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 مقدمة - أوالا  القسم

من سياسة النفاذ إىل معلومات/وثائق االحتاد، تقع مسؤولية االلتزام هبذه السياسة على عاتق  2.1 كما ورد يف النقطة 1
 األمني العام. ويف إطار هذه املسؤولية، حيدد األمني العام إجراءات تنفيذ هذه السياسة.

 وحتدد هذه الوثيقة اإلجراءات اخلاصة بطلب معلومات/وثائق. 2
 الجمهور نفاذ - ثانياا  القسم

 ا هو المتاح؟م
تطبق السياسة على مجيع أنواع املعلومات/الوثائق اليت يف حوزة االحتاد أو يقوم بإدارهتا أو إعدادها، والصادرة  1

 .2017 يناير 1أو بعده. وال تطبق السياسة بأثر رجعي على املعلومات/الوثائق الصادرة قبل  2017 يناير 1 يف
تتاح للجمهور  . وال1 د تفصيل بأنواع املعلومات املتاحة للجمهور فقط يف امللحقوطبقاً للقسم ثالثاً من السياسة، ير  2

 .1 أنواع املعلومات غري املدرجة يف امللحق
 التنفيذ - ثالثاا  القسم

 إرشادات للجمهور لطلب معلومات 1
ينشر االحتاد املعلومات/وثائق االحتاد اليت ميكن نفاذ اجلمهور إليها بأقصى قدر ممكن ومعقول وعملي على املوقع  ( أ 

 قسم مبيعات املنشورات يف االحتاد والسوق العاملية لألمم املتحدة.من خالل اإللكرتوين اخلارجي لالحتاد أو 
ين ملرخص نفاذ اجلمهور إليها وغري املتاحة على املوقع اإللكرتو ميكن ألي فرد من اجلمهور طلب املعلومات/الوثائق ا ب(

 أ أعاله(.-1-لالحتاد )طبقاً للنقطة ثالثاً 
. وجيب أن يتضمن الطلب اسم مقدم access@itu.intوتقدم هذه الطلبات من خالل الربيد اإللكرتوين إىل العنوان  ج(

 .اهلوية ولن يرد االحتاد على أي طلب جمهولبريده اإللكرتوين. عنوان الطلب و 
غضون مدة  جيب أن تتضمن الطلبات أكرب قدر ممكن من التفاصيل لتمكني االحتاد من حتديد املعلومات/الوثائق يف ( د

 زمنية معقولة. وجيب أن تتضمن الطلبات تفاصيل مثل:
 عنوان الوثيقة ‘1’
 التقرييب للوثيقةالتاريخ الفعلي أو  ‘2’
 رقم الوثيقة أو رقم القرار/املقرر )حسب االقتضاء( ‘3’
 اللغة )يف حالة صدور الوثيقة بأكثر من لغة(. ‘4’

، لن يرد االحتاد على أي طلب قد يستوجب إعداد االحتاد ملعلومات أو بيانات أو تطويرها 3.4 وطبقًا للنقطة ( ه
 متاحة يف أنظمة معلومات االحتاد.تنسيقها ليست موجودة بالفعل أو غري  أو

 النظر في طلبات نفاذ الجمهور 2
 سريد االحتاد على الطلبات بالربيد اإللكرتوين وسيوفر النسخ اإللكرتونية من الوثيقة، حسب االقتضاء.طريقة الرد:  ( أ 

يوماً  (20) ون عشرينغض الطلبات يفاإلطار الزمين للرد: طبقاً ملستوى تعقد الطلبات، سيعمل االحتاد على الرد على  ب(
 الطلب. استالممن أيام العمل من تاريخ 

تتاح  التنقيح: الوثائق اليت تضم معلومات ختضع ألحكام عدم اإلشهار الواردة يف القسم ثالثًا من السياسة، لن ج(
 مهور.للجمهور. ولن يقوم االحتاد بتنقيح أو تعديل معلومات/وثائق قائمة إلتاحة جزء منها للج
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