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االتحاد الدولي 
لالتصاالت يحدد 

 استراتيجية
السنوات األربع

نتائج مؤتمر المندوبين 
المفوضين لالتحاد لعام 2018
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رسم مستقبل االتحاد الدولي لالتصاالت
هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

اإلمارات العربية املتحدة )UAE( واحداً من استضافت 
مؤمترات املندوبني املفوضني األكثر حضوراً يف 

أذهاننا، وأود أن أشيد بالدعم الرائع الذي قدمه 
املدير العام هليئة تنظيم االتصاالت يف اإلمارات العربية املتحدة السيد محد عبيد 

املنصوري وفريقه.

لدينا خطة اسرتاتيجية جديدة وخطة مالية جديدة، مع أهداف واضحة وطموحة 
الحتادنا لفرتة األربع سنوات القادمة. وسنسرتشد هبا يف اسرتاتيجيتنا ويف تنمية 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وكذلك الدور الرئيسي لالحتاد يف تنفيذ خطة 
التنمية املستدامة لعام 2030 اليت وضعتها األمم املتحدة حبيث ال ُيرتك أحد، حيثما 

كان، متخلفاً عن الركب.

لقد مّن املؤمتر علينا بفريق قيادي جديد. وإنين ممنت للثقة اليت أبدهتا الدول األعضاء 
يف االحتاد والدعم الرائع الذي قدمته فيما يتعلق بإعادة انتخايب ملدة ثانية. وسجل 

أعضاء االحتاد سابقة تارخيية بانتخاب السيدة دورين بوغدان-مارتن باعتبارها أول 
امرأة ضمن فريق إدارة االحتاد. وحظينا أيضاً مبجلس جديد لالحتاد وجلنة جديدة 
للوائح الراديو. وأهنئ األعضاء الذين أعيد انتخاهبم والذين انتخبوا للمرة األوىل، 

وأتطلع إىل العمل معهم.

ولدينا اآلن قرارات جديدة بشأن مواضيع من قبيل: دور االحتاد يف تشجيع 
االبتكار القائم على االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدعم االقتصاد 
واجملتمع الرقميني؛ واخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت؛ واستخدام تكنولوجيات 

املعلومات واالتصاالت لسد فجوة الشمول املايل؛ ودعم مواصلة تطوير جريدة 
االحتاد الدويل لالتصاالت: اكتشافات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ ومباين 
املقر املستقبلي لالحتاد. ويسعدين أيضاً أن أرى أن الدول األعضاء اعتمدت قراراً 

جديداً يشجع مشاركة الشركات الصغرية واملتوسطة يف أعمال االحتاد.

وإنين على يقني من أن هذه القرارات اجلديدة واملراَجعة ستساعد على تعزيز النمو 
االقتصادي الشامل للجميع وتضمن قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على 

 أن تكون مصدراً للصاحل العام لكل فرد حيثما كان.
 

 إنني على يقين 
من أن هذه القرارات 
الجديدة والمراَجعة 
ستساعد على تعزيز 
النمو االقتصادي 

الشامل للجميع. 
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)احملتويات(



 
هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت 

)على اليسار(؛ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس اإلمارات العربية المتحدة 

ورئيس وزرائها وحاكم دبي

سعادة السيد ماجد سلطان المسمار، نائب المدير 
العام لهيئة تنظيم االتصاالت )TRA( في اإلمارات 

العربية المتحدة، ورئيس مؤتمر المندوبين المفوضين 
 لعام 2018

 

 تؤدي التكنولوجيات الرقمية دوراً حاسماً 
في تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة. 
السيد أنطونيو غوترييش، األمني العام لألمم املتحدة 
)يف رسالة فيديوية يف حفل افتتاح املؤمتر(

مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018 يرحب بالدول األعضاء في االتحاد
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)أبرز أحداث مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018(

التسجيالت الفيديوية ألبرز أحداث حفل االفتتاح

https://www.youtube.com/watch?v=zU8ih-SkhG0
https://www.youtube.com/watch?v=g8NcYtPnSZI
https://youtu.be/g8NcYtPnSZI
https://youtu.be/zU8ih-SkhG0


)متحدثاً يف حفل افتتاح املؤمتر نيابًة عن نائب رئيس اإلمارات العربية املتحدة ورئيس الوزراء 
وحاكم ديب، صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم(

