تطوير مواد تدريبية رفيعة املستوى بالتعاون مع خرباء االحتاد يف •
ا؛  املؤسسات األكادميية ومؤسسات البحوث واملنظمات األخرى، الذين سيضمنون مراقبة جود

 مات ذات الصلةتصاالت واخلداإللكرتونية ألكادميية االحتاد الدويل لال استمرار تعزيز البوابةضمان  •
ى البوابة لضمان مراقبة جودة املواد املتاحة عل أيضاً  تطوير اإلجراءات اإلدارية والتقنية املوثَّقةودعم 

ستفيد فضًال عن متكني توفري موارد ومواد تدريبية كي يطلع عليها وي اإللكرتونية ألكادميية االحتاد
 االحتاد؛ أكادميية منها مجيع أصحاب املصلحة من خالل بوابة

مواصلة تعزيز ودعم شبكة مراكز التميز ومراكز التدريب على اإلنرتنت كعناصر مهمة ال غىن عنها  •
 يف أنشطة االحتاد تنمية املهارات البشرية؛

نصات تبادل تنظيم م مواصلة توفري املهارات العملية والتعلم العملي،للقيمة املثبتة مراعاًة ل •
افل للنقاش بشأن تأثري االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وهي حم - املعارف

رى لبناء واملكونات األخ البشرية واستخدامها يف التعليم والتعلم مدى احلياة وتنمية املهارات
افق املمارسات وبناء تو وأفضل ستمثل أيضًا مصادر هامة لتبادل املعلومات  واليت ،القدرات

إىل جانب  ،اع تنمية االتصاالت واجلهات الوطنية والدولية املعنية األخرىاآلراء بني أعضاء قط يف
قد اليت تُعاالجتماعات وورش العمل واحللقات الدراسية على املستوى اإلقليمي والدويل 

 دوري؛ بشكل
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طاع باملواظبة الق تعزيز ودعم البحوث والدراسات التحليلية ألحدث االجتاهات واألولويات يف •
 ،جراء االستطالعات ومجع البيانات مع جتنب ازدواج العمل مع قطاَعي االحتاد اآلخرينعلى إ

دف  ،أيضًا املبادرات اإلقليمية كوسيلة لتحديد األولويات يف كل منطقةمراعاة مع و 
 احللول املطلوبة؛ وتوفريحتديد احتياجات األعضاء  يف املساعدة

سني وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لضمان حتتعزيز الروابط بني املؤسسات التعليمية  •
 ؛القطاع مواكبة اخلرجيني الحتياجات

تعزيز قدرة البلدان النامية على املشاركة الكاملة يف املنتديات احلالية املعنية بإدارة اإلنرتنت، حسب  •
 االقتضاء، بالتعاون مع املنظمات املعنية.

ت املتعلقة ببناء القدرات األعضاء على املستوى العاملي أو وستساعد مجيع هذه املنتجات واخلدما
 تنفيذ األنشطة واملشاريع ذات الصلة. أيضاً يف وستسهم الوطين. اإلقليمي أو دون اإلقليمي أو

 المبادرات اإلقليمية ذات الصلة

راَجع (امل 17 ، مبا يتفق مع القرارD.3-3 النتيجة حتقيق ستسهم املبادرات اإلقليمية التالية يف
 ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت:2017، آيرس بوينس يف

 المنطقة

 منطقة إفريقيا

AFR1: بناء االقتصادات الرقمية وتعزيز االبتكار في إفريقيا 
ريقيا إىل تدخالت حتتاج البلدان يف منطقة إف بناء االقتصادات الرقمية وتعزيز االبتكار يف إفريقيا. :الهدف

 يساعد االحتاد الدويل لالتصاالت الدول . ومن الضروري أنويلها إىل اقتصادات رقميةتساعد على حت
األعضاء يف منطقة إفريقيا على حصد الفوائد الكاملة لالقتصاد الرقمي من خالل مواجهة التحديات 

بتكارات الناشئة على صعيد السياسة العامة والتنظيم. ومتشيًا مع االقتصادات الرقمية املتنامية، فإن اال
ا على املسامهة يف التنمية االجتماعية  القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، اليت أثبتت قدر

 طور النمو. ويُدعى االحتاد إىل دعم الدول األعضاء يف منطقة إفريقيا واالقتصادية للبلدان، هي أيضًا يف
 .واالتصاالت تكنولوجيا املعلوماتلبناء نظم إيكولوجية أكثر فعالية لالبتكار القائم على 
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AFR2: الناشئة العريض النطاق تكنولوجيات تشجيع 
الستفادة الكاملة اضمان : التشجيع على استحداث تكنولوجيات ناشئة تساعد منطقة إفريقيا على الهدف

 والسرعة. من النطاق العريض عايل اجلودة
AFR4: والمؤسسية البشرية القدرات بناء تعزيز 
قيا بأمس احلاجة البلدان يف منطقة إفريتعزيز بناء القدرات البشرية واملؤسسية يف منطقة إفريقيا. : فالهد

تمع بأسره استعداداً للبيئة االجتماعي ة إىل تدابري يف جمال القدرات البشرية واملؤسسية تساعدها يف حتويل ا
اد لتحسني قدرة احلصول على مساعدة االحت إىلمنطقة إفريقيا  تسعىواالقتصادية الرقمية الناشئة. وبالتايل 

 املنطقة على حتقيق هذا التحول.
AFR5: الرقمية اإلذاعة إلى واالنتقال الراديوي التردد طيف ومراقبة إدارة 
: مساعدة الدول األعضاء على ضمان االنتقال إىل اإلذاعة الرقمية واإلدارة الفاعلة واالقتصادية الهدف

 املدارية. واردللطيف الراديوي وامل

 منطقة األمريكتين

AMS2: الرقمية اإلذاعة إلى واالنتقال الطيف إدارة 
مساعدة الدول األعضاء يف االنتقال إىل اإلذاعة الرقمية، واستخدام ترددات املكاسب الرقمية الهدف: 

 الطيف. وإدارة

 المنطقة العربية

ARB1: وارئالط حاالت في واالتصاالت المناخ وتغير البيئة 
ناخ واالتصاالت جمال البيئة وتغري امل التحديات الرئيسية يف فيما خيصزيادة الوعي وتقدمي الدعم  :الهدف

ال.ه يف للتصدي للتحديات حاالت الطوارئ، ووضع األطر التنظيمية والتدابري الالزمة يف  ذا ا
ARB2: تصاالتاستعمال االتصاالت/تكنولوجيات المعلومات واال الثقة واألمن في 
استعمال االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ومحاية األطفال  : تعزيز الثقة واألمن يفالهدف

ذلك إساءة استعمال  على اخلط ومكافحة مجيع أشكال التهديدات السيربانية، مبا يف
 واالتصاالت. االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات
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ARB4: الضخمة والبيانات ةالذكي والمدن األشياء إنترنت 
الضخمة  عصر إنرتنت األشياء والبيانات : زيادة ونشر الوعي خبصوص أمهية التحديات املقبلة يفالهدف

ا أن تساعد على مواكبة  وكيفية مواجهتها ووضع األطر التنظيمية واختاذ التدابري الالزمة اليت من شأ
ىل لومات واالتصاالت والعمل من أجل التحول إجمال االتصاالت/تكنولوجيات املع التطورات السريعة يف

تمعات  الذكية. املدن وا
ARB5: األعمال وريادة االبتكار 
: بناء القدرات وزيادة الوعي بشأن ثقافة االبتكار وريادة األعمال خاصًة بالنسبة للشباب ومتكني الهدف

شطة اقتصادية إطالق مشاريع وأن ت يفاملرأة بغية تسخري أدوات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاال
  العمل تركز على توفري فرص

 منطقة آسيا والمحيط الهادئ

ASP1: فيها ماب النامية، الصغيرة الجزرية والدول نموًا، البلدان ألقل الخاصة االحتياجات معالجة 
 الساحلية غير النامية والبلدان الهادئ، المحيط جزر بلدان
، مبا فيها بلدان (SIDS)والدول اجلزرية الصغرية النامية  (LDC)اصة ألقل البلدان منواً تقدمي مساعدة خ: الهدف

ا ذات األولوية املتعلقة  (LLDC)جزر احمليط اهلادئ، والبلدان النامية غري الساحلية  لتلبية متطلبا
 واالتصاالت. باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات

ASP2: رقميال والمجتمع الرقمي االقتصاد لدعم التصاالتوا المعلومات تكنولوجيات تسخير 
 للجميع الشامل
: مساعدة الدول األعضاء على استخدام تكنولوجيات االتصاالت واملعلومات من أجل حصد الهدف

 فوائد االقتصاد الرقمي والتصدي لتحديات القدرات البشرية والتقنية اليت تواجهها يف سد الفجوة الرقمية.
ASP3: الرقمية التوصيلية تحسين أجل من التحتية البنى يةتنم تعزيز 
: مساعدة الدول األعضاء يف تنمية البىن التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الهدف

 تيسرياً لتقدمي اخلدمات والتطبيقات على تلك البىن التحتية.
ASP4: والتنظيمية السياساتية البيئات تهيئة 
ول األعضاء يف وضع أطر سياساتية وتنظيمية مالئمة ويف تشجيع االبتكار وحتسني : مساعدة الدالهدف

ة داعمة جلميع يسهم يف إنشاء بيئة تنظيمي مبااملهارات وزيادة تقاسم املعلومات وتعزيز التعاون التنظيمي 
 أصحاب املصلحة.
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 منطقة كومنولث الدول المستقلة

CIS1: جميع يف وبالرفاهية صحية عيش بأنماط الجميع تمّتع لضمان اإللكترونية الصحة تطوير 
 األعمار
: مساعدة الدول األعضاء يف االحتاد، الواقعة يف املنطقة، على وضع نصوص تنظيمية وحلول تقنية الهدف

دف تزويد اجلمهور  وبرامج تدريبية متخصصة يف جمال الصحة اإللكرتونية (مبا يف ذلك الطب عن بُعد)، 
 حمسنة بفضل استخدام املعلومات واالتصاالت.خبدمات طبية 

CIS2: لجميعل الشامل التعليم لتوفير واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استخدام 
 المعلومات تكنولوجيات مجال في المرأة معارف تعزيز ذلك في بما واآلمن، والجيد والعادل

 اإللكترونية والحكومة واالتصاالت
 ل األعضاء يف االحتاد الواقعة يف املنطقة مبساعدة مركزية استشارية وتقنية بشأن خمتلف: تزويد الدو الهدف

جوانب استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال التعليم، وكذلك فيما خيص رفع 
دف بناء القدرات البشرية وضمان  ملساواة بني امستوى معرفة الناس بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

 اجلنسني واملساواة االجتماعية.
CIS3: البشرية اتوالمستوطن المدن لجعل واالتصاالت للمعلومات التحتية البنية وتنظيم تطوير 
 الصمود على وقادرة وآمنة للجميع شاملة
ة ي: مساعدة الدول األعضاء يف االحتاد، الواقعة يف املنطقة، على وضع صكوك تنظيمية وحلول تقنالهدف

يئة بيئة متكينية لتطوير البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت يف املدن واملستوطنات البشري ة، مبا ترمي إىل 
 يف ذلك استخدام األجهزة الذكية.

CIS4: اً رشيد استخداماً  واستخدامها الطبيعية الموارد توفر ومدى اإليكولوجي الوضع رصد 
اد، الواقعة يف املنطقة، على رصد الوضع اإليكولوجي ومدى : مساعدة الدول األعضاء يف االحتالهدف

 توافر املوارد الطبيعية واستخدامها استخداماً رشيداً.
:CIS5 اءاألشي إنترنت تكنولوجيات تنفيذ أجل من والشراكات االبتكارية الحلول تعزيز (IoT) وضمان 
 لمتنقلةا االتصاالت بكاتوش الرابع الجيل شبكات فيها بما االتصاالت، شبكات مع تفاعلها
 المستدامة للتنمية تحقيقاً  وذلك التالي، الجيل وشبكات 2020-الدولية
: مساعدة الدول األعضاء يف االحتاد، الواقعة يف املنطقة، فيما خيص التغيري املنسق لسوق االتصاالت الهدف

رار ويعزز أداء ضمن االستقوحتول مشغلي االتصاالت إىل توفري اخلدمات االبتكارية للمستخدمني، مبا ي
وشبكات  2020-شبكات االتصاالت مبا فيها شبكات اجليل الرابع وشبكات االتصاالت املتنقلة الدولية

ا على نطاق واسع. اجليل التايل، يف  ظل تطبيق مفهوم إنرتنت األشياء وتكنولوجيا

  



 119 خطة عمل بوينس آيرس – جيمالجـزء  

 

 منطقة أوروبا

EUR1: الطيف رةوإدا واإلذاعة العريض للنطاق التحتية البنية 
: تسهيل تطوير توصيلية عالية السرعة وإنشاء بنية حتتية صلدة ومتآزرة ونشرها وتقامسها مع ضمان الهدف

 واجلودة. جتربة للمستعمل تتسم باملوثوقية
EUR2: الوطنية اإلدارات خدمات بناء أجل من المواطن على يركز نهج 
إتاحتها جلميع و  تكون قابلة للنفاذلى املواطن : تيسري تطوير خدمات حتويلية وال ورقية ترّكز عالهدف
تمع. أفراد  ا

EUR3: لشمولا ضمان أجل من للجميع المهارات وتنمية التكاليف تحمل على والقدرة النفاذ إمكانية 
 المستدامة والتنمية الرقمي
تمع، مبا فيها األشخاص ذوو اإلعاقة واالهدف شخاص ذوو أل: سد الفجوة الرقمية وإعداد مجيع فئات ا

االحتياجات احملددة، لالستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل متكني بناء القدرات 
 جمال املهارات الرقمية. يف

EUR5: واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا على القائم لالبتكار اإليكولوجية النظم 
ستخدم كار من خالل تدابري اسرتاتيجية ملموسة ت: تعزيز ريادة األعمال وإرساء ثقافة مستدامة لالبتالهدف

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة متكينية وتستند إىل املبادرة اإلقليمية احلالية يف أوروبا بشأن ريادة 
 األعمال واالبتكار والشباب.

 الدراسات لجانمسائل 

 ختص بناء القدرات. الدراسات جلان إىلال توجد أي مسائل مسندة 

ت المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالو  مؤتمر المندوبين المفوضين إحاالت إلى قرارات 3
 وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة

 قرارات وتوصيات مؤتمر المندوبين المفوضين والمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت

 202و 199و 197و 189و 188و 176و 169و 140و 139و 137و 72و 71و 25إن تنفيذ القرارات 
للمؤمتر  67و 58و 56و 55و 48و 38و 37و 17و 11و 40و 73 ملؤمتر املندوبني املفوضني والقرارات

 .D.3-3 حتقيق النتيجة وسيسهم يف 3.3 العاملي لتنمية االتصاالت سيدعم الناتج
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 (WSIS)خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 
 قحتقي يف وسيسهم املعلومات تمع العاملية للقمة 4جيم العمل خط تنفيذ 3.3دعم الناتج سي

 .D.3-3 النتيجة

 ذات الصلة أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها
 2.ب) و1(املقصد  1املستدامة:  التنميةيف حتقيق األهداف التالية من أهداف  3.3سيسهم الناتج 

.ب) 5و 5.5(املقصدان  5) و4.7و 4.4(املقصدان  4.د) و3.ب و3و 3.7(املقاصد  3) و2.3 (املقصد
.ب) 13و 3.13و 2.13 (املقاصد 13.ب) و12.أ و12و 12.8و 12.7 (املقاصد 12.أ) و6(املقصد  6و
 )18.17و 9.17 (املقصدان 17.أ) و16 (املقصد 16.أ) و14(املقصد  14و

التصاالت/تكنولوجيا المعلومات مجال ا منتجات وخدمات بشأن االبتكار في – 4.3 الناتج
واالتصاالت، من قبيل تبادل المعلومات والمساعدة، عند الطلب، بشأن إعداد برنامج وطني 
لالبتكار، وآليات لعقد الشراكات، ووضع المشاريع والدراسات وسياسات االبتكار 

 مجال االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في

 خلفية 1
ة واالقتصادية لتحديات االجتماعيالتصدي لللتنمية من أجل  اً قوي اً حمرك باعتباره ف باالبتكاريُعرت 

مر أساسي . واالبتكار أواملواطنني على السواء اتالسياس واضعيوالتغلب على التحديات العاملية ل
 لتسريع التحول الرقمي ويعزز النمو املستدام من أجل حتقيق االقتصاد الرقمي.

 إطار التنفيذ 2

 رنامج: االبتكارالب
ن خالل تعزيز التحول الرقمي مهذا الربنامج إىل دعم أعضاء قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد ل رميي

 ولوجياإليكتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وزيادة االبتكار يف النظام  جماليف  ريادة األعمال
ني على املستوى األساسي ةاملصلح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مع التشجيع على متكني أصحابل

تدعو احلاجة و تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. االتصاالت/فرص جديدة هلم يف قطاع  توفريالشعيب و 
ريادة  تعزيز من أجلبناء ثقافة االبتكار لدى أعضاء قطاع تنمية االتصاالت  أيضًا إىل االستمرار يف

صاالت وتشجيع الشركات الصغرية واملتوسطة وإنشاء تكنولوجيا املعلومات واالت األعمال يف جمال
الشركات اجلديدة وتوسيع نطاق أعماهلا يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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من  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/جديدة لالبتكار يف  اً هذا الربنامج نـُُهج وسيحدد
ج لىعإىل أ سفلمثل: النهج املتدرج من أمنطلق الرتابط بينها وبني السياسات املتبعة (  قائم على و

د ولتحدياملمارسات، وذلك من أجل دجمها مع خطط التنمية الوطنية  أفضل الطلب)، على أساس
 هذه النـُُهج اجلديدة. باتباعاملبادرات واملشاريع  تنفيذو االحتياجات 

 :منها أنشطة خالل من تنفيذ الربنامج وميكن

ستند إىل ركائز جديدة تلتشمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تصاالت/االسياسات  حتديث 
ل: باألنشطة امللموسة (مث اإليكولوجيالنظام  ولسد الفجوات يف ريادة األعمالاالبتكار وروح 

 احمللي)؛ اإليكولوجيالعاملية، وتعزيز النظام  النظم اإليكولوجيةربط 

دة من النُـُهج باالستفا ةن خمتلف فئات أصحاب املصلحتطوير املشاريع ذات التأثري الكبري م 
 لىإيكولوجي لالبتكار يرتكز عيف نظام  علىإىل أ سفلاجلديدة (مثل: النهج املبتكر من أ
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت)؛

 ترتكز االبتكار اليتوضع آليات الحتضان شراكات ومبادرات جديدة تدعم توسيع نطاق أنشطة  
ويل الشراكات املبتكرة من أجل مت قامةإوجيا املعلومات واالتصاالت، مثل: تيسري تكنولعلى 

ملشاريع ا اآلليات التقليدية لتمويل يدة األخرى اليت ختتلف عنو/أو األدوات اجلد ،املشاريع
 ، وما إىل ذلك؛تنفيذهاو 

ات واالتصاالت متكنولوجيا املعلو نظم إيكولوجية لالبتكار ترتكز على  وصل إىلتوضع آليات لل 
 .ةوالتعامل معها ودعمها وتعزيزها من خالل جمموعات متنوعة من أصحاب املصلح

 ينوط برنامج إعداد بشأن طلبها، عند املساعدة وتقدمي الدراسات، وإجراء املعلومات، نشر 
 مثل( شراكاتال إقامة آليات ذلك يف مبا ،رتكز على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتامل لالبتكار
 تقدمي شركات بني حتديداً  ،)اجلديدة األدوات من غريها أو التفاهم ومذكرات املشاريع متويل

 .واملتوسطة الصغرية اخلدمات
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وأنشطة جديدة،  مشاريع واستحداثإجراء متارين تقابلية للنظم اإليكولوجية بغية تنسيق اجلهود  
رات ومن خالل تسليط الضوء على الثغ من خالل تيسري التعاون بني األطراف الفاعلة احلالية

 املصلحة. النظام اإليكولوجي اليت هلا آثار بالغة على أصحاب يف

يا توفري منصة إقليمية لتعزيز التعاون اإلقليمي بني النظم اإليكولوجية لالبتكار املرتكز على تكنولوج 
 املعلومات واالتصاالت من خالل تنظيم منتديات إقليمية لالبتكار.

ار األنظمة اإليكولوجية لالبتكبشأن سيما البلدان النامية إلذكاء الوعي  عم الدول األعضاء والد 
الرقمي واالجتاهات التكنولوجية اجلديدة ذات الصلة فضًال عن أفضل املمارسات اليت تؤثر على 

 التحول الرقمي.

 المبادرات اإلقليمية ذات الصلة

(املراَجع  17 ، مبا يتفق مع القرارD.3-4 النتيجة حتقيق ستسهم املبادرات اإلقليمية التالية يف
 ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت:2017، آيرس بوينس يف

 المنطقة
 منطقة إفريقيا

AFR1: إفريقيا في االبتكار وتعزيز الرقمية االقتصادات بناء 
إفريقيا إىل تدخالت  لبلدان يف منطقةحتتاج ا .إفريقيا يف االبتكار وتعزيز الرقمية االقتصادات بناء: الهدف

 يساعد االحتاد الدويل لالتصاالت الدول . ومن الضروري أنتساعد على حتويلها إىل اقتصادات رقمية
األعضاء يف منطقة إفريقيا على حصد الفوائد الكاملة لالقتصاد الرقمي من خالل مواجهة التحديات 

ارات ومتشيًا مع االقتصادات الرقمية املتنامية، فإن االبتكالناشئة على صعيد السياسة العامة والتنظيم. 
ا على املسامهة يف التنمية االجتماعية  القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، اليت أثبتت قدر

ا طور النمو. ويُدعى االحتاد إىل دعم الدول األعضاء يف منطقة إفريقي واالقتصادية للبلدان، هي أيضًا يف
 .واالتصاالت نظم إيكولوجية أكثر فعالية لالبتكار القائم على تكنولوجيا املعلومات لبناء

 منطقة األمريكتين
AMS5: الذكية والمجتمعات والمدن الرقمي االقتصاد تطوير (SCC) األشياء وإنترنت (IoT) وتشجيع 
 االبتكار
ن يز االقتصاد الرقمي واملد: مساعدة الدول األعضاء يف وضع سياسات وطنية وإقليمية لتعز الهدف

تمعات الذكية  األشياء. وإنرتنت (SCC) وا
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 المنطقة العربية

ARB5: األعمال وريادة االبتكار 
: بناء القدرات وزيادة الوعي بشأن ثقافة االبتكار وريادة األعمال خاصًة بالنسبة للشباب ومتكني الهدف

شطة اقتصادية إطالق مشاريع وأن املعلومات واالتصاالت يف املرأة بغية تسخري أدوات االتصاالت/تكنولوجيا
 .العمل تركز على توفري فرص

 منطقة آسيا والمحيط الهادئ

ASP4: والتنظيمية السياساتية البيئات تهيئة 
: مساعدة الدول األعضاء يف وضع أطر سياساتية وتنظيمية مالئمة ويف تشجيع االبتكار وحتسني الهدف

ة داعمة جلميع يسهم يف إنشاء بيئة تنظيمي مباتقاسم املعلومات وتعزيز التعاون التنظيمي املهارات وزيادة 
 أصحاب املصلحة.

 منطقة كومنولث الدول المستقلة

CIS3: البشرية اتوالمستوطن المدن لجعل واالتصاالت للمعلومات التحتية البنية وتنظيم تطوير 
 الصمود على وقادرة وآمنة للجميع شاملة
مساعدة الدول األعضاء يف االحتاد، الواقعة يف املنطقة، على وضع صكوك تنظيمية وحلول تقنية  ف:الهد

يئة بيئة متكينية لتطوير البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت يف املدن واملستوطنات البشر  ية، مبا ترمي إىل 
 يف ذلك استخدام األجهزة الذكية.

:CIS5 اءاألشي إنترنت تكنولوجيات تنفيذ أجل من الشراكاتو  االبتكارية الحلول تعزيز (IoT) وضمان 
 لمتنقلةا االتصاالت وشبكات الرابع الجيل شبكات فيها بما االتصاالت، شبكات مع تفاعلها
 المستدامة للتنمية تحقيقاً  وذلك التالي، الجيل وشبكات 2020-الدولية
تصاالت  املنطقة، فيما خيص التغيري املنسق لسوق اال: مساعدة الدول األعضاء يف االحتاد، الواقعة يفالهدف

وحتول مشغلي االتصاالت إىل توفري اخلدمات االبتكارية للمستخدمني، مبا يضمن االستقرار ويعزز أداء 
وشبكات  2020-شبكات االتصاالت مبا فيها شبكات اجليل الرابع وشبكات االتصاالت املتنقلة الدولية

ا على نطاق واسعظل تطبي اجليل التايل يف  .ق مفهوم إنرتنت األشياء وتكنولوجيا

 منطقة أوروبا

EUR5: واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا على القائم لالبتكار اإليكولوجية النظم 
: تعزيز ريادة األعمال وإرساء ثقافة مستدامة لالبتكار من خالل تدابري اسرتاتيجية ملموسة تستخدم الهدف

ة ات واالتصاالت كأداة متكينية وتستند إىل املبادرة اإلقليمية احلالية يف أوروبا بشأن ريادتكنولوجيا املعلوم
 األعمال واالبتكار والشباب.
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 لجان الدراساتمسائل 
 :D.3-4 النتيجة جلان الدراسات يفإىل ستسهم املسائل التالية املسندة 

 2المسائل المسندة إلى لجنة الدراسات 
تمعات الذكية: تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من  :1/2مسألة الدراسة  إقامة املدن وا

 أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة

ت المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالمؤتمر المندوبين المفوضين و إحاالت إلى قرارات  3
 المستدامةوخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية 

 قرارات وتوصيات مؤتمر المندوبين المفوضين والمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت
للمؤمتر العاملي  COM3-2و 76و 71و 30و 17والقرارات ملؤمتر املندوبني املفوضني  200إن تنفيذ القرار 

 .D.3-4 حتقيق النتيجة وسيسهم يف 4.3 سيدعم الناتج  االتصاالتلتنمية 

 (WSIS)قمة العالمية لمجتمع المعلومات خطوط عمل ال
 11وجيم 7وجيم 6وجيم 5وجيم 4وجيم 3وجيم 2وجيم 1جيم العمل خطوط تنفيذ 4.3سيدعم الناتج 

 .D.3-4 النتيجة حتقيق يف وسيسهم املعلومات تمع العاملية للقمة

 ذات الصلة أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها
 1.2و 1.1(املقاصد  1املستدامة:  التنميةاف التالية من أهداف يف حتقيق األهد 4.3سيسهم الناتج 

 4.4و 4.3و 4.1(املقاصد  4.ب) و3و .أ3و 3.8(املقاصد  3) و.أ2(املقصد  2.ب) و1و .أ1و 1.4و
) .ب9و .أ9(املقصدان  9) و.ج5و .ب5و .أ5و 5.5و 5.1 (املقاصد 5) و.أ4و 4.7و 4.6و 4.5و
 17.6و 17.3 (املقاصد 17) و.ب16و 16.10و 16.8و 16.7(املقاصد  16) و12.7(املقصد  12و
 .)17.17و 16.17و 17.8و 17.7و
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مجتمع رقمي شامل: دعم تطوير واستخدام  – 4الهدف 
 االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها

 المستدامة للتنمية       ً تحقيقا   والمجتمعات األشخاصلتمكين 
 النتائج

 النواتج ألداءمؤشرات ا النتائج
 (منتجات وخدمات)

1-4.D -  حتسني النفاذ إىل
االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 

واستخدامها يف أقل البلدان 
والدول اجلزرية  (LDC) منواً 

 (SIDS) الصغرية النامية
والبلدان النامية غري 

والبلدان اليت  (LLDC) الساحلية
ا مبرحلة انتقالية  .متر اقتصادا

عدد البلدان اليت حتصل على  -
 وفقاً إلجراءات املساعدة املكثفة

، مع مكتب تنمية االتصاالت
ة حتسني التوصيلية والتيسر والقدر 

على حتمل تكاليف 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت
عدد البلدان اليت حصلت على  -

وفقاً إلجراءات مكتب  املساعدة
 لكذ يف ، مباتنمية االتصاالت

 املنحاملطلوبة وعدد  املنحعدد 
 املمنوحة

منتجات وخدمات بشأن  - 1.4
تقدمي مساعدات مركزة ألقل 

البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية 
النامية والبلدان النامية غري 
الساحلية والبلدان اليت متر 

ا مبرحلة انتقالية لتعزي ز اقتصادا
التيسر والقدرة على حتمل 

ا الت/تكنولوجيتكاليف االتصا
 .املعلومات واالتصاالت

2-4.D -  حتسني قدرة أعضاء
االحتاد على دفع عجلة التنمية 

االقتصادية واالجتماعية من 
خالل االستفادة من 

التكنولوجيات اجلديدة 
وتطبيقات وخدمات 

االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 

  .واستعماهلا

عدد ما ُنشر وجرى تنزيله من  -
موعات األدوات اخلاصة جم

قمية الر بتطوير االسرتاتيجيات 
 الوطنية القطاعية

عدد التقارير املنشورة عن أفضل  -
جمال  املمارسات يف
تكنولوجيا املعلومات االتصاالت/

  واالتصاالت من أجل التنمية
 ورش/الفعاليات عدد -

 الجم يف الدراسية احللقات/العمل
 اتاملعلوم تكنولوجيا/االتصاالت
يت ال التنمية أجل من واالتصاالت

تساعد البلدان النامية يف التغلب 
على التحديات اليت يواجهها 
تمعات  هؤالء الناس وهذه ا

 منها كل يف املشاركني وعدد

 وخدمات منتجات - 2.4
سياسات  بشأن

 وماتاملعل تكنولوجيااالتصاالت/
د اليت تدعم االقتصا واالتصاالت

يا جالرقمي وتطبيقات تكنولو 
املعلومات واالتصاالت 

والتكنولوجيات اجلديدة، مثل 
تبادل املعلومات وسبل الدعم 
الرامية إىل نشرها والدراسات 

 األدوات. التقييمية وجمموعات
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 النواتج مؤشرات األداء النتائج
 )(منتجات وخدمات

3-4.D - أعضاء قدرة تعزيز 
 تطوير على االحتاد

 وسياسات اسرتاتيجيات
 الشمول تحقيقل وممارسات
 يتعلق فيما سيما ال الرقمي
 والفتيات النساء بتمكني

 اإلعاقة ذوي واألشخاص
 ذوي األشخاص من وغريهم

 .احملددة االحتياجات

لشمول املتعلقة با وارداملعدد  -
الرقمي اليت أُعدت و/أو أتيحت 

ت انشور لألعضاء، مبا يف ذلك امل
والسياسات واالسرتاتيجيات 

ية واملمارسات واملبادئ التوجيه
ودراسات احلالة واملواد  الرشيدة

د واألدوات ر التدريبية واملوا
املساعدة املتاحة على اإلنرتنت، 

قع اوعدد مشاهدات املو 
قطاع تنمية ل ةاإللكرتوني

االتصاالت املكرسة للشمول 
 الرقمي

عدد األعضاء الذين على علم  -
بالسياسات واالسرتاتيجيات 

مول واملبادئ التوجيهية للش
ورة مشتدريباً أو الرقمي أو تلقوا 

 ذا الشأن

منتجات وخدمات بشأن  - 3.4
الشمول الرقمي للنساء والفتيات 
واألشخاص ذوي االحتياجات 
احملددة (كبار السن والشباب 

 نيواألطفال والسكان األصلي
وغريهم) مثل اسرتاتيجيات 

وسياسات وممارسات زيادة الوعي 
 بالشمول الرقمي وجمموعات

أدوات تنمية املهارات الرقمية 
ومبادئ توجيهية ومنتديات نقاش 

لتبادل املمارسات 
 واالسرتاتيجيات.

4-4.D - أعضاء قدرة تعزيز 
 تطوير على االحتاد

 وحلول اسرتاتيجيات
 تكنولوجيا/لالتصاالت
 ترمي واالتصاالت املعلومات

 اخاملن تغري مع التكيف إىل
 وطأته من والتخفيف

 املراعية اقةالط استخدامو 
 .املتجددةالطاقة /للبيئة

عدد الدول األعضاء اليت قدم هلا  -
مكتب تنمية االتصاالت 

املساعدة من أجل زيادة الوعي 
 بشأن تأثري تغري املناخ والتشجيع

على استخدام 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت للتخفيف من آثاره 

 السلبية
ا م هلعدد الدول األعضاء اليت قد -

مكتب تنمية االتصاالت 
ا وضع اسرتاتيجيا املساعدة يف

ا وأطرها التشريعية  وسياسا
 املتعلقة بتغري املناخ

منتجات وخدمات  - 4.4
بشأن االستفادة من تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت من أجل 
التكيف مع تغري املناخ 

والتخفيف من وطأته، مثل 
تشجيع وضع االسرتاتيجيات 

أفضل املمارسات بشأن ونشر 
رسم خرائط للمناطق املعرضة 

وتطوير أنظمة معلومات 
ومقاييس وسياسات بشأن 

 .اإللكرتونية املخلفات
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 النواتج مؤشرات األداء النتائج
 (منتجات وخدمات)

عدد الدول األعضاء اليت قدم هلا  - 
مكتب تنمية االتصاالت املساعدة 

االسرتاتيجية األطر وضع  يف
تية والتنظيمية بشأن والسياسا
 اإللكرتونية املخلفات

 

                                                      ً         منتجات وخدمات بشأن تقديم مساعدات مركزة ألقل البلدان نموا  والدول  – 1.4 الناتج
الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة 

مات ف االتصاالت/تكنولوجيا المعلو انتقالية لتعزيز التيسر والقدرة على تحمل تكالي
 واالتصاالت

 خلفية 1

املراجع ( 30 والقرار االتصاالت للتنمية العاملي للمؤمتر) 2017آيرس،  بوينس يف املراَجع( 16 القرار إن
 اجلزرية والدول منواً  البلدان أقل لصاحل اخلاصة التدابري بشأن املفوضني املندوبني ملؤمتر) 2014 بوسان،يف 

ا متر اليت والبلدان الساحلية غري النامية والبلدان النامية ةالصغري   الضوء يسلطان نتقالية،ا مبرحلة اقتصادا
 لتنميةل التمكينية العوامل من بوصفها واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت دور على

 خاص بشكل مامباالهت واليته ضمن االتصاالت تنمية مكتب يكلفان الوطنية، واالقتصادية االجتماعية
 .املكثفة املساعدات خالل من البلدان من الفئات ذه

عندما منح االحتاد مساعدات  1971 إىل عام تعود املساعدات اليت يقدمها االحتاد إىل أقل البلدان منواً 
باكورة  2002 خاصة إىل أقل البلدان منواً تنفيذاً لقرارات مؤمتر املندوبني املفوضني ذات الصلة. وقد شهد عام

 املساعدات املباشرة إىل أقل البلدان منواً، حيث قُدمت إىل جمموعة صغرية من البلدان كل سنتني.

مساعدات حمددة األهداف ومتباينة للغاية إىل البلدان ذات االحتياجات احملددة،  1.4 وسيقدم الناتج
لدان اليت متر لدان النامية غري الساحلية والبمبا فيها أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية والب

ا مبرحلة انتقالية، يف االت ذات اقتصادا  األولوية. عدد من ا
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 إطار التنفيذ 2

 النامية لبلدانوا النامية الصغيرة الجزرية والدول     ً نموا   البلدان ألقل مكثفة مساعدات: البرنامج
 مرحلة انتقاليةوالبلدان التي تمر اقتصاداتها ب الساحلية غير

سيقدم هذا الربنامج مساعدات مكثفة إىل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية 
ر الكوارث اخطأإطار سينداي للحد من من أجل حتقيق األهداف املتفق عليها دولياً مثل غري الساحلية 

 .2030 لعام التنمية املستدامة وخطة تمع املعلومات ةالعاملي القمةخطوط عمل و 

 :ما يليمل الربنامج شوسي

 واالقتصادية االجتماعية التنمية عجلة لدفع املناسب الوقت ويف عالية جودة ذات مساعدات تقدمي 
 املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت خالل من اخلاصة االحتياجات ذات للبلدان العامة

، مبا العريض نطاقلل التحتية البنية تنمية أجل من حملددةا االحتياجات على والرتكيز واالتصاالت،
يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر التيسر والقدرة على حتمل تكاليف النفاذ إىل التوصيلية الدولية 

 لسياساتيةا واألطر السيرباين واألمن واالتصاالت املعلومات تكنولوجيااالتصاالت/ وتطبيقات
 ؛واإلملام باملعارف الرقمية البشرية توتنمية املهارا والتنظيمية

                                                                            ً املبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات بشأن املواضيع اليت حتظى باهتمام أقل البلدان منوا  تقاسم  
ادة الوعي وتنظيم منتديات لزي والدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان النامية غري الساحلية

 ت واالتصاالت؛باجتاهات االتصاالت/تكنولوجيا املعلوما

تقييم  يف             ً                                                            ل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان النامية غري الساحليةأقمساعدة  
االت احلرجة فيما يتعلق بتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  ا لتحديد التحديات وا احتياجا

 واالتصاالت وتقدمي املساعدة اإلمنائية؛

 املساعدة تقدميو  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل للجميع الشامل النفاذ تشجيع 
 ومراقبتها معها يفوالتك هلا والتأهب بالكوارث التنبؤ جمال يفبشأن تنمية املهارات وبناء القدرات 

ا من والتخفيف  غري النامية نوالبلدا النامية الصغرية اجلزرية والدول منواً  البلدان أقل يف وطأ
ا مبرحلة انتقالية الساحلية ا على بناءً  ،والبلدان اليت متر اقتصادا  األولوية؛ اتذ احتياجا

  



 129 خطة عمل بوينس آيرس – جيمالجـزء  

 

 ما مثل     ً  دوليا ، اعليه املتفق األهداف حتقيق يف الفئات هذه ضمن تقع اليت البلدان مساعدة 
تمع املعلومات وخطة التنمية املستدامة لعام يف ورد  وإطار 2030 خطوط عمل القمة العاملية 

 امواس ودرب    ً منوا   البلدان ألقل إسطنبول عمل وبرنامج الكوارث أخطار من للحد سينداي
 ؛الساحلية غري النامية للبلدان فيينا عمل وخطة النامية الصغرية اجلزرية للدول

 ذلك يف مبا   ً وا  من البلدان قلأل التكنولوجية والقدرات االبتكار تعزيز يف 3التكنولوجيا بنك مع املشاركة 
 .يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التكنولوجيا نقل تيسري

 

 

 

  
_______________ 

 البلدان قلأل التكنولوجيا مصرف        ً ورك رمسيا  أنشأت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف نيوي 2016ديسمرب  23يف  )1(  3
إىل إنشاء مصرف التكنولوجيا وآلية دعم للعلم والتكنولوجيا  2011  ً                                منوا . ودعا برنامج عمل إسطنبول لعام 

                            ً                                                                  واالبتكار خمصصة ألقل البلدان منوا  ("مصرف التكنولوجيا")، وهي أولوية قائمة منذ أمد بعيد ألقل البلدان 
 وهدف التنمية املستدامة السابع عشر. 2015   ً                                           منوا  مت التأكيد عليها يف خطة عمل أديس أبابا لعام 

 قة اخلتامية لالجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن االستعراض العام لتنفيذ نتائج القمةالوثي (2) 
تمع املعلومات : "ال بد من بذل كل اجلهود 30للجمعية العامة لألمم املتحدة، احلكم  70/125 الوثيقة :العاملية 

رات ربط بالنطاق العريض، مع مراعاة أن األمر قد يتطلب مبادخلفض أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ولل
التوصيلية  خيارات زحف أجل من، متفق عليها شروط وفق التكنولوجيا ونقل والتطوير البحث منها بوسائلموجهة، 
 ."منخفضة بأسعار

 التنمية لتمويل الثالث الدويل املؤمتر عن الصادرة أبابا أديس عمل خطة (3) 
 العلم والتكنولوجيا واالبتكار وبناء القدرات"زاي.   

ا، بوسائل منها نقل 114  . إن إنشاء وتطوير ونشر االبتكارات والتكنولوجيات اجلديدة والدراية املرتبطة 
التكنولوجيا وفق شروط متفق عليها، هي حمركات فعالة للنمو االقتصادي والتنمية املستدامة. ومع ذلك 

وجيا، ة الرقمية" املستمرة والقدرة املتباينة على االبتكار والتوصيلية والنفاذ إىل التكنولنالحظ مع القلق "الفجو 
 مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بني البلدان النامية ويف داخلها."
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 المبادرات اإلقليمية ذات الصلة

(املراَجع  17 ، مبا يتفق مع القرارD.4-1 النتيجة حتقيق ستسهم املبادرات اإلقليمية التالية يف
 ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت:2017، آيرس بوينس يف

 منطقةال
 منطقة األمريكتين

AMS1: وإدارتها الكوارث مخاطر من الحد أجل من االتصاالت 
: مساعدة الدول األعضاء خالل مجيع مراحل احلد من خماطر الكوارث، أي اإلنذار املبكر والتصدي الهدف

الصغرية  ةسيما يف الدول اجلزري حال وقوعها وإعادة تأهيل شبكات االتصاالت، ال للكوارث واإلغاثة يف
 .(LDC) وأقل البلدان منواً  (SIDS)النامية 
AMS3: لمهملة،ا والمناطق الريفية المناطق في سيما وال العريض، للنطاق التحتية البنية نشر 
 والتطبيقات الخدمات إلى النطاق العريض النفاذ وتعزيز
 آلليات واملبادرات: مساعدة الدول األعضاء يف حتديد االحتياجات ويف وضع السياسات واالهدف

التنظيمية للحد من الفجوة الرقمية عن طريق زيادة النفاذ بالنطاق العريض واإلقبال عليه كوسيلة لتحقيق 
 أهداف التنمية املستدامة.

 منطقة آسيا والمحيط الهادئ
ASP1: يهاف ماب النامية، الصغيرة الجزرية والدول نمواً، البلدان ألقل الخاصة االحتياجات معالجة 
 الساحلية غير النامية والبلدان الهادئ، المحيط جزر بلدان
، مبا فيها (SIDS)والدول اجلزرية الصغرية النامية  (LDC)تقدمي مساعدة خاصة ألقل البلدان منوًا  :الهدف

ا ذات األولوية املتعلق (LLDC)بلدان جزر احمليط اهلادئ، والبلدان النامية غري الساحلية   ةلتلبية متطلبا
 واالتصاالت. باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات

 لجان الدراساتمسائل 

 .D.4-1 النتيجة ختص الدراسات جلان إىلال توجد أي مسائل مسندة 
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ت المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالمؤتمر المندوبين المفوضين و إحاالت إلى قرارات  3
 التنمية المستدامةوخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف 

 واإلحاالت األخرى ذات الصلة

 قرارات وتوصيات مؤتمر المندوبين المفوضين والمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت

للمؤمتر العاملي  37و 25و 16و 5ات ملؤمتر املندوبني املفوضني والقرار  139و 34و 30 اتإن تنفيذ القرار 
 .D.4-1 حتقيق النتيجة يفوسيسهم  1.4 لتنمية االتصاالت سيدعم الناتج

 (WSIS)خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

 موسيسه املعلومات تمع العاملية للقمة 7وجيم 6وجيم 2جيم العمل خطوط تنفيذ 1.4سيدعم الناتج 
 .D.4-1 النتيجة حتقيق يف

 ذات الصلة أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها

) 1.5و 1.4(املقصدان  1املستدامة:  التنميةألهداف التالية من أهداف يف حتقيق ا 1.4سيسهم الناتج 
(املقصد  11) وج9و ب9و أ9(املقاصد  9) وأ8(املقصد  8) و.ب7(املقصد  7) و3.9 (املقصد 3و

 .)17.18و 17.8 (املقصدان 17) وب13 (املقصد 13) و11.5

 إحاالت أخرى

البنية التحتية للطاقة وتكنولوجيا االتصاالت، واهلدفني (ب)  2يف حتقيق األولوية  1.4كما سيسهم الناتج 
البلدان النامية غري الساحلية، وبرنامج عمل إسطنبول ألقل البلدان (ج) و(د) لربنامج عمل فيينا من أجل 

 .منواً، ومسار ساموا للبلدان اجلزرية الصغرية النامية
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 المعلومات نولوجياتكسياسات االتصاالت/ بشأن وخدمات منتجات – 2.4 الناتج
التي تدعم االقتصاد الرقمي وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  واالتصاالت

والتكنولوجيات الجديدة، مثل تبادل المعلومات وسبل الدعم الرامية إلى نشرها والدراسات 
 األدوات التقييمية ومجموعات

 خلفية 1

أكرب قدرة ب ت وخصوصاً تكنولوجيا االتصاالت املتنقلةتكنولوجيا املعلومات واالتصاالاالتصاالت/ تتمتع
تمعات عزلًة مبصادر املعلومات  على إحداث التحوالت يف عصرنا هذا. فهي قادرة على توصيل أكثر ا

م. واخلدمات ح سبل كسب العيش لديهم ونوعيةواخلدمات اليت ميكن أن يكون هلا تأثري مباشر على  يا
دمات اهلواتف واإلنرتنت هي خاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و شبكات االتص عرب قدمةامل

 املختلفة. جوانب احلياة اجتماعي يفإحداث تأثري حامسة يف 

ل الثورة الرقمية مل تص املتنقلة، االتصاالت وتكنولوجيات لالتصاالت السريع االنتشار من الرغم وعلى
 االستدامة حيزبعد  الرقمية االبتكارات من العديد غيبل ومل. العامل حول الناس من العديدبعد إىل 
 .إليها الناس أحوج من يسري جلزء إال متيسرة ليست وهي بعد االقتصادية

تمع املعلومات، وكذلك وغداة اعتماد أهداف  ويف ضوء األمهية املستمرة خلطوط عمل القمة العاملية 
االبتكارات الرقمية يف مجيع القطاعات إذا أردنا  اجلديدة، ال مفر من إدراج (SDG) التنمية املستدامة

ر عرب األجهزة الذكية وبأسعا مجيعهم، الناس فذنْ يَـ  أن وينبغي. 2030 حتقيق تلك األهداف حبلول عام
 ، إىل املعلومات األساسية واخلدمات اليت حتسن معيشتهم واحلامسة يف حتقيق التنمية املستدامة.ميسورة

 د أن تصاحبها إتاحةب الإتاحة النفاذ  فإن - ر بكثري من جمرد البنية التحتيةأن يتطلب ذلك أكث وميكن
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات الصلة وذلك من أجل توسيع االتصاالت/تطبيقات وخدمات 

 والطاقة لزراعةوا الصحية والرعاية بالتعليم املتعلقة الرقمية اخلدمات إىلبوجه خاص،  ،النفاذ نطاق
 .واالقتصادية املالية ماتواخلد
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 إطار التنفيذ 2

وجيا تطبيقات تكنولخدمات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و البرنامج: 
 المعلومات واالتصاالت

 األمم ظماتمن مع والشراكة بالتعاون االحتاد، أعضاء دعم يف الربنامج هلذا الرئيسي الغرض يتمثل
 تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استخدام لدعم ص،اخلا والقطاع األخرى املتحدة

 الريفية، واملناطق اخلدمات إىل املفتقرة املناطق يف سيما وال املعلومات، جمتمع تنمية جوانب خمتلف يف
 القمةطوط عمل تنفيذ خو  املتحدة لألمم املستدامة التنمية أهداف وحتقيق املستدامة التنمية لتحقيق
 .(WSIS) املعلومات تمع العاملية

 وسيشمل الربنامج ما يلي:

 املرتبطة واتاألد وجمموعاتتعزز االقتصاد الرقمي  االسرتاتيجي للتخطيط وطنية أطر دعم وضع •
ا واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا منتقاة تطبيقات أجل من األطر ذه  بالتعاون ذلكو  وخدما
 دوليةال املنظماتمن خالل و  الصلة ذات املتخصصة تحدةامل األمم وبرامج وكاالت مع الوثيق

ة ذات اخلرب مع املنظمات  إقامة شراكات عامة أو خاصة أو بني القطاعني العام واخلاصو  األخرى
االت. و  املتخصصة يف تسّهل هذه األطر وجمموعات األدوات صياغة سوف هذه ا

لدى أعضاء  الوطنية وبناء القدرات قطاعيةالرقمية ال /االسرتاتيجياتاالسرتاتيجيات اإللكرتونية
االحتاد من أجل بلورة رؤية وأهداف واسرتاتيجيات وخطط عمل ومؤشرات أداء وطنية لدعم تنفيذ 

عالية االستفادة فتطبيقات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واسعة النطاق اليت تزيد من 
لى حنو عتسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل  كلهاوسيؤدي   ،البنية التحتية القائمة من

 ؛من أجل خدمة التنمية االجتماعية واالقتصادية بصورة أفضلفّعال 

قدمي اخلدمات ذات حتسني تبغية دعم نشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/التطبيقات املتنقلة  •
رعاية إللكرتونية، مبا فيها الذات اإلمكانات الواعدة، مثل الصحة ا تاالا القيمة املضافة يف

وغريها،  واملدفوعات عرب االتصاالت املتنقلة، واإلدارة والطاقةالصحية املتنقلة، والتعليم والزراعة 
جل األنسب لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أ اتبغية عرض وتقدمي االستخدام والتطبيقو 

مبثابة الربنامج  ونكسيحيث  مية املستدامةالتنسبيل إجياد حلول للتحديات القائمة اليت تعرتض 
اليت تضم شركاء من القطاعني العام  -عامل حمّفز من خالل إطالق منصات الشراكات املالئمة 

 ؛لتعزيز تطوير تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املبتكرة - واخلاص
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طبيقات رسات بشأن خمتلف تاملماأفضل الدراسات التفصيلية وتيسري تبادل املعارف و إجراء  •
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وخاصة باستخدام النطاق العريض، واالتصاالت املتنقلة، 

 التكنولوجيا. واملصدر املفتوح، والتطورات واالبتكارات اجلديدة يف

 وتيسري، ةتقييم منافع البيانات الضخم يف معاجلة التحديات املتمثلة يف أفضل املمارساتمجع  •
 .تبادل املعرفة وأفضل املمارسات بشأن تقنيات/تكنولوجيات الشمول املختلفة

 المبادرات اإلقليمية ذات الصلة

 املراَجع( 17 القرار مع يتفق مبا ،D.2-4 النتيجة حتقيق يف التالية اإلقليمية املبادرات ستسهم
 :االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر) 2017 آيرس، بوينس يف

 المنطقة
 منطقة إفريقيا

AFR1: إفريقيا في االبتكار وتعزيز الرقمية االقتصادات بناء 
ريقيا إىل تدخالت حتتاج البلدان يف منطقة إف .إفريقيا يف االبتكار وتعزيز الرقمية االقتصادات بناء: الهدف

لدول ا يساعد االحتاد الدويل لالتصاالت . ومن الضروري أنتساعد على حتويلها إىل اقتصادات رقمية
األعضاء يف منطقة إفريقيا على حصد الفوائد الكاملة لالقتصاد الرقمي من خالل مواجهة التحديات 
الناشئة على صعيد السياسة العامة والتنظيم. ومتشيًا مع االقتصادات الرقمية املتنامية، فإن االبتكارات 

ا  ية االجتماعية على املسامهة يف التنمالقائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، اليت أثبتت قدر
واالقتصادية للبلدان، هي أيضًا يف طور النمو. ويُدعى االحتاد إىل دعم الدول األعضاء يف منطقة إفريقيا 

 .واالتصاالت لبناء نظم إيكولوجية أكثر فعالية لالبتكار القائم على تكنولوجيا املعلومات
AFR2: لناشئةا العريض النطاق تكنولوجيات تشجيع 
العريض طاق االستفادة الكاملة من الن منطقة إفريقيا على ملساعدةناشئة التكنولوجيات ال تشجيع :الهدف

 والسرعة. عايل اجلودة
AFR3: واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استخدام في واألمن الثقة بناء 
ني أمن يجيات ومعايري وآليات لتحس: مساعدة الدول األعضاء على وضع وتنفيذ سياسات واسرتاتالهدف

نظم وشبكات املعلومات، وضمان إمكانية التشغيل البيين للتكنولوجيات الرقمية، ومحاية البيانات 
واألشخاص وضمان الثقة الرقمية. ومحاية البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبناء الثقة 

ااستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاال يف   ت وتطبيقا

 
  



 135 خطة عمل بوينس آيرس – جيمالجـزء  

 

 منطقة األمريكتين
AMS3: لمهملة،ا والمناطق الريفية المناطق في سيما وال العريض، للنطاق التحتية البنية نشر 
 والتطبيقات الخدمات إلى النطاق العريض النفاذ وتعزيز
ت ا: مساعدة الدول األعضاء يف حتديد االحتياجات ويف وضع السياسات واآلليات واملبادر الهدف

التنظيمية للحد من الفجوة الرقمية عن طريق زيادة النفاذ بالنطاق العريض واإلقبال عليه كوسيلة لتحقيق 
 أهداف التنمية املستدامة.

AMS4: مستدامةو  شاملة األمريكتين منطقة تكون كي  التكاليف تحمل على والقدرة النفاذ إمكانية 
ن القدرة على حتمل تكاليف خدمات : تقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء لضماالهدف

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل بناء جمتمع معلومات للجميع وضمان إمكانية نفاذ 
 األشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم من املستضعفني إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

AMS5: الذكية والمجتمعات والمدن الرقمي االقتصاد تطوير (SCC) األشياء وإنترنت (IoT) وتشجيع 
 االبتكار
: مساعدة الدول األعضاء يف وضع سياسات وطنية وإقليمية لتعزيز االقتصاد الرقمي واملدن الهدف

تمعات الذكية   األشياء وإنرتنت (SCC) وا
 المنطقة العربية

ARB3: الرقمي المالي الشمول 
كنولوجيات االتصاالت/ت ، باستعمالدمات املالية الرقمية واستعماهلا: دعم ومتكني النفاذ إىل اخلالهدف

  املعلومات واالتصاالت وحتقيق مستويات عالية من الشمول املايل الرقمي
ARB4: الضخمة والبيانات الذكية والمدن األشياء إنترنت 
يانات الضخمة اء والبعصر إنرتنت األشي : زيادة ونشر الوعي خبصوص أمهية التحديات املقبلة يفالهدف

ا أن تساعد على مواكبة  وكيفية مواجهتها ووضع األطر التنظيمية واختاذ التدابري الالزمة اليت من شأ
لتحول إىل الضمان جمال االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت والعمل  التطورات السريعة يف

تمعات  .الذكية املدن وا

 ئمنطقة آسيا والمحيط الهاد
ASP2:  تسخير تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت لدعم االقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي
 للجميع الشامل
: مساعدة الدول األعضاء على استخدام تكنولوجيات االتصاالت واملعلومات من أجل حصد الهدف

  سد الفجوة الرقمية.يف فوائد االقتصاد الرقمي والتصدي لتحديات القدرات البشرية والتقنية اليت تواجهها
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 منطقة كومنولث الدول المستقلة

CIS1: جميع يف وبالرفاهية صحية عيش بأنماط الجميع تمّتع لضمان اإللكترونية الصحة تطوير 
 األعمار
: مساعدة الدول األعضاء يف االحتاد، الواقعة يف املنطقة، على وضع نصوص تنظيمية وحلول تقنية الهدف

دف تزويد اجلمهور وبرامج تدريبية  متخصصة يف جمال الصحة اإللكرتونية (مبا يف ذلك الطب عن بُعد)، 
 خبدمات طبية حمسنة بفضل استخدام املعلومات واالتصاالت.

CIS2: لجميعل الشامل التعليم لتوفير واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استخدام 
 المعلومات تكنولوجيات مجال في المرأة معارف تعزيز ذلك في بما واآلمن، والجيد والعادل

 .اإللكترونية والحكومة واالتصاالت
: تزويد الدول األعضاء يف االحتاد الواقعة يف املنطقة مبساعدة مركزية استشارية وتقنية بشأن خمتلف الهدف

ص رفع خي جوانب استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال التعليم، وكذلك فيما
دف بناء القدرات البشرية وضمان املساواة بني  مستوى معرفة الناس بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

  اجلنسني واملساواة االجتماعية

 منطقة أوروبا

EUR2: الوطنية اإلدارات خدمات بناء أجل من المواطن على يركز نهج 
إتاحتها جلميع و  تكون قابلة للنفاذرّكز على املواطن : تيسري تطوير خدمات حتويلية وال ورقية تالهدف
تمع. أفراد  ا

EUR5: واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا على القائم لالبتكار اإليكولوجية النظم 
: تعزيز ريادة األعمال وإرساء ثقافة مستدامة لالبتكار من خالل تدابري اسرتاتيجية ملموسة تستخدم الهدف

ادة واالتصاالت كأداة متكينية وتستند إىل املبادرة اإلقليمية احلالية يف أوروبا بشأن ري تكنولوجيا املعلومات
  األعمال واالبتكار والشباب

 لجان الدراساتالمسندة إلى مسائل ال

 :D.4-2 النتيجة جلان الدراسات يفإىل ستسهم املسائل التالية املسندة 

 2المسائل المسندة إلى لجنة الدراسات 
تمعات الذكية: توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية  :1/2ة المسأل إقامة املدن وا

 االجتماعية واالقتصادية املستدامة
 اإللكرتونية الصحة ألغراض واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت :2/2المسألة 
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االت العالمي لتنمية االتص المؤتمرمؤتمر المندوبين المفوضين و إحاالت إلى قرارات  3
 وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة

 قرارات وتوصيات مؤتمر المندوبين المفوضين والمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت
 37و 32و 30و 21و 17قرارات الو  ؤمتر املندوبني املفوضنيمل 201و 183و 139قرارات السيدعم تنفيذ 

 .D.4-2يسهم يف حتقيق النتيجة سو  2.4لمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت الناتج ل COM3-2و 53و 52و

 (WSIS)خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 
 قحتقي يف وسيسهم املعلومات تمع العاملية للقمة 7جيم العمل خط تنفيذ 2.4 الناتج سيدعم
 .D.4-2 النتيجة

 ذات الصلة مستدامة ومقاصدهاأهداف التنمية ال
 2.3و 2.1 (املقاصد 2املستدامة:  التنميةيف حتقيق األهداف التالية من أهداف  2.4سيسهم الناتج 

 4.4و 4.3و 4.1(املقاصد  4)، و3.7.أ و3و 3.6و 3.5و 3.4و 3.2و 3.1(املقاصد  3)، و2.5و 2.4و
 11)، و7.3و 7.2و 7.1(املقاصد  7)، و6.5و 6.4و 6.1(املقاصد  6.ج)، و4و 4.5و

 .)11.6و 11.2 (املقصدان

ي ذو واألشخاص  للنساء والفتيات منتجات وخدمات بشأن الشمول الرقمي – 3.4 الناتج
(كبار السن والشباب واألطفال والسكان األصلين وغيرهم) مثل  االحتياجات المحددة

نمية أدوات ت استراتيجيات وسياسات وممارسات زيادة الوعي بالشمول الرقمي ومجموعات
 المهارات الرقمية ومبادئ توجيهية ومنتديات نقاش لتبادل الممارسات واالستراتيجيات

 خلفية 1
 واستعماهلا تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل النفاذ إمكانية ضمان الرقمي الشمول يعين
 الرغم ىوعل. احملددة حتياجاتاال ذوي لألشخاص سيما وال واالقتصادية االجتماعية التنمية أجل من
 ماتاملعلو  تكنولوجيا/االتصاالت وتطبيقات وخدمات ومعدات لشبكات املتزايد االنتشار من

هناك  وعلى وجه التحديد، .املعلومات جمتمع من مستبعدين الناس من الكثري يزال ال واالتصاالت،
تصاالت/تكنولوجيا النفاذ إىل االب تعنيتماللوايت  والفتيات فإن عدد النساءفجوة رقمية بني اجلنسني. 

وعدد أقل من النساء والفتيات  ،والفتيان أقل من عدد الرجالواستخدامها املعلومات واالتصاالت 
  يدخلن يف عداد املبدعني والقادة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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 االقتصادية نميةالت لتعزيز تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت تستغل ال ذلك، على وعالوةً 
 والشباب بالسن، املرتبطة اإلعاقة فيها مبا اإلعاقة ذوي واألشخاص والفتيات للنساء واالجتماعية
 استعمال نم لتمكينهم تلبيتها جيب حمددة احتياجات لديهم الذين األصلية، والشعوب واألطفال

 .ا اعواالنتف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

 إطار التنفيذ 2

البرنامج: الشمول الرقمي لتمكين النساء والفتيات واألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص اآلخرين 
 4ذوي االحتياجات المحددة

يهدف هذا الربنامج إىل تعزيز الشمول الرقمي من خالل دعم األعضاء يف توفري التدريب على جمموعة 
ام باملعارف الرقمية واإللكرتونية ووصوًال إىل اكتساب مهارات من املهارات الرقمية، بدءًا من اإلمل

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.االتصاالت/متقدمة يف جمال 

م حيثما كانت هذه املهارات مدرجة يف اخلطط  ويف احلاالت املثلى، ينمي الشباب واألطفال مهارا
الت ومزودة جمهزة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتعليمية الوطنية وكانت املدارس موصولة باإلنرتنت و 

مبدرِّسني مدرَّبني على نقل هذه املهارات. ولكن ميكن أيضاً تنمية هذه املهارات خارج السياق املدرسي 
تمعية والوطنية يف عمال العامة جمال ريادة األ الرمسي، مبا يف ذلك من خالل برامج تنمية املهارات ا

، وكذلك من خالل فرص التعلم املنظَّم على اخلط بوترية تناسب كل شخص واخلاصة واالجتماعية
 املتنقلة. وبالوسائل

وباكتساب مهارات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يتسىن لألشخاص ذوي 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتمكينهم  احملددة االستفادة من قدرةاالحتياجات 

ق ذلك من تحقيالوقت املناسب لهو العمالة وريادة األعمال والتعلم مدى احلياة. وهذا  نهات مجماال يف
 هاراتم يف تنمية بني اجلنسنيوالفجوة  العاملي على الصعيد الشباب أجل التصدي لبطالة
وميكن متكني النساء والفتيات للمشاركة الكاملة . واالتصاالت املعلومات االتصاالت/تكنولوجيا

ن يف ناصب القيادة مل ويشجع توليهن االقتصاد الرقمي الذي يتناول كالً من متطلبات السالمة اخلاصة 
 وصنع القرار.

  
_______________ 

طة ذلك اإلعاقة املرتب اإلعاقة، مبا يف وية واألشخاص ذو الشعوب األصل مهاألشخاص ذوو االحتياجات احملددة  4
 .والنساء والفتياتوالشباب  ،بالعمر



 139 خطة عمل بوينس آيرس – جيمالجـزء  

 

إىل اكتساب املهارات، حيتاج األشخاص ذوو اإلعاقة مبا فيها اإلعاقة املرتبطة بالسن، إىل  وإضافةً 
اليت حتول  واخلالية من احلواجزإليها  لنفاذاليت َيسهل اواالتصاالت  املعلومات االتصاالت/تكنولوجيا

على نطاق أن تتاح  مانلض وجتارية وتنظيمية وسياساتية قانونية دابريت تنفيذ دون استعماهلم هلا. وميكن
 لألشخاص ةيسور م وبأسعار اليت يسهل النفاذ إليها واالتصاالت املعلومات االتصاالت/تكنولوجيا واسع
 .االحتاد يف األعضاء الدول يف اإلعاقة ذوي

 بشأن املةش وطنية توجيهية ومبادئ واسرتاتيجيات سياسات الناس لكل الرقمي الشمول ويتطلب
 الرقمية اراتامله تنمية ذلك يف مبا واالقتصادية االجتماعية التنمية حتقيق أجل من الرقمي الشمول
 رىواألطر األخ املةالش اخلدمة/الشامل النفاذ وإطار التنظيمي واإلطار السياسايت اإلطار وحتديث

 قابلية عززت العريض للنطاق وطنية خطط عن فضالً  واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت
 .احملددة االحتياجات ذوي لألشخاص الرقمي والشمول النفاذ

 وسيشمل هذا الربنامج ما يلي:

احلاجة إىل ذلك الوعي ب إذكاء وعي األعضاء باحلاجة إىل تعزيز الشمول الرقمي وبأمهيته؛ مبا يف •
نشر موارد للتغلب على الفجوة الرقمية بني اجلنسني وتنظيم منتديات املناقشة لتبادل املمارسات 

 واسرتاتيجيات التمكني؛

 ؛األعضاء مع األحباث نتائج وتقاسم واجتاهاتهالفعال  الرقمي الشمول ممارسات بشأن أحباث إجراء •

بشأن رة ت الرقمية و/أو تعزيز الشراكات لتقاسم املواد التدريبية املتوفوضع مواد تدريبية بشأن املهارا •
تمعية والوطنية اخلاصة بتنمية املهارات املهارات الرقمية  مع األعضاء الستعماهلا يف براجمهم ا

 الرقمية؛
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 ألعضاءل املشورة وإسداء الرقمي الشمول بشأن توجيهية ومبادئ واسرتاتيجيات سياسات وضع •
 ذلك يف مبا وجيهية،الت ومبادئه واسرتاتيجياته الرقمي الشمول سياسات بشأن إليهم التدريب وتقدمي

 النفاذ سننيوامل اإلعاقة ذوي لألشخاص َيسهل اليت واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 .يةاألصل الشعوب جمتمعات يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت وتنمية إليها

 لرقميةا تقدمي املشورة يف جمال السياسة العامة واالسرتاتيجيات بشأن التدابري الالزمة لسد الفجوة •
يئة الظروف إلتاحة  بني اجلنسني، مبا يف ذلك التعليم وتنمية املهارات لتمكني النساء والفتيات و

تعاون الوثيق نع القرار بالفرص العمل للنساء والفتيات يف جمال ريادة األعمال ومناصب القيادة وص
مع الدول األعضاء وأعضاء القطاع واهليئات األكادميية واملنظمات الدولية وأصحاب املصلحة 

 اآلخرين.

 المبادرات اإلقليمية ذات الصلة

 املراَجع( 17 القرار مع يتفق مبا ،D.3-4 النتيجة حتقيق يف التالية اإلقليمية املبادرات ستسهم
 :االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر) 2017 آيرس، بوينس يف

 المنطقة
 منطقة إفريقيا

AFR1: إفريقيا في االبتكار وتعزيز الرقمية االقتصادات بناء 
ومن  .حتتاج البلدان يف منطقة إفريقيا إىل تدخالت تساعد على حتويلها إىل اقتصادات رقمية: الهدف

املة ل األعضاء يف منطقة إفريقيا على حصد الفوائد الكيساعد االحتاد الدويل لالتصاالت الدو  الضروري أن
لالقتصاد الرقمي من خالل مواجهة التحديات الناشئة على صعيد السياسة العامة والتنظيم. ومتشيًا مع 
االقتصادات الرقمية املتنامية، فإن االبتكارات القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، اليت أثبتت 

ا على ا ملسامهة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلدان، هي أيضًا يف طور النمو. ويُدعى االحتاد قدر
إىل دعم الدول األعضاء يف منطقة إفريقيا لبناء نظم إيكولوجية أكثر فعالية لالبتكار القائم على تكنولوجيا 

 واالتصاالت. املعلومات
AFR2: الناشئة العريض النطاق تكنولوجيات تشجيع 
العريض ن النطاق مالكاملة االستفادة منطقة إفريقيا على  ملساعدةناشئة التكنولوجيات ال تشجيع :الهدف

  والسرعة. عايل اجلودة
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AFR4: والمؤسسية البشرية القدرات بناء تعزيز 
احلاجة يقيا بأمس البلدان يف منطقة إفر  يف منطقة إفريقيا. واملؤسسية البشرية القدرات بناء تعزيز: الهدف

تمع بأسره استعداداً للبيئة االجتماعي ة إىل تدابري يف جمال القدرات البشرية واملؤسسية تساعدها يف حتويل ا
اد لتحسني قدرة احلصول على مساعدة االحت إىلمنطقة إفريقيا  تسعىواالقتصادية الرقمية الناشئة. وبالتايل 

 املنطقة على حتقيق هذا التحول.
هناك يف إفريقيا بعض مؤسسات التدريب اليت توفر لألعضاء دورات تدريبية متعلقة على الرغم من أن 

هناك حاجة إىل تعزيز قدرات هذه بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبناء القدرات، فقد تكون 
 املؤسسات.

 منطقة األمريكتين
AMS4: مستدامةو  شاملة كتيناألمري منطقة تكون كي  التكاليف تحمل على والقدرة النفاذ إمكانية 
: تقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء لضمان القدرة على حتمل تكاليف خدمات الهدف

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل بناء جمتمع معلومات للجميع وضمان إمكانية نفاذ 
 الت.علومات واالتصااألشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم من املستضعفني إىل االتصاالت/تكنولوجيا امل

AMS5: الذكية والمجتمعات والمدن الرقمي االقتصاد تطوير (SCC) األشياء وإنترنت (IoT) وتشجيع 
 االبتكار
: مساعدة الدول األعضاء يف وضع سياسات وطنية وإقليمية لتعزيز االقتصاد الرقمي واملدن الهدف

تمعات الذكية  األشياء. وإنرتنت (SCC) وا
 عربيةالمنطقة ال

ARB5: األعمال وريادة االبتكار 
: بناء القدرات وزيادة الوعي بشأن ثقافة االبتكار وريادة األعمال خاصًة بالنسبة للشباب ومتكني الهدف

شطة اقتصادية إطالق مشاريع وأن املرأة بغية تسخري أدوات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
 العمل تركز على توفري فرص

 منطقة آسيا والمحيط الهادئ
ASP2: لرقميا والمجتمع الرقمي االقتصاد لدعم واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات تسخير 
 للجميع الشامل
: مساعدة الدول األعضاء على استخدام تكنولوجيات االتصاالت واملعلومات من أجل حصد الهدف

 .الرقمية الفجوة دسية والتقنية اليت تواجهها يف فوائد االقتصاد الرقمي والتصدي لتحديات القدرات البشر 
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ASP3 :الرقمية التوصيلية تحسين أجل من التحتية البنى تنمية تعزيز 
 واالتصاالت املعلومات/تكنولوجيا التصاالتل التحتية : مساعدة الدول األعضاء يف تنمية البىنالهدف
 .حتيةعلى تلك البىن التالتطبيقات و  اخلدماتتقدمي ل تيسرياً 

 منطقة كومنولث الدول المستقلة
CIS2: لجميعل الشامل التعليم لتوفير واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استخدام 

 المعلومات تكنولوجيات مجال في المرأة معارف تعزيز ذلك في بما واآلمن، والجيد والعادل
 اإللكترونية والحكومة واالتصاالت

 عضاء يف االحتاد الواقعة يف املنطقة مبساعدة مركزية استشارية وتقنية بشأن خمتلفتزويد الدول األ :الهدف
جوانب استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال التعليم، وكذلك فيما خيص رفع 

دف بناء القدرات البشرية وضمان املس واة بني امستوى معرفة الناس بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
 اجلنسني واملساواة االجتماعية.

 منطقة أوروبا
EUR3:  إمكانية النفاذ والقدرة على تحمل التكاليف وتنمية المهارات للجميع من أجل ضمان

 المستدامة الشمول الرقمي والتنمية
تمع، مبا فيها األشخاص ذوو اإلعاقة واألشخا :الهدف ذوو  صسد الفجوة الرقمية وإعداد مجيع فئات ا

االحتياجات احملددة، لالستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل متكني بناء القدرات 
 جمال املهارات الرقمية. يف

 لجان الدراساتمسائل 

 :D.4-3 النتيجة جلان الدراسات يفإىل ستسهم املسائل التالية املسندة 

 1المسائل المسندة إلى لجنة الدراسات 
نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات احملددة إىل خدمات  :7/1راسة مسألة الد

 واالتصاالت االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
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ت المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالمؤتمر المندوبين المفوضين و إحاالت إلى قرارات  3
 امةوخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستد

 قرارات وتوصيات مؤتمر المندوبين المفوضين والمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت

 37و 30و 21و 17و 11ملؤمتر املندوبني املفوضني والقرارات  198و 184و 175و 70سيدعم تنفيذ القرارات 
 .D.4-3يجة وسيسهم يف حتقيق النت 3.4للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت الناتج  76و 58و 55و 52و 46و

 (WSIS)خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

 8وجيم 7وجيم 5وجيم 6وجيم 4وجيم 3وجيم 2وجيم 1جيم العمل خطوط تنفيذ 3.4 الناتج سيدعم
 .D.4-3 النتيجة حتقيق يف وسيسهم املعلومات تمع العاملية للقمة 9وجيم

 ذات الصلة أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها

 4.4و 4.3 (املقاصد 4التنمية املستدامة: يف حتقيق األهداف التالية من أهداف  3.4م الناتج سيسه
) 10.2 (املقصد 10ب) و8و 8.6و 8.5و 8.3و 8.2(املقاصد  8ب) و5و 5.5(املقصدان  5) و4.5و
 .)17.17 (املقصد 17و

من  تصاالتمنتجات وخدمات بشأن االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واال – 4.4 الناتج
ت ونشر ، مثل تشجيع وضع االستراتيجياأجل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من وطأته

أفضل الممارسات بشأن رسم خرائط للمناطق المعرضة وتطوير أنظمة معلومات ومقاييس 
 اإللكترونية وسياسات بشأن المخلفات

 خلفية 1

) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، 2017آيرس، (املراَجع يف بوينس  34مع القرار  4.4يتماشى الناتج 
بشأن دور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التأهب للكوارث واإلنذار املبكر حبدوثها 
ويف عمليات اإلنقاذ واإلغاثة والتخفيف من آثارها والتصدي هلا، حيث يشري إىل أمهية منشورات االحتاد 

) 2014(املراَجع يف بوسان،  182قرار وال خيص البشرية مجعاء؛ أنشطته فيما ذا اجلانب مناملتعلقة 
ري املناخ يتعلق بتغ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما/ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن دور االتصاالت

 .ومحاية البيئة
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 إطار التنفيذ 2

 البرنامج: التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره

البلدان والدول اجلزرية الصغرية النامية و سيما أقل البلدان منواً  عد هذا الربنامج الدول األعضاء، والسيسا
ا مبرحلة انتقالية  ، على ما يلي:النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا

لومات عمبا يف ذلك أنظمة امل واالتصاالت املعلومات تكنولوجياتاالتصاالت/ استعمال حتسني 
 الرصد؛و  للتقييم عمليات وإجراء املعلومات أنظمة تطوير خالل من املناخ تغري آثار من للحد

ا على وضع اسرتاتيجيات وتدابري شاملة ملساعدة البلدان النامية على استعمال   تعزيز قدر
غري تاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمساعدة يف التخفيف من اآلثار املدمرة ل

 املناخ والتصدي هلا؛

تعزيز االسرتاتيجيات ونشر أفضل املمارسات بشأن استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  
 خرائط املناطق املعرضة آلثار تغري املناخ؛واالتصاالت لرسم 

 تاملعلوما لوجياتكنو /الستعمال االتصاالت البيئية اآلثار لتقييم موحدة ومعايري مقاييس اعتماد 
 لوماتاملع تكنولوجيا/االتصاالت تقدمها أن ميكن اليت اإلجيابية وللمسامهة واالتصاالت
 ؛مقاييس لقياس تأثري تغري املناخ، مبا يف ذلك اعتماد عامةً  لالقتصاد واالتصاالت

ناخ تيسري مشاركتها على املستويات الثنائية واإلقليمية والعاملية يف القيام بأحباث بشأن آثار تغري امل 
ا ووضع اسرتاتيجيات للتصدي هلا؛  وتقييمها ورصدها ورسم اخلرائط بشأ

 مهاتمسا تقييم عند اإللكرتونية املخلفاتاستعمال الطاقة اإللكرتونية و  تأثري مراعاة 
 ؛(GHG) ياحلرار  االحتباس غازات انبعاثات يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

 اإللكرتونية؛ املخلفات وضع سياسات عامة بشأن 

 مية.عايري وتتصل بالشبكات الوطنية واإلقلياملوضع أنظمة للرصد واإلنذار املبكر تستند إىل  
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 المبادرات اإلقليمية ذات الصلة

 بوينس يف املراَجع( 17 القرار مع يتفق مبا ،D.4-4 النتيجة يف حتقيق التالية اإلقليمية املبادرات ستسهم
 :االتصاالت لتنمية العاملي مؤمترلل) 2017 آيرس،

 المنطقة
 منطقة األمريكتين

AMS1: وإدارتها الكوارث مخاطر من الحد أجل من االتصاالت 
الكوارث، أي اإلنذار املبكر والتصدي  احلد من خماطرمساعدة الدول األعضاء خالل مجيع مراحل  :الهدف

غرية سيما يف الدول اجلزرية الص االتصاالت، الحال وقوعها وإعادة تأهيل شبكات  للكوارث واإلغاثة يف
 .(LDC) وأقل البلدان منواً  (SIDS) النامية

AMS5: الذكية والمجتمعات والمدن الرقمي االقتصاد تطوير (SCC) األشياء وإنترنت (IoT) وتشجيع 
 االبتكار
املدن لرقمي و : مساعدة الدول األعضاء يف وضع سياسات وطنية وإقليمية لتعزيز االقتصاد االهدف

تمعات الذكية  األشياء. وإنرتنت (SCC) وا
 المنطقة العربية

ARB1: الطوارئ حاالت في واالتصاالت المناخ وتغير البيئة 
تصاالت جمال البيئة وتغري املناخ واال زيادة الوعي وتقدمي الدعم بشأن التحديات الرئيسية يف :الهدف

ال.ه ية والتدابري الالزمة للتصدي للتحديات يفحاالت الطوارئ، ووضع األطر التنظيم يف  ذا ا
 منطقة آسيا والمحيط الهادئ

ASP5: الصمود على وقادرة آمنة بيئة تحقيق في المساهمة 
انتها، وصي : مساعدة الدول األعضاء يف إنشاء شبكات وخدمات آمنة وموثوقة وقادرة على الصمودالهدف

 وإدارة الكوارث.املناخ  التصدي للتحديات املتصلة بتغريويف 
 منطقة كومنولث الدول المستقلة

CIS4:  ًاً رشيد رصد الوضع اإليكولوجي ومدى توفر الموارد الطبيعية واستخدامها استخداما 
مساعدة الدول األعضاء يف االحتاد، الواقعة يف املنطقة، على رصد الوضع اإليكولوجي ومدى  :الهدف

 امها استخداماً رشيداً.توافر املوارد الطبيعية واستخد
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 لجان الدراساتمسائل 
 :D.4-4 ةجيالنت جلان الدراسات يفإىل ستسهم املسائل التالية املسندة 

 2المسائل المسندة إلى لجنة الدراسات 
 : تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة6/2المسألة 

االت العالمي لتنمية االتص المؤتمرمؤتمر المندوبين المفوضين و إحاالت إلى قرارات  3
 وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة

 قرارات وتوصيات مؤتمر المندوبين المفوضين والمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت
االتصاالت للمؤمتر العاملي لتنمية  66و 34والقرارين ملؤمتر املندوبني املفوضني  182سيدعم تنفيذ القرار 

 .D.4-4 حتقيق النتيجة وسيسهم يف 4.4 الناتج

 (WSIS)خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 
 حتقيق يف وسيسهم املعلومات تمع العاملية للقمة 7جيم العمل خط تنفيذ 4.4الناتج  سيدعم
 .D.4-4 النتيجة

 ذات الصلة أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها
)، 3.9(املقصد  3يف حتقيق األهداف التالية من أهداف التنمية املستدامة:  4.4سيسهم الناتج 

 2.13و 1.13(املقاصد  13)، و5.12و 4.12(املقاصد  12ب)، و11(املقصد  11ب)، و5 (املقصد 5و
 .)13.3و
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 خطة عمل بوينس آيرس

 المبادرات اإلقليمية - 3القسـم 

 قليمية لمنطقة إفريقياالمبادرات اإل

AFR1: إفريقيا االبتكار في االقتصادات الرقمية وتعزيز بناء 

منطقة إفريقيا إىل تدخالت  يف حتتاج البلدانبناء االقتصادات الرقمية وتعزيز االبتكار يف إفريقيا.  الهدف:
االت الدول التصيساعد االحتاد الدويل ل . ومن الضروري أنتساعد على حتويلها إىل اقتصادات رقمية

منطقة إفريقيا على حصد الفوائد الكاملة لالقتصاد الرقمي من خالل مواجهة التحديات  يف األعضاء
الناشئة على صعيد السياسة العامة والتنظيم. ومتشيًا مع االقتصادات الرقمية املتنامية، فإن االبتكارات 

ا على املسامهة القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، اليت أثبتت التنمية االجتماعية  يف قدر
منطقة إفريقيا  يف طور النمو. ويُدعى االحتاد إىل دعم الدول األعضاء يف واالقتصادية للبلدان، هي أيضاً 

 االت.واالتص لبناء نظم إيكولوجية أكثر فعالية لالبتكار القائم على تكنولوجيا املعلومات

 المتوقعة النتائج
ا وضع اسرتاتيجيات وطنية لالقتصاد الرقمي تركز على سياسات ولوائح متكينية ميكنه املساعدة يف 1)

 .الرقمية حتسني استخدام التكنولوجيات
دف  املساعدة يف 2) وضع اسرتاتيجيات وسياسات وأطر تنظيمية ومبادئ توجيهية للشمول الرقمي 

ة والنفاذ اإلملام باملعارف الرقميحتديدًا إىل حتقيق الشمول االجتماعي واملايل من خالل حتسني 
 .الرقمي

وضع خطط عمل مع مؤشرات أداء أساسية تشمل اعتماد تطبيقات إلكرتونية موجهة  املساعدة يف 3)
 .خمتلف جوانب االقتصادات اإلفريقية حنو التنمية املستدامة يف
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دف إىل التصد املساعدة يف 4) ات املتعلقة بإمكانية ي للتحدياعتماد وتنفيذ املعايري ذات الصلة اليت 
 التشغيل البيين والناشئة عن انتشار االبتكارات الرقمية وما حيدثه من اضطرابات وحتوالت.

مجيع  سياسات االبتكار يف دعم حتسني قدرة الدول األعضاء على استحداث تدابري فّعالة يف 5)
 .مراحله

جي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املساعدة على تصميم مناذج لتمويل النظام اإليكولو  6)
 .إفريقيا، وحتديد فرص الشراكة من أجل وضع أطر مستدامة لالبتكار يف

 .جمال محاية امللكية الفكرية، باعتبارها ركيزة أساسية لالبتكار سيما يف دعم بناء القدرات، وال 7)

امجة عن األعمال التصاالت النوضع وتفعيل أطر لتصنيع سلع تكنولوجيا املعلومات وا يف املساعدة 8)
 .إفريقيا يف االبتكارية

AFR2: تشجيع تكنولوجيات النطاق العريض الناشئة 

تشجيع التكنولوجيات الناشئة ملساعدة منطقة إفريقيا على االستفادة الكاملة من النطاق  الهدف:
 اجلودة.و  العريض عايل السرعة

 المتوقعة النتائج
 اتيجية وطنية وإقليمية تركز على سياسات ولوائح متكينية تعاجلاملساعدة على وضع خطط اسرت  1)

 .املنطقة اجلودة يفو  شبكات النطاق العريض عايل السرعة

توفري الدعم الذي ميّكن من تقاسم أفضل املمارسات بشأن مناذج التمويل وحتديد فرص الشراكة  2)
 .اجلودةو  من أجل حتسني النطاق العريض عايل السرعة

تشجيع التنسيق بني خطط النطاق العريض دون اإلقليمية لضمان النفاذ املنصف  عدة يفاملسا 3)
 .اجلودةو  للجميع إىل النطاق العريض عايل السرعة
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تقدمي املساعدة فيما يتعلق مبوارد تنمية القدرات البشرية من خالل برامج التدريب وورش العمل  4)
م من  وما إىل ذلك لتبادل اخلربات وتوفري منصة ملشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة واستفاد

 تكنولوجيات النطاق العريض اجلديدة.

توفري الدعم الذي يتيح تعزيز نقاط تبادل اإلنرتنت والتنسيق فيما بينها وإنشاءها على املستويات  5)
 .عرض النطاق بشكل أفضل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية للتحكم يف

ان يما يتعلق بتوسيع املبادرة املتعلقة بالشبكة األساسية اإلقليمية والقارية لضمتقدمي املساعدة ف 6)
 .صمود الكبالت البحرية

AFR3: استخدام االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بناء الثقة واألمن في 
ني سمساعدة الدول األعضاء على وضع وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات ومعايري وآليات لتح الهدف:

أمن نظم وشبكات املعلومات، وضمان إمكانية التشغيل البيين للتكنولوجيات الرقمية، ومحاية البيانات 
واألشخاص وضمان الثقة الرقمية. ومحاية البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبناء الثقة 

ا. يف  استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقا

 لمتوقعةا النتائج
 40% بةنسجمال األمن السيرباين ب التأهب يفلتحسني  2020 ضمان حتقيق هدف برنامج التوصيل 1)

 .2020 عام يف

مساعدة الدول األعضاء على تقييم وتكييف األطر التشريعية والتنظيمية على أساس االستخدام  2)
 .(CGI) من السيرباينالصادر عن االحتاد بشأن الرقم القياسي العاملي لأل األفضل للتقرير

التشجيع على وضع إطار عاملي للتعاون والتوعية على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي من  3)
أجل إرساء ثقافة عاملية لألمن السيرباين ومساعدة املستهلكني على فهم املخاطر والوقاية منها 

 .بشكل أفضل
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هم على ة اإللكرتونية واملعامالت املتنقلة وإطالعجمال التجار  توعية املستهلكني يف املساعدة يف 4)
 التشريعات املالية للمعامالت اإللكرتونية ونظم الدفع املتنقلة.

تشجيع وضع آليات مؤسسية وتنظيمية على الصعيدين الوطين واإلقليمي لتيسري التنفيذ الفّعال  5)
 السيرباين. السرتاتيجيات األمن

 واألطفال واألشخاص الضعفاء اآلخرين لدى استعماهلم وضع تدابري حلماية املستهلكني 6)
 .واالتصاالت تكنولوجيات املعلومات

استعمال  إذكاء الوعي بالتهديدات السيربانية وتدابري األمن السيرباين وجودة اخلدمة يف 7)
 .واالتصاالت تكنولوجيات املعلومات

 .اعتماد تدابري حلماية اخلصوصية والبيانات الشخصية 8)

وضع هياكل مناسبة (مراكز البيانات، نقاط تبادل اإلنرتنت، إخل.) لتطوير األمن  يف ملساعدةا 9
الة احلوادث احلاسوبية ح يف السيرباين ومكافحة اجلرمية السيربانية والتشجيع على إنشاء أفرقة تدخل

(CIRT) على الصعيدين الوطين واإلقليمي. 

لومات ومكافحة الرسائل االقتحامية والتهديدات وضع اسرتاتيجية منسقة لتحسني أمن املع 10)
 .السيربانية

AFR4: والمؤسسية البشرية القدرات تعزيز بناء 
نطقة إفريقيا بأمس احلاجة م البلدان يفمنطقة إفريقيا. ف تعزيز بناء القدرات البشرية واملؤسسية يف الهدف:

تمع بأسره استحت جمال القدرات البشرية واملؤسسية تساعدها يف إىل تدابري يف عدادًا للبيئة ويل ا
على مساعدة االحتاد  احلصول االجتماعية واالقتصادية الرقمية الناشئة. وبالتايل ترغب منطقة إفريقيا يف

ا بعض مؤسسات إفريقي وعلى الرغم أن هناك حاليًا يفلتحسني قدرة املنطقة على حتقيق هذا التحول. 
قدرات، دريبية متعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبناء الالتدريب اليت توفر لألعضاء دورات ت

ا.  فقد تكون هذه املؤسسات حباجة إىل حتسني قدرا
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 المتوقعة النتائج

 منطقة إفريقيا املساعدة على االضطالع بتقييم شامل لبيئة تنمية القدرات املؤسسية والبشرية يف 1)

شرية مية طويلة األجل ومتفاعلة لتنمية القدرات املؤسسية والباملساعدة على وضع اسرتاتيجية إقلي 2)
جمال تكنولوجيا  ما يتعلق مبجاالت الشمول والقضايا الناشئة يف تراعي أهداف التنمية املستدامة يف

 ذلك املعلومات واالتصاالت وغري

 ذلك: يف لفة مباتاملساعدة قدر اإلمكان على حتسني جوانب تنمية القدرات املؤسسية والبشرية املخ 3)

 املنطقة تعزيز مراكز التميز القائمة واملراكز األخرى املعنية ببناء القدرات يف ) أ 

تنمية قدرات الدول األعضاء من أجل تعزيز إمكانية النفاذ لضمان حتسني تطوير املهارات  ب)
الت التلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاملتخصصة 

 اإلنرتنت تطبيقاتل هماستخدام حتسنيوبالتايل 

 وهلا عليهامنطقة إفريقيا وزيادة حص مواصلة توفري موارد التدريب داخل االحتاد إىل الدول األعضاء يف 4)

AFR5: إدارة ومراقبة طيف التردد الراديوي واالنتقال إلى اإلذاعة الرقمية 

نتقال إىل اإلذاعة الرقمية واإلدارة الفعالة مساعدة الدول األعضاء على ضمان اال الهدف:
 .املدارية واالقتصادية للطيف الراديوي واملوارد

 المتوقعة النتائج

خطة عمل ملا بعد االنتقال تدعم تطوير خدمات جديدة توفر أفضل الظروف  تنفيذ املساعدة يف 1)
ستعمال "املكاسب الرقمية" وحتديد شروط توزيع وا  التقنية واالقتصادية من حيث إمكانية النفاذ؛

يما ذلك تقاسم املعارف والتجارب ف لدعم تطوير خدمات النطاق العريض؛ وبناء القدرات مبا يف
 .ايتعلق بتنظيم اخلدمات الساتلية مع الرتكيز على بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية وتنسيقه
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إىل  ضرورية لالنتقال من اإلذاعة التماثليةإعداد مناذج متويل لضمان االستثمارات ال املساعدة يف 2)
 .اإلذاعة الرقمية

يئة نظام إيكولوجي مستدام إلنتاج حمتوى حملي وقنوات حملية وإعطائها  3) مساعدة البلدان على 
 .قيمة نقدية

ذلك من  توفري الدعم لوضع خطط إلدارة الطيف على األصعدة الوطنية واإلقليمية والعاملية، مبا يف 4)
 الرقمية االنتقال إىل اإلذاعةأجل 

املساعدة على استخدام أدوات تساعد البلدان النامية على حتسني التنسيق الدويل لرتددات  5)
 املناطق احلدودية اخلدمات األرضية يف

إجراء دراسات ووضع معايري ومبادئ توجيهية مقارنة بشأن اجلوانب السياسية واالقتصادية  6)
) 2017بوينس آيرس،  ع يف(املراجَ  9واستعماله، مع مراعاة القرار لتخصيص الطيف الراديوي 

 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت.
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 األمريكتين لمنطقة اإلقليمية المبادرات

AMS1: الكوارث وإدارتهامخاطر الحد من من أجل تصاالت اال 

لكوارث، أي اإلنذار املبكر ا احلد من خماطرمساعدة الدول األعضاء خالل مجيع مراحل  الهدف:
الدول  يف سيما حال وقوعها وإعادة تأهيل شبكات االتصاالت، ال يف والتصدي للكوارث واإلغاثة

 .(LDC) وأقل البلدان منواً  (SIDS) اجلزرية الصغرية النامية

 المتوقعة النتائج

الكوارث،  اطرخممن االتصاالت املتعلقة باحلد  يف حتديد التكنولوجيات املناسبة الستخدامها 1)
ع التكنولوجيات ماملطابقة وقابلية التشغيل البيين دراسات بشأن لتنفيذ، و لدراسات جدوى وإجراء 

 .ارئحاالت الطو  يف واخلدمات األخرى القائمة على بروتوكول اإلنرتنت ألغراض االتصاالت

االت الطوارئ حلالتصدي  تنفيذ أنظمة اإلنذار املبكر الوطنية ودون اإلقليمية، فضًال عن أنشطة 2)
صغرية ىن التحتية احليوية، مع الرتكيز بشكل خاص على الدول اجلزرية ال، وحتديد البُ منها والتعايف
 .، مع مراعاة أثر تغري املناخ(LDC) وأقل البلدان منواً  (SIDS) النامية

ن الربوتوكوالت ع وضع األطر السياساتية والتنظيمية والتشريعية املناسبة، فضالً  يف املساعدة 3)
احلد من خماطر الكوارث على من أجل واإلجراءات املشرتكة بني الوكاالت بشأن االتصاالت 

 .واإلقليمي الصعيدين الوطين

عقد اجتماعات وورش عمل إقليمية لتبادل اخلربات وأفضل املمارسات بشأن  4)
اطر قائية للحد من خماالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل اختاذ تدابري و 

فعالية و  الكوارث والتصدي حلاالت الطوارئ وزيادة املوارد إىل أقصى حد وإنشاء برامج أكثر ابتكاراً 
 .منطقة األمريكتني طق احلدودية يفاملنا يف وتنسيق اإلجراءات
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ن مراحل لة األوىل ماملرح يف منطقة األمريكتني، يف توفر جتهيزات اتصاالت الطوارئ بصفة مؤقتة 5)
 .حاالت الطوارئ تعاون االحتاد يف إطار يف حالة وقوع كارثة، وذلك يف التدخل

AMS2: إدارة الطيف واالنتقال إلى اإلذاعة الرقمية 

االنتقال إىل اإلذاعة الرقمية، واستخدام ترددات املكاسب الرقمية  يف مساعدة الدول األعضاء الهدف:
 الطيف. وإدارة

 المتوقعة النتائج

جمال إدارة الطيف وتقنيات اإلذاعة الرقمية واستخدام املكاسب الرقمية واخلدمات  يف ناء القدراتب 1)
 استخدام األدوات الالزمة لدعم البلدان النامية يف اإلذاعية والتطبيقات اجلديدة واملساعدة

 .احلدودية املناطق يف حتسني التنسيق الدويل خلدمات األرض يف

إىل اإلذاعة  ذلك االنتقال يف الطيف على الصعيدين الوطين واإلقليمي، مبادعم وضع خطط إلدارة  2)
 .قص اخلدماتناطق اليت تعاين من نامل يف الرقمية وتشجيع السياسات املتعلقة باستخدام الطيف

إعداد دراسات ومؤشرات ومبادئ توجيهية بشأن جوانب ختصيص واستخدام طيف الرتددات  3)
ومواءمة استخدام الطيف  (IMT) تخدام الطيف لالتصاالت املتنقلة الدوليةالراديوية بغية تيسري اس

) 2017بوينس آيرس،  ع يف(املراجَ  9 بني بلدان املنطقة، من بني عدة أمور، مع مراعاة القرار
 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت.

 ات اإلذاعية، مباة اخلدمجمال تشجيع االسرتاتيجيات الشمولية املتعلقة برقمن يف مساعدة البلدان 4)
يف وتعزيز قذلك توفر أجهزة استقبال إذاعي رقمي معقولة التكلفة، واسرتاتيجيات تواصل لتث يف

 .وعي املستهلكني
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قال إىل اإلذاعة جراء االنت املتوفرة منالتخطيط الوطين واإلقليمي الستخدام الرتددات  يف املساعدة 5)
 .خدمات اإلذاعيةجديدة لل تكنولوجياتالرقمية ونشر 

AMS3: ية والمناطق المناطق الريف نشر البنية التحتية للنطاق العريض، وال سيما في
 النفاذ العريض النطاق إلى الخدمات والتطبيقات المهملة، وتعزيز

حتديد االحتياجات ويف وضع السياسات واآلليات واملبادرات  يف مساعدة الدول األعضاءالهدف: 
كوسيلة   النطاق العريض واإلقبال عليهإىل الفجوة الرقمية عن طريق زيادة النفاذ التنظيمية للحد من 

 لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

 المتوقعة النتائج

 وضع دراسة حالة بشأن نشر البنية التحتية للنطاق العريض للخدمات الثابتة واملتنقلة يف املساعدة 1)
ديد االحتياجات والفرص املتاحة خاصة للمناطق اإلدارات من حتمما ميكن واستخدام الطيف 

 .اخلصائص دون اإلقليمية احملددةالريفية واملناطق املهملة، مع مراعاة 

ذلك تقدمي الدعم  يف تنفيذ أو حتسني خطط التغطية الوطنية للنطاق العريض؛ مبا يف املساعدة 2)
اهلادفة  نيات واملنظمات غريللمؤسسات التعليمية والشبكات املتقدمة ومراكز البحوث والتعاو 

نقص من تعاين  واليتاملناطق الريفية والنائية  يف سيما للربح اليت تقدم خدمات االتصاالت، وال
اخلدمات، مع مراعاة آليات النفاذ إىل الطيف والشبكات عالية السرعة وتشجيع بيئة متكينية لتعزيز 

 .الشبكات يف االستثمار
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لقياس ظروف خدمات النطاق العريض، واالستفادة من االستثمارات العامة وضع مقاييس ومنهجيات  3)
واخلاصة، والشراكات بني القطاعني العام واخلاص، ومشاركة جهات التشغيل الصغرية وغري اهلادفة 

 .(SIDS) والدول اجلزرية الصغرية النامية (LLDC) البلدان النامية غري الساحلية سيما يف للربح، وال

البلديات، من  يف تنفيذ اخلطط اليت تعزز النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف دةاملساع 4)
ن زيادة ع خالل مفهوم املدن الرقمية/الذكية، ويف مؤسسات اخلدمات االجتماعية العامة، فضالً 

املناطق  يف سيما فرص نفاذ اجلمهور إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها، وال
 .اخلدمات، وتعزيز فرص الوصول إىل اخلدمات االجتماعيةنقص من اليت تعاين الريفية واملناطق 

ذلك من خالل االجتماعات وورش العمل، عن املعايري واملطابقة  يف توحيد ونشر املعلومات، مبا 5)
عريض، لوقابلية التشغيل البيين، وتبادل أفضل املمارسات املتعلقة بنشر وتشغيل شبكات النطاق ا

املناطق الريفية، والتوصيلية، مع الرتكيز على أقل البلدان منوًا والبلدان النامية غري  يف سيما وال
 والدول اجلزرية الصغرية النامية الساحلية

AMS4:  والقدرة على تحمل التكاليف لتكون منطقة األمريكتين شاملة إمكانية النفاذ
 ومستدامة

ول األعضاء لضمان القدرة على حتمل تكاليف خدمات تقدمي املساعدة إىل الد الهدف:
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل بناء جمتمع معلومات للجميع وضمان إمكانية 
نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم من املستضعفني إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت.

 المتوقعة النتائج

 توفري خدمات يف وضع مبادئ توجيهية وسياسات عامة لتعزيز الكفاءة يف املساعدة 1)
ملتنقلة سيما اخلدمات ا االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإمكانية النفاذ إليها، وال

ة النفاذ ات إمكانياستخدام أدو  يف احلصر، وخدمات الطوارئ، وكذلك النظر، على سبيل املثال ال
 .السمعي البصري
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تقدمي املساعدة لتنفيذ التوصيات بغية حتسني القدرة على حتمل تكاليف النطاق العريض؛ وحتليل  2)
خمتلف العوامل والتوصيات بشأن اإلجراءات الرامية إىل تعزيز تطوير وإدارة نقاط تبادل اإلنرتنت 

ة باجلوانب تصلالوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، حسب االقتضاء، رهنًا بالقرار الوطين، وامل
السياساتية والتنظيمية من أجل متكني وتنفيذ االتفاقات والتحالفات بشأن نقاط تبادل اإلنرتنت، 

 لبصريةاباإلضافة إىل التوصيات الرامية إىل حتسني توفر وسائل النقل إىل نقاط توصيل شبكة األلياف 
 .النامية ةوالدول اجلزرية الصغري  البحرية الدولية، وخاصة بالنسبة للبلدان النامية غري الساحلية

الجتماعية البلدان، مصنفة حبسب املتغريات ا يف دراسات رصد مستويات القدرة على حتمل التكاليف 3)
 اخلطط والسياسات يف االقتصادية ومراعاة الفئات السكانية احملددة والضعيفة، إلدراجهاو 

موعات السكانية، باإلضجمال النطاق  يف واالسرتاتيجيات واإلجراءات واألهداف افة العريض هلذه ا
إىل توصيات تستند إىل دراسات السياسات واملبادرات الرامية إىل خفض أسعار خدمات 

 .اق العريض، وكفاءة استخدام الطيفاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ونشر النط

يئة بيئة متكينية  4) إىل زايا الكاملة للنفاذ متتع اجلميع بامل لضمانالتوصية بالسياسات اليت تيسر 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها، من خالل تنفيذ مشاريع تكنولوجيا 

ى مجيع املستويات التعليم عل يف املعلومات واالتصاالت احمللية/الوطنية للقضاء على أوجه التفاوت
عاقة، خدمات االتصال والرتحيل لألشخاص ذوي اإلالتدريب املهين، وتطوير منصات لتوفري  ويف

 ةوتطوير مواقع إلكرتونية ميسورة للربامج واخلدمات واملعلومات احلكومية، وتنفيذ خدمات احلكوم
 .اإللكرتونية وغريها من اخلدمات

قة لتوصيات بشأن اإلجراءات الرامية إىل تعزيز التعاون وتقاسم املعلومات بشأن مجيع املواضيع املتع 5)
بالسياسات العامة والتنظيمية اليت حتسن القدرة على حتمل تكاليف خدمات االتصاالت 

 .العريض والنطاق
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AMS5: تطوير االقتصاد الرقمي والمدن والمجتمعات الذكية (SCC)  وإنترنت
 االبتكار وتشجيع (IoT) األشياء

دن عزيز االقتصاد الرقمي واملوضع سياسات وطنية وإقليمية لت يف مساعدة الدول األعضاء الهدف:
تمعات الذكية  .(IoT) األشياء وإنرتنت (SCC) وا

 المتوقعة النتائج

 (ICT) وضع سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء 1)
التنمية وتشجيع  زاملنطقة، واالستفادة من التقنيات اجلديدة لتعزي يف لتعزيز تنمية االقتصاد الرقمي

 املناسبةاحللول 

املنطقة، بالتعاون مع املنظمات األخرى  يف اجتماعات وورش عمل بشأن أثر االقتصاد الرقمي 2)
 الصلة ذات

ع اليت ذلك االبتكار التعليمي، واملشاري يف وضع توصيات لتشجيع إنشاء مراكز االبتكار، مبا 3)
غرية صاالت، مع الرتكيز على املنشآت الناشئة والصصناعة تكنولوجيا املعلومات واالت يف تسهم

وأصحاب املشاريع الشباب، مع الرتكيز بشكل خاص على النساء، من بني  (SME) واملتوسطة
 أمورعدة 

حتديد الشركاء/التحالفات لتعزيز االبتكار القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومتويل  4)
تمعات الذكية وإنرتنت األشياء، املشاريع واملبادرات من أجل تط وير االقتصاد الرقمي، واملدن وا

شاريع األولوية ألصحاب املوبناء االئتالفات وحتالفات أصحاب املصلحة املتعددين مع إيالء 
 الشباب

 .لكرتونيةاإلللمخلفات تشجيع االسرتاتيجيات ونشر أفضل املمارسات بشأن اإلدارة املالئمة  5)
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 اإلقليمية لمنطقة الدول العربيةالمبادرات 

ARB1: حاالت الطوارئ البيئة وتغير المناخ واالتصاالت في 

 واالتصاالت جمال البيئة وتغري املناخ يف زيادة الوعي وتقدمي الدعم بشأن التحديات الرئيسية الهدف:
ال. يف تللتصدي للتحدياالتدابري الالزمة اختاذ حاالت الطوارئ، ووضع األطر التنظيمية و  يف  هذا ا

 المتوقعة النتائج

 مساعدة البلدان يف:

 علوماتزويدها مبتالالزمة و إصدار مبادئ توجيهية للسياسات واألطر التنظيمية والتقنية والتدابري  1)
ذه املبادرة وبالتحديد التلبية احتياجا جاالت الكهرمغنطيسية، للم التعرضجمال  يف ذات العالقة 

 .اإللكرتونية إدارة املخلفات لطوارئ، وكذلكالت احا يف تصاالتاالو 

التعرض ن اآلثار السلبية الناجتة عحاالت الطوارئ، وكذلك  يف االتصاالت إطالق برامج تدريبية عن 2)
اإلضافة باملخلفات اإللكرتونية وإجياد احللول املناسبة للتعامل معها، ، و الكهرمغنطيسيةللمجاالت 

 .على حنو يدعم التنميةاملخلفات اإللكرتونية  ة منتطوير منوذج لالستفاد إىل

تطوير تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ميكن من خالهلا إطالق محالت وبرامج  3)
ات املخلفإعادة تدوير ومعاجلة ، و الكهرمغنطيسيةالتعرض للمجاالت  خماطر بشأنتوعية 

 .اإللكرتونية
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ARB2: ال االتصاالت/تكنولوجيات المعلومات واالتصاالتاستعم الثقة واألمن في 

استعمال االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ومحاية  يف تعزيز الثقة واألمنالهدف: 
ل ذلك إساءة استعما يف األطفال على اخلط ومكافحة مجيع أشكال التهديدات السيربانية، مبا

 واالتصاالت. االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات

 المتوقعة النتائج

 مساعدة البلدان يف:

لتلبية  علوماتويدها مبز تو الالزمة إصدار مبادئ توجيهية للسياسات واألطر التنظيمية والتقنية والتدابري  1)
ذه املبادرة وبالتحديد يف ااحتياجا ة مجيع محاية األطفال على اخلط ومكافح جمال ذات العالقة 

 السيربانية. أشكال التهديدات

املواد و  قنيةتاألحباث ال خيص وعي باالسرتاتيجيات الواجب اتباعها فيماالذكاء إ يف االستمرار 2)
 منقة واألثجمال بناء ال يف اجلامعات العربية طالب تدريساستعماهلا لاليت جيب توفريها و التعليمية 

 .واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات/االتصاالتعمال است يف

يما من خالل س ال اإلنرتنت شبكة ىعل والضار املسيء احملتوى من العرب الشبابو  األطفال محاية 3)
ال سن القوانني والتشريعات واالسرتاتيجيات يف املساعدة يف طفال والشباب األ ةوتوعي ،هذا ا

املركز  ية، واالستفادة منالتدريب والربامج العمل وورش التوعية محالت إطالق خالل من مبخاطره
 .السيرباين العريب اخلاص باألمن اإلقليمي

فال على اخلط محاية األطاليت ميكن من خالهلا  واالتصاالتعلومات تطوير تطبيقات تكنولوجيا امل 4)
 .مكافحة مجيع أشكال التهديدات السيربانية، بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة واملساعدة يف

/تكنولوجيا االتالتصاحلرجة ل التحتية البنية محاية بشأن ودراسية تدريبية وحلقات دورات تنظيم 5)
 .واالتصاالت املعلومات
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 الطالبة معرف زيادةية و توعل املتخصصةإعداد الربامج التدريبية وتوفري اخلرباء للهيئات األكادميية  6)
 املعلومات اتكنولوجياستخدام االتصاالت/ يف واألمن الثقةبناء  يف واألكادمييني اجلامعيني
ال هذا يف ، وتبادل اخلرباتاالتواالتص  .ا

 ثلاألم والتنسيق ،العربية املنطقة يف (CIRT)احلاسوب  حلوادث لالستجابة وطنية راكزإنشاء م 7)
 بنيو بينها  فيماو  ،املنطقة العربية يف املراكز الوطنية لالستجابة حلوادث احلاسوب بني فيما

ا  .األخرى اإلقليمية املناطق يف مثيال

ARB3: الشمول المالي الرقمي 

كنولوجيات باستعمال االتصاالت/ت ،دعم ومتكني النفاذ إىل اخلدمات املالية الرقمية واستعماهلا :الهدف
 املعلومات واالتصاالت، وحتقيق مستويات عالية من الشمول املايل الرقمي

 المتوقعة النتائج

 مساعدة البلدان يف:

 الوطين توىاملس على سواء االحتياجات وحتديد الرقمي ايلامل لشمولا وضع لتقييمات دراس إعداد 1)
اإلقليمي واالستفادة من التجارب وأفضل املمارسات الدولية، مع إلقاء الضوء على العالقة بني  أو

 .ملستهلكا ومحاية ،املايل والتكامل ،املايل والثبات ،املايل الشمول

 اخلدمات أبعادب لتعريفا إىل باإلضافة الرقمي، املايل الشمولوفوائد  وممارسات مبفهوم يلوعا رفع 2)
 ،الستخداما كيفية  كذلكو  املالية، خلدماتا جلميع النفاذ وتيسري ضمان حيث من الرقمية املالية
 .واالعتمادية والثقة واألمن اخلدمات وجودة

ومقدمي منظمي  بنيلتوطيد التنسيق   وبرامج التدريب الالزمةوالتقين ياالستشار  لدعما توفري 3)
دف  التكامل  قحتقيخدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ومنظمي ومقدمي اخلدمات املالية 

 القطاعني. بني والتقارب
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 إقامةقمي و على تبين الشمول املايل الر  يشجع مبا حمفزة وقانونية تنظيميةاسرتشادية  أطر تطوير 4)
 وتعزيز املستخدمني وبيانات خصوصية محاية يضمن ومبا واخلاص العام القطاعني بني الشراكات

 .الرقمية املالية اخلدمات واألمن يف الثقة

ة واملمولة وأصحاب املصلحة إقليميا ودوليا للمسامه املاحنةجذب الدعم املايل والتقين من اجلهات  5)
 حتقيق هدف ونتائج هذه املبادرة بناًء على طلب من الدول العربية الراغبة. يف

ARB4: والمدن الذكية والبيانات الضخمة األشياءرنت إنت 

انات الضخمة عصر إنرتنت األشياء والبي يف زيادة ونشر الوعي خبصوص أمهية التحديات املقبلة الهدف:
ا أن تساعد على مواكبة  ،وكيفية مواجهتها ووضع األطر التنظيمية واختاذ التدابري الالزمة اليت من شأ
التحول مان لضوالعمل  ،االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالتجمال  يف التطورات السريعة

تمعات  الذكية. إىل املدن وا

 المتوقعة النتائج

 مساعدة البلدان يف:

 والبيانات األشياء نتإنرت  تكنولوجيا ملواكبة التنظيمية واألطر والتشغيلية االسرتاتيجية اخلطط وضع 1)
تمعات املدن إىل للتحول العربية للمنطقة طريق خارطة ووضع الضخمة،  تطويرن طريق ع الذكية وا

اتطبي يدعم مبا العريض النطاق خدمات توفريمن أجل  لالتصاالت التحتية البنية ا قا  وخدما
 .املختلفة

 الضخمة والبيانات ألشياءا إنرتنت جمال يف العربية البلدان بني اخلربات تبادلتعزيز التعاون التقين و  2)
تمعات دنوامل  من االستفادةو ، اإلجيابية أو السلبية سواءً  عنها الناجتة اآلثار ودراسة الذكية، وا

 .العاملية التجارب
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 مثل تحدياتال أهم يناقش الضخمة والبيانات األشياء إنرتنت حول املستوى رفيع منتدى تنظيم 3)
ال يف احللول رزوأب واألنظمة األجهزة خمتلف بني واملطابقة واخلصوصية األمن ذلك  مبا يف هذا ا

 جانيب جتماعا وعقد املنتدى، يف للتحدث الصناعة قطاع من دعوة خرباءو  ،معمارية األشياء الرقمية
 .اخلاص والقطاع الصناعة قطاع مع املنتدى هامش على

 ذلك يف امب ةالذكي واملدن األشياء إنرتنت جمال يف والتجارب والبحوث الدراسات أبرز احلصول على 4)
لكرتوين املوقع اإل على املبادرة هلذه خمصصة صفحة خالل من العربية للدول الضخمة البيانات

 ستشاراتا على احلصول يف الراغبة العربية الدول مساعدة وكذلك ،للمكتب اإلقليمي العريب
ال هذا يف  .ا

نخفض م أو بديل ومصدر بناء القدرات العربية فيما خيص استخدامات البيانات الضخمة كمكمل 5)
ل أهداف التنمية املستدامة، وتعزيز قدرات أصحاب املصلحة لتنفيذ وحتليالتكلفة لقياس مؤشرات 

 .الرئيسية التنميةالبيانات الضخمة لقياس مؤشرات 

 .كيةذ  ئةبي لتهيئة الضرورية البيانات من هائلة كميات  لتخزين مؤمنة حتتية بىن إنشاء 6)

 واخلربات الدول العربية لتوفري اخلرباء يف حباث والدراسات القائمةميز ومراكز األحتديد مراكز الت 7)
املسامهة  يف ات للتعاونتلك املراكز، وعقد شراكات واتفاق واالستفادة منجماالت هذه املبادرة؛  يف

ت شياء والبيانانرتنت األإالدول العربية، واستغالل  يف لرفع مستوى توفر خدمات النطاق العريض
 .دوري ، وقياس التقدم بشكلمن أجل التنمية، ووضع مؤشرات للمدن الذكيةالضخمة 

 

 

  



 المبادرات اإلقليمية لمنطقة الدول العربية – الجـزء جيم 166

 

ARB5: االبتكار وريادة األعمال 

بناء القدرات وزيادة الوعي بشأن ثقافة االبتكار وريادة األعمال خاصةً بالنسبة للشباب ومتكني  الهدف:
وأنشطة  إطالق مشاريع يف ات واالتصاالتاملرأة بغية تسخري أدوات االتصاالت/تكنولوجيا املعلوم

 العمل اقتصادية تركز على توفري فرص

 المتوقعة النتائج

 مساعدة البلدان يف:

جمال  يف ثقافة االبتكار اءثر إز و يحفلتقليمية وضع آليات واسرتاتيجيات وطنية وإ 1)
 الصلة سات ذاتمار ذلك أفضل امل يف املنطقة، مبا واالتصاالت يف تكنولوجيا املعلومات/االتصاالت

 ساتمؤسمراكز إبداع و  إنشاءمع  -وبرامج احلاضنات  القائمة املؤسسات دور تطويرتشجيع و  2)
 جمال يف واملتوسطة والصغرية الصغر متناهية املشروعات بدعم املعنية - جديدة

اصة، ذلك متكني الشباب من إقامة مشاريع خ يف واالتصاالت مبا املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
ال هذا واالستفادة من أبرز املمارسات يف  ا

صاالت تكنولوجيا املعلومات واالتعلى االستفادة من دور االتصاالت/ اجلنسني من الشباب تدريب 3)
 تعزيز ثقافة االبتكار وريادة األعمال يف

 تطوير تطبيقات باللغة العربية يف حتفيز الشباب والطالب لإلبداع واالبتكار 4)

 كرتونياً إل اإلقليمية ير وابتكار وسائل متكن من عقد االجتماعات وورش العمل واملؤمتراتتطو  5)

 واحلاضناتوالبحث  التدريب مراكز التنسيق بني وبناء قدرات املوارد البشرية واملساعدة يف تعزيز 6)
 والدويل. اإلقليمي املستوى على اخلربات تبادل تشجيع مع واملعاهد، واملؤسسات
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 درات اإلقليمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئالمبا

ASP1: ةالصغير  الجزرية والدول ،    ً نموا   البلدان ألقل الخاصة االحتياجات معالجة 
 ساحليةال غير النامية والبلدان ،الهادئ المحيط جزر بلدان هافي بما النامية،

، مبا فيها (SIDS)صغرية النامية والدول اجلزرية ال (LDC): تقدمي مساعدة خاصة ألقل البلدان منواً الهدف
ا لتلبية (LLDC) بلدان جزر احمليط اهلادئ، والبلدان النامية غري الساحلية  ذات األولوية املتعلقة متطلبا

 .واالتصاالت املعلومات/تكنولوجيا االتصاالتب

 النتائج المتوقعة

تكنولوجيا املعلومات  اتض، وتطبيقالتحتية للنطاق العرياُألطر السياساتية والتنظيمية للبىن  تطوير 1)
مع مراعاة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوًا والدول اجلزرية  األمن السيرباين،و واالتصاالت، 

تحديات ملواجهة الالبشرية  الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية، وتعزيز القدرات
 لسياساتية والتنظيمية املستقبليةا

أقل البلدان  يف املعلومات واالتصاالت تفاذ الشامل للجميع إىل االتصاالت/تكنولوجياالن تعزيز 2)
 منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية

اعتماد  يف مساعدة أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية 3)
يما يتعلق ، فحاالت الكوارثإدارة  يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتصاالت/تطبيقات اال

هلا وإعادة  يها وختفيف آثارها والتصدورصد ابالتنبؤ بالكوارث والتأّهب لوقوعها والتكّيف معه
ستنادًا إىل اوالعمل على تعافيها،  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتشبكات االتصاالت/تأهيل 

 ذه البلدان والدول من االحتياجاتأولويات ه

ما تبذله  يف مساعدة أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية 4)
 ،2030 عامل خطة التنمية املستدامةكحتقيق األهداف املتفق عليها دولياً،  من جهود ترمي إىل 

ساموا  ومسار، عمل إسطنبول ألقل البلدان منواً برنامج و  ،نداي للحد من خماطر الكوارثوإطار سِ 
 .نا للبلدان النامية غري الساحليةعمل فيي برنامجو ، للدول اجلزرية الصغرية النامية
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ASP2:  تسخير تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت لدعم االقتصاد الرقمي
 للجميع والمجتمع الرقمي الشامل

صد حمن أجل استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  لىع: مساعدة الدول األعضاء الهدف
 .الرقمية الفجوة سد تواجهها يفالقدرات البشرية والتقنية اليت تحديات لوالتصدي فوائد االقتصاد الرقمي 

 النتائج المتوقعة

داث ة لالقتصاد الرقمي وصياغتها، فضًال عن استحطر وطنية اسرتاتيجيأُ  التخطيط الستحداث 1)
ا الالزمة دواتاألجمموعات ياغة وص ولوجيا املعلومات لتكن واخلدمات املنتقاة تطبيقاتلل املقرتنة 

 .واالتصاالت

ا يف 2) طار االحتاد الدويل إ إنشاء مستودع جلميع األعمال املتعلقة باالقتصاد الرقمي اليت اضطُلع 
)، وحتديث هذا املستودع 2014، انعقاد املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (ديب لالتصاالت منذ

 .سنوياً 

 (IoT) وضع سياسات واسرتاتيجيات ومبادئ توجيهية للتنفيذ العملي، مبا يشمل إنرتنت األشياء 3)
 .الذكية واملدن

 اخلدمات ذات تقدمي تحسنيلاملعلومات واالتصاالت  تطبيقات تكنولوجياالتطبيقات املتنقلة/نشر  4)
 ثل الصحة والتعليم والزراعة واإلدارة والطاقة واخلدمات املالية والتجارةقطاعات م يف القيمة املضافة
 .اإللكرتونية

/تكنولوجيا تطبيقات االتصاالتختلف املتعلقة مب ودراسات احلالة املعارف وأفضل املمارساتحتديد  5)
 .، ومجعها، وتقامسهاواالتصاالت املعلومات

خصوصًا من و تشمل اجلميع، نمية املهارات الرقمية لت مشرتكة بني القطاعات برامج وطنية وضع 6)
 .احملددةالنساء والشباب واملسّنني واألشخاص ذوي االحتياجات  أجل
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ASP3: تعزيز تنمية البنى التحتية من أجل تحسين التوصيلية الرقمية 

 االتصاالتو  وماتاملعل/تكنولوجيا التصاالتل التحتية تنمية البىن يف مساعدة الدول األعضاء: الهدف
 .على تلك البىن التحتيةالتطبيقات و  اخلدماتتقدمي ل تيسرياً 

 النتائج المتوقعة

لكية ميسورة وتطبيق تكنولوجيات سلكية والس إىل شبكات رقمية، الشبكات التماثليةانتقال/حتّول  1)
)، وحتقيق تصاالتمات واالالتحتية لتكنولوجيا املعلو  التشغيل البيين للبنيةقابلية ذلك  يف (مباالتكلفة 

 .الرقمية االستخدام األمثل للمكاسب

نولوجيا تطوير شبكات االتصاالت/تك والناشئة من أجلللتكنولوجيات اجلديدة األمثل  ستخداماال 2)
جليل اواخلدمات ذات الصلة بتكنولوجيات  البىن التحتيةذلك  يف مبا، املعلومات واالتصاالت

 .الذكية لشبكاتاخلامس وا

احملرومة اطق من أجل تزويد املن النطاق العريضبشأن خطط وطنية  القدرة على وضع وتنفيذ تعزيز 3)
ك تقدمي الدعم ذل يف (مبا النطاق العريض بإمكانية النفاذ إىلمن اخلدمات واملناطق قليلة اخلدمات 

عزيز أجل ت وكذلك من، )والتوصيلية الدوليةوضع الشبكات الوطنية عريضة النطاق الالزم لدراسة 
للشباب والنساء والشعوب األصلية  وخصوصاً النفاذ ميسور التكلفة إىل النطاق العريض، 

واألطفال، واختيار التكنولوجيات املالئمة، وإنشاء صندوق اخلدمة الشاملة واستخدامه بفعالية، 
 .جتارية مستدامة مالياً وتشغيلياً واستحداث مناذج 

ونشر ، التوصيلية لتحسنيطويل األجل  كحلّ   (IXP)إلنرتنت لتشجيع إنشاء نقاط تبادل  4)
 ، وإحراز تقدم(IPv6)الشبكات والتطبيقات القائمة على اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت 

 .إىل اإلصدار السادس (IPv4) لربوتوكول اإلنرتنت رابعاإلصدار الاالنتقال من  يف

وعلى ختطيط املوارد  البيين التشغيل وقابلية ةلمطابقل واختبارات إجراءاتتعزيز القدرة على تنفيذ  5)
إقليمية ودون  نظمةأ، وتيسري إنشاء البيين التشغيل وقابلية املطابقةبرامج تتعلق ب الالزمة إلنشاء

لالعرتاف املتبادل  ذلك اعتماد ترتيبات إقليمية مشرتكة للمطابقة وقابلية التشغيل البيين (مبا يف
(MRA) (وتنفيذها. 
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دة، ذلك ختطيط الرتددات الراديوية، ونـُُهج تقاسم الطيف اجلدي ة قضايا إدارة الطيف، مبا يفمعاجل 6)
األعمال التحضريية للمؤمترات العاملية  ودعم ،ونظم مراقبة الطيفوتنسيق توزيع الطيف، 

 .نتائجها لالتصاالت الراديوية ودعم تنفيذ

 .ية واستخدامهابناء املهارات الالزمة لتنمية االتصاالت الساتل 7)

تعزيز التعاون مع املنظمات الدولية/اإلقليمية لتحسني التوصيلية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  8)
 .(AP-IS) السرعة ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ فائقمبادرة طريق املعلومات  يف إقليمياً، كما

ASP4: والتنظيمية السياساتية البيئات تهيئة 

البتكار وحتسني ا تشجيعيف و  مالئمةتنظيمية سياساتية و أطر  وضع يف األعضاء دولال دة: مساعالهدف
نظيمية داعمة إنشاء بيئة ت يف املعلومات وتعزيز التعاون التنظيمي الذي يسهم قاسماملهارات وزيادة ت

 .املصلحة أصحاب جلميع

 النتائج المتوقعة

لتنظيمية وكذلك طر السياساتية والقانونية وااألُ ى فيما يتعلق بالتطورات الطارئة علاملعلومات  قاسمت 1)
 .دعمهاية اليت االقتصادات الرقمييف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و  يف تطورات السوقب

 (USO)املة جماالت منها التزام اخلدمة الش وضع اسرتاتيجيات وسياسات وأُطر قانونية وتنظيمية يف 2)
ية، اية املستهلك، وحتّول الشركات الصغرية واملتوسطة إىل شركات رقمومح املتعلق باجليل التايل،

 .واالبتكار وريادة األعمال، وتنفيذ هذه االسرتاتيجيات والسياسات واُألطر، ومراجعتها
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نظيمية وصانعي اهليئات التبني فيما  التعاونوتعزيز  التشجيع على إجراء حوارات تشمل اجلميع، 3)
جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  يف املصلحة ةحباصألخرى اجلهات او السياسات 
السياساتية  الساعة مع قطاعات االقتصاد األخرى بشأن قضاياكذلك و  وإقليمياً،وطنياً  االتصاالت

 .القانونية والتنظيمية والسوقيةو 

القانونية ية و ساتالسيا الساعة قضاياوالتقنية فيما يتعلق بالبشرية املؤسسية و القدرات  تعزيز 4)
 .السوق وتطوراتاالقتصادية واملالية ، وكذلك بالقضايا والتنظيمية

رفع مستوى الوعي باُألطر السياساتية والتنظيمية فيما يتعلق خبصوصية البيانات وحركة البيانات  5)
 .عرب احلدود

 االتصاالتو  جمال تكنولوجيا املعلومات يف والتطوير البحث أنشطةلدعم  وضع أُطر اسرتاتيجية 6)
 .البلدان النامية يف

ASP5: قادرة على الصمودو  ةآمن بيئة تحقيق في المساهمة 

 آمنة وموثوقة وقادرة على الصمودإنشاء شبكات وخدمات  يف : مساعدة الدول األعضاءالهدف
 الكوارث. حاالت وإدارةالتصدي للتحديات املتصلة بتغري املناخ ويف  ،وصيانتها

 النتائج المتوقعة

جمال األمن  وضع اسرتاتيجيات وطنية و/أو إقليمية لألمن السيرباين وبناء القدرات الوطنية يف 1)
السيرباين، كإنشاء أفرقة استجابة للحوادث احلاسوبية، وتبادل املمارسات الرشيدة من خالل الرقم 

 .من أجل تنمية ثقافة األمن السيرباين (GCI)القياسي لألمن السيرباين العاملي 

يسيني على فيما بني اجلهات الفاعلة الرئيسية وأصحاب املصلحة الرئ تعزيز التعاون والتنسيق املؤسسْني  2)
ال ال يف الُصُعد الوطين واإلقليمي والعاملي (بسبل منها تنظيم دورات تدريبية سيرباين)، وتعزيز القدرة ا

 .السيرباين على معاجلة قضايا األمن
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لى قائمة ع وطنية مبادراتو حاالت الطوارئ  يف جمال االتصاالت يف استحداث خطط وطنية 3)
 لتوفري املساعدة الطبية (الصحة اإللكرتونية) واإلنسانية ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 .الكوارث والطوارئ حاالت يف

ووضع  ةناها التحتي                ُ شبكات االتصاالت وب   الكوارث يف الصمود أمامخصائص القدرة على إدماج  4)
لية) (تشمل التكنولوجيات الالسلكية والسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتحلول قائمة على 

 .الصمود لزيادة قدرة الشبكات على

استحداث نظم قائمة على املعايري للرصد واإلنذار املبكر تتصل بالشبكات الوطنية واإلقليمية  5)
ارها نفعلة للتنبؤ بالكوارث واستشعوزيادة استخدام نظم االستشعار الفضائية النشيطة وامل

 والتخفيف من آثارها

 والتصدي املناخ ريلتغ املدمرة اآلثار من التخفيف يف للمساعدةاسرتاتيجيات وتدابري شاملة وضع  6)
 بشأن املخّلفات اإللكرتونية. ذلك وضع سياسة يف ، مباهلا
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 ةالمبادرات اإلقليمية لمنطقة كومنولث الدول المستقل

CIS1:  تطوير الصحة اإللكترونية لضمان تمت ع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية                                     ّ                               
 جميع األعمار في

لول املنطقة، على وضع نصوص تنظيمية وح يف االحتاد، الواقعة يف مساعدة الدول األعضاء الهدف:
دف بُ  ذلك الطب عن يف جمال الصحة اإللكرتونية (مبا يف تقنية وبرامج تدريبية متخصصة عد)، 

 تزويد اجلمهور خبدمات طبية حمسنة بفضل استخدام املعلومات واالتصاالت.

 المتوقعة النتائج

توفري معلومات أكثر اكتماًال ملمثلي إدارات االتصاالت، والسلطات احلكومية املعنية بالرعاية  1)
ية/التنظيمية انونالصحية، واملؤسسات الطبية، والقطاع اخلاص، فيما يتعلق باألطر احلالية الق

 .الصحة اإللكرتونية جمال يف واملؤسسية/التقنية

د من الطاقة وثوق به مستمكهربائي م  مصدراستحداث مراكز جتريبية للطب عن بُعد تعمل على  2)
 .الشمسية

يانات الطبية ذلك الطب عن بُعد، ومعاجلة الب يف جمال الصحة اإللكرتونية، مبا يف إجياد حلول تقنية 3)
مية، والسجالت الشخصية للخدمات الطبية، والبطاقات اإللكرتونية للمرضى اخلارجيني، الرق

 .ذلك ية اإللكرتونية للمرضى، وغريوالسجالت الصح

ذلك  يف تصميم أنظمة الصحة اإللكرتونية، مبا يف توصيات مبراعاة احللول التقنية احلديثة وضع 4)
 .شبكات الطب عن بُعد
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ال  يف  تركز على تدريب طالب الطب وعلى تعزيز مهارات املوظفني العاملنيتوفري الدورات اليت 5) ا
 حية مباجمال الرعاية الص يف خيص استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت الطيب، فيما

بشأن علومات تكنولوجيا امل يف ذلك الطب عن بُعد، فضًال عن توفري الدورات للمتخصصني يف
 .ت الطبيةصون أنظمة املعلوما

CIS2:  استخدام االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتوفير التعليم الشامل
مجال  ذلك تعزيز معارف المرأة في للجميع والعادل والجيد واآلمن، بما في

 .تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت والحكومة اإللكترونية

شأن املنطقة مبساعدة استشارية وتقنية مركزية ب يف االحتاد الواقعة يف تزويد الدول األعضاء :الهدف
كذلك فيما جمال التعليم، و  يف خمتلف جوانب استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

دف  درات البشرية وضمان الق تنميةخيص رفع مستوى معرفة الناس بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
 ة االجتماعية.املساواة بني اجلنسني واملساوا

 النتائج المتوقعة

استخدام  يف توفري الدعم االستشاري والتقين ملمثلي املؤسسات التعليمية فيما خيص التقدم احملرز اليوم 1)
 .جمال التعليم يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

كومة واالتصاالت واحل جمال تكنولوجيا املعلومات يف إنشاء مراكز تدريب لزيادة معارف املرأة 2)
 .اإللكرتونية

ومات /تكنولوجيا املعلاستحداث تكنولوجيات وطرائق التعليم اليت تستخدم االتصاالت 3)
 .واالتصاالت

وارد لالستخدام اآلمن ملاستحداث أنظمة لتزويد التالميذ واألهل واملعلمني باملعلومات الالزمة  4)
 .اإلنرتنت
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افية وحلقات دراسية بشأن إدخال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات دورات وحلقات تدريبية إض 5)
كذلك من ريفية، و املناطق ال يف ذلك يف جمايل التعليم وبناء القدرات البشرية، مبا يف واالتصاالت

 .أجل األشخاص ذوي اإلعاقة

CIS3:  تطوير وتنظيم البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت لجعل المدن
 بشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمودوالمستوطنات ال

 املنطقة، على وضع صكوك تنظيمية وحلول يف االحتاد، الواقعة يف مساعدة الدول األعضاء :الهدف
يئة بيئة متكينية لتطوير البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت املدن واملستوطنات  يف تقنية ترمي إىل 

 األجهزة الذكية.ذلك استخدام  يف البشرية، مبا

 النتائج المتوقعة

ك استخدام ذل يف إصدار توصيات بشأن تطوير البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت، مبا 1)
البلدان  يف وسائط التوصيل لدعم وتيسري التنمية املستدامة للمدن الذكية االتصاالت وغريها من

 .النامية

ظم عملية إنشاء البنية التحتية للمعلومات إصدار توصيات لوضع إطار تنظيمي وقانوين ين 2)
دام األجهزة ذلك استخ يف مرافق عائدة لشىت املالكني، مبا يف اخلدمة يف واالتصاالت ووضعها

 .ة لتطوير البنية التحتية احلضريةالذكي

إضاءة  يف تنفيذ مشاريع جتريبية إلدخال األجهزة الذكية لصاحل السالمة على الطرق، والتحكم 3)
 .، وإدارة إمدادات املياه، وغريهاالطاقة يف رع، والتوفريالشوا
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إذكاء وعي إدارات االتصاالت واهليئات التنظيمية ومطوري معدات االتصاالت، واملصّنعني،  4)
دن الذكية وتنفيذ رؤية املبناء املدن الذكية  من أجل واملوردين، باالسرتاتيجيات الواجب اتباعها

 .ل املستقلةبلدان كومنولث الدو  يف

 .وطنات البشريةتحتية للمدن واملستدورات وحلقات تدريبية إضافية وحلقات دراسية بشأن البنية ال 5)

CIS4:  رصد الوضع اإليكولوجي ومدى توفر الموارد الطبيعية واستخدامها
      ً رشيدا           ً استخداما  

ي ومدى وضع اإليكولوجلى رصد الاملنطقة، ع يف االحتاد، الواقعة يف مساعدة الدول األعضاء :الهدف
 فر املوارد الطبيعية واستخدامها استخداماً رشيداً.تو 

 النتائج المتوقعة

وضع أنظمة للمعلومات تدعم عملية اختاذ القرارات فيما خيص رصد الوضع اإليكولوجي ومدى  1)
يانات تية للباث بنية حتذلك استحد يف فر املوارد الطبيعية واستخدامها استخدامًا رشيداً، مباتو 

 .املكانية

استحداث مستودعات للبيانات الشرحية املتعلقة بنتائج الدراسات اليت تتناول الوضع اإليكولوجي  2)
 .املنطقة يف للموارد الطبيعية

تزويد السلطات احلكومية املسؤولة عن احلفاظ على املوارد الطبيعية مبعلومات مكانية عالية اجلودة  3)
ااع البيئية ووضع التحتليل األوض يف  هلا استخدامهاومنظمة جيداً ومتسقة ليتسىن  .وقعات بشأ

فر و تدورات وحلقات تدريبية إضافية وحلقات دراسية بشأن رصد الوضع اإليكولوجي ومدى  4)
 .رشيداً  عية واستخدامها استخداماً املوارد الطبي
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:CIS5 إنترنت  تتعزيز الحلول االبتكارية والشراكات من أجل تنفيذ تكنولوجيا
وضمان تفاعلها مع شبكات االتصاالت، بما فيها شبكات  (IoT) األشياء

وشبكات الجيل  2020-الجيل الرابع وشبكات االتصاالت المتنقلة الدولية
                    ً                  التالي، وذلك تحقيقا  للتنمية المستدامة

سق لسوق ناملنطقة، فيما خيص التغيري امل يف االحتاد، الواقعة يف : مساعدة الدول األعضاءالهدف
االتصاالت وحتول مشغلي االتصاالت إىل توفري اخلدمات االبتكارية للمستخدمني، مبا يضمن االستقرار 
-ويعزز أداء شبكات االتصاالت مبا فيها شبكات اجليل الرابع وشبكات االتصاالت املتنقلة الدولية

بيق مفهوم ظل تط يف وشبكات اجليل التايل (اليت تسمى فيما يلي "شبكات االتصاالت")، 2020
ا على نطاق واسع.  إنرتنت األشياء وتكنولوجيا

 النتائج المتوقعة
وضع توصيات بشأن استخدام التكنولوجيات احلديثة واملفاهيم املتقدمة لعمل سوق االتصاالت،  1)

م ذلك املبادئ املتعلقة بالتشغيل البيين لشبكات االتصاالت وحتديد أسعار اخلدمات والرتقي يف مبا
 والعنونة والتحديد، فضًال عن القضايا املتعلقة بنوعية اخلدمات واألمن واملوثوقية وإدارة احلركة، مبا

 جلوانب املتعلقة حبيادية الشبكةذلك ا يف
تعزيز التشغيل البيين لشبكات االتصاالت واخلدمات واألجهزة، من خالل تنفيذ مفهوم إنرتنت  2)

 ء الصناعيةذلك إنرتنت األشيا يف األشياء، مبا

املساعدة على توفري املستوى املطلوب من الثقة واألمن عند إجراء التحوالت الواسعة النطاق على  3)
 ناعيةذلك إنرتنت األشياء الص يف ظل إدخال مفهوم إنرتنت األشياء مبا يف شبكات االتصاالت

دف اختبار األجهزة وشبكات ا 4)  التصاالتوضع جمموعة أدوات واحدة وسلسلة مواصفات 
ا باالستناد  كذلك إنرتنت األشياء الصناعية، وذل يف إطار مفهوم إنرتنت األشياء، مبا يف ومكونا

 إىل خمتربات إقليمية

ق التنمية من أجل حتقي وضع توصيات إلنشاء خمتربات إقليمية إلنرتنت األشياء وتشغيلها، 5)
 .املستدامة
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 المبادرات اإلقليمية لمنطقة أوروبا

EUR1: البنية التحتية للنطاق العريض واإلذاعة وإدارة الطيف 

شرها وتقامسها مع ون ةومتآزر  ةصلدوإنشاء بنية حتتية تسهيل تطوير توصيلية عالية السرعة  :الهدف
 واجلودة. مستعمل تتسم باملوثوقيةجتربة لل ضمان

 المتوقعة النتائج

االت التالية: يفتقدمي املساعدة إىل البلدان   ا

لية يلية مشولية صلدة عاوضع خطط (وطنية وإقليمية) وإجراء دراسات جدوى من أجل نشر توص 1)
 2020 املتنقلة الدولية االتصاالت/(5G) نشر تكنولوجيا اجليل اخلامسذلك  يف السرعة، مبا

(IMT2020)  املكونات ذات الصلة مبا يشمل التشريعات واملعايري والشكل واإلذاعة الرقمية مع مجيع
 .االقتضاء لتنظيمي وبناء القدرات وآليات التعاون، حسبا

تبادل املبادئ التوجيهية بشأن التنظيم التعاوين بني قطاع االتصاالت والقطاعات التآزرية األخرى  2)
 .ع الطاقة والسكك احلديدية والنقلمثل قطا 

 عة للنطاق العريضو تقييم الديناميات والتحديات والفرص اخلاصة بعمليات نشر تكنولوجيات متن 3)
 .وصلدة للنطاق العريض عايل السرعةسياق إنشاء بنية حتتية مشولية  يف أوروبا، يف

جمال التلفزيون الكبلي واإلذاعة الرقمية وجتارب  يف تبادل أفضل املمارسات ودراسات احلالة 4)
ت النفاذ اشر شبكعمليات ن االت واجتاهات االستعمال املبكر يفتكنولوجيا اجليل اخلامس وح

 .التايل من اجليل

ُ املنطقة مع  يف هجوضع تصور للبنية التحتية واخلدمات الشمولية اليت تعزز توحيد النُّ  5)  جمراعاة 
 .البلدان يف تقاسم البنية التحتية املتبعة
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 .دة اخلدمات وأطر حلماية املستهلكتطوير أنظمة جلو  6)

ف التصاالت لالستهالك املستدام للطاقة تغطي خمتلوضع خطط من أجل تكنولوجيا املعلومات وا 7)
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. أنواع تطبيقات وابتكارات

EUR2: نهج يركز على المواطن من أجل بناء خدمات اإلدارات الوطنية 

 عتيسري تطوير خدمات حتويلية وال ورقية ترّكز على املواطن تكون قابلة للنفاذ وإتاحتها جلمي :الهدف
تمع. أفراد  ا

 المتوقعة النتائج

االت التالية: يف مساعدة البلدان احملتاجة  ا

 .التجارب واملعارف بني البلدانإنشاء منصة لتبادل  1)

إقامة بنية حتتية تقنية وخدمية (مراكز بيانات وشبكات وبوابات آمنة واستيقان وقابلية تشغيل  2)
 .داخل اإلدارات واملؤسسات الوطنيةالقدرات  شرحية) فضًال عن بناء ومعايري وبيانات

 دماتذلك تطبيقات من أجل اخل يف تعزيز تطوير وزيادة أنواع خدمات املعامالت على اخلط، مبا 3)
 .(A2C) اخلدمات املقدمة من إدارة إىل عميلو  (A2A)املقدمة من إدارة إىل إدارة 

 .صعيدين الوطين واإلقليميعلى ال رقمنةبناء القدرات الالزمة لتسريع عملية ال 4)

الرقمنة  كرتونية وعملياتخدمات احلكومة اإلل يف زيادة ثقة اجلمهور من خالل التعزيزات األمنية 5)
احلكومة  ذه احللول القائمة على التطبيقات بالنسبة إىلهلذلك الرتويج  يف زيادة الوعي مباومحالت 

 .األخرىدارات واملؤسسات الوطنية اإللكرتونية من جانب اإل

 

  



 181 المبادرات اإلقليمية لمنطقة أوروبا – جيمء الجـز  

 

 مثل ،الرقمنةو  اإللكرتونية احلكومة خدمات تنفيذ جناح أجل من الرئيسية األفقية العوامل حتديد 6)
 العمل دفقاتت حلول ودمج البيانات حتليل وأدوات الرقمية للهوية للنفاذ قابلالو  نؤمّ امل تعرفال

ج  .تطويرها وتعزيز البيانات استعمال إلعادة و

EUR3: اذ والقدرة على تحمل التكاليف وتنمية المهارات للجميع من إمكانية النف
 أجل ضمان الشمول الرقمي والتنمية المستدامة

تمع :الهدف األشخاص و  ، مبا فيها األشخاص ذوو اإلعاقةسد الفجوة الرقمية وإعداد مجيع فئات ا
ناء خالل متكني ب من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتلالستفادة من ذوو االحتياجات احملددة، 

 جمال املهارات الرقمية. يف القدرات

 المتوقعة النتائج

االت التالية: يف مساعدة البلدان احملتاجة  ا

 بشأن األورويب ونللقان وفقاً  املعنيني، املصلحة أصحاب مجيع وإشراك اإلقليمي التعاون ودعم تعزيز 1)
 ملعلوماتا تكنولوجيا إىل النفاذ يةإمكان حلولو  سياسات وتنفيذ وضع يف النفاذ، إمكانية

 .أوروبا منطقة يف واالتصاالت

 تبادل ذلك يف مبا العامة، السياسات بشأن الصلة ذات التوجيهية للمبادئ والرتويج الوعي إذكاء 2)
 جياتكنولو  إىل نفاذال إمكانية وخدمات منتجات بشأن الرشيدة املمارسات وتقاسم املعارف

 ،واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة اإلعاقة ذوي األشخاص أجل نم واالتصاالت املعلومات
 لنفاذا إمكانية" يسمى أن ميكن اً سنوي اً إقليمي اً مؤمتر  تشمل عمل وورش اجتماعات خالل من
 ."للجميع واالتصاالت املعلومات - أوروبا يف
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 الويب على باملناس بالتدري خالل من البلد، صعيد وعلى اإلقليمي الصعيد على القدرات تنمية 3)
 الصلة ذات واخلدمات للحكومات اإللكرتونية املواقع تكون أن لضمان النفاذ إمكانية جمال يف

ياجات واألشخاص ذوو االحت اإلعاقة ذوو األشخاص فيهم مبن املواطنني مجيع لنفاذ وقابلة متاحة
 .احملددة

 جمال دريبية يفالدورات الت تعزيز أجل نم البلد، صعيد وعلى اإلقليمي الصعيد على القدرات تنمية 4)
، العامة ملشرتياتا على التدريب ذلك يف مبا ،واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إىل النفاذ إمكانية

األشخاص و  اإلعاقة ذوي األشخاص إدماج لتحسني كأداة  وتقدميها إىل أصحاب املصلحة املعنيني
 .واالجتماعية االقتصادية واحلياة والعمالة التعليم ذوي االحتياجات احملددة يف

 التعرف لوجياتتكنو  جمال يف األكادميية واهليئات البحوث مراكز بني ياإلقليم التعاون تشجيع 5)
 .إلعاقاتا على التغلب على اليت تساعد التكنولوجيات هذه حتسني دف الصوت على

 الرقمية املنصات يف ووالفيدي التلفزيون بربامج يتعلق فيما النفاذ قابلية إمكانيات بشأن الوعي إذكاء 6)
 .املناسبة احللول وتنفيذ

 إزالة إىل الرامية نيةالوطو  اإلقليمية واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ومشاريع أنشطة تنفيذ تشجيع 7)
 اإللكرتونية ملواقعافيما خيص  إليها والنفاذ االتصاالت املعلومات تكنولوجيا استعمال يف الفوارق

اس التقدم ، وقيالصلة ذات واملعلومات واخلدمات احلكومية التعليمية والربامج العامة سساتللمؤ 
ال هذا احملرز يف  .ا

 .التعليم يف الرقمي احملتوى تنفيذ تشجيع 8)

 الربجمة أدواتو  التشفري جمال يف البلد صعيد وعلى اإلقليمي الصعيد على القدراتبناء  تنمية 9)
 واألشخاص ذوو اإلعاقة ذوو األشخاص فيهم مبن للجميع متاحة نستكو  اليت احلاسوبية

 .االحتياجات احملددة

 إىل النفاذ مكانيةإ وتنفيذ اإللكرتوين، والتعليم الرقمية واملهارات الرقمية باملعارف اإلملام تعزيز 10)
 .اإللكرتوين التعليم يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
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EUR4: تكنولوجيا المعلومات االتصاالت/استعمال  مان فيتعزيز الثقة واأل
 واالتصاالت

ستعملوا جلميع املواطنني وخصوصاً األطفال أن يتتيح دعم نشر بىن حتتية صلدة وخدمات آمنة  الهدف:
م اليومية. يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بثقة  حيا

 النتائج المتوقعة

االت ا يف مساعدة البلدان احملتاجة  لتالية:ا

) خرباء جانب نم والتدريب التوعية( البشرية القدرات بناء أجل من إقليمية وأدوات منصات توفري 1)
 ؛واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استعمال يف واألمان الثقة تعزيز بغية

 راءوإج احلالة اتدراس عن فضالً  اإلقليمي، الصعيد وعلى البلدان بني فيما املمارسات أفضل تبادل 2)
 ؛تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا استعمال يف واألمان الثقة تعزيز عن استقصائية دراسات

 ؛السيرباين لألمن الوطنية االسرتاتيجيات استعراض أو إعداد 3)

 (CSIRT) احلاسوبيةاألمنية  احلوادث حالة يف وطنيةال ستجابةاال أفرقةأو تعزيز قدرات  إنشاء 4)
 ؛التعاون مع بعضها البعض يت تدعم هذه األفرقة يفوالشبكات املقابلة ال

 املنظمات مع التعاونب واإلقليمي الوطين املستويني على السيربانية التمارين مثل حماكاة متارين إجراء 5)
 .للموارد مثلاأل واالستعمال التآزر خالل من أدوات تطويرعلى  البلدان ملساعدة واإلقليمية الدولية

EUR5: ولوجية لالبتكار القائم على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالنظم اإليك 

ثقافة مستدامة لالبتكار من خالل تدابري اسرتاتيجية ملموسة  وإرساءتعزيز ريادة األعمال  :الهدف
أوروبا  يف ة احلاليةاملبادرة اإلقليميإىل  علومات واالتصاالت كأداة متكينية وتستندتكنولوجيا امل تستخدم
 ألعمال واالبتكار والشباب.دة ابشأن ريا
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 المتوقعة النتائج

االت التالية: يف مساعدة البلدان احملتاجة  ا

معة  البيانات استعراض الشروع يف 1)  الستعمال اجعةن توصيات واقرتاح الراهنة احلالة وحتليلا
 ؛لتمكني االبتكار كأداة  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 من جديدة، طةوأنش مشاريع الستحداث اجلهود تنسيقو  اإليكولوجية للنظم قابليةت متارين إجراء 2)
 النظام يف لثغراتا على الضوء تسليط خالل ومن احلالية الفاعلة األطراف بني التعاون تيسري خالل

 ؛املصلحة أصحاباليت هلا آثار بالغة على  اإليكولوجي

 دعم ةبغي وتوفريها املطلوبة العملية راتاملها حتديد خالل من البشرية القدرات تنمية 3)
 ؛املبتكرة الصناعات

 ؛لالبتكار اإليكولوجية النظم لدعم املستدامة التمويل مناذج حتديد 4)

 فيما احلالة، اتدراس عن فضالً  اإلقليمي الصعيد وعلى البلدان بني فيما املمارسات أفضل تبادل 5)
 ؛لالبتكار كمحرك  تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا جوانب جبميع يتعلق

 تكنولوجيا على املرتكز رلالبتكا اإليكولوجية النظم بني اإلقليمي التعاون تعزيزل إقليمية منصة توفري 6)
 .البتكارل إقليمية منتديات تنظيممن خالل  واالتصاالت املعلومات
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 187 1القرار  

 

 خطة عمل بوينس آيرس

 صياتالقرارات والتو  - 4القسـم 

 )2017بوينس آيرس، املراَجع يف ( 1القـرار 

 التابع لقطاع تنمية االتصاالتالنظام الداخلي 
 لالتحاد الدولي لالتصاالت

 ،)2017بوينس آيرس، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 اعتباره إذ يضع يف
له التنظيمي وواجباته وهيك لالتصاالت الدويل لالحتاد التابع االتصاالت تنمية قطاعأن وظائف  ) أ 

 االحتاد؛ اتفاقية من 20و 17Aو 17و 16 واملوادمن دستور االحتاد  23و 22و 21مبّينة يف املواد 
القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته اليت اعتمدها مؤمتر املندوبني املفوضني،  )ب

ات املفوضني، بشأن املواعيد النهائية لتقدمي املقرتح ) ملؤمتر املندوبني2010 (غواداالخارا، 165 والقرار
 وإجراءات تسجيل املشاركني يف مؤمترات االحتاد ومجعياته؛

ط التنسيق بني اخلط) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2014(املراَجع يف بوسان،  72 القرار )ج
 ،االسرتاتيجية واملالية والتشغيلية يف االحتاد

 أيضاً ه اعتبار  وإذ يضع يف
يق دراسات تنمية االتصاالت والفر  جلان مثل هيئاتخالل أن قطاع تنمية االتصاالت يعمل من  أ ) 

إطار  يف االستشاري لتنمية االتصاالت، إضافة إىل االجتماعات اإلقليمية والعاملية اليت جيري تنظيمها
 خطة عمل القطاع؛
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راءات صاالت العتماد أساليب وإجعاملي لتنمية االتمن االتفاقية خيّول املؤمتر ال 207Aأن الرقم  ب)
 ؛من الدستور 145A دارة أنشطة القطاع وفقاً للرقمإلعمل ال

 الربع األخري ، تُعقد مؤمترات االحتاد ومجعياته، مبدئياً، يفلقرارات مؤمتر املندوبني املفوضنيأنه وفقاً  ج)
ا  ،من السنة وليس يف السنة ذا

 يقـرر

 ب) " والبنداعتباره إذ يضع يف من الفقرة " ب) البند امة من االتفاقية املشار إليها يفأن األحكام الع
لق " أعاله ينبغي استكماهلا بأحكام هذا القرار وملحقاته فيما يتعأيضاً اعتباره  إذ يضع يف من الفقرة "

اقية والقواعد التفحال وجود تعارض، فإن أحكام الدستور وا ، مع مراعاة أنه يفبقطاع تنمية االتصاالت
ذا الرتتيب) على هذا القرار  .العامة ملؤمترات االحتاد الدويل لالتصاالت ومجعياته واجتماعاته تسود (

 المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت - 1م ـالقس

من  22 املادة الواجبات املسندة إليه يف (WTDC) االتصاالت ؤمتر العاملي لتنميةاملعندما يؤدي  1.1
القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته،  ويفاتفاقية االحتاد من  16 واملادةر االحتاد دستو 

يم وبرنامج لتناول أعمال التنظواحد أو أكثر من خالل تشكيل جلان وفريق  أعمال املؤمترقوم بتسيري ي
 استدعى األمر. ى إنأخر مسائل حمددة  العمل ومراقبة امليزانية واألمور الصياغية وللنظر يف

ساء اللجان والفريق ورؤ  ؤمتروتضم نواب رئيس امل ؤمترجلنة توجيه يرتأسها رئيس امل ينشئ املؤمتر 2.1
م. ؤمترشكلها املي(األفرقة) اليت   ونوا
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ات القواعد العامة ملؤمتر  ا يفما ومسؤوليامجلنة ملراقبة امليزانية وجلنة صياغة ترد مهامه ؤمترنشئ املي 3.1
 من القواعد العامة): 69-74 االحتاد ومجعياته واجتماعاته (األرقام

 مؤمترلل قدرةامل، بفحص جمموع النفقات مجلة أمور من بني"جلنة مراقبة امليزانية"،  تضطلع أ ) 
 التايل ؤمترحىت انعقاد امل (ITU-D)باالحتاد  االتصاالت نميةوتقدير االحتياجات املالية لقطاع ت

 .ؤمتر بالنسبة للقطاع واالحتاد ككلاملرتتبة على تنفيذ قرارات املوالتكاليف 

تغيري  مثل القرارات، بدون ؤمتر"جلنة الصياغة" صياغة النصوص الناشئة عن مداوالت املتصقل  ب)
ا،معناها   لالحتاد. الست النصوص باللغات الرمسية وتعمل على مواءمة ومضمو

 لتاليتان:ل اللجنتان اراقبة امليزانية وجلنة الصياغة، تشكَّ إضافة إىل جلنة التوجيه وجلنة م 4.1

 فحص يف للجنةا هذه اختصاصات وتتمثل" االتصاالت تنمية قطاع عمل بأساليب املعنية اللجنة" ) أ 
 جلان أعمال ريوس العمل أساليب وتقييم األعضاء بني بالتعاون املتعلقة واملسامهات املقرتحات
 وحتديد وتقييم ،(TDAG) االتصاالت لتنمية االستشاري والفريق صاالتاالت تنمية قطاع دراسات
 التآزر تعزيز بغية فيها بةاملناس التغيريات إجراء وإقرار للربامج األمثل التنفيذ لتحقيق املتاحة اخليارات

 ةاجللس إىل قاريرت وتقدم اإلقليمية، واملبادرات والربامج الدراسات جلان تدرسها اليت املسائل بني
 واهليئات االتصاالت تنمية قطاع وأعضاء االحتاد يف األعضاء الدول مقرتحات إىل استناداً  العامة،

مع مراعاة تقارير الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت وجلنيت الدراسات املقدمة إىل  األكادميية،
 املؤمتر.

والنتائج  لنواتجا وإقرار عراضاست يف اللجنة اللجنة املعنية باألهداف"، وتتمثل اختصاصات هذه" )ب
 ذات ليميةاإلق واملبادرات الدراسات جلان تدرسها اليت املسائل واستعراض باألهداف، املتعلقة
 الصلة ذات راتالقرا واستعراض لتنفيذها، مالئمة توجيهية مبادئ ووضع عليها، واملوافقة الصلة

 بغية لنتائجا على القائمة اإلدارة ج عم متوافقة النواتج تكون أن على والعمل عليها، واملوافقة
 .واملساءلة اإلدارة فعالية حتسني
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 عند ددة،حم مسائل ملعاجلة جتتمع أخرى أفرقة أو جلاناً  تشكل أن للمؤمتر العامة للجلسة جيوز 5.1
 دديحت وينبغي. ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته العامة القواعد من 63 للرقم طبقاً  االقتضاء،

 .التشكيل قرار يف االختصاصات

 باختتام عادةً  أعاله 5.1 إىل 2.1 من الفقرات يف إليها املشار واألفرقة اللجان مجيع وجود ينتهي 6.1
 ولذلك. املتاحة يزانيةامل حدود ويف املؤمتر مبوافقة ورهناً  األمر تطلب إذا الصياغة، جلنة باستثناء املؤمتر،
ايك اليت مهامها الستكمال املؤمتر اختتام عقب اجتماعات تعقد أن الصياغة للجنة جيوز  .لفها املؤمتر 

ود، قبيل ، جيتمع رؤساء الوفملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته من القواعد العامة 49وفقاً للرقم  7.1
ىل والتقدم و االتصاالت، إلعداد جدول أعمال اجللسة العامة األ نميةالعاملي لت مؤمتراجللسة االفتتاحية لل

 وجلانه وأفرقته. مؤمترللرؤساء الرؤساء ونواب الذلك مقرتحات بشأن  مبا يف ؤمترمبقرتحات بشأن تنظيم امل

اجلوانب  نظر يفيتيح وقتًا كافيًا للعلى حنو االتصاالت  نميةالعاملي لت ؤمتريوضع برنامج عمل امل 8.1
 اإلدارية والتنظيمية املهمة للقطاع. وكقاعدة عامة:

، عمًال يضعو  (BDT) االتصاالت نميةالتقارير املقدمة من مدير مكتب ت يف ؤمترامل ينظر 1.8.1
ة بتنمية لتحديد املسائل واألولويات املتعلقواملبادئ التوجيهية رامج العمل بمن االتفاقية،  208 بالرقم

قرر ي. و تاالتصاالعمل قطاع تنمية عطي التوجيهات واإلرشادات الالزمة بشأن برنامج ياالتصاالت، و 
تشكيل جلان جديدة،  ما إذا كان هناك ما يدعو إىل اإلبقاء على جلان الدراسات القائمة أو حلها أو

املسائل املطلوب دراستها، ومع مراعاة االعتبارات اليت يعرب عنها رؤساء الوفود،  كل منهاسند إىل  ويُ 
أخرى  ستشاري لتنمية االتصاالت وألي أفرقةيعني الرؤساء ونواب الرؤساء للجان الدراسات وللفريق اال

رؤساء جلان الدراسات أنفسهم، من االتفاقية. ويكون  20 يكون قد أنشأها، وذلك مع مراعاة املادة
لتقدمي معلومات عن األمور اليت ختص جلان الدراسات  ؤمتر، حتت تصرف املؤمترأثناء انعقاد امل

ا. اليت  يرأسو
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 واملبادرات الربامج ذلك يف مبا عمل، وخطة إعالناً  االتصاالت لتنمية مليالعا املؤمتر يضع 2.8.1
اليت  واملسائل اد،لالحت االسرتاتيجية مشروع اخلطة صياغة يف االتصاالت تنمية قطاع ومسامهة اإلقليمية،

 .والتوصيات القرارات إىل االتصاالت، إضافةً  تنمية قطاع ستدرسها جلان دراسات

ملؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت اإلعراب عن رأيه فيما يتعلق مبدة أي مؤمتر مقبل جيوز ألي من ا 9.1
 أو جدول أعماله.

 :املؤمتر انعقاد خالل الوفود، رؤساء جيتمع 10.1

 الدراسات؛ جلان وخصوصاً تشكيل العمل املقرتحات املتعلقة بربنامج يف للنظر ) أ 

 الستشاريا والفريق الدراسات للجان الرؤساء ونواب ساءالرؤ  بتسمية املقرتحات املتصلة لوضع )ب
 ).3 القسم انظر( املؤمتر يشكلها اليت األخرى واألفرقة االتصاالت لتنمية

ديدة ج املوافقة على توصية يف النظر املؤمتر من يُطلب أن جيوز ،1.8.1الفقرة  يف املبينة احلاالت يف 11.1
 الفريق ريرتق أو من جلان الدراسات جلنة أي تقرير يتضمن أن يوينبغ. إلغائها أكثر أو أو مراَجعة أو
 .اإلجراء هذا اقرتاح سبب عن معلومات اإلجراء يقرتح هذا الذي االستشاري

 التصويت 12.1

 من الصلة ذاتسام لألق وفقاً  التصويت جيري ،العاملي لتنمية االتصاالت املؤمتر يف احلاجة استدعت إذا
 .واجتماعاته ومجعياته االحتاد ملؤمترات العامة قواعدوال واالتفاقية الدستور

(املراَجع  24 والقرار االتفاقية من 213A للرقم طبقاً  االتصاالت، لتنمية العاملي للمؤمتر جيوز 13.1
 تنميةل االستشاري الفريق إىل اختصاصه ضمن تقع حمددة مسائل يسند) أن 2017بوينس آيرس،  يف

 .مع بيان اإلجراء املوصى باختاذه بشأن هذه املسائل املؤمتر هذا عن نيابةً للتصرف  االتصاالت،

 عن التايل التصاالتا لتنمية العاملي املؤمتر إىل تقريراً  االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق يقدم 14.1
 صاالت،االت تنميةل املقبلة العاملية املؤمترات أعمال جداول يف ُتدرج قد اليت األمور بشأن احملرز التقدم
 املؤمترات نم املقدمة للطلبات استجابةً  االتصاالت تنمية قطاع دراسات يف احملرز التقدم عن وكذلك
 .السابقة
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 االتصاالت تنميةإعداد وثائق قطاع  - 2 القسم

 مبادئ عامة 1.2

 تالاالتصا تنمية قطاع إعالن إىل لإلشارة" نصوص" مصطلح أدناه 2.1.2و 1.1.2 الفقرتني يف ُيستخدم
 اإلقليمية مبادراتهو  وتوصياته ومسائله ومقرراته وقراراته وبراجمه وأهدافه القطاع عمل وخطة (ITU-D)باالحتاد 
 .10.2 إىل 2.2 من الفقرات يف احملدد النحو على األخرى، ووثائقه وكتيباته وتقاريره

 طريقة عرض النصوص 1.1.2

ا  معينبغي أن تكون النصوص موجزة ما أمكن،  1.1.1.2  باشرةً م أن تتعلقالضروري، و مراعاة مضمو
وع قيد املسألة/املوض اهلدف أو القرار أو اجلزء من أوقيد الدراسة املسألة/املوضوع  باهلدف أو القرار أو

 الدراسة.

  حيثماو  به، املتصلة النصوص إىل مرجعية ةإحال النصوص من نص كل  يشمل أن جيوز 2.1.1.2
 وأ تفسريات أي تقدمي دون األساسية،من النصوص كام ذات الصلة إىل األح مالئماً، ذلك كان
 .فيها تغيري أي اقرتاح أو اللوائح هذه من أيّ  بشأن حتفظات أي إبداء

 قتضىا وحيثما مرة، ألول اعتماده وسنة وعنوانه منها كل  رقمالنصوص مع بيان  تُعرض 3.1.1.2
 .راجعاتامل اعتماد سنة األمر،

ا الصفة النصوص هذه من بأيّ  املرفقة للملحقات أن راعتبا ينبغي 4.1.1.2  هذه تكتسبها اليت ذا
 .النصوص

 نشر النصوص 2.1.2

أيضاً  ميكن بعد إقرارها وميكن إتاحتها شكل إلكرتوين بأسرع ما نشر مجيع النصوص يفتُ  1.2.1.2
 االحتاد. سياسة منشوراتوفق شكل ورقي  يف
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 ملع وخطط إعالنات من عليه يواَفق ما عملياً، ممكن قتو  أقرب يف االحتاد، ينشر 2.2.1.2
 التقرير اتصفح عدد جتاوز إن( ائية وتقارير وتوصيات ومسائل ومقررات قراراتو  وبرامج وأهداف

 .الرمسية االحتاد بلغاتللمؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت ) 1.4.2 الفقرة أحكام ُتطبَّق صفحة، 50
 الرمسية اداالحت بلغات أو فقط اإلنكليزية باللغة ممكن، وقت أقرب يف األخرى، النصوص وتُنشر
 .الفريق املعين لقرار تبعاً  الست،

 االتصاالت تنمية قطاع إعالن 2.2

 تعريف 1.2.2

 الرئيسية واألولويات (WTDC)العاملي لتنمية االتصاالت  املؤمتر إليها توصل اليت الرئيسية بالنتائج بيان
 .املؤمتر انعقاد مكان باسم اإلعالن ُيسمى ما دةً وعا. حددها اليت

 الموافقة 2.2.2

ات الدول األعضاء ويوافق عليه، استناداً إىل مقرتحاملؤمتر ينظر املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت يف إعالن 
ت االجتاهاو اقرتاحات الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت، مع مراعاة وأعضاء قطاع تنمية االتصاالت 

سيما  اجلديدة يف جمال تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والقضايا الناشئة، وال
 .1البلدان النامية يف

 االتصاالت تنمية قطاع عمل خطة 3.2

 تعريف 1.3.2

ا تعزيز تنمية عادلة ومستدامة لشبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  خطة شاملة من شأ
ا. وهي تتألف من املسائل املسندة إىل جلان الدراسات والربامج واالتصاالت وخدم ادرات اإلقليمية واملبا

 متر.ُتسمى خطة العمل باسم مكان انعقاد املؤ  ما االحتياجات اخلاصة للمناطق. وعادةً  تتناولالرامية إىل 
  

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

 مبرحلة انتقالية.
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 الموافقة 2.3.2
قرتحات الدول يوافق عليها، استناداً إىل مينظر املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت يف خطة عمل للمؤمتر و 

 اقرتاحات الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت،مع مراعاة األعضاء، وأعضاء قطاع تنمية االتصاالت 
 إيالء اهتمام خاص الحتياجات البلدان النامية.و 

 أهداف/برامج قطاع تنمية االتصاالت 4.2
 تعريف 1.4.2

يت تشكل عناصر جمموعة األدوات اليت يستخدمها مكتب تنمية العناصر الرئيسية خلطة العمل وال
م عندما يُطلب منه ذلك لدعقطاع تنمية االتصاالت مساعدة الدول األعضاء وأعضاء  االتصاالت يف

جهودها من أجل بناء جمتمع املعلومات للجميع. وعند تنفيذ األهداف/الربامج، ينبغي أخذ ما يصدر 
 تبار.االع االتصاالت من قرارات ومقررات وتوصيات وتقارير بعنيعن املؤمتر العاملي لتنمية 

 الموافقة 2.4.2
 ينظر املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت يف األهداف/الربامج اجلديدة اليت تقرتحها الدول األعضاء وأعضاء

 عليها. ويوافق قطاع تنمية االتصاالت

 اإلقليمية المبادرات 5.2
 تعريف 1.5.2
 ملعلوماتا تكنولوجيا/لالتصاالت احملددة األولوية جماالت معاجلة إىل اإلقليمية اتاملبادر  دف

خطة  اليت تشّكل جزءًا من املشاريع تنفيذ أجل من املوارد وتعبئة الشراكات خالل من واالتصاالت
 .العمل
 الموافقة 2.5.2

ا الدول األعضاء وأعضاء ة اليت تقرتحهاجلديداملبادرات اإلقليمية ينظر املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت يف 
 القطاع ويوافق عليها.

 قرارات/مقررات قطاع تنمية االتصاالت 6.2
 تعريف 1.6.2
 االتصاالت نميةت قطاع تنظيم بشأن أحكام على حيتوي االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر عن صادر نص

  .ومسائل/مواضيع الدراسة وبراجمه عمله وأساليب
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 فقةالموا 2.6.2
 الدول تقرتحها اليت اجلديدة أو املراَجعة املقررات/القرارات يف االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر ينظر

 نميةلت االستشاري الفريقوجيوز أن يوافق عليها مع مراعاة مقرتحات  القطاع وأعضاء األعضاء
 .االتصاالت

 اإللغاء 3.6.2
 األعضاء دولال مناستنادًا إىل مقرتح  مقررات/قرارات إلغاء االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر جيوز

 .االتصاالت لتنمية االستشاري الفريقمع مراعاة مقرتحات  القطاع وأعضاء

 مسائل قطاع تنمية االتصاالت 7.2
 تعريف 1.7.2
 أو كتيبات  وأ توجيهية مبادئ أو توصيات وضع إىل عادةً  وتفضي دراسته، املزمع العمل ال وصف
 .مراَجعة أو جديدة تقارير

 الموافقةاالعتماد و  2.7.2
 .القرار هذا من 5 القسم يفواملوافقة عليها  املسائلترد إجراءات اعتماد 

 اإللغاء 3.7.2
 .القرار هذا من 6 القسم يف املسائل إلغاء إجراء يرد

 توصيات قطاع تنمية االتصاالت 8.2
 تعريف 1.8.2
 ميكنو  قرار، تستهدف تنظيم عمل قطاع تنمية االتصاالت أو، مسألة من جزء أو مسألة بشأن إجابة
 لإلجراءات وفقاً  عتمدتُ  واليت الدراسات جلان ا تقوم اليت والبحوث املتوفرة املعارف نطاق يف توفر، أن

 أساليب ذلك يف امب بالتعريفات، متعلقة أو تشغيلية أو تنظيمية أو تقنية أمور بشأن توجيهات احملددة،
 توصي نأ ميكن أو حمددة، مبهمة لالضطالع مقرتحاً  حالً  أو مفضلة طريقة تشرح أن كنمي أو العمل،

 أساسك  لالستخدام كافية  تكون أن التوصيات هلذه وينبغي. حمددة تطبيقات بشأن بإجراءات
 .الدويل للتعاون
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 الموافقةاالعتماد و  2.8.2
 من هذا القرار. 7 القسم يفواملوافقة عليها التوصيات اعتماد  اترد إجراءت

 اإللغاء 3.8.2
 من هذا القرار. 8 القسم يرد إجراء إلغاء التوصيات يف

 :االتصاالت تنمية قطاع تقارير 9.2

 تعريف 1.9.2
 قيد مبسألة تصلي معني موضوع بشأن للدراسات جلنة إعداده تتوىل إجرائي أو تشغيلي أو تقين بيان

ويعرض يف تقرير  .3 القسم من 12 الفقرة يف التقارير عأنوا  من العديد تعريف ويرد. أو قرار الدراسة
 ائي النتائج الرئيسية للدراسة وينبغي أن تنظر فيه جلنة الدراسات املعنية وتوافق عليه.

 الموافقة 2.9.2
توافق ، وحيبذ أن يكون ذلك بمراجعة أو جديدةائية تقارير  على توافق أن دراسات جلنة لكل جيوز
 .اآلراء

 إللغاءا 3.9.2
 ء.صادرة عن القطاع وُحيبذ تنفيذ ذلك بتوافق اآلراائية جيوز لكل جلنة دراسات إلغاء أي تقارير 

 االتصاالت تنمية قطاع باتكتيّ  10.2

 تعريف 1.10.2
 اجليدة، لتقنيةا أو التشغيلية املمارسات أو للدراسات الراهن الوضع أو احلالية لمعارفل بياناً  يقدم نص
 اصخ اهتمام إيالء مع واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت جمال من نةمعي جوانب يف

 .النامية البلدان ملتطلبات

 
  



 197 1القرار  

 

 الموافقة 2.10.2

. اآلراء وحيبذ أن يكون ذلك بتوافق جديدةأو  مراَجعة كتيبات  على توافق أن دراسات جلنة لكل جيوز
 املوافقة على الكتيبات.ب يةاملعنوجيوز للجنة الدراسات أن ختوِّل فرقة العمل 

 االتصاالت تنمية لقطاع التوجيهية المبادئ 11.2

 تعريف 1.11.2

 والبحوث املناقشةو  املكتوبة املسامهات جتسِّد اليت اخليارات من طائفة على التوجيهية املبادئ تنطوي
 إعداد يف ذلك من لغايةا وتتمثل .الدراسات جلنة يف املشاركون ا يتمتع اليت واخلربة واألفكار والتحليل
 تسريع ىعل قادر متني اتصاالت قطاعإرساء  على وغريهم االحتاد أعضاء ملساعدة اخليارات من قائمة
 تطبيق على غريهمو  األعضاء ويشجَّع .واالقتصادية االجتماعية للتنمية والدولية الوطنية األهداف حتقيق
 التوجيهية املبادئ يستول .اخلاصة ظروفهم مع ملتناسبةوا بقبوهلم حتظى أن املمكن التوجيهية املبادئ هذه

 التوجيهية املبادئ هذه طائفة كل  يف الوايف النظر على يشجَّع كان  ولئن إلزامية، املمارسات بأفضل املتعلقة
 .آخر لسبب ةمناسب ليست أو للتطبيق قابلة غري مقرتحات من عليه تنطوي مبا للعمل ضرورة فال

 الموافقة 2.11.2

 .وافق اآلراءوحيبذ أن يكون ذلك بت جديدة أو مراَجعة توجيهية مبادئ على توافق أن دراسات جلنة لكل زجيو 

 لجان الدراسات واألفرقة التابعة لها - 3 القسم

 الدراسات واألفرقة التابعة لها تصنيف لجان 3
ا بدراسة مسائل جلان دراسات تقوم كل منه (WTDC)نشئ املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت يُ  1.3

م البلدان النامية بوجه خاص مبا فيها املسا /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت ئل اليت 
 215و 214 بدقة األرقام تراعي جلان الدراساتوجيب أن  .اتفاقية االحتاد من 211الرقم  املذكورة يف

 من االتفاقية. 215Bو 215Aو
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 نشئ فرق عمل وأفرقة مقررين وأفرقة مقررينجل تسهيل عملها أن تُ جيوز للجان الدراسات من أ 2.3
لتناول مسائل حمددة أو أجزاء من مسائل  (IRG)أو أفرقة مقررين مشرتكة بني القطاعات  (JRG) مشرتكة
 ، مبا يف ذلك مبشاركة القطاعني اآلخرين يف االحتاد. حمددة

لدراسة مسائل أو مشاكل ذات ان الدراسات ضمن جل إقليميةأفرقة  جيوز عند االقتضاء إنشاء 3.3
 إطار منطقة واحدة أو أكثر من مناطق االحتاد. طبيعة حمددة جتعل من املستصوب دراستها يف

إطار جلان  إقليمية إىل ازدواج األعمال اجلارية على الصعيد العاملي يفأفرقة يؤدي إنشاء  الّ ينبغي أ 4.3
من  209A أو أي أفرقة أخرى يتم إنشاؤها عمًال بأحكام الرقم هلا األفرقة التابعة أواملقابلة الدراسات 
 االتفاقية.

لمسائل اليت تتطلب مشاركة اخلرباء من أكثر من جلنة ل (JRG) جيوز إنشاء أفرقة مقررين مشرتكة 5.3
مىت وافقت على إنشائه كل  (IRG) وميكن إنشاء فريق مقّرر مشرتك بني القطاعاتمن جلان الدراسات. 

شرتكة أساليب عمل أفرقة املقررين اململ حيدد خالف ذلك، ينبغي أن تكون  وما ن الدراسات املعنيةجلا
اء أفرقة مقررين . وعند إنشأفرقة املقررين عملألساليب مماثلة بني القطاعات  املشرتكة ينقّرر امل أفرقةو 

ا ينبغي أن تكون مشرتكة   حة.هائي واضاختاذ القرار النوسلطة  وتسلسل السلطةاختصاصا

 يف إطار تنظيم وإجراء األعمال يف فريق التنسيق املشرتك بني القطاعات وفريق املقررين املشرتك بني 6.3
 2للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت. 59القطاعات، ترد إجراءات إنشاء هذين الفريقني يف القرار 

 

  
_______________ 

ل اإلجراءات اخلاصة بالقطاعني اآلخرين، انظر أيضًا القرارات ذات مذكرة من األمانة: لالطالع على تفاصي 2
الصلة الصادرة عن مجعية االتصاالت الراديوية واجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت (مع إحاالت إىل القرارين 

ITU-R 6 وITU-R 7  للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت) 18جلمعية االتصاالت الراديوية والقرار 
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ة بني القطاعات املشرتكة وأفرقة املقرِّرين املشرتك يقدم كل فريق من أفرقة املقرِّرين وأفرقة املقرِّرين 7.3
 عملال فرق تعدّ و  النحو املشار إليه يف اختصاصاته إىل جلنة الدراسات اليت ترأسه. علىمشاريع نواتج 

 احلد يفورغبًة  .الدراسات جلان فيها تنظر لكي األخرى والنصوص التوجيهية واملبادئ التقارير مشاريع
 واملنتسبني اعاتالقط وأعضاء األعضاءباالحتاد وعلى الدول  االتصاالت تنمية قطاع لىع املوارد تأثري من

بذ أن يكون وحي ،العمل فرق من ممكن عدد أقل وإبقاء بإنشاء الدراسات جلنة تقوم األكادميية، واهليئات
 .ذلك بتوافق اآلراء

 الرؤساء ونواب الرؤساء 4

م إىل أساساً  الرؤساء ونواب للرؤساء االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر تعيني يستند 1.4  املؤكدة خرب
ضرورة  مراعاة مع ة،املطلوب اإلدارية واملهارات املعنية الدراسات جلنة فيها تنظر اليت املسائل صعيدي على

 ةالنامي البلدان مشاركة يعتشج وخاصة املنصف اجلغرايف والتوزيع القيادية املناصب يف اجلنسني بني التوازن
 .االتصاالت تنمية قطاع وأعضاء األعضاء الدول خالل من

 يكون رؤساء جلانللمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت،  2احملددة يف القرار االختصاصات يف إطار  2.4
 بعد التشاور مع نواب رؤساء جلان الدراسات.الدراسات مسؤولني عن وضع هيكل مالئم لتوزيع العمل 

م أو إطار جلان منهم يفاملطلوبة  املهاماسات رؤساء جلان الدر  ويؤدي خالل  من الدراسات اخلاصة 
 مشرتكة. أنشطة تنسيق

نة الدراسات املسائل املتصلة بإدارة جل مساعدة الرئيس يف نائب الرئيس يفاختصاصات تتمثل  3.4
أو شغل ت لالحتاد الدويل لالتصاالاالجتماعات الرمسية  ذلك احلضور بدًال عن الرئيس يف مبا يف

 بعد لرئيسا يسند أن وينبغي. اتالدراس جلنة مكان الرئيس إذا مل يتمكن من مواصلة واجباته يف
 نةجل رئيس مساعدة ذلك يف مبا حمددة وظائف رئيس نائب كل  إىل الرئيس نواب مع التشاور

 6.5 الفقرة يف اإليه املشار تلك ذلك يف مبا املؤمتر، إليها يدعو اليت املخرجات إنتاج يف الدراسات
 .أدناه
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ن أو أفرقة مقّرريللعمل كرؤساء فرق عمل جلان الدراسات بدورهم جيوز اختيار نواب رؤساء  4.4
شغل أكثر  جيوز هلم ، مع شرط واحد أنه الأو مقررينمشرتكة أو أفرقة مقّررين مشرتكة بني القطاعات 

 نفس فرتة الدراسة. نفس الوقت يف من منصبني يف

 القرار ةمراعا مع الرؤساء، نواب ملناصب منطقة كل  من اثنني مرشحْني  من أكثر يعنيَّ  أالّ  يينبغ 5.4
) 2014 بوسان، يف املراَجع( 70 والقرار االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر) 2014(املراَجع يف ديب،  61
 3.ستال االحتاد مناطق بني املنصف اجلغرايف التوزيع لضمان املفوضني املندوبني ملؤمتر

الدراسات  جلان إدارة يف الرؤساء نواب مشاركة وزيادةاإلنصاف يف توزيع املهام  لتحقيق ضماناً  6.4
وأعماهلا، ويف أعمال الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت، ينبغي النظر أوالً يف أن يضطلع نائب الرئيس 

ع العمل داخل جلان دراسات قطا  بدور قيادي يف أي أنشطة جديدة أو قائمة، مبا يف ذلك رئاسة فرق
 تنمية االتصاالت.

ريق االستشاري الفو  االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر يف الدراسات جلان رؤساء يشاركأن ينبغي  7.4
 .الدراسات جلان لتمثيللتنمية االتصاالت 

 المقررون 5
 .إليها لواردةا املسامهات إىل ناداً است ما مسألة دراسة يف تقدم إلحراز مقرِّرين الدراسات جلنة عّني تُ  1.5

 واحدة مسألة نعيضطلع باملسؤولية  أنوجيب  ،واملراجعة اجلديدة والتوصيات واآلراء التقارير ولوضع
 .فقط

 للمؤمتر 59 القرار امأحك مبوجب القطاعات بني املشرتك املقررين فريق يف األعضاء املقررون يُعنيَّ  2.5
 .االتصاالت لتنمية العاملي

 والقدرة الدراسة موضوع يف العملية اخلربة إىل املقررين تعيني يستند أن ينبغي الدراسات لطابع نظراً  3.5
 .رريناملق من املتوقع العمل لعناصر وصفاً  القرار ذا 5 امللحق ويتضمن. السواء على العمل تنسيق على

 
  

_______________ 
 إفريقيا واألمريكتان والدول العربية وآسيا واحمليط اهلادئ وكومنولث الدول املستقلة وأوروبا. 3
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واضحة  سَندة إىل املقّرر اختصاصاتامل املسألة إىل الدراسات جلنة تضيف أن ،عند اللزوم ينبغي، 4.5
 أدناه. 5.12إىل  1.12املتوقعة على النحو احملدد يف الفقرات من  والنواتج ذلك النتائج يف، مبا لعمله

.  سألةم لكل االقتضاء، حسب أكثر، أو واحداً  مقّرر ونائب واحداً  مقّرراً  الدراسات جلنة تعّني  5.5
. النتائج أفضل قيقوحت العملأعباء  موازنة ذلك حقق مىت مشاركني ينمقرِّر تعيني  استثنائياً، جيوز، كما

 ميثلون ال بحواأص الذين املقّررين حالة ذلك ويشمل. املقّرر غياب يفويتوىل أحد نواب املقرر الرئاسة 
 أن وجيوز. أدناه 1.8 الفقرة مبوجب كمشاركني  عينهم الذي القطاع عضو أو عينتهم اليت العضو الدولة
 اهليئات أو نياملنتسب أوقطاع تنمية االتصاالت  أعضاء أو األعضاء الدول ممثلي من املقّررين نواب يكون

 الدراسة، ةفرت  من املتبقي اجلزء خالل املقّرر حمل املقّرر نائب حيل أن األمر استدعى وإذا. 4األكادميية
 .جديد مقّرر نائب تعيني جيوز

 املوعد نقضاءا قبل املقدمة املسامهات مجيع عن مسامهةً  م،نوا مجيع مبساعدة املقّررون، يُِعد 6.5
 وأفضل املستفادة الدروس كل  جتّمع أدناه 2.2.13 الفقرة يف احملدد النحو على لرتمجتها النهائي

ا، االجتماع، إىل املقدمة املقرتحة املمارسات ا وينشرو  وإلعداد. ماعاالجت أعمال جدول يف وُيدرجو
 املنصوص النحو على املسامهة، بنموذج 2 املربع يف املدرجة املعلومات املقررون ستعملي املسامهة، هذه
 .4.17 الفقرة يف إليه املشار 2 امللحق يف عليه

 صالحيات لجان الدراسات 6

مهات املسا إىل استناداً  مراجعة أو جديدة توصيات مشاريع تضع أن دراسات جلنة لكل جيوز 1.6
 امبأحك عمالً  عليها قةللمواف أو االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر عليها ليوافق راسةالد فرتة خاللاملتلقاة 
 .الصفة بنفس اإلجراءين هذين أحد مبوجب عليها املوافقة يتم اليت التوصيات وتتمتع. أدناه 7 القسم

 2.18 رةالفق يف املوصوف لإلجراء وفقاً  مسائل مشاريع تعتمد أن أيضاً  دراسات جلنة لكل جيوز 2.6
 .19 القسمو 

 

  
_______________ 

ا واملهتمة بتطوير االتصاالت 4 تكنولوجيا /تشمل الكليات واملعاهد واجلامعات ومؤسسات البحوث املرتبطة 
 املعلومات واالتصاالت.
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 وتقارير وجيهيةت مبادئ على املوافقة بصالحية دراسات جلنة كل  تتمتع سبق، ما إىل وباإلضافة 3.6
 .وكتيبات

 االتصاالت نميةت مكتب أنشطة خالل من املتحققة النتائج تنفيذ فيها يتم اليت احلاالت ويف 4.6
(BDT)، هذه حتوضي عندئذ فينبغي االستقصاءات، أو اإلقليمية االجتماعات أو العمل ورش مثل 
 .صلةال ذات الدراسة مسألة مع بالتنسيق وتنفيذها السنوية التشغيلية اخلطة يف األنشطة

 تصدر أن لدراساتا للجنة ينبغي الدراسة، فرتة اية قبل املقررين أفرقة أحد مهام اكتمال حالة يف 5.6
 .األعضاء فيها رلينظ والتوصيات املمارسات وأفضل يروالتقار  التوجيهية املبادئ ممكن وقت أقرب يف

ميكن خالل اجتماعات جلان الدراسات أو حوهلا عقد ورش عمل أو حلقات دراسية أو أحداث  6.6
 غري أعضاء االحتاد بشأن املواضيع واملسائل األساسية. من أخرى لتبادل املعلومات مع خرباء مدعوين

 االجتماعات 7

 .مقر االحتاد يف عادةً واألفرقة التابعة هلا اسات جتتمع جلان الدر  1.7

 لدولا ذلك إىل دعتها إذا جنيف خارج االجتماع هلا التابعة واألفرقة الدراسات للجان جيوز 2.7
 19 املادةب عمالً  هلا، املصرّح اإلدارات غري من املنظمات أو االتصاالت تنمية قطاع أعضاء أو األعضاء

 األعضاء دولال إحدى من ،)هلا املصرّح األخرى واملنظماتكيانات بال بعد افيم وُتسمى( االتفاقية من
 ُعرضت إذا إال الدعوات هذه يف عادةً  يُنظر وال. النامية البلدان حضور تيسري مراعاة مع االحتاد، يف

 جلان إحدى اجتماع أو االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق أو االتصاالت لتنمية عاملي مؤمتر على
 اعات،االجتم هذه من أيّ  على الدعوات هذه عرض يتسنَّ  مل فإذا. االتصاالت تنمية قطاع اساتدر 
 وجيوز .املعنية اتالدراس جلنة رئيس مع بالتشاور االتصاالت، تنمية مكتب ملدير الدعوة قبول قرار رتكيُ 

 خيصصها اليت ملواردا مع تتعارض مل إذا االتصاالت تنمية مكتب مدير مع التشاور بعد ائياً  الدعوة قبول
ا الدراسات جلان أهداف ومع االتصاالت تنمية لقطاعجملس االحتاد  ا ومسؤوليا  .وواليا
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 واملهارات اخلربات ميةوتن املعلومات لتبادل مثينة فرصة اإلقليمية ودون اإلقليمية االجتماعات وتتيح 3.7
) الدراسات جلان يف املشاركني( للخرباء إضافية فرص إلتاحة الفرص كل  انتهاز وينبغي. والتقنية اإلدارية

 تتناول ليميةإق ودون إقليمية اجتماعات يف املشاركة خالل من اخلربة على للحصول النامية البلدان من
 تُنظم ليتا اإلقليمية ودون اإلقليمية االجتماعات إىل للدعوات ينبغي ولذلك،. الدراسات جلان أعمال

 أوفرق العمل  أو املقررين أفرقة يف للمشاركني توجه أن الدراسات جلان اتتناوهل موضوعات خبصوص
 .املعنية املشرتكة قّررينامل أفرقة

 االجتماعات تنظيم يتم وال قبوهلا يتم وال أعاله 2.7 الفقرة يف إليها املشار الدعوات تصدر ال 4.7
 ملؤمتر) 1994 كيوتو،( 5 القرار يف احملددة بالشروط الوفاء حالة يف إال جنيف خارج عنها الناشئة
لس عن الصادر 304 واملقرر املفوضني املندوبني  الدراسات جلان اجتماعات عقد لدعوات وينبغي. ا
 النفقات بتحمل ضيفامل البلد موافقة إىل يشري ببيان مشفوعة تكون أن جنيف خارج هلا التابعة واألفرقة
ان، الزمةال والتجهيزات واألثاث املنشآت من يكفي ما األقل على سيوفر وأنه الناجتة اإلضافية  با

 طلبت إذاانًا جم التجهيزات توفري بالضرورة يشرتط فال النامية، البلدان من املضيف البلد كان  إذا إال
 .ذلك املضيف البلد حكومة

 ديوية،لفيا املؤمترات عرب اجتماعات عقد الدراسات للجنة التابعة لألفرقة األجدى من يكون قد 5.7
ا النامية البلدان إمكانيات مراعاة مع  لرتتيبات وفقاً  أو الفيديوية، املؤمترات عرب املشاركة على ومقدر

 أن لنسقا هذا من اجتماع ملقرر وينبغي. املناطق إحدى يف أو االحتاد مقر يف عقدها من بدالً  أخرى
 .اللجنة هذه عليه توافق وأن الرئيسية الدراسات جلنة إىل بذلك طلباً  يقدم

 .هلا تابعةال األفرقة اجتماعات أعمال وجدول ومكان مواعيد على الرئيسية الدراسات جلنة توافق 6.7

 عقد ونويك جنيف، يف االجتماع عقد قرتحيُ  األسباب، من سبب ألي الدعوة إلغاء حال يف 7.7
 .األصل يف مقرراً  كان  الذي التاريخ نفس يف املبدأ حيث من االجتماع
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 االجتماعات في المشاركة 8

 والكيانات ة،األكادميي واهليئات واملنتسبون االتصاالت تنمية قطاع وأعضاء األعضاء الدول تكون 1.8
 هلا التابعة فرقةواأل الدراسات جلان يف ممثلة قطاع،ال أنشطة يف باملشاركة هلا املصرح األخرى واملنظمات

 مؤهلني خرباء فتهمبص اختيارهم ويتم باالسم دينحمدّ  نيمشارك طريق عن فيها املشاركة يف ترغب اليت
 248A للرقم طبقاً  االجتماع لرئيس وجيوز. اللجان هذه إىل املسندة املسائل دراسة يف فّعالة مسامهة لتقدمي
 احملددة ائهمآر  لعرض االقتضاء، حسب الفردية بصفتهم خرباء دعوة االحتاد اتفاقية من 20 املادة من
 أي يف املشاركة يف احلق هلم يكون أن ودون القرار صنع عملية يف املشاركة دون أكثر أو حدوا اجتماع يف

 ووثائق اريرتق تقدمي للخرباء وجيوز. الرئيس من احملددة الدعوة إليهم هتوجَّ  مل إذا أخرى اجتماعات
 .ةصلال ذات املناقشات يف يشاركوا أن أيضاً وميكنهم  االجتماعات؛ رؤساء من بطلب معلومات

وُيشّجع، يف حدود املوارد املخصصة يف اخلطة املالية وميزانية فرتة السنتني، على إجراء مناقشات  2.8
مائدة مستديرة غري رمسية أو عقد حلقات دراسية أو ورش عمل توضيحية بشأن كل من املسائل قيد 

) 2017يف بوينس آيرس، (املراَجع  40 الدراسة تضم هؤالء اخلرباء وغريهم، مع مراعاة أحكام القرار
للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت بشأن بناء القدرات للسماح بتنسيق اجلهود بني األنشطة املتصلة 

ا مكتب تنمية االتصاالت. ُتسجَّل الدروس و  باألعمال املتعلقة باملسائل واألعمال األخرى اليت يضطلع 
لنظر فيه، هذه األنشطة يف تقرير يُعّده فريق املقرر لاملستفادة وأفضل املمارسات املقرتحة املستمدة من 

ويُقدَّم كمسامهة إىل جلنة الدراسات املعنية. وُتضاف الدروس املستفادة وأفضل املمارسات املقرتحة 
املسجلة املستمدة من ورش العمل، أيضاً، إىل املوقع اإللكرتوين اخلاص بأّي من مسائل الدراسة ذات 

 أدناه. 4.14 اً للفقرةالصلة يف القطاع، وفق

الت قطاع تنمية االتصا وأعضاء األعضاء الدول قائمة االتصاالت تنمية مكتب مدير يستكمل 3.8
 دراسات جلنة كل يف املشارِكة هلا، املصرح األخرى واملنظمات والكيانات ،األكادميية واهليئاتواملنتسبني 
 .البيانات بأحدث
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 كنولوجياتت استخدام إىل عملياً، ممكن حد أقصى إىل هلا، التابعة واألفرقةالدراسات  جلان تسعى 4.8
 الدراسات جلان لعم يف العريضة املشاركة ومتكني تشجيع إىل الرامية اجلهود من كجزء  بُعد عن املشاركة

 خصوصاً  ية،األكادمي واهليئات واملنتسبنيقطاع تنمية االتصاالت  وأعضاء األعضاء الدول كل  جانب من
 .اإلعاقة ذوي األشخاص مثل اخلاصة االحتياجات ذوو األشخاص

 األعضاء الدول من الاالتص جبهات باستمرار حتديثها يتم قائمة مسألة كل  بدراسة املعين املقرر دّ يُعِ  5.8
 حول املعلومات تبادلو  التواصل لتسهيل األكادميية، واهليئات واملنتسبنيقطاع تنمية االتصاالت  وأعضاء

 .الدراسة سياق يف معينة موضوعات

 االجتماعات تواتر 9

 املؤمترات من مؤمترين نيب تفصل اليت الفرتة يف األقل على العام يف مرة مبدئياً  الدراسات جلان جتتمع 1.9
ا تعقد أن ويفضل االتصاالت لتنمية العاملية  لفرق يتسىن ىتح العام من الثاين النصف يف اجتماعا
ااملرتبط املقررين وأفرقة العمل  ورفعها لالزمةا التقارير وإعداد العام من األول النصف يف االجتماع ة 
 نميةت مكتب مدير مبوافقة إضافية اجتماعات عقد ميكن ذلك، ومع. الرئيسية الدراسات للجنة

 .االتصاالت نميةت قطاع موارد ومبراعاة السابق العاملي املؤمتر حددها اليت األولويات مراعاة مع االتصاالت

 تفصل اليت الفرتة يف ألقلا على العام يف مرتني مبدئياً  ا املرتبطة املقررين وأفرقة العمل فرق جتتمع 2.9
 جلنة مع التزامنب االجتماعات أحد يُعقد أن على االتصاالت، لتنمية العاملية املؤمترات من مؤمترين بني

 ومبوافقة سيةالرئي الدراسات جلنة ةمبوافق إضافية اجتماعات عقد ميكن ذلك، ومع. الرئيسية الدراسات
 تنمية طاعق وموارد االتصاالت لتنمية السابق العاملي املؤمتر حددها اليت األولويات مراعاة مع املدير،

 .االتصاالت

قد االجتماعات ع أو جزئياً  متداخلة اجتماعات بتنظيم( بالتعاقب العمل فرق جتتمع أن يفضل 3.9
 إىل اجةاحل دعت إذا منفرد بشكل جتتمع أن العمل لفرق جيوز كان  وإن ،)الواحد تلو اآلخر مباشرةً 

 ).مثالً  دراسية حللقات مرافقاً  يكون كأن( مستصوباً  االجتماع عقد كان  إذا أو ذلك
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 عدّ أعماله، يُ  لتحقيق أفضل استفادة من استعمال موارد قطاع تنمية االتصاالت واملشاركني يف 4.9
 ينشرهو جدوًال زمنياً لالجتماعات  ،بالتعاون مع رؤساء جلان الدراسات ،تمدير مكتب تنمية االتصاال

ات اليت تعقدها ، مبا يف ذلك االجتماعبثالثة أشهر على األقل قبل انعقاد االجتماع األول للسنة التقوميية
هذا اجلدول عوامل من قبيل إمكانيات خدمات املؤمترات  راعى يف. ويُ أفرقة إدارة جلان الدراسات

االحتاد واحتياجات االجتماعات من الوثائق وضرورة التنسيق الوثيق مع أنشطة القطاعني اآلخرين  يف
  واملنظمات الدولية أو اإلقليمية األخرى.

وجيب، قدر اإلمكان، عند حتديد اجلدول الزمين لكل اجتماع أال تُعقد بالتزامن جلسات  5.9
ا فرقة ا ا من أجل السماح للمشاركني حبضور االجاجتماعات بشأن املسائل اليت تُعىن  تماعات لعمل ذا

املتعلقة باملسائل ذات الصلة. ومن جانب آخر، جيوز، يف حدود املوارد املخصصة يف امليزانية اليت أقّرها 
لس واخلطة املالية اليت أقّرها مؤمتر املندوبني املفوضني، أن تُعقد بالتزامن، مىت ارتأى فريق اإلدارة ذلك  ا
ا فرق عمل خمتلفة، إلتاحة وقت كاٍف لتنفيذ األعمال  ضرورياً، جلسات بشأن املسائل اليت تُعىن 

 مهات.املسا املتعلقة بكل مسألة ومتديد املدة املخصصة للمسائل اليت تتلّقى عدداً أكرب من

 ديرامل بذلي أن 4.9 الفقرة يف املّتبع لإلجراء وفقاً  لالجتماعات الزمين اجلدول وضع عند جيب 6.9
 الجتماعاتل هلا املخطط الفرتة تصادف ال لكي ممكن جهد كل  الدراسات جلان رؤساء مع بالتعاون

 دولة من الدول األعضاء.لدى  هامة دينية مناسبة أي

 ألعضاء،ا لدولل الالزم الوقت لالجتماعات الزمين اجلدول يراعي أن العمل خطة وضع عند جيب 7.9
 ةكاملشاِر  ا،هل املصرح األخرى واملنظمات والكياناتني واهليئات األكادميية واملنتسب القطاع، وأعضاء
 .والوثائق املسامهات إلعداد

 ومشاريع النهائية تقاريرال توزيع إلتاحة كافية  بفرتة العاملي املؤمتر قبل الدراسات جلان مجيع جتتمع 8.9
 .املطلوبة النهائية املواعيد قبل التوصيات
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 لالجتماعات والتحضير عملال خطط وضع 10

 مكتب ساعدةمب ومقرروها، دراسات جلنة كل  رئيس يقرتح االتصاالت، لتنمية عاملي مؤمتر كل  بعد 1.10
 تكون أن بغيوين واألولويات األنشطة برنامج العمل برنامج ويراعي جلنته عمل خطة االتصاالت تنمية
 املتعلقة األعمال عملال برامجتنظم  أن وجيوز. ؤمترامل اعتمدها اليت والتوصيات بالقرارات مرتبطة الربامج
 هذه تدخل أن شريطة ،معينة دراسة فرتة خالل تباعاً  تُبحث فرعية مواضيع يف الدراسة قيد حمددة مبسألة

 توفري بغية االت،االتص تنمية مكتب مدير ويقوم .فريق مسألة الدراسة اختصاصات يف الفرعية املواضيع
 الصلة ذات االحتاد مشاريع مجيع حول معلومات بإعداد العمل، خطط إعداد لدعم معلومات مورد
 ويقوم اآلخران، انوالقطاع اإلقليمية املكاتب تنفذها اليت املشاريع ذلك يف مبا معينة، قضية أو مبسألة
يف شكل  ماتاملعلو  هذه تقدمي وينبغي. املناسبني االتصاالت تنمية مكتب موظفي خالل من بذلك
 بتحقيق مهل للسماح عملهم خطط وضع قبل مبكر وقت يف واملقررين الدراسات جلان رؤساء ىلإ مسامهة

 إطار يف العمل يف يسهم أن ميكن الذي لالحتاد واجلاري واحلايل اجلديد العمل من الكاملة االستفادة
 .مسائلهم

ا ئل اليت يالعمل واملقررون املعنيون، خطة عمل للمسا وفرق يضع رؤساء جلان الدراسات 2.10 درسو
 يتوقف العمل خطة فيذتن أن غرياملزمع استحداثها واإلطار الزمين املتوقع لتسليمها. النواتج حتدد بوضوح 

 تسبنيواملنقطاع تنمية االتصاالت  وأعضاء األعضاء الدول من الواردة املسامهات على بعيد حد إىل
 اآلراء كذلكو  االتصاالت تنمية ومكتب هلا حصرّ املاألخرى  املنظمات أو والكيانات األكادميية واهليئات

 1.6 الفقرات من تلك احملددة يفالنواتج وتشمل  .االجتماعات يف املشاركون عنها يعرب اليت
 أعاله. 6.6 إىل

 جدول تضمنت معممة رسالة املعنية الدراسات جلنة رئيس مبساعدة االتصاالت تنمية مكتب دّ عِ يُ  3.10
 .حبثها يتعني اليت باملسائل وقائمة العمل خطة ومشروع االجتماع أعمال
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جيب أن و  الدراسات جلان إدارة فرقةأل اجتماعأي  عنتفاصيل  املعممة الرسالةتتضمن  أن وجيب 4.10
 فرقة/الدراسات جلنة عمل يف كةاملشاِر  هلا، املصرح األخرى واملنظمات والكيانات القطاع أعضاء إىلتصل 
 .األقل على أشهر بثالثة االجتماع احافتت قبل املعنية العمل

 على ملتاحةا التسجيل الستمارة رابط مع بالتسجيل اخلاصة التفاصيل املعممة الرسالة تتضمن 5.10
 االستمارة ضمنوتت. االجتماع يف املشاركة على عزمهم إعالن املعنية الكيانات ملمثلي ميكن حىت اخلط
 قبل االستمارة دميتق وجيب. للمشاركني املطلوبة باللغات انبي مع املتوقعني املشاركني وعناوين أمساء
 التحريرية الرتمجةو  الشفوية الرتمجة تأمني يتسىن لكي وذلك تقوميياً  يوماً  45 عن يقل ال مبا االجتماع افتتاح
 .املطلوبة باللغات للوثائق

 الدراسات لجان إدارة أفرقة 11

 جلنة رئيس من يتألف إدارة فريق االتصاالت نميةت قطاع دراسات جلان من جلنة لكل نشأيُ  1.11
م العمل فرق ورؤساء ونوابه الدراسات م واملقررين ونوا  الرئيس مساعدة لىع اإلدارة فريق ويشجَّع. ونوا

 مع والتآزر عاونوالت االتصال، بأنشطة املتعلقة املسؤوليات مثالً  خيص فيما الدراسات، جلنة إدارة  يف
 لصلةا ذات لألنشطة والرتويج االحتاد، خارج من اُألخرى اجلهات من وغريها ياتواملنتد املنظمات

 .الدراسات جلنة يف

 التصاالتا تنمية مكتب ومع بينها فيما االتصال الدراسات جلان إدارة أفرقة تقيم أن ينبغي 2.11
 اللزوم حسب ئمةمال اتصال اجتماعات ترتيب وينبغي. عملياً  ذلك ميكن ما بقدر اإللكرتونية بالوسائل

 .اآلخرين القطاعني من الدراسات جلان رؤساء مع
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 جلنة اجتماع يلقب االتصاالت تنمية لقطاع التابعة الدراسات جلنة إدارة فريق جيتمع أن ينبغي 3.11
 واملوافقة الوقت ظيملتن خطة استعراض ذلك يف مبا املالئم، النحو على املنتظر االجتماع لتنظيم الدراسات

 لوماتاملع الدراسات جلان ملقرري املدير يوفر الكفاءات، وحتديد االجتماعات هذه ولدعم. هاعلي
 اإلقليمية املكاتب ذهاتنف اليت املشاريع ذلك يف مبا هلا، واملخطط القائمة االحتاد مشاريع جبميع املتعلقة

 ملكاتبا كمديري( املناسبون االتصاالت تنمية مكتب موظفو ذلك يف ويعاونه اآلخران، والقطاعان
ند ع لفريق إدارة جلنة الدراسات التابعة لقطاع تنمية االتصاالت،وجيوز  ).االتصال وجهات اإلقليمية
 .عدبُ  ، أن جيتمع عناالقتضاء

 جلان إدارة رقةأف من ويتألف االتصاالت تنمية مكتب مدير برئاسة مشرتك إدارة فريق إنشاء يتم 4.11
أن جيتمع فريق  وينبغي .االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق ورئيس تاالتصاال تنمية قطاع دراسات

 حسب احلاجة. الدراساتان لجالسنوي لجتماع اال خالل املشرتكدارة اإل
 :يلي فيما التنمية قطاع دراسات للجان املشرتك اإلدارة فريق دور ويتمثل 5.11

 امليزانية؛ يف الدراسات جلان متطلبات ديرتق عن االتصاالت تنمية مكتب إدارة إىل املشورة تقدمي ) أ 
 الدراسات؛ جلان بني املشرتكة املوضوعات تنسيق )ب
 األخرى ماتواملنظ والكيانات االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق إىل مشرتكة اقرتاحات إعداد )ج

 احلاجة؛ حسب االتصاالت تنمية قطاع يف هلا املصرح املعنية
 التالية؛ الدراسات جلان اجتماعات عيدملوا النهائي التحديد ) د
 .أخرى مسائل من ينشأ قد ما معاجلة ) ه

 التقارير إعداد 12
 :التقارير من رئيسية أنواع أربعة الدراسات جلان أعمال عن ينتج 1.12

 االجتماعات تقارير ) أ 
 املرحلية التقارير )ب
 النواتج تقارير )ج
 .االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر إىل الرؤساء تقارير ) د
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 االجتماعات تقارير 2.12

 بإعداد االت،االتص تنمية مكتب مبساعدة العمل، فريق رئيس أو الدراسات جلنة رئيس يقوم 1.2.12
 تتطلب اليت لبنودا أيضاً  التقرير يوضح أن وجيب. العمل نتائج موجز تتضمن اليت االجتماعات تقارير
اء توصية أو تايلال االجتماع يف الدراسة من مزيداً   مسألة عم دجمها أو استكماهلا أو ما مسألة عمل إل
 ذلك يف مبا( رئيسيةال والنتائج االجتماع وثائق أو/و املسامهات إىل أيضاً  التقرير يشري أن وينبغي. أخرى

 ائجالنت تقارير الةإح ذلك يف مبا( املقبلة لألعمال الصادرة والتوجيهات) التوجيهية واخلطوط التوصيات
) االقتضاء حسب الصلة ذات املكتب برامج أنشطة يف لدجمها االتصاالت تنمية مكتب إىل

 ملشرتكةا املقررين وأفرقة املقررين أفرقة واجتماعات وجدت، إن العمل، لفرق املخططة واالجتماعات
 .الدراسات جلنة صعيد على عليها املوافقة متت اليت االتصال وبيانات

 موجز اريرالتق هذه وتشمل .االجتماعات تقارير بإعداد املقرر، نواب مبساعدة ،املقرر يقوم 2.2.12
. التايل االجتماع يف الدراسة من مزيداً  تتطلب اليت البنود أيضاً توضح التقارير  أن وجيب. العمل نتائج
 الصادرة توجيهاتوال الرئيسية والنتائج االجتماع وثائق أو/و املسامهات إىل التقارير تشري أن وينبغي

 على عليها وافقةامل متت اليت االتصال وبيانات املعنية للمسألة املخططة واالجتماعات املقبلة لألعمال
 .الدراسات جلنة صعيد

 ونواب ؤساءر  بأمساء قائمة الدراسة فرتة يف الدراسات للجنة األول االجتماع تقرير ويتضمن 3.2.12
 املقررين اءوبأمس اللجنة تنشئها قد أخرى أفرقة وأي جدت،و  إن املقررين، أفرقة أو/و العمل فرق رؤساء
 .ضاءاالقت حسب الالحقة، التقارير يف القائمة هذه حتديث ويتم. املعينني املقررين ونواب

 المرحلية التقارير 3.12

 :املرحلية التقارير يف إدراجها قرتحيُ  اليت البنود التالية القائمة تتضمن 1.3.12

امية األخرى احملددة اخلت وسائر الوثائقومشروع خمطط التقرير النهائي  احملرز التقدم عن قصري موجز ) أ 
 ؛أعاله 6.6إىل  1.6 يف الفقرات من
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 إقرارها؛ املطلوب التوصيات أو التقارير عناوين أو استنتاجات )ب

 وجدت؛ إن األساس، وثيقة ذلك يف مبا العمل خطة إىل باإلشارة األعمال حالة )ج

 وثائق ىلإ اإلشارة أو املراجعة أو اجلديدة التوصيات أو التوجيهية اخلطوط أو التقارير ريعمشا ) د
 التوصيات؛ تتضمن اليت املصادر

 ا؛ لاالتصا لطلب أو املنظمات أو األخرى الدراسات للجان استجابة االتصال بيانات مشروع ) ه

 املسامهات جزومو  املطلوبة الدراسة من جزءاً  تربتع اليت املتأخرة أو العادية املسامهات إىل اإلشارة ) و
 فيها؛ النظر مت اليت

 أخرى؛ منظمات من اتصال بيانات على رداً  املتلقاة املسامهات إىل اإلشارة ) ز

 متت ليتا املقبلة االجتماعات أعمال جدول ومشروع حلول دون بقيت اليت الرئيسية القضايا )ح
 وجدت؛ إن عليها، املوافقة

 ألخري؛ا املرحلي التقرير منذ قدتعُ  اليت االجتماعات يف احلاضرين بأمساء قائمة إىل ةإشار  )ط

 فرق اجتماعات مجيع تقارير تتضمن اليت املؤقتة الوثائق أو العادية باملسامهات قائمة إىل إشارة )ي
 .األخري املرحلي التقرير منذ املقررين وأفرقة العمل

 .اتاملعلوم تكرار لتجنب االجتماعات تقارير إىل حلياملر  التقرير يشري أن جيوز 2.3.12

 .عليها للموافقة نيةاملع الدراسات جلنة إىل املقررين وأفرقة العمل فرق من املرحلية التقارير تقدم 3.3.12
 التابعة الدراسات جلان إىل القطاعات بني املشرتكة املقررين أفرقة بأعمال املتعلقة املرحلية التقارير تقدَّم
 .عليها وتوافق فيها لتنظر األفرقة هذه أنشأت اليت قطاعاتلل
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 النواتج تقارير 4.12

 للمسألة املتوقع الناتج ويتضمن. للدراسة الرئيسية النتائج أي ،املتوقع الناتج التقارير هذه متثل 1.4.12
ملؤمتر العاملي لتنمية اوفقًا خلطة العمل اليت اعتمدها  التقارير هذه تغطيها أن يتعني اليت البنود املعنية

 امللحقات ذلك يف مبا أقصى، كحد  صفحة 50 عن العادة يف التقارير هذه تزيد وال. االتصاالت
 وبعد صفحة، 50 التقارير تتجاوز وعندما. األمر استدعى إذا إلكرتونية إشارات إدراج مع والتذييالت

 ذات تعترب تكان  إذا ترمجة دون لتذييالتوا امللحقات إدراج ميكن املعنية، الدراسات جلنة رئيس مشاورة
 فحاتالص عدد حدود يف التقارير مجيع ترمجة ويتم. صفحة 50 التقرير يتجاوز أالّ  وشريطة خاصة أمهية
 .املتاحة وامليزانية اإلمكان حدود يف للمسألة عليها املنصوص االختصاصات يف عليها املتفق

 جلنيت نع الصادرة النهائية النواتج تقارير نم استفادة أقصى حتقيق على وللمساعدة 2.4.12
 ميكن اإلنرتنت ىعل مكتبة يف املصاحبة وامللحقات التقارير وضع الدراسات للجنيت فيمكن الدراسات،
 جلنيت ئقوثا سجل يف وكذلك االتصاالت تنمية لقطاع الرئيسية الصفحة خالل من إليها الوصول

ا عنيةامل الدراسات جلنة تقرر أن إىل الدراسات  الدراسات نيتجل نواتج إدراج وينبغي. متقادمة أصبحت أ
 ألهدافا تنفيذ من جزءاً  وُتشكل اإلقليمي املكتب وأنشطة االتصاالت تنمية مكتب برنامج يف

 .االتصاالت تنمية لقطاع االسرتاتيجية

 لدانالب وباألخص أعضاء قطاع تنمية االتصاالت، استفادة مدى دراسة يف وللمساعدة 3.4.12
 العمل فرق رؤساء مبساعدة الدراسات جلان رؤساء يقوم أن فيستحسن الدراسات، نتائج من ،النامية
 فرتة اية نم األقل على أشهر ستة قبل األعضاء إىل ليرسَ  مشرتك استطالع بإعداد املسائل ومقرري
ات والفريق الدراس . مث يتم حتليل نتائج االستطالع املشرتك وتقدميها إىل اجتماعات جلانالدراسة

 نتائج نم االستشاري لتنمية االتصاالت قبل إحالتها إىل املؤمتر العاملي التايل لتنمية االتصاالت. ويستفاد
  .التالية ةالدراس لفرتة اإلعداد عند املشرتك االستطالع

 ،تقطاع تنمية االتصاالأعضاء لدى مدى االهتمام الذي تثريه إحدى القضايا ولتقييم  4.4.12
من كل اجتماع من املقدمة بشأن املسامهات سيما البلدان النامية، ينبغي إعداد إحصاءات  وال

ّ                      اجتماعات أفرقة املقر رين أو جلان الدراسات،   .حبسب البلد أو املنطقةوتصنيفها                   
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 االتصاالت لتنمية العالمي المؤتمر إلى الرئيس تقرير 5.12

 املعنية، اللجنة رئيس ىعل االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر ىلإ الرئيس تقرير عن املسؤولية تقع 1.5.12
 :يلي ما التقرير هذا يتضمنو  االتصاالت، تنمية مكتب مبساعدة

 جلنة أعمال يصف املذكورة الدراسة فرتة يف الدراسات جلنة إليها توصلت اليت بالنتائج موجز ) أ 
 ذلك يف امب املتحققة، والنتائج الدراسة، دقي املسائل بشأن املقدمة املسامهات وعدد الدراسات،

 دراسات؛ال جلنة بأنشطة الصلة ذات االتصاالت تنمية لقطاع االسرتاتيجية األهداف مناقشة

 أثناء باملراسلة األعضاء الدول عليها وافقت مراجعة أو جديدة توصيات أي إىل اإلشارة )ب
 الدراسة؛ فرتة

 الدراسة؛ فرتة ءأثنا لغيتأُ  توصيات أي إىل اإلشارة )ج

 ليها؛ع للموافقة االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر إىل مقدمة توصيات أي نص إىل اإلشارة ) د

 التالية؛ الدراسة فرتة أثناء للدراسة تُقَرتح مراجعة أو جديدة مسائل بأي قائمة ) ه

 ؛وجدت إن ،إلغاؤها يُقرتح مسائل بأي قائمة ) و

 .الدراسات جلنة بأنشطة القيام عند اإلقليمية واملكاتب جالربام بني للتعاون ملخص ) ز

 هذه أمثلة ومن .االحتاد يف املتبعة العامة املمارسات مع التوصيات إعداد يتطابق أن ينبغي 2.5.12
 قائماً  نصاً  توصية أي تكون أن وينبغي. االتصاالت لتنمية العاملية املؤمترات وقرارات توصيات املمارسات

 1 امللحق يف التوصيات إلحدى منوذج ويرد. بالتوصيات ملحقات إرفاق ميكن ذلك يقولتحق. بذاته
 .القرار ذا
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 وعرضها ومعالجتها المساهمات تقديم - 4 القسم

 المساهمات تقديم 13

 تقوميياً  يوماً  بثالثني ؤمترامل افتتاح قبل االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر إىل املسامهات تقدمي ينبغي 1.13
 يوماً  14 ملؤمتر،ا إىل املسامهات مجيع لتقدمي النهائي املوعد يكون أن األحوال، كل يف وجيب األقل، على

. الوفود جانب من واف شكلب ودراستها املناسب الوقت يف ترمجتها يتسىن حىت املؤمتر افتتاح قبل تقوميياً 
 األصلية لغتهاب املؤمتر إىل ملقدمةا املسامهات مجيع الفور على االتصاالت تنمية مكتب ينشر أن وجيب
 مجيع نشر وجيب. ادلالحت األخرى الرمسية اللغات إىل ترمجتها قبل حىت للمؤمتر، اإللكرتوين املوقع على

 .ومييةتق أيام سبعة عن يقل ال مبا االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر انعقاد قبل املسامهات

 جلانو  االتصاالت تنمية لقطاع االستشاري الفريق اجتماعات إىل املسامهات تقدمي يكون 2.13
 :التايل النحو على هلا، التابعة واألفرقة الدراسات

 ،الفريق املعينو  الدراسة قيد املوضوع أو القرار أو املسألة بوضوح مسامهة كل  تبني أن ينبغي 1.2.13
 .ةاملسامه استوضاح إىل للحاجة حتّسباً  االتصال مسؤول بتفاصيل مصحوبة وتكون

على  يوماً  (45)جيب تلقي املسامهات املراد ترمجتها لالجتماع قبل انعقاده بـخمسة وأربعني  2.2.13
أن  يوماً  أربعنيو  خبمسة احملدد النهائي املوعد هذاانقضاء  بعد املسامهة تقدم اليت للجهةوجيوز . األقل
 املسامهاتشر وال ُترتجم وتُن. إليها رمجهات قد مؤلفها يكون قد رمسية لغة وبأي األصلية باللغة الوثيقةتقدم 
 .وماً ي اثين عشر من بأقل ليس لكن يوماً  وأربعني مخسة من بأقلاالجتماع  افتتاح قبل الواردة

  



 215 1القرار  

 

 إليه واملنتسبون (ITU-D)باالحتاد  االتصاالت تنمية قطاع وأعضاء األعضاء الدول تقوم 3.2.13
 راساتالد جلان رؤساء ونواب ورؤساء هلا املصرح األخرى واملنظمات والكيانات األكادميية واهليئات
م بتقدمي هلا التابعة األفرقة أو العمل وفرق  إىل االتصاالت نميةت قطاع يف اجلارية الدراسات يف مسامها

ذا  2 لحقواملدرجة يف امل اخلط على املتاحة الرمسية النماذج باستعمالمدير مكتب تنمية االتصاالت 
 .القرار

 االتصاالت نميةت جمال يف املكتسبة اخلربة نتائج منها أمور مجلة مسامهة أي تتناول أن ينبغي 4.2.13
 .وإقليمياً  املياً ع لالتصاالت املتوازنة التنمية لتعزيز اقرتاحات تتضمن أو/و احلالة دراسات تصف وأن

 صلة ذات وحدةم ائقوث يقدم أن االتصاالت تنمية ملكتب جيوز املسائل بعض دراسة لتيسري 5.2.13
 املكاتب وأنشطة اليةاحل الربامج بأنشطة املتعلقة املعلومات ذلك يف مبا احلاالت دراسات نتائج أو باملسألة
 .املسامهات معاملة الوثائق هذه وتعاَمل. اإلقليمية

 عن سامهاتم بوصفها الدراسات جلان إىل املقدمة الوثائق تزيد أالّ  املبدأ حيث من ينبغي 6.2.13
 إدراج وميكن. حرفياً  تكرارها من بدالً  فعالً  القائمة النصوص إىلإحاالت  إدراج وينبغي. صفحات مخس
 ذا 2 امللحق ويتضمن. معلومات كوثائق  الطلب على بناءً  تقدميها أو ملحقات يف للعلم املقدمة املواد
 .املسامهات تقدميلنموذج  مثاالً  القرار

ألكادميية ن إليه واهليئات او واملنتسبقطاع تنمية االتصاالت عضاء الدول األعضاء وأُتدعى  7.2.13
الدروس املستفادة احملددة وأفضل املمارسات املقرتحة، حسب م إىل تضمني مسامهااملنضّمة إليه 

 جلان الدراسات والفريق االستشاري لتنمية االتصاالت واألفرقة االقتضاء، عند تقدميها إىل اجتماعات
 القرار قسمًا خمصصاً  ذا 2 امللحق ية التابعة للقطاع. ويتضّمن منوذج املسامهة الوارد يفاألخرى املعن

املربع  يف فضل املمارسات املقرتحة املقدمةأدناه الدروس املستفادة وأ 4.14 . وتُنشر وفقًا للفقرةلذلك
 املسامهة. نموذجب الئمامل
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 اخلط على احاملت النموذج باستعمال التصاالتا تنمية مكتب إىل املسامهات تقدمي ينبغي 8.2.13
 التتعدي أي إدخال وعدم ممكن، حد أدىن إىل شكلها تنسيق إعادة إىل احلاجة بتقليص معاجلتها لسرعة
 جلنة رئيس إىل املشاركون يقدمها مسامهة أي بإحالة االتصاالت تنمية مكتب ويقوم. النص حمتوى على

 .1.16 للفقرة طبقاً  الفور على واملقرر الدراسات

 لوسائلبا هلا التابعة واألفرقة الدراسات جلان أعضاء بني التعاونيكون  أنينبغي  9.2.13
 جلان اءأعض مجيع االتصاالت تنمية مكتب يزود أن وينبغي. ممكن حد أقصى إىل اإللكرتونية
 األنظمة وفريت على يعمل وأن لعملهم، الالزمة اإللكرتونية الوثائق إىل املناسب بالنفاذ الدراسات

 الرمسية للغاتا وجبميع اإللكرتونية بالوسائل الدراسات جلان أعمال إجراء لدعم املالئمة والتسهيالت
 .لالحتاد

 المساهمات معالجة 14

ين أحد ر قرّ املأفرقة فرق العمل أو  إىل اجتماعات جلان الدراسات أواملقدمة املدخالت تتخذ جيوز أن 
 الية:الت الثالثةاألمناط أشكال 

 (وثائق ُتدرَج يف جدول أعمال االجتماع ملناقشتها)؛ الالزم اإلجراء الختاذ مسامهات ) أ 

 (وثائق ال ُتدرَج يف جدول أعمال االجتماع وال تُعرض للنقاش)؛ للعلم مقدمة مسامهات ب)

 .االتصال بيانات )ج

 مساهمات التخاذ اإلجراء الالزم 1.14

 جنةلل اجتماع أي قبل والواردة الالزم اإلجراء الختاذ املقدمة املسامهات مجيع ُترتَجم 1.1.14
 االجتماع قبلتُنشر و  تقوميياً  يوماً  وأربعني خبمسة املقررين ألفرقة اجتماعات جمموعة أو عمل فرقة/دراسات
 احملدد لنهائيا املوعد هذا بعد املسامهة تقدم اليت وللجهة. تقوميية أيام سبعة عن يقل ال مبا املذكور
 .إليها ترمجها دقاملؤلف  يكون رمسية لغة وبأي األصلية باللغة الوثيقة تقدمي يوماً  وأربعني خبمسة
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 االتفاق يناملع املقرر فريق أو العمل فرقة/الدراسات جلنة رئيس مع التشاور بعد جيوزو  2.1.14
ا عدد يتجاوز الالزم اإلجراء الختاذ مسامهات قبول على . ساخلم الصفحات حد صفحا
 .املسامهة مؤلف يعده ملخص نشر على االتفاق جيوز ،تاحلاال هذه مثل ويف

ة جمموع أو العمل فرق/الدراسات جلان اجتماعات قبل الواردة املسامهات مجيع تُنشر 3.1.14
. مرتجتُ  ال لكنها تقوميياً، يوماً  12 من بأقل ليس لكن تقوميياً  يوماً  45 من بأقل املقررين أفرقة اجتماعات

 .مهاتسلّ  بعد ملع أيام ثالثة عن يزيد ال ومبا ممكن وقت أقرب يف املتأخرة املسامهات هذه األمانة تنشرو 

يوماً  12 قبل االجتماع بأقل من مدير مكتب تنمية االتصاالت املسامهات اليت يتسلمها 4.1.14
ا  جدول األعمال. وال ُتدرج يف ال تقوميياً  ها إىل االجتماع لتقدمييتم توزيعها ولكن يتم االحتفاظ 

ة حاالت استثنائية، جيوز للرئيس بالتشاور مع املدير أن يسمح باملسامهات اليت تعترب غاي التايل. ويف
 مواعيد تتجاوز املواعيد النهائية أعاله، شريطة أن تكون هذه الوثائق متاحة األمهية واالستعجال يف يف

ة التعهد بضمان تستطيع األمان ملسامهات املتأخرة، اله اهلذللمشاركني عند افتتاح االجتماع. وبالنسبة 
 إتاحتها عند افتتاح االجتماع جبميع اللغات املطلوبة.

 ال تقبل مسامهات الختاذ اإلجراء الالزم بعد افتتاح االجتماع. 5.1.14

لعرض قاته هذا القرار وملح ينبغي للمدير اإلصرار على اتباع املؤلفني للقواعد احملددة يف 6.1.14
احملددة فيها. وينبغي للمدير إرسال تذكري حسبما يتناسب. وجيوز للمدير،  واملواعيدالوثائق ونسقها 

هذا  ة احملددة يفتلتزم بالتوجيهات العام وثيقة ال يُعيد للمؤلف أي بالتشاور مع رئيس جلنة الدراسات، أن
 القرار حبيث يعمل على اتساقها مع هذه التوجيهات.
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 للعلم المقدمة اهماتالمس 2.14

املسامهات املقدمة إىل االجتماع للعلم فقط هي املسامهات اليت ال حتتاج إىل أي إجراء حمدد  1.2.14
مبوجب جدول األعمال (مثل الوثائق الوصفية املقدمة من الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني 

 ،امةهلا حسب األصول، وبيانات السياسة الع أو الكيانات واملنظمات املصرحواهليئات األكادميية إليه 
) والوثائق األخرى اليت يعتربها رئيس جلنة الدراسات و/أو املقرر وثائق مقدمة للعلم فقط بعد التشاور .إخل

قد ترمجها  (وبأي لغة رمسية أخرى قد يكون املؤلفوتنشر الوثائق باللغة األصلية فقط  مع مقدم الوثيقة،
 ترقيم خمتلف عن املسامهات املقدمة الختاذ اإلجراء الالزم.وتظهر بنظام إليها) 

أكثر لب ذلك طاالجتماع إذا  بعدوجيوز ترمجة وثائق املعلومات اليت تعترب ذات أمهية قصوى  2.2.14
 .امليزانية حدود ضمن االجتماع املشاركني يف املائة من يف 50من 

 هذه تاحوت. الوثائق هلذه ملخصات تقدم اتاملعلوم بوثائق قائمة بإعداد األمانة وتقوم 3.2.14
 .الرمسية اللغات جبميع الوثائق

 االتصال بيانات 3.14

 أو ألخرىا الدراسات جلان إىل تُقدم معلومات تقدمي أو إجراءات الختاذ طلبات هي االتصال بيانات
 وثائق وأ األخرى، ةاملعني املنظمات أو املتحدة لألمم األخرى الوكاالت إىل أو اآلخرين االحتاد قطاعي

 بيانات على عنيةامل العمل فرقة/الدراسات جلنة رئيس ويوافق. الكيانات هذهطلب تنسيق من  على تردُّ 
 لبيانات منوذج ويرد. ترتجم ال الواردة االتصال وبيانات. إليه املرَسل الكيان إىل إرساهلا قبل االتصال
 .القرار ذا 4 امللحق يف االتصال
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 لدروس المستفادة وأفضل الممارسات المقترحةنشر ا 4.14
 القطاع يف الدراسة قيد املسائل من بكل اخلاصيراجع مكتب تنمية االتصاالت املوقع اإللكرتوين 

. املسائل هذه نم بكل املتصلة املقرتحة املمارسات وأفضل املستفادة للدروس خمصصاً  قسماً  لتضمينه
 املستفادة سالدرو  لتضمينه الدراسة قيد املسائل من بكل صاخلااإللكرتوين  املوقعوحيّدث املكتب 

 ماتكمعلو  أو الالزم اإلجراء الختاذ املقدمة املسامهات من كجزء  الواردة املقرتحة املمارسات وأفضل
 وأفضل املستفادة الدروس من والغرض. أعاله 7.2.13و 2.8و 6.5للفقرات  وفقاً  خلفية أساسية

 هو القطاع يف الدراسة قيد املسائل من بكل اخلاصاإللكرتوين  املوقع على رةاملنشو  املقرتحة املمارسات
 .باستمرار ُحيدَّث للمعلوماتمورداً  تكون أن

 أخرى وثائق 15
 وثائق خلفية الموضوع 1.15

صدد املسائل اليت  ينبغي أن تتاح الوثائق املرجعية اليت تتضمن معلومات عن خلفية املوضوع فقط يف
ذلك و جتماع (البيانات واإلحصاءات والتقارير التفصيلية املقدمة من منظمات أخرى، إخل.) يتناوهلا اال

 شكل إلكرتوين إن كان متوفراً. األصلية فقط وكذلك يف عند طلبها وباللغة
 الوثائق المؤقتة 2.15

 الوثائق املؤقتة هي الوثائق الصادرة أثناء االجتماع للمساعدة على تقدم العمل.

 اإللكتروني النفاذ 16
(مثل ة الواردة والصادر مجيع الوثائق املوقع اإللكرتوين مكتب تنمية االتصاالت على  ينشر 1.16

 املسامهات ومشاريع التوصيات وبيانات االتصال والتقارير) مبجرد توفر النسخ اإللكرتونية هلذه الوثائق.
ثه باستمرار حبيث ويتم حتدي لتابعة هلاواألفرقة ا الدراسات للجانخمصص إلكرتوين ويتم إنشاء موقع  2.16

وقع املحني يكون  يضم مجيع الوثائق املدخلة والناجتة فضًال عن املعلومات املتعلقة بكل اجتماع. ويف
الدراسات باللغات الست، فإن املواقع اخلاصة باالجتماعات تكون بلغات  بلجاناخلاص اإللكرتوين 

 .5.10 االجتماع املعين طبقاً للفقرة
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جيب ضمان توفر املوقع اإللكرتوين املخصص للجان الدراسات باللغات الست لالحتاد على قدم  3.16
 باستمرار. املساواة وأن يتم حتديثه

 النفاذ من (TIES) االتصاالت معلومات تبادل نظام مستعملي اخلاص اإللكرتوين املوقع ميّكن 4.16
 .الوثائق ومشاريع املؤقتة الوثائق إىل الفعلي الوقت يف

 المساهمات تقديم 17

متصلة باملسألة أو باملوضوع اخلاضع للمناقشة وواضحة  إجراءتكون املسامهات املقدمة الختاذ  1.17
م الوثائق اليت تُقد املسألة ومنسق جلنة الدراسات واملؤلف. وال مقّرروذلك مبوافقة الرئيس و  ،وخمتصرة

 الدراسة. تتعلق مباشرة باملسألة قيد ال

إذا   إال الصحف إىل قطاع تنمية االتصاالت أو من املقرر نشرها يف ُنشرتاليت  املقاالتتُقدم  وال 2.17
 مبا بالكامل، رهامصد إىليف هذه احلالة  تُنسب أن ينبغيو ، كانت تتعلق مباشرة باملسألة قيد الدراسة

 .الصلة ذات اإللكرتونية الصفحة عنوان أمكن، إن ذلك، يف

تضمن فقرات املسامهات اليت تمكتب تنمية االتصاالت، باالتفاق مع الرئيس، بإلغاء ويقوم مدير  3.17
 كهذه.إلغاء  ذات طبيعة جتارية مفرطة وُخيطر مؤلف املسامهة بأي عمليات 

 الاألعم جدول وبند الصلة ذات) املسائل( املسألة املسامهةوجيب أن توضح صفحة غالف  4.17
 للمؤلف رتويناإللك والعنوان اهلاتف ورقم والعنوان املسامهة، مصدر ملنظمةا أو/و البلد( واملصدر والتاريخ

 اإلشارة اً أيض وينبغي. املسامهة وعنوان) املسامهة مقدم الكيان من به االتصال ميكن الذي الشخص أو
ا قًا مل. ووفوجد إن ،املطلوب واإلجراء للعلم أو إجراء الختاذتشكل مسامهة  الوثيقة انتك  ذاإ ما إىل

الدروس املستفادة ‘ 2’موجزاً للمسامهة، و‘ 1’ذا القرار، ينبغي تقدمي ملخص يتضمن  2 حيدده امللحق
 املرفق 2 امللحق يف لذلك منوذج ويردوأفضل املمارسات املقرتحة (إذا ارتأى مقدم املسامهة ذلك) 

 .القرار ذا

ع لية مع استعمال عالمات املراجعة (تتبإذا تطلب النص املوجود مراجعة، يوضح رقم املسامهة األص 5.17
 األصلية. الوثيقة التغيريات) يف
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 من ملخصاً ) أعاله 2.14 الفقرة انظر( فقط للعلم االجتماع إىل املقدمة املسامهات تشمل أن ينبغي 6.17
 .هابإعداد اعاملستط قدر االتصاالت تنمية مكتب يقوم ملخصات، املؤلفون يقدم ال وعندما. املؤلف إعداد

 والموافقة عليها اقتراح المسائل الجديدة والمراجعة واعتمادها - 5القسم 

 والمراجعة الجديدة المسائل اقتراح 18

 الدول من (ITU-D) لالحتاد التابع االتصاالت تنمية قطاع على املقرتحة اجلديدة املسائل تقدم 1.18
 القطاع أنشطة يف باملشاركة هلم املصرح األكادميية واهليئاتقطاع تنمية االتصاالت  وأعضاء األعضاء

 .األقل على بشهرين االتصاالت لتنمية عاملي مؤمتر أي قبل

 أحد من ادرةمبب مراجعة أو جديدة مسائل تقرتح أن أيضاً  بالقطاع الدراسات للجان جيوز أنه غري 2.18
 من 19و 18سمني للق وفقاً  املقرتحات هذه وتُعاجل. املوضوع بشأن اآلراء توافقت إذا أعضائها

 .القرار هذا

ا  3.18 وينبغي أن يتضمن كل اقرتاح مبسألة أسباب االقرتاح واهلدف الدقيق من املهام اليت يتعني القيام 
ودرجة استعجال الدراسة وأية اتصاالت يتعني إقامتها مع القطاعني اآلخرين و/أو اهليئات الدولية أو اإلقليمية 

ؤلفون النموذج املوجود على اخلط لتقدمي مسائل جديدة أو مراجعة استناداً امل األخرى. وينبغي أن يستعمل
 الصلة. ذا القرار لكفالة إدراج مجيع املعلومات ذات 3امللحق  إىل امللخص الوارد يف

 راجعةوالم الجديدة للمسائل االتصاالت لتنمية العالمي المؤتمر اعتماد 19
 والموافقة عليها

 املسائل ليبحث االتاالتص لتنمية عاملي مؤمتر كل  قبل االتصاالت لتنمية ستشارياال الفريق جيتمع 1.19
 لقطاع لعامةا اإلمنائية السياسة أهداف ملراعاة بتعديالت األمر استدعى إذا وليوصي املقرتحة اجلديدة
 لتحضرييةا االجتماعات تقارير والستعراض األهداف ذه املرتبطة واألولويات االتصاالت تنمية

 .االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر استعداداً  االحتاد ينظمها اليت اإلقليمية
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 األعضاء لدولا االتصاالت تنمية مكتب مدير يبّلغ األقل، على واحد بشهر العاملي املؤمتر وقبل 2.19
 وأية املؤمتر، يف يهاف للنظر املقرتحة املسائل بقائمةقطاع تنمية االتصاالت واهليئات األكادميية  وأعضاء
 نتائج جانب ىلإ لالحتاد، اإللكرتوين املوقع على ويتيحها االستشاري، الفريق ا أوصى تغيريات

 .أعاله 3.4.12 الفقرة مبوجب إليها املشار االستقصاءات

 االحتاد تملؤمترا العامة اعدللقو  طبقاً  املقرتحة املسائل على االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر يوافق أن جيوز 3.19
 .واجتماعاته ومجعياته

يوصى املؤمتر باملوافقة على عدد حمدود من املسائل/املواضيع يف كل فرتة دراسة ولكل جلنة دراسات،  4.19
 .5 ويُفضل أال يزيد هذا العدد عن

 لواقعةا الفترة في المراَجعة والمسائل المقترحة الجديدة المسائل اعتماد 20
 والموافقة عليها االتصاالت يةلتنم عالميين مؤتمرين بين

 ألصولا حسب هلا املصرحاألخرى  واملنظمات والكياناتألعضاء قطاع تنمية االتصاالت  جيوز 1.20
 االتصاالت لتنمية عامليني مؤمترين بني الفرتة يف تقدم أن االتصاالت تنمية قطاع أنشطة يف املشارِكة
 .املعنية الدراسات ةجلن إىل مراجعة مسائل أو جديدة مبسائل اقرتاحات

ينبغي أن يكون اقرتاح كل مسألة جديدة أو مسألة مراجعة على أساس النموذج/املخطط  2.20
 أعاله. 4.17 الفقرة يف املشار إليه

اح املسألة على دراسة اقرت  اآلراء بتوافق ويُفضل أن يكون ذلك املعنية الدراسات جلنة وافقت إذا 3.20
ة وإذا التزم بعض الدول األعضاء وأعضاء القطاع أو الكيانات واملنظمات اجلديدة أو املسألة املراجع

على األقل) بدعم هذه األعمال (مثًال بتقدمي مسامهات  4 األخرى املصرح هلا حسب األصول (عادةً 
وإتاحة خدمات املقررين أو احملررين و/أو استضافة االجتماعات)، عندئذ تقوم اللجنة بتوجيه مشروع 

 .مصحوباً جبميع املعلومات الالزمةلفريق االستشاري لتنمية االتصاالت االنص إىل 

ميكن للدول األعضاء أن توافق على مسألة (مسائل) جديدة أو مراجعة عن طريق املراسلة وفقاً  4.20
 أدناه بعد أن يعتمدها الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت. 5.20-8.20للفقرات 
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شروع مسألة مل االستشاري الفريقيف غضون شهر من اعتماد  ،ة االتصاالتمدير مكتب تنمي يقوم 5.20
 عضاءاأل الدول بتعميم املسألة (املسائل) اجلديدة أو املراجعة على ،جديدة أو مشروع مراجعة مسألة

 .االقرتاح تبني خالل شهرين ما إذا كانت توافق أم ال توافق علىويطلب منها أن 

ع اجلديدة أو مشرو املسألة  ُ          ي عاد مشروعأو أكثر من الدول األعضاء،  يف حال اعرتاض دولتني 6.20
ق على يُوافإلمعان النظر فيه. وإذا كان هناك أقل من اعرتاضني،  تالدراساإىل جلنة مراجعة املسألة 

 مشروع املسألة اجلديدة أو مشروع مراجعة املسألة.

 التغيريات بنيت وأن االعرتاض ذلك أسباب نيتب أنتبدي اعرتاضها  اليت األعضاء الدول من ويرجى 7.20
ا من اليت املمكنة  .املسألة دراسة مواصلة تيسري شأ

 بواسطة االتصاالت نميةلت االستشاري الفريق تبليغ ويتم معممة رسالة يف النتيجة عن التبليغ يتم 8.20
 املناسب الوقت يفأو املراجعة  اجلديدة باملسائل قائمة املدير ينشر ذلك، إىل وباإلضافة. ديرامل من تقرير
 .الدراسة فرتة منتصفقبل  األقل على واحدة مرة القائمة ينشر ولكنه

 المسائلإلغاء  - 6القسم 

 مقدمة 21

 كل حالة يتعني على اللجنة أن تقرر اإلجراء األنسب أي مسألة. ويفإلغاء جيوز للجان الدراسات أن تقرر 
 التاليني: من بني اإلجراءين

 المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت جانبالمسألة من غاء إل 1.21

دم إىل املؤمتر العاملي التقرير املق مسألة ما يفبإلغاء يدرج رئيس اللجنة طلباً  ،بناًء على موافقة جلنة الدراسات
 قرار. لتنمية االتصاالت الختاذ
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 ة االتصاالتالفترة الفاصلة بين مؤتمرين عالميين لتنمي المسألة فيإلغاء  2.21

إلغاء  على الجتماعا يف املشاركني بني اآلراء بتوافق املوافقة الدراسات جلنة اجتماع يف ميكن 1.2.21
 أعضاءو  األعضاء الدول إبالغ ويتم. ا اخلاصة األعمال انتهاء بسبب مثالً  وذلك املسائل، إحدى
. اإللغاء ابأسب يفسر ملخص ذلك يف مبا معممة، رسالة بواسطة بالقرار األكادميية واهليئات القطاع
 احلذف ذاه علىعن أي اعرتاض  بالرد قامت اليت األعضاء للدول البسيطة األغلبيةتعرب  مل وإذا
 .الدراسات جلنة إىل املوضوع أعيد وإال املفعول، نافذاإللغاء  يصبح شهرين، خالل يف

ا وتوضيح التغالدول األعضاء اليت تعرب عن االعرتاض إىل تقدمي أ تدعى 2.2.21 يريات املمكنة سبا
 املسألة. اليت تيسر مواصلة دراسة

ا معممة رسالة يف النتيجة عنيبلَّغ  3.2.21  بتقرير االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق، ويبلَّغ 
 اةامللغ باملسائل قائمة املدير ينشر ذلك، إىل إضافة. (BDT) االتصاالت تنمية مكتب مديريرفعه إليه 

 .الدراسة فرتة منتصفقبل  األقل على واحدة مرة لكنكان ذلك مالئماً، مىت  

 التوصيات الجديدة أو المراجعة الموافقة على - 7القسم 

 مقدمة 22
ة اجتماع جلنة الدراسات، تستطيع الدول األعضاء املوافقة عليها سواء باملراسل بعد اعتماد التوصيات يف

 االتصاالت. ةأحد املؤمترات العاملية لتنمي أو يف

عندما تبلغ دراسة إحدى املسائل مرحلة متقدمة تؤدي إىل مشروع توصية جديدة أو مراجعة، متر  1.22
 مبرحلتني: عملية املوافقة التالية

 )؛22.3(انظر الفقرة جلنة الدراسات املعنية  اعتمادها يف -

 ).22.4الفقرة (انظر املوافقة عليها من جانب الدول األعضاء  -

 التوصيات القائمة.إللغاء مل نفس العملية تستعو 
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عد اعتمادها املوافقة على مراجعة توصية خالل سنتني ب ولتحقيق االستقرار، ال ينبغي عادة النظر يف 2.22
 ال تغريه.النص السابق و  إال إذا كانت املراجعة املقرتحة تستكمل االتفاق الذي مت التوصل إليه يف

 توصية جديدة أو مراجعة ت لجلنة الدراسااعتماد  3.22

 لتوصياتا مراجعة مشاريع أو اجلديدة التوصيات مشاريع يف الدراسات جلنة تنظر أن جيوز 1.3.22
 الدراسات نةجل اجتماع قبل الرمسية اللغات بكل وإتاحتها النصوص مشاريع إعداد يتم عندما وتعتمدها

 .أسابيع بأربعة

ديدة أو أي فريق آخر يرى أن مشروع توصيته (توصياته) اجل ّررقفريق امللفرقة العمل أو ميكن  2.3.22
أو املراجعة قد بلغ درجة كافية من التقدم أن يرسل النص إىل رئيس جلنة الدراسات لبدء إجراء االعتماد 

 ه.أدنا 3.3.22 وفقاً للفقرة

 (BDT) مدير مكتب تنمية االتصاالتبناًء على طلب من رئيس جلنة الدراسات، يعلن  3.3.22
رسالة معممة عزمه التماس املوافقة على التوصيات اجلديدة أو املراجعة مبوجب هذا اإلجراء  صراحًة يف

ورة موجزة. ص اجتماع جلنة الدراسات. وتشمل هذه الرسالة القصد احملدد لالقرتاح يف العتمادها يف
يتم توزيع هذه و  يدة أو املراجعة.وُتدرج إشارة إىل الوثيقة اليت ميكن فيها قراءة نص مشروع التوصية اجلد

وينبغي أن  (ITU-D)قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد املعلومات على مجيع الدول األعضاء وأعضاء 
 يرسلها املدير حبيث يتم استالمها بقدر ما ميكن عملياً قبل االجتماع بشهرين على األقل.

الدول ية مبوافقة أغلبتوصية املراجعة جيب أن يكون اعتماد مشروع التوصية اجلديدة أو ال 4.3.22
 الدراسات. اجتماع جلنة األعضاء احلاضرة يف

 بأسباب لدراساتا جلنة ورئيس املكتب مدير من الً كُ   االعتماد على املعرتضة العضو الدولة تُبلغ 5.3.22
 عملها وفرقة تاالدراس للجنة قبلامل االجتماع على األسباب املدير عرضي ،تسويته تعّذرت وإذا ،االعرتاض

 .املعنية

  



 1القرار  226

 

 قبل دراساتال للجنة آخر اجتماع عقد املقرر من يكن ومل النص على اعرتاض تسوية تعّذرت إذا 6.3.22
 .املؤمتر إىل النص اللجنة رئيس ُحييل االتصاالت، لتنمية العاملي املؤمتر نعقادا

 موافقة الدول األعضاء على التوصيات الجديدة أو المراجعة 4.22

بعد أن تعتمد جلنة الدراسات مشروع توصية جديدة أو مراجعة، يعرض النص على الدول  1.4.22
 األعضاء للموافقة عليه.

 ميكن التماس املوافقة على التوصيات اجلديدة أو املراجعة: 2.4.22

 يف أحد املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت؛ -

 جلنة الدراسات املعنية. مبشاورة الدول األعضاء مبجرد اعتماد النص يف -

اجتماعها الذي يتم فيه اعتماد املشروع تقدمي مشروع التوصية  تقرر جلنة الدراسات يف 3.4.22
اجلديدة أو املراجعة للموافقة عليه إىل املؤمتر العاملي القادم لتنمية االتصاالت أو مبشاورة مع الدول 

 األعضاء.

دراسات ر العاملي لتنمية االتصاالت، يبّلغ رئيس جلنة العندما يتقرر تقدمي مشروع إىل املؤمت 4.4.22
 جدول أعمال املؤمتر. املدير ويطلب منه اختاذ اإلجراءات الالزمة لكفالة إدراجه يف

إذا تقرر تقدمي املشروع للموافقة عليه عن طريق املشاورة، تنطبق الشروط واإلجراءات املذكورة  5.4.22
 أدناه.

الدول األعضاء  ةبأغلبي رار الوفود بتطبيق هذا اإلجراء للحصول على املوافقةجيب أن يكون ق 1.5.4.22
 املعنية. اجتماع جلنة الدراسات احلاضرة يف

 من مزيداً  طلبت أن فقط الدراسات جلنة اجتماع يف للوفود جيوز استثنائية، حاالت ويف 2.5.4.22
 اإلبالغ مت إذا إال باملشاورة ملوافقةا عملية وتستمر. ذلك أسباب توضيح مع موقفها، لدراسة الوقت
 ومي آخر بعد شهر فرتة خالل الوفود هذه أحد من األسباب، تقدمي مع رمسية، معارضة عن
 .فيه للنظر التصاالتا لتنمية التايل العاملي املؤمتر إىل املشروع يقدَّم احلالة، تلك ويف. االجتماع يف
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ات باعتماد غضون شهر من قيام جلنة الدراس ة يطلب املدير، يفلتطبيق إجراء املوافقة باملشاور  3.5.4.22
غضون ثالثة أشهر ما إن كانت  مشروع توصية جديدة أو مراجعة، من الدول األعضاء أن توضح يف

توافق أو ال توافق على االقرتاح. ويرسل هذا الطلب مقرتنًا بالنص النهائي الكامل للتوصية اجلديدة أو 
 اللغات الرمسية.املراجعة املقرتحة ب

نة الدراسات أعمال جل املشاركني يفقطاع تنمية االتصاالت يقوم املدير أيضاً بإبالغ أعضاء  4.5.4.22
بالعملية اجلارية لطلب رد الدول األعضاء على املشاورة  اتفاقية االحتادمن  19 املعنية مبوجب أحكام املادة

األعضاء وحدها هي اليت حيق هلا أن ترد على بشأن توصية جديدة أو مراجعة مقرتحة ولكن الدول 
ائية كاملة للعلم فقط.  املشاورة. وينبغي أن يقرتن هذا اإلبالغ بنصوص 

أو أكثر من ردود الدول األعضاء وجود موافقة.  املائة يف 70يتم قبول االقرتاح إذا تبني من  5.5.4.22
 حالة عدم قبوله. ويعاد االقرتاح إىل جلنة الدراسات يف

ويقوم املدير بتجميع أي تعليقات ترد مع الردود على املشاورة وتقدميها إىل جلنة الدراسات  6.5.4.22
 للنظر فيها.

شاركة املو عدم موافقتها اإلعراب عن أسباب ذلك  تبديالدول األعضاء اليت  يُطلب من 7.5.4.22
 .اواألفرقة التابعة هل جلنة الدراساتإطار  املقبلة يف عملية النظر يف

 يبلِّغ املدير فوراً برسالة معممة نتائج اإلجراء املذكور أعاله للموافقة باملشاورة. 8.5.4.22

إذا استلزم األمر إدخال تعديالت صياغية طفيفة حبتة أو تصويب سهو أو تعارض واضح  9.5.4.22
 اسات املعنية.ر النص املعروض للموافقة، جيوز للمدير أن يقوم بتصويب ذلك مبوافقة رئيس جلنة الد يف

 الرمسية باللغات ليهاع املوافقة متت اليت املراجعة التوصيات أو اجلديدة التوصيات االحتاد ينشر 10.5.4.22
 .ميكن ما بأسرع
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 التحفظات 23
على جانب  تسجيل حتفظات إذا ارتأى أحد الوفود أال يعارض املوافقة على توصية ما ولكنه يرغب يف

 يل نص التوصية املعنية حباشية مقتضبة تذكر هذه التحفظات.أو أكثر منها، فيتم تذي

 التوصيات إلغاء - 8 القسم

ا تبنيَّ  وإذا ،املستبقاة التوصيات استعراض على دراسات جلنة كل  تشجع 1.24  ينبغي ضرورية عدت مل أ
 . إلغاءها تقرتح أن
 

 :مرحلتني يف قائمة توصيات إلغاء عملية تكون 2.24
 االجتماع؛ يف اركيش عضواً  دولة ميثل وفد أي عليه يعرتض مل إذااإللغاء  على دراساتال جلنة اتفاق -
 .)5.4.22تطبيق اإلجراء الوارد يف الفقرة ( .اإللغاء على بالتشاور، األعضاء، الدول اتفاق بعدئذ، -

 مقرتحات على بناءً  قائمة توصيات أي إلغاء أيضاً  (WTDC) االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر جيوز 3.24
 .األعضاء

 لها التابعة واألفرقة الدراسات لجان دعم - 9القسم 

 امليزانية موارد به تسمح ما حدود يف ،(BDT) مدير مكتب تنمية االتصاالت يكفل أن ينبغي 25
 املذكورة ملهاع برامج لتنفيذ املالئم الدعم على هلا التابعة واألفرقة الدراسات جلان حصول املتاحة،

 األشكال مالدع هذا يتخذ أن وميكن. قطاع تنمية االتصاالت عمل خطة يف واملتوخاة تصاصهااخ يف
 :حتديداً  التالية

 واألمانة اآلخرين نيواملكتب االتصاالت تنمية مبكتب والفنيني اإلداريني املوظفني من املالئم الدعم ) أ 
 االقتضاء؛ حسب العامة

 لزوم؛ال حسب اخلارجية اخلربات مع التعاقد )ب
 .اإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية املنظمات مع التنسيق )ج
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 األخرى األفرقة - 10 القسم

 على القرار هذا يف الوارد الدراسات لجانالنظام الداخلي ل نفس تطبيق عملياً  اإلمكان قدر ينبغي 26
ا، لىوعاتفاقية االحتاد  من 209Bو 209A الرقمني يف إليها املشار األخرى األفرقة  الً مث وذلك اجتماعا
 .وصياتت تتناول وال مسائل األفرقة هذه تعتمد ال ذلك، ومع. املسامهات بتقدمي يتعلق فيما

 االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق - 11 القسم

 ميةلتن االستشاري الفريق يف املشاركة باب يكون ،اتفاقية االحتاد من 215C للرقم وفقاً  27
 ورؤساء االتصاالت تنمية قطاع أعضاء وممثلي األعضاء الدول إدارات ممثلي أمام اً مفتوح  االتصاالت

وسيتصرف الفريق االستشاري من خالل املدير. وميكن  .األخرى واألفرقة الدراسات جلان رؤساء ونواب
فوضني. ) ملؤمتر املندوبني امل2014بوسان،  (املراَجع يف 169للهيئات األكادميية أن تشارك وفقًا للقرار 

للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت عدة مهام  24إىل الفريق االستشاري مبوجب القرار    ً  أيضا  ُ      أ سندت و 
ا يف الفرتة الفاصلة بني مؤمترين متتاليني من املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت، منه ا حمددة يضطلع 

اد واعتمادات يف اخلطة االسرتاتيجية لالحتاستعراض العالقة بني أهداف قطاع تنمية االتصاالت املبينة 
امليزانية املتاحة لألنشطة، وال سيما الربامج واملبادرات اإلقليمية، بغية التوصية بأي تدابري ضرورية لضمان  
ية كفاءة وفعالية تقدمي القطاع ملنتجاته وخدماته الرئيسية (النواتج)؛ واستعراض تنفيذ خطة القطاع التشغيل

سنوات وتقدمي التوجيه ملكتب تنمية االتصاالت بشأن إعداد مشروع اخلطة التشغيلية  املمتدة ألربع
 .وما إىل ذلك لقطاع تنمية االتصاالت لكي يوافق عليها جملس االحتاد يف دورته التالية

 عضاءأ للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، يعّني املؤمتر )2014ديب،  (املراَجع يف 61وفقًا للقرار  28
 ويشمل. رئيسه ابونو  االستشاري الفريق رئيس من املؤلف االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق كتبم

 .التنمية قطاع دراسات جلان رؤساء أعضائه بني االستشاري الفريق مكتب
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 عينيت عند للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، )2014ديب،  (املراَجع يف 61بالقرار  2ملحق لل وفقاً  29
 اجلنسني بني لتوازنا تعزيز إىل واحلاجة الكفاءة متطلبات خاصة االعتبار يف يؤخذ الرئيس، ونواب رئيسال
 .أكرب بكفاءة يةالنام البلدان مشاركة تعزيز وضرورة املنصف اجلغرايف والتوزيع القيادية املناصب يف

 حمددةقضايا  يسند أن اقية،تفاال من 213A للرقم طبقاً  االتصاالت، لتنمية العاملي للمؤمتر جيوز 30
املوصى  مشريًا إىل اإلجراءات، االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق إىل اختصاصه تدخل يف دائرة

 الفريق إىلندة احملددة املس القضايا أن من العاملي املؤمتر يتأكد أن وينبغيباختاذها يف تلك القضايا. 
 االستشاري لفريقا ويقدم. االتصاالت تنمية قطاع نيةميزا عن تزيد ماليةنفقات  تتطلب ال االستشاري

هذا التكليف  نتهييو  .االتصاالت لتنمية القادم العاملي املؤمتر إىل احملددة الوظائف ذه الوفاء عن تقريراً 
 .حمددة لفرتةه متديد ريقر أن  العاملي لمؤمترل هأن رغم ،االتصاالت لتنمية التايل العاملي املؤمتر اجتماع عند

 تماعاتالج الزمين اجلدول يف ومدرجة سلفاً  حمددة عادية اجتماعات االستشاري الفريق يعقد 31
وينبغي أن يبذل مدير مكتب تنمية االتصاالت، بالتعاون مع رئيس الفريق . االتصاالت تنمية قطاع

ة من لتصادف الفرتة املخططة ألي اجتماعات أي فرتة تعتربها دو  االستشاري، كل جهد ممكن لكي ال
 الدول األعضاء فرتة دينية هامة.

وينبغي أن يسمح توقيت  .السنة يف األقل على واحدة مرة احلضورية االجتماعات عقدوتُ  32
يذها. وينبغي ال ملشروع اخلطة التشغيلية قبل اعتمادها وتنفاالجتماعات للفريق االستشاري باستعراض فعّ 

 جتماعاتا تعقد أن ويفضل عات جلان الدراسات.أال تقرتن اجتماعات الفريق االستشاري باجتما
 .ذلك أمكن كلما  تباعاً  الثالثة االحتاد لقطاعات االستشارية األفرقة

ولتقليل مدة وتكاليف االجتماعات إىل أدىن حد، ينبغي أن يتعاون رئيس الفريق االستشاري مع  33
ثالً بتعيني القضايا مة مسبقاً، وذلك ماختاذ الرتتيبات التحضريية املالئ مدير مكتب تنمية االتصاالت يف

 الرئيسية للمناقشة.
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ام الداخلي النظنطبق على الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت واجتماعاته نفس يوعموماً،  34
ذلك،  كل ما يتعلق بتقدمي املسامهات. ومع هذا القرار وذلك مثًال يف املنطبق على جلان الدراسات يف

ت خطية أثناء اجتماع الفريق االستشاري، إذا رأى رئيس الفريق ذلك، بشرط استناد ميكن تقدمي اقرتاحا
دف إىل املساعدة على حل تعارض  هذه االقرتاحات إىل املناقشات اجلارية أثناء االجتماع وإذا كانت 

 وجهات النظر أثناء االجتماع.

 ومع بينهم ل فيماالتواص على ظاحلفا االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق مكتب ألعضاء ينبغي 35
 جيتمعوا مرة وأن ممكنة عملية درجة أقصى إىل اإللكرتونية الوسائل طريق عن االتصاالت تنمية مكتب
 شاري،االست الفريق اجتماع قبل االجتماعات هذه أحد يكون أن على السنة، يف األقل على واحدة
 واملوافقة لوقتا إدارة خطة استعراض ذلك يف امب املالئم، النحو على التايل االجتماع تنظيم يتم حىت
 .عليها

 إجراءاتبولتسهيل مهمة الفريق االستشاري، جيوز للفريق أن يستكمل إجراءات العمل هذه  36
وميكنه إنشاء أفرقة أخرى لدراسة موضوع معني عند االقتضاء، على النحو املنصوص أو مراجعة  إضافية
ية حدود املوارد املال للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ويف )2014ديب،  (املراَجع يف 24القرار  عليه يف
 .املتوفرة

 مقتضب ملخص ةبصياغ الفريق أمانة تقوم االتصاالت، لتنمية االستشاري للفريق اجتماع كل  بعد 37
س عاون مع رئي، وذلك بالتاالتصاالت تنمية قطاع يف العادية لإلجراءات وفقاً  لتوزيعه لالستنتاجات

 واستنتاجاته توصياتهو  االستشاري الفريق اقرتاحات على امللخص يقتصر أن وينبغي. الفريق االستشاري
 .أعاله املذكورة البنود صدد يف

 العاملي ملؤمترا قبيل األخري اجتماعه يف االستشاري الفريق يقوم االتفاقية، من 215JA للرقم وفقاً  38
 الفريق أنشطة التقرير اهذ يلخص أن وينبغي. العاملي املؤمتر إىل هلتقدمي تقرير بإعداد االتصاالت لتنمية

 باخلطة صلتها سريأعماله لتي ذلك يف مبا العاملي، املؤمتر إليهاملواضيع اليت ُيسندها  بشأن االستشاري
 نبشأ املشورة يقدمو  االتصاالت، تنمية لقطاع املتجددة الرباعية التشغيلية واخلطة لالحتاد االسرتاتيجية

 املعنية األخرى ئاتاهلي مع وعالقاته واسرتاتيجياته القطاع عمل أساليب بشأن واقرتاحات العمل، توزيع
 املبادراتو  اإلجراءات تنفيذ بشأن املشورة باملثل، ويقدم،. االقتضاء حسب وخارجه، االحتاد داخل

 .املؤمتر إىل لتقدميه املدير إىل التقرير هذا وحيال. اإلقليمية واملشاريع
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نبغي هلم التواصل ي االتصاالت، لتنمية االستشاري الفريق رئيس لنواب األخرى الواجبات إىل إضافة 39
 لتقدماحسب االقتضاء، من أجل متابعة  مناطقهم، يف واألعضاءومكاتب املناطق  اإلقليمية املكاتب مع

 .اإلقليمية املبادراتاحملرز بشأن 

 العالمية للقطاعاالجتماعات اإلقليمية و  - 12القسم 

هذا القرار على االجتماعات اإلقليمية والعاملية  يف ةالواردأساليب العمل نفس  عموماً ُتطبق  40
 هذاو األخرى للقطاع، حسب احلالة، وذلك على سبيل املثال فيما يتعلق بتقدمي املسامهات ومعاجلتها، 

 .اتفاقية االحتاد من 16 واملادةاد دستور االحت من 22 املادة باستثناء املؤمترات املشار إليها يف
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 )2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 1رار ـبالق 1 امللحق

 لصياغة التوصيات نموذج

مجيع  (مصطلح عام يستخدم يف (ITU-D)لالحتاد الدويل لالتصاالت إن قطاع تنمية االتصاالت 
 التوصيات)،

املؤمتر العاملي  ا يفالتوصيات املوافق عليه يستخدم فقط يف(مصطلح إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 
 لتنمية االتصاالت)،

 اعتباره إذ يضع يف
العامة عن خلفية املوضوع ويعرض أسباب الدراسة.  اإلحاالتينبغي أن يتضمن هذا القسم خمتلف 

 إىل وثائق االحتاد و/أو قراراته.اإلحاالت عموماً وينبغي أن تشري هذه 

 وإذ يعرتف
نبغي أن يتضمن هذا القسم بيانات وقائعية حمددة عن خلفية املوضوع مثل "احلق السيادي لكل دولة ي

 عضو" أو الدراسات اليت تشكل أساس العمل.

 احلسبان وإذ يأخذ يف
ا، مثل القوانني وال  وائحلينبغي أن يذكر هذا القسم بشكل مفصل العوامل األخرى اليت يتعني مراعا

 ة والقرارات اإلقليمية على صعيد السياسة العامة وغريها من املسائل العاملية املنطبقة.التنظيمية الوطني

 وإذ يالحظ
 ينبغي أن يشري هذا القسم إىل البنود املقبولة عموماً أو املعلومات اليت تدعم التوصية.

 واقتناعاً منه
ضم هذه العناصر كن أن تينبغي أن يتضمن هذا القسم تفاصيل العناصر اليت تشكل أساس التوصية. ومي

 أهداف السياسة التنظيمية احلكومية واختيار مصادر التمويل وكفالة املنافسة الشريفة، إخل.
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 يوصـي
 يشمل هذا القسم نصاً له صفة عامة ويؤدي إىل بنود إجراءات حمددة:

 بند إجراء حمدد
 بند إجراء حمدد
 بند إجراء حمدد

 إخل.
 أخرىفعال أأعاله ليست حصرية، وميكن استعمال  املنطوق الواردة يف األفعاليرجى مالحظة أن قائمة 

 .احلاليةالتوصيات  إذا اقتضت احلاجة. وترد أمثلة على ذلك يف
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 )2017 آيرس، بوينس يف املراَجع( 1 بالقـرار 2 امللحق

 5اإلجراء الالزم/للعلم التخاذ المساهماتتقديم  نموذج

 A -الوثيقة/لجنة الدراسات  ماعمكان وتاريخ االجت
 التاريخ
 األصلية اللغة

 الالزم اإلجراء التخاذ 
 )األعمال جدول يف ُتدرج(

 رجي توضيحيُ 
 للعلم  الغرض املناسب

 لن فقط؛ كمرجع  إليها لإلحالة(
 ولن األعمال جدول يف ُتدرج
 )تناَقش

 :المسألة
 :المصدر
 :العنوان

 

 )مراجعة لمساهمة سابقة (نعم/ال
 إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى توضيح رقم الوثيقة

 أي تغريات على نص سابق توضح بعالمات املراجعة (تتبع التغيريات)

 اإلجراء المطلوب
 رجى توضيح املتوقع من االجتماع (بالنسبة إىل املسامهات املقدمة الختاذ اإلجراء الالزم فقط)يُ 

 ملخص
 سامهتكبضعة أسطر يلخص م ملخص يفهنا درج يُ 

 
 

 هنا الدروس املستفادة وأفضل املمارسات املقرتحة (إن كان ذلك مناسباً) درج ت
 
 

 ابدأ وثيقتك على الصفحة التالية 
 صفحات) 4(حبد أقصى 

 

 اسم املؤلف مقدم املسامهة جهة االتصال:
 رقم اهلاتف:

 الربيد اإللكرتوين:

_______________ 
 ق املسامهة. بيد أن املسامهة تقدم من خالل منوذج إلكرتوينالنموذج املعلومات الواجب تقدميها ونسهذا حيدد  5

 .على اخلط
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 )2017 آيرس، بوينس يف املراَجع( 1 بالقـرار 3 امللحق

 المسائل والقضايا المقترحة للدراسة نموذج
 قطاع تنمية االتصاالت في والنظر

 يشري النص املائل إىل املعلومات اليت ينبغي أن يقدمها املؤلف حتت كل بند. *
 (يوضع العنوان مكان هذا البند) عنوان المسألة أو القضية

 نود)بيان الحالة أو المشكلة (تأتي المالحظات بعد هذه الب 1
 وصف إمجايل أو عام للحالة أو املشكلة املقرتحة للدراسة مع الرتكيز بصورة خاصة على: *

 آثارها على البلدان النامية وعلى أقل البلدان منواً؛ -
 منظور املساواة بني اجلنسني؛ -
 فوائد احلل هلذه البلدان. توضيح األسباب اليت تربر دراسة هذه احلالة أو املشكلة. -

 ألة أو القضية المقدمة للدراسةالمس 2
عرض للمسألة أو القضية املقرتحة للدراسة بتعبريات واضحة قدر اإلمكان. وينبغي أن تكون  *

 شديد. املهام مذكورة برتكيز

 المتوقع الناتج 3
 املستوى ىلإ عامة إشارة ذلك يتضمن أن وينبغي. الدراسة من املتوقع للناتج تفصيلي وصف *

تج واتشمل الن وقد هم.فتص أو منه املتوقعني املستفيدين أو الناتج هلذا املتوقعني ملنيللمستع التنظيمي
ل ومنتجات العمل احملددة لعمل مسألة الدراسة وكذلك ما مت اعمواأل ةنشطجمموعة من اإلجراءات واأل

ملمارسات اسألة (على سبيل املثال، أفضل املالقيام به مبوجب برامج ومبادرات إقليمية ذات صلة بعمل 
اليت مت توثيقها واملبادئ التوجيهية وورش العمل وأحداث بناء القدرات واحللقات الدراسية، وغريها). 

 الدراسات املساواة بني اجلنسني وزيادة وصول املرأة إىل نواتجتشجع  ميكن أن، أكثر حتديداً  وبشكل
 العمل والصحة والتعليم.فرص تكنولوجيا االتصاالت و 
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 التوقيت 4
لك تقرير النواتج مبا يف ذ الناتج استعجال أن مالحظة مع ،جلميع النواتج املطلوب التوقيت حتديد *

 وميكن. نطاقها واتساع الدراسة عمق على يؤثر كما  الدراسة، إلجراء املستعملة الطريقة يف يؤثر السنوي،
 .سنوات ألربع املمتدة دراسةال دورة من أقل فرتة يف ما مبسألة اخلاصة واألعمال النواتج من االنتهاء

 الرعاية/االقتراح جهات 5
 .هابدعم والقائمون الدراسة مقرتحو إليها ينتمي اليت االتصال وجهات املنظمة حتديد *

 المدخالت مصادر 6
 األعضاء الدول ،مثالً ( قدماً  العمل لدفع مسامهات تقدمي منها يتوقع اليت املنظمات أنواع توضيح *

 واألفرقة ألخرىا املتحدة األمم ووكاالت واهليئات األكادميية واملنتسبونة االتصاالت قطاع تنمي وأعضاء
 .).إخل تصاالت،اال تنمية مكتب يف واملسؤولون لالتصاالت الدويل لالحتاد خراناآل نوالقطاعا اإلقليمية

 املنظمات لكوكذ فائدة على تنطوي قد اليت املوارد ذلك يف مبا أخرى، معلومات أي أيضاً  درجتُ  *
 .الدراسة إجراء عن املسؤولني وتساعد املصلحة، أصحاب أو املختصة

 المستهدف الجمهور 7
 اجلدول يف الصلة ذات النقاط كل  بتدوين املستهدف، اجلمهور من املتوقعة الفئات توضيح *

 :التايل
 *النامية البلدان المتقدمة البلدان الجمهور المستهدف

 * * االتصاالت سياسات واضعو
 * * االتصاالت تنظيم هيئات
 * * املشغلون/اخلدمات مقدمو

 * * املصنعون
 * * االتصاالت تنمية قطاع امجنبر 

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

 مبرحلة انتقالية.
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 .االقتضاء سبح اجلدول، يف النقاط بعض استبعاد أو اختيار أسباب لتفسري مالحظات تقدمي يرجى

 الناتج سيستخدم تحديداً  َمن - المستهدف الجمهور ) أ 
موعات/األشخاص بتوضيح الدقة من قدر بأكرب القيام *  لناتجا ستستعمل اليت املناطق/ا
ادرات اإلقليمية واملب الربامج إىلقدر من الدقة  بأكرب اإلشارةإىل ذلك،  وإضافةً  .املستهدفة املنظمات يف

كون ذات تأن تكون أو سوف /ميكن اليت باالحتاد االتصاالت تنمية لقطاعواألهداف االسرتاتيجية 
 لكت بأهدافدراسة للوفاء ال مسألةميكن استخدام نتائج عمل  وكيف ما دراسة مسألة بعمللة ص

 .الصلة ذاتاالسرتاتيجية  واألهداف اإلقليمية واملبادرات الربامج

 النتائج لتنفيذ المقترحة الطرائق )ب
 جانب منا ماهلواستع املستهدف اجلمهور على الناتج لتوزيع طريقة أفضل عن املؤلف رأي هو ما *

 .اإلقليمية املكاتب أو/و الصلة ذاتاملبينة  اجلمهور والربامج هذا

 القضية أو المسألة لتناول المقترحة الطرائق 8
 الطريقة؟ هي ما ) أ 
 املقرتحة القضية أو املسألة ملعاجلة املقرتحة الطريقة توضيح *

 :دراسات جلنة إطار يف 1)
  )سنوات عدة ىمد على دراسات جلنة تدرسها( مسألة -

 الربامج إىل اإلشارة يرجى( تنمية االتصاالت ملكتب املعتادة األنشطة إطار يف 2)
 :)الدراسة مسألة عمل يف املشاركة وغريها واملشاريع واألنشطة

  الربامج -
  املشاريع -
  االستشاريون اخلرباء -
  اإلقليمية املكاتب -

  إطار يف اإلقليمي؛ الصعيد على مثالً ( وصفها يرجى - أخرى بلسُ  3)
   .)إخل أخرى؛ منظمات مع باالشرتاك أخرى؛ متخصصة منظمات
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 السبب؟ ما )ب
 .أعاله) أ الفقرة من بديل اختيار إىل دعت اليت األسباب شرح *

 والتعاون التنسيق 9
 :تاليةال اجلهات يعمج مع الدراسة هذه تنسيق متطلباتمتطلبات التنسيق والتعاون مبا فيها  ذكر *
 ؛)اإلقليمية املكاتب أنشطة ذلك يف مبا( االتصاالت تنمية لقطاع العادية األنشطة -
 الدراسات؛ جلان تدرسها اليت األخرى القضايا أو املسائل -
 االقتضاء؛ حسب اإلقليمية املنظمات -
 ؛االحتاد يف اآلخرين القطاعني يف اجلارية األعمال -
 .االقتضاء حسب صلحة،امل أصحاب أو املتخصصة املنظمات -
موظفي مكتب تنمية االتصاالت املناسبني (كمديري املكاتب اإلقليمية من خالل املدير،  يقدم *

 وينبغيق. املناط املعلومات إىل املقررين حول مجيع مشاريع االحتاد ذات الصلة يف ،وجهات االتصال)
مراحل  الربامج واملكاتب اإلقليمية يفيكون عمل  ماتقدمي هذه املعلومات إىل اجتماعات املقررين عند

  التخطيط، وعندما يتم االنتهاء منه.
 املسألةعلى  عمللا ا يرتبط اليت االسرتاتيجية واألهداف اإلقليمية واملبادرات الربامج حتديد *

  .اإلقليمية واملكاتب الربامج مع للتعاون احملددة بالتوقعات قائمة وإعداد

 االتصاالت نميةت مكتب ببرامج الصلة 10

ا من اليت العملخطة  يف اإلقليمية واملبادرات الربنامج بيان *  حنو فضلأ على تسهم أن شأ
امج وإعداد قائمة بالتوقعات احملددة للتعاون مع الرب  ونتائجها املسألة هذهنواتج  استخدام تيسري يف

 واملكاتب اإلقليمية.

 معلومات أخرى ذات صلة 11
 حتديد أفضل طريقة لدراسة هذه املسألة أو املوضوع، واجلدول أخرى تفيد يف إضافة أي معلومات *

 الزمين لذلك.
  



 1القرار  240

 

 )2017 آيرس، بوينس يف املراَجع( 1 بالقـرار 4 امللحق

 بيان االتصال نموذج

 بيان االتصال: املعلومات اليت يتعني إدراجها يف

 سات الصادر عنها بيان االتصال وتلكاليت تدرسها جلان الدرا ذات الصلةقائمة أرقام املسائل  1)
 املوجه إليها البيان.

 صال.االتبيان تعيني اجتماع جلنة الدراسات أو اجتماع فريق املقرر الذي مت فيه إعداد  2)

إدراج موضوع خمتصر وواضح. وإذا كان االتصال للرد على بيان االتصال يتم توضيح ذلك، مثالً  3)
 بشأن ...". والتاريخ) (املصدر"رد على بيان اتصال من 

 تعيني جلنة الدراسات (جلان الدراسات) إن كانت معروفة، أو املنظمات األخرى املرسل إليها. 4)

 ميكن إرساله إىل أكثر من منظمة. - ةـمالحظ

ذكر مستوى املوافقة على بيان االتصال، مثل جلنة الدراسات، أو يذكر أن املوافقة على بيان  5)
 جتماع ألحد أفرقة املقررين.االتصال صدرت عن ا

توضيح ما إن كان الغرض من إرسال بيان االتصال هو اختاذ إجراء أو احلصول على تعليقات أو  6)
 للعلم فقط.

 صدد كل منظمة. يوضح ذلك يف، حالة إرسال بيان االتصال إىل أكثر من منظمة يف - ةـمالحظ

 جراء.حالة طلب اختاذ إ توضيح التاريخ املطلوب للرد يف 7)

 إدراج اسم وعنوان الشخص الذي ميكن االتصال به. 8)

 ينبغي أن يكون نص بيان االتصال موجزاً وواضحاً وخالياً من املصطلحات التقنية بقدر اإلمكان. -ة ـمالحظ

التصاالت ا ينبغي عدم تشجيع بيانات االتصال فيما بني أفرقة قطاع تنمية االتصاالت بل ينبغي حل املشاكل عن طريق - ةـمالحظ
 الرمسية. غري
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 مثال لبيان االتصال:

 لقطاع تنمية االتصاالت 2للجنة الدراسات  B/2و 1للجنة الدراسات  A/1 :املسائل

 Y العمل فرقة رئيس أو االتصاالت تنمية لقطاع X الدراسات جلنة رئيس :املصدر

 2018جنيف، سبتمرب  :االجتماع

 –ادر] بيان اتصال ص حالة نهائي يفالوعد املأقصاه [ موعد طلب معلومات/تعليقات يف :املوضوع
لقطاع االتصاالت الراديوية/قطاع تقييس  1/4الرد على بيان االتصال الوارد من فرقة العمل 

 االتصاالت

 ]الرقم[ املسألة مقرر أو العمل، فرقة رئيس أو الدراسات جلنة رئيس اسم :االتصال جهة
 اإللكرتوين الربيد/الفاكس/اهلاتف
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 )2017 آيرس، بوينس يف املراَجع( 1 بالقـرار 5 امللحق

 المقرر بمهامقائمة 

 ستعراضا وينبغي. نواب املقررين أو فرق العمل ذات الصلة مع بالتشاور عمل خطة وضع 1
 :يلي ما اخلطة تتضمن وأن  ذات الصلة الدراسات جلنةفرقة العمل و  يف دورياً  العمل خطة

  يتعني استكماهلا؛قائمة املهام اليت -

 ؛يف ضوء تقارير النواتج السنوية التواريخ املستهدفة ملراحل العمل اهلامة -

 ؛وتقارير النواتج السنوية النواتجذلك عناوين وثائق  النتائج املتوقعة، مبا يف -

 االتصال املطلوب مع األفرقة األخرى واجلداول الزمنية لالتصال إن كانت معروفة؛ -

املقرتح (االجتماعات املقرتحة) لفريق املقرر والتواريخ التقريبية مع طلب احلصول على االجتماع  -
 الرتمجة الفورية إن كانت مطلوبة.

 (EDH)اعتماد أساليب العمل املالئمة للفريق. وجيري التشجيع بشدة على معاجلة الوثائق إلكرتونياً  2
 واستعمال الربيد اإللكرتوين والفاكس لتبادل اآلراء.

م إذا استلزم الوقت املالئ وإرسال إشعار مسبق يفاملسألة املعنية، العمل كرئيس جلميع اجتماعات  3
 .للمسألة األمر عقد اجتماعات خاصة

 أو غريهم من املتعاونني حسب كمية العمل. املقررتفويض أجزاء من العمل إىل نواب  4
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دم وجود تقدم حالة ع دراسات بتقدم العمل. ويفإدارة جلنة الفريق فرقة العمل و إعالم  االنتظام يف 5
إلبالغه إىل جلنة الدراسات بني أي اجتماعني للجنة ينبغي أن يقدم املقرر رغم ذلك تقريرًا يوضح 
األسباب احملتملة لعدم وجود تقدم. وينبغي تقدمي التقارير قبل اجتماع جلنة الدراسات بشهرين على 

االتصاالت من اختاذ اخلطوات الالزمة للقيام بالعمل الالزم األقل لتمكني الرئيس ومكتب تنمية 
 املسألة. بشأن

إعالم جلنة الدراسات بتقدم األعمال من خالل التقارير املقدمة إىل اجتماعات جلنة الدراسات.  6
ائية (يف حالة إحراز تقدم كبري مثل استكمال مشرو  منوذج وينبغي أن تكون التقارير يف ع مسامهات 

 مؤقتة. وثائق ات أو استكمال مشروع التقرير) أوالتوصي

أعاله متماثالً بقدر اإلمكان مع  3.12و 1.12الفقرتني  ينبغي أن يكون التقرير املرحلي املذكور يف 7
 هذا القرار. منيف هاتني الفقرتني املبّني الشكل 

ىل سال نسخ إالتأكد من تقدمي بيانات االتصال بأسرع ما ميكن بعد كل االجتماعات مع إر  8
رؤساء جلان الدراسات ومكتب تنمية االتصاالت. وجيب أن تتضمن بيانات االتصال املعلومات املوصوفة 

يقدم تنمية االتصاالت أن ملكتب . وميكن 1 بالقرار 4 امللحق املبني يف االتصال"بيان "منوذج  يف
 توزيع بيانات االتصال. املساعدة يف

 . يتم تقدمي النص النهائي للموافقة عليهاإلشراف على نوعية النصوص حىت 9
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 )2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 2رار ـلقا

 إنشاء لجان الدراسات

 ،)2017بوينس آيرس، ( إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

 اعتباره إذ يضع يف

 جلان نيكل جلنة دراسات لتجنب االزدواج ب  الختصاصات وضع تعريف واضح أنه يتعّني  أ ) 
من  209A رقماملنشأة عمًال بال االحتاد يف األفرقة التابعة لقطاع تنمية االتصاالت الدراسات وغريها من

من  16 املادة ولكفالة متاسك برنامج العمل الشامل للقطاع كما هو منصوص عليه يفاتفاقية االحتاد 
 االتفاقية؛

تصاالت، من املالئم إنشاء جلان دراسات على أنه، إلجراء الدراسات املسندة إىل قطاع تنمية اال ب)
ال جم لدراسة مسائل حمددة تركز على مهام معينة يف تفاقيةاالمن  17 املادة النحو املنصوص عليه يف

وإعداد  االعتبار اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد وأهدافه، االتصاالت وذات أولوية للبلدان النامية، آخذة يف
تكنولوجيا /خطوط توجيهية و/أو توصيات لتنمية االتصاالت ل تقارير و/أوشك النواتج ذات الصلة يف

 املعلومات واالتصاالت؛

ا قطاع تنمية االتصاالت والدراسات  قدر اإلمكان ضرورة جتنب االزدواج ج) بني الدراسات اليت يقوم 
ا القطاعان اآلخران يف  االحتاد؛ اليت يقوم 

 لتنمية العاملي املؤمتر اعتمدها اليت املسائل بشأن ساتللدرا ناجحة نتائج إىل التوصل د )
 الدراسات، وأسندها إىل جلنيت )2014 ديب،( االتصاالت

 يقـرر

نحو واضحة على الواختصاصات دراسات، لكل منهما مسؤوليات  جلنيتأن ينشئ داخل القطاع  1
 القرار؛ ذا 1 امللحق املوضح يف
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ا املؤمتر بدراسة املسائل اليت يعتمدها هذواألفرقة التابعة هلا  ساتأن تقوم كل جلنة من جلان الدرا 2
ذا القرار واملسائل املعتمدة بني مؤمترين عامليني لتنمية  2 امللحق املوضح يف وفقاً للهيكلويسندها إليها 

 ؛املؤمتر هلذا )2017بوينس آيرس،  املراَجع يف( 1 القرار االتصاالت، وفقاً لألحكام الواردة يف

ن الدراسات ينبغي أن يؤدي إىل زيادة التآزر والشفافية والكفاءة مع حد أدىن من اأن تنظيم جل 3
 التداخل بني املسائل املطروحة للدراسة؛

اشراً من أجل مب مرتابطة ترابطاً أن تكون مسائل جلان الدراسات وبرامج مكتب تنمية االتصاالت  4
ا واستخدام الوثائق الص  ادرة عن برامج مكتب تنمية االتصاالت وجلان الدراساتحتسني التعريف 

اتستفيد  حبيث  جلان الدراسات وبرامج مكتب تنمية االتصاالت من أنشطة كل منها ومواردها وخرب
 ؛معاً يف حتقيق أهداف قطاع تنمية االتصاالت وتساهم

 ؛واألمانة العامة أن تستفيد جلان الدراسات من نواتج القطاعني اآلخرين 5

ا حسبما  6 أن تطلع جلان الدراسات أيضًا على مواد االحتاد األخرى مما يتصل باختصاصا
 مالئماً؛ يكون

خطة عمل و اجلوانب املتعلقة باملوضوع واألهداف والنتائج املتوقعة  مجيع أن تنظر كل مسألة يف 7
 املعين؛ متشياً مع الربنامج االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر

 القرار. ذا 3 امللحق دارة جلان الدراسات الرؤساء ونواب الرؤساء الواردة أمساؤهم يفأن يتوىل إ 8
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 )2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 2رار ـبالق 1 امللحق

 االتصاالت تنمية قطاع دراسات مجال اختصاص لجنتي

 1 الدراسات لجنة 1
 ت واالتصاالتلتنمية االتصاالت/تكنولوجيا المعلومامؤاتية بيئة تمكينية 

وضع السياسات واالسرتاتيجيات التنظيمية والتقنية الوطنية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  -
اليت متّكن البلدان من االستفادة إىل أقصى حد من القوة الدافعة واالتصاالت 

لنطاق مة خلدمات االداعالتحتية ذلك البنية  يف ، مبالالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 ومحاية املستهلكني (NFV) والتمثيل االفرتاضي لوظائف الشبكة العريض واحلوسبة السحابية

 .بوصفها حمركاً للنمو املستدام ،والشبكات املستقبلية
السياسات االقتصادية وطرائق حتديد تكلفة اخلدمات املتعلقة بالشبكات الوطنية  -

 مي.مبا يف ذلك تسهيل تنفيذ االقتصاد الرق ،واالتصاالت املعلومات لالتصاالت/تكنولوجيا
 املناطق الريفية والنائية. النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف -
السياسات واللوائح واالسرتاتيجيات الوطنية املعنية بالنفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  -

 املناطق الريفية والنائية. واالتصاالت يف
إىل خدمات  احملددة االحتياجات ذوي األشخاص من غريهمو  اإلعاقة ذوي األشخاصنفاذ  -

 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 االنتقال إىل اإلذاعة الرقمية واعتمادها وتنفيذ خدمات جديدة. -

 2 الدراسات لجنة 2
  ز التنمية المستدامةتعزي من أجل واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا خدمات وتطبيقات

 اخلدمات والتطبيقات اليت تدعمها االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. -
 استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. بناء الثقة واألمن يف -
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 ، خصوصاً اخختفيف أثر تغري املنرصد و  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يفاالتصاالت/استخدام  -
 .بلدان الناميةعلى ال

 .ملتنقلةا األجهزة وسرقة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت أجهزة تزييف مكافحة -

وجيا املعلومات ألجهزة ومعدات االتصاالت/تكنول البيين التشغيل وقابلية املطابقة اختبارات تنفيذ -
 واالتصاالت.

 .لص من املخلفات اإللكرتونيةالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية وسالمة التخ -
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 )2017بوينس آيرس،  املراَجع يف( 2 بالقـرار 2 امللحق

 االتصاالت لتنمية العالمي المؤتمر أسندها التي المسائل
 االتصاالت تنمية الدراسات لقطاع لجنتي إلى

 1 لجنة الدراسات
 لبلدان النامية: اسرتاتيجيات وسياسات نشر النطاق العريض يف ا1/1 المسألة -

االسرتاتيجيات والسياسات واللوائح والطرائق ذات الصلة باالنتقال إىل اإلذاعة : 2/1المسألة  -
 جديدة وتنفيذ خدمات واعتمادها الرقمية

 واخلدمات نقلةاملت واخلدمات السحابية احلوسبة ذلك يف مبا الناشئة، التكنولوجيات: 3/1 المسألة -
خيص  واآلثار االقتصادية والسياساتية فيما والتحديات الفرص: (OTT) نتاإلنرت  على حبرية املتاحة

 البلدان النامية

الوطنية  املتعلقة بالشبكات اخلدمات تكاليف وطرائق حتديد االقتصادية : السياسات4/1 المسـألة -
 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت

مات واالتصاالت من أجل املناطق الريفية واملناطق االتصاالت/تكنولوجيا املعلو : 5/1 المسـألة -
 النائية

 وشبكات اديةاالقتص واللوائح واألسس القوانني: وحقوقه ومحايته توعية املستهلك: 6/1 المسـألة -
 املستهلكني

نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم من األشخاص ذوي االحتياجات احملددة  :7/1 المسـألة -
 ت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتإىل خدمات االتصاال

 2لجنة الدراسات 
تمعات الذكية: توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض  :1/2 المسألة - إقامة املدن وا

 التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة
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 ةرتونياإللك الصحة ألغراض واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت :2/2 المسألة -

قافة ثتطوير أفضل املمارسات من أجل  تأمني شبكات املعلومات واالتصاالت:: 3/2المسألة  -
 األمن السيرباين

: تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية من أجل تنفيذ برامج املطابقة وقابلية التشغيل 4/2المسألة  -
 لةتصاالت وسرقة األجهزة املتنقمعدات تكنولوجيا املعلومات واالتزييف ومكافحة  (C&I) البيين

 اطرخم من احلد أجل من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استعمال: 5/2المسألة  -
ا الكوارث  وإدار

 والبيئة : تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت6/2 المسألة -

 هرمغنطيسيةت الكاملتعلقة بالتعرض البشري للمجاالاالسرتاتيجيات والسياسات : 7/2 المسألة -
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 )2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 2رار ـبالق 3 امللحق

 الرؤساء ونواب الرؤساء قائمة
 1 الدراسات لجنة

 بيسو (كوت ديفوار)-السيدة رجيينا فلور أسوموالرئيس: 
 نواب الرئيس:

 )الكامريون( مبينجي نغوان بيرت السيد
 )توغو( كابو  فينيو أماه السيد
 )الربازيل( هرياياما ميتسواك روبرتو السيد
 )باراغواي( سانشيز مارتينيز أنطونيو فيكتور السيد
 )مصر( جاد العزيز عبد أمحد السيد
 )الكويت( حممد مؤمن بالل مسرية السيدة
 )اليابان( كاواسومي  ياسوهيكو السيد
 )كوريا  مجهورية( كو  سانغوون السيد
 )قريغيزستان( تيلينباييف أملاز السيد

 )أوكرانيا( كابتور  فادمي لسيدا
 )واهلرسك البوسنة( أودوباسيتش أميال السيدة
 )هنغاريا( ستيفانكس كريستيان  السيد

 2لجنة الدراسات 
 )اإلسالمية إيرانمجهورية السيد أمحد رضا شرفات ( الرئيس:

 نواب الرئيس:
 )غانا( كودوزيا  ياو روالند السيد
 )رييانيج( نيكيمادو شوكودوميمي هنري السيد
 )نيكاراغوا( كاستيون  ديلغادو سيلينا السيدة
 )السودان( بشري حسن اهللا عبد نورا السيدة
 )املتحدة العربية اإلمارات( املرزوقي ناصر السيد
 )الصني( وانغ كي  السيدة
 )نيبال مجهورية( كانال  راج أناندا السيد
 )الروسي االحتاد( غاس ياكوف السيد
 )أوزبكستان( مريزاكولوف أولتينوفيتش توليبجون السيد
 )الربتغال( باتيستا أنطونيسميغيل  فيلييب السيد
 )فرنسا( فورغيس دومينيك السيد
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 )2017بوينس آيرس،  املراَجع يف( 5 لقـرارا

 االتحاد أنشطة في 1النامية البلدان مشاركة تعزيز

 )2017(بوينس آيرس،  االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر إن

 بارهاعت يف يضعإذ 

 حلضورا تقوية بشأن ،املفوضني املندوبني ملؤمتر) 2014بوسان،  يف عْني املراجَ ( 123و 25 القرارين ) أ 
 املتقدمة؛ والبلدان النامية البلدان بني التقييسية الفجوة وسد لالحتاد اإلقليمي

 أقل لصاحل اخلاصة التدابري بشأن ،ملؤمتر املندوبني املفوضني) 2014بوسان،  املراَجع يف( 30 القرار )ب
 والبلدان (LLDC)والبلدان النامية غري الساحلية  النامية (SIDS) الصغرية اجلزرية والدول (LDC) منواً  البلدان
ا متر اليت  انتقالية؛ مبرحلة اقتصادا

 شجيعلت ،املفوضني املندوبني ملؤمتر) 2014بوسان،  يف املراَجعة( 170و 169و 167و 166 القرارات )ج
ا القطاعات يف وأعضائها النامية البلدان مشاركة ريوتيس  ؛االحتاد أنشطة يف األكادميية وهيئا

 الدويل االحتاد دور بشأن ،ملؤمتر املندوبني املفوضني )2014بوسان،  املراَجع يف( 135 القرار ) د
 التقنية دةاملساع وتقدمي (ICT) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت تنمية يف لالتصاالت

 الصلة؛ ذات واألقاليمية واإلقليمية الوطنية املشاريع وتنفيذ النامية للبلدان واملشورة

متكني الشباب من خالل  ، بشأناملفوضني املندوبني) ملؤمتر 2014(بوسان،  198القرار  ) ه
 ؛االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  
_______________ 

ا متر ليتا لبلدان النامية غري الساحلية والبلدانوا النامية الصغرية اجلزرية والدول منواً  البلدان أقل تشمل 1  اقتصادا
 .انتقالية مبرحلة
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 التاالتصا تنمية بشأن ،الراديوية االتصاالت جلمعية) 2015 ،جنيف املراَجع يف( ITU-R 7 القرار ) و
 االحتاد؛ يف االتصاالت تنمية قطاع مع والتعاون االتصال ذلك يف مبا

 للجمعية )2012(املراَجعني يف ديب،  74و 59 والقرارين) 2016احلمامات،  يف عاملراجَ ( 54 القرار ) ز
 هلا التابعني لقطاعا وأعضاء النامية البلدان مشاركة حتسني إىل احلاجة بشأن ،االتصاالت لتقييس العاملية

 ،باالحتاد االتصاالت تقييس قطاع عمل يف

 يعرتف وإذ

 الصغرية جلزريةا والدول منواً  البلدان أقل سيما ال النامية، البلدان تواجهها اليت املتعددة بالصعاب ) أ 
ا متر يتال والبلدان الساحلية غري النامية والبلدان النامية  ختضع اليت والبلدان انتقالية، مبرحلة اقتصادا
دية الفّعالة مشاركتها تأمني يف ميزانيتها، يف صارمة لقيود  وجلان االتصاالت ميةتن قطاع أعمال يف وا

 الدراسات؛

 املتقدمة بلدانال مصلحة حيقق ومتوازن متناسق حنو على العاملية االتصاالت شبكات تنمية بأن )ب
 السواء؛ على ميةوالنا

 التنمية قطاع يف الدراسات جلان أعمال يف باملشاركة النامية للبلدان تسمح آلية تعيني بضرورة )ج
 األعمال؛ هذه يف واملسامهة

 وخباصة لنامية،ا البلدان من قرباً  أكثر االتصاالت تنمية قطاع دراسات جلنيت عمل يكون أن أمهيةب ) د
 احلضور الفعلي؛ هافي يتعذر اليت احلاالت تلك يف

وخربة املشاركني من البلدان النامية ال تزال تشكل حتديًا أمام تعزيز مشاركتهم  بأن حمدودية موارد ) ه
 االحتاد؛ أنشطة الفّعالة يف

 تنمية مكتب أجراه لذياعن بُعد  للمشاركة التجرييب االختبارإطار  يف حتققت اليت املشجعةبالنتائج  ) و
 املاضية،الدراسية  الفرتة اللخ (BDT) االتصاالت
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 منه واقتناعاً 

 االحتاد؛ أعمال يف النامية بلدانلل الةالفعّ  املشاركة تعزيز بضرورة ) أ 

 هذه يف الحتادل التابعة املناطق ومكاتب اإلقليمية املكاتب تؤديه أن ميكن الذي التكاملي بالدور )ب
 ،املهمة

 االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف أن يقرر

 دراساتال جلان اجتماعات عقد على املتوفرة، املالية احلدود ويف عملياً  اإلمكان قدر بالعمل 1
 على امداوال تقتصر أن وعلى جنيف، خارج للقطاع، التابعة العمل وورش والندوات واملنتديات
 النامية؛ انلدللب الفعلية واألولويات احلاجات عن تعرب واليت أعماهلا جداول يف املدرجة املوضوعات

 مي،اإلقلي املستوى وعلى املقر يف االستشاري، وفريقه القطاع مشاركة على يعمل بأن 2
 الدراسات انجل يدعو وأن تنفيذها ويف االتصاالت لسياسات العاملية للمنتديات التحضريات يف

 ذلك، يف للمشاركة

 كذلك  االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف

 االتصاالت، يستقي مكتب ومدير الراديوية االتصاالت مكتب مدير مع الوثيق بالتعاون يعمد، بأن 1
 الثالثة القطاعات لألعما التحضري يف النامية البلدان ملساعدة والوسائل السبل أفضل وتنفيذ حبث إىل

 دراساته جلان ويف تهومؤمترا ومجعياته للقطاع االستشارية اهليئات أعمال يف وخاصة بنشاط فيها واملشاركة
 ، متاشيًا معسالتقيي قطاع يف الدراسات جلان ألعمال بالنسبة األخص وعلى النامية البلدان م يتال

 ؛أعاله "اعتباره يف يضع إذ" قسم يف إليها املشار القرارات

لة واجلهات الفاع القطاعات وأعضاء النامية البلدان مشاركة زيادة كيفية  عن دراسات بإجراء 2
 االتصاالت؛ تنمية قطاع أعمال يف النامية البلدان من تاالتصاالجمال  األخرى يف
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 املشاركني ىلإ املمكنة، األخرى التمويل مصادر مراعاة ومع املتاحة املالية احلدود يف منحاً، يقدم بأن 3
 الثالثة للقطاعات االستشارية واألفرقة الدراسات جلان اجتماعات حيضرون الذين النامية البلدان من

 ممكناً؛ لكذ دام ما أكثر أو متتابعني اجتماعني احلضور يشمل أن على اهلامة، الجتماعاتا من وغريها

يف التحضري الجتماعات االحتاد ومؤمتراته، وكذلك الجتماعات بأن يساعد البلدان النامية  4
ا ويف ريية، ضاملشاركة فيها، من خالل برامج تدريبية بشأن العمليات التح املنظمات اإلقليمية، ومؤمترا

ومهارات رئاسة االجتماعات، وهياكل االجتماعات، واملسائل اإلجرائية، وكيفية رفع مستوى املشاركة 
 يف االجتماعات وكيفية اإلسهام فيها؛

 وتيسري جيعلتش اإللكرتونية العمل وأساليبعن بُعد  واالجتماعات املشاركة تعزيز يواصل بأن 5
 االتصاالت، تنمية قطاع عمل يف النامية للبلدان الكاملة املشاركة

 وتقييس االتصاالت الراديوية االتصاالت مكتيب مديري يدعو

 بلدان نم احملليني اخلرباء من أكرب عدد إشراك لتيسري جنيف خارج االجتماعات عقد تشجيع إىل
 جنيف، عن بعيدة ومناطق

 إليها واملنتسبني القطاعات وأعضاء األعضاء الدول يدعو

 169 القرارين املعتمدة يف اإلجراءات إىل استناداً  االحتاد أنشطة يف املشاركة زيادة وأ املشاركة إىل 1
 املفوضني؛ املندوبني ملؤمتر) 2014بوسان،  املراَجعني يف( 170و

 ملناصب رشحنيم تعيني يف ، رهنًا باألحكام ذات الصلة من دستور االحتاد واتفاقيته،النظر إىل 2
ة للقطاعات التابع األخرى واألفرقة الدراسات وجلانللقطاعات  االستشارية األفرقة رؤساء ونواب رؤساء

 املندوبني ملؤمتر) 2014 ،املراَجع يف بوسان( 166 القرار اعتمده الذياملنصف  التوزيع ألسلوب وفقاً 
 املفوضني؛
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ا تعزيز إىل 3  القرار، هذا لتنفيذ بالنسبة لالحتاد، اإلقليمية املكاتب مع تعاو

 العام األمني من يطلب

 أيضاً  يقرتح وأن القرار، ذاه لتنفيذ احملتملة املالية باآلثار املفوضني املندوبني مؤمتر يرفع تقرير إىل أن
 ،ممكنة أخرى متويل مصادر

 املفوضني املندوبني مؤمتر يدعو

 الصلة؛ ذات ةاليامل واحلدود امليزانية أسس إقراره لدى القرار هذا لتنفيذ الالزم االهتمام إيالء إىل 1

 باالعتمادات (BDT) االتصاالت تنمية مكتب بتزويد لالحتاد، املالية اخلطة اعتماد لدى القيام، إىل 2
 .االتصاالت تنمية قطاع أنشطة يف ومشاركتها النامية البلدانزيادة حضور  لتسهيل الالزمة
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 )2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 8لقـرار ا

 واإلحصاءات ونشرها جمع المعلومات

 )،2017بوينس آيرس، ( إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

 إذ يذكِّر

 االتصاالت؛ لتنمية العاملي للمؤمتر) 2014ديب،  املراَجع يف( 8 بالقرار أ ) 

 املعلومات تكنولوجيا قياس بشأن املفوضني، املندوبني ملؤمتر) 2014 بوسان، يف املراَجع( 131 بالقرار )ب
 ،للجميع وشامل جامع معلومات جمتمع لبناء (ICT) واالتصاالت

 اعتباره إذ يضع يفو 

ة الدولي واإلحصاءات للمعلومات الرئيسي املصدر باعتباره (ITU-D) االتصاالت تنمية قطاع أن )أ  
وتبادهلا  ق بينهامجع املعلومات والتنسي لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يؤدي دوراً أساسياً يف

 ؛وحتليلها

 بياناتوخاصة قاعدة  (BDT) املوجودة لدى مكتب تنمية االتصاالت البياناتأمهية قواعد  )ب
 التنظيمية؛البيانات وقاعدة  (WTI)العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  املؤشرات

/تكنولوجيا املعلومات تر تنمية االتصاالمثل تقرياليت ينشرها قطاع التنمية  التحليلية تقاريرالفائدة  )ج
، وتقرير االتصاالت اجتاهات اإلصالح يف تقاريرو وتقرير قياس جمتمع املعلومات العامل  واالتصاالت يف

 الرقم القياسي العاملي لألمن السيرباين ومسات السالمة السيربانية، وغري ذلك من التقارير؛

 تنفيذ خطة التنمية املستدامةورصد ت الالزمة ملتابعة ضرورة مجع ونشر املعلومات واإلحصاءا ) د
 لألمم املتحدة؛ 2030 لعام
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 األهدافمجيع  قيقحت يف اسرتاتيجيكمكون   واالتصاالت املعلومات لتكنولوجياتالشاملة  الطبيعة ) ه
 ؛2030 لعام املستدامة التنمية خطة يف الواردة

 منواً  البلدان قلأ، وخباصة يف اإلنرتنت شبكة تخداماس يف اجلنسني بني العاملية الفجوة اتساع و )
(LDC)، ذا الشأن، رغم كل ما تعزيز مجع ونشر إحصاءات مصّنفة  يستلزم ما وهو بُذل من جهود 

 حبسب نوع اجلنس متّكن من حبث السياسات العامة على الصعيد الوطين؛

ا وتقاريرها على أن العديد من املنظمات اإلقليمية والدولية تستخدم وتعتمد ) ز  يف مؤشرا
 ؛وينشرهااالحتاد اإلحصاءات اليت يعدها 

مجيع الدول األعضاء حق النفاذ  كلفت األمني العام مبنح  2017 أن دورة جملس االحتاد لعام )ح
اين إىل منشورات االحتاد   ،املتعلقة باإلحصاءات واملؤشراتاإللكرتوين ا

 اعتباره كذلك وإذ يضع يف

 ة هائلة؛جيري بسرعتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على املستوى الوطين  ح قطاعأن إصال )أ  

 ،السياسة العامة ختتلف من بلد إىل آخر وأن البلدان ميكن أن تستفيد من جتارب غريها نـُُهجأن  ب)

 وإذ يعرتف

صاءات، حواإلكمركز لتبادل املعلومات عمله  من خالل  ،بأن مكتب تنمية االتصاالت يستطيع ) أ 
 ؛يف وضع سياسات وطنية بكل وعيأن يساعد الدول األعضاء 

 ؛هذا اجلهد إلجناحه يف مشاركة فّعالةرك ابأنه جيب على البلدان أن تش ب)

 شراتاملؤ  مجيع على أن تؤكد بشأن جمتمع املعلومات تونس عمل برنامج يف 116 الفقرة بأن ج)
 سنيحت لضرورة مراعاة الوطنية، والظروف نميةالت مستويات خمتلف تراعي أنواألرقام القياسية 

 ؛ازدواجية وغري التكاليف حيث من وفّعالة تعاونية بطريقة اإلحصاءات
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 (UNGA)من الوثيقة اخلتامية لالجتماع رفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة  70بأن الفقرة  ) د
للجمعية العامة  70/125تمع املعلومات (القرار بشأن االستعراض العام لتنفيذ نواتج القمة العاملية 

لألمم املتحدة) دعا إىل املزيد من البيانات الكمية لدعم صنع القرار القائم على األدلة، وكذلك إىل 
إدراج إحصاءات بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف االسرتاتيجيات الوطنية إلعداد اإلحصاءات 

 اإلقليمية؛برامج العمل اإلحصائية  ويف

رسم  يفهي من العناصر األساسية بأن مؤشرات وإحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ) ه
 ؛سياسات عامة قائمة على األدلة

 ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/بأمهية الندوة العاملية ملؤشرات االتصاالت ) و

 كذلكوإذ يعرتف  

أعمال جلان الدراسات  للغاية يف ةمفيداالتصاالت إحصاءات تكنولوجيا املعلومات و بأن  أ ) 
 رصد وتقييم تطورات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقياس الفجوة الرقمية؛على  مساعدة االحتاد ويف

 اجلديدة امللقاة على عاتق قطاع تنمية االتصاالت بالنسبة هلذا املوضوع عمالً بربنامج باملسؤوليات ب)
وكذلك فيما يتعلق "مبصفوفة التقابل بني  ،120 إىل 112 الفقرات من عمل تونس، وعلى األخص

تمع املعلومات وأهداف التنمية املستدامة" طوط عمل اليت متّكن من ربط خ خطوط عمل القمة العاملية 
تمع املعلومات بأهداف التنمية املستدامة  ؛(SDG) القمة العاملية 

إقامة بىن حتتية قادرة ، وهو "2030 املستدامة يف خطة عاممن أهداف التنمية  9مبقاصد اهلدف  ج)
حتقيق " وهو 5 "، واهلدفالتصنيع الشامل للجميع واملستدام، وتشجيع االبتكار على الصمود، وحتفيز

 "،والفتيات املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء

 مدير مكتب تنمية االتصاالت يقرر أن يكلف

 ؛الكافية مع إعطائه األولوية الالزمةلنشاط بتأمني املوارد هذا ادعم  يستمر يفأن ب 1
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 بالسياسات لقيتع فيما املمارسات أفضل لتقاسم األعضاء الدول مع كثب  عن العمل يف باالستمرار 2
 ونشرها إحصاءات عمج ذلك يف مبا الوطين، الصعيد على واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا واسرتاتيجيات

 العامة ساتالسيااملناسبة إلعداد  املعلومات من وغريها والسن اجلنس بنوع املتعلقة ماتاملعلو  ومراعاة
 الوطنية؛

 عاملية وإقليمية يةحتليلإصدار تقارير  البلدان ويف عنإجراء الدراسات االستقصائية  االستمرار يفب 3
 :وخاصة بشأن املوضوعات التالية املكتسبة،تربز الدروس املستفادة واخلربات 

 ، من قبيل التكيف مع التكنولوجيات اجلديدة واالقتصاد الرقمي،قطاع االتصاالت يف جتاهاتاال •
 ؛إخل.

 ؛على الصعيدين اإلقليمي والدويل العامل االتصاالت يف تطورات •

 ؛(ITU-T) االحتاد يف االتصاالت قييسالسياسات التعريفية بالتعاون مع قطاع ت توجهات •

 املعلومات واالتصاالت لتحقيق أهداف التنمية املستدامة؛استخدام تكنولوجيا  •

باالعتماد بالدرجة األوىل على البيانات الرمسية املقدمة من الدول األعضاء استناداً إىل منهجيات  4
ا دولياً؛ وال بعد إخطار و  حال عدم توفر هذه املعلومات جيوز استعمال مصادر أخرى إال يف معرتف 
 ؛استعماهلا للحصول على املعلومات تميباملصادر األخرى اليت  مسبقاً  نيةالدول األعضاء املع

تمعية وجتميعها واملشاركة يف 5 ية لقياس اجلهود تطوير املؤشرات األساس بوضع مؤشرات التوصيلية ا
 أجل إقامة جمتمع املعلومات، وبالتايل توضيح أبعاد الفجوة الرقمية واجلهود اليت تبذهلا ناليت تبذل م
 لسّد الفجوة؛ 1البلدان النامية

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 .مبرحلة انتقالية
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التشاور  من خالل ،مبتابعة تطوير املنهجيات ذات الصلة باملؤشرات وحتسينها وأساليب مجع املعلومات 6
ا مع الدول األعضاء،  ات األسرية فريق اخلرباء املعين باملؤشر وخصوصاً من خالل  إىل تقدمي مسامهات،ودعو

ات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومفريق اخلرباء املعين مبؤشرات و  (EGH) تلتكنولوجيا املعلومات واالتصاال
، اليت (WTIS)الندوة العاملية ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و  (EGTI)واالتصاالت 

 يتوىل تنسيقها مكتب تنمية االتصاالت؛

 تصاالتواال املعلومات نولوجياتك/االتصاالت ملؤشرات العاملية الندوة عقد يف باالستمرار 7
(WTIS) يةرئيس مجعيات أو مؤمترات أو أحداث أي مع تعارضها عدم على واحلرص سنوي بشكل 
 ذلك؛ أمكن كلما  املناطق بني بالتناوبوعقدها  لالحتاد

 املعلومات اتكنولوجي/االتصاالت مبؤشرات ةاملعني اخلرباءألفرقة  دورية اجتماعات عقد واصلةمب 8
 ألمهيتها؛ نظراً  االتواالتص

مع الدول  ، مبا يف ذلك من خالل التشاوربالقيام باالستعراض واملراجعة ومتابعة املقارنة املرجعية 9
م إىل تقدمي مسامهات،  والعمل على أن تراعي مؤشرات تكنولوجيا املعلومات األعضاء واخلرباء ودعو

وسّلة أسعار تكنولوجيا  ،(IDI) مات واالتصاالتلتنمية تكنولوجيا املعلو  واالتصاالت، والرقم القياسي
املعلومات واالتصاالت التطور الفعلي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع مراعاة خمتلف 

لنواتج طبيقاً ت وكذلك اجتاهات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مستويات التنمية والظروف الوطنية
تمع  ؛املعلومات القمة العاملية 

ذ خطة التنمية الالزمة ملتابعة تنفي اإلحصائية ؤشرات واملعلوماتبتشجيع البلدان على جتميع امل 10
الفجوات الرقمية على املستوى الوطين وكذلك اجلهود املبذولة من خالل ، وتوضيح 2030 املستدامة لعام

ساواة بني على قضايا املالفجوة، على أن يبنيَّ قدر اإلمكان تأثري ذلك  الربامج املختلفة لسد هذه
القطاعات  وخمتلف ،وعلى األطفال واملراهقني، وكذلك على املسّنني واألشخاص ذوي اإلعاقةاجلنسني 

 االجتماعية؛
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الشراكة من أجل قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  بتقوية دور قطاع تنمية االتصاالت يف 11
املناقشات واألنشطة  ة التوجيهية وعن طريق املشاركة النشطة يفاللجن يكون عضواً يف ألغراض التنمية بأن

دف إىل حتقيق األهداف الرئيسية  للشراكة؛ اليت 

ووضع  املوقع اإللكرتوين لقطاع تنمية االتصاالت بتوفري اإلحصاءات واملعلومات التنظيمية يف 12
 لكرتونية؛علومات بالوسائل اإلتستطيع احلصول على هذه امل آليات وإجراءات مناسبة للبلدان اليت ال

املؤسسات احلكومات و  بتشجيع الدول األعضاء على أن جتمع بني خمتلف أصحاب املصلحة يف 13
تمع املدين من أجل إذكاء الوعي على الصعيد الوطين بشأن أمهية إعداد بيانات رفيعة  األكادميية وا

 العامة؛ ةونشرها ألغراض السياسقابلة للمقارنة عاملياً  اجلودة

بتقدمي املساعدة التقنية للدول األعضاء من أجل مجع إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  14
وبشكل خاص عرب االستقصاءات الوطنية، ومن أجل تطوير قواعد البيانات الوطنية احملتوية على 

 اإلحصاءات واملعلومات التنظيمية والسياسات؛

مات إحصاءات تكنولوجيا املعلو  عن متخصصة دورات تدريبيةبوضع مواد تدريبية وتنظيم  15
راكة النامية، مع االهتمام بالتعاون عند االقتضاء مع أعضاء الشيف البلدان املعلومات تمع  واالتصاالت

 باألمم إلحصاءاتا شعبةذلك  املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية؛ مبا يف
 يدانامل يف والتنمية التعاون ومنظمةواللجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة  (UNSD) املتحدة

 ؛(OECD) االقتصادي

التصاالت تنمية االواردة يف املوقع اإللكرتوين ملكتب  بتوحيد قواعد املعلومات واإلحصاءات 16
امج عمل تونس من برن 118و 117و 116و 115و 114و 113الفقرات  استجابًة لألهداف املبينة يف

 من برنامج عمل تونس؛ 120و 119فيما يتعلق بالفقرتني بدور رئيسي والقيام 

يا املعلومات وضع مؤشرات لتقييم أثر تكنولوج مبساعدة البلدان اليت يوجد فيها سكان أصليون يف 17
ة من خط 8الفقرة جيم األهداف الواردة يفيسمح بتحقيق  واالتصاالت على الشعوب األصلية، مما

 عمل جنيف؛
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ذا الشأن وعلى األخص  18  صاءاتاإلح شعبةمبواصلة التعاون مع اجلهات الدولية ذات العالقة 
ية، وسائر املنظمات الدولية واإلقليمواللجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة، ، (UNSD) باألمم املتحدة

املهتمة جبمع ونشر املعلومات واإلحصاءات  ،(OECD) امليدان االقتصادي مثل منظمة التعاون والتنمية يف
 ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

 قليميةاإل املنظمات مع ،االقتضاء عند ،بالتعاون اإلحصاءات حول إقليمية عمل ورش تنظيمب 19
 لبلدانل خاصةً  ،واإلحصاءات البيانات مجع وطرق آليات حول الوعي نشر دف الصلة ذات والدولية
 ؛النامية

 بشأن حتديد مؤشرات ومنهجياتوالتماس مسامهات منها بالتشاور بانتظام مع الدول األعضاء  20
فريق اخلرباء املعين باملؤشرات األسرية لتكنولوجيا املعلومات سيما عن طريق  ، والمجع البيانات
 (EGTI)االت ومات واالتصاالتصاالت/تكنولوجيا املعلؤشرات فريق اخلرباء املعين مبو  (EGH) واالتصاالت

 ؛اللذين ينسقهما مكتب تنمية االتصاالت
 املعلومات جمتمع إحصاءات أجل من وطنية مراكز إنشاء يف ودعمها األعضاء الدول بتشجيع 21
 القائمة؛ املراكز تطوير ويف
 يصدرها يتال ؤشراتوامل باإلحصاءات املتعلقة واملنشورات التقارير مجيع املناسب الوقت يف ينشر أنب 22

 من املقدمة لبياناتا على تعتمد اليت واملؤشرات باإلحصاءات املتعلقة تلك خاصةً  االتصاالت، تنمية قطاع
 ،إليها والوصول عليها التعرف يسهل حىت لالحتاد اإللكرتوين املوقع يف األعضاء، الدول

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات
ه إىل املشاركة بنشاط يف 1  إحصاءات ذلك يف مبا ،املطلوبةاملعلومات اإلحصاءات و ود بتقدمي هذا ا

ات تكنولوجيا بشأن مؤشر  مناقشات حسب االقتضاء، وباالخنراط بنشاط يف اجلنس، نوع حبسب مصّنفة
فريق  سيما عن طريق املعلومات واالتصاالت ومنهجيات مجع البيانات، وذلك بتقدمي مسامهات، وال

فريق اخلرباء املعين مبؤشرات و  (EGH) ات األسرية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاخلرباء املعين باملؤشر 
 مباكتب تنمية االتصاالت، اللذين ينسقهما م (EGTI)االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ت علوماملؤشرات تكنولوجيا امل مسامهات الستعراض ومراجعة وزيادة تطوير املقارنة املرجعية ذلك يف
وسلة أسعار تكنولوجيا  (IDI) واالتصاالت والرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 ؛املعلومات واالتصاالت
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إىل إرساء أنظمة أو اسرتاتيجيات وطنية تعزيزًا لتجميع املعلومات اإلحصائية املتصلة  2
 واالتصاالت؛ باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات

آليات مؤسسية لتعزيز وتنسيق مجع ونشر املعلومات واإلحصاءات املتصلة بتكنولوجيا إىل إنشاء  3
دف رصد تنفيذ أهداف التنمية املستدامة  على الصعيد الوطين؛ (SDG) املعلومات واالتصاالت، 

حصائية اليت البيانات اإلتعبئة ال على الصعيد الوطين من أجل إىل إنشاء آليات للتنسيق الفعّ  4
ا؛يُنتج  ها خمتلف أصحاب املصلحة على الصعيد الوطين وضمان جود

مات جمال السياسات ذات التأثري اإلجيايب على مؤشرات تكنولوجيا املعلو  إىل املسامهة باخلربات يف 5
 واالتصاالت؛

 على تخدمةاملساألساليب  مع اإلحصائية البيانات جلمع احمللية أنظمتهم مواءمةإىل العمل على  6
 الدويل، املستوى

 يشجع

املعلومات و املناسب الدعم  تقدمي على التعاون يفووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة الوكاالت املاحنة 
 .ذات الصلة عن أنشطتها
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 )2017، بوينس آيرس املراَجع يف( 9 لقـرارا

 الطيف إدارة في النامية، البلدان سيما ال البلدان، مشاركة

 ،)2017، بوينس آيرس( االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر إن

 يُذكِّر إذ

 لالتصاالت، الدويل االحتاد دستور من 129 إىل 120من  رقامباأل

 اعتباره يف يضع إذو 

 تستعمل اليت دةاجلدي أو القائمة واألنظمة التطبيقات إىل بالنسبة الطيف، على املتزايد الطلب أن ) أ 
 نادر؛ مورد إىل باستمرار حتياجاتاال تزايد يعين الراديوية، االتصاالت

 إحداث لتحتية،ا والبىن التجهيزات يف االستثمارات بسبب األحيان، من كثري يف الصعب من أن )ب
 الطويل؛ املدى يف إال للطيف احلايل االستعمال يف كربى  تغيريات

تمع احتياجات أن )ج  جديدة لولح إىل للتوصل جديدة تكنولوجيات استحداث إىل دفعت والسوق ا
 التنمية؛ مشاكل لبعض

 اديو؛الر  لوائح مبوجب الدولية االلتزامات تراعي أن ينبغي الوطنية االسرتاتيجيات أن ) د

 ميدان يف العاملية التغريات االعتبار يف تأخذ أن أيضاً  الوطنية االسرتاتيجيات على أن ) ه
 ولوجية؛التكن والتطورات واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

 ؛الطيف إىل النفاذ عملية تسهل قد التقاسم إمكانيات وزيادة التقنية االبتكارات أن ) و

 من ميّكنه موضع يف القطاع هذا فإن (ITU-R) باالحتاد الراديوية االتصاالت قطاع والية حبكم أن ) ز
 العاملي؛ لصعيدا لىع الطيف استعمال واجتاهات الراديوية االتصاالت تكنولوجيا عن املعلومات توفري

  



 265 9القرار  

 

قرارات هلا تأثري اقتصادي واجتماعي  قد اختذت (WRC) أن املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية ح)
 ؛الوطنية إلدارة الطيف اتبالغ على االسرتاتيجي

 ة، تواجه بعض الصعوبات يف تنفيذ نتائج املؤمترات العاملي1البلدان النامية       ً وخصوصا  أن بعض البلدان،  ط)
 ؛لالتصاالت الراديوية

 أنشطة يف النامية البلدان مشاركة تيسري من ميّكنه موضع يف (ITU-D) االتصاالت تنمية قطاع أن ي)
 تطلبها؛ ليتا النامية البلدان إىل القطاع هذا أنشطة بعض نتائج وتبليغ الراديوية االتصاالت قطاع

 رتاتيجياتاالس بوضع النامية البلدان يف الطيف إدارة على للقائمني تسمح املعلومات هذه أن ك)
 الطويل؛ أو املتوسط املدى على ا اخلاصة الوطنية

 غريهاو  الرتددات تقاسم دراسات من االستفادة من النامية البلدان نمتكّ  قد املعلومات هذه أن ل)
 نهجيات تقاسمم مبا يف ذلك الراديوية االتصاالت قطاع إطار يف جتري اليت األخرى التقنية الدراسات من

 ؛استعمال الرتددات

 ذلك يف امب النامية، البلدان من العديد يف الطيف إدارة جمال يف إحلاحاً  املشاكل أكثر إحدى أن ) م
 (LLDC) الساحلية غري النامية والبلدان (SIDS) النامية الصغرية اجلزرية والدول (LDC) منواً  البلدان أقل

ا متر اليت والبلدان  على املستحقة الرسوم حلساب طرائق وضع مشكلة هي انتقالية، رحلةمب اقتصادا
 الراديوية؛ طيف الرتددات استعمال

 التعاون واصرأ لتوطيد أساساً  تشكل أن ميكن األطراف املتعددة أو الثنائية أو اإلقليمية االتفاقات أن ن)
 الراديوي؛ الطيف جمال يف

 الراديوية االتصاالت لتطبيقات املتزايد الطلب تلبية إىل يؤدي أن ميكن 2الطيف توزيع إعادة أن س)
 ؛والقائمة اجلديدة

  
_______________ 

ا نامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية ال 1 تصادا
 مبرحلة انتقالية.

 .SM.1603 R-ITUالتوصية  مبصطلح إعادة التوزيع، على النحو املذكور يفالتخصيص يشار أيضاً إىل إعادة  2
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 إدارة مليةع لدعم فّعال حنو على الطيف مراقبة مرافق استعمال على تنطوي الطيف مراقبة أن ع)
 الرتددات وزيعلت التقين الدعم وتوفري الطيف، ختطيط ألغراض الطيف، استعمال وتقييم الطيف،

 الضار؛ التداخل حاالت سويةوت وختصيصها،

متاحاً  يضالعر  النطاق إىل النفاذ جعلمن أجل  نشر أفضل املمارسات يف إدارة الطيف احلاجة إىل ف)
 ؛النامية البلدان يفلسد الفجوة الرقمية  سيما ال املنخفض، الدخل ذوي للسكان التكلفة ميسورو 

اسية قصرية عن إدارة الطيف، لكن دورات در ري جتومؤسسات التدريب األخرى  اجلامعاتأن  ص)
الذي تنظمه  (SMTP) الربنامج التدرييب إلدارة الطيف أنو ، الدورات الشاملة عن إدارة الطيف قليلة

 ؛ميةالنا      ً    ً        مفيدا  جدا  للبلدانومراكز التميز سيكون أكادميية االحتاد 

 ،  ُ    ، ي دعى(RA) ت الراديويةاالتصاالجلمعية ) 2015 جنيف،املراَجع يف ( ITU-R 22         ً       أنه وفقا  للقرار ق)
 دراسات إدارة يفإىل املشاركة  ،األفراد العاملون يف إدارة الطيف يف البلدان النامية ،على وجه اخلصوص

ا جلنة الدراسات  ،لقطاع االتصاالت الراديوية 1 الطيف اليت تضطلع 

 يعرتف وإذ

 ضيها؛أرا على الطيف استعمال إدارة يف السيادة حق دولة لكل بأن ) أ 

خليارات ابأن الوظائف احملددة لقطاع تنمية االتصاالت تشمل تقدمي املعلومات واملشورة بشأن  ب)
النهوض بتنمية خدمات وشبكات االتصاالت وتوسيعها و  ،املمكنة يف ميدان السياسة العامة والبنية

نمية املوارد االت تمع مراعاة أنشطة اهليئات املعنية األخرى، عن طريق دعم القدرات يف جم وتشغيلها
رسات واملساعدة يف تطبيق أفضل املما البشرية والتخطيط واإلدارة وحشد املوارد والبحث والتطوير

 ؛واملبادئ التوجيهية
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 أن ميكن ليتا النامية البلدان جانب من االحتاد أنشطة يف الفّعالة املشاركة إىل الشديدة باحلاجة ج)
موعات لخال ومن منفردة بصورة ممثلة تكون  القرار يف وارد وه ملا وفقاً  االحتاد أعمال يف اإلقليمية، ا
) 2017، بوينس آيرس يف املراَجع( 5، والقرار ملؤمتر املندوبني املفوضني )2014(املراَجع يف بوسان،  123
 املراَجع( 44 والقرار الراديوية االتصاالت جلمعية) 2015 جنيف،املراَجع يف ( ITU-R 7 والقرار املؤمتر، هلذا
 ؛االتصاالت لتقييس العاملية للجمعية) 2016احلمامات،  يف

 وكذلك االتصاالت وتنمية الراديوية االتصاالت قطاعي يف اجلارية األعمال مراعاةاملهم  من أنب ) د
 االزدواجية؛ جتنباحلاجة إىل 

ان النامية ساعدة البلداالتصاالت مل وتنمية الراديوية االتصاالت قطاعي بني الناجحبالتعاون  ) ه
 ال لطيف الرتددات الراديوية ونشر أفضل املمارسات؛ستخدام الفعّ إدارة الطيف واال يف

 ،ات الصلةالوثائق والنواتج النهائية ذ لتجميع االتصاالت تنمية مكتب من املقدم الكبري بالدعم ) و
 النامية؛ للبلدان دعماً 

 ،)SFانات (قاعدة البي الرتددات" استعمال على ملستحقةا الرسوم بيانات قاعدة" يئة بنجاح ) ز
 املعلومات الستخالص اإلدارات تستخدمها أن ميكن وجتارب وطنية 3توجيهية ملبادئ األويل والتجميع

 الوطنية؛ ااحتياجا مع متوائمة تكون املستحقة الرسوم حلساب مناذج وضع دف البيانات قاعدة من

 لطيفل الوطنية باإلدارة املتعلق الراديوية االتصاالت قطاع بكتيب يتعلق فيما بأنه ح)
 رسوم تحصيلل خمتلفة وطنية جاً  تقدم إضافية توجيهية خطوط جتميع مت ،ITU-R SM.2012 والتقرير
 استعماله؛ مقابل الطيف إدارة

 الطيف، اسمتق ملعاجلة الراديوية االتصاالت قطاع دراسات جلان خمتلف يف كبرياً   نشاطاً  هناك بأن ط)
 خاصة ا أمهيةذ والذي ميكن أن يكون الرتددي للطيف الوطنية اإلدارة على آثار عليه يرتتب قد الذي

 النامية؛ للبلدان

  
_______________ 

 أنشطتها يف هاتستعمل أن داالحتا يف األعضاء للدول ميكن خيارات جمموعة هنا إىل" التوجيهية املبادئ" تشري 3
 .الطيف بإدارة املتعلقة احمللية
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 ةتوجيهي ترد فيها مبادئ اليت ITU-R SM.1603 التوصية حتديث يواصل الراديوية االتصاالت قطاع بأن ي)
 الطيف؛ توزيع إعادة بشأن

إرساء  شأنب توجيهية ترد فيه مبادئ الطيف إدارة بشأن الراديوية االتصاالت قطاع كتيب  بأن ك)
 التوصية تصف حني يف الطيف، مراقبة عمليات تنفيذ عن فضالً  الطيف ملراقبة البىن التحتية وتشغيل

ITU-R SM.1139 الدولية، املراقبة ألنظمة واإلجرائية اإلدارية املتطلبات 

 ويةاالتصاالت، بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب االتصاالت الرادي تكليف مدير مكتب تنمية يقـرر

الفرتة ل خال الوثائق املناسبة والنواتج األخرى ذات الصلة،إعداد مع املعلومات ذات الصلة و جب 1
ددة للبلدان اليت تستجيب لالحتياجات احمل ،الفاصلة بني انعقاد املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت

ومسامهات ذا القرار  1احلصر األمثلة الواردة يف امللحق  ا يف ذلك على سبيل املثال الالنامية (مب
ُ   جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت)، حول النـ ه ج املقدمة إىل األعضاء  االقتصادية التقنية و الوطنية                                        ُ 

يبات قطاع كتتوصيات وتقارير و مع مراعاة والتحديات ذات الصلة واملالية إلدارة الطيف ومراقبته 
 األخرى؛ االتصاالت الراديوية ونواجته

، مبا يف ذلك (SF)" الرتددات استعمال على املستحقة الرسوم" البيانات قاعدة وضع واصلةمب 2
 الوطنية اربالتج عن بيانات إدراج مع لطيف وحتديد األسعار،االقتصادية لقيمة الأساليب لتقدير 

 ؛اإلدارات من املقدمة املسامهات من انطالقاً  إضافيةوجتارب وطنية  توجيهية مبادئ وتوفري

 بوابة بني كاملالت وحتقيق الرتددات اجلداول الوطنية لتوزيع بشأن املتاحة املعلومات تحديثب 3
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا نافذة وبوابة 9 القرار
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، بشأن استعمال يقررمن  1 قرةالتجارب الوطنية من أجل إعداد الوثائق احملددة يف الف تجميعب 4
ة لفة اليت متّكن من زيادة املرونة والكفاءة والفوائد االقتصاديختتقاسم الطيف وأدوات إدارة الطيف امل

يسورة حفز توفري خدمات مواالجتماعية إضافة إىل اجلوانب االقتصادية إلدارة الطيف، مبا يف ذلك 
 ؛لدخل املنخفضالتكلفة وقابلة للنفاذ إىل املستعملني ذوي ا

االستمرار يف تنظيم برامج بناء القدرات لتلبية احتياجات الدول األعضاء، وخاصة البلدان النامية، ب 5
ا يف جمال إدارة الطيف خاصة  فيما يتعلق بالتكنولوجيات اجلديدة ساعدة يفمن امل  ؛                                  ً                                 تطوير قدرا

مترات العاملية نتائج املؤ ة، يف تنفيذ مساعدة الدول األعضاء، وخاصة البلدان النامييف االستمرار ب 6
م البلدان النامية من  لالتصاالت الراديوية راسية وورش خالل احللقات الدوتنظيم عروض بشأن قضايا 

 ،العمل

 االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف

 أعاله؛" )و يعرتف إذ" الفقرة يف إليه املشار الدعم تقدمي مبواصلة 1

 تزويد على )اإلقليمي أو/و الوطين الصعيدين على( النامية البلدان من األعضاء الدول بتشجيع 2
ا بقوائم االتصاالت وتنمية الراديوية االتصاالت قطاعي ا  احتياجا ا  و/أوة الوطنيو/أو جتار متطلبا

يت ترد أمثلة هلا ال االحتياجات هلذه املدير يستجيب حىت للطيف، الوطنية باإلدارة املتعلقةاخلاصة 
 القرار؛ ذا 1 امللحق يف

 بأمثلة تصاالتاال وتنمية الراديوية االتصاالت قطاعي تزويد مواصلة على األعضاء الدول بتشجيع 3
ا من مستخلصة عملية " الرتددات تعمالاس على املستحقة الرسوم" البيانات قاعدة استعماهلا لدى جتار

 الطيف؛ مراقبة مةأنظ وتشغيل إرساء عن فضالً  طيف،ال توزيع وإعادة الطيف إدارة يف الوطنية جتاهاتاالو 

 بتقدمي تقارير سنوية إىل الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت بشأن تنفيذ هذا القرار، 4
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 الراديوية االتصاالت مكتب مدير يدعو

 ذاه تنفيذل االتصاالت تنمية قطاع مع التعاون يف الراديوية االتصاالت قطاع استمرار يكفل أن إىل
 ،القرار

 باالحتاد االتصاالت تنمية قطاع أعضاء يدعو

إلسهام يف عمل قطاع تنمية االتصاالت بتقدمي التجارب الوطنية املتعلقة بإدارة الطيف  اىلإ 1
 التصاريحأنظمة منح الرتاخيص و واالستعماالت الوطنية ملختلف أدوات إدارة الطيف، مبا يف ذلك شىت 

 دية واالجتماعية؛ والفوائد والتحديات االقتصا

 سهام بنشاط يف تنفيذ هذا القرار.اإلإىل  2

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 271 9القرار  

 

 )2017 بوينس آيرس املراَجع يف( 9 بالقـرار 1 امللحـق

 فالطي بإدارةفيما يتعلق لبلدان النامية ل الخاصة أمثلة على االحتياجات
 الدويل االحتاد من ليهاع احلصول اميةالن البلدان تأمل اليت التقنية للمساعدة الرئيسية األنواع يلي فيما ترد

 :لالتصاالت

 إلدارةا بأهمية الوطنية السياسات صانعي لدى الوعي إذكاء في المساعدة 1
 لبلدانا لمختلف واالجتماعية االقتصادية التنمية في للطيف الفّعالة

 وعمليات ات،رتددال إىل املشغلني حاجة وزيادة املنافسة وبروز االتصاالت، قطاع هيكلة إعادة ضوء يف
 أصبحت ملناخ،ا تغري حال وقوعها واحلاجة إىل مكافحة يف من آثار الكوارث وعمليات اإلغاثة التخفيف
 أساسياً  وراً د يؤدي أن من لالحتاد بد وال. عنه االستغناء ميكن ال ضرورياً  أمراً  للطيف الفّعالة اإلدارة

. إليهم خصيصاً  املوجهة اخلاصة الدراسية تاحللقا خالل من السياسات صانعي لدى الوعي إذكاء يف
 الغاية، وهلذه

 قائمته يف القتضاءا عندميكن لالحتاد وإدراجها  التنظيمية، اهليئات ا تتمتع اليت لألمهية ونظراً  •
 اليت التدريبية اخلدماتو  الربامج خمتلف عن االحتاد مبوجبها يبّلغ اليت املعممة الرسائل لنشر املعتادة
 ينظمها؛

 ندوات من( االجتماعات برامج يف الطيف إدارة تتناول حمددة برامج االحتاد يدرج أن ينبغي •
 من ومبشاركة الطيف، إدارة عن املسؤولة والوزارات التنظيمية اهليئات تضم اليت) دراسية وحلقات
 اخلاص؛ القطاع

 (LDC) واً من البلدان أقل مشاركة لضمان منحاً  املتاحة، املوارد حدود يف االحتاد، يقدم أن ينبغي •
 .االجتماعات هذه يف

 االتحاد لدى المتوفرة الوثائق وتوزيع التدريب 2
 تكون اليت اإلقليمية واالتفاقات الراديو لوائح أحكام مع متوافقة الطيف إدارة تكون أن من بد ال

 تزويد نم الطيف ارةإد على القائمون يتمكن أن وجيب. الوطنية اللوائح وأحكام فيها أطرافاً  اإلدارات
 .املناسبة باملعلومات الطيف مستعملي
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 وتنمية يةالراديو  االتصاالت قطاعي احلصول على وثائق مقدورها يف يكون أن النامية البلدان وتأمل
 .لالحتاد الست الرمسية باللغات تتاح أن جيب اليت االتصاالت

 شكل يفد) ع(يف املوقع أو عن بُ  مالئم ريبتد من االستفادة من تتمكن أن البلدان النامية تأمل كما
 معرفة ساباكت من الرتددات إدارة على القائمون يتمكن كيما  االحتاد يعقدها متخصصة دراسية حلقات
 .استمرارب يتم حتديثها اليت وكتيباته، وتقاريره الراديوية االتصاالت قطاع بتوصيات معمقة

 الطيف إدارة على القائمني لتزويد فّعاالً  نظاماً  ينشئ أن اإلقليمية مكاتبه خالل من االحتاد وبإمكان
 .قبلاملست يف إصدارها املزمع أو الصادرة املنشورات عن مبعلومات الفعلي الوقت يف الراديوي

الدورات املتخصصة يف إدارة الطيف والنفاذ إىل موارد الرتددات الراديوية والعملية التحضريية كون توس
 .   ً                جدا  للبلدان النامية ةمفيدالتصاالت الراديوية للمؤمترات العاملية ل

 لتوزيع الوطنية الجداول إلعداد محددة منهجيات وضع في المساعدة 3
 الطيف توزيع وإعادة الترددات

 وفئة املقدمة اتاخلدم تبني فهي الطيف، إدارة إليه تستند الذي جداول توزيع الرتددات األساس تشكل
ا  الرتددات توزيعل الوطنية اجلداول إتاحة على اإلدارات تشجيع على االحتاد يعمل أن وميكن. استخداما

 بلدان لدى املتوفرة املعلومات على اإلدارات حصول وتسهيل املصلحة وأصحاب اجلمهور عامة إىل
 وطنية ولجدا وضعت اليت اإلدارات ومواقع االحتاد موقع بني وصالت إقامة طريق عن سيما وال أخرى،
 املناسب الوقت ويف بسرعة احلصول من النامية البلدان لتمكني وذلك للجمهور، متاحة دداتالرت  لتوزيع
 الراديوية التصاالتا لقطاعي ميكن كما.  الوطين املستوى على الرتددات بتوزيع املتعلقة املعلومات على

 ضرورية لطيفا توزيع وإعادة. أعاله املذكورة اجلداول إلعداد توجيهية خطوط جتميع االتصاالت وتنمية
 هذا يف الدعم يوفر أن االحتاد ومبقدور. الراديوية لالتصاالت جديدة تطبيقات بإدخال للسماح أحياناً 
 العملية خلرباتا إىل باالستناد الطيف توزيع إعادة لتنفيذ توجيهية خطوط جتميع خالل من السياق

 الصعيد على الطيف إلدارة كنهج  الطيف توزيع إعادة" ITU-R SM.1603 التوصية وإىل لإلدارات
 ".الوطين
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 داولاجل إعداد أجل من خربائه مساعدة يعرض أن االتصاالت تنمية ملكتب ميكن االقتضاء، وعند
 .املعنية البلدان طلب لىع بناءً  وتنفيذها الطيف توزيع إعادة لعمليات والتخطيط الرتددات لتوزيع الوطنية

 بشأن اإلقليمية ةالدراسي حلقاته ضمن احملتويات دمج على كن،مم قدر بأقصى يعمل، أن لالحتاد وينبغي
 .الطيف إدارة

 ومراقبته الطيف إلدارة حاسوبية أنظمة إنشاء في المساعدة 4

 أن األنظمة ذهه مقدور يف يكون أن وجيب. الطيف إدارة يف املعتادة باملهام القيام األنظمة هذه تسّهل
 أداء يف املرجوة لسالسةا حتقيق يتيح التشغيلية اهلياكل إقامة أن كما.  احمللية اخلصائص االعتبار يف تأخذ
 ينفرد اليت لخصائصل وتبعاً . ومراقبته الطيف عن حتليلية دراسات وإجراء الرتددات وتوزيع اإلدارية املهام
 اتواإلجراء قنيةالت الوسائل حتديد يف للمساعدة املطلوبة اخلربة االحتاد يوفر أن ميكن بلد، كل  ا

 تيب تقنيات إدارةك  يوفر أن وميكن. الرتددي للطيف الفّعالة لإلدارة الالزمة البشرية واملوارد التشغيلية
 توجيهية بادئم الراديوية االتصاالت لقطاع الطيف وكتيب مراقبة احلاسوب مبساعدة الراديوي الطيف
 .أعاله إليها املشار األنظمة إلنشاء

 إتاحته ذلك يف مبا( (SMS4DC) النامية البلدان لفائدة الطيف إدارة نظام ةبرجمي حيّسن أن لالحتاد وينبغي
 إلدارة اليومية نشطةاأل إطار يف الربجمية تنفيذ يف والتدريب املساعدة وكفالة ،)األخرى الرمسية باللغات
 .اإلدارات ا تضطلع اليت الطيف

 أو اإلقليمية ةاملراقب أنشطة يف النامية نالبلدا إدارات لتشجيع املتخصصة املشورة إسداء االحتاد وعلى
ا اإلدارات تشجيع على أيضاً  يعمل وأن االقتضاء حسب الدولية،  إقليمية ةأنظم إنشاء يف ومساعد
 .األمر لزم إذا الطيف، استخدامات ملراقبة
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 الطيف إلدارة والمالية االقتصادية الجوانب 5

 :أمثلة إعطاء معاً  لراديويةا واالتصاالت االتصاالت تنمية لقطاعي ميكن

 الطيف؛ إدارة حملاسبة مرجعي إلطار ) أ 

 إلدارة اإلدارية لرسوما حلساب مفيدة تكون قد اليت احملاسبة هذه بتنفيذ تتعلق توجيهية خلطوط )ب
 القرار؛ هذا يف يعرتف إذ من )ز البند يف املذكورة الطيف

 .الطيف قيمة لتقدير ملةاملستع باألساليب املتعلقة التوجيهية للمبادئ )ج

 لتمكني وذلك أعاله" يقرر" من 2 الفقرة مبوجب وضعت اليت اآللية تطوير االحتاد يواصل أن ميكن
 :يلي مما النامية البلدان

 سياسة فتعري أجل من بالفائدة عليها يعود مما األخرى اإلدارات ممارسات على االطالع من املزيد -
 بلد؛ كل  خصائص اراالعتب يف تأخذ الرتددات لرسوم

 .واالستثمارية شغيليةالت امليزانيتني يف الطيف إلدارة ختصيصها يتعني اليت املالية املوارد حتديد -

 لالتصاالت العالمية للمؤتمرات التحضيرية األعمال في المساعدة 6
 وتنفيذ قراراتها متابعة وفي الراديوية

 جانب إىل د،االحتا ويستطيع. اإلقليمية جاتاالحتيا مراعاة تكفل وسيلة مشرتكة مقرتحات تقدمي
 للمؤمترات اإلقليمية ودون اإلقليمية التحضريية اهلياكل وإدارة إقامة على احلافز توفري اإلقليمية، املنظمات
 .الراديوية لالتصاالت العاملية

 إبراز إىل ،اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات من وبدعم الراديوية، االتصاالت مكتب يعمد أن وميكن
 القرارات هذه نفيذت ملتابعة آلية إقامة يف منه مسامهةً  املؤمترات، تتخذها اليتللقرارات  العريضة اخلطوط

 .واإلقليمي الوطين الصعيدين على
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 قطاعل التابعة الصلة ذات الدراسات لجان أعمال في للمشاركة المساعدة 7
 هال التابعة العمل قفر  أنشطة وفي االتحاد في الراديوية االتصاالت

 كبري  أثر هلا اليت التوصيات صياغة يف أساسياً  دوراً  لقطاع االتصاالت الراديوية الدراسات جلان تؤدي
 هذه أعمال يف ةالنامي البلدان تشارك أن الضروري من وبالتايل،. بأسره الراديوية االتصاالت جمتمع يف

 ميكن البلدان، تلكل الفّعالة املشاركة ولضمان. ا تنفرد اليت اخلصائص االعتبار يف تؤخذ حىت اللجان
 مسؤولني منسقني ضمت إقليمية دون شبكة وتنظيم تسيري يف امليدانية مكاتبه خالل من االحتاد يساعد أن

 تكفل مالية مساعدة االحتاد يوفر أن كذلك  وميكن الراديوية االتصاالت قطاع يف الدراسة قيد للمسائل
 هلذه املعينني للمنسقني أيضاً  وينبغي. القطاع هذا يف الدراسات جلان اجتماعات يف املنسقني مشاركة
 .املطلوبة باالحتياجات الوفاء يف يسامهوا أن املختلفة املناطق

 لألرض الرقمية التلفزيونية اإلذاعة إلى االنتقال 8

 التلفزيونية اإلذاعة إىل لألرض اثليةالتم التلفزيونية اإلذاعة من االنتقال مبرحلة اآلن النامية البلدان معظم متر
 الرتددات طيطخت ذلك يف مبا املواضيع من العديد يف مساعدة إىل حاجة هناك وبالتايل. لألرض الرقمية

 وما الطيف، داماستخ كفاءة  على مجيعاً  بدورها تؤثر واليت التكنولوجيا واختيار اخلدمة وسيناريوهات
 .رقمية مكاسب من ذلك عن ينتج

 لرقميةا المكاسب استعمال في كفاءة  الوسائل أكثر تحديد في اعدةالمس 9

 مت الذي لغايةل القّيم الطيف من أجزاء الرقمي االنتقال عملية انتهاء بعد النامية البلدان لدى سيكون
 األجزاء توزيع عادةإل طريقة أمثل بشأن خمتلفة مناقشات وجترى. الرقمية املكاسب باسم واملعروف حتريره
 صاديةاالقت اآلثار من كل  تعظيم أجل ومن. أكرب بكفاءة واستعماهلا النطاقات هذه من الصلة ذات

 ورش وعقد اداالحت مكتبة يف املمارسات وأفضل االستعمال حاالت إدراج يف النظر يتعني واالجتماعية،
 .املوضوع على أساس منتظم هذا بشأن وإقليمية دولية عمل
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 الطيف نُهج استعمالالتكنولوجيات الناشئة و  10
 وعلى. لطيفا من احملدودة املوارد على ضغط إىل العالية البيانات معدالت على املستمر الطلب يؤدي
دف و بالتكنولوجيات الناشئة والنهج املتبعة يف استعمال الطيف  علم على تكون أن النامية البلدان اليت 

 واحللقات دريبيةالت الدورات خالل منكاليف وفعاليته من حيث الت الطيف استعمال كفاءةإىل حتسني  
 :يلي ما بعض األمثلة وتشمل. والتجارب الوطنية الدراسية

 ؛(DSS)للطيف  الديناميالتقاسم  -

 اليت واملناطق يةالنائ املناطق يف اخلدمات لتوفري االرتفاع عالية املنصات ةنظمأو  السواتل استخدام -
 إليها؛ الوصول يصعب

 ؛(IoT) ءإنرتنت األشيا -

 ؛(IMT-2020)الدولية املتنقلة االتصاالت  -

 .األجهزة قصرية املدى -

 الطيف استعمال تراخيصسبل مبتكرة لمنح  11
 نقلةمت منصات خالل من متزايد بشكل العامة اخلدمات من العديد تقدم الذكية، احلكومة من كجزء
 على حلصولا عملية وإتاحة الطيف لاستعما تراخيص منح عملية أمتتة أيضاً  وميكن. اإلنرتنت وعلى
 وإجراء يةتدريب دورات تقدمي وميكن. الذكية األجهزة وعلى اإلنرتنت على الطيف استعمال طلبات
وميكن  .نظمةاأل هذه مثل استخدمت اليت البلدان خربة من تستفيد لكي النامية للبدان حالة دراسات

النفاذ املشرتك و ف، من قبيل الرتاخيص امليسرة أن تكون السبل املبتكرة ملنح تراخيص استعمال الطي
تدريبية  وميكن تقدمي دورات، وسائل حمتملة لتحسني كفاءة استعمال الطيف. املرخص أو املصرح به

 .دان النامية لكي تستفيد من خربة البلدان اليت استخدمت مثل هذه األنظمةلللب وجتارب وطنية
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ية سببه أجهزة تناقض التوزيعات الوطنالمساعدة في حالة التداخل الذي ت 12
 للطيف

 على أجهزة االتصاالت الراديوية أن تعمل وفقًا للوائح الراديو واللوائح الوطنية وجدول توزيعيتعني 
كن ومبا أن توزيع الطيف قد خيتلف بني البلدان، مي. لتجنب التداخالت الضارةوذلك الرتدد نطاقات 

نعة للعمل يف أحد البلدان أن تسبب تداخالت ضارة عند استخدامها ألجهزة االتصاالت الراديوية املص
 .يف بلد آخر يف نطاقات حمددة موزعة خلدمات خمتلفة

ونقص ا تناميهالصغرية احلجم، وإمكانية االتصاالت الراديوية رواج أجهزة  سيؤديويف هذا الصدد، 
ا عند املستعملنيامل  .للطيف على املنظمني الوطنينيطرح حتديات متزايدة إىل ، عرفة التقنية 

ر غيالتداخالت الموسمية الناجمة عن انتشار مسألة المساعدة في حل  13
 الراديوية عادي للموجات

اخالت مومسية من تد ،وال سيما الدول اجلزرية الصغرية ،تعاين املناطق الساحلية من الدول والدول اجلزرية
ا املتنقلة نامجة عن  ويصبح هذا التداخل  .الراديوية غري عادي للموجاتنتشار اعرب احلدود يف شبكا

وال تزال هذه  .للرتدد يف نطاق الرتدد نفسه ة ً      طا  خمتلفطبالغ األمهية إذا كان كال البلدين يستخدمان خ
 .القضية تطرح حتديات أمام السلطات الوطنية إلدارة الطيف
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 )2010 آباد، حيدر (املراَجع يف 10لقـرار ا

 المالي لبرامج اإلدارة الوطنية للطيفالدعم 

 )،2010 آباد، حيدرإن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 إذ يذّكر

 ،(WTDC)) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 2006 الدوحة، املراَجع يف( 10بالقرار 

 اعتباره وإذ يضع يف

طبيقات ة املختلفة وعوملتها وظهور تأننا نشهد حاليًا تسارع تنفيذ خدمات االتصاالت الراديوي أ ) 
 جديدة لالتصاالت الراديوية تتميز بالكفاءة؛

 تطوير االتصاالت الراديوية وتنفيذ هذه التطبيقات اجلديدة يستدعي توفري أن ضمان النجاح يف ب)
اع طنطاقات تردد بدون تداخل على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل وفقاً للوائح الراديو ولتوصيات ق

 االتصاالت الراديوية وقراراته؛

تمع املعلومات، ال ج) برنامج عمل تونس من  96 سيما الفقرة نواتج املرحلة الثانية من القمة العاملية 
ستخدام ختاذ خطوات تضمن االا ، واخلاصة بدور االحتاد الدويل لالتصاالت يفبشأن جمتمع املعلومات

 إليه؛ والنفاذ املنصفدد الراديوي من قبل مجيع البلدان، الرشيد والكفء واالقتصادي لطيف الرت 

أن توفري نطاقات الرتدد واستعمال الطيف بكفاءة أكرب على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل  د )
اقبة اإلرساالت ذلك مر  معًا يتوقف على إقامة وتنفيذ الربامج الوطنية ذات الصلة إلدارة الطيف مبا يف

 لتداخالت؛الراديوية ملنع ا
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أن الربامج الوطنية إلدارة الطيف بكفاءة أمر جوهري لتحرير االتصاالت الراديوية وخصخصة  ه )
ا وكذلك لتعزيز املنافسة، علماً بأن مثل هذه الربامج غري متوفرة يف  ؛1عض البلدان الناميةب بعض خدما

رقمية التقنيات لاإىل  واالنتقاللديها تقوم بوقف اإلرسال التلفزيوين التماثلي  ًا عديدةأن بلدان و )
 ن التماثلي؛حالياً للتلفزيو  ةاملستخدم من الرتددات الراديوية اتيؤدي إىل حترير نطاق البث مما يف

 اجلهود الرامية إىل سد الفجوة الرقمية، إطار أن هذه الرتددات ميكن استخدامها يف ز )

 وإذ يعرتف

ي لكفالة التطوير الفّعال لالتصاالت الراديوية وأمهية الدور الذ بأمهية تنفيذ برامج إدارة الطيف أ ) 
بعض األحيان  حتظى يف تنمية االقتصاد الوطين، وأن هذه الربامج ال تؤديه االتصاالت الراديوية يف

 باألولوية املطلوبة؛

ظمة نتعطي أولوية أكرب بكثري لدعم تنفيذ أ بأن هيئات التمويل الوطنية والدولية كثريًا ما ب)
 تعطيه لتطبيق برامج إدارة الطيف الوطنية؛ ذلك االتصاالت الراديوية) مما االتصاالت (مبا يف

إدارة الطيف"، منذ  سيما البلدان النامية، يف "مشاركة البلدان ال 9بالنجاح املرافق لتنفيذ القرار  ج)
 ،)1998املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (فاليتا،  اعتماده ألول مرة يف

 

 

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 يقـرر

دعوة هيئات التمويل الوطنية والدولية إليالء املزيد من االهتمام لتوفري الدعم املايل  االستمرار يف 1
مبا  التدريب عليهاو  ذلك الرتتيبات االئتمانية امليسرة لصاحل برامج إدارة الطيف الوطنية الكبري مبا يف

طيف الوطنية تتوفر فيها برامج إدارة ال دول اليت الذلك مراقبة اإلرساالت الراديوية بالنسبة لتلك ال يف
ات تطوير خدم املالئمة، حيث إن ذلك شرطًا أساسيًا لكفاءة االستفادة من الطيف وللنجاح يف

ية سيما العاملية منها على كل من األصعدة الوطن االتصاالت وتنفيذ التطبيقات اجلديدة الواعدة وال
 واإلقليمية والدولية؛

سنوي  ميزانيته لعقد اجتماع دعوة مكتب تنمية االتصاالت إىل إدراج اعتماد يف ر يفاالستمرا 2
لبحث موضوع إدارة الطيف الوطنية وذلك بالتنسيق الكامل مع مكتب االتصاالت الراديوية ضمن 