 إن عقد مؤتمر المندوبين المفوضين 
لالتحاد الدولي لالتصاالت في 
اإلمارات العربية المتحدة لشهادة 
من المجتمع الدولي لالتصاالت على 
إنجازات اإلمارات العربية المتحدة في 
مجال االستخدام الرشيد لتكنولوجيا 
االتصاالت لصالح البشرية وبناء الدول 

وكذلك االقتصاد والحضارة. 
سعادة السيد طالل الفالسي
 )TRA( رئيس جملس إدارة هيئة تنظيم االتصاالت
يف اإلمارات العربية املتحدة
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)أبرز أحداث مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018(



)متحدثاً يف حفل افتتاح مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد لعام 2018(

 ولنتذكر دائماً أننا أقوى معاً – وأن 
ما يوحدنا رؤيتنا المشتركة لعالم 
موصول تكون فيه تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت مصدراً لتحقيق الصالح 

العام لكل فرد حيثما كان. 
 هولني جاو،
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت
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)أبرز أحداث مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018(



وضع جدول األعمال …
افتتح املؤمتر العشرون للمندوبني املفوضني لعام PP18( 2018( لالحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( بدعوة العامل إىل “العمل يداً واحدًة” 

لتوصيل األشخاص الذين ال يزالون غري موصولني باإلنرتنت والذين يناهز عددهم أربعة مليارات شخص.

وسيضع مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018 خارطة طريق للفرتة 2020-2023 يف وقت حتول فيه تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت )ICT( احلياة واجملتمعات يف مجيع أحناء العامل. ويشمل ذلك وضع السياسات العامة لالحتاد واعتماد اخلطتني 

االسرتاتيجية واملالية لفرتة أربع سنوات ومعاجلة القضايا الرئيسية املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وفقاً ملا يطلبه 
أعضاء االحتاد.

وحضر املؤمتر أكثر من 500 2 مشارك، مبن فيهم رؤساء حكومات ووزراء ومندوبون آخرون من معظم الدول األعضاء يف االحتاد 
البالغ عددها 193 دولة، وكذلك ممثلو شركات القطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية واهليئات الوطنية واإلقليمية والدولية. وعقد 

املؤمتر من 29 أكتوبر إىل 16 نوفمرب يف مركز ديب التجاري العاملي، يف ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

وفيما يلي بعض املواضيع الرئيسية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، اليت جرت 
مناقشتها يف املؤمتر:

برنامج التوصيل يف 2030 وحتقيق أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر

تيسري إنرتنت األشياء واملدن الذكية املستدامة

سد الفجوة الرقمية

سد الفجوة التقييسية

سد فجوة الشمول املايل

األمن والثقة يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة إليها

تعميم مبدأ املساواة بني اجلنسني يف االحتاد وترويج املساواة بني اجلنسني

محاية األطفال على اخلط

املطابقة وقابلية التشغيل البيين

تقوية احلضور اإلقليمي لالحتاد

مباين املقر املستقبلي لالحتاد

… من أجل احتاد املستقبل
انظر الموقع اإللكتروني لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018
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)أبرز أحداث مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018(

https://www.itu.int/web/pp-18/en/policy-statement
https://www.itu.int/web/pp-18/en/policy-statement


2368
مشاركاً مثلوا

180
دولة عضوًا

المشاركة في مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد 
لعام 2018

75
منظمة بصفة مراقب

3
رؤساء حكومات

83
وزيرًا

42
نائب وزير

90
سفيرًا
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)أبرز أحداث مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018(



 سد الفجوات الرقمية
في اإلمارات العربية المتحدة

االفتتاح الرمسي للمؤمتر العشرين للمندوبني كان 
املفوضني لالحتاد )PP18( يف 29 أكتوبر 
حبضور صاحب السمو الشيخ حممد بن 
راشد آل مكتوم – نائب رئيس دولة اإلمارات ورئيس 
وزرائها وحاكم ديب – وأعقبه حفل استقبال وترحيب 

مبهر يف حديقة الربج بديب.

وميثل مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد االجتماع الرفيع 
املستوى لالحتاد الذي تتفق فيه الدول األعضاء على 

اخلطتني االسرتاتيجية واملالية العامتني لالحتاد وعلى فريقه 
القيادي واإلداري لفرتة السنوات األربع التالية. 