 على الصعيدين اإلقليمي والدويل؛ 1 نشاطات الربنامج

ل لنظام اإلدارة الوطنية للطيف اخلاص بالدو دعوة مكتب تنمية االتصاالت إىل مواصلة تطويره  3
قطاع االتصاالت  يف 1بالتعاون مع مكتب االتصاالت الراديوية وجلنة الدراسات  (SMS4DC) ةالنامي

 الراديوية؛

الوسائل املثلى للتخلص التدرجيي دراسة  '1': دعوة مكتب تنمية االتصاالت إىل تقييم إمكانية 4
للرتددات املتاحة من جراء التخلص  أفضل استخدام '2'و بلدان الناميةال التلفزيون التماثلي يف من

 التلفزيون التماثلي، التدرجيي من

 يطلب من مكتب تنمية االتصاالت

 أن يوجه اهتمام املنظمات التمويلية واإلمنائية الدولية واإلقليمية ذات العالقة إىل هذا القرار،

 يدعو مدير مكتب االتصاالت الراديوية

لتطوير نظام اإلدارة الوطنية للطيف اخلاص  (BDT) التعاون مع مكتب تنمية االتصاالت استمرار يفإىل 
 عليه، والتدريب (SMS4DC) بالدول النامية
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 لقطاع االتصاالت الراديوية 6و 5 جلنيت الدراساتوتدعو 

ت عن االستخدام تقدمي معلوماللقطاع تنمية االتصاالت،  2 مع جلنة الدراساتإىل مواصلة التعاون 
كيفية ي واإلبالغ عن  التلفزيون التماثل للرتددات املتاحة من جراء التخلص التدرجيي مناحلايل واملستقبلي 

 .كيف ختطط الستخدامها الرقمية أو للمكاسبالبلدان املتقدمة والبلدان النامية  استخدام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 11ار القر  282

 

 )2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 11لقـرار ا

 المناطق الريفية مات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيخد
 المجتمعات األصلية والمعزولة والتي تفتقر إلى الخدمات، وفي

 )،2017بوينس آيرس، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 إذ يذّكر

 ىلإ متييزي غري أساس على اذالنف هلذا املؤمتر، بشأن )2017 بوينس آيرس، يف املراَجع( 20بالقرار  ) أ 
ا احلديثة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت وسائل  تطبيقات؛ نم ا يتصل وما وخدما

تمات  مساعدة هلذا املؤمتر، بشأن )2017بوينس آيرس،  املراَجع يف( 46 بالقرار )ب الشعوب وا
 ؛واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بواسطة األصلية

 إىل اذالنف ، بشأنللجمعية العاملية لتقييس االتصاالت )2016 احلمامات، يف املراَجع( 69 لقراربا )ج
 ؛متييزي غري أساس على واستعماهلا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/واالتصاالت اإلنرتنت موارد

 ويلالد االحتاد دور ، بشأنملؤمتر املندوبني املفّوضني) 2014 بوسان، يف املراَجع( 135 بالقرار ) د
 واملشورة لتقنيةا املساعدة وتقدمي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت تنمية يف لالتصاالت

 ؛الصلة ذات واألقاليمية واإلقليمية الوطنية املشاريع وتنفيذ 1النامية للبلدان

 جليلا شبكات نشر أن، بشملؤمتر املندوبني املفّوضني) 2014 بوسان، يف املراَجع( 137بالقرار  ) ه
 ؛النامية البلدان يف التايل

 

  
_______________ 

ا امية غري الساحلية والبلدان اليت متتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان الن 1 ر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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العامل  احلكومات واهليئات التنظيمية يفتتخذ ) اليت توصي بأن 2014(ديب،  ITU-D 20التوصية ب ) و
ض وتنظيمية لتسريع تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/النطاق العريسياساتية تدابري 

 تنظيمية حمدَّدة؛سياساتية و ائية من خالل إجراءات/مبادرات يف املناطق الريفية والن

 تحتيةال البنية تنمية ختطيط لدى املهم من بأن توصي اليت) 2014 ديب،( ITU-D 19 التوصيةب ) ز
 التنظيمية البيئة مراعاة عم السوق يف املتاحة التكنولوجيات مجيع تقييم النائية واملناطق الريفية املناطق يف

 الصيانة إمكانياتو ) التشغيلية والنفقات الرأمسالية النفقات( والتكاليف واملناخية اجلغرافية والظروف
تمعات اتواحتياج للموقع االستطالعية الدراسة نتائج على بناءً  ذلك، إىل وما واالستدامة والتشغيل  ا

 ،احمللية

 اعتباره وإذ يضع يف

فاذ اجلميع ناالت أكدت على احلاجة اهلامة وامللحة لتوفري أن مجيع املؤمترات العاملية لتنمية االتص أ ) 
إىل خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األساسية للجميع، وباألخص للبلدان النامية 

تمعات املناطق الريفية واملعزولة املفتقرة هلذه اخلدمة ويف لتوفري التغطية يف  األصلية؛ ا

تمع املعلومات بالنسبة ألمهية تأمني خدمات االتصاالت/تكنولوجي مرحليت القمةنواتج  ب) ا العاملية 
تمعات املعلومات واالتصاالت يف  ؛تلك املناطق وا

يارات اتصاالت خبدورها تتيح أن االتصاالت الساتلية العريضة النطاق واخلدمات الراديوية لألرض  ج)
رية واملناطق الريفية بارتفاع كثافة التوصيل يف املناطق احلضز تتميسريعة وموثوقة وفّعالة من حيث التكلفة، 

 سواء، والنائية على حد
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 وإذ يالحظ

أن الصلة الواضحة بني توفر خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشاملة  أ ) 
 االقتصادية واالجتماعية قد تأكدت متاماً؛ البيئية والثقافية والتنمية

مما  النامية البلدان يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت التحتية الُبىن تطوير أمهية ب)
 أو قليلة اخلدمات نم واحملرومة واملعزولة الريفية املناطق يف وخاصة اخلدمات إىل تعزيز النفاذ يساعد على
تمعات ويف اخلدمات  األصلية، ا

 وإذ يأخذ يف حسبانه

 وأن تصاالت،اال قطاع يواجهها اليت واملعّقدة اجلديدة املشاكل حلل ممكنة واتأد املستقبل شبكات أن
 يقطن اليت فيها ريفيةال للمناطقوخاصةً  النامية، للبلدان فائقة أمهية التقييس وأنشطة الشبكات هذه لنشر
ا، من األكرب اجلزء ا  سكا

 وإذ يعرتف

دمًا هائًال من خالل حتقيق النفاذ الشامل إىل خدمات بأن كثريًا من البلدان النامية قد أحرزت تق أ ) 
كل  خلدمات يفاملناطق الريفية واملعزولة واليت تفتقر إىل ا املعلومات واالتصاالت يف االتصاالت/تكنولوجيا

تمعات األصلية، األمر الذي يثبت اجلدوى االقتصادية والتقنية للمشاريع اليت تقدم أحناء البلد ويف  ا
 من اخلدمة؛ هذا النوع

كثري من املناطق وبعض البلدان النامية على أن خدمات االتصاالت/تكنولوجيا  بوجود دليل مقنع يف ب)
تمعات األصلية مرحبة ا املناطق الريفية واملعزولة واليت تفتقر إىل اخلدمات ويف املعلومات واالتصاالت يف

 عموماً،

 وإذ يعرتف كذلك

ت من أحدث التكنولوجيات اليت قد تساعد على تسهيل تقدمي خدمات بأن هناك عدة تكنولوجيا أ ) 
اخلدمات  املناطق الريفية واملعزولة واليت تفتقر إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

تمعات األصلية ال ويف  العريض؛ سيما تكنولوجيات النطاق ا
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تمعات  ويف اخلدمات الريفية واملعزولة والفقرية يفاملناطق  بأن النفاذ إىل خدمات االتصاالت يف ب) ا
يضمن النفاذ إىل  بانتقاء اخليارات التكنولوجية املالئمة (أرضياً وساتلياً) مبا ميكن أن يتحقق إال األصلية ال

 واستمراريتها؛ خدمات اقتصادية ذات نوعية عالية

لدويل لالتصاالت، من خالل دراستها لقطاع تنمية االتصاالت لالحتاد ا 2بأن جلنة الدراسات  ج)
خالل الفرتات السابقة، قد مجعت العديد من دراسات احلاالت املتصلة مبشاريع ريفية  3/2-10 للمسألة

تمعات األصلية؛ وأن هذه احلاالت تشمل إعداد هذه املشاريع  ومشاريع خلدمة املناطق املعزولة وخلدمة ا
ا متثل مراج ع هامة لالستفادة منها كدروس ملشاريع ناجحة تغطي وتصميمها وتنفيذها، وأ

 ؛كثرية حاالت

 واملناطق ةالريفي للمناطق واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت توفري( 5/1 املسألة بأن ) د
ا ) النائية  بالدراسة تناولت قد ،(ITU-D) باالحتاد االتصاالت تنمية لقطاع 1 الدراسات جلنةاملعنية 

 واملناطق لريفيةا املناطق يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت تنمية أمام املاثلة تالتحديا
الفتقار إىل او  الطاقة، إمدادات ونقص وتشغيلها، لرتكيبها الباهظة التكاليف أمهها من اليت النائية،

 ،واالتصاالت املعلومات ياوجتكنولحمو األمية يف جمال و  غرافية،اجل اخلصائصاملوظفني التقنيني، فضالً عن 
 ،لتحدياتا هذه تذليل على تساعد أن ميكناليت  عديدةال ساليباأل ودراسة حتديدأيضاً  جرى وقد

 يقـرر

ا مواصلة إىلباالحتاد  االتصاالت تنميةلقطاع  1 الدراسات جلنة يدعو أن 1 املسألة  يف إطار دراسا
 لتوفري السبل فضلأ حول) والريفية النائية املناطق يف تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت( 5/1
 الفقريةو  املعزولةو  الريفية املناطق يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت خدمات إىل النفاذ
تمعات ويف اخلدمات يف  واإلطار ةالريفي االتصاالتوبرامج  الشامل النفاذمن حيث  ،األصلية ا

 ؛االعتبار يف القرار هذا أهداف مع أخذ ؛التجاري والنهج املالية واملوارد التنظيمي
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لقطاع تنمية  1 الدراساتإىل جلنة  تقارير بتقدمي باالحتاد االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف أن 2
ال هذا يفاخلربة اليت اكتسبها مكتب تنمية االتصاالت  حولاالتصاالت   الدروس ألخصا وعلى ،ا
 احتياجات لتلبية يهاُجير  اليت التدريبية والربامج الدراسية واحللقات نفذها اليت املشاريع من املستفادة
تمعات واحتياجات الريفية املناطق  ،األصلية ا

 ومدير الراديوية االتصاالت مكتب مدير مع بالتعاون ،االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف
 االتصاالت تقييس مكتب

 ؛القرار هلذا استجابةً  ُجترى اليت تالدراسا دعم يواصل بأن 1

استخدام مجيع وسائل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املالئمة تعزيز بأن يواصل  2
والفقرية  املناطق الريفية واملعزولة لتسهيل تطوير خدمات االتصاالت وتنفيذها بصورة فّعالة يف

تمعات األصلية يف اخلدمات ويف يف  خالل الربامج ذات الصلة؛ العامل من ا

الرامية إىل تعزيز االستعمال األمثل من جانب البلدان النامية جلميع خدمات اجلهود مبواصلة  3
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة، اليت توفرها األنظمة الساتلية واألرضية خلدمة 

تمعات هذه املناطق  ؛وا

 ياتكنولوج/االتصاالت خدمات" تنمية أجل من احلكوماتدعم  ىلإ الرامية اجلهودبتنسيق  4
تمعات ويف اخلدمات إىل تفتقر واليت واملعزولة الريفية املناطق يف واالتصاالت املعلومات  ؛"األصلية ا

 ومبادرات وآليات سياسات ووضعحتديد  هلا يتسىن حىت األعضاء الدول إىل املساعدة بتقدمي 5
 العريض؛ النطاق واعتماد نشر تعزيز طريق عن الرقمية جوةالف لتقليص تنظيمية

 من ونيةاإللكرت  واملواقع العمل وورش الدراسية احللقات خالل من ونشرها املعلومات بتجميع 6
 النطاق بكاتش وتشغيل نشر بشأن الوطنية اخلربات لتبادل الويب، عرب الدراسية احللقات قبيل

تمعات ناطقم ويف اخلدمات يف الفقرية واملناطق املعزولة طقواملنا الريفية املناطق يف العريض  األصلية، ا
 .لناميةا الصغرية اجلزرية والدول الساحلية غري النامية البلدان على خاص بوجه الرتكيز مع
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 )2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 15لقـرار ا

 البحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا

 )،2017بوينس آيرس، ة االتصاالت (إن املؤمتر العاملي لتنمي

 إذ يذّكر

تمع املعلومات  بالتزام تونس أ )  الذي يعرتف مببادئ النفاذ الشامل وغري  (WSIS)للقمة العاملية 
ل مكان نفاذاً شامالً ك التمييزي إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جلميع البلدان وجلميع األفراد يف

 ؛تونس) من التزام 19و 18و 15(انظر الفقرات ومنصفاً وميسور التكلفة 

 غري أساس على النفاذ بشأن ،املفوضني املندوبني ملؤمتر) 2014 بوسان، يف املراَجع( 64 بالقرار ب)
ا احلديثة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت مرافق إىل متييزي ا،وت وخدما  ذلك يف مبا طبيقا

 ،عليها فقمت شروط أساس على اإللكرتونية واالجتماعات تكنولوجياال ونقل التطبيقية البحوث

 وإذ يدرك

االت؛نطاق واسع م أن من املمكن أن تستفيد بلدان كثرية من عمليات نقل التكنولوجيا يف أ )   ن ا

 أن املشاريع املشرتكة ميكن أن تكون وسيلة فّعالة لنقل التكنولوجيا؛ )ب

دريبية اليت جتريها بلدان ومنظمات دولية وإقليمية عديدة قد أسهمت أن احللقات الدراسية والت )ج
 املنطقة؛ تنمية شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف نقل التكنولوجيا وبالتايل يف يف

ضمان  أن مزودي معدات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هم شركاء هلم أمهيتهم يف ) د
م مستعدون للدخول حبرية يف 1البلدان الناميةتدفق التكنولوجيا إىل   ترتيبات من هذا القبيل؛ وأ

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 أن البحوث التطبيقية هي نشاط واعد بالنسبة للبلدان النامية؛ ) ه

 لدان املتقدمة؛الب البحوث التطبيقية يف أن عدداً كبرياً من مهندسي البلدان النامية يسهم يف و )

 لدان املتقدمة موارد بشرية ومادية كبرية قياساً بالبلدان النامية؛الب أن لدى معاهد البحوث يف ز )

 أن عالقات الشراكة والتعاون بني مراكز وخمتربات البحوث التطبيقية حتّسن من نقل التكنولوجيا، ح)

 يقـرر

 لفائدة ولوجياالتكن نقل تعزيز اإلمكان قدر ينبغي املعنية، األطراف بني االتفاق على بناء أنه 1
 التقليدية اتالتكنولوجي بشأن واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت جمال يف النامية لدانالب

 ؛اجلديدة واخلدمات التكنولوجيات بشأن وأيضاً 

بادل اخلرباء بينها عن طريق ت استمرار تشجيع البلدان النامية والبلدان املتقدمة أن تتعاون فيما 2
ة ماعات وورش العمل املتخصصة وربط شبكات مراكز األحباث التطبيقيوتنظيم احللقات الدراسية واالجت

 ؛.إخل ميدان االتصاالت بواسطة املؤمترات عن بُعد، يف

تشجيع البلدان املستفيدة أن تستخدم عمليات نقل التكنولوجيا استخدامًا منهجيًا وكامًال  3
ا، يف  بلدا

 ومدير الراديوية االتصاالت مكتب رمدي مع بالتعاون االتصاالت، تنمية مكتب مدير يكلف
 االتصاالت تقييس مكتب

 مرحليت يف عتمدةامل الوثائق مراعاة املعنية، اإلقليمية ودون واإلقليمية الدولية املنظمات مع بالتعاون
 :(WSIS) املعلومات تمع العاملية القمة

/تكنولوجيا دان االتصاالتمي عقد احللقات الدراسية أو التدريبية املتخصصة يف االستمرار يفب 1
 البلدان النامية؛ املعلومات واالتصاالت من أجل رفع املستوى التكنولوجي يف
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تشجيع تبادل املعلومات بني املنظمات الدولية والبلدان املاحنة والبلدان املستفيدة  االستمرار يفب 2
ا يف ميدان  يفحوث البة من معاهد إنشاء شبكات تعاوني بشأن نقل التكنولوجيا وذلك عن طريق مساعد

 املتقدمة؛ االتصاالت تربط البلدان النامية بالبلدان

 حتديد االختصاصات اليت تضمن نقل التكنولوجيا؛ املساعدة يفب 3

 ميدان نقل التكنولوجيا؛ إعداد كتيبات يف االستمرار يفب 4

على  ة استخدامها بطريقالبلدان النامية وضمان تعريف املستعملني ضمان نشر هذه الكتيبات يفب 5
 ؛النحو الواجب

 بلدان النامية؛ال البلدان املتقدمة على عقد ورش عمل متخصصة يف البحوث يفمعاهد تشجيع ب 6

االجتماعات  يف املشاركة من تتمكن لكي النامية البلدان يف البحوث معاهد إىل مايل دعم تقدميب 7
 ؛وارد املتاحةيف حدود امل جمال البحث وورش العمل املعروفة يف

 الشراكة بينها؛ترتيبات حيدد و البحوث تستعمله معاهد وضع عقد منوذجي ب 8

 أعمال يف البحوث مؤسسات من ا يرتبط وما واجلامعات األكادميية املؤسساتتشجيع قبول ب 9
 امهةاملس من منخفض مبستوى إليه، منتسبة أو القطاع يف أعضاء بوصفها باالحتاد االتصاالت تنمية قطاع
 النامية، للبلدان األكادميية املؤسسات سيما وال املالية،

 يدعو البلدان النامية

قدميها جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وت إعداد مشاريع حبوث جديدة يف إىل االستمرار يف 1
البلدان  بيقية يفالبحوث التطمعاهد البحوث التطبيقية من أجل تسهيل التعاون بينها وبني معاهد إىل 

 ؛املتقدمة

 أنشطة منظمات وضع املعايري، يف املشاركة إىل 2
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ا  يدعو مزودي معدات االتصاالت وخدما

تمع املعلومات األوىل للقمة الصادر عن املرحلة عمًال بإعالن مبادئ جنيف  التزام تونس و العاملية 
لة إىل عارف العلمية اجلديدة ذات الصوامل ت، إىل إتاحة التكنولوجياللقمة املرحلة الثانيةالصادر عن 
 البلدان النامية على أساس طوعي و/أو وفقاً للمبادئ التجارية السليمة، العمالء يف

 يناشد املنظمات الدولية والبلدان املاحنة

ربات حتسني نقل التكنولوجيا وتطوير مراكز وخمتووسائل استكشاف طرق  مساعدة البلدان النامية يف
 واملالية. قنيةذلك املساعدة الت جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبا يف ية يفالبحوث التطبيق
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 )2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 16لقـرار ا

 التدابير واإلجراءات الخاصة لصالح أقل البلدان نمواً 
 والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية

 لتي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليةوالبلدان ا

 )،2017بوينس آيرس، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 إذ يذّكر

والدول اجلزرية الصغرية  (LDC) قرارات األمم املتحدة حول برامج العمل لصاحل أقل البلدان منواً ب ) أ 
ا مبرحلة والبلدان (LLDC) والبلدان النامية غري الساحلية (SIDS) النامية  ة؛انتقالي اليت متر اقتصادا

تسخري تكنولوجيات املعلومات  ، بشأن(UNGA) املتحدة لألمم العامة للجمعية 68/198 القرارب )ب
 واالتصاالت ألغراض التنمية؛

 تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ، بشأناملتحدة لألمم العامة للجمعية 68/220 لقراربا )ج
 ألغراض التنمية؛

 ؛"2030 املع املستدامة التنمية خطة: عاملنا حتويل، "املتحدة ألممل العامة لجمعيةل 70/1 القرارب ) د

 للجمعية ستوىامل الرفيع لالجتماع اخلتامية الوثيقة، "املتحدة ألممل العامة لجمعيةل 70/125 القرارب ) ه
 "،(WSIS) املعلومات عتم العاملية القمة نتائج لتنفيذ العام االستعراض بشأن العامة

 اعتباره إذ يضع يفو 

احل أقل خاصة لص تدابري، بشأن املفوضني املندوبني ملؤمتر) 2014 بوسان، يف املراَجع( 30 القرار ) أ 
ا  والبلدان اليت والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية البلدان منواً  متر اقتصادا

 ؛مبرحلة انتقالية
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) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن دور االحتاد الدويل 2014(املراَجع يف بوسان،  135القرار  )ب
ة تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويف تقدمي املساعدة التقنية واملشور  لالتصاالت يف

 الصلة،للبلدان النامية وتنفيذ املشاريع الوطنية واإلقليمية واألقاليمية ذات 

 وإذ يعرتف
 داة رئيسية من أجل تنفيذ رؤية القمة العامليةتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي أ/بأن االتصاالت

وعامل متكيين رئيسي من أجل التنمية االجتماعية والبيئية والثقافية  2015 تمع املعلومات ملا بعد عام
الوقت  يفومقاصدها ذات الصلة املستدامة  واالقتصادية، ومن مث اإلسراع بتحقيق أهداف التنمية

 ،املناسب

 وإذ يالحظ
تدابري خاصة للبلدان النامية غري ) للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية، "2012(ديب،  1القرار  أ ) 

 "؛ةاأللياف البصرية الدولي شبكاتإىل والدول اجلزرية الصغرية النامية من أجل النفاذ الساحلية 

 هذه البلدان بني واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات/جمال تنمية االتصاالت احلاد يف أن االختالل )ب
ا والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت مت أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية( ر اقتصادا

 ؛والبلدان األخرى، من شأنه أن يزيد من الفجوة الرقمية )مبرحلة انتقالية

أن هذه البلدان والبلدان ذات االحتياجات اخلاصة شديدة التأثر مبستويات الدمار القصوى نتيجة  )ج
 ؛للكوارث الطبيعية وتنقصها القدرة على االستجابة الفّعالة هلذه الكوارث

تعاين من حمدودية النفاذ إىل أنظمة الكبالت الربّية والبحرية الدولية نتيجًة لظروف  وجود بلدان ) د
 وسياسية، غرافيةج

 وإذ يعرب عن تقديره
ل شكل تقدمي مساعدة مركزة مقدمة مبوجب خطة عم للتدابري اخلاصة املتخذة لصاحل هذه البلدان يف

 الدوحة،
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 وإذ يساوره القلق باستمرار

عدد كبري من هذه البلدان، وذلك  حالة مرتدية يف من أن شبكات االتصاالت ما زالت يف أ ) 
 ؛ضرية وشبه احلضرية والريفية على السواء، على الرغم من مجيع التدابري املتخذة حىت اآلناملناطق احل يف

من أن املوقع اجلغرايف للدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية ميثل عائقاً أمام  ب)
 إقامة توصيلية شبكة االتصاالت الدولية مع هذه البلدان؛

تدفقات املساعدة التقنية والتمويل االستثماري من املصادر الثنائية  ملستمر يفمن االخنفاض ا ج)
 ومتعددة األطراف املوجهة إىل هذه البلدان؛

 من البلدان حىت اآلن ضمن هذه الفئة؛ الكثري من وجود ) د

ذه البلدان، ) ه  من تدين مستوى املوارد املخصصة للربنامج اخلاص 

 وإذ يدرك

ماعي تلك البلدان ستشكل قوة رئيسية سيستند إليها انتعاشها االجت الت احملسنة يفأن شبكات االتصا
 ،فيها وأداة إلقامة االقتصاد الرقميجمتمع املعلومات  ستشكل فرصة إلقامة كماواالقتصادي وتنميتها  

 ررـيق

االت اجلديدة لألولويات خالل السنوات األربع القادمة وبرنامج العمل الذي ي ذه رتتأييد ا بط 
 تنفيذه، األولويات لصاحل هذه البلدان، واسرتاتيجية

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

ل البلدان أق مبواصلة استعراض حالة خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 1
ا مبرحلة متر االنامية غري الساحلية والبلدان اليت  بلدانمنوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية وال قتصادا

ا األمم املتحدة، واليت حتتاج إىل تدابري خاصة لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  انتقالية، اليت حدد
 ذ؛التنفي واالتصاالت، وحتديد جماالت الضعف احلرجة اليت تتطلب إعطاءها األولوية يف
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دف 2 وفري مساعدة إىل إدخال حتسينات حقيقية وت مبواصلة تقدمي تدابري ملموسة إىل جملس االحتاد 
ذه البلدان من الربنامج الطوعي اخلاص للتعاون التقين ومن موارد االحتاد اخلاصة ومصادر هلالة فعّ 

 األخرى؛ التمويل

 ؛امالً ك  تنفيذاً  آيرس بوينس عمل خطة يف الوارد البلدان هذه مساعدة برنامج بتنفيذ 3

ينفذها  اليت رىاألخ املساعدة برامج تنفيذ لدى البلدانهذه واردة من للطلبات ال األولوية بتوجيه 4
دف 1النامية البلدان لصاحل املكتب  ؛إىل حتسني الوضع فيها وتقدمي مساعدة فّعالة إليها و

ق الريفية املناط يف واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات/لتنمية االتصاالتبإيالء عناية خاصة  5
دف إجناز النفاذ الشامل إىل خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات؛والضواحي هلذه البلد  ان 

 ولضمان لبلدانا هذه احتياجات لتحديد الالزم والتشغيلي اإلداري اهليكل لتأمني العملواصلة مب 6
 ريغ لناميةا والبلدان النامية الصغرية اجلزرية والدول منواً  البلدان ألقل املخصصة للمواردسليمة  إدارة

ا متر اليت والبلدان الساحلية  انتقالية؛ مبرحلة اقتصادا

لس بشأن هذه املسألة، بتقدمي تقرير سنوي 7  إىل ا

 األمني العام منيطلب 

الالزمة من أجل هذه  امليزانيةتوفري ) 2018 ديب،( املقبل املفوضني املندوبني مؤمتر من يطلب أن 1
 ؛صاحلهال ومربجمةأساسية  بأنشطة االضطالع من التاالتصا تنمية مكتب متكني دف البلدان

أن يواصل حتسني املساعدة املقدمة إىل هذه البلدان عن طريق موارد أخرى وخاصة املسامهات  2
الطوعية غري املشروطة وعرب الشراكات املالئمة، وأي فائض من إيرادات معارض ومنتديات االتصاالت 

 العاملية واإلقليمية؛

 

  
_______________ 

ا لدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والب 1 ر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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تنمية  تدابري جديدة ومبتكرة قادرة على تأمني أموال إضافية الستخدامها يف أن يقرتح 3
أن  هذه البلدان، مستفيدًا من اإلمكانات اليت ميكن يف واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات /االتصاالت

 تتيحها اآلليات املالية ملواجهة حتديات تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية كما
 ،بشأن جمتمع املعلومات برنامج عمل تونس وردت يف

ً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية يناشد حكومات  أقل البلدان منوا
ا مبرحلة انتقالية  والبلدان اليت متّر اقتصادا

التخطيط من  إىل جانبإيالء أولوية أكرب لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  االستمرار يف 1
سريع واعتماد تدابري وسياسات واسرتاتيجيات وطنية كفيلة بت ،من املخاطرأجل التصدي للكوارث واحلد 

ا من خالل حترير القطاع وإدخال  يف /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتنمية االتصاالت بلدا
 تكنولوجيات جديدة؛

ت شطة ومشاريع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالإيالء أولوية عالية إىل أن االستمرار يف 2
 عند اختيار أنشطة التعاون التقين املمولة من املصادر الثنائية ومتعددة األطراف؛

 خطط التنمية الوطنية، إعطاء األولوية لتطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 3

 يناشد الدول األعضاء األخرى وأعضاء القطاعات 

مة شراكات مع هذه البلدان إما مباشرة أو مبساعدة من مكتب تنمية االتصاالت من أجل زيادة إقا
الشبكات توسيع و  وميسورية وتنشيط حتديث واالتصاالت قطاع تكنولوجيا املعلومات االستثمارات يف

لتقليل الفجوة  ريئةحماولة ج يف مبا يف ذلك النفاذ إىل شبكات األلياف البصرية الدولية، البلدان،هذه  يف
ونس وبرنامج عمًال خبطة عمل جنيف والتزام ت النفاذ الشامل الرقمية وحتقيق اهلدف النهائي املتمثل يف

تمع املعلومات ملا بعد عام عمل تونس  .2030 وخطة التنمية املستدامة لعام 2015 ورؤية القمة العاملية 

 

 

 
  



 17القرار  296

 

 )2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 17لقـرار ا

 المعتمدة إقليمياً على األصعدة الوطنية واإلقليميةاإلقليمية تنفيذ المبادرات 
 1واألقاليمية والعالمية والتعاون بشأنها

 ،)2017بوينس آيرس، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 إذ يذكِّر

 البلدان ذات اعدةمس بشأن) ملؤمتر املندوبني املفوضني، 2014(املراَجع يف بوسان،  34بالقرار  ) أ 
ا قطاع بناء إعادةيف  هاودعماالحتياجات اخلاصة   ؛اتصاال

) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن دور االحتاد الدويل 2014(املراَجع يف بوسان،  135بالقرار  )ب
وتقدمي املساعدة التقنية  (ICT) تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لالتصاالت يف

 وتنفيذ املشاريع الوطنية واإلقليمية واألقاليمية ذات الصلة؛ 2ملشورة للبلدان الناميةوا

) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن تعزيز وظيفة تنفيذ 2014(املراَجع يف بوسان،  157بالقرار  )ج
 لالتصاالت؛ املشاريع يف االحتاد الدويل

 مع والتعاون التنسيق بشأن ،هلذا املؤمتر )2017بوينس آيرس،  يف املراَجع( 21 بالقرار ) د
 اإلقليمية؛ املنظمات

، بشأن (WTDC) ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2010(املراَجع يف حيدر آباد،  32بالقرار  ) ه
 التعاون الدويل واإلقليمي بشأن املبادرات اإلقليمية؛

 
  

_______________ 
 متثل املبادرة عنواناً جامعاً ميكن إدراج مشاريع عدة حتته، ويرتك لكل منطقة أن حتدد هذه املشاريع. 1
ا البلدان اتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية و  2 ليت متر اقتصادا

 .مبرحلة انتقالية
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تمع املبآلية التعاون على الصعيدين اإلقليمي والدويل لتن ) و   (WSIS)علومات فيذ نواتج القمة العاملية 
أ)  102أ) وب) وج) وكذلك  101برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات بالفقرات  كما جاءت يف

 ،108و 107و 103وب) وج) وأيضاً 

 اعتباره إذ يضع يفو 

االقتصادات و من ية يفالعناصر األساس أحدمتثل /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االتصاالت أن أ ) 
 البيئة؛ الوطنية ومحاية

ج سياساتية جديدة ملواجهة حتديات النمو،  )ب أن حتقيق أهداف البلدان النامية قد يقتضي اعتماد 
 والكمية؛ من الناحيتني النوعية

ل سائمأن البلدان النامية تواجه بشكل متزايد احلاجة إىل املعرفة بالتكنولوجيات سريعة التطور و  )ج
ا؛  السياسات واملسائل االسرتاتيجية اليت تتصل 

منصة مناسبة لتبادل اخلربات وأفضل املمارسات  (ITU-D)أن قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد  ) د
 بشأن تطوير قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

ليه لتنفيذ ة االتصاالت واملنتسبني إاألمهية احليوية للتعاون بني الدول األعضاء وأعضاء قطاع تنمي ) ه
 اإلقليمية؛ املبادرات

 مبادرة أي إطار يف لياً دو  تعاونياً  دعماً  تلقت اليت املشاريع حققتها اليت واملشجعة املرضية النتائج ) و
 ؛(BDT) االتصاالت تنمية مكتب اختذها

ا االتصاالت شبكات أن ) ز  للتنمية اسياً أس عنصراً  تشكل املستدامة التنمية لتحقيق املسخرة وخدما
 األعضاء؛ الدول يف والثقايف واملايل واالقتصادي االجتماعي الوضع وحتسني الوطنية

اإلقليمية طنية و الو اجلهود لتطوير البنية التحتية لالتصاالت على األصعدة تنسيق ومواءمة ضرورة  )ح
 والعاملية؛ واألقاليمية
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االحتاد لرسم اخلطوط العريضة لرؤية وطنية موحدة  ل األعضاء يفأن احلاجة تدعو إىل قيادة الدو  )ط
 تمع موصول يضم مجيع أصحاب املصلحة؛

االت بأسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصالنفاذ إىل االحتاد بتعزيز فرص  التزام الدول األعضاء يف )ي
 ميسورة، مع إيالء اهتمام خاص إىل الفئات األقل حظاً؛

أهداف التنمية   االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومسامهته يف حتقيقأمهية قطاع  )ك
 ،(SDG) املستدامة لألمم املتحدة

 واعرتافاً منه

 بأن البلدان النامية والبلدان املشاركة يف هذه املبادرات اإلقليمية بلغت مراحل إمنائية خمتلفة؛ أ ) 

 عل مساعدة هذه البلدان على الوفاء باملتطلبات املذكورةاملوارد املتاحة للبلدان النامية جت بأن ب)
صة أعاله مهمة هامة لالحتاد، بصفته وكالة األمم املتحدة املتخص اعتباره يضع يف إذمن  )ج الفقرة يف
 االتصاالت؛ يف

 ةإلقليميااملستويات ، نتيجة لذلك، إىل تبادل اخلربات بشأن تنمية االتصاالت على باحلاجة ج)
 لدعم هذه البلدان؛ ةوالعاملي ةيميواألقال

 بتطوير ينهض نأ شأنه من الوثيق التعاون بأنمشرتكة  قناعة اإلقليمية واملنظمات االحتاد لدى أنب ) د
 البلدان؛ هذه دعممن أجل على الصعيد اإلقليمي  (ICT) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

حتاد تعاونًا أوثق مع املنظمات اإلقليمية، مبا فيها هيئات بأن هناك حاجة مستمرة إىل تعاون اال ) ه
 التنظيم اإلقليمية، لدعم هذه البلدان،

 حسبانه يف يأخذ وإذ

ة السابقة كل مؤمترات التنمية اإلقليمي األمهية احليوية ملبادرات تنمية االتصاالت واملعتمدة يف ) أ 
 ؛واالجتماعات التحضريية اليت عقدت قبل هذا املؤمتر
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التمويل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملنظمات املالية الدولية األخرى وأن  أن هناك نقصاً يف )ب
 املبادرات؛ هذا النقص يعيق هذه

 ؛(ITU-D) إجنازات مبادرات توصيل العامل اليت يدعمها قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد )ج

ة األنشطة اأجنز اليت واملشجعة املرضية النتائج )د   إقامة يف التعاون يقحتق يف ساعدت واليت املشا
 االتصاالت، شبكات

 وإذ يالحظ
النامية  ساعد البلداني باالحتاد التابعة لقطاع تنمية االتصاالت (CoE) مراكز التميز يف التدريبأن  أ ) 

 ؛صدد املتطلبات املتصلة باملعرفة مساعدة كربى يف

من  دعم البلدان النامية، يف جماالت ات الصلة تقوم بدور بارز وهام يفأن املنظمات اإلقليمية ذ ب)
 ؛قبيل أنشطة التعاون واملساعدة التقنية على الصعيد اإلقليمي

يئات تنظيم هل ودون اإلقليمية املساعدة التقنية بني املنظمات اإلقليميةو أنشطة التعاون  تطور ج)
 االتصاالت،

 يقـرر
 ديدحت التعاون مع املكاتب اإلقليمية لالحتاد يف يف (BDT) تصاالتمكتب تنمية اال أن يستمر 1

ألصعدة اإلقليمية على ا ،اإلقليمية الطرائق والوسائل املمكنة لتنفيذ املبادرات املعتمدة من قبل املناطق
، نعن طريق استخدام املوارد املتيسرة ملكتب تنمية االتصاالت على أفضل وجه ممك ،واألقاليمية والعاملية

على  ، وذلك عن طريق خمصصات حمددةأحداث تليكوم لالحتادومن خالل ميزانيته السنوية ومن فائض 
 أساس منصف لكل منطقة؛

وضع وتنفيذ هذه  مساعدة البلدان النامية بطريقة فّعالة يف أن يستمر مكتب تنمية االتصاالت يف 2
 آيرس؛ عمل بوينسمن خطة  3 القسم املبادرات اإلقليمية احملددة يف

أن ختصَّص اعتمادات يف امليزانية من أجل تنفيذ املبادرات اإلقليمية لكل منطقة على حدة  3
سينّفذها مكتب تنمية االتصاالت، مع متييز خمصصات املشاريع اجلارية عن  ميزانية القطاع اليت يف

 املنطقة؛ خمصصات املشاريع اجلديدة، موزّعة حبسب
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لتنفيذ ة املتوخاة امليزانيتقدمي مسامهات عينية و/أو نقدية إىل  النظر يفأنه ينبغي للدول األعضاء  4
إطار هذه املبادرات على األصعدة الوطنية  هذه املبادرات وكذلك لوضعها مشاريع أخرى متوقعة يف

 والعاملية؛ واإلقليمية واألقاليمية

طاع عضاء وأعضاء قعقد شراكات مع الدول األ أن يستمر مكتب تنمية االتصاالت بنشاط يف 5
 تنمية االتصاالت واملؤسسات املالية واملنظمات الدولية من أجل متويل أنشطة تنفيذ هذه املبادرات؛

 تنفيذ مبادرات جديدة على األصعدة الوطنية واإلقليمية مكتب تنمية االتصاالت يف أن يساعد 6
ى/األهداف، ومع احملتو   تتشابه يفواألقاليمية والعاملية وذلك بتشجيع املبادرات، قدر اإلمكان، اليت

 ؛بوينس آيرس مراعاة خطة عمل

املكتسبة  اتاخلرب مجيع  ، من خالل املكاتب اإلقليمية لالحتاد،أن جيمع مكتب تنمية االتصاالت 7
لتآزر والتشابه للوقوف على أوجه اخالل تنفيذ املبادرات اإلقليمية لكل منطقة ويتيحها للمناطق األخرى 

شاريع باللغات من البوابة املتعلقة بتنفيذ املمن حتسني استخدام املوارد املتاحة باالستفادة اليت متّكن 
 ؛لالحتاد الرمسية الست

ا كل 8 املناطق بنجاح  من منطقة أن يتيح مكتب تنمية االتصاالت معلومات عن املبادرات اليت نفذ
ن النتائج، ) لالستفادة من اخلربات املكتسبة وم(النتائج وأصحاب املصلحة واملوارد املالية املستخدمة، إخل.

وذلك أخرى،  مناطق حبيث ميكن استنساخها لتوفري الوقت واملوارد عند إعداد املشاريع وتصميمها يف
 لالحتاد؛ باستعمال البوابة اخلاصة بتنفيذ املشاريع باللغات الرمسية الست

ات التنظيمية ت اإلقليمية ودون اإلقليمية للهيئأن يوثِّق مكتب تنمية االتصاالت عالقاته مع املنظما 9
ا  لى تشجيعًا على تبادل اخلربات بينها، واملساعدة عمن خالل التعاون القائم معها مبختلف شبكا
 اإلقليمية؛ تنفيذ هذه املبادرات

أن يتخذ مكتب تنمية االتصاالت مجيع اخلطوات الالزمة لتشجيع تبادل اخلربات بني البلدان  10
 جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ مية، خاصة يفالنا

  



 301 17القرار  

 

 املبادرات اخلربات املكتسبة يفاإلقليمية  املكاتب خالل من أيضاً  االتصاالت تنمية مكتبميرر  أن 11
 املالية واملوارد حةاملصل وأصحاب نتائجوال تنفيذال بشأن املعلومات األعضاء للدول أن يتيحو  ،اإلقليمية
 ذلك؛ غريو  ،املستعملة

 ودون ليميةاإلق االتصاالت منظمات مع عالقاته يوثِّق أن االتصاالت تنمية لقطاع ينبغي أنه 12
 ،يميةاإلقل املبادرات تنفيذ تدعم قد اليت أنشطتها مع التآزر أوجه حتديد أجل من اإلقليمية

 يناشد

توفري  مات للمسامهة يفاملنظمات والوكاالت املالية الدولية ومزودي املعدات ومشغلي/مزودي اخلد
 اجلزئي، للمبادرات املعتمدة إقليمياً، التمويل الكامل أو

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

مية باختاذ مجيع التدابري الالزمة لتعزيز وتنفيذ املبادرات املعتمدة إقليمياً على األصعدة الوطنية واإلقلي 1
ة واملتفق عليها على الصعيد الدويل؛املبادرات امل وخصوصاً واألقاليمية والعاملية،   تشا

قطاع تنمية االتصاالت، بشكل فّعال، بتنسيق وتنظيم أنشطة مشرتكة مع  اضطالع يكفل بأن 2
االت ذات االهتمام املشرتك، وأ املنظمات اإلقليمية ومع معاهد التدريب وبالتعاون معها، يف ن يأخذ ا

ا هذه اجلهات يف  عتبار، وأن يزودها باملساعدة التقنية املباشرة؛اال األنشطة اليت تقوم 

يتقدم بطلب إىل االجتماع السنوي للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت، طالباً من هذا االجتماع بأن  3
 دعم تنفيذ هذه املبادرات اإلقليمية والدولية؛

 مناطقها، يف تمدةاملع املبادرات تنفيذ متابعة يف دور لالحتاد اإلقليمية للمكاتب يكون أنبضمان  4
وتقييم أثر هذه املبادرات اإلقليمية، مع مراعاة املكاسب املمكن حتقيقها على املستوى الوطين، بالتعاون 

 لتنمية الستشاريا للفريق سنوي تقرير وتقدمي مع البلدان اليت تُنفذ فيها هذه املبادرات اإلقليمية،
 ؛القرار هذا تنفيذ حول االتصاالت
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 ى؛نتائج املشاريع املنفذة يف إطار املبادرات اإلقليمية على املناطق األخر توزيع اصل تعزيز بأن يو  5

بأن يُعَقد اجتماع سنوي لكل منطقة إقليمية ملناقشة املبادرات واملشاريع اخلاصة بكل منطقة  6
ميكن عقد منتدى و وآليات تنفيذ املبادرات املعتمدة وللتعرف على احتياجات املناطق اإلقليمية املختلفة، 

 باالقرتان مع االجتماع السنوي لكل منطقة إقليمية؛ (RDF) إقليمي للتنمية

املناسب  الوقت يف منطقة كل يف األعضاء الدول مع التشاور لتعزيز الالزمة التدابري مجيع اختاذب 7
 االسرتاتيجيني اءركالش واقرتاح األولويات على االتفاق أجل من املعتمدة، املبادرات وتنفيذ تطبيق قبل

 ؛األهداف تحقيقل تشمل اجلميع تشاركية عملية قيام على حنو يعزز القضايا، من وغريها التمويل ووسائل

 االتصاالتكتيب م مديري مع والتنسيق بالتشاور ،الثالثة القطاعات بني املشرتك العمل تعزيزب 8
  األعضاء الدول ا إىلواملتفق عليه الةفعّ الو  ةناسبامل املساعدة تقدمي أجل من ،الراديوية وتقييس االتصاالت

 ،اإلقليمية املبادرات تنفذ كي

 يطلب إىل األمني العام

 أن يستمر يف تنفيذ التدابري والربامج اخلاصة لوضع وتشجيع األنشطة واملبادرات اإلقليمية، بالتعاون 1
ائر املؤسسات يئات التنظيمية، وسالوثيق مع منظمات االتصاالت اإلقليمية ودون اإلقليمية، مبا فيها اهل

 ذات الصلة؛

 لدولاأن يبذل كل جهد ممكن لتشجيع القطاع اخلاص على القيام مبا يلزم لتسهيل التعاون مع  2
 األعضاء يف هذه املبادرات اإلقليمية، مبا فيها البلدان ذات االحتياجات اخلاصة؛

اللجان شأة يف إطار منظومة األمم املتحدة و أن يواصل العمل على حنٍو وثيق مع آليات التنسيق املن 3
 ؛املتحدة اإلقليمية اخلمس لألمم

 أن يرفع هذا القرار إىل علم مؤمتر املندوبني املفوضني بغية ختصيص موارد مالية كافية يف امليزانية من 4
 تعتمدها املناطق. أجل تنفيذ املبادرات اليت
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 )1720بوينس آيرس،  (املراَجع يف 18لقـرار ا

 تقديم المساعدة التقنية الخاصة إلى فلسطين

 )،2017بوينس آيرس، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 إذ يذكِّر

سطني بشأن تقدمي املساعدة التقنية إىل فل ،) ملؤمتر املندوبني املفوضني1994(كيوتو،  32بالقرار  أ ) 
) ملؤمتر املندوبني املفوضني 2014بوسان،  َجع يفاملرا( 125من أجل تنمية االتصاالت لديها، وبالقرار 

ا؛  حول تقدمي املساعدة والدعم إىل فلسطني إلعادة بناء شبكات اتصاال

 االحتاد؛ حول وضع فلسطني يف ،) ملؤمتر املندوبني املفوضني2014بوسان،  (املراَجع يف 99بالقرار  )ب

 نسان؛األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلمبيثاق  )ج

نية حول تقدمي املساعدة التق ،للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت) 2014ديب،  (املراَجع يف 18بالقرار  د )
 فلسطني؛ اخلاصة إىل

الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة الذي يعرتف حبق الشعب الفلسطيين  68/235بالقرار  ) ه
وارد ة وحتديدًا موارد األراضي واملياه والطاقة وغريها من املالسيادة الدائمة على موارده الطبيعية كاف يف

 الشرقية؛ األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الطبيعية يف

تمع 2003 من وثيقة إعالن املبادئ للمرحلة األوىل (جنيف، 16بأحكام الفقرة  ) و ) للقمة العاملية 
تمع املعلوماتاملعلومات ونتائج املرحلة الثانية للقمة  من برنامج  96 سيما الفقرة ال (WSIS) العاملية 

اختاذ خطوات تضمن االستخدام الرشيد  عمل تونس واخلاصة بدور االحتاد الدويل لالتصاالت يف
والكفء واالقتصادي لطيف الرتدد الراديوي من قبل مجيع البلدان والنفاذ املنصف إليه، استنادًا إىل 

 ذات الصلة،االتفاقات الدولية 
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 اعتباره وإذ يضع يف
العامل من أجل  أن دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته يهدفان إىل تدعيم السالم واألمن يف أ ) 

 تنمية التعاون الدويل وحتسني التفاهم بني الشعوب املعنية؛
كنولوجيا االت/تسياسة االحتاد بشأن تقدمي املساعدة إىل فلسطني من أجل تنمية قطاع االتص ب)

 لديها واليت متيزت بالكفاءة لكنها مل حتقق أهدافها بعد؛ (ICT) املعلومات واالتصاالت
سيادة ال ملؤمتر الذي يفيد بأن لكل دولة احلق يفذا ا) هل2017، بوينس آيرس (املراَجع يف 9القرار  )ج
 ،)2014(املراَجع يف بوسان،  99 القرار إدارة استعمال الطيف على أراضيها، واألحكام الواردة يف يف

 اعتباره كذلك وإذ يضع يف
ة واالجتماعية التنمية االقتصادي يشكل جانباً جوهرياً يف أن إنشاء شبكة اتصاالت حديثة وموثوقة أ ) 
 يتسم باألمهية القصوى ملستقبل الشعب الفلسطيين؛و 

تمع الدويل يف ب)  ،ت حديثة وموثوقةمساعدة فلسطني إلنشاء شبكة اتصاال أمهية دور ا

 وإذ ال تغيب عن باله
 الدستور، املبادئ األساسية الواردة يف

 وإذ يشري إىل
شاريعها اخلمسة تنفيذ م استمرار التحديات اليت واجهت فلسطني واالحتاد الدويل لالتصاالت يف ) أ 

 )2002ل، إسطنبو  (املراَجع يف 18املتفق عليها مع مكتب تنمية االتصاالت عند تنفيذه للقرار 
(املراجع  18 والقرار) 2010حيدر آباد،  (املراَجع يف 18 ) والقرار2006 الدوحة، املراَجع يف( 18 والقرار

تمع ينبغي أن تكون موضع قلق واهتمام ا واليت للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت،) 2014يف ديب، 
 لالتصاالت؛ سيما االحتاد الدويل الدويل بأسره، ال

 ات قمة توصيل العامل العريب؛مقرر  ب)
، 2017السودان،  يف (RPM-ARB)النتائج الرئيسية لالجتماع اإلقليمي التحضريي للدول العربية  ج)

 ،بفلسطني وخاصًة القضايا املتعلقة
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 وإذ يالحظ

ة إىل فلسطني بغرض تنمي االتصاالت تنمية من مكتباملقدمة املساعدة التقنية طويلة األجل 
)، واحلاجة امللحة 1994(كيوتو،  32 واالتصاالت لديها عمالً بالقرار املعلومات كنولوجيااالتصاالت/ت

قت خمتلف ميادين املعلومات واملعلوماتية واالتصاالت، وتزايد الصعوبات اليت راف إىل تقدمي مساعدات يف
 هذا القرار، اعتمادتقدمي هذه املساعدة باستمرار منذ 

 وإذ يالحظ بقلق بالغ

اليت حتول دون النفاذ إىل وسائل  فلسطني يف الراهنة باحلالة والصعوبات املتصلة القيود
ا واليت تشكل عائقاً مستمراً يف ا وتطبيقا تنمية  االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدما

 فلسطني، االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

 ب تنمية االتصاالتتكليف مدير مكت يقرر االستمرار يف

مبواصلة وتعزيز املساعدة التقنية املقدمة إىل فلسطني من أجل تنمية االتصاالت/تكنولوجيا  1
املعلومات واالتصاالت لديها آخذًا بعني االعتبار ضرورة التغلب على تزايد وتصاعد الصعوبات اليت 

 ؛2002 واجهت تقدمي هذه املساعدة خالل الدورات السابقة منذ عام

دف إىل تسهيل إنشاء شبكات النفاذ  2 باختاذ تدابري مالئمة ضمن والية مكتب تنمية االتصاالت 
ذلك احملطات األرضية والساتلية والكبالت البحرية، وأنظمة األلياف البصرية  الدويل مبا يف

 الصغرية؛ واملوجات

إعداد وتنفيذ خطة ة، بتكليف مكتب تنمية االتصاالت، بالتنسيق مع مكتب االتصاالت الراديويب 3
ألرضي إمتام عملية التحول واالنتقال إىل البث التلفزيوين ا عاجلة للبدء الفوري ومساعدة فلسطني يف

وحتديد آليات متكن فلسطني من استغالل نطاق الرتددات  MHz 694-470 نطاق الرتددات الرقمي يف
MHz 862-694 ة طبيقات اخلدمات املتنقلة عريضوالناجم عن عملية التحول الرقمي الستخدامات وت

 ؛2015 النطاق من أجل استعماله بعد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
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لوجيا املعلومات جمال حترير االتصاالت/تكنو  بتقدمي تقرير دوري عن خمتلف اخلربات املكتسبة يف 4
 فة الغربية؛منطقة قطاع غزة والض واالتصاالت وخصخصتها، وتقييم أثر ذلك على تنمية هذا القطاع يف

تنفيذ املشاريع اخلاصة بالصحة اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوين واحلكومة اإللكرتونية وختطيط  5
مية املوارد االحتاد الدويل لالتصاالت، ومشاريع تن الطيف الرتددي وإدارته عمًال باالتفاقات السابقة يف

 ة؛البشرية ومجيع األشكال األخرى للمساعد

لس االحتاد حول التقدم احملرز يف 6 ات املماثلة) تنفيذ هذا القرار (والقرار  بتقدمي تقرير سنوي 
 واآلليات املستخدمة ملواجهة الصعوبات املتزايدة عند حدوثها،

 يطلب إىل أعضاء االحتاد

يذية اليت تنفأن يقدموا كل أشكال الدعم واملساعدة إىل فلسطني ثنائياً أو من خالل اإلجراءات ال 1
ا االحتاد الدويل لالتصاالت يف  هذا الشأن؛ يقوم 

 بناء وترميم شبكة االتصاالت الفلسطينية؛ مساعدة فلسطني يف 2

ا العائدة عن احلركة الدولية الداخلة واخلارجة؛ مساعدة فلسطني يف 3  استعادة استحقاقا

ذلك بناء الطاقات  يف ية االتصاالت مباتقدمي املساعدة إىل فلسطني لدعم تنفيذ مشاريع مكتب تنم 4
 البشرية، من املوارد

 يطلب من األمني العام

 تنفيذ هذا القرار. عن التقدم احملرز يف )2018ديب، تقدمي تقرير إىل مؤمتر املندوبني املفوضني (
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 )2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 20لقـرار ا

 /تصاالتاال وسائل إلى تمييزي غير أساس على النفاذ
 الحديثة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

 تطبيقات من بها يتصل وما وخدماتها

 )،2017بوينس آيرس، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 إذ يذّكر
 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني؛2014(املراجع يف بوسان،  102 بالقرار ) أ 

 غري أساس على النفاذ بشأن املفوضني، املندوبني ؤمترمل) 2014 بوسان، يف املراَجع( 64 بالقرار )ب
ا احلديثة (ICT) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالتوسائل  إىل متييزي ا، وخدما  امب وتطبيقا

 متفق شروط أساس على اإللكرتونية، واالجتماعات التكنولوجيا، ونقل التطبيقية البحوث ذلك يف
 عليها؛

 إىل اذالنف بشأن االتصاالت، لتقييس العاملية للجمعية) 2016 ،احلمامات يف املراَجع( 69 بالقرار )ج
 ،متييزي غري أساس على واستعماهلا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/واالتصاالت اإلنرتنت موارد

 وإذ يذّكر أيضاً 
تمع املعلومات يف ) أ  ي، وعلى األخص التمييز  مرحلتيها بشأن النفاذ غري بقرارات القمة العاملية 

من برنامج عمل تونس بشأن جمتمع  107و 90 من التزام تونس والفقرتني 19و 18و 15 بالفقرات
 ؛املعلومات

 املستدامة التنمية خطة :عاملنا حتويل" بشأن (UNGA) املتحدة لألمم العامة اجلمعية بقرار )ب
 ؛)70/1 القرار" (2030 لعام

 املسـتوى ـعالرفي لالجتماع اخلتامية الوثيقة بشأن ،لعامة لألمم املتحدةللجمعية ا 70/125بالقرار  )ج
 ؛املعلومات تمع العاملية القمة نتائج لتنفيذ العام االستعراض بشـأن العامـة للجمعيـة
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تمع املعلومات بعد مضي عشر ببيان  ) د احلدث رفيع املستوى بشأن تنفيذ نواتج القمة العاملية 
تمع املعلومات بعد عام (WSIS+10) سنوات ، اللذين 2015 ورؤية احلدث فيما يتعلق بالقمة العاملية 

) الذي نسقه االحتاد وأقرمها مؤمتر املندوبني 2014 جنيف،( مت اعتمادمها يف احلدث رفيع املستوى
ية ع)، وتقدميهما كمسامهة يف االستعراض الشامل للقمة الذي أجرته اجلم2014املفوضني (بوسان، 
 ،العامة لألمم املتحدة

 وإذ يأخذ بعني االعتبار
/تكنولوجيا النهوض بتقييس االتصاالت الدور اهلام الذي يضطلع به االحتاد الدويل لالتصاالت يف أ ) 

 املعلومات واالتصاالت وتنميتها على الصعيد العاملي؛
ة لوسائل أمني تنمية متجانسقيام االحتاد، حتقيقًا هلذا الغرض، بتنسيق اجلهود الرامية إىل ت ب)

 ،االحتاد مجيع الدول األعضاء يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

 وإذ يأخذ بعني االعتبار كذلك
ت، مطالب بتكوين وجهة نظر ووضع مقرتحات بشأن املسائل اليت ؤمتراأن هذا املؤمتر، مثلة مثل امل

ا وتطبحتدد اسرتاتيجية لتنمية وسائل االتصاالت ا /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدما يقا
 على الصعيد العاملي، وتيسري تعبئة املوارد الالزمة لتحقيق هذا الغرض،

 وإذ يالحظ
ا أقيمت  أ )  ا وتطبيقا أن وسائل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة وخدما
وتقييس االتصاالت  (ITU-R) االتصاالت الراديويةمعظم احلاالت على أساس توصيات قطاعي  يف

(ITU-T) االحتاد الدويل لالتصاالت؛ يف 
أن التوصيات الصادرة عن هذين القطاعني هي حصيلة اجلهود اجلماعية جلميع اجلهات املشاركة  ب)
 اد؛االحتاد، وأن اعتماد هذه التوصيات يتم بتوافق آراء أعضاء االحت عملية تقييس االتصاالت يف يف

ا  ج) أن القيود اليت حتول دون النفاذ إىل وسائل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدما
ا اليت ن تعتمد عليها تنمية االتصاالت الوطنية واليت وضعت على أساس التوصيات الصادرة ع وتطبيقا

العامل بشكل  ت واالتصاالت يفهذين القطاعني تشكل عائقاً أمام تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلوما
 ،متناسق واملواءمة بينها
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 وإذ يعرتف
أن حتقيق التجانس الشامل بني شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت غري ممكن حتقيقه 

يزي إىل أعمال االحتاد بدون استثناء بالنفاذ على أساس غري متي تتمتع مجيع البلدان اليت تشارك يف مل ما
ا احلديثة، دون املساس اال ا وتطبيقا تصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة ووسائلها وخدما

 أخرى، بالقوانني الوطنية وااللتزامات الدولية الناشئة عن اختصاصات منظمات دولية

 يقـرر
مات واالتصاالت و أنه يتعني تأمني النفاذ على أساس غري متييزي إىل وسائل االتصاالت/تكنولوجيا املعل

ا، القائمة على أساس توصيات قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت  ا وتطبيقا وخدما
 االحتاد، يف

 يشجع مدير مكتب تنمية االتصاالت
شراكات أو إقامة تعاون اسرتاتيجي مع اجلهات اليت حترتم النفاذ إىل وسائل  على الدخول يف

ا بدون متييز،االتصاالت/تكنولوجيا املعل ا وتطبيقا  ومات واالتصاالت، وخدما

 يطلب من األمني العام
 إحالة هذا القرار إىل مؤمتر املندوبني املفوضني القادم للنظر فيه،

 يدعو مؤمتر املندوبني املفوضني
دف اختاذ إجراءات تضمن تعزيز النفاذ إىل وسائل االتصاالت/تكنولوجيات  إىل النظر يف هذا القرار 

ا على الصعيد العاملي، ا وتطبيقا  االتصاالت واملعلومات احلديثة وخدما

 يدعو الدول األعضاء
ا أن تعيق ت تدابري إىل االمتناع عن اختاذ أي تدابري من جانب واحد و/أو 1     ً        قنيا  النفاذ متييزية من شأ

حتاد ومبادئ القمة العاملية من دستور اال 1 روح املادةمع                                    ً  التام لدولة عضو أخرى إىل اإلنرتنت متاشيا  
 ؛تمع املعلومات
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إىل مساعدة جهات تصنيع التجهيزات ومزودي خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  2
ا  ا وتطبيقا واالتصاالت، لضمان إتاحة وسائل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدما

 العاملية القمةج وفقاً لنواتاعني للجميع بدون أي متييز، القائمة على أساس التوصيات الصادرة عن القط
 .املعلومات تمع
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 )2017 آيرس، بوينس (املراَجع يف 21رار ـلقا

 اإلقليمية ودون اإلقليمية المنظمات مع والتعاون التنسيق

 ،)2017 آيرس، بوينس( االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر إن

 اعتباره يف يضع إذ

 الرقمية؛ الفجوة سد بشأن ،هلذا املؤمتر )2017بوينس آيرس،  يف املراَجع( 37 القرار ) أ 

 االحتاد نيب العالقات توطيد بشأن املفوضني، املندوبني ملؤمتر) 2014 بوسان، يف راَجعامل( 58 القرار )ب
 ؤمترمل اإلقليمية التحضريية واألعمال لالتصاالت، اإلقليمية واملنظماتالدويل لالتصاالت 

 املفوضني؛ املندوبني

 بني ييسيةالتق الفجوة سد بشأن املفوضني، املندوبني ملؤمتر )2014 بوسان، يف راَجعامل( 123 القرار )ج
 املتقدمة؛ والبلدان 1النامية البلدان

 استخدام بشأن املفوضني، املندوبني ملؤمتر) 2014 بوسان، يف املراَجع( 139 القرار ) د
 معلومات جمتمع وبناء الرقمية الفجوة سد أجل من (ICT) واالتصاالت املعلومات اتكنولوجي/االتصاالت

 للجميع؛ شامل

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

 رقةأف إنشاء بشأن ،االتصاالت لتقييس العاملية للجمعية) 2016 احلمامات، يف َجعاملرا( 54 القرار ) و
ا؛ إقليمية  ومساعد

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 تقييسيةال الفجوة سد بشأن االتصاالت، لتنمية العاملي للمؤمتر) 2014 ديب،( ITU-D 22 التوصية ) ز
 ؛الدراسات للجان اإلقليمية األفرقة مع بالتعاون

 األعمال بشأن ،(WRC) الراديوية لالتصاالت العاملي للمؤمتر (Rev.WRC-07) 72 القرار )ح
 الراديوية؛ لالتصاالت العاملية للمؤمترات واإلقليمية العاملية التحضريية

تمع املعلومات  جنيف عمل خطة من 27و 26 فقرتنيال أحكام )ط  ؛(WSIS)للقمة العاملية 

 62و 61و 60 الفقرات يف الصادر عن القمة نيفج مبادئ إعالن يف املتضمنة األساسية املبادئ )ي
 ؛64و 63و

 بشأن تونس عمل برنامج من 101و 97و 96و 89و 87و 80و) ج27و) ج23 الفقرات أحكام )ك
 ؛الصادر عن القمة املعلومات جمتمع

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

 للجمعية توىاملس الرفيع لالجتماع اخلتامية الوثيقة"للجمعية العامة لألمم املتحدة  70/125 القرار ) م
 ،"املعلومات تمع العاملية القمة نواتج لتنفيذ العام االستعراض بشأن العامة

 يالحظ وإذ

 ،)194 الرقم(االحتاد الدويل لالتصاالت  دستور من 43 املادة

 يدرك وإذ

 السنوات يف احلاصلة التغريات ضمن اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات دور تنامي استمرار ) أ 
 األخرية؛

 بشأن والتعاون التنسيق لدعم معها التنسيق ينبغي اليت املهمة اجلهات من هي اإلقليمية املنظمات أن )ب
 اإلقليمية؛ املشاريع تنفيذ
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 لالتصاالت ميةاإلقلي واملنظمات لالحتاد التابعة املناطق مكاتبو  اإلقليمية املكاتب بني العالقة أن )ج
ا أثبتت  الكبرية؛ فائد

 ميكن أنهو  االحتاد دراسات للجان التابعة اإلقليمية األفرقة اجتماعات عقد يتوىل االحتاد أن ) د
 ؛تقدمي الدعم يف ذلك اإلقليمية التقييس هيئات أو/و اإلقليمية لمنظماتل

ا مهية،أ أكثر أصبحت اإلقليمية األفرقة ا تضطلع اليت األنشطة أن ) ه  من متزايداً  دداً ع تشمل وأ
 النامية؛إىل البلدان  بالنسبة اخلاصة األمهية ذات القضايا

ا من اليت واألساليب السبل اتباع ضرورة ) و  وقطاع عموماً  لالتصاالت الدويل االحتاد دور تعظيم شأ
 (WSIS) املعلومات تمع العاملية القمة أهداف تنفيذ يف خصوصاً  (ITU-D) باالحتاد االتصاالت تنمية
 تاملعلوما تكنولوجيا/االتصاالت بتنمية يتعلق فيما 2030 لعام املستدامة التنمية خطة تنفيذ ويف

 األخرى واألقاليمية واإلقليمية الدولية املنظمات مع الوثيق بالتعاون ووطنياً، وإقليمياً  عاملياً  واالتصاالت
تمع وكيانات  الصلة؛ ذات املدين ا

 طريق عن خلربةا الكتساب النامية البلدان من للخرباء إضافية فرص إلتاحة فرصة كل  اغتنام ضرورة ) ز
 تنمية لقطاع 2و 1 الدراسات جلنيت أعمال تتناول اليت اإلقليمية ودون اإلقليمية االجتماعات يف املشاركة

 االتصاالت،

 يعرتف وإذ

 التنمية؛ من خمتلفة مراحل يف توجد النامية البلدان بأن ) أ 

 شأنب اإلقليمي املستوى على النظر وجهات تبادل السبب هلذا تستدعي حاجة هناك بأن )ب
 االتصاالت؛ تنمية

 تقوم اليت األنشطة يف املشاركة حيث من املناطق بعض يف البلدان بعض تواجهها اليت بالصعوبة )ج
 (ITU-R) الراديوية واالتصاالت (ITU-T) االتصاالت وتقييس (ITU-D) االتصاالت تنمية قطاعات ا

 ؛باالحتاد
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 يسوتقي بتنمية املتصلة املسائل دراسة إزاء االحتاد داخل ومنسق مشرتك ج اتباع أن ) د
 البلدان يف سالتقيي أنشطة تعزيز يف يساعد أن ميكن واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

 النامية؛

 ما املنوه) 2016 احلمامات، يف املراَجعني( 54و 44 بالقرارين عمالً  اإلقليميني املقررين أفرقة بأن ) ه
 املسائل؛ بعض دراسة يف أقل بتكلفة البلدان بعض مشاركة بتوسيع تسمح قد أعاله

 ة؛قليمياإل ودون اإلقليمية املنظمات من بالفعل يستفيد البلدان هذه من العديد بأن ) و

 واملعارف خلرباتا وتكوين املعلومات لتبادل مثينة فرصة اإلقليمية ودون اإلقليمية االجتماعات بأن ) ز
 والتقنية؛ اإلدارية

 44 القرارين حمتوى ذتنفي عند الشأن هذا يف االحتاد يف االتصاالت تقييس قطاع مع التنسيق بضرورة )ح
 ،)2016 احلمامات، يف املراَجعني( 54و

 يذّكر ذوإ

 طابعها ببسب املستصوب، من يكون صعوبات أو مسائل لدراسة إقليمية أفرقة إنشاء بإمكانية ) أ 
 االحتاد؛ مناطق من أكثر أو منطقة إطار يف دراستها احملدد،

 :إىل ترمي اليت اإلقليمية باملبادرات )ب

 األخرى؛ للمناطق املباشرة واملساعدة التقين التعاون مشاريع تنفيذ ‘1’

 تكنولوجيا/االتاالتص بتنمية القائمة والدولية اإلقليمية املنظمات مع اإلقليمية املبادرات يف التعاون ‘2’
 ؛واالتصاالت املعلومات

 املراَجعني( 54و 44 القرارين يف إليها املشار اجلهات مع اجلهود لتوحيد الالزمة اآللية إجياد بضرورة )ج
 ،)2016 احلمامات، يف
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 يقـرر

 بعينها؛ قةمنط ختص صعوبات أو مسائل لدراسة اإلقليمية األفرقة إنشاء تشجيع يف ستمراراال 1

 الصلة ذات قليميةاإل األفرقة مع لالحتاد التابعة املناطق ومكاتب اإلقليمية املكاتب تعاون تشجيع 2
 التصاالتل اإلقليمية املنظمات ومع واملنتسبني األكادميية واهليئات االحتاد يف القطاعات وأعضاء

 املشرتك؛ االهتمام ذات بالقضايا يتعلق فيما اإلقليمية التقييس ومنظمات

 واإلقليمية يةاإلقليم املنظمات مع املشرتكة األنشطة تنسيق يف االتصاالت تنمية قطاع استمرار 3
 يمها،وتنظ شطةاألن هذه يف والتعاون املشرتك، االهتمام جماالت يف أيضاً  التدريب معاهد ومع الفرعية
 اجلهات؛ هذه ا تقوم اليت األنشطة يراعي وأن

 حسب ستخدامهاال لالحتاد التابع االتصاالت تنمية قطاع إىل اإلقليمية األفرقة أنشطة نتائج إرسال 4
 االقتضاء،

 االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف

 ومنظمات ةإلقليميا ودون اإلقليمية االتصاالت منظمات مع للتنسيق الضرورية اإلجراءات اختاذب 1
 احلاجة؛ حسب اإلقليمية، التقييس

 44 القرارين وجبمب املنشأة اإلقليمية األفرقة بني الفّعال االتصال لضمان الالزمة اإلجراءات بتنفيذ 2
 ابعةالت الدراسات وجلان االتصاالت لتقييس العاملية للجمعية) 2016 احلمامات، يف املراَجعني( 54و

 الدراسة، قيد ليةالتكمي املسائل خيص فيما سيما ال االتصاالت، تنمية وقطاع تاالتصاال تقييس لقطاع

 ومكتب يةالراديو  االتصاالت مكتب مديرَي مع بالتعاون االتصاالت، تنمية مكتب مدير يكلف
 االتصاالت تقييس

 كمسامهة،  املقدمة أو املخصصة املتاحة املوارد حدود يف

 ؛سالسةب أعماهلا سري وكفالة إقليمية أفرقة إلنشاء الالزم الدعم كل  بتقدمي 1
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 رقةاألف اجتماعات مع بالتزامن ممكناً، ذلك كان  كلما  عمل، وورش مؤمترات عقد يف بالنظر 2
 وبالعكس؛ الصلة، ذات املناطق يف االتصاالت، تقييس لقطاع التابعة اإلقليمية

 .إلقليميةا األفرقة عمل ورش/اتومؤمتر  اجتماعات تنظيم لتسهيل الالزمة التدابري كل  باختاذ 3
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 )2017 آيرس، بوينس(املراَجع يف  22لقـرار ا

 هائمنش وتحديد الدولية االتصاالت شبكات في البديلة النداء إجراءات
 الدولية االتصاالت خدماتقديم ت عند

 ،)2017آيرس،  بوينسإن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 يذّكرإذ 

 اختاذها الواجب التدابري ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن )2014 بوسان، يف املراَجع( 21 قراربال ) أ 
 ؛الدولية االتصاالت شبكات على البديلة النداء إجراءات استعمال عند

 البديلة النداء إجراءات بشأن ،1996 لعام دورته يف االحتاد جملس عن الصادر 1099 بالقرار )ب
باالحتاد  (ITU-T) االتصاالت تقييس قطاع فيه حث والذي الدولية، االتصاالت كاتشب يف املستعملة

 ديلة؛الب النداء بإجراءات يتعلق فيما املالئمة التوصيات ممكن وقت أقرب يف يضع أن على

، بشأن (WTSA) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت) 2016 احلمامات، يف املراَجع( 29 بالقرار )ج
 ؛الدولية االتصاالت شبكات على البديلة نداءال إجراءات

 ءاتإجراللجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن ) 2016 احلمامات، يف املراَجع( 20 بالقرار ) د
 ،تصاالتاال جمال يف اهلوية وحتديد والعنونة والتسمية للرتقيم الدولية املوارد وإدارة ختصيص

 اعتباره يف يضع وإذ

 اخلاصة تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت تنظيم يفعضو  دولة لكل ديالسيا احلق ) أ 
 (CPND) النداء طالب الطرف رقم وتوفري (CLI) الطالب اخلط هوية تعرف توفري يتضمن قد والذي ا،

 ؛(OI) االتصال منشأ وحتديد
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 :أمور مجلة بني من تشمل اليت االحتاد أهداف )ب

 تحسنيل فيه والتوسع االحتاد يف األعضاء الدول مجيع بني الدويل التعاون على احلفاظ •
 استعماهلا؛ وترشيد أنواعها جبميع واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

 االتصاالت، خدمات ةمردودي حتسني بغية تشغيل أفضل وتشغيلها التقنية الوسائل تنمية تشجيع •
ا وزيادة  ممكن؛ حد أقصى إىل هلا راجلمهو  استخدام وتعميم فائد

 أدىن ندع تسعريات إقرار سبيل يف القطاعات وأعضاء األعضاء الدول بني التعاون تشجيع •
 االتلالتص مالية إدارة على احلفاظ ضرورة مراعاة ومع جيدة خدمة مع تتالءم ممكنة مستويات
 ؛16 الرقم يف حتاداال دستور من 1 املادة يف احملددة االحتاد بأهداف عمالً  ومستقلة سليمة

 طريق عن الشعوب بني واالجتماعية االقتصادية والتنمية الدويل والتعاون السلمية العالقات تسهيل •
 االتصاالت؛ خدمات تشغيل ُحسن

 الوطنية؛ السالمة أهداف من كهدف  املكاملات منشأ حتديد بضرورة )ج

 والرتسيم، التسيري حتديد تسهيل إىل باحلاجة ) د

 كذلك  اعتباره يف يضع وإذ

 بينما البلدان نم كثري يف ا مسموح غري أضرار، على تنطوي قد اليت البديلة، النداء إجراءات أن ) أ 
ا يرى ال الذي اآلخر البعض يف ا يسمح  ؛تنطوي على أضرار أ
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 إعاقة لمتث وقد 1النامية البلدان اقتصادات يف سلباً  يؤثر البديلة النداء إجراءات استعمال بأن )ب
 بأهداف تضرو  سليمة تنمية ا اخلاصة االتصاالت وخدمات شبكات لتنمية البلدان هذه جلهود خطرية
 اقتصادي؛ أثر هلا يكون وقد الوطين األمن

 تؤدي وقد الشبكات وختطيط احلركة إدارة يف تؤثر قد البديلة النداء إجراءات أشكال بعض بأن )ج
 أدائها؛و  االتصاالت شبكات نوعية هبوط إىل

 عن الصادرة تلك سيما ال ،(ITU-T) االحتاد يف االتصاالت تقييس قطاع توصيات من عدداً  أن ) د
 اجلوانب نهام جوانب عدة إىل حتديداً  تتطرق اليت االتصاالت، تقييس لقطاع 3و 2 الدراسات جلنيت
 ،وتطويرها االتاالتص شبكات أداء على البديلة النداء إجراءاتفيما يتعلق بآثار  واملالية، التقنية

 وإذ يالحظ

 الرتقيمموارد  لاستعما بإساءة املتعلقة بالتقارير يتعلق فيما لالتصاالت الدويل االحتاد دور أن ) أ 
 شأنب لالتصاالت الدويل االحتاد إلجراءات توجيهية مبادئ بشأن ،E 156 التوصية يف عليه منصوص

 ؛E.164 التوصية وفق رتقيمال موارد استعمال إساءة حاالت من به يفاد ما

ا اليت" النداء طالب هوية انتحال بشأن االحتاد عمل ورشة نتائج )ب  لقطاع 2 الدراسات جلنة عقد
 جنيف؛ يف 2014 يونيو 2 يف (ITU-T) باالحتاد االتصاالت تقييس

 جلودة مقبول مستوى على احلفاظ يستهدف أن ينبغي النداء إجراءات من إجراء أي أن )ج
 (CLI) الطالب اخلط هوية عن معلومات إتاحة ضمان وكذلك ،(QoE) التجربة وجودة (QoS) ةاخلدم

 ؛(OI) االتصال منشأ حتديد أو/و

 

  
_______________ 

ا ساحلية والبلدان اليتتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري ال 1  متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.



 22القرار  320

 

 ؛االقتضاء حسب (ITR)االتصاالت الدولية  لوائح يف الصلة ذات املواد ) د

 اليت واملسائل نظيم،والت العامة السياسات بيئة بربنامج يتعلق فيما املؤمتر هذا عن الصادرة املقررات ) ه
 سيتخذها اليت واإلجراءات ،(ITU-D) االتصاالت تنمية لقطاع التابعة الدراسات جلان بدراستها ستقوم
 لقطاع التابعة 12و 3و 2 الدراسات جلان مع املشرتكة األنشطة لدعم االتصاالت تنمية مكتب مدير
 القرار، ذا املتعلقة احلالية دراساتال مسائل يف النامية البلدان ملساعدة االتصاالت تقييس

 يقـرر

 البيئات على البديلة النداء إجراءات أثر دراسة دعم يفالقطاع  وأعضاء األعضاء الدول ستمرت أن 1
 ؛البديلة النداء راءاتبإج تتعلق االتصاالت تقييس لقطاع مناسبة توصياتتنفيذ  إىل استناداً  الوطنية

 قطاع صياتتو  تطبيق على الدولية االتصاالت تشغيل شركات ومجيع اإلدارات مجيع تشجيع 2
 النداء جراءاتإل على البلدان النامية السلبية التأثريات من احلد على تساعد اليت االتصاالت تقييس
عمال إلساءة استغالل وإساءة است السلبية اآلثار من واحلد النداء طالب الطرف رقم وتوفري البديلة،
 االحتاد؛ اختصاص حدود يفذات الصلة  وليةالد االتصاالت موارد

 تجنبل التعاون االتصاالت وتقييس االتصاالت تنمية لقطاعي الدراسات جلان من يطلب أن 3
 تقييس لقطاع 2 الدراسات جلنة خاصةً  البديلة، النداء إجراءات دراسة عند وازدواجيتها اجلهود تداخل

 تقييس لقطاع 3 الدراسات وجلنة ،وأشكاهلا البديلة اءالند إجراءات جوانب بدراسة املعنية االتصاالت
لقطاع تقييس  12 وجلنة الدراسات البديلة النداء إلجراءات االقتصادية اآلثار بدراسة املعنية االتصاالت

مال ودة اخلدمة وجودة التجربة الذي ينبغي حتقيقه عند استعجلاحلد األدىن االتصاالت املعنية بدراسة 
 البديلة؛إجراءات النداء 
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داء اليت تسمح باستعمال إجراءات النالدولية أن يطلب من اإلدارات وشركات تشغيل االتصاالت  4
ا وفقًا  توفر رقم الطرف طالب النداء يف البديلة وال لسارية، احرتام التنظيمية الوطنية ا للوائحهابلدا

 دمات وتطالبها التنظيمية مبثل تلك اخلتسمح قوانين قرارات اإلدارات وشركات التشغيل الدولية اليت ال
بتوفري معلومات تعريف هوية اخلط الطالب الدويل مع مراعاة توصيات قطاع تقييس االتصاالت ذات 

 ؛حرصاً على أمنها واقتصادها الصلة

هذا القطاع حول  يف 2 مع جلنة الدراساتوخصوصاً ضرورة التعاون مع قطاع تقييس االتصاالت  5
) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت بالنسبة 2016احلمامات،  (املراَجع يف 20 قرارتنفيذ مضمون ال

 صاصاخت حدود يف الصلة ذات الدولية االتصاالت مواردلتحديد منشأ االتصاالت وإساءة استخدام 
 ،االحتاد

 االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف

جل تسهيل مشاركة البلدان النامية بأن يواصل التعاون مع مدير مكتب تقييس االتصاالت من أ
 دراسات االحتاد واالستفادة من نتائجها ومن أجل تنفيذ هذا القرار، يف

 القطاع وأعضاء األعضاء الدول يدعو

 .العمل هذا يف املسامهة إىل
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 )2017 آيرس، نسيبو  (املراَجع يف 23لقـرار ا

 1ميةالبلدان النا النفاذ إلى شبكة اإلنترنت وتوفرها في
 ومبادئ تحديد رسوم التوصيل الدولي باإلنترنت

 )،2017 آيرس، نسيبو إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 رإذ يذكّ 

، بشأن حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة (UNGA)للجمعية العامة لألمم املتحدة  70/1بالقرار  أ ) 
 ؛2030 لعام

وى الوثيقة اخلتامية لالجتماع الرفيع املستمم املتحدة، بشأن للجمعية العامة لأل 70/125بالقرار  ب)
تمع املعلومات؛للجمعية العامة بشأن االستعراض ا  لعام لتنفيذ نتائج القمة العاملية 

 أساس على النفاذملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  )2014بوسان،  املراَجع يف( 64 القرارب )ج
ا احلديثة (ICT) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/تاالتصاال مرافق إىل متييزي غري ا وخدما  ،وتطبيقا

متفق  شروط ساسأ علىواالجتماعات اإللكرتونية،  ،التكنولوجيا ونقل التطبيقية البحوث ذلك مبا يف
، والذي يدعو الدول األعضاء إىل االمتناع عن اختاذ أي تدابري من جانب واحد و/أو متييزية من عليها
من دستور  1 ا أن تعيق تقنيًا النفاذ التام لدولة عضو أخرى إىل اإلنرتنت، متاشيًا مع روح املادةشأ

تمع املعلومات؛  االحتاد ومبادئ القمة العاملية 

 حول الشبكات القائمة على ،) ملؤمتر املندوبني املفوضني2014(املراَجع يف بوسان،  101بالقرار  ) د
 ؛(IP) نرتنتاإل بروتوكول

 

  
_______________ 

ا والبلدان اوالبلدان النامية غري الساحلية تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية  1 ليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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) ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن استخدام 2014(املراَجع يف بوسان،  139 بالقرار ) ه
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء جمتمع معلومات شامل 

 للجميع؛

ىل متييزي إ لى أساس غري، حول النفاذ عهلذا املؤمتر )2017بوينس آيرس، (املراَجع يف  20 بالقرار ) و
ا من تطبيقات؛ ا وما يتصل   وسائل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة وخدما

 بشأن سد الفجوة الرقمية؛ هلذا املؤمتر، )2017، بوينس آيرس(املراَجع يف  37 بالقرار ) ز

اليت تساور  بالشواغل اليت تعرتف بشأن جمتمع املعلومات من برنامج عمل تونس 50الفقرة أحكام ب )ح
ل الدويل الرسوم املفروضة على التوصي الدول النامية بصورة خاصة بشأن ضرورة إجياد توازن أفضل يف

فة معقولة إىل تطوير اسرتاتيجيات لزيادة التوصيل الدويل بتكل وتدعوباإلنرتنت من أجل تعزيز النفاذ، 
ى األخص (البنود هذه الفقرة وعل ذلك بالوسائل املوصوفة يفللجميع و  واملنصفمما ييسر النفاذ األفضل 

 منها؛ )ز) )،و )،ه )،د )،ج )،ب )،أ

ا جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية جلعل النطاق العريض  )ط باألهداف األربعة اليت حدد
ة النطاق ل سياسشامًال وتعزيز القدرة على حتمل تكاليفه واإلقبال عليه، وهذه األهداف هي: جع

العريض شاملة؛ وجعل النطاق العريض ميسور التكلفة؛ وتوصيل املنازل بالنطاق العريض؛ وتوصيل الناس 
 باإلنرتنت؛

) للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 2013(جنيف،  1بالرأي  )ي
قليمية من ت الدولية والوطنية واإلالذي يفيد بأن متكني التوصيل البيين للشبكا (WTPF) واالتصاالت

ميكن أن يكون وسيلة فّعالة لتحسني توصيلية اإلنرتنت الدولية  (IXP) خالل نقاط التبادل لإلنرتنت
األعضاء وأعضاء  الدوليدعو حالة الضرورة لتعزيز املنافسة، و  وخفض تكاليفها، مع عدم التنظيم إال يف

دف ت ة عزيز السياسات العامة الرامية إىل السماح ملشغلي شبكالقطاع إىل العمل بطريقة تعاونية 
 ،اإلنرتنت احملليني واإلقليميني والدوليني بالتوصيل البيين من خالل نقاط تبادل اإلنرتنت
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 وإذ يالحظ

دابري تتخذ اإلدارات التتنص على أن  بشأن التوصيل الدويل لإلنرتنت ITU-T D.50توصية الأن  أ ) 
ن جانب الدول املخولة م عيد الوطين لكي تتمكن األطراف (مبا فيها وكاالت التشغيلاملالئمة على الص

أو جتارية ثنائية  إلنرتنت من التفاوض واالتفاق على ترتيباتل) املعنية بتوفري التوصيالت الدولية األعضاء
ا إتاحة توصيالت دولية مباشرة ترتيبات أخرى تتفق عليها اإلدارات،  احلسبان  أخذ يفت تإلنرتنلمن شأ

والتغطية ملسارات ااحتمال احلاجة إىل املعاوضة فيما بينها لقاء قيمة عناصر من قبيل تدفق احلركة وعدد 
 غري ذلك؛و اجلغرافية وتكلفة اإلرسال الدويل وإمكانية تطبيق مفهوم التأثريات اخلارجية للشبكة، 

وتوصيلها خلفض  (IXP) ة لإلنرتنت، بشأن إقامة نقاط تبادل إقليميITU-T D.52أن التوصية  ب)
تكاليف التوصيلية الدولية لإلنرتنت، تقرتح تدابري لتمكني اإلدارات واملستهلكني من االستفادة من 

تدابري وحتديد  ،التعاون الفّعال حبيث تُتاح لديهم املعلومات الالزمة الختاذ اإلجراءات التنظيمية املناسبة
ض مقرتحات بإجراءات تنظيمية، رمبا تتضمن تدابري خلفتقدمي و  ،عمل السوق طريقةمن أجل حتسني 

 ؛التكاليف

ضافة إىل زيادة ، باإلأن النمو السريع لإلنرتنت واخلدمات الدولية القائمة على بروتوكول اإلنرتنت ج)
حت مجيع أحناء العامل وتعميم األجهزة املوصولة، مس النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة عالية السرعة يف

موعة أكرب من بمستخدمني لل  ؛دماتاخلالوصول 

 هذه أنو  ،املعنية األطراف بني مربمة جتارية التفاقات خيضع يزال ال باإلنرتنت الدويل التوصيل أن ) د
 بني ملطلوبا التوازن بعد حتقق مل النامية البلدان يف اإلنرتنت خدمة مشغلي نظر وجهة من االتفاقات
 ؛الساحلية غري لبلدانا على خاص بوجه يؤثر ما وهو ،بالرسوم يتعلق فيما النامية والبلدان املتقدمة البلدان
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أن عناصر التكاليف اليت يتحملها املشغلون، سواء أكانوا إقليميني أو حمليني، يعتمد إىل حد كبري،  ) ه
املسافات  تصاالتالو جزئياً، على نوع التوصيل (عبور أو تبادل للحركة) وتوافر البنية التحتية للتوصيل 

 الطويلة وتكاليفها؛

 البلدان النامية؛ تطوير اإلنرتنت يفتوفر و أن تكاليف العبور تشكل عقبة أمام  ) و

نشاء إالصادر عن املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت يعترب أن ) 2013(جنيف،  1 رأيأن ال ) ز
كاليف خفض توحتسني نوعية اخلدمة و أولوية ملعاجلة مسائل التوصيلية  (IXP) نقاط تبادل اإلنرتنت

 مناسباً ونقاط تبادل حركة االتصاالت ميكن أن تؤدي دوراً ؛ وأن نقاط تبادل اإلنرتنت البينية التوصيالت
ة توصيلية ومرونة حتسني اجلودة وزيادإىل نشر البنية التحتية لإلنرتنت وبلوغ األهداف العامة الرامية  يف

 تكاليف التوصيل البيين؛ وخفضالشبكات وتعزيز املنافسة 

تعزيز التنمية  أن النفاذ إىل املعلومات وتبادهلا والتوصل إىل املعرفة هي أمور تسهم إسهاماً كبرياً يف )ح
االقتصادية واالجتماعية والثقافية مما يساعد البلدان على الوصول إىل األهداف واملقاصد اإلمنائية املتفق 

لعملية بإزالة احلواجز أمام النفاذ إىل املعلومات للجميع بشكل شامل هذه ا تعزيزعليها دولياً، وميكن 
 ومنصف وحمتمل التكلفة؛

ال أن مواصلة التنمية التقنية واالقتصادية تتطلب إجراء دراسات مستمرة يف )ط  جانبمن  هذا ا
نرتنت سيما وضع أفضل املمارسات خلفض تكاليف توصيلية اإل ، الاالحتاد القطاعات ذات الصلة يف

 ؛الدولية (العبور وتبادل احلركة)

أن التكاليف والشبكات اليت تتسم بالكفاءة متكن من زيادة حجم احلركة وحتقيق وفورات احلجم  )ي
 واالنتقال من توصيالت العبور إىل ترتيبات تبادل احلركة عند االقتضاء؛

ت وتأخري إىل شبكة اإلنرتنتكاليف التوصيل الدويل ستؤدي إىل تأخري النفاذ  أن الزيادة يف )ك
 ؛االستفادة منها
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بلغ قيم الرقم زالت كبرية بني البلدان إذ ت تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ما أن الفوارق يف )ل
البلدان املتقدمة ضعف ما هي  املتوسط يف يف (IDI)القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 ية؛البلدان النام عليه يف

بور، على األطراف العبلد سيما  أنه قد حيدث أن تُنقل الرسوم اإلضافية اليت تطبقها دولة عضو، ال ) م
ا) من خالل التعريفات إىل األطراف  العاملة على املستوى الوطين (مبا فيها وكاالت التشغيل املعرتف 

ا) اليت تعمل يف اخلارج مبوج  أخرى، ب قواعد دولة عضو(مبا فيها وكاالت التشغيل املعرتف 

 وإذ يعرتف

فاذ إىل تكلفة الن بأن املبادرات التجارية من جانب مقدمي اخلدمة ميكن أن حتقق وفورات يف أ ) 
اإلنرتنت وذلك مثالً من خالل صياغة حمتوى حملي وحتسني أمناط تسيري حركة اإلنرتنت إىل احلد األمثل 

 ؛احمللية التسيريبطريقة تسمح بزيادة نسبة احلركة على خطوط 

بأن إقامة جمتمع معلومات يتطلب ليس فقط نشر بنية حتتية تقنية مالئمة وإمنا أيضًا اختاذ تدابري  ب)
رة مع توفري النفاذ جمموعة من اللغات وبأسعار ميسو  لتعزيز تيسر احملتوى والتطبيقات واخلدمات احمللية يف

 ؛املوقع إىل احملتوى املتاح عن بُعد بغض النظر عن

بأن لتنمية املهارات والتعليم وبناء القدرات دورًا حامسًا يف تعزيز النفاذ إىل اإلنرتنت يف البلدان  ج)
 ؛إنشاء جمتمع للمعلومات النامية ويف

باحلاجة إىل سد الفجوة الرقمية على خمتلف املستويات (مبا يف ذلك الفجوة الرقمية بني املناطق  ) د
 الريفية)،املناطق وبني املناطق احلضرية و  والبلدان وأجزاء من البلدان،
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 احلسبان وإذ يأخذ يف
 املعنية مببادئ االتصاالت تقييس لقطاع 3 الدراسات جلنة عمل إطار يف أنشئ قد مقرر فريقأن  ) أ 

 لصياغة وذلك نرتنت،باإل املتصلة السياسات وقضايا االقتصادية القضايا ذلك يف مبا واحملاسبة التعريفة
 تكاليف التوصيل الدويل من للحد حمددة تدابري اعتماد تيسري دف ITU-T D.50 للتوصية إضافة

 النامية؛ البلدان سيما يف باإلنرتنت، ال
إقامة نقاط بشأن  ITU-T D.52 لقطاع تقييس االتصاالت اعتمدت التوصية 3 أن جلنة الدراسات ب)

ا التوصيلية الدولية لإلنرتنت، اليت يسرت وتوصيلها خلفض تكاليف  (IXP) تبادل إقليمية لإلنرتنت شد 
التعاون اإلقليمي يف إنشاء احملاور املركزية أو نقاط تبادل اإلنرتنت اليت متكن من تسيري احلركة احمللية 

 ،يوفر من عرض النطاق الدويل وخيفض تكاليف التوصيلية الدولية لإلنرتنت لإلنرتنت حملياً مما

 باالحتاد ع تنمية االتصاالتلقطا  1 يدعو جلنة الدراسات
إىل مراعاة حمتوى هذا القرار عند إجراء الدراسات ذات الصلة من أجل تعزيز التوصيالت الدولية  1

 التابعة لقطاع تقييس االتصاالت؛ 3لإلنرتنت واالستمرار يف التعاون الوثيق مع جلنة الدراسات 
ضاء وأعضاء القطاع بشأن الدعم وأفضل إىل تقدمي التوجيه استنادًا إىل مسامهات الدول األع 2

 ،ITU-T D.52و ITU-T D.50من قطاع تقييس االتصاالت، مبا يف ذلك التوصيتان املقدمة املمارسات 
يما فاإلقليمية لنقاط تبادل اإلنرتنت، وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين، والرابطات اإلنرتنت، مجعية و 

 ؛لإلنرتنت تبادل نقاطيتعلق بإنشاء 

التابعة لقطاع  1 للجنة الدراسات 3/1 إىل مواصلة دراسة اجلوانب الوطنية هلذا القرار يف إطار املسألة 3
 تنمية االتصاالت،

 األعضاء الدول يدعو أن يقرر
ا قطاع تقييس االتصاالت  1  نيالتوصيت رصد تطبيق باالحتاد يفإىل دعم األعمال اليت يقوم 

ITU-T D.50 وITU-T D.52،  ًاإلنرتنتب الدويل التوصيل بتكاليف املتعلقة املسألة هذه مهيةأل نظرا 
 النامية؛ البلدان يف
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لدويل ا التوصيل تكاليف من احلد أجل من اإلقليمية السياسات تنسيق يف تقدم إحراز إىل 2
ا أن تؤدي إىل حتسني الظروف بالنسبة  باإلنرتنت، من خالل االتفاق بشأن تدابري حمددة من شأ

لعمل اإلشرايف ، ودعم اذلك إنشاء نقاط تبادل اإلنرتنت على الصعيد اإلقليمي لدان النامية، مبا يفللب
 ؛ITU-T D.52 ضطَلع به بشأن التوصيةالذي يُ 

على الصعد اإلقليمية  (IXP)إىل أن تشجع، وفقاً لسياسات كل بلد، إقامة نقاط تبادل اإلنرتنت  3
ا متكِّن بودون اإلقليمية والوطنية لتكون بديالً  دورها  بغية خفض تكاليف النطاق العريض، مع ضمان أ

 من التدفق املباشر من دون احلاجة إىل اللجوء إىل الدارات الدولية؛

 الشبكات األساسية سوق النفاذ إىل الة يفاليت تسمح باملنافسة الفعّ السياساتية الظروف  يئةإىل  4
ختفيض  هاماً يفًال عامية خلدمات النفاذ إىل اإلنرتنت بوصفها السوق احملل الدولية لإلنرتنت وكذلك يف

 اخلدمة؛ تكلفة النفاذ إىل اإلنرتنت على املستعملني ومقدمي

ذا الشأن وعلى األخص تنفيذ مضمون الفقرةإىل  5  منه؛ 50 تنفيذ برنامج عمل تونس 

ية متتثل للوائح التنظيمية صيالت دولإىل اختاذ التدابري املناسبة على املستوى الوطين لتعزيز توفري تو  6
 الدولية السارية؛

إىل تشجيع عقد اتفاقات الختاذ التدابري املناسبة على املستوى الوطين متكِّن األطراف (مبا فيها  7
ا) اليت توفر التوصيالت الدولية من خفض الرسوم اإلضافية  ىل أدىن حد إوكاالت التشغيل املعرتف 

ا) اليت تقيم يف اخلارج وتعد الطرف املستقبل على األطراف (مبا فيه ا وكاالت التشغيل املعرتف 
 ؛للتوصيالت الدولية املذكورة آنفاً 

إىل مواصلة دعم املبادرات الرامية إىل تعزيز تنمية املهارات والتعليم وبناء القدرات يف جمال تكنولوجيا  8
 املعلومات واالتصاالت، خاصة يف البلدان النامية؛

ا جلنة الدراساتإىل 9 جهودها لتسهيل  لقطاع تقييس االتصاالت يف 3  دعم األعمال اليت تقوم 
 تكلفة التوصيل العاملي لإلنرتنت خاصًة للبلدان النامية،خلفض اعتماد تدابري حمددة 
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 من جديد يؤكد

ها حعلى تصميمه على السعي الستمرار ضمان متكُّن كل شخص من االستفادة من الفرص اليت تتي
تمع املدين واألمم  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ويذكر بأن احلكومات، وكذلك القطاع اخلاص وا
املتحدة واملنظمات الدولية األخرى ينبغي أن تعمل يدًا بيد من أجل: حتسني النفاذ إىل البنية التحتية 

ة واألمن وبناء القدرات وزيادة الثقلتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وكذلك إىل املعلومات واملعارف، 
يئة بيئة متكينية على مجيع املستويات، وتطوير  يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، و

تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوسع فيها، ورعاية التنوع الثقايف واحرتامه، واالعرتاف 
جمتمع املعلومات، وتشجيع التعاون الدويل  ألخالقية يفبدور وسائط اإلعالم، ومعاجلة األبعاد ا

 واإلقليمي،

 حيث اهليئات التنظيمية

قدمي اخلدمة مبا م اعتماد التدابري اليت تعتربها مناسبة لتعزيز حتسني الظروف من أجل تعزيز على 1
تقدمي خدمة  والشركات العاملة حاليًا يف خدمة اإلنرتنتذلك الشركات الصغرية واملتوسطة لتقدمي  يف

الفقرات  اله يفعلى النحو املشار إليه أع النفاذ إىل الشبكة مع الرتكيز على ختفيض تكاليف التوصيل
 ؛أعاله وإذ يالحظمن القسم ج) ود) وو) وط) 

 اإلقليمي ديى الصععل إلنرتنتلنقاط تبادل بإقامة على تبادل اخلربات وأفضل املمارسات املتعلقة  2
 شراكات لتحسني التوصيالت الدولية،التشجيع على إقامة طين، و والو  ودون اإلقليمي

 حيث مقدمي اخلدمة

على التفاوض وعقد اتفاقات جتارية ثنائية متّكن من التوصيل الدويل املباشر باإلنرتنت، مبا يراعي ما قد 
لتسيري ايكون هناك من حاجة إىل التعويض فيما بينهم بشأن قيمة العناصر مثل تدفق احلركة وعدد طرق 

 والتغطية اجلغرافية وتكاليف اإلرسال الدويل،

 

  



 23القرار  330

 

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

 ترتيبات بني العالقة شأنب التنظيمية اهليئات بني املعلومات تبادل تعزز اليت األنشطةمبواصلة تنسيق  1
ألساسية الدولية اوالقدرة على حتمل تكاليف تطوير البنية  باإلنرتنت، الدويل التوصيل رسوم حتديد

هذا الشأن من خالل  البلدان النامية وأقل البلدان منواً، عرب التعاون مع قطاع التقييس يف لإلنرتنت يف
نشاط  إطار عند العمل يفاملسائل الدراسية ذات العالقة مع إعطاء األفضلية الالزمة لذلك 

 ؛املعين الربنامج

دان النامية مع البل توصيل الدويل باإلنرتنت يفال تكاليف هيكل بشأن دراساتواصلة إجراء مب 2
ية الرتكيز على آثار أسلوب التوصيل (عبور وتبادل للحركة) والتوصيل اآلمن عرب احلدود وتوفري البنية التحت

 وتكاليفها؛ املادية للتوصيل والتصاالت املسافات الطويلة

شاء وتطوير البنية تقنية لتشجيع وتعزيز إنبتنسيق اإلجراءات الرامية إىل توفري التدريب واملساعدة ال 3
لدان التحتية للتوصيل البيين على الصعيد اإلقليمي لكي تكون مبثابة منصة لتبادل حركة اإلنرتنت بني الب

 النامية؛

بتنظيم ورش عمل وحلقات دراسية تتناول مزايا إقامة نقاط تبادل اإلنرتنت على الصعيدين  4
اجلودة، وصيلية الدولية، وتشمل املواضيع التقنية والتنظيمية وتلك املتعلقة باإلقليمي والوطين ومزايا الت

 .فضًال عن تأثريها على املشغلني واملستعملني
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 )2014 ديب، املراَجع يف( 24 لقـرارا

 االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق تفويض
 االتصاالت لتنمية العالمية المؤتمرات بين للتصرف

 ،)2014 ديب،( االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر إن

 يذكر إذ

 االتصاالت، لتنمية العاملي للمؤمتر) 2010 آباد، حيدر املراَجع يف( 24 بالقرار

 اعتباره يف يضع وإذ

 أناالحتاد  اتفاقية من 17A املادة أحكام مبوجب االتصاالت، لتنمية االستشاري الفريق على أن ) أ 
 تنفيذ يف رزاحمل التقدماستعراض و  الدراسات، جلان ألعمال الالزمة جيهيةالتو  اخلطوط وضع يف يستمر

 التنمية مؤسسات مع نوالتعاو  التنسيق لتعزيز الالزمة بالتدابري يوصي وأن والعمليات، والربامج األولويات
 الصلة؛ ذات األخرى والتمويل

 الدراسات؛ جلان أنشطة لتقييم ضرورة مثة أن )ب

 جمال يف العاملة الصناعة جمموعات ويف االتصاالت بيئة يف السريعة التغيري خطى أن )ج
باالحتاد  تصاالتاال تنمية قطاع يتخذ أن تقتضي زالت ما واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

 فرتات يف االجتماعات، وجداول الدراسات جلان وهيكل العمل أولويات قبيل من قضايا بشأن قرارات
 االتصاالت؛ لتنمية العاملية املؤمترات بني أقصر زمنية

 التشغيلية الكفاءة عزيزلت اقرتاحات تقدمي على قدرته أثبت االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق أن ) د
 التعاون؛و  التنسيق أساليب وبشأن القطاع، توصيات نوعية ولتحسني االتصاالت، تنمية لقطاع
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 الدراسة ياتعمل تنسيق حتسني يف يساعد أن ميكن االتاالتص لتنمية االستشاري الفريق أن ) ه
االت يف القرار اختاذ عمليات وحتسني  القطاع؛ أنشطة من اهلامة ا

 ذلك يف مبا ةمرن إدارية إجراءات يتطلب االتصاالت بيئة يف السريعة التغريات مع التكيف أن ) و
 امليزانية؛ باعتبارات تتصل إجراءات

 األربع سنواتال يف التصرف االتصاالت، لتنمية االستشاري الفريق يواصل أن الضروري من إنه ) ز
 املطلوب، الوقت يف األعضاء احتياجات تلبية أجل من االتصاالت، لتنمية العاملية املؤمترات بني الفاصلة

 يدرك وإذ
 االتفاقية؛ يف حمددة االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر مهام أن ) أ 

 التصدي إمكانية وند فعلياً  حتول االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر احلالية األربع تالسنوا دورة أن )ب
 رين؛مؤمت بني الفاصلة الفرتة يف عاجل إجراء اختاذ تتطلب اليت املتوقعة غري للمسائل

 على ادرق األقل، على سنوياً  واحدة مرة جيتمع الذي االتصاالت، لتنمية االستشاري الفريق أن )ج
 ظهورها؛ عند القضايا هلذه التصدي

 االستشاري الفريق يكلف أن االتفاقية، من 213A الرقم مبوجب االتصاالت، تنمية ملؤمتر جيوز أنه ) د
 املسائل؛ هذه بشأن بةاملطلو  التدابري توضيح مع اختصاصه إطار يف تقع حمددة مبسائل االتصاالت لتنمية

 املؤمتر إليه أحاهلا اليت األمور يف بفاعلية التصرف على تهقدر  بالفعل أبدى قد االستشاري الفريق أن ) ه
 االتصاالت، لتنمية السابق العاملي

 يالحظ وإذ
 البلدان مامأ اجلديدة الطارئة املشاكل ملعاجلة مناسبة آليات أو آلية لتحديد مستمرة زالت ما احلاجة أن

 قبل، نم معاجلتها االتصاالت تنمية قطاع مبقدور يكن مل اليت النامية

 يقـرر
 من لتمكينه االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق إىل التالية احملددة األمور إسناد يف االستمرار 1

االت يف التصرف  من وذلك االتصاالت، تنميةل متتاليني عامليني مؤمترين بني الفاصلة الفرتة يف التالية ا
 :ضاءاالقت حسب الدراسات، جلان ورؤساء االتصاالت تنمية مكتب مدير من الواردة التقارير خالل
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 ذلك يف مبا اللزوم، ندع وحتديثها واملرونة بالكفاءة تتسم للعمل توجيهية خطوط وضع يف االستمرار ’1‘
 اإلقليمية؛ ملشاريعوا واملبادرات األعمال تنفيذ جمال يف املناطق بني اخلربات لتبادل الفرص إتاحة

 االسرتاتيجية ةاخلط يف املبينة االتصاالت تنمية قطاع أهداف بني للعالقة املستمر االستعراض ’2‘
 التوصية غيةب اإلقليمية، واملبادرات الربامج وخاصة لألنشطة، املتاحة امليزانية واعتمادات لالحتاد
 ؛)النواتج( يسيةالرئ هوخدمات هنتجاتالقطاع مل تقدمي وفعالية كفاءة  لضمان ضرورية تدابري بأي

 أربع دةمل املمتدة التشغيلية اخلطة تنفيذل االتفاقية، من 223A للرقم وفقاً  ،املستمر ضاالستعرا ’3‘
 مشروعإعداد  أنبش االتصاالت تنمية ملكتب التوجيهات وتقدمي االتصاالت تنمية لقطاع سنوات
 التالية؛دورته  يف االحتاد جملس عليهايوافق  لكي االتصاالت تنمية لقطاع التشغيلية اخلطة

 ومرونة كفاءة  راألكث التنفيذ لضمان االقتضاء، حسب التوجيهية، واملبادئ العمل أساليب تقييم ’4‘
 االتصاالت؛ لتنمية العاملي املؤمترعمل  خطة يف األساسية للعناصر

 لتحديد ا،أعماهل وتسيري االتصاالت تنمية قطاع دراسات جلان عمل ألساليب دوري تقييم إجراء ’5‘
 برنامج تقييم بعد اهل مالئمة تكون قد اليت التغيريات على واملوافقة الربامج، تنفيذ تعظيم خيارات
 اإلقليمية؛ واملبادرات والربامج املسائل بني التآزر تعزيز ذلك يف مبا عملها

 لعملا بربامج املتعلقة التالية اإلجراءات مراعاة مع أعاله، يقرر من ’5‘ بالفقرة عمالً  التقييم إجراء ’6‘
 :اللزوم عند الدراسات للجان احلالية

 التداخل؛ وإزالة الرتكيز لزيادة املسائل اختصاصات حتديد إعادة •

 االقتضاء؛ حسب املسائل، دمج أو حذف •
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 إىل يستند وريد استعراض إجراء ذلك يف مبا ونوعاً، كماً   املسائل، فعالية قياس معايري تقييم •
 أجل من األداء تدابري استكشاف مواصلة بغية تاالتصاال تنمية لقطاع االسرتاتيجية اخلطة
 فعالية؛ أكثر حنو على أعاله يقرر من ’5‘ الفقرة يف إليها املشار اإلجراءات تنفيذ

 إنشاء أو كلةهي إلعادة وكنتيجة اللزوم، عند االتصاالت تنمية قطاع دراسات جلنيت هيكلة إعادة ’7‘
م، رؤسائها سميةت االتصاالت، تنمية لقطاع جديدة دراسات جلان  املؤمتر نعقادا حىت للعمل ونوا
 امليزانية دحدو  ضمن األعضاء، الدول واهتمامات الحتياجات استجابةً  االتصاالت، لتنمية التايل

 لذلك؛ املعتمدة

 ائية؛اإلمن لألولويات لالستجابة الدراسات جلان النعقاد الزمنية اجلداول بشأن املشورة إسداء ’8‘

 ا؛وغريه الصلة ذات املالية املسائل بشأن االتصاالت تنمية مكتب ملدير ورةاملش إسداء ’9‘

ا،أ وحتديد واجلديدة، القائمة املسائل استعراض عن الناجم العمل برنامج على املوافقة ’10‘  ومدى ولويا
 ها؛دراست الستكمال الالزمة الزمنية والفرتة التقديرية، املالية وآثارها هلا املاسة احلاجة

 األولوية، ذات ألمورل السريعة االستجابة يف للمرونة حتقيقاً  احلاجة، عند االستشاري، للفريق جيوز ’11‘
 األفرقة هذه اختصاصات حتديد مع ا االحتفاظ أو حلها أو حمددة لفرتات أخرى أفرقة إنشاء

م، رؤسائها وتسمية  االعتبار نيبع األخذ مع االتفاقية، من 209Bو 209A بالرقمني عمالً  ونوا
 األخرى رقةاألف هذه تعتمد أال على األمور؛ هلذه بدراسات القيام يف الدراسات للجان الرائد الدور
 توصيات؛ أو مسائل

استشارة مدير مكتب تنمية االتصاالت خبصوص وضع وتنفيذ خطة عمل بشأن أساليب العمل  ’12’
ذلك اجلوانب  ماعات اإللكرتونية، مبا يفاإللكرتونية، مث بشأن اإلجراءات والقواعد بالنسبة لالجت

 ها؛سيما أقل البلدان منواً، والوسائل املتاحة لدي القانونية مع مراعاة احتياجات البلدان النامية، ال
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 جيب جديدة، دراسات جلان إحداث أو دراسات جلان هيكلة بإعادة األمر يتعلق عندما أنه، 2
 دولة أي من ضةمعار  أي االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق تاجتماعا يف املتخذة القرارات تلقى أال
 ؛الجتماعا احلاضرة يف األعضاء الدول من

أن يتعاون الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت، عند أدائه لعمله، مع الفريقني االستشاريني  3
دف تنسيق اجلهود وتفادي االزدواج، بالتشاور مع  ر مكتب تنمية مديالتابعني للقطاعني اآلخرين 

 االتصاالت حسب االقتضاء؛

املتعلقة بعمل  اجلوانب اجتماعاته بالنظر يف أن يعجل الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت يف 4
 قطاع تنمية االتصاالت من قرارات مؤمتر املندوبني املفوضني وغريه من مؤمترات االحتاد ومجعياته،

 تاالتصاال لتنمية االستشاري الفريق يكلف

 املقبل العاملي ملؤمترا إىل أعماله بنتائج تقريراً  يرفع وأن القرار هذا لتنفيذ املالئمة اإلجراءات يتخذ بأن
 .االتصاالت لتنمية
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 )2017يرس، آبوينس  (املراَجع يف 25لقـرار ا
 تقديم المساعدة للبلدان ذات االحتياجات الخاصة: أفغانستان، بوروندي،

 بيا، غينيا،إثيو  جمهورية الكونغو الديمقراطية، إريتريا،الوسطى،  اإفريقي جمهورية
 يشتيل-الصومال، تيمور ، سيراليون،اليبيريا، رواند بيساو، هايتي،-غينيا

 ،)2017، آيرس بوينس(إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 

 إذ يذّكر
 ضني،) ملؤمتر املندوبني املفو 2014بوسان،  (املراَجع يف 34بالقرار 

 وإذ يذّكر كذلك
 من دستور االحتاد، 1املادة  بأهداف االحتاد املنصوص عليها يف

 وإدراكاً منه
يرادات ذلك من خالل فوائض إ أن اجلهود اجلارية اليت يبذهلا االحتاد لتقدمي مساعدات، مبا يف أ ) 

 إريرتياقراطية و الدميغو الكون مجهوريةو  بورونديو  أفغانستانللبلدان ذات االحتياجات اخلاصة ( ،تليكوم
) ينبغي أن تشمل ليشيت-موروتي والصومالوسرياليون وليبرييا ورواندا وهاييت  بيساو-غينياو  غينياو  إثيوبياو 

ة لظروف البلدان املذكورة؛  غريها من البلدان اليت متر بظروف مشا
ة واالقتصادية االجتماعي أن وجود شبكة اتصاالت يعوَّل عليها هو أمر ال غىن عنه لتعزيز التنمية ب)
سيما البلدان اليت تعاين من آثار الكوارث الطبيعية أو النزاعات الداخلية أو  البلدان املختلفة، ال يف

 احلروب؛
مة املستقبل القريب، من إعادة أنظ الظروف احلالية وال يف أن هذه البلدان لن تتمكن، ال يف )ج

ا إىل مستوى مقبول ما مل حتصل عل تمع الدويل سواء على أساس ثنائي أم مناتصاال  ى مساعدة ا
 خالل املنظمات الدولية،

 وإذ يالحظ
 )2014بوسان،  (املراَجع يف 34تقرير مدير مكتب تنمية االتصاالت بشأن تنفيذ أمور من بينها القرار  أ ) 

 ؛املفوضني ملؤمتر املندوبني
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(املراَجع  34 تنمية االتصاالت من أجل تنفيذ القراراجلهود اليت يبذهلا األمني العام ومدير مكتب  ب)
 )،2014بوسان،  يف

 وإذ يالحظ كذلك
أن ظروف النظام واألمن اليت تنشدها قرارات األمم املتحدة مل تتحقق إال جزئياً، وأنه بسبب عدم 

 ياً،جزئ إال تنفيذاً ، مل ينفذ هذا القرار )2014بوسان،  املراَجع يف( 34 ختصيص املوارد الالزمة لتنفيذ القرار

 يقـرر
التدابري اخلاصة اليت بدأها األمني العام ومدير مكتب تنمية االتصاالت، مع مساعدة  االستمرار يف

دف توفري املساعدة والدعم املناسبني  متخصصة من قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت، 
 رونديت احمللية أو احلروب، وخاصة أفغانستان وبو الصراعا للبلدان اليت عانت من الكوارث الطبيعية أو

مجهورية الكونغو الدميقراطية بيساو وهاييت وليبرييا و -وإريرتيا وإثيوبيا وغينيا وغينيا ومجهورية إفريقيا الوسطى
ا عندما تستت-ورواندا وسرياليون والصومال وتيمور ب ليشيت، مما ميكنها من إعادة بناء شبكات اتصاال

 ام واألمن اليت تنشدها قرارات األمم املتحدة،ظروف النظ

 يطلب إىل الدول األعضاء
أن تقدم كل ما ميكن من مساعدة ودعم حلكومات البلدان ذات االحتياجات اخلاصة، سواء على 

 إطار التدابري اخلاصة اليت ينفذها االحتاد واملشار إليها أعاله، أساس ثنائي أو يف

لس  يدعو ا
 ل الالزمة لتنفيذ هذا القرار، ضمن حدود املوارد املتاحة،إىل ختصيص األموا

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت
باستخدام األموال الالزمة ضمن حدود املوارد املتاحة لتنفيذ األنشطة لصاحل البلدان املدرجة  1

 أمساؤها أعاله؛

 بأن حيشد موارد من خارج امليزانية ملساعدة هذه البلدان، 2
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 األمني العاميطلب من 

أن حيرص على أن تكون إجراءات االحتاد لصاحل هذه البلدان فّعالة قدر اإلمكان وأن يرفع تقريراً  1
لس؛ عن املسألة إىل  ا

ا قطاعات االحتاد الثالثة طبقًا للفقرة " 2 اله لكفالة أكرب " أعيقررأن ينسق األنشطة اليت تقوم 
ض خذها االحتاد لصاحل البلدان ذات االحتياجات اخلاصة، وأن يعر قدر ممكن من فعالية التدابري اليت يت
لس تقريراً عن هذا املوضوع؛  على ا

لس. 3  أن يعمل على حتديث قائمة هذه البلدان بني حني وآخر حسب االقتضاء ومبوافقة ا
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 )2006الدوحة،  (املراَجع يف 26لقـرار ا

 حتياجات الخاصة: أفغانستانتقديم المساعدة للبلدان ذات اال

 )،2006إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (الدوحة، 

 إذ يذّكـر

 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني،1998مينيابوليس،  (املراَجع يف 34بالقرار 

 وإذ يذّكر كذلك

 من دستور االحتاد، 1املادة  بأهداف االحتاد الدويل لالتصاالت املنصوص عليها يف

 وإذ يدرك

) 1998مينيابوليس،  (املراَجع يف 34أن مؤمتر املندوبني املفوضني مل خيصص أي ميزانية لتنفيذ القرار  أ ) 
 لصاحل البلدان ذات االحتياجات اخلاصة؛

روب، أفغانستان قد مت تدمريها بالكامل على مدى عقدين من احل أن البنية التحتية لالتصاالت يف ب)
 ياً تقادمت بفعل أربعني عاماً من االستعمال؛وأن التجهيزات املستعملة حال

أن أفغانستان ليس لديها حاليًا بنية حتتية وطنية لالتصاالت وال نفاذ إىل شبكات االتصاالت  ج)
 الدولية أو إىل اإلنرتنت؛

أن أنظمة االتصاالت هي عامل أساسي ال بد منه إلعادة التعمري وإعادة التأهيل وللقيام بعمليات  د )
 البلد؛ ة يفاإلغاث

ء املستقبل القريب، من إعادة بنا الظروف احلالية وال يف أن أفغانستان لن تتمكن، ال يف )ه 
تمع الدويل سواء على أساس ثنائي أم من خالل  أنظمة ا ما مل حتصل على مساعدة ا اتصاال

 الدولية، املنظمات
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 وإذ يالحظ

االحتاد خالل فرتة زمنية طويلة بسبب ظروف أن أفغانستان مل حتصل على أي مساعدات من  أ ) 
ا؛  احلروب اليت مرت 

اجلهود اليت يبذهلا األمني العام ومدير مكتب تنمية االتصاالت لتقدمي املساعدات لبلدان أخرى  ب)
ا،  خرجت لتوها من ظروف احلروب اليت مرت 

 يقـرر

ساعدة من قطاع اختاذها، مب االتصاالت يفأن التدابري اخلاصة اليت شرع األمني العام ومدير مكتب تنمية 
االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت، ينبغي أن تستمر بغية تقدمي مساعدة ودعم مناسبني 

إعادة بناء البنية التحتية لالتصاالت وإقامة املؤسسات وتأسيس اإلطارين التشريعي  إىل أفغانستان يف
ارد ذلك خطة الرتقيم، وإدارة الطيف، والتعريفات وتنمية املو  قطاع االتصاالت مبا يف والتنظيمي يف

 البشرية، وغري ذلك من أشكال املساعدة،

 يناشد الدول األعضاء

ري اخلاصة إطار التداب أن تقدم كل ما ميكن من مساعدة حلكومة أفغانستان سواء على أساس ثنائي أو يف
 اليت ينفذها االحتاد واملشار إليها أعاله،

 لسيدعو ا

 إىل ختصيص األموال الالزمة لتنفيذ هذا القرار ضمن حدود املوارد املتاحة، 

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

إطاره أن حتصل  بأن ينفذ بالكامل برنامج مساعدة ألقل البلدان منواً حبيث ميكن ألفغانستان يف 1
االت اليت هلا األولوية يف على مساعدة مركَّزة يف  د؛البل شىت ا

 )،2006اختاذ تدابري فورية ملساعدة أفغانستان حلني انعقاد مؤمتر املندوبني املفوضني القادم (أنطاليا،  2
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 يطلب من األمني العام

، وأن يتأكد من أن " أعالهيقـررأن ينسق األنشطة اليت تنفذها القطاعات الثالثة باالحتاد طبقاً للفقرة "
ذا الشتكون تدابري االحتاد لصاحل أفغانس لس تقريراً   أن.تان فّعالة بقدر اإلمكان، وأن يرفع إىل ا
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 )2010آباد،  حيدر (املراَجع يف 27رار ـلقا

 منتسب بصفة للمشاركة المنظمات أو الكيانات قبول
 االتحاد الدولي لالتصاالت االتصاالت في قطاع تنمية أعمال في

 )،2010آباد،  االت (حيدرإن املؤمتر العاملي لتنمية االتص

 إذ يذّكر

 ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت،2006الدوحة،  (املراَجع يف 27بالقرار 

 اعتباره وإذ يضع يف

التكتالت  ويف /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتبيئة االتصاالت أن سرعة خطى التغري يف أ ) 
اركة الكيانات تتطلب زيادة مش ملعلومات واالتصاالت/تكنولوجيا ااالتصاالتباخلاصة الصناعية املعنية 

 االحتاد؛ أنشطة التنمية يف واملنظمات املهتمة يف

أن الكيانات أو املنظمات، وخاصة تلك اليت تقوم بأنشطة عالية التخصص، قد تكون مهتمة  ب)
ا قطاع التنمية يف ا لذ جبانب صغري فقط من أعمال التنمية اليت يقوم  ك ال تعتزم أن تطلب لاالحتاد وأ

هذا القطاع  نشاط جلنة دراسات معينة يف االنضمام إىل عضوية القطاع ولكنها مستعدة للمشاركة يف
 حالة وجود شروط أبسط؛ يف

من اتفاقية االحتاد قبول الكيانات أو املنظمات للمشاركة  241Aأنه جيوز للقطاعات وفقًا للرقم  ج)
 بعينها أو ما يتفرع عنها من فرق عمل أو أفرقة مقررين؛  أعمال جلنة دراسات بصفة منتسب يف

 من االتفاقية تصف املبادئ اليت تنظم مشاركة املنتسبني، 483Aو 248Bو 241Aأن األرقام  د )
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 يقرر ما يلي
جيوز ألي كيان مهتم أو منظمة مهتمة االنضمام إىل قطاع تنمية االتصاالت بصفة منتسب وأن  1

مثل أفرقة ( خمتارة وأفرقتها الفرعية واحدةأعمال جلنة دراسات  ق املشاركة يفحيصل (حتصل) على ح
 ؛العمل) املقررين أو فرق

على األدوار املوصوفة أدناه من أدوار جلنة الدراسات وُيستبعدون من كل  دور املنتسبنييقتصر  2
 األدوار األخرى:

راسات، جلنة واحدة فقط من جلان الد عملية إعداد التوصيات داخل جيوز للمنتسبني املشاركة يف •
 توصية ما؛ تماداعاالجتماعات وتقدمي املسامهات وإبداء التعليقات قبل  ذلك املشاركة يف مبا يف

 ىل الوثائق املطلوبة ألعماهلم؛إ نفاذللمنتسبني ال يُتاح •
ء القطاع اليت ايستند حتديد مبلغ املسامهات املالية للمنتسبني إىل نسبة من وحدة املسامهة ألعض 3

لس ألي فرتة بعينها من فرتات ميزانية السنتني،  حيددها ا

 األمني العام منيطلب 
اسات بعينها أعمال جلنة در  أن يسمح للكيانات أو املنظمات باملشاركة بصفة منتسب يف االستمرار يف

 241Eو 241Dو 241Cو 241Bاألرقام  أو فريق فرعي أو فريق مقررين فيها وفق املبادئ احملددة يف
 االتفاقية، من

 الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت إىليطلب 
أن يستمر باستعراض الشروط اليت حتكم مشاركة املنتسبني (مبا فيها تأثريها املايل على ميزانية القطاع) 

ال، على أساس اخلربة املكتسبة داخل القطاع يف  هذا ا

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت
صاالت أعمال جلان دراسات تنمية االت ملشاركة املنتسبني يف من لوجستيات مرار بإعداد ما يلزماالست
 .أن تنجم عن إعادة تنظيم جلان الدراسات اليت ميكنذلك اآلثار  مبا يف
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 )2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 30رار ـلقا

 يذتنف في االتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت تنمية قطاع دور
 مراعاةمع  ،المعلومات لمجتمع العالمية القمة نواتج

 2030خطة التنمية المستدامة لعام 

 )،2017بوينس آيرس، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 إذ يذكر

تمع املعلومات أ )   ؛(WSIS) بنتائج مرحلَيت القمة العاملية 

 عرفي لالجتماع اخلتامية الوثيقة بشأن ،(UNGA) املتحدة لألمم العامة للجمعية 70/125 لقراربا ب)
 املعلومات؛ تمع العاملية القمة نواتج لتنفيذ الشامل االستعراض بشأن العامة للجمعية املستوى

حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة "، بشأن للجمعية العامة لألمم املتحدة 70/1 القرارب )ج
 ؛"2030 لعام

تمع املعلومات بعد مضي عشيان احلدث رفيع ابب ) د ر ملستوى بشأن تنفيذ نواتج القمة العاملية 
 بعدما  العاملية للقمة WSIS+10رفيع املستوى  ورؤية احلدث (WSIS+10) على انعقادها سنوات

) الذي نسقه االحتاد وأقرمها مؤمتر 2014 (جنيف، احلدثإطار هذا  يفاعُتمدا ، اللذين 2015 عام
االستعراض الشامل لتنفيذ نواتج القمة الذي  ، وُقدما كمسامهة يف)2014ني (بوسان، املندوبني املفوض

 أجرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛

 جوةالف سد بشأن ،االتصاالت لتنمية العاملي لمؤمترل )2017 بوينس آيرس، يف املراَجع( 37 بالقـرار ) ه
 الرقمية؛

 لالحتاد طة االسرتاتيجيةملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن اخل )2014بوسان املراَجع يف( 71القرار ب )و 
 ؛2012-2015 للفرتة
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 لوجياتكنو  بشأن ،االتصاالت لتنمية العاملي لمؤمترل )2017 املراَجع يف بوينس آيرس،( 77 بالقـرار ) ز
 ملعلوماتا وجياتكنول/االتصاالت خلدمات أكرب وتطوير منو حتقيق أجل من العريض النطاق وتطبيقات

 النطاق؛ عريضة وللتوصيلية واالتصاالت

 جمال يف اداالحت دور تعزيزملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  )2014، بوسان املراَجع يف( 130 القرارب )ح
 ؛واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام يف واألمن الثقة بناء

ا تكنولوجي، بشأن قياس ندوبني املفوضنيملؤمتر امل )2014بوسان،  (املراَجع يف 131 القرارب )ط
 ؛شامل للجميعجامع و لبناء جمتمع معلومات  املعلومات واالتصاالت

وجيا االتصاالت/تكنولملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  )2014بوسان،  املراَجع يف( 139القرار ب )ي
 ؛شامل للجميعوبناء جمتمع معلومات  املعلومات واالتصاالت من أجل سد الفجوة الرقمية

تنفيذ  بشأن دور االحتاد يف ،) ملؤمتر املندوبني املفوضني2014بوسان،  املراَجع يف( 140بالقرار  )ك
تمع املعلومات نواتج  ؛واالستعراض الشامل للجمعية العامة لألمم املتحدة لتنفيذها القمة العاملية 

من أجل  2020 برنامج التوصيل يف بشأن ،املفوضني املندوبني ؤمترمل) 2014(بوسان،  200بالقرار  )ل
 التنمية العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

 وإذ يدرك

تمع املعلومات ذكرت أن االختصاصات األساسية لالحتاد الدويل لالتصاالت  أ )  أن القمة العاملية 
نفيذ حددت االحتاد لتنظيم/تسهيل تبناء جمتمع املعلومات، كما أن القمة  تعد ذات أمهية حامسة يف

 7وجيم 6وجيم 4وجيم 3وجيم 1تنفيذ خطوط العمل جيم وكشريك يف 5وجيم 2خطي العمل جيم
) 2014بوسان،  املراَجع يف( 140 القرار كما ورد يف  9وجيم 8العمل جيمخَطي ، باإلضافة إىل 11جيمو 

 ملؤمتر املندوبني املفوضني؛

يل تنفيذ املتابعة لتنفيذ نتائج القمة على تكليف االحتاد بتنظيم/تسهمت االتفاق بني اجلهات أنه  ب)
 ؛بعد أن كان شريكاً فقط 6جيم خط العمل
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االحتاد وأغراضه وطبيعة الشراكة القائمة فيه بني الدول  تنمية االتصاالت يفأن أهداف قطاع  ج)
تنمية، وتنفيذ خمتلف احتياجات الالتعامل مع  عرب السنوات الطويلة يفوخربته األعضاء وأعضاء القطاع 

التصاالت/تكنولوجيا مشاريع البىن التحتية لخصوصاً ذلك مشاريع البىن التحتية و  خمتلف املشاريع مبا يف
املعلومات واالتصاالت، املمولة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومن صناديق التمويل املختلفة وعرب 

 التحتية احلالية اليت اعتمدها هذا املؤمتر لتلبية احتياجات البىنخلمسة أهدافه االشراكات املمكنة، وطبيعة 
دام استخ ذلك بناء الثقة واألمن يف ، مبا يفلالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مة، وتواجد مكاتبه وحتقيق أهداف الق االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعزيز بيئة متكينية،
العمل خلطوط نسبة بال تنفيذ نتائج القمة، املعتمدة، جتعل من هذا القطاع شريكًا أساسيًا يف اإلقليمية

وكذلك  ه،دستور االحتاد واتفاقيتمبوجب التنمية الركيزة األساسية لعمل قطاع  وهي 6وجيم 5وجيم 2جيم
 3يموج 1تنفيذ خطوط العمل جيم غريه من أصحاب املصلحة، حسب االقتضاء، يف املشاركة مع

وسائر خطوط العمل األخرى ذات الصلة وغريها من نتائج  11وجيم 9وجيم 8وجيم 7وجيم 4وجيم
 القمة، ضمن احلدود املالية اليت وضعها مؤمتر املندوبني املفوضني؛

تمع  70/125 أن القرار د ) للجمعية العامة لألمم املتحدة يدعو إىل تنسيق وثيق بني عملية القمة العاملية 
، مع الرتكيز على املسامهة الشاملة لتكنولوجيا املعلومات 2030 مات وخطة التنمية املستدامة لعاماملعلو 

يا أن النفاذ إىل تكنولوجبوالقضاء على الفقر، وينوه  (SDG) واالتصاالت يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة
 ؛ذاته حد املعلومات واالتصاالت أصبح أيضاً مؤشراً للتنمية وطموحاً يف

تمع املعلومات  ) ه ستساعد يف حتقيق أهداف خطة التنمية املستدامة  (WSIS)أن نواتج القمة العاملية 
 ،االقتصاد الرقمينمية وتسهيل ت 2030 لعام

 وإذ يدرك كذلك

تمع املعلومات كأحد أهم  ) أ  التزام االحتاد بتنفيذ النواتج ذات الصلة املنبثقة عن القمة العاملية 
 االحتاد؛ أهداف
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طة التنمية خ أهداف اإلمكانات اليت تنطوي عليها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق )ب
 ؛وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً  2030 املستدامة لعام

ط خأن قطاع تنمية االتصاالت مينح أولوية كبرية إلقامة البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت ( )ج
تمع املعلومات)، باعتبار أن ذلك ميثل األساس املادي جلميع التطبيقات  2العمل جيم للقمة العاملية 
 اإللكرتونية؛

 ؛على أنشطة االحتاد هامةهلا تأثريات  2030 أن خطة التنمية املستدامة لعام ) د

اس تمع املعلومات مبثابة األسُيستخدم إطار القمة العاملية أن  2016جملس االحتاد قرر يف عام  أن ) ه
، ضمن والية االحتاد ويف 2030 لعامتنفيذ خطة التنمية املستدامة الذي يساعد االحتاد من خالله على 

لقمة العاملية اخطوط عمل مصفوفة  حدود املوارد املخصصة يف اخلطة املالية وميزانية السنتني، مبراعاة
 املتحدة، اليت وضعتها وكاالت األمم (WSIS-SDG) مةأهداف التنمية املستدا -تمع املعلومات 

 وإذ يأخذ بعني االعتبار

 ةمسامه ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن2016احلمامات،  (املراَجع يف 75 قرارال أ ) 
تنمية خطة المراعاة مع  املعلومات، تمع العاملية القمةنواتج  تنفيذ يف باالحتاد االتصاالت تقييس قطاع

 ؛2030 املستدامة لعام

ية قطاع االتصاالت الراديو  ) جلمعية االتصاالت الراديوية، بشأن مسامهة2015(جنيف،  61القرار  ب)
تمع املعلوماتتنفيذ  يف لالحتاد  ؛نتائج القمة العاملية 

ا عمًال بقرارات هذا املؤمتر ج) سد الفجوة ل الربامج واألنشطة واملبادرات اإلقليمية اليت ُيضطلع 
 الرقمية؛

ذلك  مبا يف حتاداال جملس به ويبلغ االحتاد به سيضطلع الذي أو/و فعالً  أجنز الذي الصلة ذا العمل د )
 املعلومات معت العاملية بالقمة املعين للمجلس التابع العمل فريقالتقارير السنوية عن أنشطة 

(CWG-WSIS) اإلنرتنت يا السياسات العامة الدولية املتعلقة بوفريق العمل التابع للمجلس املعين بقضا
(CWG-Internet)، 
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 وإذ يالحظ

لس يف عام 1332 القرار أ )   امليةالع القمة نتائج تنفيذ يف االحتاد دور بشأن ،2016 الذي اختذه ا
 ؛2030، مع األخذ يف احلسبان خطة التنمية املستدامة لعام املعلومات تمع

لس يف عام 1336قرار ال )ب بشأن فريق العمل التابع للمجلس املعين بقضايا  2015 الذي اختذه ا
 السياسات العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنت،

 وإذ يالحظ كذلك

تمع املعلومات وأهداف التنمية أنشأ فريق لالحتاد قد العام األمني أن  املهام املعين بالقمة العاملية 
 يتعلق فيما اداالحت وأنشطة سياسات وتنسيق االسرتاتيجياتصياغة  ره يفيتمثل دو املستدامة، الذي 

 ،اهذ فريق املهام رئيس هو العام األمني نائب وأن ،2030 خطة التنمية املستدامة لعاممراعاة مع  بالقمة،

 إىل لالحتاد قطاع تنمية االتصاالتدعوة  يقرر

رين االحتاد ومع الشركاء اآلخ اآلخرين يفمواصلة العمل بالتعاون مع القطاعني  االستمرار يف 1
 ،التنمية (احلكومات والوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات العالقة يف

). وذلك من خالل خطة واضحة وآلية مناسبة للتنسيق بني خمتلف الشركاء املعنيني على املستويات وغريها
جمال بناء  يف 1باحتياجات البلدان النامية يتعلقمية والدولية وخصوصًا فيما الوطنية واإلقليمية واألقالي

استعمال  البنية التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبناء الثقة واألمن يف
ا أن تساعد األخرى اليت ميكنه تنفيذ أهداف القمةلدعم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

 ؛وتسهيل تنمية االقتصاد الرقمي 2030قيق خطة التنمية املستدامة لعام يف حت

 ؛2015 عدملا ب املعلومات تمع العاملية القمةرؤية  بتنفيذ املتعلق عمله يف االستمرار 2

 تمع العاملية القمة إطار ضمن 2030 لعام املستدامة التنمية خطة أهداف حتقيق يف املسامهة 3
 معه؛ ياً ومتاش املعلومات

  
_______________ 

ا ة غري الساحلية والبلدان اليت متالنامي والبلدانأقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية  تشمل 1 ر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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تشجيع مبدأ عدم االستبعاد من جمتمع املعلومات ووضع اآللية املناسبة لذلك  االستمرار يف 4
 تونس)؛ من التزام 25 إىل 20 (الفقرات من

 البىن ة لتشجيع أعضاء قطاع التنمية على إعطاء األولوية لتنميةيمواصلة تسهيل قيام بيئة متكين 5
زولة علومات واالتصاالت حبيث تشمل املناطق الريفية واملناطق املعالتحتية لالتصاالت/تكنولوجيا امل
 والنائية باستعمال خمتلف التقنيات؛

إجياد آليات مبتكرة للتمويل و/أو حتسني اآلليات القائمة من أجل  مساعدة الدول األعضاء يف 6
 27 الفقرة ها يفر إليتنمية البنية التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (مثل املشا

 ؛والشراكات) ،برنامج عمل تونس من

قيق تطوير األطر القانونية والتنظيمية لديها مبا يساعد على حت مواصلة مساعدة البلدان النامية يف 7
 هدف تنمية البنية التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتقيق أهداف القمة األخرى

 ؛ستدامةامل التنمية وأهداف

لسيربانية القضايا املتصلة باألمن السيرباين والتهديدات ا تشجيع التعاون الدويل وبناء القدرات يف 8
الذي  5استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متاشيًا مع خط العمل جيم وبناء الثقة واألمن يف

 فيه؛ يكون االحتاد الدويل لالتصاالت امليسر الوحيد

جمال العمل اإلحصائي لتنمية االتصاالت باستعمال املؤشرات الالزمة لتقييم  طته يفمواصلة أنش 9
دف سد الفجوة الرقمية،  التقدم يف ال  دور  إطار الشراكة اخلاصة بقياس يف ذلك مبا يفهذا ا

ل من برنامج عم 118إىل  113يتفق مع الفقرات من  التنمية ومبا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
 ومع مراعاة التكنولوجيات اجلديدة والناشئة؛تونس

وضع خطة القطاع االسرتاتيجية وتنفيذها مع مراعاة إعطاء األولوية لبناء البىن التحتية  10
لى املستويات ع ذلك النفاذ إىل النطاق العريض، ، مبا يفلالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 املستدامة يةالتنم وأهداف والدولية وكذلك حتقيق أهداف القمة األخرى الوطنية واإلقليمية واألقاليمية
 االحتاد؛ املتصلة بنشاط قطاع تنمية االتصاالت يف
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تبة اقرتاح اآلليات املناسبة على املؤمتر القادم للمندوبني املفوضني لتمويل األنشطة املرت  االستمرار يف 11
تمع املعلوم عن الحيات األساسية والوثيقة الصلة بالص وأهداف التنمية املستدامة اتنتائج القمة العاملية 

 بالنسبة: وحتديداً اآلليات اليت يلزم اعتمادهالالحتاد، 

 ؛وحيد كميسراالحتاد  فيها اآلن دور اليت حتدد  6وجيم 5جيمو  2العمل جيم خلطوط '1'

 نبثقةاململ الثمانية الفرعية مبا فيها خطوط الع 7وجيم 6وجيم 4وجيم 3وجيم 1خلطوط العمل جيم '2'
وخطي العمل  مشارك، كميسر  االحتاد دور حالياً  فيه حتدد الذي ،11جيم العمل وخط، اعنه
 ؛ا كشريكمدور االحتاد فيه حتدد اللذين، 9وجيم 8جيم

 وماتاملعل تمع العاملية القمة ألهداف التنمية املستدامة والغايات ذات الصلة ضمن إطار '3'
 ،معه ومتاشياً 

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

تمع املعلومات مبلخص شامل عن أنشطة قطاع  1 مبواصلة تزويد فريق العمل املعين بالقمة العاملية 
 ؛2030 خطة التنمية املستدامة لعاممراعاة تنمية االتصاالت املتعلقة بتنفيذ نتائج القمة، مع 

ائي 2 ة ة لألنشطة املتعلقة بالقمة وخطة التنمية املستدامبضمان حتديد أهداف ملموسة ومواعيد 
اً اخلطط التشغيلية لقطاع تنمية االتصاالت وفق وبضمان مراعاة هذه األهداف واملواعيد يف 2030لعام 
 املفوضني املندوبني سوف حيددها مؤمتر اليت ) ولألهداف2014بوسان،  (املراَجع يف 140 للقرار
 ؛(WSIS+10) احلدث الرفيع املستوى للقمة االحتاد لنتائج بتنفيذ يتعلق فيما 2018 لعام

 بتقدمي معلومات إىل األعضاء عن االجتاهات الناشئة استناداً إىل أنشطة قطاع تنمية االتصاالت؛ 3

ومكتب تقييس  (BR) بأن يقوم بالتعاون الوثيق مع مديري مكتب االتصاالت الراديوية 4
االحتاد فيما يتعلق بالتحّول الرقمي، الذي يعزز النمو املستدام  مبراعاة تأثري عمل (TSB) االتصاالت

تمع االتصاالت، وتقدمي املساع دة لالقتصاد الرقمي، مبا يتفق مع عملية تقييم تنفيذ نواتج القمة العاملية 
 إىل األعضاء عند طلبها؛
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 ار،القر  باختاذ اإلجراءات املالئمة لتسهيل األنشطة املتعلقة بتنفيذ هذا 5

 كذلك  االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف

 ستثماراال بغية ضمان استقطاب األطراف، مجيع بني شراكات إلقامة حافز كوسيط  يعمل بأن 1
 :الوظائف التالية وغريها من أجل كوسيط حافز يف  يعمل وبأن للمبادرات واملشاريع؛ الالزم

 اإلقليمية؛ التواالتصا املعلومات نولوجياتك/ومبادرات االتصاالت تنفيذ مشاريع مواصلة تشجيع '1'

 تدريبية؛ حلقات تنظيم يف مواصلة املشاركة '2'

بالتنمية، إذا  نياملعني اآلخرين والدوليني واإلقليميني الوطنيني الشركاء مع مواصلة إبرام اتفاقات '3'
 األمر؛ لزم

صلة،  اتذ حكومية ودولية ميةوإقلي دولية منظمات مع واملبادرات املشاريع يف مواصلة التعاون '4'
 حسب االقتضاء؛

 تكنولوجيا/االتاالتص قطاع جوانب مبختلف يتصل فيما البشرية القدرات بناء على بالتشجيع 2
 االتصاالت؛ تنمية قطاع والية مع يتماشى مبا النامية البلدان يف واالتصاالت املعلومات

 الصغرية ملؤسساتا بيئة متكِّن بتعزيز الحتاد،ل اإلقليمية املكاتب مع خصوصًا بالتعاون بالقيام، 3
 بينها من التطور والنمو؛ وفيما النامية البلدان يف جداً  والصغرية واملتوسطة

تمع  4 بإيالء اهتمام خاص الحتياجات البلدان النامية عند تنفيذ نواتج القمة العاملية 
 مية االتصاالت باالحتاد؛إطار والية قطاع تن املعلومات/أهداف التنمية املستدامة يف

 لىع القطاعات، كل حبسب دوره، وأعضاء األعضاء والدول الدولية التمويل مؤسسات بتشجيع 5
 النامية؛ دانالبل يف وإعادة بنائها وحتديثها التحتية والبنية الشبكات لبناء خاصة أولوية إيالء

 املشاريع؛ نفيذلت املطلوبة اليةامل املوارد تعبئة بغية الدولية اهليئات مع التنسيق مبتابعة 6

  



 30القرار  352

 

 :يلي مبا عمالً  عالية أولوية إيالؤها مت اليت الشراكات إقامة لتشجيع الالزمة املبادرات باختاذ 7
 جنيف؛ عمل خطة '1'
 تونس؛ عمل برنامج '2'
تمع  العاملية قمةال ورؤية املعلومات تمع العاملية القمة نتائج تنفيذ استعراض عملية نتائج '3'

 ؛2015 عام بعد ملااملعلومات 

 ؛2030خطة التنمية املستدامة لعام  '4'

هذه  شأنبالتقارير السنوية ذات الصلة الصادرة عن األمني العام لالحتاد  يفتقدمي مسامهات ب 8
 ؛األنشطة

عاون لتنسيق والتا ،بأن يعزز، خصوصاً من خالل املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق التابعة لالحتاد 9
على املستوى اإلقليمي مع جلان األمم املتحدة اإلقليمية االقتصادية وفريق التنمية اإلقليمي لألمم املتحدة، 

لعاملية ا سيما تلك اليت تعمل كميسر خلطوط عمل القمة فضًال عن مجيع وكاالت األمم املتحدة (وال
ولوجيا وصًا يف جمال االتصاالت/تكن)، وغريها من املنظمات اإلقليمية املعنية، خصتمع املعلومات

دف حتقيق ما يلي:  املعلومات واالتصاالت، 
تمع املعلومات مع عمليات أهداف التنمية املستدامة وتنفيذها  '1' مواءمة عمليات القمة العاملية 

 للجمعية العامة لألمم املتحدة؛ 70/125 وفقاً ملا طلبه القرار
دامة نولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق أهداف التنمية املستتنفيذ األعمال املتعلقة بتك '2'

 من خالل النهج "توحيد أداء منظومة األمم املتحدة"؛
 إدراج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية؛ '3'
راز كاالت ومتعددة أصحاب املصلحة، وإحإقامة شراكات من أجل تنفيذ املشاريع املشرتكة بني الو  '4'

تمع املعلومات، ويف حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛  تقدم يف تنفيذ خطوط عمل القمة العاملية 
ية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اخلطط الوطن الدعوة إىل إرساءتسليط الضوء على أمهية  '5'

 للتنمية املستدامة؛
تمع املعلومات، وجوائز القمة، وتقييم تنفيتعزيز املدخالت  '6' ذ اإلقليمية يف منتدى القمة العاملية 

 ،نواتج القمة
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 وأعضاء القطاعات واملنتسبني إليها واهليئات األكادميية املنضمة إليها يناشد الدول األعضاء

لومات واالتصاالت عإعطاء األولوية لتنمية البنية التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا امل الستمرار يفا 1
استخدام  األمن يف، ولبناء الثقة و املناطق الريفية والنائية واليت تعاين من نقص اخلدمات ذلك يف مبا يف

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ولتشجيع بيئة متكينية ولتطبيقات تكنولوجيا املعلومات 
، يع وموصول، وحتقيق أهداف التنمية املستدامةمعلومات شامل للجم من أجل بناء جمتمع واالتصاالت،

 األمر الذي ميكن أن يسهل منو االقتصاد الرقمي؛

 االتصاالت شبكات أمن قبيل من جماالت يف اسرتاتيجيات اعتمادمن أجل  مبادئ وضع يف النظر 2
 ؛املعلومات تمع العاملية للقمة 5جيم العمل خط مع متسقة تكون

ان دراسات قطاع تنمية االتصاالت ذات الصلة وإىل الفريق االستشاري تقدمي مسامهات إىل جل 3
ت لتنمية االتصاالت، حسب االقتضاء، واإلسهام يف مع أعمال فريق العمل املعين بالقمة العاملية 

ملستدامة خطة التنمية ا مراعاةاالحتاد، مع  يتعلق بتنفيذ نتائج القمة ضمن والية املعلومات فيما
 ؛2030 لعام

القمة العاملية ج نواتتنفيذ  مواصلة تقدمي الدعم ملدير مكتب تنمية االتصاالت والتعاون معه يف 4
 االتصاالت؛ قطاع تنمية يف 2030 تمع املعلومات ذات الصلة وخطة التنمية املستدامة لعام

تمع املعلومات  القمةعمليات  يف االخنراط 5  إعادة أجل من وأهداف التنمية املستدامةالعاملية 
 ملعلوماتا تكنولوجيا تنميةجمال  اليت ما زالت ماثلة يف التحديات مواجهة ضرورة على التأكيد

وخطة  2015 عام دبع ما املعلومات تمع العاملية القمةإطار تنفيذ رؤية  يف هلا والتصدي واالتصاالت
 ،2030 التنمية املستدامة لعام

 األمني العام منيطلب 

للنظر فيه واختاذ ما يلزم بشأنه عند  )2018املفوضني (ديب، مؤمتر املندوبني علم ر إىل هذا القرارفع 
 .)2014بوسان،  املراَجع يف( 140 مراجعة القرار
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 )2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 31لقـرار ا

 األعمال التحضيرية اإلقليمية للمؤتمرات العالمية لتنمية االتصاالت

 )،2017آيرس،  بوينستنمية االتصاالت (إن املؤمتر العاملي ل

 اعتباره إذ يضع يف

 ضرييةاجتماعات حت من خاللقامت بتنسيق أعماهلا التحضريية هلذا املؤمتر  1أن املناطق الست أ ) 
 ؛تسعى إىل التعاون الوثيق مع االحتادو 

ية مما التحضري األعمال  أن مقرتحات مشرتكة كثرية قدمت إىل هذا املؤمتر من إدارات شاركت يف )ب
 املؤمتر؛ سهل عمل هذا

ذا الشكل، إىل جانب الفرص املتاحة إلجراء  ) ج أن توحيد وجهات النظر على الصعيد اإلقليمي 
ماع األخري اآلراء خالل االجت مناقشات أقاليمية قبل عقد املؤمتر، قد يسر مهمة التوصل إىل توافق يف

 وخالل املؤمتر؛ لقطاع تنمية االتصاالت االتصاالت التابعتنمية لللفريق االستشاري 

 أن من املرجح زيادة األعمال التحضريية للمؤمترات املقبلة؛ ) د

بأن تنسيق األعمال التحضريية على املستوى اإلقليمي للمناطق الست قد حقق  االقتناع الراسخ ) ه
 األعضاء؛ منافع كثرية للدول

ى املستوى ف على زيادة كفاءة التنسيق اإلقليمي، والتفاعل علأن استمرار جناح املؤمترات املقبلة يتوق ) و
املؤمتر؛ اجتماع الفريق االستشاري األخري قبل املؤمتر وخالل عقد املؤمترات وخصوصاً يف األقاليمي قبل

_______________ 
 وأوروبا.كومنولث الدول املستقلة و آسيا واحمليط اهلادئ واألمريكتان والدول العربية و إفريقيا  1
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 أن احلاجة تقضي باستمرار التنسيق الشامل للمشاورات األقاليمية، ) ز

 وإذ يدرك

مؤمترات  ميعجلاإلقليمي للمناطق الست، واليت ظهرت بالفعل عند التحضري  الفوائد اليت حيققها التنسيق
 ومجعياته، االحتاد

 االعتبار بعنيوإذ يأخذ 

تيجة بالفوائد اليت ميكن أن يكتسبها املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت على صعيد الكفاءة ن االقتناع الدائم
ا املناطق الست للدول األعضاء زيادة مقدار ومستوى األعمال التحضريية اليت تقو  االحتاد قبل  يفم 

 انعقاد املؤمتر،

 وإذ يالحظ

أن كثرياً من منظمات االتصاالت اإلقليمية قد أعربت عن حاجة االحتاد إىل توثيق عرى التعاون  أ ) 
 حول) هلذا املؤمتر 2017، بوينس آيرس (املراَجع يف 21القرار  (انظرمع منظمات االتصاالت اإلقليمية 

 ؛)التعاون مع املنظمات اإلقليميةو  التنسيق

) وبقية مؤمترات املندوبني املفوضني الالحقة شددت 1994أن مؤمتر املندوبني املفوضني (كيوتو،  ب)
 يقيم االحتاد عالقات أقوى مع منظمات االتصاالت اإلقليمية، على ضرورة أن

 وإذ يالحظ كذلك

اإلقليمية لالحتاد ومنظمات االتصاالت اإلقليمية قد أثبتت  أن العالقات القائمة بني املكاتب ) أ 
ا بشكل كبري وأنه ينبغي  ل التحضري للمؤمترات تسهي االستفادة من املكاتب اإلقليمية يف مواصلةفائد

 ؛العاملية لتنمية االتصاالت

 تصاالت،لال اإلقليمية املنظمات أيٍّ من االحتاد ليست أعضاًء يف أن بعض الدول األعضاء يف ب)
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 يقرر أن يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

كل منطقة من  واحد يف (RPM)إقليمي  احلدود املالية، بتنظيم اجتماع حتضريي بأن يقوم، يف 1
حىت  بالشراكة مع مجيع الدول األعضاء يف املنطقة ،)إذا رأت املنطقة املعنية ذلك مناسباً ( الستاملناطق 

 لأقرب موعد ممكن قب يفوذلك  أي من املنظمات اإلقليمية لالتصاالت،وإن كانت ال تنتمي إىل 
رى تفادي التداخل مع االجتماعات األخمع االجتماع األخري للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت و 

تسهيل  يفلالحتاد االستفادة الكاملة من املكاتب اإلقليمية وبذات الصلة لقطاع تنمية االتصاالت، 
 ؛تاالجتماعا هذه

بأن يقوم بتنظيم اجتماع تنسيقي بني املناطق الست باالقرتان مع االجتماع األخري للفريق  2
 ؛االستشاري لتنمية االتصاالت ومبشاركة أعضاء قطاع تنمية االتصاالت

مبساعدة أقل البلدان منوًا للمشاركة يف االجتماعات التحضريية اإلقليمية، يف حدود املوارد املالية  3
 ؛املتوفرة

ع رؤساء هذه تشاور وثيق م ، يفاإلقليمية إعداد تقرير موحد عن نتائج االجتماعات التحضرييةب 4
االجتماعات ونواب رؤسائها، وتقدمي هذا التقرير إىل اجتماع الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت 

 ؛مباشرة الذي يسبق املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

ن لتنمية االتصاالت إىل اجتماع أخري قبل موعد املؤمتر بفرتة ال تقل عبدعوة الفريق االستشاري  5
إلقليمية ا لدراسة التقرير املوحد عن نتائج االجتماعات التحضرييةتزيد عن أربعة أشهر  والثالثة أشهر 

تدرج، بعد أن يعتمدها الفريق االستشاري  ، ومناقشته واعتماده بصيغته النهائية كوثيقة أساسيةالستة
از بقية ما هو للعرض على املؤمتر، باإلضافة إىل إجن التقرير عن تطبيق هذا القرار تنمية االتصاالت، يفل

)، على تااملسائل املقرتح دراستها من قبل جلان الدراسالنظر يف مطلوب قبل عقد املؤمتر (شامًال ذلك 
دف اقرتاحأن يشمل ذلك أيضًا استعراض مجيع القرارات والتوصيات والربامج ومراجع التحديث  تها 

 ،ملؤمترإىل امن الفريق االستشاري  كتقاريرالالزم لبعضها أو جلميعها إن أمكن ورفعها  
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 األمني العام، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية االتصاالت منيطلب 

 شأن سبلاملناطق الست ب التشاور مع الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية لالتصاالت يف مواصلة 1
ا دعماً جلهودها يف  األعمال التحضريية للمؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت املقبلة؛ مساعد

مساعدة الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية لالتصاالت، على أساس هذه املشاورات،  مواصلة 2
االت يف  التالية: ا

 قليمي واألقاليمي؛تنظيم اجتماعات حتضريية رمسية وغري رمسية على الصعيدين اإل ‘1’

 تنظيم لقاءات إخبارية؛ ‘2’

 أساليب للتنسيق بينها؛حتديد   ‘3’

 هلا؛ ب أن جيد املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت املقبل حلوالً الرئيسية اليت جيحتديد القضايا  ‘4’

 ملقبل،اتقدمي تقرير عن تطبيق هذا القرار إىل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  االستمرار يف 3

 يدعو الدول األعضاء

 تنفيذ هذا القرار. إىل املشاركة بنشاط يف
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 )2010آباد،  حيدر (املراَجع يف 32رار ـلقا

 اإلقليمية المبادرات بشأن واإلقليمي الدولي التعاون

 )2017(ألغاه املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 

 )17(أُدمج مع القرار 
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 )2014ديب،  (املراَجع يف 33لقـرار ا

 تقديم المساعدة والدعم إلى صربيا إلعادة بناء نظامها العمومي
 للبث اإلذاعي الذي أصابه الدمار

 )،2014إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (ديب، 

 إذ يذّكر
ن العاملي حلقوق اإلعال ميثاق األمم املتحدة ويف باملبادئ واملقاصد واألهداف النبيلة املتجسدة يف أ ) 

 اإلنسان؛

 من دستوره، 1املادة  دف االحتاد، حسبما هو وارد يف ب)

 وإذ يالحظ
 ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت؛2006الدوحة،  (املراَجع يف 33القرار  أ ) 

 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني،2010غواداالخارا،  (املراَجع يف 126القرار  ب)

 ديروإذ يالحظ بكل التق
اجلهود اليت بذهلا األمني العام لالحتاد ومدير مكتب تنمية االتصاالت من أجل تنفيذ القرارين  أ ) 

 املذكورين أعاله؛

 قبل ما األوروبية املساعدة صك املساعدة الكبرية املقدمة من االحتاد األورويب من خالل أموال )ب
 الرقمنة، لتنفيذ عملية (IPA) االنضمام

 وإذ يدرك
أن وجود نظام عمومي موثوق للبث اإلذاعي أمر ال غىن عنه لتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية  أ ) 

 سيما البلدان اليت عانت من كوارث طبيعية أو صراعات داخلية أو حروب؛ للبلدان، ال
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 ذاعياإل إلرسالا تعدد تشغيل هيئة" أي صربيا، يف حديثاً  املنشأ العمومي اإلذاعي البث مرفق أن ب)
عمومية هو اهليئة ال الصربية، والتلفزيون اإلذاعة هيئة من جزءاً  سابقاً  كان  الذي ،"(ETV) والشبكات

 املسؤولة عن اإلذاعة لألرض؛

صربيا ينبغي أن يثري  يف (ETV) أن اخلسائر اجلسيمة اليت حلقت بالنظام العمومي للبث اإلذاعي ج)
تمع الدويل بأسره، ال  اد الدويل لالتصاالت؛سيما االحت قلق ا

ام البث اإلذاعي املستقبل املنظور، االرتقاء بنظ ظل الوضع الراهن ويف أنه لن يكون بوسع صربيا، يف د )
تمع الدويل، املقدمة على شكل ثنائي أو من  العمومي يف صربيا إىل مستوى مقبول دون مساعدة ا

 خالل منظمات دولية،

 يقـرر

إطار قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت وموارد  صة، يفمواصلة اختاذ إجراءات خا 1
امليزانية املتيسرة له، ومبساعدة متخصصة من قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت 

 لالحتاد؛

 تقدمي املساعدة املالئمة؛ 2

 إعادة بناء نظام البث اإلذاعي العمومي، دعم صربيا يف 3

 ألعضاءيهيب بالدول ا

 أن تقدم كل ما ميكنها من مساعدة؛ 1

شكل ثنائي أو من خالل اإلجراءات اخلاصة لالحتاد املشار  أن تقدم الدعم حلكومة صربيا، إما يف 2
إليها أعاله، وأن تقدم هذه املساعدة وهذا الدعم حتت أي ظرف بالتنسيق مع اإلجراءات اخلاصة املشار 

 إليها أعاله،

 ة االتصاالتيكلف مدير مكتب تنمي

 حدود املوارد املتاحة من أجل مواصلة اإلجراءات املالئمة، بأن يستخدم األموال الالزمة يف
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 يطلب من األمني العام

ا قطاعات االحتاد وفقاً ملا ورد أعاله؛ 1  أن ينسق األنشطة اليت تضطلع 

 الة قدر اإلمكان؛ صربيا فعّ أن يتأكد من أن التدابري اليت يتخذها االحتاد الدويل لالتصاالت لصاحل 2

لس؛ 3 ذا الشأن إىل ا  أن يقدم تقريراً 

 ).2014أن حييل هذا القرار إىل مؤمتر املندوبني املفوضني (بوسان،  4
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 )2017بوينس آيرس،  املراَجع يف( 34 لقـرارا

 التأهب للكوارث المعلومات واالتصاالت في تكنولوجيا/االتصاالت دور
 اإلنقاذ واإلغاثة عمليات وفي بحدوثها المبكر ذارواإلن

 لها والتخفيف من آثارها والتصدي

 ،)2017بوينس آيرس، ( االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر إن

 يذّكر إذ

 ولوجياتكن/االتصاالت بشأن املفوضني، املندوبني ملؤمتر) 2014بوسان،  املراَجع يف( 36 بالقرار )أ  
 اإلنسانية؛ املساعدات خدمة يف تواالتصاال املعلومات

 استخدام بشأن املفوضني، املندوبني ملؤمتر) 2014بوسان،  املراجع يف( 136 بالقرار )ب
 لطوارئا حباالت اخلاصة واإلدارة الرصد عمليات يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 واإلغاثة؛ آثارها من والتخفيف والوقاية املبكر اإلنذار خالل من وذلك والكوارث

 غاثةواإل اجلمهور محاية بشأن الراديوية، لالتصاالت العاملي للمؤمتر (Rev.WRC-15) 646 بالقرار )ج
  الكوارث؛ حاالت يف

جوانب االتصاالت بشأن للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية،  (Rev.WRC-15) 647القرار ب ) د
الكوارث اإلنذار املبكر والتنبؤ بألغراض الطيف، ن إدارة مبا يف ذلك مبادئ توجيهية بشأالراديوية، 
 ؛الطوارئ والكوارث تثارها وعمليات اإلغاثة يف حاالآ، والتخفيف من واستشعارها

 ؛بشأن سالمة احلياة البشرية وأولوية االتصاالت الدولية االتصاالت لوائح من 5 باملادة ) ه

 كنولوجيات/االتصاالت دور بشأن املفوضني، املندوبني ملؤمتر) 2014بوسان،  املراَجع يف( 182 بالقرار ) و
 ؛البيئة ومحاية املناخ بتغري يتعلق فيما واالتصاالت املعلومات
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 االتصاالت لشبكات الطوارئ أرقام الختيار توجيهية مبادئ بشأن ،ITU-T E.161.1 التوصيـة ) ز
 العمومية،

 اعتباره يف يضع وإذ

 اتفاقية اعتمد) 1998 تامبريي،( (ICET-98) الطوارئ اتصاالت بشأن الدويل احلكومي املؤمتر أن ) أ 
 اتفاقية( الكوارث حاالت يف اإلغاثة وعمليات الكوارث آثار لتخفيف االتصاالت موارد توفري حول

 ؛2005 يناير يف التنفيذ حيز دخلت قد االتفاقية هذه وأن ،)تامبريي

لالتصاالت  لثاينا العاملي املنتدى خالل جديدتني مبادرتني لقأط قد لالتصاالت الدويل االحتاد أن )ب
 أجل من للمتطوعني االحتاد شبكة :مها (GET-2016) )2016 الكويت،( الطوارئيف حاالت 
 ؛الطوارئ حاالت يف السريعة لالستجابة العاملي والصندوق الطوارئ حاالت يف االتصاالت

 االحتاد دعا قد (CDC-01)) 2001 تامبريي،( الكوارث اتصاالت بشأن الثاين تامبريي مؤمتر أن )ج
 نشرو  املبكر اإلنذار أجل من العمومية املتنقلة الشبكات استخدام دراسة إىل لالتصاالت الدويل

 اءات؛الند أولوية حتديد مثل الطوارئ التصاالت التشغيلية اجلوانب ودراسة الطوارئ، معلومات

 يف اإلدارات قرر تشجيع قد) 2015 جنيف،( لراديويةا لالتصاالت العاملي املؤمتر أن د )
 اإلغاثةو  الطوارئ حاالت يف الرتددات من املؤقتة االحتياجات تلبية على (Rev.WRC-15) 646 قراره
 املعنية داراتاإل مع املربمة االتفاقات يف عادةً  عليه منصوص هو ما إىل باإلضافة الكوارث، حاالت يف

 الطوارئ حاالت يف استخدامها املزمع الراديوية االتصاالت لتجهيزات دوداحل عرب التنقل تيسري وعلى
 الوطنية؛ ريعاتالتش تطبيق إعاقة دون والتشاور املتبادل التعاون خالل من الكوارث، حاالت يف واإلغاثة

 باراالعت يف تأخذ أن على اإلدارات تشجيع على باملثل ينص (Rev.WRC-15) 646 القرار أن ) ه
ية اجلمهور حلما عليها املتفق الرتدد نطاقات ممكن حد أقصى إىل تستعمل وأن ،ITU-R M.2015 التوصية

ا الوطين التخطيط عندواإلغاثة يف حاالت الكوارث، وذلك   واإلغاثة جلمهورا حبماية اخلاصة لتطبيقا
 التنسيق؛ حتقيق بغية العريض، النطاق سيما وال ،(PPDR) الكوارث حاالت يف
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 ككذل  االعتبار يف تأخذ أن على أيضاً  اإلدارات يشجع نفسه (Rev.WRC-15) 646القرار أن  و )
ا اخلاصة  حاالت  ماية اجلمهور واإلغاثة يفحبأجزاء من مديات الرتدد املنسقة إقليمياً من أجل تطبيقا

 ؛الكوارث

 خالل من الراديوية، االتصاالت مكتب يواصل أنينص على  (Rev.WRC-15) 647 القرار أن ز )
 الصلة ذات املعلومات واالتصاالت، الراديوية/تكنولوجيا االتصاالت جوانب دراسة الدراسات، جلان

 بعني اً ذخآ اإلغاثة، وعمليات ثارهاآ من والتخفيف ،واستشعارها الكوارثب والتنبؤ املبكر باإلنذار
 )؛2015 (املراَجع يف جنيف، ITU-R 55 لقرارا االعتبار

 لدولا مساعدة مبواصلة الراديوية االتصاالت مكتبنفسه يكلف  (Rev.WRC-15) 647القرار  أن ح)
 اإلدارات من معلومات على حتتويقاعدة بيانات  بإنشاء الطوارئ التصاالت التأهب أنشطة يف األعضاء

 الستعماهلا احةاملت الرتددات اختيارياً  وتتضمن االتصالوتشمل بيانات  الطوارئ حاالت يف لالستخدام
 اإلنسانية ةاملساعد تدخالت من جداً  املبكرة املراحل يف الطيف توافر أمهية مكرراً  ،الطوارئ حاالت يف
 الطوارئ؛ حاالت يف اإلغاثة أجل من

 تنمية مكتب ومدير االتصاالت تقييس مكتب مديرباملثل  يدعو (Rev.WRC-15) 647 القرار أن ط )
 تسقم ج اعتماد ضمان إىل الراديوية تصاالتاال مكتب مدير مع الوثيق بالتعاون االتصاالت
 والكوارث؛ الطوارئ حاالت يف االستجابة اسرتاتيجيات وضع عند ومتماسك

 تمادهااع لدى االتصاالت لالحتاد، وتقييس الراديوية االتصاالت قطاعي دراسات جلان أعمال ي)
 واألرضية الساتلية يةالراديو  صاالتاالت أنظمة بشأن التقنية املعلومات توفري على ساعدت اليت التوصيات
 استخدامب املتصلة اهلامة التوصيات تلك فيها مبا الكوارث، إدارة يف ودورها السلكية والشبكات
 الكوارث؛ وقت الساتلية الشبكات

 التوصيات واعتماد وضع بشأن (ITU-T)لالحتاد  االتصاالت تقييس قطاع دراسات جلان أعمال ك)
 االتصاالت هلذه األفضلية وإيالء ،(ETS) الطوارئ اتصاالت وخدمات الطوارئ االتاتص بأولوية املتعلقة

ا،  وارئ؛الط وقت والالسلكية األرضية االتصاالت نظم استعمال يف النظر ذلك يف مبا وخدما
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) خبصوص 2015(املراَجع يف جنيف،  ITU-R 55 حّدثت القرار الراديوية االتصاالت مجعية أن ل)
 ؛قوعهاعند و  اإلغاثةاد بشأن التنبؤ بالكوارث واستشعارها والتخفيف من آثارها و دراسات االحت

 املطلقة باألولوية تتعلق أحكاماً  اعتمد) 2012 ديب،( الدولية لالتصاالت العاملي املؤمتر أن م )
 من كناً مم ذلك يكون عندما االستغاثة، نداء إلطالق االتصاالت مثل البشر، حياة سالمة التصاالت

 بة لتوصياتدستور االحتاد واتفاقيته مع املراعاة الواج من الصلة ذات املواد مع يتوافق ومبا التقنية الناحية
 الصلة؛ ذات االتصاالت تقييس قطاع

 الكوارث ثارآ ختفيف يف أساسية أدوات احلديثة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت أن ن)
 اإلغاثة؛ عمليات ويف

 قبل ستعماهلاا ينبغي ولذلك للكوارث لالستجابة مفيدة والشخصية املتنقلة االتصاالت أنظمة أن س)
 هلا؛ احتياجاً  األكثر األشخاص مع املعلومات تقاسم إمكانية لضمان الكوارث وقوع

 تلبيةلأمهية استخدام التكنولوجيات واحللول القائمة واجلديدة على السواء (الساتلية واألرضية)  )ع
 ؛الكوارث االتح يفاجلمهور واإلغاثة  حبماية املتعلقة األهداف وحتقيق البيين لتشغيلا متطلبات

 على املناخ وتغري للكوارث املتناسبة غري واآلثار البلدان من كثري  منها تعاين اليت اهلائلة الكوارث )ف
 ؛1النامية البلدان

 بشكل تضررت النامية الصغرية اجلزرية والدول الساحلية غري النامية والبلدان منواً  البلدان أقل أن )ص
 التصدي على لقدرةا إىل تفتقر وهي التحتية وبنيتها اقتصادها على للكوارث احملتملة اآلثار من خاص

 للكوارث؛

 بإنذارات علقيت فيما احلسبان يف اخلاصة االحتياجات ذوي األشخاص متطلبات أخذ ينبغي أنه )ق
 نعاش؛اإل وجهود االستجابة وختطيط الكوارث

 

 
  

_______________ 
ا ر النامية غري الساحلية والبلدان اليت مت والبلدانأقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية  تشمل 1 اقتصادا

 مبرحلة انتقالية.
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 وكوارث؛ طوارئ نم البشر له يتعرض فيما أساسي بشكل مسهماً  عامالً  املناخ تغري اعتبار ميكن أنه ) ر

 خدماتو  معدات توفري يف احلكومية وغري الدولية واملنظمات واحلكومات اخلاص القطاع دور )ش
 عمليات لدعم القدرات بناء يف واملساعدة واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت وخربات
 أجل من لالتصاالت الدويل االحتاد إطار خالل من خاصة اإلنعاش، وأنشطة الكوارث يف اإلغاثة
 ؛(IFCE) الطوارئ حاالت يف الدويل التعاون

ا وأن الدولة حدود تتجاوز أن ميكن تقع عندما الكارثة أن ت)  من هودج بذل على تنطوي قد إدار
 ؛إقليمية اقتصادية أزمة وحدوث األرواح يف خسائر وقوع منع أجل نم واحد بلد من أكثر جانب

 من يزيد لكوارثا إدارة جمال املتخصصة يف والوطنية واإلقليمية الدولية املنظمات بني التنسيق أن ث)
 ختلفها يتال اآلثار من ختفف وبالتايل اإلنقاذ، عمليات جتري عندما البشرية األرواح إنقاذ احتمال

  الكوارث؛

 ضروري؛ أمر الكوارث إدارة خرباء بني والتواصل التعاوين العمل أن خ)

 كارثة  وقوع الح يف املعلومات لتبادل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استعمال أن ) ذ
 نهم،بي وفيما ملواطننيا مع والتواصل العاملة والكيانات اإلنقاذ خبدمات املتعلق القرار لصنع قوية أداة يعترب

 يالحظ وإذ

 لتصنيعا وحتفيز الصمود، على قادرة حتتية بىن إقامة( املستدامة التنمية أهداف من 9 اهلدف ) أ 
جْعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة ( 11 اهلدف) و االبتكار وتشجيع للجميع، الشامل املستدام

ما اجلمللجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة قمة  عية العامة لألمم املتحدة يف) اللذين اعتمد
 ؛2015 التنمية املستدامة لعام
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 بشأن ،(WSIS) املعلومات تمع العاملية القمة اعتمدته الذي جنيف مبادئ إعالن من 51 الفقرة ب)
 الكوارث؛ من الوقاية يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تطبيقات استخدام

ا اليت جنيف عمل خطة من) ج( 20 الفقرة ج)  البيئة أنبش املعلومات تمع العاملية القمة اعتمد
 للتنبؤ واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تستعمل رصد أنظمة إقامة إىل تدعو واليت اإللكرتونية،
 وأقل النامية لدانالب يف خاصة آثارها، ورصد اإلنسان فيها يتسبب اليت والكوارث الطبيعية بالكوارث
 الصغرية؛ االقتصادات ذات البلدانو  منواً  البلدان

 آثار يفختف بشأن املعلومات، تمع العاملية القمة اعتمدته الذي تونس التزام من 30 الفقرة ) د
 الكوارث؛

 تمع العاملية القمة اعتمدته الذي املعلومات جمتمع بشأن تونس عمل برنامج من 91 الفقرة ) ه
 الكوارث؛ من احلد بشأن املعلومات،

 وغريه تلالتصاال الدويل االحتاد جانب من مشرتكة بأنشطة االضطالع مواصلة حالياً  جيري أنه ) و
 عليها قمتف وسائل إقامة أجل من والوطين، واإلقليمي الدويل الصعيد على الصلة ذات املنظمات من

 واملواءمة، قالتنسي من أساس على الكوارث، حاالت يف واإلغاثة العامة للحماية أنظمة لتشغيل دولياً 
ال هذا يف أنشطة برناجمه خالل من االتصاالت تنمية مكتب يؤديه الذي الناجح والدور  ؛ا

 من مرحلة لك  الستمرارية املناسب التخطيط على تتوقف االتصاالت مرافق مجيع ومرونة قدرة أن ) ز
 وتنفيذها؛ الشبكات تطوير مراحل

 لعاجلا التدخل بشأن االحتاد، أعضاء مع لشراكةبا االتصاالت، تنمية ملكتب الناجح الدور )ح
 الكوارث؛ من عانت اليت البلدان أجل من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت وتوفري متكني يف

 ططخ بفضل كبري حد إىل تسهيلها ميكن بالكوارث الصلة ذات العمليات مراحل مجيع أن )ط
 ملعدات الفّعال خدامواالست السريع والنشر للمواضع يد األويلالتحد تتيح اليت الوطنية الطوارئ اتصاالت
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا

 البنية طويرت ختطيط يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت أدوات استعمال إدراج أن ي)
 آثارها، من والتخفيف الكوارث خماطر جتنب يف يساعد أن ميكن التحتية
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 يضاً أ يالحظ وإذ
 صاالتاالت عن االحتاد يف االتصاالت تنمية قطاع أصدره الذي الكتيب من األخرية النسخة ) أ 
 صاالتاالت جمال يف لالتصاالت الدويل االحتاد ألعمال الوافية واخلالصة ،(2014) الكوارث حاالت يف
 لطوارئا حاالت يف االتصاالت جمال يف املمارسات أفضل وكتيب (2007) الطوارئ حاالت يف

 الفّعال االستخدام" حول االتصاالت تنمية لقطاع) 2005 يف املراَجعة( 13 التوصية واعتماد ،(2008)
 ؛"اإلغاثة عمليات ويف الكوارث آثار ختفيف يف اهلواة راديو خلدمات

، وذلك حاالت الكوارث جمال إدارة االتصاالت يف توفري املزيد من التوجيه ألعضاء االحتاد يف )ب
 إطار وخصوصاً يف االتصاالت تنمية لقطاع 2 الدراسات للجنة الناجحة والنواتج االستنتاجاتبفضل 
 للكوارث عرضتت اليت املناطق يف لالتصاالت اخلارجية املنشآت عن الكتيب ذلك مبا يف ،5/2 املسألة
 اخلط؛ على املتاحة األدوات وجمموعة متكرر بشكل الطبيعية

لقطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق  7و 6و 5و 4ا جلان الدراسات نتائج األعمال اليت أجنز )ج
 ITU-R S.1001سيما التوصيات  خمتلفة لالتصاالت الراديوية يف حاالت الطوارئ، والأنظمة باستخدام 

 ؛ITU-R RS-1859و ITU-R BS.2107و ITU-R M.1637و

 االتصاالت تنمية ومكتب 5/2 لية املسألةمسؤو  الواقعة حتت اخلط على املتاحة األدوات جمموعة أن د )
 وكتيبات اريروتق وتوصيات قرارات وروابط جبميع مرجعية بإحاالت للجمهور متاحة يستفاد منها كموارد

 الصلة؛ ذات االحتاد

ا ظراً ن وبعدها الطوارئ قبل خاصة فائدة هلا تكون أن ميكن لالحتاد اإلقليمية املكاتب أن ه )  من لقر
 تضررة،امل البلدان

 يدرك وإذ
 هذا يف حتاداال وأعضاء االتصاالت تنمية مكتب وجتربة العامل يف املتكررة املأساوية األحداث أن )أ  

ال  جتهيزات اعتبارات تتضمن اليت واخلطط للطوارئ االستعداد تعزيز إىل احلاجة على بوضوح برهنت ا
 مان سالمةعليها، من أجل ض يعّول ت اليتلالتصاال التحتية والبىن اجلودة عالية االتصاالت وخدمات