واستضافت اإلمارات العربية املتحدة )UAE( مؤمتر املندوبني 
املفوضني لعام 2018، الذي عقد يف مركز ديب التجاري 

العاملي، من 29 أكتوبر إىل 16 نوفمرب. 

وقال سعادة السيد طالل الفالسي، رئيس جملس إدارة هيئة 
تنظيم االتصاالت بدولة اإلمارات، نيابًة عن الشيخ حممد 
بن راشد آل مكتوم: “إن عقد مؤمتر املندوبني املفوضني 

لالحتاد الدويل لالتصاالت يف اإلمارات العربية املتحدة 
لشهادة من اجملتمع الدويل لالتصاالت على إجنازات 

دولة اإلمارات يف جمال االستخدام الرشيد لتكنولوجيا 
االتصاالت لصاحل البشرية وبناء الدول وكذلك 

االقتصاد واحلضارة”.

وقال السيد هولني جاو، األمني العام لالحتاد الدويل 
لالتصاالت يف بداية املؤمتر: “عندما تقرر عقد املؤمتر 

العشرين للمندوبني املفوضني يف دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، كان الشعور السائد يف االحتاد شعوراً بالعودة إىل 

الوطن”. وأضاف قائاًل: “إننا فخورون بالعودة إىل ديب 
اليت عقد فيها االحتاد أحداثاً ناجحة كربى يف املاضي”. 

الوصول إلى حفل افتتاح مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018، صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس اإلمارات العربية 

المتحدة ورئيس وزرائها وحاكم دبي )على اليمين(؛ وسعادة السيد 
طالل الفالسي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم االتصاالت في اإلمارات 

العربية المتحدة
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)أبرز أحداث مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018(



االستفادة من التكنولوجيات الرقمية لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة

قال السيد جاو: “هنا، يف اإلمارات العربية املتحدة، 
معدل انتشار النطاق العريض املتنقل أعلى بثالث مرات 

من املتوسطنْي العاملي واإلقليمي. ونسبة األفراد الذين 
يستخدمون اإلنرتنت يف البلد تقارب 95 يف املائة. 
ولسوء احلظ، ليس احلال كذلك يف كل مكان يف 

العامل، بل هو أبعد ما يكون عن ذلك”. وأردف قائاًل: 
“ويف الوقت الراهن، ال يزال أكثر من نصف سكان 
العامل ال يستخدمون اإلنرتنت ومعزولني عن االقتصاد 

الرقمي احلايل.”

وقال السيد جاو أيضاً: “إن التكنولوجيات اجلديدة من 
قبيل تكنولوجيات اجليل اخلامس والذكاء االصطناعي 

والبيانات الضخمة وإنرتنت األشياء ستغري أساليب عيشنا 
وعملنا وتعلمنا بطرق ال ميكن بعُد تصورها. ويوجد 

االحتاد الدويل لالتصاالت يف مركز الصدارة”. وأضاف 
قائاًل: “ويكمن التحدي الذي نواجهه اليوم يف ضمان 

أن تظل هذه التكنولوجيات وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت بشكٍل عام مصدراً لتحقيق الصاحل العام لكل 

فرد يف العامل أمجع.”

وحتدث عن هذا التحدي أيضاً السيد أنطونيو غوترييش، 
األمني العام لألمم املتحدة، يف رسالة فيديوية موجهة إىل 

احلضور العاملي من املندوبني اجملتمعني يف املؤمتر.

وقال السيد غوترييش: “إننا نواجه حتدياً حامساً يتمثل 
يف جعل اجلميع يستفيدون من التكنولوجيات اجلديدة 

مع حتصينهم من خماطر إساءة استخدامها. وتؤدي 
التكنولوجيات الرقمية دوراً حامساً يف تسريع التقدم حنو 

حتقيق أهداف التنمية املستدامة”. وأردف قائاًل: “ومعاً، 
ميكننا هتيئة مستقبل رقمي يتسم باألمن ويعود بالفائدة 

على اجلميع.”

توجيه أعمال االتحاد

تناول املندوبون هذه القضايا خالل جمموعة من املناقشات 
متخضت عن عشرات القرارات اجلديدة واملراَجعة اليت 

سيسرتشد هبا االحتاد يف أعماله. 