 تتهدد ليتا املخاطر من األدىن احلد إىل التقليل يف الكوارث حاالت يف اإلغاثة وكاالت ومساعدة الناس
 احلاالت؛ هذه لمث يف االتصاالت واحتياجات اجلمهور لعامة الضرورية املعلومات ولتوفري البشر حياة
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 املعلومات جياتكنولو /لالتصاالت التحتية تؤدي إىل تلف البىن أن ميكن الطبيعية الكوارث أن )ب
 واالتصاالت تاملعلوما تكنولوجيا/االتصاالت نظم تغذي اليت بالكهرباء التزويد وخطوط واالتصاالت
 القدرات عتباراتا على للكوارث التخطيط عند األمهية يضفي ما اخلدمات، تقدمي تتيح اليت واألجهزة
 بالطاقة؛ التزويد وخطوط التحتية البنية صمود ىوعل االحتياطية

 ملناخ،ا لتغري احملتملة اخلطرية على الصعيد العاملي بالعواقب متزايد عام وعي هناك أن )ج

 االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف أن يقرر

 تنمية اصرعن من عنصراً  بوصفها الطوارئ حاالت يف لالتصاالت األولوية إيالء ضمان واصلةمب 1
 قطاع مع كثب  نع والتعاون التنسيق مواصلة ذلك يف مبا التصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،ا

 الدولية نظماتامل ومع لالتصاالت، الدويل االحتاد يف االتصاالت تقييس وقطاع الراديوية االتصاالت
 نتائج العتبارا التنسيق مع مكتب االتصاالت الراديوية يف ، وضرورة أن يأخذالصلة ذات األخرى

اللذين  (Rev.WRC-15) 647و (Rev.WRC-15) 646القرارين  يف املذكورة تلك سيما ال الدراسات
 ؛محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث لشبكاتيوفران مناذج منسقة 

ه موارد ويف حدود ما تسمح ب ،بشكل دوري الطوارئ،منتدى بشأن االتصاالت يف حاالت  بتنظيم 2
من أجل  والتنسيق واإلجراءات اآلليات حيث منبأفضل املمارسات  اإلداراتلتزويد  نية املتاحة،امليزا

 الطوارئ؛ حاالت يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استخدام

تيح للدول واملكاتب اإلقليمية لالحتاد تتنمية االتصاالت على مستوى مكتب اتصال نقاط إنشاء ب 3
لطوارئ، ااالتصاالت يف حاالت خيص  املساعدة املباشرة فيمابناء القدرات و ررة طلب املتضاألعضاء 
صال مسؤولية االتنقاط وتتوىل  ؛النقاط على أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالتهذه تعمم أرقام على أن 
تحدة ومع منظمات األمم املاالحتاد الدويل لالتصاالت و من املساعدات املوجهة للبلدان املنكوبة تنسيق 

 املعنية اليت توفر االتصاالت يف حاالت الطوارئ؛املنظمات الدولية 
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 كوارثعمومًا للتصدي لل واملتاحة املناسبة لالتصاالت األعضاء استعمال وتشجيع بتسهيل 4
ات وخدمات/مرافق الشبك اهلواة راديو خدمات توفرها اليت تلك فيها مبا آثارها، من والتخفيف
 ضية؛واألر  الساتلية

تنفيذ أنظمة  ت،االتصاال تقييس وقطاع الراديوية االتصاالت قطاع مع الوثيق بالتعاون بأن يعزز، 5
 الوسائل املتنقلةب والرسائل الصوتية والتلفزيونية اإلذاعة مثل الطوارئ، معلومات إذاعةاإلنذار املبكر، و 

 اخلاصة؛ ياجاتاالحت ذوي واألشخاص اإلعاقة ذوي األشخاص مراعاة مع ذلك إىل وما

 وتنفيذها؛ امبرييت اتفاقية على التصديق وإىل القرار هذا تنفيذ إىل اهلادف عملها يف اإلدارات بدعم 6

 تامبريي اتفاقية على قالتصدي حالة بشأن التايل االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر إىل تقرير بتقدمي 7
 وتنفيذها؛

 مناسبة تدابري ختاذا طريق عن القرار هذا يف املبينة االتا يف التنظيمية واهليئات اإلدارات بدعم 8
 قطاع تنمية االتصاالت؛ عمل خطة تنفيذ أثناء

 امب اإلغاثة وخطط للكوارث للتصدي الوطنية العمل خطط إعداد يف اإلدارات دعم مبواصلة 9
 تطوير عملد الالزمة التمكينية الوطنية والسياساتية التنظيمية البيئات يف النظر ذلك يف

 الكوارث آثار نم للتخفيف فّعال حنو على واستعماهلا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 حال وقوعها والتصدي هلا؛ يف عمليات اإلغاثة ويف

 الدول عانةإل ، بالتنسيق مع نقاط االتصال سالفة الذكر،لالحتاد اإلقليمية املكاتب دور بتعزيز 10
 تنظيمو  املبكر اإلنذار وأنظمة الطوارئ حلاالت استعداد خطط إعداد على اعاتالقط وأعضاء األعضاء

 على لتدريبا توفري عن فضالً  هلا، واالستجابة الطوارئ حاالت يف اإلغاثة بشأن تدريبية عمل ورش
 أثناء االتصاالت معدات نشر على واملساعدة املعنية مجيع األطراف مع التعاون وتشجيع املعدات،
 طوارئ؛ال حاالت
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 إطار من جزءك  ، بالتنسيق مع نقاط االتصال سالفة الذكر،اإلدارات إىل املساعدة تقدمي مبواصلة 11
 والشركاء الحتادا أعضاء مع وبالتعاون املوارد، به تسمح حسبما الطوارئ حاالت يف التعاون بشأن االحتاد

 اللخ وخاصة الطوارئ حاالت يف االتصاالت وخدمات ملعدات املؤقت التوفري خالل من اآلخرين،
 الكوارث؛ وقوع من األولية املراحل

 املنظمات عم بالتعاون االتصاالت، تنمية لقطاع التابعة الدارسات جلان عمل طريق عن باإلسراع، 12
دولية املنظمات المنظمات األمم املتحدة و و  لالحتاد اآلخرين القطاعني أنشطة مراعاة ومع ذات اخلربة،

 باملرونة املتعلقة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت جوانب دراسة يف ،يةاملعناألخرى 
 تعزيز لكذ يف مبا الكوارث، ملواجهة الوطنية اخلطط من كجزء  الكوارث وقوع حالة يف واالستمرارية
 الطوارئ؛ حاالت يف لالتصاالت النطاق العريضة الشبكات استخدام

يف إطار  3.2 ةالنتيج تنفيذ يف االتصاالت تنمية لقطاع دراساتال جلنيت مسائل مع بالتعاون 13
 اداالحت وأعضاء لالحتاد اإلقليمية اآلخرين، واملكاتب القطاعني ومع 2018-2021 للفرتة 2 اهلدف

 الربنامج أنشطة عن دوري تقرير وتقدمي القرار، هذا من أجل تنفيذ املعنية ذات اخلربة األخرى واملنظمات
 الدراسات؛ جلان إىل الصلة ذات إلقليميةا واملبادرات

الوقت املناسب  يف والتحذير اإلنذار لنشر رسائل املتنقلة الشبكات استخدام يف اإلدارات ساعدةمب 14
 املتضررة؛ املناطق يف املقيمني لألشخاص الكوارث أو اخلطر حاالت يف

 خدمات ذلك يف مبا املتاحة، اخلدمات مجيع استعمال وتعزيز تشجيع يف األعضاء الدول ساعدةمب 15
 من لإلمدادات التقليدية املصادر تكون عندما الطوارئ، حاالت يف واإلذاعة اهلواة وراديو السواتل
 االنقطاع؛ كثرية  االتصاالت أو الكهرباء

 

  



 34القرار  372

 

 تكنولوجيا ستعمالا تتناول لالتصاالت الدويل االحتاد ألكادميية اخلطط التدريبية يف برامج بإدراج 16
 ؛آثارها من والتخفيف الكوارث إدارة يف واالتصاالت علوماتامل

طوارئ العاملي لالتصاالت يف حاالت ال لمنتدىلاجلديدين  باملساعدة على تفعيل الربناجمني 17
 ، يف حدود ما تسمح به موارد امليزانية املتاحة،2016 لعام

 العام األمني من يطلب

 لطوارئا حاالت يف اإلغاثة لعمليات املتحدة األمم منسق مكتب مع وثيق حنو على العمل مواصلة
 حاالت يف االتصاالت موضوع يف االحتاد مشاركة زيادة دف املعنية، اخلارجية املنظمات من وغريه

 االجتماعاتو  اإلغاثة وأنشطة املؤمترات بنتائج تقرير وإعداد هلا، ودعمه املبكر اإلنذار وأنظمة الطوارئ
 ضرورياً، يراه إجراء أي اختاذ من) 2018 ديب،( املفوضني املندوبني مؤمتر يتمكن يلك الصلة ذات الدولية

 يدعـو

 االتباالتص املعين العمل وفريق الطوارئ حاالت يف اإلغاثة لعمليات املتحدة األمم منسق 1
 التعاون ةمواصلو  املتابعة ضمان إىل املعنية اخلارجية اهليئات أو املنظمات من وغريمها الطوارئ حاالت يف

 تنفيذ على لعملل االتصاالت، تنمية مكتب مع وحتديداً  لالتصاالت، الدويل االحتاد مع وثيق حنو على
 يميةواإلقل الدولية االتصاالت ومنظمات لإلدارات العون وتقدمي تامبريي، واتفاقية القرار هذا
 االتفاقية؛ تنفيذ يف

 والصمود خماطر الكوارث من احلد إلدماج مةالالز  اجلهود كل  بذل مواصلة إىل األعضاء الدول 2
 تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا تضمني حنو خطوات واختاذ االتصاالت تطوير خطط يف أمامها

 ذوي اصلألشخ اخلاصة االحتياجات مراعاة مع الكوارث، إلدارة اإلقليمية أو الوطنية واألطر اخلطط يف
 واإلنقاذ لكوارثا حاالت ملواجهة االستعداد ختطيط يف األمينيو  والنازحني السن وكبار واألطفال اإلعاقة
 ة؛الكارث مراحل مجيع يف املصلحة أصحاب مجيع مع التعاون وأمهية منها والتعايف واإلغاثة
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اهليئات التنظيمية بالعمل على أن توفر عمليات التخفيف من آثار الكوارث واإلغاثة فيها  3
 ملناسبةا ات واالتصاالت الالزمة، وذلك من خالل اللوائح واخلطط الوطنيةواالتصاالت/تكنولوجيا املعلوم
 التمكينية؛ والسياساتية التنظيمية للتصدي للكوارث والبيئات

 منًوا البلدان لألق االتصاالت من اخلاصة املتطلبات مراعاة إىل االحتاد يف االتصاالت تنمية قطاع 4
 أجل من ضةاملنخف الساحلية والبلدان النامية الصغرية اجلزرية والدول الساحلية غري النامية والبلدان
 منها؛ والتعايف واإلغاثة واإلنقاذ للكوارث التأهب

 للتصديق الزمةال اإلجراءات اختاذ إىل تامبريي اتفاقية على اآلن حىت تصدق مل اليت األعضاء الدول 5
 االقتضاء؛ حسب عليها

ية ملساعدة كيفية استخدام التكنولوجيات الفضائ  النظر يفاالحتاد إىل قطاع تنمية االتصاالت يف 6
 يتعلق فيما ملبكرا اإلنذار ودعم املناخ تغري تأثريات عن بيانات ونشر مجع يف االحتاد الدول األعضاء يف

 الطبيعية؛ والكوارث املناخ تغري بني بالعالقة

 صاالتاالت قطاع دراسات انجل عمل االعتبار يف آخذاً  ينظر، أن إىل االتصاالت تنمية قطاع 7
 اليت واحملمولة قلةاملتن االتصاالت أجهزة استخدام زيادة يف له، التابعة املخصصة العمل وأفرقة الراديوية
 ؛اهلامة املعلومات واستقبال إرسال يف استعماهلا األوىل باالستجابة القائمون يستطيع

 االتاالتص ملعدات احلدود عرب التداول عملياً، املمكن بالقدر تيسر، إىل أن األعضاء الدول 8
 من لكوذ الكوارث، حاالت يف واإلغاثة اإلنقاذ وعمليات الطوارئ حاالت يف لالستخدام املخصصة

 ؛(Rev.WRC-15) 646 للقرار وفقاً  الوطين، بالتشريع املساس دون املتبادل والتشاور التعاون خالل

 فيهم نمب املستخدمني، مجيع بإعالم هلا خصاملر  الشركات قيام تشجيع إىل األعضاء الدول 9
 دماتلالتصال خب استخدامه جيب الذي بالرقم وجماناً، املناسب الوقت يف اجلوالون، املستخدمون
 الطوارئ؛
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 رقم يها،ف املستخدمة الوطنية الطوارئ أرقام إىل باإلضافة إدخال، يف النظر إىل األعضاء الدول 10
 تقييس قطاع توصيات مراعاة مع الطوارئ، خدمات إىل وصولال أجل من موحد إقليمي/وطين

 الصلة؛ ذات االتصاالت

 حاالت يف االتصاالت خدمات تشغيل من للتمكني الالزمة اجلهود بذل إىل القطاعات أعضاء 11
 حياة المةبس املتعلقة االتصاالت إىل احلاالت، مجيع يف األولوية، إيالء مع الكوارث، أو الطوارئ
 الغرض؛ هلذا طوارئ خطط وتوفري املتضررة، املناطق يف البشر

 جلديدةا الرقمية التكنولوجيا دراسة للعمل على التعاون إىل القطاعات وأعضاء األعضاء الدول 12
 املعلومات استقبالو  إرسال يف الراديوي البث نظم حتسني أجل من الصلة ذات التقنية واملسائل واملعايري
 عها؛وقو  حال يف واإلغاثة الكوارث، آثار من والتخفيف واإلنقاذ، اجلمهور، بتحذير املتعلقة

 حلاالت عداداالست اتصاالت جهود لتيسري والفّعالة املناسبة اآلليات يف النظر إىل األعضاء الدول 13
 هلا؛ واالستجابة الكوارث

 املتخصصة اتواملنظم االحتاد هيئات من مبساعدة إقليمي أساس على التنسيق إىل األعضاء الدول 14
 كارثة؛  وقوع حال يف إقليمية استجابة خطط وضع أجل من والدولية اإلقليمية

 ياناتالب إىل النفاذ دون حتول اليت احلواجز خفض أجل من شراكات، إقامة إىل األعضاء الدول 15
 تاالتصاالو  املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استعمال خالل من عليها احلصول يتم اليت الصلة ذات

 ؛اإلنقاذ عمليات يف للمساعدة املطلوبة

الدول األعضاء إىل وضع خطط بشأن التأهب للكوارث والتعايف بعد وقوعها واستمرارية األعمال،  16
يئة بيئات تتيح الوفرة واملرونة ألنظمة املعلومات احلكومية األساسية؛  من أجل 

 تنفيذ تعلقة باجلهات الفاعلة الضالعة يفالدول األعضاء إىل تعزيز التدريب وحتديث املعارف امل 17
 وصيانة وحتديث أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املزمع استخدامها يف حاالت الطوارئ.
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 )2010حيدر آباد،  (املراَجع يف 35لقـرار ا

 دعم تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اإلفريقي

 )2017االتصاالت لعام  (ألغاه املؤمتر العاملي لتنمية

 )75(أُدمج مع القرار 
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 )2010آباد،  حيدر املراَجع يف( 36رار القـ

 (ATU)دعم االتحاد اإلفريقي لالتصاالت 

 )،2010حيدر آباد، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 إذ يذّكر
 ،يقررا البند سيم ) ملؤمتر املندوبني املفوضني، وال1994(كيوتو،  58بالقرار 

 وإذ يذّكر كذلك
 ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت،2006الدوحة،  (املراَجع يف 21بالقرار 

 اعتباره وإذ يضع يف
 حاجة االحتاد اإلفريقي لالتصاالت امللحة إىل املساعدة والتعاون،

 يقرر أن يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت
يدر آباد، فيما تنفيذ خطة عمل ح االحتاد اإلفريقي لالتصاالت يفباختاذ مجيع اخلطوات الالزمة إلشراك 

ادرة الشراكة إطار مب يتعلق بدعم قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اإلفريقي يف
 ،(NEPAD) اجلديدة من أجل تنمية إفريقيا

 يطلب من األمني العام ويكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت
ذلك  ات الضرورية لتزويد االحتاد اإلفريقي لالتصاالت بالدعم واملساعدة اإلداريني مبا يفاختاذ مجيع اخلطو 

كتب سيما عن طريق تعزيز التعاون بني االحتاد اإلفريقي لالتصاالت وامل الدعم اللوجسيت واملعلومايت، ال
ة.ظماإلقليمي إلفريقيا التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت، وتوفري اخلرباء هلذه املن
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 )2017 آيرس، بوينس يف املراَجع( 37 القـرار

 الرقمية الفجوة سد

 ،)2017 آيرس، بوينس( االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر إن

 يذكِّر إذ

 دامةاملست التنمية خطة: عاملنا حتويل" بشأن ،(UNGA) املتحدة لألمم العامة للجمعية 70/1 بالقرار ) أ 
 ؛"2030 لعام

 املستوى عرفي االجتماع عن الصادرة الوثيقة بشأن املتحدة، لألمم العامة للجمعية 70/125 بالقرار )ب
 ؛املعلومات تمع العاملية القمة نواتج لتنفيذ الشامل االستعراض بشأن العامة للجمعية

 االتصاالت؛ لتنمية العاملي للمؤمتر) 2010 آباد، حيدر يف املراَجع( 74 بالقرار )ج

 ؛(WTDC) االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر)  2014ديب، يف املراَجع( 37 بالقرار ) د

 لاألمث التكامل بشأن االتصاالت، لتنمية العاملي للمؤمتر) 2014 ديب، يف املراَجع( 50 القرارب ) ه
 واالتصاالت؛ املعلومات لتكنولوجيا

 احلضور تقوية بشأن ،(PP) ضنياملفو  املندوبني ملؤمتر) 2014 بوسان، يف املراَجع( 25 بالقرار ) و
 اإلقليمي؛

 يلالدو  االحتاد دور بشأن املفوضني، املندوبني ملؤمتر) 2014 بوسان، يف املراَجع( 135 بالقرار ) ز
 التقنية املساعدة وتقدمي (ICT) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت تنمية يف لالتصاالت

 الصلة؛ ذات واألقاليمية واإلقليمية الوطنية شاريعامل وتنفيذ 1النامية للبلدان واملشورة

  
_______________ 

ا النامية غري الساحلية والبلدان اليت مت والبلدانأقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية  تشمل 1 ر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 تكنولوجيا/االتصاالت خدمات بشأن ،هلذا املؤمتر )2017 آيرس، بوينس يف املراَجع( 11 بالقرار )ح
تمعات ويف اخلدمات، إىل تفتقر واليت واملعزولة الريفية املناطق يف واالتصاالت املعلومات  األصلية؛ ا

 إىل متييزي غري أساس على النفاذ بشأن ،) هلذا املؤمتر2017 آيرس، بوينس يف راَجعامل( 20 بالقرار )ط
ا احلديثة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت وسائل  تطبيقات؛ نم ا يتصل وما وخدما

 توفرهاو  اإلنرتنت شبكة إىل النفاذ بشأن ،هلذا املؤمتر )2017بوينس آيرس،  يف املراَجع( 23 بالقرار )ي
 باإلنرتنت؛ الدويل التوصيل رسوم حتديد ومبادئ النامية البلدان يف

 السكان جمتمعات مساعدة بشأن ،هلذا املؤمتر )2017املراَجع يف بوينس آيرس، ( 46 بالقرار )ك
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا وتعزيزهابواسطة العامل يف األصليني

 وبالشع مساعدة بشأن االتصاالت، لتنمية العاملي للمؤمتر) 2014 ديب، يف املراَجع( 68 بالقرار )ل
 الصلة؛ ذات براجمه يف االتصاالت تنمية مكتب أنشطة ضمن األصلية

 بشأن ،(WTSA) االتصاالت لتقييس العاملية للجمعية) 2016 احلمامات، يف املراَجع( 69 بالقرار ) م
 غري أساس لىع واستعماهلا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/واالتصاالت اإلنرتنت موارد إىل النفاذ
 متييزي؛

 استخدام بشأن املفوضني، املندوبني ملؤمتر) 2014 بوسان، يف املراَجع( 139 بالقرار )ن
 شامل علوماتم جمتمع وبناء الرقمية الفجوة سد أجل من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 للجميع؛

 أجل من 2020 يف التوصيل برنامج بشأن املفوضني، املندوبني ملؤمتر) 2014 بوسان،( 200 بالقرار )س
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت العاملية التنمية
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 عشر مرور بعد تاملعلوما تمع العاملية القمة نواتج تنفيذ بشأن املستوى رفيع احلدث ببيان )ع
 مت اللذين ،2015 عام بعد ملا بالقمة يتعلق فيما حلدثا ورؤية (WSIS+10) انعقادها على سنوات

 مؤمتر وأقرمها االحتاد نسقه الذي) 2014 جنيف،( WSIS+10 املستوى رفيع احلدث يف اعتمادمها
 ؛)2014 بوسان،( املفوضني املندوبني

 صاحلل اصةاخل واإلجراءات التدابري بشأنهلذا املؤمتر، ) 2017بوينس آيرس،  يف املراَجع( 16 بالقرار )ف
 (LLDC) الساحلية غري النامية والبلدان (SIDS) النامية الصغرية اجلزرية والدول منواً  (LDC) البلدان أقل

ا متر اليت والبلدان  انتقالية؛ مبرحلة اقتصادا

 قييسيةالت الفجوة سد بشأن املفوضني، املندوبني ملؤمتر) 2014 بوسان، يف املراَجع( 123 بالقرار )ص
 املتقدمة؛ والبلدان النامية لدانالب بني

 ضوءال يسلطان املفوضني، املندوبني ملؤمتر ،)2014 بوسان، يف املراَجعني( 143و 30 القرارين بأن )ق
 ؛أساسي كهدف  الرقمية الفجوة سد هي القرارين هذين يف عنها املعرب البلدان حاجة أن على

 ويذ األشخاص نفاذ بشأن املفوضني، املندوبني ملؤمتر) 2014 بوسان، يف املراَجع( 175 بالقرار ) ر
 ؛واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل احملددة االحتياجات ذوي واألشخاص اإلعاقة

 األشخاص نفاذ إمكانية بشأن ،هلذا املؤمتر )2017بوينس آيرس،  يف املراَجع( 58 بالقرار )ش
 ذوي األشخاص نفاذ ذلك يف مبا واالتصاالت، اتاملعلوم تكنولوجيا/االتصاالت إىل اإلعاقة ذوي

 بالعمر؛ املتصلة اإلعاقة

 بشأن ،(WTSA) االتصاالت لتقييس العاملية للجمعية) 2016 احلمامات، يف املراَجع( 70 بالقرار )ت
 تكنولوجيا/االتصاالت إىل واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ

 ت؛واالتصاال املعلومات

 لتاليةا التطبيقات يغطي الذي املعلومات جمتمع بشأن تونس عمل لربنامج 7جيم العمل خبط )ث
 :واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا

 اإللكرتونية احلكومة '1'

 اإللكرتونية التجارية األعمال '2'

 اإللكرتوين التعّلم '3'
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 اإللكرتونية الصحة '4'

 اإللكرتوين التوظيف '5'

 اإللكرتونية ئةالبي '6'

 اإللكرتونية الزراعة '7'

 اإللكرتونية، العلوم '8'

 يالحظ وإذ

 الرقمية؛ الفجوة سدّ  على القدرة هلا العريض النطاق توصيلية أن ) أ 

 الرقمية؛ الفجوة سد متطلبات من هو الرقمية األمية حمو أن )ب

 لتعليميةا نظمها ضمن التصاالتوا املعلومات تكنولوجيا إدماج من تستفيد النامية البلدان أن )ج
 االقتصادات يف للنجاح الزمةال املهارات الطلبة مجيع اكتساب يكفل مبا فعالية، أكثر تعليميةجتربة  بتوفري

تمعات  املعارف؛ على القائمة وا

 فقط؛ الطلبةوليس  السكان مجيع هم اإلدماج هذا من املستفيدين أن ) د

 أحناء شىت يف املواطنني مجيع توصيل على ويساعد التعليم، حسِّنسي التحول هذا مثل إحداث أن ) ه
تم األطفال مستقبل أجل من فّعال حنو على الوطنية املوارد استخدام وييسر العامل،  ع؛وا

تمعات البلدان لبعض أن ) و   خمتلفة احتياجات دلس ختصيصها يتعنيَّ  للتعليم حمدودة ميزانيات وا
 ستساعد التعليم نظم يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مبنافع املتعلقة اساتالدر  فإن وعليه كثرية،
تمعات البلدان  الشأن؛ هذا يف مستنرية قرارات تتخذ أن على وا

 2030 عام يف املستدامة التنمية أهداف وتنفيذ نتائج ستقيِّم املتحدة لألمم العامة اجلمعية أن ) ز
 ،2025 عام يف املعلومات تمع العاملية القمة ونواتج
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 يدرك وإذ

 تنميةل العاملي املؤمتر منذ هامة تطورات األخرية األعوام خالل شهدت قد االتصاالت بيئة أن ) أ 
 العاملية لقمةل والثانية األوىل املرحلتني نواتج تنفيذ يف ُأحرز قد تقدماً  مثة وأن 2010 لعام االتصاالت

 ؛(WSIS) املعلومات تمع

 منها؛ نيعانو  الذين هم ومن حدوثها، ومواطن الرقمية، الفجوة لتوضيح قائمة زالت ما احلاجة أن )ب

 ذاه يف املعدات تكاليف ختفيض يف استمر (ICT) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تطور أن )ج
ال؛  ا

 مثل نظيميةت مسائل تتناول تنظيمية لوائح اعتمدت قد االحتاد يف األعضاء الدول من الكثري أن ) د
 على قميةالر  الفجوة لسد مصّممة ذلك، إىل وما الشاملة، واخلدمة الرسوم، وحتديد البيين، التوصيل
 الوطين؛ املستوى

 أيضاً  أدى دق واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت خدمات توفري يف املنافسة إدخال أن ) ه
 ني؛للمستعمل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت تكاليف ختفيض استمرار إىل

 ختفيض يف ُتسهم النامية البلدان يف االتصاالت خدمات لتوفري الوطنية واملشاريع اخلطط أن ) و
 الرقمية؛ الفجوة سد ويف املستعملون يتكبدها اليت التكاليف

 وجيانولتك/االتصاالت تكاليف ختفيض إىل أيضاً  أدى قد جديدة وخدمات تطبيقات إدخال أن ) ز
 واالتصاالت؛ املعلومات

 والدول منواً  دانالبل أقل فيها مبا النامية، البلدان يف رقمية فرص إلجياد مستمرة زالت ما احلاجة أن )ح
ا متر اليت والبلدان الساحلية غري النامية والبلدان النامية الصغرية اجلزرية  لالستفادة انتقالية، رحلةمب اقتصادا
 احلاضر؛ الوقت يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وتشهدها اشهد اليت الثورة من
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 حالياً  تنفذ ،لالتصاالت الدويل لالحتاد باإلضافة واإلقليمية، الدولية املنظمات من كبرياً   عدداً  أن )ط
 امليدان يف والتنمية التعاون منظمة املنظمات هذه ومن الرقمية، الفجوة لسد عديدة أنشطة

 املتحدة األمم ومؤمتر ،(UNDP) اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج واليونسكو، ،(OECD) االقتصادي
لس ،(UNCTAD) والتنمية للتجارة  واللجان ،(ECOSOC) املتحدة لألمم واالجتماعي االقتصادي وا

 واجلماعات ،(APT) لالتصاالت اهلادئ واحمليط آسيا واحتاد الدويل، والبنك املتحدة، لألمم االقتصادية
 ازدادت قد طةاألنش هذه وأن أخرى، كثرية  ومنظمات اإلقليمية، التنمية ومصارف اإلقليمية، االقتصادية

 وعلى علوماتامل جمتمع بشأن تونس عمل برنامج واعتماد املعلومات تمع العاملية القمة انتهاء بعد
 واملتابعة؛ للتنفيذ بالنسبة األخص

  إعالن يف دعوا، 2015 (BYND2015) عام بعد ملا لشبابل العاملية القمة يف املشاركني أن )ي
 سّيما الو  واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيات إىل والعادل الشامل النفاذ إىل ،2013 لعام كوستاريكا

تمع حدةاملت األمم ودعوا الرقمية، الفجوة بفعل املهمَّشة الفئات وسائر والفتيات، النساء نفاذ  الدويل وا
 أفعال؛ إىل وحتويلها أقواهلم يف النظر إىل األعضاء الدول ومجيع

 املستدامة نميةالت برنامج: عاملنا حتويل" بعنوان رمسياً  تعرف اليت (SDG) املستدامة التنمية أهداف أن )ك
 نم تتألف واليت هدفاً  عشر سبعة عددها البالغ" العاملية األهداف" من جمموعة هي" 2030 لعام
اء إىلدف  مقصداً  169  للجميع، االزدهار وحتقيق األرض، كوكب  ومحاية الفقر، إ

 كذلك  يدرك وإذ

االحتاد ب االتصاالت تنمية قطاع دور خاص وبشكلكجهة حمفزة   لالتصاالت الدويل االحتاد دور ) أ 
(ITU-D)  حنو ملوجهةا املشاريع خمتلف سياق يف للموارد الرشيد االستعمال على ومشجعة منسقة كجهة 
 الرقمية؛ لفجوةا تقليص

 لتوصيليةا بشأن متكاملة سياسات اعتمدت لالتصاالت الدويل االحتاد يف األعضاء الدول معظم أن )ب
 باعتبارها نني،للمواط إتاحة أكثرالتكلفة  امليسورة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا خدمات جعل بغية
 الرقمية؛ الفجوة لتقليص منها بد ال أداة
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 اليت رصالفلضمان أن تؤيت  جهود من واخلاص العام القطاعان يبذله ما تنسيق يالضرور  من أن )ج
 حرماناً؛ األكثر للفئات سيما وال منافعها، املعلومات جمتمع يتيحها

 والتسهيل كاملالت على يساعد عنصراً  متثل األعضاء الدول بتأييد حتظى اليت التكامل مناذج أن ) د
تها خصوصي وحيرتم القائمة املشاريع لكل اخلاصة السمات راعيي العنصر هذا وأن اإلقصاء وعدم

 استقالليتها؛و 

 مشاريع وتنفيذ إقامة كلفةت وختفيض القائمة التحتية البنية رحبية لزيادة طرقاً  تقرتح التكامل مناذج أن ) ه
 قلن على جعوتش واملهارات اخلربات تبادل على وتساعد واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ومنصات

 خارجها؛ ومن املناطق داخل التكنولوجيا

 2002 إسطنبول،( (WTDC)السابقة  االتصاالت لتنمية العاملية املؤمترات إعالنات بأن ) و
 تكنولوجيا أنواصلت مجيعها التأكيد على ) 2014 وديب، 2010 آباد، وحيدر 2006 والدوحة،
ا واالتصاالت املعلومات ا والثقافية ةواالجتماعي واالقتصادية يةالسياس للتنميةضرورية  وتطبيقا  تؤدي وأ

 الطبيعية الكوارث نم والوقاية البيئية واحلماية العمل فرص وتوفري الفقر حدة من التخفيف يف هاماً  دوراً 
 التنمية خلدمة اتوافره وضرورة آثارها، من والتخفيف) ا التنبؤ أمهية إىل إضافة( الكوارث من وغريها

 املعلومات وجياتكنول تتيحها اليت الفرصاالستفادة الكاملة من  ينبغي ولذلك ألخرى،ا القطاعات يف
 املستدامة؛ التنمية لتعزيز اجلديدة واالتصاالت

 اخلطة بشأن املفوضني، املندوبني ملؤمتر) 2014 بوسان، يف املراَجع( 71 بالقرار 2 الغاية بأن ) ز
 على املساعدة هو لالحتاد املنشود الغرض أن اإلعالن دتأعا 2016-2019 للفرتة لالحتاد االسرتاتيجية

او  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف والدولية واإلقليمية الوطنية الرقمية الفجوة سد  طريق عن تطبيقا
ا  التاالتصالشبكات  العاملية والتوصيلية البيين والتوصيل البيين التشغيل تيسري  رائد بدور والقياموخدما
 والرتكيزات الصلة ذ ومقاصدها، أهدافها وتنفيذ املعلومات تمع العاملية القمة أعمال متابعة مليةع يف

 للجميع، العريض النطاق وتوفري الرقمية الفجوة سد على
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 اعتباره يف يضع وإذ

 التاالتصا ةتنمي قطاع ا يضطلع اليت احملددة الوظائف وخاصة لالتصاالت، الدويل االحتاد دور ) أ 
 ؛(ITU-D) االحتاد يف

 ريغ واملنظمات األكادميية واألوساط اخلاص والقطاع العام القطاع يف املصلحة أصحاب تعدد )ب
 الرقمية؛ الفجوة سد إىل تسعى اليت األطراف املتعددة والقطاعات احلكومية

 ماتعلو امل تكنولوجيا/االتصاالت فإن أعاله، املذكورة التطورات مجيع من الرغم على أنه )ج
 املناطق يف ذاتوبال النامية البلدان من كثري يف السكان أغلبية متناول عن بعيدة تزال ال واالتصاالت

 لإلنرتنت؛ بالنسبة األخص على احلاضر الوقت يف ذلك يتضح كما  الريفية

 ؛(WSIS) ماتاملعلو  تمع العاملية للقمة والثانية األوىل املرحلتني نواتج تنفيذ يف تقدم من حتقق ما ) د

 الرقمية الفجوةب يتعلق فيما اخلاصة ملشاكلها تتصدى أن ومنطقة وبلد إقليم كل  على ينبغي أنه ) ه
ال هذا يف التعاون أمهية تأكيد مع  املكتسبة؛ اخلربات من لالستفادة والدويل اإلقليمي الصعيدين على ا

 األجل طويلة ططواخل الالزمة األساسية تيةالتح البنية النامية البلدان من كثري يف تتوفر ال أنه ) و
 الت؛واالتصا املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت لتنمية ذلك إىل وما املالئمة واألنظمة والقوانني

 احمللية تمعاتللمج النفاذ لتوفري الساتلية األنظمة خاصة الراديوية، االتصاالت أنظمة استعمال أن ) ز
 املالمح من غريها أو ةاملساف جراء من التوصيل تكاليف زيادة دون النائية، املناطق ويف الريفية املناطق يف

 الرقمية؛ الفجوة لسد الفائدة بالغة أداة ميثل اجلغرافية،

 وموثوقية سرعةو  توصيلية يئ اليت االتصاالت حلول تدعم الساتلية العريض النطاق أنظمة أن )ح
 االقتصادية نميةالت حمركات من أساسياً  حمركاً  ممثلة ة،الريفي املناطق ويف احلضرية املناطق يف عالية

 واملناطق؛ البلدان يف واالجتماعية
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 وامليسور ملستداما النفاذ يتيح الساتلية النظم ونشر الراديوية االتصاالت تكنولوجيات تطوير أن )ط
) العريض النطاق( يةالتوصيل عالية اتصاالت خدمات توفري خالل من واملعارف، املعلومات إىل التكاليف
 سائر مكمِّالً  ة،الرقمي الفجوة سد يف كبرياً   إسهاماً  يسهم ما) عاملية أو إقليمية تغطية( واسعة وتغطية

 كنمي سريعة مباشرة بصورة توصيلها إقامة من البلدان وممّكناً  ناجع، حنو على التكنولوجيات
 عليها؛ التعويل

 تحتيةال البىن بتنمية يتعلق فيما عمله، خطط يف (BDT) االتصاالت تنمية مكتب برامج أن )ي
 جمال ويف طيفال إدارة جمال يف النامية للبلدان املساعدة قدمت قد واالتصاالت املعلومات، وتكنولوجيا

دية الفّعالة التنمية  والوطنية فيةالري النطاق عريضة االتصاالت لشبكات التكاليف حيث من وا
 الساتلية؛ التاالتصا ذلك يف مبا والدولية،

 ملعلوماتا بتكنولوجيا التوصيلية جمال يف املاضي العقد شهدها اليت اإلجنازاتأنه برغم  )ك
 وحتتاج ،ى السواءعل وداخلها البلدان بني قائمة، الرقمية للفجوة كثرية  أشكالهناك  تزال ال واالتصاالت،

 لتحسني لدويلا والتعاونالتمكينية  السياساتية البيئات تعزيز منها إجراءات خالل من معاجلتها إىل
 واالستثمار ثقافاتال على واحلفاظ اللغوي والتعدد القدرات وبناء والتثقيف والنفاذ التكلفة ميسورية
 الثقايف، التنوع شجيعوت الرقمية واملهارات املعارف حتسني إىل ترمي تدابري عن فضالً  املناسب، والتمويل

 احلسبان يف يأخذ وإذ

 حاد تصاعد إىل يؤدي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إىل النفاذ يف االختالف هذا مراراست أن ) أ 
 خمتلف يف االقتصاديةو  االجتماعية البيئة على سلبية آثار من هلا مبا واالجتماعية، االقتصادية الفروق يف

 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا استعمال من احملرومة املناطق

تمع املعلومات  أولته يالذ االهتمام )ب  واالتصاالت، اتاملعلوم تكنولوجيا تكامل إىلالقمة العاملية 
 الشأن؛ هذا يفلالحتاد  الثالثة القطاعات ودور
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 إىل فيها دعت اليت الرقمية، بالتنمية املعنية العريض النطاق جلنة عن الصادرة" العمل إىل الدعوة" )ج
ا  واالتصاالت تاملعلوما تكنولوجيا بشبكات األخذ ا،وخدما للتنمية  نيللتمككعوامل   وتطبيقا

 املستدامة،

 كذلك  اعتباره يف يضع وإذ

 عامة سياسة فيذتن عن فضالً  التحتية، البنية وتقاسم العامة األراضي يف العبور حق استعمال أن ) أ 
 أن ميكن ت،االتصاالو  املعلومات تكنولوجيا تطبيق دعم يف اآلليات من وغريهاعامة  استثمارات عرب
 توفريها؛ تكلفة يف كبرية  وفورات حيقق

 بشكل يتم مل ميالرق واالقتصاد واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا جلبتها اليت املنافع توزيع أن )ب
تمع فئات وبني املتقدمة، والبلدان النامية البلدان بني منصف  بعني أخذاً  لبلدان،ا تلك يف الواحد ا
 فرصة إىل حتويلهاو  الرقمية الفجوة لرأب مبرحلتيها املعلومات تمع العاملية القمة زاماتاللت االعتبار
 رقمية؛

 عصر إىلو  املعرفة اقتصاد إىل النامي العامل ببلدان واالنتقال املعلومات إىل العادل النفاذ أن )ج
 خطة ألهداف فيذاً تن لدانالب هذه يف والثقافية واالجتماعية االقتصادية التنمية يعزز سوف املعلومات

للخطة  )للجميع العريض النطاق وتوفري الرقمية الفجوة سد( 2والغاية  تونس عمل وبرنامج جنيف عمل
 وتوقع) 2014 بوسان، يف املراَجع( 71 القرار يفالواردة  2016-2019 االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة

 ؛التكلفة ميسور النفاذ هذا يكون أنعاة مع مرا ،2020-2024 للفرتة اجلديدة اخلطة يفاستمرارها 

ا كما  2015-2020 للفرتة (SDG) املستدامة التنمية أهداف حتقيق أن ) د  العامة اجلمعية اعتمد
 حلدثا بيانو  الرقمية، الفجوة تقليص يف أساسي بشكل سُيسهم 2015 سبتمرب يف املتحدة لألمم
 (WSIS+10) سنوات شرع مضي بعد املعلومات تمع العاملية القمة نواتج تنفيذ بشأن املستوى الرفيع
 ؛2015 بعد املعلومات تمع العاملية بالقمة يتعلق فيما احلدث ورؤية

 والذين (ICT) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إىل النفاذ ميلكون الذين بني التفاوت استمرار ) ه
 ؛"الرقمية الفجوة" باسم إليه يشار ما وهو ميلكونه، ال
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 تونس؛ عمل لربنامج 7جيم العمل خط تنفيذ من املستخلصة الدروس ) و

 جوانب كل يف فوائد حتقيق هو ونشرها واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استعمال من اهلدف أن ) ز
 املواطنني وصول سهيلت يف كربى  أمهية على تنطوي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وأن اليومية، حياتنا
اتط إىل  ؛بيقا

 للقمة 7يمج العمل خط يف احملددة السياقات يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجياتطبيق  أن )ح
 املستدامة؛ التنميةو  والثقافة اللغة حيث من احمللية االحتياجات يراعي أن جيب املعلومات تمع العاملية

ا للسواتل الرئيسية املزايا بني من أن )ط  تكاليف يف زيادة دون نائيةال احمللية تمعاتا إىل النفاذ تتيح أ
ت تلك ا توجد اليت للمناطق اجلغرافية اخلصائص أو املسافة بسبب التوصيل  معات؛ا

 املعلومات اتكنولوجي استعمال يف الثقة بناء يستدعي وخصوصيتها التطبيقات هذه أمن أن )ي
 واالتصاالت؛

ت قطاعات كل يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تغلغل الستمرار نظراً  أنه )ك  فإن مع،ا
 العنان تطلق (WSIS) املعلومات تمع العاملية للقمة 7جيم العمل خط يف إليها املشار التطبيقات
 الصناعية، اإلنتاجية يف األمام إىل كبرية  قفزة بتحقيق يعجل مما االجتماعية اإلنتاجية يف عميقة لتغيريات

 النمو حتسنيو  الصناعية التنمية يف مستواها رفع أجل من النامية للبلدان يدةج فرصة يتيح مث ومن
 واالقتصادي؛ االجتماعي

 نشر ريتيس يف يساعد أن شأنه من االحتاد أعضاء بني املمارسات وأفضل اخلربات تبادل أن )ل
 واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا تطبيقات

 يؤكد

 جنيف عمل خطة يف عنها املعرب الرقمية الفجوة لسد الالزم التمويل توفري إىل الرامية التوجهات أمهية
 خصوصاً  فةمنص عمل آليات إىل ترمجتها وأمهية لالحتاد، االسرتاتيجية واخلطة تونس عمل وبرنامج

 اجلنسني بني ةالكامل املساواة لتعزيز اخلاصة املبادرات مراعاة مع اإلنرتنت، بإدارة املتصلة املسائل يف
 باب،والش واملسنني اإلعاقة ذوو األشخاص فيهم مبن احملددة، االحتياجات ذوو األشخاص اسيم وال

 أجل من تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا/واالتصاالت األصلية، بالشعوب املتصلة املسائل عن فضالً 
 نت،نرت اإل على األطفال حبماية املتعلقة واملبادرة آثارها، وختفيف الكوارث حاالت يف اإلغاثة
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 يلتزم

 دولية طرائق وضع بغية النامية، البلدان سيما وال البلدان، مجيع منه يستفيد أن ميكن بعمل باالضطالع
 التوصيل جمال يف حلول خالل من الرقمية، الفجوة سد أجل من الدويل التعاون لتعزيز خاصة وآليات
 الوقت يف عمل،وبال واالتصاالت، اتاملعلوم تكنولوجيا إىل التكاليف وامليسور املستدام النفاذ تدعم
 خطة من انطالقاً  ،الرقمي التضامن عمل برنامج لتنفيذ الزمنية املراحل اختصار يف االستمرار على نفسه،
 لالحتاد، ةاالسرتاتيجي واخلطة تونس عمل برنامج إىل إضافة العامل توصيل قمم ونتائج جنيف عمل

 يقـرر

 لراديوية،ا واالتصاالت االتصاالت تقييس مكَتَيب  مع بالتعاون ،(BDT) االتصاالت تنمية مكتب يواصل أن
 للربط اكتسبها ليتا احلصرية غري التكامل مناذج من مستمدة إقليمية مشاريع لتنفيذ الالزمة التدابري اختاذ
 يتم ستمرةم تعاون عالقة يف القطاعات خمتلف من واملؤسسات واملنظمات املصلحة أصحاب مجيع بني
 تمع العاملية لقمةا لنواتج وفقاً  الرقمية الفجوة تقليص أجل من الشبكات عرب املعلومات نشر هاسياق يف

 ،2و 1 مرحلتيها يف املعلومات

 االتصاالت تنمية مكتب مدير من يطلب أن يقرر

بوينس  يف املراَجع( 8 بالقرار عمالً  املنجزعمل مكتب تنمية االتصاالت  متابعة يف االستمرار 1
تمعية التوصيلية مؤشرات إعداد يف املؤمتر هلذا) 2017 آيرس،  لكل املعيارية راتواملؤش الرقمية للفجوة ا
 العالقة، اتذ املتحدة األمم وكاالت يف املختصة اهليئات مع بالتعاون الوحيد، القياسي والرقم دولة

 الرقمية للفجوة لراهنةا ةاحلال لتوضيح تستخدم خمططات وضع يتسىن حىت املتوفرة اإلحصاءات باستخدام
 ومنطقة؛ بلد كل يف

 

  



 389 37القرار  

 

 تكنولوجيا لزبائن اجلودة وعالية التكلفة منخفضة معدات تطوير مزايا تشجيع يف االستمرار 2
 وتطبيقات وخدمات اإلنرتنت تدعم اليت بالشبكات مباشرة توصيلها ميكن واالتصاالت، املعلومات
 إمكانية مراعاة مع ،العامل نطاق على لقبوله نظراً  لكبريا احلجم وفورات حتقيق يتسىن حىت اإلنرتنت

 ؛املعدات هلذه الساتلي االستخدام

 املستعملني دىل الثقة إشاعة أجل من املستعِملني بني توعية محلة شن يف املساعدة يف االستمرار 3
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا وتطبيقات خدمات يف

 اصةاخل املسائل تناولالتابعة لالحتاد  (CoE) التميز مراكز إطار يف ةاخلاص الربامج تواصل أن ضمان 4
 هلذه عالية لويةأو  وإعطاء الفقر وطأة لتخفيف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا جمال يف بالتدريب
 املراكز؛

 البلدان يف رقميةال الفجوة وسد الفقر وطأة لتخفيف املبتكرة النماذج وضع تعزيز يف االستمرار 5
 ناجح؛ بشكل النامية

 املناطق أجل نم واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا الرئيسية التطبيقات حتديد يف االستمرار 6
 للتغلب موحدو  االستعمال سهل قياسي حمتوى إعداد على املتخصصة املنظمات مع والتعاون الريفية،
 واللغة؛ األمية حواجز على

 ساليبأ أو أعمال مناذج ووضع والناشئة، اجلديدة تالتكنولوجيا واستخدام االبتكار تشجيع 7
 ؛الرقمية فجوةال سد يف يسهم مما التكاليف ختفيضعلى  االتصاالت مشغلي ملساعدة أخرى مبتكرة

 استحداث لىع املصنعني تشجيع خالل من النفاذ تكاليف ختفيض على املساعدة يف االستمرار 8
 تشغيلها تكلفة اضباخنف وتتسم العريض النطاق يقاتتطب لتناسب تكييفها ميكن مالئمة تكنولوجيا
 االتصاالت تنمية لقطاع وخصوصاً  ككل  لالحتاد رئيسياً  هدفاً  ذلك ميثل إذ وصيانتها،

 ؛(ITU-D) االحتاد يف
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 تصاالتواال املعلومات بتكنولوجيا اخلاصة بالتجارب االحتاد تزويد على األعضاء تشجيع 9
 االتصاالت؛ تنمية لقطاع الشبكي املوقع يف ذلك بعد لوضعها الريفية، املناطق يف

 املشاريع تنفيذ عن النامجة والفوائد بالتحديات املتعلقة املمارسات أفضل وتبادل املناقشات تسهيل 10
 تمع العاملية للقمة 7جيم العمل خط يف إليها املشار اإللكرتونية بالتطبيقات املتعلقة األنشطةأو 

 االسرتاتيجية؛ الشراكات خالل من املعلومات

 إليها املشار تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا تطبيقات وسرية أمن أمهية االعتبار بعني يأخذ أن 11
 ملناقشاتا تسهيل أجل من اخلصوصية، محايةو  املعلومات تمع العاملية للقمة 7جيم العمل خط يف

 احلكومية، السلطات نيب التعاون وحتسني واآلليات، واالسرتاتيجيات واألدوات التوجيهية باملبادئ املتعلقة
 وتطويعها اخلدمات بني التكامل تشمل أن ميكن االستعمال، سهلة حكومية خدمات وتنفيذ

 ؛خلدماتا ذه الوعي وزيادة اإللكرتونية احلكومة خدمات نوعية وحتسني الشخصية، لالحتياجات

 يتنظيم وإطار سياسات تطوير على القطاع وأعضاء األعضاء الدول مساعدة يف االستمرار 12
 الشبكة على اتاخلدم تقدمي ذلك يف مبا املنافسة، تشجيع أجل من واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا
 اخلاصة ياجاتاالحت مراعاة مع والنفاذ، التوصيل جمايل يف القدرات بناء وكذلك اإللكرتونية، والتجارة
موعات للنساء  ؛واحملرومة ةوالضعيف املهمشة وا

 الوثيق عاونالت ويف املبادرة هذه يف مركزي دور أداء يف االتصاالت تنمية مكتب استمرار ضمان 13
 ذات شاريعوامل الربامج لتنفيذ لالحتاد، اإلقليمية املكاتب خالل من االحتاد، يف األعضاء الدول مع

 ؛ينياالسرتاتيج املصلحة بأصحا بني   ّ  فع ال تواصل قناة على اإلبقاء إىل إضافةً  وهذا. الصلة

 نولوجياتك استخدامات لتعزيز اإلذاعي النمط من أساليب إعداد على التشجيع يف االستمرار 14
 الريفية؛ املناطق يف واالتصاالت املعلومات

 االحتياجات وذوي اإلعاقة ذوي شخاصواأل املرأة مشاركة زيادة على املساعدة يف االستمرار 15
 الريفية؛ املناطق يف سيما ال ،واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مبادرات يف حملددةا
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 ،(ITU-R) اديويةالر  االتصاالت قطاع مع بالتعاون واألنشطة، املشاريع أو الدراسات بتنفيذ النهوض 16
 املعارف وزيادة هة،ج من الساتلية، األنظمة ذلك يف مبا الراديوية لالتصاالت الوطنية األنظمة تكميل بغية

 سيما وال الراديوية، الرتددات موارد من املثلى االستفادة إىل التوصل أجل من أخرى، جهة من القدرات،و 
 وزيادة الساتلي ريضالع النطاق تنمية حفز دف والطيف، املدارات يف املتمثلة واملوارد الرقمية، املكاسب
 الرقمية؛ الفجوة سد بغية تغطيته

 والنظم، املشاريعو  الدراسات دعم بغية الراديوية، االتصاالت قطاع مع للتعاون تدابري اعتماد حتليل 17
 الناجع االستعمال جمال يف القدرات بناء ا يـُْنَشد اليت املشرتكة األنشطة لتنفيذ نفسه الوقت يف والعمل
 رامليسو  لنفاذا حتقيق بغية الساتلية، اخلدمات توفري أجل من والطيف املدارات يف املتمثلة للموارد

 واألقاليم، والبلدان اطقاملن خمتلف بني الشبكات توصيل وتيسري الساتلي العريض النطاق إىل التكاليف
 النامية؛ البلدان يف سيما وال

 أصحاب مجيع نيب للربط إقليمية مشاريع لتنفيذ الالزمة التدابري اعتماد تشجيع يف االستمرار 18
 نشر سياقها يف يتم مستمرة تعاون عالقة يف عاتالقطا خمتلف من واملؤسسات واملنظمات املصلحة
 املعلومات تمع العاملية القمة لنواتج وفقاً  الرقمية الفجوة تقليص أجل من الشبكات عرب املعلومات

 ؛2020 يف التوصيل برنامج حتقيق سبيل يف العملو  واملسامهة ،2و 1 مرحلتيها يف

 خدمات الباستعم اإلعاقة ذوي األشخاص توصيل إىل الرامية اجلهود وتنسيق دعم يف االستمرار 19
ا؛ واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا  وتطبيقا

 الفجوة سد يف (ITU-T)باالحتاد  االتصاالت تقييس قطاع دراسات جلان مع التعاون مواصلة 20
 املتقدمة؛ والبلدان النامية البلدان بني التقييسية

 أعاله؛ املذكورةلإلجراءات  امليزانية حدود يف الالزمة املوارد ختصيص ضمان 21
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 املعين لربنامجا أنشطة حمور هذه واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تطبيقات جعل يفاالستمرار  22
 بتطبيقات تعلقةامل الدراسة مسائل تنفيذ يف األساسي دوره على والرتكيز االتصاالت تنمية مكتب يف

 ؛القادمة الدراسة وفرتات السابقة الدراسة تلفرتا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 األعضاء؛ الدول يعمج علىبانتظام  التطبيقات ذه اخلاصة باألنشطة املتعلقة النواتج بتعميم 23

 الدول مع يقاً وث تعاوناً  لالحتاد اإلقليمية املكاتب خالل من االتصاالت تنمية مكتب يتعاون أن 24
 أصحاب بني فّعال تواصل قناة على اإلبقاء مع اإلقليمية، املشاريع ههذ تنفيذ بغية االحتاد يف األعضاء
 حموري، دور وأداء االسرتاتيجيني املصلحة

 يدعـو

أعمال  اذجمن ووضع املساعدة إىل اخلاص القطاع وكيانات املاحنة والوكاالت الدولية املالية املؤسسات
 7جيم العمل خط يف إليها املشار صاالتواالت املعلومات تكنولوجيا تطبيقات تطوير أجل من خمتلفة
 العام طاعنيالق بني شراكاتمن خالل  وبرامج مشاريع ذلك يف مبا املعلومات، تمع العاملية للقمة

 النامية، البلدان يف واخلاص

 األعضاء الدول يدعو

 أنظمة شاءوإن نميةت يف واخلاص العام االستثمار لتعزيز السديدة بالسياسات النهوض يف النظر إىل 1
ا يف الساتلية األنظمة ذلك يف مبا الراديوية، االتصاالت  هذه استعمال إدراج يف والنظر ومناطقها، بلدا

 ستساعد يةإضاف أداة باعتبارها العريض، بالنطاق اخلاصة اإلقليمية أو/و الوطنية خططها ضمن النظم
 النامية؛ البلدان يف سيما وال ،االتصاالت جمال يف االحتياجات وتلبية الرقمية الفجوة سد على

 تنفيذ بشأن املؤمتر، هلذا) 2017 آيرس، بوينس يف املراَجع( 17 للقرار تنفيذها عند ختتار، أن إىل 2
 املشاريع بني من روعاً مش والعاملية، واألقاليمية واإلقليمية الوطنية األصعدة علىاملعتمدة إقليمياً  املبادرات
 الرقمية؛ لفجوةا سد بغية واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا األمثل كاملالت ميثل للمناطق املقرتحة
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 املمارسات وأفضل اتاخلرب  تتدارس اليت والعاملية اإلقليمية التعاون منتديات يف بنشاط املشاركة إىل 3
 وبراجمها؛ اإللكرتونية احلكومة اسرتاتيجيات بتنفيذ املتعلقة

الل املسامهة من خ التعليم نظم يف واالتصاالت املعلومات لوجياتكنو  دور دراسة يف املشاركة إىل 4
ا   مجيع يف الشامل مالتعلي لتحقيق واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا باستخدام يتعلق فيماخبربا
 العامل، أحناء

 القطاع وأعضاء األعضاء الدول يدعو

ا يف تدمج أن إىل 1  استعمال على تشجع إجراءات لكرتونيةاإل باحلكومة املتعلقة وبراجمها اسرتاتيجيا
 سهلة دماتخ وتنفيذ احلكومية، السلطات بني التعاون لتعزيز واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 جودة سنيلتح الشخصية لالحتياجات وتطويعها اخلدمات بني التكامل تشمل أن ميكن االستعمال،
 اخلدمات؛ ذه الوعيمع إجراءات لزيادة  اإللكرتونية احلكومة خدمات

 تطبيقات مثل ،واخلدمات اإللكرتونية التطبيقات بشأن واإلحصاءات البياناتوحتليل  مجع دعم إىل 2
 وتكنولوجيا ةاإللكرتوني والصحة اإللكرتونية واحلكومة الصناعة يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
 إجراء متكني كذلكو  وتنفيذها العامة السياسات تصميم يفمما يسهم  التعليم، يف واالتصاالت املعلومات
 البلدان؛ بني املقارنات

 املمارسات وأفضل اتاخلرب  تتدارس اليت والعاملية اإلقليمية التعاون منتديات يف بنشاط املشاركة إىل 3
 ؛وبراجمها اإللكرتونية احلكومة اسرتاتيجيات بتنفيذ املتعلقة

الل املسامهة من خ التعليم نظم يف واالتصاالت اتاملعلوم تكنولوجيا دور دراسة يف املشاركة إىل 4
م  مجيع يف الشامل يمالتعل لتحقيق واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا باستخدام يتعلق فيما خبربا
 .العامل أحناء
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 )2002(إسطنبول،  39لقـرار ا

 برنامج التوصيلية لألمريكتين وخطة عمل كيتو

 )2017لعام  صاالتاالت لتنمية العاملي املؤمتر(ألغاه 
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 )2017 آيرس، بوينس يف املراَجع( 40 القـرار

 القدرات بناء بمبادرات المعني الفريق

 ،)2017 آيرس، بوينس( االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر إن

 يذّكر إذ

 الواردة مات،علو امل تمع العاملية للقمة جنيف مبادئ إعالن يف القدرات ببناء املتصلة باملبادئ ) أ 
 ؛34و 29 الفقرتني يف

 املعلومات؛ تمع العاملية للقمة جنيف عمل خطة من 11 الفقرة يف الواردة باألحكام )ب

 املعلومات؛ تمع العاملية للقمة تونس التزام من 32و 14 الفقرتني يف الواردة باألحكام )ج

 عمل برنامج من) ن ،)ك ،)د ،)ج90و 51و) ز26و) أ23و 22 الفقرات يف الواردة باألحكام ) د
 املعلومات؛ تمع العاملية القمة عن املنبثق املعلومات جمتمع بشأن تونس

 الوارد 4جيم عملال خبط املعنية التسهيل/التنسيق جهات إحدى هو لالتصاالت الدويل االحتاد بأن ) ه
 للرتبية املتحدة األمم منظمةو  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج جانب إىل تونس، عمل برنامج ملحق يف

 ؛)األونكتاد( والتنمية للتجارة املتحدة األمم ومؤمتر) اليونسكو( والثقافة والعلم

 الدويل لالحتاد التابعة التميز مراكز بشأن ،هلذا املؤمتر )2017 آيرس، بوينس يف املراَجع( 73 بالقرار ) و
 لالتصاالت؛

 املستوى عالرفي لالجتماع اخلتامية الوثيقة بشأن املتحدة، ملألم العامة للجمعية 70/125 راربالق ) ز
 ،(WSIS) املعلومات تمع العاملية القمة نتائج لتنفيذ العام االستعراض بشأن العامة للجمعية

 اعتباره يف يضع وإذ

 الالزمةات املهار و  التقنية املهارات وأن منظمة، أي متتلكه ما أمثن هي زالت ما البشرية املوارد أن ) أ 
 باستمرار؛ فيها النظر إعادة ينبغي املوارد تلك وتطوير إلدارة
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ال يف خربة ممن لديهم واملؤسسات املهنيني سائر مع األفكار وتبادل املستمر التدريب مواصلة أن )ب  ا
 ؛سسيةواملؤ  البشرية القدرات تنمية يف حامسة بأمهية يتسمانوالتنمية  والتنظيمي التقين

 أنشطة خالل من املذكورة املهارات تنمية يف رئيسي بدور يقوم زال ما االتصاالت تنمية بمكت أن )ج
 لدائرة ملمتازا الرتاث مع امليدان؛ يف وأنشطته الرقمي والشمول الُقدرات لبناء برناجمه تشمل عديدة
 االتصاالت؛ تنمية مكتب إنشاء قبل امليدان هذا يف لالحتاد التقين التعاون

 القدرات بناء شعبة/االتصاالت تنمية مكتب ا يضطلع اليت القدرات لبناء الرئيسية بادراتامل أن ) د
 ومراكز يةالبشر  القدرات لتنمية واإلقليمي العاملي واملنتديان ،1االحتاد أكادميية مبادرة ذلك يف مبا البشرية،
 أهدافها وأن ا،القضاي ههذ معاجلة يف كبري  بشكل تسهم اإلنرتنت، جمال يف التدريب ومراكز التميز
 الدراسات جلنيت معو  مجيعاً  الربامج مع بالتعاون وذلك املعلومات تمع العاملية القمة نتائج مع تنسجم
 واليتها؛ نطاق حسب كل  (ITU-D)باالحتاد  االتصاالت تنمية لقطاع

نمية املهارات ت لجما يف العديدة ألنشطته منهجياً  نظاماً  االتصاالت تنمية مكتب يضع أن ضرورة ) ه
 االسرتاتيجية األهداف لتحقيق وشفافة ومتكاملة ومنّسقة مشولية بطريقة يتناوهلا وأن القدرات، وبناءالبشرية 
 للموارد؛ كفاءة  األكثر واالستخدام االتصاالت تنمية لقطاع العامة

مية املهارات تن ياتأولو  بشأن األعضاء الدول مع بانتظام االتصاالت تنمية مكتب يتشاور أن ضرورة ) و
 لذلك؛ وفقاً  األنشطة ينّفذ وأن القدرات وبناءالبشرية 

 

  
_______________ 

ت، أطلق تصاالميدان تكنولوجيا املعلومات واال جمال بناء القدرات يف يف مسعى لرتشيد وتضافر جهوده العديدة يف 1
مكتب تنمية االتصاالت أكادميية االحتاد الدويل لالتصاالت اليت تشمل أنشطته الرباجمية ومبادرات الشراكات ذات 

 اإلنرتنت. الصلة، ومنها مراكز التميُّز ومراكز التدريب على
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 بشأن تصاالتاال لتنمية االستشاري الفريق إىل تقريراً  االتصاالت تنمية مكتب يقدم أن ضرورة )ز 
 علم على كونواي بأن لألعضاء للسماح وذلك حتققت، اليت والنتائج ا املضطلع واألنشطة املبادرات

حَرز، والتقّدم تصاَدف اليت بالصعوبات امّ ت
ُ
 الصلة، ذات أنشطته يف االتصاالت تنمية مكتب وإلرشاد امل

 احلسبان يف يأخذ وإذ

ت لالتصاالواحللقة الدراسية العاملية جناح منتديات مثل احللقات الدراسية اإلقليمية  ) أ 
 عملية والتعلم العملي؛من حيث توفري املهارات الوقيمتها البارزة  (WRS) الراديوية

 ،ومعهت مكتب تنمية االتصاال املنظمات واألفراد الذين يشاركون يف العدد الكبري والتنوع يف )ب
 والذين جيب االعرتاف بقيمتهم كموارد تعليمية؛

ا اليت ولوياتاألو  حتياجاتاالبادرات و امل )ج  يف جمال تنمية املهارات البشرية املناطق حدد
 القدرات، وبناء

 االتصاالت تنمية مكتب مدير تكليف يقرر

 تنمية جمال يف قديرون خرباء قواُمه والذي (GCBI) القدرات بناء مببادرات املعين الفريق باستبقاء 1
 القطاع أعضاءو  االحتاد يف األعضاء الدول قدرة لتعزيز وذلك مناطقهم، باحتياجات دراية وعلى الُقدرات
 لديها اليت واملنظمات واالختصاص اخلربة ذوي واملهنينياملنضمة إليه  ادمييةاألك واهليئات إليه واملنتسبني

تنمية  جمال يف شطتهاألن الناجح التنفيذ يف واملسامهة االتصاالت تنمية قطاع مساعدة على املناسبة اخلربة
،  االتصاالت نميةت لقطاع الدراسات جلنيت مع بالتعاون متكاملة بطريقة الُقدرات وبناءاملهارات البشرية 

 ؛املعتمدة اإلقليمية للمبادرات     ً وفقا   كل منهما حسب جمال اختصاصها،
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 كل  ميثالن قدراتال بناء يف خبريين القدرات بناء مببادرات املعين الفريق يضمّ  أن على بالعمل 2
 ءألعضاا الدول من األمر يهمه من لكل مفتوحة املشاركة تكون أن ويتعّني . الست املناطق من منطقة
 وجهاً  أو ونياً إلكرت  االتصاالت تنمية مكتب موظفي مع الفريق هذا يعمل أن ويتعني. القطاع وأعضاء
 :يلي ملا حتقيقاً  االقتضاء، عند لوجه،

 القدرات وبناءتنمية املهارات البشرية  جمال يف العاملية االجتاهات حتديد يف املساعدة '1'
 الت؛واالتصا املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت يف

 وبناء تنمية املهارات البشرية أنشطة من اإلقليمية واألولويات االحتياجات حتديد يف املساعدة '2'
 جلنتا بحثهات اليت واملواضيع اإلقليمية املبادرات األخص، على االعتبار، يف األخذ مع القدرات،
 مقرتحات قدميوت ةالصل ذات االتصاالت تنمية مكتب أنشطة يف احملرز التقدم وتقييم، الدراسات

 ذلك؛ إىل وما اجلارية، املبادرات ومواءمة األنشطة بني تداخل أي إلزالة

وتقدمي املشورة بناًء  ادلالحت التابعة التميز مراكزبرنامج  لنتائج االسرتاتيجي االستعراض يف املساعدة '3'
 ؛على ذلك

ملهارات البشرية تنمية ا  يف خربة لديهم الذين واملهنيني املنظمات مع االقتضاء، حسب التنسيق، '4'
االت يف القدرات وبناء م من واالستفادة لذلك احتياجها حتديد مت اليت ا  خالل من إما خربا
 يضطلع اليت القدرات بناء أنشطة يف مشاركتهم تسهيل أو اخلرباء هؤالء حنو األعضاء توجيه
 االحتاد؛ ا

 دويلال االحتاد أكادميية ألنشطة متكامل إطار متصمي يف االتصاالت تنمية مكتب مساعدة '5'
 ؛2018-2021 الفرتة خالل وتنفيذه لالتصاالت

 االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت ملناهج رمسي تصميم وضع بشأن املشورة تقدمي '6'
 املتخصصة اتواملهار  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/باالتصاالت العام اإلملام لتغطي وحمتواها

 السواء؛ على فيها
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 دولية؛ال أو/و اإلقليمية املعايري أساس على الشهادات وإصدار االعتماد بشأن املشورة تقدمي '7'

 لعامةا األهداف تعزز اليت األكادميية والشراكات والتحالفات املبادرات بشأن املشورة تقدمي '8'
 ومراكز ميزالت مراكز مع التكامل ذلك يف مبا لالتصاالت، الدويل االحتاد ألكادميية االسرتاتيجية

 لالحتاد؛ اإلقليمية واملكاتب اإلنرتنت على التدريب

 أكادميية اتشراك خالل من املقدمة الدراسية الدورات ومراقبة اجلودة ضمان معايري بشأن املشورة تقدمي '9'
 على دريبالت ومراكز تميزال مراكز خالل من تقدم اليت تلك فيها مبا لالتصاالت، الدويل االحتاد

 األكادميية؛ املؤسسات أو/و اإلنرتنت

 لتنمية الستشاريا الفريق اجتماع خالل ومناقشته لعرضهمرحلي  سنوي تقرير تقدمي يف املساعدة '10'
 الربنامج نفيذلت اختاذها يلزم قد اليت املقرتحة والتوصيات اإلجنازات يضم أن على االتصاالت،

 ؛الصلة ذي

  التصاالتا تنمية مكتب ينظمها اليت الصلة ذات املنتديات يف إقليميني كممثلني  ملالع '11'
 سنتني؛ كل

 ية؛بفعال عمله لينفذ القدرات بناء مببادرات املعين للفريق الالزم الدعم بتوفري 3

 .االعتبار بعني القدرات بناء مببادرات املعين الفريق عن تصدر توصيات أي بأخذ 4
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 )2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 43القرار 

 لوشبكات المستقب الدولية المتنقلة االتصاالت أنظمة تنفيذ في المساعدة

 ،)2017بوينس آيرس، ( االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر إن

 يذكِّر إذ

بشأن البحث التطبيقي هلذا املؤمتر، ) 2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 15بالقرار  ) أ 
 لوجيا؛التكنو  ونقل

 أجل من 2020 يف التوصيل برنامج بشأن) ملؤمتر املندوبني املفوضني، 2014(بوسان،  200بالقرار  ب)
 ؛واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت العاملية التنمية

، بشأن تعزيز التعاون والتنسيق بني هلذا املؤمتر )2017بوينس آيرس، املراَجع يف ( 59بالقرار  ج)
 املسائل ذات االهتمام املشرتك؛ الحتاد الثالثة يفقطاعات ا

 يلالدو  االحتاد دور بشأن املفوضني، املندوبني ملؤمتر) 2014 بوسان، يف املراَجع( 135 بالقرار ) د
 واملشورة التقنية عدةاملسا تقدمي ويف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت تنمية يف لالتصاالت

 الصلة؛ ذات واألقاليمية واإلقليمية الوطنية املشاريع نفيذوت 1النامية للبلدان

 العمل ظيمتن يف االحتاد دور بشأن املفوضني، املندوبني ملؤمتر) 2010 غواداالخارا،( 178 بالقرار ) ه
 اإلنرتنت؛ دعم أجل من االتصاالت لشبكات التقنية اجلوانب بشأن

 

  
_______________ 

ا والبلدان اتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية  1 ليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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توسيع نطاق جلمعية االتصاالت الراديوية، بشأن ) 2015جنيف،  (املراَجع يف ITU-R 23القرار ب ) و
 نظام املراقبة الدولية لإلرساالت على املستوى العاملي؛

 قطاع ) جلمعية االتصاالت الراديوية، بشأن دور2015(املراَجع يف جنيف،  ITU-R 50بالقرار  ) ز
 الدولية؛ املتنقلة لالتصاالت اجلاري التطوير يف الراديوية االتصاالت

جلمعية االتصاالت الراديوية، بشأن التسمية اخلاصة ) 2015جنيف،  (املراَجع يف ITU-R 56 القرارب ح)
 الدولية؛ باالتصاالت املتنقلة

جلمعية االتصاالت الراديوية، بشأن مبادئ عملية ) 2015جنيف،  (املراَجع يف ITU-R 57 بالقرار ط)
 املتقدمة؛-تطوير االتصاالت املتنقلة الدولية

 علقةاملت املبادئ بشأن الراديوية، االتصاالت جلمعية) 2015 جنيف، يف املراَجع( ITU-R 65 بالقرار )ي
 ؛بعده وما 2020 لعام الدولية املتنقلة لالتصاالت املستقبلي التطوير بعملية

 دراسات خبصوص 2015 لعام الراديوية لالتصاالت العاملي للمؤمتر (WRC-15) 238 بالقرار )ك
 منح إمكانية ذلك يف مبا الدولية املتنقلة االتصاالت نطاقات لتحديد بالرتددات املتعلقة وراألم بشأن

 24,25 نيب الرتددات مدى من) أجزاء( جزء يف أويل أساس على املتنقلة للخدمات إضافية توزيعات
 بعده؛ وما 2020 لعام الدولية املتنقلة لالتصاالت املستقبلي التطوير أجل من GHz 86و

 أنظمة بشأن، 2015 لعام الراديوية لالتصاالت العاملي للمؤمتر (Rev.WRC-15) 207 بالتوصية )ل
 املقبلة؛ الدولية املتنقلة االتصاالت

 تعزيز بشأن، (WTSA) االتصاالت لتقييس العاملية للجمعية )2016 احلمامات،( 92 بالقرار ) م
 املتنقلة التصاالتل الراديوية غري جلوانببا يتعلق فيما االتصاالت تقييس قطاع يف التقييس أنشطة
 ؛(IMT) الدولية

 التوصيل بشأن، (WTSA) االتصاالت لتقييس العاملية للجمعية )2016 احلمامات،( 93 بالقرار )ن
 بعدها، وما 2020-الدولية املتنقلة االتصاالت وشبكات الرابع اجليل لشبكات البيين
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 اعتباره يف يضع وإذ

 إىل ملستمرةا واحلاجة الدولية، املتنقلة االتصاالت شبكات وتوسع البيانات حلركة اهلائل النمو ) أ 
 النامية؛ البلدان يف وخاصة العامل أحناء مجيع يف الدولية املتنقلة االتصاالت أنظمة استعمال تشجيع

 الذي األمر لدولية،ا املتنقلة االتصاالت استعمال وتنسيق تقييس يف املسامهة يف االحتاد دور أمهية )ب
 املتقدمة؛ املتنقلة واخلدمات التطبيقات على اإلقبال ويسرع العاملية العريض النطاق توصيلية من سيعزز

 الصعيد لىع واالجتماعية االقتصادية التنمية يف سامهت الدولية املتنقلة االتصاالت أنظمة أن )ج
 نطاق لىع االتصاالت خدمات وفريت هو الدولية املتنقلة االتصاالت أنظمة من الغرض وأن العاملي،
 املستعمل؛ املطراف أو الشبكة أو املوقع عن النظر بصرف أمجع، العامل

 لبناء القريب املستقبل يف واسع نطاق على ُتستخدم سوف 2020-الدولية املتنقلة االتصاالت أن ) د
 أهداف يقحتق يف وإجيابية هامة مسامهة وستساهم للمعلومات، إيكولوجي ونظام موصول ذكي جمتمع
 املتحدة؛ لألمم املستدامة التنمية

ما بنشاط يواصالن االتصاالت وتقييس الراديوية االتصاالت قطاعي أن ) ه  تقييس أنبش دراسا
 املستقبل؛ شبكاتو  الدولية املتنقلة لالتصاالت العامة الشبكة وجوانب املتنقلة االتصاالت أنظمة وتطوير

 تنسيقاً  قيمت تزال وال كانت  الراديوية واالتصاالت االتصاالت تقييس يلقطاع الدراسات جلان أن ) و
 املتنقلة االتصاالتب املتعلقة التوصيات بإعداد يتعلق فيما االتصال أنشطة طريق عن رمسي غري فّعاالً 
 ؛املستقبل وشبكات الدولية

 الدولية ملتنقلةا التصاالتا جمال يف العاملية االجتاهات بشأن الراديوية االتصاالت قطاع كتيب  أن ) ز
 بنشر املتعلقة ياالقضا بشأن املعنية لألطراف عامة توجيهات ويوفر الدولية املتنقلة االتصاالتيعرف 
 واالتصاالت 2000-الدولية املتنقلة االتصاالت شبكات إدخال وبشأن الدولية املتنقلة االتصاالت أنظمة
 املتقدمة؛-الدولية املتنقلة
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 جلنيت مع ثيقاً و  تنسيقاً  منسقة أنشطة يف حالياً تشاركان  االتصاالت تنميةقطاع  راساتد جلنيت أن )ح
 أجل من الراديوية االتصاالت لقطاع 5 الدراسات وجلنة االتصاالت تقييس لقطاع 13و 11 الدراسات

 الدولية لةاملتنق تاالتصاال ذلك يف مبا العريض، للنطاق الفّعالة التنمية على تؤثر اليت العوامل حتديد
 النامية؛ البلدان لفائدة املستقبل، وشبكات

 متنوعة تطبيقاتو  استخدام سيناريوهات لتوفري حالياً  تتطور الدولية املتنقلة االتصاالت أنظمة أن )ط
 بقدر تتسم اليت واالتصاالتالكثيفة بني اآلالت  واالتصاالت احملّسن املتنقل العريض النطاق قبيل من

 ذلك؛ بتنفيذ بدأ قد البلدان منأن عدداً كبرياً  املنخفض، والكمون ةاملوثوقي من عالٍ 

 التصاالتل الراديوية غري اجلوانب دراسة يف شرعت االتصاالت تقييس لقطاع 13 الدراسات جلنة أن )ي
 املستقبل؛ وشبكات 2020-الدولية املتنقلة

 الدولية قلةاملتن لالتصاالتأعمال البحث والتطوير اخلاصة بوضع تصاميم  من عديدة جوانب أن )ك
 بية؛الضبا واحلوسبة السحابية واحلوسبة الضخمة بالبيانات مرتبطة املستقبل وشبكات

 االتصاالت ىلإ القائمة املتنقلةبشأن االنتقال السلس للشبكات  صلة ذات وثائق إعداد إىل احلاجة )ل
 ؛2020-الدولية لةاملتنق االتصاالت أنظمة نشر عن وكتّيب ،2020-الدولية املتنقلة

 التنمية هدافأ حتقيق لدعم الدولية املتنقلة االتصاالت استخدام على املتزايد العاملي االعتماد ) م
 سيما وال املتحدة، لألمم العامة للجمعية 70/1 القرار يف اعُتمدت اليت عشر السبعة املستدامة

 رى؛أخ أهداف ضمن والتعليم، يةاملال واملعامالت والزراعة الصحة مثل األساسية، القطاعات يف

 وحتسني االقتصادية التنمية على املستقبل وشبكات الدولية املتنقلة لالتصاالت اإلجيايب التأثري )ن
 ؛االجتماعي والشمول االتصاالت

 العريض لنطاقا خدمات يف املستقبل وشبكات الدولية املتنقلة االتصاالت لدور البالغة األمهية )س
 اجلديدة؛ اخلدمات تقدمي يف 2020-الدولية املتنقلة التصاالتل احلاسم دورالو 
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 من( النامية البلدان إىل 2020-الدولية املتنقلة االتصاالت ستقدمها اليت األمهية بالغة اجلمة الفوائد )ع
 إللكرتونية،ا الصحة بفضل بعد عن وإجراء اجلراحات املرور، حوادث لتفادي الذكية النقل أنظمة قبيل
 للمياه، الذكية ةواإلدار  للطاقة، الذكية واإلدارة االفرتاضي،/املعزز الواقع على القائم اإللكرتوين لموالتع

 تياجاتاالح ذوي واألشخاص اإلعاقة ذوي لألشخاص اجلديدة املبتكرة والتطبيقات الذكية، والزراعة
 االت؛االتص هلذه الناجحني والنشر التخطيط يكتسيها اليت البالغة واألمهية ،.)إخل احملددة،

 السنوات اللخ الدولية املتنقلة االتصاالت تعزيز على بنجاح ركز لالتصاالت الدويل االحتاد أن )ف
 من وأن ،2016 عام يف العامل سكان من 84% مشلت الشبكات ذه التغطية وأن األخرية عشرة الست
 نيالقطاع وأن سنوات،ألربع  املمتدة املقبلةالفرتة  يف 2020-الدولية املتنقلة االتصاالت إدراج املهم

 لالتصاالت علبالف األولوية منحا قد االتصاالت، تقييس وقطاع الراديوية االتصاالت قطاع أي اآلخرين،
 ؛2020-الدولية املتنقلة

 هلذه واجلودة لسرعةا عايل املتنقل العريض النطاق لتوفري النامية البلدان إىلضرورة تقدمي املساعدة  )ص
 ولكن املتنقل، ضالعري النطاق تكنولوجيات نفس النامية والبلدان املتقدمة البلدان تستخدم ، إذنالبلدا
 اخلدمات؛ وجودة املتنقلة البيانات سرعة خيص فيما جداً  هامة اختالفات هناك

 نطاقال تكاليف حتمل من والقطاعات األشخاص مجيع يتمكن لكي املساعدةضرورة تقدمي  )ق
 واسع، نطاق على استخدامهو  املتنقل العريض

 يالحظ وإذ

 تقييسو  الراديوية االتصاالت قطاعي يف املختصة الدراسات جلان به قامت الذي املمتاز العمل ) أ 
 الشأن؛ ذا االتصاالت

 القطاعات عدادهاإ يف شاركت اليت الدولية املتنقلة االتصاالت أنظمة بنشر املتعلقة الكتّيبات )ب
 تصاالت؛اال تقييس وقطاع الراديوية االتصاالت قطاع اعتمدها اليت لالحقةا واإلضافات الثالثة

 ،1/1 للمسألة املؤمتر هذا اعتماد )ج
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 يدرك وإذ

 تقدمي من شغلنيامل استفادة أتاح منخفضة ترددات نطاقات يف املتنقلة الدولية االتصاالت نشر أن ) أ 
 النطاق خدمات يف تنافسية أسعار وتوفري ماراتاالستث جدوى حتقيق عن فضالً  أوسع، مناطق يف اخلدمة
 النامية؛ البلدان يف الالسلكية العريض

 الدراسية احللقات دوعق اخلرباء تبادل خالل من التعاون املتقدمة والبلدان النامية للبلدان ينبغي أنه )ب
 املستقبل؛ اتكوشب الدولية املتنقلة االتصاالت أنظمة نشر بشأن واالجتماعات املتخصصة العمل وورش

 هاتطبيق يف مستمرة مساعدةإىل  ستحتاج النامية، البلدان سيما وال األعضاء،الدول  أن )ج
ا تليب الدولية املتنقلة لالتصاالت وأنظمةً  تكنولوجياتٍ  ا متطلبا  وطنية؛ال واحتياجا

 ولةاملوص األجهزة دعد يف سريعة زيادة إىل أفضت قد (IoT) األشياء إلنرتنت الناشئة التطبيقات أن ) د
 القطاعات نيب العملأن أصبحت احلاجة إىل تنسيق  إىل أفضى بدوره الذي األمر االتصاالت، بشبكة
 ؛احاً أكثر إحل العامل أحناء مجيع يف الدولية املتنقلة االتصاالت تنفيذ خيص فيما الثالثة

ا جيب اليت القضايا من الكثري هناك أن ) ه  وشبكات ةاملتنقل الدولية تاالتصاال نشر عند مراعا
 والتخطيط رتددال نطاقات وتنسيق املالئمة املتنقلة الدولية االتصاالت تكنولوجيات مثل املستقبل

 االسرتاتيجي؛

 االتصاالت ييستق لقطاع توصيات لوضع العمل يف تقدم إحراز ممكن وقت أقرب يف يتم أنضرورة  ) و
 اختبار إىل افةً إض واألمن الرتسيم وآليات الرتقيم ومسائل التجوال ومبادئ الشبكات معماريات تتناول
املستقبل  وشبكات لدوليةا املتنقلة لالتصاالت البيين التوصيل أجل من البيين التشغيل وقابلية املطابقة

 ،بعدها وما

 يقرر

 ريتوف ميةالنا البلدان أجل من املؤمتر هذا يعتمدها اليت العمل خطة يف األولويات ضمن يدرج أن 1
 االتصاالت تكنولوجيات ذلك يف مبا ،(IMT) الدولية املتنقلة االتصاالت أنظمة تنفيذ جلوانب الدعم
 نطاقات بعض طيطخت وإعادة الرتدد، نطاقات وتنسيق إليها، لالنتقال طريق وخارطة املالئمة املتنقلة الدولية
 حالياً؛ مةاملستخدَ  ولوجياتالتكن ذلك يف مبا املتنقلة، الدولية االتصاالت نشر لتسهيل الرتدد
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 بنشر املتعلقة االحتاد ألعمال الدعم االحتاد، دراسات جلان عمل وخطط العمل خطة يف يدرج أن 2
 :النامية البلدان يف املستقبل وشبكات الدولية املتنقلة االتصاالت

 طريق ةارطوخ مالئمة تكنولوجيات تطوير جمال يف: الراديوية االتصاالت قطاع دراسات جلان '1'
 هذه نشر تسهيلل الرتدد نطاقات بعض ختطيط وإعادة الرتدد، نطاقات وتنسيق وحتديد لالنتقال،

 حالياً؛ املستخَدمة التكنولوجيات ذلك يف مبا التكنولوجيات،

 الشبكات، إدارة يف الراديوية غري اجلوانب تقييس جمال يف: االتصاالت تقييس قطاع دراسات جلان '2'
 غري/املباشر التوصيلو  والنقل، املستقبل، وشبكات اخلدمة، وجودة ،البيين والتشغيل توالربوتوكوال
 واألمن، املباشر،

 االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف

 االتصاالت ستقيي مكتب ومدير الراديوية االتصاالت مكتب مدير من كل  مع الوثيق بالتعاون يقوم أن
 :يلي مبا الصلة، ذات اإلقليمية االتصاالت منظمات مع وكذلك

 بنشر املتصلة دياتبالتح يتعلق فيما األولويات وحتديدأنشطة تعريف  يف األعضاء إشراك مبواصلة 1
 النامية؛ البلدان يف سيما ال املستقبل، وشبكات الدولية املتنقلة االتصاالت

 األجلني يف مثلألا النحو على الطيف الستخدام ختطيطها يف النامية البلدان إىل املساعدة بتقدمي 2
 الوطنية واالحتياجات اخلصوصيات مراعاة مع (IMT) الدولية املتنقلة االتصاالت لتنفيذ والطويل املتوسط

 واإلقليمية؛

 (IMT) دوليةال املتنقلة االتصاالت أنظمة تنفيذ يف النامية البلدان ومساعدة تشجيع مبواصلة 3
 التابعة الدراسات جلان جتريها اليت والدراسات لصلةا ذات االحتاد توصيات باستخدام املستقبل وشبكات
 القائمة؛ اخلدمات محاية ضرورة مراعاة مع لالحتاد،
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 الراديوية االتصاالت ومعايري بالتكنولوجيات املتصلة باملسائل املتعلق العمل إىل خاص اهتمام بإيالء 4
 كل يف (IMT) الدولية تنقلةامل االتصاالت يذلتنف الوطنيةباملتطلبات  للوفاء الدويل، االحتاد ا يوصي اليت
 الرتدد طاقاتن وخطط للطيف املنسق االستخدام تشجيع بغرض والطويل واملتوسط القصري األجل من

 احلجم؛ وفورات لتحقيق الصلة ذات واملعايري

ا التوجيهية املبادئ بنشر 5  اهلاباستعم وصىي واليت ممكن نطاق أوسع على أعاله املذكورة وتعديال
 املستقبل؛ وشبكات 2020-الدولية املتنقلة االتصاالت إىل القائمة الشبكات لتطوير

 االتصاالت أنظمةب املتعلقة االحتاد توصيات وتفسري استعمال يف اإلدارات إىل املساعدة بتقدمي 6
 تقييس طاعوق الراديوية االتصاالت قطاع من كل  اعتمدها اليت املستقبل وشبكات (IMT) الدولية املتنقلة

 االتصاالت؛

 من لتحولل االسرتاتيجي التخطيط على تدريبية دورات أو عمل ورش أو دراسية حلقات بعقد 7
 واخلصائص ملتطلباتا مراعاة مع املستقبل وشبكات الدولية املتنقلة االتصاالت إىلبدائياً  تعمل شبكات
 واإلقليمي؛ الوطين الصعيدين على احملددة

 االرتقاء بشأن فيدةاملست والبلدان املاحنة والبلدان الدولية املنظمات بني لوماتاملع تبادل تشجيعب 8
 بعض يف ونشرها 2020-الدولية قلةناملت االتصاالت/املتقدمة الدولية املتنقلة االتصاالت أنظمة إىل

 ملةالعا لكت وخصوصاً ( السابق اجليل من الدولية املتنقلة االتصاالت يف املستخدمة الرتدد نطاقات
 ؛)GHz 2 حتت

 الدولية؛ لةاملتنق االتصاالت أنظمة لتطوير طرق خرائط وضع بشأن املتخصصة املشورة بإسداء 9

 ITU-R M.2370و ITU-R M.2290و ITU-R M.2078مراعاة التقارير  على اإلدارات بتشجيع 10
 ةاملناسب لتحقيق التنمية الطيف من الكايف القدر إتاحة خالل ، منITU-R M.2083 والتوصية

تقدمي  مدى توسيع دف ،2020-الدولية مبا يف ذلك االتصاالت املتنقلة الدولية املتنقلة لالتصاالت
 بفعالية؛ املتنقلة العريض النطاق خدمات

 تقبلاملس وشبكات الدولية املتنقلة االتصاالت استخدام على والتدريب املشاريع بدعم 11
 جلمهورا وسالمة والتعليم واملعامالت املالية الصحة عاتقطا ذلك يف مبا األساسية، القطاعات يف

 اسرتاتيجية؛ شراكات إقامة خالل من وغريها،
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 ة،الصل ذات االتصاالت تنمية مكتب برامج يف 1/1 املسألة إطار يف اجلارية األعمال نتائج مبراعاة 12
 منه طلبت عندما تاالتصاال تنمية مكتب يستعملها اليت األدوات جمموعة من عناصر تشكل اليت

 التصاالتا شبكات ونشر العريض النطاق بناء إىل الرامية جهودهم دعم القطاع وأعضاء األعضاء الدول
 الدولية، املتنقلة

 االتصاالت تنمية قطاع دراساتجلنيت  يدعو
 ونالتعا يف واالستمرار الدراسات إجراء عند االعتبار بعني احملنيَّ  القرار هذا حمتويات أخذ إىل 1

 الراديوية؛ االتصاالت قطاعجلان دراسات  مع الشأن ذا الوثيق
واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  2015 لعام الراديوية االتصاالت مجعية قرارات مراعاة إىل 2

 القرار؛ هذا تنفيذ عند 2016 لعام االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية 2015 لعام
 ؛2020-الدولية املتنقلة االتصاالت إىل الاالنتق أمهية مراعاة إىل 3
 إىل احلاجة لكذ يف مبا املتنقل العريض النطاق خدمات بتحسني املتعلقة التحديات مراعاة إىل 4

 النامية، البلدان يف التكاليف حتمل على والقدرة اخلدمة وجودة للبيانات أكرب سرعات

 األعضاء الدول يشجع
 ذات سائلاملب لةاملتص الدراسات خبصوص املقبل والعمل القرار هذا يذلتنف املمكن الدعم كل  توفري على
 .الصلة
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 )2014ديب،  (املراَجع يف 45القـرار 

 مجال األمن السيبراني، آليات لتعزيز التعاون في
 ذلك مكافحة الرسائل االقتحامية بما في

 )،2014إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (ديب، 

 إذ يذّكر

 جمال يف االحتاد دورملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  )2010 غواداالخارا، املراَجع يف( 130 القرارب ) أ 
 ؛(ICT) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيااستعمال  يف واألمن الثقة بناء

تصاالت الدور االحتاد الدويل لملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  )2010(غواداالخارا،  174قرار الب ب)
 مبخاطر االستعمال غري القانوين لتكنولوجيا املعلومات قضايا السياسة العامة الدولية املتعلقة يف

 ؛واالتصاالت

االت دور االحتاد الدويل لالتصملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن ) 2010(غواداالخارا،  179القرار ب ج)
 ؛اخلط محاية األطفال على يف

املتعلقة  التعاريف واملصطلحاتملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  )2010داالخارا، (غوا 181القرار ب د )
 ؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استعمال يف ببناء الثقة واألمن

 ؛(WTDC) ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2010حيدر آباد،  (املراَجع يف 45بالقرار  ) ه

، بشأن األمن (WTSA)) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت 2012، ديب (املراَجع يف 50القرار ب )و 
 السيرباين؛

للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن مكافحة الرسائل  )2012 ،ديب (املراَجع يف 52القرار ب )ز 
 هلا؛ االقتحامية والتصدي

تصاالت، بشأن تشجيع إنشاء ) للجمعية العاملية لتقييس اال2012ديب،  (املراَجع يف 58القرار ب )ح
  البلدان النامية؛ سيما يف أفرقة وطنية للتصدي للحوادث احلاسوبية ال
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هلذا املؤمتر، بشأن تيسري إنشاء أفرقة استجابة وطنية للحوادث ) 2014ديب،  (املراَجع يف 69بالقرار  )ط
 بينها؛ البلدان النامية، والتعاون فيما احلاسوبية، خاصًة يف

 (ITU-D) ) هلذا املؤمتر، بشأن دور قطاع تنمية االتصاالت2014ديب،  (املراَجع يف 67 بالقرار )ي
 محاية األطفال على اخلط؛ يف

ن العاملي حلقوق اإلعال ميثاق األمم املتحدة ويف باملبادئ واملقاصد واألهداف النبيلة املتجسدة يف ك)
 اإلنسان؛

 جمتمع بشأن تونس عمل برنامج يف الوارد 5جيم لعملا خلط الرئيسيةجهة التيسري  هو االحتاد بأن ل)
 ؛)واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استعمال يف واألمن الثقة بناء( املعلومات

 برنامج عمل تونس؛ التزام تونس ويف باألحكام املتصلة باألمن السيرباين يف م )

املراَجع ( 71 مبوجب القرار ، املعتمدة2012-2015 اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتةدف  )ن 
 توافر عيدعو قطاع تنمية االتصاالت إىل تشجي) ملؤمتر املندوبني املفوضني، والذي 2010 ،غواداالخارا يف

 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/تلالتصاال التحتية البنية لتطوير متكينية بيئة يئة وتعزيز التحتية البنية
 ؛نةومأمو  آمنة بطريقة واستخدامها

التابعة لقطاع التنمية، اليت شارك فيها خالل الدورة األخرية العديد  1للجنة الدراسات  22باملسألة  )س
صة وافية البلدان النامية، كخال ذلك مواد تعليمية الستخدامها يف يف من األعضاء إلنتاج تقارير، مبا

 ملمارساتا عام واخلاص وأفضلللخربات الوطنية وأفضل املمارسات إلقامة شراكات بني القطاعني ال
إلنشاء فريق استجابة للحوادث احلاسوبية مع ما يصاحب ذلك من مواد تعليمية، وأفضل املمارسات 

 املتعلقة بإطار إدارة فريق االستجابة للحوادث احلاسوبية؛

 (GCA) املعين بالربنامج العاملي لألمن السيرباين (HLEG)فريق اخلرباء رفيع املستوى بتقرير رئيس  )ع
 استعمال بناء الثقة واألمن يف بشأن 5حتاد عمالً مبتطلبات خط العمل جيماألمني العام لالوالذي شكله 

) ملؤمتر املندوبني 2010غواداالخارا،  (املراَجع يف 140 لقرارووفقًا ل ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تمع  5خلط العمل جيم املفوضني، بشأن دور االحتاد بوصفه اجلهة املسهلة الوحيدة للقمة العاملية 

يع تشج للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن) 2012ديب،  املراَجع يف( 58املعلومات والقرار 
 خاصة للبلدان النامية؛ ،حاالت احلوادث املعلوماتية إنشاء أفرقة استجابة وطنية يف
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عا مذكرة وق واجلرمية باملخدرات املعين تحدةامل األمم ومكتب لالتصاالت الدويل بأن االحتاد )ف
 واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا استخدام يف األمن تعزيز دف (MoU) تفاهم

 اعتباره وإذ يضع يف

تنمية االقتصادية والتعزيز السالم  الة يفاالتصاالت كأداة فعّ االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات و دور  أ ) 
مواجهة  ضرورةو  ،قراطية والتالحم االجتماعي واإلدارة الرشيدة وحكم القانونواألمن واالستقرار والدمي

ذلك  ا يفمب التكنولوجياتالتحديات املتصاعدة والتهديدات النامجة عن االستخدامات الضارة هلذه 
 التزام من 15 الفقرةانظر أيضًا احرتام حقوق اإلنسان (الوقت ذاته  ، ويفلألغراض اإلجرامية واإلرهابية

 )؛تونس

 إطار تعزيزب واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استعمال يف واألمن الثقة بناء ضرورة )ب
 أصحاب من غريها مع بالتعاون احلكومات، قيام وضرورة) تونس عمل برنامج من 39 الفقرة( الثقة

 ومالحقة يربانيةالس اجلرائم يف للتحقيق الضرورية التشريعات بوضع منها، كل  دور إطار يف املصلحة
 القائمة؛ والتعاون على األصعدة اإلقليمية والدولية مع مراعاة األطر الوطنية األصعدة على مرتكبيها

رى تيدعو الدول األعضاء، عندما  (UNGA) للجمعية العامة لألمم املتحدة 64/211أن القرار  )ج
 ؛ةمللحقة بالقرار، من أجل اجلهود الوطنيذلك مالئماً، إىل استعمال األداة الطوعية للتقييم الذايت ا

ضرورة أن تقوم الدول األعضاء بوضع برامج وطنية لألمن السيرباين ترتكز حول خطة وطنية  ) د
اإلنذار للمراقبة و  إلدارة احلوادث وشراكات بني القطاعني العام واخلاص وأساس قانوين سليم وقدرات

ج و ة بالتقارير حول مسرتشدادة وثقافة وعي، عواالستجابة واالست طين "أفضل املمارسات من أجل 
ليت ّمتت صياغتها ا لألمن السيرباين: العناصر األساسية لتنظيم اجلهود الوطنية لتحقيق األمن السيرباين"

 ؛لقطاع تنمية االتصاالت باالحتاد 1 للجنة الدراسات 22 إطار املسألة يف
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تكبدها مستعملو أنظمة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات أن اخلسائر اهلائلة واملتزايدة اليت ي ه )
واالتصاالت نتيجة تفاقم مشكلة اجلرمية السيربانية وأعمال التخريب املتعمدة على صعيد العامل، كل 

 استثناء؛ العامل دون ذلك يهدد مجيع البلدان املتقدمة والنامية يف

، اخلاص بسد الفجوة هلذا املؤمتر )2014، ديب املراَجع يف( 37القرار  العتماداألسباب املوجبة  ) و
العمل املشار إليها  خطوطأمهية قيام أصحاب املصلحة بتنفيذه على املستوى الدويل و الرقمية فيما خيص 

استعمال تكنولوجيا املعلومات  ومنها "بناء الثقة واألمن يف ،برنامج عمل تونس من 108 الفقرة يف
 واالتصاالت"؛

احلصر،  من أنشطة االحتاد املتعلقة باألمن السيرباين، وخاصة، على سبيل املثال ال نتائج العديد ) ز
تنفيذ خط  تنمية االتصاالت، من أجل إجناز والية االحتاد بوصفه امليسر يف مكتباألنشطة اليت ينسقها 

 استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت)؛ (بناء الثقة واألمن يف 5العمل جيم

تمع قطاعات مجيع من املنظمات من واسعة عةجممو  أن )ح )ط أجل من بينها فيما بالتعاون تعمل ا
لقطاع تنمية االتصاالت، احملدد مبوجب اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد  3أن اهلدف  
كان تشجيع وضع   )2010 غواداالخارا، املراَجع يف( 71 القرار الواردة يف، 2012-2015 للفرتة

نشر تطبيقات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها على حنو  اسرتاتيجيات لتعزيز
آمن ومأمون وميسور التكلفة من أجل دمج االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضمن املفهوم 

تمع  ؛األوسع لالقتصاد وا

مات واالتصاالت على علو أن واقع التوصيل ما بني البىن التحتية احليوية لالتصاالت/تكنولوجيا امل ي)
مزيد من قابلية  بلٍد ما قد يؤدي إىل الصعيد العاملي يعين، من مجلة أمور، أن ضعف أمن البنية التحتية يف

 األخرى؛ البلدان التأثر واملخاطر يف

أن املنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية األخرى ذات الصلة توفر للدول األعضاء وفقاً لدور كل  ك)
 السيرباين ألمنا توفريتلف املعلومات واملواد وأفضل املمارسات واملوارد املالية، حسب االقتضاء؛منها خم

 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيات/لالتصاالت
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أن نتائج الدراسة االستقصائية بشأن التوعية باألمن السيرباين اليت أجراها مكتب تنمية االتصاالت  ل)
هذا  الدراسة األخرية، بينت أن أقل البلدان منوًا حتتاج إىل مساعدة كبرية يف فرتة يف 1/1-22 واملسألة
ال؛  ا

 احاقرت  إىل اهلادف الدويل التعاون يشجع االحتاد لدى (GCA)السيرباين  لألمن العاملي الربنامج أن )م 
 املعلومات ياتكنولوج/االتصاالت استخدام يف واألمن الثقة تعزيز أجل من حلول إلجياد اسرتاتيجيات
 واالتصاالت،

 دركوإذ ي

 ت،االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاال أن التدابري املتخذة لضمان استقرار وأمن شبكات أ ) 
وحترتم األحكام  مي، جيب أن حتاجلرمية السيربانية والرسائل االقتحاميةالتهديدات السيربانية/ واحلماية من

قوق اإلنسان ذات الصلة من اإلعالن العاملي حل األجزاء ري املتجسدة يفاملتعلقة باخلصوصية وحرية التعب
 ؛والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل والعهد من برنامج عمل تونس) 42 الفقرةانظر أيضاً (

 يؤكد، من بني عدة ،"الرقمي العصر يف اخلصوصية يف احلق"، 68/167 العامة اجلمعية أن قرار ب)
 على أيضاً  ايةباحلم حتظى أن جيب اإلنرتنت خارج األشخاص ا يتمتع اليت نفسها قاحلقو  أن أمور،

 اخلصوصية؛ يف احلق ذلك يف مبا اإلنرتنت،

ضرورة اختاذ اإلجراءات املناسبة والتدابري الوقائية، حسبما حيددها القانون، ضد إساءة استعمال  )ج
تمع امل" إطار ت يفتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كما ذكر االتصاالت/  "علوماتاألبعاد األخالقية 

مكافحة اإلرهاب ضرورة من برنامج عمل تونس)، و  43 جنيف (الفقرةمبادئ وخطة عمل إعالن  يف
 الوقت ذاته تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويفاالتصاالت/ جبميع أشكاله ومظاهره على شبكات

ألخرى اليت يفرضها القانون الدويل، على النحو احملدد الواجبات االوفاء باحرتام حقوق اإلنسان و 
 2005 القمة العاملية لعام نتائج بشأن 60/1جلمعية العامة لألمم املتحدة ا من منطوق قرار 81الفقرة  يف

رورة محاية وض ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/ وأمهية أمن واستمرار واستقرار شبكات
من برنامج عمل تونس)، مع ضمان احرتام  45 (الفقرة هديدات ومواطن الضعفهذه الشبكات من الت

سواء من خالل اعتماد التشريعات أو من خالل ، اخلصوصية ومحاية املعلومات والبيانات الشخصية
تنفيذ أطر تعاونية أو اتباع الشركات التجارية واملستعملني ألفضل املمارسات والتدابري التنظيمية الذاتية 

 من برنامج عمل تونس)؛ 46تدابري التقنية (الفقرة وال
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نولوجيا تكاالتصاالت/الة للتحديات والتهديدات الناجتة عن استخدام ضرورة املواجهة الفعّ  )د 
 نيتتفق مع أهداف حفظ االستقرار واألمن الدولي ألغراض المثل استخدامها املعلومات واالتصاالت 

بشكل تعاوين مل العو  ها،يؤثر على أمن مما داخل الدول، لبنية التحتيةاسالمة على سلباً ميكن أن تؤثر و 
احرتام  ذاته الوقت على منع إساءة استخدام موارد وتكنولوجيا املعلومات ألغراض إجرامية وإرهابية، ويف

 حقوق اإلنسان؛

، وضرورة همنميتتتعزيز  محاية األطفال ويف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يفاالتصاالت/ دور ) ه
 سياق من االستغالل والدفاع عن حقوقهم يف والشباب العمل من أجل محاية األطفال عزيزت

ال حتقيق املصلحة القصوى لألطفتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مع التأكيد أن االتصاالت/
 أساسي؛ اعتبار

يضع البشر وذي توجه تنموي و ببناء جمتمع معلومات جامع برغبة مجيع األطراف املعنية والتزامها  و )
صميم اهتمامه، يقوم على أساس أغراض ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل والتعددية  يف

كل مكان إنشاء  واالحرتام الكامل لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وااللتزام به، حىت يتسىن للناس يف
م بالكامل ويبلغوا األهاملعلومات واملعارف والنفاذ إليها واستعماهلا وت داف بادهلا، كي حيققوا إمكانا

 ؛لأللفية ذلك األهداف اإلمنائية واملقاصد اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا يف

من إعالن مبادئ جنيف، وبأن حرية التعبري وحرية تدفق املعلومات  55و 5و 4بأحكام الفقرات  ز )
 مية؛واملعارف واألفكار تعود بالنفع على التن

تمع املعلومات مثلت فرصة فريدة إلذكاء الوعي مبا جتلبه تكنولوجيا  ح) أن مرحلة تونس للقمة العاملية 
رية والتفاعل األنشطة البش املعلومات واالتصاالت من فوائد لإلنسانية ومبا ميكنها إحداثه من حتول يف

م وبذلك تسهم يف بني البشر ويف  ؛املستقبل زيادة الثقة يف حيا
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 إىل تدعو كما  االقتحامي، الربيد يطرحها اليت اهلامة للمشكلة فّعال حنو على التصدي إىل احلاجة ط)
ديدات من تونس؛ عمل برنامج من 41 الفقرة ذلك  واجلرائم ةاالقتحامي الرسائل بينها عالوة على مجلة 

 اخلدمة؛ منع وهجمات والديدان والفريوسات السيربانية

 تنمية االتصاالت، قطاع يف واملسائل الربامج بني الفّعال التنسيق إىل احلاجة )ي

 وإذ يالحظ

العمل املستمر بشأن اجلوانب املختلفة ألمن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي  أ ) 
(األمن) لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد وغريها من املنظمات املعنية  17 تضطلع به جلنة الدراسات

 ؛بوضع املعايري على جوانب خمتلفة ألمن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ديدًا للمستعملني وما هامة مشكلة متثل االقتحامية الرسائل أن )ب  بكاتوالش زالت تشكل 
 ؛يةوالدول اإلقليميةو  الوطنية املستويات على السيرباين األمن مسألة تناول ينبغي وأنه مجيعاً  ولإلنرتنت

أن التعاون والعمل املشرتك ما بني الدول األعضاء وأعضاء القطاعات وأصحاب املصلحة ذوي  ج)
 احلفاظ عليها، بناء ثقافة لألمن السيرباين ويف الصلة يسهم يف

 يقـرر

إطار  صدارة أنشطة االحتاد ذات األولوية، واالستمرار، يف مواصلة اعتبار األمن السيرباين يف 1
استعمال  اته الرئيسية، بدراسة مسألة توفري األمن وبناء الثقة يفجماالت اختصاص

االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من خالل إذكاء الوعي وحتديد أفضل املمارسات 
 وتطوير مواد التدريب املناسبة لتعزيز ثقافة األمن السيرباين؛

 فيما الصلة ذات واإلقليمية الدولية نظماتمع مجيع امل املعلومات وتبادل والتعاون العمل تعزيز 2
ا، مع مراعاة احتياجات م جماالت يف السيرباين باألمن املتصلة باملبادرات يتعلق ساعدة اختصاصا

  البلدان النامية،
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 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

آلخرين امبواصلة تنظيم اجتماعات للدول األعضاء وأعضاء القطاع وأصحاب املصلحة املعنيني  1
يرباين، ووسائل تعزيز األمن الس أساليبملناقشة بالتعاون مع املنظمات ذات الصلة، حسب االقتضاء، 

 األعضاء مسامهاتوعلى أساس ، 3 للهدف 1.3 املعين الوارد حتت الناتج مع الربنامج باالقرتانوذلك 
 ؛(TSB) وبالتعاون مع مدير مكتب تقييس االتصاالت

ليمي البلدان النامية على املستويني اإلق ات عن تعزيز األمن السيرباين يفمبواصلة إجراء دراس 2
والدويل، بالتعاون مع املنظمات ذات الصلة وأصحاب املصلحة املعنيني، على أساس حتديد واضح 

ا، ال سيما تلك املتعلقة باستخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا  الحتياجا
 األطفال والشباب؛ ذلك محاية يف

ز التعاون فيما يتعلق بآليات تعزي البلدان النامية، ، خاصًة يفأن يدعم مبادرات الدول األعضاءب 3
 جمال األمن السيرباين؛ يف

بأن يساعد البلدان النامية على حتسني استعدادها لضمان مستوى عاٍل وفّعال ألمن البىن التحتية  4
ا؛احليوية لالتصاالت/تكنولوجيا امل  علومات واالتصاالت اخلاصة 

وضع إطار مالئم بني البلدان النامية يسمح باستشعار احلوادث  بأن يساعد الدول األعضاء يف 5
 يقرتح خطة عمل لتعزيز محايتها، مع مراعاة اآلليات والشراكات حسب الكبرية والتصدي هلا بسرعة، وأن

 االقتضاء؛

 ق مع مدير مكتب تقييس االتصاالت؛بتنفيذ هذا القرار بالتعاون والتنسي 6

 بتقدمي تقرير عن نتائج تنفيذ هذا القرار إىل املؤمتر العاملي القادم لتنمية االتصاالت، 7
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يدعو األمني العام بالتنسيق مع مديري مكاتب االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت وتنمية 
 االتصاالت

تقدمي   البلدان، عالوًة على أشكال التعاون القائمة، معإىل تقدمي تقرير بشأن مذكرات التفاهم بني 1
حتليل ألوضاعها ونطاقها وتطبيقات آليات التعاون هذه لتعزيز األمن السيرباين ومكافحة التهديدات 

 السيربانية، بغية متكني الدول األعضاء من حتديد مدى االحتياج إىل مزيٍد من املذكرات أو اآلليات؛

 APCERTو OASو FIRSTو IMPACTألمن السيرباين اإلقليمية والعاملية، مثل إىل دعم مشاريع ا 2
 هذه األنشطة وعلى األخص البلدان النامية، وغريها، ودعوة مجيع البلدان إىل املشاركة يف

 األمني العام منيطلب 

قبل للمندوبني املفوضني للنظر فيه واختاذ ما يلزم  1
ُ
ن إجراءات، مأن حييل هذا القرار إىل املؤمتر امل

 حسبما يتناسب؛

لس وإىل مؤمتر املندوبني املفوضني يف 2  ،2018 عام أن يتقدم بتقرير عن نتائج هذه األنشطة إىل ا

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني واهليئات األكادميية إىل

 تنفيذ هذا القرار؛ أن توفر الدعم الالزم وأن تشارك مشاركة فّعالة يف 1

أن تعرتف باألمن السيرباين والتصّدي للربيد االقتحامي ومكافحته، كمسألتني هلما أولوية عالية  2
لوجيا استخدام االتصاالت/تكنو  بناء الثقة واألمن يف وأن تتخذ اإلجراءات املالئمة وأن تسهم يف

 املعلومات واالتصاالت على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل؛

ستمرار ضمان ا دمات على محاية أنفسهم من املخاطر احملددة، واالجتهاد يفأن تشجع مقدمي اخل 3
 اخلدمات املقدمة واإلخطار بانتهاكات األمن،
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 يدعو الدول األعضاء

إىل أن تضع إطارًا مناسبًا يسمح باالستجابة السريعة للحوادث اجلسيمة وأن تقرتح خطة عمل  1
 ؛ملنع مثل هذه احلوادث والتخفيف من آثارها

ة إىل أن تضع اسرتاتيجيات وتوفري إمكانيات على املستوى الوطين لضمان محاية البىن التحتية احليوي 2
 ذلك تعزيز متانة البىن التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. يف الوطنية، مبا
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 )2017 آيرس، بوينس يف املراَجع( 46القـرار 

 جتمعات األصليةمساعدة الشعوب والم
 بواسطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 ،)2017 آيرس، بوينس( االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر إن

 إذ يذّكر

 استخدامبشأن  املفوضني، املندوبني ملؤمتر) 2014 ،بوسان يف املراَجع( 139 بالقرار أ ) 
 معلومات جمتمع وبناء الرقمية الفجوة دس أجل من (ICT) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

 للجميع؛ شامل

 من 2020 يف التوصيل برنامج بشأن ،ملؤمتر املندوبني املفوضني )2014 بوسان،( 200 بالقرار )ب
 ،واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت العاملية التنمية أجل

 يُدرك إذو 

 ملعلوماتا تكنولوجيا إىل اجلميع نفاذ من ّكنميمبا  الرقمي، الشمول هدف حتقيق إىل احلاجة ) أ 
 صلية،ألاالشعوب  فيهم مبن معقولة، وبتكلفة مكان كل ويف ومستدامة شاملةبصورة  واالتصاالت

 واملعرفة؛ وماتاملعل إىل النفاذ إطار يف واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا إىل اجلميع نفاذ وتيسري

 مبادئ عالنإ عليه ينص ملا وفقاً  املعلومات، جمتمع يف ألصليةالشعوب ا إدماج ضمان إىل احلاجة )ب
م تنمية يف واملسامهة ،(WSIS) املعلومات تمع العاملية للقمةوالتزام تونس  جنيف  باستخدام جمتمعا

 الذاتية، باجلهود االستدامة وضمان التقاليد مراعاة أساس على واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا

 عتبارها وإذ يضع يف

 براجمه مجيع خالل من األصلية للشعوب املساعدة يقدم (BDT) االتصاالت تنمية مكتب أن أ ) 
 خاص؛ بشكل 4 اهلدف إطار يف 3.4 والناتج عام بشكل
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       َّ                                        الذي قد مه منتدى األمم املتحدة الدائم املعين بقضايا  املتعددين تقرير أصحاب املصلحة أن )ب
للجنة التوجيهية الدولية لدعم السكان األصليني إىل اجللسة العامة للقمة وا (UNPFII) السكان األصليني

تمع املعلومات اليت ع قدت يف تونس (نوفمرب  ُ                   العاملية   السكان عدد ) قد سلط الضوء على2005                          
 بني فيما اونوالتع واخلاص العام القطاعني بني شراكات إقامة من بد ال أنهوعلى  العامل يف األصليني
 إدماجهم جلأ من فعالية أكثر حنو على الشعوب األصلية احتياجات تلبية أجل من املصلحة أصحاب

 املعلومات، جمتمع يف

 احلسبان وإذ يأخذ يف

تمع املعلومات  أن خطة عمل جنيف والتزام تونس ) أ ينصان على أن حتقيق  (WSIS)للقمة العاملية 
تمعات األصليبالشعوب يتعلق  أهدافهما فيما  ة موضوع ذو أولوية؛وا

من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية تنص على أن: "للشعوب  16أن املادة  )ب
ا ويف األصلية احلق يف ا بلغا ئل اإلعالم الوصول إىل مجيع أشكال وسا إنشاء وسائل اإلعالم اخلاصة 

 متييز"؛ غري اخلاصة بالشعوب األصلية دون

تنص على أن: "تساهم األجهزة والوكاالت املتخصصة أعاله اإلعالن املذكور من  41أن املادة  )ج
هذا اإلعالن،  التنفيذ التام ألحكام التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى يف

 التقنية"؛ سيما من خالل حشد التعاون املايل واملساعدة وال

تمع املعلومات املستوى للقمةلبيان احلدث رفيع أنه وفقاً  د )  سنوات من انعقادها بعد عشر العاملية 
(WSIS+10) سر                                                   ُ ، يظل حتقيق الشمول الرقمي أولوية عامة، تفوق مسأليت ي  املتعلق بتنفيذ نواتج القمة

سيما  التكلفة وإمكانية النفاذ إىل شبكات وخدمات وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وال
 ؛اطق الريفية واملناطق النائيةيف املن

تمع املعلومات جيم ) ه وبني مقاصد اهلدف  6وجيم 5وجيم 2الصلة بني خطوط عمل القمة العاملية 
من أهداف التنمية املستدامة، واليت تشمل زيادة فرص النفاذ إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  9

وًا حبلول وامليسور التكلفة إىل اإلنرتنت يف أقل البلدان منزيادة كبرية والسعي إىل تيسري النفاذ الشامل 
 على أقصى تقدير، 2020 عام
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 كذلكيدرك  وإذ 

بأن التوصيات املتعلقة بالسياسة العامة وأفضل املمارسات اليت ُوضعت من خالل مبادرة "توصيل  ) أ 
 مثة أن إىل تشري املعلومات، معت العاملية القمة وضعتها اليت للمبادئ وفقاً  ،"عمدرسة، توصيل جمتم

 الذاتية اجلهودب واالستدامة التنظيم، وأُطر القدرات، وبناء التكنولوجيا، جماالت يف الشروط من أدىن حداً 
 مناطق يف واالتصاالت وماتاملعل تكنولوجيا تنمية لتحقيق استيفاؤه يتعّني  احملتويات، وتطوير واملشاركة،
 األصليني؛ السكان

 ُعقدت ليتا األصلية، الشعوب جمتمعات يف االتصاالت بشأن الثانية ياال أبيا قمة نإعال بأن )ب
 أجل من ليةالدو  املنظمات مع التشاور عمليات يف قدماً  املضي فيه تقرر املكسيك، يف 2013 عام يف

 حقوق شأنب املتحدة األمم إعالن يف عليها املنصوص االتصال يف األصلية الشعوب حقوق تفعيل
 أعاله؛ املذكور األصلية بالشعو 

م إىل استناداً  األصليني السكان من الفنيني تدريب تعزيز يف االستمرار من بد ال بأنه )ج  ممارسا
 تطويردعم  بغية والطيف املوارد توفر نفسه الوقت يف ضمان مع التكنولوجي االبتكار وحلول الثقافية

 ألصلية؛ا الشعوب تشغلها اليت التصاالتوا املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت شبكات واستدامة

 لضمان دب ال وأنه نفسها، األصلية الشعوب تشغلها اتصاالت شبكات اسُتحدثت قد بأنه ) د
م إىل ستناداً ا األصليني السكان من الفنيني تدريب تعزيز يف االستمرار من واستدامتها تطويرها  ممارسا
 الوقت يف بكاتالش هذه لتنفيذ والطيف املوارد توفر وضمان التكنولوجي، االبتكار وحلول الثقافية
 نفسه؛

 االتصاالت الجم يف املعنية للشعوب التطور يف اآلخذة التجارب كثب  عن تُرصد أن املهم من بأن ) ه
 مراعاة مع اد،االحتيضعها  اليت املمارسات وأفضل العامة بالسياسة املتعلقة التوصيات إىل وُتضاف

 ،هامنو  حفزت اليت التنظيمية والنهج األساسية جيةالتكنولو  االبتكارات
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 يقـرر

 مجيع برامج مكتب تنمية االتصاالت؛ املساعدة املقدمة للشعوب األصلية يفتعزيز  1

احللقات ورش العمل و  الشمول الرقمي للشعوب األصلية بشكل عام، وخصوصاً مشاركتهم يفدعم  2
ية ولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية االجتماعجمال تكن الدراسية واملنتديات والتدريب يف

 واالقتصادية؛

 السياسات وإدارة رسم يف البشرية املوارد تدريب برامج ،1االحتاد أكادميية خالل من يدعم، أن 3
تمعات  الشعوبمن أجل  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات تنمية إىل الرامية العامة  ألصليةاوا
 االتصاالت؛ تنمية ملكتب املتاحة البشريةوارد املالية و امل حدود يف

 طويروت صيانة جمال يف األصلية الشعوب قدرات بناء االحتاد، أكادميية خالل من يدعم، أن 4
م وشبكات واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات  ؛األصلية جمتمعا

 الشعوب هااكتسبت اليت عارفوامل والتجارب املمارساتتشمل برامج التدريب املذكورة أفضل  أن 5
ال هذا يف األصلية  لتبادلل وآليات الشعوب هذه من خرباء مشاركة االقتضاء، حسب ،وتشمل ا
 لتوظيف؛ا على االحتاد يف املطبقة والقواعد باللوائح عمالً  ألفرادها، الداخلي للتدريب وفرصاً 

 تطوير أجل من العامة السياسةب املتعلقة والتوصيات املمارسات أفضل بشأن البحوث حتديث 6
 توفر تضمن اليت اآلليات دراسة وتعزيز األصلية تمعاتا يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات

 لشبكات؛نشر ال الطيف

 حملية اتصاالت شبكات تنفيذ من متّكنرائدة  مشاريع خالل من املبتكرة واحللول التدريب ترويج 7
 األصلية، الشعوب وتشغلها تديرها

  
_______________ 

 تشمل مبادرة أكادميية االحتاد مراكز التميز ومبادرات مراكز التدريب على اإلنرتنت. 1
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 إىل االتصاالت تنمية مكتب ومدير االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر يدعو

 املوارد حدود يف االتصاالت، تنمية مكتب داخل الالزمة والبشرية املالية املوارد ختصيص ضمان 1
 ؛وب األصليةالشع بشأن القائمة العاملية املبادرة إىل لالستجابة تنفيذها، املزمع والشراكات املتاحة

 أولويات حتديد ندع العامل أحناء مجيع يفبالشعوب األصلية  تتصل اليت املسائل بأمهية االعرتاف 2
 ؛(ITU-D) االتصاالت تنمية قطاع أنشطة

 الصعيد ىعل املعلومات جمتمع يفالشعوب األصلية  إدماج تعزيز على القطاع أعضاء تشجيع 3
م تليب اليت التصاالتوا املعلومات تكنولوجيا ملشاريع والرتويج العاملي  خلاصة؛ا احتياجا

 من يتجزأ ال ءكجز   العامل أحناء مجيع يفالشعوب األصلية  ملساعدة العاملية باملبادرة االعرتاف 4
 تمع امليةالع القمةولنواتج  االحتاد ولوالية أعاله ورد ملا وفقاً  االتصاالت، تنمية مكتب أنشطة

 ،ةوأهداف التنمية املستدام املعلومات

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

 ،األصلية بالشعوب فيما يتعلق بوينس آيرس عمل خطة تنفيذ لدعم الالزمة اإلجراءات باختاذ 1
املعنية  التعاون ووكاالتاإلقليمية والدولية  املنظماتومع  األعضاء الدول مع لتعاونل آليات ووضع

 األخرى؛

 العاملية املبادرة إىل لالستجابة االتصاالت تنمية مكتب يف زمةالال والبشرية املالية املوارد بتخصيص 2
 لفرتة املقررة انيةوامليز  املالية اخلطة يف املخصصة املوارد حدود يف وذلك ،الشعوب األصلية بشأن القائمة
 ؛تنفيذها املزمع الشراكات إطار يف وكذلك ،بالصيغة اليت أقرها جملس االحتاد السنتني

د أولويات مجيع أحناء العامل عند حتدي الشعوب األصلية يفم ية القضايا اليت باالعرتاف بأمه 3
 ؛االتصاالت أنشطة قطاع تنمية
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باالعرتاف باملبادرة العاملية ملساعدة الشعوب األصلية يف مجيع أحناء العامل كجزء ال يتجزأ من  4
تأنشطة مكتب تنمية االتصاالت، وفقاً ملا ورد أعاله ولوالية اال مع املعلومات حتاد ونتائج القمة العاملية 

 وأهداف التنمية املستدامة،

 يكلف األمني العام

 تنمية مكتب قدمهاي اليت املساعدة استمرار إىل املقبل املفوضني املندوبني مؤمتر انتباه توجيهب 1
دفمن خالل أنشطته األصلية الشعوبإىل  االتصاالت  لتنفيذ الكافية يةبشر وال املالية املوارد توفري ، 

 ؛االتصاالت قطاع يف الصلة ذات واملشاريعالتدابري 

يما خيص تنفيذ هذا فوالنتائج اليت يتوصل إليها بتقدمي تقرير عن أنشطة مكتب تنمية االتصاالت  2
 يذتنفل الكافية والبشرية املالية املوارد توفري دف ،)2018ديب، ( املفوضني املندوبني مؤمترالقرار إىل 

 ،االتصاالت قطاع يف الصلة ذات واملشاريعالتدابري 

 يدعو

التسهيالت واملعلومات الالزمة من أجل إتاحة مشاركة أعضاء من الشعوب توفري الدول األعضاء إىل 
تمعات   .هذا القرار األنشطة املذكورة يف األصلية يفوا
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 )2017، بوينس آيرس (املراَجع يف 47القـرار 

 لان المعرفة بتوصيات االتحاد الدولي لالتصاالت وتطبيقها الفعّ تحسي
 ذلك اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني بما في ،1البلدان النامية في

 بموجب توصيات االتحاد المصنعةلألنظمة 

 )،2017بوينس آيرس، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 يذكِّرإذ 

) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن استخدام 2014راَجع يف بوسان، (امل 139بالقرار  ) أ 
من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء جمتمع معلومات  (ICT) االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 شامل للجميع؛

يسية قيالت) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن سد الفجوة 2014(املراَجع يف بوسان،  123بالقرار  ب)
 بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة؛

 ، بشأن البحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا؛هلذا املؤمتر )2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 15بالقرار  ج)

 الرقمية؛ بشأن سد الفجوة، هلذا املؤمتر )2017، بوينس آيرس (املراَجع يف 37بالقرار  د )

، بشأن الفريق املعين مببادرات بناء هلذا املؤمتر )2017نس آيرس، بوي (املراَجع يف 40بالقرار  ) ه
 ،(GCBI) القدرات

 اعتباره وإذ يضع يف

 عملبال الثالثة املكاتب ومديري العام األمني كّلف  قد) 2014 بوسان، يف املراَجع( 123 القرار أن ) أ 
 ملتقدمة؛ا والبلدان ةالنامي البلدان بني التقييسية الفجوة سد على بينهم فيما وثيق بشكل

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 .ةمبرحلة انتقالي
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 التشغيل ليةوقاب املطابقة بشأن املفوضني، املندوبني ملؤمتر) 2014 بوسان، يف املراَجع( 177 القرار أن )ب
 ملطابقةا ودون إقليمية ألغراض إقليمية مراكز إنشاء على النامية البلدان مساعدة إىل يدعو ،(C&I) البيين
االقتضاء  إلجراء اختبارات املطابقة وقابلية التشغيل البيين حسب تكون مالئمة البيين التشغيل وقابلية
ا وحسب  ؛احتياجا

أن القرار نفسه ينص على أمهية اضطالع االحتاد، ال سيما بالنسبة إىل البلدان النامية، بدور ريادي  )ج
رئيسية قطاع تقييس ليف تنفيذ برنامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين لالحتاد، على أن يتوىل املسؤولية ا

بشأن  (ITU-D) باالحتاد وقطاع تنمية االتصاالت 2و 1 بشأن الدعامتني (ITU-T) باالحتاد االتصاالت
 ؛4و 3 الدعامتني

يف دورة جملس االحتاد ة بصيغتها احملدثالعمل املتعلقة بربنامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين خطة  ) د
بناء  3)أحداث قابلية التشغيل البيين؛  2)تقييم املطابقة؛  1)ت هي: واليت تتألف من دعاما 2013 لعام

 النامية؛ البلدان إنشاء مراكز اختبار وبرنامج للمطابقة وقابلية التشغيل البيين يف 4)القدرات؛ 

 2020 بشأن برنامج التوصيل يف عام ،) ملؤمتر املندوبني املفوضني2014(بوسان،  200 القرار أن ) ه
املية مشرتكة يتضمن إقرار رؤية ع ،واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/التصاالتالعاملية ل تنميةال أجل من

" 2020 يف إطار برنامج "التوصيل يف بشأن تنمية قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 املعلومات اتتكنولوجي/االتصاالت تتيح حيث املوّصل العامل ميّكنه معلومات"جمتمع  يتوخى الذي

 "؛فرد لكل يئياً ب املستدامني واالقتصاديني االجتماعيني والتنمية النمو وتسريع حتقيق واالتصاالت

 (IoT) ياءاألش إنرتنت تيسري بشأن ،املفوضني املندوبني ملؤمتر) 2014 بوسان،( 197 القرار أن ) و
بقدر اإلمكان  لتحضريل ضرورية البيين التشغيل قابلية أن احلسبان يف يأخذ ،موصول بالكامل لعاملمتهيداً 

 العاملي؛ الصعيد على األشياء إنرتنت عن النامجة للخدمات

، بشأن تعزيز تقييس (WTSA) لجمعية العاملية لتقييس االتصاالت) ل2016(احلمامات،  98القرار  ) ز
تمعات الذكية من أجل التنمية العاملية؛  إنرتنت األشياء واملدن وا
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) جلمعية االتصاالت الراديوية، بشأن الدراسات 2015جنيف،  (املراَجع يف ITU-R 62القرار  )ح
وقابلية التشغيل البيين  (ITU-R)املتعلقة باختبارات املطابقة مع توصيات قطاع االتصاالت الراديوية 

 لتجهيزات وأنظمة االتصاالت الراديوية؛

واالتصاالت  نظمة االتصاالت/تكنولوجيا املعلوماتلتجهيزات وأ البيين التشغيل وقابلية املطابقة أن )ط
ميكنهما بفضل تنفيذ الربامج والسياسات والقرارات ذات الصلة حتسني فرص السوق واملوثوقية وتشجيع 

 التجارة واالندماج على الصعيد العاملي؛

كيد التأللجنيت دراسات قطاع تنمية االتصاالت والذي يعيد  4/2التقرير الصادر بشأن املسألة  )ي
 ؛(SDG) على أمهية املطابقة وقابلية التشغيل البيين لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

االحتاد و  فريقياجلماعة االقتصادية لدول غرب إااجلهود اليت تبذهلا املناطق (مثل احتاد املغرب العريب و  )ك
ة مع مكتب تنميوجمموعة شرق إفريقيا)، بالتعاون  أمريكا اجلنوبيةو  الكارييب لالتصاالت

دف إىل زيادة كفاءة استعمال البىن التحتية  (BDT) االتصاالت يئة جمتمعات  لتشجيع التعاون و
 الختبار املطابقة، مثل توحيد معايري وخدمات االختبار يف املختربات؛

 الختبار هيالتالتس وتوفري املطابقة واختبار تقييم خيص فيما األعضاء الدول قدرات تعزيز أن )ل
 ومعدات أجهزة تزييف مكافحة على يساعد أن ميكن واإلقليمي الوطين الصعيدين على تقييمها

 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

 لوماتاملع تكنولوجيا/االتصاالت دور بشأن املؤمتر، هلذا) 2017 آيرس، بوينس يف املراَجع( 79 القرار ) م
 هلا؛ صديوالت املزيفة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/التاالتصا أجهزة مكافحة يف واالتصاالت

 قييست قطاع دراسات بشأن ،) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2016 ،احلمامات( 96 القرار )ن
 ،ملزيفةا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت أجهزة مكافحة بشأن االحتاد يف االتصاالت
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 لككذ  اعتباره يف يضع وإذ

، بشأن الدراسات )2016(املراَجع يف احلمامات،  76أن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت يف قرارها 
مل املتعلقة باختبارات املطابقة وقابلية التشغيل البيين ومساعدة البلدان النامية والربنامج املستقبلي احملت

دير املخاطر تقييم وتقة االتصاالت إىل دعت الدول األعضاء وأعضاء قطاع تنمي اخلاص بعالمة االحتاد،
البلدان  والتكاليف املختلفة الناجتة عن االفتقار إىل اختبارات املطابقة وقابلية التشغيل البيين، خاصًة يف

 مارسات،استناداً إىل أفضل امل دف جتنب اخلسائر، الالزمة النامية، وتبادل املعلومات والتوصيات

 يدرك وإذ

أحكام توصيات االحتاد الدويل لالتصاالت بعني االحتاد ميكن أن تأخذ  عضاء يفأن الدول األ ) أ 
 ؛االعتبار لدى وضع املعايري الوطنية

َ              (املراج ع يف احلمامات،  44أن القرار  ب) يكلف  (WTSA) ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2016     
ومكتب  (BR) التصاالت الراديوية، بالتعاون مع مديري مكتب ا(TSB) مدير مكتب تقييس االتصاالت

، بتقدمي الدعم واملساعدة إىل البلدان النامية، عند الطلب، لصياغة/إعداد (BDT) تنمية االتصاالت
جمموعة مبادئ توجيهية بشأن تطبيق توصيات قطاع تقييس االتصاالت على الصعيد الوطين من أجل 

لالحتاد،  ت، مبساعدة من املكاتب اإلقليميةالنهوض مبشاركتها يف جلان دراسات قطاع تقييس االتصاال
ا يف النامية البلدانومساعدة  ؛من أجل سد الفجوة التقييسية  ذات باملسائل قيتعل فيما وخاصة دراسا

 االتصاالت؛ تقييس قطاع توصيات وتنفيذ وإعداد هلا األولوية

 وشغل البيين، التشغيل ابليةوق األمن، مثل بنود على تشتمل أن أنظمة واختبارات املطابقة اليت ج)
صاالت، متثل لتجهيزات تكنولوجيا املعلومات واالت الوطنية التقنية التنظيمية واللوائح واجلودة، الطيف،

 اختبارات مهمة من منظور البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملستهلك؛
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 أن إىل باالحتاد االتصاالت تقييس قطاع ويدع) 2016، ماماتاحل املراَجع يف( 76 القرار أن ) د
 القدرات بناء صفر  حتديد يف االقتضاء، حسب اآلخرين القطاعني مع بالتعاون النامية، البلدان يساعد
 مراكز إنشاء ويف يين،الب التشغيل وقابلية املطابقة اختبارات بشأن التدريب وفرص واملؤسسية البشرية
 وتشجيع احلاجة، قتضيهت حسبما البيين التشغيل وقابلية املطابقة ختباراتا إلجراء إقليمية دون أو إقليمية
 ومنح العتمادل الدولية واهليئات ،واإلقليمية الوطنية ،احلكومية وغري احلكومية املنظمات مع التعاون

 الشهادات؛

لس قام بتحديث خطة عمل برنامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين ( ه )  C12/48 ثائقالو أن ا
 ؛)C17/24و C16/24و C15/24و C14/24و C13/24و

 تصل أن إىل "ITU" االحتاد عالمة تنفيذ بتأجيل يتعلق فيما 2012 يف دورته لعام لسا قرار ) و
 ؛التنفيذ من نضجاً  أكثر مرحلة إىل العمل خطة من) املطابقة تقييم( 1 الدعامة

 األشياء، نتإنرت اعتماد و  اخلامس اجليل خدماتلدعم  الالسلكية األنظمة لتنسيق املتنامية احلاجة )ز 
 الكهرمغنطيسي، قوالتواف احملدد، االمتصاص ومعدل ألمن،لنسبة لبا التقنية املتطلباتأولوية  عن فضالً 
 التداخل؛ من اخلالية الكهرمغنطيسية والبيئة

 مرغوب أمر االحتاد ياتصتو  مع متوافقةتكون  اليت النامية البلدان يف التحتية البنية تطبيقات أن )ح
 جودة وضمان لبيين،ا التشغيل فرص ولزيادة التكاليف، وخفض تنافسية بيئة على للحفاظ وهذا فيه،

 ؛مرضية للتجربة وجودة للخدمة مرضية

اء االحتاد الدويل السبب الرئيسي إلنش كانتأن قابلية التشغيل البيين لشبكات االتصاالت الدولية   ط)
 ؛ لالتصاالتالدويل اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد الرئيسية يف الغايات زالت من ا ماوأ 1865 عام للربق

 ؛تكنولوجيات الناشئة متطلبات متزايدة فيما يتعلق باختبار املطابقة وقابلية التشغيل البيينلل أن )ي
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وأنه ما زال يّتسم يل و مبعيار د يلتزمأن تقييم املطابقة هو السبيل املقبول للربهنة على أن منتجاً ما  )ك
 احلواجزبسياق التزامات التقييس الدويل ألعضاء منظمة التجارة العاملية مبوجب االتفاق املعين  يف باألمهية

 التقنية أمام التجارة؛

أن التدريب التقين وتنمية القدرات املؤسسية اهلادفة إىل إجراء االختبارات وإصدار الشهادات  )ل
وتعزيز نشر شبكات يها لدلبلدان من أجل حتسني عمليات تقييم املطابقة إىل اة قضيتان جوهريتان بالنسب

 االتصاالت املتقدمة وزيادة التوصيلية العاملية؛

 وأنهيين اخلاصة باالحتاد التشغيل البقابلية اإللكرتونية للمطابقة و  للبوابة إلكرتوينمت إنشاء موقع  أنه )م 
 ،باستمرار للتحديث خيضع

 لككذ  يدرك وإذ

، االحتاد أعضاء طلب على بناءً قد أطلق  (C&I) البيين التشغيل وقابلية املطابقةبشأن  االحتاد برنامج أن
 منتجاتبكات و لش البيين التشغيل وقابلية املطابقة لتعزيز وخصوصًا األعضاء من البلدان النامية،

 مدخالت التماسو  ،عناصرها عضب أو االحتاد لتوصيات طبقاً  العاملة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
 البلدان مساعدةل من خال التقييسية والفجوة الرقمية الفجوة وتقليص ،االحتاد توصيات جودة لتحسني
 البنية التحتية،و  البشرية املتعلقة باملوارد القدرات بناء يف النامية

 يأخذ بعني االعتباروإذ 

يفة وال سيما ميكنها أن تساعد يف مكافحة األجهزة املز  أن اختبارات املطابقة وقابلية التشغيل البيين أ ) 
 يف البلدان النامية؛

 ضيتانق الشهادات وإصدار االختبارات إجراء إىل اهلادفة القدرات بناءو  التقين التدريب أن )ب
 املتقدمة، االتصاالت شبكات نشر وتعزيز العاملية التوصيلية زيادة أجل من البلدان إىل بالنسبة جوهريتان

دف وضع  (CASC) اللجنة التوجيهية لتقييم املطابقة أن )ج التابعة لقطاع تقييس االتصاالت أُنشئت 
يذ إجراء قطاع تقييس االتصاالت لتنف إجراءات تفصيلية يفإجراء لالعرتاف خبرباء االحتاد ووضع 

 لالعرتاف مبختربات االختبار؛
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لوضع  (IEC) بالتعاون مع اللجنة الكهرتقنية الدوليةأن اللجنة التوجيهية لتقييم املطابقة تعمل  ) د
إلصدار الشهادات من أجل تقييم  (IEC/ITU)خمطط مشرتك بني اللجنة الكهرتقنية الدولية واالحتاد 

 مطابقة معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت؛

تزويدها بتفاصيل  ت ملطابقة املنتجات وأنه مستمر يفأن قطاع تقييس االتصاالت أطلق قاعدة بيانا ) ه
معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت خضعت لالختبار فيما يتعلق مبطابقتها لتوصيات قطاع 

 ،تقييس االتصاالت

 يالحظ وإذ

 وتوفري لتجهيزاتا اختبار على القدرة بـَْعد تكتسب مل النامية، البلدان سيما وال البلدان، بعض أن ) أ 
 ؛هذه البلدان يف املستهلكني إىل بالنسبة األمن

جلنة أنشطة لقطاع تنمية االتصاالت و  4/2يف إطار املسألة  2الدراسات جلنة أن أنشطة  )ب
لقطاع تقييس االتصاالت، وال سيما يف جمال اختبار املطابقة وقابلية التشغيل البيين قد  11 الدراسات

لية التشغيل ان النامية فيما خيص بناء القدرات املتعلقة بربنامج املطابقة وقابحظيت باهتمام متزايد يف البلد
: بناء القدرات 3 قطاع تنمية االتصاالت ومها: الدعامةالدعامتني املسندتني إىل البيين يف إطار 

 : املساعدة يف إنشاء مراكز اختبارات وطنية/إقليمية؛4 والدعامة

ة واإلقليمية فيما يتعلق بتقييم املطابقة واالختبار وتوفر املرافق الوطني أن تعزيز قدرات الدول األعضاء ج)
ومات مكافحة أجهزة ومعدات االتصاالت/تكنولوجيا املعل لالختبار وتقييم املطابقة ميكن أن يساعد يف

 ؛املزيفة واالتصاالت

لبيين لبعض التكنولوجيات ا أن بإمكان اختبار املطابقة وقابلية التشغيل البيين تسهيل قابلية التشغيل ) د
 وغريها؛ ،2020-الدولية املتنقلة واالتصاالت (IoT) الناشئة مثل إنرتنت األشياء

ات ومعايري قطاع تقييس توصيمتوافقة مع تكون البلدان النامية اليت  أن تطبيقات البنية التحتية يف ) ه
ا دولياً  نظماتاملنظمات الدولية واملو/أو غريها من  االتصاالت باالحتاد غوب فيه، ، أمر مر املعرتف 

ئة تنافسية لملكية، وهذا للحفاظ على بياخلاضعة لالقائمة على التكنولوجيات واملعدات مقارنًة مع تلك 
 ؛رضية للتجربةم وجودةلخدمة لمرضية جودة لزيادة فرص التشغيل البيين، وضمان و خفض التكاليف، و 
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 مرحلة يف أخطاء وعوق احتمال خفض أجل من البيين التشغيل ابليةوق املطابقة اختباراتاحلاجة إىل  و )
 التجاري؛ للنشر الزمنية اجلداول على يؤثر أن ميكن مما الشبكات إدخال

تعملون االختبارات اخلاصة بقابلية التشغيل البيين قد يعاين املس أوحالة عدم إجراء التجارب  أنه يف ) ز
 ؛الواردة من مصنِّعني خمتلفني يزاتالتجهالتشغيل بني  إمكانية قصورمن 

قة وقابلية البشرية يف املناطق يف جمال املطاب املوارد بتنفيذ أنشطة لبناء قدرات يقوم االحتادأن  )ح
ذات  ألخرىا أيضًا بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية والدوليةسيتم تنفيذها التشغيل البيين واالختبار 

 واالعتماد؛ األساسية اجلوانب بعض من أجل توضيح ،الصلة

اسية لوضع العناصر األسستوفر مبادئ توجيهية هلذا الغرض  قد أعد مكتب تنمية االتصاالت أن )ط
 غريها من املواردو املوارد التقنية والبشرية ب ما يتعلق جل إقامة مراكز االختبار، مبا يف ذلكأاسرتاتيجية من 

 ؛املاليةوالشؤون واملعايري الدولية  ،األساسية

أن االختبار عن بُعد للمعدات واخلدمات باستخدام املختربات االفرتاضية سيمكن مجيع البلدان،  )ي
ا مبرحلة انتقالية والبلدان النامية، من إجراء اختبارات املطابقة وقابلية  خاصة البلدان اليت متر اقتصادا

مع مراعاة النتائج اإلجيابية  التقنيني،نفس الوقت، تبادل اخلربات بني اخلرباء  ، يفويسهل التشغيل البيين،
 لالحتاد خبصوص استحداث هذه املختربات؛ الرائدتنفيذ املشروع  اليت حتققت يف

أنه إىل جانب توصيات قطاع تقييس االتصاالت، هناك عدد من املواصفات بشأن اختبار املطابقة  )ك
 ومنتديات واحتادات ُأخرى؛ (SDO)وقابلية التشغيل البيين وضعتها منظمات معنية بوضع املعايري 

 اجلديدة كنولوجياالت تطبيق وصعوبة الدولية املعايري من ا يتصل وما االحتاد توصيات فهم أن )ل
 ،)2016احلمامات،  املراَجع يف( 76 القرار لتنفيذ ضروري أمر الشبكات على وفّعال مالئم حنو على

 يقرر

 الفّعال، وتطبيقها االتواالتص املعلومات تكنولوجيا مبعايري ةاملعرف لتعزيز أنشطة يف املشاركةمواصلة  1
 النامية؛ البلدان يف االتصاالت تقييس وقطاع الراديوية االتصاالت قطاع توصيات ذلك يف مبا
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يا املعلومات معايري تكنولوج تطبيق يف اخلربات بادلوت املمارسات بأفضل األخذ جهودتعزيز  2
 يتعلق وما ،االتصاالت تقييس وقطاع الراديوية االتصاالت قطاع وصياتت يف ذلك واالتصاالت، مبا

 النطاق شبكات وجياوتكنول البصرية باأللياف البث بتكنولوجيا احلصر، وليس املثال سبيل على منها،
 ذلك إنرتنت والتكنولوجيات الناشئة مبا يف التايل اجليل وشبكاتواالتصاالت املتنقلة الدولية  العريض
 تنظيم لخال من وذلك واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا استعمال يف واألمن الثقة وبناء ء،األشيا
 عملية؛ال يف األكادميية املؤسسات بإشراك النامية، للبلدان خصوصاً  عمل وورش تدريبية دورات

اع طفوائد استخدام التجهيزات اليت مت اختبارها وفقاً لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت وق تقييم 3
، اخلسائر تجنبلالالزمة  والتوصيات املعلومات وتبادل النامية، البلدان يف خاصةً  ،االتصاالت الراديوية

 ،املمارسات أفضل إىل استناداً 

يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت، بالتعاون الوثيق مع مديري مكتب تقييس االتصاالت 
 الراديوية ومكتب االتصاالت

قطاع تنمية نظمها اليت يالدورات التدريبية وورش العمل  البلدان النامية يف مشاركةمبواصلة تشجيع  1
ITU) االتصاالت D) ا املعلومات معايري تكنولوجي تطبيق يف اخلربات وتبادل لألخذ بأفضل املمارسات

 توصيات قطاع االتصاالت الراديوية وتوصيات قطاع تقييس االتصاالت؛ واالتصاالت مبا يف ذلك

 2                                                               ً         البلدان النامية، وذلك بالتعاون مع مدير مكتب تقييس االتصاالت، وفقا  للربنامج مبساعدة 2
َ              (املراج ع يف احلمامات،  44 مبوجب القرار من يد كي تستف) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت،  2016     

اع طاملبادئ التوجيهية اليت يضعها ويطورها قطاع تقييس االتصاالت، بشأن كيفية تطبيق توصيات ق
تقييس االتصاالت، وال سيما على املنتجات املصنعة والتوصيل البيين، مع الرتكيز على التوصيات اليت 

 ترتتب عليها آثار تنظيمية وسياساتية؛

اد الدويل االحت توصيات تنفيذ بشأن املنهجية) األدلة( اإلرشادات وضع يف املساعدة بتقدمي 3
 ؛لالتصاالت
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ا، بالتعاون مع ة يفمبساعدة البلدان النامي 4 كون قادرة على أداء ، لكي تاملكتَبني اآلخرين بناء قدرا
ا واألنظمة، للتجهيزات البيين والتشغيلاختبار املطابقة   ذات للتوصيات قاً وف ،مبا يناسب احتياجا

 ضاء؛االقت حسب ا، االعرتاف أو املطابقة بتقييم معنية هيئات إنشاء ذلك يف مبا الصلة،

 االتصاالت مكتب مدير مع وبالتعاون ،(TSB) االتصاالت تقييس مكتب مدير عدةمبسا 5
ومع منظمات وضع املعايري  واألنظمة التجهيزات مصنعي مع مالئماً، يكون وحسبما ،(BR) الراديوية

ا دوليًا وإقليمياً، يف   عمليات وإجراء لبيينا التشغيل قابلية اختبار إىل دف أحداث تنظيماملعرتف 
 هذه حضور على النامية البلدانلتشجيع  النامية، البلدانلو كان ذلك يف  وحبذا املطابقة، تقييم

 ؛األحداث

بناء قدرات البلدان النامية للمشاركة من أجل بالتعاون مع مدير مكتب تقييس االتصاالت  6
            ً    سألة استنادا  إىل املهذه                                ّ                                     واالشرتاك يف هذه املناسبات على حنو فع ال، وتقدمي آراء البلدان النامية بشأن 

 برنامج مكتب تنمية االتصاالت املعين إىل أعضاء االحتاد؛موجه من استبيان 

قابلية و  املطابقة هيئات مع بالتعاون وذلك املطابقة، تقييم خيص فيما تقين تعاون إقامة بتعزيز 7
عايري، وهيئات االعتماد، وضع املل اإلقليمية اهليئات احلصر ال املثال سبيل على( اإلقليمية البيين التشغيل

 االختبار)؛ وهيئات إصدار الشهادات، ومعامل

تشغيل البيين وقابلية ال للمطابقة ساعدة البلدان النامية يف إنشاء مراكز إقليمية أو دون إقليميةمب 8
املعنية لدولية واهليئات ا ،الوطنية واإلقليمية ،وتشجيع التعاون مع املنظمات احلكومية وغري احلكومية

 الشهادات؛ إصدارالعتماد و با

 بتشجيع تنظيم مشاريع رائدة إلجراء اختبارات عن بُعد؛ 9

بتحديد مراكز اختبارات لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصعيدين اإلقليمي ودون  10
تدريب وبناء قدرات لالبلدان النامية لتكون مبثابة مراكز متيز تابعة لالحتاد ألغراض االختبار وا اإلقليمي يف

 ؛أعضاء االحتاد يف إطار االسرتاتيجيات الرامية إىل حتقيق أهداف هذا القرار
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باستعمال صندوق التمويل االبتدائي اخلاص باملشاريع وتشجيع الوكاالت املاحنة على أن توفر  11
 ن مراكز متيز تابعة لالحتاد؛تكو اليت تُعتمد لاالختبار القدرات يف مراكز لربامج التدريب وبناء سنوياً متويالً 

 خمترباتمل ع يف النامية البلدان من املشاركةمن خالل تسهيل  القدرات بناءوتعزيز  بتنسيق 12
قابلية  واختبار ةاملطابق اختبار يف املتخصصة الكيانات أو املنظمات لدى اإلقليمية أو الدولية االختبار
 ملية؛الع اخلربة اكتساب أجل من ،البيين التشغيل

ا بالتعاون  13  76 القراروجب مبمع مدير مكتب تقييس االتصاالت بغية تنفيذ اإلجراءات املوصى 
لس اخطة عمل برنامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين اليت أقرها  ) يف2016، ماماتاحل (املراَجع يف
 ؛)C17/24و C16/24و C15/24و C14/24و C13/24و C12/48 (الوثائق

 القرار؛ هذا ذتنفي متابعة مكتب تنمية االتصاالت مبسؤولية املعين يف الربنامج ليفبتك 14

 إىل إضافة لقرارا هذا تنفيذ حول االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق إىلبتقدمي تقرير دوري  15
 الدروس اً متضمن اً أيض القرار هذا تنفيذ حول القادم االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر إىل تقرير تقدمي

 ؛2020 عام بعدمن أجل فرتة ما  القرار هذاحتديث  دفاملستفادة 

 تنمية قطاع هانظماليت ي العمل وورش التدريبية الدورات يف النامية البلدانمشاركة  تشجيع مبواصلة 16
ITU) االتصاالت D) وتقييس ديويةالرا االتصاالت يقطاع توصيات تطبيق يف املمارسات بأفضل لألخذ 

 ؛باالحتاد التصاالتا

 التقنية، عايريامل مثل التنظيمية الصكوك خمتلف صياغة أو حتديث أو تعديل أو استعراض بدعم 17
 أو ملعداتا أو املنتجات نوع إقرار أجل من التوجيهية واملبادئ املطابقة، تقييم وإجراءات والقواعد،
 واعتمادها؛ االتصاالت، بشبكة توصيلها ميكن اليت اآلالت أو األجهزة أو التجهيزات

 والوطنية واإلقليمية لدوليةا القدرات وتعزيز البيين، التشغيل وقابلية املطابقة إجراءات تنسيق تشجيعب 18
 الشأن؛ هذا يف
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 اإلقليمية اتباملك خالل من اإلقليمي، ودون اإلقليمي الصعيدين على اخلرباء اجتماعات بتسهيل 19
 وقابلية قةللمطاب مالئم برنامج إنشاء مسألة بشأن النامية البلدان يف الوعي تعزيز أجل من لالحتاد،
 ؛البلدان هذه يف (C&I) البيين التشغيل

ا يف جمال تقييم واختبار املطابقة، من أجل مكافحة  20 مبساعدة الدول األعضاء على النهوض بقدرا
 األجهزة املزيفة وتوفري اخلرباء يف البلدان النامية؛

لس للنظر فيها واختاذ اإلجراءاتبرفع نتا 21  ،ابشأ الالزمة ئج هذه األنشطة إىل ا

لس يدعو  ا

 ،ديراملإىل النظر يف تقرير 

 إىل القطاع وأعضاء األعضاء الدول يدعو

 :أمور مجلة بني من يلي مبا بالقيام القرارهذا  تنفيذ يف املسامهة 1

بنشاط  املسامهات تقدميو  البيين التشغيل وقابلية ملطابقةا اختبارات إلجراء الالزمة املتطلبات حتديد ‘1’
 الصلة؛ ذات الدراسات جلان إىل

 املستقبل؛ يف البيين التشغيل وقابلية املطابقة أنشطة خيص فيما التعاون إمكانية يف النظر ‘2’

 وماتاملعل جياتكنولو  وجتهيزات أنظمةاملسؤولة عن مطابقة  واإلقليمية الوطنية اهليئات تشجيع 2
 هذا القرار؛ تنفيذ يف املسامهة على واالتصاالت

 تبادل اخلربة يف جمال املطابقة وقابلية التشغيل البيين من أجل النهوض باملعارف وتبادل اخلربات؛ 3

يئة بيئة متكِّن شركات تصنيع معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من التفكري يف تصميم  4
 يف البلدان النامية؛وصناعة املعدات احمللية 

وتقنيات نتائجها اختبار املطابقة وقابلية التشغيل البيين و بآليات تطوير وحتسني االعرتاف املتبادل  5
 حتليل البيانات بني خمتلف مراكز االختبار اإلقليمية؛
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الوطين  باستعمال أنظمة تقييم املطابقة املنشأة على الصعيداملزيفة          ً                  العمل معا  ملكافحة التجهيزات  6
 ؛و/أو اإلقليمي

 البلدان يف سيما الو  ،للمعايري الدولية املقبولة املطابقة عدم عنالناشئة  والتكاليف املخاطر تقييم 7
 اخلسائر، تفادي بغية املمارسات، أفضلبشأن  الضرورية والتوصيات املعلومات وتبادل النامية،

 ITU-T A.5 التوصية مبوجب املؤهلة املنظمات يدعو

 ذلك يف مبابيين، التشغيل ال قابليةو  املطابقة اختبار يف النامية البلدان قدرات بناء العمل علىإىل 
 تصاالت،اال تقييس مكتب ومدير االتصاالت تنمية مكتب مدير مع بالتعاون ، وذلكالتدريب

 بشأن املطابقة وقابلية التشغيل البيين. )2014بوسان، املراَجع يف ( 177 للقرار طبقاً 
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 )2017 آيرس، بوينس(املراَجع يف  48القـرار 

 لالتصاالت التنظيمية الهيئات بين التعاون تعزيز

 ،)2017 آيرس، بوينس( االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر إن

 يذكر إذ

 ؛(GSR) االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر) 2010 آباد، حيدر يف املراَجع( 48 بالقرار ) أ 

 ملنظمي العاملية الندوة حول املفوضني املندوبني ملؤمتر) 2006 أنطاليا،( 138 بالقرار )ب
 ؛(GSR) االتصاالت

 يلالدو  االحتاد دور بشأن املفوضني، املندوبني ملؤمتر) 2014 بوسان، يف املراَجع( 135 بالقـرار )ج
 واملشورة لتقنيةا املساعدة وتقدمي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت تنمية يف لالتصاالت

 الصلة؛ ذات واألقاليمية واإلقليمية الوطنية املشاريع تنفيذيف و  1النامية للبلدان

 سياساتل العاملي املنتدى بشأن املفوضني، املندوبني ملؤمتر) 2014 بوسان، يف املراَجع( 2 بالقرار ) د
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا /االتصاالت

 الرفيع لالجتماع اخلتامية الوثيقة" ،(UNGA) املتحدة لألمم العامة جمعيةلل 70/125 بالقرار ) ه
 ؛"املعلومات تمع العاملية القمة نتائج لتنفيذ العام االستعراض بشأن العامة للجمعية املستوى

 ،"2030 املع املستدامة التنمية خطة: عاملنا حتويل" املتحدة، لألمم العامة للجمعية 70/1 بالقرار )و 

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية والدول النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 اعتباره إذ يضع يفو 

أن حترير األسواق والتطور التكنولوجي وتقارب اخلدمات أسفر عن ظهور حتديات جديدة تتطلب   ) أ 
 كفاءات تنظيمية جديدة لدى هيئات تنظيم االتصاالت؛

أن إطارًا تنظيميًا فّعاًال يتطلب توازن املصاحل بني مجيع أصحاب املصلحة من خالل تشجيع  ب)
ماية ، مبا يف ذلك معاجلة القضايا املتعلقة حبادلة وتأمني تكافؤ الفرص جلميع األطرافاملنافسة الع
 ؛املستهلك

، وأن إحدى تاملعلوما جمتمع تطوير حول عاملية آفاق فتح يف أساسي بدور يضطلع االحتاد أن ج)
تقدمي "ية هي من االتفاق 127 الرقمطبقًا ألحكام  (ITU-D)املهام الرئيسية لقطاع تنمية االتصاالت 

دارية املسائل التقنية واالقتصادية واملالية واإل بشأن اللزوم،املشورة، وإجراء الدراسات أو رعايتها، عند 
 ؛"االتصاالتجمال  يفملشاريع حمددة والتنظيمية ومسائل السياسة العامة، مبا فيها دراسات 

 وإدخال ريةاألخ السنوات يف التواالتصا املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت السريع التطور أن ) د
 ؛التنظيم جمال يفجديدة  جُ  اتباع إىل يدعو جديدة وأنظمة تكنولوجيات

 مجيع يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت لتنظيم واحدسليم  ج يوجد ال أنه ) ه
 على دينامي قمير  جيإيكولو  نظام إطار يف بلد كل  ا يتسم اليت اخلصائص مراعاة جيب وأنه البلدان،

 العامة؛ املبادئ بني املواءمة حتقيق إىل السعي الضروري من ذلك، ومع متزايد، حنو

 بلدان معظم يف شاملة بطريقة نـُّفذ قد واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إصالح أن ) و
 ملعلوماتا تكنولوجيا/االتصاالت تنظيم إصالح ذلك يف مبا السواء، على والنامية املتقدمة العامل،

 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت جمال يف اهلائلة التغريات ضوء يف وذلك واالتصاالت،
تمع  ؛وتطور األسواق وا
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تنفيذ سيعتمد كثريًا على إنشاء و  /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتأن جناح إصالح االتصاالت )ز
 ني تنظيمية فّعالة،وآليات وقوان إطار تنظيمي فّعال

 وإذ يدرك
ظيمية أن اهليئات التنظيمية املنشأة حديثًا واهليئات التنو  تزايد اهليئات التنظيمية لالتصاالت أ ) 
ا  يف ل التنظيمي فيما يتعلق بوضع العمملواكبة التعقيد املتزايد يف البلدان النامية ستحتاج إىل تعزيز كفاءا

كجزء من عملية إصالح االتصاالت، وخصوصاً يف بيئة االتصاالت   قوانني وسياسات جديدة وتنفيذها
 ؛املتغرية بسرعة

 ،وإصالحها بشأن تطور االتصاالت التنظيمية اهليئات بنياخلربات  املعلومات تبادل احلاجة إىل ب)
 ؛املنشأة حديثاً  التنظيمية اهليئات بني سيما ال

 بني هذه اهليئات وضرورة ذلك،والدويل أمهية التعاون على املستوى اإلقليمي  ج)

 أيضاً  يذكر وإذ
 لدراسيةا واحللقات واملنتديات الندوات سيما ال الصلة، بربامج خطة عمل بوينس آيرس ذات ) أ 

 ؛واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/باالتصاالت املتعلقة التنظيمية العمل وورش
 إنشاء بشأن السابقة لألعوام (GSR) االتاالتص ملنظمي العاملية الندوات عن الصادرة بالتوصيات )ب

 التنظيمية؛ اهليئات بني عاملي تبادل برنامج
تبادل اآلراء بشأن ، الذي يوفر منصة لالتنظيمية اهليئات بني العاملي التبادل برنامجواستمرار  بنجاح )ج

 ،القضايا التنظيمية

 يقـرر
 داملوار  وتبادل لتقاسم تصاالتلال التنظيمية للهيئات (G-REX) اخلاص املنتدى يستمر أن 1

 إلكرتونياً؛ التنظيمية باملسائل املتعلقة واملعلومات
 اخلصوص، هوج على االتصاالت تنمية وقطاع لالتصاالت، الدويل االحتاد يواصل أن ينبغي أنه 2

 ؛بني األعضاء واخلربات املعلوماتتيسري تبادل  طريق عن التنظيمي اإلصالح دعم
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كة، تتعلق القيام بأنشطة مشرت  وتسهيل تنسيق االتصاالت، تنمية مكتب يواصل أن ينبغي أنه 3
ات واملسائل التنظيمية بالتعاون مع املنظم /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتبسياسة االتصاالت

 واملؤسسات اإلقليمية ودون اإلقليمية؛

ادل التنظيمي وبناء اون التقين والتبالتعاملزيد من أنه ينبغي أن يواصل قطاع تنمية االتصاالت تقدمي  4
 القدرات واخلربة االستشارية، وذلك بدعم من مكاتبه اإلقليمية،

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

 ذلك؛ أمكن ق، ماخمتلف املناط بالتناوب يف ملنظمي االتصاالتعقد الندوة العاملية  يستمر يف بأن 1

 االتصاالت نظميملالندوة العاملية  يف التنظيمية الروابطهيئات و الرمسية لل يروج لالجتماعات بأن 2
 ؛أصحاب املصلحة اآلخرين مشاركة ويشجع

 ؛التنظيميةوالرابطات  تأمني املنصة اخلاصة للهيئات التنظيمية باستمرار 3

ا من اليت األنشطة ويسّهل وينسق ينظم بأن 4  التنظيمية يئاتاهل بني املعلوماتتبادل  تعزيز شأ
 ؛ميواإلقلي واألقاليمي الدويل املستوى على الرئيسية املسائل بصدد التنظيميةات الرابط

 مساعدةلل األنشطة من ذلك وغري تدريب وبرامج إقليمية عمل وورش دراسية اتحلق ينظم بأن 5
 تيةالسياسا باملسائل صلةاملت األعمال كل  جتميع يف واملساعدة املوارد توفريو  التنظيمية، اهليئات تقوية يف

 واملعلومات ملعارفا نقل وتعزيز أسهل نفاذ توفريو  ،االتصاالت تنمية قطاع داخل الرئيسية والتنظيمية
 التنظيمية، اهليئات بني اخلرباتتبادل و 

 االتصاالت تنمية قطاع يف الدراسات جلنيت يدعو

 الندوات ذهه نع سنوياً  الصادرة املمارسات وأفضل التوجيهية باملبادئ تأخذ أن واليتها حسب كالً 
 العالقة، ذات للمسائل دراستها يف االعتبار بعني وتأخذها االتصاالت ملنظمي العاملية
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 األعضاء بالدول يهيب

 اخلاصة االحتياجات ذات البلدان حكومات إىل والدعم املساعدة من ميكن ما كل  تقدم أن 1
 اخلاصة التدابري خالل من أو رافاألط متعددة أو ثنائية بطريقة سواء التنظيمي، اإلصالح جمال يف

 ؛لالحتاد

ياغتها صقوانني وسياسات جديدة و  مواءمةاملعارف واملهارات واخلربات يف جمال  أن تتبادل 2
 /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،تنفيذها كجزء من عملية إصالح االتصاالتو 

 األمني العام منيطلب 

) عمًال على ضمان إيالء اهتمام خاص 2018ديب، ضني (عرض هذا القرار على مؤمتر املندوبني املفو 
تمع املعلومات و  األنشطة، وخاصة يف هلذه دور اهليئات علق بفيما يتإطار تنفيذ نتائج القمة العاملية 

 .تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد التنظيمية يف
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 )2014ديب،  (املراَجع يف 50القـرار 

 نولوجيا المعلومات واالتصاالتالتكامل األمثل لتك

 )2017(ألغاه املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 

 )54و 37(أُدمج مع القرارين 
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 )2010حيدر آباد،  (املراَجع يف 51القـرار 

 للعراقتقديم المساعدة والدعم 
 إلعادة بناء وتأهيل أنظمته العمومية لالتصاالت

 )،2010تنمية االتصاالت (حيدر آباد، إن املؤمتر العاملي ل

 إذ يذّكر
 ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت؛2006(الدوحة،  51بالقرار  أ ) 

 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني؛2006أنطاليا،  (املراَجع يف 34بالقرار  ب)

ن العاملي حلقوق الاإلع ميثاق األمم املتحدة ويف باملبادئ واملقاصد واألهداف النبيلة املتجسدة يف ج)
 اإلنسان؛

من دستور االحتاد الدويل  1 املادة بأهداف االحتاد الدويل لالتصاالت املنصوص عليها يف د )
 لالتصاالت،

 وإذ يدرك
من قد عمجهورية العراق قد مت تدمريها على مدى عقدين ونصف  أن البنية التحتية لالتصاالت يف أ ) 

 عملة حالياً قد تقادمت بفعل سنوات طويلة من االستعمال؛التجهيزات املست ُمعظم احلروب وأن

تمع العراق ينبغي أن تث أن اخلسائر اجلسيمة اليت حلقت بأنظمة االتصاالت العمومية يف ب) ري قلق ا
 سيما االحتاد الدويل لالتصاالت؛ الدويل بأسره، ال

مية وإعادة التأهيل وتعزيز التنأن أنظمة االتصاالت هي عامل أساسي ال بد منه إلعادة التعمري  ج)
 سيما البلدان اليت عانت من آثار احلروب؛ االجتماعية واالقتصادية للبلدان، ال

ا إىل مستوى  أن العراق لن يتمكن يف د ) الظروف الراهنة من إعادة بناء أنظمة اتصاالته واالرتقاء 
تمع الدويل سواء على أساس ث  ولية؛نائي أو من خالل املنظمات الدمقبول ما مل حيصل على مساعدة ا
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ة لظروف العراق، ه ) ة خاصة ببلدان متر بظروف مشا  اعتماد قرارات مشا

 وإذ يشري إىل
 )،2006(الدوحة،  51الصعوبات اليت واجهت تنفيذ القرار 

 وإذ يالحظ
 ؛الدويل لالتصاالتمن االحتاد  املساعدات املناسبةأن العراق مل حيصل على  أ ) 

اجلهود اليت بذهلا ويبذهلا األمني العام ومدير مكتب تنمية االتصاالت لتقدمي املساعدات إىل بلدان  ب)
 أخرى خرجت لتوها من ظروف احلروب اليت كانت تعاين منها،

 يقـرر
دمي إطار قطاع تنمية االتصاالت وموارد امليزانية املتاحة للقطاع، لتق اختاذ تدابري خاصة، يف ضرورة 1

 للعراق؛ ة املناسبةاملساعد

 ،إعادة بناء وترميم البىن التحتية لالتصاالت وإقامة املؤسسات، وضع التعريفات دعم العراق يف 2
، وتقدمي ذلكىل إخارج األراضي العراقية إذا دعت احلاجة  وتنظيم أنشطة تدريبيةوتنمية املوارد البشرية 

 قنية،الت املساعدة ذلك يف غري ذلك من أشكال املساعدة، مبا

 يناشد الدول األعضاء
ال يف أن تقدم كل ما ميكنها من مساعدة يف حتاد الدويل االإطار التدابري اخلاصة اليت يقدمها  هذا ا

 هلذه الغاية، لالتصاالت

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت
 ؛وارد املتاحةحدود امل اختاذ التدابري الفورية ملساعدة العراق بالقدر املمكن ويف يف ستمرارالبا 1

 باختاذ مجيع التدابري املمكنة حلشد موارد إضافية هلذا الغرض؛ 2
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لس االحتاد حول التقدم احملرز يف 3 املستخدمة  تنفيذ هذا القرار واآلليات بتقدمي تقرير سنوي 
 حدوثها، ملواجهة الصعوبات عند

 يطلب من األمني العام

 ) علمًا بضرورة ختصيص ميزانية خاصة لصاحل2010االخارا، غوادأن حييط مؤمتر املندوبني املفوضني (
 .2011 العراق بدءاً من مطلع عام
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 )2014 ديب، (املراَجع يف 52القـرار 

 االتصاالت تنمية قطاع دور تعزيز
 منفذة وكالة لالتحاد الدولي لالتصاالت بصفته

 ،)2014ديب، ( االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر إن

 يذكر إذ

 لدويلا االحتاد دور بشأن املفوضني املندوبني ملؤمتر) 2010غواداالخارا،  املراَجع يف( 135 بالقرار )أ  
 واملشورة التقنية عدةاملسا تقدمي ويف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت تنمية يف لالتصاالت

 الصلة؛ ذات األقاليميةو  واإلقليمية الوطنية املشاريع وتنفيذ النامية للبلدان

 تنفيذ فةوظي تعزيز ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن) 2010 غواداالخارا، املراَجع يف( 157 بالقرار )ب
 لالتصاالت؛ الدويل االحتاد يف املشاريع

 بشأن (WTDC) االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر) 2010آباد،  حيدر املراَجع يف( 13 بالقرار )ج
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت تنمية لتعجيل والشراكات املوارد بئةتع

 االتصاالت، لتنمية العاملي للمؤمتر) 2010آباد،  حيدر املراَجع يف( 52 بالقرار ) د

 اعتباره يف يضع إذو 

 اقنط يف االتصاالت، تنمية قطاع وظائف إحدى تتمثل الدستور، من 118 للرقم وفقاً  أنه ) أ 
 األمم كاالتو  من متخصصة وكالة بوصفه املزدوجة االحتاد النهوض مبسؤولية يف احملدد، اختصاصه
 ترتيبات وجبمب أو اإلمنائي، املتحدة األمم جهاز إطار يف املشاريع بتنفيذ تقوم منفذة ووكالة املتحدة
 التعاون أنشطة من هوينسق وينظمه يقدمه مبا االتصاالت، وتعزيز تنمية لتسهيل وذلك أخرى، متويل
 التقنية؛ املساعدة وأنشطة التقين

 
  



 52القرار  448

 

 يميةواإلقل الوطنية األصعدة على التنفيذ هلذا املؤمتر بشأن) 2014ديب،  املراَجع يف( 17 القرار )ب
ا املناطق؛ للمبادرات والعاملية واألقاليمية  اليت اعتمد

 تنفيذ يف االحتاد دور بشأن املندوبني املفوضني ملؤمتر )2010 غواداالخارا، املراَجع يف( 140 القرار ) ج
 االحتاد به لعيضط أن ميكن الذي األساسي الذي اعرتف بالدور املعلومات، تمع العاملية القمة نواتج
 املعلومات؛ تمع العاملية القمة لنواتج وفقاً  املشاريع من الكثري تنفيذ يف

 تنمية بمكت ومبادرات ومشاريع برامج خالل من الزمن مبرور مهمة حملية خربات تطوير أمكن أنه )د
 ذلك يف امب الصدد هذا يف بُذلت اليت األخرى اجلهود وبعض اإلقليمية، ومكاتبه (BDT) االتصاالت
 الشراكات؛

 االحتاد مشاريع ذلتنفي فّعالة طريقة هي والعام اخلاص القطاعني بني الشراكات أن به املسلم من أنه ) ه
 املستدامة،

 يعرتف إذو 

 املقبلة األنشطة حتديد لىع مباشر تأثري هلا املعلومات تمع العاملية القمة لعملية النهائية النتائج أن ) أ 
 خصوصاً؛ االتصاالت تنمية وقطاع عموماً  لالحتاد

 غاياته مع توافقت اليت واألنشطة املشاريع من كبري  بعدد سنوياً  يضطلع االتصاالت تنمية قطاع أن )ب
 اإلقليمية، ومبادراته القطاع مبختلف برامج ومشاريع يتعلق ما ومنها دافه،وأه

 يالحظ وإذ

 وضع خالل نم املشاريع تنفيذ يف دوره لتعزيز خطوات عدة اختذ قد االتصاالت تنمية مكتب أن ) أ 
 اريع؛شامل إلدارة املعيارية والنماذج التوجيهية املبادئ ذلك يف مبا الالزمة، واملنهجيات األدوات

 وأهداف اياتغ حتقيق يف تساهم لألنشطة املنّفذة على نطاق واسع أو نطاق صغري أن ينبغي أنه )ب
 لالحتاد؛ نطاقاً  األوسع االسرتاتيجية واخلطة االتصاالت تنمية قطاع

 طويلة ةوأنشط معينة مشاريع حول فاعلة شراكات بناء يف مستمر االتصاالت تنمية مكتب أن ج)
 الست؛ املناطق من املعتمدة للمبادرات بالنسبة وخصوصاً  األجل
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 ملوظفي املهنية املتعلقة بتنفيذ املشاريع الكفاءات ورعاية تطوير ممكن، حد ألقصى املهم، من أن د )
 اإلقليمية، املكاتب مقر االحتاد ويف يف االتصاالت تنمية مكتب

 اعتباره يف يأخذ وإذ

 (RBM) النتائج أساس على القائمة واإلدارة (RBB) النتائج أساس ىعل القائمة امليزنة تنفيذ استمرار ) أ 
 حدود اإلطار يت ُجترى يفلألنشطة ال الكافية املوارد توفري ضمان يف الرئيسي غرضها واليت يتمثل االحتاد، يف

 ؛من أجل حتقيق النتائج املخطط هلا احملدد

 وأداء املساءلة، قيقوحت السلطات وتفويض ييم،والتق واملراقبة وامليزنة والربجمة التخطيط عملية أن )ب
 على القائمة لإلدارةو  النتائج أساس على القائمة للميزنة الرئيسية متثل الدعائم العقود، وإدارة املوظفني
 النتائج؛ أساس

 التشتت من حلدا على تساعد اليت املستفادة والدروس واخلربات املعلومات تبادل حتسني إمكانية )ج
موعة الكبرية من املشروعات فيما يةواالزدواج  التصاالت،ا تنمية مكتب ا يضطلع اليت بني ا

 االتصاالت تنمية مكتب مدير تكليف يقرر

 تضمنه وما) 2010 آباد، حيدر املراَجع يف( 52 القرار تنفيذ جمال يف املكتسبة اخلربات إىل استناداً 
 ذلك وغري) 2010 غواداالخارا، املراَجع يف( 157 قراروال) 2010 غواداالخارا، املراَجع يف( 135 القرار
 الصلة: ذات القرارات من

 أو املنطقة مستوى على سواء حملياً، املتيسرة اخلربات إشراك يوفرها اليت العديدة باملزايا االعرتاف 1
 هذه هفي توجد الذي البلد أو املنطقة يف االحتاد مشاريع تنفيذ خيص فيما وذلك احلالة، حسب البلد،

 الصلة؛ ذات القطاع مشاريع خمتلف يف اخلربات هذه إشراك على والتأكيد اخلربات،

 إلقليمية،ا واملبادرات لتنفيذ املشاريع االحتاد، لدى املشاريع جمموعة أدوات استخدام تشجيع 2
 منفذة؛ وكالة بوصفه
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 املشاريع تنفيذ يف التنمية قطاع يتحملها اليت واألعباء الدعم تكاليف من ميكن ما اسرتداد ضمان 3
 حمدد هو ماك  عليها، املتفق األخرى التمويل ترتيبات أو املتحدة األمم برنامج ترتيبات مبوجب

 ؛)2010غواداالخارا،  املراَجع يف( 157 القرار يف

 ملنظماتوا املالية واملؤسسات القطاعات وأعضاء األعضاء الدول مع الشراكات عقد يف االستمرار 4
 القرار؛ هذا بتنفيذ اخلاصة األنشطة متويل أجل من واإلقليمية الدولية

من أجل  ملناطق،ا ومكاتب اإلقليمية واملكاتب االحتاد مقر بني املعلومات وتبادل التعاون تشجيع 5
 ت؛االتصاال تنمية قطاع مشاريع تنفيذ يف األمثل الوجه على وبذل اجلهود استخدام املوارد

 حدود ويف إلمكانا قدر لالحتاد، اإللكرتوين املوقع يف املوجودة املشاريع حافظة حتسني يف النظر 6
 .لتجارب السابقةا من لالستفادة االقتضاء، عند ونواجتها، املشاريع أنشطة إىل باإلضافة املوارد احلالية،

 القادم ملفوضنيا املندوبني مترمؤ  يف الصلة ذات القرارات حتديث االعتبار، ، جيوز أن يؤخذ يفالقرار هذا تنفيذ عند - ةـمالحظ
 ).2014 بوسان،(
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 )2014 ديب، (املراَجع يف 53رار ـالق

 دبيخطة عمل وتنفيذ اإلطار االستراتيجي والمالي إلعداد 

 )،2014ديب، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 اعتباره إذ يضع يف

من اتفاقيته، فإن مهام  209  لالتصاالت والرقممن دستور االحتاد الدويل 118أنه وفقًا للرقم  أ ) 
وضع برامج العمل والتوجيهات الالزمة لتحديد املسائل  ‘1’املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت تشمل: 
توفري التوجهات واإلرشادات الالزمة لقطاع تنمية  ‘2’و واألولويات املتعلقة بتنمية االتصاالت،

 برنامج عمله؛بشأن  االحتاد يف االتصاالت

) ملؤمتر املندوبني املفوضني يتضمن اخلطة االسرتاتيجية 2010غواداالخارا،  (املراَجع يف 71أن القرار  ب)
وحيدد اهلدف االسرتاتيجي لقطاع تنمية االتصاالت وغاياته  2012-2015 لقطاع تنمية االتصاالت للفرتة

 لتلك الفرتة؛

) ملؤمتر املندوبني املفوضني يقضي بأنه ينبغي الربط 2010را، غواداالخا (املراَجع يف 72القرار  أن )ج
 االحتاد؛ بني التخطيط االسرتاتيجي واملايل والتشغيلي يف

) ملؤمتر املندوبني املفوضني، لدى حتديده إليرادات 2010غواداالخارا،  (املراَجع يف 5 أن املقرر ) د
 2 ملحقه يود املالية احلالية اليت تواجه االحتاد، حدد يفوإدراكاً منه للق 2012-2015 االحتاد ونفقاته للفرتة

 عدة تدابري خلفض النفقات يتعني أن تراعيها مجيع القطاعات الثالثة لالحتاد،

 اعتباره كذلك يضع يف وإذ

ات املبادر وإعداد ، فإن حتديد وحتليل هلذا املؤمتر )2014ديب،  (املراَجع يف 31أنه، عمًال بالقرار  )أ  
 ؛أعمال هذا املؤمتر مدخالت أساسية يفاالجتماعات التحضريية اإلقليمية توفر  ريع اإلقليمية يفواملشا
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لس،  1358القرار  أن )ب ) أنشأ فريق عمل تابعًا للمجلس إلعداد مشروعي اخلطتني 2013(ا
ىل الفريق على أن يقدم فريق العمل إ (CWG-SPFP) 2016-2019 االسرتاتيجية واملالية لالحتاد للفرتة

االستشاري لتنمية االتصاالت وهذا املؤمتر مبادئ ومسرد مصطلحات وهيكالً ومبادئ توجيهية إلعداد 
اخلطة االسرتاتيجية لقطاع تنمية االتصاالت على أساس ربط واضح للتخطيط االسرتاتيجي والتشغيلي 

 بالتخطيط املايل وامليزنة،

 اعتباره وإذ يأخذ يف

لس، ( 1359أن القرار  أ )  بغية حتقيق  2014-2015 ) اعتمد ميزانية االحتاد لفرتة السنتني2013ا
االستقرار املايل وتأمني االلتزامات طويلة األجل غري املمولة وحفظ قيمة موجبة لصايف األصول وجتنب 

 السحب من حساب االحتياطي؛

ا الرئيسية التصاالت، اليتاالحتاد الدويل ل التنفيذ املستمر للميزنة القائمة على النتائج يف ب)  تتمثل مسا
إطار نواتج حمددة  حتديد التكاليف واألهداف والنتائج املتوقعة ومؤشرات األداء واألولويات املقدمة يف يف

ا نواتج قطاعية أو مشرتكة بني القطاعات أو خدمات مقدمة من االحتاد  ،)بدقة (تعرَّف بأ

 اعتباره أيضاً  وإذ يأخذ يف

 طار االسرتاتيجي خلطة عمل ديب يستند إىل:أن اإل ) أ 

) ملؤمتر املندوبني 2010غواداالخارا،  (املراَجع يف 72) و2010غواداالخارا،  (املراَجع يف 71القرارين  -
 املفوضني؛

 اليت قام هذا املؤمتر بوضعها؛ 2016-2019 األهداف االسرتاتيجية لقطاع تنمية االتصاالت للفرتة -

هام املنوطة بقطاع تنمية االتصاالت، وفقًا لدستور االحتاد ومع جتنب ازدواج هدف الوفاء بامل -
اخلطتني  اجلهود مع القطاعني اآلخرين وتنفيذ األهداف االسرتاتيجية املنصوص عليها يف

 ؛2016-2019و 2012-2015 االسرتاتيجيتني لالحتاد للفرتتني
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 أن اإلطار املايل خلطة عمل ديب يستند إىل: )ب

 ؛2 امللحق )، وخاصة تدابري خفض النفقات احملددة يف2010غواداالخارا،  (املراَجع يف 5لقرار ا -

وتوقعات اإليرادات والنفقات  2014-2015 ميزانية السنتني املعتمدة لالحتاد للفرتة -
 ؛2016-2017 للفرتة

من حساب  بهدف حتقيق االستقرار املايل طويل األجل وحفظ قيمة صايف األصول وجتنب السح -
 االحتياطي؛

 ومصطلحات بادئمب ترتبط متوقعة ونتائج إقليمية ومبادرات وأهدافاً  برامجحتدد  ديب عمل خطة أن )ج
 املؤمتر؛ هذا يعدها اليت 2016-2019 للفرتة االتصاالت تنمية لقطاع االسرتاتيجية اخلطة مشروع وهيكل

ية ت اإلدارة/امليزنة القائمة على النتائج، بغأن خطة عمل ديب مت إعدادها مبا يتماشى مع منهجيا د )
 ضمان توفري موارد كافية لألنشطة ذات األولوية من أجل حتقيق النتائج املقررة،

 وإذ يسلم

تمع املعلومات ) أ  ستنفذ  (WSIS) بأن عملية االستعراض الشامل لنتائج القمة العاملية 
 ؛2014-2015 الفرتة يف

يذ تنف ) هلذا املؤمتر حدد دور قطاع تنمية االتصاالت يف2014ديب،  ع يف(املراجَ  30بأن القرار  ب)
تمعنتائج   املعلومات؛ القمة العاملية 

 طاعق ) ملؤمتر املندوبني املفوضني قضى بأن مينح2010غواداالخارا،  (املراَجع يف 140بأن القرار  )ج
تمع املعلومات للقمة 2لتنفيذ خط العمل جيم كبرية  أولوية االتصاالت تنمية  ىنبشأن بناء الب العاملية 

 واالتصاالت؛ باملعلومات املتعلقة التحتية

لس،  1332بأن القرار  ) د االحتاد   مهام ) كلف مدير مكتب تنمية االتصاالت مبراعاة2011(ا
سري تي وكمشارك يف، تمع املعلومات للقمة العاملية 6وجيم 5وجيم 2جيمكميسر رئيسي خلطوط العمل 

 تمع املعلومات للقمة العاملية 11وجيم 9وجيم 8وجيم 7وجيم 4وجيم 3وجيم 1جيمخطوط العمل 
 األعمال التحضريية هلذا املؤمتر، يف
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 تيقرر تكليف مدير مكتب تنمية االتصاال

 لدى تنفيذ خطة عمل ديب:

تنفيذ الكامل دة الالزمة للبأن يقدم إىل املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق التابعة لالحتاد املساع 1
 ؛)2014ديب،  (املراَجع يف 17القرار  للمبادرات اإلقليمية اليت يعتمدها هذا املؤمتر يف

بأن يدمج املهام اليت يسندها مؤمتر املندوبني املفوضني وجملس االحتاد إىل قطاع تنمية االتصاالت  2
تمع املعلومات،  ا أهداف التنمية الوطنية امع مراعاة بشأن تنفيذ خطوط عمل القمة العاملية  ليت حدد

 الدول األعضاء؛

ة األمهية سهل تقييمها نظراً للحاجة البالغتُ بطريقة  ديببإعداد وتنظيم أنشطة وبرامج خطة عمل  3
 إىل ضمان تقييم هذه األنشطة بصفة مستمرة؛

ميزانية  احملددة يفلية االعتبار القيود املفروضة على املوارد البشرية واملا بعنيأن يأخذ ب 4
 ؛(2016-2019) دورة التخطيط املالية التالية واملتوقع أن تستمر يف 2014-2015 السنتني

بينها  مؤسسات من ومعتحديد وتنفيذ ترتيبات الشراكة بني أصحاب مصلحة متعددين، ب 5
لشؤون االقتصادية عة إلدارة ااملؤسسات املالية الدولية، ومصارف التنمية اإلقليمية، واللجان اإلقليمية التاب

األمم املتحدة وغريها من الوكاالت واإلدارات التابعة لألمم املتحدة، ومع وكاالت التنمية  واالجتماعية يف
الدولية، واملنظمات اإلقليمية لالتصاالت، والقطاع اخلاص من أجل حتقيق أمثل استخدام للموارد وجتنب 

 ازدواج اجلهود؛

 حديد املوارد اإلضافية من اإليرادات والتمويل، مبا يضمن التنفيذ الكامل لربامج قطاعواصلة اجلهود لتمب 6
 وأنشطته؛ تنمية االتصاالت

 .تصاالتلتنمية اال املقبل تقدمي تقرير عن نتائج تنفيذ هذا القرار إىل املؤمتر العامليب 7
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 )2014، ديب (املراَجع يف 54القـرار 

 واالتصاالت ماتالمعلو  تكنولوجيا تطبيقات
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 )2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 55القـرار 

 1تعميم منظور المساواة بين الجنسين
 من أجل مجتمع معلومات شامل

 قائم على المساواة

 ،)2017بوينس آيرس، تصاالت (إن املؤمتر العاملي لتنمية اال

 إذ يالحظ

 أهداف من 5 اهلدف الذي يتضمن ،(UNGA) املتحدة لألمم العامة للجمعية 70/1 القرار ) أ 
 املساواة بأن يعرتف يالذ"حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات"،  املستدامة التنمية
بتحديد أكثر و  واالزدهار، السالم فيه يسود مستدام املعإقامة  يف للمسامهة ضروري حق اجلنسني بني

ب من أهداف التنمية املستدامة "تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وخباصة تكنولوجيا -5املقصد 
 قادرة حتتية ُبىن إقامة" بشأن 9 اهلدفاملعلومات واالتصاالت، من أجل تعزيز متكني املرأة"، وكذلك 

 جماالت دعمي الذي" االبتكار وتشجيع املستدام،و  للجميع الشامل التصنيع وحتفيز الصمود، على
 ؛األخرى األهداف تشمل مواضيعية

 

  
_______________ 

قييم النتائج املرتتبة ت يف منظور املساواة بني اجلنسني": تعميم مبدأ املساواة بني املرأة والرجل هو عملية تتمثل" 1
يع امليادين وعلى مج يف ذلك التشريع والسياسة العامة أو الربامج يف فيما خيص املرأة والرجل مبا على أي مشروع

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

 اً وأخري  والرجل من هذه العمليات على قدم املساواة، وكي يوضع حد للظروف املناوئة هلذه املساواة. واهلدف أوالً 
املرأة عن ألمم املتحدة التابعة لهو حتقيق املساواة بني املرأة والرجل. (املصدر: تقرير اللجنة املشرتكة بني الوكاالت 

 ).1998 فرباير 25-27واملساواة بني اجلنسني، الدورة الثالثة، نيويورك، 
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) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن تعميم مبدأ املساواة بني 2014بوسان،  (املراَجع يف 70 القرار ب)
ولوجيا املعلومات من خالل االتصاالت/تكناالحتاد وترويج املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  اجلنسني يف
مكتب تنمية  االحتاد، خاصة يف ، والذي يقضي مبواصلة العمل اجلاري يف(ICT) واالتصاالت

لومات جمال االتصاالت/تكنولوجيا املع االتصاالت، من أجل إتاحة النهوض باملساواة بني اجلنسني يف
الدولية  اتباع سياسات وتطبيق برامج على الصعدواالتصاالت من خالل التوصية باختاذ تدابري بشأن 

 على اعدهنيس امب والفتيات، للنساء واالقتصادي االجتماعي التمكني أجل من واإلقليمية والوطنية
 ؛احلياة يف الالزمة املهارات اكتساب وتيسري التفاوت ألوجه التصدي

تقييس االتصاالت، بشأن تعميم ) للجمعية العاملية ل2016(املراَجع يف احلمامات،  55 القرار )ج
االحتاد، الذي يضمن  يف (ITU-T)أنشطة قطاع تقييس االتصاالت  منظور املساواة بني اجلنسني يف
 أنشطة قطاع تقييس االتصاالت، إدخال املساواة بني اجلنسني يف

 وإذ يالحظ كذلك

طاق املنظومة الذي اعُتمد بشأن االتساق على ن ،64/289أن قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  أ ) 
عرف تبشؤون املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، تعىن األمم املتحدة  هيئة يف، أنشأ 2010 يوليو 2 يف

جلنسني املساواة بني ادعم  يف ابشؤون املرأة"، وتتمثل واليته ةاألمم املتحدة املعنيهيئة باسم "
 املرأة؛ ومتكني

لس االقتصادي واال ب) ، بشأن تعميم 2012/24 رقم (ECOSOC) جتماعي لألمم املتحدةقرار ا
مجيع سياسات وبرامج منظومة األمم املتحدة، والذي رحب بوضع خطة  منظور املساواة بني اجلنسني يف

 ؛(UNSWAP) عمل على مستوى منظومة األمم املتحدة ككل بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
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"خطة عمل لقياس  2013 أبريل أيد يف (CEB)منظومة األمم املتحدة  تنفيذيني يفأن جملس الرؤساء ال ج)
أنشطة  إطارها يف منظومة األمم املتحدة" واليت سيشارك االحتاد يف املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف

لعام لألمم ا النشر والتنسيق واالتصال والتواصل اليت تشكل جزءاً من االسرتاتيجية، وكذلك إطالق األمني
 ،2017 املتحدة السرتاتيجية تكافؤ اجلنسني على نطاق املنظومة يف سبتمرب

 االقتصاد ظل يف والفتيات النساء مستقبل حتّول"مبادرة تنمية املهارات اإللكرتونية للفتيات  ) د
 شّجعتو  ،"ياتفتلل اإللكرتونية املهارات تنمية" اإللكرتونية املنصة إنشاء دعم إىلاليت تدعو  ،"الرقمي
 بني اةاملساو  أجل من العاملية لشراكةا قبيل من متعددين، مصلحة أصحاب تضم شراكات إقامة على

 نيب الرقمية الفجوة سد حنو العاملي التقدم خطى لتسريع ،(EQUALS) الرقمي العصر يف اجلنسني
 اجلنسني،

 ويالحظ أيضاً 

تمع املعلومات  أ )  ، وهي إعالن مبادئ جنيف وخطة عمل جنيف (WSIS)نواتج القمة العاملية 
والتزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات وكذلك استعراض تنفيذ نواتج القمة العاملية 

 ؛(WSIS+10) سنوات على انعقادها 10تمع املعلومات بعد مرور 

 وتقييس االتصاالت (ITU-R) اخلطط التشغيلية الرباعية املتجددة لقطاعات االتصاالت الراديوية ب)
(ITU-T) وتنمية االتصاالت (ITU-D) ؛واألمانة العامة اليت اعتمدها جملس االحتاد 

لس يف )ج والذي يصّدق على سياسات املساواة بني اجلنسني  2013دورته لعام  املقرر الذي اعتمده ا
دف أن يصبح االحتاد قدوة بني املنظمات  يف (GEM) وتعميمها خري قدرة هذا الصدد وتس يفاالحتاد 

 السواء؛ االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل متكني النساء والرجال على
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لس لعام  العام األمني قيام ) د  واةباملسا معين داخلي مهام فريق بتشكيل) 2013(بعد تصديق دورة ا
(املراَجع يف بوسان،  70 ارللقر  املنسق التنفيذ بضمان اخلاصة الرئيسية األهداف حتقيق بغية اجلنسني بني

كل خطة عمل لالحتاد كوإعداد  لالحتاد اإلدارية اهليئات إىل احملرز بالتقدم تقارير ورفع )2014
لس لعام يف االحتادوتعميمها  اجلنسني بني املساواة سياسات لتنفيذ  ،) ومراقبة تنفيذها2013 (دورة ا

 وإذ يعرتف

فيه  إقامة عامل ختلو ت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن تساعد يفبأن االتصاال أ ) 
تمعات من التمييز بني اجلنسني وحتظى فيه النساء مع الرجال بالفرص نفسها وُتكفل فيها اإلمكانات  ا

لتنمية ، مع مراعاة خطة اأجل حتسني ظروفهن كأفراد االقتصادية واالجتماعية للنساء والفتيات من
 ؛2030 ملستدامة لعاما

بأن تأثري االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كعامل حمفز سيخدم اإلجراءات  ب)
لضمان اتباع العامل  (Rio+20) األمم املتحدة للتنمية املستدامة مؤمتر واألهداف اليت مت االتفاق عليها يف

شمول عية واالقتصادية والبيئية ويشجع الملسار أكثر استدامة من أجل التنمية يراعي األبعاد االجتما
مع مراعاة  ،االجتماعي واملساواة بني الرجل واملرأة ويعزز محاية البيئة اليت تعتمد عليها كل أشكال احلياة

 ،2030 خطة التنمية املستدامة لعام

 اعتباره وإذ يضع يف

االتصاالت/تكنولوجيا  تشجيع استعمال يف (BDT)التقدم الذي حققه مكتب تنمية االتصاالت  ) أ 
 حتققت اليت تائجالنوال سيما  ،متكني النساء والفتيات اقتصاديًا واجتماعياً  املعلومات واالتصاالت يف

 تكنولوجيا جمال يف للفتيات الدويل اليوم خالل من) 2014 بوسان، يف املراَجع( 70 القرار إطار يف
 بلداً  166 من أكثر من وشابة فتاة 000 300 من أكثر خالله من تعرفت الذي واالتصاالت املعلومات

، 2017إىل  2011ن م يف الفرتة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع يفاليت توفرت  العمل فرص على
 االتصاالت؛ تنمية مكتب من بدعم
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 اجلنسني نيب للمساواة جديداً  هدفاً  حددت املستدامة بالتنمية املعنية العريض النطاق جلنة أن )ب
 ؛2020 عام حبلول العريض النطاق إىل النفاذ يف اجلنسني بني املساواة حتقيق يف يتمثل

 أساليب فيها يقرتحو  لالحتاد التابع اجلنسني بني باملساواة املعين املهام فريق من املقدمة املسامهات )ج
 األمر هذا ودمج مجاوالرب  السياسات يف املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة تعميم على التأكيد لضمان
 االسرتاتيجية، وخطته االحتاد عمل يف كامل  بشكل

 يقرر

 االقتضاء، حسب كبري،  وتعاون وثيقة روابط على حيافظ أن االتصاالت تنمية ملكتب ينبغي أنه 1
 النطاق بقضايا ملعينا العمل وفريق العام األمني شكله الذيباملساواة بني اجلنسني  املعين املهام فريق مع
 املتبادل والدعم ،تدامةاملس بالتنمية املعنية العريض النطاق للجنة التابع اجلنسني بني املساواةو  لعريضا

 القضاء أجل من جلهودا توحد أن األفرقة هلذه ينبغي وأنه االحتاد، أنشطة يف اجلنسني بني املساواة لتعميم
 وذلك تعماهلا،واس واالتصاالت ملعلوماتا تكنولوجيا/االتصاالت إىل النفاذ يف املساواة عدم أشكال على

 ملستدامةا التنمية خطة مراعاة مع ،املساواة على وقائم التمييز من خايل معلومات جمتمع بناء دف
 ؛ب من مقاصد أهداف التنمية املستدامة)5.(املقصد  2030 لعام

جمال  نسني يفبني اجلأنه ينبغي ملكتب تنمية االتصاالت أن يواصل العمل على النهوض باملساواة  2
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتوصية بالعمل من أجل وضع سياسات وبرامج على 
املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية لتحسني الظروف االجتماعية واالقتصادية للمرأة مع زيادة الرتكيز 

 ؛2030 امة لعام، مع مراعاة خطة التنمية املستد2على البلدان النامية

ب تنمية مبادرات مكتأنه ينبغي ضمان مراعاة منظور املساواة بني اجلنسني عند تنفيذ مجيع  3
 هلذا املؤمتر؛ النتائج ذات الصلةاالتصاالت ومشاريعه و 

  
_______________ 

ا  2 تشمل أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية والدول النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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ات اخلاصة اإلدارة والتوظيف والعملي إيالء أولوية كبرية إلدراج سياسات املساواة بني اجلنسني يف 4
 ؛(ITU-D) ية االتصاالتبقطاع تنم

 هنوظيفتالتمكني االقتصادي للنساء و  أنه ينبغي ملكتب تنمية االتصاالت أن يسهم يف 5
 جمال صنع القرارات وتشجيع تويل املرأة الوظائف القيادية يفالرفيعة لناصب امل يف

علومات موالتعاون من أجل النهوض بإنشاء جمتمع  االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
 ومتكامل؛ جامع وشامل

أن تساهم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف منع العنف ضد النساء والفتيات  6
 على حد سواء؛ العامة واخلاصةاألماكن  والقضاء عليه يف

وتقييس  (RAG)واالتصاالت الراديوية  (TDAG)أن يدعو األفرقة االستشارية لتنمية االتصاالت  7
ا أن تعزز تعميم منظور  إىل املساعدة يف (TSAG) االتاالتص حتديد املواضيع واآلليات اليت من شأ

 هذا الصدد؛ املساواة بني اجلنسني فضًال عن األمور ذات االهتمام املشرتك يف

ج احملرز والنتائ املكاتب اإلقليمية لالحتاد بالتقدمأنه ينبغي ملكتب تنمية االتصاالت املشاركة وإعالم  8
 ،وضمان إشراكها يف هذه األمور القرار تنفيذ هذا املتحققة يف

 يقرر كذلك

 تأييد التدابري التالية:

ل حبيث البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة حتو  تصميم وتنفيذ ودعم مشاريع وبرامج يف 1
 التصدي غرضب، تكون موجهة للنساء والفتيات على وجه اخلصوص أو حساسة للمساواة بني اجلنسني

فيما يتعلق  استعماهلاو  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إىل لنفاذل والفتيات النساء تواجهها اليت للعوائق
 (STEM) ياتوالرياض واهلندسة والتكنولوجيا العلوم جماالت يف والتدريباإلملام باملعارف الرقمية ب
لدولية واإلقليمية على املستويات ا فيها والثقة نهاوأم واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ةتكلفميسورية و 

 ؛املستدامة التنميةمقاصد أهداف  من ب.5 املقصد مراعاة مع، والوطنية
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دعم جتميع وحتليل بيانات مفصلة حبسب اجلنسني ووضع مؤشرات لقياس مدى مراعاة قضايا  2
 اجلنسني يف الفجوة الرقمية بني االجتاهات تربزإجراء مقارنات بني البلدان و  اجلنسني تستخدم يف

 القطاع؛ يف

 17 تقييم املشاريع والربامج ذات الصلة اليت تسمح بتقييم آثار املساواة بني اجلنسني فيما يتعلق بالقرار 3
 املؤمتر؛ ) هلذا2017بوينس آيرس،  يف (املراَجع

تصميم وتنفيذ  لني عنتوفري التدريب و/أو بناء القدرات ملوظفي مكتب تنمية االتصاالت املسؤو  4
م على االهتمام بقضايا املرأة، والعمل معهم لوضع مشاريع حساسة  مشاريع وبرامج التنمية لزيادة قدر

 لقضايا اجلنسني، حسب مقتضى احلال؛

 االقتضاء؛ إدخال منظور املساواة بني اجلنسني ضمن املسائل اليت تدرسها جلان الدراسات، حسب 5

تضمن  املشاريع اليت ك، مبا يف ذلريع املتعلقة مبراعاة قضايا املساواة بني اجلنسنيتعبئة املوارد للمشا 6
 متكن النساء والفتيات من استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل متكينهن ومن إنشاء

 ؛حتقيق املساواة ومتكني مجيع النساء والفتيات اخلدمات وتطوير التطبيقات اليت تساهم يف

ة شراكات مع وكاالت األمم املتحدة الستخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إقام 7
دف تشجيع النساء والفتيات على التوصيل باإلنرتنت  يف املشاريع اليت تستهدف النساء والفتيات 

علومات جمال االتصاالت/تكنولوجيا امل وزيادة التدريب املقدم للنساء ورصد الفجوة بني اجلنسني يف
 - لرقميا العصر يف اجلنسني بني املساواة أجل من العاملية لشراكةاواالتصاالت، مبا يف ذلك دعم 

EQUALS؛ 

ن تعزيز الربامج التثقيفية الرامية إىل محاية النساء والفتيات من العنف السيرباين وتلبية احتياجا 8
 بالسالمة؛ املتعلقة
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ضاء ل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واجلهود اليت يبذهلا أعدعم اليوم الدويل للفتيات يف جما 9
االحتاد لالضطالع بأنشطة طوال السنة من أجل توعية الفتيات والشابات بفرص العمل يف قطاع 

ن يف ال، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتنمية مهارا  هذا ا

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

لس بشأن النتائج والتقدإىلسنوي برفع تقرير  1 م احملرز  الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت وإىل ا
 يذ هذا القرار؛تنف عمل قطاع تنمية االتصاالت ويف جمال مراعاة منظور املساواة بني اجلنسني يف يف

ت النهوض باستعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلوما مبواصلة عمل مكتب تنمية االتصاالت يف 2
املستدامة  ، مع مراعاة خطة التنميةالتنمية االقتصادية واالجتماعية للنساء والفتيات تصاالت يفواال
 ،2030 لعام

 يدعو مدير مكتب تنمية االتصاالت

 إىل مساعدة األعضاء من أجل:

تشجيع تعميم منظور املساواة بني اجلنسني من خالل اآلليات والعمليات اإلدارية املناسبة  1
ذا اخلصوص داخل قطاع االتصاالت، اهليئات ا يف لتنظيمية والوزارات وتشجيع التعاون بني املنظمات 

 ؛2030 مع مراعاة خطة التنمية املستدامة لعام

ني شكل مبادئ توجيهية لوضع وتقييم املشاريع اليت تراعي قضايا اجلنس تقدمي مشورة ملموسة، يف 2
 ؛ اجلنسنين املشاريع الرامية إىل سد الفجوة الرقمية بنيفضالً عن مبادئ توجيهية بشأ االتصاالت قطاع يف

زيادة الوعي بقضايا املساواة بني اجلنسني بني األعضاء من خالل مجع ونشر املعلومات املتصلة  3
اجلنسني واالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأفضل املمارسات  بقضايا املساواة بني

 اجلنسني؛ اعي املساواة بنيجمال وضع الربامج اليت تر  يف

  



 55القرار  464

 

جمال  إقامة شراكات مع أعضاء القطاع من أجل وضع و/أو دعم مشاريع معينة يف 4
لنامية والبلدان اليت البلدان ا االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تستهدف النساء والفتيات يف

 متر مبرحلة حتول؛

يا املعلومات جمال االتصاالت/تكنولوج  اجلنسني يفتشجيع أعضاء القطاع على تعزيز املساواة بني 5
 ،اخلصوص واالتصاالت من خالل التزامات مالية للمشاريع اليت تشارك فيها النساء والفتيات على وجه

 ؛أهداف التنمية املستدامة مقاصد من ب.5املقصد  مراعاة مع

نشطة ع تنمية االتصاالت واألجلان دراسات قطا  دعم املشاركة النشطة من اخلبريات من النساء يف 6
 ذلك تنفيذ املشاريع، يف مبا األخرى للقطاع،

 يدعو مؤمتر املندوبني املفوضني

إىل مواصلة البناء على اإلجنازات السابقة وتعزيزها عن طريق توفري املوارد املالية والبشرية الالزمة  1
 يتوىل قطاع األنشطة اإلمنائية اليت يفلتحقيق إدماج منظور املساواة بني اجلنسني بشكل فّعال ومستدام 

إىل تكليف األمني العام بعرض هذا القرار على األمني العام لألمم املتحدة  2تنمية االتصاالت تنفيذها؛
اذ إىل جمال وضع السياسات والربامج واملشاريع اليت تربط النف حماولة لزيادة التنسيق والتعاون يف يف

ت واالتصاالت والنطاق العريض واستعماهلا وامتالكها من جانب النساء االتصاالت/تكنولوجيا املعلوما
 ؛2030 ، مع مراعاة خطة التنمية املستدامة لعاموالفتيات

إىل دعم تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات والتنمية االجتماعية واالقتصادية هلن،  3
 .املستدامة ةالتنميمقاصد أهداف  من ب.5 املقصد مراعاة مع
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 )2010آباد،  حيدر (املراَجع يف 57القـرار 

 تقديم المساعدة إلى الصومال

 )،2010إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (حيدر آباد، 

 إذ يذكر
) 2002مراكش،  (املراَجع يف 34) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت والقرار 2006(الدوحة،  57 بالقرار
 ملؤمتر املندوبني املفوضني، )2006أنطاليا،  (املراَجع يف 34 والقرار

 وإذ يذّكر كذلك
 من دستور االحتاد، 1املادة  بأهداف االحتاد الدويل لالتصاالت املنصوص عليها يف

 وإدراكاً منه
من جراء  زالت مدمرة بالكامل مجهورية الصومال الدميقراطية ما أن البنية التحتية لالتصاالت يف أ ) 
الصومال  رب األهلية ومل يطرأ عليها سوى حتسن حمدود، وأن ذلك يتطلب إعادة تأهيل الشبكة يفاحل

 وإعادة بنائها؛
من إمكانيات  يكفي من البنية التحتية الوطنية لالتصاالت وال أن الصومال ليس لديها حاليًا ما ب)

 النفاذ إىل شبكات االتصاالت الدولية أو إىل اإلنرتنت؛
بد منه إلعادة التعمري وإعادة التأهيل وللقيام بعمليات  االتصاالت هي عامل أساسي ال أن أنظمة ج)

 البلد بعد تعرض الصومال لكارثة تسونامي؛ اإلغاثة يف
مة املستقبل القريب، من إعادة بناء أنظ الظروف احلالية وال يف أن الصومال لن تتمكن، ال يف د )

ا ما تمع الدويل سواء على أساس ثنائي أم من خالل املنظمات مل حتصل على مساعدة ا اتصاال
 الدولية،

 وإذ يالحظ
أن الصومال مل حتصل على أي مساعدات من االحتاد خالل فرتة زمنية طويلة بسبب احلرب وعدم وجود 

 ،1991 حكومة وطنية منذ عام
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 يقـرر
ة صاالت، مبساعدة متخصصاستهالل إجراءات خاصة من جانب األمني العام ومدير مكتب تنمية االت
ة خاصة يؤدي إىل إطالق مبادر  ومتزايدة من قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية، مبا

إىل  امليزانية، ترمي إىل تقدمي املساعدة والدعم مشفوعة بأموال خمصصة، ضمن حدود املوارد املتاحة يف
 أنشطة التدريب، حتديثها ويفإعادة بناء البنية التحتية لالتصاالت و  الصومال يف

 يناشد الدول األعضاء
ءات إطار اإلجرا ميكن من مساعدة ودعم حلكومة الصومال سواء على أساس ثنائي أم يف أن تقدم كل ما

 االحتاد، اخلاصة اليت يتخذها

لس  يدعو ا
 إىل ختصيص األموال الالزمة لتنفيذ هذا القرار ضمن حدود املوارد املتاحة،

 مكتب تنمية االتصاالت يكلف مدير
بأن ينفذ بالكامل برنامج مساعدة ألقل البلدان منوًا تكون فيه إعادة تعمري البنية التحتية  1

كن للصومال يتجزأ منه وحبيث مي لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإعادة تأهيلها جزءاً ال
االت ا إطاره أن حتصل على مساعدة مرّكزة يف يف  ية؛ليت يعتربها البلد ذات أولوية عالشىت ا
الفرتة املمتدة  باختاذ تدابري فورية، بالقدر املمكن وضمن حدود املوارد املتاحة، لتقدمي املساعدة يف 2

 املوظفني، مركزاً على تدريب ،2014 العاملي لتنمية االتصاالت القادم عاماملؤمتر  حىت انعقاد

 يطلب من األمني العام
اله، وأن حيرص على " أعيقرراالحتاد طبقاً للفقرة " طة اليت تنفذها القطاعات الثالثة يفأن ينسق األنش

أن تكون اإلجراءات اليت يتخذها االحتاد لصاحل الصومال فّعالة قدر اإلمكان، وأن يرفع إىل جملس 
ذا الشأن.  االحتاد تقريراً 
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 )2017 آيرس، نسيبو  املراَجع يف( 58 القـرار

 واألشخاص ذوي االحتياجات المحددة اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ إمكانية
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إلى

 ،)2017 آيرس، وينسب( االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر إن

 يقر إذ

 األشخاص نفاذ بشأن املفوضني، املندوبني ملؤمتر) 2014 بوسان، يف املراَجع( 175 القرار ) أ 
 املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىلاحملددة  االحتياجات ذوي واألشخاص اإلعاقة ذوي

 ؛(ICT) واالتصاالت

 بشأن ،(WTSA) االتصاالت لتقييس العاملية للجمعية) 2016 احلمامات، يف املراَجع( 70 القرار )ب
 علوماتامل تكنولوجيا/االتصاالت إىلوذوي االحتياجات احملددة  اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ

 واالتصاالت؛

 الدولية لالتصاالت العاملي املؤمتر اعتمدها اليت (ITR) الدولية االتصاالت لوائح من 12 املادة )ج
 اإلعاقة يذو  األشخاص نفاذ تعزيز األعضاء للدول ينبغي أنه على تنص اليت ،(WCIT) )2012 ديب،(
 االحتاد؛ب االتصاالت تقييس لقطاع لةالص ذات التوصيات مراعاة مع الدولية، االتصاالت خدمات إىل

 ينهض الذي لالتصاالت الدويل لالحتاد (ITU-D) االتصاالت تنمية لقطاع الرقمي الشمول برنامج ) د
 نولوجياتك/االتصاالت إىلواألشخاص ذوي االحتياجات احملددة  اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ بإمكانية
 واالقتصادية؛ االجتماعية ةالتنمي يف واستخدامها واالتصاالت املعلومات
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 ذات األعمال/واألنشطة ،1(G3ict) الشاملة واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا العاملية املبادرة تشكيل ) ه
 الصلة؛

 املعلومات تكنولوجياتل العاملية املبادرة مع بالشراكة ،(BDT) االتصاالت تنمية مكتب أن )و 
 املعلومات وجياتكنول إىل النفاذ السياسة النموذجية بشأن إمكانيةتقرير  وضع قد ، الشاملة واالتصاالت
 الوصول كنومي جماناً  وهو متاح اخلدمات ومقدمي التنظيمية واهليئات السياسات لواضعي واالتصاالت

 اتفاقية ذلتنفي واالسرتاتيجيات السياسات أفضل وضع سّهلي أن ‘1’ أجل من وذلك اإلنرتنت؛ عرب إليه
 للسياسة فّعال إطار لوضع عملية خطوات يطرح أن ‘2’و ؛(UNCRPD) اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق
 العامة؛

 ؛(ITU-T) لالتصاالت الدويل لالحتاد االتصاالت تقييس قطاع يف الصلة ذاتالقضايا  )ز 

 ؛(ITU-R) لالتصاالت الدويل لالحتاد الراديوية االتصاالت قطاع يف الصلة ذاتالقضايا  )ح

 واإلعاقة النفاذ إمكانية بشأن الدينامي االئتالف بتشكيل (IGF) اإلنرتنت إدارة منتدى قيام )ط
(DCAD)، التصاالتا تقييس مكتب مدير ويرعاه االتصاالت تنمية قطاع فيه يشارك ائتالف وهو 

(TSB) واإلعاقة لنفاذا إمكانية بشأن الدينامي واالئتالف االتصاالت تقييس قطاع بني القائمة والشراكة 
 جلميع اإلنرتنت كةشب عرب اخلط على املتوفرة واملعلومات اإللكرتونية االتصاالت فوائد تعظيم دف

تمع قطاعات  العاملي؛ ا

 ؛(GSC) املعايري جمال يف العاملي التعاون اجتماعات عن الصادرة الصلة ذات القرارات )ي

 IEC TC 100و JTC1 SC35و ISO TC 159 مثل( جديدة معايري بوضع املتعلقة األنشطة )ك
 ؛)ISO 9241-171 املعيار مثل( القائمة املعايري وحتديث وتنفيذ ،)W3C WAIو ETSI TC HFو

 

  
_______________ 

 واالتصاالت لوماتاملع لتكنولوجيا العاملي املتحدة األمم لتحالف رائدة ومبادرة االتصاالت تنمية قطاع يف عضو 1
 .اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية أمانة مع بالتعاون ،)UN-GAID( والتنمية
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 ،2030 لعام املستدامة التنمية خطة بشأن 70/1 املتحدة لألمم العامة اجلمعية قرار )ل

 اعتباره يف يضع وإذ

 عيشوني العامل سكان من شخص مليار من أكثر أن إىل تشري العاملية الصحة منظمة تقديرات أن ) أ 
 العصبيةو  واإلدراكية واحلركية اجلسدية فمنها( خمتلفة أنواع على اإلعاقات وأن اإلعاقة، من ما بشكل
 املعلومات جيالتكنولو  العامة السياسة رسم لدى خاصة اعتبارات يستدعي منها نوع وكل ،)مثالً  واحلسية

 واالتصاالت؛

 حيز دخلت اليت (UNCRPD) اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق بشأن ملتحدةا األمم اتفاقية أن )ب
 :املناسبة التدابري األطراف الدول تتخذ بأن تقضي ،2008 مايو 3 يف النفاذ

 مبا واستعماهلا، ريهاتوف تشجيعو  اجلديدة للتكنولوجيات والتطويرعمليات البحث  تعزيز أو جراءإل 1)
 التنقل على املساعدة واألجهزة والوسائل صالواالت املعلومات تكنولوجيات ذلك يف

 املتاحة جياتللتكنولو  األولوية إيالء مع اإلعاقات، ذوي لألشخاص املالئمة املعينة والتكنولوجيات
 ؛))ز( 1 القسم ،4 املادة( معقولة بأسعار

 وجياتكنول إىل غريهم، مع املساواة قدم على اإلعاقة، ذوي األشخاص وصول إمكانية تكفل اليت 2)
 ؛))ب( 1 الفقرة ،9 املادة( الطوارئ وخدمات واالتصاالت املعلومات

 تصاالتواال املعلومات تكنولوجيات خدمات إىل اإلعاقة ذوي األشخاص وصول إمكانية لتشجيع 3)
 ؛)(ز) 2 الفقرة ،9 املادة( اإلنرتنت شبكة فيها مبا اجلديدة،

 لألشخاص كنمي واتصاالت معلومات ونظم تتكنولوجيا وتوزيع وإنتاج وتطوير تصميم لتشجيع 4)
 ؛))ح( 2 الفقرة ،9 املادة( مبكرة مرحلة يف إليها الوصول اإلعاقة ذوي

 ؛)21 املادة( والرأي التعبري حرية يف حلقهم اإلعاقة ذوي األشخاص ممارسة تكفل اليت 5)

 املنال السهلة والتكنولوجيات األشكال باستعمال باملعلومات اإلعاقة ذوي األشخاص لتزويد 6)
 تكلفة ةاإلعاق ذوي األشخاص حتميل ودون املناسب الوقت يف اإلعاقة أنواع ملختلف واملالئمة
 ؛))أ( الفقرة ،21 املادة( إضافية
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 اإلنرتنت، شبكة طريق عن ذلك يف مبا الناس، عامة إىل خدمات تقدم اليت اخلاصة الكيانات حلث 7)
 واالستعمال املنال سهلة بأشكال اإلعاقة ذوي لألشخاص وخدمات معلومات تقدمي على

 ؛))ج( الفقرة ،21 املادة(

) إلنرتنتا شبكة طريق عن املعلومات مقدمو ذلك يف مبا( اجلماهريي اإلعالم وسائط لتشجيع 8)
ا جعل على  ؛))د( الفقرة ،21 املادة( اإلعاقة ذوي األشخاص متناول يف خدما

 أساس على يزمتي بوجود أيضاً  تفيد اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق بشأن املتحدة األمم اتفاقية أن )ج
 تعين" املعقولة رييةالتيس الرتتيبات" أن معتربة معقولة، تيسريية ترتيبات من احلرمان حال يف اإلعاقة

 األشخاص متتع لضمان ضروري غري أو مفرطاً  عبئاً  تفرض ال اليت واملناسبة الالزمة والرتتيبات التعديالت
 أي( تهاوممارس األساسية واحلريات اإلنسان حقوق جبميع اآلخرين مع املساواة أساس على إلعاقةا ذوي
 ؛)2 املادة) (املعلومات إىل والنفاذ الكالم حرية

 ملناسبةا املعلومات جبمع اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية يف األطراف الدول تتعهد أن ) د
 ينبغي حيث مجعها، ميت اليت املعلومات هذه ُتصّنف أن وجيب ،االتفاقية إلنفاذ سياسات وتنفيذ لوضع
 لوالعم حلقوقهم ممارستهم أثناء اإلعاقة ذوو األشخاص يواجهها اليت العقبات كشف يف تساعد أن

 ؛)31 املادة( تذليلها على

ا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا خدمات إىل اإلعاقة ذوي نفاذ تعظيم أن ) ه  هاحمتواو  ومنتجا
ا  على اخلاص يزالرتك مع الرقمية، املعارف إىل والنفاذ اإلعاقة ذوي األشخاص استقاللية سيدعم وأجهز
 املعلومات كنولوجيات جمال يف اهلامة الوظائف يف والدمج اليومي، املدرسي التعليم يقدمها ال اليت اجلوانب

 ذلك يف مبا االجتماعي الدمج إىل تؤدي اليت الفوائد كل  إىل النفاذ عام وبشكل واالتصاالت،
 الصحية؛ الرعاية
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 اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية اعتمد الذي 61/106 املتحدة لألمم العامة اجلمعية قرار أن ) و
(UNCPRD)، تيحت توجيهية ومبادئ معايري تدرجيياً  يطبق أن) "... 5 الفقرة يف( العام األمني من طلب 
 اقية،االتف من الصلة ذات األحكام مراعاة مع املتحدة، األمم منظومة توخدما تسهيالت من االستفادة

 ؛"املباين إصالح بأعمال االضطالع يف سيما وال

 يينبغ صلة، ذات منظمات خالل من أو الشخصية بصفتهم سواء اإلعاقة، ذوي األشخاص أن ) ز
 عمالً  عايري،وامل العامة ياساتوالس التنظيمية/القانونية األحكام وضع عملية يف ويشاركوا ينخرطوا أن

 "بدوننا؛ عنا شيء ال: "القائل املنطقي باألساس

 املستوى رفيع العامة اجلمعية واجتماع 65/186 املتحدة لألمم العامة اجلمعية لقرار 14 املادة أن )ح
 التااالتص تؤديه أن ميكن الذي املهم بالدور تتعلق رسالة يرسالن (HLMDD) والتنمية اإلعاقة بشأن

 مسائل يشمل 2015 عام بعد ملا تنمية إطار وضع من للتمكني واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيا
 األمم منظومة طارإ يف اجلميع يعمل أن والتنمية اإلعاقة بشأن املستوى رفيع املؤمتر ويقرتح اإلعاقة،
 األشخاص يهف يكون تمعجم وإقامة اجلميع تشمل تنمية: " املتحدة لألمم العام اهلدف لتحقيق املتحدة
 ؛"سواء حد على ومستفيدين فاعلني اإلعاقة ذوو

 التنمية بشأن املتحدة األمم ملؤمتر اخلتامية الوثيقة يقر 66/288 املتحدة لألمم العامة اجلمعية قرار أن )ط
 الناإلع أمهية تأكيد ونعيد. 9: "...على تنص واليت ،"إليه نصبو الذي املستقبل) "+20ريو( املستدامة
 على ونشدد. الدويل والقانون اإلنسان حبقوق املتصلة الدولية الصكوك من وغريه اإلنسان حلقوق العاملي

 ومحايتها عللجمي األساسية واحلريات اإلنسان حقوق احرتام عن للميثاق، طبقاً  مسؤولة، الدول مجيع أن
 غريه أو السياسي الرأي أو الدين أو اللغة أو اجلنس أو اللون أو العرق أساس على متييز دومنا وتعزيزها

 أي لىع أو بالعمر املتصلة اإلعاقة أو امليالد أو امللكية أساس على أو االجتماعي أو القومي األصل أو
 ،"آخر أساس
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 يذكر وإذ

 ألشخاصا الحتياجات خاص اهتمام إيالء بوجوب اعرتفت املعلومات تمع العاملية القمة أن ) أ 
 تعليمية ريتداب من فيها مبا الوطنية، السيربانية االسرتاتيجيات وضع لدى ‘1’: عاقةاإل وذوي املسنني
 املوارد يةوتنم التعليم يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استعمال أجل من ‘2’و وتنظيمية، وإدارية
 العاملية صاميملتا مبادئ إطار يف التكلفة ويسري سهالً  نفاذاً  واخلدمات املعدات توفر كي ‘3’و البشرية،

 ذوي لألشخاص املتاحة العمل فرص وزيادة بُعد عن العمل لتشجيع ‘4’و املساعدة، والتكنولوجيا
 الالزمة القدرات لتهيئة ‘6’و اإلعاقة، ذوي لألشخاص املناسب الرقمي احملتوى إلنشاء ‘5’و اإلعاقة،

 ؛2إلعاقةا ذوي األشخاص قبل من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا الستخدام

 اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ عن) 2008 يوليو،( لوساكا وإعالن) 2007 نوفمرب،( القاهرة إعالنب )ب
 ةاإلعاق ذوي األشخاص تأهب عن فوكت وإعالن واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا خدمات إىل

 فاذن بإمكانية املعين اإلنرتنت إدارة منتدى عن آباد حيدر وإعالن) 2007 مارس،( التسونامي ملواجهة
 ؛)2008 ديسمرب،( اإلعاقة ذوي األشخاص

 فيما) 2014 أبريل،( اإلعاقة ذوي األشخاص حبقوق املعنية املتحدة األمم للجنة العامة باملالحظة )ج
 ىلإ اإلعاقة ذوي األشخاصنفاذ  إمكانية تشجيع إىل الرامية ،بشأن إمكانية النفاذ 9 املادة خيص

 اإلنرتنت؛ شبكة فيها مبا اجلديدة تواالتصاال لوماتاملع ةنظمأو  تكنولوجيات

 حتقيق يف يساهم أن الصلة ذات املعلومات تمع العاملية القمة عمل خطوط تنفيذ شأن من أن ) د
 تكنولوجيا لىع احلصول فرص يف كبرية  زيادة حتقيق( املستدامة التنمية أهداف مقاصد من ج)9املقصد 

 أقل يف نرتنتاإل شبكة إىل وامليسور الشاملالنفاذ  فرص توفري إىل يوالسع واالتصاالت، املعلومات
 ،)2020 عام حبلول منواً  البلدان

 

  
_______________ 

؛ والتزام تونس، 23و 19و و)و )ه 9؛ وخطة عمل جنيف، الفقرات 30و 13إعالن مبادئ جنيف، الفقرتان  2
 .)هو ج) 90جمتمع املعلومات، الفقرتان  ؛ وبرنامج عمل تونس بشأن20و 18الفقرتان 
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 احلسبان يف يأخذ وإذ

 الربجمياتو  واملعدات واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا خدمات حتكم أن ينبغي اليت املبادئ ) أ 
 وسهولة امليسورة تكلفةوال الوظيفي والتكافؤ املتساوي والنفاذ العاملي التصميم: وهي املنال؛ قريبة لتكون

 مع توائمةم وإمكانات مبعلمات واالتصاالت للمعلومات تكنولوجيات تصميم يعين وهذا االستعمال
 اخلاصة؛ وقدراته وتفضيالته مستعمل كل  احتياجات

 نبغيي االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ إمكانية أن )ب
 والقطاع ةاملتخصص والكيانات احلكومات بني والتعاون للسياسات خيارات وضع خالل من تتحقق أن

تمع احلكومية غري واملنظمات اخلاص  املدين؛ وا

 االسرتاتيجي اإلطار والتخطيط الشامل ضمن النفاذ إمكانيةو  األشخاص ذوي اإلعاقة دمج أن )ج
 اتاملعلوم وتبادل التنسيق أمهية يربز 3العاملية التنمية أعمال جدول ضمن باإلعاقة املتعلق املنظور لتعزيز
 املعنية؛ واهليئات املتحدة األمم بني

 خمتلف نيب واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إىل اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ يف السائدة الفروق ) د
 ،4ميةنا بلدان يف يعيشون اإلعاقة ذوي األشخاص من املائة يف 80 أن تؤكد بلد كل  وداخل والبلدان املناطق

 ؛(UNDP) املتحدة لألمم اإلمنائي للربنامج وفقاً 

 بناءً  هنَّ استبعاد يتم حيث للحرمان، متعددة مظاهر من يعانني اإلعاقة ذوات والفتيات النساء أن ) ه
 وإعاقتهن، جنسهن على

  
_______________ 

اجلهود لكفالة استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من اجلهود اإلمنائية جبميع جوانبها،  تعزيز بشأن 66/128 التقرير 3
 .املتحدة لألمم العامة للجمعية 65/186عمًال بالقرار 

ا  والبلدان النامية غري الساحلية لدانرية الصغرية النامية والبزُ تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلُ  4 اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 األعضاء الدول يدعو أن يقرر

 ليتا الصلة ذات اإلجراءات واختاذ اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق تفاقيةا على التصديق إىل 1
 مكانيةإ تطوير يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وبرجميات ومعدات خدمات تساهم أن تضمن
ا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل النفاذ  فعلياً، إلعاقةا ذوي األشخاص متناول يف وأ
تمع، أفراد مجيع دمج تعزيز بغية  اهلشة الفئاتو  التهميش خلطر يتعرضون من مصلحة خيدم مبا ا

 ؛2030 لعام املستدامة التنمية خطة االعتبار بعني األخذ مع اجتماعياً،

 بادئامل أو السياسات أو األنظمة أو القوانني ذلك يف مبا الوطنية، القانونية األطر وضع إىل 2
 إىل اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ إلتاحة األخرى، واحمللية وطنيةال اآلليات أو التوجيهية

 والتكلفة الوظيفي والتكافؤ النفاذ يف املساواة ملبادئ وفقاً  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 واملعايري؛ التوجيهية واملبادئ األدوات من املتاح من الكاملة واالستفادة العاملي والتصميم امليسورة

 ملعلوماتا تكنولوجياتخبصوص االتصاالت/ للمشرتيات حكومية سياسة وضعالنظر يف  إىل 3
 النفاذ؛إمكانية  معايريالقابلة للنفاذ لوضع  واالتصاالت

 ذوي ألشخاصا نفاذ إمكانية عن وحتليلها واإلحصاءات املصنفة البيانات مجع تعزيز مواصلة إىل 4
 مكانيةإ عن إحصاءات استحداثبغية  واالتصاالت، وماتاملعل تكنولوجيا/االتصاالت إىل اإلعاقة
 وختطيطها العامة السياسات وضع عملية يف تساهم اليت الصلة ذات املؤشرات وباملثل اإللكرتوين النفاذ

 وتنفيذها؛
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 لألشخاص 5واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت ترحيل خدمات تقدمي يف النظر إىل 5
 واستخدام نفاذ إمكانية لزيادة االتصاالت ومنتجات ألجهزة تطبيقات تطوير عوتشجي اإلعاقة ذوي

 أخرى، إدراكية أو بدنية إعاقات وأي واللفظية والسمعية البصرية اإلعاقات ذوي األشخاص
 إعاقة يمن أجل أ الرتحيل/االتصاالت خدمات مثل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات/لالتصاالت

 وهواتف إليها النفاذ ميكن ويب ومواقع منها، جمموعة وأي واحلركة والنطق بصروال السمع إعاقات من
 مدارس زوجتهي) بريل بنظام ومعلومات الصوت، جهارة يف حتكم مثل( خاصة نفاذ بسمات عمومية

 طابعاتو  الشاشة قارئات ذلك يف مبا النفاذ، معدات من مبجموعة جمتمعية ومراكز عمومية ومؤسسات
 لضمان وغريه، الرقمي، التلفزيون حمتوى إىل النفاذ وتسهيل السمع، على املساعدة هزةوأج بريل نظام

 واملعارف؛ املعلومات على احلصول يف اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق

 خالل منو  الشخصية بصفتهم اإلعاقة، ذوي لألشخاص الفاعلة املشاركة ومتكني تشجيع إىل 6
االت يف ساتالسيا صنع عملية يف السواء، على منظمات  ملعلوماتا بتكنولوجيات املتصلة ا

 أو/و عاتواالجتما التشاور عملية إىل النفاذ إمكانية ضمان مع تأثري، هلا يكون حيثما واالتصاالت
 املشاركة؛ من اإلعاقة ذوي لتمكني االستقصاءات

 من إليها فاذلنا ميكن وبرجميات وخدمات معداتبشأن  به واالضطالع والتطوير البحث تعزيز إىل 7
 واملعدات ملصدرا واملفتوحة احلرة الربجميات على الرتكيز مع واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا خالل

 التكلفة؛ ميسورة واخلدمات

 واالتصاالت، ماتاملعلو  تكنولوجيا إىل النفاذ إمكانية أولويات يراعي برنامج تأسيس يف النظر إىل 8
 ودراسة املعنية، ةاملنطق/بالبلد اخلاصة احمللية للظروف مالءمته لضمان دورية بصفة ُيستعرض أن على

 له؛ التدرجيي التنفيذ

  
_______________ 

 املختلفة لالتصاالت (مثل النص واإلشارة والتحدث) مناألساليب متكن خدمات ترحيل االتصاالت مستعملي  5
ا عادة مشغلون بش، تاالتصاالأساليب التفاعل عن طريق إتاحة التقارب بني خمتلف   .يونر واليت يقوم 
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 االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ إمكانية تعميم إىل 9
 شاملة؛ بطريقة النفاذ إمكانية مبادئ مراعاة على تنطوي واليت

 من عوقنيللم املساعدة واملعدات واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا جهزةأ إعفاء يف النظر إىل 10
 الشأن؛ هذا يف املرعية الوطنية للوائح وفقاً  اجلمركية والرسوم الضرائب

 وأفضل كنولوجياوالت املعلومات لتبادل والنامية املتقدمة البلدان بني دوماً  متواصل تعاون إرساء إىل 11
 إىل احملددة االحتياجات وذوي اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ يةبإمكان املتصلة املمارسات
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

 وتقييس التصاالتا تنمية قطاعات يف النفاذ بإمكانية املتعلقة الدراسات يف الفّعالة املشاركة إىل 12
 عمليات يف مألنفسه اإلعاقة ذوي األشخاص متثيل وتعزيز وتشجيع الراديوية واالتصاالت االتصاالت

م تؤخذ أن لضمان والتقييس التنمية  جلان أعمال عمجي يف االعتبار بعني وآراؤهم وأفكارهم جتار
 الدراسات؛

 استعمال لىع اإلعاقة ذوي األشخاص تدريب أجل من القدرات وبناء تعلم فرص توفري إىل تعزيز 13
 ذلك يف مبا م، اخلاصة واالقتصادية االجتماعية ميةالتن أنشطة يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 ؛مشولية أكثر جمتمع أجل من بُعد عن والتعلم املدربني تدريب مناهج طريق عن

 احملددة، االحتياجات ذوياألشخاص و  اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق مراعاة إىل الدعوة ىلإ 14
 ،هلم التام واالندماج املتكاملة التنمية حتقيق يف واملسامهة

 القطاع أعضاء يدعو

 االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا وخدمات وبرجميات معدات جلعل الذايت التنظيم ج اعتماد إىل 1
 التنظيم ج أن صراحةً  مفهوماً  يكون أن على اإلعاقة، ذوي لألشخاص متاحة النفاذ بإمكانية الصلة ذات
 والتنظيمية؛ القانونية األحكام يتخطى ال الذايت

 عداتم واستحداث وإنتاج التصميم، عند مبكرة مرحلة يف التصميم عاملية مبدأ اعتماد إىل 2
ا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ا، وخدما  املكلفة؛ قالالح التعديل إجراءات لتجنب وبرجميا
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 من هاإلي نفاذال ميكن وبرجميات وخدمات معدات يف االقتضاء، عند والتطوير، البحث تعزيز إىل 3
 األشخاص ناولمت يف تكلفتها تكون ألن الواجبة املراعاة مع واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا خالل
 احملددة؛ االحتياجات وذوي اإلعاقة ذوي

 الفّعالة ممشاركته وتشجيع االعتبار بعني وأوضاعهم اإلعاقة ذوي األشخاص احتياجات أخذ إىل 4
ممتط عن املعلومات على مباشرة للحصول  املعلومات نولوجياتك/االتصاالت إىل النفاذ من ليتمكنوا لبا

 واالتصاالت؛

 وماتاملعل تكنولوجيا/االتصاالت إىل النفاذ إمكانية جلعل األعضاء الدول مع التعاون إىل 5
 سيما لتعزيز االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات والاإلعاقة  ذوي لألشخاص ملموساً  واقعاً  واالتصاالت

 الت القابلة للنفاذ وميسورة التكلفة لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات احملددة؛واالتصا

إىل تشجيع أدوات اتصال لألشخاص ذوي اإلعاقة، حىت ميكنهم النفاذ إىل اخلدمات واملعلومات  6
 بثقة واستقاللية،

 االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف

 احلسبان يف االتصاالت تنمية قطاع يف نشاط أو مشروع أو برنامج كل  يأخذ أن من يتأكد بأن 1
 احتياجات أو/و أوضاع ويالئم واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل النفاذ إمكانية قضايا
 ؛ياحملددة وذوي االحتياجات اإلعاقة ذوياألشخاص  مجيع

 جانب من يهاإل الرجوع/عماهلاالست واملعايري التوجيهية واملبادئ األدوات حيّدث أو/و يضع بأن 2
 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل النفاذ إمكانية قضايا تعميم جمال يف األعضاء الدول

ا يف  مع القدرات، ناءب صعيد على يلزم ما يوفر وأن اإلقليمي،/الوطين الصعيد على ولوائحها سياسا
 ؛2030 لعام املستدامة التنمية خطة االعتبار بعني األخذ

 املعلومات لوجياتكنو /االتصاالت جمال يف النفاذ بشأن املمارسات أفضل عن أمثلة ويوثق حيدد بأن 3
 األعضاء الدول بني واملعلوماتوأفضل املمارسات  اخلربات وتقاسم ونشرها لتوزيعها واالتصاالت

 ؛2030 لعام ستدامةامل التنمية خطة االعتبار بعنيعلى أن تُؤخذ  القطاع، وأعضاء االحتاد يف
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 التصاالتا ومنظمي السياسات لصانعي ندوات أو منتديات أو دراسية حلقات إقامة يف ينظر بأن 4
 تاملعلوما تكنولوجيا/االتصاالت إىل النفاذ إمكانية سياسات تُعرض حيث القطاع، وأعضاء

 إمكانية تناولت اليت فاتاملؤل أو التقارير أو الكتب وضع على كذلك  يشجع وأن. وتناَقش واالتصاالت
 املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىلوذوي االحتياجات احملددة  اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ

 واالتصاالت؛

 بشأن (TSB) االتصاالت تقييس ومكتب (BR) الراديوية االتصاالت مكتب مع يتعاون بأن 5
 إىل فاذالن إمكانية سياسات تعميمو  الوعي إذكاء يف سيما وال النفاذ، بإمكانية املتصلة األنشطة

 إدخال من البلدان متّكن برامج استحداث وكذلك واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 تكنولوجيا خدمات استخدام احملددة االحتياجاتذوي و  اإلعاقة ذوي لألشخاص تتيح خدمات
 القتضاء،ا حسب النتائج عن بتقريرجملس االحتاد  يوايف وأن بفعالية، واالتصاالت املعلومات

 احلالتني؛ كلتا يف

 اإلعاقة ويذاألشخاص ب املعنية واملنظمات املعنية املتحدة األمم هيئات مع ويتآزر يتعاون بأن 6
 املعلومات كنولوجيات جتعل ذايت تنظيم ج أو سياسات وتنفيذ وضع بشأن للتوعية املناطق مجيع يف

 ؛احملددة االحتياجات ذوياألشخاص و  اإلعاقة ذوي األشخاص متناول يف واالتصاالت

 نكّ متُ  معدات توفري لدى اإلعاقة ذوي األشخاص جمتمعات احتياجات مراعاة على حيرص بأن 7
ا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل النفاذ من ا؛ وخدما  وبرجميا

 جمال يف اخلربةب يتمتعون ممن اقةاإلع ذوي لألشخاص الداخلي للتدريب برنامج وضع يف ينظر بأن 8
 عملية يف ةاإلعاق ذوي أوساط يف القدرات بناء أجل من واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا /االتصاالت

 العامة؛ السياسة صنع

إىل اإلعاقة  ذوي األشخاص نفاذ إمكانية يعزز برنامج الشمول الرقمي لدعم بأن 9
 الت؛االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصا
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األشخاص و  اإلعاقة ذوي األشخاص بنفاذ املتعلقة املمارسات وأفضل اخلربات تبادل يشجع أنب 10
 ،واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت خدمات إىل احملددة االحتياجات ذوي

 االتصاالت تنمية مكتب مدير كذلك  يكلف

 التصاالتل الدويل االحتاد خدمات إىل فاذالن إمكانية العام، األمني مع بالتشاور يستعرض، بأن 1
 بقرار عمالً  االقتضاء، عند إجراءات، اختاذ يف ينظر وأن واألحداث، االجتماعات فيها مبا ومرافقه،
 هذه بتنفيذ علماً  القطاع وأعضاء األعضاء الدول وإحاطة 61/106 املتحدة لألمم العامة اجلمعية

 ؛االقتضاء حسب اإلجراءات،

 املراَجع( 70 ارالقر  أحكام لتنفيذ اجلهود توحيد يف االتصاالت، تنمية مكتب إطار يف يساهم، بأن 2
 ؛)2014 بوسان،( 175 والقرار) 2016 احلمامات، يف

 فيما تأثريها ديدحت بغية عليها ويشرف ويقيمها والربامج واملشاريع للمبادرات املشورة يقدم بأن 3
 وفقاً  االت،واالتص املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل ةاإلعاق ذوي األشخاص نفاذ بإمكانية يتعلق
 االقتضاء؛ عند اإلقليمية، املبادرات بشأن ،املؤمتر هلذا) 2017بوينس آيرس،  يف املراَجع( 17 للقرار

الوطنية  التمويلبأن يقدم املساعدة إىل الدول األعضاء، حسب االقتضاء، إلعداد اسرتاتيجيات  4
ا من أجل   لبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة؛تاخلاصة 

 اجلديدة لولواحل واخلدمات الربجميات املالية، اآلثار مراعاة مع الدراسات، جلان إطار يف حيدد، بأن 5
 استخدام نم احملددة االحتياجات ذوياألشخاص و  اإلعاقة ذوي األشخاص مجيع لتمكني للنفاذ القابلة

 األعضاء الدول مسامهات على بناءً  بفاعلية، واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت خدمات
 سبح الراديوية، واالتصاالت االتصاالت تقييس قطاعي دراسات جلان وكذلك ،القطاع وأعضاء

 االقتضاء،
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 املفوضني املندوبني مؤمتر يدعو

 الالزمة والبشرية املالية املوارد توفري طريق عن وتعزيزها السابقة اإلجنازات على البناء مواصلة إىل 1
 االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ إمكانية إدماج لتحقيق
 تنفيذها؛ االحتاد يتوىل اليت اإلمنائية األنشطة يف ومستدام فّعال بشكل

 التنسيق دةزيا أجل من املتحدة لألمم العام األمني على القرار هذا بعرض العام األمني تكليف إىل 2
 إىل اإلعاقة ويذ األشخاص نفاذ إمكانية لتحقيق واملشاريع والربامج السياسات وضع جمال يف والتعاون

 والتكلفة فيالوظي والتكافؤ العادل النفاذ مبادئ مع يتماشى مبا واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا
 إلزالة املتاحة واملعايري التوجيهية املبادئو  األدوات من الكاملة واالستفادة العاملي والتصميم امليسورة
 .التمييز على والقضاء العقبات
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 )2017بوينس آيرس،  املراَجع يف( 59 القـرار

 االتالقطاعات الثالثة لالتحاد الدولي لالتص بين فيما والتعاون التنسيق تعزيز
 المشترك االهتمام ذات المسائل بشأن

 )،2017بوينس آيرس، ة االتصاالت (إن املؤمتر العاملي لتنمي

 إذ يذّكر

سية بشأن سد الفجوة التقيي ،) ملؤمتر املندوبني املفوضني2014بوسان،  (املراَجع يف 123بالقرار  أ ) 
 البلدان املتقدمة؛و  1بني البلدان النامية

 اجلهود نسيقت جيةاسرتاتيبشأن  ،نيضملؤمتر املندوبني املفو ) 2014 بوسان، املراَجع يف( 191 القـرار ب)
 الثالثة؛ االحتاد قطاعات بني

حتسني مشاركة البلدان النامية بشأن  ،هلذا املؤمتر) 2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 5بالقرار  )ج
 ؛لالتصاالت االحتاد الدويل أنشطة يف

 تنميةحول ، جلمعية االتصاالت الراديوية )2015(املراَجع يف جنيف،  ITU-R 7-3بالقرار  ) د
 ؛(ITU-D) تنمية االتصاالتقطاع مع  والتعاون االتصالذلك  يف االتصاالت مبا

 حول ،(WTSA) س االتصاالتي) للجمعية العاملية لتقي2016احلمامات،  ع يف(املراجَ  44القرار ب ) ه
 ؛سد الفجوة التقييسية بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة

 مبادئ حول ،) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2016ت، احلماما املراَجع يف( 18بالقرار  ) و
وتنمية  (ITU-T) االتصاالت وتقييس (ITU-R) الراديوية االتصاالتقطاعات  وإجراءات توزيع العمل على

 ،والتعاون فيما بينها التنسيقتعزيز و  لالحتاد الدويل لالتصاالت (ITU-D)االتصاالت 
  

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

 مبرحلة انتقالية.
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 اعتباره وإذ يضع يف

 حتاشي إىل ةاحلاج هو الثالثة االحتاد قطاعات بنيوالتنسيق  للتعاون األساسية املبادئ دأح أن أ ) 
 ؛والفعالية بالكفاءة يتسم حنو على العمل أداء وضمان القطاعات، أنشطة ازدواج

بأن آلية للتعاون على مستوى أمانات القطاعات الثالث واألمانة العامة لالحتاد أنشئت لتأمني  ب)
ذات  يعتم مبواض وثيق على مستوى األمانات ومع أمانات كيانات ومنظمات خارج االحتادالتعاون ال

 املناخ؛ وتغري ئاتصاالت الطوار مثل أولوية رئيسية 

ات والندوات احللقات الدراسية وورش العمل واملنتدي التنظيم املشرتك لعقد أن التفاعل والتنسيق يف ج)
 املوارد املالية والبشرية، يف يث الوفوراتإجيايب من حا مردود كان هلم  وغريها

 يأخذ بعني االعتبارإذ و 

هذا  اتساع جمال الدراسات املشرتكة بني القطاعات الثالثة وضرورة التنسيق والتعاون بينها يف أ ) 
 الشأن؛

 ثالامل سبيل على شاملة الثالثة، القطاعات لدى املشرتك االهتمام ذات األمور عدد تزايد )ب
 السمعي والبث ة،الوسيط والربجميات الدولية، املتنقلة واالتصاالت الكهرمغنطيسي، التوافق: احلصر ال
 اتصاالتو  واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل اإلعاقة ذوي األشخاص ونفاذ املرئي، -

 وامتثال السيرباين، نواألم املناخ، وتغري واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيا التأهب، ذلك يف مبا الطوارئ،
 االتصاالت ييسوتق الراديوية االتصاالت قطاعي يف الدراسات جلان عن الصادرة للتوصيات التجهيزات
 ؛.إخل بينها، فيما املشرتكة واألنشطة

على حنو ها بين القطاعات ودعم التكامل فيماأعمال ضرورة حتاشي ازدواج األنشطة والتداخل بني  ج)
 ،اليةوالفع بالكفاءة يتسم
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 يقـرر
ومدير مكتب تنمية االتصاالت التعاون  (TDAG)أن يواصل الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت  1

ومدير مكتب االتصاالت الراديوية والفريق  (RAG)النشط مع الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية 
النحو الذي دعا إليه  ومدير مكتب تقييس االتصاالت على (TSAG)االستشاري لتقييس االتصاالت 

 )؛2014(املراَجع يف بوسان،  191القرار 

بالتعاون مع الفريق االستشاري  (TDAG)دعوة الفريق االستشاري لقطاع تنمية االتصاالت  2
حتديد  يف ملساعدةإىل ا (TSAG) ، والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت(RAG) لالتصاالت الراديوية

أي االتصاالت و  بني قطاع تنميةعلى املستوى الثنائي  لقطاعات الثالثة، أواملوضوعات املشرتكة بني ا
عزيز التعاون حتديد اآلليات الالزمة لت التقييس)، ويفقطاع أو  تصاالت الراديويةاالقطاع من القطاعني (

ء المع كل قطاع بصدد املسائل ذات االهتمام املشرتك؛ مع إي والعمل املشرتك بني القطاعات الثالثة أو
سيما من خالل إنشاء فريق تنسيق مشرتك بني القطاعات  ، والاهتمام خاص ملصاحل البلدان النامية
 معين باملسائل ذات االهتمام املشرتك؛

ومدير مكتب تقييس  ، بالتعاون مع األمني العام(BDT) دعوة مدير مكتب تنمية االتصاالت 3
إنشاء آليات للتعاون  يف ستمرارإىل اال ،(BR) ومدير مكتب االتصاالت الراديوية (TSB) االتصاالت

ىل إعلى مستوى األمانات بالنسبة لألمور ذات االهتمام املشرتك لدى القطاعات الثالثة، ودعوته أيضاً 
 الضرورة؛ االتصاالت الراديوية عندقطاع إنشاء آلية تعاون ثنائية مع كل من قطاع تقييس االتصاالت و 

لقرار، خاصة بشأن تنفيذ هذا اجملس االحتاد أن يرفع تقريراً سنوياً إىل  األمني العام منأن يطلب  4
ا املكاتب الثالثة شاملة ذلك ترتيبات التمويل  مبا يف ،ما يتعلق باألنشطة التشغيلية املشرتكة اليت تقوم 

 ،املسامهات الطوعية إن وجدت

 دعوي

 (TSAG) الستشاري لتقييس االتصاالتوالفريق ا (RAG) الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية 1
 طاعاتالق بني املشرتك التنسيق دعم يف االستمرار إىل (TDAG) والفريق االستشاري لتنمية االتصاالت

عمل املشرتك القطاعات الثالثة، واآلليات الالزمة لتعزيز التعاون وال حتديد املواضيع املشرتكة يف ما خيصفي
 ؛املشرتك االهتمامذات  بصدد املسائل القطاعات مجيع بني
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األفرقة الغ إبوتنمية االتصاالت إىل  وتقييس االتصاالت االتصاالت الراديوية اتبمديري مك 2
باخليارات املتاحة لتحسني التعاون على مستوى األمانة من أجل ضمان التنسيق  للقطاعاتاالستشارية 

 ،ممكن إىل أقصى حدٍ الوثيق 

 كلفي

اعني اآلخرين القط التعاون مع جلان الدراسات يف واصلةمبمية االتصاالت جلنيت دراسات قطاع تن 1
 ؛هذين القطاعني يف اتواالستفادة من نتائج أعمال جلان الدراسازدواجية اجلهود  جتنبدف 

 (TSB)مدير مكتب تنمية االتصاالت بأن يقوم بالتعاون مع مديري مكتب تقييس االتصاالت  2
بتقدمي تقرير سنوي إىل جلنيت دراسات قطاع تنمية االتصاالت بشأن  (BR) يةومكتب االتصاالت الراديو 

 أحدث املستجدات يف أنشطة جلان الدراسات التابعة لقطاعي تقييس االتصاالت واالتصاالت الراديوية؛

الت أن يرفع تقريرًا سنويًا إىل الفريق االستشاري لتنمية االتصابدير مكتب تنمية االتصاالت م 3
 .القرار نفيذ هذابشأن ت
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 )2010آباد،  (حيدر 60القـرار 

 تقديم المساعدة للبلدان ذات الظروف الخاصة: هايتي

 )،2010، آباد إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (حيدر

 إذ يذّكـر
 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني،2006أنطاليا،  (املراَجع يف 34بالقرار 

 وإذ يذّكر كذلك
 من دستور االحتاد، 1املادة  ف االحتاد املنصوص عليها يفبأهدا

 وإدراكاً منه
لد مجهورية هاييت تأثرت بشدة من جراء الزلزال الذي ضرب الب أن البنية التحتية لالتصاالت يف أ ) 
 ؛2010يناير  12 يف

ات واالتصاالت مالوقت احلاضر، إىل ما يكفي من البنية التحتية الوطنية للمعلو  أن هاييت تفتقر يف ب)
 من أجل النفاذ إىل االتصاالت الدولية وشبكة اإلنرتنت بشكل مناسب؛

 عملية إعادة بناء البلد؛ أن نظاماً مالئماً لالتصاالت أداة ال غىن عنها يف ج)
تمع الدويل من أجل ب ظل الظروف الراهنة ويف أنه يف د ) ناء مستقبل منظور، ستحتاج هاييت لدعم ا

 جمال التنمية االجتماعية واالقتصادية، وطنية للمعلومات تتفق مع أهدافها يفشبكة حتتية 

 وإذ يالحظ
وقوع  جمال اتصاالت الطوارئ بعد أن هاييت حصلت على مساعدة االحتاد الدويل لالتصاالت يف أ ) 

 الزلزال مباشرة؛ 
دة بلدان من أجل مساع اجلهود اليت يبذهلا األمني العام لالحتاد ومدير مكتب تنمية االتصاالت ب)

 أعقاب النزاعات املسلحة أو الكوارث الطبيعية، أخرى يف
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 قـرري
مع مساعدة  ،التدابري اخلاصة اليت بدأها األمني العام ومدير مكتب تنمية االتصاالت الستمرار يفا

دف توفري املساعدة والدعم هلا يت يمتخصصة من قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت، 
إلعادة بناء بنيتها التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وإنشاء املؤسسات املناسبة، 

جمال االتصاالت وإطار تنظيمي وتسخري إمكانات  وبناء القدرات البشرية، ووضع تشريعات يف
ا ألغراض التنمية االجتما واالقتصادية  عيةاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املعرتف 

 للبلد، والثقافية

 يناشد الدول األعضاء
ابري إطار التد ن تقدم كل ما ميكن من مساعدة ودعم حلكومة هاييت، سواء على أساس ثنائي أو يفأ

 اخلاصة اليت ينفذها االحتاد واملشار إليها أعاله،

لس  يدعو ا
 إىل ختصيص األموال الالزمة لتنفيذ هذا القرار، 

 مكتب تنمية االتصاالت يكلف مدير
 خمتلف امليادين اليت حتددها هاييت؛ بتقدمي مساعدة مركزة يف 1
باختاذ تدابري فورية لتنفيذ إطار للتعاون ميّكن البلد من إدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  2

دف حتقيق التنمية املستدامة،  على حنو منتظم 

 يطلب من األمني العام
ذا القرار، والسعي إىل ختصيص ) 2010ندوبني املفوضني (غواداالخارا، إحاطة مؤمتر امل 1 علمًا 

 املوارد الالزمة؛
ا قطاعات االحتاد الثالثة طبقاً للفقرة " 2  " أعاله؛يقـررتنسيق األنشطة اليت تضطلع 
 جملس ىلكفالة أكرب قدر ممكن من فعالية التدابري اليت يتخذها االحتاد لصاحل هاييت، وأن يرفع إ 3

 املوضوع. االحتاد تقريراً عن هذا
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 )2014ديب،  (املراَجع يف 61القـرار 

 االتصاالت تنميةتعيين رؤساء لجان الدراسات التابعة لقطاع 
 الفريق االستشاريرئيس و لالتحاد الدولي لالتصاالت ونوابهم 

 والحد األقصى لمدة واليتهم ونوابه، االتصاالت لتنمية

 ،)2014ديب، االتصاالت ( عاملي لتنميةاملؤمتر الإن 

 اعتباره يضع يفإذ 

 ينص على إنشاء جلان دراسات تابعة لقطاع الدويل لالتصاالت من اتفاقية االحتاد 209أن الرقم  أ ) 
 ؛(ITU-D) االتصاالت تنمية

معايري  اءتعيني الرؤساء ونواب الرؤس من االتفاقية تنص على أن تراعى بوجه خاص يف 20أن املادة  ب)
على  1الكفاءة الشخصية ومتطلبات التوزيع اجلغرايف املنصف، وكذلك ضرورة تشجيع البلدان النامية

 ؛املشاركة على حنو أكثر فعالية

  ؛طبيعة عمل جلان الدراسات وأحكاماً أخرى ذات صلة تبنيمن االتفاقية  214أن الرقم  )ج

 17Aاملادة  يف مدرجة (TDAG)االتصاالت  لتنميةأن األحكام اخلاصة بالفريق االستشاري  د )
 االتفاقية؛ من

رئيساً لكل  (WTDC) االتصاالت املؤمتر العاملي لتنمية يقضي بأن يعنيمن االتفاقية  242أن الرقم  ) ه
وضرورة  ،، مع مراعاة معايري الكفاءة والتوزيع اجلغرايف املنصفجلنة دراسات ونائباً واحداً للرئيس أو أكثر

 فعالية؛ لدان النامية على املشاركة على حنو أكثرتشجيع الب

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 رحلة انتقالية.مب
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) هلذا املؤمتر يتضمن خطوطًا توجيهية بشأن 2014ديب،  (املراَجع يف 1من القرار  2 القسمأن  ) و
م؛ لتنميةرؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاري  تعيني  االتصاالت ونوا

أن  ينبغيه ونواباالتصاالت  لتنميةاالستشاري أن اإلجراءات واملؤهالت اخلاصة برئيس الفريق  ) ز
 ؛مالدراسات ونوا رؤساء جلانتعيني  يف يتبع مع ماعموماً  تتوافق

ن ذات االتصاالت بصفة خاصة، ستكو  تنميةقطاع  االحتاد بصفة عامة، ويف أن خربة العمل يف )ح
 االتصاالت ونوابه؛ لتنميةقيمة خاصة لرئيس الفريق االستشاري 

من االتفاقية يوضح اإلجراءات اخلاصة باستبدال رئيس أو نائب رئيس جلنة دراسات  244لرقم أن ا )ط
 ؛مؤمترينيستطيع أداء واجباته خالل الفرتة الفاصلة بني  ال

إجراءات " الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت يعتمدمن االتفاقية ينص على أن  215Iأن الرقم  ي)
 ؛"املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت يعتمدها اإلجراءات اليت مع يتفق مباالعمل اخلاصة به 

أن حتديد فرتة زمنية حمددة ملدة الوالية يسمح بإدخال أفكار جديدة على أساس دوري، ويتيح،  ك)
م ورئيس الفريق االستشاري  يف االتصاالت  تنميةلالوقت نفسه، فرصة لتعيني رؤساء جلان الدراسات ونوا

 أعضاء خمتلفة ومن أعضاء خمتلفني من أعضاء القطاع،ونوابه من دول 

 يأخذ علماً وإذ 

 أنشطة االحتاد؛ من االتفاقية بشأن مشاركة كيانات ومنظمات يف 19 املادةب أ ) 

) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن عدد نواب رؤساء األفرقة 2010(غواداالخارا،  166 بالقرار ب)
 فرقة األخرى التابعة للقطاعات؛االستشارية وجلان الدراسات واأل

  



 489 61القرار  

 

بني ت توطيد العالقا) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2010 غواداالخارا، (املراَجع يف 58 القرارب ج)
، ومجيع الدول األعضاء دون استثناء من أجل األعمال املنظمات اإلقليمية لالتصاالتو  االحتاد

 فوضني،التحضريية اإلقليمية ملؤمتر املندوبني امل

 احلسبان يف يأخذوإذ 

قييس بالنسبة لرؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاري لتتعادل واليتني أن حتديد فرتة قصوى  أ ) 
م االتصاالت  خمتلفني صة لتويل أفراد الفر نفسه الوقت  يتيح قدراً معقوالً من االستقرار كما يتيح يفونوا

 املهام؛ هذه

هلذا املؤمتر تنص على أن يتألف فريق اإلدارة  )2014ديب،  (املراَجع يف 1 ارمن القر  1.10أن الفقرة  ب)
م  للجنة الدراسات، على األقل، من رئيس جلنة الدراسات ونوابه ورؤساء فرق العمل ونوا

م؛ واملقررين  ونوا

الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت ينبغي أن يشمل على األقل رئيس الفريق  مكتبأن  ج)
م عملهورؤساء فرق  ستشاري ونوابهاال  ،ونوا

 يقـرر

م االتصاالت تنميةأن املرشحني ملناصب رؤساء جلان الدراسات التابعة لقطاع  1 واملرشحني  ونوا
راءات املبينة ينبغي تعيينهم طبقًا لإلجونوابه االتصاالت  لتنميةالفريق االستشاري  رئيسملناصب 

 ذا القرار؛ 3امللحق  واملبادئ التوجيهية الواردة يف 2 امللحق واملؤهالت املبينة يف 1امللحق  يف

م أن املرشحني ملناصب رؤساء جلان الدراسات 2 شاري واملرشحني ملناصب رئيس الفريق االست ونوا
لكل جلنة  عنياملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت سيمع مراعاة أن  ونوابه ينبغي حتديدهماالتصاالت  لتنمية
ل منطقة ونائبني لكل رئيس من ك االتصاالت، الرئيس لتنميةن الدراسات وللفريق االستشاري من جلا

طبيق املبادئ ، مع تا بكفاءة وفعاليةموتسيري أعماهلالفريق  أواملعنية اللجنة إلدارة  2من املناطق الست
 ؛3امللحق  التوجيهية الواردة يف

  
_______________ 

 .إفريقيا واألمريكتان والدول العربية وآسيا واحمليط اهلادئ وكومنولث الدول املستقلة وأوروبا 2
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م أن الرتشيحات ملناصب رؤساء جلان الدراسات 3  تنميةلوملنصب رئيس الفريق االستشاري  ونوا
ا معلومات ونوابه االتصاالت  ء على مؤهالت الضو  السرية الذاتية لكل مرشح إللقاءينبغي أن ترفق 

صاالت أو جلان دراسات قطاع تنمية االت ، مع املراعاة الدقيقة الستمرارية املشاركة يفاألفراد املقرتحني
تعميم هذه  (BDT) االتصاالت تنميةمدير مكتب  على وأن االتصاالت، الفريق االستشاري لتنمية

 االتصاالت؛ املؤمتر العاملي لتنمية رؤساء الوفود احلاضرين يف على املعلومات

م أال تتجاوز 4  ؛واليتني بني مؤمترات عاملية متتالية لتنمية االتصاالت مدة والية الرؤساء ونوا

تعيني آخر  سب ضمن مدة الوالية يفال حتُ  (كنائب رئيس مثًال) يناتأحد التعي أن مدة الوالية يف 5
م(رئيس مثًال)   ؛وأنه ينبغي اختاذ خطوات إلجياد نوع من االستمرارية بني الرؤساء ونوا

هلا مدة الوالية الفرتة الواقعة بني مؤمترين عامليني لتنمية االتصاالت اليت انُتخب خال أال ُحتسب يف 6
 االتفاقية؛ من 244 رئيس طبقاً للرقمرئيس أو نائب 

يكون  وال، 2010لعام  املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالتأن حساب مدة الوالية يبدأ اعتبارًا من  7
 بأثر رجعي،

 القطاع وأعضاء األعضاء الدول يدعو

مهم اقطاع تنمية االتصاالت، ودعم وتسهيل قيامهم مبه إىل دعم مرشحيهم الناجحني هلذه املناصب يف
 املناصب. خالل مدة توليهم هذه
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 )2014ديب،  (املراَجع يف 61بالقـرار  1امللحـق 

 نوابهمو االتصاالت  تنميةإجراءات تعيين رؤساء لجان الدراسات التابعة لقطاع 
 ونوابه االتصاالت لتنميةالفريق االستشاري رئيس و 

العاملي  املؤمترلها معروفة قبل انعقاد عموماً، تكون مناصب الرؤساء ونواب الرؤساء الواجب شغ 1
 االتصاالت. لتنمية

جيع الدول تعيني الرؤساء ونواب الرؤساء، ينبغي تش االتصاالت يف املؤمتر العاملي لتنميةوملساعدة  أ ) 
االت على االتص لتنميةاألعضاء وأعضاء القطاع وجلان الدراسات املعنية أو الفريق االستشاري 

 ملي لتنميةاملؤمتر العااملرشحني املناسبني قبل افتتاح ب (BDT) االتصاالت نميةتمدير مكتب  إبالغ
 أسبوعني. ، على أال تقل هذه املدة عنثالثة أشهرمبدة يُفّضل أن تكون  االتصاالت

 مسبقة اوراتمش إجراء االتصاالتتنمية  قطاع ألعضاء ينبغي املناسبني، املرشحني حتديد عند )ب
  .الرتشيح هذا خبصوص حمتمل رفض ألي تفادياً  ية،ناملع العضو/الدولة اإلدارة مع

ني على بتعميم قائمة باملرشحمكتب تنمية االتصاالت  املتلقاة، يقوم وعلى أساس االقرتاحات )ج
ل مرشح كما مبؤهالت ك اً الدول األعضاء وأعضاء القطاع. وينبغي أن يرفق بقائمة املرشحني بيان

 .القرارذا  2 امللحق هو مبني يف

ود، هذا اخلصوص، ينبغي دعوة رؤساء الوف واستنادًا إىل هذه الوثيقة وما يرِد من تعليقات يف )د 
م كقائمة موحدة مب ، إىل إعداداملؤمتروقت مناسب أثناء  يف لجان ل ونواب رؤساء رؤساءن يسمو

االتصاالت،  ةتنمي، بالتشاور مع مدير مكتب وللفريق االستشاري لتنمية االتصاالت الدراسات
 ائية. االتصاالت للموافقة عليها بصفة املؤمتر العاملي لتنميةوثيقة إىل  لتقدميها يف
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تساوية ني أو أكثر بكفاءة محالة وجود مرشحَ  ينبغي مراعاة ما يلي عند وضع القائمة املوحدة: يف )ه 
ليت هلا أو القطاع ا لوظيفة رئيس واحدة، ينبغي تفضيل املرشحني من الدول األعضاء أو أعضاء

 التصاالت.ا لتنميةلجان الدراسات والفريق االستشاري املعينني لرؤساء الالذين هلم أقل عدد من 

 اإلطار املذكور أعاله، يتم التعامل معها على أساس كل حالة األوضاع اليت ال ميكن النظر فيها يف 2
 االتصاالت. املؤمتر العاملي لتنمية على حدة يف

اء إنشاء جلنة دراسات جديدة متاماً، يكون من الالزم إجر  املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت مثالً وإذا قرر 
 التعيينات الالزمة. املؤمتر إلجراء مناقشات يف

االتصاالت  تنميةلتطبيق هذه اإلجراءات بالنسبة للتعيينات اليت يقررها الفريق االستشاري  ينبغي 3
 ).) هلذا املؤمتر2014ديب،  (املراَجع يف 24انظر القرار ( املفوضة إليهمبوجب السلطة 

م اليت ختلو يفُتشغَ  4  244 الرقم بقاً ملا جاء يفط مؤمترينالفرتات الواقعة بني  ل مناصب الرؤساء ونوا
 االتفاقية. من
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 )2014ديب،  (املراَجع يف 61بالقـرار  2 امللحـق

 مؤهالت الرؤساء ونوابهم

 من االتفاقية على ما يلي: 242ينص الرقم 
 تعيني الرؤساء ونواب الرؤساء معايري الكفاءة ومتطلبات التوزيع اجلغرايف "... وتراعى، بوجه خاص، يف

 ."فعاليةاملنصف، وكذلك ضرورة تشجيع البلدان النامية على املشاركة على حنو أكثر 
الرؤساء  وجود متثيل مالئم بني الرؤساء ونواب ينبغي املقام األول، يف املذكورة أدناه مراعاة املؤهالتومع 

والبلدان  اجلزرية والبلدان النامية غريأقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية  للبلدان النامية شاملةً 
ا مبرحلة انتقالية.  اليت متر اقتصادا

 اء جلان الدراساتية عند تعيني رؤس، ذات أمهمجلة أمور يف وفيما يتعلق بالكفاءة، تبدو املؤهالت التالية،
م  :ونوا

 املعرفة واخلربة؛ –
 جلنة الدراسات املعنية؛ املتواصلة يفاملشاركة  –
 املهارات اإلدارية؛ –
 3؛التواجد –
 .أعمال جلنة الدراسات يف الفّعالةاملشاركة  -

 االتصاالت لتنمية االستشاريالفريق  رئيسمجلة أمور، ذات أمهية عند تعيني  وتبدو املؤهالت التالية، يف
 :ونوابه

 املعرفة واخلربة؛ –
 فة خاصة؛االتصاالت بص تنميةأنشطة االحتاد بصفة عامة وأنشطة قطاع  املتواصلة يفاملشاركة  –
 املهارات اإلدارية؛ –
 .3التواجد –

  
_______________ 

م قدرة  3 من العوامل األخرى اليت يتعني النظر فيها عند تعيني رؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاري ونوا
 لتايل لتنمية االتصاالت.املرشح على التواجد حىت انعقاد املؤمتر العاملي ا
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رة خاصة إىل شااالتصاالت إ تنميةالسرية الذاتية اليت يعممها مدير مكتب  معلوماتوينبغي أن تتضمن 
 .الذكر املؤهالت آنفة
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 )2014ديب،  (املراَجع يف 61بالقـرار  3 امللحـق

 اعدراسات قط رؤساء لجان نواب األمثل من العدد تعيين بشأن توجيهية مبادئ
 االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق رئيس االتصاالت ونواب تنمية

 اإلمكان قدر يُراعى أن ينبغيمن االتفاقية،  242) والرقم 2010 را،غواداالخا( 166 للقرار وفقاً  1
ة التوزيع اجلغرايف املنصف، واحلاجة إىل تشجيع البلدان النامية على املشاركو  الكفاءة متطلبات عملياً 

 .فعاليةعلى حنو أكثر 

 موارد استخدام تة،باملث الكفاءة توفر ضرورة مراعاة ومع اإلدارة، فريق اختيار أو تعيني عند ينبغي 2
 العدد تعيني بضرورة الوقت نفس يف اإلقرار مع القطاع، وأعضاء األعضاء الدول من ممكن عدد أكرب
 الكفاءةب تّتسم بصورة أعماهلا وتسيري الدراسات جلان إدارة أجل من الرؤساء نواب من فقط الالزم

 .املتوقعني العمل وبرنامج اهليكل مع اتساقاً  والفعالية،

ىل نائبني يصل إ الرؤساء نواب من املناسب العدد حتديد يف عامالً  يكون أن العمل حلجم بغيين 3
تنمية ل االستشاري الفريق اختصاصات جوانب جبميع املتعلقة األعمال سري من كل منطقة لضمان

 .وافٍ  بشكل الدراسات االتصاالت وجلان

 التوزيع بدأم يراعي مبا معقوالً  إدارة أي تقرتحهم الذين الرؤساء نواب عدد جمموع يكون أن ينبغي 4
 .املعنية األعضاء الدول بني فيما للمناصب املنصف اجلغرايف
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 التابعة األخرى رقةواألف الدراسات وجلان االستشارية األفرقة يف اإلقليمي التمثيل يُراعى أن ينبغي 5
 من رأكث يشغل أن واحد لفرد بالتايل زجيو  وال )،يقـررمن  2الفقرة  الثالثة (كما هو مبني يف للقطاعات
 أن فرد يأل جيوز وال القطاعات، من قطاع أي يف واللجان األفرقة هذه يف رئيس كنائب  واحد منصب
 4.استثنائية حاالت يف إالّ  قطاع من أكثر يف رئيس نائب منصب يشغل

 املشاركة عن غيبوات شحنيمر  اختيار تفادي عموماً  ينبغي الرؤساء، نواب انتخاب بإعادة يتعلق فيما  6
 .السائدة الظروف مراعاة مع السابقة، الدراسة فرتة خالل األقل على االجتماعات نصف يف

 

 

 

 

 

 

 

  
_______________ 

 هذه الفقرة أي نائب رئيس لفريق استشاري معني أو للجنة معينة من جلان يف ينبغي أال مينع املعيار املذكور 4
الدراسات من شغل منصب الرئيس أو نائب الرئيس لفرقة عمل أو منصب املقرر أو مساعد املقرر ألي فريق 

 للقطاع. اللجنة التابعني ضمن والية هذا الفريق االستشاري أو هذه
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 )2017بوينس آيرس،  املراَجع يف( 62رار ـقال

 البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية تقييم وقياس التعرض

 )،2017بوينس آيرس، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 يذكِّرإذ 

 االتللمج البشري التعرض بشأن ،املفوضني املندوبني ملؤمتر) 2014 بوسان،( 176 بالقرار ) أ 
 ؛وقياسها (EMF) الكهرمغنطيسية

ل مشاك بشأن ،) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2016احلمامات،  املراَجع يف( 72بالقرار  )ب
إىل التعاون  يدعوالذي ، (EMF)شري للمجاالت الكهرمغنطيسية املتعلقة بالتعرض الب والتقييم القياس
بالنسبة  ألمهيتهظراً ن يف حدود املوارد املالية املتاحة لتنفيذ هذا القرار املكاتب الثالثةمديري بني الوثيق 

 ،1النامية إىل البلدان

 اعتباره وإذ يضع يف

تملة من جراء التعرض للمجاالت التأثريات احمل للمعلومات بشأنأن هناك حاجًة ماسًة  أ ) 
 الكهرمغنطيسية على البشر بغرض محايتهم من هذه التأثريات؛

شري جمال وضع منهجيات القياس لتقييم التعرض الب أن هناك عدداً من اهليئات الدولية البارزة يف ب)
تصاالت المع الكثري من هيئات تقييس ابالفعل للمجاالت الكهرمغنطيسية وأن هذه اهليئات تتعاون 

 االحتاد، ومنها قطاع تقييس االتصاالت يف

 

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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االت مشاكل بشأنوقائعية  نشرات أصدرت (WHO) العاملية الصحة منظمة أن )ج  يةالكهرمغنطيس ا
 ؛(ICNIRP) املؤين غري اإلشعاع من للحماية الدولية اللجنةعمل  إىل باالستناد

جسم  ن لقياس وتقييم تأثري املوجات الراديوية علىاالفتقار إىل األدوات الالزمة يف بعض البلدا ) د
 ،اإلنسان

 وإذ يدرك

االت الكهرمغنطيسية على الصحة تثري الشكوك  أ )  أن بعض املنشورات واملعلومات عن تأثريات ا
إىل قطاع تقييس  تساؤالتبمما جعل هذه البلدان تتوجه  ،البلدان النامية سيما يف بني السكان ال والقلق
 ؛(ITU-D) االتصاالت قطاع تنمية وإىل (ITU-T) التاالتصا

 لناميةا البلدان يف سيما ال لدى السكان عدم وجود معلومات كافية أو لوائح مناسبة جيعل أن )ب
بل  الكافية، ريغ املعلومات وتؤدي ،صحتهم على الكهرمغنطيسية للمجاالت التعرض أثر شواغل بشأن

 هم؛الراديوية بالقرب من التجهيزات لنشر الشديدة ضتهممعار  إىل ،األحيان بعض يف واخلاطئة

 حيظ مل طيسيةالكهرمغن للمجاالت فيما يتعلق بتعريض البشر باليد احملمولة تأثري األجهزة أن )ج
اال احملمول وأن اهلاتف انتباه اجلمهور، من الكايف بالقدر  تقد يعّرض املستعمل ملستويات من ا

 القاعدة؛ تلك اليت تشعها احملطات نم أكرب الكهرمغنطيسية بقوة

 للمجاالت بشريال التعرض ومراقبة وتقييم قياس يف املستعملة املتقدمة التجهيزات تكلفة أن ) د
 ليها؛ع احلصول النامية البلدان من كثري  على ويصعب كبري  حد إىل باهظة الكهرمغنطيسية

 التعرض دودحمن أجل مراقبة  النامية لدانالب يف التنظيمية للهيئاتأن إجراء هذا القياس ضروري  ) ه
 الرتخيص أجل نم احلدود ذه الوفاء بضمان مطالبة اهليئات هذه وأن الراديوية، الرتددات لطاقة البشري

 املختلفة؛ للخدمات

 

  



 499 62القرار  

 

 القضية، هذه بشأن (ITU-T) االتصاالت تقييس لقطاع 5 الدراسات جلنة إطار يف اجلاري العمل ) و
 مع التعامل لىع النامية ملساعدة البلدان بتكلفة ميسورة، ةعمليمبادئ توجيهية  ديثحت يشمل والذي
 بفعالية؛ القضية هذه

اليت يف إطار املسألة  (ITU-R) لقطاع االتصاالت الراديوية 1العمل اجلاري يف جلنة الدراسات  ) ز
ن املنشآت لناجتة عانطيسية تقنيات القياس الالزمة لتقييم التعرض البشري للمجاالت الكهرمغتتناول 

 وعرض نتائج القياس؛ الالسلكية

االت الكهرمغنطيسية والذي  ) ح إعداد التطبيق اجلديد لالتصاالت املتنقلة الذي يوفر دليًال بشأن ا
تمعات احمللي االت الكهرمغنطيسية تناسب مجيع ا ة أطلقه االحتاد لتوفري معلومات وموارد تثقيفية عن ا

 البلدان النامية، املصلحة واحلكومات وخصوصاً يفوأصحاب 

 أن يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت يقرر

، )2016احلمامات، املراَجع يف ( 72 القراراستجابًة الحتياجات البلدان النامية واتساقًا مع جوهر 
 يلي: م مباو مكتب تقييس االتصاالت بأن يقو  الراديوية االتصاالت مديري مكتببالتعاون الوثيق مع و 

سرعة ل حدود املوارد املتاحة، ، يفإعطاء األولوية الالزمة هلذا املوضوع ورصد االعتمادات الضرورية 1
 القرار؛ تنفيذ هذا

 تنظيم حلقات دراسية وورش عمل دولية وإقليمية لتحديد احتياجات البلدان النامية وبناء القدرات 2
 ت الكهرمغنطيسية، مبا يف ذلك معدل االمتصاصفيما يتعلق بالتعرض البشري للمجاال البشرية
 ؛(SAR) احملدد
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 النامية البلدان متطلباتلقطاع تنمية االتصاالت  1.2 الناتجاملسؤولون عن  حيدد أن ضمان 3
 حول الدراسات يف واملسامهة القرار، هذا إىل بالنسبة) اإلقليمي املستوى على( لديها التنظيم وهيئات

 التصاالتا قطاعي يف الشأن ذا املعنية الدراسات جلان أعمال يف بفعالية ركةواملشا املوضوع هذا
 مقرتحات أي مع الشأن ذا مأعماهل نتائج عن خطية مسامهات وتقدمي االتصاالت، وتقييس الراديوية
ا  ،االتصاالت تنمية لقطاع 2 الدراسات جلنة إىل ضرورية يرو

ألعضاء، وال سيما البلدان النامية، من خالل تزويدها بأساليب تقدمي املساعدة الالزمة إىل الدول ا 4
القياس الالزمة لتقييم التعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية، مبا يف ذلك أساليب إدارة املخاطر 

 اليت يتصورها اجلمهور؛

 تنظيمية حلوائ وضع امأم املاثلة والفرص بالتحديات املتصلة املمارسات وأفضل اخلربات تبادل تعزيز 5
 عن الصادر املؤين ريغ الكهرمغنطيسي لإلشعاع للتعرُّض للمستويات املرجعية حدود اعتماد بشأن تقنية

 احملّدد؛ االمتصاص معدل وملستويات الراديوي، الرتدد حمطات

تمع املدين والسلطات والصناعة ومواصلته إقامة حوار  6 بني مجيع األطراف املعنية اليت تشمل ا
تم ع العلمي واجلمعيات واإلعالم، بغية تقدمي الدعم لقياس التعّرض البشري للمجاالت وا

إطار تنظيمي بشأن املستويات املرجعية لتعّرض األشخاص استنادًا إىل والعتماد الكهرمغنطيسية 
ن اإلشعاع املتخصصة يف جمال صحة البشر ومحايتهم مالدولية املواصفات التقنية اليت تضعها اهليئات 

 املؤين؛ ريغ

االتتقييم  برجمية تعزيز 7  ؛ITU-T K.70 التوصية يف     َّ  املبي نة املنهجية تطبق اليت الكهرمغنطيسية ا
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 يدهاتزو  خالل من النامية، البلدان وخصوصاً  األعضاء، الدول إىل الضرورية املساعدة تقدمي 8
 ب) فقرةال يف ليهاإ واملشار غنطيسيةالكهرم للمجاالت البشري التعرض لتقييم الالزمة القياس بأساليب

 لكهرمغنطيسيةا للمجاالت التعرض من للحماية الراهن وضعال لتحديد وذلك ،"اعتباره يف يضع وإذ"من 
 السارية؛ الوطنية اللوائح على ذلك وأثر

سات  متوهلا املؤساليتمن أجل الرتتيبات  املتحدة لألمم اإلمنائية املنظومة إطار يفتنفيذ املشاريع  9
املالية الدولية والوكاالت املاحنة لتسهيل القياسات املتعلقة باإلشعاعات غري املؤينة والتحريات/البحوث 

 ،يف البلدان النامية

 2 جلنة الدراسات يكلف

قطاع تقييس ل 5بالتعاون مع جلنة الدراسات  ،7/2ذلك املسألة  املسائل املسندة إليها، مبا يفيف إطار 
 األهداف التالية: ، لتحقيققطاع االتصاالت الراديويةل 6و 5و 4و 1 لدراساتاالتصاالت وجلان ا

 طبيقالت تحديثل اخلصوص وجه على االتصاالت تقييس لقطاع 5 الدراسات جلنة مع التعاون ‘1’
االت اخلاص لدليلل املتنقل  لمجاالتل البشري التعرض قضايا بشأن الكهرمغنطيسية با

 عليا؛ أولوية ذلك واعتبار ،تنفيذه بشأن شاداتإر وتوفري  الكهرمغنطيسية،

البشري  قضايا التعرض حولأو ورش عمل أو دورات تدريبية تنظيم حلقات دراسية  املسامهة يف ‘2’
 ؛للمجاالت الكهرمغنطيسية

االت الكهرمغنطيسية؛ ‘3’  ضمان التوزيع الواسع ملنشورات االحتاد ومؤلفاته بشأن القضايا املتعلقة با

 التوافق قحتقي بشأن االتصاالت تقييس قطاع منشورات الستعمال دليل إعداد يف املسامهة ‘4’
 القياسات ريجي أن وضرورة القياس، مبنهجيات املتعلقة واملنشورات والسالمة الكهرمغنطيسي

 مهندس" يف توافرها الالزم املعايري ووضع" ومعتمد مؤهل فين أو راديوية اتصاالت مهندس"
 ؛األنظمة ومواصفات املذكور" املؤهل الفين أو لراديويةا االتصاالت
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 واللجنة الدولية للحماية من اإلشعاع غري املؤين (WHO) مواصلة التعاون مع منظمة الصحة العاملية ‘5’
(ICNIRP)  ومعهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات(IEEE)  واملنظمات الدولية األخرى ذات

 ،املعلومات بني األعضاء واجلمهورر نشفيما خيص التوعية و الصلة 

 يدعو الدول األعضاء

ال  ومصنعي األجهزة املتنقلة يفإىل إجراء استعراض دوري ألداء املشغلني  1 لتحقق من لهذا ا
 ؛سيةلكفالة االستعمال اآلمن للمجاالت الكهرمغنطي ،توصيات االحتاد للمواصفات الوطنية أوامتثاهلم 

 ناجعة حلولطرح و  الكهرمغنطيسية للمجاالت السليب التأثري بشأن للجمهور ةتوعي محالت تنظيم إىل 2
 اللوائح؛ تشمل

 ملتخصصةا العمل وورش الدراسية احللقات وتنظيم اخلرباء تبادل خالل من التعاون مواصلة إىل 3
 ؛واالجتماعات

 املطابقة، من للتحقق الةفعّ  أساليب واستعمال دولية معايرياعتماد  إىل 4

 التميز ومراكز األكادميية اهليئات من األعضاء يشجع

 .ومقرتحات مسامهات تقدمي خالل من القرار ذا املتعلق العمل يف بنشاط املشاركة على
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 )2017 آيرس، بوينس املراَجع يف( 63القـرار 

 اإلصدارنشر توزيع عناوين بروتوكول اإلنترنت وتسهيل 
 1البلدان النامية في IPv)(6السادس من بروتوكول اإلنترنت 

 ،)2017 آيرس، بوينس(إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 

 إىل يشري إذ
 180 والقرار) 2014بوسان،  املراَجع يف( 102 والقرار) 2014بوسان،  املراَجع يف( 101القرار  ) أ 
 املفوضني؛ املندوبني ) ملؤمتر2014املراَجع يف بوسان، (

 ؛(WTDC)االتصاالت  لتنمية العاملي للمؤمتر) 2014ع يف ديب، املراجَ ( 63 القرار )ب

 االتصاالت؛ لتقييس العاملية ) للجمعية2016احلمامات،  املراَجع يف( 64 القرار )ج

 ماتاملعلو  تكنولوجيا/االتصاالت لسياسات اخلامس العاملي للمنتدى )2013 جنيف،( 3 الرأي ) د
 بروتوكول من السادس اإلصدار نشر أجل من قدراتال بناء دعم بشأن ،(WTPF) واالتصاالت

 ؛(IPv6) اإلنرتنت

 املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت لسياسات العاملي للمنتدى )2013(جنيف،  4 الرأي ) ه
 اإلصدار من اإلنرتنت واالنتقال بروتوكول السادس من اإلصدار تبين دعم ، بشأن(WTPF) واالتصاالت

 منه؛ الرابع

 الرابع اإلصدار نم االنتقال التابع للمجلس بشأن موضوع العمل يت توصل إليها فريقال النتائج ) و
 اإلنرتنت؛ من بروتوكول السادس اإلصدار إىل

 األعوام مدار على اإلنرتنت بروتوكول السادس من اإلصدار اعتماد حنو حتقق الذي اجلزئي التقدم ) ز
 املاضية؛ القليلة

  
_______________ 

ا مت تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت 1 ر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 لسادس منها اإلصدارنشر  إىل الرابع من بروتوكول اإلنرتنت اإلصدار نشر من االنتقال تعجيل أن )ح
 املعنيني ةاملصلح وأصحاب القطاع وأعضاء األعضاء للدول بالنسبة اليوم بالغة األمهية مسألة أصبح

 اإلنرتنت، بروتوكول من الرابع اإلصدار عناوين لنفاد نظراً  اإلنرتنت، جمتمع يف

 يعرتف وإذ

 لشبكات احلايل التطور أجل من عنها غىن ال أساسية موارد) IP( اإلنرتنت بروتوكول عناوين بأن ) أ 
 بالنسبة أمهية كتسيت اليت اإلنرتنت، بروتوكول على القائمة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 الرقمي؛ لالقتصاد

 ؛الرابع إلصدارع عناوين اكثرياً من البلدان تعتقد أن هناك اختالالت تارخيية تتصل بتوزيبأن   ب)

صدار والتحول إىل عناوين اإلالرابع من اإلصدار بأسرع ما ميكن أن الضرورة تقضي باالنتقال ب ج)
ذا الصدد؛لالو للمطالب ونشرها نظراً السادس املتاحة جلميع البلدان   حتياجات العاملية 

 املتزايد الطلب بيةلتل البلدان مجيع يف اإلنرتنت لربوتوكول السادس اإلصدار العتماد حاجة مثة بأن ) د
 العامل؛ صعيد على التوصيلية على

  تتطلب اليت (IoT) األشياء إنرتنت حلول يسهل اإلنرتنت بروتوكول من السادس اإلصدار نشر أنب ) ه
 ؛اإلنرتنت بروتوكول عناوين من هائالً  كماً 

 هذا إلجراء متخصصة تقنية مساعدة إىل حباجة تزال النامية ال هناك عددًا من البلدان بأن ) و
 ؛بعض البلدان األخرى االنتقال، على الرغم من التقدم اجلزئي احملرز يف

 لعناوين الرقمي حلّيزا يفاحلايل  النقص مشكلةحيل  اإلنرتنت لربوتوكول السادس اإلصدار تنفيذ بأن ) ز
 جهاز لكل نرتنتاإل على تسيريلل قابلة عمومية عناوين ختصيص على يساعد مما اإلنرتنت، بروتوكول

 األجهزة؛ من

            ِّ                                                                    بأمهية أن يقد م اخلرباء الدعم التقين فيما خيص نشر اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت إىل  ح)
 من يطلبه من الدول األعضاء واملنتسبني،
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 احلسبان يف وإذ يضع

 النشر؛لية عم ن العديد من البلدان النامية تشهد بعض التحديات اليوم يفأ ) أ 

 أن من الضروري تشجيع التعاون والتنسيق جلميع أصحاب املصلحة للتمكن من القيام بالنشر، ب)

 يقـرر

رتنت مع مجيع نعزيز تبادل اخلربات واملعلومات املتعلقة باعتماد اإلصدار السادس من بروتوكول اإلت
دف توحيد اجلهود املشرتكة وضمان أ هود االحتاد اليت تعزز من ج املسامهاتتوفري صحاب املصلحة 

 ،النشر لدعم هذا

  مدير مكتب تنمية االتصاالتيكلف 

واصلة ملصدد هذا ال االتصاالت يفمبواصلة التعاون والتنسيق الوثيق مع مدير مكتب تقييس  1
ونشره  تمن بروتوكول اإلنرتن اإلصدار السادسنشر بشأن األنشطة اجلارية لتسهيل عملية إذكاء الوعي 

 ؛يفوالتثق وتقدمي املعلومات الالزمة املتعلقة بأنشطة التدريب ،األعضاءبني مجيع فيما 

ز املهارات التقنية وتعزي القدرات بناءالدولية واإلقليمية، مبا يف ذلك  املنظمات معمبواصلة التعاون  2
 ؛النامية انلدالب احتياجات إىل االستجابة أجل من اإلنرتنت بروتوكول من السادس باإلصدار املتعلقة

ذا الصدد وإىل املؤمتر العاملي القادم  3 بتقدمي تقرير سنوي إىل جملس االحتاد عن التقدم احملرز 
 االتصاالت؛ لتنمية

 لالنتقال الالزمة والسياسات التنظيمية األطر تكييفلقيام، إذا لزم األمر، بل توجيهية مبادئ بوضع 4
 ونشره، (IPv6) اإلنرتنت بروتوكول من السادس اإلصدار إىل

 األعضاء الدول يدعو

اخل دمكاتب تسجيل اإلنرتنت اإلقليمية لعناوين بروتوكول اإلنرتنت املسجلة فحص قوائم جرد إىل  1
 والرصد؛ أراضيها، ألغراض التقييم والتطوير
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 نت وخصوصاً نرت السادس من بروتوكول اإلاإلصدار نشر إىل ىل مواصلة حتفيز وتشجيع االنتقال إ 2
األكادميية اهليئات اص و اخلهيئات القطاع جيع املبادرات الوطنية وتعزيز التفاعل مع اهليئات احلكومية و تش

تمع املدين بغرض تبادل التجارب واخلربات  ؛واملعارف ومنظمات ا

 اخلاص لقطاعا ومؤسسات احلكومية الوكاالت من واملديرين التقنيني تدريب على التشجيع إىل 3
 املختربات، يف وعملياً  نظرياً  ،(IPv6) اإلنرتنت بروتوكول من السادس بكات اإلصداراستعمال ش على

م؛ على تنفيذه مما يبني هلم كيفية  شبكا

م إتاحة أمهية بشأن املوردين إذكاء وعي إىل 4  لبروتوكو  من السادس بواسطة اإلصدار خدما
 ؛(IPv6) اإلنرتنت

هزة بالكامل  (CPE)العمالء  نشآتمتوفري معدات  على املصنعني تشجيع إىل 5  تدعم اليتا
 ؛(IPv4)منه  الرابع إىل جانب اإلصدار (IPv6) اإلنرتنت بروتوكول من السادس اإلصدار

 حةاملصل وسائر أصحاب اخلدمات وموردي اإلنرتنت خدمات موردي بني التعاون تعزيز إىل 6
 اإلنرتنت. بروتوكول من السادس االنتقال إىل نشر اإلصدار فرتة املعنيني لتقصري
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 )2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 64القـرار 

 ملي/مستهلكي خدمات االتصاالت/مستع ودعمحماية 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 )،2017آيرس، بوينس املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ( إن

 اعتباره إذ يضع يف

 خدمات يمستهلك/مستعملي محايةمتر املندوبني املفوضني، بشأن ملؤ ) 2014 بوسان،( 196 القرار ) أ 
 ؛ االتصاالت

علقة املت دراساتللجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن ال) 2016 احلمامات،( 84 القرار )ب
 ؛واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت خدمات مستعملي حبماية

ا ن محاية املستهلك، اليت استعرضتها اجلمعية العامة واعتمدمبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأ )ج
ا قوانني  2015ديسمرب  22املؤرخ  70/186يف القرار  واليت حتدد اخلصائص الرئيسية اليت جيب أن تتسم 

 محاية املستهلك واملؤسسات املسؤولة عن اإلنفاذ وأنظمة التعويض لضمان فعاليتها؛

مكافحة أجهزة ) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2014(بوسان،  188 القرار ) د
 ؛املزيفة (ICT) االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مكافحة  مساعدة الدول األعضاء يف) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2014(بوسان،  189 القرار ) ه
 ؛ومنعها سرقة األجهزة املتنقلة
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تمع املعلومات اليت تنص على أن على من خطة عمل ه)  13الفقرة  ) و جنيف للقمة العاملية 
احلكومات أن تواصل حتديث قوانينها احمللية اخلاصة حبماية املستهلك حبيث تستجيب للمتطلبات 

تمع  املعلومات؛ اجلديدة 

 ،من لوائح االتصاالت الدولية 4من املادة  5.4و 4.4الفقرتني  )ز 

 احلسبان وإذ يأخذ يف

من خطة عمل  6وجيم 5والية االحتاد للعمل بوصفه جهة التنسيق والتسهيل خلطي العمل جيم أ ) 
تمع  املعلومات؛ جنيف للقمة العاملية 

أن املبادئ األساسية للعالقات مع املستهلك واملستعمل تشمل التعليم والتوعية بشأن االستهالك  ب)
انب التعاقد، إىل ج ة اخليار واإلنصاف يفواالستعمال املناسب للمنتجات واخلدمات، لضمان حري

معلومات واضحة ومالئمة بشأن خمتلف املنتجات واخلدمات، على أساس التوصيف الصحيح من حيث 
 ؛2030 لعام املستدامة التنمية خطة مراعاة مع ،الكميات واخلصائص والتكوين والنوعية والسعر

ه أن الرقمي، وهلذا السبب فإن من املعرتف ب االقتصاد أن املعلومات هي املدخالت الرئيسية يف ج)
 تدفق بيانات املستهلك واملستعمل الشخصية عرب احلدود يتطلب مراعاة القوانني واللوائح الوطنية؛

على إعادة حتديد احتياجات املستعملني واملستهلكني إىل احلماية يف عامل  العمل الضروري من أن ) د
 يزداد توصيًال؛

مصاحلهم  جيب أن يراعي أيضًا مسائل من قبيل واملستهلكني للمستعملني الةفعّ  ةمحاي توفري أن ) ه
م أمن عن معلوماتو االقتصادية،  ، ، ومكافحة سرقة األجهزة بشكل منسقومحايتها الشخصية بيانا

 مجلة مسائل أخرى؛ والتطورات اليت تشهدها اخلدمات املالية، يف
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ا السياسات أن ) و  واألشخاص ذوي االحتياجات اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ نتضم أن ينبغي ذا
 مماثلة استخدام ظروف يف (ICT) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىلكبار السن و احملددة 
 واملستعملني؛ املستهلكني باقي استخدام لظروف

 اللوائحو  القوانني: وحقوقه ومحايته املستهلك توعية بشأن ،6/1 املسألة رمقرِّ  قدمه الذي التقرير ) ز
 ؛املستهلكني وشبكات االقتصادية واألسس

 لمستعملنيل املقدمة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت خدماتتستند  أن ينبغي هأن )ح
 اجلودة؛ معايري إىل واملستهلكني

 يقدمها اليت اتاملعلوم وجودة مستوى بزيادة تسمح املعلومات بشفافية املتعلقة السياسات أن )ط
 ،واملستهلكني للمستعملني املشغلون

 يقرر

مواصلة قيادة الدراسات الرامية إىل حتديد مبادئ توجيهية وأفضل املمارسات بشأن محاية املستعملني 
مات خلد الرئيسية بالسماتيتعلق بقضايا مثل املعلومات املتعلقة  واملستهلكني فيما

ا وأمنها ومح تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت ا وأسعارها وجود اية املقدمة حاليًا وتعريفا
 البيانات الشخصية، يف مجلة جوانب أخرى،

بالتعاون مع مديرْي مكتب االتصاالت الراديوية ومكتب  يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت
 االتصاالت تقييس

يتعلق  قرارات فيماأن يواصل دعم العمل اهلادف إىل إذكاء الوعي لدى صانعي الب 1
يتعلق بأمهية  باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وكذلك بني الوكاالت التنظيمية فيما

إطالع املستعملني واملستهلكني على اخلصائص األساسية والنوعية واألمن والرسوم بشأن  االستمرار يف
لكني أخرى لتيسري ممارسة املسته خمتلف اخلدمات اليت يقدمها املشغلون، واستحداث آليات محاية

 واملستعملني حلقوقهم؛
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أن يواصل التنسيق مع قطاع تقييس االتصاالت بشأن موضوعات من قبيل جودة اخلدمة واجلودة ب 2
 واألمن؛ املتصورة

 مع املنظمات الدولية والكياناتواجلهود املشرتكة العالقات يصدر بانتظام معلومات عن  أنب 3
 ؛وعن اجلهود املشرتكة جمال محاية املستهلك واملستعمل يف األخرى الضالعة

 ؛بدعوة املناطق املعنية بإنشاء رابطات للمستعملني النهائيني واملستهلكني لديها 4

دف حتليل أفضل املما ورشبتنظيم برامج تدريبية، من قبيل  5 رسات العمل واحللقات الدراسية، 
بيانات ك والتثقيف من أجل االستهالك املستدام ومحاية الوتشجيع التدريب يف جمال تثقيف املستهل

 وصياغة التوصيات املمكنة بشأن األدوات والتدابري اليت تعزز محاية املستعملني واملستهلكني،

 يشجع الدول األعضاء

فري املعلومات تو تعزز على متكني املستعملني/املستهلكني من خالل صياغة وتعزيز سياسات  1
 يقدمها اليت التاالتصا خدمات وخصائص وحقوقهم املستهلكني بتثقيف املتعلقةشيدة الر  املمارساتو 

ا املوردين خمتلف  معلومات توفري رتيس اليت السياسات إىل خاصة أمهية إيالء مع ،وأسعارها وأمنها وجود
 ودقيقة؛ وحمدثة وشفافة جمانية

ن اجلودة، سم مبستويات مرضية معلى أن تدعم التدابري اليت تكفل تقدمي خدمات اتصاالت تت 2
وضرورة  ،الدويل إطار التجوال يتعلق خبدمات االتصاالت املقدمة للمستعملني الزائرين يف سيما فيما ال

الدولية،  الوقت املناسب مبعلومات عن خدمات االتصاالت تزويد املستهلكني واملستعملني النهائيني يف
 ؛الصلة املطبقة ذات مبا يف ذلك أسعار التجوال الدويل والشروط
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/مقدمي اخلدمات على إعداد عروض واضحة وبسيطة وحتديد ممارسات املشغلني تشجيع على 3
 املستهلك؛ جمال تثقيف أفضل يف

خيارات أفضل خلدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت توفري على تشجيع  4
ياغة صدمة وشفافية املعلومات باستخدام وبأسعار معقولة، مع جودة اخلللمستعملني واملستهلكني 

 إليه؛ ونسق يتيسر النفاذفهمها يسهل 

 املعلومات لوجياتكنو /االتصاالت استخدام يف واملستهلكني املستعملني لدى الثقة بناء على 5
 منها؛ واالستفادة واالتصاالت

كينهم السن لتم كبارواألشخاص ذوي االحتياجات احملددة و  اإلعاقة ذوياملستعملني على دمج  6
 من النفاذ إىل خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ظروف متساوية،

 يدعو أعضاء قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت

ا فيما يتعلق بتنفيذ  إىل أن يسامهوا مبدخالت تسمح بنشر أفضل املمارسات والسياسات اليت ينفذو
يضعها  االعتبار املبادئ التوجيهية والتوصيات اليت ستهلك واملستعمل، آخذين يفسياسات محاية امل

 االحتاد.
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 )2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 66القـرار 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتغير المناخ

 ،)2017بوينس آيرس، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 رإذ يذكّ 

 ولوجياتكن/االتصاالت دور عن املفوضني، املندوبني ملؤمتر) 2014بوسان،  املراَجع يف( 182 القرارب ) أ 
 ؛البيئة ومحاية املناخ تغري بشأن واالتصاالت املعلومات

 االتصاالت بأن يعرتف والذي 2012دورته لعام  الذي اعتمده جملس االحتاد يف 1353 بالقرار )ب
 التنمية لتحقيق 1النامية والبلدان املتقدمة للبلدان أساسية عناصر هي واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيا
 أن ينبغي ليتا اجلديدة األنشطة بتحديد املكاتب، مديري مع بالتعاون العام، األمني ويكلف املستدامة،
 االتصاالت لخال من املستدامة التنمية حتقيق سبيل يف النامية البلدان لدعم االحتاد ا يضطلع

 واالتصاالت؛ املعلومات اوتكنولوجي

 ئةالبي بشأن املعلومات تمع العاملية القمة عن الصادرة جنيف عمل خطة من 20 بالفقرة )ج
 بالكوارث تنبؤلل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تستعمل رصد أنظمة إقامة إىل الداعية اإللكرتونية
 النامية؛ البلدان على ةخاص آثارها ورصد اإلنسان يسببها اليت والكوارث الطبيعية

 تكنولوجيا/االتصاالت دور بشأن هلذا املؤمتر،) 2017بوينس آيرس،  املراَجع يف( 34 بالقرار ) د
اثة ويف عمليات اإلنقاذ واإلغ حبدوثها املبكر واإلنذار للكوارث التأهب يف واالتصاالت املعلومات

 والتخفيف من آثارها والتصدي هلا؛

  
_______________ 

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



 513 66القرار  

 

 )، بشأن2015الراديوية (جنيف،  لالتصاالت العاملي للمؤمتر (Rev. WRC-12) 673 رقم بالقرار ) ه
 ة لألرصادالعاملي املنظمة مع بالتعاون األرض رصد تطبيقات أجل من الراديوية االتصاالت استعمال

 ؛(WMO)اجلوية 

 )،2007 ديسمرب 3-14 الفرتة يف إندونيسيا، (بايل، املناخ بتغري املعين املتحدة األمم مؤمتر بنواتج ) و
 املناخ تغري ابأسب من سبباً  بوصفها واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا دور على الضوء سلطت اليت

 واحد؛ آن يف الصلة ذات للتحديات التصدي يف حامساً  وعنصراً 

 ، بشأن(WTSA)االتصاالت  لتقييس العاملية للجمعية) 2016 ،احلمامات املراَجع يف( 73 بالقرار ) ز
االتصاالت  تقييس اعقطيوجه تعليمات إىل  الذي املناخ، وتغيري واالتصاالت والبيئة املعلومات لوجياتكنو 

ال؛ هذا يف باالحتاد  ا

استخدام  بشأن االتصاالت تنمية لقطاع 2 الدراسات للجنة 5/2 املسألة نتائج )ح
 التصدي هلا،فيف آثارها و يف جمال التأهب للكوارث وخت واالتصاالت املعلومات تكنولوجيااالتصاالت/

 اسرتاتيجيات بشأن 8/2 واملسألة املناخ وتغري واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بشأن 6/2 واملسألة
 ادةإع أو واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت خملفات من التخّلص سالمة وسياسات
 ؛)2014-2017 (فرتة الدراسة استخدامها

لس اعتمده الذي 1307 بالقرار )ط  أن االحتاد دراسات أوضحت حيث ،2009 لعام دورته يف ا
 التصدي يف األساسي العنصر تكن مل إن احلامسة العناصر من هي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 الشأن هذا يف ويلد اتفاق أي يف تلعبه أن ميكن الذي والدور التغريات هذه رصد حيث من املناخ لتغري
 احلاالت؛ من كثري يف املناخ تغري آثار من خفيفالت إىل إضافة

 ؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ) بشأن 2014(ديب،  ITU-D 21التوصيـة ب )ي
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بشأن تكنولوجيا  االتصاالت لسياسات الرابع العاملي ) للمنتدى2009 لشبونة،( 3 بالرأي ك)
 ذلك يف مبا الكثرية، جبوانبه املناخ بتغري املرتبط العمل يةأمه أبرز الذي املعلومات واالتصاالت والبيئة،

 تكنولوجيا داتمع خملفات من التخلص دراسة ضرورة إىل باإلضافة األغذية، لتوزيع العاملية املشكالت
 بيئياً؛ مأمونة بطريقة تدويرها وإعادة واالتصاالت املعلومات

 ؛ملناخا بتغري ةاملعني املتحدة األمم اتمؤمتر  بنتائج ل)

 املؤمتر واعتماد ونية،واإللكرت  الكهربائية للمخلفات بيئياً  السليمة باإلدارة املتعلق نريويب بإعالن )م 
 اليت اإللكرتونية، للمخلفات بيئياً  السليمة اإلدارة أجل من العمل خلطة بازل اتفاقية يف لألطراف التاسع
 النامية؛ البلدان احتياجات على تركز

 للمخلفات بيئياً  السليمة اإلدارة بشأن بازل اتفاقية يف لألطراف عشر الثاين للمؤمتر ئيسيةالر  بالنتائج )ن
 املشروع غري راالجتا ومنع اجلمع أنظمة بشأن جتريبية مشاريع بإعداد بشدة يوصي الذي اإللكرتونية،
 تكون أالّ  ضمانو  يةاإللكرتون املنتجات إزاء احلياة دورة على قائم ج واعتماد اإللكرتونية باملخلفات
ا؛ دورة اية يف احلدود عرب تُنقل اليت واإللكرتونية الكهربائية األجهزة  حيا

 ورد بشأن االتصاالت، لتقييس العاملية للجمعية) 2016املراَجع يف احلمامات، ( 79 بالقرار )س
 أجهزة عن ةناجتال اإللكرتونية املخلفات إدارة يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا /االتصاالت
 معاجلتها؛ وطرائق فيها والتحكم املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت
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 والبيئة صاالتواالت املعلومات تكنولوجيا بشأن الدولية الندوات يف بالفعل ُأحرز الذي بالتقدم )ع
 طاقن أوسع لىع عنها املنبثقة النتائج نشر خالل من 2العامل من خمتلفة أحناء يف عقدت اليت املناخ وتغري
 ممكن؛

 واقتصاد املناخ وتغري البيئة بشأن االحتاد يف االتصاالت تقييس لقطاع 5 الدراسات جلنة أعمال بنتائج )ف
 على تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا آثار تقييم منهجيات دراسة عن املسؤولة وهي اللجنة ،التدوير
ا من اليت صميمالت منهجيات دراسة عن كذلك  واملسؤولة املناخ تغري  هلذه بيئيةال اآلثار من احلد شأ

 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا وجتهيزات مرافق تدوير مثل التكنولوجيا،

نظرة عامة على املسامهات الواردة من خالل االستقصاء املوحد الذي أجرته جلنة الدراسات  بإلقاء )ص
 2016 سبتمرب 13 املؤرخة 2/372الوثيقة ( 8/2و 7/2و 6/2لقطاع تنمية االتصاالت بشأن املسائل  2

 لقطاع تنمية االتصاالت)؛ 2للجنة الدراسات 

 ةاملستدام التنمية خطة: عاملنا حتويل بشأن املتحدة لألمم العامة لجمعيةل A/70/1 بالقرار )ق
 ؛2030 لعام

 ،بأسبوع املعايري املراعية للبيئة الذي نظمه قطاع تقييس االتصاالت ) ر

 االعتبار يف عيض وإذ

 العاملية االنبعاثات أن قدر (IPCC) املناخ بتغري املعين املتحدة لألمم الدويل احلكومي الفريق أن ) أ 
 فيها مبا ،2010و 1970 بني عامي املائة يف 81 من بأكثر زادت قد (GHG) احلراري االحتباس لغازات

 الغطاء قلصوت والتصحر البحار منسوب وارتفاع الطقس تغري وأمناط العاملي االحرتار على آثار من
 الطويل؛ األجل على اآلثار من وغريها اجلليدي

 دولية؛ استجابة ويقتضي البلدان مجيع يهدد املناخ تغري أن به املعرتف من أن )ب
  

_______________ 
 كيتو، ويف ،2008 يونيو 18و 17 يف املتحدة، اململكة لندن، ويف ،2008 أبريل 16و 15 يف اليابان، كيوتو،  يف 2

 مصر، القاهرة، ويف ،2009 سبتمرب 23 يف االفرتاضية، سيول وندوة ؛2009 يوليو 10 إىل 8 من اإلكوادور،
 سبتمرب 19 يف مجهورية كوريا، سيول، ويف ،2011 يوليو 8و 7 يف غانا، أكرا، ويف ،2010 نوفمرب 3و 2 يف

 .2012 مايو 31 إىل 29 من كندا،  مونرتيال، ويف ،2011
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 الرتويج يف تؤديه تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ويؤديه االحتاد أن ميكن الذي الدور )ج
 املناخ؛ تغري آثار من التخفيف أجل من اخلضراء واالتصاالت لوماتاملع لتكنولوجيا

ا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من حتقيق  د ) أمهية تعزيز التنمية املستدامة واألساليب اليت متّكن 
 تنمية نظيفة؛

مل تستعد ا إن أو  مؤخراً، ذلك تبعات واكتشفت املاضي، يف لذلك تستعد مل النامية البلدان أن ) ه
 من كثري  على بحارال منسوب ارتفاعب مبا فيها تلك املتصلة ،آلثار سلبية كبرية تتعرض سوفلذلك 
 النامية؛ البلدان يف الساحلية املناطق

 املناخ لتغري للتصدي واضحة أولوية تعطي 2016-2019 لألعوام لالحتاد االسرتاتيجية اخلطة أن ) و
 الغاية؛ هلذه تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا باستخدام

تعمل على تلبية  (GCOS) املناخ ملراقبة العاملي النظام يستخدمها اليت العاملية الرصد أدوات أن ) ز
االحتياجات املختلفة املتعلقة بالبيانات واملعلومات مبا يف ذلك حتسني إدارة اآلثار والعواقب املرتتبة على 

 ؛ستقبليةوامل احلالية املناخ اتوتغري  املناخ تقلب

 املناخ تغري لتحدي التصدي يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تؤديه أن ميكن الذي الدور أن )ح
 بيقاتوتط أجهزة استحداث: احلصر ال املثال سبيل على تشمل األنشطة من واسعة جمموعة يشمل

 الطاقة؛ استهالك يف ةبالفعالي تتميز عمل أساليب ووضع الطاقة؛ استهالك يف بالفعالية تتميز وشبكات
 الطقس؛ صدر  ذلك يف مبا البيئة، مراقبة أجل عن بُعد من لالستشعار وأرضية ساتلية منصات وإنشاء

 الدعم وتوفري اخلطرية الطقس بأحداث اجلمهور حتذير يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا واستخدام
 املعونة؛ تقدم اليت احلكومية غري واجلهات للحكومات االتصاالت جمال يف

 بشأن مكّيف ،(ITU-T)االحتاد  االتصاالت يف تقييس قطاع عن الصادرة ITU-T L.1000 التوصية )ط
 ألخرىا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وأجهزة املتنقلة للمطاريف كحل  العاملي الطاقة وشاحن
 علوماتامل تكنولوجيا سلع يف النادرة املعادن تدوير إجراء بشأن ITU-T L.1100 والتوصية يدوياً، احملمولة

 ؛واالتصاالت
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ي احلذر فيما توخ أن من الالزم، يف عمليات استخراج املواد اخلام من املنتجات اليت يعاد تدويرها، )ي
 ؛تم استخدامها لضمان مستويات منخفضة من التلوث البيئيياليت  يتعلق باإلجراءات

 االتصاالت تنمية لقطاع التابعة 2 الدراسات للجنة 8/2 باملسألة اخلاص النهائي التقرير )ك
 علوماتامل تكنولوجيا/االتصاالت خملفات مواد من التخّلص لسالمة وسياسات اسرتاتيجيات(

 ،)2014-2017 الدراسة فرتة) (استخدامها إعادة أو واالتصاالت

 كذلكاالعتبار   يضع يف وإذ

 املستقبل" املعنونة ،)+20ريودة للتنمية املستدامة (األمم املتح مؤمتر اعتمدها اليت اخلتامية الوثيقة ) أ 
 االستدامة وحتقيق تدامةاملس التنمية طريق على قدماً  املضي إزاء االلتزام جتّسد جتدد اليت ،"إليه نصبو الذي
 البيئية؛

 املعلومات اتكنولوجي بأن تسلِّمملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة  اخلتامية الوثيقة أن )ب
 العمل اصلةمو  إىل احلاجة يربز ما وهو واجلمهور، احلكومات بني املعلومات تدفق تيسر االتصاالتو 

 الفجوة سدو  العريض، النطاق وخدمات شبكات سيما وال التكنولوجيا، هذه إىل الوصول حتسني على
 الصدد؛ هذا يف الدويل التعاون مسامهة إدراك مع الرقمية،

 الثالثة ملستدامةا التنمية أبعاد مراعاة تعميم مواصلة إىل دعالتنمية املستدامة األمم املتحدة ل مؤمتر أن )ج
 التدابري اختاذ يف تنظر أن املتحدة لألمم املتخصصة الوكاالت إىل وطلب بأسرها، املتحدة األمم منظومة يف

 منظومة ا تضطلع اليت ةالتنفيذي األنشطة مجيع يف والبيئية واالقتصادية االجتماعية األبعاد إلدماج املناسبة
 املستدامة، التنمية لتحقيق طلبها، على بناءً  النامية، البلدان تدعم وأن املتحدة، األمم

 يدرك وإذ

 بنسبة حلراريا االحتباس غازات انبعاثات يف أيضاً  تسهم واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أن ) أ 
 بد وال تاملعلومات واالتصاال تكنولوجيا خداماتاست بازدياد ستزداد النسبة هذه أن إال عالية، ليست
 التجهيزات؛ هذه عن احلراري االحتباس غازات انبعاثات خلفض الالزمة األولوية إعطاء من
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 معها، التكيفو  املناخ تغري آثار من التخفيف يف تساهم واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أن )ب
 ،ورصدها التغريات هذه قياس ذلك يف مبا

 يالحظ وإذ

 أعمال ذلك يف مبا واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيا املناخ بتغري املتعلقة واملقبلة اجلارية األعمال ) أ 
 الدراسات وجلنة االتصاالت تقييس لقطاع 5 الدراسات جلنة مثل لالحتاد، التابعة املعنية الدراسات جلان

لتعرض البشري ااملناخ، واملخلفات اإللكرتونية، و تغريُّ  دراسة على تركز اليت االتصاالت، تنمية لقطاع 2
 ؛للمجاالت الكهرمغنطيسية

 حيث نم الفّعالة العمل أساليب من بوصفها واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استعمال أن )ب
 ملعلوماتا تكنولوجيا بشأن األوىل االفرتاضية الدولية االحتاد ندوة أوضحت كما  الطاقة، استهالك

 ؛)كوريا مجهورية سيول، ،2009 سبتمرب 23( املناخ تغريو  واالتصاالت

 املصلحة حابوألص القطاعات وألعضاء االحتاد يف األعضاء للدول تتيح بيئة يئة املهم من أن )ج
 املناخ، تغري عن بالبحوث املتعلقة عن بُعد لألغراض االستشعار بيانات على للحصول التعاون اآلخرين
 ؛3العامة ارةوباإلد الكوارث، وبإدارة

 بدائل توفر إذ ملناخ،ا تغري من التخفيف يف واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا اإلجيايب التأثري أن ) د
 توزيع ونظم) املنازل/املباين( إدارة نظم إتاحة طريق عن الطاقة، استهالك يف فعالية أكثر أخرى لتطبيقات

 الطاقة؛ استهالك يف فعالية أكثر) الذكية الشبكات(

 ؛(UNFCCC) املناخ تغّري  بشأن اإلطارية املتحدة األمم باتفاقية املعنية املتحدة األمم مؤمترات نتائج ) ه

  
_______________ 

 والنظم ئة،والبي والطاقة، والصحة، األمساك، وصيد والزراعة، اهلواء، ونوعية املياه، إدارة مثل جماالت ذلك ليشم 3
 .التلوث ومكافحة اإليكولوجية،
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 التعاون الحتادل ينبغي املناخ، بتغري املتعلقة تعمل على القضايا أخرى دولية منتديات هناك أن ) و
 معها،

 يقـرر

ال ذاه يف االتصاالت تنمية قطاع ألنشطة األولوية إعطاء 1  جانب إىل ك،لذل الالزم الدعم وتقدمي ا
 سبيل على لتشم القضايا من كاملة  جمموعة بشأن الثالثة االحتاد قطاعات بني املالئم التنسيق ضمان
 املؤين؛ غري اإلشعاع تأثري بشأن الدراسات املثال

 االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا بشأن االتصاالت تنمية قطاع أنشطة تطوير وزيادة مواصلة 2
والتكيف  املناخ تغري آثار من التخفيف سبيل يف األوسع العاملية اجلهود يف املسامهة أجل من املناخ وتغري
 ؛معها

 واملؤسسية البشرية اقدر تقوية جمال يف النامية للبلدان األولوية، سبيل على املساعدة، تقدمي إدراج 3
 تغري مع تكيفال مثل جماالت ويف املناخ، وتغري تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا مسألة معاجلة على
 الكوارث؛ إلدارة التخطيط يف رئيسياً  عنصراً  ذلك بوصف املناخ

 تعزيز يف صاالتواالت املعلومات تكنولوجيا دور عن املعلومات تبادل وتشجيع الوعي زيادة على العمل 4
 تهالكاس حيث من كفاءة  أكثر شبكاتو  أجهزة استعمال تشجيع خالل من خاصة البيئية، االستدامة

 لتحل تعماهلااس ميكن واتصاالت معلومات تكنولوجيا عن فضالً  كفاءة  أكثر عمل طرائق إىل إضافة 4الطاقة
 هلا؛ كبديل أو للطاقة استهالكاً  األكثر االستعماالت/التكنولوجيات حمل

 تكنولوجيا اتعملي لدعم سباً منا ذلك كان  حيثما املتجددة وتطبيقها الطاقة أنظمة تطوير تعزيز 5
 الكوارث؛ والصمود أثناء االستمرارية يف اخلصوص وجه وعلى واالتصاالت، املعلومات

  
_______________ 

ات التشجيع أنشطة قطاع تنمية االتصاالت كذلك اعتبار  يف احلسبان يف فيما يتعلق بالكفاءة، ينبغي أن تؤخذ 4
 شبكة.عناصر ال ويف أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املستخدمة على كفاءة استعمال املواد
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 عملها خطط وضعل للبلدان التقنية املساعدة توفري خالل من التقييسية الفجوة سد املساعدة يف 6
 ة؛للبيئ املراعية واالتصاالت املعلومات بتكنولوجيا املتعلقة الوطنية

 بتكنولوجيا قةاملتعل لالتصاالت الدويل االحتاد توصيات بشأن اإللكرتوين للتعلم برامج وضع 7
 ،واقتصاد التدوير، ضمن املوارد املتاحة املناخ وتغري والبيئة واالتصاالت املعلومات

 املكتبني اآلخرين مديري مع بالتعاون ،االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف

 ردو  االعتبار بعني آخذاً  الشأن هذا يف تنمية االتصاالت قطاع لدور عمل خطة بوضع 1
 اآلخرين؛ القطاعني

 ناولت بوينس آيرس الذي عمل خلطة الصلة اهلدف ذي إطار يف العمل خطة تنفيذ بضمان 2
 ذا النامية انالبلد احتياجات االعتبار بعني آخذاً  املناخ، وتغري واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
 تنمية لقطاع 2 الدراسات وجلنة اآلخرين القطاعني يف الدراسات جلان مع الوثيق والتعاون الشأن،

 املناخ؛ غريوت واالتصاالت املعلومات بتكنولوجيا املتعلقة للمسائل أيضاً  تناوهلا عند االتصاالت

 قيقوحت عملال يف االزدواجية تفادي أجل من الصلة ذات األخرى املنظمات مع التنسيق بتشجيع 3
 املوارد؛ هلذه األمثل االستعمال

 اإلقليمي وىاملست على النامية البلدان يف تدريبية ودورات دراسية وحلقات عمل ورش بتنظيم 4
 االتصاالت مكتب مديري مع الوثيق بالتعاون الرئيسية، القضايا على والوقوف الوعي إذكاء بغرض

 األخرى؛ املختصة ئاتواهلي (TSB) االتصاالت تقييس ومكتب (BR)الراديوية 

 تنميةل االستشاري الفريق إىل القرار هذا تنفيذ يف التقدم عن سنوي تقرير بتقدمي 5
 ؛(TDAG) االتصاالت
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 املناخ، وتغري االتواالتص املعلومات بتكنولوجيا املتصلة للمبادرات املالئمة املوارد ختصيص بضمان 6
 ؛عمل بوينس آيرس خطة تنفيذ لدى

 بتكنولوجيا تتعلق االتصاالت بقطاع تقييس اخلاص لألحداث الزمين ت للجدولبتقدمي مدخال 7
 لتنمية االتصاالت االستشاري الفريق من اقرتاحات على بناءً  املناخ وتغري والبيئة واالتصاالت املعلومات
 اآلخرين؛ القطاعني مع الوثيق وبالتعاون

 وخاصةً  البيئية دامةاالست قضايا بشأن يةالتقييس الفجوة سد إىل دف جتريبية مشاريع بتطوير 8
االت والبيئة جمال تكنولوجيا املعلومات واالتص وتقييم احتياجات البلدان النامية يف النامية، البلدان يف

 إطار املوارد املتاحة؛ وتغري املناخ يف

 مراعاة عم املناخ وتغري والبيئة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بشأن تقارير إعداد دعمب 9
 لقطاع 2 الدراسات لجنةل 6/2و 5/2املسائل  إطار يف اجلارية األعمال وخاصة الصلة ذات الدراسات

 البلدان ومساعدة املناخ وتغري واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا منها االتصاالت، املتعلقة بأمور تنمية
 والتصدي آثارها من والتخفيف ثللكوار  للتأهب الصلة ذات التطبيقات من من خالل االستفادة املتأثرة

 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت خملفات وإدارة هلا،

 مشاريعوتنظيم  ة،اإللكرتوني املخلفاتملقدار  سليم بتقييم االضطالع على النامية البلدان مبساعدة 10
 وفرزها اإللكرتونية اتاملخلف مجع خالل من اإللكرتونية للمخلفات بيئياً  السليمة اإلدارة لتحقيق جتريبية

ج قائم على دورة احلياة إزاء املنتجات اإللكرتونية مع مراعاة وتدويرها وجتديدها ، فضًال عن اعتماد 
 ؛لقطاع تقييس االتصاالت 5العمل الذي تضطلع به جلنة الدراسات 

ياه من خالل ملوارد امل والذكية املستدامة اإلدارة لتحقيق مشاريع بدء يف النامية البلدان مبساعدة 11
 واالتصاالت؛ استعمال تكنولوجيا املعلومات
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 والتصدي هلا ورصدها واستشعارها بالكوارث التنبؤ بشأن مشاريع بدء يف النامية البلدان مبساعدة 12
 وقوعها، حال يف واإلغاثة

 االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق يكلف

 استعمال يف التوسع مثل القرار، هذا بأهداف الوفاء بغية العمل بأسالي يف املمكنة التغيريات يف بالنظر
 ذلك، إىل عن بُعد وما والعمل االفرتاضية املؤمترات وعقد اإللكرتونية، العمل وسائل

 إليه واملنتسبني القطاع وأعضاء األعضاء الدول يدعو

 املعلومات اتكنولوجي بشأن االتصاالت تنمية قطاع عمل برنامج يف بنشاط املسامهة مواصلة إىل 1
 املناخ؛ وتغري واالتصاالت

 املناخ تغريو  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تشمل وخاصة عامة برامج استهالل أو مواصلة إىل 2
 الصلة؛ ذات االحتاد مبادرات الواجب النحو على تراعى أن على

 وتطبيقات جهزةأ واستخدام ستحداثا طريق عن املناخ تغري آثار من للحد الالزمة التدابري اختاذ إىل 3
 الطاقة؛ استهالك يف فعالية أكثر

 النشيط(عد عن بُ  التحسس جمال يف االحتاد الراديوية يف االتصاالت قطاع عمل دعم مواصلة إىل 4
 صاالتاالت تقييس مجعيات يف املعتمدة الصلة ذات للقرارات وفقاً  ،5البيئية املراقبة ألغراض) واملنفعل
 الراديوية؛ لالتصاالت العاملية واملؤمترات

 املناخ تغري عم للتكيف الوطنية اخلطط يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام إدماج إىل 5
 آلثار لتصديل متكينية كأداة  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استعمال وطأته، من أجل من والتخفيف

 املناخ؛ تغري

 تكنولوجياب املتعلقة الوطنية خططها إطار يف البيئية املعايريو  والشروط إدراج املؤشرات إىل 6
  واالتصاالت؛ املعلومات

_______________ 
عية ومجع املعلومات حالة وقوع كوارث طبي يف ميكن أن تستخدم املراقبة البيئية للتنبؤ بالطقس وحتذير اجلمهور 5

 الدينامية. عن العمليات والنظم البيئية
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 تقدمي أجل نم البيئية القضايا عن التواصل مع اجلهات الوطنية ذات الصلة لديها املسؤولة إىل 7
 معلومات وفريت طريق عن املناخ تغري بشأن املتحدة األمم ملنظومة األوسع العملية يف واإلسهام الدعم
 من التخفيف يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت بدور تتعلق مشرتكة اقرتاحات وإعداد
 اإلطارية املتحدة ألمما اتفاقية إطار يف االعتبار بعني أخذها ميكن حبيث معها، والتكيف املناخ تغري آثار
 .(UNFCCC) املناخ تغري بشأن
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 )2017بوينس آيرس،  ع يفاملراجَ ( 67رار ـالق

 لالتحاد الدولي لالتصاالت دور قطاع تنمية االتصاالت
 حماية األطفال على الخط في

 )،2014بوينس آيرس، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 إذ يدرك

 املتحدة؛لألمم  2030أن حقوق األطفال موضوع مهم يف سياق خطة التنمية املستدامة لعام  ) أ 

 فاع معدالت تزايد مستخدمي اإلنرتنت، وال سيما الشباب يف مجيع الدول األعضاء؛ارت ب)

 األذىو  للمخاطر وتعرضهمماية األطفال من االستغالل حل اً عاملي اً حاجة ماسة ومطلبمثة أن  ج)
، وخاصة (ICT) املعلومات واالتصاالت تتكنولوجياوغري ذلك من  عند استخدامهم لإلنرتنت

 تنقلة؛التكنولوجيات امل

يصبحون و  (BDT) كتب تنمية االتصاالتملبرامج الشباب  يف العديد منهم سوف يشاركونأن  ) د
م  ،أعضاء فاعلني لتطوير آليات التنسيق مع منتديا

 رإذ يذكّ و 

 ؛(CHI) ذكرة التفاهم بني أمانة االحتاد واملنظمة الدولية خلطوط مساعدة األطفالمب أ ) 

والذي أنشأ مبوجبه فريق عمل  2009دورته لعام  جملس االحتاد يفمده الذي اعت 1306بالقرار  )ب
عضاء أحلماية األطفال على اخلط مبشاركة الدول األعضاء وأعضاء القطاعات وحدد والية هذا الفريق 

 أمانة االحتاد؛ االحتاد بالتعاون الوثيق مع
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ملفوضني، بشأن دور االحتاد الدويل ) ملؤمتر املندوبني ا2014املراَجع يف بوسان، ( 179بالقرار  )ج
 اخلط؛ محاية األطفال على لالتصاالت يف

 حبماية املعين التلالتصا الدويل االحتاد لس التابع العمل فريق به اضطلع الذي العملبنتائج  )د 
 اخلط؛ على األطفال

باهلا أن ضرورة  واضعة يف) 1989(نيويورك، أن األمم املتحدة قد اعتمدت اتفاقية حقوق الطفل ب ) ه
إعالن حقوق  ويف 1924إعالن جنيف حلقوق الطفل لعام  أشري إليها يف توفري رعاية خاصة للطفل قد

ا يف 1959 نوفمرب 20 لألمم املتحدة يفالطفل الذي اعتمدته اجلمعية العامة  اإلعالن العاملي  واعُرتف 
العهد  )، ويف24و 23املادتني  ية (وخاصة يفالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياس حلقوق اإلنسان، ويف

النظم األساسية للوكاالت  )، ويف10املادة  الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (وخاصة يف
 صكوكها ذات الصلة؛ املتخصصة واملنظمات الدولية املعنية برفاه الطفل ويف

لطفل من  هذه االتفاقية بأن حتمي ا هدت يفاتفاقية حقوق الطفل قد تع أن الدول األطراف يفب )و 
كل أشكال االستغالل واالنتهاك اجلنسي وبأن تتخذ، هلذا الغرض، مجيع التدابري املالئمة الوطنية والثنائية 

إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غري مشروع؛  أو محل ) أ واملتعددة األطراف ملنع:
غريه من املمارسات اجلنسية غري املشروعة؛  لبغاء أوا االستخدام االستغاليل لألطفال يف ب)
 )؛34العروض واملواد اإلباحية (املادة  االستخدام االستغاليل لألطفال يف ج)

 حرية تشمل ليتالتعبري الدى الدول األطراف حق الطفل يف حرية بأن اتفاقية حقوق الطفل تقّر  ز )
الروحي اصة تلك اهلادفة إىل تعزيز رفاهه االجتماعي و ونقلها، وخب وتلقيها واألفكار املعلومات التماس

 والعقلية؛ واملعنوي وصحته البدنية

 

  



 67القرار  526

 

من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق  10أن على الدول األطراف أن تتخذ، عمًال باملادة ب )ح
ية، كل احاملواد اإلب البغاء ويف ) بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف2000 الطفل (نيويورك،

اخلطوات الالزمة لتقوية التعاون الدويل عن طريق الرتتيبات الثنائية واملتعددة األطراف واإلقليمية ملنع 
وكشف وحتري ومقاضاة ومعاقبة اجلهات املسؤولة عن أفعال تنطوي على بيع األطفال واستغالهلم 

ا التعاون والتنسيق الدولاملواد اإلباحية والسياحة اجلنسية؛ وأن تعزز أيضًا  البغاء ويف يف يني بني سلطا
 واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية واملنظمات الدولية؛

تمع املعلومات  بأن )ط )، 24(الفقرة  2005التزام تونس لعام  قد اعرتفت، يف (WSIS)القمة العاملية 
األعضاء على  دوللا وهم، وحثتتعزيز من محاية األطفال ويف بدور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

وجيا املعلومات سياق تكنول تعزيز العمل الرامي إىل محاية األطفال من االستغالل والدفاع عن حقوقهم يف
 واالتصاالت؛

للمؤمتر  )2014 ديب، (املراَجع يف 45القرار  املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت قد اعرتف، يف بأن )ي
 ذلك يف مبا اينجمال األمن السيرب  املتعلق بإنشاء آليات لتعزيز التعاون يف ،العاملي لتنمية االتصاالت

محاية  يف االتواالتص املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت بدور هلا، والتصدي االقتحامية الرسائل مكافحة
ن ع، وبضرورة تكثيف العمل من أجل محاية األطفال من االستغالل والدفاع تنميتهمتعزيز  األطفال ويف
ن وأكد أن مصاحل األطفال هي م واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/االتصاالتسياق  حقوقهم يف
 ؛األساسية االعتبارات

اجتماع  نُظِّم جنيف، الذي ُعقد يف 2012 لعام املعلومات تمع العاملية القمة منتدى بأنه، أثناء )ك
 على على العمل االتفاق هي مهمة نتيجة ققح (COP)اخلط  على األطفال محاية مبادرة يف مع الشركاء
 تقدمي من أجل (IWF) اإلنرتنت رصد ومؤسسة (FOSI) سالمة األسرة على اإلنرتنت معهد مع حنو وثيق
 األعضاء؛ الالزمة إىل الدول املساعدة

الذي يدعو الدول إىل متابعة  هلذا املؤمتر، )2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 17بالقرار  )ل
  اإلقليمية؛ راتاملباد
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بشأن  (ITU-D)لقطاع تنمية االتصاالت باالحتاد  2 للجنة الدراسات 3/2املسألة  العمل اجلاري يف )م 
ق املشرتك إطار نشاط التنسي األمن السيرباين، الذي يشمل محاية األطفال على اخلط، والعمل اجلاري يف

 االتصاالت لقطاع تقييس 17 الدراسات الذي شكلته جلنة (JCA-COP)بشأن محاية األطفال على اخلط 
(ITU-T)، 

 احلسبان وإذ يضع يف

 يتعرض هلا األطفال على اإلنرتنت تنوعت وتضاعفت مع التطور السريع خماطر على اخلطأن هناك  ) أ 
 واالتصاالت؛ أجهزة تكنولوجيا املعلومات يف

ليها على ا وانتشار النفاذ إوتنوعه واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات/االتصاالتتنامي تطور  ب)
سيما اإلنرتنت وتزايد استخدام هذه التكنولوجيات على نطاق واسع من جانب  الصعيد العاملي، وال

 األطفال دون رقابة أو توجيه؛

ي يصبحوا ك  استعماهلم لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أمهية متكني األطفال يف )ج
هارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الستخدام اإلنرتنت قادرين على اكتساب معارف وم

 ؛استخداماً مأموناً وواعياً، وذلك عن طريق وسائط اإلعالم وحمو األمية املعلوماتية

ضرورة استعمال األطفال ألدوات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مع التأكيد على  ) د
 اخلط؛ أمهية محايتهم على

تمع املعلومات، من  ) ه ج متعدد أصحاب املصلحة، كما تصورته القمة العاملية  احلاجة إىل اتباع 
ومن أجل  االتواالتص املعلومات تكنولوجيا/االتصاالتقطاع  أجل النهوض باملسؤولية االجتماعية يف

 ملعلوماتا نولوجياتك/االتصاالتاستخدام  استخدام جمموعة األدوات املتاحة لبناء الثقة واألمن يف
 حيد من املخاطر اليت يتعرض هلا األطفال؛ مبا واالتصاالت

 حلماية ستباقيةا تدابري األطفال، اختاذ خيص فيما السيرباين األمن قضية ملعاجلة الضروري، من أن )و 
 الدويل؛ الصعيد على اخلط على األطفال

 لعاملي خلطوطا املستوى على منسَّق وحيد رقم استحداث عليها ينطوي اليت التقنية املصاعب )ز 
  مساعدة األطفال؛
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 أن عدد األطفال الذين ميلكون هواتف حممولة يشهد تزايداً مستمراً؛ )ح

ضرورة مواصلة العمل على املستويني العاملي واإلقليمي إلجياد حلول تكنولوجية متاحة من أجل  )ط
ملات على واصل األطفال مع مراكز تلقي املكااخلط، وتطبيقات ابتكارية لتيسري ت محاية األطفال على

 اخلط؛ مساعدة األطفال حلماية األطفال على خطوط

 والدويل، إلقليميا املستويني على اخلط على األطفال محاية جمال يف االحتاد ا يقوم اليت األنشطة )ي
 وممثلي لمنيواملع ءاآلباو  لألطفال الوسائط متعددة تدريبية دوراتعقد و  توجيهية مبادئ إعداد ومنها

 ؛والعام اخلاص القطاعني

املبادرات ب ك املتعلقةتل مبا يف ذلك األخرية، السنوات يف البلدان من كثري يف ا املضطلع األنشطة )ك
 اإلقليمية املعتمدة يف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت،

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

 لصلة،ا ذات الدراسات جلان مسائل مع اخلط على األطفال ايةمح مبادرة أنشطة دعم يواصل بأن 1
 التعاونية هودواجل املمارسات وأفضل االسرتاتيجيات بشأن األعضاء الدول إىل توجيهات تقدمي أجل من
 ؛األطفال لصاحل ا النهوض ميكن اليت

الدول  إىلمحاية األطفال على اخلط من أجل تقدمي توجيهات يف جمال نشطة األبأن يواصل  2
ا لصاحل  األعضاء بشأن االسرتاتيجيات وأفضل املمارسات واجلهود التعاونية اليت ميكن النهوض 

 األطفال؛

بأن يتعاون على حنو وثيق مع فريق العمل التابع للمجلس واملعين حبماية األطفال على اخلط ومع  3
وتعظيم النواتج  ة جتنب ازدواج اجلهودبينها بغي مسائل جلان الدراسات ذات الصلة وتشجيع التنسيق فيما

 اخلط؛ ذات الصلة حبماية األطفال على

بأن ينسق مع املبادرات األخرى املماثلة اجلارية على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، بغية  4
ال اهلام؛ إقامة شراكات من أجل ترشيد اجلهود يف  هذا ا
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اإلحصاءات املتعلقة حبماية األطفال على اخلط بغية حتقيق بأن يرّوج نشر أُطر منهجية جلمع  5
 بني البلدان وأقصى تنمية للقدرات؛فيما  على الصعيد العامليالبيانات أقصى حد من مقارنة 

ًال من يتعلق مبعاجلة قضية محاية األطفال على اخلط، وذلك مث بأن يشجع التنسيق اإلقليمي فيما 6
 عاون مع املكاتب اإلقليمية لالحتاد والكيانات املعنية؛خالل وضع مبادئ توجيهية، بالت

 بأن ينشر هذه املبادئ التوجيهية، بالتعاون مع املكاتب اإلقليمية لالحتاد والكيانات املعنية؛ 7

أعمال فريق العمل  واألقل منواً على املشاركة يف 1بدراسة األساليب املناسبة لتشجيع البلدان النامية 8
 املعين حبماية األطفال على اخلط؛التابع للمجلس و 

بالتنسيق مع املكاتب اإلقليمية لالحتاد من أجل رفع تقارير ربع سنوية إىل فريق العمل التابع  9
اية األطفال العمل بشأن مح للمجلس واملعين حبماية األطفال على اخلط، وبشأن أساليب املضي قدماً يف

 على اخلط؛

يه لمجلس واملعين حبماية األطفال على اخلط بتنظيم جلسات توجبدعم عمل فريق العمل التابع ل 10
 الفريق؛ للخرباء بشأن اجتماعات

بتحديد أكثر الفرص مالءمة لالحتاد من أجل ضمان اسرتعاء أقصى انتباه ممكن لقضية محاية  11
 النامية؛ البلدان األطفال على اخلط يف

 ؛اخلط على األطفال محاية سألةمب الوعي مستوى رفعمبساعدة البلدان النامية يف  12

 خالل من وضعت اليت اخلط الطفل على محاية برامج بشأن والتوجيهات التدريب مواد نشر تيسريب 13
 املوارد حدود يف لالحتاد، الرمسية اللغات إىل ترمجتها ذلك يف مبا االتصاالت، تنمية مكتب عمليات
 ؛املتاحة املالية

  
_______________ 

ا ة النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغري  1 صادا
 مبرحلة انتقالية.
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 العاملي املقبل لتنمية االتصاالت بنتائج تنفيذ هذا القرار، بتقدمي تقرير إىل املؤمتر 14

 يدعو الدول األعضاء

إىل فريق العمل التابع للمجلس املعين حبماية األطفال على اخلط واملشاركة بنشاط إىل االنضمام  1
ائل ملسا أنشطة االحتاد املتصلة به من أجل املناقشة وتبادل املعلومات على حنو شامل بشأن فيه ويف

ماية األطفال على حل القانونية والتقنية والتنظيمية واإلجرائية باإلضافة إىل بناء القدرات والتعاون الدويل
 اخلط؛

واملدرسني  وجهة إىل اآلباءامل محالت توعية املستهلكو  والتثقيفلإلعالم  توفري معلوماتإىل  2
 اخلط؛كن مصادفتها على األطفال باألخطار اليت مي لتوعية واجلمهور عموماً والصناعة 

 اخلط؛ على األطفال حلماية إقليمية هاتفية أرقام لتخصيص الرتويج إىل 3

 حتسني محاية األطفال على اخلط؛ إىل تعزيز إعداد األدوات اليت تسهم يف 4

 اخلط على الاألطف حبماية املتعلقة واملؤشرات اإلحصاءات إنتاجو  البيانات وحتليل مجع دعم إىل 5
 ؛البلدانني ب املقارنة عمليات إجراء من والتمكني العامة، السياسات وتنفيذ تصميم يف متسه اليت

 وضع أطر وطنية حلماية األطفال على اخلط؛ إىل النظر يف 6

واملنظمات  (CHI)إىل العمل بتعاون وثيق مع املؤسسة الدولية لشبكة خطوط مساعدة األطفال  7
 الصلة؛ غري احلكومية ذات

ج تنظيمية ذاتية بالتعاون مع القطاع اخلاص واهليئات األكادميية واملنظمات غري إىل وضع  8
 ؛احلكومية

 اليت اخلط على فالاألط حبماية املتعلقة التوجيهية واملبادئ التدريبية املناهج نشر تيسري إىل 9
 ريب،لتدا املهتمةومؤسسات األطراف مجيع على االتصاالت تنمية مكتب عمليات إطار يف أُعّدت
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 يدعو أعضاء القطاعات

العمل التابع  ذلك فريق مجيع أنشطة االحتاد ذات الصلة، مبا يف إىل املشاركة على حنو فّعال يف 1
 لقطاع تنمية االتصاالت 2 للجنة الدراسات 3/2 لس االحتاد املعين حبماية األطفال على اخلط واملسألة

أنشطة  الربامج ذات الصلة لقطاع تنمية االتصاالت ويفو لقطاع تقييس االتصاالت  17وجلنة الدراسات 
قطاع التنمية، بغية إعالم أعضاء االحتاد باحللول التكنولوجية حلماية  سيما يف االحتاد األخرى، ال

 األطفال على اخلط من خالل آليات متنوعة مثل ورش العمل؛

 على خطوط اتتلقي املكامل كزمرا  مع األطفال تواصل لتسهيل ابتكارية وتطبيقات حلول إىل وضع 2
 اخلط؛ على مساعدة األطفال حلماية األطفال

توجيهية إلعالم الدول األعضاء بأحدث احللول التكنولوجية حلماية األطفال  مبادئإىل صياغة  3
 على اخلط، مع مراعاة أفضل املمارسات بالنسبة للصناعة واألطراف املعنية األخرى.
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 )2014ديب،  راَجع يف(امل 68القـرار 

 مساعدة الشعوب األصلية ضمن أنشطة
 برامجه ذات الصلة مكتب تنمية االتصاالت في

 )2017(ألغاه املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 

 )46(أُدمج مع القرار 
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 )2017 بوينس آيرس، املراَجع يف( 69رار ـقال

 حوادث الحاسوبية،للإنشاء أفرقة استجابة وطنية تيسير 
 بينها والتعاون فيما ،1البلدان النامية في خاصة

 )،2017بوينس آيرس، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 رإذ يذكّ 

) ملؤمتر املندوبني املفوضني اليت تؤكد على 2014بوسان،  (املراَجعة يف 130و 102و 101بالقرارات  أ ) 
 ضرورة التعاون؛

، واحلاجة إىل (WTDC)) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 2014ديب،  راَجع يف(امل 69بالقرار  ب)
 ؛حتسني التنسيق والقدرة على التصدي لتحديات األمن السيرباين

نشاء تشجيع إ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن 2012(املراَجع يف ديب،  58 بالقرار )ج
 ؛للبلدان النامية خاصةً  ،(CIRT) بيةاحلاسو للحوادث أفرقة استجابة وطنية 

) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن األمن 2016(املراَجع يف احلمامات،  50 بالقرار ) د
 السيرباين،

 وإذ يدرك

(املراَجع  69رار لقإطار ا النتائج املرضية للغاية اليت حققها النهج اإلقليمي املعتمد يف أ ) 
 ؛)2014 ديب، يف

البلدان  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف يد مستوى استخدام احلاسوب واالعتماد عليه يفتزا ب)
 ؛النامية

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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ديدات تستهدف شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  ج) تعّرض البلدان النامية هلجمات و
ا االستعداد بصورة أفضل  أنو   حتيال عربها؛ة االملثل هذه اهلجمات والتهديدات وارتفاع وتري بإمكا

قطاع تنمية االتصاالت ل 2للجنة الدراسات  3/2املسألة  إطار األعمال املنجزة حىت اآلن يفنتائج  د )
ني وإقامة شراكات ب دعم إنشاء هذه األفرقة الذي يتضمنحول هذا املوضوع  ومسار عملها ريرهااوتق

 ؛القطاعني العام واخلاص

جلمع الدول األعضاء وغريها من  (BDT) تنمية االتصاالتتب يف مكالعمل املنجز حىت اآلن  ) ه
بناء القدرات الوطنية إلدارة احلوادث، مثل أفرقة االستجابة  أصحاب املصلحة ملساعدة البلدان يف

 للحوادث احلاسوبية؛

على البلدان النامية،  مجيع البلدان وخصوصاً يف أمهية توفر املستوى املالئم من التأهب للطوارئ يف و )
وأمهية على الصعيد الوطين،  (CIRT) احلاسوبيةلحوادث لاملستوى الوطين عرب إنشاء أفرقة استجابة 

ذلك  ، مبا يفلشأنذا ااإلقليمية والدولية  بينها ولالستفادة من املبادرات وفيما املناطقالتنسيق داخل 
حلوادث وأمن  العاملي ألفرقة االستجابةاملنتدى ومنها التعاون مع املشاريع واملنظمات اإلقليمية والوطنية 

ا االستجابة حلاالت الطوارئ احلاسوبية ملنطقة آسيومنظمة البلدان األمريكية وفريق  (FIRST)املعلومات 
 ؛اهلادئ واحمليط

 معلومات تبادل تقنياتبشأن ، (ITU-T)باالحتاد لقطاع تقييس االتصاالت  17عمل جلنة الدراسات  ) ز
 ،(CYBEX) السيرباين األمن

 وإذ يالحظ

مستوى  يزال يف يشهد حتسنًا لكنه ال البلدان النامية يف احلاسوبيةمستوى التأهب للطوارئ أن  أ ) 
 ؛متدن

قد يتأثر  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/أن ارتفاع مستوى التوصيلية بني شبكات  )ب
 تعداداً هلا، وأغلبها من البلدان النامية؛البلدان األقل اس جراء إطالق هجمة من شبكات يف سلباً 

  



 535 69القرار  

 

) اليت تنص على أن 2014(املراَجع يف بوسان،  130 " يف القراراعتباره يف يضع وإذمن " )والفقرة  )ج
محاية هذه البنية التحتية والتصدي هلذه التحديات والتهديدات يتطلبان إجراءات وطنية وإقليمية ودولية 

لتعايف منه واحادث مرتبط بأمن احلواسيب واالستعداد له واالستجابة له  منسقة من أجل منع وقوع أي
حوادث للاستجابًة ذلك إنشاء أفرقة  يف (مبا من جانب السلطات احلكومية على األصعدة الوطنية

بان التعاون يتطل ) ودون الوطنية، ومن جانب القطاع اخلاص واملواطنني واملستعملني، كما(CIRT) احلاسوبية
ال،  سيق على الصعيدين الدويل واإلقليمي، وأن على االحتاد االضطالع بدور ريادي يفوالتن هذا ا
 إطار اختصاصاته وكفاءاته؛ يف

 ؛أمهية توفر املستوى املالئم من التأهب للطوارئ احلاسوبية يف مجيع البلدان د )

ة االستجابة أفرقجمال  د يفاالحتا التابعة لقطاع تقييس االتصاالت يف 17جلنة الدراسات  أعمال )ه 
ينها، على سيما فيما يتعلق بالبلدان النامية، والتعاون فيما ب ، العلى الصعيد الوطين للحوادث احلاسوبية

 نواتج جلنة الدراسات؛ النحو املبني يف

ة استجابة ذلك أفرق ، مبا يفعلى أساس وطين للحوادث احلاسوبيةضرورة إنشاء أفرقة استجابة  ) و
ع املنظمات بني مجي وأمهية التنسيق ث احلاسوبية تكون مسؤولة عن التعاون بني احلكومات،للحواد
 ؛الصلة ذات

 الربنامج العاملي لألمن السيرباين لدى االحتاد الدويل لالتصاالت، )ز 

 يقـرر

ال إىل:هذ وي اخلربة يفذدعوة الدول األعضاء وأعضاء القطاع من  1  ا ا

اسوبية ذلك أفرقة استجابة للحوادث احل للحوادث احلاسوبية، مبا يفوطنية إنشاء أفرقة استجابة  •
 ؛دهاحالة عدم وجو  عندما تدعو احلاجة إليها أو يف تكون مسؤولة عن التعاون بني احلكومات،

هذا الصدد، مع  يف ذلك قطاع تقييس االتصاالت املنظمات ذات الصلة مبا يف التعاون الوثيق مع •
 )؛2012ديب،  املراَجع يف( 58 القرار مراعاة

 تيسري تبادل أفضل املمارسات بني أفرقتها الوطنية لالستجابة للحوادث احلاسوبية؛ •
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 :تكليف مدير مكتب تنمية االتصاالت بإعطاء األولوية الالزمة لذلك عرب 2

جلان  حىت اآلن اكما حّددإنشاء هذه األفرقة   والدولية يف الوطنية واإلقليمية أفضل املمارساتترويج  •
لقطاع تنمية االتصاالت يف إطار املسألة  1مثل جلنة الدراسات االحتاد،  ذات الصلة يف الدراسات

 ؛املعنيني حتدده املنظمات األخرى ذات الصلة واخلرباءالسابقة و  22-1/1

لدول ل إعداد الربامج التدريبية الالزمة هلذه الغاية واالستمرار بتقدمي الدعم، حسب االقتضاء، •
 بذلك؛ النامية الراغبة

فرقة استجابة ذلك أ للحوادث احلاسوبية مبا يفالتعاون بني أفرقة االستجابة الوطنية تشجيع  •
للحوادث احلاسوبية تكون مسؤولة عن التعاون بني احلكومات، وأفرقة استجابة للحوادث احلاسوبية 

وفقاً  ة تابعة للهيئات األكادميية،تابعة لدوائر الصناعة وأفرقة استجابة للحوادث احلاسوبي
النامية  لبلدانامن خالل تشجيع مشاركة والعاملي  اإلقليمي للتشريعات الوطنية، على املستويني

ث وأمن املنتدى العاملي ألفرقة االستجابة حلواداملشاريع واملنظمات اإلقليمية والعاملية، مثل  يف
فريق االستجابة حلاالت الطوارئ احلاسوبية ملنطقة ومنظمة الدول األمريكية و  (FIRST)املعلومات 

 آسيا واحمليط اهلادئ، وغريها؛

 العمل على حتقيق هذه األهداف مع جتنب ازدواجية اجلهود مع املنظمات األخرى؛ •

إطار اختصاصها،  ، يفباملسامهة 3/2يف إطار املسألة  لقطاع تنمية االتصاالت 2جلنة الدراسات تكليف  3
 .ذا الشأنقطاع تقييس االتصاالت  أيضاً العمل املنفَّذ يفعلى أن يراعى القرار،  اتنفيذ هذ يف
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 )2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 71القـرار 

 االتصاالت تنمية قطاع وأعضاء األعضاء الدول بين التعاون تعزيز
 لخاصا وتطوُّر دور القطاع والهيئات األكاديمية المنضمة إليه والمنتسبين إليه

 تنمية االتصاالت باالتحادفي قطاع 

 ،)2017بوينس آيرس، ( االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر إن

 اعتباره يف يضع إذ

 تنمية يف الصناعة مشاركة على يشجع الذي لالتصاالت الدويل االحتاد دستور من 126 الرقم ) أ 
 ؛1النامية البلدان يف االتصاالت

 ترتيبات شجيعت بشأن االحتاد يف االتصاالت تنمية لقطاع سرتاتيجيةاال اخلطة عليه تنص ما )ب
 املتقدمة؛ البلدان يف واخلاص العام القطاعني بني الشراكة

 جنيف عمل خطة ذلك يف مبا املعلومات، تمع العاملية القمة عن الناجتة الوثائق توليها اليت األمهية )ج
 القمة هدافأ حتقيق يف اخلاص القطاع مشاركة بشأنو  املعلومات جمتمع بشأن تونس، عمل وبرنامج
 واخلاص؛ العام القطاعني بني الشراكات ذلك يف مبا املعلومات، تمع العاملية

م على عالوة يقدمون، القطاعات أعضاء أن )د  م ة،الثالث االحتاد قطاعات يف املالية مسامها  خربا
م بالدعم، دونهويزو  االتصاالت تنمية ملكتب املتخصصة املهنية  املشاركة من رهمبدو  يستفيدون وأ
 االتصاالت، تنمية قطاع أنشطة يف

  
_______________ 

ا والبلدان اوالبلدان النامية غري الساحلية ية الصغرية النامية تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزر  1 ليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 أيضاً  اعتباره يف يضع وإذ
 عضاءأ حاجات إىل االستجابة أجل من إجراءات يتخذ أن االتصاالت تنمية لقطاع ينبغي أنه ) أ 

 اإلقليمي؛ املستوى على سيما ال القطاع،

 بنيواملنتس القطاع أعضاء عدد من يزيد وأن اإلمنائية أهدافه ققحي أن االحتاد مصلحة من أن )ب
 ززيع ملؤمتر املندوبني املفوضني) وأن) 2014بوسان، املراَجع يف ( 169 انظر القرار(واهليئات األكادميية 

 التنمية؛ قطاع أنشطة يف مشاركتهم

 وكيانات لالتصاالت الدويل داالحتا ذلك يف مبا اخلاص، والقطاع العام القطاع بني الشراكات أن )ج
 حسب يانات،الك هذه بني وفيما الدولية، واحلكومية والدولية واإلقليمية الوطنية املنظمات مثل أخرى

 واالتصاالت؛ املعلومات لتكنولوجيا املستدامة التنمية تعزيز يف حامساً  دوراً  تؤدي زالت ما االقتضاء،

ا أثبتت الشراكات هذه أن ) د  ولتحقيق تنميةال ومبادرات ملشاريع الالزمة املوارد لتعظيم زةممتا أداة أ
 منها، القصوى الفائدة

 منه وإقراراً 
 ؛/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت بيئة يف السريعة بالتطورات ) أ 

 صاالتواالت املعلومات تكنولوجيا توفري لزيادة القطاع أعضاء يقدمه الذي املهم باإلسهام )ب
 البلدان؛ يعمج يف

 والندوات تماعاتاالج مثل االتصاالت، تنمية ملكتب اخلاصة املبادرات بفضل حتقق الذي بالتقدم )ج
 الوطنية ملستوياتا على الدعم وزيادة اخلاص القطاع مع التعاون تعزيز يف سامهت اليت بالشراكة، املعنية

 ؛والعاملية واإلقليمية
 واملنتسبني القطاعات أعضاء جانب من أكرب ةمشارك ضمان إىل احلاجة باستمرار )د 

 األكادميية، واهليئات

 كذلك  منه وإقراراً 
 االقتصادية لشاملةا التنمية يف حامسة بأمهية تتسم واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت بأن ) أ 

 والثقافية؛ واالجتماعية
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 خدمات بتوفري لقيتع فيما حتديات يواجهون قد األكادميية واهليئات واملنتسبني القطاع أعضاء بأن )ب
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيااالتصاالت/

 أنشطة وتنفيذ احاقرت  يف األكادميية واهليئات واملنتسبون القطاع أعضاء به يقوم الذي املهم بالدور )ج
 والربامج؛ واملشاريع املبادرات مثل االتصاالت تنمية قطاع

 واملنتسبني القطاع أعضاء م االتصاالت تنمية قطاع أنشطة من كبرياً   عدداً  بأن ) د
 األكادميية؛ واهليئات

 كات؛الشرا  تتيحها اليت واملشاريع بالفرص االستئثار وعدم الشفافية مبادئ بأمهية ) ه

 ملنضمة إليها واهليئات األكادميية إليه واملنتسبني القطاع أعضاء عدد زيادة تشجيع إىل باحلاجة ) و
 االتصاالت؛ تنمية قطاع أنشطة كتهم النشطة يفومشار 

واهليئات  واملنتسبني القطاع وأعضاء األعضاء الدول بني واملعلومات اآلراء تبادل تسهيل بضرورة ) ز
 ممكن؛ مستوى أعلى األكادميية على

 مجيع يفدميية واهليئات األكا واملنتسبني القطاع أعضاء مشاركة تعزز أن ينبغي التدابري هذه بأن )ح
 ،االتصاالت تنمية قطاع أنشطة

 يالحظ وإذ

 البلدان؛ مجيع يف جداً  تنافسية بيئة يف متزايداً  دوراً  يؤدي اخلاص القطاع أن ) أ 

 قطاع يف األعضاء وقدرات موارد على أمور، مجلة يف تعتمد، االقتصادية التنمية أن )ب
 االتصاالت؛ تنمية

 وأن تنميةال قطاع يف إجنازها يتم اليت األعمال يف نيسهمو  االتصاالت تنمية قطاع أعضاء أن )ج
 القطاع؛ أعمال تيسري يف يسهمان متخصصة وخربة متواصل دعم تقدمي بوسعهم
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أن جزءًا أساسيًا من عمل قطاعات االحتاد، وال سيما يف جمال تنمية االتصاالت/تكنولوجيا  ) د
 الصناعة؛عن املعلومات واالتصاالت، يضطلع به ممثلون 

 إجنازها يتم اليت لاألعما يف يسهمون االتصاالت تنمية قطاع واهليئات األكادميية يف املنتسبني أن ) ه
 القطاع؛ أعمال توفري مواد علمية ومعرفية لدعم بوسعهم وأن القطاع يف

 ةمعاجل يف ؤدونهي رئيسياً  واهليئات األكادميية دوراً  واملنتسبني االتصاالت تنمية قطاع ألعضاء أن ) و
 وتنفيذ براجمه موتصمي القطاع اسرتاتيجية وضع لدى اخلاص القطاع مسائل إدماج ا ميكن اليت السبل

 املعلومات وجياتكنول/االتصاالت تنمية الحتياجات االستجابة زيادة هو عام هلدف حتقيقاً  مشروعاته،
 واالتصاالت؛

 املشورة إسداء أيضاً  ادميية مبقدورهمواهليئات األك واملنتسبني االتصاالت تنمية قطاع أعضاء أن ) ز
 القطاع إىل لوصولا تتيح سبل والتماس اخلاص القطاع مع الشراكة تعزيز ا ميكن اليت الوسائل بشأن
 التصاالت؛ا تنمية قطاع أنشطة على املطلعة غري الكثرية الشركات وإىل النامية البلدان يف اخلاص

 القطاع أعضاءو  األعضاء الدول بني املستوى رفيعة ناقشاتامل خالل من احملققة املمتازة النتائج ح)
 ،(ILD) الصناعة قادةوحوار  (CRO)اجتماعات كبار موظفي التنظيم  أثناء

 يقـرر

 واملنتسبني القطاع عضاءأ م اليت للقضايا االستجابة يف التنمية لقطاع التشغيلية اخلطط تستمر أن 1
 والدول االتصاالت تنمية مكتب بني االتصال قنوات قويةت طريق عن وذلك واهليئات األكادميية،

 ؛ة والوطنيةيواإلقليمة العاملي صعدةواهليئات األكادميية على األ واملنتسبني القطاع وأعضاء األعضاء
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 اخلصوص وجه لىع لالحتادومكاتب املناطق التابعة  اإلقليمية واملكاتب تنميةال لقطاع ينبغي أنه 2
 نشاطاً  أكثر دورب االضطالع علىممثليه  وتشجيع اخلاص القطاع للتواصل مع لالزمةا الوسائل استعمال

 وخاصة ناميةال البلدان يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت كيانات  مع الشراكة خالل من
 علومات؛امل ىلإ والنفاذ الشامل النفاذ يف القائمة الفجوة سد يف املساعدة أجل من منواً  البلدان أقل يف

 األكادميية واهليئات واملنتسبني القطاع أعضاء اهتمامات اعتباره يف يأخذ أن تنميةال لقطاع ينبغي أنه 3
م  واألهداف بوينس آيرس لعم خطة أهداف حتقيق يف بفعالية املشاركة من ميّكنهم مبا براجمه يف ومتطلبا

 املستدامة؛ التنمية أهداف ومقاصد تونس عمل وبرنامج جنيف عمل خطة يف الواردة

 بنداستمرار ب االتصاالت لتنمية االستشاري للفريق العامة اجللسات أعمال جدول يف يُدرَج أن 4
 اخلاص؛ بالقطاع الصلة ذات املدخالت لتناول اخلاص القطاع ملسائل خيصص دائم

 ميةالتن لقطاع التشغيلية اخلطة تنفيذ عند االتصاالت تنمية مكتب مدير يراعي أن 5
 :التالية اإلجراءات

األكادميية  واهليئات واملنتسبني القطاع وأعضاء األعضاء الدول بني اإلقليمي التعاون حتسني '1'
 اتذ القضايا تعاجل إقليمية اجتماعات عقد مواصلة خالل من الصلة، ذات األخرى والكيانات
 ميية؛واهليئات األكاد واملنتسبني القطاع ألعضاء باألخص املشرتك، االهتمام

 اإلقليميةو  العاملية املبادرات تنفيذ أجل من واخلاص العام القطاعني بني شراكات إقامة تيسري '2'
 الرائدة؛ الوطنيةو 

 من واالتصاالت ماتاملعلو  االتصاالت/تكنولوجيا تنميةيف  لالستثمار متكينية بيئة إقامة تشجيع '3'
 املكتب؛ ينفذها اليت الربامج خمتلف خالل
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الالزمة ألدوات ا، يف حدود موارد امليزانية املتاحة، مي الدعم للمكاتب اإلقليمية حىت تتوفر لديهاتقد '4'
لتشجيع ممثلي القطاع اخلاص واجلامعات اليت مل يسبق هلا املشاركة يف أنشطة االحتاد على املشاركة 

جذب و  االحتاد مزايا عضويةإظهار من أجل  يف أحداث ومشاريع االحتاد اإلقليمية والعاملية،
 مشاريع االحتاد ذات األمهية الكبرية للدول األعضاء،االستثمارات لتنفيذ 

 كذلك  ويقرر

 والدولية واإلقليمية طنيةالو  املستويات على متكينية بيئة لتهيئة الالزمة اخلطوات اختاذ مواصلة ينبغي أنه
 علوماتامل كنولوجياتاالتصاالت/ قطاع يف واالستثمار التطوير على القطاع أعضاء لتشجيع

 واالتصاالت،

 االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف

 تنفيذ كادميية يفواهليئات األ واملنتسبني االتصاالت تنمية قطاع أعضاء مع بالتعاون العمل مبواصلة 1
 ناجحاً؛ آيرس تنفيذاً  عمل بوينس خطة

 أعضاء م اليت سائلامل احلال، مقتضى حسب ،أنشطة قطاع تنمية االتصاالت يف يتناول بأن 2
 األكادميية؛ واهليئات واملنتسبني القطاع

 بيئة يئة لىع تساعد اليت املسائل بشأن القطاع وأعضاء األعضاء الدول بني االتصال بتسهيل 3
 بأعضاء ين اخلاصرعاية املوقع اإللكرتو النامية، وال سيما مواصلة  البلدان يف وخصوصاً  لالستثمار، متكينية

 للمساعدةسينه حتواهليئات األكادميية املنضمة إليه ومواصلة  ة االتصاالت واملنتسبني إليهقطاع تنمي
 االحتاد؛ ونشرها جلميع أعضاء املعلومات تبادل يف

طاع تنمية قيف كل اجتماعات  ، بصفتهم الشخصية،بتسهيل مشاركة أعضاء قطاعات االحتاد 4
مهم  اإلقليمي؛ على املستوى، مبا فيها تلك املعقودة االتصاالت اليت 
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الفريق االستشاري  تاجتماعا مثل املستوى، رفيعي التنفيذيني للمديرين اجتماعات تنظيم مبواصلة 5
وغري  (GSR) االتصاالت ملنظمي العاملية الندوة مع بالتعاقب ،(IAGDI)للصناعة املعين بقضايا التنمية 

 وياتأول حتديد على واملساعدة املعلومات ادلتب لتعزيز أمكن، إنذلك من أحداث االحتاد املهمة، 
 ؛التنظيمية وحتديد العوائق وتنسيقها التنمية

املنضمة إليه  ألكادمييةا واهليئات إليه واملنتسبني االتصاالت تنمية قطاع أعضاء بوابة تطوير زيادةب 6
 البلدان تياجاتاح ضبعر و االحتاد  أعضاء مجيع أجل من ونشرها املعلومات تبادل يف للمساعدة وتعزيزها
 الصناعة ممثلي ةمشارك وتشجيع االجتماعات هذه انعقاد قبل معها بالتشاورتلك االجتماعات  يف النامية

 احملليني؛

وغريها من  اتاجلامع ذلك يف مبا اخلاص، القطاع ممثلي حتفيززيادة ل شاملة اسرتاتيجية وضعب 7
 وهيئات ليهإ ومنتسبني القطاع يف أعضاء حوايصب أن على ،املؤسسات األكادميية ومؤسسات البحوث

 واملنتسبني لينياحلا القطاع أعضاء مشاركةلزيادة فعالية  اسرتاتيجية وضع وكذلك إليه، منضمة أكادميية
 تنمية قطاعل الدراسات جلنيت أعمال يف املشاركة ذلك يف مبا االحتاد، أنشطة يف األكادميية واهليئات

 االتصاالت؛

 متثيل خالل من (IAGDI) الفريق االستشاري للصناعة املعين بقضايا التنمية يفركة املشا بتشجيع 8
 املناطق؛ مجيع من االتصاالتتنمية  قطاع أعضاء منللصناعة  واسع

 ثابت شكيلت خالل من( االجتماعات هذه يف الصناعة ممثلي مشاركة لتنظيم فّعالة آليات بوضع 9
 ؛)املثال سبيل على ،يف الفريق عنه ينوب من أولعضو منهم  منتظمة ومشاركةللفريق 

 عمل قطاع تنمية يفبعني االعتبار نتائج الفريق االستشاري للصناعة املعين بقضايا التنمية  بأخذ 10
يف جدول أعمال الفريق االستشاري لتنمية البند املخصص لذلك سيما يف إطار  االتصاالت، وال

 ؛االقتضاء االتصاالت، حبسب جلنيت دراسات قطاع تنميةيف االتصاالت و 
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 متابعة بشأن (TDAG)لتنمية االتصاالت  االستشاري الفريق إىل منتظمة بصورة تقرير بإعداد 11
 ؛موظفي التنظيم كبار  فريق استنتاجات

موظفي  كبار  فريق نتائج تقييم أجل من املؤمتر العاملي املقبل لتنمية االتصاالت إىل تقرير بإعداد 12
 تعزيزها، أو أنشطته يف االستمرار إىل احلاجة مدى ودراسة الفرتة هذه لخال التنظيم

 واملنتسبني واهليئات األكادميية االتصاالت تنمية قطاع وأعضاء األعضاء الدول يشجع

 تتعلق سامهاتم وتقدمي االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق أعمال بنشاط يف معاً  املشاركة على 1
 تنمية مكتب رملدي الصلة ذات التوجيهات وإسداء مناقشتها ستجري اليت اخلاص القطاع مبسائل حتديداً 

 واالتفاقية؛ االتصاالت، رهناً بأحكام الدستور

 التصاالت؛ا تنمية قطاع أنشطة مجيع يف املالئم املستوى على بنشاط املشاركة 2

البلدان فيما خيص  يعمج يف واخلاص العام القطاعني بني والرتتيبات التعاون تعزيز سبل حتديد 3
 ،االتصاالت تنمية مكتب مع الوثيق التعاون

 باالحتاد الدويل لالتصاالت االتصاالت تنمية قطاع أعضاء يشجع

ة على مستوى املديرين التنفيذيني التابعني هلم يف اجتماعات الفريق االستشاري للصناع املشاركة على
م واالحتياجات احملدَّدة للبلدان الناماملعين بقضايا التنمية، وتقدمي مقرتحات بشأن أو   ية.لويا
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 )2017بوينس آيرس،  املراَجع يف( 73القـرار 

 مراكز التميز التابعة لالتحاد الدولي لالتصاالت

 )،2017بوينس آيرس، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 إذ يذّكر

استعمال  بشأن املفوضني املندوبني ملؤمتر) 2014 بوسان، يف املراَجع( 139 بالقرار أ ) 
 علوماتم جمتمع وبناء الرقمية الفجوة سد أجل من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

 للجميع؛ شامل

ميدان  ) ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن سد الفجوة يف2014بوسان،  املراَجع يف( 123بالقرار  ب)
 ؛1دان الناميةالتقييس بني البلدان املتقدمة والبل

 ؛بوينس آيرس إعالن بأحكام ج)

بشأن البحث التطبيقي ، املؤمتر هلذا )2017،  بوينس آيرس املراَجع يف( 15بالقرار  د )
 التكنولوجيا؛ ونقل

 الرقمية؛ الفجوة سد بشأن املؤمتر، هلذا) 2017بوينس آيرس،  يف املراَجع( 37 بالقرار ) ه

بشأن الفريق املعين مببادرات بناء  ،هلذا املؤمتر) 2017نس آيرس، بوي املراَجع يف( 40بالقرار  و )
 ؛(GCBI) القدرات

بشأن حتسني املعرفة بتوصيات االحتاد  ،) هلذا املؤمتر2017يف بوينس آيرس،  املراَجع( 47 بالقرار ) ز
وقابلية التشغيل  ةذلك اختبارات املطابق البلدان النامية، مبا يف وتطبيقها الفّعال يف الدويل لالتصاالت

 ؛االحتاد البيين للتجهيزات املصنعة مبوجب توصيات
  

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

 مبرحلة انتقالية.
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ى الوثيقة اخلتامية لالجتماع رفيع املستو  بشأن ،للجمعية العامة لألمم املتحدة 70/125 القرارب ح)
تمع املعلومات نواتجلتنفيذ الشامل للجمعية العامة بشأن االستعراض   ،(WSIS) القمة العاملية 

 اعتباره وإذ يضع يف

 منها لغات بعدة وتعمل ،2001 عام منذ بنجاح تعمل لالحتاد التابعة (CoE) التميز مراكز أن ) أ 
 العامل؛ مناطق تلفخم يف والربتغالية والروسية والفرنسية واإلسبانية والصينية والعربية اإلنكليزية

 اتيجية اجلديدة؛وفقاً لالسرت  2015يناير  1 يفبدأ العمل برنامج مراكز التميز أن  )ب

يهم إمكانات  كل بلد لد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف/جمال االتصاالت أن املتخصصني يف )ج
 القطاع؛ كبرية لتنمية

جمال  يف املتخصصنيسيما  المجيع أصحاب املصلحة،  أن هناك حاجة إىل تطوير مستمر ملؤهالت )د 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ /االتصاالت

جمال  يف االحتاد املتعلقة بتدريب املوظفني أن املشاريع الرئيسية لقطاع تنمية االتصاالت يف ) ه
قدم ذلك عمل مراكز التميز التابعة لالحتاد، ت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف/االتصاالت

 مات واالتصاالت؛و تكنولوجيا املعل/جمال االتصاالت تطوير مؤهالت املتخصصني يف مسامهة كبرية يف

، تستدعي الضرورة زيادة حتسني 2015-2018احملقَّقة يف الفرتة الوافية أنه على الرغم من النتائج  ) و
 االسرتاتيجية؛

 ،مالياً  نفسها لىمعتمدة عستكون  التميز مراكز أن ) ز

 وإذ يدرك

تكنولوجيا /االتالتصجمال ا أنه ينبغي باستمرار تنمية وحتسني تدريب املوظفني العاملني يف أ ) 
م، مع مراعاة املساواة بني اجلنسني واحتياجات الشباب واألشخاص  املعلومات واالتصاالت وبناء قدرا

 ككل؛ ذوي اإلعاقة، فضًال عن السكان
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اد، مبا خطة بناء القدرات اليت وضعها االحت أن مراكز التميز التابعة لالحتاد تضطلع بدور هام يف ب)
 االحتاد؛ أنشطة أكادميية إطار يف ذلك يف

التدريب  أن الشراكات والتعاون بني مراكز التميز التابعة لالحتاد ومراكز التعليم األخرى تسهم يف )ج
 ؛للمتخصصني الالفعّ 

ا فيما يتعلق برتخيص اخلدمات  احلق السيادي لكل دولة يف ) د صياغة السياسة اخلاصة 
 القدرات؛ لبناء

أوًال وقبل كل شيء، خرباء مؤهلني من األوساط األكادميية للمشاركة  احلاجة إىل اجتذاب، ) ه
 لالحتاد؛ أعمال مراكز التميز التابعة يف

ز التميز التابعة مراك جمال بناء القدرات البشرية جيري تنظيمها وعقدها بالتوازي يف أن أنشطة يف ) و
 الت،شغيلية لقطاع تنمية االتصاإطار اخلطة الت لالحتاد واملكاتب اإلقليمية/مكاتب املناطق يف

 يقـرر

هاء الدورة احلالية بعد انتلربنامج مراكز التميز التابعة لالحتاد رئيسي استعراض اسرتاتيجي إجراء  1
 ؛(TDAG)ورفع تقرير عن نتائجه إىل الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت 

حبيث جتسَّد  التميز راكزم السرتاتيجية وفقاً  يذهاوتنف لالحتاد التابعة التميز مراكز أنشطة استمرار 2
 ؛فيها نتائج االستعراض االسرتاتيجي الرئيسي

 أن يتعني ليتا الربنامج مواضيع على االتصاالت لتنمية العاملية املؤمترات من مؤمتر كل  يوافق أن 3
 جيرى اجاتلالحتي مسبق لتقدير وفقاً  اآلخرين املصلحة وأصحاب االحتاد ألعضاء أولوية ذات تكون
 ؛لالحتاد االسرتاتيجية للخطة ووفقاً  واإلقليمي العاملي املستويني على
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 اليت للمنطقة حلاليةا االحتياجات إىل باالستناد لالحتاد التابعة التميز ملراكز العمل أولويات حتديد 4
 علوماتامل ياتكنولوج/االتصاالت قطاع يف اإلقليمية اجلمعيات أو املنظمات خالل من حتديدها ينبغي

 ؛االحتاد أعضاء مع التشاور طريق عن وكذلك واالتصاالت

 ينبغي اليت لالحتاد التابعة التميز مراكز يف ترتكز أن ينبغي البشرية القدرات بناء جهود أن اعتبار 5
 ؛التشغيلية اخلطط يف أنشطتها إدراج

 ؛ويقرّه التميز مراكز عدد االتصاالت لتنمية االستشاري الفريق حيدد أن 6

 لتنمية االستشاري يقالفر  إىل تقرير به ويرفع التميز مراكز نشطةسنوي أل تقييم بانتظام رىجيُ  أن 7
 ؛االتصاالت

ة االتصاالت يف التقرير املقّدم إىل الفريق االستشاري لتنمينتائج االستعراض االسرتاتيجي  أن ُجتسَّد 8
 ،تلكي يواصل النظر فيها، وأن ينفّذها مكتب تنمية االتصاال

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

 املساعدة الالزمة لعمل مراكز التميز التابعة لالحتاد، مع إيالء ذلك األولوية الالزمة؛أن يقدم ب 1

عد انتهاء الدورة احلالية، ببأن ُجيري استعراضاً اسرتاتيجياً رئيسياً لربنامج مراكز التميز التابعة لالحتاد  2
 جراءاتواإل العمليات"وأن يدخل ما يناسب من تعديالت على الوثيقة املعنونة  ،2018 اعتباراً من عام

 ؛لالحتاد" اجلديدة التميز مراكز السرتاتيجية التشغيلية

 تعدها يتال األنشطة إعدادها، لدى االتصاالت تنمية لقطاع التشغيلية اخلطط يف يُدرج بأن 3
 ؛االتصاالت تنمية لقطاع املقابلة العمل خطط رإطا يف لالحتاد التابعة التميز مراكز ا وتضطلع

قوم باختاذ الرتتيبات التنظيمية الالزمة لصياغة املعايري املتعلقة بأنشطة بناء القدرات البشرية اليت ي 4
 االحتاد؛ ا
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 املطلوب؛ بالدعم وتزويدها لالحتاد، التابعة التميز مراكز عمل بتيسري 5

 التميز مراكز أنشطة يف واملشاركني للخرباء بيانات قاعدة لوضع الالزمة التنظيمية الرتتيبات باختاذ 6
ال، هذا يف اخلرباء تبادل أجل من لالحتاد التابعة املناطق مكاتب/اإلقليمية املكاتب داخل لالحتاد  ا

ملنضمة ا األكادميية واهليئات االتصاالت تنمية قطاع وأعضاء االحتاد يف األعضاء الدول يدعو
 قطاعال إىل

رباء مؤهلني خ ذلك من خالل تقدمي أنشطة مراكز التميز التابعة لالحتاد، مبا يف إىل املشاركة بنشاط يف
 ايل.امل دعمومواد تدريبية وكذلك ال
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 )2017املراَجع يف بوينس آيرس، ( 75القـرار 

 ودعم الذكية إفريقيا إعالن تنفيذ
 في إفريقياتصاالت تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات واال

 )،2017بوينس آيرس، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 اعتباره يضع يف إذ

، على النحو (ITU-D) أحكام دستور االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن قطاع تنمية االتصاالت ) أ 
بناء الوعي حول  بوظائف القطاع يف ،أمور مجلة ضمن، ما يتعلق سيما الفصل الرابع منه، وال الوارد يف

على التنمية االقتصادية واالجتماعية على  (ICT) /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتأثري االتصاالت
النهوض بتنمية خدمات وشبكات االتصاالت وتوسيعها  الصعيد الوطين، ودوره كعامل حافز يف

تعاون مع منظمات االتصاالت ، واحلاجة إىل احملافظة على ال1البلدان النامية يف خصوصاً وتشغيلها، و 
 ؛به اإلقليمية ومنظمات االتصاالت األخرى، واالرتقاء

ا يف قررت اإلفريقي لالحتاد العامة اجلمعية أن )ب  الرئيسية النتائج جتيز أن والعشرين الثانية العادية دور
 رواندا، مجهورية سرئي كاغامي،  بول السعادة صاحب استضافه الذي إفريقيا بتحويل املعين القمة ملؤمتر
 كنولوجيات إحالل ضرورة على الذكية الذي يسّلط الضوء إفريقيا إعالن اعتمد والذي ،2013 أكتوبر يف

 وحتالف ةالوطني االقتصادية االجتماعية التنمية أعمال جدول من الصميم يف واالتصاالت املعلومات
 باعتباره إطاراً للتنفيذ؛ الذكية إفريقيا

  
_______________ 

ا والبلدان اوالبلدان النامية غري الساحلية ول اجلزرية الصغرية النامية تشمل أقل البلدان منواً والد 1 ليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 صاحلل ) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن التدابري اخلاصة2010 غواداالخارا، ملراَجع يف(ا 30 القرار )ج
ا متر اليت والبلدان الساحلية غري النامية والبلدان النامية الصغرية اجلزرية والدول منواً  البلدان أقل  اقتصادا

 انتقالية؛ مبرحلة

ا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  2015-2020للفرتة  (SDG)أهداف التنمية املستدامة  ) د اليت اعتمد
 ؛2015سبتمرب 

 وتونس (2003) جنيف يف ُعقدتا اللتني مرحلتيها يف (WSIS) املعلومات تمع العاملية القمة نتائج )ه 
تمع املعلومات  (WSIS+10) وكذلك بيان احلدث رفيع املستوى (2005) بشأن تنفيذ نواتج القمة العاملية 

تمع املعلومات ملا بعد  10عد مرور ب  ،2015سنوات على انعقادها ورؤية احلدث للقمة العاملية 

 وإذ يالحظ
إعالنه وقراراته على االلتزام بزيادة  ) أعاد التأكيد يف2006أن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (الدوحة، 

جلديدة لتطبيق اخلدمات ا الطاقاتالبلدان النامية وتسخري  توسيع وتنمية خدمات االتصاالت يف
 ،واملبتكرة

 وإذ حييط علماً 
باعتماد مجعية رؤساء دول وحكومات  56/37قرارها  باعرتاف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أ ) 

ا العادية السابعة والثالثني  منظمة الوحدة اإلفريقية يف للشراكة  2001يوليو  لوساكا يف يفاليت ُعقدت دور
 ؛(NEPAD) من أجل تنمية إفريقيا اجلديدة

ذا  باإلجراءات املتخذة من أجل الشراكة اجلديدة من أجل تنمية إفريقيا، واملشار إليها يف ب) امللحق 
 القرار؛

لس االقتصادي واالجتماعي بشأن دور منظومة األمم املتحدة يف ج) دعم  باإلعالن الصادر عن ا
 ية لتحقيق التنمية املستدامة،البلدان اإلفريقاليت تبذهلا هود اجل

 وإذ يدرك
 ؛(ARAPKE) املعرفةبشأن اقتصاد األعمال اجلارية لتنفيذ خطة العمل اإلقليمية اإلفريقية  أ ) 
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ر رؤساء الدول واحلكومات أثناء املؤمتر الرابع عش اعتمده الذي باباأإعالن أديس  الطلب الوارد يف )ب
 ج رقمي إلفريقيا؛برناممن أجل وضع لالحتاد اإلفريقي 

سات التمويل  مؤسإىل شركاء التنمية وخاصة أعاله  )ب الفقرة النداء الذي وجهه املؤمتر املذكور يف )ج
ا ومنحها شروط متويل مماثلة /كي تدرج االتصاالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضمن أولويا

 رى؛األخ العامةاخلاصة باملرافق التحتية  للبىنللشروط املمنوحة 

 والشراكة اجلديدة من أجل تنمية إفريقيا؛ 2063خطة االحتاد اإلفريقي لعام  ) د

 ،2007أكتوبر  يف كيغايل يف يت ُعقدتقمة "توصيل إفريقيا" القرارات  )ه 

 وإذ يسّلم

الل السنوات خخدمات االتصاالت واملعلومات  بأنه رغماً عما سجلته إفريقيا من منو وتوسع مبهرين يف
 جوة الرقمية،املنطقة، هذا مع استمرار اتساع الف يف كبريةكثرية وتفاوتات    مشاكلفال تزال هناك  ،األخرية

ر وإذ  يذكِّ

 30و 29 يوَمي ةالقم هذه يف املشاركون األفارقة الدول رؤساء اعتمدها اليت إفريقيا توصيل قمة بأهداف
 فرص، من هلا يسنح وما حتديات من إفريقيا منطقة تواجهه ما جتسِّد اليت ،2007 أكتوبر

 االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلِّف أن يقرر

اد قرارات مجعية رؤساء دول وحكومات االحت هذا القرار الذي يكمل بتعبئة املوارد الالزمة لتنفيذ 1
ا الرابعة عشرة  اإلفريقي يف بابا حول موضوع "تكنولوجيا أأديس  يف 2010فرباير  يفاليت ُعقدت دور
 ؛وآفاقها" إفريقيا: حتديات التنمية واالتصاالت يف املعلومات
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ات خطة عمل قطاع تنمية االتصاالت فيما يتعلق بتوصيأحكام أن يويل اهتمامًا خاصًا لتنفيذ ب 2
إفريقيا" وأن خيصص من  التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تقرير "إطار الشراكة لتنمية البىن

 ؛ده بصفة دائمةاملوارد ما ميكن من رص

ملؤمتر املندوبني املفوضني، ) 2014 (بوسان، 195 الذكية وفقًا للقرار مبواصلة دعم إعالن إفريقيا 3
 إفريقيا عالنإ تنفيذ خيص فيما املشاريع اجلدوى وإدارة دراسات إجراء أجل من التقنية اخلربةوتوفري 
 الذكية،

 العام األمني يكلِّف

 لذكية،ا إفريقيا برامج عناصر شىت دعم يف املتحدة األمم توكاال خمتلف إلشراك بالعمل 1
االت يف  وواليتها؛ اختصاصها نطاق ضمن تندرج اليت ا

 توفِّر اليت واجلهات اإلذاعة هيئات ذلك يف مبا القائمة، الشبكات من املايل الدعم بتعبئة 2
 إخل.، الساتلية، االتصاالت

 األعضاء الدول يدعو

 األطراف واملتعددة ةاإلقليمي ودون اإلقليمية لدعم املشاريع والربامج اإلفريقية البلدان مع التعاون إىل 1
 الذكية؛ إفريقيا إعالن تنفيذ أجل من والثنائية

ويوفر املوارد  فيه ينظر لكي) 2018ديب، ( املفوضني املندوبني مؤمتر إىل القرار هذا حتيل إىل أن 2
 .لتنفيذه املالية الالزمة
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 )2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 75حـق بالقـرار مل

 توصيات تقرير "إطار الشراكة لتنمية البنية التحتية
 إفريقيا" لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في

 البنية التحتية 1

 اللجنة الوزارية لالحتاد اإلفريقي من أجل إنشاء منتدى التنسيق بني الوكاالت؛دعم  '1'

لتوجيهية واالسرتاتيجيات الوطنية الالزمة لتنمية البنية التحتية لتكنولوجيا إعداد اخلطط ا '2'
 ؛(PIDA) املعلومات واالتصاالت

 اإلذاعة؛ تسهيل إدخال التكنولوجيات الرقمية خاصة يف '3'

ي تساهم يف تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكامل دون اإلقليم دعم مجيع املشاريع اليت '4'
ومبادرة "املدارس اإللكرتونية"  (EASSy)ليمي، مثل مشروع الكبل البحري إلفريقيا الشرقية واإلق
، واجلانب اخلاص (NEPAD)إطار مبادرة الشراكة اجلديدة من أجل تنمية إفريقيا  يف

 (PIDA) إفريقيا باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لربنامج تنمية البنية التحتية يف
ومكاتب الربيد  (RASCOM)منظمة االتصاالت الساتلية اإلفريقية اإلقليمية (راسكوم) ومشاريع 

ومشروع البنية التحتية للمعلومات ملنطقة اجلماعة  (COMTEL)اإللكرتونية اإلفريقية وشركة كومِتل 
ومشاريع خطة  (INTELCOM II)ومشاريع الشبكات اإلفريقية  (SRII)اإلمنائية للجنوب اإلفريقي 

 ، إخل.؛(ARAPKE) مل اإلقليمية اإلفريقية القتصاد املعرفةالع

 إنشاء نقاط تبادل اإلنرتنت الوطنية والتوصيل بينها؛ '5'

تقييم أثر تدابري تعزيز القدرات الوظيفية واعتماد هذه التدابري واملهام اجلديدة ملراكز الصيانة دون  '6'
 التميز؛ اإلقليمية ومراكز

ت تكنولوجية لتعزيز البحث والتطوير على الصعيد اإلقليمي.حتالفا تشجيع إنشاء '7'
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 البيئة 2

 :يلي ما وتنفيذ صياغة

 رؤية واسرتاتيجية وخطة عمل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لكل إفريقيا؛ '1'

رؤية واسرتاتيجيات وطنية لتطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومواءمتها على النحو األمثل  '2'
 (PRSP)االسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية األخرى، خصوصًا ورقة اسرتاتيجية احلد من الفقر  مع

 ؛2015-2020وأهداف التنمية املستدامة للفرتة 

 إطار سياسات وطنية واسرتاتيجية وطنية للنفاذ الشامل والشمول الرقمي؛ '3'

 عيد دون اإلقليمي.تقدمي الدعم لتنسيق األطر السياساتية والتنظيمية على الص '4'

 بناء القدرات والتعاون والشراكات 3

 تسهيل ختطيط وإدارة الطيف الرتددي على األصعدة الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية؛ '1'

تسهيل تعزيز مؤسسات التدريب على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وشبكة مراكز التميز  '2'
 املنطقة؛ يف

والتنسيق بني املؤسسات اإلقليمية اليت تقدم املساعدة اإلمنائية إىل البلدان إنشاء آلية للتعاون  '3'
 واالتصاالت؛ قطاع تكنولوجيا املعلومات اإلفريقية يف

ج إقليمي أو متعدد األقطار لتقدمي املساعدة؛ '4'  حتديد 

 ا؛يقيإفر  إنشاء جمموعة تفكري إقليمية خمصصة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف '5'

 تعزيز االحتادات دون اإلقليمية لتنظيم االتصاالت؛ '6'
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 تعزيز شراكات القطاعني العام واخلاص؛ '7'

 إنشاء قاعدة بيانات إفريقية ومراصد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ '8'

تعزيز قدرات االحتادات االقتصادية اإلقليمية لتحسني تنفيذ مشاريع تكنولوجيا املعلومات  '9'
ا.و   االتصاالت ومبادرا
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 )2017بوينس آيرس، املراَجع يف ( 76القـرار 

 تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 اجتماعياً واقتصادياً  من أجل تمكينهم بين الشباب من الجنسين

 )،2017بوينس آيرس، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 إذ يالحظ

ادة اهتمام وزيتعزيز ) ملؤمتر املندوبني املفوضني يدعو إىل 2014املراَجع يف بوسان، ( 70رار أن الق أ ) 
وذلك  ،تجمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاال للعمل يفهلن الفرص املزيد من إتاحة النساء والفتيات و 

جمال تكنولوجيا  يفي يفظتشجيع الفتيات على اختيار مسار و ، لوالعايل أثناء التعليم االبتدائي والثانوي
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التمكني االجتماعياستخدام املعلومات واالتصاالت وتعزيز 

 والفتيات؛ للنساءواالقتصادي 

 خالل من الشباب متكني الذي يدعو إىل املفوضني، املندوبني ملؤمتر) 2014 بوسان،( 198 القرار ب)
 ؛واالتصاالت علوماتامل تكنولوجيا/االتصاالت

سبتمرب  كوستاريكا يف ، اليت عقدت يف(BYND 2015) 2015لقمة العاملية للشباب ملا بعد ا )ج
 000 3مشارك، وأكثر من  700بقيادة االحتاد الدويل لالتصاالت، واليت شارك فيها ما يربو على  2013

وضع  رتاضي ليسامهوا بآرائهم يفمن الشباب من مجيع أحناء العامل الذين قاموا بتسجيل الدخول االف
 ؛2015جدول أعمال التنمية املستدامة ملا بعد عام 

"إعالن   يف 2015شباب العامل قد وضعوا أولويات جدول أعمال التنمية ملا بعد عام  أن ) د
لتنظر  (UNGA)كوستاريكا" كنتيجة للقمة العاملية للشباب، ومت تقدميها للجمعية العامة لألمم املتحدة 

ا الثامنة والستني؛في  ها خالل دور
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أن األمني العام لألمم املتحدة يضع "الشباب" كأولوية على جدول أعماله وأدرج توظيف الشباب  ) ه
 ؛خطة العمل للمنظومة بأسرها بشأن الشباب وريادة األعمال والتعليم كأهداف عامة يف

 اهلدفسيما  ال ،2030 لعام املستدامة تنميةال خطة بشأن 70/1قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ) و
 ستدام،وامل للجميع والشامل املطرد االقتصادي النمو تعزيز بشأن (SDG) من أهداف التنمية املستدامة 8

 عاملية سرتاتيجيةا وتفعيل وضع، مبا يف ذلك للجميع الالئق العمل وتوفري واملنتجة، الكاملة والعمالة
 الشباب، وظيفلت

 وإذ يقر

الشباب مواطنون رقميون، وهم أفضل من يشجع على استخدام تكنولوجيا املعلومات  بأن ) أ 
 للتقدم؛ واالتصاالت وميثلون قوى عاملية

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أدوات ميكن للشباب من اجلنسني من خالهلا أن يسامهوا  بأن ب)
ا بشكل جوهري،تنميتهم االقتصادية واالجتماعية ويشاركوا فيها وين يف  هضوا 

 اعتباره وإذ يضع يف

 تنفيذو  وتطوير اجلنسني بني املساواة تعزيز يف (BDT) االتصاالت تنمية مكتب أحرزه الذي التقدم أ ) 
أمهية التعليم  بشأن الوعي إذكاء وكذلك بينهما املساواة وتراعي اجلنسني من الشباب تستهدف مشاريع

 جمال يف لفتياتل املتاح الوظيفي التطويرالتصاالت والوعي بشأن يف قطاع تكنولوجيا املعلومات وا
االت واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا  ألعضاءا الدول ولدى االحتاد داخل الصلة ذات األخرى وا
 ؛القطاعات وأعضاء
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 من التشجيع عرب والذي ،)2014 بوسان، يف املراَجع( 70 القرار إطار يف حتققت اليت النتائج ب)
 ،2011 منذ عام تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا جمال يف للفتيات الدويل باليوم االحتفال على خالله
 تكنولوجيا قطاع يف العمل فرص على بلداً  166 من أكثر من وشابة فتاة 000 300 من أكثر تعرفت

  ؛1االتصاالت تنمية مكتب من بدعم واالتصاالت املعلومات

ير الوظيفي التشجيع على التعليم والتطو  مات واالتصاالت تؤدي دوراً هاماً يفأن تكنولوجيا املعلو  ج)
 التنمية االجتماعية واالقتصادية للشباب من اجلنسني؛ وفرص العمل وكذلك يف

أن االحتاد الدويل لالتصاالت حصل من خالل القمة العاملية للشباب على التزام جهات فاعلة من  د )
حتقيق عامل  ل على آرائهم وأفكارهم بشأن كيف ميكن للتكنولوجيا املسامهة يفمجيع أحناء العامل للحصو 

 ؛2015 بعد أفضل ووضع جدول أعمال التنمية ملا

تنمية االتصاالت يؤدي دورًا جوهريًا من خالل أنشطته املوجهة لتمكني الشباب  أن مكتب ) ه
واالتصاالت من  لة بتكنولوجيا املعلوماتعمليات اختاذ القرارات املتعلقة بالقضايا املتص ومشاركتهم يف
 أجل التنمية،

 يقرر

 بعني أعاله املذكورة االعتبارات أخذ مع ،(ITU-D)باالحتاد  االتصاالت تنمية قطاع يواصل أن 1
 تكنولوجيا بيقاتتط استخدام تعزيز إىل دف اليت واألحداث واملشاريع األنشطة تطوير دعم االعتبار،
 والتعليم، عمالاأل وريادة التوظيف جمال يف وخباصة اجلنسني، من الشباب بني تواالتصاال املعلومات

 املستدامة التنمية طةمع مراعاة خ واقتصادياً، واجتماعياً  تعليمياً  وتنميتهم الشباب متكني يف يسهم ما وهو
 ؛2030 لعام

عمال دعم األإطار هدفه احلايل بشأن الشمول الرقمي  أن يواصل قطاع تنمية االتصاالت يف 2
 الرامية إىل تعزيز استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني الشباب من اجلنسني،

  
_______________ 
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 ويقرر كذلك

 إقامة شراكات مع اهليئات األكادميية املعنية بربامج تنمية الشباب؛ 1

 ذلك، أمكن أينما مسائل الدراسة، يف بالشباب خاص بُعد إضافة 2

 االتيكلف مدير مكتب تنمية االتص

ومتابعة  التاالتصا تنمية مكتب أنشطة يف الشباب قضايا لدمج املناسبة الوسائليلتمس  بأن 1
 التنوع بنشاط؛

 ؛ضمن حدود امليزانيةهلذه األنشطة  أن يكفل ختصيص املوارد الالزمةب 2

هم تبأن يشجع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني الشباب من اجلنسني ومتكينهم وتنمي 3
 واقتصادياً؛ اجتماعياً 

 بأن يوفر توجيهات بشأن قياس مدى متكني الشباب على املستوى الوطين والدويل؛ 4

 إللكرتونية،ذلك خدمات احلكومة ا بأن يوفر توجيهات بشأن املواطنة الرقمية بني الشباب، مبا يف 5

 يدعو مدير مكتب تنمية االتصاالت

 إىل مساعدة الدول األعضاء:

، منذ مراحل التواالتصا املعلوماتاملتمحورة حول تكنولوجيا  التعليم برامج استخدام يعتشج يف 1
 من الشباب كنيمت أجل منالتعليم املبكرة، والتشجيع على تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 ؛2030 لعام املستدامة التنمية خطة مراعاة مع واقتصادياً، اجتماعياً  وتنميتهم اجلنسني

جمتمع  شكل مبادئ توجيهية لدمج الشباب من اجلنسني يف تقدمي مشورة ملموسة يف يف 2
 املعلومات؛

  



 561 76القرار  

 

وجيا جمال تكنول إقامة شراكات مع أعضاء القطاع من أجل وضع و/أو دعم مشاريع معينة يفيف  3
ا البلدان النامية والبلدان اليت متر ا املعلومات واالتصاالت تستهدف الشباب من اجلنسني يف قتصادا

 ؛2030 لعام املستدامة التنمية خطة مراعاة مع ،مبرحلة انتقالية

دف إذكاء الوعي بشأن  4 يف وضع عنصر للشباب ضمن أنشطة مكتب تنمية االتصاالت 
ل جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والدعوة إىل تنفيذ حلو  التحديات اليت يواجهها الشباب يف

 ملموسة؛

ائف للشباب التعليم والوظ ر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سهلة االستخدام يفيف تعزيز أط 5
دون متييز بني اجلنسني ومن مث تشجيع الفتيات والنساء على االنضمام إىل قطاع تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت،

 يشجع الدول األعضاء

ا املعلومات استخدام تكنولوجي على تبادل أفضل املمارسات بشأن النهج الوطنية اليت تستهدف 1
تنمية ، مع مراعاة خطة الواالتصاالت من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية للشباب من اجلنسني

 ؛2030املستدامة لعام 

على وضع اسرتاتيجيات وطنية الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة للتطوير  2
 باب من اجلنسني؛التعليمي واالجتماعي واالقتصادي للش

عمليات  على تعزيز استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتمكني الشباب وإشراكهم يف 3
 اختاذ القرارات اخلاصة بقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل  على دعم أنشطة قطاع تنمية االتصاالت يف 4
 ؛ماعية واالقتصادية للشباب من اجلنسنيالتنمية االجت

على تعزيز أمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باعتبارها عوامل حتفز األفكار اجلديدة إلتاحة  5
 خيارات عمل بديلة؛
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على االعرتاف بأمهية ريادة األعمال يف أوساط الشباب، ال سيما يف القطاعات املبتكرة  6
ت، قيمة اقتصادية واملساعدة يف استحداث الوظائف اليت تتطلب مهاراضافة إلوالتكنولوجيات اجلديدة، 

 من خالل تعزيز استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني الشباب من اجلنسني،

 على األكادميية واهليئاتالقطاعات  وأعضاء األعضاء الدول يشجع

 املستدامة التنمية خطة مراعاة مع ،ارد املتاحةتنسيق منتديات الشباب العاملية واإلقليمية وفقاً للمو  1
 ؛2030 لعام

توفري النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوفري أحدث تدريب للشباب على  2
 استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

تمع املدين والقطاع اخلاص يف 3 تخصص للمبتكرين ملسبيل توفري التدريب ا تشجيع التعاون مع ا
 الشباب، من

 يدعو اهليئات األكادميية

م على  إىل تزويد الشباب باملهارات الرقمية اليت تؤهلهم للتوظيف ومن مث تعزيز متكنيهم وزيادة قدر
 التنافس يف سوق العمل العاملي لتحسني نوعية معيشتهم، مبا يف ذلك عن طريق برامج التبادل األكادميي،

 العاماألمني  منيطلب 

 امألنشطة واملهختصيص موارد مناسبة لدف لم مؤمتر املندوبني املفوضني أن يرفع هذا القرار إىل عِ  1
 ضمن حدود امليزانية؛ الصلة ذات

جمال  يف حماولة لزيادة التنسيق والتعاون أن يرفع هذا القرار إىل علم األمني العام لألمم املتحدة يف 2
شباب اإلمنائية اليت تربط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بدعم ومتكني ال السياسات والربامج واملشاريع

 من اجلنسني.
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 )2017بوينس آيرس،  املراَجع يف( 77القـرار 

 نموتحقيق  أجل منتكنولوجيا وتطبيقات النطاق العريض 
 لخدمات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات أكبروتطوير 

 لنطاقا ةعريض يةلتوصيلواالتصاالت ول

 )،2017إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (بوينس آيرس، 

 إذ يذّكر

 ؛اتيجيةاالسرت  االحتاد خطة) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2014بوسان،  (املراَجع يف 71 القرارب أ ) 

لوجيا و االتصاالت/تكنملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن  )2014بوسان،  املراَجع يف( 139القرار ب )ب
 ؛وبناء جمتمع معلومات شامل للجميع من أجل سد الفجوة الرقمية املعلومات واالتصاالت

تمع املعلوماتبالوثائق اخلتامية الصادرة عن ا ج)  ؛2005لعام  (WSIS) لقمة العاملية 

ويل ددور االحتاد الملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  )2014بوسان،  (املراَجع يف 135القرار ب ) د
نولوجيا ، وأمهية االتصاالت وتكتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لالتصاالت يف

 واالجتماعي؛ حتقيق التقدم االقتصادي املعلومات واالتصاالت يف

/تكنولوجيا املعلومات االتصاالت لسياسات العاملي لمنتدىل) 2014(جنيف،  2بالرأي  ه )
 ؛النطاق ةعريض ةيلتوصيلل أكربوتطوير  منوحتقيق  أجل من متكينية بيئة تعزيزواالتصاالت، بشأن 

 إىل متييزي غري أساس على النفاذ بشأن ،هلذا املؤمتر )2017 آيرس، بوينس يف املراَجع( 20 بالقرار ) و
ا احلديثة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت وسائل  تطبيقات؛ نم ا يتصل وما وخدما
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 الرقمية؛ الفجوة بشأن املؤمتر، هلذا) 2017 آيرس، بوينس يف املراَجع( 37 بالقرار ) ز

 أنظمة تنفيذ يف املساعدة بشأن املؤمتر، هلذا) 2017 آيرس، بوينس يف املراَجع( 43 بالقرار )ح
 ؛(IMT) الدولية املتنقلة االتصاالت

 التوصيلية بشبكات النطاقبشأن ) ملؤمتر املندوبني املفوضني، 2014(بوسان،  203بالقرار  ط)
 ؛العريض

ة املبادئ املتعلقة بعملي) جلمعية االتصاالت الراديوية، بشأن 2015(جنيف،  ITU-R 65بالقرار  ي)
 ؛وما بعده 2020التطوير املستقبلي لالتصاالت املتنقلة الدولية لعام 

تعزيز ، بشأن (WTSA) ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2016(احلمامات،  92بالقرار  ك)
فيما يتعلق باجلوانب غري الراديوية لالتصاالت  (ITU-T)أنشطة التقييس يف قطاع تقييس االتصاالت 

 ؛املتنقلة الدولية

يين التوصيل الب) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن 2016(احلمامات،  93بالقرار  ل)
 ؛وما بعدها 2020-قلة الدوليةلشبكات اجليل الرابع وشبكات االتصاالت املتن

 ،هلذا املؤمتر )2017(املراَجع يف بوينس آيرس،  9بالقرار  م )

 اعتباره إذ يضع يفو 

تنمية وسائل  ، يف(ITU-D)االحتاد، وخاصة دور قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد الدور الذي يؤديه  )أ  
 وخدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

 املبينة كتل هافي مبا وائد احملتملة من اإلدخال السريع خلدمات اتصاالت جديدة ومتنوعة،الف ب)
من برنامج عمل تونس بشأن جمتمع  54والفقرة  املتحدة، لألمم العامة للجمعية 66/184 القرار يف

 املستدامة لتنميةحتقيق أهداف ا عنصرًا ضروريًا يف املعلومات ودور التوصيلية عريضة النطاق باعتبارها
(SDG) اليت وضعتها األمم املتحدة؛ 

  



 565 77القرار  

 

جيع سبيل تسهيل توفري جمموعة أوسع من اخلدمات والتطبيقات وتش أمهية سعة النطاق العريض يف ج)
النفاذ إىل اإلنرتنت بأسعار ميسورة للمستخدمني احلاليني واجلدد على حد سواء  االستثمار وإتاحة

تمعات اليت ال تقدم فيها خ يف ج حي ال دمات كافية أوا ادي تقدم فيها خدمات أصًال باستخدام 
 من حيث التكنولوجيا لسد الفجوة الرقمية القائمة؛

اعد املبتكرة اجلديدة وتكنولوجيا األنظمة الساتلية ميكن أن تس األرضيةو  الالسلكية أن أنظمة النفاذ د )
فحسب، ولكن أيضًا بني املناطق  1ان الناميةسد الفجوة الرقمية، ليس بني البلدان املتقدمة والبلد يف

 افية؛تكون فيها تغطية خدمات االتصاالت الثابتة التقليدية ك ال احلضرية والنائية والريفية اليت قد

أن أنظمة النطاق العريض األرضية واألنظمة الساتلية وسيلة فّعالة، بل هي أكثر الوسائل فعالية  ه )
دف إىل فتح آفاملن بعض احلاالت وخاصة يف يف اق اطق الريفية، ألداء العديد من املهام العملية اليت 

 ؛اجلديدة تياالتكنولوج إىل بالنفاذ النامية للبلدان والسماح جديدة للمساعدة على سد الفجوة الرقمية

 التنميةب املعنية العريض النطاق جلنة أسسا اليونسكو ومنظمة لالتصاالت الدويل االحتاد أن ) و
 تسعى أن بجي للتحقيق قابلة ولكنها طموحة أهداف أربعة تشمل جمموعة على اتفقت اليت دامةاملست

ا مشاركة ضمان أجل من حتقيقها إىل العامل أحناء يف البلدان  الناشئة ملعرفةا جمتمعات يف الكاملة سكا
 ؛املستقبل يف

 

 

  
_______________ 

ا تشمل أقل الب 1 لدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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مدير مكتب تنمية االتصاالت، بالتشاور ، يقوم )2017(املراجع يف بوينس آيرس،  9أنه وفقاً للقرار  ) ز
 ملناسبةا الوثائق وإعداد الصلة ذات املعلومات مععن كثب مع مدير مكتب االتصاالت الراديوية، جب

 اليت االتصاالت، يةلتنم العاملية املؤمترات انعقاد بني الفاصلة الفرتة خالل الصلة، ذات األخرى والنواتج
ُ  النـ ه ج حول النامية دانللبل احملددة لالحتياجات تستجيب  واملالية واالقتصادية يةالتقن الوطنية والتحديات    ُ 

 ،ومراقبته الطيف إلدارة

 احلسبان وإذ يأخذ يف

 أمهيةيسلط الضوء على  الذي) 2010 آباد، حيدر( االتصاالت لتنمية اخلامس العاملي املؤمتر تقرير ) أ 
 اإلقليمية املبادرات مادواعت النامية، البلدان يف سيما ال التكنولوجيا، وتطوير لالتصاالت التحتية البنية
 خدمات إىل الشامل النفاذ من أكرب درجة حتقيق على النامية البلدان ملساعدة آباد حيدر عمل وخطة

 االتصاالت؛

ج شامل حيادي من حيث التكنولوجيا خلدمات النطاق  ب) أن العديد من البلدان مهتمة بإدخال 
 مثل الصحة اإللكرتونية واحلكومة اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوين؛أنشطة  العريض يف

مل توافر النطاق العريض والقدرة على حت الرغم من التحسينات اهلامة اليت جرت يفعلى أنه  )ج
 تكاليفه، فإن قرابة ثلثي سكان العامل يفتقرون إىل إمكانية النفاذ إىل النطاق العريض امليسور التكلفة؛

قضاء ال يسهم بأي شكل من األشكال يف النفاذ إىل خدمات االتصاالت ال دم املساواة يفأن ع د )
خمتلف  على عدم املساواة االجتماعية ويرتتب عليه آثار ضارة على الوضع االجتماعي واالقتصادي يف

 ؛واملناطقالبلدان 
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العريض املعنية  جلنة النطاقتقرير  على النحو املعروض يف االستثمار، تشجيع يف املنافسة أمهية ه )
 ؛2بالتنمية الرقمية

 (ITU-T) لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد 3 أن فريق مقرِّر قد أنشئ يف إطار عمل جلنة الدراسات ) و
باالتصاالت،  ذلك القضايا االقتصادية وقضايا السياسات املتصلة يف التعريفة واحملاسبة مبااملعنية مببادئ 

دف تيسري اعتماد تدابري حمددة للحد من تكاليف التوصيل  ITU-T D.50 ة للتوصيةوذلك لصياغة إضاف
 سيما من أجل البلدان النامية؛ الدويل باإلنرتنت، ال

بشأن "إقامة نقاط  ITU-T D.52 اعتمدت التوصيةلقطاع تقييس االتصاالت  3 نة الدراساتجلأن  ) ز
ا  تكاليف التوصيلية الدولية لإلنرتنت"، اليت يسرتشدوتوصيلها خلفض  (IXP) تبادل إقليمية لإلنرتنت

يف التعاون اإلقليمي يف إنشاء احملاور املركزية أو نقاط تبادل اإلنرتنت اليت متكن من تسيري احلركة احمللية 
 ،لإلنرتنت حملياً مما يوفر من عرض النطاق الدويل وخيفص تكاليف التوصيلية الدولية لإلنرتنت

 وإذ يدرك

سياق  تنسيق االستخدام الرشيد للموارد يف الدور املهم الذي يؤديه قطاع تنمية االتصاالت يف أ ) 
خمتلف  يف احليادية تكنولوجياً  وسع خلدمات االتصاالتأدف إىل ضمان انتشار  شىت املشاريع اليت

 العامل؛ بلدان

وامل القضاء ع ق العريض منالقائمة على النطا الساتليةاتصاالت النفاذ الالسلكي واألرضية و أن  ب)
 شبكاتية تزال فيها تغط ال انأجزاء من البلد على عزلة بعض الفئات من السكان الذين يعيشون يف

 ؛والذين يفتقرون إىل املوارد كافية االتصاالت التقليدية غري

  
_______________ 

 .2010 "النطاق العريض: منطلق لتحقيق التقدم". تقرير صادر عن جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية، سبتمرب 2
 )._pdf2http://www.broadbandcommission.org/Documents/publications/Report. يف (متاح
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وجد ليت يالبلدان ا أن الدراسات اليت أجريت توحي بأن انتشار النطاق العريض يكون أعلى يف ج)
دان اليت تفتقر البل سياسات أو اسرتاتيجيات وطنية متعلقة بالنطاق العريض منه يف لديها خطط أو

 إليها؛

فإن  ،املعلومات تمع العاملية القمة اعتمدته الذي جنيف مبادئ إعالن من 22أن وفقًا للفقرة  د )
وزيادة  يسورةإليها بأسعار مالنفاذ  يسهلشبكات املعلومات واالتصاالت متطورة لبنية حتتية توفر 

وأن البلدان  لتقدم االجتماعي واالقتصادي يفمن شأنه أن يزيد سرعة ااالستفادة من النطاق العريض 
تمعات األفرادمجيع  رفاهيعزز   والشعوب؛ وا

ية املعنالعريض  جلنة النطاقالتقرير الصادر عن  أن التوصيات املتعلقة بالسياسات العامة الواردة يف ه )
يئة بيئة مؤاتية لالستثمار يفتؤيد  3لتنمية الرقميةبا البنية التحتية  تطوير البنية التحتية للنطاق العريض و

 يلي: لالتصاالت من خالل تشجيع مجيع الدول األعضاء على القيام مبا

ا أن حتفز الطلب على االتصاالت واالستثمار فيها، ‘1’ سيما  ال توفري اخلدمات احلكومية اليت من شأ
 النامية؛ البلدان يف

البنية التحتية لالتصاالت احليادية من حيث  وضع برنامج خدمة شاملة لدعم االستثمار يف ‘2’
 التكنولوجيا؛

 إىل اجلدد لوافدينل العريض بالنطاق يتعلق فيما واإلبداع بالكفاءة تتميز اليت املمارسات تشجيع ‘3’
 ؛وللمستهلكني السوق

 دمات النطاق العريض بأسعار ميسورة؛ضمان توافر خ ‘4’

  
_______________ 

مية ". تقرير صادر عن جلنة النطاق العريض املعنية بالتن: حتقيق الشمول الرقمي للجميع2012 حالة النطاق العريض يف" 3
http://www.broadbandcommission.org/Documents/publications/bb- يف . (متاح2012 قمية، سبتمربالر 

.pdf2012annualreport.( 
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أن وضع خطة أو سياسة أو اسرتاتيجية وطنية بشأن النطاق العريض وتنفيذها يُعترب أساسياً لتطوير  و )
 ؛االقتصادي النطاق العريض والنمو

ة اإلقليميوالرابطات واحتاد نقاط تبادل اإلنرتنت  (ISOC) العمل املضطلع به يف مجعية اإلنرتنت ز )
نقاط تبادل اإلنرتنت وأصحاب املصلحة اآلخرين من أجل دعم إقامة نقاط تبادل اإلنرتنت يف البلدان ل

 النامية لزيادة حتسني التوصيلية،

 يقرر

، على زيادة التنسيق، والقطاع اخلاص على مواصلة (BDT)أن يشجع مكتب تنمية االتصاالت  1
ا باستخدام  نفاذ إىل التوصيلية عريضة النطاق والنهوضدعم املبادرات اليت تشجع ال القيام بدور كبري يف

دف زيادة نفاذ املواطنني إىل تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دعماً  أنسب التكنولوجيات 
 لالسرتاتيجيات الوطنية للنطاق العريض؛

البلدان النامية عن  يفتعزيز توافر النطاق العريض وإمكانية النفاذ إليه والقدرة على حتمل تكلفته  2
طريق متكني الدول األعضاء من وضع سياسات واسرتاتيجيات وطنية تتعلق بالنطاق العريض لتنفيذها 

 ؛عليه استناداً إىل التقييم الدقيق لإلمداد بالنطاق العريض والطلب

 بأن يقوم مكتب تنمية االتصاالت بدعم تنفيذ املشاريع اإلقليمية والوطنية الستخدام أنس 3
دف تزويد السكان باخلدمات، مبا يف ذلك تطبيقات  التكنولوجيات ألنظمة االتصاالت عريضة النطاق 

مثل احلكومة اإللكرتونية والصحة اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوين، فضًال عن حتويل األموال واملعامالت 
على  ئل املتنقلة،ق باستخدام الوسااملالية باستخدام الوسائل املتنقلة والدفع واألعمال املصرفية والتسوي

 أساس التعاون مع الدول األعضاء املهتمة واملنظمات الدولية ذات الصلة والقطاع اخلاص؛
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 الستخداما بشأن وتوصيات مقرتحات إلعداد برناجماً  وينفذ االتصاالت تنمية مكتب يعد أن 4
 على النطاق ةعريض للتوصيلية التاالتصا خدمات ذلك يف مبا للتكنولوجيا، وكفاءة فعالية األكثر

 مراعاة مع االقتضاء، حسب بالتوصيلية املتعلقة االحتاد مبادرات مع بالعمل والوطين، اإلقليمي الصعيدين
 العاملي، املعلومات جمتمع وبناء الرقمية الفجوة بسد املتعلقة واالسرتاتيجية املتاحة التجارب

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

دمات إىل تقدمي اخل إىل إقامة شراكات والتعاون مع األطراف املنخرطة بشكل مباشر يف بالسعي 1
السكان باستخدام أنسب تكنولوجيات ومرافق وشبكات االتصاالت لتنفيذ برامج وأنشطة االحتاد ذات 

دف تطوير التوصيلية عريضة النطاق اليت توفر النفاذ املوثوق إىل النطاق لعريض ا الصلة على حنو فّعال 
تمعات اليت ال تقدم في بأسعار ميسورة للمستخدمني احلاليني واجلدد على حد سواء يف ها خدمات  ا

 كافية أو ال تقدم فيها خدمات أصًال؛

الدراسة بشأن النطاق العريض والربامج واملبادرات  (مسائل) بأن يقيم صالت واضحة بني مسألة 2
حتياجات البلدان املقام األول حتسني تلبية ا رد البشرية واملالية، ويفاإلقليمية من أجل ترشيد استخدام املوا

 ؛النامية

نرتنت إنشاء نقاط تبادل اإلبتكاليف المبساعدة الدول األعضاء على زيادة التوصيلية وخفض  3
 اإلقليمية للمساعدة على توصيل البلدان النامية غري الساحلية؛و  الوطنية

واحتاد  (ISOC) مجعية اإلنرتنتو (ITU-T) باالحتاد االتصاالت تقييس قطاع مع بالتعاون بالعمل، 4
اإلقليمية لنقاط تبادل اإلنرتنت وأصحاب املصلحة اآلخرين من أجل والرابطات نقاط تبادل اإلنرتنت 

 فيما لفعالنيا والدعم املشورة على احلصول يف الساحلية غري النامية البلدان خاصةً  النامية، البلدان دعم
 اإلنرتنت؛ تبادل نقاط بإنشاء لقيتع

 االتصاالت طاعيق مع الوثيق بالتعاون وذلك النطاق عريضة التوصيلية تسهيل خيارات باستطالع 5
 االتصاالت، وتقييس الراديوية
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 يدعو الدول األعضاء

حتية لالتصاالت البنية الت إىل ميسورة وبأسعار االنتشار واسع نفاذ بتوفري أن تستحدث وتنهض 1
يف لتكنولوجيات ذلك توفري الط مؤاتية مبا يف وتنظيمية قانونية بيئات يئة خالل منريضة النطاق ع

 ومستقرة شفافةو  نزيهة النفاذ الالسلكي عريضة النطاق اجلديدة ووضع سياسات بشأن الرتاخيص تكون
 ؛متييزي غري أساس على وقائمة بعناصرها التنبؤ وميكن

يئة بيئة مؤاتية من أجل حتقيق منو وتطوير أكرب للتو أن تبذل مجيع اجلهود الال 2 صيلية زمة لتعزيز 
 البلدان النامية؛ عريضة النطاق احليادية من حيث التكنولوجيا، وخاصة يف

 الدراسة بشأن النطاق العريض؛(مسائل) مسألة  بنشاط يفتساهم أن  3

 ذلك اإلصالحات ة، مبا يفالدراس (مسائل) تنفذ نتائج العمل الذي أجرَي بشأن مسألة أن 4
شجيع بيئة متكينية للنطاق العريض من خالل تيئ القانونية والتنظيمية، وإصالحات السوق اليت 

 واخلاص؛ املنافسة واالستثمار اخلاص والشراكات بني القطاعني العام

ا شترمي إىل تشجيع توافر اخلدمات والتطبيقات واحملتوى اليت من  اً أن تنفذ سياسات وخطط 5 أ
 العريض؛ أن حتفز الطلب على النطاق

عليم التقين، ذلك برامج حمو األمية الرقمية والت أن تعتمد تدابري تعزز بناء القدرات البشرية مبا يف 6
لنساء والفتيات ابعني االعتبار فيما خيص النطاق العريض إىل نفاذ الاحلاجة إىل تعزيز إمكانية مع أخذ 

 .املناطق الريفية والنائية والشعوب األصلية الذين يعيشون يف شخاصواأل واألشخاص ذوي اإلعاقة
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 )2017(املراَجع يف بوينس آيرس،  78القـرار 

 موارد الترقيمسوء استغالل وسوء استعمال  بناء القدرات من أجل مكافحة
 في قطاع تقييس االتصاالت ومحاربتهما

 ،)2017يرس، (بوينس آ إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

 اعتباره إذ يضع يف

االحتاد  يف صاالتقطاع تنمية االتفيما يتعلق بدستور االحتاد الدويل لالتصاالت  الفصل الرابع من أحكام
وعي ال جمال تكوين قطاع يفهذا ال بأمور منها مهام صليت ماوخصوصًا ، (ITU-D) الدويل لالتصاالت

على التنمية االقتصادية واالجتماعية على  (ICT) صاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتاالتصاالت بأثر
غيلها، النهوض بتنمية خدمات وشبكات االتصاالت وتوسيعها وتش يف التحفيزيالصعيد الوطين، ودوره 

التصاالت لنظمات اإلقليمية املالتعاون مع  استدامِة وحتسنيِ  وضرورةالبلدان النامية،  يف وال سيما
 ة باالتصاالت،املعني نظمات األخرىاملو 

 اعتباره كذلك وإذ يضع يف

 كاتشب يف البديلة النداء هلذا املؤمتر، بشأن إجراءات )2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 22رار الق أ ) 
 الدولية؛ االتصاالت خدمات إيرادات وتوزيع منَشئها، وحتديد الدولية، االتصاالت

وء وس سوء استغاللمواجهة ملفوضني، بشأن ) ملؤمتر املندوبني ا2014(بوسان،  190 القرار ب)
 ؛استعمال موارد الرتقيم الدولية لالتصاالت

 حماربةو  مكافحة) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن 2012(املراَجع يف ديب،  61 القرار ج)
 املوارد؛ هذه استعمالوسوء  لالتصاالت الدويل الرتقيم مواردسوء استغالل 
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املتعلقة بالبلدان ذات االحتياجات  (WTDC) االتصاالت ؤمترات العاملية السابقة لتنميةقرارات امل د )
 اخلاصة؛

فهم ومكافحة  على البلدان ملساعدة االتصاالت تنمية قطاع يف اآلن حىت به اضطُلع الذي العمل ) ه
 االتصاالت، ييستق قطاع عن الصادرة ITU-T E.164 التوصية وفق املخصَّصة اهلاتف أرقامسوء استغالل 

 ومشاريعه، وأنشطته االتصاالت تنمية قطاع برامج خالل من

 وإذ يالحظ

 واملتعلقة (TSB) االتصاالت تقييس مكتب ملدير عنها املبلغ احلاالتعدد االخنفاض الكبري يف  أ ) 
 ؛E.164ترقيم االتصاالت الدولية اخلاصة بالتوصية  موارد استعمال وإساءةبسوء استغالل 

اليت و  E.164ترقيم االتصاالت الدولية اخلاصة بالتوصية  موارد عن إدارة األعضاء مسؤولة الدول أن )ب
 ؛ITU-T E.164 التوصية وفق تأيت بعد رموز البلدان املخصَّصة هلا

سوء  جراء من كبرياً   تضرراً  تضررت ، قد1سيما البلدان النامية الدول األعضاء وال من الكثري أن )ج
 ؛E.164رقيم االتصاالت الدولية اخلاصة بالتوصية تموارد استغالل 

ترقيم ارد مو سوء استغالل  جرّاء من كبرياً   تضرراً  واتضرر  قدمشغلي االتصاالت  من الكثري أن ) د
 ؛E.164االتصاالت الدولية اخلاصة بالتوصية 

 جيهيةتو ال املبادئ تبنيِّ  اليت االتصاالت، تقييس قطاع عن الصادرة ITU-T E.156 التوصية )ه 
 فقو  املخصَّصة األرقام استعمالسوء  حاالت من به يفاد ما بشأن القطاع هذا عمل خيص فيما

، اليت تنطوي على إرشادات بشأن أفضل ITU-T E.156 إىل التوصية 1 واإلضافة ITU-T E.164 التوصية
،ITU-T E.164 وفق التوصية املمارسات على صعيد مكافحة إساءة استعمال موارد الرتقيم املخصَّصة

_______________ 
ا والبلدان اوالبلدان النامية غري الساحلية ة النامية تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغري  1 ليت متر اقتصادا

 مبرحلة انتقالية.
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 يقر وإذ

ية ترقيم االتصاالت الدولية اخلاصة بالتوصموارد  استعمالسوء استغالل وسوء  بضرورة مكافحة )أ  
ITU-T E.164 ؛وحماربتهما 

 ا وفقوختصيصه العاملية اهلاتف أرقام يتوىل إدارة موارد (TSB)االتصاالت  تقييس مكتب مدير بأن )ب
 يس االتصاالت؛التوصيات الصادرة عن قطاع تقي

اإدا وأن األعضاء، للدول تعود الوطنية اهلاتف أرقام موارد وختصيص إدارة مسؤولية بأن )ج  متثل ر
 الوطنية؛ والقانونية التنظيمية األطر يف جمسَّداً  هلا سيادياً  حقاً 

 وطنية فيها؛ال اهلاتف أرقام موارد بإدارة يتعلق فيما جها يف األعضاء الدول بني فروقاً  مثة بأن )د 

 باتّباع قواعد اهلاتف أرقام موارد هلا ختصِّص اليت األطراف أن تـُْلزِم يف احلق األعضاء للدول بأن )ه 
 معيَّنة، مثًال من خالل هيئات خطط الرتقيم الوطنية؛

 التنظيمية طرجلميع األ وفقاً  يتصرفوا أن جيب عليهم التشغيل مشغلي االتصاالت ووكاالت بأن )و 
 الرقم، فيها تعملُيس اليت العضو الدولة يف ا املعمول التطبيق والدولية الواجبة الوطنية نيةوالقانو 

 االتصاالت تنمية مكتب مدير إىل يطلب

 منوذج ثابةمب واستعماهلا، هلا والرتويج ومتييزها اآلن حىت أُعدت اليت والبحوث املعلومات نشر 1
ترقيم االتصاالت وارد مسوء استغالل  ومكافحة املسائل متييز يف االتساق إتاحة بغية املستقبل يف للنشاط

 ؛E.164الدولية اخلاصة بالتوصية 

التوصية ترقيم االتصاالت الدولية اخلاصة بموارد سوء استغالل عن  بالتبليغات املقدمةاالستعانة  2
E.164  ة اخلاصترقيم االتصاالت الدولية موارد سوء استغالل لدعم التحديد املّتسق لقضايا
 ؛E.164 بالتوصية
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ا يف جمال  الدول األعضاء، بناًء على طلبها، يف مساعدة 3 موارد تغالل سوء اسمكافحة تنمية قدرا
 ؛E.164ترقيم االتصاالت الدولية اخلاصة بالتوصية 

 واً،من لبلدانا وأقل النامية البلدان سّيما وال والبلدان، الفرعية واملناطق املناطق مع العمل مواصلة 4
ترقيم االتصاالت  موارد إدارة يف املمارسات أفضل باتّباع للتكفل تكفي وتنظيمية قانونية أطر لوضع

 املوارد، هذهسوء استغالل  مكافحة بغية E.164الدولية اخلاصة بالتوصية 

 تاالتصاال تقييس مكتب مدير مع بالتعاون االتصاالت تنمية مكتب مدير إىل يطلب

 لنشرةا طريق عن أو العضو الدولة من مباشرة بصورة إما الوطنية، رتقيمال خطط توفر ضمان 1
 إسهاماً  ،ITU-T E.129 التوصية يف احملدد النسق باستخدام لالتصاالت، الدويل لالحتاد التشغيلية

 ؛E.164ترقيم االتصاالت الدولية اخلاصة بالتوصية موارد سوء استغالل  مكافحة يف

 الصغرية زريةاجل والدول النامية البلدان من الواردة الطلبات سّيما ال اء،األعض الدول طلبات تلبية 2
ت الدولية ترقيم االتصاالموارد مبكافحة سوء استغالل  املتعلقة املمارسات أفضل إعداد أجل من النامية،

 و ومقرتحات مناذج يؤيت حنو على عليها، والعمل املمارسات هذه ودعم ،E.164اخلاصة بالتوصية 
 ؛سوء االستغالل هذا وحماربة ملكافحة وقراراتدئ توجيهية مبا

رَّ  املمارسات أفضل إىل استناداً  التدابري إعداد ملواصلة تعاوين حنو على العمل 3  مكافحة أجل من بةا
 ،E.164ترقيم االتصاالت الدولية اخلاصة بالتوصية موارد سوء استغالل 

 األعضاء الدول يدعو

ولية اخلاصة ترقيم االتصاالت الدموارد سوء استغالل ب املتصلة األنشطة حتديد أجل من التعاون إىل 1
 وحماربتها؛ ومكافحتها E.164 بالتوصية
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اصة ترقيم االتصاالت الدولية اخلموارد  إدارة صعيد على املمارسات أفضل ونشر تطوير دعم إىل 2
 واليتها؛ إطار ضمن E.164بالتوصية 

 لتشغيلا وكاالت ومع االتصاالت ومشغلي األعضاء الدول سائر مع ينتعاو  حنو على العمل إىل 3
ترقيم مبوارد  يتعلق افيم املّتبعة التخصيص وطرائق التوجيهية واملبادئ بالقواعد إعالمها على للمواظبة

 ؛E.164االتصاالت الدولية اخلاصة بالتوصية 

ترقيم عمال موارد استاستغالل وسوء  سوء مجع معلومات عن املبادرات التشريعية املتعلقة مبكافحة 4
 ، وتيسري نشر تلك املعلومات،E.164االتصاالت الدولية اخلاصة بالتوصية 

 القطاعات وأعضاء األعضاء الدول يدعو

اصة ترقيم االتصاالت الدولية اخلموارد سوء استغالل  ملكافحة املمارسات أفضل إعداد يف اإلسهام إىل
 تستعمل ال نأ على الدولية االتصاالت تشغيل تتوىل اليت واجلهات راتاإلدا وتشجيع E.164بالتوصية 

 ُتستعمل ال وأن هلا ُخصِّصت اليت اجلهات إال E.164ترقيم االتصاالت الدولية اخلاصة بالتوصية  موارد
 .املخصَّصة غري املوارد استعمال عدم وعلى هلا، ُخصِّصت اليت لألغراض إال
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 )2017بوينس آيرس، ع يف املراجَ ( 79القـرار 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/دور االتصاالت
 تكنولوجيا المعلومات/االتصاالت مكافحة أجهزة في

 والتصدي لهاالمزيفة واالتصاالت 

 )،2017بوينس آيرس، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 يذكِّرإذ 

 املطابقة وقابليةبشأن ؤمتر املندوبني املفوضني، ) مل2014املراَجع يف بوسان، ( 177بالقرار  أ ) 
 ؛(C&I) البيين التشغيل

مكافحة أجهزة ) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2014(بوسان،  188بالقرار  )ب
 املزيفة؛ االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ري التعرض البشوضني، بشأن ) ملؤمتر املندوبني املف2014ع يف بوسان، (املراجَ  176بالقرار  )ج
 ؛وقياسها (EMF) للمجاالت الكهرمغنطيسية

، بشأن (WTSA) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت) 2016(املراَجع يف احلمامات،  72بالقرار  ) د
 ؛مشاكل القياس والتقييم املتعلقة بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية

ي مشاكل القياس املتعلقة بالتعرض البشر بشأن  هلذا املؤمتر،) 2017 آيرس، سبوين يف املراَجع( 62 بالقرار ) ه
 ؛الكهرمغنطيسية للمجاالت

دور  ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن) 2014(املراَجع يف بوسان،  182بالقرار  ) و
 ؛االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما يتعلق بتغري املناخ ومحاية البيئة

قييس دراسات قطاع ت) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن 2016(احلمامات،  96بالقرار  ) ز
 ملزيفة؛ا واالتصاالت مكافحة أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات بشأناالحتاد  االتصاالت يف
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يتعلق  مافي حتاداال دورملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن ) 2014 بوسان، يف املراجع( 174 القرارب )ح
 ملعلوماتا لتكنولوجيا القانوين غري االستعمال مبخاطر املتعلقة الدولية العامة السياسة قضاياب

 ؛واالتصاالت

 يمستهلك/محاية ودعم مستعمليبشأن ، هلذا املؤمتر) 2017 آيرس، بوينس يف املراَجع( 64 بالقرار ) ط
 ؛(ICT) تتكنولوجيا املعلومات واالتصاال /خدمات االتصاالت

بشأن ، (WTSA) ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2016احلمامات،  املراَجع يف( 76بالقرار  )ي
والربنامج املستقبلي  1الدراسات املتعلقة باختبارات املطابقة وقابلية التشغيل البيين ومساعدة البلدان النامية

 االحتاد؛ احملتمل اخلاص بعالمة

حتسني املعرفة بتوصيات االحتاد حول ، هلذا املؤمتر) 2017 آيرس، بوينس يف عاملراجَ ( 47 بالقرار ك)
معدات املصنعة اختبارات املطابقة والتشغيل البيين للذلك  البلدان النامية، مبا يف وتطبيقها الفّعال يف

 ؛ملزيفةا معاجلة شواغلها اخلاصة باملعدات النامية يف البلدانطبقاً لتوصيات االحتاد، وخاصة مساعدة 

وجيا تكنول/، حول دور االتصاالت) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2012، ديب( 79القرار ب ل)
يا املعلومات االتصاالت وتكنولوج أجهزةاإللكرتونية الناجتة عن  املخلفاتإدارة  املعلومات واالتصاالت يف

 ،معاجلتها والتحكم فيها وطرائق

 وإذ يعرتف

املزيفة  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت أجهزة وتداول ملبيعات امللحوظ بالنمو ) أ 
 واملستهلكني لنيواملشغّ  واملورِّدين املصنِّعة والشركات احلكومات على سلباً  يؤثر حنو على األسواق، يف
 ،ومسعتها (IPR) الفكرية امللكية حقوق/التجارية العالمة قيمة وتدينّ  العائدات، خسارة: خالل من

 واآلثار والسالمة، العامة الصحة على احملتمل واخلطر ،(QoS) اخلدمة جودة وتدين الشبكة، وانقطاعات
 ؛اإللكرتونيةالبيئية للمخلفات 

  
_______________ 

ا والبلدان اوالبلدان النامية غري الساحلية تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية  1 ليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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االستفادة  قصديُ البيين وسد الفجوة التقييسية  برامج االحتاد للمطابقة وقابلية التشغيلبأن  ب)
 ملعايري الدولية؛مع انتجات امل توافقالتقييس و  توضيح عمليات يف منها

 ؛بني املشغلني واملصنعني واملستهلكنيإلقامة التعاون أن مبادرات الصناعة قد أُطلقت ب ج)

كلة متفاقمة باتت مشاملزيفة واالتصاالت  املعلوماتتكنولوجيا /بأن منتجات وأجهزة االتصاالت ) د
علومات واالتصاالت تكنولوجيا امل جمال لة يفاألطراف الفاع مجيعإىل حد كبري على  سلباً العامل تؤثر  يف
 ؛)واملستهلكون واملشغلون املوردون واحلكومات(

 املتنقلة ألجهزةا انتشار من للحد لألجهزة الفريدة اهلوية معرفات على تعتمد املتنقلة األجهزة بأن ) ه
 ولردعه؛املزيفة 

ًا على األمن تؤثر سلبميكن أن زيفة املأجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأن  ) و
 ملستعملني؛ا وعلى خصوصية

ى اليت ميكن أن تساعد عل اهلوية إدارة معلومات الكتشاف إطاراً  توفر ITU-T X.1255 التوصية بأن ) ز
 أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛تزييف مكافحة 

أسواقها  يف ة وأدخلت ممارسات وقواعد تنظيميةبلدانًا عديدة قامت ببعض محالت التوعيبأن  ح)
امية وقد تستفيد البلدان الن إجيابية كان له آثار مماوردعها املزيفة للحد من املنتجات واألجهزة 

 ؛التجارب هذه من

مقبولة  غري تتضمن مستوياتاملزيفة قد أن أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ب ط)
 ،يهدد املستهلكني والبيئة ة، ممامن املواد اخلطر 

 احلسبان وإذ يضع يف

 األخرية ونةاآل يف ملحوظ بشكل تزايدت قداملزيفة  املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت أجهزة أن ) أ 
 ؛واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت جمال يف الكبرية الطفرة مع
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كار، كما ومنوه وحقوق امللكية الفكرية وحتد من االبت صاداالقتعلى  اً تأثري املزيفة أن هلذه األجهزة  ب)
 املخلفاتعلى الصحة والسالمة وتؤثر على البيئة وعلى زيادة  اً أخطار املزيفة أن لألجهزة 

 الضارة؛ اإللكرتونية

أن تزييف هذه األجهزة يطرح حتديات معقدة ويزيد من خماطر تعطل الشبكات وصعوبات قابلية  )ج
 يقّلل من جودة خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ مما التشغيل البيين

بني  فيما تعزيز التنسيق أن لالحتاد الدويل لالتصاالت واألطراف ذات الصلة دورًا رئيسيًا يف ) د
ها ليات التعامل معآ وحتديدوآلية احلد منها املزيفة على األجهزة  املرتتبةعنية لدراسة اآلثار األطراف امل

 ،وإقليمياً دولياً 

 يالحظوإذ 

 أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلوماتجمال تصنيع وجتارة  اجلهات العاملة يف أن األفراد أو ) أ 
على لاللتفاف ونية القان غريم ووسائل أنشطته مقدرامستمرون يف تطوير وتعزيز املزيفة واالتصاالت 

جهزة أاملتضررة من جهود قانونية وتقنية ملكافحة منتجات و ما تبذله الدول األعضاء وغريها من األطراف 
 ؛املزيفة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ملزيفة اأن اقتصاد العرض والطلب بشأن منتجات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ب)
 خي حل واحد هلا،يسهل تو  يعّقد حماوالت التصدي للسوق السوداء/الرمادية العاملية، وال

 وإذ يدرك

البلدان  واملقلدة وتداوهلا بنياملزيفة مكافحة تصنيع األجهزة  دورًا هامًا يف تؤديأن احلكومات  ) أ 
 املناسبة؛ وذلك بوضع االسرتاتيجيات والسياسات والتشريعات

الت االتصاتقييس لقطاع  20و 17و 11و 5األعمال والدراسات ذات الصلة يف جلان الدراسات  ب)
 االحتاد؛ يف
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االحتاد الدويل  لقطاع تنمية االتصاالت يف 2و 1 الدراسات والدراسات اجلارية يف جلنيتاألعمال  ) ج
 ؛(ITU-D) لالتصاالت

، ومنظمة التجارة (SDO)املنظمات املعنية بوضع املعايري  أن التعاون متواصل مع ) د
، (WHO) ، ومنظمة الصحة العاملية(WIPO) ة، واملنظمة العاملية للملكية الفكري(WTO) العاملية

 ، بشأن املسائل املتعلقة باملنتجات املزيفة،(WCO) ومنظمة اجلمارك العاملية

 يضع يف اعتبارهوإذ 

حاً منتج ينتهك انتهاكًا واضاملزيفة أن جهاز االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ) أ 
التعبئة  أو العالمة التجارية الربجميات، وينتهك حقوق زة أوالعالمات التجارية، وينسخ تصاميم األجه

لصعيد احلقيقي، وبصفة عامة، فهو ينتهك املعايري التقنية املنطبقة على ا والتغليف للمنتج األصلي أو
الدويل، واملتطلبات التنظيمية أو عمليات املطابقة، أو اتفاقات ترخيص التصنيع،  الوطين و/أو

 ونية املنطبقة اُألخرى؛املتطلبات القان أو

أن أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املغشوشة هي أجهزة تتضمن مكونات  ب)
 منتجات حتميها حقوق امللكية الفكرية أو عالمة جتارية تعرضت معرفات هوية فريدة أو برجميات أو أو

 ممثلها القانوين؛ عة أوفعلياً دون موافقة صرحية من اجلهة املصن للتغيري مبدئياً أو

 تستنسخ تلك اليتأجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وخاصة  أن الغش يف ج)
 ف؛للتزيي البلدان للتصديتعتمدها يقلل من فعالية احللول اليت  قد معرفًا مشروعًا،

عنية  األطراف املبني يماتعزيز التنسيق ف يف ةرئيسي أدواراً  اآلخرين أصحاب املصلحةحتاد و أن لال ) د
وآلية واملغشوشة ة املزيف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت على أجهزة املرتتبةاآلثار  لدراسة
 ،وإقليمياً  دولياً أساليب التصدي هلا  وحتديداستعماهلا  مناحلد 
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القته باألجهزة ، بشأن الغش وع11 سيما جلنة الدراسات قطاع تقييس االتصاالت، وال أعمال ) ه
 املزيفة،

بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب تقييس  ،يقرر أن يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت
 االتصاالت ومدير مكتب االتصاالت الراديوية

وطرق ملزيفة اتطوير أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت املتعلقة مبكافحة األجهزة و  زيادةمبواصلة  1
 انتشارها؛ احلد من

 ؛املزيفة باألجهزة املتعلقةشواغلها  معاجلة النامية يف البلدانعدة الدول األعضاء وخاصة سامب 2

واملنظمة  (WTO) مبواصلة العمل بالتعاون مع أصحاب املصلحة املعنيني (كمنظمة التجارة العاملية 3
ألنشطة لة لتنسيق اذلك اهليئات األكادميية واملنظمات ذات الص ) مبا يف(WIPO) العاملية للملكية الفكرية

جلان الدراسات واألفرقة املتخصصة واألفرقة األخرى ذات  من خاللاملزيفة املتعلقة مبكافحة األجهزة 
 الصلة؛

لى عاملزيفة بتنظيم حلقات دراسية وورش عمل إلذكاء الوعي حول خماطر استخدام األجهزة  4
ا أكثر البلدان البلدان الن الصحة وعلى البيئة وطرائق احلد منها، وخاصة يف خاطر عرضاً ملتامية، حيث إ

 ؛املزيفة األجهزة

 تقدمي اللخ منهذه  الدراسية واحللقات العمل ورش يف املشاركة النامية البلدان مساعدة مبواصلة 5
 بُعد؛ عن املشاركة وتيسري املنح

ذات الصلة  هليئاتاها من بالتعاون مع منظمة التجارة العاملية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية وغري  6
 ؛وتصديرها وتداوهلا دولياً املزيفة للحد من جتارة األجهزة 

 بتقدمي تقارير دورية حول تنفيذ هذا القرار، 7

 (BDT)يدعو مدير مكتب تنمية االتصاالت 

لنوع ا إىل توفري معلومات على أساس دوري عن اهليئات واملختربات الدولية واإلقليمية لالختبار وإقرار
 ،واالعتماد
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 انجل مع بالتعاون واليتهما، إطار يف االتصاالت، تنمية لقطاع 2و 1 الدراسات جلنيت يكلف
 ، حسب االقتضاءاالحتاد يف الصلة ذات الدراسات

بني الدول  ، من أجل نشرها فيمااملزيفة بإعداد وتوثيق أمثلة ألفضل املمارسات للحد من األجهزة 1
 القطاع؛ االحتاد وأعضاء األعضاء يف

األجهزة  ىالتعرف عل يف األعضاءبإعداد مبادئ توجيهية ومنهجيات ومنشورات تساعد الدول  2
راسات ، مع مراعاة الدللحد منهاالسبل أفضل و للحد من تداوهلا،  إذكاء الوعي العام وأساليباملزيفة 

ا جلنة الدراسات  ؛االتصاالت لقطاع تقييس 11 اجلارية اليت تقوم 

إىل ملزيفة اتأثريات نقل أجهزة ومنتجات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بدراسة  3
 ؛النامية البلدان

مبواصلة الدراسة عن الوسائل اآلمنة للتخلص من املخلفات اإللكرتونية الضارة الناجتة عن األجهزة  4
 ؛العامل املتداولة حالياً يفاملزيفة 

، 11 لدراساتا ةاالتصاالت، وال سيما جلن تقييس عنية يف قطاعالدراسات امل جلان مع بالتعاون 5
 واالتصاالت لوماتاملع تكنولوجيا/االتصاالت أجهزة مكافحة جمال يفالرئيسية باعتبارها جلنة الدراسات 

 املزيفة،

 يدعو الدول األعضاء

 ؛لوائحهااملزيفة واستعراض إىل اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملكافحة األجهزة  1

ال؛ إىل التعاون وتبادل اخلربات فيما بينها يف 2  هذا ا

ا الوطنية املتعلقة باالتصاالت يفاملزيفة إىل إدراج سياسات مكافحة األجهزة  3 تكنولوجيا /اسرتاتيجيا
 ؛واالتصاالت املعلومات

.املزيفة بني املستهلكني فيما يتعلق باآلثار السلبية لألجهزة إذكاء الوعيإىل  4
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 )2017بوينس آيرس،  املراَجع يف( 80ـرار الق

 النامية البلدان في موثوقة إعالمية طرأُ  وضع
 تبادل وتشجيع تسهيل أجل من وتعزيزها

 االقتصاديين الشركاء بيناالقتصادية إلكترونياً  المعلومات

 )،2017بوينس آيرس، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 إذ يذّكر

 دور االحتاد الدويل) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2014بوسان،  املراَجع يف( 135بالقرار  أ ) 
ة التقنية واملشورة تقدمي املساعد ويف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/تنمية االتصاالت لالتصاالت يف

 ؛ذات الصلة واألقاليميةتنفيذ املشاريع الوطنية واإلقليمية  ويف بلدان الناميةإىل ال

املتعلقة  التعاريف واملصطلحات) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2010(غواداالخارا،  181بالقرار  ب)
 ؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استعمال يف ببناء الثقة واألمن

 عضاءاأل الدول بني التعاون تعزيز بشأن ،هلذا املؤمتر )2017بوينس آيرس،  يف املراَجع( 71 بالقرار ج)
 القطاع ذلك يف امب إليه، املنضمة األكادميية واهليئات إليه واملنتسبني االتصاالت تنمية قطاع ءوأعضا
 ؛اخلاص

 لاألمث التكامل بشأن ،للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )2014 ديب، يف املراَجع( 50 بالقرار ) د
 ؛واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا

 هيئات بني التعاون ، بشأن تعزيزهلذا املؤمتر )2017نس آيرس، بوي (املراَجع يف 48القرار ب ) ه
 االتصاالت؛ تنظيم

 تطبيقات بشأن ،للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )2014 ديب، يف املراَجع( 54 بالقرار ) و
 ؛واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
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 التعاون يزلتعز  آليات بشأن ،االتصاالت للمؤمتر العاملي لتنمية )2014 ديب، يف املراَجع( 45 بالقرار ) ز
 ،هلا والتصدي االقتحامية الرسائل مكافحة ذلك يف مبا السيرباين، األمن جمال يف

 اعتباره وإذ يضع يف

 البلدان النامية؛ الصعوبات احلالية اليت تعيق إقامة شراكات األعمال يف أ ) 

 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت الوطنية السياسات تؤديه أن ميكن الذي اهلام الدور ب)
تطور السريع لسوق اليت متّكن ال اجلديدة التكنولوجيات جمال يف واالستثمار االبتكار على التشجيع يف

 السلع واخلدمات؛

حتديد أولوياته وسياساته الوطنية لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا  احلق السيادي لكل بلد يف )ج
 ت؛املعلومات واالتصاال

ما تّتسم به البنية التحتية لشبكات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أمهية فيما  د )
 خيص التنمية االقتصادية؛

 املستوى على ناميةال البلدان ما بنيفيبالوسائل اإللكرتونية  تبادهلا يتم اليت املعلومات حجم أن ) ه
 تنميته؛ إمكان إنكار ميكن ال ولكن يزداد اإلقليمي املستوى وعلى الوطين

 علوماتامل وتكنولوجيا االتصاالت وتطبيقات خدمات من جمموعة إىل النفاذ تعزيز إمكانات و )
مح للشركات باعتماد ، مما يساالقتصادية التنمية لتيسري السرعة وجه على تتاح أن ميكن اليت واالتصاالت

خلدمات القائمة على منصات قادرة على جعلها تكنولوجيات من احملتمل أن توسع عروضها من خالل ا
 أكثر تنافسية؛

تمع املعلومات  ز ) خطة العمل الصادرة عنها خطوط عمل  اعتمدت يف (WSIS)أن القمة العاملية 
 حمددة، من بينها حتديداً:

النهوض بتكنولوجيا املعلومات  : دور احلكومات ومجيع أصحاب املصلحة يف1خط العمل جيم -
 التنمية؛ الت من أجلواالتصا
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تمع املعلومات؛2خط العمل جيم -  : البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت: أساس مكني 

 استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ : بناء الثقة واألمن يف5خط العمل جيم -

 : البيئة التمكينية؛6خط العمل جيم -

 احلياة، مجيع جوانب لومات واالتصاالت: فوائد يف: تطبيقات تكنولوجيا املع7خط العمل جيم -

 وإذ يالحظ

 خدمات بتنمية متعلقةاليت تضمنت أحكاماً  ،(WTDC-10) بادآ حيدر عمل خطة وتنفيذ اعتماد أ ) 
وخصوصاً  لربامجا خمتلف طريق عن النامية البلدان يف تواالتصاال املعلومات تكنولوجيات /االتصاالت

 املتصلة سائلوامل تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا وتطبيقات السيرباين ألمنبا املتعلق 2 الربنامج
 ؛التمكينية بيئةال بتهيئة املتعلق 3 الربنامجو  نرتنت،اإل بروتوكول القائمة على شبكاتالب

 :يف رغبته قراراته، ويف إعالنه يف جديد، من دأكَّ أن هذا املؤمتر  ب)

 املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت بتنمية املرتبطة قضايابال لقيتع فيما الدويل بالتعاون النهوض -
 ؛تواالتصاال

 ؛تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت لتنمية ناسبةامل بيئةال يئة -

 تطبيقاتال رونش ت،واالتصاال املعلومات تكنولوجيااالتصاالت/ استعمال يف األمنو  الثقة تعزيز -
 ذات الصلة، واخلدمات

 يقر وإذ

 برامج نفيذت يف مهم عامل فّعال بشكل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا واستخدام نشر بأن أ ) 
 النامية؛ البلدان يف سيما وال ،والبيئية واالقتصادية والثقافية االجتماعية التنمية
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 داخل ليمياإلق وىاملست على االقتصادية املعلومات وتبادل اإللكرتونية االتصاالت مستوىبتنامي  ب)
 ؛بينها وفيما النامية البلدان

نظيمية، حتويل مناذج مؤسسات البلدان وبناها الت بأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سامهت يف ج)
ا بالتايل واحدة من أهم مزايا املؤسسة أو البلد من أجل االندماج يف  ؛االقتصاد العاملي اجلديد وأ

املعلومات  تبادل يف الثقة يعزز أن شأنه من االقتصاديني الشركاء بني موثوقة إعالمية أطر وضع بأن د )
 منو يف أساسياً  عامالً  ويشكل استخدامها على ويشجعاالقتصادية من خالل الوسائل اإللكرتونية 

 ؛املستقبل يف العاملي الصعيد على الرقمي االقتصاد

جمال  منظمات القطاع اخلاص يفبالعمل الذي سبق أن اضطلعت به سائر املنظمات الدولية و  ) ه
 اإللكرتونية، األطر اإلعالمية املوثوقة والتجارة

 يعي وإذ

 املعلومات اتبتكنولوجي ةرتبطامل والتطبيقات اخلدمات وتنمية االتصاالت شبكات حتديث أن أ ) 
 أسس ساءإر  مكانيةإ هلا وسيتيح االقتصادية لتنميتها عامًال هاماً  سيشكل البلدان هذه يف تواالتصاال

 الشامل للجميع؛ املعلومات جمتمع

 موثوقة ميةإعال أطر وضع على النامية، البلدان خيص فيما يرتتب، أن ميكن الذي املفيد األثر ب)
 األطر هذه أمهية خاص، وبشكل األعمال، عامل يفاالقتصادية إلكرتونيًا  املعلومات تبادل لتسهيل
 ؛الرقمي االقتصاد يف الفاعلة اجلهات إىل بالنسبة

 النامية البلدان يف االقتصادية إلكرتونياً  املعلومات تبادل بتنمية يتعلق فيما القائمة العوائق إزالة أن ج)
 واملؤسسات اإلدارات بني جديدة إقليمية شراكات إقامة على تشجع موثوقة إعالمية أطر بوجود مرتبطة
 ،هذه املعلومات تبادلكم ، مع مراعاة األطر التنظيمية الوطنية اليت حتواألفراد
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 يقـرر
اعتبارها،  أن تأخذ جلان الدراسات املعنية التابعة لقطاع تنمية االتصاالت وقطاع تقييس االتصاالت يف

قدر اإلمكان، غايات هذه القرارات أثناء تناول املسائل املتعلقة بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات 
 واالتصاالت،

 االتصاالت يكلف مدير مكتب تنمية
 يتعلق فيما سّيما الو  األعضاء الدول بني واإلقليمي الدويل التعاون حتسني يف احملفز بدور باالضطالع 1

االقتصادية  املعلومات تبادل لتسهيل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وخدمات تطبيقات باستخدام
 ؛االقتصاديني الشركاء بنيإلكرتونياً 

 عند رارالق هذا غايات االعتبار يف تأخذ أن إىلية االتصاالت لقطاع تنم 2 الدراسات جلنة بدعوة 2
 تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل: ذكي جمتمع إقامة بشأن اجلديدة للمسألة دراستها
 ؛املستدامة واالقتصادية االجتماعية التنمية

 اخلاصو  لعامان االقطاع وفرهاي اليت واخلدمات املوارد من االستفادة على النامية البلدان مبساعدة 3
 من املمارسات وأفضل العاملية املعايري جمال يف والدويل اإلقليمي املستوى على الصلة ذات واملنظمات

 الشركاء نيباالقتصادية إلكرتونيًا  املعلومات تبادل تسهل وآليات موثوقة إعالمية أطر وضع أجل
ذه املعلومات،مبراعاة األطر التنظيمية الوطنية  االقتصاديني،  اليت تتعلق 

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات
ا انالبلدفيه  دحتدِّ  اإلقليميةو  الدولية مؤاٍت للشراكات إطار إقامة علىإىل التشجيع  1 على  احتياجا

ة ذات الصلة األطر التشغيلية والتقني جدوى موتقيِّ  االقتصادية للمعلومات اإللكرتوين التبادل صعيد
 لية التشغيل البيين؛بقاب

طوير األطر ت جوانب تتناول وورش عمل على الصعيدين اإلقليمي والدويل منتدياتإىل تنظيم  2
 اإلعالمية املوثوقة لتبادل املعلومات االقتصادية إلكرتونياً استناداً إىل املعايري العاملية وأفضل املمارسات.
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 )2017بوينس آيرس،  املراَجع يف( 81القـرار 

 زيادة تطوير أساليب العمل اإللكترونية
 أعمال قطاع تنمية االتصاالت في

 لالتحاد الدولي لالتصاالت

 )،2017بوينس آيرس، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 إذ يُذكِّر

) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن تعزيز قدرات االحتاد 2014، بوسان املراَجع يف( 167 بالقرار أ ) 
 أعمال االحتاد؛ يف يتعلق باالجتماعات اإللكرتونية والوسائل الالزمة إلحراز التقدم يماف

) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن وثائق االحتاد 2010 غواداالخارا، يف (املراَجع 66 بالقرار ب)
 إلكرتونياً؛ خيص إتاحة الوثائق ومنشوراته فيما

، بشأن (WTSA) ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2016 ،احلمامات يف (املراَجع 32 بالقرار ج)
ITU)أعمال قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد  يف (EWM) تعزيز أساليب العمل اإللكرتونية T) وبتنفيذ ،

ا من ترتيبات القدرات املتعلقة بأساليب العمل اإللكرتونية وما قطاع تقييس  أعمال يف يرتبط 
 االتصاالت،

 اعتباره يف وإذ يضع

جمال  يف يرتبط به من تكيف يلزم إجراؤه جمال االتصاالت وما يف التغري التكنولوجي السريع أ ) 
 السياسة العامة والبىن التحتية على كل من املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي؛

يرتتب على ذلك من ضرورة مشاركة أعضاء االحتاد على أوسع نطاق ممكن من مجيع أحناء  ما ب)
 االحتاد؛ أعمال يف العامل من أجل معاجلة هذه املسائل
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التكنولوجيات واملرافق الالزمة لعقد االجتماعات اإللكرتونية،  يف استجد من تطورات أن ما ج)
أنشطة االحتاد مبزيد  يف والتطوير اإلضايف ألساليب العمل اإللكرتونية، سيتيحان التعاون بني املشاركني

 أوراق؛ تتم بدون استخدام والسهولة، واليت قد من االنفتاح والسرعة

بة أن تنفيذ قدرات أساليب العمل اإللكرتونية والرتتيبات املرتبطة بذلك ستكون له منافع كبرية بالنس د )
ITU) ألعضاء قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد D)ذلك األفراد واملنظمات والدول من ذوي  يف ، مبا

اخلاصة  الوقت املناسب وبشكل فّعال إىل املعلومات يف ح هلذه اجلهات بالنفاذيسم املوارد احملدودة، مبا
 عليها؛ باملعايري وعملية وضع املعايري واملوافقة

ة حتسني االتصاالت بني أعضاء قطاع تنمي يف أن أساليب العمل اإللكرتونية ستكون مفيدة ه )
بيل وضع معايري س يف الدويل لالتصاالت، االتصاالت وبني منظمات التقييس األخرى املعنية واالحتاد

 العاملي؛ متناسقة على الصعيد

تقدمي الدعم لقدرات أساليب  يف (BDT)الدور الرئيسي ملكتب تنمية االتصاالت  و )
 اإللكرتونية، العمل

 وإذ يعرتف

ت احلضورية االجتماعا للمشاركة يف 1بالصعوبات املتعلقة بامليزانية اليت تواجهها البلدان النامية أ ) 
 االتصاالت؛ لقطاع تنمية

بأن العديد من اجتماعات قطاع تنمية االتصاالت واجتماعات االحتاد تـَُبث بالفعل صوتاً وصورة  ب)
 على الويب، وأن استعمال املؤمترات الفيديوية واملكاملات املؤمترية الصوتية والعرض النصي واإلشارات

ينة من أنواع مع يف ويب من أجل املشاركة اإللكرتونيةالوقت الفعلي وأدوات التعاون على ال يف
 ؛العامة بعض أنواع اجتماعات القطاعات واألمانة يف االجتماعات قد تقدمت

  
_______________ 

ا والبلدان ا الساحلية غري النامية والبلدان النامية الصغرية ةاجلزري لو والد منواً  البلدان أقلتشمل  1 ليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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ساليب العمل أاستعمال  بأن تقدمًا كبريًا قد أحرز أيضاً، على الصعيدين اإلقليمي والوطين، يف ج)
 ،اإللكرتونية

 وإذ يعرتف كذلك

تنفيذ أساليب  يف ،البلدان منواً أقل يت ميكن أن تواجهها البلدان النامية، وال سيما الصعوبات الب ) أ 
 اإللكرتونية؛ العمل

 االجتماعات، يف د املشاركة عن بُعدأن الفارق الزمين بني املناطق يعقِّ ب ب)

 احلسبان يف وإذ يضع

زالت  ال تصاالت باالحتادأن بعض األنشطة واإلجراءات املرتبطة باجتماعات معينة لقطاع تنمية اال
 الشخصي، تتطلب مشاركة أعضاء االحتاد من خالل احلضور

 وإذ يالحظ

أن هناك فوائد من استخدام االجتماعات اإللكرتونية لتيسري املناقشات، كبديل عن  أ ) 
 احلضورية؛ االجتماعات

قطاع تنمية أن وجود االجتماعات اإللكرتونية مع قواعد وإجراءات موثقة جيدًا سيساعد  ب)
االتصاالت على توسيع نطاق املشاركة من جانب أصحاب املصلحة احملتملني، خاصة من البلدان 

 احلضورية؛ االجتماعات يف يتسىن هلم املشاركة النامية، الذين ال

أن االجتماعات اإللكرتونية ميكن أن تؤدي إىل زيادة كفاءة أنشطة قطاع تنمية االتصاالت وخفض  ج)
إىل  طريق تقليل احلاجة مثًال إىل السفر وكذلك تقليل احلاجة األطراف، عن لنسبة جلميعالتكاليف با

 حتقيق احلياد املناخي؛ يف يسهم الوثائق، مما النسخ املطبوعة من

 أن أمناطاً خمتلفة من املشاركة تناسب األنواع املختلفة من االجتماعات؛ د )

 للجميع؛ عادلة واملنصفةأن هناك حاجة إلجراءات تضمن املشاركة ال ه )
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 الرقمية؛ سد الفجوة يف أن االجتماعات اإللكرتونية ميكنها املسامهة و )

ج منظم ومنسق بالنسبة لتكنولوجيات أساليب العمل اإللكرتونية  ز ) أن هناك حاجة لوجود 
 االحتاد ككل، قطاع تنمية االتصاالت ويف يف املستعملة

 وإذ يالحظ كذلك

جة إىل التقليل الوقت املناسب، واحلا يف شكل إلكرتوين يف احلصول على الوثائق يف ضاءرغبة األع أ ) 
 من الكميات املتزايدة من نسخ الوثائق الورقية اليت توزع أثناء االجتماعات وترسل بالربيد؛

تصاالت، قطاع تنمية اال يف أن الكثري من أشكال أساليب العمل اإللكرتونية قد نفذت بالفعل ب)
 تقدمي الوثائق إلكرتونياً وخدمة املنتديات اإللكرتونية؛ مثل

 أن األعضاء يفضلون استعمال حواسيب حممولة أثناء االجتماعات؛ ج)

املقررين وجلان  أعمال أفرقة املزايا اليت تتاح لألعضاء بفضل تسهيل زيادة املشاركة إلكرتونيًا يف د )
، وخصوصاً األعضاء غري القادرين على املشاركة (TDAG) الدراسات والفريق االستشاري لتنمية االتصاالت

 غريها؛ يف جنيف أو االجتماعات اليت تُعقد يف يف

 مية؛البلدان النا يف سيما عرض النطاق وغريها من القيود، الاخلاصة بتوفري  الصعوبات ه )

اع تنمية طق يف الوفورات املمكن حتقيقها بفضل تعزيز قدرات أساليب العمل اإللكرتونية و )
 خفض تكاليف توزيع النسخ الورقية من الوثائق وتكاليف السفر، وما إىل ذلك)؛ االتصاالت (مثل

تعمال أساليب جمال التعاون باس يف االحتاد ومنظمات أخرى يف اخلربة اليت اكتسبها القطاعان اآلخران ز )
 اإللكرتونية؛ العمل
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اء ما يساعد على توسيع نطاق فرص اجتذاب اخلرب  اً غالب اإللكرتونية ستعمال أساليب العملاأن  )ح
 ذلك األحداث املرتبطة بأكادميية االحتاد ومراكز التميز، يف مبا ،فعاليات االحتاد يف للمشاركة

 يقـرر

 زيادة تطوير املرافق والقدرات فيما يتعلق باملشاركة عن بُعد باستعمال الوسائل اإللكرتونية 1
 طاع تنمية االتصاالت؛االجتماعات املناسبة لق يف

االستفادة من جتارب االجتماعات اإللكرتونية، حبيث يكون تنفيذها الحقاً حمايداً بأقصى ما ميكن  2
وفّعاًال من حيث التكلفة، بغية السماح مبشاركة عريضة تستويف املتطلبات حيث التكنولوجيا من 
 الالزمة؛ األمنية

 يلي: قطاع تنمية االتصاالت كما يف ل اإللكرتونيةأن تكون األهداف الرئيسية ألساليب العم 3

أن جيري التعاون بني أعضاء قطاع تنمية االتصاالت بشأن إعداد النصوص ونشرها  •
 املراَجع( 1 رالقرا يف دداحمل الوثائق على املوافقة إجراءمراعاة  مع أيضاً، اإللكرتونية بالوسائل

 ؛)2017 بوينس آيرس، يف

ومكتب  (BR) ة االتصاالت بالتعاون الوثيق مع مكتب االتصاالت الراديويةأن يوفر مكتب تنمي •
ش االجتماعات وور  يف ، تسهيالت وقدرات أساليب العمل اإللكرتونية(TSB) تقييس االتصاالت

العمل والدورات التدريبية وذلك على وجه اخلصوص من أجل مساعدة البلدان النامية وأقل البلدان 
ا مبمنواً والدول اجلزري رحلة ة الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا

 القيود؛ توفري عرض النطاق وغري ذلك من يف انتقالية اليت تعاين من مشكالت

ري تسهيالت اجتماعات قطاع تنمية االتصاالت بتوف يف تشجيع املشاركة اإللكرتونية للبلدان النامية •
جيهية مبسطة وبإعفاء املشاركني من حتمل أي نفقات، خالف رسوم املكاملات احمللية ومبادئ تو 

 باإلنرتنت؛ رسوم التوصيل أو
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أن يوفر مكتب تنمية االتصاالت جلميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت النفاذ املناسب والسريع  •
ة ية موّحدة وكاملة إلمكانيذلك رؤية إمجال يف للوثائق اإللكرتونية الالزمة ألداء أعماهلم، مبا

 الوثائق؛ تعّقب

 أنظمةذلك  يف ، مباجلميع املناطق اإللكرتونية ألساليب العملإقليمية  أنظمةة تطوير واصلم •
مجيع أحناء  يف املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق التابعة لالحتاد القائمة يف يةالفيديو  املؤمترات
 العامل؛

االت األنظمة والتسهيالت املالئمة لدعم تسيري أعمال قطاع تنمية أن يوفر مكتب تنمية االتص •
 اإللكرتونية؛ االتصاالت بالوسائل

ا  • أن تُنشر املعلومات عن مجيع أنشطة جلان الدراسات التابعة لقطاع تنمية االتصاالت وإجراءا
ا وتقاريرها ا تصفح املوقع  لاملوقع اإللكرتوين لقطاع تنمية االتصاالت بطريقة يسه يف ودراسا

 الصلة، والوصول إىل مجيع املعلومات ذات

 يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

باختاذ اإلجراءات الالزمة، بالتشاور مع الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت، من أجل توفري مرافق  1
يستطيعون  الذين ال للمندوبنياجتماعات قطاع تنمية االتصاالت  املتابعة اإللكرتونية املالئمة يف املشاركة أو

يء إىل االجتماعات اليت تستلزم حضوراً   فعلياً؛ ا

جًا منظمًا ومنسقاً  2 بأن يضع، جنبًا إىل جنب مع األمانة العامة ومكتيب القطاعني اآلخرين، 
 االحتاد؛ يف بالنسبة لتكنولوجيا أساليب العمل اإللكرتونية املستعملة

ونية وأن تقييم استعمال االجتماعات اإللكرت  يف اري لتنمية االتصاالتبأن يشرك الفريق االستش 3
ا، مبا يضع املزيد من  القانونية؛ ذلك اجلوانب يف اإلجراءات والقواعد املرتبطة 

ن أجل معاجلة موحتديثها بانتظام بشأن أساليب العمل اإللكرتونية العمل خطة  بأن يواصل تنفيذ 4
ذلك  يف لتعزيز قدرات أساليب العمل اإللكرتونية لقطاع تنمية االتصاالت، مبااجلوانب العملية واملادية 

 الفيديوية؛ استعمال أدوات مثل املؤمترات
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خطة العمل بشأن  يف أعاله على حنو منهجي 2يقرر  يف بضمان معاجلة األهداف املشار إليها 5
و مكتب قطاع تنمية االتصاالت أ أساليب العمل اإللكرتونية تتضمن بنود عمل منفردة حيددها أعضاء

ا بالتشاور مع الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت؛  تنمية االتصاالت، وحتديد أولويتها وإدار

 تحديد تكاليف ومنافع بنود العمل وإعادة النظر فيها بانتظام؛ب 6

حالة خطة  نبتقدمي تقرير إىل كل اجتماع من اجتماعات الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت ع 7
نافع املنوه التكاليف وامل يف ذلك نتائج إعادة النظر يف العمل بشأن أساليب العمل اإللكرتونية، مبا

 أعاله؛ عنها

لعمل مكتب تنمية االتصاالت، واملوارد الالزمة لتنفيذ خطة ا يف بإسناد سلطة التنفيذ، وامليزانية 8
 املمكنة؛ بشأن أساليب العمل اإللكرتونية بالسرعة

 ونشر خطوط توجيهية بشأن استعمال تسهيالت وقدرات أساليب العمل اإللكرتونية مبواصلة وضع 9
 االتصاالت؛ قطاع تنمية يف

باختاذ اإلجراءات الرامية إىل توفري وسائل املشاركة أو املتابعة اإللكرتونية املالئمة (مثل البث  10
 ها)سم الوثائق واملؤمترات الفيديوية، وغري الشبكي واملؤمترات السمعية، واملؤمترات الشبكية/تقا

االجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية اليت ينظمها قطاع تنمية االتصاالت للمندوبني الذين  يف
توفري  يف يستطيعون حضور الفعاليات شخصياً، والتنسيق مع مكتب تنمية االتصاالت للمساعدة ال

 الوسائل؛ هذه

 أعمال يف العمل اإللكرتونية لتشجيع وتسهيل مشاركة مجيع البلدان النامية تعزيز أساليبمبواصلة  11
 االتصاالت؛ قطاع تنمية

 بتوفري موقع إلكرتوين لقطاع تنمية االتصاالت يتميز بسهولة تصفحه للوصول إىل مجيع املعلومات 12
 ذات الصلة، مع استعمال اللغات الرمسية الست لالحتاد على قدم املساواة؛
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برفع تقرير على أساس مستمر إىل جملس االحتاد بشأن التطورات اخلاصة باالجتماعات اإللكرتونية  13
 االحتاد، استعماهلا داخل يف لتقييم التقدم احملرز

 يكلف الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت

 املزيد وضع يفو  اإللكرتونية العمل أساليب بشأنالعمل  خطة وتنفيذ إعداد يف يواصل املشاركة بأن 1
 ة؛القانوني اجلوانب ذلك يف مبا اإللكرتونية، باالجتماعات املرتبطة والقواعد اإلجراءات من

 بأن يستعرض حالة خطة العمل بشأن أساليب العمل اإللكرتونية على أساس منتظم، 2

 يدعو أعضاء قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت

 تنفيذ خطة العمل بشأن أساليب العمل اإللكرتونية. يف التإىل مساعدة مكتب تنمية االتصا
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 )2014(ديب،  82القـرار 

 الحفاظ على تعدد اللغات وتعزيزه على شبكة اإلنترنت
 من أجل مجتمع معلومات شامل للجميع

 )،2014 ديب،( العاملي لتنمية االتصاالتؤمتر املإن 

 اعتباره يضع يف إذ

) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2010 غواداالخارا، (املراَجعني يف 102و 101 أحكام القرارين أ ) 
دارة موارد يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية املتصلة باإلنرتنت وبإ دور االحتاد الدويل لالتصاالت فيما

 والعناوين؛ ذلك إدارة أمساء امليادين اإلنرتنت، مبا يف

 دور إدارات الدولملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  )2010غواداالخارا،  (املراَجع يف 133القرار  ب)
 ؛إدارة أمساء امليادين الدولية الطابع (املتعددة اللغات) يف األعضاء

ات لغاستعمال ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  )2010غواداالخارا،  املراَجع يف( 154لقرار ا ج)
 ؛ملساواةا الرمسية الست على قدماالحتاد 

، بشأن النفاذ (WTSA)) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت 2012ديب،  (املراَجع يف 69قرار ال د )
 إىل موارد اإلنرتنت واستعماهلا على أساس غري متييزي؛
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لالحتاد تندرج ضمن اإلطار األعم ملقاصد االحتاد  (ITU-D)تنمية االتصاالت قطاع أن رسالة  ه )
تنمية اع قطرسالة تتمثل من دستور االحتاد واملصوغة على النحو التايل: " 1 املادة يفاملنصوص عليها 

استحداث و تعزيز التعاون والتضامن الدوليني من أجل تقدمي املساعدات التقنية  االتصاالت لالحتاد يف
 البلدان يف /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتشبكات االتصاالتو وتطوير وحتسني جتهيزات 

. ويتعني على القطاع أن ينهض باملسؤولية املزدوجة لالحتاد بوصفه إحدى الوكاالت (ICT) ناميةال
مة التنمية باألمم إطار منظو  ذات الوقت لتنفيذ املشروعات يف املتخصصة لألمم املتحدة ووكالة منفذة يف

كنولوجيا املعلومات ت/من خالل ترتيبات أخرى للتمويل، حبيث يسهل ويعزز تنمية االتصاالت املتحدة أو
 "،التقنية من خالل توفري وتنظيم وتنسيق أنشطة التعاون واملساعدة واالتصاالت

 وإذ يذكر

) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن النفاذ على أساس 2010حيدر آباد،  (املراَجع يف 20بالقرار 
ا وما يغري متييزي إىل وسائل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصا ا من الت احلديثة وخدما تصل 

 تطبيقات،

 وإذ يعرتف

لكل الذي يفيد بأن: " 1948من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام  27واملادة  19املادة ب أ ) 
حرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل، واستقاء  شخص احلق يف

لكل فرد احلق " "، وأنها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافيةاألنباء واألفكار وتلقي
تمع الثقايف ويف أن يشرتك اشرتاكًا حرًا يف يف التقدم العلمي  االستمتاع بالفنون واملسامهة يف حياة ا

 .."؛واالستفادة من نتائجه.
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والعهد الدويل اخلاص  1966لعام  لسياسيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وا من 27باملادة  ب)
إىل فرض التزامات حمددة فيما يتعلق  اهلادفني 1966لعام  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 جيوز، الالعرقي أو غريها، وتنص هذه املادة على أنه " باحلماية من أشكال التمييز اجلنسي أو الديين أو
ات ثنية أو دينية أو لغوية، أن حيرم األشخاص املنتسبون إىل األقليإيات الدول اليت توجد فيها أقل يف

اهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، باالشرتاك  املذكورة من حق التمتع بثقافتهم اخلاصة أو ا
 "؛مجاعتهم مع األعضاء اآلخرين يف

، الذي اعتمد اإلعالن 1992سمرب دي 18املؤرخ  135/47بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ج)
على " بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية ودينية ولغوية، الذي ينص على أن:

إقليمها، حبماية وجود األقليات وهويتها القومية أو اإلثنية، وهويتها الثقافية  الدول أن تقوم، كل يف
 ة بتعزيز هذه اهلوية"؛والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيل

بشأن انتفاع اجلميع من  1997عام  (ACC)ببيان اللجنة اإلدارية لألمم املتحدة املعنية بالتنسيق  د )
املعلومات  الفجوة احلاصلة يف خدمات االتصاالت واملعلومات األساسية، والذي يؤكد أن: "...

ا من أوجه التفاوت بني البلدان  االتساع،  ة يفالصناعية والبلدان النامية آخذوالتكنولوجيات وما يتصل 
 ما جيعلنا نشهد ظهور نوع جديد من الفقر، هو فقر املعلومات"؛

من إعالن األلفية الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة، والذي يشري إىل التدابري  25بالفقرة  ه )
 ن واجلهود اإلعالمية العامة؛جمال حقوق اإلنسا الرامية إىل زيادة فعالية األمم املتحدة يف

اجللسة العامة السابعة والتسعني  الذي أُقر يف 201/35بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  و )
، رافعًا توصية بشأن تعزيز التعدد اللغوي واستخدامه، وجعل النفاذ إىل الفضاء 1980 ديسمرب 16 يف

 متناول اجلميع؛ السيرباين يف
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ة اإلنرتنت امليدان االقتصادي واليونسكو ومجعي ي وضعته منظمة التعاون والتنمية يفبالتقرير الذ ز )
أن ب، بعنوان "العالقة بني احملتوى احمللي وتطوير اإلنرتنت وأسعار النفاذ"، والذي يفيد 2012 عام يف

توى احمللي ينمو هناك عالقة قوية بني تطور البنية التحتية للشبكة احمللية ومنو احملتوى احمللي، وأن احمل
يمن  مجيع أحناء العامل، وأن تكوينه يتغري وأن البلدان املتقدمة مل احلجم نتيجة لالستثمار يف يف تعد 

تمعات املوجودة يف  ،1العامل على احملتوى احمللي، بل إنه أكثر متثيًال للتنوع متعدد الثقافات واللغات وا

 وإذ يؤكد

تمع  الدويل لالتصاالت يف الدور الذي قام به االحتاد أ )  التنظيم الناجح للقمة العاملية 
، والتزام 2003 إعالن مبادئ جنيف وخطة عمل جنيف، املعتمدين يف وأنمبرحلتيها  (WSIS) املعلومات

ا ، قد 2005 تونس وبرنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات، املعتمدين يف اجلمعية العامة أقر
 املتحدة؛ لألمم

تمع املعلومات لعام إع ب) والتزامها "ببناء جمتمع معلومات شامل  2003الن مبادئ القمة العاملية 
للجميع هدفه اإلنسان ويتجه حنو التنمية، جمتمع يستطيع كل فرد فيه استحداث املعلومات واملعارف 

 والنفاذ إليها واستخدامها وتقامسها"؛

 املصلحة صحابأ الكامل بني التعاون من تنبثق أن بوجي وجيه دويل اهتمامب تستأثر اإلنرتنت أن ج)
 وضمان نرتنتاإل إىل شبكة جلميعا نفاذ وتسهيل للموارد، العادل التوزيع ضمان واجب مع املتعددين،
 القمة مرحليت نتائج أساس على اللغات،إىل تعدد  الواجب االهتمام إيالءو  ،هلا واآلمن املستقر التشغيل

تمع املعل  ؛وماتالعاملية 

 

  
_______________ 
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  يثبِّت "ديدةاجل األلفية يف عاملي حتد: املعلومات جمتمع بناء" إىل الرامي جنيف مبادئ إعالن أن د )
 واحملتوى اللغوي والتنوع الثقافية واهلوية الثقايف التنوع( 8الفقرة باء إطار يف األساسية، مبادئه كأحد
نشره واحلفاظ و بلغات وأنساق متعددة توى إلنشاء احملشامل للجميع  جمتمع معلوماتأن "بناء  ،)احمللي
مع إيالء االهتمام الالزم إىل تنوع مصادر األعمال اإلبداعية واالعرتاف الواجب حبقوق املؤلفني  عليه

 -ة أو الرتفيهية الرتبوية أو العلمية أو الثقافي -شىت أنواع احملتوى تعزيز إنتاج  الضروري. ومن والفنانني
اإلقليمية  وأن تطوير حمتوى حملي يناسب االحتياجات احمللية أل والنفاذ إليها، متنوعةوأنساق بلغات 
املناطق سكان  ممبن فيه ،مجيع أصحاب املصلحة مشاركةحيفز و التنمية االجتماعية واالقتصادية  يشجع
 "؛واهلامشية والنائيةالريفية 

ر حاسم الرتاث الثقايف هو عنص على أن "احلفاظ على سالف الذكر يشدد أيضاً  بادئامل إعالن أن ه )
تمع املعلومات أن يعمل على  يف تمع مباضيه. وينبغي  م وربط ا تكوين اهلوية وفهم األفراد لذا

 االستفادة من الرتاث الثقايف واحلفاظ عليه للمستقبل بكل الوسائل املناسبة، مبا فيها الرقمنة"؛

تمع املعلومات ةالقم اجتماع يف باملثل، قدمت أن اليونسكو و )  عن مفهومها ،جنيف يف العاملية 
 نولوجياتك استخدام أن على الضوء ومسلطةً  والشمول، والتنوع التعددية ةمؤكد املعرفة، جمتمعات
 على الرتكيز عم ،عاملياً  ا املعرتف اإلنسان حقوق االعتبار يف أخذي أنجيب  واالتصاالت املعلومات

 والتعليم ،واللغوي قايفالث والتنوع ،واملعرفة باملعلومات االنتفاع وتعميم ،ريالتعب حرية: هي مبادئ أربعة
 للجميع؛ اجليد

 :أن على تنص الثقايف التعبري أشكال تنوع وتعزيز محاية بشأن 2005 لعام اليونسكو اتفاقية أن ز )
نصف بطائفة غنية ومتنوعة من أشكال التعبري الثقايف اآلتية من مجي

ُ
أحناء العامل، وانتفاع  ع"االنتفاع امل

 الثقافات بوسائل التعبري والنشر، مها عامالن أساسيان لالرتقاء بالتنوع الثقايف وتشجيع التفاهم"؛
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 معةاتنفيذ املبادئ التوجيهية للسياسات  اليونسكو قدمت املساعدة إىل الدول األعضاء يف أن ح)
 االنتفاع تعميمب ة تدريبية خمتلفة فيما يتعلقلصانعي القرار، ونفذت أنشطاملوجهة التوصيات  يف

 ؛(OAS) ستخدام التعدد اللغوي، باالشرتاك مع منظمة الدول األمريكيةال والرتويج باملعلومات

ا  وصي الدول، يفي 2012عام لأن إعالن باريس بشأن املوارد التعليمية املفتوحة  ط) إطار قدرا
يئة وأن ت، هاستخدامالوارد التعليمية املفتوحة و فهم املل، أمور مجلة ، يفتها أن تروجوسلط البيئات سهل 

املوارد  شأنبوتعزز وضع اسرتاتيجيات وسياسات  ،الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاملؤاتية 
موعة متنوعة من اللغات جم يف يئتهاوتشجع تطوير املوارد التعليمية املفتوحة و  ،التعليمية املفتوحة

 ات الثقافية،والسياق

 احلسبان وإذ يأخذ يف

منذ  سنوياً حيتفل به ، 1999نوفمرب  يوم الدويل للغة األم الذي أعلنه املؤمتر العام لليونسكو يفالأن  أ ) 
 على موضوع 2011 عام وأنه ركز يف، اتلتعزيز التنوع اللغوي والثقايف وتعدد اللغ 2000 عام

 وتعزيز اللغات والتنوع اللغوي"؛ صونل املعلومات واالتصاالت من أج ت"تكنولوجيا

 هيواجه دي الذييظل التح التصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،لبيئة املتغرية ال أنه يف ب)
عمل الدول األعضاء وأعضاء القطاعات تمنظمة حكومية دولية بارزة حيث  يبقىاالحتاد هو أن 

املعلومات، وتسهيل و التصاالت اشبكات وتطبيقات ل مةالتنمية املستداو لتمكني النمو  معاً  واملنتسبون
 ؛همن يستفيدواو جمتمع املعلومات الناشئ  يف واشاركيكل مكان أن  لناس يفلميكن  حبيثاجلميع  انتفاع

ة اجلهود، بالتعاون والتنسيق مع املنظمات املختص يبذل قصارىأن االحتاد الدويل لالتصاالت  ج)
 ؛العامليمكنة للمجتمع امل الفوائدقيق أقصى جمال إدارة اإلنرتنت، لتح يف
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القمة  نواتجوجب مب إليه االضطالع باملهام املسندة على االحتاد دأب، التشغيلي أنه على املستوى د )
األمم املتحدة  نب اليونسكو وبرنامجا(إىل جتمع املعلومات بوصفه جهة التسهيل الرئيسية  العاملية
سهيل بشأن وجهة الت تنفيذ خطة عمل جنيف؛بصحاب املصلحة املتعددين أقيام لتنسيق  )اإلمنائي

استعمال  (بناء الثقة واألمن يف 5(البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت) وجيم 2جيم خطي العمل
(البيئة  6تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت)، والقائم بدور جهة التسهيل بشأن خط العمل جيم

سهيل املشاركة جهة الت؛ وبوصفه على طلب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بناءً  التمكينية) الذي قبله
النهوض بتكنولوجيا املعلومات  (دور احلكومات ومجيع أصحاب املصلحة يف 1جيمخلطوط العمل 

 7(بناء القدرات) وجيم 4(النفاذ إىل املعلومات واملعرفة) وجيم 3واالتصاالت من أجل التنمية) وجيم
(التعاون الدويل  11مجيع جوانب احلياة) وجيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: فوائد يف (تطبيقات

(التنوع الثقايف واهلوية الثقافية والتنوع اللغوي واحملتوى  8جيم العمل يخط شريك يفالو واإلقليمي)؛ 
 اإلعالم)؛ وسائط( 9احمللي) وجيم

أن احملتوى واخلدمات  الذي يوضح 2012لعام رقمية تقرير جلنة النطاق العريض من أجل التنمية ال ) ه
تمعات احمللية يف ،القائمة على النطاق العريض باللغات احمللية شاء وتبادل احملتوى، إن وكذلك قدرات ا

 لنطاق العريض؛للبنية التحتية لهامة الستخدام السكان احملليني  حمركاتتعد 

من جمموعة  يعرضالذي  2013لعام ية الرقمية تقرير جلنة النطاق العريض من أجل التنم و )
امية وغريها مجيع أحناء العامل، ال سيما البلدان الن حلكومات يفها اتعتمد أن ينبغياالسرتاتيجيات اليت 

ات التعليم، من أجل االستفادة القصوى من املزايا اليت توفرها تكنولوجيا املعلوممبجال املهتمة  اجلهاتمن 
طوير احملتوى التعليم واملوارد التعليمية املفتوحة، ودعم ت ية يفتنقلالذلك تشجيع  واالتصاالت، مبا يف

 أنظمة بيئية داثاستح احلاجة إىلإىل مسرتعيًا االنتباه ، وما إىل ذلكلسياقات واللغات احمللية املالئم ل
 ،أصيلحتوى حملي مبلتطبيقات واخلدمات التعليمية عرب اإلنرتنت ل
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 تصاالتاال بالتعاون مع مدير مكتب تقييس ،ير مكتب تنمية االتصاالتأن يكلف مد يقرر

 لحفاظ علىضرورية ل تدابريَ  االتصاالت تنمية قطاع املعنيتني يف الدراسات عمل جلنيتبرامج بتضمني 
من الصحة  ،واسعة من اخلدمات االجتماعية طائفةتقدمي و تعدد اللغات وتعزيزه على شبكة اإلنرتنت، 

األقليات مجاعات و من الثقافات الشعبية املستمد ، مع الرتكيز على تطوير احملتوى الرقمي إىل التعليم
املركز  من قاً انطال يسهم ، كيشبكة اإلنرتنت على حالياً  املستخدمة غريباستخدام جمموعة من اللغات 

تمع معلومات وبناء جم ،الرقمي الشمولضمان  الدول األعضاء، يف ه، ومعتنمية االتصاالت املميز لقطاع
إطار االحتاد الدويل لالتصاالت لضمان  إىل العمل يفدعوات  واستنهاض، شامل للجميع وتعددي

حدود  االت ويفإطار قطاع تنمية االتص ، وذلك يفأمهية احلفاظ على التنوع اللغوي والثقايفب االعرتاف
 املوارد املالية املتوافرة لديه،

 االتمدير مكتب تنمية االتصأيضاً يكلف و 

باحلاجة  االهتمام الواجبومشاريعه وأنشطته  قطاع تنمية االتصاالتمجيع برامج  يف أن يضمن، 1
إلنرتنت لالرقمي ي اإليكولوجالنظام  يف تعدد اللغات وتعزيزه احلفاظ على اليت تعرقل حل اإلشكاالت إىل

 واخلدمات املرتبطة به؛

يمية السياسات واهليئات التنظلواضعي يات ندوات أو منتد وأعقد حلقات دراسية  يف أن ينظر 2
ي تُعرض ك  لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأعضاء القطاع وأصحاب املصلحة املهتمني

 الشعوب ومجاعاتو  احمللية السياسات العامة حلماية التنوع اللغوي والثقايف للمجتمعات فيها وتناَقش
م  ُتسمعاصة، حبيث واألشخاص ذوي االحتياجات اخل األقليات مهويوتُعرف أصوا ، مأمناط حياو  ا

 وما إىل ذلك؛
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 هماتمع مكتب االتصاالت الراديوية ومكتب تقييس االتصاالت فيما يتعلق بأنشط أن يتعاون 3
 اميةالسياسات السائدة، وإنشاء الربامج واملشاريع اليت تساعد البلدان النوتعميم  الرامية إىل تعزيز الوعي

 اإلنرتنت؛ تعزيز التنوع اللغوي وتعدد اللغات على شبكة يف

أثريها من ت ويقّيمها ويشرف عليها، للوقوف على املشاريع واملبادرات والربامجإىل املشورة أن يقدم  4
) 2014ديب  (املراَجع يف 17مبوجب القرار  مها،التنوع اللغوي وتعدد اللغات وتعزيز  حيث احلفاظ على

 االقتضاء؛ حسباملبادرات اإلقليمية،  نهلذا املؤمتر بشأ

 تنفيذ هذا القرار، بشأنإىل جملس االحتاد الدويل لالتصاالت  أن يقدم تقريراً  5

 واهليئات األكادميية واملنتسبني، حسب االقتضاء دعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعوي

تعددية الثقافية ال حلفاظ علىمجيع املناقشات واملبادرات الدولية لضمان ا ىل املشاركة بنشاط يفإ 1
دف ضمان إلنرتنت واخلدمات املرتبطة بلالرقمي اإليكولوجي النظام  يف وتعزيزمهاوالتعددية اللغوية  ه 

اهم تمعات متعددة اللغات وتعزيز احلوار بني الثقافات واالنفتاح والتفا تعميم النفاذ الشامل وإحياء
 ؛اآلخرين، وما إىل ذلك وتقبلاملتبادل 

 هلذا القرار؛ المن أجل تسهيل التنفيذ الفعّ  قطاع تنمية االتصاالت ضمنإىل تقدمي مسامهات  2

الريفية وضمن الفئات  سياقاتال بناء القدرات لتطوير احملتوى الرقمي احمللي، يفب القيامإىل تشجيع  3
 على الصعيد الفئات هذه السكان، من أجل احلفاظ على التعددية الثقافية وتعزيز اندماج الضعيفة من

 اإلقليمي والوطين واحمللي؛
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تمع  8، وهي جهة التسهيل لتنفيذ خط العمل جيممع اليونسكو إىل املسامهة 4 للقمة العاملية 
وتعزيز تسهيل  يف على الشواغل وطلبات املساعدة، ال سيما من البلدان النامية،املعلومات، مع الرتكيز 

جز اللغوية وزيادة احلوا ختطي مما يساعد علىوصيلية الدولية لإلنرتنت، القدرة على حتمل تكاليف الت
 استخدام شبكة اإلنرتنت؛

ع وضع خطط اسرتاتيجية إقليمية ووطنية وحملية لتعزيز املواقع اليت تضمن التنو  املسامهة يف إىل 5
 النظام البيئي الرقمي لإلنرتنت؛ يف مهااللغوي وتعدد اللغات وتعزز 

دف لغات غري االدراسة اآلليات املناسبة لتحويل األرشيفات الرقمية ب ة يفاملسامهإىل  6 لسائدة، 
تمعات احمللملعارف تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية وتبادل املعلومات وا ية والفئات ذات بني ا

ليت تتيحها استفيد من اإلمكانات ت أنصوات األ مزيد واجلديد مناالحتياجات اخلاصة، وحبيث ميكن لل
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

تمع املدين وغريإىل  7 ا للتعاون مع املؤسسات األكادميية وا  لكذ التوصية بتدابري ضمن اختصاصا
ج من أصحاب املصلحة املهتمني واملعنيني، يف د من التفاوت دف احل ،أصحاب املصلحة تعدد إطار 

الغائبة اللغات  محاية وصوناليت توفرها  مكاناتاإل باغتنام، املتاحة ن حيث الفرصواإلقصاء والتمييز م
 ؛إلنرتنتلالرقمي  اإليكولوجيالنظام  عن

هلجائية ا إدخال احلروف ميزة بشأنللمعدات  ةاملصنعة واملصمم اجلهاتتعزيز الوعي بني إىل  8
االيتاملناطق  ، داخلنرتنتإللالرقمي  اإليكولوجيالنظام  الغائبة عنلغات ال يف بديلةال اليونسكو،   حدد

 الذي حيرتم حنو الشمول الرقمي املضي قدماً  يف مما يسهم، ةلغات حملية خمتلفب الناطقون ليستخدمها
 ،هويتهم الثقافية
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 العام إىل األمني ويدعو

ما سبق من  ةرفع هذا القرار إىل علم مؤمتر املندوبني املفوضني القادم كي ينظر فيه، مع مراعا 1
 بغية صاالتقطاع تنمية االتالة ألنشطة الالزمة لتقدمي مسامهات فعّ  البشرية املوارد إجنازات وختصيص

 ؛االحتاد إضفاء الطابع املؤسسي على مسألة تعدد اللغات داخل

نسيق لتشجيع زيادة التعاون والت مسعىً  يف األمني العام لألمم املتحدةإىل علم هذا القرار رفع  2
مع  نسجاماً االتنوع اللغوي واإلنرتنت  السياسات والربامج واملشاريع من أجل إحراز تقدم يف وضع يف

تسخري كامل و  امل،الشالقدرة على حتمل التكاليف والتصميم و التكافؤ الوظيفي النفاذ املنصف و  مبادئ
 اإلقصاء الرقمي.التمييز و األدوات املتاحة واملبادئ التوجيهية واملعايري من أجل القضاء على مجيع أشكال 
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 )2017(بوينس آيرس،  83قـرار ال

 ليبياإلى حكومة والدعم  الخاصة تقديم المساعدة
  شبكات اتصاالتهاإلعادة بناء 

 )،2017يرس، آبوينس إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (

 إذ يذكِّر

مساعدة البلدان ذات حول  ،ندوبني املفوضني) ملؤمتر امل2014بوسان،  (املراَجع يف 34بالقرار  ) أ 
ا االحتياجات اخلاصة  ؛ودعم هذه البلدان إلعادة بناء قطاع اتصاال

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

من دستور االحتاد  1املادة  االحتاد الدويل لالتصاالت املنصوص عليها يف بأهداف ج)
 لالتصاالت، الدويل

 وإذ يضع يف اعتباره

غىن عنه لدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية  عتمد عليها أمر الأن وجود أنظمة اتصاالت يُ  ) أ 
 حلروب؛ا اليت عانت من الصراعات الداخلية أو ،اجات اخلاصةسيما البلدان ذات االحتي ال ،للبلدان

 ليبيا قد تأثرت بشدة من جراء احلرب؛ أن البنية التحتية لالتصاالت يف ب)

ل كبري من إعادة بناء بنيتها التحتية اليت تضررت بشكمن  الظروف احلالية يف لن تتمكن ليبياأن  ج)
ا تشغيالً جراء احلرب و  مل حتصل  ما يليب أهدافها االجتماعية واالقتصادية،اًال فعّ  تشغيل قطاع اتصاال

تمع الدويل سواء على أساس ثنائي أم من خالل املنظمات  ،الدولية على مساعدة ا
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 وإذ يشري إىل

إىل  املساعدات لتقدمي (BDT) االتصاالت تنمية مكتب ومدير العام األمني ويبذهلا بذهلا اليت اجلهود ) أ 
 االحتياجات اخلاصة واليت مرت بنزاعات مسلحة وحروب؛ ذات البلدان

 ملعلوماتا بغرض تنمية االتصاالت/تكنولوجيا االتصاالت تنمية املساعدات التقنية من مكتب ب)
 األعضاء، الدول واالتصاالت يف

 يقرر

 املساعدة وفريدف تت ويف حدود املوارد املتاحة التصاالالحتاد الدويل لاختاذ إجراءات خاصة يف إطار ا
بناء القدرات وإنشاء املؤسسات املناسبة، و  ،ليبيا إلعادة بناء بنيتها التحتية لالتصاالتكومة والدعم حل

 ،تنظيمي البشرية، ووضع تشريعات يف جمال االتصاالت وإطار

 يناشد أعضاء االحتاد

نفيذية خالل اإلجراءات التإىل حكومة ليبيا ثنائياً أو من  املمكنة أن يقدموا كل أشكال الدعم واملساعدة
ا االحتاد الدويل لالتصاالت يف  الشأن، هذا اليت يقوم 

 جملس االحتاد يدعو

 القرار، هذا لتنفيذ الالزمة األموال ختصيص إىل

 االتصاالت تنمية مكتب مدير يكلف

 ؛باستخدام األموال الالزمة لتنفيذ األنشطة لصاحل حكومة ليبيا 1

 ،ليبياج امليزانية ملساعدة بأن حيشد موارد من خار  2
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 يطلب من األمني العام

ا قطاعات االحتاد الثالثة طبقا  للفقرة "يقرر" أعاله لكفالة أكرب أن  1                                                ً                                ينسق األنشطة اليت تقوم 
 ؛ليبيا حكومة قدر ممكن من فعالية التدابري اليت يتخذها االحتاد لصاحل

لس وإىل مؤمتر املندوبني املف 2  ؛ارتنفيذ هذا القر وضني تقارير بشأن أن يرفع إىل ا

 .ليبيالاملوارد الالزمة ) علماً بضرورة ختصيص 2018أن حييط مؤمتر املندوبني املفوضني (ديب،  3
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 )2017(بوينس آيرس،  84 قـرارال

 مكافحة سرقة أجهزة االتصاالت المتنقلة

 ،)2017، بوينس آيرس( ملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالتاإن 

 يذكِّرإذ 

) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن مساعدة الدول األعضاء 2014(بوسان،  189بالقرار  أ ) 
 األجهزة املتنقلة وردعها؛مكافحة سرقة  يف

) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن مكافحة سرقة أجهزة 2016(احلمامات،  97 بالقرار ب)
 االتصاالت املتنقلة؛

مكافحة أجهزة  ) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن2014(بوسان،  188 القـرارب ج)
 ؛املزيفة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 دور االحتاد الدويل، بشأن ملؤمتر املندوبني املفوضني )2014بوسان،  املراَجع يف( 174قـرار الب د )
لقانوين لتكنولوجيا مبخاطر االستعمال غري ا املتعلقة يةقضايا السياسة العامة الدوليتعلق ب مالالتصاالت في

 ؛املعلومات واالتصاالت

 االتصاالت/تكنولوجيا هلذا املؤمتر، بشأن دور )2017املراَجع يف بوينس آيرس، ( 79 بالقـرار ) ه
ملزيفة ا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت أجهزة مكافحة يف واالتصاالت املعلومات

 هلا؛ ديوالتص

 يمستهلك/مستعملي ودعم هلذا املؤمتر، بشأن محاية )2017املراَجع يف بوينس آيرس، ( 64 بالقـرار و )
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت خدمات

قييس دراسات قطاع ت ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن2016(احلمامات،  96 بالقرار ) ز
مكافحة أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا  بشأن اد الدويل لالتصاالتاالحت االتصاالت يف

 املزيفة، واالتصاالت املعلومات
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 عرتفوإذ ي

 األجهزة املتنقلة؛إجراءات ملنع ومكافحة سرقة  تنفذ بأن احلكومات ودوائر الصناعة أ ) 

 خلدمات رامياإلج ماالستخدا إىل تؤدي قد املستعملون ميتلكها اليت املتنقلة األجهزة سرقة بأن )ب
ا، واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت  لمالكنيل مالية خسائر إىل يؤدي مبا وتطبيقا
 الشرعيني؛ واملستعملني

 فريدة ُمعّرفات ىعل تعتمد البلدان بعض يف املعتمدة املتنقلة األجهزة سرقة مكافحة تدابري بأن )ج
 هذه فعالية من يقلل نأ ميكن) بدون ترخيص تغيريها( الفريدة اتعّرفبامل العبث فإن وبالتايل، لألجهزة،
 احللول؛

 تزييف أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاحللول املطروحة ملكافحة بعض بأن  ) د
كافحة استخدام أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت م ميكن استخدامها أيضًا يف

 األسواق؛ ا يفإعادة طرحه غرضفها الفريد للعبث بعرّ ض مُ سيما تلك األجهزة اليت تعرّ  وال املسروقة،

 املعلومات ياتكنولوج/االتصاالت أجهزة ذلك يف مبا التزييف، مبكافحة املتعلقة الدراسات بأن ) ه
 الت،، يف بعض احلاتسهل أن ميكن الدراسات، هذه أساس على عتمدتُ  اليت واألنظمة واالتصاالت

 ،استعماهلا مواصلة ومنع وتعطيلها األجهزة تشافاك

 اعتباره يف يضع وإذ

 كثرياً   غّري  دق واالتصاالت املعلومات تكنولوجيااالتصاالت/ عن الناشئ التكنولوجي االبتكار أن ) أ 
 االتصاالت؛ إىل اجلمهور نفاذ طرق من

 من زادا قد صلةال ذات اخلدمات عمجي عن الناجم والتطور املتنقلة لالتصاالت اإلجيايب التأثري أن )ب
 املتنقلة؛ واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت أجهزة انتشار
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 تفاقم ضاً أي صاحبه قد العامل مستوى على املتنقلة لالتصاالت االنتشار واسع االستعمال أن )ج
 املتنقلة؛ األجهزة سرقة مشكلة

 تهموسالم املواطنني صحة على سليب أثر ياناً أح هلا يكون قد املتنقلة األجهزة سرقة أن ) د
 باألمان؛ شعورهم وعلى

 إذ عاملية، ةقضي أصبحت املتنقلة األجهزة بسرقة باجلرائم ذات الصلة املتعلقة املشاكل أن ) ه
 الدولية؛ األسواق يف بالغة بسهولة األجهزة هذه بيع يُعاد ما غالباً 

 فقدان يف يتسببو  املستهلكني على خطراً  يشكل املسروقة تنقلةامل األجهزة يف املشروع غري اإلجتار أن ) و
 الصناعة؛ لدوائر إيرادات

 ولوجية،تكن وآليات وسياسات، القانون، إلنفاذ وإجراءات لوائح، نّفذت قد احلكومات بعض أن ) ز
 املتنقلة؛ األجهزة سرقة ومكافحة ملنع

 مثل ني،للمستهلك حلوالً  يقدمون صناعةودوائر ال املتنقلة األجهزة ومشغلي مصّنعي بعض أن )ح
انية التطبيقات  املتنقلة، األجهزة سرقة معدل خفض دف السرقة، ملكافحة ا

 يدرك وإذ

 ،(ITU-T) باالحتاد االتصاالت تقييس لقطاع 11 الدراسات جلنة يف الصدد ذا اجلاري العمل ) أ 
 املتنقلة؛ األجهزة وسرقة التزييف مكافحة بشأن

 باألمن؛ بشأن االتصاالت، تقييس لقطاع 17 الدراسات جلنة يف الصدد ذا اجلاري ملالع )ب

أن املصّنعني واملشّغلني ورابطات الصناعة عملوا على إعداد طائفة من احللول التكنولوجية وأن  ج)
 احلكومات تضع سياسات للتصدي ملشكلة سرقة األجهزة املتنقلة،
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 يقرر

 أوارير تق ويُعد للتطبيق القابلة احللول مجيع (ITU-D) باالحتاد تصاالتاال تنمية قطاع يبحث أن 1
 جلان مع بالتشاور ،1احتياجات البلدان، خاصة البلدان النامية مراعاة مع للتنفيذ توجيهية مبادئ

 وردع كافحةم أجل من الراديوية، االتصاالت وقطاع االتصاالت تقييس قطاع يف الصلة ذات الدراسات
 بني والتعاون قاشالن لتشجيع منتدى املهتمة األطراف مجيع إىل القطاع يقدم وأن املتنقلة، هزةاألج سرقة

 األجهزة سرقة حةمبكاف املتعلقة املعلومات ونشر التوجيهية، واملبادئ املمارسات أفضل وتبادل األعضاء،
 املتنقلة؛

 مبكافحة قتتعل أنشطة باالحتاد االتصاالت تنمية لقطاع الدراساتجلنَيت  جهود تشمل أن 2
 املتنقلة، االتصاالت أجهزة سرقة

 لراديويةا االتصاالت مكتب مدير مع بالتعاون االتصاالت، تنمية مكتب مدير يكلف أن يقرر
 االتصاالت تقييس مكتب ومدير

 ويف االتاالتص تنمية قطاع خربة إطار يف ذلك، طُلب إذا األعضاء، الدول إىل املساعدة بتقدمي 1
 األجهزة ةسرق من احلد أجل من املعنية، املنظمات مع بالتعاون االقتضاء، حسب املتاحة، واردامل حدود
 البلدان؛ تلك يف املسروقة املتنقلة األجهزة استخدام ومن املتنقلة

 نع وأصحاب املصلحة اآلخرون احلكومات ستحدثهات اليت املمارسات أفضل عن معلومات جبمع 2
 املتنقلة، األجهزة سرقة مكافحة لجما يف الواعدة االجتاهات

  
_______________ 

ا والبلدان ا الساحلية غري النامية والبلدان النامية الصغرية اجلزرية لو والد واً من البلدان أقلتشمل  1 ليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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ما إطار يف باالحتاد، االتصاالت تنمية لقطاع 2و 1 الدراسات جلنيت يكلف بالتعاون و  اختصاصا
 مع جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد

 ملتنقلةا االتصاالت أجهزة سرقة مشكلة ملعاجلةوتوصيات وتقارير  توجيهية مبادئ بوضع 1
 لسلبية؛ا وآثارها

 االتاالتص أجهزة سرقة ملكافحة كأداة  استخدامها ميكن تكنولوجيات أي عن معلومات جبمع 2
 وبناء القدرات يف البلدان النامية يف هذا الصدد، املتنقلة،

 القطاع وأعضاء األعضاء الدول يدعو

 لسلبية؛ا رهاوآثا املتنقلة االتصاالت أجهزة سرقة ملكافحة الالزمة التدابري مجيع اختاذ إىل 1

ال؛ هذا يف بينها فيما اخلربات وتبادل التعاون إىل 2  ا

 املسامهات؛ تقدمي خالل من القرار هذا بتنفيذ املتعلقة االحتاد دراسات يف بنشاط املشاركة إىل 3

 عّرفاتامل يف طهوضب اكتشافه أو) به رخصامل غري تغيريال( الغش ملنع الالزمة اإلجراءات اختاذ إىل 4
ا  األجهزة هذه ومنعاملتنقلة  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/ألجهزة االتصاالت ريدةالف املتالَعب 
 .املتنقلة الشبكات إىل النفاذ من
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 )2017(بوينس آيرس،  85القـرار 

 والمجتمعات الذكية األشياء والمدن تيسير إنترنت
 من أجل التنمية العالمية

 )،2017، بوينس آيرساالتصاالت ( إن املؤمتر العاملي لتنمية

 يذكِّرإذ 

 (IoT) ياءاألش إنرتنت تيسري حول املفوضني، املندوبني ملؤمتر) 2014 بوسان،( 197 بالقرار ) أ 
 ؛بالكامل موصل لعامل متهيداً 

الدراسات املتعلقة حول  ،معية االتصاالت الراديويةجل) 2015 ،جنيف( ITU-R 66بالقرار  ب)
 ؛(IoT) يقات الالسلكية لتطوير إنرتنت األشياءباألنظمة والتطب

إنرتنت  تعزيز تقييس، حول لجمعية العاملية لتقييس االتصاالت) ل2016 (احلمامات، 98 بالقرار ج)
تمعات الذكية من أجل التنمية العاملية األشياء  ؛واملدن وا

الندماج األمثل لتكنولوجيا ا حول ،هلذا املؤمتر )2017بوينس آيرس، راَجع يف (امل 50 بالقرار ) د
 ؛واالتصاالت املعلومات

ع املراجَ ( 71 بأهداف قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت اليت حددها القرار ) ه
والذي كلف مبقتضاه قطاع  D2 وعلى اخلصوص اهلدف ملؤمتر املندوبني املفوضني، )2014 وسان،ب يف

 تطويروتعزيز  االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا لتنميةمتكينية  بيئةيز تعز تنمية االتصاالت لالحتاد مبهمة 
مبا يف  صلة،ال ذات التطبيقات واخلدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وكذا/االتصاالت شبكات

 التقييسية؛ الفجوةذلك سد 
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يسية د الفجوة التقيحول س ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت،2014(ديب،  ITU-D 22 توصيةبال ) و
 ؛الدراسات بالتعاون مع األفرقة اإلقليمية للجان

بشأن استخدام ، ) ملؤمتر املندوبني املفوضني2014بوسان،  (املراَجع يف 139 بالقرار ) ز
ات شامل وبناء جمتمع معلوم من أجل سد الفجوة الرقمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 ؛للجميع

 اقالنط وتطبيقات بشأن تكنولوجيا هلذا املؤمتر، )2017املراَجع يف بوينس آيرس، ( 77 ربالقـرا )ح
 تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت خلدمات أكرب وتطوير منو حتقيق أجل من العريض

 النطاق؛ عريضة وللتوصيلية

من أجل  2020 ج التوصيل يفبشأن برنام ،) ملؤمتر املندوبني املفوضني2014(بوسان،  200بالقرار  ط)
 ،التنمية العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 وإذ يالحظ

اليت أطلقها االحتاد  (U4SSC)" مبادرة "متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة العمل الذي تضطلع به
 ،2016يف مايو  (UNECE) بالتعاون مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا

 ذ يضع يف اعتبارهوإ

قطاع  من العديد على إجيايب تأثري سيكون له (IoT)األشياء  تكنولوجيات إنرتنت أن تطوير ) أ 
بينها على  من ،االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعلى القطاعات األخرى غري هذا القطاع

 املقدمة؛ يقاتللتطب والطاقة وذلك نظراً  والزراعة والنقل قطاعات الصحة اخلصوص،

 ؛2030 املستدامة لعام خطة التنمية يف إجناز ملحوظ بشكل األشياء سيساهم إنرتنت أن انتشار ب)

 ؛أن اجلهود التعاونية على الصعيدين اإلقليمي والعاملي سوف تفيد يف تطوير ونشر إنرتنت األشياء )ج
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 والصناعة كوماتللح الفعالة ركةاملشا على حتقيقه سيتوقفوتنفيذها  األشياء إنرتنت تطور أن ) د
 الصلة؛ ذوي املصلحة وأصحاب الدولية واإلقليمية املنظمات من وغريها

 إلقامة حمدودة تكون قد مواردها ألن وخاصةً  1النامية لبلدان اىلإ خاص دعم إيالء ينبغي أنه ) ه
 ،للجميع شامل جمتمع

 وإذ يعرتف

، يف تشجيع االتصاالت تنمية قطاع اخلصوص وجه وعلى لالتصاالت، الدويل لالحتاد اهلامبالدور  ) أ 
 الصلة ذات عمالاأل سيما وال ،العاملي على الصعيد املعلومات واالتصاالت االتصاالت/تكنولوجيا تنمية
 ؛االتصاالت تنمية لقطاع التابعة الدراسات جلان ا تضطلع اليت

لقطاع تقييس  20 جلنة الدراسات اخلصوص وجه وعلى ،باالحتاد االتصاالت تقييس قطاعبدور  ب)
ا بإنرتنت الدراسات وأعمال التقييس املتصلة إجراء يف ،االتصاالت  ذلك يف مبا ،األشياء وتطبيقا

تمعات املدن الني هذين اليت تعمل يف األخرى املنظمات مع والتنسيق الذكية، وا  ؛ا

 التشغيليةو  التقنية اجلوانب بشأن ساتدرا يف إجراءباالحتاد  االتصاالت الراديويةقطاع بدور  ج)
 من أجل إنرتنت األشياء، الراديوية واألنظمة للشبكات

 يقرر 

 بتعاون وثيق مع قطاعي تقييس االتصاالت واالتصاالت الراديوية أن يشجع قطاع تنمية االتصاالت
تمعات الذكية من أجل تطوير و  اعتماد إنرتنت األشياء على فوائد المن  رحتقيق أقصى قداملدن وا
مة وبرنامج حتقيق أهداف التنمية املستدا واملسامهة يفالنهوض بالتنمية االجتماعية واالقتصادية  يف

 ،2020 التوصيل يف

  
_______________ 

ا والبلدان ا الساحلية غري النامية والبلدان النامية الصغرية اجلزرية لو والد منواً  البلدان أقلتشمل  1 ليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 باالحتاد، يف إطار والية كل منهما تنمية االتصاالت جلنَيت الدراسات بقطاعيكلف 

ة لتنفيذها وإعداد مبادئ توجيهي شياءاأل إنرتنت اعتماد بشأن جبمع التجارب الوطنية واإلقليمية 1
 استناداً إىل توصيات قطاع تقييس االتصاالت واملسامهات املقدمة من املنظمات األخرى؛

 األشياء؛ إنرتنتإجراء دراسات عن الفرص والتحديات املاثلة أمام تنفيذ ب 2

تمعات الذكي 3 رتكيز على ة مع البتحديد دراسات حالة عن تطبيقات إنرتنت األشياء واملدن وا
 العوامل اليت تؤثر على نشر إنرتنت األشياء،

 تاالتصاالمدير مكتب تنمية يكلف 

تقدمي الدعم للدول األعضاء، وخاصة البلدان النامية، يف اعتماد إنرتنت األشياء عن طريق بناء ب 1
يئة بيئات وبنية حتتية متكينية وتعزيز النظام اإليكولوجي دف تيسري   البتكار الرقمي؛ ل القدرات 

تمعات الذكية، ال سيما يف البلدان النامية، من  2 بتيسري نشر واعتماد إنرتنت األشياء واملدن وا
  من دستور االحتاد؛) 21(املادة  118للرقم      ً ووفقا   املنظومة اإلمنائية لألمم املتحدةإطار  خالل مشاريع يف

من  والتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين إلقليميةوا الدولية مع املنظمات والتنسيق العملإىل  3
يئة  األشياء  نرتنتإلدعم نشر  املمارسات وأفضل واخلربات املعرفة متكن من تبادل بيئة مالئمةأجل 

ا وذلك ا وخدما تمعات الذكية مبا يف ذلك تطبيقا ومنتديات  ملع ورش تنظيم خالل من واملدن وا
 العاملي، أو اإلقليمياملستويني  على
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مدير مكتب تنمية االتصاالت، بالتعاون مع مديري قطاعي تقييس االتصاالت  يكلف
 واالتصاالت الراديوية

تمعات الذكية  1 بإعداد تقرير حيدد احتياجات البلدان النامية املتصلة بإنرتنت األشياء واملدن وا
االت الراديوية نمية االتصاالت واالتصاستناداً إىل العمل الذي تضطلع به قطاعات تقييس االتصاالت وت

 واملنظمات املعنية األخرى؛

تمعات الذكية، مبا يف ذلك  2 جبمع العمل الذي أجنز يف االحتاد املتعلق بإنرتنت األشياء واملدن وا
الدراسات اليت أجريت على التكنولوجيا واملعايري وكذلك التوصيات بشأن السياسة والتنظيم، لتسهيل 

 نت األشياء واعتمادها؛تطور إنرت 

بتيسري املناقشات وتبادل أفضل املمارسات من خالل تنظيم ورش عمل وبرامج تدريب حول  3
 إنرتنت األشياء،

  األكادميية املشاركة واهليئات واملنتسبني القطاع وأعضاء األعضاء الدول يدعو

تمعات األشياء املتعلقة بإنرتنتاالحتاد دراسات  يفبنشاط  املشاركة إىل 1 الذكية  واملدن وا
ا، بتوفري يف مبا ا وخدما  ؛ممكنة مساعدة كل  ذلك تطبيقا

ال هذا يفوأفضل املمارسات  وتبادل اخلربات إىل التعاون 2  ،ا

 األعضاء الدول يشجع

 فز على تطوير إنرتنتوحت تيّسر االسرتاتيجيات والسياسات واخلطط والبيئة التمكينية اليتعلى تبين 
تمعات الذكية مبااألش ا يف ياء واملدن وا ا وخدما  .ذلك تطبيقا
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 )2017(بوينس آيرس،  86القرار 

 االتصاالت تنميةاستعمال لغات االتحاد على قدم المساواة في قطاع 
 لالتحاد الدولي لالتصاالت

 )،2017، بوينس آيرساالتصاالت ( املؤمتر العاملي لتنميةإن 

 دركيإذ 

)، بشأن استعمال لغات 2014بوسان،  (املراَجع يف 154متر املندوبني املفوضني اعتمد القرار أن مؤ  ) أ 
االحتاد الرمسية الست على قدم املساواة الذي يكلف جملس االحتاد واألمانة العامة باختاذ تدابري ملعاملة 

 املساواة؛ اللغات الست على قدم

لس يف قراره  )ب أجنزته جلنة تنسيق أحاط علمًا مبا  2016ه لعام دورت املعّدل يف 1372أن ا
 (SCV) وجلنة التقييس املعنية باملفردات (ITU-R) التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية (CCV) املفردات

جمال  من أعمال العتماد املصطلحات والتعاريف يف (ITU-T) التابعة لقطاع تقييس االتصاالت
 الرمسية الستباللغات التفاق عليها او  (ICT) تصاالتاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واال

 ؛مجيعها لالحتاد

لس اختذ قرارات تقتضي مركزية وظائف التحرير للغات يف )ج املؤمترات  األمانة العامة (دائرة أن ا
ذلك  واملنشورات) تدعو القطاعات إىل توفري النصوص النهائية باللغة اإلنكليزية فقط (مبا يف

 التعاريف)؛و  املصطلحات

بشأن  ،لالحتاد (RA) معية االتصاالت الراديويةجل) 2015(املراَجع يف جنيف،  ITU-R 36-4القرار  ) د
 تنسيق املفردات؛

بشأن  ،(WTSA) العاملية لتقييس االتصاالتللجمعية ) 2016(املراَجع يف احلمامات،  67القرار  ) ه
 ؛تقييس االتصاالت باالحتاداستعمال لغات االحتاد على قدم املساواة يف قطاع 
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لس ) و جلنة تنسيق املصطلحات يف االحتاد ، بشأن "2017عام دورته ل، املعتمد يف 1386 قرار ا
(ITU CCT)،" 

 اعتباره وإذ يضع يف
لس مكلف، مبوجب القرار  ) أ  ) ملؤمتر املندوبني املفوضني، 2014بوسان،  (املراَجع يف 154أن ا

التقدم احملرز رصد ، من أجل (CWG-LANG)العمل التابع للمجلس واملعين باللغات  مبواصلة أعمال فريق
لس ورفع تقرير   القرار؛ بشأن تنفيذ هذاإىل ا

املوقع اإللكرتوين  صفحات أمهية توفري املعلومات جبميع لغات االحتاد الرمسية على قدم املساواة يف ب)
 ،(ITU-D) باالحتاد االتصاالتتنمية لقطاع 

 يط علماً حيإذ و 
ميثل   ونّوابه الستة الذين (CCV)  رئيس جلنة تنسيق املفرداتتعّني  مجعية االتصاالت الراديويةبأن  ) أ 

 كل منهم إحدى اللغات الرمسية؛

الذين  ونّوابه الستة (SCV)  رئيس جلنة تقييس املفرداتمعية العاملية لتقييس االتصاالت تعّني بأن اجل ب)
 ؛اللغات الرمسيةميثل كل منهم إحدى 

لس، ينبغي للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  1386بأنه وفقاً للقرار  )ج أن  (WTDC)الصادر عن ا
 ات يف االحتاد،االحتاد يف جلنة تنسيق املصطلحبنائبني للرئيس ليمثال قطاع تنمية االتصاالت يعّني 

 يقرر
 املصطلحات واستعمالند اختيار قطاع تنمية االتصاالت، عأن تراعي جلان الدراسات ل 1

الواردة  االحتاد، وال سيما تلك للمصطلحات والتعاريف القائمة يف الراسخاالستخدام  والتعاريف،
 والتعاريف؛للمصطلحات قاعدة بيانات االحتاد  يف

اختيار مصطلح واحد وتعريف واحد يكونان مقبولني جلميع جلان الدراسات املعنية يف يتم أن  2
  استخداميف دراسات واحدة لقطاع تنمية االتصاالت أكثر من جلنة تنظر ، عندماية االتصاالتقطاع تنم

 و/أو املفاهيم؛ و/أو التعاريف نفس املصطلحات
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واآلخر من جلنة  1 أن يعّني املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت خبريين، أحدمها من جلنة الدراسات 3
رجة من أجل متثيل القطاع يف جلنة تنسيق املصطلحات باالحتاد بدلقطاع تنمية االتصاالت،  2 الدراسات

 نائب رئيس،

 االتصاالتتنمية كلف مدير مكتب ي

 االحتاد؛ ترمجة مجيع التوصيات والتقارير النهائية جبميع لغات مبواصلة 1

 جبميع لغات االحتاد؛ (TDAG) برتمجة مجيع تقارير الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت 2

تصاالت، منشورة يف املواقع اإللكرتونية لقطاع تنمية اال مواد مرتمجةصد جودة الرتمجة، مبا يف ذلك أي بر  3
 ؛ا والنفقات املرتبط

 القرار، اذ علماً  ومدير مكتب تقييس االتصاالت الراديوية االتصاالت مكتب مدير بإحاطة 4

لس دعوي  ا

ات االحتاد الرمسية بلغاملوقع اإللكرتوين لالحتاد  علومات يفإىل اختاذ اإلجراءات املناسبة لضمان نشر امل
 للمجلس، 1372قرار لوفقاً ل ،حدود امليزانية املتاحة على قدم املساواة ويف الست

 تكلف الفريق االستشاري لتنمية االتصاالي

طاع تنمية قالنظر يف مسألة استعمال مجيع لغات االحتاد الست على قدم املساواة يف منشورات مبواصلة 
 االتصاالت ومواقعه.
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 ITU-D 15التوصيـة 

 نماذج وطرائق تحديد تكاليف خدمات االتصاالت الوطنية

 )2002(يناير 

 سياسات ومناذج التعريفات وطرائق حتديد تكاليف خدمات االتصاالت الوطنية: 12/1املسألة 

 ،(ITU-D)إن قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت 

 إذ يعرتف

حيتاجها  إجياد األموال املولدة داخليًا اليت بالدور اهلام ملستوى تعريفات االتصاالت وهيكلها يف أ ) 
معظم احلاالت لتمويل برامج التنمية لكيانات االتصاالت  مشغلو االتصاالت، واليت ُتستخدم يف

م من النفقات املتكررة؛ وتستعمل أيضاً يف  تلبية متطلبا

يد هيكل متوازن وجذاب لتعريفات االتصاالت ميكن أن يعزز كفاءة استخدام الشبكات بأن حتد ب)
 واخلدمات وأن يعزز توفري اخلدمة الشاملة وأن يكون له أثر إجيايب على تنمية قطاعات االقتصاد األخرى،

 وإذ يالحظ

فات مستندة إىل تعري وضع أن العديد من البلدان النامية تفتقر إىل اخلربة واملهارات الكافية يف أ ) 
ا؛ ا وممارسا  التكاليف متّكنها من االستفادة الكاملة من سياسات تعريفات االتصاالت واسرتاتيجيا

ا احلصول على األدوات الالزمة لتحديد التكاليف وحسا أن هذه البلدان حتتاج إىل املساعدة يف ب)
 التكاليف،سياق تنفيذ هياكل ومستويات التعريفات املستندة إىل  يف
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 يوصي

 بأن تقوم السلطات العامة واإلدارات لدى حتديد أطرها القانونية والتنظيمية مبا يلي: 1

الرتكيز على أساليب حتديد وحساب التعريفات املستندة إىل التكاليف فيما يتعلق خبدمات  أ ) 
 ذلك رسوم التوصيل البيين؛ االتصاالت مبا يف

ا مزودة باألدوات املالئمة لتحديد تكاليف خدمات اختاذ التدابري الالزمة للت ب) أكد من أ
 االتصاالت؛ 

توفري التدريب املالئم للموظفني املسؤولني عن هيكل التكلفة بشأن خمتلف النماذج والنهج املوجودة  ج)
 اص،خ ذلك النماذج التعريفية اإلقليمية املتصلة بالتكاليف الوطنية بوجهٍ  يف العامل، مبا يف

ا جلنة الدراساتبتنف 2 جمال  لقطاع تقييس االتصاالت يف 3 يذ املبادئ العامة التالية اليت حدد
ا:  حتديد التكاليف وحسا

 الشفافية، أ ) 

 اإلمكانية العملية، ب)

 املوضوعية، ج)

 العالقة السببية للتكاليف، د )

 اسرتداد التكاليف، ) ه

 12ر مكتب تنمية االتصاالت، عمًال بالقرار سيما مدي بأن يقوم قطاع تنمية االتصاالت وال 3
ستندة تنفيذ هياكل تعريفية م ، بتقدمي الدعم إىل اإلدارات يف1998للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 

 إىل التكاليف.
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 ITU-D 16التوصيـة 

 إعادة توازن التعريفات والتعريفات المستندة إلى التكاليف
 )2002(يناير 

 سياسات ومناذج التعريفات وطرائق حتديد تكاليف خدمات االتصاالت الوطنية: 12/1املسألة 

 ،(ITU-D)إن قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت 

 إذ يعرتف

بالدور اهلام ملستوى تعريفات االتصاالت وهيكلها بالنسبة إىل مشغلي االتصاالت من أجل متويل  أ ) 
م من النفقات املتكررة؛براجمهم اخلاصة بالتنمية   وتلبية متطلبا

بأن حتديد هيكل متوازن وجذاب لتعريفات االتصاالت ميكن أن يعزز استخدام الشبكات وتشغيل  ب)
 اخلدمات وأن يعزز توفري اخلدمة الشاملة وأن يكون له أثر إجيايب على تنمية قطاعات االقتصاد األخرى،

 وإذ يالحظ

ات مستندة إىل وضع تعريف لنامية تفتقر إىل اخلربة واملهارات الكافية يفأن العديد من البلدان ا أ ) 
ا؛ ا وممارسا  التكاليف متّكنها من االستفادة الكاملة من سياسات تعريفات االتصاالت واسرتاتيجيا

ا احلصول على األدوات الالزمة لتحديد التكاليف وحسا أن هذه البلدان حتتاج إىل املساعدة يف ب)
 ياق تنفيذ هياكل ومستويات التعريفات املستندة إىل التكاليف،س يف

 يوصي

بأن تراعي السلطات العامة واإلدارات لدى حتديد أطرها القانونية والتنظيمية، عند اللزوم، أثر  1
 ارتفاع التضخم،
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 بأن تقوم السلطات العامة مبا يلي: 2

 ل إىل تعريفات مستندة إىل التكاليف؛إعادة توازن التعريفات تدرجيياً من أجل االنتقا أ ) 

اعتماد ضمانات حمدودة زمنيًا لضمان أن خسائر اإليرادات بسبب خفض التعريفات املتعلقة  ب)
مناطق  أسعار خدمات أخرى و/أو يف يقابلها زيادة يف مناطق معينة ال يف ببعض اخلدمات و/أو

 أخرى (يف املناطق الطرفية أو الريفية، ...)؛

حنو إعادة توازن احلركة وتقييم آثارها على القدرة على حتمل تكاليف االتصاالت اليت يلزم التوجه  ج)
 أن تكون مرتبطة بالتدابري املناسبة اليت قد يستخلصها املنظمون وواضعو السياسات،

 بأن تضمن السلطات العامة: 3

قلة عن نوع التطبيق تعماهلا مستأن تكون تعريفات النفاذ إىل الشبكة اهلاتفية العمومية الثابتة واس أ ) 
 الذي ينفذه املشغلون واملستعملون، إال إذا كانوا يطلبون خدمات أو تسهيالت خمتلفة؛

ة أن تكون التعريفات اخلاصة بالتسهيالت اإلضافية وتلك اخلاصة بتوفري التوصيل بالشبكة اهلاتفي ب)
ضطر املستعمل صلة بشكل كاٍف حبيث ال يالعمومية الثابتة واخلدمات اهلاتفية العمومية الثابتة منف

 إىل دفع تكلفة التسهيالت اليت ليست ضرورية للخدمة املطلوبة؛

عة أثناء احلاالت اليت توجد فيها تعريفات خمتلفة ملراعاة محل احلركة املرتف أن تراعي بوجه خاص، يف ج)
 ارياً،ختالفات مربرة جتاألوقات اهلادئة، أن تكون اال ساعات الذروة ومحل احلركة املنخفضة يف

 12 سيما مدير مكتب تنمية االتصاالت، عمًال بالقرار بأن يقوم قطاع تنمية االتصاالت وال 4
ستندة تنفيذ هياكل تعريفية م ، بتقدمي الدعم إىل اإلدارات يف1998للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 

غري م باالستبيان سنويًا وحتديث قاعدة البيانات و إىل التكاليف، من خالل إجراء دراسات احلالة والقيا
 ذلك.
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 ITU-D 17التوصيـة 

 المناطق الريفية والمناطق النائية تقاسم المرافق في
 )2002(يناير 

 املناطق الريفية واملناطق النائية توفري االتصاالت يف: 10/2املسألة 

 ،(ITU-D)إن قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت 

 اعتباره إذ يضع يف
الريفية  املناطق والتقرير احملدث بشأن توفري االتصاالت يف 2وتقريره 71أعمال الفريق املتخصص  أ ) 

 واملناطق النائية؛

احلاجة إىل توفري النفاذ إىل خدمات االتصاالت األساسية واملتقدمة واهلدف األساسي الذي  ب)
 ينطوي عليه ذلك؛

تمعية واستعماهلا (مثل أمهية احلصول عل ج) ى نفاذ مادي إىل مراكز االتصاالت العمومية أو ا
تمعية؛ تمعية متعددة األغراض وغريها من مراكز النفاذ ا  املكاتب اهلاتفية العمومية ومراكز االتصاالت ا

تمعات احمللية اليت تعاين نقصاً يف د )  ت،اخلدما الفوائد اليت جتلبها هذه املرافق إىل ا

 احلسبان وإذ يأخذ يف
تمع  أ )  تمعي يعتمد أيضًا على النفاذ والتوافر والتكلفة ومشاركة ا أن جناح مركز حموري للنفاذ ا

 احمللي واملوثوقية واالستدامة واخلدمات املقدمة؛
  

_______________ 
من أجل دراسة خمتلف اآلليات اليت 1998املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  يف 7ق املتخصص أنشئ الفري 1

ا تعزيز تنمية تكنولوجيات االتصاالت اجلديدة من أجل التطبيقات الريفية. وأجنز الفريق املتخصص   7ميكن 
 .2000اية  أعماله يف

. انظر 2001ير فربا يات اجلديدة من أجل التطبيقات الريفية يفبعنوان التكنولوج 7ُنشر تقرير الفريق املتخصص  2
 ./http://www7.itu.int/itudfg7أيضاً 
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تمع احمل ب) تمعي يعتمد أيضًا على حتليل وتقييم احتياجات ا لي أن جناح مركز حموري للنفاذ ا
والتكنولوجيا املالئمة وخطة العمل واخلطة التجارية للمجتمع احمللي وتطوير املهارات واخلربة واملوارد 

 البشرية،

 وإذ يالحظ

مناذج  أنه ال يوجد منوذج واحد يفي باحتياجات جمتمع واحد، بل قد تكون العناصر قابلة للتطبيق يف
 جمتمعية أخرى،

 يوصي

تمعات واضعو السياسات والقطاع اخلاص واملنظمون يفبأن يقوم أصحاب املصلحة و  1 احمللية  ا
تمعية من منظور عملي ومنظور الشراكة، والتعاون من  بتيسري أكثر األطر مشوًال لتقاسم مرافق النفاذ ا

تمعية/مرافق النفاذ،  أجل توثيق أمثلة ناجحة ومستدامة للمراكز ا

 ملعارف املكتسبة لدى منظمات التنمية واملنظمات غريبأن يستفيد أصحاب املصلحة من ثروة ا 2
 احلكومية وأعضاء االحتاد وخربائه بشأن الدروس املستفادة من إنشاء مراكز نفاذ جمتمعية مستدامة.
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 ITU-D 19التوصيـة 

 توفير االتصاالت للمناطق الريفية والمناطق النائية

 )،2014 املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (ديب، إن

 يدرك إذ

 التوجيه قدمت 1998-2002 االتصاالت تنمية لقطاع فرتة الدراسة عن الناجتة التوصية التالية أن ) أ 
 الريفية لمناطقل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت بتوفري املتصلة املسائل من عدد بشأن

 :النائية واملناطق

 ؛)2002 يناير،( النائية واملناطق الريفية املناطق يف املرافق تقاسم ،ITU-D 17 التوصية -

 اخلدمات ياتوإمكان التكنولوجية اخليارات املعين باالتصاالت الريفية تناول 7 املتخصص الفريق أن )ب
 النائية؛ واملناطق ريفيةال املناطق يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت لتوفري التمويل وآليات

 عوض قد ،"جمتمع توصيل مدرسة، توصيل" مبادرة خالل من ،(BDT) االتصاالت يةتنم مكتب أن )ج
 جمتمعات يف التواالتصا املعلومات تكنولوجيا لتطوير املمارسات وأفضل العامة السياسة بشأن توصيات
 توفري أجل نم املناطق هذه يف الظروف يئة أمهية إىل فيها يشري املكتب وأن األصليني، السكان
 تنظيمها ميت مشاريع خالل من ،العامل معينة يف بلدان حاالتاستناداً إىل  ،فيها االتصاالت خدمات

تمعات تديرهاو  احلجم وفوراتعلى حنو يسمح بتحقيق   نفسها، ا

 يالحظ وإذ

 تعزيز يف (MFI) الصغري التمويل مؤسساتإىل دور  خاصاً  اهتماماً  أوىل 7 املتخصص فريقال أن ) أ 
ا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا خدمات لىع احلصول فرص  صحابأ دعم خالل من وتطبيقا

 الصغرية؛ املشاريع
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معة اخلربات تتضمن اليت 2006-2010 الدراسة لفرتة املمتازة النتائج )ب  العامل أحناء مجيع من ا
 النائية، واملناطق لريفيةا املناطق يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت توفري بنجاح يتعلق فيما
 بشأن يةاإللكرتون واملناقشات احلالة دراسات مكتبة إىل املقدمة املعلومات منها أمور مجلة على بناءً 

 ؛1املقرر فريق حددها اليت املسائل

 الريفية املناطق يف الناشئة التكنولوجيات بانتشار يتعلق فيما العامل أحناء مجيع يف اخلربات أن )ج
 سريع اخنفاض إىل تشري والالسلكي السلكي اإلرسال ووسائط العريض النطاق توفر اليت النائية واملناطق

 خياراً  الريفية ملناطقا توصيل جتعل التطورات هذه كل  وأن والسعة، التطبيق مدى يف وزيادة التكاليف، يف
 ممكناً؛

العريض  تغطية خدمة النطاقزيادة مدى و  للتوصيل تؤدي دورًا رئيسيًا يف الالسلكيةاحللول  أن ) د
 ؛النائية املناطق الريفية واملناطق يف

ا نم الشاسعة املناطق يف املستعملة اإلنرتنت بروتوكول على القائمة املنصات نشر أن ) ه  تتيح أن شأ
 ذلك؛ وغري والزراعة والصحة التعليم مثل إمنائية وتطبيقات خدمات الريفية جمموعة املناطق لسكان

 الطيف؛ املناطق الريفية باستعمال الُنهج اجلديدة للنفاذ إىل كن حتسني استعمال الطيف يفأنه مي و )

 االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت خدمات توفري املمكن من جتعل التطورات هذه أن )ز 
ا  ميةاحلكو  غري واملنظمات احمللية واحلكومات واملتوسطة الصغرية املؤسسات جانب من وتطبيقا

 التجارية؛ لألعمال مالئمة مناذج مع النائية واملناطق الريفية املناطق يف

 وتشغيلها؛ نفيذهاوت املرافق هذه لتخطيط اهلامة العوامل من اعتمادها على والقدرة التقنية اخلربة أن )ح

  
_______________ 

  التايل: اإللكرتوين املوقع يف 10-2/2 املسألة بشأن احلالة دراسات مكتبة ميكن االطالع على 1
http://www.itu.int/ITU D/study_groups/SGP_2006-2010/events/Case_Library/index.asp  

-http://www.itu.int/ituweblogs/ITU :التايل العنوان يف اإللكرتونية باملناقشة اخلاصة الويب صفحة وتتاح

D-SG2-Q10/. 
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 النائية قواملناط الريفية املناطق يف احلاسوبعارف مب اإلملام وعدم واألمّية الدخل اخنفاض أن )ط
 هذه وحتتاج. نازهلمم يف اإلنرتنت إىل الوصول يستطيعون الذين األفراد عدد من حيد النامية، البلدان يف

تمعات  وتقدمي اللالتص استخدامها ميكن اليت العامة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ملرافق ا
 حملليةا واحلكومات الصغرية عاملشاري ألصحاب دور وهناك. القدرات بناء أنشطة وخمتلف اخلدمات
 العملية؛ هذه يف الربيد ومكاتب واملدارس

اوت واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا خلدمات الصغرية املشاريع أصحاب توفري أن )ي  طبيقا
 بدعم حتظى أن ريعاملشا هلذه وميكن. العمل فرص استحداث شأنه من النائية واملناطق الريفية املناطق يف

 احلكومية؛ الربامج خمتلف من الدعم على حتصل وأن املالية املؤسسات

 التحتية لبنيةا تشغيل حسن على احلفاظ أجل من والتشغيل الصيانة لربامج اجليد التخطيط أن )ك
 الريفية؛ طقاملنا يف الدعم هلياكل أساسي جانب الطرفية، األجهزة فيها مبا الصلة ذات والتجهيزات

 مكاتب استعمال عتشجي يف العاملي الربيدي واالحتاد االتصاالت تنمية كتبم بني املمتاز التعاون )ل
ا تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت خدمات إىل الوصول سبل لتوفري كوسيلة الربيد  وتطبيقا
 النائية؛ واملناطق الريفية املناطق يف

 نشرل الرئيسية االختناق جماالت أحد هو بالطاقة النائية واملناطق الريفية املناطق إمداد أن )م 
 للطاقة املبتكرة االستعماالت وأن املناطق هذه يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 بعض يف بينها افيم واجلمع اهلوائية، بالطاحونة الطاقة توليد ومصادر املصغرة املائية والطاقة الشمسية
 عليها االعتماد نميك اليت الطاقة مصادر لتوفري البلدان من كثري يف بنجاح استخدامها جيري األحيان،
 املتنقلة، القاعدية للمحطات

 اعتباره يف يضع وإذ

ا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وخدمات االتصاالت توفري أن ) أ    بشكل يسهم أن ميكن وتطبيقا
 لنائية؛ا واملناطق ةالريفي املناطق يف يعيشون الذين السكان حياة نوعية حتسني يف كبري
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 ياساتس اتباع خالل من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت على الطلب حفز أن )ب
 املرجوة؛ املنافع حتقيق إىل السبيل هو استباقية حكومية

تمعي النفاذ مؤسسات بشأن العامل يف اخلربات تراكم أن )ج  راكزوم االتصاالت، أكشاك( ا
تم االتصاالت  سياسات إىل احلاجة إىل يشري ،)املتعددة الوسائط ومراكز األغراض، املتعددة عيةا
 املتاحة؛ اخلدمات على الطلب حلفز وداعمة استباقية حكومية

 استعمال أجل نم األموال رؤوس وتوفري املهارات تطوير خالل من املعلومات توفر تعزيز ينبغي أنه ) د
 األمثل؛ النحو على املعلومات

 لرفاها تعظيم شأنه من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل اجلميع وصول نأ ) ه
 اإلنسان، حقوق محاية يف يسهمو  املوارد على واحلفاظ املردودية، وزيادة االجتماعي،

 يوصي

 الريفية املناطق يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت توفري النامية البلدان تدرج بأن 1
 للتنمية؛ الوطنية خططها يف النائية واملناطق

 مجيع تقييم لنائية،ا واملناطق الريفية املناطق يف التحتية البنية تنمية ختطيط لدى املهم، من بأن 2
 والتكاليف ناخيةوامل اجلغرافية والظروف التنظيمية البيئة مراعاة مع السوق يف املتاحة التكنولوجيات

 بناءً  ذلك، إىل ماو  واالستدامة والتشغيل الصيانة وإمكانيات) التشغيلية نفقاتوال الرأمسالية النفقات(
تمعات احمللية للموقع االستطالعية الدراسة نتائج على  ؛واحتياجات ا

تمعات وصول ينال بأن 3 او  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مرافق إىل احمللية ا  أمهية خدما
 اليت األعمال مناذج قتطبي احملليني املشاريع ألصحاب وميكن. النائية ملناطقوا الريفية املناطق يف خاصة
ا من  املرافق، هذه دعم ضاً أي وينبغي، متنوعة مبادرات من بدعم والتشغيلية، املالية االستدامة حتقيق شأ
 ؛الريفية لالتصاالت أساسياً  عنصراً  باعتبارها الشاملة اخلدمة صناديق من االقتضاء، عند
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مات لتوفري خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلو  الربيد مكاتب ه من املهم تشجيع استخدامبأن 4
 الريفية؛ املناطق سكان حياة يف ها كوسيلة لالتصالوجود واالتصاالت، نظراً إىل

 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا مرافق ختطيط يف احمللية املؤسسات مبشاركة 5

 املعلومات كنولوجيات خدمات تنفيذ لنجاح ألمهيتها نظراً  واعتمادها احمللية ةالتقني اخلربة بتعزيز 6
ا واالتصاالت  وتبادل للتدريب االهتمام يالءإبالتايل  وينبغي ،النائية واملناطق الريفية املناطق يف وتطبيقا
 البقاء؛ على والقدرة االستدامة حتقيق أجل منوتقاسم مرافق الصيانة  املعلومات

 العريض؛ النطاق تكنولوجيااعتماد  جيعبتش 7

 عنصر ألنه ة،الوقائي للصيانة فّعالة برامج خالل من لألجهزة جيدة تشغيل ظروف على باحلفاظ 8
 مع لالستدامة، لقاب حنو على الريفية املناطق يف االتصاالت توفري إلتاحة تشجيعه ينبغي أساسي

 املتقادمة؛ التكنولوجيات من تخلصلل مكاناً  النامية البلدان تصبح ال كي  االحرتاس

 لريفيةا البيئات يف األجهزة على االعتماد إمكانية استمرار لضمان خطوات اختاذ املهم من بأن 9
 نيني؛التق املوظفني تدريب وتشجيع والصيانة، للتشغيل مناسبة اسرتاتيجية وضع مثل

تمع  للربح يفبأن من املهم أن يؤخذ صغار املشغلني واملشغلون غري اهلادفني 10 ات احمللية بعني ا
اً االعتبار، من خالل التدابري التنظيمية املناسبة، اليت تسمح هلم بالنفاذ إىل البنية التحتية األساسية وفق

ة واملناطق النائية، املناطق الريفي لشروط عادلة من أجل توفري توصيلية النطاق العريض للمستعملني يف
 التكنولوجية؛ مع االستفادة من التطورات

بأن من املهم أيضًا أن تنظر اإلدارات لدى اضطالعها بأنشطة ختطيط الطيف الراديوي ومنح  11
ق النائية، عن طريق املناطق الريفية واملناط آليات لتيسري توفري خدمات النطاق العريض يف الرتاخيص يف

تمعات صغار املشغلني واملشغلني غري اهلادفني للربح يف  ية؛احملل ا
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 أحد يشكل بالطاقة اإلمداد نقص ألن نظراً  ،أمكن كلما  املتجددة الطاقة مصادر باستعمال 12
 الريفية املناطق يف تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت توفري جمال يف الرئيسية االختناق جماالت
 البيئية؛ املشاكل مراعاة النائية مع واملناطق

توفري  التوصيل ميثل عقبة أخرى يف تفاع تكلفة االستثمار يفبأنه نظرًا إىل أن ار  13
أطر  املناطق الريفية واملناطق النائية، ميكن لوضع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

تطوير  تنظيمية جديدة خبصوص تقاسم البىن التحتية وتسريع إجراءات منح الرتاخيص أن يساعد يف
 هذه الشبكات؛

 البنية تطويرل الدولية واملنظمات احمللية والوكاالت والصناعة احلكومات بني التعاون ابباستصو  14
 واألجهزة املتجددة ةالطاق مصادر فيها مبا التكلفة، منخفضة واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا التحتية
 وينبغي النائية، ملناطقاو  الريفية املناطق يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت لتوفري الطرفية
 ؛متابعتها

بأن تقوم الدول األعضاء بتشجيع أفضل البدائل لنشر حلول التوصيل الفّعالة من حيث التكلفة  15
 املناطق الريفية واملناطق النائية. لشبكات النفاذ إىل النطاق العريض يف
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 ITU-D 20التوصيـة 

 ت/تكنولوجيا المعلوماتمبادرات سياساتية وتنظيمية لتنمية االتصاال
 المناطق الريفية والمناطق النائية واالتصاالت/النطاق العريض في

 )،2014إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (ديب، 

 االعتبار إذ تضع يف

 اخلدمات، توفري الدور اهلام لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/النطاق العريض يف أ ) 
دمة والبلدان اليت متر البلدان املتق املناطق الريفية واملناطق النائية يف ت اإللكرتونية يفخاصًة التطبيقا

ا مبرحلة انتقالية والبلدان النامية وأقل البلدان منواً، من أجل متكني الشعوب والنهوض بالثقافة  اقتصادا
تمعات الريفية وتنمية االقتصاد وما إىل ذ وحتسني نوعية املعيشة يف  لك؛ا

لقطاع تنمية االتصاالت واصلتا أنشطتهما الدراسية ملواجهة التحديات  2و 1أن جلنيت الدراسات  ب)
واً والبلدان النامية بوجه أقل البلدان من العامل بوجه عام ويف اليت تواجهها املناطق الريفية واملناطق النائية يف

التقنيات  ر وليس احلصر جمموعة منيتعلق مبختلف القضايا اليت تشمل على سبيل الذك خاص فيما
 األعضاء؛ واحللول لتوفري اخلدمات والتطبيقات اإللكرتونية استناداً إىل مسامهات من

) قامت بتجميع التوصيات السابقة 2010لقطاع تنمية االتصاالت (حيدر آباد،  19أن التوصية  ج)
/تكنولوجيا ة بتنمية االتصاالتتوصية على أساس نتائج دراسة التقنيات واحللول اخلاص وضمتها يف

 املناطق الريفية واملناطق النائية منذ إنشاء مسألة خصصت املعلومات واالتصاالت/النطاق العريض يف
 أيرس)، (بوينس 1994 لدراسة هذا املوضوع أثناء املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام
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 وإذ تدرك

لقطاع  2 للجنة الدراسات 3/2-10أنشطة املسألة إطار  أن مكتب تنمية االتصاالت أجرى يف أ ) 
 تنمية االتصاالت دراسة استقصائية تتعلق بتجميع معلومات تفصيلية عن التدابري التنظيمية واملتعلقة

ا احلكومات يف مجيع أرجاء العامل مع مناذج اقتصادية وجتارية لنمو  بالسياسات اليت اختذ
 النائية؛ املناطق الريفية واملناطق صاالت/النطاق العريض يفاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالت

أن الدراسة االستقصائية سعت أيضًا إىل مجع معلومات عن اآلثار احملتملة هلذه التدخالت  ب)
 واملبادرات وحتليلها؛

 دراسة مسائل جلنيت أن املدخالت املستلمة من خالل الدراسة االستقصائية كانت مفيدة يف ج)
تعزيز  ملساعدة البلدان يف 2010-2014لقطاع تنمية االتصاالت خالل فرتة الدراسة  2و 1 الدراسات

ا ملواجهة حتديات تنمية االتصاالت/ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/النطاق العريض يف املناطق  قدرا
 الريفية واملناطق النائية،

 بعني االعتبار تأخذوإذ 

 2صائية املقدمة من مكتب تنمية االتصاالت إىل جلنة الدراسات نتائج حتليل الدراسة االستق أ ) 
 لقطاع تنمية االتصاالت؛

لقطاع تنمية االتصاالت خالل فرتة  2حتليل دراسات احلالة املقدمة إىل جلنة الدراسات  ب)
 ؛2010-2014 الدراسة

املخصصة من أجل لقطاع تنمية االتصاالت  2للجنة الدراسات  3/2-10التقرير النهائي للمسألة  ج)
 ؛(2014)"توفري االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمناطق الريفية واملناطق النائية" 

 لقطاع تنمية االتصاالت؛ 2املقدم إىل جلنة الدراسات  (2012)تقرير جلنة النطاق العريض  د )

 ؛(2012)تقرير االحتاد بشأن قياس جمتمع املعلومات  ) ه
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األساسية، ال  خدمات اهلاتف املتنقل النقيض من ارتفاع نسبة سكان العامل املشرتكني يف أنه على و )
 ها الريفية والنائية؛مناطق البلدان النامية وأقل البلدان منواً حمدودة، خاصًة يف تزال توصيلية اإلنرتنت يف

عي أيضاً ض تراوضع خطة وطنية حمددة لشبكة النطاق العري أن هناك حكومات كثرية بدأت يف ز )
 النائية؛ احتياجات املناطق الريفية واملناطق

أن التقاسم النشط واملنفعل للبىن التحتية إىل جانب تقاسم موارد الطيف مدرج بالفعل  ح)
 بعض البلدان؛ السياسات الوطنية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف يف

دوق اخلدمة الشاملة والتقاسم النشط واملنفعل أن منح تراخيص ألطراف جديدة بدعم من صن ط)
لعناصر الشبكة على أساس عروض مرجعية إىل جانب تقاسم موارد الطيف ميكن أن خيدم املناطق 
ا وأنظمة الفوترة وخدمات  الريفية واملناطق النائية بزيادة إضافية لعناصر البنية التحتية اخلاصة بشبكا

 ،العمالء وخطط التعريفات املستقلة

 وإذ تالحظ

 إىل أنه مت رصد التدخالت/املبادرات الرئيسية التالية عند حتليل مدخالت الدراسة االستقصائية: أ ) 

أن تعريف "املناطق الريفية واملناطق النائية" يقوم على تناثر السكان وعلى الظروف اجلغرافية  '1'
نسبة مئوية  حبيث تغطي القاسية وأن لدى بعض البلدان التزامات بالنسبة ملنح الرتاخيص

 معينة من سكان هذه املناطق؛

أن غالبية البلدان اليت ردت على الدراسة االستقصائية لديها سياسات حكومية حمددة لتنمية  '2'
ية واملناطق املناطق الريف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/النطاق العريض يف

اخلدمة الشاملة وصناديق اخلدمة الشاملة والتزامات ذلك أدوات مثل أحكام  النائية، مبا يف
قوانني  الرتاخيص وأهداف تغطية النطاق العريض ومعدل التغلغل وسرعة البيانات، حتدد يف

 االتصاالت؛ ولوائح
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لد كنسبة من الب أن األموال يتم مجعها بواسطة وزارة حكومية أو هيئة لتنظيم االتصاالت يف '3'
وسيلة أخرى تتناسب مع الدخل/اإليرادات السنوية  أي السنوية أو اإليرادات اإلمجالية

 اخلالصة/حجم األعمال وتدار وتوزع أيضاً من جانب الوزارة املعنية أو اهليئة التنظيمية؛

أن وضع وتبين النماذج االقتصادية والتجارية املالئمة أمر حاسم لتنمية واستدامة شبكات  '4'
املناطق  ات واالتصاالت/النطاق العريض وتوفري اخلدمات يفاالتصاالت/تكنولوجيا املعلوم

ا  الريفية واملناطق النائية، وقد تبني أن خمتلف أنواع النماذج االقتصادية والتجارية اليت اعتمد
 الدول األعضاء تعتمد على أوضاع واحتياجات كل بلد؛

ائية بني املشغلني، ية واملناطق الناملناطق الريف أن تقاسم البنية التحتية الشبكية األساسية يف '5'
أو بناءها عوضًا عن ذلك من خالل ميزانية حكومية خاصة ومن خالل صندوق التزام 

 اخلدمة الشاملة يعد أحد اخليارات احملتملة؛

لبلدان منواً، وضع البلدان النامية وأقل ا تطبيقها يف أن من بني اخليارات اليت تستحق النظر يف '6'
املناطق الريفية  تنظيمية خاصة لتقاسم البىن التحتية يف قانونية و/أو و/أوأطر سياساتية 

واملناطق النائية، وذلك مثًال من خالل استعمال كبالت األلياف البصرية وأبراج احملطات 
 الصلة، القاعدة لإلرسال واالستقبال/أبراج املوجات الصغرية والبىن التحتية الداعمة ذات

 واقتناعاً منها بأن

تنمية خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/النطاق العريض ضروري من أجل  أ ) 
 التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية الشاملة فضًال عن النهوض بالقطاعات األخرى؛

لسكان اتنمية البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من األمور اهلامة للقضاء على هجرة  ب)
 إىل املناطق احلضرية؛

البنية التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أداة هامة لقياس العوامل املتعلقة  ج)
 حبماية البيئة،

  



 20التوصية  640

 

 توصي
بلدان النامية وأقل ال مجيع أحناء العامل بوجه عام ويف بأن تقوم احلكومات واهليئات التنظيمية يف 1

علومات اص باختاذ تدابري تنظيمية وسياساتية لتسريع تنمية االتصاالت/تكنولوجيا واملالبلدان منواً بوجه خ
مية مناطقها الريفية والنائية من خالل تدخالت/مبادرات سياساتية وتنظي واالتصاالت/النطاق العريض يف

 حمددة وإدراجها ضمن خططها الوطنية للتنمية؛
 اخلدمة الشاملة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات بأن يقوم املشغلون وموردو اخلدمات بتنفيذ 2

 املناطق الريفية واملناطق النائية؛ واالتصاالت يف
أن يقوم أعضاء القطاع واملنتسبون إليه واهليئات األكادميية املنضمة إليه باختاذ إجراءات لزيادة  3

تالئم تنمية  ة والنظافةاستهالك الطاق الدراسات بشأن استنباط معدات تتسم باالقتصاد والكفاءة يف
 املناطق الريفية واملناطق النائية؛ البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

 باستنباط أحدث التقنيات والتكنولوجيات الفّعالة من حيث التكلفة لتنمية البنية التحتية للنطاق 4
واملناطق النائية،  ا املناطق الريفية العريض تكون األنسب للظروف اجلغرافية واالقتصادية اليت تتسم

ا من النفاذ إىل التطبيقات اإللكرتونية املختلفة، خاصةً تلك اليت تدجمهم يف اخلطط  وذلك لتمكني سكا
الوطنية مثل احلكومة اإللكرتونية والصحة اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوين والزراعة اإللكرتونية وغريها، 

ت  معات الريفية عن طريق تدخالت/مبادرات سياساتية وتنظيمية؛سعياً إىل تنشيط ا
بأن مؤشرات الفقر احملددة للبلدان/املناطق املنشورة من جانب األمم املتحدة/البنك الدويل، ميكن  5

أن ينظر إليها بعني االعتبار الواجب عند تنفيذ اخلدمة الشاملة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
 اطق الريفية واملناطق النائية،املن واالتصاالت يف

 تدعو مدير مكتب تنمية االتصاالت
 إىل مواصلة تنظيم الندوات واحللقات الدراسية وورش العمل واألنشطة ذات الصلة املتعلقة باملوضوع.
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 ITU-D 21التوصيـة 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتغير المناخ

 )،2014ت (ديب، إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاال

 االعتبار إذ تضع يف

أن تغري املناخ أصبح اآلن واقعاً ال ميكن إنكاره ومن الضروري واحملتم اختاذ إجراء عاملي للحد من  أ ) 
 انبعاثات غازات االحتباس احلراري لتفادي اآلثار املدمرة على جمتمعاتنا؛

أعلن أنه ميكن  (WTDC-10) 2010أن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  ب)
لتخفيف عمليات الرصد وا لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تقدم مسامهة كبرية يف

 والتكيف مع التأثريات السلبية لتغري املناخ؛

) 2012جنيف،  (املراَجع يف 673راجع القرار  (WRC-12)أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  ج)
 ال االتصاالت الراديوية من أجل تطبيقات رصد األرض؛بشأن أمهية استعم

) بشأن دور 2010(غواداالخارا،  182اعتمد القرار  (PP-10)أن مؤمتر املندوبني املفوضني  د )
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما يتعلق بتغري املناخ ومحاية البيئة؛

ملي لتنمية االتصاالت بشأن تكنولوجيا املعلومات ) للمؤمتر العا2014(ديب،  66أن القرار  ) ه
واالتصاالت وتغري املناخ ينص على أن التطبيقات الراديوية لالستشعار عن بُعد احملمولة على منت 
السواتل تعترب أدوات الرصد الرئيسية على الصعيد العاملي اليت يستخدمها النظام العاملي ملراقبة املناخ 

 نبؤ بالكوارث واستشعارها والتخفيف من اآلثار السلبية لتغري املناخ؛من أجل رصد املناخ والت
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تمعات والنظم  و ) أن التكاليف االقتصادية النامجة عن املناخ السيء والكوارث على اإلنسان وا
 االزدياد؛ اإليكولوجية آخذًة يف

اس احلراري قد ت غازات االحتبتركيزا أن منذجة املناخ تشري إىل أن الزيادة املتواصلة مستقبًال يف ز )
 املتقلبة؛ تؤدي إىل املزيد من األحداث املناخية

) ملؤمتر املندوبني املفوضني فإن البلدان، ال سيما 2010غواداالخارا،  (املراَجع يف 30أنه طبقاً للقرار  ح)
 (LLDC)ري الساحلية والبلدان النامية غ (SIDS)والدول اجلزرية الصغرية النامية  (LDC) أقل البلدان منواً 

والبلدان الساحلية املنخفضة معرضة للخطر الناجم عن تغري املناخ العاملي وارتفاع مستويات 
 البحار؛ سطح

إن العملية اليت أسسها بروتوكول كيوتو التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،  ط)
ا جلنته التفاوضية  ية مهمة ترمي احلكومية الدولية، تعد إجراءات دولواملفاوضات اجلارية اليت تضطلع 

االحتاد  إىل التصدي خلطر تغري املناخ وإىل التخفيف من آثاره السلبية ومساعدة مجيع الدول األعضاء يف
 وخاصًة أقل البلدان منواً على التكيف مع آثاره السلبية،

 وإذ تالحظ

لف القطاعات خمت حتقيق تنمية أسرع يفأن بوسع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تسهيل  أ ) 
ا تؤدي إىل فرص متكافئة لكل البشر، خاصًة الفرص  االجتماعية واالقتصادية يف أي بلد حيث إ

 امللموسة؛

النمو الشامل  جمتمعات املناطق الريفية واملناطق النائية ومسامهتها يف حتسن الفئات األكثر ضعفاً يف ب)
ا؛  تمعا

ساعدة للبلدان النامية لوضع اسرتاتيجيات وتدابري وطنية وإقليمية بشأن استعمال أن تقدمي امل ج )
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ميكن أن يساعد على التخفيف من اآلثار املدمرة لتغري املناخ 

 والتصدي هلا؛
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لى املدى ع عأن من الضروري وجود خريطة حمدثة حلاالت الفوران األرضي احملتملة اليت قد تق د )
 املناخ؛ الطويل نتيجة لتبعات احرتار

أن رسم خرائط املناطق املعرضة للكوارث الطبيعية وإنشاء أنظمة معلومات حاسوبية تغطي نتائج  ) ه
الدراسات االستقصائية والتقييمات وعمليات الرصد كجزء من وضع اسرتاتيجيات االستجابة املالئمة 

 التخفيف من آثار تغري املناخ وتقلباته؛ وسياسات وتدابري التكيف من شأنه

لة استعمال البيانات اليت توفرها األنظمة الساتلية النشيطة واملنفع أن مساعدة البلدان النامية يف و )
لالستشعار عن بُعد ملراقبة املناخ والتنبؤ بالكوارث واستشعارها والتخفيف من اآلثار الضارة لتغري املناخ 

 املناخ على املدى الطويل؛ أمر أسياسي لفهم تطور

ا أحباث آثار تغري املناخ وتقييمها ومراقبتها ورسم خرائطه أن تيسري مشاركة الدول األعضاء يف ز )
 ة؛وضع اسرتاتيجيات استجابة هلا، وذلك على املستويات الثنائية واإلقليمية والعاملي يساعد يف ميكن أن

رجت ان اليت تعاين من حوادث مناخية متطرفة اليت أدأنه ميكننا االستفادة من جتارب بعض البلد ح)
ا ملكافحة تغري املناخ قائمة مببادئ وإجراءات ملموسة؛  بالفعل ضمن اسرتاتيجيا

تمع املعلومات قررت استهالل مشاريع للنهوض بتكنولوجيا املعلومات  ط) أن القمة العاملية 
راعية للبيئة، وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امل جماالت البيئة، واملوارد الطبيعية، واالتصاالت يف

 والكوارث الطبيعية،

 وإذ تدرك

 االرتفاع مع حرق العامل لكميات أكرب من ذي أن انبعاثات غازات االحتباس احلراري مستمرة يف أ ) 
 قبل من الفحم والنفط والغاز للحصول على الطاقة؛
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. 1880 عام ني السنوات األكثر حرارة منذ بدء التسجيل يفكان ترتيبه العاشر ب  2012أن عام  ب)
درجة  0,57وقد زادت درجات احلرارة السنوية املتوسطة عرب أراضي العامل ومسطحات البحار مبقدار 

 ؛1880عام  درجة مئوية عن املتوسط املقدر يف 0,8مئوية عن متوسط مخسينات القرن املاضي وبنحو 

املناطق األكثر  سقوط املطر، فبينما تسقط كميات متزايدة من املطر يف أمناط أن هناك تغريات يف ج)
ملناطق نصف الكرة الشمايل واملناطق املدارية) بينما حتصل ا رطوبة بوجه عام (خطوط العرض القطبية يف
 األكثر جفافاً على كميات أقل من املطر؛

حمليط أحواض ا ني األخرية يفالسنوات اخلمس درجات احلرارة يف أنه سجلت زيادة كبرية يف د )
األطلسي واحمليط اهلادئ واحمليط اهلندي، وهذه الزيادات ال ميكن أن تعزى إىل النشاط الشمسي أو 

 الثوران الربكاين أو التغريات الطبقية األخرى؛

وتشغيل سواتل االستشعار عن بُعد، أصبحت  1880أنه نتيجة لتشغيل األجهزة األرضية منذ عام  ) ه
 متوسط مستويات سطح البحر حقيقة علمية ال ميكن التشكيك فيها؛ ة املستمرة يفالزياد

دد اجلزر الصغرية واملدن الواقعة على امتداد  أن الزيادة يف و ) متوسط مستويات سطح البحر 
 السواحل،

 وإذ تدرك كذلك

صادية لة االقتأن لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أمهية حامسة للتنمية الشام أ ) 
 واالجتماعية والثقافية؛

جمال تكنولوجيا  أن البلدان ترى أن من الضروري تطوير النفاذ إىل اإلنرتنت لتشجيع التدريب يف ب)
املعلومات واالتصاالت كجزء من التكيف مع تغري املناخ، حيث يتم مجع بيانات غري كافية على املستوى 

 للتحليل؛ احمللي وترسل

تعلم املزيد بشأن احلد من استهالك الطاقة وبشأن انبعاثات غازات  لدان ترغب يفأن بعض الب ج)
االحتباس احلراري وكذلك بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ميكن تشغيلها بطاقة أقل وبصيانة 

 املناخية؛ أقل وما هي الفوائد الكمية املقابلة بالنسبة للتغريات
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 أن تتعلم املزيد عن التأثريات السلبية أو تداعيات عدم استعمال تكنولوجياأن بعض البلدان تود  د )
خفض  اعدة يفاملس معلومات واتصاالت "مراعية للبيئة" وكيف ميكن هلذه التكنولوجيا أن تساهم يف

 االحرتار العاملي،

 توصي

ا و بأن تقوم البلدان بصياغة مبادئ توجيهية/أفضل املمارسات وتنفيذ سياسات وطنية  1 ما يتصل 
 املناخ؛ مواجهة حتديات تغري من تدابري لتسهيل استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

وية خدمات مراقبة األرصاد اجل بأن يقدم الدعم ملساعدة البلدان من أجل ضخ استثمارات أكرب يف 2
نطوي على ني التنبؤ يمن أجل تفادي األحداث املناخية املتطرفة اليت قد تكون مدمرة حيث إن حتس

تكاليف أقل نسبياً ويساعد على احلد من املآسي اليت تنجم عن الفيضانات وحاالت اجلفاف واألعاصري 
 املدارية؛

ملزيد عن التكنولوجيا، يتعني على البلدان معرفة ا بأنه من أجل مساعدة البلدان على االستثمار يف 3
اتلية نفاذ أفضل وفهم أفضل لبيانات األرصاد اجلوية (الس تغري املناخ بوجه عام، وأن يكون لدى البلدان

 واألرضية) اليت تقدم؛

 بأن تضع البلدان برامج تدريب من أجل االستعمال األفضل لكل بيانات الرصد هذه؛ 4

بأن توضع الربامج استنادًا إىل أرقام حقيقية بني أثر خفض استهالك الطاقة وفوائد تكنولوجيا  5
 االت؛املعلومات واالتص

بأن من الضروري اعتماد اسرتاتيجيات مبتكرة قائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملعاجلة  6
 موضوع التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره على املدى الطويل؛

وية صعبة (طقس ظروف ج بأنه نظراً إىل أنه قد يلزم تشغيل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 7
رطوبة عالية، ...)، يصبح لزامًا مساعدة البلدان على تطوير تكنولوجيا معلومات واتصاالت حار و 

 نفس الوقت أيضاً؛ مراعية للبيئة بأسعار أكثر معقولية وتكون أكثر متانة واعتمادية يف
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االت ذات الصلة مبراقبة بيانات األرصاد اجلوية ومن أ بإرساء تعاون أفضل بني البلدان يف 8 ل جا
 التخفيف من آثار تغري املناخ باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

 توصي كذلك

ع باختاذ اخلطوات املناسبة لتهيئة بيئة متكينية على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية لتشجي 1
األرصاد اجلوية  قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويف أعضاء االحتاد على التطوير واالستثمار يف

 التنبؤ باألحداث املناخية املتطرفة؛ ويف

ناخ العمل على زيادة تطوير جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري امل بأن تستمر البلدان يف 2
 وأن تعترب هذا األمر من األولويات واملهام امللحة،

 تدعو مدير مكتب تنمية االتصاالت

 ه؛تعزيز األنشطة املتصلة بتخفيف آثار تغري املناخ والتكيف مع إىل مواصلة اإلسهام النشط يف 1

إىل مواصلة تنظيم أحداث بصورة مشرتكة مع قطاعي االحتاد اآلخرين بغية تقليص حاالت االزدواج  2
 وحتسني تبادل املعلومات بني القطاعات ومجيع الدول األعضاء.
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 ITU-D 22التوصيـة 

 لتعاون معسد الفجوة التقييسية با
 األفرقة اإلقليمية للجان الدراسات

 )،2014 إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (ديب،

 اعتباره إذ يضع يف

) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن سد الفجوة 2010 غواداالخارا، (املراَجع يف 123أن القرار  أ ) 
ة بالعمل بشكل األمني العام ومديري املكاتب الثالثالتقييسية بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة يكلف 

ية وثيق فيما بينهم على متابعة تنفيذ املبادرات اليت تساعد على سد الفجوة التقييسية بني البلدان النام
هذا الشأن على الصعيد  والبلدان املتقدمة ومتابعة وتنفيذ فقرات منطوق هذا القرار اليت تدعم التنسيق يف

 خالل املكاتب واملنظمات اإلقليمية؛اإلقليمي من 

) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن سد الفجوة 2012ديب،  املراَجع يف( 44أن القرار  ب)
التقييسية، يكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت، بالتعاون مع مديري مكتيب تنمية االتصاالت 

ييس قدمي الدعم الالزم للحشد اإلقليمي من أجل التقحدود املوارد املتاحة، بت واالتصاالت الراديوية، يف
وكذلك بعقد ورش العمل واحللقات الدراسية، حسب االقتضاء، لنشر املعلومات وزيادة فهم التوصيات 

 اجلديدة، خاصة للبلدان النامية؛

قة ر للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن إنشاء أف) 2012ديب،  املراَجع يف( 54أن القرار  ج)
ا يكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية االتصاالت،  إقليمية ومساعد

ا، بتقدمي كل الدعم الالزم إلنشاء أفرقة إقليمية وضمان  يف حدود املوارد املتاحة، املخصصة أو املساهم 
 سالسة عملها،
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 وإذ يأخذ بعني االعتبار

)، اليت تنص على أن تقوم املكاتب اإلقليمية 2012ديب،  (املراَجع يف 44فقرة "تقرر كذلك" بالقرار 
 لالحتاد:

املناطق  أنشطة مكتب تقييس االتصاالت من أجل تعزيز وتنسيق أنشطة التقييس يف باملشاركة يف '1'
لدعم تنفيذ األجزاء ذات الصلة من هذا القرار ولتنفيذ أهداف خطة العمل، وإطالق محالت 

القطاع  جدد من البلدان النامية لالنضمام إىل قطاع تقييس االتصاالت كأعضاء يفجلذب أعضاء 
 أو منتسبني أو هيئات أكادميية؛

ا ميزانية املكاتب، حلشد األعضاء يف مبساعدة نواب الرؤساء، يف '2' املناطق  احلدود اليت تسمح 
 أنشطة التقييس؛ املعنية من أجل زيادة مشاركتهم يف

 نسيق أنشطة األفرقة اإلقليمية للجان دراسات قطاع تقييس االتصاالت؛بتنظيم وت '3'

 بتقدمي املساعدة الالزمة إىل األفرقة اإلقليمية للجان دراسات قطاع تقييس االتصاالت؛ '4'

بتقدمي املساعدة إىل املنظمات اإلقليمية لالتصاالت من أجل تأسيس وإدارة هيئات  '5'
 إقليمية، تقييس

 يوصي

 هيكل وظيفي للمكاتب اإلقليمية لدعم أنشطة األفرقة اإلقليمية؛ بتنفيذ 1

ا بتحديد خمصصات يف 2  ؛امليزانية للمكاتب اإلقليمية لدعم أنشطة األفرقة اإلقليمية وقاد

بإرسال نتائج أنشطة األفرقة اإلقليمية إىل قطاع تنمية االتصاالت التابع لالحتاد الستخدامها  3
 حسب االقتضاء،
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 من مدير مكتب تنمية االتصاالتيطلب 

 تنفيذ هيكل وظيفي للمكاتب اإلقليمية لدعم أنشطة األفرقة اإلقليمية؛ 1

م من البلدان النامية ودعمهم  2 تيسري عمل رؤساء جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت ونوا
احللقات ل و األفرقة دون اإلقليمية من خالل ورش العم لتعزيز أنشطة التقييس وحشد األعضاء يف

 الدراسية واملنتديات.
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 خطة عمل بوينس آيرس

 مسائل لجان الدراسات - 5القسـم 

 1لجنة الدراسات 

 1/1املسـألة 

 النطاق العريض نشر وسياسات استراتيجيات
 1البلدان النامية في

 بيان الحالة أو المشكلة 1

واجلمعية العامة لألمم املتحدة بشكل  (UN)األعضاء باألمم املتحدة ، وافقت الدول 2015يف سبتمرب 
ووضعت خطة عاملية للتنمية، تقوم على حتقيق الرخاء  (SDG) رمسي على أهداف التنمية املستدامة

 ".2030االقتصادي واإلدماج االجتماعي واالستدامة البيئية، وتعرف باسم "خطة التنمية املستدامة لعام 

ق العريض عنصرًا أساسيًا لتحقيق جمتمع معلومات يكون حموره اإلنسان ويتسم بالطابع وميثل النطا
من برنامج عمل  7يف ذلك األهداف اليت حددها خط العمل جيم مبا اجلامع وينصب على التنمية،

تمع املعلوماتبشأن جمتمع املعلومات تونس  (ومن خالهلما) دور االحتاد  (WSIS) والقمة العاملية 
إىل توصيلية نطاق عريض منخفض  1. وال حتتاج البلدان الناميةحتقيق أهداف التنمية املستدامة يف

السرعة لالستفادة من التكنولوجيات واخلدمات اجلديدة فحسب، بل حتتاج توصيلية النطاق العريض 
 أرقام وتشري .رئيسية إطارية شروطعايل السرعة وعايل اجلودة. غري أن حتقيق ذلك يتطلب استيفاء 

خذة ، فإن الفجوة الرقمية آشائعاً  غدا املتنقلة املهاتفة استعمال أن من بالرغم أنه إىل 2016 عام
يف املائة من سكان العامل، كانوا  53مليار شخص، أي  3,9التحول أيضاً، مع تركيز االهتمام على  يف

اية عام    غري موصلني باإلنرتنت. 2016يف 
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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يف املائة من سكان العامل باإلنرتنت  60اخلاصة باالحتاد إىل توصيل  2020وتدعو أهداف التوصيل يف 
مليار شخص آخرين على مدى السنوات األربع  1,2 وهو ما يعادل توصيل - 2020 حبلول عام
ا البلدان سيما يف  املقبلة، ال  بلداً، 48البالغ عددها و  (LDC)منواً األمم املتحدة كأقل البلدان اليت حدد
إىل ذلك، تعيش نسبة كبرية من سكان البلدان النامية وأقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية  وإضافة
املناطق الريفية والنائية األقل كثافة سكانية حيث ميكن أن تكون التكاليف الرأمسالية  يف (SIDS)النامية 

 باهظة. لتوصيل املنازل واملؤسسات التجارية باستخدام توصيلية اخلطوط الثابتة

اية عام  مليون اشرتاك يف النطاق العريض الثابت يف 884إىل أنه سيكون هناك أيضاً تقديرات الوتشري 
ني بيف املائة عن العام السابق. وتشري تقديرات االحتاد أيضاً إىل أن الفجوة  8، أي بزيادة بنسبة 2016

يف املائة يف  11  بالفعل، حيث ارتفعت منيف استخدام اإلنرتنت يف العامل إمجاالً اتسعت قليالً اجلنسني 
. وال يزال دفع التوصيلية األساسية خارج املراكز احلضرية 2016 يف املائة يف عام 12إىل  2013 عام

األماكن اليت يتمتع فيها  الرئيسية حبيث تصل إىل املزيد من املناطق النائية ميثل حتديًا رئيسياً. وحىت يف
نرتنت، جيب أن يكون النفاذ مصحوبًا مبجموعة من اخلدمات واحملتويات السكان بالنفاذ إىل اإل

الصلة للمساعدة على حتسني الوعي الشخصي والتعليم والنظافة لألفراد، إضافة إىل نتائج التنمية  ذات
 يف جمايل الصحة والتعليم على الصعيد الوطين.

شاركة نشطة من الدول األعضاء وأعضاء أن يسعى، مب (ITU-D) دوينبغي لقطاع تنمية االتصاالت باالحتا
توافر خدمات النطاق العريض امليسورة التكلفة من خالل إجراء حتليل  زيادةمواصلة  إىلالقطاعات، 

يض واعتماده املتصلة بنشر النطاق العر  واالقتصادية والتقنية والسياساتية التنظيمية لقضايادقيق ل
العمل  (BDT) أعضاء االحتاد ومكتب تنمية االتصاالتواستعماله. وعلى وجه اخلصوص، يتعني على 

وغريها من البلدان وإبراز  (SIDS) الدول اجلزرية الصغرية الناميةعلى حتديد احتياجات أقل البلدان منواً، و 
هذه االحتياجات وتلبيتها من خالل حتسني نشر النطاق العريض واستعماله. وسينتفع األعضاء بتحليل 

  ليت ينطوي عليها نشر تكنولوجيات النفاذ إىل النطاق العريض،القضايا التقنية ا
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واختاذ التدابري  ،ستقبليةامل البنية التحتية القائمة أو ذلك إدماج احللول املتعلقة بشبكات النفاذ يف مبا يف
 زتعزي على للمساعدة، (SMP) السوق يف كبري  نفوذ هلا اليت التشغيل اتشركغري التناظرية اليت تناسب 

 .االتصاالت سوق يف املنافسة

 شبكاتجيات وُج نشر يف اسرتاتي والتنظيمية واالقتصادية والسياساتية التقنية اجلوانب على الرتكيزإن و 
 مبا املمارسات لوأفض املستفادة والدروس اخلربات استكشاف لألعضاء سيتيح الثابت العريض النطاق
 واالستثمار، املنافسة وحتفيز العريض، للنطاق الوطنية تواالسرتاتيجيا اخلطط تنفيذ تعزيز على يعني
 .العريض النطاق توصيلية وزيادة

املي وسعياً إىل توفري دراسة تعاونية لسياسات النفاذ إىل النطاق العريض وتنفيذه وتطبيقاته، قرر املؤمتر الع
ن ابعنو  1/1اجلديدة البدء يف دراسة مسألة الدراسة  (WTDC-2014) 2014)لتنمية االتصاالت (ديب، 

ريض لالنتقال من الشبكات القائمة إىل شبكات النطاق الع اجلوانب التقنية والتنظيمية والسياساتية"
 تاحة حبرية علىامل واخلدماتذلك شبكات اجليل التايل واخلدمات املتنقلة  البلدان النامية، مبا يف يف

، 2014-2017إلنرتنت". وخالل فرتة الدراسة وتنفيذ اإلصدار السادس من بروتوكول ا (OTT) اإلنرتنت
. ويضم املوقع اإللكرتوين لالحتاد التقرير الذي ميكن االطالع عليه يف 1/1أعد فريق املقرر املعين باملسألة 

 النطاق شبكات بتشجيع املتعلقة املمارسات ألفضل التوجيهية واملبادئ البلدان خربات التقرير هذا
 مثل العريض النطاق على الطلبحتّفز  اليت تلك ذلك يف مبا ميسورة، بتكلفة وتطبيقاته وخدماته العريض
 املتنقلة، بالوسائل األموال وحتويل املتنقلة، والتجارة املتنقلة، املصرفية واخلدمات اإللكرتوين، التعليم
 النطاق نشر تعزيز إىل الراميةاألساليب  التقرير يشمل كما.  (OTT) اإلنرتنت على يةحبرّ  املتاحة ماتواخلد

 حتفيز خطةو  املنصات، بني واملنافسة واخلاص، العام واالستثمار الفعالة، املنافسة خالل من العريض
تفضي إىل  سياسات اليتوترد كذلك أمثلة على التجارب وال .الشاملة اخلدمة وصناديق العريض، النطاق

ايل اجلودة مبا العايل السرعة والع العريض النطاق شبكاتتيسري االنتقال من شبكات النطاق الضيق إىل 
 من بروتوكول اإلنرتنت. (IPv6)إىل اإلصدار السادس  (IPv4)يف ذلك االنتقال من اإلصدار الرابع 
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لمضي اآلن مع اقرتاح بعض األساليب البديلة ل أبرز االستقصاءان رضاء األعضاء عن العمل املنجز حىتو 
ما اللذين االستقصائني نتائج أظهرت ،1/1 املسألة مبستقبل يتعلق وفيما .قدماً   قطاع اتدراس جلنتا أجر
ن ، لكاملسألة هذه استمرار ينبغي أنه ومستقبلها 1/1 للمسألة احلايل العمل بشأن االتصاالت تنمية

 .االنتقال إىل شبكات النطاق العريض ينبغي أن ينصب تركيزها على

تتماشى  حتتية مستدامة وقادرة على الصمودبنية وينبغي أن يأخذ العمل يف احلسبان احلاجة إىل إنشاء 
تمع املعلومات ( 2مع خط العمل جيم وأهداف  )البنية التحتية للمعلومات واالتصاالتللقمة العاملية 

 التنمية ملستدامة.

املوارد واخلربات إلعداد سياسات واسرتاتيجيات حمكمة تدرج مجيع املسائل املتعلقة  ومن أجل جتميع كل
 1/1بنشر شبكات النطاق العريض يف البلدان النامية وبالنفاذ إىل توصيلية النطاق العريض، فإن املسألة 

بعاد اجلوانب است املتعلقة بدراسة تكنولوجيات النفاذ إىل النطاق العريض، مع 2/1عة تشمل املسألة املراجَ 
ة اليت ينبغي تناوهلا يف إطار مسأل واخلدمات املتنقلة (OTT) اإلنرتنت على حبرية املتاحة اخلدماتاملرتبطة ب

 أخرى مراَجعة.

 للدراسةالمطروحة المسألة أو القضية  2

 .ودةعايل السرعة وعايل اجل العريض النطاقتعزز زيادة توصيلية  اليت واللوائح السياسات ) أ 

لك اليت تفتقر املناطق احملرومة وت األساليب الفّعالة والناجعة لتمويل النفاذ إىل النطاق العريض يف ب)
 إىل اخلدمات.

 العريض للنطاق حتيةالتالبنية  نشر تعيق اليتالعملية والتنظيمية  احلواجز بإزالة الكفيلة السبل ج)
 حتديات لىع والتغلب احلدود عرب التوصيلية لتحسني املمارسات وأفضل واالستثمار فيها،

 .النامية الصغرية اجلزرية الدول يف التوصيلية
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الشروط التنظيمية واملتعلقة بالسوق الالزمة للنهوض بنشر شبكات النطاق العريض وخدماته  ) د
غيل اليت هلا نفوذ  التششركات إعداد لوائح تنظيمية غري تناظرية من أجل ذلك  يف وتطبيقاته، مبا

، واخليارات ، مثل فك العروة احمللية، حسب الطلب، هلذه الشركات(SMP) يف السوقكبري 
 التنظيمية هليئات التنظيم الوطنية الناجتة عن التقارب.

تزايدة على النفاذ لالستثمارات الالزمة لتلبية الطلبات املتعزيز احلوافز والبيئة التنظيمية التمكينية  ) ه
، لتقدمي ، بوجه خاصالتحتية والبنية النطاق عرض حيث من اجاتواالحتيإىل اإلنرتنت عمومًا 

يف شراكات  مبا يف ذلك النظر خدمات النطاق العريض بأسعار ميسورة للوفاء باحتياجات التنمية،
 .القطاع العام والقطاع اخلاص وبني القطاعني العام واخلاص من أجل االستثمار

 من االنتقال ذلك يف مبا التكلفة، وامليسورة تدامةاملس العريض النطاق شبكات تنفيذ طرائق ) و
 .البيين والتشغيل البيين التوصيل وميزات إىل شبكات عالية السرعة واجلودة النطاق ضيقة الشبكات

 واالتصاالت علوماتامل تكنولوجيا أجهزة بإنتاج املتعلقة واملمارسات الطلب جبانب املتعلقة العوامل ) ز
ا   .اهلااستعم وزيادةوخدما

 تكنولوجياتذلك  مبا يف والالسلكية، السلكية للتكنولوجيات الفّعال النشر على تؤثر اليت العوامل )ح
 .باشرامل غري التوصيل اعتبارات ذلك يف مبا النطاق، العريض والنفاذ الساتلية النفاذ

 القائمة، تكاالشب مراعاة مع العريض النطاق تكنولوجيات وتنفيذ لالنتقال التخطيط منهجيات )ط
 .االقتضاء حسب

 .يميةالتنظ واالعتبارات ونشرها العريض النطاق إىل النفاذ تكنولوجيات شىت اجتاهات )ي
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العريض  تسعى إىل ضمان إتاحة النطاق اليت الوطنية الرقمية واخلطط واالسرتاتيجيات السياسات )ك
 .املستعملنيألوسع قاعدة ممكنة من 

 إىل النفاذ دماتخ توفري جمال يف القوية املنافسة تشجيع إىل ترمي ليتا والشفافة املرنة النهج )ل
 .الشبكة

 البىن تقاسم خالل نم ذلك يف مبا التحتية، البنية واستعمال املواقعاملشرتكة وتقاسم  االستثمارات ) م
 .النشيطة التحتية

 أكثر بشكل تضم اليت لريفيةوا النائية املناطق تغطية أجل من فزةاحمل عمالاأل ومناذج رتخيصال نظم )ن
 .صاالتلالت والبحرية والتوصيلية والساتلية األرضية التحتية البىن استعمال فعالية

 اخلدمة قصنادي فيها مبا التمويل، وآليات الشاملة واخلدمة الشامل للنفاذ عامة اسرتاتيجيات )س
تمعو  العامة للمؤسسات التوصيلية وتوفري الشبكة توسيع أجل من الشاملة،  إىل إضافة حملليا ا
 .النهائيني للمستعملني إعانات تقدمي مثل الطلب حتفيز تدابري

اجلوانب السياساتية والتكنولوجية لالنتقال من اإلصدار الرابع إىل اإلصدار السادس من بروتوكول  ع)
 اإلنرتنت.

 نافسةالتوازن بني أداء الشبكات واملمع حتقيق سبل إدارة النفاذ إىل الشبكات  ف)
 .للمستهلكني والفائدة

اإلجراءات والطرائق واجلداول الزمنية املتاحة من أجل االنتقال الفّعال إىل اإلصدار السادس من  ص)
 .(IPv6) بروتوكول اإلنرتنت

لشبكات املعرفة وا(NFV) لتمثيل االفرتاضي لوظائف الشبكةمبادئ توجيهية بشأن اعتماد ا ق)
 إليها.واالنتقال  (SDN) بالربجميات

ية احلكومات وشركات التشغيل واهليئات التنظيمية لدى تطوير بناملنافع والتحديات املاثلة أمام  ) ر
اضي لوظائف لتمثيل االفرت حتتية ممثلة افرتاضياً، مبا يف ذلك التكاليف املرتبطة باعتماد ا

 .(NFV) الشبكة
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لشبكات املعرفة ونشر ل (NFV)بكةلتمثيل االفرتاضي لوظائف الشدراسات حاالت جناح منصات ل ش)
البلدان املتقدمة والنامية، مبا يف ذلك أساليب اختيار البنية (مركز بيانات،  يف (SDN) بالربجميات

 خمدمات) ملختلف مسات الشبكة املمثلة افرتاضياً.

 الناتج المتوقع 3

يات، حسب االت والتوصبشأن أفضل املمارسات ودراسات احلوورش العمل التقارير واملبادئ التوجيهية 
 املتوقعة التالية:والنواتج االعتبار القضايا املطروحة للدراسة  االقتضاء، اليت تأخذ يف

االسرتاتيجيات/التجارب الوطنية/املبادئ التوجيهية لتحفيز االستثمار يف شبكات النطاق العريض،  ) أ 
، وآليات اصواخل العام القطاعني بنيالشراكات و  اخلاص والقطاع العام القطاع شراكات ذلك يف مبا

 التمويل، وآليات صناديق اخلدمة الشاملة وغريها من وسائل سد الفجوة الرقمية. 

ني النطاق العريض من خالل املنافسة الفّعالة واستثمارات القطاع نشرالتجارب الوطنية يف تعزيز  ب)
يد جمموعة حتدلعام واخلاص و العام واخلاص واملنافسة بني املنصات والشراكات بني القطاعني ا

الناجحة البديلة اليت استخدمت لتلبية الطلب املتزايد والتغريات األخرى األعمال ترتيبات 
 .السوق يف

التجارب و ، مبا فيها الشبكات األساسية والوسيطة، العريض للنطاق التحتية البنية نشر أساليب ج)
 ة.النامي غريةالص اجلزرية الدول يف ةوالتوصيلي احلدود عرب التوصيلية حتسني الوطنية يف

 العام القطاعني نيب االستثمار شراكات لتعزيز توجيهيةال بادئامل/لتجارب الوطنيةا/سرتاتيجياتاال ) د
ج السياسة  ذلك يف مبا العريض، النطاق شبكات نشر أجل من املبتكرة األعمال ومناذج واخلاص
 لتحسني العريض لنطاقل التحتية البنية نشر لتعزيز واألطر ة،املالي واحلوافز الرتاخيص، إصدارالعامة و 
 .للجميع واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام يف والنفاذ التوصيلية

  



 1/1 مسألةال 660

 

مبادئ توجيهية لتنفيذ االنتقال من شبكات النطاق الضيق إىل شبكات النطاق العريض عايل السرعة  ) ه
) مع مراعاة مسات 2020-التصاالت املتنقلة الدوليةت اذلك االنتقال إىل شبكا يف واجلودة (مبا

 .التوصيل البيين والتشغيل البيين

لعريض، املطروحة يف نشر شبكات النطاق ا والتقنية التشغيلية سائلدراسات حاالت مرتبطة بامل ) و
 مبا يف ذلك اعتبارات التوصيل غري املباشر.

 ض.ية اليت تعيق نشر البنية التحتية للنطاق العريأمثلة على إزالة احلواجز العملية والتنظيم ) ز

اخليارات املتاحة لنشر شبكات النفاذ إىل النطاق العريض يف البلدان النامية، استناداً إىل توصيات  ح)
يف االحتاد  (ITU-T)باالحتاد  وقطاع تقييس االتصاالت (ITU-R)باالحتاد  قطاع االتصاالت الراديوية

 ذات الصلة. واالعتبارات التنظيمية

 التحتية البىن تقاسمو  احمللية العروة وفك املواقعاملشرتكة وتقاسم  االستثماراتالتجارب الوطنية يف  ط)
 .االقتضاء حسب األسواق، دخول للتشجيع على

تمع  ي) التحديات التنظيمية وسياسات االستفادة من ظهور تكنولوجيات جديدة يف االقتصاد وا
اذ صناديق اخلدمة الشاملة ومتطلبات التغطية والوسائل البديلة لتمويل النف ذلك الرقميني، مبا يف

 إىل النطاق العريض.

 إىل (IPv4) تاإلنرتن لربوتوكول الرابع اإلصدار من باالنتقال اخلاصة الوطنيةالتجارب  استعراض ك)
 .(IPv6) منه السادس اإلصدار

 روتوكولب من السادس اإلصدار إىل االنتقال تسهيل إىل الرامية اجلهود وتنسيق توحيد طرائق )ل
 .(IPv6) اإلنرتنت

حتليل للعوامل اليت تؤثر على اعتماد ميزات وظائف الشبكات االفرتاضية يف بيئة شركات  ) م
 .االتصاالت

 النهج التقنية والتجارب الوطنية بشأن وظائف الشبكات االفرتاضية والشبكات املعّرفة بالربجميات ن)
(SDN) البلدان النامية. التحتية يف البنية نشر لتيسري 
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يف إنشاء نقاط تبادل اإلنرتنت على الصعد الوطنية واإلقليمية  التجارب الوطنيةأفضل  دراسة س)
 .والدولية

 السادس اإلصدار إىل (IPv4) اإلنرتنت لربوتوكول الرابع اإلصدارإعداد خطة وطنية لالنتقال من  ع)
طة بناء القدرات، وخطة التوعية، وتقاسم املعارف، وتقييم االستعداد ذلك خ يف ، مبا(IPv6) منه

 هلذا االنتقال.

 التوقيت 4
 .1تقارير مرحلية سنوية إىل جلنة الدراسات تقدم 

ائي واملبادئ التوجيهية أو التوصية (التوصيات) إىل وينبغي أن يُقدم يف جلنة  غضون أربع سنوات تقرير 
  .1 الدراسات

 .1 غضون سنتني مشروع تقرير عن املواضيع إىل جلنة الدراسات قدم يفينبغي أن يُ و 

 جهات االقتراح/الجهات الراعية 5
) بأن القضايا املتعلقة بنشر 2017آيرس،  كان هناك إمجاع يف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (بوينس

ني متابعة العمل على ويتع ،النامية النطاق العريض هلا أمهية كبرية بالنسبة جلميع البلدان، خاصة البلدان
 .2018-2021 املقبلة هذا املوضوع يف إطار مسألة مراجعة يف فرتة الدراسة

 دخالت         ُ مصادر الم   6
النتائج املتعلقة بالتقدم التقين احملرز يف جلان دراسات قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس  1)

 االتصاالت.
ملعنية ااء وأعضاء القطاع واملنتسبني إليه ومن جلان الدراسات املسامهات املقدمة من الدول األعض 2)

 قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت وغريهم من أصحاب املصلحة. يف 
مجع البيانات  وينبغي أيضًا استخدام املقابالت والتقارير املتاحة والدراسات االستقصائية يف 3)

 املمارسات. اخلاصة بأفضل موعة شاملة من املبادئ التوجيهيةواملعلومات إلعداد الصيغة النهائية 
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وينبغي أيضًا استخدام املواد املقدمة من املنظمات اإلقليمية لالتصاالت ومن مراكز حبوث  4)
 العمل. االتصاالت ومن اجلهات املصنعة ومن فرق العمل لتجنب االزدواجية يف

 النطاق العريض.ت النفاذ إىل تكنولوجيا عنوتقاريره وتوصياته  منشورات االحتاد 5) 
واملعلومات ذات الصلة املتأتية من مسائل الدراسة املتصلة بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات النواتج  6)

 واالتصاالت.
املدخالت واملعلومات ذات الصلة املتأتية من برامج مكتب تنمية االتصاالت واملتعلقة بالنطاق  7)

 يات النفاذ إىل النطاق العريض.العريض وخمتلف تكنولوج

َ  الجمهور المستهد ف 7                
 البلدان النامية البلدان المتقدمة الجمهور المستهدف

 نعم نعم سياسات االتصاالت واضعو
 نعم نعم منظمو االتصاالت

 نعم نعم /املشغلوناخلدمات مقدمو
 نعم نعم املصنعون

 نعم نعم يونالنهائاملستعملون /املستهلكون
ذلك  املعايري، مبا يفوضع منظمات 

 االحتادات التجارية
 نعم نعم

 الجمهور المستهدف أ )
مجيع واضعي سياسات االتصاالت ومنظمي االتصاالت وموردي اخلدمات واملشغلني على الصعيد 

 الوطين فضًال عن مصنعي تكنولوجيات النطاق العريض.

 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج ب)
من خالل التقارير املؤقتة والنهائية لقطاع تنمية االتصاالت. وسوف يوفر ذلك ة املسألستوزع نتائج 

وسيلة للجمهور للحصول على حتديثات دورية لألعمال املنفذة، وكذلك وسيلة للجمهور كي يقدم 
لو لقطاع تنمية االتصاالت  1 دراساتالمدخالت و/أو يطلب توضيحاً/مزيداً من املعلومات من جلنة 

 ها.احتاج إلي
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 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية 8

 ما هي الطريقة؟ أ ) 
 يف إطار جلنة دراسات: 1)

  مسألة (تدرسها جلنة دراسات على مدى عدة سنوات) -
  (يرجى اإلشارة إىل الربامج واألنشطة  يف إطار األنشطة املعتادة ملكتب تنمية االتصاالت 2)

 :ستشملها أعمال مسألة الدراسة) يتواملشاريع، وما إىل ذلك، ال
  الربامج -
  املشاريع -
  اخلرباء االستشاريون -
  املكاتب اإلقليمية -

  ،إطار منظمات أخرى يف ،يرجى وصفها (مثًال على الصعيد اإلقليمي -أخرى  سبل 3)
  )ذلك إىل ، وماباالشرتاك مع منظمات أخرى

 ما السبب؟ ب)

نطاق جلنة دراسات على مدى فرتة دراسة من أربع سنوات (مع تقدمي نتائج  يفسيتم تناول هذه املسألة 
 املقرر بإدارة املسألة. ومن شأن ذلك أن يتيح للدول األعضاء وأعضاء القطاعات فريق مرحلية)، وسيقوم

م والدروس  لشبكات ل من ااجلوانب التقنية والتنظيمية والسياساتية لالنتقااملستفادة بشأن املسامهة خبربا
 .القائمة إىل شبكات النطاق العريض

 التنسيق والتعاون 9
ان الدراسات جل هذه املسألة إىل التنسيق معتتناول ستحتاج جلنة دراسات قطاع تنمية االتصاالت اليت 

 أخرى سائلمل الصلة ذات النواتجو  تقييس االتصاالتي االتصاالت الراديوية و قطاع ذات الصلة يف
ليمية مكتب تنمية االتصاالت واملكاتب اإلق ؛ وجهات االتصال ذات الصلة يفاالتاالتص تنمية قطاعل

نظمات ذات واملاخلرباء ؛ و مكتب تنمية االتصاالت أنشطة املشاريع ذات الصلة يف يمنسقلالحتاد؛ و 
ال اخلربة يف   .هذا ا
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 الصلة ببرامج مكتب تنمية االتصاالت 10

تكنولوجيا /إىل تعزيز تطوير شبكات االتصاالت الرامية الصالت بربامج مكتب تنمية االتصاالت
 .مبا يف ذلك سد الفجوة التقييسية املعلومات واالتصاالت والتطبيقات واخلدمات ذات الصلة

 معلومات أخرى ذات صلة 11

 حسبما يتضح خالل دراسة هذه املسألة.
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 2/1ملسـألة ا

 طرائقاالستراتيجيات والسياسات واللوائح وال
 ذات الصلة باالنتقال إلى اإلذاعة الرقمية

 وتنفيذ خدمات جديدة

 بيان الحالة أو المشكلة 1

يف  ،البلدان عضب االنتقال من تكنولوجيات اإلذاعة التماثلية إىل التكنولوجيات الرقمية يفاكتمل  1.1
 يف فرتة الدراسة 8/1ألة لمسـبعضها اآلخر يف طور استكمال االنتقال. ويبني التقرير النهائي لحني أن 

قق عملية حت النتائج يف جمموعة متنوعة من االسرتاتيجيات واخلطط وإجراءات التنفيذ اليت  2017-2014
 انتقال ناجحة جلين أقصى قدر من الفوائد.

مساعدة الدول  أداء دور يف أن يستمر يف (ITU-D)باالحتاد ويستطيع قطاع تنمية االتصاالت  2.1
كنولوجيات ت قييم املسائل التقنية االقتصادية اليت تنطوي عليها عملية االنتقال مناألعضاء على ت

 اإلذاعة الرقمية. وقد بدأ قطاع تنمية االتصاالت تكنولوجيات وخدمات اإلذاعة التماثلية إىل وخدمات
ذا الشأن،التعاون الوثيق يف اع تقييس وقط (ITU-R)باالحتاد  مع كل من قطاع االتصاالت الراديوية ، 

 .، متحاشياً بذلك االزدواجية(ITU-T)باالحتاد  االتصاالت

أوساط  مهمة ال تزال تناقش على نطاق واسع يف قضية "املكاسب الرقميةويُعترب استخدام " 3.1
دور و  .نفس نطاقات الرتددات العاملة يف ومشغلي االتصاالت وغريها من اخلدماتاهليئات اإلذاعية 

بات منو املواءمة بني مصاحل املستخدمني وبني متطل يف حاسم دورهذا الصدد هو  يف التنظيميةاهليئات 
 الصناعة مبختلف فروعها.

املمارسات لالنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة أفضل ودأب االحتاد على حتليل وحتديد  4.1
فرتة الدراسة ل ية االتصاالتبقطاع تنم 3/2-11املسألة التقرير بشأن التأكيد على من املهم و الرقمية. 

يف الشروع  منالبلدان الذي حيدد السياسات العامة اليت ينبغي تطبيقها لكي تتمكن  2014-2010
 االنتقال الرقمي.
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اليت حتتوي  (DSO)وجتدر بالذكر أيضاً قاعدة بيانات التحول إىل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض  5.1
الصلة (مثل ورش العمل، واجتماعات وندوات تنسيق الرتددات)،  على معلومات عن األحداث ذات
قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تنمية االتصاالت، الصادرة عن ومنشورات (مثل خرائط الطريق 

والعروض املقدمة خالل ورش العمل)، ومواقع إلكرتونية (كمواقع قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع 
 ، وجهات االتصال ومصادر املعلومات.)GE-06تنمية االتصاالت، و

 2014-2017فرتة الدراسة من  8/1 الدراسة مسـألةباإلضافة إىل ذلك، عرض التقرير بشأن  6.1
املمارسات الفضلى اليت تسرع االنتقال وتضيِّق الفجوة الرقمية عن طريق نشر خدمات جديدة 

اديوي من أجل والقضايا املتعلقة بالطيف الر  واسرتاتيجيات تواصل لتوعية اجلمهور بشأن اإلذاعة الرقمية،
 عملية إيقاف اإلذاعة التماثلية، من بني دراسات حالة أخرى.

قضايا األخرى اليت يتعني النظر فيها الدراسات الواردة من قطاعي االحتاد اآلخرين مع األخذ وال 7.1
االستخدام بشأن  (WRC-15) بعني االعتبار بوجه خاص قرارات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية

علقة باجلوانب موضوعات الدراسة املت النظر يف احلفاظ على وهنا، من املهم املستقبلي للمكاسب الرقمية.
 الرقمية. لالنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة التقنية واالقتصادية

ات ومعايري اإلذاعة ظهور تكنولوجي وأخرياً، مثة قضية هامة أخرى بالنسبة ملستقبل اإلذاعة تتمثل يف 8.1
 االنتقال إىل التلفزيون الرقمي. 1اجلديدة اليت ميكن أن تؤخذ يف احلسبان عندما تنفذ البلدان النامية

 أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة  2

 التالية:املواضيع املسألة على إطار  الدراسات يفسرتكز 

  
_______________ 

ا ية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النام 1 تصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 ذلك ، مبا يفرضلألالرقمية التلفزيونية الصوتية و اإلذاعة  ىلحتليل أساليب وقضايا االنتقال إ  1.2
 جديدة قاتوتطبي خدمات بنشر يسمح مبا ،الرقمي إىل الرقميمن و  الرقمي االنتقال من التماثلي إىل

 ؛للمستهلكني

اخلربات الوطنية بشأن االسرتاتيجيات واجلوانب االجتماعية واالقتصادية إلدخال تكنولوجيات  2.2
 اجلديدة واخلدمات والقدرات الناشئة؛ اإلذاعة

 ؛ةالتماثلي اإلذاعة إليقاف اخلربات الوطنية بشأن أنشطة ختطيط الطيف حتضرياً  3.2

 ؛بشأن تدابري التخفيف من التداخلاخلربات الوطنية  4.2

 رباتوحاالت الدراسة، وتبادل اخل، حتليل االنتقال التدرجيي إىل اإلذاعة الرقمية التلفزيونية 5.2
 واالسرتاتيجيات املنفذة؛

يئات اإلذاعة هاآلثار املرتتبة على خمتلف اجلهات الفاعلة: و تكاليف االنتقال إىل اإلذاعة الرقمية  6.2
 وغريهم؛ ،واملشغلون ومقدمو التكنولوجيا ومصنعو وموزعو أجهزة االستقبال واملستهلكون

لتحول إىل البث الرقمي األرضي املكاسب الرقمية الناجتة عن ا اتاستخدام نطاقات تردد 7.2
 ، مثل:االقتصاديةو التنظيمية التقنية و اجلوانب  ذلك يف ، مباخدمات االتصاالت يف

 الرقمية؛ للمكاسب حالة استخدام نطاقات الرتدد أ ) 

 هذا الشأن؛ حالياً يف اآلخران أو ختضع لدراستهما االحتاد اليت يقرها قطاعا /التوصياتاملعايري ب)

 الرقمية؛ للمكاسب نطاقات الرتددتقاسم  ج)

 على املستوى اإلقليمي؛ املواءمة والتنسيق د )
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هذا  سات يفوأفضل التجارب واملمار التحول الرقمي تكاليف يف توفري ال دور املكاسب الرقمية يف ه )
 ؛الشأن

دمات خ استخدام املكاسب الرقمية للمساعدة على سد الفجوة الرقمية، وال سيما من أجل تطوير و )
 النائية؛املناطق املناطق الريفية و  االتصاالت يف

مبادئ توجيهية بشأن االنتقال إىل اإلذاعة الصوتية الرقمية، مع الرتكيز على جتارب البلدان اليت  ز )
 هذه العملية. أجنزت

 المتوقع الناتج 3
 أعاله؛ 7.2إىل  1.2 من البنود املشار إليها يفتقرير يضم الدراسات  أ ) 

موعات املذكورة يف ب) فيما  8 سمالق النشر الدوري للبيانات ذات الصلة الصادرة عن املنظمات وا
 االحتاد؛ القطاعني اآلخرين يف يلي. حتديث دوري للدراسات اجلارية يف

 كنولوجياتت إلدخال واالجتماعية االقتصادية واجلوانبسرتاتيجيات الا بشأن الوطنية اخلربات ج)
 .جديدة إذاعية وقدرات وخدمات

 التوقيت 4
 كل اجتماع للجنة الدراسات.يف  من املتوقع إصدار تقرير مرحلي سنوي 

 االقتراح/الجهات الراعية جهات 5
 (APT) مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالتالربازيل، املكسيك، 

ُ     الم دخالت مصادر 6    
 ء قطاع تنمية االتصاالتمجع املسامهات والبيانات ذات الصلة من الدول األعضاء وأعضا 1)

موعات املذكورة أدناه يف  من هذه الوثيقة. 9 القسم واملنظمات وا
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والنواتج ملسائل جلان دراسات قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت وكذلك التحديثات  2)
 التوصيات والتقارير ذات الصلة املتعلقة باإلذاعة الرقمية لألرض.

أثر التحول إىل اإلذاعة الرقمية وإعادة ختطيطها والتفاعل بينها على  ت عنجمموعة معلوما 3)
 النامية. البلدان

ا ، مب) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2017، آيرس بوينس (املراَجع يف 9 النواتج املتعلقة بالقرار 4)
 ذلك التوصيات واملبادئ التوجيهية والتقارير ذات الصلة. يف

َ  تهد فالجمهور المس 7    

 النامية البلدان المتقدمة البلدان الجمهور المستهَدف
 نعم نعم سياسات االتصاالتواضعو 

 نعم نعم منظمو االتصاالت
 نعم نعم منظمو اخلدمات اإلذاعية
 نعم نعم مشغلو اخلدمات اإلذاعية

 نعم نعم برنامج قطاع تنمية االتصاالت

َ   الجمهور المستهد ف  أ )   سيستخدم الناتج          ً     من تحديدا  الذي -              

 اهليئات من املتوقع أن يكون املستفيدون من الناتج املديرين على مستوى اإلدارة الوسطى والعليا يف
 اء العامل.مجيع أحن اإلذاعية، ومشغلي االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملنظمني يف

 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج ب)

سات تقنية ورصد أفضل املمارسات وإعداد تقارير شاملة ختدم اهتمامات تشمل األنشطة إجراء درا
 اجلمهور املستهَدف.
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 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية 8
 ؟ما هي الطريقة أ ) 

 :يف إطار جلنة دراسات 1)
  )سنوات متتد لعدةفرتة دراسة ة (تُتناول على مدى مسأل -

 االتصاالت العادية (ينبغي اإلشارة إىل الربامج واألنشطة واملشاريعتنمية  إطار أنشطة مكتب يف 2)
 العمل املتعلق بدراسة املسألة): وغريها اليت ستشارك يف

  الربامج -
  شاريعامل -
  خرباء استشاريون -
  املكاتب اإلقليمية -

 صة،متخص ىأخر  إطار منظمات يف ي،إطار إقليم يف ،ثالً د (ميرجى التحدي -يف إطار آخر  3)
  ، إخل.)أخرىات الشرتاك مع منظمبا

 ؟ما السبب ب)

 العمل. خطة يف حتدد األسباب

 التنسيق والتعاون 9
كثب   قطاع تنمية االتصاالت اليت تتناول هذه املسألة بالتنسيق عن ينبغي أن تقوم جلنة الدراسات يف

 مع اجلهات التالية:
ل الراديوية وتقييس االتصاالت اليت تتناول مسائقطاعي االتصاالت  جلان الدراسات األخرى يف -

ة وخاصة األفرقة ذات الصلة يف  قطاع تنمية االتصاالت مثل فريق العمل املعين مبسائل مشا
 االتصاالت؛ قطاع تنمية املساواة بني اجلنسني يف

 اللجنة التقنية الحتاد اإلذاعات األقاليمي؛ -
 ؛واإلقليمية األخرى ذات الصلة، حسب االقتضاء اليونسكو واملنظمات اإلذاعية الدولية -
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 كمديري( نياملناسب االتصاالت تنمية مكتب من خالل موظفي مدير مكتب تنمية االتصاالت، يقدم -
 الصلة ذات داالحتا مشاريع مجيع حول املقررين إىل املعلومات ،)االتصال وجهات اإلقليمية املكاتب

 الربامج عمل كوني عندما املقررين اجتماعات إىل املعلومات ذهه تقدمي وينبغي. خمتلف املناطق يف
 منه. االنتهاء يتم وعندما التخطيط، مراحل يف اإلقليمية واملكاتب

 برامج مكتب تنمية االتصاالتالصلة ب 10
 17 ) والقرار2017آيرس،  (املراجع يف بوينس 9) والقرار 2010حيدر آباد،  (املراَجع يف 10القرار 
 االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر )2014(املراجع يف ديب،  33) والقرار 2017آيرس،  يف بوينس (املراجع

تطوير شبكات  وتتصل املسألة بربامج مكتب تنمية االتصاالت الرامية إىل تعزيز
ذلك سد  التطبيقات واخلدمات ذات الصلة، مبا يفو /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االتصاالت
 تقييسية.الفجوة ال

 صلة ذات أخرى معلومات 11
 حسبما يتضح خالل دراسة هذه املسألة.

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 3/1 مسألةال 672

 

 3/1 ملسـألةا

 المتنقلة والخدمات السحابية الحوسبة ذلك في بما الناشئة، التكنولوجيات
 والتحديات الفرص: (OTT) اإلنترنت على بحرية المتاحة والخدمات

 1خص البلدان الناميةي واآلثار االقتصادية والسياساتية فيما

 المشكلة أو الحالة بيان 1

 على حبرية ملتاحةا واخلدمات املتنقلة واخلدمات السحابية احلوسبة ومنها الناشئة، التكنولوجيات تتيح
" السحابية ةاحلوسب"و .النامية البلدان يف سيما وال االقتصادية، للتنمية جديدة فرصاً  ،(OTT) اإلنرتنت

. وعظيمة كثرية  زايام من له ملا نظراً  اآلن تدرجيياً  العامل إليه يتجه املتعددة وسائطال عامل يف مفهوم هي
 أي ويف انمك كل  من الشبكي النفاذ من الشبكة مستعمل لتمكني منوذج يف املفهوم هذا ويتلخص

 الشبكات مثل( للتشكيل القابلة احلوسبة موارد من مشرتكة جمموعة إىل احلاجة وعند بسهولة وقت
 من حد أدىن عم بسرعة وتسليمها توفريها ميكن اليت ،)واخلدمات والتطبيقات والتخزين خدماتوامل

 .اخلدمة موّرد جانب من التدخل أو اإلداري اجلهد

 وتعدد يسة،املق واخلدمات الشبكة، إىل الواسع النفاذ: هي السحابية للحوسبة األساسية واخلصائص
 للعديد النسبةب. املوارد وجتميعالتوسع  وقابلية املرونة وسرعة الطلب، حسب الذاتية واخلدمة اإلشغال،

 ولقد ملعلومات،ا تكنولوجيا وأنظمة معدات نقص ملشاكل ممكناً  حالً  السحابية احلوسبة متثل البلدان من
 من العديد بينت بعد وباألخص املتقدمة البلدان من العديد يف ملحوظاً  منواً  السحابية احلوسبة حققت
 االتصاالت ناعةص عامل يف العاملني كبار  يعترب كما  التوجه، هلذا احملمولة اهلواتف نتجيوم مشغلي

 .والعشرين حلاديا القرن يف القادمة التكنولوجية الثورة هي السحابية احلوسبة املعلومات وتكنولوجيا

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 واملرونة) تحتيةال يةالبن تقاسم( احلجم وفورات يف السحابية للحوسبة الرئيسية أهم اخلصائص وتتمثل
 .االستخدام يف

 توصيل عرب نياملستعمل إىل اخلدمة مقدمي من اإلنرتنت بروتوكول على القائمة اخلدمات تقدم ما وكثرياً 
 هذه إىل ويشار. باإلنرتنت التوصيل يوفر الذي االتصاالت شبكة مشغل عن مستقلة بصورة باإلنرتنت
 بشكل ويتزايد". (OTT) اإلنرتنت على حبرية تاحةم" خدمات بوصفها األحيان من كثري يف اخلدمات

م إىل بالنظر اخلدمات هذه على املستعملني طلب سريع  الكبرية ملنافعا ويدركون منها املزيد يريدون أ
 واخلدمات التطبيقاتو  القانوين احملتوى إىل النفاذ بوسعهم يكون أن املستهلكون ويتوقع. منها املتأتية

م عن علوماتم على احلصول ويريدون  إىل فاذالن على الطلب إىل اخلدمات هذه وتؤدي. اشرتاكا
 وترتيبات لأعما مناذج إجياد إىل على السعي الشبكات ترغم مشغلي ولكنها وخدماته العريض النطاق
 .النامية البلدان يف وخاصة جديدة

 ويلكتح  رها،ونش جديدة وتطبيقات خدمات إنشاء إىل يؤدي العريض النطاقشبكات  منو أن كما
 .اإللكرتونية ةوالتجار  املتنقلة، والتجارة املتنقلة، املصرفية واخلدمات املتنقلة، باالتصاالت األموال

 موضوع تناول على (ITU-T)باالحتاد  االتصاالت تقييس لقطاع تابعتان للدراسات جلنتان وتنكبّ 
لقطاع تقييس االتصاالت  13 ساتالدرا جلنة وتضع. أمهية من به حيظى ملا نظرا السحابية، احلوسبة
اومعما السحابية للحوسبة البيئي النظام متطلبات بالتفصيل حتدد اليت املعايري  يشمل مما الوظيفية ريا
 ويتضمن. (XaaS) خدمة تدعم اليت والتكنولوجيات البينية السحابية واحلوسبة الداخلية السحابية احلوسبة

 النشر تباراتاع وكذلك السحابية احلوسبة لنماذج الشبكي ربطال وجوانب التحتية البنية العمل هذا
 متكن معايري 13 اتالدراس جلنة وضعت قد كما.  البيانات محل وإمكانية البيين التشغيل قابلية ومتطلبات

 ميادين ربع معروضة خلدمات الُسُحب واملتعددة طرف إىل طرف من املتسقة والرصد اإلدارة عمليات من
 13 الدراسات جلنة به تضطلع الذي التقييس عمل يشمل كما  .اخلدمات موّردي تلفخم وتكنولوجيات

 شبكات لخال من األشياء إلنرتنت الدعم ذلك إىل باإلضافة يوفر ما األشياء، إنرتنت شبكة جوانب
 اليت سحابيةال احلوسبة وتعترب. املتنقلة والشبكات املتطورة (NGN) التايل اجليل وشبكات (FN) املستقبل
 .العمل هذه من يتجزأ ال جزءاً  األشياء إنرتنت تدعم
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 (IoT) اءاألشي بإنرتنت املتصلة الدراسات عن مسؤولةلقطاع تقييس االتصاالت  20 الدراسات وجلنة
ا تمعات واملدن وتطبيقا  خمةالض البيانات جبوانب املتعلقة الدراسات ذلك ويشمل. (SC&C) الذكية وا

تمعات ملدنوا األشياء إنرتنت يف  املدن خيص يماف الذكية واخلدمات اإللكرتونية وباخلدمات الذكية، وا
تمعات  .الذكية وا

 من االستفادةو  املطروحة التحديات مع التعامل يف النجاح أجل من القطاعني بني التعاون يلزم ولذلك
 .ابيةالسح احلوسبة إىل بالنفاذ يتعلق فميا النامية البلدان يف املتاحة الفرص

 للدراسة المطروحة القضية أو المسألة 2

 الحوسبة السحابية

 .السحابية اخلدمات إىل الوصول ومتكني لدعم التحتية البنية احتياجات ) أ 

 للحوسبة إيكولوجي ظامن ظهور لتحفيز التحتية البىن يف واالستثمارات والسياسات االسرتاتيجيات )ب
 القطاعني لدى دراسةال قيد أو ا املعرتف الصلة ذات املعايري اةمراع مع النامية البلدان يف السحابية
 .اآلخرين

 .السحابية احلوسبة يف االجتاهات )ج

 .السحابية احلوسبة خدمات إىل الوصول فّعال بشكل تدعم اليت الشبكات خصائص ) د

 احلوسبة لدعم ةالتحتي البنية يف االستثمار لدعم القائمة األطر من وافية جمموعة وتطوير بناء ) ه
 آلخرينا القطاعني لدى الدراسة قيد أو ا املعرتف الصلة ذات املعايري مراعاة مع السحابية،

 .االحتاد يف
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 .السحابية احلوسبة اعتماد تكاليف مناذج ) و

 بلدانال يف املستخدمة الناجحة السحابية املنصات بشأن حالة دراسات إعداد يف االستمرار ) ز
 .النامية بلدانوال املتقدمة

 المتنقلة الخدمات

 .املتنقلة اخلدمات جمال يف الصلة ذات والنُـُهج واالسرتاتيجيات السياسات ) أ 

 واإلدارة إللكرتونيةا املالية واملعامالت اإللكرتونية التجارة مثل الشاملة اخلدمات ونشر لتطوير طرائق )ب
 .املتنقلة تجارةوال املتنقلة املصرفية ألعمالوا األموال حتويل ذلك يف مبا اإللكرتونية، احلكومية

ا املتنقلة اخلدمات واستخدام والنفاذ التوفر أجل من اسرتاتيجيات )ج  .وتطبيقا

 واالتصاالت املعلومات اتكنولوجي جمال يف املصلحة أصحاب بني متكينية بيئة بتهيئة للنهوض طرائق ) د
 .ونشرها املتنقلة اخلدمات تطوير أجل من

 (OTT) اإلنترنت على    ّ  بحري ة المتاحة اتالخدم

 املرتتبة اآلثار ذلك يف مبا ،(OTT) اإلنرتنت على حبرية املتاحة اخلدمات توفري على املرتتبة اآلثار ) أ 
 .مالاألع ومناذجواآلثار االقتصادية  للشبكات التحتية والبنيةاألطر التنظيمية  على

 تقدير تأثري املنافسة على السوق. )ب

 ،على اإلنرتنت التنافسية املتاحة حبرية اخلدمات توفري لتيسري الالزمة السياساتية األدوات ديدحت ج)
 .والوطين احمللي الصعيدين على للمستهلكني

ملتاحة حبرية على ا اخلدمات يف لالستثمار حوافز تستحدث اليت والسياسات املمارسات أفضل حتديد ) د
 .اإلنرتنت

 النفاذمن  ميّكن مما اإلنرتنت، بروتوكول شبكات إىل النفاذ بتسهيل املتصلة عاملواضي دراسة مواصلة ) ه
 .اإلنرتنتاملتاحة حبرية على  اخلدمات إىل
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دراسات احلالة والتجارب الوطنية املتعلقة باألطر الوطنية والشراكات الرامية إىل تيسري تطوير ونشر  ) و
 اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت.

 ومقدمي االتصاالت مشغلي بنيالنموذج االقتصادي والتجاري  تصف اليت الوطنية جاربالت ) ز
 .اإلنرتنت على حبرية املتاحة اخلدمات

 المتوقع الناتج 3

 .أعاله إليها املشار الدراسة بنود بشأن العمل سري عن سنوي مرحلي تقرير ) أ 

 .الدراسية املرحلة دورة خالل العمل سري عن نصفي تقرير )ب

 :يلي ما يتضمن املسألة عن ائي تقرير )ج

 السحابية احلوسبة اومنه الناشئة التكنولوجيات لدعم الفّعال النفاذ على تؤثر اليت العوامل حتليل •
 اإلنرتنت؛ على حبرية املتاحة واخلدمات املتنقلة واخلدمات

 لتسهيل ،أمور لةمج من التقنية، أو السياساتية النُـُهج قبيل من التوجيهية، املبادئ من جمموعة إعداد •
 قطاع لربنامج وفقاً  ةالتدريبي الندوات منها فعاليات عدة خالل تناوهلا ميكن اليت التحتية البىن نشر
 القدرات؛ ببناء املتعلق (ITU-D)باالحتاد  االتصاالت تنمية

 يف مبا النامية البلدان يف السحابية للحوسبة الداعمة واخلدمات التحتية البنية عن كتيب  صدور •
 التعاون نتيجة تّيبالك هذا وسيمثل. تنفيذها ميكن اليت والسياسات االسرتاتيجيات يف النظر ذلك
 إطار يف سألةامل هذه به املنوطة املقرر وفريق االتصاالت تقييس لقطاع 13و 3 الدراسات يتجلن بني
 .االتصاالت تنمية لقطاع 1 الدراسات جلنة

 .االقتضاء حسب) توصيات( توصية مشروع •
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 التوقيت 4

 املتوقع فمن النهائي التقرير أما ،2019 عام حبلول املسألة هذه بشأن املؤقت التقرير صدور املتوقع من
 .االتصاالت تنمية لقطاع الدراسة فرتة اية يف 2021 عام يف صدوره

 الراعية الجهات/االقتراح جهات 5

 .واملكسيك املتحدة اتوالوالي اإلفريقية والدول العربية الدول

ُ     الم دخالت مصادر 6    

يف جلنيت  وخاصةً  التقييس بقطاع الدراسات جلان يف إحرازه مت الذي الصلة ذي التقين التقدم نتائج 1)
 .13و 3 الدراسات

 السحابية احلوسبة خدمات ومنها الناشئة التكنولوجيات عن لالتصاالت الدويل االحتاد منشورات 2)
 .اإلنرتنت على حبرية املتاحة واخلدمات املتنقلة واخلدمات

 لدانالب يف اإلقليمية أو/و الوطنية واملؤسسات اهليئات من الصادرة الصلة ذات التقارير 3)
 .واملتقدمة النامية

 الناشئة ولوجياتالتكن إىل النفاذ بتقدمي اخلاصة التجارب عن تقدميها يتم سوف اليت املسامهات 4)
 البلدان يف اإلنرتنت على حبرية املتاحة واخلدمات املتنقلة اخلدماتو  السحابية احلوسبة ومنها

 .النامية والبلدان املتقدمة

 .املصنعة والشركات اخلدمات مقدمي من املقدمة الصلة ذات املدخالت 5)

 ئةالناش بالتكنولوجيات املتعلقة (BDT) االتصاالت تنمية مكتب برامج من الصلة ذات املدخالت 6)
 .اإلنرتنت على حبرية املتاحة واخلدمات املتنقلة واخلدمات السحابية بةاحلوس ومنها
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َ  المستهد ف الجمهور 7        

 المستهدف الجمهور ) أ 
 البلدان النامية البلدان المتقدمة الجمهور المستهدف
 نعم نعم واضعو سياسات االتصاالت

 نعم نعم منظمو االتصاالت
 نعم نعم مقدمو اخلدمات/املشغلون

 نعم نعم عوناملصن
 نعم نعم برنامج قطاع تنمية االتصاالت

 النتائج لتنفيذ المقترحة الطرائق )ب
 االتصاالت تنمية لقطاع اإللكرتوين املوقع خالل من عنها اإلعالن وسيتم املقرر فريق أعمال ستتم

 برامج لخال من العمل نتائج ستستخدم كما.  املناسبة االتصال وبيانات الوثائق نشر خالل من وكذلك
 ملكتبا سيستخدمها اليت األدوات جمموعة من عناصر بوصفها الصلة ذات االتصاالت تنمية مكتب
 نولوجياتالتك تطوير إىل الرامية جهودها دعم دف ذلك القطاع وأعضاء األعضاء الدول تطلب عندما
 .اإلنرتنت لىع حبرية املتاحة واخلدمات املتنقلة واخلدمات السحابية احلوسبة ومنها ونشرها، الناشئة

 القضية أو المسألة لتناول المقترحة الطرائق 8
 .بالدراسة املسألة هذه االتصاالت تنمية بقطاع 2 الدراسات جلنة مقرر فريق سيتناول

 والتعاون التنسيق 9
 اسةالدر  تأخذ أن ة،الدراس إجراء عند ينبغي، األنشطة، وتكرار ازدواجية وجتنب الفّعال التنسيق يتم وحىت
 :يلي ما االعتبار بعني

 اليت لكت سيما وال االتصاالت، تقييس لقطاع الصلة ذات الدراسات جلان من املقدمة النواتج -
 االتصاالت؛ تقييس لقطاع 13و 3 الدراسات تاجلن توفرها

 االتصاالت؛ تنمية قطاع يف الصلة ذات باملسائل املعنية اجلهات من املقدمة النواتج -
  .الصلة ذات االتصاالت تنمية مكتب برامج من قدمةامل النواتج -
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 الصلة ببرامج مكتب تنمية االتصاالت 10

ا.  الربامج ذات الصلة هي الربامج املتعلقة بالبىن التحتية للشبكات وخدما

 صلة ذات أخرى معلومات 11

 .املسألة دراسة فرتة خالل يتبني حسبما
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 4/1ملسـألة ا

 الخدمات تكاليف وطرائق تحديد اديةاالقتص السياسات
 تكنولوجيا/الوطنية لالتصاالت المتعلقة بالشبكات
 ، بما في ذلكواالتصاالت المعلومات

 شبكات الجيل التالي

 أو المشكلةالحالة بيان  1
 اجليل شبكات نشر فإن ،2014-2017 الدراسة فرتة يف 4/1يقّر به التقرير النهائي بشأن املسألة وفقاً ملا 

 اليت وائدالف وزيادة تعزيز أجل من جديدة حماسبة االنتقال إىل تطبيق أدوات يستدعي (NGN) تايلال
 .للمستعملني النهائيني الشبكات هذه استخدام يتيحها

 لتحديد ديدةاجل الطرائق متنوعة مثل مواضيع على األخرية الدراسة فرتةاألعمال خالل  ركزت وباملثل،
 وتطور التحتية، البىن تقاسم التايل، ومناذج اجليل املقدمة عن طريق شبكاتباخلدمات  املتعلقة الرسوم
 حتديد طرائقو  واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا خدمات استعمال على وتأثريها املستهلكني أسعار

 شبكات بيئة يف التنظيمية واحملاسبة االتصاالت خدمات تقدمي أو/و الشبكات تشغيل تراخيص تكاليف
 .تايلال اجليل

أن املشغلني ومقدمي اخلدمات مراعاة  4/1، ينبغي أن تواصل املسألة لفرتة الدراسة السابقة ومتابعةً 
ذلك البنية  يتطلبون النفاذ إىل شبكات وخدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف

 بصورة متقاربة. التحتية للنطاق العريض،

ما  4/1 ألةاملندرجة يف إطار املسلتوجيه األنشطة  املبني أدناه العمل وبذلك، ينبغي أن يغطي برنامج
 يلي:

 حتديد املعاونني النشطني؛ -

 النواتج املتوقعة للمسألة؛ -

 أساليب العمل؛ -

 برنامج العمل. -
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 للدراسةالمطروحة المسألة أو القضية  2

 :من منظور وطيناملسألة املواضيع الرئيسية التالية ستغطي 

الطرائق اجلديدة لتحديد الرسوم اليت تدفع لقاء اخلدمات املقّدمة على شبكات اجليل التايل (أو  1)
 :االقتضاء) مناذج حتديدها عند

 .خدمات اجلملة تكاليفطرائق حتديد  1.1)

 :اوض التجاريشروط التفمبا فيها مناذج التقاسم ب املختلفة لتقاسم البنية التحتية،النماذج  2)

 على لتفاوضا حرية اخلدمة مقدم للطرف فيه تتاح يذال) املرافق أو( التحتية بنيةال منط 1.2)
 .الطالب الطرف مع معقولة جتارية وأحكام شروط

توفري خدمات و  وتفكيك العروة احمللية أثر تقاسم البنية التحتية على تكلفة االستثمار 2.2)
هلكني: واألسعار بالنسبة للمستاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واملنافسة، 

 دراسات حاالت مع حتليل كمي.

وأثره على استعمال خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وعلى  االستهالكيةتطور األسعار  3)
ال، وعلى االستثمار فيه، وعلى إيرادات املشغلني: االبتكار يف  هذا ا

يل التايل، بيئة شبكات اجل ص اخلدمات املقدمة يفمناذج األعمال اجلديدة واملبتكرة فيما خي 1.3)
 ذلك أساليب تشجيع اعتماد واستخدام خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. مبا يف

أسعار خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا فيها التجوال  االجتاهات يف 2.3)
 املتنقل الدويل.
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 وإطارهم التنظيمية. لي الشبكات املتنقلة االفرتاضيةمشغيف إعداد  االجتاهات 4)

 الناتج المتوقع 3

االت التالية: إعداد أفضل املمارسات يفستشمل النواتج املتوقعة من هذه املسألة   كل من ا
 دعم التقاسم املناسب للبنية التحتية أ ) 

 نافسةتشجيع ختفيض األسعار/التعريفات فيما خيص املستهلكني من خالل امل ب)
 .حتفيز النفاذ إىل هذه اخلدمات واستخدامها ج)

 التوقيت 4

 .2019 عام يف (ITU-D)لقطاع تنمية االتصاالت باالحتاد  1 سيقدم تقرير مؤقت إىل جلنة الدراسات
ائيندما يقدَّ ع 2021 عام هذه الدراسة يف ُتستكملويقرتح أن  ا م تقرير   .بشأ

 الجهات الراعيةجهات االقتراح/ 5

 .امواصلة حبث هذه املسألة على النحو املعدل هن ،لقطاع تنمية االتصاالت 1جلنة الدراسات  اقرتحت

 دخالت         ُ مصادر الم   6

جتارب الدول األعضاء وأعضاء القطاع، بشأن قضايا حتديد  يتمثل املصدر الرئيسي للمدخالت يف
أعضاء القطاع ضرورية لنجاح التكاليف واألسعار. وستكون املسامهات املقدمة من الدول األعضاء و 

 دراسة هذه القضية.

وينبغي أيضًا استعمال املقابالت والتقارير والدراسات االستقصائية املتوفرة من أجل مجع البيانات 
موعة شاملة من اخلطوط التوجيهية بشأن أفضل املمارسات. ائية   واملعلومات لوضع صيغة 

جمال  لدى منظمات االتصاالت اإلقليمية ومراكز البحوث يفوينبغي أيضًا استعمال املواد املتوفرة 
 العمل. االتصاالت واملصنعني وأفرقة العمل، بغية تفادي االزدواجية يف
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ومن املتوقع تقدمي مسامهات من الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني، ومن جلان الدراسات 
 سيما وال، (ITU-T)اع تقييس االتصاالت باالحتاد وقط (ITU-R)قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد  يف
 حابوأص االتصاالت، تنمية قطاع ، ومن جلان دراساتاالتصاالت تقييس بقطاع 2 الدراسات جلنة

 .اآلخرين املصلحة

 ف               َ الجمهور المستهد   7

 .1ةيالبلدان النامفئات اجلمهور املستهدف املشار إليه أدناه، مع إيالء اهتمام خاص إىل مجيع 

 البلدان النامية البلدان المتقدمة لجمهور المستهدفا
 نعم نعم واضعو سياسات االتصاالت

 نعم نعم منظمو االتصاالت
 نعم نعم مقدمو اخلدمات/املشغلون

 نعم نعم املصنعون
 نعم نعم برنامج قطاع تنمية االتصاالت

 

          ً                    من تحديدا  الذي سيستخدم الناتج -الجمهور المستهدف  أ ) 

اضعي سياسات االتصاالت ومنظمي االتصاالت ومقدمي اخلدمات واملشغلني على الصعيد مجيع و 
 البلدان النامية، إضافًة إىل املنظمات اإلقليمية والدولية. الوطين، خصوصاً يف

 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج ب)

ائية صادرة عن قطاع تن ت، مما يوفر مية االتصاالتوزع نتائج دراسة املسألة من خالل تقارير مرحلية و
وسيلة لتزويد اجلمهور دورياً مبعلومات حمدثة عن العمل املنجز ويسمح هلم بتقدمي مدخالت و/أو التماس 

  عندما حيتاجون ذلك. 1 توضيحات/مزيد من املعلومات من جلنة الدراسات
_______________ 

ا ة النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتوالدول اجلزرية الصغري  تشمل أقل البلدان منواً  1 صادا
 مبرحلة انتقالية.
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 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية 8

 اهليئاتطاعات و أعضاء القاملبادئ التوجيهية على مجيع الدول األعضاء و التوزيع اإللكرتوين للتقرير و 
 ت املعنية واملكاتب اإلقليمية لالحتاد.الوطنية لتنظيم االتصاال

ذات الدراسية  واحللقات (GSR) ملنظمي االتصاالت يف الندوة العامليةتوزيع التقرير واملبادئ التوجيهية 
 ب االتصاالت الراديوية ومكتب تقييس االتصاالت.ت ومكتملكتب تنمية االتصاال الصلة

 ؟ما هي الطريقة

  :دراساتاليف إطار جلنة  1)
  )خالل فرتة دراسة متعددة السنواتة (مسأل -

 تنمية االتصاالت العادية: إطار أنشطة مكتب يف 2)
  3اهلدف  -

  : مبادرات إقليميةمشاريع -
  نخرباء استشاريو  -

 التنسيق والتعاون 9

ذه املسألة أن تقوم بالتنسيق مع:  سيتعني على جلنة الدراسات لقطاع تنمية االتصاالت املعنية 
 3/1و 1/1 تاناملسائل ذات الصلة للجان دراسات قطاع تنمية االتصاالت، وخصوصاً املسأل -
 3جلان الدراسات ذات الصلة لقطاع تقييس االتصاالت، وخصوصاً جلنة الدراسات  -
 مكتب تنمية االتصاالت واملكاتب اإلقليمية لالحتاد صال ذات الصلة يفجهات االت -
ال. اخلرباء واملنظمات ذات اخلربة يف -  هذا ا

 مكتب تنمية االتصاالت الصلة ببرامج 10
 لقطاع تنمية االتصاالت. 3اهلدف 
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 معلومات أخرى ذات صلة 11

 تقييس االتصاالت التابعة لقطاع 3 ساتالدرامع جلنة  4/1إطار املسألة  سيقام اتصال مباشر يف
والدول العربية  (SG3RG-AO)وآسيا وأوقيانوسيا  (SG3RG-AFR) وأفرقتها اإلقليمية إلفريقيا

(SG3RG-ARB) وأمريكا الالتينية والكارييب (SG3RG-LAC)  قطاع ل التابعتني 2و 1وجلنيت الدراسات
ف خرى املعنية بالقضايا ذات الصلة بتكاليواملنظمات الدولية واإلقليمية األ تنمية االتصاالت

 وتعريفات خدمات االتصاالت وبرنامج البيئة التمكينية..

 املسألة. تضح خالل دراسة هذهت ومجيع املعلومات األخرى اليت قد
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 5/1 ملسـألةا

 االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 يةمن أجل المناطق الريفية والمناطق النائ

 بيان الحالة أو المشكلة 1

ا خطة حتقيق يف املسامهة يف االستمرار أجلمن   تمع لعامليةا لقمةجنيف ل عمل األهداف اليت حدد
، من 2015احملددة يف سبتمرب  (SDG) وتعزيز بلوغ أهداف التنمية املستدامة ،(WSIS) املعلومات

 ،1النامية البلدان يف النائيةو  الريفية املناطق يف تحتيةال البنية تطوير يف املتمثل التحدي الضروري مواجهة
 .العامل سكان نصف من يعيش أكثر حيث

الريفية املناطق  الة من حيث التكلفة ومستدامة يفبنية حتتية أساسية لالتصاالت تكون فعّ ومتثل إقامة 
يد نظام مناسب حتد ألة يفمزيداً من الدراسة. وتتمثل أول خطوة هلذه املسوالنائية جانبًا مهمًا يتطلب 

صدي املناطق الريفية دون حتديد متطلبات النظام املناسب والت لتوفري خدمات االتصاالت املطلوبة يف
 املناطق الريفية. للتحديات يف

مصممة أساسًا للمناطق احلضرية حيث معظم األحيان  أنظمة شبكات االتصاالت احلالية يفوتكون 
قوة العاملة تية الداعمة الالزمة (الطاقة الكافية، املباين/املأوى، قابلية النفاذ، اليفرتض أن تتوفر البنية التح

املاهرة املطلوبة للتشغيل وما إىل ذلك) إلنشاء شبكة اتصاالت. ومن مث فإن األنظمة احلالية تليب 
 املتطلبات اخلاصة باملناطق الريفية من أجل نشرها على نطاق واسع.

 وتركيب والنقل، والنفاذ املاهرة، العاملة القوى ونقص ووعورة التضاريس، يف الطاقة، ويعد النقص
نامية اليت ختطط لتوفري البلدان ال ينبغي مواجهتها يفالشبكات وصيانتها، من بني التحديات املعروفة اليت 

 .واملعزولة املناطق الريفية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

  
_______________ 

ا ت 1 شمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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نشر  الدراسات التفصيلية اليت تتناول التحديات املتمثلة يفمن  اً مزيدسات دراالأن جتري جلان ويتوقع 
املناطق الريفية  البنية التحتية الفّعالة من حيث التكاليف واملستدامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

 اإلمجايل. مع مراعاة املنظورالنائية، املناطق و 

تمع املعلومات املتمثل يفهدف القمة ينبغي تعزيز  ذلك، ىعل وبناءً  وصيل القرى "ت العاملية 
باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإقامة نقاط نفاذ جمتمعية" على حنو أكثر كثافة بواسطة 

 حفزة خمتلف خدمات التطبيقات اإللكرتونية بغي تكنولوجيات النطاق العريض الناشئة يفاستعمال 
تمعية تزال مراكز االت النائية. والاملناطق املناطق الريفية و  صادية يفاألنشطة االجتماعية واالقت صاالت ا

تمعي (PCO)ومكاتب النداء العمومية  (MCT)متعددة األغراض  ومكاتب الربيد  (CAC) ومراكز النفاذ ا
تمع احمللي اإللكرتونية  لبنية التحتية لتتوفر فيها الفعالية بالقياس إىل التكلفة من حيث تقاسم سكان ا

 االتصاالت. واملرافق والتوجه حنو هدف توفري نفاذ الفرد إىل

 أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة  2

املناطق الريفية  يف أمام نشر االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتال تزال هناك حتديات كثرية 
ربة العديد ، كان واضحاً من جتالدراسة املاضية اليت أجريت يف فرتاتوطوال الدراسات  .النائيةواملناطق 

ختتلف من بلد آلخر.  النائية متنوعة و املناطق من البلدان أن التقنيات واالسرتاتيجيات يف املناطق الريفية و 
ة يتغري بسرعة. النائياملناطق املناطق الريفية و  كما أن الوضع االجتماعي واالقتصادي والتكنولوجي يف

حتديث الدراسة املتعلقة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق ولذلك من املهم 
فيما يتعلق  ألخرىاوالبلدان املتقدمة النائية وتوفري أفضل املمارسات إىل البلدان النامية املناطق الريفية و 

 بالبنود التالية:

 املعلومات ياتكنولوج/تصاالتاال توفري على تؤثر أن ميكن اليت املستدامة واحللول التقنيات -
املستدامة  واحللول تلك التقنيات على التشديد مع النائية،املناطق و  الريفية املناطق يف واالتصاالت

 للبنية شغيليةوالت الرأمسالية التكاليف لتخفيض املصممة التكنولوجيات أحدث تستخدم اليت
 غازات نبعاثاتا من احلداحلاجة إىل  اعاةمر و  والتطبيقات اخلدمات بني التقارب وملساعدة التحتية،
 .(GHG) احلراري االحتباس
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 لريفية.ا املناطق يف لالتصاالت التحتية البنية حتديث أو إنشاء اليت تواجه الصعوبات -

والبلدان  النامية البلدان يف الريفية يف املناطق واملتنقلة الثابتة تواجه نشر الشبكات اليت الصعوبات -
 ا. الوفاء األنظمة هذه على يتعني اليت واملتطلبات ،املتقدمة

 النفاذ زيادة يقطر  عن الرقمية الفجوة لرأب التنظيمية واملبادرات واآلليات والسياسات االحتياجات -
 .العريض النطاق إىل

 غرافيةاجل املناطق يف االستدامة ودرجة التكاليف حيث من والفعالية املقدمة، اخلدمات جودة -
 .واحللول التقنيات واستدامة فةاملختل

 مع النائيةق املناطو  الريفية املناطق يف واخلدمات املستدام للشبكات النشر أجل من األعمال مناذج -
 واالجتماعية. االقتصادية املؤشرات أساس على احملددة األولويات مراعاة

 بتكاليف معززة، ةتوصيلي تتيح اليت واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات/االتصاالت توافر زيادة -
 احلراري. االحتباس اتغاز  انبعاثاتمستويات  ويف الطاقة استهالك يف وباخنفاض تدرجيياً، تتناقص

البلدان  من ثريةك  أحناء يف االتصاالت، تنمية لقطاع السابقة الدراسة دورات املكتسبة يف اخلربة -
 تستجيب اليت لدانالب أعداد زيادة ربى، معالك الريفية االتصاالت برامج وحتسني تنفيذ يف النامية
 أعمال يف املوضح النحو على" املمارسات أفضل" استعمال والطلب احمللي على حمددة حلاالت
 االتصاالت. تنمية قطاع

  يف مبتكرة تلفةخم استجابات على للحصول العوامل من وغريها واالجتماعية الثقافية العوامل تأثري -
 الريفية قاملناط يف السكان من املتعددة الوسائط خدمات على بالطلب اءللوف األحيان من كثري

 .(LDC) منواً  البلدان وأقل النامية البلدان يف النائيةاملناطق و 
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 حتتية بنية إنشاء يف أساسياً  عنصراً  متثل اليت البشرية املوارد إدارة/تنمية مسائل يف املستمر التقدم -
 .لالتصاالت مستدامة

. ناطق النائيةاليت ميكن استخدامها يف املناطق الريفية وامل التكنولوجيات، يف السريع التغريحتديد  -
 .العمل يف االزدواجية وتفادي 1/1 املسألة مع التنسيق إىل تدعو احلاجةهنا و 

 الفرص والتحديات فيما يتعلق بالنفاذ إىل اخلدمات باللغات احمللية ذات الصلة. -

 اليت حدياتالت معاجلة لدى خاصة الريفية املناطق يف الشبكات نظمةأ متطلبات تطور وصف -
 .املناطق تلك يفالنشر  يفرضها

 حتليل دراسات احلالة. -

ها ، ينبغي كذلك دراسة األمور التالية وإبراز بند من هذه البنود كلبشأن  وخالل الدراسة اليت جتري 
 نواتج املسألة: يف

 التصاالت؛ة التحتية وضرورة توفري املتانة الالزمة للبنية التحتية لنشر البني االستدامة البيئية يف -

 اجلوانب املتعلقة بالصيانة والتشغيل لتوفري خدمة مستمرة تتسم باجلودة؛ -

 واالتصاالت اتاملعلوم تكنولوجيا أجهزة بإنتاج املتعلقة واملمارسات الطلب جبانب املتعلقة العوامل -
ا  استعماهلا؛ وزيادة وخدما

جهود بناء جمموعات مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل نشر خدمات النطاق  -
 العريض؛

 توفري احملتوى املالئم للظروف احمللية؛ -

م املناطق الريفية لتبين وتل أسعار ميسورة للخدمات/األجهزة بالنسبة للمستعملني يف - بية احتياجا
 من التنمية؛
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البىن التحتية  موثوقية ضمان أجل من وتشجيع تدريبهم التقنيني تفاظ باملوظفنيلالح اسرتاتيجيات -
 لالتصاالت؛

تمعات يف للربح اهلادفني غري واملشغلني املشغلني صغار تشجيعاسرتاتيجيات من أجل  -  .احمللية ا
 قطاعل خرىاأل للمسائل استجابة اجلارية، األعمال تتسم أعاله املذكورة الدراسات مع التعامل وعند
 1/1 ملسائلا وخاصة املسائل هلذه الصلة ذات األنشطة مع كثب  عن التنسيق وخاصة االتصاالت تنمية

 هذه ستأخذ ذاته، النحو وعلى. شديدة بأمهية ،5/2و 4/2و 2/2و 1/2 املسائل وكذلك 4/1و 3/1و
 من تعاين اليتو  املعزولة واملناطق األصلية، الشعوب بتجمعات املتعلقة احلاالت االعتبار يف الدراسات

 الساحلية، غري ةالنامي والبلدان النامية الصغرية اجلزرية والدول منواً  البلدان أقل يف الشديد اخلدمة نقص
ا احملددة وستربز  مرافق تنمية دىل دراستها ينبغي اليت األخرى اخلاصة احلاالت عن فضالً  ،احتياجا

 .املناطق هذه يف تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

 المتوقع الناتج 3
بند من البنود  كلل بالنسبة اجلارية األعمال نتائج عن تقريراً  ستشمل النواتج املتوقعة من هذه املسألة

غري ذلك من و  أكثر أو توصيةكتيب وتقارير لتحليل دراسات احلالة و   جانب إىل املطروحة للدراسة
 .الدراسية الدورة من االنتهاء عند أو الدراسة أثناء سواء املالئمة األوقات يفاملواد ذات الصلة 

من  ملحلقات دراسية وورش ع تنظيم على األعضاء لتمكينهم من ونشرها املعلومات ينبغي جتميع
 واملناطق لريفيةا املناطق يف العريض للنطاق التحتية البنية نشر بشأن املمارسات أفضل تبادل أجل
 .اخلدمات القليلة

 تالتوقي 4
 السنة يف العمل طةخ لتحديد األوىل السنة ناتج وتقييم حتليلويتم . سنوي أساس على جيري إعداد املخرجات

 .دواليك وهكذا التالية

 /الجهات الراعيةاالقتراح جهات 5
 1994 (WTDC-94) لعام االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر يف املسألة هذه على أصالً  املوافقة متت

 2014و 2010و 2006و 2002و 1998 لألعوام االتصاالت لتنمية العاملية املؤمترات بعد فيما وراجعتها
 الربازيل واهلند واملكسيك واليابان. .2017و



 691 5/1المسألة  

 

 دخالت   ُ الم   مصادر 6

 برامج نم املدخالت جانب إىل واملنتسبني، القطاع وأعضاء األعضاء الدول من املرتقبة املسامهات
 تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت مشاريع وخاصة ةالصل ذات االتصاالت تنمية مكتب

 بشأن العمل عن ؤولنياملس املسامهات هذه وستمّكن. بنجاح تنفيذها مت اليت والنائية الريفية املناطق يف
 كثفامل االستعمال ويشجَّع. والنواتج والتوصيات االستنتاجات أنسب صياغة من املسألة هذه

 .للمدخالت إضافية كمصادر  اخلط على واخلربات علوماتامل وتبادل للمراسالت

َ  الجمهور المستهد ف 7                

 النامية البلدان المتقدمة البلدان الجمهور المستهَدف
 نعم نعم الصلة ذوو السياساتواضعو 
 نعم نعم االتصاالت منظمو

 نعم نعم الريفية السلطات
 نعم نعم املشغلون/اخلدمات مقدمو

 نعم نعم الربجميات طوروم فيهم مبن املصنعون
 نعم نعم املوردون

َ  الجمهور المستهد ف أ )                 

 االتصاالت منظميو  مشغلي لدى العاملني بني من املتوسط واملستوى العليا اإلدارة مستوى على املديرون
 وذلك للناتج، ونالرئيسي املستعملون هم الصلة، ذات الريفية السلطات ذلك يف مبا النامية، البلدان يف
 جهودهم يركزوا يماك  للبائعني الالزم االنتباه هذه الدراسةنتائج  وستسرتعي. الناتج هذا بطبيعة ناً ره

 .النامية البلدان احتياجات تلبية على اإلمنائية

 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج )ب

 .الدراسة فرتة أثناء األساليب هذه يف البت سيتم
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 أو القضية الطرائق المقترحة لتناول المسألة 8
 .لقطاع تنمية االتصاالت 1 الدراسات جلنة إطار يف

 التنسيق والتعاون 9
 اجلهات مع تنسق أن املسألة هذه تتناول اليت االتصاالت تنمية قطاع يف الدراسات جلنة على سيتعني
 :التالية

 .االتصاالت تنمية مكتب يف الصلة ذات املسائل يف التنسيق جهات -
 .االتصاالت تنمية مكتب يف الصلة ذات والربامج اريعاملش أنشطة منسقو -
 .املسألة موضوع على والية هلا اليت والعلمية اإلقليمية املنظمات -
 ).ITU-D 20 التوصية انظر( املعنيون اآلخرون املصلحة أصحاب -

 حسبما يتضح خالل فرتة دراسة هذه املسألة.

 االتصاالت تنمية مكتب ببرامجالصلة  10
) للمؤمتر العاملي لتنمية 2014ديب،  يف املراجع( 68) والقرار 2017آيرس،  (املراجع يف بوينس 11 القرار

 .ITU-D 19 االتصاالت والتوصية
/تكنولوجيا االتشبكات االتص وتتصل املسألة بربامج مكتب تنمية االتصاالت الرامية إىل تعزيز تنمية

 ة.ذلك سد الفجوة التقييسي لصلة، مبا يفاملعلومات واالتصاالت والتطبيقات واخلدمات ذات ا

 صلة ذات أخرى معلومات 11
 حسبما يتضح خالل فرتة دراسة هذه املسألة.
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 6/1ملسـألة ا

 :وحقوقه وحمايته توعية المستهلك
 المستهلكين وشبكات االقتصادية واللوائح واألسس القوانين

 المشكلة أو الحالة بيان 1

 ليست الذين املستهلكون جيد قد السوق، يف تطوراً  أكثر معدات وظهور االتلالتص السريع التطور أمام
 وبالتايل. أمرهم نم حرية يف أنفسهم واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت جمال يف خربة لديهم
 تاالتصاال ةلتنمي العاملي املؤمتر خالل، و األولوية ذات األمور من أمرين وحقوقه املستهلك إعالم أصبح
 محاية دراسة يف القطاع وأعضاء األعضاء الدول رغبة باالعتبار ُأخذت ،)2014(ديب،  2014 لعام

 وضوعم إطار ضمن الدراسة هذه فأدرجت واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت مستهلكي
 . التقارب

 نظمتها ليتا االجتماعات غالبية يف عنه أُعرب مستمر قلق مبعث املستهلك محاية قضية وأصبحت
 جهات تضع مل لكن. واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت جمال يف الرئيسية الفاعلة اجلهات
 أو تعريفاً  التجهيزات، تصنيع جهات وال اخلدمات، توفري جهات وال التشغيل، جهات وال التنظيم،
داً  قانونياً  أساساً   إىل الشامل نفاذال ضمان أجل من تنفيذها يتعنيَّ  اليت املستهلك محاية لصكوك حمدَّ

 .منخفضة بتكلفة اجليدة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت خدمات

 عن املسؤولة لهيئاتل ينبغي واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت يف التغريات لوترية ونظراً 
 لألطر عديالتت بانتظام جتري نأ) واخلاص العام القطاعني وكيانات التنظيم هيئات( املستهلك محاية

 ومصاحل خلدماتا توفري جهات/التشغيل جهات مصاحل بني الصحيح التوازن إىل تستند التنظيمية
 املساس دون مية،الرق احلقوق وإدارة الفكرية امللكية ومحاية االشرتاك، عقود مثل جماالت يف املستخدمني
 .اإللكرتونية للتجارة املبتكرة بالنماذج
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 تطبيقات يف لثقةا تعزز اليت األمن ثقافة إرساء التنظيم هيئات تواجهها اليت الرئيسية لتحدياتا ومن
 محاية فعالً  ا تتحقق واليت واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت وخدمات
 تآليا استحداثو  تنظيمية، وممارسات وسياسات قوانني تنفيذ الالزم فمن لذا،. واملستهلكني اخلصوصية

 .هذه األمن وثقافة الثقة هذه بناء أجل من املستهلك حلماية وفّعالة شفافة

حفة واملضلِّلة االحتيالية التجارية املمارسات من احلد يف اللوائح هذه لتنجح  باملثل، يلزم، منعهاو  وا
 التواالتصا لوماتاملع تكنولوجيا/االتصاالت خدمات تعميم وتعزيز املستهلكني مجيع تثقيف تعزيز
 أي حدوث عند يةكاف  وتعويض محاية بآليات ويتمتعوا واعية خيارات يتخذوا كي  وافياً  تعميماً  عليهم
 .مشاكل

 وهيئات يمالتنظ هيئات( املستهلك محاية على القائمة األطراف مجيع تشارك أن املهم فمن َمث، ومن
 فيهم مبن هم،وتوعيت املستهلكني تثقيف يف) اخلاص والقطاع السياسات وواضعو املستهلك محاية

 .واألطفال والنساء اإلعاقة ذوو األشخاص

إن تنامي التنافس بني القطاعات مع ظهور اخلدمات املتأتية عن تقارب التكنولوجيا وخدمات 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يزيد من ضرورة تعزيز التعاون عرب احلدود، وحتسني  

ي السياسات، واألدوات املصممة حلماية املستهلكني. وباإلضافة إىل كفاءات هيئات التنظيم وواضع
 ذلك، تدعو احلاجة إىل دراسة مسألة خدمة ما بعد البيع اليت متثل أحد معايري االختيار للمستهلك.

 يتضمن دراسة ةفرت  آخر عن النهائي التقرير أن االعتبار يف يُوضع أن املهم من تقدم، ما إىل وبالنظر
 جمال يف القائمة دياتوالتح االتصاالت خبدمات املتصلة املستهلك حبقوق يتعلق فيما للوضع استعراضاً 

 التجارية، لنماذجا تغري واستمرار السوقية، واملنافسة التكنولوجية، االبتكارات ومنها املستهلك، محاية
ا، التنظيم هيئات وموارد  والنساء ةاإلعاق ذوي كاألشخاص  السكان من حمددة فئات واحتياجات وقدرا

 .حلمايته االقتصادية واجلوانب املستهلك حقوق إطار عن فضالً  واألطفال،
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 فيها يركَّز وأن اربالتق سياق يف املستهلك حبماية املتعلقة الدراسات هذه ُتستكمل أن ذلك مع وينبغي
 .اجلديدة التحديات على

 سبحب وتوصيات تقرير، إعداد فكرة من يستفيد القطاع وأعضاء األعضاء الدول من كل  سيظل
 ولوائحه قواعدهو  قوانينه إنفاذ لتحسني املتاحة واألدوات واالسرتاتيجيات املوارد شىت بشأن األحوال،
 واألسس اللوائحو  القوانني زاوية من وحقوقهم، ومحايتهم املستهلكني إلعالم الناظمة واإلقليمية الوطنية

 .كاملستهل محاية منظمات/وشبكات االقتصادية

 للدراسة المطروحة القضية أو المسألة 2

 املستهلكني مايةحب املعنية العمومية األجهزة وضعتها اليت واالسرتاتيجيات التنظيمية األساليب ) أ 
 .التنظيمية واألنشطة اللوائح/بالقوانني يتعلق فيما

 معلومات دماتخلا توفري/التشغيل جهات لتنشر التنظيم هيئات وضعتها اليت الوسائل/اآلليات )ب
ا، ميكن وحمدَّثة، ووافية شفافة  املتصلة نفقاتوال والتعريفات األسعارمجلة أمور منها  عن مضاها
اء  ستهلكنيامل إْطالع ملواصلة ضماناً  وحتديثها، االتصاالت خدمات على واحلصول العقود، بإ
 .ملتثقيفه مارساتامل أفضل عن فضالً  وبسيطة، واضحة عروض واستحداث عليها

 هلكنياملست إْطالع مواصلة أجل من نفسها التنظيم هيئات تنفذها اليت الوسائل/اآلليات )ج
 التشغيل اتجه جانب من تقدميها اجلاري اخلدمات لشىت األساسية اخلصائص على واملستخدمني

ا وعلى ا ومدى جود  امواستخد وممارستها، حقوقهم معرفة من ميّكنهم مبا وأسعارها، أما
 لىع التعاقد عند واعية قرارات واختاذ السليم، النحو على اجلهات هذه من املقدمة تاخلدما

 .على هذه اخلدمات احلصول
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 جمال يف املستهلكني حقوق عن الدفاع يف والوطنية واإلقليمية الدولية املنظمات دور ) د
 .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

 خدمات يمستهلك لصاحل الوطنية السلطات تعتمدها اليت املاليةو  االقتصادية التدابري كل ) ه
 ملستخدمنيا من املعيَّنة الفئات بعض وخباصة واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

 ).واألطفال والنساء اإلعاقة ذوو األشخاص(

 توفري عروض شفافية( يدةاجلد املتقاربة اخلدمات توفرياملتعلقة حبماية املستهلك الرتبطة ب التحديات ) و
 خدماتو  املضافة، القيمة وخدمات وتوافرها، اخلدمات وجودة األسواق، حركة وانسيابية اخلدمات

 ،)ذلك إىل وما بشواغلهم، االهتمام أو املستهلكني شكاوى يف البت وإجراءات املبيع، بعد ما
 من ستهلكامل حلماية نيةالوط التنظيم هيئات تضعها اليت والقواعد واللوائح السياسات وكذلك

 .املتقاربة اخلدمات هذه توفري جهات/التشغيل جهات ترتكبها قد اليت التجاوزات

م إدارة من املستهلكني/املستخدمني لتمكني وأدوات املمارسات أفضل ) ز  مقّدمي إىل هاتقدمي عند بيانا
 .االتصاالت خدمات

 باملعرفة ملاماإل ترويج يف الستخدامها عملية واتوأد مفيدة معلومات الستحداث املعزِّزة اآلليات )ح
 اإلعاقة ويذ واملستخدمني والفتيات كالنساء  حمددة سكانية فئات بني فيما وخاصة الرقمية،
 .واملسّنني

 اليت تنقلةامل الشبكات خدمات أداء رصد أجل من التنظيم هيئات ترّوجها اليت واألدوات اآلليات )ط
 حيصل اليت للخدمات األساسية باخلصائص املتعلقة املعلومات تقييمو ائيالنه املستخدم عليها حيصل
ا املستهلك عليها ا ومدى وجود  .وأسعارها أما

 ممارسات أفضل تعزيز أجل من االتصاالت خدمات ملستهلكي الداعمة املؤسسية املمارسات أفضل )ي
 .املستهلك تثقيف
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 اجلودة قبيل من قضايا حول محايتهم وتعزيز هلكنياملست حقوق دعم بنـُُهج املتعلقة الدراسات )ك
 أفضل ىلإ تستند واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت خدمات أسعار وحتديد واألمن

 .(ITU-T)باالحتاد  االتصاالت تقييس قطاع دراسات جلان مع وبالتعاون املمارسات

 الوطنية اتفاهل أرقام موارد استخدام يف الوطنيني واملشغلني للمنظمني املمارسات أفضل حتديد )ل
ا  .وإدار

 المتوقع الناتج 3

 اتوجه املستهلك محاية ومنظمات القطاعات وأعضاء األعضاء الدول إىل يقدم تقرير إعداد ) أ 
 وضعها تعنيي اليت املمارسات وأفضل التوجيهية املبادئ فيه حتدَّد اخلدمات وموردي التشغيل
 فيما هلكاملست محاية بشأن أفضل ثقافة إلرساء الالزمة األدوات جيادإ يف اجلهات هذه ملساعدة
 التنظيمية وصوالنص القوانني يف للمستهلك األساسية احلقوق وإدراج والتوعية، باإلعالم يتعلق
 تكنولوجيا/االتصاالت خدمات مجيع توفري يف املستهلك ومحاية الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية

ا الوطنية اهلاتف أرقام موارد واستخدام التواالتصا املعلومات  .وإدار

 القوانني: حقوقهو  ومحايته محاية املستهلك: إعالم املستهلك بشأن إقليمية دراسية حلقات تنظيم )ب
 املستهلكني. وشبكات االقتصادية واألسس

 التوقيت 4

أن ُتستكمل هذه ويقرتح . 2019يف لقطاع تنمية االتصاالت  1م تقرير مؤقت إىل جلنة الدراسات سُيقدَّ 
ا، جنباً إىل جنب مع أي توصيات قد تُعتمد خالل فرتة  2021الدراسة يف  ائي بشأ عندما يُقدم تقرير 

 الدراسة.
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 الجهات المقترحة/الجهات الراعية 5

ة الوارد ةلاملعدَّ  بصيغتهامواصلة حبث هذه املسألة  لقطاع تنمية االتصاالت 1جلنة الدراسات  اقرتحت
 الوثيقة احلالية. يف

ُ     الم دخالتمصادر  6    

 مثل، باألمر املهتمةواإلقليمية ملنظمات الدولية واأعضاء القطاع و مسامهات من الدول األعضاء  أ ) 
ا املتخصصة، و   يادصامليدان االقت منظمة التعاون والتنمية يفمنظمة األمم املتحدة ووكاال

(OECD)ا  .، ورابطات املستهلكني املعرتف 

 ت.مقابال/دراسات استقصائية ب)

 ت.التنظيم املتيسرة عن طريق مكتب تنمية االتصاالاملتعلقة ب املعلومات ج)

ت واالتصاالت علوماامل ت/تكنولوجيااخلاصة باهليئات الوطنية لتنظيم االتصاالاإللكرتونية املواقع  د )
هلك ورابطات ملسؤولة عن محاية املستمجيع أحناء العامل واهليئات احلكومية اإلقليمية والوطنية ا يف

ا.  املستهلكني املعرتف 

 ية.الراديو  االتصاالتقطاع تقييس االتصاالت و  قطاع االضطالع به يفاجلاري العمل ذو الصلة  ه )

 لة.املصادر األخرى ذات الص و )
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َ  الجمهور المستهد ف 7                

البلدان  حتياجاتء اهتمام خاص الفئات اجلمهور املستهَدف املشار إليها فيما يلي، مع إيالمجيع 
 .1يةالنام

البلدان الناميةالبلدان المتقدمة الجمهور المستهَدف
 نعم نعم واضعو سياسات االتصاالت

 نعم نعم منظمو االتصاالت
منظمات محاية مستهلكي االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت
 نعم نعم

 نعم نعم مقدمو اخلدمات/املشغلون
 نعم نعم صنعونامل

 نعم نعم برنامج قطاع تنمية االتصاالت

َ   الجمهور المستهد ف  أ )            ً                    من تحديدا  الذي سيستخدم الناتج -              

واضعو سياسات االتصاالت ومنظمو االتصاالت ومقدمو اخلدمات واملشغلون على الصعيد الوطين، 
ا حلما جمال  ية املستهلكني يفإضافًة إىل اهليئات الدولية واإلقليمية والوطنية املعرتف 

 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج ب)

 اهليئاتاء القطاعات و أعضالتوزيع اإللكرتوين للتقرير واملبادئ التوجيهية على مجيع الدول األعضاء و  -
 ت املعنية واملكاتب اإلقليمية لالحتاد.الوطنية لتنظيم االتصاال

الدراسية  واحللقات (GSR)ملنظمي االتصاالت  الندوة العامليةتوزيع التقرير واملبادئ التوجيهية على  -
 ت ومكتب االتصاالت الراديوية ومكتب تقييس االتصاالت ذات الصلة.ملكتب تنمية االتصاال

  
_______________ 

ا ية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزر  1 ادا
 مبرحلة انتقالية.
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 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية 8
 ؟ما هي الطريقة أ ) 

  :نة دراساتيف إطار جل 1)
  )السنوات متتد لعدةفرتة دراسة ة (تُتناول على مدى مسأل -

 تنمية االتصاالت العادية: إطار أنشطة مكتب يف 2)
  2اهلدف  -
  : مبادرات إقليميةشاريعامل -
  اخلرباء االستشاريون -

  ،إطار منظمات أخرى ي، يفإطار إقليم يف ،ثالً د (ميرجى التحدي -يف إطار آخر  3)
  ، إخل.)أخرىات الشرتاك مع منظمبا

 جمال باالشرتاك مع هيئات دولية وإقليمية ووطنية معتمدة حلماية حقوق املستهلكني يف
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 دراسات؟الإطار لجنة  ذا فيمال ب)
هذه لعمل بشأن ا سواء يفة ممكنة أوسع مشاركالبلدان النامية  ملشاركةدراسات أفضل وسيلة الجلنة  تُعترب

 .ملمارسات)ااملبادئ التوجيهية بشأن أفضل يئة الوثائق اليت ستنتج عن ذلك (أي  املسألة ويف

 التنسيق والتعاون 9
 ويذ باألشخاص املتعلقة املسائل ومع االتصاالت تنمية لقطاع 3 اهلدف مع املسألة هذه تنسيق ينبغي

 املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت وخدمات ،احملددة ياجاتاالحت ذوي واألشخاص اإلعاقة،
ا واالتصاالت  .ساتراالد جلان يف للدراسة املقرتحة، وتطبيقا

 الصلة ببرامج مكتب تنمية االتصاالت 10
 لقطاع تنمية االتصاالت. 3اهلدف 

 معلومات أخرى ذات صلة 11
- 
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 7/1املسـألة 

 ذوي االحتياجات ألشخاصنفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة وغيرهم من ا
 إلى خدمات االتصاالت/تكنولوجيا المحددة

 المعلومات واالتصاالت

 بيان الحالة أو المشكلة 1

العامل يتعايشون مع نوع ما من  إىل أن مليار شخص يف (WHO)تشري تقديرات منظمة الصحة العاملية 
ا، يعيش زهاء  البلدان ذات  خاص ذوي اإلعاقة يفمن األش 80%اإلعاقة. ووفقاً ملعلومات املنظمة ذا

الدخل املنخفض. وتظهر اإلعاقة بأشكال ودرجات خمتلفة تتعلق باجلوانب البدنية أو احلسّية أو العقلية.  
م. ومن مث، يرّجح  كذلك، فإن الزيادة يف متوسط العمر املتوقع تؤدي لدى املسنني إىل اخنفاض ُقُدرا

 التزايد. ن اإلعاقة يفأن يستمر عدد األشخاص الذين يعانون م

تمع سياسة عامة لدى الدول األعضاء. واهلدف من هذه  ويُعد إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف ا
السياسة هو توفري الشروط الضرورية اليت تكفل حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على نفس الفرص 

م يف يف اص ذوي ملتعلقة باألشخذلك شأن باقي السكان. وقد تطورت السياسة العامة ا العيش شأ
لصحية وخدمات اخلدمات ا وحمسنةً  املدن، مؤديةً إىل إتاحة إمكانية الوصول إىل البنية التحتية يف اإلعاقة

. وباإلضافة إىل ذلك، متثل مبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز اإلعاقة ذوي لألشخاصإعادة التأهيل 
 سياسات مشرتكة للدول األعضاء.

صاالت، قررت الدول األعضاء أثناء املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (حيدر آباد، وفيما يتعلق باالت
 احلديثة املرافق) أن ُسُبل احلصول على 2010حيدر آباد،  (املراَجع يف 20 ) مبوجب القرار2010

 هاينبغي توفري  الصلة ذات اوتطبيقا اوخدما ،(ICT) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت
 متييزي. على أساس غري

تمع املعلومات  بأنه ينبغي إيالء عناية خاصة حلاجات املسنني  (WSIS)وأقرت القمة العاملية 
 اإلعاقة. واألشخاص ذوي
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 لتنفيذ الشامل االستعراض بشأن (UNGA) املتحدة لألمم العامة للجمعية املستوى الرفيع االجتماع وأقر
وجيات املعلومات اخلاصة بتكنول للتحديات التصدي إىل باحلاجة املعلومات تمع العاملية القمة نتائج

 ألصليةا والشعوب واملسنني اإلعاقة ذوي واألشخاص والشباب األطفال هاواجهي اليت واالتصاالت
تمعات والنازحني، ،داخلياً  املشرديناألشخاص و  والالجئني،  .ةوالريفي النائية احمللية وا

وافقت اجلمعية العامة لألمم املتحدة على االتفاقية املعنية حبقوق األشخاص  2006ديسمرب  13ويف 
 .2008 مايو 3 يف النفاذ حيز دخلت، اليت (CRPD) ذوي اإلعاقة

وتضع االتفاقية املبادئ األساسية وكذلك التزامات الدول لضمان النفاذ املنصف لألشخاص ذوي اإلعاقة 
 ذلك اإلنرتنت. واالتصاالت، مبا يف إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات

 ويذ األشخاص نفاذ بشأن املفوضني املندوبني ملؤمتر) 2014 بوسان، يف املراَجع( 175 القرار دعويو 
 إىل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل احملددة االحتياجات ذوي واألشخاص اإلعاقة
 حتسنيو  /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت تخدما إىل النفاذ إمكانية لتعزيز آليات إدخال
ألشخاص األشخاص ذوي اإلعاقة وا متكن تطبيقات وضع على عيوالتشج استخدامها، وإمكانية توافقها

 .اآلخرين مع املساواة قدم على اخلدمات هذه استخدام منذوي االحتياجات احملددة 

 فاذن إمكانية بشأن االتصاالت، لتقييس العاملية عيةللجم) 2016 احلمامات، يف املراَجع( 70 والقرار
 صاالت،واالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل احملددة االحتياجات وذوي اإلعاقة ذوي األشخاص

 العاملي التصميم جوانب (ITU-T) باالحتاد االتصاالت تقييس لقطاع الدراسات جلان تراعي بأن يقضي
 سيما الو  األشخاص، بكل اخلاصة واإلجراءات اخلدمة، ولوائح مييزية،الت غري واملعايري عملها، يف

 .اإلعاقة ذوو األشخاص
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 يسلط واالحتاد (G3ict) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا لشمولية العاملية املبادرة بني املشرتك التقريرو 
 ملعلوماتا جياتكنولو  إىل النفاذ بشأن سياسات بوضع املتعلقة العناصر من سلسلة على الضوء

 الويب،شبكة  إىل والنفاذ والفيديو، التلفزيون وبرامج املتنقلة، واالتصاالت العمومية، واالتصاالت
 اإلعاقة ذوي شخاصاأل نفاذ تعزز مرنة تشريعية أطر إىل باحلاجة أيضاً  التقرير ويقرّ  .العامة واملشرتيات

 .باستمرار متغرية ةتكنولوجي بيئة يف منصف وحن على واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إىل

 ملتعددةا الوسائط تشفري بأعمال ودراسات بشأن االتصاالت تقييس لقطاع 6 الدراسات جلنة وقامت
ا وأنظمتها  اخلدمات بشأن بأعمال الراديوية االتصاالت لقطاع 6 الدراسات جلنة قامت، فيما وتطبيقا
 .االتواالتص املعلومات تكنولوجيا إىل اإلعاقة ذوي ألشخاصا نفاذ بإمكانية الصلة ذات اإلذاعية

ة النطاق العريض واستخدامه يعتمدان إىل حد كبري على املعرف ومن اجلدير بالذكر أيضًا أن النفاذ إىل
العلم منظمة األمم املتحدة للرتبية و عامة واملعرفة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كذلك. وتقدر 

كل أحناء العامل، أمّيون،  عامًا وأكثر، يف 15يبلغون  مليون شخص ممن 750أن  (UNESCO) والثقافة
 ثلثيهما من النساء. أي، ال يستطيعون القراءة أو الكتابة. وأن

 وتوجد حلول مشرتكة للعديد من القضايا اليت تواجهها جمموعات ذوي اإلعاقة وجمموعات األميني.

 معايير إمكانية النفاذ 1.1

ه املعايري ضرورية لكي يتسىن استعمال التجهيزات واخلدمات من ِقبل أكرب عدد ممكن من تُعّد هذ
األشخاص على أن تكون قابلة للتشغيل البيين وأن توفر اجلودة املطلوبة للخدمات. وقد أعد قطاع 

ايري عتقييس االتصاالت باالحتاد العديد من التوصيات والوثائق اليت توفر معلومات عن نطاق واسع من م
 إمكانية النفاذ.

ومن املهم أيضًا مراعاة مشاركة أصحاب املصلحة حيث ينبغي أن يشارك األشخاص ذوو اإلعاقة 
 عملية صياغة األحكام القانونية/التنظيمية والسياسة العامة واملعايري. يف
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 معلومات وإحصاءات 2.1

شخاص ذوي ضايا اهلامة املتعلقة بنفاذ األمن املهم مجع املعلومات والبيانات اليت تتناول الكثري من الق
اإلعاقة إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومن مث ينبغي وضع منهجية للمساعدة 

 عملية مجع املعلومات. يف

 أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة  2
 املعلومات تكنولوجيا ىلإ النفاذ بإمكانية املتعلقة الوطنية السياسات تنفيذ بشأن السليمة املمارسات تبادل

 التكنولوجية ولواحلل واالسرتاتيجيات التوجيهية واملبادئ والتوجيهات القانونية األطرو  ،واالتصاالت
 توافقها وحتسني واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت خدمات إىل النفاذ إمكانية لتحسني
 بتشغيل هوضللن امليسرة واالتصاالت املعلومات ولوجياتكن/االتصاالت واستخدام، استخدامها وإمكانية

 ألشخاصل بيئة حاضنة إنشاء من املصلحة أصحاب مجيع متكني أجل من اإلعاقة ذوي األشخاص
 .العامل هم يف خمتلف أحناءمجيع اإلعاقة ذوي

 الناتج المتوقع 3
 يُقرتح أن تُفضي املسألة املقرتحة للدراسة إىل:

 ىلإ النفاذ تسهيل على ،السياسات يواضعل ، وخاصةاملصلحة صحابأل تدريب توفري •
 أو/و الوطنيني املصلحة أصحابمجيع  إلشراك واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيااالتصاالت/
 التنظيمية رواألط السياسات تنفيذ بشأن النجاح وقصص الرشيدة املمارسات وتبادل اإلقليميني
 ؛واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إىل النفاذ لتسهيل واخلدمات

ويؤدي إىل تقرير حيدد املمارسات التجارية واحلكومية السليمة اليت ستدعم الدول األعضاء،  •
وأقل البلدان منواً، يف وضع وتنفيذ سياسات وأطر قانونية واسرتاتيجيات  1سيما البلدان النامية وال

حتياجات احملددة إىل بشأن النفاذ امليسر لألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي اال
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.
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 وينبغي للتقرير أن يشمل:

اوية إرادة سياسية تكون حجر الز إرساء املمارسات الرشيدة لألعضاء ودراسات احلالة بشأن كيفية  أ ) 
علومات ملتنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية لتسهيل النفاذ إىل تكنولوجيا ا من أجل

 االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت خدمات إىل النفاذ إمكانية ولتحسني واالتصاالت
 ؛استخدامها وإمكانية توافقها وحتسني

 كل  أطر يف الوطنيون السياسات واضعو يدرجها أن ينبغي اليت لمتطلباتل طريق خارطة وضع ب)
 لنفاذل مليسرةا واخلدمات السياسات تنفيذ لدعم، القانونية، مبا يف ذلك جمموعة من التدابري منهم
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا إىل

 حةاملصل أصحاب لتمكني ألعضاءل املتاحة االحتاد وخدمات منتجاتتسليط الضوء على  ج)
 موقع إىل لنفاذا إمكانية على قطاع تنمية االتصاالت من توفري التدريب خاص وبوجه الوطنيني،
 نفاذ إمكانية مانض بغية) إليها النفاذ ميكن اليت واملواقع إليه النفاذ ميكن الذي ىتو احمل( الويب
 ؛املواقع اإللكرتونية العمومية احلكومية إىل اجلميع

 األشخاص ونك  لضمان التجارية، األعمال مناذج ذلك يف مبا ،والنشر للرتويج مناسبة آليات حتديد د )
ممَكنني  موكو امليسرة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالتب علم على اإلعاقة يذو 
 ؛استخدامها على قادرينو 

 األشخاص فتوظي لتعزيز واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استخدام آليات حتديد )  ه
 ؛عدبُ  عن العمل ذلك يف مبا اإلعاقة، ذوي

 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/تصاالتاال إحصاءات جتميع من نمتكِّ  اليت املنهجيات حتديد و )
 إمكانية اتوممارس سياسات تنفيذ أثر من أجل مراقبة اإلعاقة ذوي املستخدمني على زيرتكال ذات
 .التكنولوجية اوحلوهل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إىل النفاذ

 التوقيت 4

طاع تنمية االتصاالت لفرتة الدراسة لق 1برنامج أنشطة جلنة الدراسات  ينبغي إدراج هذه األنشطة يف
 جديدة. باعتبارها مسألة 2021-2018
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 .2019يُتوقع تقدمي تقرير منتصف املدة حبلول عام  1.4
 .2020يُتوقع تقدمي التقرير النهائي حبلول عام  2.4

 الجهات المقترحة/الجهات الراعية 5
 مايلو  واهلرسك البوسنةو  CITELاملكسيك/

ُ     مصادر الم دخالت 6          
يشجع أصحاب املصلحة املبينون أدناه على تقدمي معلومات بشأن املسألة املطروحة للدراسة: الدول 

املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، املؤسسات العامة واخلاصة، و أعضاء القطاع، و األعضاء 
تمع املدين املشاركة يف تكنولوجية  لوضع السياسات العامة واملدافعة عن استحداث حلو  منظمات ا

للتخفيف من الصعوبات اليت يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة للنفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا 
 .املعلومات واالتصاالت

َ  الجمهور المستهد ف 7                
 البلدان النامية البلدان المتقدمة الجمهور المستهَدف
 مهتمون جداً  مهتمون واضعو سياسات االتصاالت

 مهتمون جداً  مهتمون منظمو االتصاالت
 مهتمون جداً  مهتمون مقدمو اخلدمات/املشغلون

 مهتمون مهتمون املصنعون

َ  الجمهور المستهد ف أ )                 
وضع  سُتفيد نتائج الدراسة الدول األعضاء، وبوجه خاص إدارات البلدان النامية وأقل البلدان منواً، يف

جية حتّسن دف تنفيذ حلول تكنولو السياسات العامة وتنفيذ االسرتاتيجيات واإلجراءات اليت تسته
إمكانيات نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وباإلضافة 

لك البلدان ت إىل ذلك، فإن هذه النتائج ستمكن أعضاء القطاعات ومقدمي اخلدمات الذين يقيمون يف
ذوي  عالية من أجل تلبية احتياجات األشخاصمن تصميم وتطبيق ممارسات جتارية ناجحة وثابتة الف

  اإلعاقة وتسهيل نفاذهم إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج ب)
ميكن لسلطات الدول األعضاء أن تبحث تصميم سياسات واسرتاتيجيات لتنفيذ أكثر احللول 

ا. ويفالتكنولوجية مالءمة فيما يتعلق خبص ا وبلدا وضع خطط هذا اخلصوص، ميكن أن ت ائص سكا
 عمل قصرية األجل ومتوسطة، وطويلة األجل حبيث ميكن حتقيق التنفيذ على مراحل.

ومقدمي اخلدمات من أجل  وسيكون التقرير مفيدًا أيضًا إلدارات الدول األعضاء وأعضاء القطاع
األشخاص ذوي اإلعاقة هة لتلبية احتياجات املوج تشجيعهم على اعتماد املمارسات التجارية

 .واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة

 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية 8
 ما هي الطريقة؟ أ ) 

 يف إطار جلنة دراسات: 1)
  (تدرسها جلنة دراسات على مدى عدة سنوات) مسألة -

(يرجى اإلشارة إىل الربامج واألنشطة  تيف إطار األنشطة املعتادة ملكتب تنمية االتصاال 2)
 واملشاريع،

 :إىل ذلك، اليت ستكون ضمن أعمال مسألة الدراسة) وما
  الربامج: الشمول الرقمي -
  املشاريع -
  اخلرباء االستشاريون -
   املكاتب اإلقليمية -

   رى؛إطار منظمات أخ يرجى وصفها (مثًال على الصعيد اإلقليمي؛ يف -أخرى  سبل 3)
  خطة العمل حتدد يف باالشرتاك مع منظمات أخرى؛ إخل.)

 ما السبب؟ ب)
 16 اساتالدر  جلنة مع الوثيق بالتعاون لقطاع تنمية االتصاالت، 1 الدراسات جلنة إطار تعاَجل املسألة يف

 .)26/16 املسألة(االتصاالت.  تقييس لقطاع التابعة
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 التنسيق والتعاون 9
املنظمات الدولية ذات الصلة ومع مقدمي اخلدمات الذين اعتمدوا أفضل املمارسات يوصى بالتنسيق مع 

يا وتيسري نفاذهم إىل االتصاالت/تكنولوجوذوي االحتياجات احملددة اإلعاقة  املكّرسة لألشخاص ذوي
 املعلومات واالتصاالت.

 الصلة ببرامج مكتب تنمية االتصاالت 10

 حتدد يف خطة العمل.

 رى ذات صلةمعلومات أخ 11
- 
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 2لجنـة الدراسـات 

 1/2 ألةـسامل

 إقامة المدن والمجتمعات الذكية: توظيف تكنولوجيا المعلومات
 واالتصاالت ألغراض التنمية االجتماعية

 واالقتصادية المستدامة

 المشكلةبيان الحالة أو  1

تمع بكل جماالته  على التقدم  -ياحة والنقل والتجارة والسالثقافة والتعليم والصحة  -سيتوقف تطّور ا
ا. وميكن أن تؤدي تكنولوجيا املعلومات  احملرز بفضل أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدما

كبات؛ وتوفري املر  مرور محاية املمتلكات واألشخاص؛ واإلدارة الذكية حلركة واالتصاالت دوراً رئيسيًا يف
يف األسفار  البيئي؛ وحتسني احملاصيل الزراعية؛ وزيادة الكفاءة التلوث ثرياتتأ الطاقة الكهربائية؛ وقياس
املشاكل  وتنظيمها؛ وحل الشرب مياه موارد والتعليم؛ وإدارة الصحية الرعاية والسياحة العاملية؛ وإدارة

تمع الذكي. وباملثل، تمع اوكما أبرزت القمة  اليت تواجهها املدن واملناطق الريفية. وهذا هو ا لعاملية 
 يف ملستدامةا التنمية تدعم أن واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا لتطبيقات ميكن ،(WSIS) املعلومات
 إطار يف لوم،والع والزراعة والبيئة والصحة والتدريب والتعليم التجارية واألعمال العامة اإلدارة جماالت

 .الوطنية السيربانية االسرتاتيجيات

ا اليت 2030 لعام املستدامة يةالتنم خطة وتقرّ   اليت اهلائلة املتحدة باإلمكانات األمم منظمة اعتمد
 هذه إىل النفاذ ملموسة يف إىل حتقيق زيادة وتدعو واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تتيحها

 كولذل. (SDG) ةاملستدام التنمية أهداف مجيع تنفيذ دعم يف تساهم مسامهة حامسة اليت التكنولوجيات
 ،ة املستدامةأهداف التنمي حتقيق يف دوله األعضاء أنه ينبغي على سبيل األولوية دعم االحتاد يرى

 اآلخرين. املنتسبني مع الوثيق بالتعاون
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تمع الذكي يتوقف على ثالثة دعائم تكنولوجية هي  واألجهزة الذكية  التوصيلية -إن حتقيق وعود ا
 املستدامة. وعلى مبادئ التنمية - والربجميات

أما التوصيلية فتتضمن وتشمل الشبكات القائمة والتقليدية فضًال عن التكنولوجيات اجلديدة. وتشكل 
وعنصرًا من  (IoT)وإنرتنت األشياء  (M2M) من آلة إىل آلة أساسية لالتصاالت متكني التوصيلية أداة

سالمة ونية وإدارة حركة املرور والاإللكرت  عناصرها ومن التطبيقات واخلدمات النامجة عنها مثل احلكومة
 على الطرقات.

 والسفر والتعلم عملوال العيش بتغيري أساليب أحد أبرز مظاهر التقدم اليت تِعد إنرتنت األشياء ويشّكل
. أفضل تعلم وفرص الفعلي الوقت يف أكثر وأفضل معلومات خالل النفاذ إىل من الرعاية وتقدمي والرتفيه

يف  اإلمنائية ياتالتحد للتعامل مع األشياء إنرتنت االستعانة بتكنولوجيات ميكن وباإلضافة إىل ذلك،
 الذكية دنوامل والنقل تركز على التصنيع األشياء إنرتنت من أنشطة 50%أن أكثر من ويقّدر حالياً . العامل

 مبادرات من الستفادةا املستقبل من يف الصناعات مجيع تتمكن غري أنه يتوقع أن املستعملني، وتطبيقات
 .العمل ومتكينها ضبط سري وعمليات جديدة لألعمال مناذج وإبراز األشياء إنرتنت

تمعات الذكية. فالسيارات وإشارات  أما األجهزة الذكية فهي األشياء املوصولة اليت تسمح بإجياد ا
الشوارع  ضاءة يفاملنزلية واإل الكهرباء واألجهزة املياه وشبكات الضوئية والكامريات ومضخات املرور

الصحية هي كلها أمثلة على األشياء اليت جيب أن تصبح أجهزة ذكية وموصولة لتتمكن  املتابعة وأجهزة
حتقيق االستدامة والتنمية االقتصادية واالجتماعية. وتتجلى أمهية هذا األمر  من إحراز تقدم كبري يف

 .1البلدان النامية بشكل خاص يف

  
_______________ 

ا ول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداتشمل أقل البلدان منواً والد 1
 مبرحلة انتقالية.
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اً مما ميكن الدعامات الثالث من العمل معمح بتوصيل وإجياد أول دعامتني أما وضع الربجميات فيس
خدمات جديدة مل يكن وجودها ممكنا من قبل. وتؤدي هذه اخلدمات اجلديدة إىل تغيري كل لدعم 

ات التحسينات البيئية أو السالمة على الطرق مظاهر احلياة سواء فيما خيص كفاءة استخدام الطاقة أو
 سالمة املياه أو التصنيع أو اخلدمات احلكومية األساسية. أو الغذاء أو

 يف املراَجع( 139 القـرار إىل هذه الدراسة مسألة إطار يف املنجز العمل يستند أن املمكن من وسيكون
 جوةالف سد أجل من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استخدام بشأن) 2014 بوسان،
 تيسري بشأن) 2014 بوسان، يف املراَجع( 197 والقرار للجميع، شامل وماتمعل جمتمع وبناء الرقمية
 املراَجع( 44 والقـرار ،الصادرين عن مؤمتر املندوبني املفوضني بالكامل موصل لعامل متهيداً  األشياء إنرتنت

 98 ـرارالقو  املتقدمة، والبلدان النامية البلدان بني التقييسية الفجوة سد بشأن) 2016 احلمامات، يف
تمعات واملدن األشياء إنرتنت تقييس تعزيز بشأن) 2016 احلمامات،(  العاملية التنمية أجل من الذكية وا

 عن الصادر )2015(جنيف،  ITU−R 66 والقرار ،الصادرين عن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت
 إنرتنت تطويرل الالسلكية بيقاتوالتط باألنظمة املتعلقة الدراسات بشأن الراديوية االتصاالت مجعية

 .األشياء

 أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة  2

تمعات جمال التوعية بأساليب حتسني التوصيلية بغرض دعم ا إجراء مناقشات وتقدمي املساعدة يف 1)
جيا و ذلك التوصيلية الرامية إىل دعم الشبكات الذكية واملدن الذكية وتطبيقات تكنول يف الذكية، مبا

 البيئةو  والصحة والتدريب والتعليم واألعمال والنقل العامة اإلدارة املعلومات واالتصاالت يف
 والعلوم. والزراعة

أفضل املمارسات الرامية إىل تعزيز األجهزة الذكية والسماح بنشرها واستخدامها، مبا  النظر يف 2)
 هزة.ذلك األجهزة املتنقلة، وقد برزت أمهية تطبيق هذه األج يف
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إجراء دراسة استقصائية عن الطرائق واألمثلة اليت تسمح للربجميات املفتوحة املصدر و/أو املشمولة  3)
تمعات الذكية.  بامللكية اخلاصة بتوصيل األجهزة الذكية مما يدعم اخلدمات واملدن وا

 وآليات لذكيةا املدن يف احلياة نوعية مؤشرات إىل بالنسبة األداء واختبار للقياس معلمة حتديد 4)
 املدن. رشيدة يف إدارة أجل من اتباعها ميكن اليت احملتملة والتواصل التنظيم

 .الذكية املدن بناء يف املمارسات وأفضل التجارب تقاسم 5)

 اعتماد جلأ من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بشأن املعارف واكتساب القدرات بناء تعزيز 6)
 .ذكي جمتمع طويرلت املطلوبة املهارات

تمع اقتصاد تعززاليت  سياساتيةالنُّهج ال تشجيع 7) من  وتطويره، فيه كارواالبت واالستثمار الذكي ا
 ألعمالوا والنقل العامة اإلدارة يف واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا الكامل اإلدماجأجل دعم 

 .والعلوم والزراعة والبيئة والصحة والتدريب والتعليم

 عن املعرفيةو  الرقمية الفجوة سد أجل من املتقدمة والبلدان النامية البلدان بني التعاون شجيعت 8)
متوافق  والنقل الطوعي للتكنولوجيا وفقًا لشروط البحوث وبرامج واملالية التقنية املساعدة طريق

املناطق اليت و  حىت يتسىن النفاذ إىل تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدانعليها، 
 .ال يزال يتعذر ذلك فيها

خدمات وتطبيقات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل السياحة اليت تعزز  9)
تمعات الذكية النمو االقتصادي يف  .ا
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 المتوقع الناتج 3

 :يلي ما املسألة هذه أن يؤتيها تناول املتوقع النواتج من

 واالتصاالت املعلومات اتكنولوجي تطبيقات تطوير تيسريل يةاتالسياسن النُّهج بشأ توجيهية مبادئ أ ) 
تمع، يف  .والنمو واالقتصادية االجتماعية التنمية وتعزيز ا

وتطبيقات  (M2M)دراسات حاالت عن تطبيق إنرتنت األشياء واالتصاالت من آلة إىل آلة  ب)
تمعات الذكيةفيما يتعلق بب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لوقوف على ، لناء املدن وا

دف دعم  االجتاهات وأفضل املمارسات اليت تنفذها الدول األعضاء وما تواجهه من حتديات، 
تمعات الذكية يف  النامية. البلدان التنمية املستدامة وتعزيز ا

در تسمح بالنفاذ إىل ملصزيادة وعي املشاركني املعنيني فيما يتعلق باعتماد اسرتاتيجيات مفتوحة ا ج)
االتصاالت ودراسة حمركات زيادة درجة التأهب الستعمال وتطوير الربجميات املفتوحة املصدر 

يئة فرص للتعاون بني أعضاء االحتاد من خالل  لدعم االتصاالت يف البلدان النامية، فضًال عن 
 استعراض الشراكات الناجحة.

علومات للتوصيلية من أجل دعم تطبيقات تكنولوجيا امل الفّعال النشر حتليل العوامل املؤثرة يف ) د
ت واالتصاالت اليت تسمح باستخدام تطبيقات احلكومة اإللكرتونية يف  معات الذكية.املدن وا

 حتسني تتيح ليتا القدرات تطوير إىل الرامية الدراسية واحللقات التدريب ودورات العمل ورش تنظيم ) ه
 .األشياء وإنرتنت واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تطبيقات إىل النفاذ
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يل ختامية مفصلة تتضمن قياس التحال رسنوية، تشمل دراسات حاالت وتقاري تقارير مرحلية و )
االت اليت ت واملعلومات وأفضل املمارسات فضال عن أي جتربة عملية مكتسبة يف ستخدم فيها ا

يل يح تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوصاالتصاالت وغريها من الوسائل اليت تت
دف إجياد جمتمع  ذكي. األجهزة 

 التوقيت 4

عام  يف اتدراسال تنتهي أن فرتضويُ . 2020عام  يف الدراسات جلنة إىل متهيدي تقرير تقدمي ينبغي
 .ائي تقرير الوقت ذلك يف ميقدَّ  أن على ،2021

 جهات االقتراح/الجهات الراعية 5

استنادًا إىل  2017االتصاالت لعام  لتنمية العاملي املؤمتر ت املوافقة للمرة األوىل على هذه املسألة يفمت
 .2/2و 1/2املسألتني 

ُ     مصادر الم دخالت 6          
التقدم الذي أحرزته جلان الدراسات بقطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية  أ ) 

ذه يف  قضية.ال دراسة املسائل املتصلة 

مسامهات الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبني إليها ووكاالت األمم املتحدة األخرى  )ب
 واألفرقة اإلقليمية ومنسقي مكتب تنمية االتصاالت.

مبادرات مكتب تنمية االتصاالت مبشاركة منظمات أخرى تابعة لألمم املتحدة  التقدم احملرز يف ج)
تخدام تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلجياد والقطاع اخلاص واملعنية باس

تمع  الذكي. ا

أي نشاط آخر ذي صلة تقوم به األمانة العامة لالحتاد أو مكتب  التقدم احملرز يف د )
 االتصاالت. تنمية
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َ  الجمهور المستهد ف 7                

 البلدان النامية البلدان المتقدمة الجمهور المستهدف
 نعم نعم تواضعو سياسات االتصاال

 نعم نعم منظمو االتصاالت
 نعم نعم مقدمو اخلدمات/املشغلون

املصنعون (مصنعو معدات االتصاالت/تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت، وصناعة السيارات، إخل.)

 نعم نعم

 نعم نعم وزارات معنية
 نعم نعم برامج مكتب تنمية االتصاالت

َ   الجمهور المستهد ف  أ )    ً                    ا  الذي سيستخدم الناتجمن تحديد -              

ولوجيا قطاع االتصاالت/تكن واضعو سياسات االتصاالت املعنيون، واجلهات املنظمة، واملشاركون يف
 املعلومات واالتصاالت وقطاع الوسائط املتعددة، واملصنعون ومقدمو اخلدمات.

 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج ب)

 اإلقليمية ملكتب تنمية االتصاالت.يف املبادئ التوجيهية لتنفيذ املبادرات 

 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية 8

 .لقطاع تنمية االتصاالت 2  إطار أعمال جلنة الدراساتيف

 التنسيق والتعاون 9
 الوحدة ذات الصلة التابعة ملكتب تنمية االتصاالت واليت تعاجل هذه املسائل. -

 االحتاد. يف اآلخرين قطاعنيال يف اجلارية الصلة ذات األعمال -
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 الصلة ببرامج مكتب تنمية االتصاالت 10

تعىن مجيع برامج مكتب تنمية االتصاالت باملسألة فيما خيص اجلوانب اخلاصة املتعلقة بالبنية التحتية 
 ،لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطوير التكنولوجيا، وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 الطوارئ. واتصاالت ،لشمول الرقميوا

 معلومات أخرى ذات صلة 11

 اجلديدة للدراسة. املسألة هذه فيها ستخضع اليت الفرتة ُحتدد الحقاً خالل
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 2/2املسـألة 

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 اإللكترونية الصحة ألغراض

 المشكلة أو الحالة بيان 1

 لتحسني واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت يستخدم متكامل نظام هي ويةاإللكرت  الصحة
 .واملرضى الطيب الا يف العاملني بني املباشر لالتصالكبديل   خاص، وبوجه الصحية، الرعاية تقدمي
 عن الطبية اراتواالستش اإللكرتونية الطبية والسجالت بُعد عن الطب مثل عديدة تطبيقات تضم وهي
 الصحة وتتيح. ذلك إىل وما احلضرية واملستشفيات الريفية الطبية املراكز بني الطبية واملشاورات بُعد

 وغريهم املمرضاتو  األطباء بني رقمي نسق يف واسرتجاعها وختزينها الطبية املعلومات بث اإللكرتونية
ال يف العاملني من  مكان( احمللي املوقع يف سواء ة،وإداري وتعليمية إكلينيكية ألغراض واملرضى الطيب ا

 1النامية لبلدانا بعض يف املتنقلة اهلواتف أعداد جتاوزت وإذ). النائية العمل أماكن( بُعد عن أو) عملك
ا  خدمات إلدخال ذباً ج أكثر منصة مبثابة املتنقلة االتصاالت شبكة اعتبار ميكن فإنه الثابتة، نظري
 .اإللكرتونية الصحة

 من تعاين اليت لناميةا البلدان يف الصحية الرعاية لتوصيل جداً  هاماً  دوراً  حالياً  لكرتونيةاإل الصحة وتلعب
 اهلائل الطلب اعإشب عدم مع مباشرة يتناظر بقدر الطبيني واملساعدين واملمرضات األطباء يف حاد نقص
 صغرية ريبيةجت مشروعات تنفيذ يف بالفعل النامية البلدان بعض جنحت وقد. الصحية اخلدمات على
 أساسية ةخط وضع يف النظر خالل من ذلك من ألبعد املضي إىل وتتطلع بُعد عن الطب جمال يف

 WHA58.28 قرارها يف (WHO) العاملية الصحة منظمة به أوصت ما على نزوالً  اإللكرتونية للصحة
دف. 2005 مايو يف  باخلدمات علقيت مافي التفاوتات من احلد إىل خاص حنو على اإللكرتونية الصحة و

  .منواً  البلدان أقل إىل خاصاً  اهتماماً  وتويل والريفية احلضرية املناطق بني الصحية
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 انتقالية. مبرحلة
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 للدراسة المطروحة القضية أو المسألة 2

 :التالية املواضيع على املسألة إطار يف الدراسات سرتكز

 الصحةب الصلة ذات الوزارات ذلك يف مبا السياسات صانعي توعية على للمساعدة اخلطوات ) أ 
 ملعلوماتا وتكنولوجيا االتصاالت بأمهية والعمالء واملتربعني االتصاالت ومشغلي واملنظمني

 .النامية البلدان يف الصحية الرعاية توصيل حتسني يف

 املوارد من ادةاالستف لتعظيم النامية البلدان يف والصحة االتصاالت قطاعي بني التعاون آليات )ب
 .اإللكرتونية الصحة خدمات تطبيقات لتنفيذ القطاعني ذينه يف احملدودة

 تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا استعمال من املتجمعة املمارسات وأفضل الوطنية التجارب )ج
 .النامية البلدان يف اإللكرتونية الصحة ألغراض

تمع،وقبول  الراهن الوضع بشأن معلومات ) د  واملالية نونيةالقا ئلاملسا عن معلومات ذلك يف مبا ا
 النامية؛ البلدان يف اإللكرتونية الصحة بإدارة املتعلقة

 .ملتنقلةا اإللكرتونية الصحة وخدمات حلول ميدان يف واملتقدمة النامية البلدان بني التعاون ) ه

 ملتحدةا األمم االتوك مع بالتعاون االتصاالت تنمية مكتب ا يقوم اليت اإللكرتونية الصحة أنشطة ) و
 ذلك يف امب املعدية واألمراض املعدية غري األمراض جمال يف العاملية، الصحة منظمة مثل األخرى،
 .والطفل األم وخصوصاً  األوبئة،

 أزمات الصحة العامةاملتعلقة ب الضخمة البيانات إدارةمجع و  بشأن املناسبة التوجيهية املبادئ توفري ) ز
 .االتصاالت تقييس قطاع مع بالتنسيق جلديدة،ا التكنولوجيات استخدامفضًال عن 
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 .النامية البلدان يف اإللكرتونية بالصحةقطاع تقييس االتصاالت املتعلقة  معايري ونشر وضع )ح

 خرىاأل املتحدة األمم وكاالت أو العاملية الصحة منظمة عن صادرة صحية معلومات ونشر وضع )ط
 عند فالاألط على الصحية األخطار مثالً ( الصحية راألخطا أو/و اإللكرتونية بالصحة ومتعلقة
 .، وذلك باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت)املخلفات من حقل حرق

 المتوقع الناتج 3

 :يلي ما املسألة هذه من املتوقعة النواتج ستشمل

 واالتصاالت اتاملعلوم تكنولوجيا/باالتصاالت املتعلق اجلزء صياغة كيفية  عن توجيهية مبادئ ) أ 
 .اإللكرتونية الصحة بشأن األساسية اخلطة يف

 الصحة رهاتوف اليت احللول من لالستفادة املتنقلة االتصاالت استعمال بشأن توجيهية مبادئ )ب
 .النامية البلدان يف اإللكرتونية

 حالناج لتنفيذا أجل من لالتصاالت التحتية البنية فعالية وعناصر متطلبات وتلخيص جتميع )ج
 .النامية البلدان بيئة مراعاة مع اإللكرتونية الصحة لتطبيقات

 .النامية البلدان يف اإللكرتونية الصحة خدمات إدخال بشأن تقنية معايري نشر ) د

 لتطبيقات نيةتق معايري بوضع التعجيل أجل من االتصاالت تقييس قطاعل 16 الدراسات جلنة مع التعاون ) ه
 .اإللكرتونية الصحة

 اجلزء يذتنف لدعم ذلك، طُلب ما إذا االتصاالت، تنمية ملكتب الصلة ذي الربنامج مع التعاون ) و
 الصحة) مشروعات( مشروع يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/باالتصاالت اخلاص

 بكيفية املتعلقة املمارسات أفضل بشان املشورة تقدمي ذلك يف مبا النامية، البلدان يف اإللكرتونية
 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/باالتصاالت اخلاص اجلزء استعمال على النامية البلدان بتدري
 .اإللكرتونية الصحة مشروعات يف
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 باستعمال النامية دانالبل يف اإللكرتونية الصحة بتطبيقات املتعلقة املمارسات أفضل ونشر تبادل ) ز
 الربنامج مع قالوثي بالتعاون وذلك تصاالتاال تنمية ومكتب االحتاد من بكل اخلاص الويب موقع
 .االتصاالت تنمية ملكتب الصلة ذي

 .اجلديدة االتكنولوجي بواسطة اجلديدة اإللكرتونية الصحة تطبيقات عن متقدمة معلومات نشر )ح

 التوقيت 4
 تشجيع وسيتم .التالية الدراسة فرتة خالل مراحل على الدراسات جلنة به تقوم الذي العمل توزيع ميكن

 .النامية البلدان يف اإللكرتونية الصحة مشروعات تطوير يف املساعدة تقدمي يف اللجنة من اخلرباء مشاركة

 الراعية الجهات/االقتراح جهات 5
 راجعها ذلك وبعد املسألة هذه على (WTDC-98) 1998 لعام االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر وافق
 العاملي واملؤمتر 2006 لعام االتصاالت لتنمية العاملي واملؤمتر 2002 لعام تاالتصاال لتنمية العاملي املؤمتر
واملؤمتر العاملي لتنمية  2014 لعام االتصاالت لتنمية العاملي واملؤمتر 2010 لعام االتصاالت لتنمية

 .2017االتصاالت لعام 

ُ     الم دخالت مصادر 6    
 الصحة يقاتتطب جمال يف واخلرباء القطاع عضاءوأ األعضاء الدول من مدخالت على احلصول املتوقع من

 2002-2006 اسةالدر  فرتات أثناء االتصال وجهات املسامهني حتديد بالفعل مت وقد. إخل اإللكرتونية،
وقد . جديدة جبهات لالتصال أيضاً  الدعوة وستوجه 2014-2017و 2010-2014و 2006-2010و

 .2009 عام يف قتأطل اليت النامية للبلدان املتنقلة ونيةاإللكرت  الصحةالدعم ملبادرة  املسألة هذهقدمت 

َ  المستهد ف الجمهور 7        
 النامية البلدان المتقدمة البلدان المستهدف الجمهور

 نعم نعم االتصاالت منظمو
 نعم نعم املشغلون/اخلدمات مقدمو

 نعم نعم املصنعون
   االتصاالت تنمية قطاع برنامج
 نعم نعم الصحة وزارات

 نعم نعم الطبية نظماتامل
 نعم نعم احلكومية غري الصحية املنظمات



 721 2/2 المسألة 

 

 والصحة االتواالتص املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت أوساط بني التعاون حفز املسألة هذه تستهدف
 املكتسبة اخلربة تكون أن أيضاً  املتوقع ومن. أيضاً  النامية البلدان بني وفيما والنامية املتقدمة البلدان بني
 كرتونيةاإلل الصحة تطبيقات ألغراض واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استعمال نم
 .املتقدمة البلدان يف اخلدمات ومقدمي املعدات ملوردي أيضاً  مفيدة النامية البلدان يف

َ  المستهد ف الجمهور ) أ   الناتج سيستخدم الذي       ً تحديدا   من -       

 بني وفيما اميةوالن املتقدمة البلدان بني والصحة، واالتصاالت تاملعلوما تكنولوجيا/االتصاالت أوساط
 غري واملنظمات ةالطبي واملنظمات واملصنعني االتصاالت تنظيم جهات بني فيما وكذلك النامية البلدان

 .اخلدمات ومقدمي احلكومية

 النتائج لتنفيذ المقترحة الطرائق )ب

 وقعامل طريق عن املسألة هذه نواتج وستتاح. التلقطاع تنمية االتصا 2 الدراسات جلنة إطار يف
  .االتصاالت تنمية لقطاع اإللكرتوين

 القضية أو المسألة لتناول المقترحة الطرائق 8

 الطريقة؟ هي ما ) أ 
 :دراسات جلنة إطار يف 1

  )سنوات عدة مدى على دراسات جلنة تدرسها( مسألة -
   شطةواألن الربامج إىل اإلشارة يرجى( التصاالتا تنمية ملكتب املعتادة األنشطة إطار يف 2

 ):الدراسة مسألة أعمال ضمن ستكون اليت ذلك، إىل وما واملشاريع،
ا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تطبيقات: الربامج -   وخدما
  املشاريع -
  االستشاريون اخلرباء -
   اإلقليمية املكاتب -

 أخرى؛ منظمات إطار يف اإلقليمي؛ الصعيد على مثالً ( وصفها يرجى - أخرى سبل 3
  .)إخل أخرى؛ منظمات مع باالشرتاك
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 السبب؟ ما )ب
 .ألمثلا النحو على املوارد من واالستفادة اإلقليمية املبادرات/هلا املخطط/اجلارية الربامج مراعاة

 والتعاون التنسيق 9
 بني الصحة،و  واالتصاالت املعلومات وجياتكنول/االتصاالت أوساط بني املسألة هذه تنسيق ينبغي
 واملصنعني تصاالتاال تنظيم جهات بني فيما وكذلك النامية البلدان بني وفيما والنامية املتقدمة البلدان

 .اخلدمات ومقدمي احلكومية غري واملنظمات الطبية واملنظمات

 االتصاالت تنمية مكتب ببرامج الصلة 10

ا تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا تطبيقاتتصاالت بشأن ترتبط بربنامج مكتب تنمية اال  .وخدما

 صلة ذات أخرى معلومات 11

 عن الناشئة األخرى واملبادرات النهائي التقرير إىل املقبلة الدراسة دورة يف النشاط يستند أن ميكن
 .املتنقلة ونيةاإللكرت  الصحة ألغراض املتنقلة االتصاالت بشأن السابقة، الدراسة فرتة يف 3/2-14 املسألة
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 3/2املسـألة 

 تأمين شبكات المعلومات واالتصاالت:
 ثقافة األمن السيبرانيتطوير أفضل الممارسات من أجل 

 المشكلةبيان الحالة أو  1
 والنمو التنمية زتعزي يف عظيمة قيمة واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت الستخدام كان  لقد

ا،وا التكنولوجيات هذه فوائد مجيع من الرغم على أنه إال. عاملياً  واالقتصادي اعياالجتم  ستخداما
ا ديدات خماطر على تنطوي فإ  .أمنية و

 والبىن جاريةالت العمليات وحىت الشخصية املاليةاملعامالت  من بدءاً  كافة،املعامالت   إدارة تتزايد إذ
 تصاالت،واال املعلومات شبكات طريق عنوذلك  واخلاص، عامال القطاعني وخدمات الوطنية التحتية

 .األشكال من شكل بأيللهجمات  ُعرضة أكثر جيعلها مما

 أنواع مجيع يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت وتطبيق استخدام يف الثقة بناء أجل ومن
االت على كبري  إجيايب أثر هلا اليت تلك وخباصة واحملتويات، التطبيقات حيث  واالجتماعية تصاديةاالق ا

 تخدميهاومس الشبكات، وأمن الشخصية، البيانات محاية مسائلالفاعلة على  األطراف مجيعتؤثر 
 األكادميية واهليئات الصناعةو  األجنبية واهليئات الوطنية اهليئات بني وثيق تعاون إقامة الالزم فمن الفعليني،
 عملني.واملست

أصبح تأمني شبكات املعلومات واالتصاالت وبناء ثقافة األمن السيرباين أمراً ف، وبناًء على ما سل
 عامل اليوم، وذلك لعدد من األسباب منها: أساسياً يف

 نشر واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ النمو اهلائل يف أ ) 
ة إىل مساعدة البلدان األمن السيرباين ال يزال أحد الشواغل لدى اجلميع وأن هناك حاجأن  ب)

من أجل محاية شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  1وخاصة البلدان النامية
 ؛لديها من اهلجمات والتهديدات السيربانية

  
_______________ 

ا واً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداتشمل أقل البلدان من 1
 مبرحلة انتقالية.
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ضمان أمن الُبىن التحتية العاملية املرتابطة إذا كان اهلدف هو حتقيق إمكانات السَّعي لاحلاجة إىل  ج)
 ات؛جمتمع املعلوم

يز أفضل املمارسات رة وتعز وَ لْ االعرتاف املتزايد على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية بضرورة بَـ  د )
يا املعلومات شبكات تكنولوج واخلطوط التوجيهية واإلجراءات التقنية لتقليل مكامن الضعف يف

 دها؛تتهدَّ  واالتصاالت واحلد من األخطار اليت

والتعاون إقليميًا ودوليًا من أجل بناء ثقافة عاملية لألمن السيرباين تشمل ضرورة العمل وطنيًا  ) ه
، والشراكات درات اإلنذار واملراقبة واإلصالحىن التحتية القانونية املالئمة وقُ التنسيق الوطين والبُ 

تمع املدين واملستهلكني؛  بني القطاعني احلكومي والصناعي، واالنفتاح على ا

األدوات  ال ملختلفج قائم على تعدد أصحاب املصلحة من أجل االستخدام الفعّ  ضرورة اتباع و )
 ؛استعمال شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتاحة لبناء الثقة يف

دعو " يلألمن السيرباين، "إنشاء ثقافة أمنية عاملية 57/239أن قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ز )
ومات، على تطبيق واستخدام تكنولوجيا املعل يف األمن السيرباين"تنمية ثقافة  الدول األعضاء إىل

تمع بكامله"؛  صعيد ا

 احلق"لألمم املتحدة بشأن  العامة للجمعية 71/199و 69/166و 68/167القرارات  أن )ح
 ا تمتعي اليت نفسها احلقوق "أن ،مجلة أمور يؤكد، يف ،"الرقمي العصر يف اخلصوصية يف
 احلق كذل يف مبا اإلنرتنت، على أيضاً  باحلماية حتظى أن جيب اإلنرتنت خارج ألشخاصا
 اخلصوصية"؛ يف

جيب أن حتمي وتراعي حقوق اخلصوصية وحرية الرأي على  السيرباينأن أفضل ممارسات األمن  )ط
 نيفجاألجزاء ذات الصلة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وإعالن مبادئ  النحو احملدد يف

تمع املعلومات املعتمد يف والصكوك الدولية األخرى املتعلقة  (WSIS) القمة العاملية 
 اإلنسان؛ حبقوق
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أن إعالن مبادئ جنيف يشري إىل أن "األمر يتطلب إشاعة ثقافة عاملية لألمن السيرباين وتطويرها  )ي
مل جنيف كما أن خطة ع  ،ة"وتنفيذها بالتعاون مع مجيع أصحاب املصلحة وهيئات اخلربة الدولي

تمع املعلومات تشجع تبادل أفضل املمارسات، واختاذ اإلجراءات املناسبة بشأن الرسائل 
مع املعلومات بشأن جمتاالقتحامية على الصعيدين الوطين والدويل، كذلك فإن برنامج عمل تونس 

 5خط العمل جيمار إط يداً يفيعيد التأكيد على ضرورة إشاعة ثقافة عاملية لألمن السيرباين، وحتد
 واالتصاالت)؛ استعمال تكنولوجيا املعلومات (بناء الثقة واألمن يف

تمع املعلومات ( )ك  من ،واملتابعة للتنفيذ عملها برنامج يف طلبت) 2005 تونسأن القمة العاملية 
 واألمن الثقة بناء( 5جيم العمل خلط الرئيسي املنسق/امليسِّر يكون أن لالتصاالت الدويل االحتاد

 العاملية اجلمعيةو وقد قام مؤمتر املندوبني املفوضني  ،)واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استعمال يف
ذا  (WTDC)واملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  (WTSA) االتصاالت لتقييس باعتماد قرارات 
 ؛الشأن

 تماعلالج اخلتامية الوثيقة اعتمد املتحدة لألمم العامة اجلمعية عن الصادر 70/125 القرار أن )ل
 املعلومات؛ تمع امليةالع القمة نتائج لتنفيذ العام االستعراض بشأن العامة للجمعية املستوى الرفيع

تمع املعلومات بعد مضي عشر  ) م بيان احلدث رفيع املستوى بشأن تنفيذ نواتج القمة العاملية 
تمع املعلومات ملا بعد عام  سنوات على انعقادها ورؤية احلدث واللذان مت  2015للقمة العاملية 

) وصّدق عليه مؤمتر املندوبني 2014إقرارمها يف هذا احلدث الذي توىل االحتاد تنسيقه (جنيف، 
)، وقدما كمدخالت لالستعراض الشامل للجمعية العامة لألمم املتحدة 2014املفوضني (بوسان، 

تمع املعلومات؛بشأن تنفيذ نواتج القمة ا  لعاملية 

 األمن تعزيز يدعم االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر) 2014ديب،  يف املراَجع( 45 القرار أن ) ن
 املعنية؛ األعضاء الدول بني فيما السيرباين

 الفهم تعزيز مواصلة) 2014 بوسان، يف املراَجع( 130 قراره يف يقرر املفوضني املندوبني مؤمتر أن )س
 تكنولوجيا عمالاست يف واألمن الثقة بناء بشأن اآلخرين املصلحة وأصحاب احلكومات بني شرتكامل

 والدويل؛ واإلقليمي الوطين الصعيد على واالتصاالت املعلومات
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 املعلومات أنظمة تقوية ضرورة على الضوء يلقي) 2016 احلمامات، يف املراَجع( 50 القرار أن )ع
 املنظمات بني التعاون تعزيز ومواصلة السيربانية، واهلجمات التهديدات من وحتصينها واالتصاالت

 املعلومات كاتشب أمن جمال يف التقنية املعلومات تبادل تعزيز أجل من املالئمة واإلقليمية الدولية
 واالتصاالت؛

 التصاالتا تنمية قطاعل 2 الدراسات للجنة النهائي التقرير يف الواردة والتوصيات االستنتاجاتأن  ف)
تناول  يف النظرو  احلالية، االختصاصات ضمن األنشطة استمرار تفيد بضرورة 3/2 املسألة عن

 فرتة خالل ارةالض والربجميات االقتحامية الرسائل خبالف األخرى والناشئة املتنامية التهديدات
 ؛املقبلة الدراسة

مل الذي ذلك الع كات، مبا يفأن هناك الكثري من اجلهود املبذولة لتسهيل حتسني أمن الشب )ص
أنشطة وضع املعايري داخل قطاع تقييس  تضطلع به الدول األعضاء وأعضاء القطاعات يف

عملية وضع تقارير أفضل املمارسات داخل قطاع تنمية االتصاالت؛  ويف (ITU-T) االتصاالت
؛ (GCA) اينالسيرب من إطار الربنامج العاملي لأل تقوم به أمانة االحتاد الدويل لالتصاالت يف وما

إضافة إىل العمل الذي يضطلع به قطاع تنمية االتصاالت ضمن أنشطته املتعلقة ببناء القدرات 
 العامل؛ بعض احلاالت، من جانب اخلرباء يف إطار الربنامج ذي الصلة ويف يف

يواجهون  ،(LDC) ، وخاصة أقل البلدان منواً دي اخلدمات واملستعملني النهائينيكومات ومورِّ احلأن  )ق
 ج األمن املالئمة لظروف كل منهم؛وضع سياسات ونـُهُ  حتديات فريدة من نوعها يف

قة تتناول بالتفصيل املوارد واالسرتاتيجيات واألدوات املختلفة املتاحة لبناء الثاليت تقارير الأن  ) ر
 املضمار ذاه استعمال شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ودور التعاون الدويل يف يف

 ؛مفيدة جلميع أصحاب املصلحة

  



 727 3/2المسألة  

 

لى الرغم من أنه ، عمن الشواغل املثرية للقلق تزال ال والربجميات اخلبيثة االقتحامية الرسائل أن )ش
 ؛جيب أيضاً دراسة التهديدات املتنامية والناشئة

 كاتشب أمن الختبار الالزم األساسي املستوى على االختبار إجراءات تبسيط إىل احلاجة )ت
 .األمن ثقافة تعزيز بغية االتصاالت

 أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة  2

 حبث النُّهج الكفيلة بتعزيز سرّية أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسالمتها وتوافرها. ) أ 

 داخل بيثةات اخلوالربجمي االقتحامية الرسائل أثر بتقييم املتصلة املمارسات وأفضل النهج مناقشة )ب
 مبا الالزمة، وجيهيةالت واملبادئ التدابري ووضع والناشئة، املتنامية التهديدات عن فضالً  الشبكات،

 للبلدان كنمي اليت التنظيمية اجلوانبو  والتشريعات أثارها من التخفيف تقنيات ذلك يف
 االعتبار؛ يف املتاحة واألدوات القائمة املعايري أخذ مع استخدامها،

 معلومات حول حتديات األمن السيرباين احلالية اليت يواجهها مقدمو اخلدمات والوكاالت تقدمي ج)
 الصلة؛ التنظيمية وغريها من األطراف ذات

 األطفال يةومحا السيرباين باألمن يتصل فيما األعضاء الدول من الوطنية التجارب مجع مواصلة )د 
 املعلومات هذه باستخدام التجارب، تلك إطار ودراستها يف املشرتكة املواضيع وحتديد اخلط، على
 الرقمية؛ لبيئةا يف األمن لضمان الةفعّ  آليات وضع من األعضاء الدول متّكن توجيهية مبادئ لوضع

 األشياء إنرتنت ولوجياتكن التكنولوجيات الناشئة مثل تواجهها اليت السيرباين األمن حتديات حتليل ) ه
(IoT) االصطناعي والذكاء (AI) التحديات؛ لتلك التصدي وتدابري ،وغريها 
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 الشخصية؛ البيانات محاية اليت تدعم املمارسات وأفضل النظر وجهات تبادل ) و

م بناء وعلىزيادة وعي املستعملني  على التشجيع ) ز  ؛األمن السيرباين يف قدرا

 األعضاء الدول ا تقوم اليت السيرباين باألمن املتعلقة اجلارية لألنشطة وافية خالصة تقدمي ح)
تمع اخلاص والقطاع واملنظمات  ميكن واليت الدوليةو  واإلقليمية الوطنية املستويات على املدين وا

) د الفقرة يف الواردة املعلومات ذلك يف مبا القطاعات، ومجيع النامية البلدان فيها تشارك أن
 أعاله؛

 اقة بالتنسيق مع املسائل األخرى ذات الصلة؛دراسة االحتياجات احملددة لألشخاص ذوي اإلع ط)

 يتعلق فيما واً من البلدان أقل على الرتكيز مع النامية، البلدان ملساعدة الالزمة والوسائل السبل دراسة ي)
 السيرباين؛ باألمن املتصلة بالتحديات

 عمل وورش يةراسد وحلقات خمصصة جلسات عقد بغية املعنية الفاعلة األطراف بني التعاون تعزيز ك)
 واملفيدة لناجعةوا الفّعالة واألنشطة التدابري بشأن املمارسات وأفضل واملعلومات املعارف لتبادل
مع مراعاة املخاطر  ،الشبكات وسالمة البيانات ومحاية الثقة وزيادة السيرباين األمن تعزيز إىل الرامية

 هذه تُعقد أن لىع الدراسة، نتائج خدامباستاحلالية واحملتملة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
 2 دراساتال جلنة اجتماعات فيه تعقد الذي واملكان الوقت نفس يف اإلمكان، قدر االجتماعات،

 باملسألة؛ املعين املقرر فريق اجتماعات أولقطاع تنمية االتصاالت 

 ملعنيةا نظماتامل من وغريها الصلة ذات االتصاالت تقييس دراسات جلان مع بالتعاون العمل )ل
 هذه إطار يف املتاحة واملواد املعلومات مراعاة مع االقتضاء، حسب ،(SDO) املعايري بوضع

 ؛الكيانات

 على بيثةاخل والربجميات االقتحامية الرسائل مكافحة تدابري بشأن توجيهية مبادئ إعداد ) م
 والدويل؛ واإلقليمي الوطين الصعيد
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 يم االتصاالتهيئات تنظتعدها و/أو تنفذها اليت  التنظيمية ياساتالس معلومات عن وتقاسم مجع )ن
 .االتواالتص املعلومات/تكنولوجيات االتصاالت قطاع يفلتعزيز الثقة واألمن  املختصة

 الناتج المتوقع 3

 رأعاله. وستربز التقارير املشا) ن إىل ) أ 2الفقرات  تقارير تُرفع لألعضاء بشأن القضايا احملددة يف أ ) 
يتجزأ من عملية بناء جمتمع  شبكات املعلومات واالتصاالت اآلمنة تشكل جزءًا ال إليها أن

ضاً مسامهات وستتناول التقارير أي التنمية االقتصادية واالجتماعية جلميع الدول.ضمان املعلومات و 
 تساعد البلدان يف صياغة مبادئ توجيهية بشأن التعامل مع حتديات األمن السيرباين.

شبكات  ل إىل املعلومات املتداولة عربتشمل حتديات األمن السيرباين إمكانية النفاذ غري املخوّ و  
 قتحاميةباإلضافة إىل التصدي للرسائل اال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتدمريها وتعديلها

دة الوعي ايد أنه ميكن التخفيف من تداعيات هذه التحديات بزي. بَ الربجميات اخلبيثة ومكافحتهاو 
أفضل  لوتباد ، وإقامة شراكات فّعالة بني القطاعني العام واخلاص،بقضايا األمن السيرباين

عاون تاملمارسات الناجحة املستخدمة من جانب صانعي السياسات ودوائر األعمال وعن طريق ال
 اآلخرين. مع أصحاب املصلحة

ذه الشبك إىل ذلك، ميكن لثقافة األمن السيرباين أن تزيد وإضافةً   ات وحتّفز من القناعة والثقة 
قيق فوائد ن الدول من حتومتكّ  والتجارةاالستعمال اآلمن وتكفل محاية البيانات مع تعزيز النفاذ 

تمع املعلومات وذلك بصورة  .أكثر فعالية التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 إىل ذلك. ة وماورش العمل واحللقات الدراسي مواد تثقيفية لالستخدام يف ب)
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مجع املعارف واملعلومات وأفضل املمارسات بشأن التدابري واألنشطة الفّعالة والناجعة واملفيدة اليت  ج)
تنتج عن اجللسات املخصصة واحللقات الدراسية وورش العمل وذلك لتعزيز األمن السيرباين 

 البلدان النامية. يف

 التوقيت 4
شهراً  12بع سنوات مع تقدمي تقارير حالة أولية عن التقدم احملرز بعد يُقرتح أن تستغرق هذه الدراسة أر 

 شهراً. 36شهراً و 24و

 جهات االقتراح/الجهات الراعية 5
رية ومقرتح البلدان األمريكية واليابان ومجهو  الدول العربيةو  قطاع تنمية االتصاالتل 2جلنة الدراسات 
 إيران اإلسالمية.

ُ     مصادر الم دخالت 6          
 دول األعضاء وأعضاء القطاعات.ال أ ) 

 يوية.الراد جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت األعمال ذات الصلة يف ب)

 ذات الصلة من املنظمات الدولية واإلقليمية. النواتج ج)

 املنظمات غري احلكومية ذات الصلة املعنية بتعزيز األمن السيرباين وثقافة األمن. د )

 قصاءات واملوارد املتاحة على اخلط.االست ) ه

 جمال األمن السيرباين. خرباء يف و )

 .(GCI) الرقم القياسي العاملي لألمن السيرباين ) ز

 .االقتضاء حسب أخرى، مصادر )ح
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َ  الجمهور المستهد ف 7                

 النامية البلدان البلدان المتقدمة الجمهور المستهدف
 نعم نعم سياسات االتصاالت واضعو
 نعم نعم و االتصاالتمنظم
 نعم نعم /املشغلوناخلدمات مقدمو

 نعم نعم املصنعون
 نعم نعم اهليئات األكادميية

َ  الجمهور المستهد ف أ )                 

طة ، وأصحاب املصلحة اآلخرون املعنيون بأنشالقطاع صانعو السياسات على املستوى الوطين وأعضاء
 لبلدان النامية.املسؤولون عنه، وخصوصاً من ا األمن السيرباين أو

 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج ب)

طبيعته وميكن  يُرّكز برنامج الدراسة على مجع املعلومات وأفضل املمارسات، ولذلك فإنه سيكون إعالمياً يف
عاء بقضايا األمن السيرباين واسرت القطاع زيادة وعي الدول األعضاء وأعضاء  استعمال هذه املعلومات يف

اجللسات   املعلومات واألدوات وأفضل املمارسات املتاحة، وميكن استخدام نتائج ذلك يفانتباههم إىل
 االتصاالت. احللقات الدراسية وورش العمل اليت ينظمها مكتب تنميةاملخصصة و 

 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية 8

دمي من أربع سنوات (مع تق ةنطاق جلنة دراسات على مدى فرتة دراس سيتم تناول هذه املسألة يف
النتائج املرحلية)، وسيقوم املقرر ونوابه بإدارة املسألة. ومن شأن ذلك أن يتيح للدول األعضاء وأعضاء 

االقطاع  م والدروس اليت خرجوا   السيرباين. بشأن األمن املسامهة خبربا
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 التنسيق والتعاون 9
 لقطاع تقييس االتصاالت 17 الدراسات جلنة مع صاً وخصو  االتصاالت، تقييس قطاع مع التنسيق يلزم

 مل التنسيق أيضاً . وينبغي أن يشواالتصاالت املعلومات تكنولوجيايف استعمال  واألمن الثقة ببناء املعنية
 ،(FIRST) املعلومات وأمن للحوادث االستجابة أفرقة منتدى بينها ومن األخرى املعنية ملنظماتا

 الدول ومنظمة ،(AP CERT) اهلادئ واحمليط آسيا يف احلاسوبية الطوارئ حلاالت االستجابة وفريق
 امليدان يف والتنمية التعاون ومنظمة ،(CICTE) اإلرهاب ملكافحة األمريكية البلدان وجلنة ،(OAS) األمريكية

 ،(NGO) احلكومية غري واملنظمات ،(RIR) اإلنرتنت لتسجيل اإلقليمية واملكاتب ،(OECD) االقتصادي
 واالتصاالت اخلبيثة والربجميات باملراسلة املتعلقة االستعمال إساءة مبكافحة املعين العمل وفريق
 وشبكة ،(GFCE) السيربانية للخربات العاملي املنتدى، و (ISOC) اإلنرتنت ومجعية ،(M3AAWG) املتنقلة
 ذهه بشأن املتاحة لتقنيةا اخلربات ملستوى ونظراً . (UCENET) املطلوبة غري لالتصاالت املضاد اإلنفاذ
ا وآرائها بشأن  اجلهات، هذه لدى املسألة  الوثائق يعمجفإنه ينبغي أن تتاح هلا فرصة إبداء تعليقا

 الدراسات جلنة إىل ائققبل إرسال هذه الوث )وغريها النهائية التقارير ومشاريع املرحلية والتقارير االستبيانات(
 .واعتمادها عليها تعليقلل االتصاالت تنمية لقطاع التابعة

 الصلة ببرامج مكتب تنمية االتصاالت 10
تبادل املعلومات واالستفادة من إىل تسهيل  2املتعلق باهلدف  تنمية االتصاالتسيؤدي برنامج مكتب 

 .النواتج، حسب االقتضاء، لتحقيق أهداف الربنامج وتلبية احتياجات الدول األعضاء

 صلة ذات أخرى معلومات 11
- 
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 4/2املسـألة 

 من أجل تنفيذ برامج المطابقة 1تقديم المساعدة إلى البلدان النامية
 ومكافحة معدات تكنولوجيا (C&I) وقابلية التشغيل البيني

 المزيفةالمعلومات واالتصاالت 
 وسرقة األجهزة المتنقلة

 بيان الحالة أو المشكلة 1

 البنود الثالثة التالية: 4/2ستبحث املسألة 

 (C&I) المطابقة وقابلية التشغيل البيني ‘1’

يوفر إدراج مسألة لتدرسها جلنة دراسات بقطاع تنمية االتصاالت حول هذا املوضوع وسيلة فّعالة 
) ملؤمتر املندوبني 2014(بوسان،  188) و2014بوسان،  يف (املراَجع 177 القراَرينلتعزيز أهداف و 

 76) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت والقرار 2017آيرس، بوينس  (املراَجع يف 47القرار و  املفوضني
) 2016(احلمامات،  97 ) والقرار2016(احلمامات،  96 ) والقرار2016احلمامات،  (املراَجع يف

 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت.

يين لتجهيزات بملفهوم املطابقة وقابلية التشغيل ال الواسع االنتشار فإن ،بوينس آيرس إلعالن ووفقاً 
 فضًال عن السوق يف الفرص من مزيداً  يوفر واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت وأنظمة
 .والقرارات اتوالسياس الربامج خالل من حتقيقه ميكن الذي األمر العاملية، التجارة وتكامل املوثوقية

  
_______________ 

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



 4/2 مسألةال 734

 

ل جيه بعضهم البعض من خالمساعدة وتو  وميكن للدول األعضاء وأعضاء قطاع تنمية االتصاالت
وعات اليت القضايا املتعلقة باملوض إجراء الدراسات وإعداد أدوات لسد الفجوة التقييسية، واخلوض يف

القرارات املذكورة أعاله. وميكن لقطاع تنمية االتصاالت تسخري طاقة أعضائه لدراسة هذه  أثريت يف
 القضايا اهلامة.

 مكان أي يف واخلدمات املنتجات استخدام أمان يتيسَّر لكي دد،الص هذا يف حامسة أمهية املهم ومن
 تصميم تمي أن للخدمات، املوفِّرة اجلهة أو للمنَتجات الصانعة اجلهة عن النظر بصرف العامل، يف

 وفاؤها تربخيُ  وأن الصلة، ذات املواصفات وسائر واألنظمة للمعايري وفقاً  واخلدمات املنتجات وإعداد
 .املعايري ذه

تمع يبذهلا اليت اجلهود يف املطاف اية يف هذه املسألة وستسهم  التنمية أهداف قيقلتحالدويل  ا
) ج.9و ب.9و أ.9و 1.9 حتديداً  وهي( 2التحتية بالبنية املتعلقةاملقاصد  سيما وال ،(SDG) املستدامة
 وقابلية املطابقة امنظكن أدوات حيث متاإليكولوجي  للنظام املنسَّقة املراعية املعايري من جمموعةباعتماد 
ا من واالستيقان املنتجات مبراقبة أفضل حنو على تقوم أن البلدان من (C&I) البيين التشغيل  أصلية. أ

 اليت املعدات بني بنجاح التواصل إمكان أي البيين، التشغيل قابلية احتمال من املطابقة تقييمُ  ويزيد
 دَّمة تلّيب املق واخلدمات املنتجات كون  كفليَ  أنه ذلك ىلإ ويضاف. خمتلفة صانعة جهات تنتجها

 تعززت وبالتايل اختبارها ارياجل املنتجات يف وثقتهم املستهلكني يقني يتعزز املطابقة وبتقييم. التطلعات
 الناحية من واملعدات النظم ثباتمن  قابلية التشغيل البيين، بفضل ،االقتصاد ستفيدفي التجارية البيئة

 .ذات الصلة ريفاتلتعا تكاليفها ويف يف ومن قابليتها الستيعاب التوسع ومن التخفيض يةالتجار 

  
_______________ 

 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg9أهداف التنمية املستدامة: من  9اهلدف  2
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 منسَّقة للمطابقة نظماً  ريةكث  بلدان اعتمدت البيين التشغيل وقابلية املطابقة تؤتيها اليت املنافع ولزيادة
 البلدان بعض لكنو . طرافاأل املتعدد/الثنائي املستوى علىو  الوطين املستوى على بيينال تشغيلال وقابلية
 لتحتيةا البنية إىل االفتقار مثل الكربى، املصاعب من عدد بسبب بعد ذلك تفعل مل النامية
 ملعلوماتا تكنولوجيا معدات اختبار من ااميكِّن نذيلال التكنولوجي والتطوير الكافية/املناسبة

 ).املعتمدة ترباتاملخ إىل االفتقار مثل( عداتامل هذه من اختباره مت قد يكون قد ما متييز أو تواالتصاال

 واخلدمات ياتوالتكنولوج التحتية البىن انتشار سيسرِّع األداء وعالية اجلودة عالية منتجات توفر إن
 اجلهاز عن وأ وجودهم مكان عن النظر بصرف املعلومات جمتمع إىل النفاذ للناس متيحاً  ا املرتبطة
 .املستدامة التنمية أهداف تنفيذ يف ماً ومسه استخدامه خيتارون الذي

 وسيولِّد تصاالت،اال إىل املوجهة املنتجات إثبات أصلية سيسهل املطابقة تقييم عملية تبسيط إن كما
 عليها؛ حيصلون يتال املنتجات يف املطابقة خيص فيما املستعملني لدى القانوين الصعيد على يقيناً 

 .يةالفكر  امللكية حلماية التكنولوجية تدابريوال املعايري أفضل تطبيق على وسيشجع

 فائدة جلأ من كفاءة  أكثر تغدو حىت اخلدمات جودة معايري رفع يف ذلك سيسهم ذلك، عن وفضالً 
 .السكان

 تزييف معدات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ‘2’

شكالت من املمتنامية و  قضيةيعترب تزييف معدات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
منو االقتصادية. وهو يؤثر تأثرياً سلبياً بالغاً على االبتكار ومستويات االستثمار األجنيب املباشر و -االجتماعية

 االقتصاد ومستويات العمالة، وقد حيّول املوارد أيضاً إىل شبكات اجلرمية املنظمة.

 سرقة األجهزة المتنقلة ‘3’

قلة اليت ميلكها أخرى. فسرقة األجهزة املتنمسألة زة املتنقلة املسروقة ومكافحته يعترب منع استخدام األجه
تؤدي إىل االستخدام اإلجرامي خلدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد املستعملون 

ا، مما يسفر عن تكّبد املالكني واملستعملني الشرعيني خسائر فادحة.  وتطبيقا
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دف إىل مكافحة تزييف أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسرقة وتنفيذ تدابري 
 لنامية.ابالنسبة للبلدان ليت حتظى باهتمام بالغ اامللحة هو إحدى القضايا األجهزة املتنقلة 

 أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة  2

 لقةاملتع القضايا لدراسة وذلك االت،االتص تنمية قطاع يف 2 الدراسات جلنة لتدرسها املسألة وضعت
 شبكات نشرلأحد املكونات الرئيسية  متثل اليت واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا وأنظمة بتجهيزات
ا إليها والنفاذ واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ا وخدما  باملسألة املتصل لعملا يف ويُراعى. وتطبيقا

 :البنود التالية

قييم التحديات حتديد وتوثيق مع برنامج (برامج) مكتب تنمية االتصاالت ذات الصلة، بالتعاون ال 1.2
توصيات ق بتطبيق فيما يتعل املناطقالفرعية أو  املناطقواألولويات واملشاكل اليت تواجهها البلدان أو 

 ملعدات لتوصياتايف مطابقة وُسبل تلبية االحتياجات اخلاصة بالثقة  قطاع تقييس االتصاالت
 .قطاع تقييس االتصاالت

 من ا تصلي وما املناطق، أو الفرعية املناطق أو البلدان يف األولوية ذات/احلرجة القضايا حتديد 2.2
 .املمارسات أفضل

 والبشرية سيةاملؤس القدرات وتنمية والتدريب، الفنية واملعارف املعلومات لنقل ميكن كيف  دراسة 3.2
 وقضايا خفضةاملن اجلودة ذات باملعدات املرتبطة املخاطر من احلد لىع النامية البلدان قدرة تعزيز
 هذا يف لمساعدةل فّعال حنو على املعلومات تبادل أنظمة ودراسة للمعدات، البيين التشغيل قابلية
 .العمل

 املمارسات ضلبأف املتعلقة واملعلومات ناتالبيّ  مجع سّيما وال املسألة، هذه لتنفيذ منهجية وضع 4.2
 حترزه الذي التقدم راعاةم مع البيين التشغيل وقابلية املطابقةبرامج  إلقامة ا يؤخذ ،حالياً  ا ملعمولا

 ؛الصدد هذا يف التصاالتاالحتاد الدويل ل قطاعات مجيع
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 اإلقليمي التكامل حسنيتل البيين التشغيل وقابلية ملطابقةا بتنسيق نظم لنهوضتصميم تقنيات ل 5.2
 الرقمية؛ الفجوة تقليصوبالتايل  ،يةالتقييس سد الفجوة يف واملسامهة

 املفاهيم بشأن وإرشادات البلدان بني (MRA) املتبادل العرتافا اتفاقات وضع عن توفري معلومات 6.2
 تفاقات؛هذه اال روتدبُّ  لوضع الالزمة واإلجراءات

 تقييم نسق اقيةمصد لضمان يينالب التشغيل وقابلية املطابقة نظم وإدامة السوق مراقبة تقنيات 7.2
 .استدامته وإمكانية به املعمول املطابقة

وتقدمي مبادئ توجيهية  (IoT)تقييم أثر تزايد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املزودة بإنرتنت األشياء  8.2
 لالستعداد من حيث تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. تنمية االتصاالت قطاعألعضاء 

 :واملغشوشة لمعايريل املستوفية وغرياملزيفة  األجهزة مبكافحة املتعلقة املمارسات وأفضل اتالتقني 9.2

 نشرها؛ جلأ من ،واملغشوشةاملزيفة  األجهزة من للحد املمارسات ألفضل أمثلة وتوثيق إعداد -

 األجهزة لىع التعرف يف النامية الدول تساعد ومنشورات ومنهجيات توجيهية مبادئ إعداد -
ا من للحد العام الوعي إذكاء وأساليب واملغشوشةملزيفة ا  للحد بلالس وأفضل ،االجتار 

 منها؛

ملزيفة ا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت ومنتجات أجهزة نقل تأثريات دراسة -
 النامية؛ البلدان إىل واملغشوشة
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 المتوقعة النواتج  3

 اياالقض شىتل دراسات عن تقارير االتصاالت تنمية لقطاع 2018-2021 الدراسة فرتة يف تقدَّم أن جيب
املزيفة وسرقة  تمعدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاال ومكافحة البيين، التشغيل وقابلية باملطابقة املتصلة

 األجهزة املتنقلة. وينبغي إعداد النواتج يف هيئة ثالثة عناصر مكّونة منفصلة.

 د حتقيق النواتج التالية:ويُنتظر على وجه التحدي

 البيين التشغيل وقابلية املطابقة برامج

 لنظام التنظيميةو  والقانونية التقنية اجلوانب بشأن املمارسات وأفضل توجيهيةال املبادئ استعراض ) أ 
 البيين؛ التشغيل وقابلية املطابقة

 البيين؛ لتشغيلا وقابلية ةاملطابق جماالت مبختلف تُعىن خمتربات بإنشاء تتعلق جدوى دراسات )ب
 البيين لتشغيلا وقابلية املطابقة خيص فيما تقين تعاون إقامةإطار وإجراءات بشأن  بشأن إرشادات )ج

 ؛املوارد وتقاسم
 التشغيل قابليةو  املطابقةألنظمة  احلايل بالوضع اخلاصة البيانات قاعدة وحتديث جلمع استبيان ) د

 العاملي؛ أو اإلقليمي أو وطينال املستوى على املنشأة البيين
 املناطق أو( املناطق يف ا املعمول البيين التشغيل وقابلية املطابقة نظم حال لتقييم منهجية وضع ) ه

 ؛)الفرعية
 تركز اليت البيين شغيلالت وقابلية املطابقة برامج تنفيذ بشأن احلالة دراسات وتقارير اخلربات تقاسم ) و

 ؛املطابقة مستوى لتحسني التكلفة وامليسورة املبتكرة األساليب على

 املزيفة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا معدات مكافحة

 املعلومات اتكنولوجيأفضل املمارسات واملبادئ التوجيهية مبا يف ذلك منهجيات مكافحة معدات  ) ز
 ؛املزيفة واالتصاالت

 سرقة األجهزة املتنقلة

 اسات احلالة بشأن مكافحة سرقة األجهزة املتنقلة.اخلربات ودر  تبادلتقارير عن  ح)
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 التوقيت 4

 .قطاع تنمية االتصاالت يف 2 دراساتال تقارير مرحلية سنوية إىل جلنة ميقدتينبغي  1.4

ائي إىل جلنة ميقدتينبغي  2.4  .قطاع تنمية االتصاالت يف 2دراسات ال تقرير 

 االقتراح/الجهات الراعية جهات 5

- 

 ُ     م دخالتال مصادر 6

 الدول األعضاء وأعضاء القطاع واخلرباء ذوو الصلة. 1)

 .الصلة ذات البيين التشغيل وقابلية املطابقة مواضيعاستبيان يتناول  2)

 .ألمورا هذه إلدارة أنظمة استحدثت اليت البلدان يف واملمارسات والسياسات اللوائح دراسة 3)

 .الصلة ذات األخرى الدولية املنظمات 4)

 أجل من املعلوماتو  البيانات جلمع واستقصاءات تقارير من يوجد ومبا باملقاَبالت االستعانة نبغيي 5)
 املتعلقة املعلومات إدارة خيص فيما املمارسات بأفضل املتعلقة اإلرشادات من شاملة جمموعة إجناز

 اإلقليمية نظماتامل من املقدمة املواد استخدام أيضاً  وينبغي .البيين التشغيل وقابلية باملطابقة
 فاديت بغية العمل أفرقة ومن الصانعة اجلهات ومن االتصاالت حبوث مراكز ومن لالتصاالت
 .العمل يف االزدواج

 منو  االتصاالت حبوث مراكز ومن لالتصاالت اإلقليمية املنظمات من املقدمة املواد استخدام 6)
 .العمل يف االزدواج تفادي بغية العمل أفرقة ومن الصانعة اجلهات
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 نشاط ومع 11 الدراسات جلنة سيما ال االتصاالت، تقييس قطاع دراسات جلان مع الوثيق التعاون 7)
 األخرى املنظمات ومع (JCA-CIT) البيين التشغيل وقابلية املطابقة اختبار بشأن املشرتك التنسيق

 لتوحيدل الدولية املنظمةو  العاملي، االعتماد ومنتدى املختربات، العتماد الدولية املنظمة مثل(
 حاجة وهناك. البيين التشغيل وقابلية املطابقة بأنشطة املعنية) الدولية الكهرتقنية واللجنة القياسي،

 .األمهية بالغ األمر وهذا االتصاالت تنمية قطاع داخل أخرى أعمال إىل

َ  الجمهور المستهد ف 7                

 البلدان النامية البلدان المتقدمة الجمهور المستهَدف
 نعم نعم سياسات االتصاالت واضعو

 نعم نعم منظمو االتصاالت
 نعم نعم /املشغلوناخلدمات مقدمو

 نعم نعم املصنعون
 نعم نعم النهائيوناملستعملون /املستهلكون

ذلك االحتادات  املعايري، مبا يفمنظمات وضع 
 التجارية

 نعم نعم

 نعم نعم االختبار خمتربات
 نعم نعم هيئات إصدار الشهادات

َ  الجمهور المستهد ف أ )                 

ملدراء من اواضعي السياسات والقرارات و من مستعمليه ج، سيكون السواد األعظم من تتبعاً لطبيعة النا
 عنية بوضع املعايريواملختربات واملنظمات امللدى اهليئات التشغيلية األعلى إىل املستوى  املتوسطاملستوى 

(SDO)  البلدان  التنظيمية والوزارات يفكاالت أحباث السوق واهليئات وهيئات إصدار الشهادات وو
سؤولني وميكن أيضاً ملديري املطابقة لدى مصّنعي املعدات وامل املتقدمة والبلدان النامية وأقل البلدان منواً.

 عن تركيب األنظمة استعمال الناتج للعلم.

 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج ب)

من خالل التقارير املؤقتة والنهائية لقطاع تنمية االتصاالت. وسوف يوفر ذلك املسألة ستوزع نتائج 
 طلبمدخالت و/أو تقدمي وسيلة للجمهور للحصول على حتديثات دورية لألعمال املنفذة، 

لو احتاج إليها.قطاع تنمية االتصاالت  يف 2 دراساتالمن املعلومات من جلنة توضيحات/مزيد 
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 تناول المسألة أو القضيةالطرائق المقترحة ل 8
 تقدمي مع( تسنوا ألربع متتد دراسة فرتة مدى على دراسات جلنة نطاق يف املسألة هذه تناول سيتم
 وأعضاء عضاءاأل للدول يتيح أن ذلك شأن ومن. املسألة بإدارة ونوابه املقرر وسيقوم ،)املؤقتة النتائج
م املسامهة القطاع  البيين، التشغيل ليةوقاب النمط وإقرار املطابقة تقييم بشأن املستفادة والدروس خبربا

 .املزيفة األجهزة مكافحة عن فضالً  االختبار، بتقارير واالعرتاف ،املخترباتو 

 التنسيق والتعاون 9
 ع:هذه املسألة إىل التنسيق متتناول ستحتاج جلنة دراسات قطاع تنمية االتصاالت اليت  1.9
 11، وخصوصاً جلنة الدراسات قطاع تقييس االتصاالت جلان الدراسات ذات الصلة يف -
 لالحتادمكتب تنمية االتصاالت واملكاتب اإلقليمية  جهات االتصال ذات الصلة يف -
 مكتب تنمية االتصاالت أنشطة املشاريع ذات الصلة يف يمنسق -
 وضع املعايرياملنظمات املعنية ب -
ومعامل االختبار ومنظمات االعتماد، وغريها)  ذلك منظمات هيئات تقييم املطابقة (مبا يف -

 واحتادات الصناعة
 ني النهائيني/املستعملنياملستهلك -
ال اخلرباء يف -  .هذا ا

 الصلة ببرامج مكتب تنمية االتصاالت 10
 االتصاالت ) للمؤمتر العاملي لتنمية2017بوينس آيرس،  (املراَجع يف 47القرار  أ ) 

 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت )2016احلمامات،  ع يف(املراجَ  76القرار  ب)
 املفوضني املندوبني ملؤمتر )2014بوسان،  يف املراَجع( 123 القرار ج)
 .البيين التشغيل وقابلية للمطابقة االحتاد برنامج د )
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ة للمشغلني اعدوتقدمي املس تنمية القدرات البشريةالرامية إىل صالت بربامج مكتب تنمية االتصاالت 
امج املتعلقة باملطابقة والرب  املساعدة التقنيةتتناول البلدان منواً، وبالربامج اليت  البلدان النامية وأقل يف

 وقابلية التشغيل البيين.

 صلة ذات أخرى معلومات 11
 .هذه املسألة دراسةأثناء فرتة حسبما يتضح 
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 5/2املسـألة 

 واالتصاالت المعلومات ولوجياتكن/االتصاالت استعمال
 وإدارتها الكوارث مخاطر من الحد أجل من

 المشكلة أو الحالة بيان 1

 السياق 1.1

 بالغ شاغالً  ظلت واليت مؤخَّراً، وقعت اليت البشر أفعال عن الناجتة والكوارث الطبيعية الكوارث ) أ 
 األعضاء؛ الدول شواغل من األمهية

 واإلغاثة ارثالكو  آثار من التخفيف لدعم واالتصاالت املعلومات لوجياتكنو /االتصاالت أمهية إن )ب
 راسخ؛ أمر هلا والتصدي وقوعها عند

 استخدام دعم يف طويل وقت منذ لالتصاالت الدويل االحتاد يؤديه الذي الدور )ج
 آثارها نم والتخفيف للكوارث التأهب بغية واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

ا؛ يف التعايف وحتقيق هلا ديوالتص  أعقا

 املستوى لىع أم اإلقليمي املستوى على سواء اخلربات، بشأن املعلومات وتبادل التعاون أمهية ) د
 واإلقليمي؛ الوطين الصعيدين على التأهب دعم بغية العاملي،

مية االتصاالت لقطاع تن 5/2و 1/2-22 املسألتنييف إطار  العمل حققها اليت املمتازة النتائج ) ه
 أدوات موعةجم ووضع احلاالت دراسات من الكثري جتميع ذلك يف مبا ،السابقة الدراسةفرتات  يف

 التجارب عن قريرت ووضع الطوارئ اتصاالت بشأن وكتيب اإلنرتنت على إلكرتونياً  ا يُنتَفع
 الكوارث حدة من التخفيف يف واالتصاالت املعلومات بتكنولوجيا املتعلقة املمارسات وأفضل
 الطوارئ؛ حاالت يف لالتصاالت مراجعة وقائمة اإلغاثة وجهود
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 االتصاالت تنمية لقطاع 5/2مسألة الدراسة  درست ،2014-2017 األخرية الدراسة فرتة وخالل ) و
ا االتصاالت لتخطيط متعددة جوانب  ذلك يف مبا الكوارث، حاالت يف واستجابتها وإدار
 على أمثلة مع اهل التصديو  ا التنبؤو  بالكوارث املبكر اإلنذار جمال يف رية  ُ  الق ط احلاالت دراسات

 إدارة دعمل الالزمة واملتطورة اجلديدة واألدوات املرجعية والقوائم والتطبيقات التكنولوجيات
ُ   وخ طط االحتياطية، واملكونات الصمود على والقدرة الكوارث  تحاال يف االتصاالت  ُ   وأ طر  
 هلا؛ التأهب أجل من احملتملة األخطار مجيع اعيتر  اليت الكوارث

 .والتنبؤ بالكوارث املبكر اإلنذار جمال يف اجلديدة التكنولوجيات تطور ) ز

 أساسية معلومات توفر نصوص 2.1

اليت  (SDG) املستدامة التنمية وأهداف املعلومات تمع العاملية القمة عمل خطوط كذلك  تعرتف ) أ 
ا األمم املتح  على قادرةو  مستدامة حتتية بىن وإقامة الكوارث خماطر من احلد إىل باحلاجةدة حدد

 الصمود؛

 دور بشأن االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر) 2017 آيرس، بوينس يف املراَجع( 34 القرار )ب
دوثها يف حب املبكر اإلنذارالتأهب للكوارث و  يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

 داتاملساع تقدمي دعم ويف ،والتصدي هلا آثارها من والتخفيفيات اإلنقاذ واإلغاثة عمل
 اإلنسانية؛

 االتصاالت جوانب بشأن الراديوية لالتصاالت العاملي للمؤمتر (Rev.WRC-15) 646 القرار )ج
 الكوارث؛ حاالت يف واإلغاثة اجلمهور حبماية املتعلقة
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 استعمال بشأن املفوضني املندوبني ملؤمتر) 2014 ان،بوس يف املراَجع( 136 القرار ) د
 الطوارئ االتحب اخلاصة واإلدارة الرصد عمليات يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 وقوعها؛ عند واإلغاثة آثارها من والتخفيف والوقاية املبكر اإلنذار ويف والكوارث،

 إدارة شأنب توجيهية مبادئ بشأن الراديوية لالتصاالت يالعامل للمؤمتر (Rev.WRC-15) 647 القرار ) ه
 ؛والكوارث الطوارئ حاالت يف اإلغاثة اتصاالت أجل من الطيف

ّ  بشأن احلد   (UNISDR) االسرتاتيجية الدولية لألمم املتحدة للحد من الكوارثإطار ِسنداي يف  ) و        
 .2015-2030من خماطر الكوارث للفرتة 

 أخرى أحكام 3.1

 واةاهل خدمات اإلدارات تدرج بأن توصى اليت االتصاالت تنمية لقطاع ITU-D 13-1 توصيةال ) أ 
 اهلواة خلدمات الفّعال االستعمال تعرتض اليت العوائق من حتد وأن للكوارث الوطنية خططها ضمن

 اإلغاثة ومنظمات اهلواة منظمات مع (MoU) تفاهم مذكرات تضع وأن الكوارث اتصاالت يف
 ؛الكوارث حاالت يف

 جتهيزات يمتعم لتسهيل توجيهاً  تقدم اليت الراديوية االتصاالت لقطاع ITU-R M.1637 التوصية )ب
 ؛العاملي يدالصع على والطوارئ الكوارث حاالت يف اإلغاثة يف املستعملة الراديوية االتصاالت

 اقاتالنط بعض عن معلومات يتضمن الذي الراديوية االتصاالت لقطاع ITU-R M.2033 التقرير )ج
 ؛الكوارث حاالت يف اإلغاثة لعمليات تعيينها مت اليت منها، أجزاء أو،

 لطوارئا حاالت يف لألفضلية الدويل املخطط( االتصاالت تقييس لقطاع ITU-T E.106 التوصية ) د
 (ETS) الطوارئ اتصاالت خدمة( ITU-T E.107 والتوصية) الكوارث حاالت يف اإلغاثة لعمليات
 السلطات باستعمال وتتعلقان ،)ETS اخلدمة لرتقيم الوطنية التنفيذ لعمليات البيين التوصيل وإطار
 ؛والكوارث الطوارئ حاالت يف اإلغاثة عمليات يف العمومية لالتصاالت الوطنية
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 والتعايف الصمود على الشبكات قدرة زيادة أجل من الكوارث إدارة( ITU-T L.392 التوصية ) ه
 جاً  تتضمن اليت ،)والنشر للنقل القابلة (ICT) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا موارد بوحدات
 ؛الكوارث مبواجهة الصمود على الشبكات قدرة لتحسني

 االتح يف اإلغاثة أجل من للرسائل متنقلة خبدمة اخلاصة املتطلبات( ITU-T E.108 التوصية ) و
 حاالت يف ةاإلغاث أجل من للرسائل متنقلة خبدمة اخلاصة املتطلبات حتدد اليت ،)الكوارث
 .الكوارث

 االعتبار بعين تؤخذ جوانب 4.1

 إلقليميةا واملكاتب االتصاالت تنمية مكتب) برامج( برنامج إطار يف اجلاري التكميلي العمل ) أ 
 ؛اداالحت يف األعضاء للدول الطوارئ اتصاالت/الكوارث اتصاالت بشأن املساعدة لتقدمي

 داخلية آلية ةمبثاب يعد الذي الطوارئ، باتصاالت املعين القطاعات بني املشرتك لفريقا أنشطة )ب
 ؛الطوارئ اتصاالت بشأن األمانة أنشطة مجيع بني التنسيق لضمان االحتاد ألمانة

 توفري يف الصلة ذات احلكومية وغري واإلقليمية الدولية واملنظمات االحتاد قطاعات أعضاء دور )ج
 نولوجياتك/االتصاالت جمال يف القدرات بناء يف واملساعدة واخلربات خلدماتوا التجهيزات
 وخباصة أمجع، املالع يف الكوارث إثر التعايف وحتقيق اإلغاثة ألنشطة دعماً  واالتصاالت املعلومات

 ؛(ICE) الطوارئ حاالت يف الدويل للتعاون لالتصاالت الدويل االحتاد إطار عرب

 املعين تحدةامل األمم عملفريق و  املتحدة األمم يف الطوارئ اتصاالت تكتل طارإ يف اجلاري العمل ) د
 مالاستع لتسهيل لالتصاالت الدويل االحتاد فيه يشارك الذي (WGET) الطوارئ باتصاالت
 ؛اإلنسانية املساعدات خدمة يف املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
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 (ICAO) الدويل املدين الطريان ومنظمة (IMO) الدولية يةالبحر  املنظمة به تقوم الذي اجلاري العمل ) ه
 على تطبيقه كنمي والذي االستغاثة وإنذارات واإلنقاذ بالبحث واملتعلق لالتصاالت الدويل واالحتاد

 ؛الكوارث اتصاالت إدارة أطر

 استخدام أنشب لالتصاالت الدويل االحتاد عمل ييسِّرها اليت واملنتديات العمل وورش املنشورات أن ) و
 ثارها،آ وختفيف للكوارث، التأهب جمال يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت
 الدول قدرات زيزلتع املعلومات توفِّر الطوارئ اتصاالت ذلك يف مبا منها والتعايف هلا والتصدي
 ؛وقوعها عند واإلغاثة آثارها، وختفيف للكوارث، التأهب على االحتاد يف األعضاء

ا لتطوير الدعم إىل حاجة يف 1النامية البلدان تزال ال ) ز  حاالت يف االتصاالت إدارة جمال يف خربا
 ؛الكوارث

 2 الدراسات وجلنة اإلقليمية املكاتب مع بالتنسيق االتصاالت، تنمية لقطاع 2اهلدف  إطار يف ميكن )ح
 شاملة ططخ وضع أجل من لناميةا البلدان وتوجيه مساعدة يف االستمرار االتصاالت، تنمية لقطاع
 بالتعاون ضوالنهو  املناخ تغري مع التكيف قضية وتناول املبكر لإلنذار مراكز وإقامة الكوارث إلدارة

 ؛منسقة جهود عرب الكوارث وقت والدويل اإلقليمي

 ياجلار  تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت تنمية مشاريع تعزيز احلاالت معظم يف ميكن )ط
 ؛التعايف يقوحتق اإلغاثة لعمليات ودعماً  الطوارئ اتصاالت ملتطلبات تلبية له واملخطط منها

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 .ةمبرحلة انتقالي
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 وماتاملعل تكنولوجيا/لالتصاالت الفّعال االستعمال عن املعلومات من مزيد إىل حاجة هناك )ي
 ذلك يف امب إثرها، التعايف وحتقيق هلا والتصدي آثارها من والتخفيف للكوارث للتأهب واالتصاالت

 النشر يسريت وسبل الكوارث، إدارة أطر ضمن القائمة التحتية والبىن النظم دمج سبل يف النظر
 ياطيةاالحت القدرات ضمان على املساعدة وسبل الكوارث، أعقاب يف واخلدمات للنظم السريع

 .الطبيعية الكوارث إزاء وصمودها التحتية والُبىن للشبكات

 للدراسة طروحةالم القضية أو المسألة 2

 بغية دجمةوامل والفضائية األرضية واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت دراسة مواصلة 1.2
 ورصدها استشعارهاو  بالكوارث للتنبؤ الصلة ذات التطبيقات من االستفادة يف املتضررة البلدان مساعدة
 املبادئ/املمارسات أفضل مراعاة ذلك يف مبا وقوعها، عند واإلغاثة هلا والتصدي ا املبكر واإلنذار
 .والتنفيذ السريع النشر من متكِّن مؤاتية تنظيمية بيئة يئة ضمان ويف التنفيذ بشأن التوجيهية

 ثارهاآ وختفيف للكوارث التأهب جمال يف احلاالت ودراسات الوطنية اخلربات مجع مواصلة 2.2
 .بينها ملشرتكةا املواضيع وتدارس الكوارث، االتح يف لالتصاالت الوطنية اخلطط ووضع هلا والتصدي

 املتخصصة املنظمات وسائر القطاعات وأعضاء اإلدارات به تسهم الذي الدور دراسة 3.2
 تكنولوجيا/لالتصاالت الفّعال واالستخدام الكوارث إدارة مع التعامل يف يتعاونون إذ املصلحة وأصحاب
 .واالتصاالت املعلومات

 هلا يوالتصد الكوارث خماطر من للحد الصلة ذات واإلجراءات املبكر اإلنذار نظم تنفيذ دراسة 4.2
 .الكارثة وقوع عند السالمة من التحقق ذلك يف مبا

  



 749 5/2المسألة  

 

 جمال يف اتوالتدريب التمارين وحتليل وتنفيذها الطوارئ حاالت يف االتصاالت ختطيط دراسة 5.2
 .الكوارث اتصاالت

 حاالت يف االتصاالت نظم ونشر مرونة أكثر اتصاالت شبكات أجل من التمكينية البيئة دراسة 6.2
 .الطوارئ االتح يف والتعايف والتأهب االستجابةعلى سبيل املثال ال احلصر  ذلك ويشمل الطوارئ،

 استعمال طرأ أو الكوارث إلدارة والوطنية اإلقليمية اخلطط وضع جمال يف املمارسات أفضل تطوير 7.2
 اإلنسان، نعص من واليت الطبيعية الكوارث حاالت يف واالتصاالت املعلومات ياتكنولوج/االتصاالت

 التصاالت،ا تنمية ملكتب الصلة ذات الربامج به تقوم ما مع بالتنسيق والعمل الطوارئ حاالت أو/و
 .الشركاء وسائر اإلقليمية، واملكاتب

 ُجتمع ومواد سديدة مبعلومات نرتنتاإل على املتاحة اإللكرتونية األدوات جمموعة حتديث مواصلة 8.2
 .الدراسة فرتة خالل

 المتوقع الناتج 3

 املذكورة طواتاخل من خطوة كل يف العمل نتائج عن تقارير أوسيكون الناتج املتوقع يف شكل تقرير 
 القيام أيضاً  النواتج عداد يف يكون أن وميكن. االقتضاء حبسب أكثر، أو واحدة توصية جانب إىل أعاله
 من يلزم قد ما لك  ووضع اإلنرتنت، على املتاحة اإللكرتونية األدوات موعة حتديثات بإعداد تظامبان

 من تصاالتواال املعلومات تكنولوجيات/االتصاالت لتنفيذ دعماً  إضافية توجيهية مبادئ أو أدوات
 .ثرهاإ التعايف وحتقيق هلا والتصدي آثارها من والتخفيف للكوارث للتأهب استخدامها أجل

 وضع عند نظرال ميكن األعضاء، الدول لصاحل املناسب الوقت يفنواتج  وتقدمي للمناقشات وتسهيالً 
 الوقت يف فاظاحل مع الدراسة فرتة سنوات من سنة كل  خالل معينة مواضيع على الرتكيز يف العمل خطة
 . الواردة تااملسامه إىل استناداً  املرونة على نفسه
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 املستفادة دروسال وتدرج احلالة دراسات تلخص عليه املتفق املوضوع بشأن حمكمة نتائج إعداد وسيتم
 األمثلة تشملو . سنوياً  عليها للموافقة الدراسة مسألة إىل وتقدميها النماذج/واألدوات املمارسات وأفضل
 :احلصر ال املثال سبيل على

 وارثالك خماطر من للحد املبكر اإلنذار نظم ختطيط يف البلدان وجتارب املمارسات أفضل -
 ملتقدمةا البلدان جتارب الناتج وسرياعي. السالمة من التحقق ذلك يف مبا ونشرها وممارستها
 املتعلقة نفيذالت وإرشادات اجليدة املمارسات ويعرض املبكر اإلنذار أنظمة نشر يف النامية والبلدان
 .املبكر اإلنذار أنظمة بوضع

 تقييم ويف اوإجرائه الكوارث اتصاالت جمال يف والتدريبات لتمارينا إلعداد التوجيهية املبادئ -
 .وحتديثها املستفادة الدروس على القائمة واإلجراءات والسياسات اخلطط

 حاالت يف االتصاالت نظم نشر أجل من التمكينية السياسات ببيئة املتعلقة املمارسات أفضل -
 على قادرة أنظمة يذتنف دون حتول اليت والسياساتية التنظيمية احلواجز املناقشة وتتناول. الطوارئ
 بكرامل اإلنذار متّكن يتال املمارسات أفضل وحتدد الطوارئ حاالت يف لالتصاالت الصمود

ا واستجابتها االتصاالت واستمرارية  .فعالية أكثر حنو على واستعاد

 مارسات تضم خرباءدراسية وورش عمل لتبادل املعارف واملعلومات وأفضل امل حلقاتعقد  -
وع من اخلربات والتجارب املتعلقة باملوضالقادرين على طرح متخصصني وإدارات وأعضاء القطاع 

 .خالل املنظورات الوطنية واإلقليمية والعاملية، وجمموعة من دراسات احلالة املتعلقة املوضوع
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 جمال يف ةاجلديد يقاتوالتطب واألنظمة التكنولوجيات تصف اليت الواردة باملسامهات ملخص -
 التكنولوجيا مثلةأ على الرتكيز وسيصب. لدعم تنفيذها واعتبارات الطوارئ حاالت يف االتصاالت
 حاالت يف واالستجابة لالتصاالت وناشئة جديدة وتطبيقات أنظمة نشر بشأن احلالة ودراسات
 .الطوارئ

 التوقيت 4

 .االتصاالت تنمية لقطاع 2 الدراسات ةجلن إىل سنوية مرحلية تقارير تقدَّم أن ينبغي 1.4

 ملمارساتا وأفضل املستفادة الدروس وتدرج احلالة دراسات تلخص سنوية تقارير/حمكمة نتائج 2.4
 .ومناقشتها عليها املوافقة متت اليت املواضيع بشأن النماذج/واألدوات

 توجيهية مبادئ/توصيات اريعمش من يُرفع قد ما وكل النهائية، التقارير مشاريع تقدَّم أن ينبغي 3.4
 .سنوات أربع غضون يف االتصاالت تنمية لقطاع التابعة 2 الدراسات جلنة إىل مقرتحة،

 االتصاالت نميةت ملكتب) الصلة ذات الربامج( الصلة ذي الربنامج مع بالتعاون املقرر فريق يعمل 4.4
االتصال  يضمنو  االتصاالت، تنمية لقطاع الصلة ذات واملسائل اإلقليمية واملبادرات اإلقليمية واملكاتب
 .االتصاالت تقييس وقطاع الراديوية االتصاالت قطاع مع املناسب

 .سنوات أربع غضون يف املقرر فريق أنشطة تنتهي 5.4

 الراعية الجهات/االقتراح جهات 5

ع تنمية االتصاالت لقطا  2 الدراسات للجنة النهائي التقرير من املعدَّلة املسألة هلذه اجلديد النص انبثق
 .2014-2017 للفرتة
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ُ     الم دخالت مصادر 6    

 الصلة يذ الربنامج ومن ،إليه واملنتسبني القطاع وأعضاء األعضاء الدول من مسامهات وصول يُتوقع
 الراديوية تاالتصاال لقطاع الصلة ذات الدراسات وجلان االتصاالت تنمية ملكتب) الصلة ذات الربامج(

 املنظمات عوتشجَّ . االتصاالت تنمية قطاع مسائل من صلة ذات مسألة وكل االت،االتص تقييس وقطاع
 الكوارث إدارة يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استخدام عن املسؤولة واإلقليمية الدولية
 علوماتامل لتبادل فالكثي االستعمال ُحيّبذ كما.  املمارسات وأفضل باخلربات تتعلق مسامهات تقدمي على
 .للُمدخالت أخرى مصادر لتوفري اإلنرتنت على اإللكرتوين والتواصل املراسالت عرب

َ  المستهد ف الجمهور 7        

َ  المستهد ف الجمهور ) أ         

 والبلدان املتقدمة البلدان يف واملنظمني، املشغلني لدى العايل إىل املتوسط املستوى من املديرين فئة ستكون
 .الناتج طبيعة حبسب وذلك لنواتج،ل الرئيسي املستخدم النامية،

 النامية البلدان المتقدمة البلدان المستهَدف الجمهور
 نعم نعم االتصاالت سياسات واضعو
 نعم نعم االتصاالت منظمو
 نعم نعم املشغلون/ اخلدمات مقدمو

 نعم نعم املصنعون

 النتائج لتنفيذ المقترحة الطرائق )ب

 حسبما أو االت،االتص تنمية قطاع عن صادرة تقارير خالل من املسألة ذهه تناول نتائج توزيع املقرر من
 .بالدراسة املسألة تناول أجل من الدراسة فرتة خالل عليه يُتفق

  



 753 5/2المسألة  

 

 القضية أو المسألة لتناول المقترحة الطرائق 8
 تقدمي مع( سنوات أربع املمتدة الدراسات فرتة مدى على دراسات جلنة إطار يف املسألة تناول سيجري
املنتسبني و  القطاع وأعضاء األعضاء الدول ذلك وسيمكِّن. للمقرر ونواب مقرر وسيديرها ،)مرحلية نتائج

م اإلسهام من إليه واهليئات األكادميية املنضمة إليه  باتصاالت تعلقي فيما املستفادة والدروس خبربا
 .الطوارئ

 والتعاون التنسيق 9
 :مع عملها قتنس أن املسألة، هذه تتناول اليت االتصاالت تنمية قطاع دراسات جلنة على سيتعنيَّ 

 االتصاالت تنمية لقطاع الصلة ذات )املسائلاملسألة ( –
 االتصاالت تنمية ملكتب الصلة ذات )الربامجالربنامج ( –
 اإلقليمية املكاتب –
 الصلة ذات االتصاالت تقييس وقطاع الراديوية االتصاالت قطاع دراسات جلان –
 (WGET) الطوارئ حاالت يف باالتصاالت املعين العمل فريق –
 .املسألة شأن يف االختصاص ذات والعلمية واإلقليمية الدولية املنظمات –

 الصلة ببرامج مكتب تنمية االتصاالت 10
- 

 صلة ذات أخرى معلومات 11
 .املسألة هذه دراسة فرتة أثناء يظهر أن ميكن ما كل
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 6/2املسـألة 

 والبيئة نولوجيا المعلومات واالتصاالتتك

 أو المشكلة بيان الحالة 1

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتغير المناخ 1.1

برزت قضية تغّري املناخ هاجسًا عاملياً، وهي تتطلب تعاونًا عامليًا من جانب مجيع األطراف املعنية، وال 
موعة األضعف من ا 1سيما البلدان النامية لبلدان حيال تغري املناخ) وتسعى املبادرات الدولية (وهي ا

ال إىل  يف املعلومات  التنمية املستدامة وحتديد السبل والوسائل اليت ميكن فيها لتكنولوجياتحتقيق هذا ا
 عاملياً. (GHG) هذا التغّري املناخي واحلد من جممل انبعاثات غازات االحتباس احلراريرصد واالتصاالت 

دراسة  هي جلنة الدراسات الرائدة يف (ITU-T) االحتاد لقطاع تقييس االتصاالت يف 5اسات جلنة الدر و 
اجلوانب البيئية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتعلقة بالظواهر الكهرمغنطيسية وتغري املناخ، مبا 

ة مبرافق تكنولوجيا لذلك منهجيات التصميم للحد من اآلثار البيئية مثل عمليات إعادة التدوير املتص يف
ا،  (ITU-R) لقطاع االتصاالت الراديوية 7 كما أن جلنة الدراسات  املعلومات واالتصاالت، ومعدا

ظمة الدراسات املتعلقة باستعمال التكنولوجيات واألن العلمية) هي جلنة الدراسات الرائدة يف (اخلدمات
 نبؤ بتغري املناخ.رصد البيئة وتغري املناخ والت والتطبيقات الراديوية يف

 

  
_______________ 

ا  1 تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا
 .مبرحلة انتقالية
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ويف هذا الصدد ينبغي االستناد إىل نتائج قرارات وتوصيات قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت 
للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت ) 2016احلمامات،  املراَجع يف( 73 الراديوية، وخصوصًا القرار

 املسألة. لراديوية، لدراسة هذهللمؤمتر العاملي لالتصاالت ا (Rev.WRC-12) 673 والقرار

   ّ                                         مخل فات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 2.1

   ً           ائال  يف السنوات ه   ً منوا   ،خاصة يف البلدان الناميةو  ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/شهدت 
إىل  19مريكتني من ، زاد معدل انتشار اهلواتف املتنقلة يف منطقة األ2007و 2002 األخرية، فبني عامي

وعلى الصعيد العاملي، زادت حصة اشرتاكات اهلواتف املتنقلة . نسمة من السكان 100لكل       ً مطرافا   70
ا 64%إىل  44%يف البلدان النامية بعشرين نقطة مئوية من   .على مدى الفرتة ذا

ا الطرفية، إ ىل التحديث املتواصل إ     ً ضافة  وقد أدى منو استخدام املعدات الكهربائية واإللكرتونية وجتهيزا
ميكن إغفاله يف خملفات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حيث  للتكنولوجيا، إىل منو ال

ومع . مليون طن 50و 20                                           ً                     تشري التقديرات إىل أن هذه املخلفات املولدة سنويا  حول العامل ترتاوح بني 
 ت االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتذلك، مثة مستويات منخفضة من إعادة تدوير خملفا

والتخلص منها بشكل مسؤول، مما يتعذر معه حىت الوقوف على إحصاءات بشأن هذه القضية على 
 ي.املستوى اإلقليم

وتؤدي تبعات عدم إعادة التدوير أو التخلص بشكل سليم إىل مشاكل بيئية جسيمة، خاصة للبلدان 
 .النامية

ل يف أعداد مطاريف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وما يصاحبه من ويف ظل النمو اهلائ
إىل التقدم التكنولوجي، يصبح من الالزم إحراز تقدم يف إجراءات                              ً ارتفاع يف معدل الدوران، إضافة  

     ً      ً ظيميا  مالئما      ً   طارا  تنالبلدان النامية ما مل تعد إ املستقبل العاجل ملنع الكارثة البيئية اليت ميكن حدوثها يف
 .وتعمل على صياغة سياسات ملعاجلة هذه املشكلة
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 أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة  2

ع القادمة. ويُتوقع خالل السنوات األرب يف إطار هذه املسألة تتنوع وتتعدد القضايا اليت سيتناوهلا األعضاء
 :هلدف من هذه املسألةحتقيق ا قبًال يفللخطوات التالية اليت تُقرتح دراستها أن تنهض بدور كبري مست

لوثيق مع الربنامج بالتعاون اذات الصلة حتديد االحتياجات اإلقليمية للبلدان النامية من التطبيقات  أ ) 
 .االتصاالت التابعة ملكتب تنميةاملعنية (الربامج) 

علق بأفضل يت الرباهني واملعلومات فيماوخصوصًا جلمع وضع منهجية لتنفيذ هذه املسألة،  ب)
خفض  بشأن كيف ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تساعد يفاملمارسات الراهنة 

ال يف مع مراعاة التقدم احملرز يف (GHG) االحتباس احلراريجممل انبعاثات غازات  عي قطا هذا ا
 .االحتاد التقييس واالتصاالت الراديوية يف

فيذ تن تغري املناخ، كما جرى حتديده يف األرض يف الدور الذي يؤديه رصد النظر يف ج)
(استعمال االتصاالت الراديوية من أجل تطبيقات رصد األرض)  (Rev.WRC-12) 673 القرار

دف تعزيز معرفة البلدان النامية وفهمها الستخدام التطبيقات ذات الصلة واالستفادة منها فيما 
 .يتعلق بتغري املناخ

طاع التوصيات ذات الصلة اليت اعتمدها قمن أجل تنفيذ ة ألفضل املمارسات وضع مبادئ توجيهي د )
تغّريات الرصد ) من حيث 2016، املراَجع يف احلمامات( 73 تقييس االتصاالت نتيجًة لتنفيذ القرار

، ديب (املراَجع يف 44القرار  املناخ واحلد من آثار تغّري املناخ على السواء باتباع خطة العمل الواردة يفيف 
 .به 4و 3و 2و 1) وخاصة الربامج 2012

ج مسؤول االسرتاتيجيات املتبعة  ه)  تصاالتخلفات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالمللوضع 
ومعاجلة كاملة هلا: أي السياسات واإلجراءات التنظيمية الالزمة يف البلدان النامية، بتعاون وثيق 

 تصاالت.لقطاع تقييس اال 5مع جلنة الدراسات 
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 النواتج المتوقعة 3

مع  عن نتائج العمل املنجز بالنسبة لكل خطوة حمددة أعاله،سيأيت الناتج يف شكل تقرير أو تقارير 
مراعاة االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية. ومن النواتج األخرى تنظيم ورش عمل وحلقات دراسية من 

ر مع جلان قطاع تنمية االتصاالت وبالتشاو  الصلة يف أجل البلدان النامية، فيما يتعلق بالربنامج ذي
 .واالتصاالت الراديويةتقييس االتصاالت قطاعي  الدراسات ذات الصلة يف

 التوقيت 4

، التاليةلسنة لعمل لاسيصدر الناتج سنوياً. وسيجري حتليل ناتج السنة األوىل وتقييمه بغية حتديث 
اية عام2019 عام سيصدر تقرير مرحلي يف. و وهكذا دواليك  .2021 . وموعد التقرير النهائي هو 

 /الجهات الراعيةجهات االقتراح 5

 .على املسألة 2017املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام وافق 

ُ     مصادر الم دخالت 6          

 :يُتوقع ورود مسامهات من

 :الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني إليه، فضًال عن مدخالت من

ج مكتب تنمية االتصاالت ذات الصلة وال سيما مبادرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت برام أ ) 
 .وملعاجلة املخلفات اإللكرتونية بشأن تغّري املناخ اليت مت تنفيذها بنجاح

 .ورش العمل املعنية باملوضوعحتددها االحتياجات اإلقليمية اليت  ب)

 وتغري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف رب الوطنيةالتجا خطط عمل إقليمية و/أو وطنية و/أو ج)
 .أو املخلفات اإللكرتونية املناخ
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ال،  جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية يف التقدم احملرز يف د ) هذا ا
 التنسيق املشرتك بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري نشاطسيما نتائج  وال

 .(JCA-ICTCC) املناخ

، وأي مبادرة (IPCC) التقدم الذي أحرزه الفريق احلكومي الدويل لألمم املتحدة املعين بتغري املناخ ه )
 .مماثلة (مبادرات) أخرى

َ  الجمهور المستهد ف 7                

 النامية البلدان المتقدمة البلدان الجمهور المستهَدف
 نعم نعم سياسات االتصاالت واضعو

 نعم نعم صاالتمنظمو االت
 نعم نعم مقدمو اخلدمات/املشغلون

 نعم نعم املصنعون

َ   الجمهور المستهد ف  ) أ            ً                    من تحديدا  الذي سيستخدم الناتج -              

والدول  (LDC) سيستعمل ناتج هذه املسألة البلدان املتقدمة والنامية على السواء، خاصة أقل البلدان منواً 
ا  (LLDC) دان النامية غري الساحليةوالبل (SIDS) اجلزرية الصغرية النامية والبلدان اليت متر اقتصادا

 انتقالية. مبرحلة

 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج ب)

ج مسالسرتاتيجيات املطلوبة بشأن اتوصيات الو جمموعة من املبادئ التوجيهية   ؤول وشامللوضع 
واإلجراءات  : أي السياساتواالتصاالت ملخلفات املتعلقة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلوماتاعاجلة مل

                                                 ً  التنظيمية الالزمة للبلدان النامية وأقل البلدان منوا .

صنعني يف وضع إىل املشغلني وامل تطبيق هذا الدليل من جانب البلدان النامية وأقل البلدان منواً، إضافةً ميكن 
 .وجيا املعلومات واالتصاالتإجراءات معاجلة مسؤولة وكاملة للمخلفات املتعلقة باالتصاالت/تكنول
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 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية 8
ات الصلة مسائل الدراسات األخرى ذمن الضروري التنسيق بشكل وثيق مع برامج قطاع تنمية االتصاالت، و 

 .تقطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاال قطاع تنمية االتصاالت ومع جلان الدراسات يف يف

 ؟ما هي الطريقة ) أ 

 يف إطار جلنة دراسات: 1

  مسألة (تدرسها جلنة دراسات على مدى عدة سنوات) -

 يف إطار األنشطة املعتادة ملكتب تنمية االتصاالت: 2

  الربامج -

  املشاريع -

  اخلرباء االستشاريون -

 أخرى؛ ظماتإطار من يرجى وصفها (مثًال على الصعيد اإلقليمي؛ يف -سبل أخرى  3
  باالشرتاك مع منظمات أخرى؛ إخل.) 

 ما السبب؟ ب)

أعمال ونواتج مسائل الدراسة هذه وزيادة التعاون بني مكتب تنمية  لضمان عدم االزدواجية يف
 االتصاالت وقطاعي االحتاد اآلخرين وأعضاء القطاع ووكاالت األمم املتحدة األخرى.

    ً افة  يتحتم مجع خربات خمتلف البلدان واملشغلني واملصنعني، إض إلعداد جمموعة من املبادئ التوجيهية،
 .باملوضوع اليت تستطيع توفري معلوماتاملعنية إىل خمتلف املنظمات 

 والتعاون التنسيق 9

 العادية لقطاع تنمية االتصاالت؛ األنشطة ‒

 خرى اليت تدرسها جلان الدراسات؛املسائل أو القضايا األ ‒
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 ؛مية حسب االقتضاءاملنظمات اإلقلي ‒
 .االحتاد القطاعني اآلخرين يف األعمال اجلارية يف ‒

 الصلة ببرامج مكتب تنمية االتصاالت 10
 ).4.4(الناتج 

 معلومات أخرى ذات صلة 11
  حتَدد الحقاً أثناء تنفيذ هذه املسألة.
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 7/2املسألة 

 بشريبالتعرض الالمتعلقة االستراتيجيات والسياسات 
 للمجاالت الكهرمغنطيسية

 المشكلةبيان الحالة أو  1

االت الكهرمغنطيسية اليت  (EMF) شهدت السنوات األخرية انتشاراً سريعًا للغاية ملصادر خمتلفة من ا
تمعات احلضرية والريفية يف . جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ختدم حاجات ا

ية ومنو احلركة النتشار االتصاالت اخللو السريع إىل املنافسة القوية والزيادة املستمرة ويعزى هذا االنتشار 
وزيادة السعة  وتوسيع تغطية الشبكة (QoS) اخلدمةجودة ومتطلبات وزيادة استخدام خدمات البيانات 
 .واستحداث تكنولوجيات جديدة

 .رتة طويلةد من جراء التعرض لالنبعاثات لفقلقاً من آثاره احملتملة على صحة األفراالتطور وسبَّب هذا 

م ال يتلقون أي معلومات عن عملية نشر هذه املنشآتيتزايد و  القرب ب قلق الناس ويتفاقم لشعورهم بأ
ىل املشغلني الشكاوى اليت تصل إزادت  جمال االتصاالت يف السريع التكنولوجي للتطور ونتيجة منهم

 .تصاالت الراديوية/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتواهليئات احلكومية املسؤولة عن اال

ن بثقة الناس، ينبغي استكمال األعمال اليت إىل أن استمرار نظراً و   ريهاجتتطور االتصاالت الراديوية ير
وجلنة اجلديدة  1/239 سيما يف إطار املسألة وال (ITU-R) جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية

 )2016(املراَجع يف احلمامات،  72 االتصاالت لالحتاد وفقاً ألحكام القرار تقييسلقطاع  5 الدراسات
يما خيص التعرض البشري فوالتقييم بشأن الشواغل املتصلة بالقياس للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت 

   للمجاالت الكهرمغنطيسية،
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ت التعرض البشري للمجاالوضني بشأن ملؤمتر املندوبني املف )2014بوسان،  املراَجع يف( 176 قراروال
دف  وقياسها، الكهرمغنطيسية يادة ز بدراسة آليات التنظيم واالتصاالت املختلفة اليت تطورها البلدان 

 .ةالراديوي تسهيل نشر وتشغيل نظم االتصاالتمن مث وإعالمهم و وانتباههم السكان معرفة 

 أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة  2

 :ة املواضيع التاليةينبغي دراس

ي جتميع وحتليل السياسات التنظيمية املتعلقة بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية اليت جتر  أ ) 
ا أو  .مواقع االتصاالت الراديويةبإنشاء تنفيذها للرتخيص  دراسا

بشأن  توتزويدهم مبزيد من املعلوماالسكان معرفة زيادة توعية و وصف اسرتاتيجيات أو طرائق  ب)
االت الكهرمغنطيسية   .الراديوية عن نظم االتصاالتالصادرة آثار ا

 .هذا الشأن مارسات يفاملاقرتاح مبادئ توجيهية وأفضل  ج)

واللجنة الدولية  (WHO)سيما يف منظمة الصحة العاملية  األنشطة الدولية (والمعلومات عن  د )
)، (IEEE)مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات  ومعهد (ICNIRP) املؤين للحماية من اإلشعاع غري

 التعرض. مبا يف ذلك حتديث حدود مستويات

ود القصوى للتعرُّض احلدتقنية بشأن  لوائح املتاحة فيما يتعلق بإعداد والفرص التحديات املطروحة ) ه
 ت معدل، وملستوياةالراديوي القاعدةطات احمللإلشعاع الكهرمغنطيسي غري املؤين الصادر عن 

 الالسلكية. األجهزة يف االمتصاص احملّدد
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 الناتج المتوقع 3

ا أن تساعد الدول األعضاء على حل تقرير يقدم  إىل الدول األعضاء يعرض خطوطاً توجيهية من شأ
 .اهليئات التنظيمية تواجههااملشاكل املماثلة اليت 

 القصوى احلدود وضع بشأن تجاربال تبادل بغرض دراسية وحلقات عمل ورش تنظيممواد لالتقرير  يقدم
 ة.الراديوي القاعدة احملطات عن الصادر املؤين غري الكهرمغنطيسي لإلشعاع للتعرُّض

 التوقيت 4

اء هذه الدراسة يف. ويُ 2019 عام يف 2 سيقدم تقرير مؤقت إىل جلنة الدراسات حيث  2021عام  قرتح إ
ائي يتضمن اخلطوط التوجيهية  .يقدم تقرير 

 االقتراح/الجهات الراعية جهات 5

 .أعضاء االحتاد

 دخالت         ُ مصادر الم   6

 واملنتسبون واهليئات األكادميية أعضاء القطاعاتو  الدول األعضاء –

 قليميةاإلنظمات امل –

 قطاعات االحتاد –

 (WHO) منظمة الصحة العاملية –

 (ICNIRP) املؤين غري اإلشعاع من للحماية الدولية اللجنة -

 (IEEE)ت ي الكهرباء واإللكرتونيامهندس معهد -

  .(BDT) جهات االتصال مبكتب تنمية االتصاالت -
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َ  الجمهور المستهد ف 7                
َ   الجمهور المستهد ف  أ )           ً                      من تحديدا  الذي سيستخدم الناتج؟ -              

 1البلدان الناميةالبلدان المتقدمة الجمهور المستهَدف
ات مجماالت االتصاالت/تكنولوجيا املعلو  أصحاب القرار يف

 واالتصاالت، والسلطات احمللية
 نعم نعم

 نعم نعم هيئات تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 نعم نعم مقدمو اخلدمات/املشغلون

 نعم نعم هيئات البناء/موردو التجهيزات

 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج ب)
اق قطاع تنمية االتصاالت أو طبقًا ملا يتم االتفهذه املسألة من خالل تقارير صادرة عن توزع نتائج 

 عليه خالل فرتة الدراسة من أجل تناول املسألة بالدراسة.

 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية 8
ات مسائل الدراسة األخرى ذمن الضروري التنسيق عن كثب مع برامج قطاع تنمية االتصاالت، ومع 

جمال تكنولوجيا  ت وجلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تعمل يفالصلة بقطاع تنمية االتصاال
 .لقطاع تقييس االتصاالت 5 واالتصاالت من أجل تغري املناخ ومع جلنة الدراساتاملعلومات 

 ما هي الطريقة؟ أ ) 
 يف إطار جلنة دراسات: 1)

  مسألة (تدرسها جلنة دراسات على مدى عدة سنوات) -
 ألنشطة املعتادة ملكتب تنمية االتصاالت:يف إطار ا 2)

  الربامج -
  املشاريع -
  اخلرباء االستشاريون -

 يرجى وصفها (مثًال على الصعيد اإلقليمي؛  -ُسبل أخرى  3)
  يف إطار منظمات أخرى؛ باالشرتاك مع منظمات أخرى؛ إخل.)

_______________ 
ا  والبلدان والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلُُزرية الصغرية النامية شمل أقل البلدان منواً ت 1 اليت متر اقتصادا

 انتقالية. لةمبرح
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 ما السبب؟ ب)

 دراسة هذه وأن هناك تعاوناً أفضل بني مكتب تنميةأعمال ونتائج مسألة ال لضمان عدم االزدواجية يف
 االتصاالت وقطاعي االحتاد اآلخرين وأعضاء القطاع ووكاالت األمم املتحدة األخرى.

 والتعاون التنسيق 9

 سيتعنيَّ على جلنة دراسات قطاع تنمية االتصاالت اليت تتناول هذه املسألة، أن تنسق عملها مع:

 االتصاالت تنمية عقطا ل الصلة ذات املسائل -

 االتصاالت تنمية كتبمل الصلة ذات الربامج -

 اإلقليمية املكاتب -

 جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة -

 شأن املسألة. املنظمات الدولية واإلقليمية والعلمية ذات االختصاص يف -

 الصلة ببرامج مكتب تنمية االتصاالت 10
 .1.2، الناتج 2اهلدف 

 معلومات أخرى ذات صلة 11
 خطة العمل. حتَدد يف
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 من السيد أنطونيو غوتيريس، *الكلمة االفتتاحية: رسالة - الملحق ألف
 األمين العام لألمم المتحدة

 حضرات السيدات والسادة،

 استضافته. نمية االتصاالت وأشكر حكومة األرجنتني علىيسعدين أن أتوجه بالتحية إىل املؤمتر العاملي لت

وامسحوا يل أيضًا أن أشيد مبا تقومون به من تركيز على كيفية دعم تكنولوجيات املعلومات 
واالتصاالت للجهود العاملية املبذولة من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة. فقد شهدنا يف 

 لنا كيف ميكن هلذه التكنولوجيات متكني الناس وحتويلالسنوات األخرية تطورات عظيمة أظهرت 
احلياة إىل األفضل. ولكننا نعلم أيضًا أنه البد لنا من رأب الفجوة الرقمية ومعاجلة العواقب غري 
تمع من اهلجمات السريانية والتصدي لعواقبها  املرجوة لالبتكار. حنن حباجة إىل بذل املزيد حلماية ا

ألمن العاملي بل وعلى نسيج جمتمعاتنا. إن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت على أسواق العمل وا
ا أن تساعدنا يف حتقيق كل هدف من أهداف التنمية املستدامة. وأتطلع إىل العمل معكم  بإمكا
للتباحث بشأن الطريق إىل املستقبل واالستفادة من هذه القدرة العظيمة اليت ستعود بالفائدة على 

 اجلميع.

 ومن منطلق هذه الروح، أتوجه إليكم بتمنيايت بأن يتكلل املؤمتر بالنجاح.

 نص مأخوذ من رسالة فيديوية *
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 رسالة من قداسة البابا فرانسيس -الملحق باء 

 السيد هولني جاو

 لالحتاد الدويل لالتصاالت،األمني العام 

 9آيرس من  وينسبملي لتنمية االتصاالت يف علم بانعقاد املؤمتر العا أن فرانسيسقداسة البابا  لقد سـرَّ 
تمعني يف هذه املناسبة. وإن قداسته  ، وإنه2017 أكتوبر 20إىل  يوّجه حتياته احلارة لكم ولكل ا

صادية، على التنمية االجتماعية واالقت االتصاالت ومسامهتها يف تتناولون تكنولوجيايشجعكم، وأنتم 
قة جتاه خالل نبذ األحكام املسب ، منبناءة من االتصاالت تقوم توفري أشكال"بشأن ترسيخ التزامكم 

" (رسالة مبناسبة ة وثقةالعامل حولنا بواقعيم بواسطتها النظر إىل اليت نتعل التالقياآلخرين، بتعزيز ثقافة 
تنظروا أمل صادق أن  ). وحيدو قداسته2017يناير  24، لالتصاالتاليوم العاملي احلادي واخلمسني 

ا للنفاذ إىل تكنولوجيا االتصاالت أن يعزز كرامة كل شخص،  يفناقشاتكم خالل م السبل اليت ميكن 
ميشاً. إن البابا  ال تمع وأكثرها  احلاضرين قربه  يؤكد لكم ولكل إذ فرانسيسسيما يف أفقر شرائح ا

 يصلي للرب القدير أن يبارككم ويسّدد خطاكم.فإنه  ،الروحي منكم

 بارولنيو لكاردينال بييرت ا
 وزير اخلارجية
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 : السيد براهيما سانو،الكلمة االفتتاحية -الملحق جيم 
 مدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت

 سعادة السيد أندريس إيبارا، وزير التحديث، األرجنتني،

 معايل رئيس وزراء فانواتو؛

 س جزر القمر؛معايل نائب رئيس وزراء سلوفينيا ونائب رئي

 معايل الوزراء احلاضرون هنا؛

 رؤساء الوفود اآلخرون املمثلون للدول األعضاء وأعضاء قطاع تنمية االتصاالت واهليئات األكادميية؛

 مجيع كبار الشخصيات األخرى احلاضرة هنا؛

 حضرات املندوبني املوقرين، سيدايت وساديت،

 .WTDC-17يف هذا املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، يشّرفين ويسعدين كثرياً أن أرحب بكم مجيعاً 

وأود أن أعرب عن امتناين حلكومة األرجنتني وشعبها على احلفاوة وحسن الضيافة. وأود أن أعرب أيضاً 
عن تقديري العميق لوزارة التحديث، وخاصة لسعادة الوزير إيبارا، على الدعم وعلى مجيع األعمال اليت 

 سابقة للمؤمتر ضماناً لنجاح املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت.أُجنزت يف الفرتة ال

وبالفعل، كما ذّكرنا السيد هولني جاو، األمني العام لالحتاد، نُظم املؤمتر العاملي األول لتنمية االتصاالت 
 29إىل  21الذي ُعقد بعد إنشاء قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد، هنا يف بوينس آيرس من 

 .1994 مارس

وأتساءل عن عدد احلاضرين يف هذه القاعة الذين كانوا متواجدين يف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 
ً جزيالً رجى رفع أيديكم إذا كنتم قد حضرمت ذلك املؤمتر! ؟ يُ 1994 لعام تزامكم . لقد أسهم الشكرا

هذا  حتفال معنا يفكم هنا لالوتفانيكم إسهاماً كبرياً يف جناح قطاع تنمية االتصاالت. وأنا سعيد حبضور 
 األسبوع بالذكرى اخلامسة والعشرين لتأسيس قطاع تنمية االتصاالت.
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 حضرات املندوبني املوقرين، سيدايت وساديت

. 1992لقد تطور العامل كثرياً منذ أن أنشأ مؤمتر املندوبني املفوضني اإلضايف قطاع تنمية االتصاالت يف 
مات واالتصاالت على مدى السنوات اخلمس والعشرين املاضية، منواً غري وشهد قطاع تكنولوجيا املعلو 

 النمو االقتصادي وحتسنت مجيع جوانب احلياة. مسبوق. وساهم اعتماد تكنولوجيات جديدة يف

وقطاع تنمية االتصاالت باالحتاد يدعم البلدان يف جهودها الرامية إىل  1992بد أن أضيف أن منذ  وال
ت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كعامل حمفز للتنمية. ويشمل ذلك تقدمي استعمال االتصاال

املساعدة يف جمال تنمية البنية التحتية وبناء القدرات واألمن السيرباين واالتصاالت يف حاالت الطوارئ 
يئة بيئة متكينية ومعاجلة الفجوة الرق ية بني موتعميم املساواة بني اجلنسني فضًال عن تقدمي الدعم يف 

 املناطق احلضرية واملناطق الريفية وقياس جمتمع املعلومات وغري ذلك من املواضيع األخرى ذات الصلة.

واإلجنازات اليت حتققت كثرية وقد شهدُت شخصيًا التغريات اجلذرية اليت جلبتها تكنولوجيا املعلومات 
م يف مجيع أحناء العامل من مجي  ع مناحي احلياة.واالتصاالت للناس الذين ألتقي 

م تُلهم عملنا حىت يأيت اليوم الذي يتحقق فيه متكني كل فرد بفضل  وال تزال قصص الناس وجتار
اإلمكانات الكاملة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية والسالم 

 يف العامل.

ا اليت تتيحها تورسالتنا املتمثلة يف توصيل العامل وضمان حصول  كنولوجيا اجلميع على الفرص ذا
 املعلومات واالتصاالت جتعل كل فرد طرفاً فاعًال يف االقتصاد الرقمي.

تقّدم لنا فرصة هائلة لضمان أن تؤدي  2015اليت اعُتمدت يف  (SDG)إن أهداف التنمية املستدامة 
 اس.تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دوراً حمورياً يف حياة الن

وقد سامهت أهداف التنمية املستدامة يف توسيع آفاقنا. وحنن مطالبون اآلن ليس فقط بتوفري النطاق 
العريض والنفاذ الشامل إىل خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأسعار ميسورة، بل ومن املهم 

ة والتعليم خرى كالصحأيضًا إتاحة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كي تستفيد منها القطاعات األ
 والزراعة والتجارة.
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وجيب أن تتجاوز أعمالنا قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتشمل النظام اإليكولوجي اجلديد 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وبالنسبة يل، وأنا متأكد من أنكم ستتفقون معي، إن مسألة النظام 

مليار شخص مل يُوصَّلوا بعد. ومسألة ختصنا  3,9مسألة تتعلق حبوايل اإليكولوجي مسألة تتعلق بالناس. 
حنن املتواجدين يف هذه القاعة وختص أسرنا. ومسألة تتعلق بكل شخص يف العامل، بغض النظر عن 

 عرقه أو جنسه أو دينه أو ُعمره أو أصله الوطين أو وضعه االقتصادي.

م ت. وقد أصبح هذا القطاع منصة قوية وحمايدة ومهمة لدعوأعتز كثريًا مبا أجنزه قطاع تنمية االتصاال
لدول األعضاء ام اإنساين على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بفضل التز  التنمية مع إضفاء بُعد

 وأعضاء القطاع.

وأود أيضاً أن أشكر موظفي االحتاد وخصوصاً موظفي مكتب تنمية االتصاالت على محاسهم وعملهم 
 القطاع. الوفاء بوالية املضين من أجل

وامسحوا يل أن أغتنم هذه الفرصة أيضاً لكي أشيد إشادة خاصة بأساليف املديرين السابقني ملكتب 
أرنولد دجيواتامبو، والسيد أمحد العويان، والدكتور محدون توريه، والسيد  تنمية االتصاالت: السيد

والعشرين  لالحتفال بالذكرى اخلامسة سامي البشري، الذين تفضلوا بقبول دعويت لالنضمام إلينا
 لقطاع تنمية االتصاالت.

 املوقرين، سيدايت وساديت املشاركنيحضرات 

سيكون جتربة ال تُنسى. وبغية حتقيق ذلك،  2017إنين مقتنع بأن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 
ىت اآلن. ومن صنا عليها بنجاح حجيب علينا مجيعًا أن نواصل حتسني مستوى الثقة املتبادلة اليت حر 

ودة العامل يراقبنا ويضع األمل فينا لتقدمي خدمات عالية اجل خالل هذه الثقة سيتحقق توافق اآلراء. إن
يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحفيز التنمية. وهذا هو جوهر موضوع املؤمتر 

 .”ICT④SDG“ - جل حتقيق أهداف التنمية املستدامةتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أ -

  



 الملحق جيم -الجزء دال  774

 

اية املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  سوف نعتمد خطة إمنائية مستوحاة من عامل الغد  2017ويف 
 الذي نصبو إليه.

 يقدّمها اليت اهلائلة وأنا متأكد من أنكم تشعرون باحلماس والنشاط مثلي إزاء هذا املؤمتر والفرص
 .عنالقطا

وإذ جنتمع هنا لألسبوعني القادمني، دعونا نسأل أنفسنا هذه األسئلة: كيف ميكننا أن نبين على النتائج 
؟ وما هو اإلرث 2030اليت حتققت حىت اآلن؟ وما هو املستقبل الذي نصبو إليه؟ وكيف نتصور عاملنا يف 

 الذي نود أن نرتكه ألطفالنا وأحفادنا؟

 ة معاً. هنا تكمن مسامهتنا اجلماعية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. دعونا جنيب على هذه األسئل

 شكراً على إصغائكم.
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 السيد ماركوس بينيا،: الكلمة االفتتاحية -الملحق دال 
 رئيس مجلس وزراء جمهورية األرجنتين

 ُعمُتم صباحاً: أرحب بكم يف بوينس آيرس، وأهًال بكم يف األرجنتني!

رحب بكم يف هذا املؤمتر، أن أُزجي إليكم أحر التحيات من رئيسنا ماوريسيو ماكري، ومن وأود، إذ أ
 الريتا. ُعمدتنا أوراسيو رودريغيز

 يسعدنا أن يلتئم مشل هذا االجتماع هنا ألسباب عديدة.

نصبح بأننا  -زمن احلماس والتحول  -أوًال، ألننا مقتنعون، يف زمن التغيري هذا الذي تشهده األرجنتني 
جزءاً كامل األركان من العامل، ومسرحاً حيتضن مثل هذه األحداث اليت متكننا من إشاعة الدفء كله، 

تمعنا وبالدنا.  وااللتزام كل االلتزام باحلوار وجبمع ذات البني، وهذه مسة مالزمة 

ذا املكان حىت ينعقد فيه املؤمتر الوزاري ملنظمة التجارة العامل نتوىل رئاسة جمموعة ية. سولن يطول األمر 
العشرين؛ وسنستضيف دورة األلعاب األوملبية للشباب يف وقت الحق من العام املقبل، انسجامًا مع 

ناء التوافق والتنمية بصميم جمموعة العشرين: فكرة " الروح اليت سعينا إىل جتسيدها يف رسالتنا، واملاثلة يف
 ".املستدامة

وها يف هذا املؤمتر. مؤمتر يبعث على الراحة واالطمئنان، حيث نأمل أن تلكم هي الروح اليت نود أن جتد
يتسع الوقت أثناء إقامتكم هنا لرؤية شيء من هذه املدينة اجلميلة وهذا البلد العظيم الذي يتلّهف 

 للرتحيب بالزوار من مجيع أحناء العامل.

ه الثورة ما يكون أكثر توصيًال، وأن هذوثانياً، حنن على قناعة تامة بأن العامل سيغدو عاملًا أفضل عند
البهيجة ومعها التحول الذي تشهده البشرية، بفعل االتصاالت، جيب أن تصل إىل سكان املعمورة 

ا األمم املتحدة.  أمجعهم، إن قـُيِّض لنا أن حنقق أهداف التنمية املستدامة اليت حدد
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ة أوسع من لرقمية وحتسني نفاذ اجلميع إىل طائفوحنن نعتقد أن توسعة رقعة االنتفاع من التكنولوجيا ا
االتصاالت مؤّدامها قسط أكرب من احلرية والدميقراطية والشفافية، وميكن لذلك أن يبين عاملاً أفضل. كما 
إننا على اقتناع بأن علينا أن ننظر بعني الرضا إىل التطورات التكنولوجية كأدوات ستمكننا من التصدي 

ناخ، تعرتضنا وحلها، ومن بينها الفقر وعدم املساواة، والتحديات اليت يطرحها تغري امليت ملشاكل اإلنسانية ال
 والسعي إىل السالم، والدفاع عن حقوق اإلنسان.

وحنن نعتقد أن جودة الدميقراطية تتعّزز إذا كان املواطنون موصولني وقادرين على تلّقي املعلومات فحسب 
على استحداث املعلومات. ونعتقد بأن الروح اخلالقة لشعبنا هنا يف وإمنا أيضًا وقبل كل شيء قادرين 

األرجنتني، ميكنها أن جتود بالكثري. وقد ثبت ذلك من خالل بيئة ريادة األعمال اليت ترعرعت فيها هنا 
كن، إذ متضي واليت مي - يف ظل ظروف صعبة يف كثري من األحيان -شركات االتصاالت والتكنولوجيا 

آلن على طريق النمو والتحول، أن تكون مثاًال ُحيتذى به للبلدان األخرى وللشباب يف كل األرجنتني ا
تمعات اليت تُنشد مستقبًال أفضل هلا وُألسرها.  واحدة من هذه ا

وأخرياً، أوّد أن أقول إن األرجنتني ملتزمة بالبحث عن ُسبل للحّد من العنف، ومكافحة رِْجس اإلرهاب 
ريب املخدرات،  وغريها من أنشطة لطاملا اسُتغلت التكنولوجيا ملآرب شريرة. وسنستمر يف العمل و

جنباً إىل جنب مع األمم مجيعها لتحسني أدوات التصدي لإلرهاب السيرباين، والتسلط السيرباين، وأي 
 شكل آخر من الكراهية أو العنف يسعى الستغالل التكنولوجيا.

ريد أن نكون قوة دافعة يف هذا القرن احلادي والعشرين الرائع إن التفاؤل واحلماس من شيمنا، وحنن ن
ا ترحيب حار يف األرجنتني ويف  الذي نعيش فيه. ومن هذا املنطلق، أود أن أرّحب بكم تارًة أخرى أميَّ
هذا االجتماع، وأمتىن لكم كل التوفيق والنجاح خالل أيام العمل اليت تنتظرنا يف مساعدتنا مجيعًا على 

 ه األهداف معاً.حتقيق هذ

 شكراً جزيًال لكم، وطاب يومكم!
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 الكلمة االفتتاحية: السيد هولين جاو، -الملحق هاء 
 األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

 أصحاب السعادة، املندوبون املوقرون، سيدايت وساديت.

بوينس آيرس،  ت هنا يفيسرين بالغ السرور أن أرحب بكم يف املؤمتر العاملي السابع لتنمية االتصاال
سنة خلت، املؤمتر العاملي األول لتنمية االتصاالت بعد إنشاء قطاع تنمية  23منذ  ،حيث انعقد
 يف االحتاد الدويل لالتصاالت. (ITU-D) االتصاالت

وأود أن أعرب عن خالص امتناين جلمهورية األرجنتني ومدينة بوينس آيرس على استضافة املؤمتر العاملي 
كي يرى العامل تارة أخرى التالزم احلتمي ملسرية تكنولوجيات املعلومات   2017 االتصاالت لعام لتنمية

والتنمية املستدامة. وما كنت ألتوقع أقل ذلك من بلد نفَّذ مبادرات كربى مثل  (ICT) واالتصاالت
 ."2020"األرجنتني املبتكرة و "األرجنتني املوصولة"

تني تصاالت واألرجنتني إىل عهد قدمي غين. فعلى مر السنني، سامهت األرجنويرقى تعاون االحتاد الدويل لال
أنشطة االحتاد. ومن املناسب أن نعود إىل بوينس آيرس هذا العام الذي حنتفل فيه  مسامهات قّيمة يف

 بالذكرى اخلامسة والعشرين لتأسيس قطاع تنمية االتصاالت.

ؤمترنا. سالة من قداسة البابا فرانسيس الذي شاء أن خياطب مهذه املناسبة، بر قد ُوفقنا أميا توفيق يف و 
وظفرت حقاً بشرف وحظوة إذ التقيت باحلرب األعظم قبل أسابيع قليلة فقط، يف األول من شهر سبتمرب. 
وقد أكد قداسة البابا فرانسيس على أمهية دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيات اجلديدة 

 لبني البشرية.يف مجع ذات ا

طونيو من خطاب األمني العام لألمم املتحدة أنالصميم وكان دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أيضاً يف 
لناس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بوسعها أن متكِّن ا غوترييس عرب الفيديو الذي أعاد إىل أذهاننا أن
 م.من أمرهم وأن حتدث حتوالً حنو األفضل يف حيا
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 مليار شخص غري موصولني باإلنرتنت. 3,9وهذا أمر ضروري يف وقت ال يزال فيه 

 سيما يف املناطق األكثر هشاشًة والبلدان النامية؟ ما عسانا أن نفعل من أجلهم، وال

يكون  قمي الالر  فاإلدماجعلينا السعي إىل كل وسيلة جللب املزيد من األشخاص إىل شبكة اإلنرتنت. 
يأت للجميع أسباب استخدام التكنولوجيا ذا مغزى وف يا زهيدة وأصبحت التكنولوج -ّعاًال إال إذا 

 التكلفة وجذابة وآمنة.

أهداف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  - 2017ويأيت شعار املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 
إىل  اج اآلن أكثر من أي وقت مضىالوقت املناسب متامًا ألننا حنت يف - ألغراض التنمية املستدامة

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدفع عجلة التنمية واإلسراع بتحقيق رؤية أهداف التنمية املستدامة 
 احلريصة على أن ال يتخلف أحد عن ركبها.

 ،إن ما حنققه هنا يف بوينس آيرس يف األسبوعني املقبلني لن يرسم معامل السنوات األربع املقبلة فحسب
تمع الدويل لتحقيق 2030 وصوالً إىل عام - بل السنوات الثالث عشرة التالية ، وهو العام الذي حدده ا

 أهداف التنمية املستدامة.

 املندوبون املوقرون، سيدايت وساديت،

يف هذه الرحلة اجلماعية، جيب أن يهتدي عملنا بأربعة مبادئ تقوم على البنية التحتية واالستثمار 
 ار واإلدماج.واالبتك

 أوًال، البنية التحتية هي العمود الفقري لالقتصاد الرقمي.

ذلك أن تشييد اجليل التايل من البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سيصب يف خانة تطوير 
تمعات الذكية واملستدامة يف مجيع أحناء العامل. وجيب أال نوصل الناس مجيعهم فحسب بل  املدن وا

 األشياء كلها أيضاً.

 ثانياً، االستثمار مفعِّل رئيسي للتنمية املستدامة.

فتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي عوامل متكينية؛ وميكنها أن حتث خطى التقدم حنو أهداف 
يئة بيئة أفضل لالستثمار. وعلينا أن نطور آليات متويل مبتكرة  التنمية املستدامة. ولكننا حباجة إىل 

ناطق اليت سيما يف امل وال - اكات خالقة بني القطاعني العام واخلاص عابرة للصناعات والقطاعاتوشر 
 يصعب الوصول إليها واحملرومة من اإلنرتنت.
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 املبدأ الثالث: االبتكار هو مولِّد الفرص.

اجليل و  منذ آخر لقاء لنا، انصرفت اجلهود إىل تطوير التكنولوجيات الناشئة مثل البيانات الضخمة،
اخلامس، واحلوسبة السحابية، وإنرتنت األشياء، والذكاء االصطناعي. وقد شجعنا أيضاً روح املبادرة يف 
 جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسهلنا األنظمة البيئية لالبتكار الرقمي وسرَّعنا التحول الرقمي.

 اجلديد يف البيئيراً حيويًا يف هذا النظام دو  (SME)ويؤدي رواد األعمال والشركات الصغرية واملتوسطة 
طليعة االضطرابات اليت تشهدها الصناعة والنمو االقتصادي يف األسواق املتقدمة والنامية على حد 

م مصدر هام للنمو االقتصادي واستحداث الوظائف واالبتكارسواء.  ني وحنن حباجة إىل حتس - إ
 تعاوننا معهم وتعزيزه.

 دماج هو أساس الرخاء والسالم.وأخرياً، فإن اإل

ابات ميلكون حس ال - معظمهم من البلدان النامية –زال أكثر من مليارين من األشخاص البالغني  ما
مليار من هؤالء األشخاص الذين ال ميلكون حسابات مصرفية ميكنهم  1,6 أن بيد مصرفية رمسية.

 قمية التمكينية.النفاذ إىل هاتف متنقل، ورمبا إىل اخلدمات املالية الر 

وليس اإلدماج املايل الرقمي إال أحد األمثلة الكثرية. وميكنه أن يضاعف اجلهود الرامية إىل القضاء على 
 الفقر وخلق فرص العمل واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.

اف دويف معرض استكشافنا لسبل إطالق العنان لقوة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق أه
التنمية املستدامة، دعونا نتذكر الفرق الذي ميكن أن حيدثه اهلاتف املتنقل يف حياة البشر يف مجيع أحناء 

 العامل.

 السيدات والسادة،

وأننا معًا ميكن أن نسخِّر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل أقصى حد  - لنتذكر أننا أقوى معاً 
 تعد به من حياة كرمية للجميع.نربُّ مبا  ، وأن2030 لتحقيق خطة عام
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 ولتكن هذه املبادئ مجيعها رائدنا يف عملنا خالل هذا املؤمتر.

من مسؤوليتنا أن جنلب قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جلميع البلدان والشعوب ومجيع شرائح و 
تمع  .ا

 ،ماركوس بينياالسيد  سعادة

 كم.أشكركم على تكرمي حفل االفتتاح هذا حبضور 

وباسم مجيع املشاركني يف املؤمتر، امسحوا يل أن أختتم كلميت باإلعراب عن عميق امتناننا لكم، ومن 
 .لحضور يف املؤمتراليت أولومتوها ل خاللكم، لشعب األرجنتني، على الرتحيب احلار والضيافة االستثنائية

 !2017نمية االتصاالت لعام وأمتىن لكم مجيعاً مؤمتراً ناجحاً ومثمراً يف املؤمتر العاملي لت

 وأشكر لكم حسن استماعكم.
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 السيد أندريس هوراسيو إيباراسعادة : الكلمة االفتتاحية - واو الملحق
 وزير التحديث، جمهورية األرجنتين

 عاماً، عاد املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت جمدداً إىل األرجنتني. وهذه عالمة أخرى على الثقة 23بعد 
 هذا العصر اجلديد: عصر احلكمة والقواعد الواضحة للعبة والتكامل اليت يوليها العامل لألرجنتني يف

األعمق من أجل توليد االستثمارات وحتقيق النمو الذي ميّكننا من حتقيق التقدم حنو أحد أهدافنا 
 الرئيسية: الوصول مبعدالت الفقر يف البالد إىل الصفر.

 األرجنتني واالتصاالت

 للمرة األوىل يف األرجنتني، نضع خطة رقمية اسرتاتيجية وبرناجماً اسرتاتيجياً يشمل:

م، بتوفري املزيد من  - حكومة رقمية تستعمل التكنولوجيا خلدمة مجيع املواطنني طبقًا الحتياجا
 اخلدمات األفضل ذات اجلودة املتماثلة يف مجيع أحناء البالد؛

 ة والشفافية لتشجيع اإلبداع واالبتكار لدى املواطنني؛حكومة منفتحة تعزز املشارك -

اقتصادًا رقميًا يقوم بتحديث الشركات التجارية الصغرية واملتوسطة والكبرية حبيث تصبح أكثر  -
تنافسية، وتوفري أدوات العمل لرواد األعمال وصقل مهارات الصناعات الرقمية الوطنية من أجل 

 والعاملي؛ قليميضمان تكاملها على الصعيدين اإل

مواطنني رقميني قادرين على النفاذ إىل السلع واخلدمات اليت توفرها التكنولوجيات اجلديدة،  -
 ذلك املعرفة والثقافة والتدريب واإلجراءات اإللكرتونية. يف مبا
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االت، كان علينا ضمان:  ومن أجل حتقيق التنمية يف هذه ا

 اليت حيتاج إليها االقتصاد الرقمي؛ توفري النفاذ الشامل إىل الكفاءات -

بنية حتتية للتكنولوجيا تتسم باجلودة متكن البالد بأكملها من املشاركة يف التنمية الرقمية وسد  -
الفجوات اجلغرافية واالقتصادية ومن مث متهيد الطريق أمام توفري فرص جديدة لالقتصادات 

 اإلقليمية؛

ي الرقمي ويزيد من الثقة يف االقتصاد الرقمي من خالل إطار تنظيمي حيفز النظام اإليكولوج -
جات اخلدمات الرقمية لضمان ميسورية أسعار املنت ضمان محاية املستهلكني وتعزيز املنافسة يف

 واخلدمات ومحاية البيانات الشخصية وحقوق اإلنسان على اإلنرتنت.

ة بالنسبة إىل ودة لدينا يف جمال التوصيليوتوجَّه هذه التدابري كافة حنو مكافحة الفجوات الرقمية املوج
 عدد األشخاص الذين لديهم القدرة على النفاذ من جهة وبالنسبة إىل السرعة من جهة أخرى.

أسرة لديها نفاذ إىل اإلنرتنت. ونرمي إىل حتقيق سرعة أكرب لعدد  000 000 7ويوجد حاليًا 
 خرين.أسرة آ 000 000 2 منها وتوفري النفاذ لعدد 000 500 3

، وهو Mbps 20إىل سرعة متوسطة تبلغ  Mbps 6,5ونستهدف االنتقال من السرعة احلالية اليت تبلغ 
 املتقدمة لالحتاد األورويب.مصاف البلدان  يضعنا يف ما

زال هناك الكثري ي بأس به من التقدم يف هذه األشهر العشرين للحكومة، بيد أنه ال ولقد أحرزنا قدراً ال
زه. فطبقاً لألهداف اليت أشرت إليها، قمنا بوضع جمموعة من اخلطط االسرتاتيجية اليت الذي جيب إجنا

االت املعنية.  حتول واقع بالدنا يف مجيع ا

 جلب مليون شخص آخرين كل عام إىل ويتمثل هدفنا من خالل اخلطة الوطنية للشمول الرقمي يف
 العامل الرقمي.

 ة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وحيضرنا هنا أن نسرتجعال ميكننا تصور منو أي بلد بدون صناع
ا لن تكون عظيمة أو دميقراطيات".  مقولة روزفلت "الدميقراطيات العظيمة جيب أن تكون تقدمية وإال فإ
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 ويف إطار هذا املفهوم، نقوم بإطالق مبادرات خمتلفة يف القطاع بغية تطوير صناعة قوية ومفعمة بالنشاط.

نعمل على مشروع تقارب يتسم بالدينامية والتوازن املطلوبني لكي يكون املفتاح لتنمية حنن  -
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف األرجنتني.

حنن ندرج ضمن مشروعات األعمال العمومية لدينا نشر الشبكات واأللياف البصرية لتحسني  -
 سعة النفاذ.

 لياف البصرية.محاية استثمارات القطاع اخلاص يف األ -

 يئة أكرب عدد ممكن من املباين العمومية لرتكيب اهلوائيات وتطوير الشبكات. -

جعل جودة اخلدمة هي النرباس اهلادي يف كل هذه األمور. ومن املهم هنا ضمان متتع السكان  -
خبدمات ذات جودة عالية، وحنن نعمل على حتقيق هذا اهلدف باالشرتاك مع وزارة االتصاالت 

 .ENACOM وهيئة االتصاالت الوطنية

ضمان القدرة على التنبؤ والشروع يف سياسة من أجل زيادة الطيف، طبقاً لتوصيات االحتاد الدويل  -
 لالتصاالت.

 إبرام اتفاق فيدرايل مع املقاطعات (التزام فيدرايل). -

يئة الظروف املؤاتية إلطالق تكنولوجيا اجليل اخلامس -  .(IoT) ت األشياءوإنرتن (5G) جيب 

 وضع سياسات ساتلية تكمل نشر األلياف البصرية من أجل توفري اإلنرتنت يف مجيع أحناء البالد. -
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سنواصل العمل معًا واالخنراط يف حوارات واجتماعات وتوفري مجيع الظروف من أجل حتقيق اجلودة 
 ا.للخدمات والبنية التحتية اليت حيتاج إليها األرجنتينيون ويستحقو 

يئة وحتسني الظروف من أجل توفري االستثمارات طويلة األجل اليت ستوفر فرص عمل  سنواصل 
 ذلك الوظائف اليت تتطلب مهارات وحتقق قيمة مضافة وتنتج معارف. يف مبا

سنقيم مرافق من أجل تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوصيلية يف مجيع أحناء البالد لكي 
 واطنني احلصول على النطاق العريض الكايف الالزم لتحسني نوعية معيشتهم.يتسىن للم

وبالطبع، كما ذكرت آنفاً، سيكون كل ذلك ضمن اسرتاتيجية مثلى للربنامج الرقمي تكون فيها السياسة 
 الُقطرية الرقمية وخطة الشمول الرقمي للدولة مبثابة الدعائم للتنمية املستدامة.

ان إىل العمل الذي أجنزته الشركات الكربى اليت وضعت األرجنتني يف مكانة عاملية وأود أن أشري بالعرف
وكذلك الشركات الصغرية واملتوسطة اليت تعد مصدراً لتوفري الوظائف يف كل مكان. وتتعهد الوزارة بوضع 

 إطار مناسب من أجل التنمية املستدامة هلذا القطاع.

 جال المستقبل الرقمي.سنكون من األطراف الفاعلة النشطة في م

 أشكركم وأمتىن لكم إقامة ممتعة يف بلدنا.
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 االحتفاالت بالذكرى الخامسة والعشرين -الملحق زاي 

، 1989 الذي اعتمده مؤمتر املندوبني املفوضني الذي ُعقد يف نيس عام) 1989(نيس،  55 طبقاً للقرار
صدي بل اليت ميكن أن ينتهجها االحتاد للتأنشأت الدول األعضاء اللجنة رفيعة املستوى لبحث الس

بفعالية للتحديات النامجة عن تغري بيئة االتصاالت، استنادًا إىل استعراض هيكل االحتاد وسري عمله. 
يري"، التغ واختتمت اللجنة أعماهلا بتقرير عنوانه "غد االحتاد الدويل لالتصاالت: حتديات

تقييس ثالثة قطاعات: االتصاالت الراديوية وال اد يفبوجوب تنظيم العمل اجلوهري لالحت فيه أوصي
جنيف، سويسرا،  ، الذي ُعقد يف1992 عامل والتنمية. واعتمد مؤمتر املندوبني املفوضني اإلضايف

 التوصيات الواردة يف التقرير.

ة ُخطط للقيام بأنشط، (WTDC-17)) 2017ويف إطار املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (بوينس آيرس، 
. ومشلت (ITU-D) قطاع تنمية االتصاالت باالحتادتأسيس عديدة احتفاًال بالذكرى اخلامسة والعشرين ل

 يلي: هذه األنشطة ما

أكتوبر اجتماعان من اجتماعات املائدة املستديرة الوزارية  11: ُعقد يوم موائد مستديرة وزارية -
فيما خيص  (ICT) املعلومات واالتصاالتشارك فيهما قادة الفكر الذين ناقشوا تأثري تكنولوجيا 

وحتاوروا بشأن مستقبل االقتصاد الرقمي. وأْثرت املسامهات اليت  (SDG) أهداف التنمية املستدامة
تمع املدين واملؤسسات األكادميية املداخالت رفيعة املستوى على  قدمها ممثلو القطاع اخلاص وا

 مستوى الوزراء ورؤساء اهليئات التنظيمية.

حفل عشاء مفتوح آيرس،  ، بوينسAlvear Iconيف فندق أكتوبر  11: أقيم يوم حفل عشاء -
. ونُظم يف تلك األمسية برنامج 2017املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  جلميع املشاركني يف

 تفاعلي خاص ختللته عروض عديدة.
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ذ بقني ملكتب تنمية االتصاالت منجوائز للمديرين السا : ُمنحت خالل حفل العشاءالجوائز -
السيد أرنولد ة: التنمية االجتماعية واالقتصادي تأسيس قطاع تنمية االتصاالت تقديراً ملسامهتهم يف

والسيد  ايلمن م توريه والدكتور محدونمن تونس  العويان أمحد والسيد دجيواتامبو من إندونيسيا
ت نحت جوائز أيضاً ألعضاء قطاع تنمية االتصاالومُ  من اململكة العربية السعودية. سامي البشري

سابقاً)،  VEON Armenia" CJSC )ArmenTel CJSC" القطاع: شركة املشاركني منذ فرتة طويلة يف
إندونيسيا،  يف PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk، وشركة االتصاالت Orange وشركة

 Telecomunicaciones de México السودان، وشركة وجمموعة سوداتل لالتصاالت يف
. وُمنحت جوائز أيضًا ألصحاب مصلحة خمتارين Telkom SA SOC Ltdاملكسيك، وشركة  يف

م السابقة واحلالية يف ة مشاريع القطاع: وزارة االتصاالت والفنون باحلكوم اعرتافًا مبسامها
 األسرتالية، واملفوضية األوروبية.

عشرين لتأسيس قطاع تنمية االتصاالت بدعم كرمي من وقد حظيت احتفاالت الذكرى اخلامسة وال
اململكة العربية السعودية (الراعي البالتيين)، وهيئة تنظيم االتصاالت يف دولة قطر (الراعي الذهيب)، 

ديفوار (الراعي الفضي)، ووزارة الشؤون الداخلية  فاصو (الراعي الفضي)، ومجهورية كوت وبوركينا
د لراعي الفضي)؛ إىل جانب اجلهات الراعية التقديرية وهي: هيئة تنظيم الربيواالتصاالت يف اليابان (ا

واالتصاالت يف مجهورية زمبابوي، وهيئة تنظيم االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف دولة الكويت، 
 تالربيد واالتصاالت والتكنولوجيا والرقمنة يف اجلزائر، ووزارة النقل واالتصاالت والتكنولوجيا ووزارة

رافق مصر، وهيئة تنظيم امل املتقدمة يف أذربيجان، ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف
وجمموعة  (ESOA) ، ورابطة مشغلي السواتل يف أوروبا والشرق األوسط(RURA) رواندا يف

 لالتصاالت. (Sudatel) سوداتل
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 بيانات أدلت بها الوفود -الملحق حاء 

 التاسعةالجلسة العامة  1

 الجمهورية العربية السورية وفدبيان 

إن اإلدارة السورية تثمن عاليًا جهود ومسامهة االحتاد الدويل لالتصاالت يف إعادة بناء شبكات 
االتصاالت يف الدول اليت تأثرت باحلروب. ونرجو من االحتاد االستمرار يف هذا العمل النبيل، وأن يرصد 

 ض.االعتمادات الالزمة هلذا الغر 

 بيان وفد المملكة العربية السعودية

 ،السيد الرئيس

 ،السيدات والسادة

إن االحتاد الدويل لالتصاالت منظمة عريقة اقرتن امسه بإشادة العامل مبنجزاته احلضارية واإلنسانية. وجيب 
أداة ك  أن يبقى االحتاد الدويل لالتصاالت منظمة متخصصة يف االتصاالت وتقنية املعلومات وأال يُزج به

 ووسيلة يف حتقيق أي أهداف ومساعي سياسية.

 ،السيد الرئيس

 تقبل مناقشة األمور املتعلقة باألزمة السورية واليت دخلت عامها السابع إن اململكة العربية السعودية ال
ائها من خالل حل سياسي يقوم على إعالن جنيف يف مؤمترنا هذا، ونرى بأن وقرار  1 يتم مناقشتها وإ

 .2254األمن  جملس
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 ،السيدات والسادة

ا إليواء  إن اململكة العربية السعودية مل تغفل اجلانب اإلنساين والتنموي يف هذه األزمة، وفتحت أبوا
مئات اآلالف من السوريني ليس بصفتهم الجئني يف خميمات بل كأخوة وأشقاء يتمتعون بكل 

م الطبيعية، واالستفادة م هذا  يفوتين يف ن مجيع اخلدمات الطبية والتعليمية. والالتسهيالت ملمارسة حيا
 السوري. الداخل الشأن التذكري مبا يقدمه امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية يف

 ،السيد الرئيس

تمع الدويل مل يغفل هذا اجلانب، إذ ُعقدت عدد من القمم ُمجع فيها مليارات الدوالرات وتشرفت  إن ا
 هذه جيب أن يُزج باالحتاد يف من أكرب املسامهني فيها. وعلى هذا، نكرر بأنه البلدي بأن تكون 
 سياسية. ُيستغل كأداة لتمرير أي أهداف ومساعي املناقشات، وأن ال

 الجلسة العامة الحادية عشرة 2

 بيان وفد إستونيا

يب ودوله األعضاء اد األورو تود إستونيا أن تديل ببيان باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء. ويؤيد االحت
تأييداً كامًال عمل االحتاد الدويل لالتصاالت الرامي إىل مساعدة البلدان ذات االحتياجات اخلاصة. 

إعادة إعمار سوريا إال يف حالة وجود عملية  ولن يكون االحتاد األورويب على استعداد للمساعدة يف
العة للجميع تتفاوض عليه األطراف السورية الضراسخة النتقال سياسي واسع النطاق وحقيقي وشامل 

وإىل بيان  2015 يف عامالصادر عن جملس األمن لألمم املتحدة  2254يف النزاع، باالستناد إىل القرار 
 .2012 عام جنيف الصادر يف
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 بيان وفد جمهورية الصين الشعبية

مة. وإعادة قد عانت من أضرار جسيأشارت الصني إىل أن البىن التحتية احمللية لالتصاالت يف سوريا 
د بناء تلك البىن التحتية وحتسينها مسألة أساسية لتعزيز رفاه الشعب السوري. لذا، تؤيد الصني قيام االحتا

تمع إطار والياته وتقدمي املساعدة إىل جانب ا الدويل لالتصاالت باختاذ التدابري الالزمة لذلك يف
 التحتية احليوية لالتصاالت يف سوريا. الدويل من أجل إعادة بناء البىن

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بيان وفد

 يعدت اليت تنمية البىن التحتية لالتصاال بتقدمي الدعم من أجليتعلق الطلب املقدم من الوفد السوري 
 منها. الشعب السوري املستفيد الرئيسي

من بسبب عزلته  كثرياً ي واحلروب اليت من املرجح أن تتفاقم  من املآس املعاناةيعاين الشعب السوري أشد 
شك فيه أن هذه املساعدة ستمسح باملسامهة يف إتاحة فرصة هلذا الشعب  ال االتصاالت. وممامنظور 

 .سلمية وفوق هذا وذاكوهادئة طبيعية لعيش حياة 

مجيع املناطق  يفوبأن الشعوب بعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للبلدان  الساميوانطالقًا من املبدأ 
دون عنف ب يةسلمتقرر مصريها بنفسها، وحل مشاكلها الداخلية بطريقة  ميكنها بل وجيب عليها أن

 لرفض الدعم واملساعدة امللتمسْني.ميكن اعتباره مربراً  يوجد ما الوعن طريق احلوار، 

فيه والوسائل  عن املكان الذي يعيشونوتذكرياً بالتزام االحتاد بتوصيل مجيع سكان العامل، بغض النظر 
ب ، تعرب اجلزائر عن دعمها للشعاالتصال احلق األساسي لكل فرد يفودعم املتاحة هلم، وحبماية 

هذا  يفرياء اآلراء حتقيقًا ملصلحة السكان األب الوفد السوري وتدعو إىل توافق يفوتؤيد مقرتح السوري 
 البلد.
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 االتحاد الروسي وفدبيان 

 الرئيس، السيد

إن االحتاد الروسي يؤيد متامًا جهود قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد ملساعدة البلدان النامية يف ترميم 
جلمهورية االبنية التحتية لالتصاالت اليت قد ُدمرت. وحنن مقتنعون بأنه ينبغي تقدمي مثل هذه املساعدة إىل 

بصيغته املراَجعة يف املؤمتر العاملي  25قاً ألحكام القرار العربية السورية، حيثما تتوفر الظروف املناسبة ووف
 .2017لتنمية االتصاالت لعام 

 ونطلب إىل األمانة إدراج هذا البيان يف التقرير اخلتامي هلذا املؤمتر.

 بيان وفد الواليات المتحدة األمريكية

ه ال ينبغي تحدة األمريكية أنإن األزمة السورية قضية سياسية الطابع إىل حٍد كبري، وترى الواليات امل
للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت أن ينظر يف املسائل اليت تنطوي على نزاع عدائي قائم وعملية سياسية 
مل ُحتسم بعد وجيب أن تعاجل بتدابري يقرها جملس األمن التابع لألمم املتحدة. وال ميكن التوصل إىل حل 

املتحدة وعملية  لس األمن التابع لألمم 2254 التنفيذ التام للقرارسياسي لألزمة السورية إال من خالل 
سياسية ذات مصداقية تفضي إىل انتقال سياسي حقيقي ميكن أن حيظى بدعم أغلبية الشعب السوري. 

تدعم الواليات املتحدة األمريكية جهود اإلنعاش وإعادة اإلعمار املتعلقة حبكومة سورية، ما مل  وال
 لعملية.ا تكتمل هذه

 بيان وفد اإلمارات العربية المتحدة

إن دولة اإلمارات العربية املتحدة تشكر االحتاد الدويل لالتصاالت وتشيد جبهوده املبذولة يف مساعدة 
الدول النامية وبالتحديد الدول األقل منواً والدول اليت مرت بصعوبات وحتتاج ملساعدات خاصة، وتؤكد 

ال. لقد دأبت دولة اإلمارات العربية على  دويل لالتصاالت يفعلى دعمها لدور االحتاد ال هذا ا
 مساعدة الدول ذات االحتياجات اخلاصة على خمتلف األصعدة. 
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إن دولة اإلمارات العربية املتحدة تؤكد على أن االحتاد الدويل لالتصاالت منظمة متخصصة باالتصاالت 
 ه. بأي حال من األحوال الزج بالقضايا السياسية يف أعمال جيب وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وال

ا اجللسة العامة الثامنة والت وتعرب دولة اإلمارات عن قلقها البالغ من املناقشات اليت جرت يف اسعة وتبعا
 وبالتحديد حول البند الثالث من جدول أعمال اجللسة العامة الثامنة والتاسعة وتبعاته.

 انية عشرةالجلسة العامة الث 3

 وفد الواليات المتحدة األمريكيةبيان 
 بشأن إعالن بوينس آيرس

ا ميكن أن تشجع على نقل التكنولوجيا  22 تؤيد الفقرة إن الواليات املتحدة األمريكية ال من حيث إ
بدون اتفاق متبادل وعلى أساس غري طوعي. وبالنسبة إىل الواليات املتحدة، لن يُعتد مبثل هذا النص 

أي مفاوضات يف املستقبل. وتواصل الواليات املتحدة اعرتاضها على أي نص ترى أنه يقوض حقوق يف 
 امللكية الفكرية.
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 الكلمة الختامية لمدير مكتب تنمية االتصاالت -الملحق طاء 

 مدير مكتب تنمية االتصاالت، براهيما سانو
 باالحتاد الدويل لالتصاالت

 األرجنتني ،سبوينس آير ، 2017أكتوبر  20

 حضرات ممثلي الدول األعضاء وأعضاء القطاع واهليئات األكادميية،

 سيدايت وساديت،

اية املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  تؤذن ببداية جديدة. وها هي رحلة جديدة توشك  2017إن 
 ادية.تصأن تبدأ ستمهد الطريق أمام توفري فرص جديدة لتحقيق التنمية االجتماعية واالق

كياناً  91بلدًا و 134مندوب من  400 1وقد استقبلنا خالل أسبوعي املؤمتر هنا يف بوينس آيرس حنو 
 مقرتح. 300آخر. ونظرنا يف أكثر من 

والبدء يف العملية التحضريية للمؤمتر مبكراً من خالل العمل على مشاريع الوثائق اخلتامية، ساعدنا على 
قضايا. وقد ساعدنا هذا األمر أيضًا على حتفيز إجراء مناقشات جوهرية إحراز تقدم يف العديد من ال

بشأن إعادة حتديد مالمح مستقبل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإعادة حتديد مكانته 
متر العاملي إطار املؤ  النظام اإليكولوجي اجلديد. وأنا سعيد أميا سعادة أن جتري هذه احملادثات يف يف

 تصاالت الذي يتسم باحليادية وتعدد أصحاب املصلحة.لتنمية اال

ويعرب إعالن بوينس آيرس الذي اعتمدناه يف هذا املؤمتر عن رؤيتنا للمستقبل وهو يبعث برسالة قوية من 
 جمتمع تكنولوجيا املعلومات االتصاالت إىل العامل عن مسامهتنا يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

دد جية اليت اعتمدناها فهي ستوجهنا اسرتاتيجياً من أجل تنفيذ اإلعالن يف حني ستحأما اخلطة االسرتاتي
 اليومية. آيرس أعمالنا خطة عمل بوينس
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لقد اعتمدنا مخس مبادرات إقليمية لكل منطقة ستتحول إىل جمموعة من املشاريع امللموسة واليت حيدوين 
ا ستحدث الفارق يف حياة الشعوب على   أرض الواقع.يقني قوي بأ

حدثًا جانبيًا بشأن مواضيع ذات صلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل  13ولقد نظمنا 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة واحتفلنا بالذكرى السنوية اخلامسة والعشرين لتأسيس قطاع تنمية 

دية، ملكة العربية السعو االتصاالت. وأود أن أتوجه بالشكر إىل مجيع الرعاة على دعمهم، خاصة امل
 الراعي البالتيين.

وقد نظم أعضاؤنا معارض بشأن احللول اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق 
 أهداف التنمية املستدامة.

 سيدايت وساديت،

ئ دلقد حققنا نتائج ملموسة خالل هذين األسبوعني. وهذا النجاح مل يكن ليتحقق لوال الصوت اهلا
(مراقبة امليزانية)؛ والقوة  2 هيلينا فرنانديز من موزامبيق، رئيسة اللجنة واحلاسم يف نفس الوقت للسيدة

(األهداف)؛ والقدرة التوجيهية الثابتة للسيد  3 الناعمة للدكتور أمحد شرفات من إيران، رئيس اللجنة
ية بأساليب عمل قطاع تنمية االتصاالت املعن 4 ماجد املزيد من اململكة العربية السعودية، رئيس اللجنة

واحلضور اهلادئ والقوي يف نفس الوقت للسيدة حسينة الريدج من اجلزائر، رئيسة جلنة الصياغة، ولوال 
طة اجلهود احلثيثة واحلكمة البالغة للسيد فابيو بيجي، رئيس فريق العمل التابع للجلسة العامة واملعين باخل

 االسرتاتيجية واإلعالن.

ال لذكر   وقد ساعد كل هؤالء ودعمهم نواب رؤساء على درجة عالية من الكفاءة وااللتزام، ويضيق ا
 كل هؤالء الذين ترأسوا األفرقة املخصصة وأفرقة الصياغة.

وأخرياً وليس آخراً، رئيسنا املوقر السيد أوسكار مارتن غونزاليس. لقد أمكن هلذا املؤمتر أن ينتهي بنهاية 
كم وطبعكم اهلادئ وطيب أخالقكم. حنن فخورون بكم ونشكر بلدكم على تعيني ناجحة بفضل صرب 

. وأود أن أشكر نواب رئيس 2017 أحد أبنائها األفاضل لقيادة املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام
ذا الدور.  املؤمتر الذين ساعدوكم يف القيام 

هم ظفو مكتب تنمية االتصاالت على تفانيوأود أن أعرب عن شكري جلميع موظفي االحتاد، خاصة مو 
 ومحاستهم يف تنفيذ رسالة مكتب تنمية االتصاالت.
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 وأوجه شكري أيضاً إىل املرتمجني الشفويني والفنيني وكل هؤالء الذي عملوا بتجرد إلجناح هذا املؤمتر.

من شارك  لكلالسيد أندريس إيبارا والسيد هيكتور ويسي: جزيل الشكر لكما وحلكومة األرجنتني و 
 وساعد يف سري أعماله بسالسة. 2017 التحضريات للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام يف

وقبل أن اختتم كلميت أود أن أدعوكم إىل احلمامات يف تونس، وجهتنا القادمة، من أجل الندوة العاملية 
اليت ينظمها االحتاد،  (WTIS)اخلامسة عشرة ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 واالتصاالت. حيث سنقوم بإصدار الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات

وأود أن أختتم اآلن بتسجيل فيديوي لتسليط الضوء على أبرز حلظات هذا املؤمتر العاملي لتنمية 
 االتصاالت لتذكر األوقات السعيدة اليت قضيناها معاً يف بوينس آيرس.

 على السيد هولني جاو، أمني عام االحتاد اللحاق بطائرته. وقد طلب مين تقدمي اعتذاره لكم.لقد كان 

وبالنيابة عنه، أود أن أعرب عن بالغ شكري لكم. وأود نيابًة عن االحتاد أن أمنحكم ميدالية االحتاد 
 وشهادته التقديرية.
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 د الدولي لالتصاالتالتحالعام المين الكلمة الختامية لأل -الملحق ياء 

 السيد هولني جاو، أمني عام االحتاد الدويل لالتصاالت،
 ، بوينس آيرس، األرجنتني2017أكتوبر  20

 سيدي الرئيس،

 السيد الوزير إيبارا، املندوبون، الزمالء، السيدات والسادة،

 بعد أسبوعني من العمل الشاق، يسعدنا أن نصل إىل وقت االختتام.

 نرى الكثري منكم هنا اليوم يف اجللسة العامة ويف حفل االختتام.إنه ألمر جيد أن 

ويبني ذلك مدى اهتمامكم برسالتنا وبأسرة االحتاد الدويل لالتصاالت. لقد الحظت أن لبعض الوفود 
أعضاء يعملون بالتناوب. حيث انضم إلينا بعضهم يف األسبوع األول وجاء البعض هذا األسبوع. بيد 

ؤساء ذلك بعض الوزراء ونواب الوزراء ور  يف ستمر يف املؤمتر خالل األسبوعني، مباأن الكثري منكم ا
 اهليئات التنظيمية. وأعّرب عن تقديري ملا بذلتموه من جهد لدعم املؤمتر.

 وأوّجه شكري للسيد أندريس إيبارا، وزير التحديث الذي شرفنا باحلضور يف هذه اجللسة اخلتامية.

نمية امتناين حلكومة األرجنتني وملدينة بوينس آيرس على استضافة املؤمتر العاملي لت وأوّد أن أعّرب عن بالغ
 .2017 االتصاالت لعام

ولقد خلص السيد براهيما سانو مدير مكتب تنمية االتصاالت للتّو النتائج الرئيسية. وأنا أتفق معه متاماً 
أن التنمية ي قدماً يف أعمال االحتاد بشفيما ذهب إليه. وتضع هذه النتائج األساس ومتهد الطريق للمض

 للسنوات األربع القادمة. دعوين أوجه التهنئة لكم مجيعاً على مسامهاتكم الرائعة يف هذا النجاح.
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ا شهادة على روح   واألسرة اليت سادت أثناء املؤمتر. التعاونإ

 لقد حققت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الكثري خالل العقد املاضي.

 وال يزال أمامنا الكثري من التحديات.

وأشعر بعظيم االمتنان للسيد أنطونيو غوترييس، األمني العام لألمم املتحدة على رسالته اليت قال فيها 
تنمية من أهداف ال كل هدف"إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أداة قوية تعيننا على حتقيق 

 املستدامة".

ولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتشجيعه، كما أفهم، لكي نعمل أكثر، ويعّرب ذلك عن تقديره لتكن
يتعلق بعمل االحتاد لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بل والعمل معاً مع مجيع  ليس فقط فيما

. ومن خالل عمله وعملنا 2030 األنظمة اإليكولوجية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام
 ف نرى ذلك يف املستقبل.اجلماعي، سو 

ستتعزز البىن التحتية وستزيد االستثمارات. وستتطور االبتكارات وسيتعزز الشمول وستحقق تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت األفضل حياة أفضل دون أن يتخلف أحد عن الركب.

 السيدات والسادة،

لسة العامة ان وفريق العمل التابع للجدعوين أتوجه بالشكر إىل رؤساء ونواب رؤساء املؤمتر ومجيع اللج
م   يت أكله.اليت جعلت هذا املؤمتر يؤ  -ورؤساء األفرقة املخصصة على عملهم اجلاد وتفانيهم وقياد

م املثمرة  وأوّد أن أشكر موظفي مكتب تنمية االتصاالت ومديرهم السيد براهيما سانو على حتضريا
اح ل بال كلل خالل هذين األسبوعني. وأهنئهم مجيعاً على جنللمؤمتر واليت اتسمت بالكفاءة وعلى العم

 هذا املؤمتر.
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وأوّد أن أشكر موظفي االحتاد الذين عملوا من أجل املؤمتر قبل انعقاده أو خالل هذين األسبوعني 
بوينس آيرس أو يف جنيف، فرداً فرداً، على ما يقومون به من عمل خلف الستار. أنا فخور بكم،  يف

ن غيو املستشار القانوين لالحتاد الذي عاىن م أرنو ن أعّرب عن تقديري، بشكٍل خاص، للسيدوأوّد أ
التواجد  املرض طوال األسبوع مع ارتفاع درجة حرارته وعدم القدرة على النوم لعدة أيام ولكنه استمر يف

ماً مشورته القّيمة لالجتماع.  باملؤمتر طوال الوقت مقدِّ

ون وظفني احملليني، مبا يف ذلك فريق الشرطة وموظفو األمن وموظفو املراسم واملتطوعوأوّد أن أشكر مجيع امل
 وغريهم، فقد دعموا مجيعاً املؤمتر حبماس وأظهروا مستواهم الرفيع من املهنية والضيافة.

رة اوينبغي توجيه الثناء لألفرقة األساسية اليت وفرها البلد املضيف للمؤمتر، مبا يف ذلك املوظفون من وز 
 التحديث ووزارة الشؤون اخلارجية واهليئات التنظيمية. حنن ممتنون هلم مجيعاً.

وأخريًا وليس آخراً، أوّد سيدي الرئيس أن أشكركم على قيادتكم للمؤمتر. ففهمكم العميق ألعمال 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضمن سياق األمم املتحدة ومهاراتكم اإلدارية الرفيعة وشخصيتكم

 إليكم. الفذة، سامهت مجيعاً يف األداء املمتاز لدور رئيس املؤمتر الذي أوكل

 وتعبرياً عن عظيم امتناننا، أوّد أن أقّدم إليكم، بالنيابة عن االحتاد ميدالية االحتاد وشهادة تقديرية.

 نشكركم!

 شكراً لكم مجيعاً وأمتىن لكم رحلة آمنة إىل أوطانكم.
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 رئيس المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالتالختامية ل مةالكل -الملحق كاف 

 لسيد أوسكار غونزاليس،ا
 2017رئيس املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 

اآلن وحنن على وشك اختتام أعمال املؤمتر، أوّد أن أقول إنه كان من عظيم الشرف يل أن أعمل معكم 
 يين رئيسًا هلذا املؤمتر العاملي، وأشعر بامتنان خاصمجيعاً. وأود أن أعرب مرًة أخرى عن شكري لتعي

ذه املسؤولية  العظيمة. حلكومة بلدي اليت عهدت إّيل شخصياً 

وقد أكد هذا املؤمتر العاملي االلتزام القوي جلمهورية األرجنتني جتاه االحتاد الدويل لالتصاالت وخمتلف 
 هيئاته التنظيمية.

خطة  كيز على تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت باعتبارها أداة لتحقيقوقد عملنا يف هذا املؤمتر بالرت 
ا األمم املتحدة  17اليت تتضمن  2030 التنمية املستدامة لعام هدفًا للتنمية املستدامة اعتمد

 .2015 عام يف

 ىلإن شرائح عريضة من سكان العامل ال تستطيع النفاذ إىل الشبكات أو ال تتمتع مبستوى نفاذ جيد إ
اإلنرتنت مبا يكفي لتحقيق االندماج الكامل يف أشكال اإلنتاج وتكوين الثروات يف االقتصاد الرقمي 

 منواً. مشاكل تزداد تفاقماً وتكون أكثر حدة يف أقل البلدان –اجلديد 

ات ئوهنا حتديداً تكمن أمهية مؤمترنا الذي اجتمعنا فيه مجيعاً، أي الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واهلي
ا االحتاد وقطاع التنمية  األكادميية، طوال هذين األسبوعني املاضيني لتحديد األعمال اليت سيضطلع 
التابع له على مر السنوات القادمة، حيث تعهدنا بتعميم النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

تمعات اليت تفتقر إىل اخلدمات، واإلسهام يف جه وة الرقمية، وزيادة ود تقليص الفجيف العامل لصاحل ا
 إمكانات االقتصاد الرقمي لضمان حتقيق تقدم جمتمعاتنا.
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أنا أعرف أنه برغم بعض الصعوبات، وأنا أحّب أن أنظر دائماً إىل اجلانب اإلجيايب، فقد اختذنا قرارات 
ا، يف ابشأن بعض املوضوعات بدا من الوهلة األوىل أن من الصعب جداً التوصل إىل توافق  آلراء بشأ

ا. اآلراء بل أحياناً مل نتوصل يف البداية إىل توافق يف  بشأ

وبالنظر إىل املهام اليت كان يلزم إجنازها واليت تناولتها اللجان املختلفة، فمن وجهة نظر شخصية، دأبت 
 على حماولة استكمال أعمال املؤمتر لضمان حتقيق أقصى جناح ممكن.

 ر لرؤساء فريق العمل التابع للجلسة العامة واللجان املختلفة ومجيع موظفي االحتادوأوّد أن أتوجه بالشك
واألمني العام ومدير مكتب تنمية االتصاالت ومدير مكتب االتصاالت الراديوية. وأوّد أن أعّرب عن 

فعل لشكري أيضًا لألمني العام الذي اضطر أن يغادرنا. وميكننا أن نغفر له ذلك، ألنه كان علينا با
 متديد الوقت املتاح لنا.

ويف اخلتام، أود أن أشكر مجيع موظفي االحتاد وحكومة األرجنتني على إشراك فريق ضخم من األشخاص 
يف تنظيم هذا احلدث. وكان هذا األمر أيضاً جزءاً بالغ التعقيد من العمل من أجل ضمان جناح احلدث. 

 مشارك. 1400عدد املشاركني يف املؤمتر بلغ حنو وقد أعلن مدير مكتب تنمية االتصاالت اليوم أن 

ومرة ثانية، أعتقد أننا حققنا نتائج هامة: اإلعالن واخلطة االسرتاتيجية وخطة العمل وخفض أهداف 
ا غاية  القطاع إىل أربعة، والقرارات، وكما قلُت من قبل، فإن املوضوعات اليت بدا للوهلة األوىل أ

ا. ولنا التعقيد، استطعنا التوصل يف ذا احلدث. وهناك رأي إجيايب جداً بشأن ه إىل توافق يف اآلراء بشأ
 دائماً متسع ملواصلة العمل وإحراز تقدم يف مجيع القضايا.
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ومنظمتنا بالغة التنوع مع وجود ممثلني من مجيع أحناء العامل حيث لكل شخص ثقافته اخلاصة ولغته 
نفس  ل يفيتعذر أن تلتقي. ويتعذر علينا يف بعض األوقات أن نتقاباخلاصة ودوافعه اخلاصة اليت غالباً ما 

 املكان.

 بيد أنين أكرر شكري اجلزيل للجميع.
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 2017 عامل االتصاالت لتنمية العالمي المؤتمر ألغاها التي بالقرارات قائمة -الملحق الم 

 العنوان الرقم
مية اإلقلي املبادرات بشأن واإلقليمي الدويل لتعاونا)2010آباد،  حيدر (المراَجع في 32رار ـالق

 )17 (أُدمج هذا القرار مع القرار
دعم تنمية قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )2010حيدر آباد،  (المراَجع في 35القـرار 

 )75(أُدمج هذا القرار مع القرار  اإلفريقي
لغاء ألمريكتني وخطة عمل كيتو (مت إبرنامج التوصيلية ل )2002(إسطنبول،  39القـرار 

 القرار)
التكامل األمثل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  )2014دبي،  (المراَجع في 50القـرار 

 )54و 37(أُدمج هذا القرار مع القرارين 
هذا  واالتصاالت (أُدمج املعلومات تكنولوجيا تطبيقات )2014، دبي (المراَجع في 54القـرار 

 )50و 37مع القرارين القرار 
مساعدة الشعوب األصلية ضمن أنشطة مكتب تنمية  )2014دبي،  (المراَجع في 68القـرار 

براجمه ذات الصلة (أُدمج هذا القرار مع  االتصاالت يف
 )46القرار 
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 ترقيم جديد لمسائل لجان الدراسات وتوزيعها -الملحق ميم 

 1لجنة الدراسات 

الرقم 
 الجديد

 المصدر عنوانال

النطاق العريض  نشر وسياسات اسرتاتيجيات1/1المسألة 
 البلدان النامية يف

 1/1دمج املسألتني السابقتني 
 2/1و

االسرتاتيجيات والسياسات واللوائح والطرائق ذات 2/1المسألة 
الصلة باالنتقال إىل اإلذاعة الرقمية وتنفيذ خدمات 

 جديدة

 8/1 استمرار للمسألة

 لسحابيةا احلوسبة ذلك يف مبا الناشئة، التكنولوجيات3/1لة المسأ
 ىعل حبرية املتاحة واخلدمات املتنقلة واخلدمات
واآلثار  والتحديات الفرص: (OTT) اإلنرتنت

 ميةخيص البلدان النا االقتصادية والسياساتية فيما

 1/1دمج املسألتني السابقتني 
 3/1و

 تكاليف وطرائق حتديد االقتصادية السياسات4/1المسألة 
الوطنية  املتعلقة بالشبكات اخلدمات

 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت

 4/1 استمرار للمسألة

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من 5/1المسألة 
 أجل املناطق الريفية واملناطق النائية

 5/1 استمرار للمسألة

اللوائح و  القوانني: وحقوقه ومحايته توعية املستهلك6/1المسألة 
 املستهلكني وشبكات االقتصادية واألسس

 6/1 استمرار للمسألة

نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم من األشخاص 7/1المسألة 
ذوي االحتياجات احملددة إىل خدمات االتصاالت/ 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 7/1 استمرار للمسألة
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 2اسات لجنة الدر 

الرقم 
 الجديد

 المصدر العنوان

تمعات الذكية: توظيف تكنولوجيا 1/2المسألة  إقامة املدن وا
املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية االجتماعية 

 واالقتصادية املستدامة

 1/2 استمرار للمسألة

 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت2/2المسألة 
 رتونيةاإللك الصحة ألغراض

 2/2 استمرار للمسألة

أفضل  تأمني شبكات املعلومات واالتصاالت:3/2المسألة 
 ثقافة األمن السيرباينتطوير املمارسات من أجل 

 3/2 استمرار للمسألة

تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية من أجل تنفيذ 4/2المسألة 
 ومكافحة (C&I) برامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين

معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املزيفة 
 وسرقة األجهزة املتنقلة

 4/2 استمرار للمسألة

 املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استعمال5/2المسألة 
 الكوارث خماطر من احلد أجل من واالتصاالت

ا  وإدار

 5/2 استمرار للمسألة

 6/2دمج املسألتني السابقتني  بيئةوال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت6/2المسألة 
 8/2و

لبشري املتعلقة بالتعرض ااالسرتاتيجيات والسياسات 7/2المسألة 
 للمجاالت الكهرمغنطيسية

 7/2 استمرار للمسألة

 

 

 



 نالملحق نو  -الجزء دال  804

 

 حالة القرارات والتوصيات والمقررات -نونالملحق 

 القرارات

االعتماد  العنوانالقرارات
للمرة األولى

 الحالةيالتسلسل التاريخ

الربنامج اخلاص مبساعدة أقل البلدان  1
 (LDC)منواً 

بوينس 
1994آيرس، 

منتهي  –
 املفعول

اعتماد قرارات وتوصيات املؤمتر  1
اإلقليمي لتنمية االتصاالت إلفريقيا 

 1996لعام 
 ,1998Abr. Istanbulفاليتا، 

2002 
 أُلغي

لقطاع تنمية النظام الداخلي  1
ي لالتحاد الدولالتابع  االتصاالت
 لالتصاالت

الدوحة، 
2006 

Rev. Hyderabad, 
2010; Rev. 

Dubai, 2014; 
Rev. Buenos 

Aires 2017 

ساري 
 المفعول

بوينس  إنشاء جلان الدراسات 2
1994آيرس، 

Replaced by Res. 
3 (Valletta, 

1998) 

Abrogated

آليات رصد القرارات الصادرة عن  2
 تهااملؤمتر وتقييمها ومتابع

 ,1998Abr. Istanbulفاليتا، 
2002 

Abrogated

الدوحة،  إنشاء لجان الدراسات 2
2006 

Rev. Hyderabad, 
2010; Rev. 

Dubai, 2014; 
Rev. Buenos 

Aires 2017 

In force 

اإلجراءات اليت تطبقها جلان  3
 الدراسات

بوينس 
1994آيرس، 

Replaced by Res. 
4 (Valletta, 

1998) 

Abrogated

 ,1998Rev. Istanbulفاليتا،  تشكيل جلان الدراسات 3
2002; Replaced 

by Res. 2 (Doha, 
2006) 

Abrogated

بوينس  سياسات واسرتاتيجيات االتصاالت 4
1994آيرس، 

– Obsolete 



 805 الملحق نون -الجزء دال  

 

االعتماد  العنوانالقرارات
للمرة األولى

 الحالةيالتسلسل التاريخ

اإلجراءات اليت تطبقها جلان  4
 الدراسات

 ,1998Rev. Istanbulفاليتا، 
2002; Replaced 

ha, by Res. 1 (Do
2006) 

Abrogated

 النفاذ إىل -"مبادرة بوينس أيرس"  5
ا  مرافق االتصاالت احلديثة وخدما

 على أساس غري متييزي

بوينس 
1994آيرس، 

– Obsolete 

 النامية البلدان مشاركة تعزيز 5
 االتحاد أنشطة في

 ,1998Rev. Istanbulفاليتا، 
2002; Rev. 

Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 

0; Rev. 201
Dubai, 2014; 
Rev. Buenos 

Aires 2017 

In force 

التعاون بني مكتب تنمية االتصاالت  6
االحتاد الدويل لالتصاالت  يف

 واملنظمات اإلقليمية

بوينس 
1994آيرس، 

Replaced by Res. 
21 (Valletta, 

1998) 

Abrogated

 فريق العمل التابع للفريق االستشاري 6
 واملعين مبسائللتنمية االتصاالت 

 القطاع اخلاص
 ,1998Rev. Istanbulفاليتا، 

2002; Rev. Doha, 
2006; Abr. 

Hyderabad, 
2010 

Abrogated

بوينس  حاالت الكوارث االتصاالت يف 7
1994آيرس، 

Replaced by Res. 
19 (Valletta, 

1998) 

Abrogated

املساواة بني اجلنسني وسياسة  7
 الناميةالبلدان  االتصاالت يف

 ,1998Abr. Istanbulفاليتا، 
2002 

Abrogated

بوينس  ةمحاية البيئ مسامهة االتصاالت يف 8
1994آيرس، 

– Obsolete 
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االعتماد  العنوانالقرارات
للمرة األولى

 الحالةيالتسلسل التاريخ

جمع المعلومات واإلحصاءات  8
 ونشرها

 ,1998Rev. Istanbulفاليتا، 
2002; Rev. 

Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 

2010; Rev. 
Dubai, 2014; 
Rev. Buenos 

es 2017Air 

In force 

لس االستشاري لتنمية  9 عضوية ا
االتصاالت ونظامه الداخلي 

 وأساليب عمله

بوينس 
1994آيرس، 

– Obsolete 

 البلدان سيما ال البلدان، مشاركة 9
 الطيف إدارة في النامية،

 ,1998Rev. Istanbulفاليتا، 
2002; Rev. 

Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 

2010; Rev. 
ai, 2014; Dub

Rev. Buenos 
Aires 2017 

In force 

بوينس  تنسيق اهليئات االستشارية 10
1994آيرس، 

– Obsolete 

الدعم المالي لبرامج اإلدارة  10
 الوطنية للطيف

 ,1998Rev. Istanbulفاليتا، 
2002; Rev. 

Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 

2010 

In force 

ليمية مكان انعقاد املؤمترات اإلق 11
 للتنمية

بوينس 
1994آيرس، 

– Obsolete 

خدمات االتصاالت/تكنولوجيا  11
المعلومات واالتصاالت 

المناطق الريفية والمعزولة والتي  في
تفتقر إلى الخدمات، 

 المجتمعات األصلية وفي

 ,1998Rev. Istanbulفاليتا، 
2002; Rev. 

Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 

2010; Rev. 
14; Dubai, 20

Rev. Buenos 
Aires 2017  

In force 
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االعتماد  العنوانالقرارات
للمرة األولى

 الحالة التسلسل التاريخي

ا 12  ,1998Abr. Istanbulفاليتا،  متويل االتصاالت واالجتار 
2002 

Abrogated

 تعبئة املوارد والشراكات لتعجيل تنمية 13
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

 االتواالتص
 ,1998Rev. Istanbulفاليتا، 

2002; Rev. Doha, 
2006; Rev. 

Hyderabad, 2010; 
Abr. Dubai, 2014 

Abrogated

 ,1998Abr. Istanbulفاليتا،  تليكوم إفريقيا 14
2002 

Abrogated

 ,1998Rev. Istanbulفاليتا، البحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا 15
2002; Rev. Doha, 

v. 2006; Re
Hyderabad, 2010; 
Rev. Buenos Aires 

2017 

In force 

التدابير واإلجراءات الخاصة  16
لصالح أقل البلدان نمواً والدول 

ان والبلد الجزرية الصغيرة النامية
النامية غير الساحلية والبلدان التي 

 تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

 ,1998Rev. Istanbulفاليتا، 
, 2002; Rev. Doha

2006; Rev. 
Hyderabad, 2010; 
Rev. Buenos Aires 

2017 

In force 

تنفيذ المبادرات المعتمدة إقليمياً  17
على األصعدة الوطنية واإلقليمية 

 واألقاليمية والعالمية

 ,1998Rev. Istanbulفاليتا، 
2002; Rev. Doha, 

2006; Rev. 
Hyderabad, 2010; 
Rev. Dubai, 2014; 

Aires Rev. Buenos 
2017 

In force 
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االعتماد  العنوانالقرارات
للمرة األولى

 الحالة التسلسل التاريخي

تقديم المساعدة التقنية الخاصة  18
 إلى فلسطين

 ,1998Rev. Istanbulفاليتا، 
2002; Rev. Doha, 

2006; Rev. 
Hyderabad, 2010; 
Rev. Dubai, 2014; 
Rev. Buenos Aires 

2017 

In force 

تقدمي موارد االتصاالت للتخفيف  19
 من آثار الكوارث ولعمليات اإلغاثة

 ,1998Abr. Istanbulفاليتا، 
2002 

Abrogated

النفاذ على أساس غير تمييزي إلى  20
وسائل االتصاالت/تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت الحديثة 
وخدماتها وما يتصل بها من 

 تطبيقات

1998ul, Rev. Istanbفاليتا، 
2002; Rev. Doha, 

2006; Rev. 
Hyderabad, 2010; 
Rev. Buenos Aires 

2017 

In force 

 المنظمات مع والتعاون التنسيق 21
 اإلقليمية ودون اإلقليمية

 ;1998Rev. Doha, 2006فاليتا، 
Rev. Hyderabad, 

2010; Rev. 
Buenos Aires 

2017 

In force 

 البديلة النداء إجراءات 22
 الدولية االتصاالت اتشبك في

قديم ت عند منشئها وتحديد
 الدولية االتصاالت خدمات

 ,1998Rev. Istanbulفاليتا، 
2002; Rev. Doha, 

2006; Rev. 
Hyderabad, 2010; 
Rev. Dubai, 2014; 
Rev. Buenos Aires 

2017 

In force 

النفاذ إلى شبكة اإلنترنت وتوفرها  23
ديد حومبادئ ت البلدان النامية في

 رسوم التوصيل الدولي باإلنترنت

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 

2010; Rev. Dubai, 
2014; Rev. 

Buenos Aires 
2017 

In force 
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االعتماد  العنوانالقرارات
للمرة األولى

 الحالةالتسلسل التاريخي

 تنميةل االستشاري الفريق تفويض 24
 ينب للتصرف االتصاالت
 لتنمية العالمية المؤتمرات
 االتصاالت

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 

2010; Rev. 
Dubai, 2014 

In force 

تقديم المساعدة للبلدان ذات  25
االحتياجات الخاصة: أفغانستان، 

 بوروندي،
رية جمهو الوسطى،  إفريقيا جمهورية

 الكونغو الديمقراطية، إريتريا،
 و، هايتي،بيسا-غينيا ا، غينيا،إثيوبي

 ، سيراليون،اليبيريا، رواند
 ليشتي-الصومال، تيمور

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 

2010; Rev. 
Buenos Aires 

2017 

In force 

تقديم المساعدة للبلدان ذات  26
 االحتياجات الخاصة: أفغانستان

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 2006 forceIn  

 المنظمات أو الكيانات قبول 27
 مالأع في منتسب بصفة للمشاركة

حاد االت االتصاالت في تنمية قطاع
 الدولي لالتصاالت

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 

2010 

In force 

تعزيز استعمال التداول اإللكرتوين  28
أعمال جلان دراسات  للوثائق يف

 تنمية االتصاالت

إسطنبول، 
2002 

Abr. Doha, 2006 Abrogated

مبادرات قطاع تنمية االتصاالت  29
م  باالحتاد بشأن املسائل اليت 

 أعضاء القطاع

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Abr. Hyderabad, 

2010 

Abrogated

االتصاالت  تنمية قطاع دور 30
 لالتحاد الدولي لالتصاالت في

 مجتمعل لعالميةا نواتج القمة تنفيذ
مع مراعاة خطة التنمية  ،المعلومات

 2030المستدامة لعام 

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 

2010; Rev. Dubai, 
2014; Rev. 

Buenos Aires 
2017 

In force 
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االعتماد  العنوانالقرارات
للمرة األولى

 الحالةالتسلسل التاريخي

ية اإلقليمية األعمال التحضير  31
للمؤتمرات العالمية لتنمية 

 االتصاالت

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 

2010; Rev. 
Buenos Aires 

2017 

In force 

 بشأن واإلقليمي الدويل التعاون 32
 اإلقليمية املبادرات

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 

2010 

Abrogated

ديم المساعدة والدعم إلى تق 33
صربيا إلعادة بناء نظامها العمومي 
للبث اإلذاعي الذي أصابه الدمار

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Dubai, 2014

In force 

 تكنولوجيا/االتصاالت دور 34
المعلومات واالتصاالت 

 التأهب للكوارث واإلنذار في
 عمليات وفي بحدوثها المبكر

اإلغاثة والتخفيف من اإلنقاذ و 
 لها آثارها والتصدي

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 

2010; Rev. 
Dubai, 2014; 
Rev. Buenos 

Aires 2017 

In force 

دعم تنمية قطاع تكنولوجيا  35
 املعلومات واالتصاالت اإلفريقي

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 

r. 2010; Ab
Buenos Aires, 

2017 

Abrogated

دعم االتحاد اإلفريقي  36
 (ATU) لالتصاالت

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 

2010 

In force 

إسطنبول،  الرقمية الفجوة سد 37
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 

2010; Rev. 
Dubai, 2014; 
Rev. Buenos 

Aires 2017 

ceIn for 

 بمكت يف تطوير منتدى الشباب 38
 االتصاالت تنمية

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 

2010; Abr. Dubai, 
2014 

Abrogated
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االعتماد  العنوانالقرارات
للمرة األولى

 الحالةالتسلسل التاريخي

برنامج التوصيلية لألمريكتني وخطة  39
 عمل كيتو

إسطنبول، 
2002 

Abr. Buenos 
Aires, 2017 

Abrogated

 بناء بمبادرات المعني الفريق 40
 القدرات

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 

2010; Rev. 
Dubai, 2014; 
Rev. Buenos 

Aires 2017 

In force 

 ذلك الصحة اإللكرتونية (مبا يف 41
 بُعد) الصحة عن بُعد/الطب عن

إسطنبول، 
2002 

. Doha, 2006Abr Abrogated

إسطنبول،  بُعد تنفيذ برامج التعليم عن 42
2002 

Abr. Doha, 2006 Abrogated

 أنظمة تنفيذ في المساعدة 43
 الدولية المتنقلة االتصاالت

 وشبكات المستقبل

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 2006; 
Rev. Hyderabad, 

2010; Rev. 
Dubai, 2014; 
Rev. Buenos 

017Aires 2 

In force 

إدماج مبدأ املساواة بني املرأة والرجل  44
 االتصاالت برامج قطاع تنمية يف

إسطنبول، 
2002 

Abr. Doha, 2006 Abrogated

ال مج آليات لتعزيز التعاون في 45
ذلك  في األمن السيبراني، بما

 مكافحة الرسائل االقتحامية
الدوحة، 

2006 
Rev. Hyderabad, 

2010; Rev. 
i, 2014Duba 

In force 

مساعدة الشعوب والمجتمعات  46
األصلية بواسطة تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت

الدوحة، 
2006 

Rev. Buenos 
Aires 2017 

In force 

تحسين المعرفة بتوصيات االتحاد  47
الدولي لالتصاالت وتطبيقها 

ما ب، البلدان النامية ال فيالفعّ 
ذلك اختبارات المطابقة  في
ألنظمة ل ابلية التشغيل البينيوق

بموجب توصيات االتحاد المصنعة

الدوحة، 
2006 

Rev. Hyderabad, 
2010; Rev. 

Dubai, 2014; 
Rev. Buenos 

Aires 2017 

In force 
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االعتماد  العنوانالقرارات
للمرة 
 األولى

 الحالة التسلسل التاريخي

 الهيئات بين التعاون تعزيز 48
 تلالتصاال التنظيمية

الدوحة، 
2006 

Rev. Hyderabad, 
2010; Rev. Dubai, 

2014; Rev. 
Buenos Aires 

2017 

In force 

إجراءات خاصة لصاحل أقل البلدان  49
 منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية

الدوحة، 
2006 

Abr. Hyderabad, 
2010 

Abrogated

التكامل األمثل لتكنولوجيا املعلومات  50
 واالتصاالت

لدوحة، ا
2006 

Rev. Hyderabad, 
2010; Rev. Dubai, 

2014; Abr. 
Buenos Aires, 

2017 

Abrogated

تقديم المساعدة والدعم للعراق  51
إلعادة بناء وتأهيل أنظمته العمومية 

 لالتصاالت
الدوحة، 

2006 
Rev. Hyderabad, 

2010 
In force 

ت االتصاال تنمية قطاع دور تعزيز 52
 تهلالتصاالت بصف لالتحاد الدولي

 منفذة وكالة
الدوحة، 

2006 
Rev. Hyderabad, 

2010; Rev. Dubai, 
2014 

In force 

اإلطار االستراتيجي والمالي  53
 دبيخطة عمل وتنفيذ إلعداد 

الدوحة، 
2006 

Rev. Hyderabad, 
2010; Rev. Dubai, 

2014 

In force 

 املعلومات تكنولوجيا تطبيقات 54
 واالتصاالت

ة، الدوح
2006 

Rev. Hyderabad, 
2010; Rev. Dubai, 

2014; Abr. 
Buenos Aires, 

2017 

Abrogated

تعميم منظور المساواة بين  55
الجنسين من أجل مجتمع 

معلومات شامل قائم على المساواة
الدوحة، 

2006 
Rev. Dubai, 2014; 

Rev. Buenos 
Aires 2017 

In force 

جلنة  إدراج مسألة جديدة يف 56
 تتعلق بنفاذ املعوقني إىل 1 الدراسات

 خدمات االتصاالت
الدوحة، 

2006 
Abr. Hyderabad, 

2010 
Abrogated
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االعتماد  العنوانالقرارات
للمرة 
 األولى

 الحالةالتسلسل التاريخي

الدوحة،  تقديم المساعدة إلى الصومال 57
2006 

Rev. Hyderabad, 
2010 

In force 

 ذوي شخاصاأل نفاذ إمكانية 58
واألشخاص ذوي  اإلعاقة

االحتياجات المحددة 
 تكنولوجيا/االتصاالت إلى

 واالتصاالت المعلومات

حيدر آباد، 
2010 

Rev. Dubai, 
2014; Rev. 

Buenos Aires 
2017 

In force 

 بين مافي والتعاون التنسيق تعزيز 59
القطاعات الثالثة لالتحاد الدولي 

 ذات المسائل لالتصاالت بشأن
 المشترك الهتماما

حيدر آباد، 
2010 

Rev. Dubai, 
2014; Rev. 

Buenos Aires 
2017 

In force 

تقديم المساعدة للبلدان ذات  60
 الظروف الخاصة: هايتي

حيدر آباد، 
2010 

– In force 

تعيين رؤساء لجان الدراسات  61
 تاالتصاال تنميةالتابعة لقطاع 

لالتحاد الدولي لالتصاالت 
 يالفريق االستشار ئيس ر و ونوابهم 
حد وال ونوابه، االتصاالت لتنمية

 األقصى لمدة واليتهم

حيدر آباد، 
2010 

Rev. Dubai, 2014In force 

 البشري تقييم وقياس التعرض 62
 للمجاالت الكهرمغنطيسية

حيدر آباد، 
2010 

Rev. Dubai, 
2014; Rev. 

Buenos Aires 
2017 

In force 

رنت ول اإلنتتوزيع عناوين بروتوك 63
السادس  اإلصدارنشر وتسهيل 

 (IPv6)من بروتوكول اإلنترنت 
 البلدان النامية في

حيدر آباد، 
2010 

Rev. Dubai, 
2014; Rev. 

Buenos Aires 
2017 

In force 

ملي/مستهلكي مستع ودعمحماية  64
خدمات االتصاالت/تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت

حيدر آباد، 
2010 

 Rev. Dubai,
2014; Rev. 

Buenos Aires 
2017 

In force 

 الرعاية خدمات النفاذ إىل حتسني 65
 تكنولوجيا الصحية باستعمال

 واالتصاالت املعلومات

حيدر آباد، 
2010 

Abr. Dubai, 2014 Abrogated
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االعتماد  العنوانالقرارات
 للمرة األولى

التسلسل 
 التاريخي

 الحالة

ت تصاالتكنولوجيا المعلومات واال 66
 وتغير المناخ

حيدر آباد، 
2010 

Rev. Dubai, 
2014; Rev. 

Buenos Aires 
2017 

In force 

 دور قطاع تنمية االتصاالت 67
لالتحاد الدولي لالتصاالت 

 حماية األطفال على الخط في

حيدر آباد، 
2010 

Rev. Dubai, 
2014; Rev. 

Buenos Aires 
2017 

In force 

ية ضمن مساعدة الشعوب األصل 68
أنشطة مكتب تنمية االتصاالت 

 براجمه ذات الصلة يف

حيدر آباد، 
2010 

Rev. Dubai, 
2014; Abr. 

Buenos Aires, 
2017 

Abrogated

 إنشاء أفرقة استجابة وطنيةتيسير  69
 خاصةللحوادث الحاسوبية، 

والتعاون  ،البلدان النامية في
 بينها فيما

حيدر آباد، 
2010 

Rev. Dubai, 
Rev. 2014; 

Buenos Aires 
2017 

In force 

مبادرة إقليمية ألوروبا الوسطى  70
والشرقية "النفاذ اإللكرتوين: 

(اإلنرتنت والتلفزيون الرقمي) من 
 أجل األشخاص ذوي اإلعاقة"

حيدر آباد، 
2010 

Abr. Dubai, 

2014 
Abrogated

 ضاءاألع الدول بين التعاون تعزيز 71
 تاالتصاال تنمية قطاع وأعضاء

والمنتسبين إليه والهيئات 
األكاديمية المنضمة إليه وتطوُّر 

دور القطاع الخاص في قطاع 
 التنمية

حيدر آباد، 
2010 

Rev. Dubai, 

2014; Rev. 

Buenos Aires 

2017 

In force 

استخدام خدمات االتصاالت  72
 املتنقلة على حنو أكثر فعالية

حيدر آباد، 
2010 

Abr. Dubai, 

2014 
edAbrogat
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االعتماد  العنوانالقرارات
للمرة األولى

 الحالةالتسلسل التاريخي

مراكز التميز التابعة لالتحاد  73
 الدولي لالتصاالت

حيدر آباد، 
2010 

Rev. Dubai, 

2014; Rev. 

Buenos Aires 

2017 

In force 

 حلكومةا خلدمات فعالية أكثر تطبيق 74
 اإللكرتونية

حيدر آباد، 
2010 

ubai, 2014Abr. DAbrogated

عم الذكية ود إفريقيا إعالن تنفيذ 75
تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت في إفريقيا

 Rev. Buenos 2014دبي، 

Aires 2017 
In force 

تعزيز استخدام تكنولوجيا  76
المعلومات واالتصاالت بين 

الشباب من الجنسين من أجل 
 اً تمكينهم اجتماعياً واقتصادي

 Rev. Buenos 2014دبي، 

Aires 2017 
In force 

تكنولوجيا وتطبيقات النطاق  77
 نموتحقيق  أجل منالعريض 
لخدمات  أكبروتطوير 

االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات 
 ةضعري يةلتوصيلواالتصاالت ول

 النطاق

 Rev. Buenos 2014دبي، 
Aires 2017 

In force 

 بناء القدرات من أجل مكافحة 78
سوء استغالل وسوء استعمال 
موارد الترقيم في قطاع تقييس 

 االتصاالت ومحاربتهما

 Rev. Buenos 2014دبي، 
Aires 2017 

In force 

تكنولوجيا /دور االتصاالت 79
المعلومات واالتصاالت 

مكافحة أجهزة  في
تكنولوجيا المعلومات /االتصاالت

 هاوالتصدي لالمزيفة واالتصاالت 

.Buenos  Rev 2014دبي، 
Aires 2017 

In force 
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االعتماد  العنوانالقرارات
 للمرة األولى

 الحالةالتسلسل التاريخي

 موثوقة إعالمية طرأُ  وضع 80
 نم وتعزيزها النامية البلدان في
 تبادل وتشجيع تسهيل أجل

االقتصادية إلكترونياً  المعلومات
 االقتصاديين الشركاء بين

 Rev. Buenos 2014دبي، 
res 2017Ai 

In force 

زيادة تطوير أساليب العمل  81
 أعمال قطاع تنمية اإللكترونية في

االتصاالت لالتحاد الدولي 
 لالتصاالت

 Rev. Buenos 2014دبي، 
Aires 2017 

In force 

الحفاظ على تعدد اللغات وتعزيزه  82
على شبكة اإلنترنت من أجل 

 مجتمع معلومات شامل للجميع

 force In – 2014دبي، 

والدعم  الخاصة تقديم المساعدة 83
ليبيا إلعادة بناء قطاع إلى حكومة 

 ااالتصاالت لديه

بوينس آيرس، 
2017 

– In force 

مكافحة سرقة أجهزة االتصاالت  84
 المتنقلة

بوينس آيرس، 
2017 

– In force 

 األشياء والمدن تيسير إنترنت 85
من أجل والمجتمعات الذكية 

 ميةالتنمية العال

بوينس آيرس، 
2017 

– In force 

استعمال لغات االتحاد على قدم  86
المساواة في قطاع تنمية 

االتصاالت لالتحاد الدولي 
 لالتصاالت

بوينس آيرس، 
2017 

– In force 
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 التوصيات

االعتماد  العنوانةالتوصي
للمرة األولى

التسلسل 
 التاريخي

 الحالة

 االتصاالت على اخلدمات تطبيق 1
الصحية وغريها من اخلدمات 

 االجتماعية

بوينس 
آيرس، 
1994 

– Obsolete 

 ,1998Abr. Istanbulفاليتا،  دور املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت 1
2002 

Abrogated

إقامة شراكات مع وكاالت التعليم  2
 الدولية

بوينس 
آيرس، 
1994 

– Obsolete 

لس  2 مستقبل عضوية ووظائف ا
 شاري لتنمية االتصاالتاالست

 ,1998Abr. Istanbulفاليتا، 
2002 

Abrogated

تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  3
 ألغراض التنمية

 ,1998Abr. Istanbulفاليتا، 
2002 

Abrogated

 ,1998Abr. Istanbulفاليتا،  التحرير والبيئة التجارية التنافسية 4
2002 

Abrogated

ة التنمية االقتصادي االت يفدور االتص 5
 ألصليةا واالجتماعية والثقافية للشعوب

 ,1998Abr. Istanbulفاليتا، 
2002 

Abrogated

 ,1998Abr. Istanbulفاليتا،  البنية التحتية للمعلومات 6
2002 

Abrogated

دور االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  7
 جمال محاية البيئة يف

1998stanbul, Rev. Iفاليتا، 
2002; Abr. 

Doha, 2006 

Abrogated

 تنفيذ األنظمة املتنقلة العاملية لالتصاالت 8
 بالوقت املناس الساتلية الشخصية يف

 ,1998Rev. Istanbulفاليتا، 
2002; Abr. 

Hyderabad, 
2010 

Abrogated

 ,1998Abr. Istanbulفاليتا،  الطب عن بُعد 9
2002 

Abrogated
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االعتماد  العنوانةالتوصي
للمرة األولى

التسلسل 
 التاريخي

 الحالة

دعم مبادرات املوارد  أمهية الشركات يف 10
 البشرية: مثال إعالن

 ,1998Abr. Istanbulفاليتا، 
2002 

Abrogated

دويل االحتاد ال التخطيط التشغيلي يف 11
 لالتصاالت

 ,1998Abr. Istanbulفاليتا، 
2002 

Abrogated

احتياجات االتصاالت  نظر يفال 12
سياق أنشطة  حاالت الكوارث يف يف

 تنمية االتصاالت

إسطنبول، 
2002 

Abr. Doha, 
2006 

Abrogated

طلبات تقدمي املساعدة التقنية إىل  13
 البلدان النامية

إسطنبول، 
2002 

Rev. Doha, 
2006; Abr. 

Hyderabad, 
2010 

Abrogated

ا تكنولوجيمشروع التكامل النموذجي ل 14
 املعلومات واالتصاالت

إسطنبول، 
2002 

Abr. Doha, 
2006 

Abrogated

نماذج وطرائق تحديد تكاليف  15
 خدمات االتصاالت الوطنية

 In force – 2002يناير 

إعادة توازن التعريفات والتعريفات  16
 المستندة إلى التكاليف

 In force – 2002يناير 

ية الريف تقاسم المرافق في المناطق 17
 والمناطق النائية

 In force – 2002يناير 

الفوائد املمكن حتقيقها لالتصاالت  18
 الريفية

الدوحة، 
2006 

Abr. 
Hyderabad, 

2010 

Abrogated

توفير االتصاالت للمناطق الريفية  19
 والمناطق النائية

 ,2010Rev. Dubaiمارس 
2014 

In force 

مية لتنمبادرات سياساتية وتنظيمية  20
االتصاالت/ تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت/النطاق العريض 
 المناطق الريفية والمناطق النائية في

 In force –2014دبي، 
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االعتماد  العنوانةالتوصي
للمرة األولى

التسلسل 
 التاريخي

 الحالة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  21
 وتغير المناخ

 In force –2014دبي، 

سد الفجوة التقييسية بالتعاون مع األفرقة  22
 اإلقليمية للجان الدراسات

 In force –2014دبي، 
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 المقررات

االعتماد  العنوانالمقررات
للمرة األولى

 الحالة التسلسل التاريخي

احلد األدىن للميزانية املخصصة  1
للجنيت دراسات قطاع تنمية 

 2006عام  االتصاالت يف

الدوحة، 
2006 

Abr. Hyderabad, 
2010 

Abrogated
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