ويف اليوم الثالث للمؤمتر، بدأت الدول األعضاء يف االحتاد 
عمليات االنتخاب املتعلقة باملناصب اإلدارية العليا اخلمسة 

يف االحتاد، وشرعت يف بداية األسبوع الثاين يف عمليات 
 ،)RRB( انتخاب األعضاء االثين عشر يف جلنة لوائح الراديو

والدول األعضاء الثماين واألربعني اليت ستعمل يف جملس 
االحتاد للفرتة 2022-2019. 

ومن الفعاليات الرئيسية األخرى اليت مشلها املؤمتر بيانات 
السياسة العامة املقدمة من املندوبني رفيعي املستوى الذين 

عرضوا بفخر إجنازات بلداهنم والتزاماهتا وشراكاهتا 
ومبادراهتا. ووافقت الدول األعضاء أيضاً على اخلطتني 

االسرتاتيجية واملالية لفرتة السنوات األربع ووضعت 
الربنامج اجلديد للتوصيل يف 2030 ووّسعت نطاق والية 
االحتاد ليشمل جماالت جديدة منها سد فجوة الشمول 

املايل، وتعزيز بيئة متكينية للشركات الصغرية واملتوسطة، 
واالعرتاف باخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت، ودعم 

مواصلة تطوير جريدة االحتاد العلمية، وغري ذلك.

ويسّلط هذا العدد من جملة أخبار االحتاد الضوء على هذه 
النتائج واإلجنازات وغريها اليت خُلَص إليها مؤمتر املندوبني 

املفوضني لعام 2018.

وقال السيد جاو: “إن عاملنا يتغري بسرعة ويواكبه االحتاد 
يف التغيري”. وأردف قائاًل: “فليكن مؤمتر املندوبني 

املفوضني لعام 2018 فرصة إلعداد أنفسنا وأطفالنا هلذا 
العامل اجلديد. ولنتذكر دائماً أننا أقوى معاً، وأن ما 

يوحدنا رؤيتنا املشرتكة لعامل موصول تكون فيه تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت مصدراً لتحقيق الصاحل العام لكل 

 فرد حيثما كان.”
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)أبرز أحداث مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018(



 اللجنة 2 
)أوراق االعتماد(
 برئاسة السيدة 

مسرية بالل مؤمن من الكويت

 اللجنة 3 
)مراقبة الميزانية(
 برئاسة السيدة 

سينابو سيك سيسيه من السنغال

 اللجنة 4 
)الصياغة( 

 برئاسة السيدة 
رمي بلحاج من تونس

 وضمت اللجان النظامية لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018:
اللجنة 1 )التوجيه( المؤلفة من رئيس المؤتمر ونوابه ورؤساء اللجان األخرى وفريق العمل التابع 

للجلسة العامة ونوابهم

 اللجنة 5 
)مسائل السياسة العامة والمسائل القانونية( 

 برئاسة السيد 
ستيفن بريو من الباهاما  

 اللجنة 6 
)اإلدارة والتنظيم(
 برئاسة السيد 

دييتمار بليسيه من أملانيا

فريق العمل التابع للجلسة العامة
 برئاسة السيدة 

نور سولينا عبد اهلل من ماليزيا

شمل المؤتمر ثالث لجان عمل لدراسة المواضيع الجوهرية

انُتخب سعادة السيد ماجد سلطان المسمار، نائب المدير العام لهيئة تنظيم االتصاالت في 
.PP18 اإلمارات العربية المتحدة، رئيساً للمؤتمر

هيكل المؤتمر
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 بيانات السياسة العامة المقدمة من المندوبين
رفيعي المستوى

األسبوع األول من مؤمتر املندوبني خالل 
املفوضني لالحتاد لعام 2018، دعي 

املندوبون رفيعو املستوى من الدول 
األعضاء يف االحتاد، ومعظمهم وزراء مسؤولون عن 
االتصاالت، إىل تقدمي بيانات السياسة العامة لتبادل 

اخلربات بشأن كيفية إسهامهم يف برنامج التوصيل يف 
2020 وكيف يعتزمون دعم الغايات واملقاصد االسرتاتيجية 

املقرتحة اجلديدة لالحتاد.  

ومشلت البيانات اإلجنازات وااللتزامات واإلعالن عن 
شراكات ومبادرات جديدة على الصعيد الوطين، فضاًل 

 عن الدعم املطلوب من االحتاد كمنظمة.
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)بيانات السياسة العامة(

اطلع على جميع بيانات 
السياسة العامة المقدمة في 

المؤتمر هنا.

https://www.itu.int/en/connect2020/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/connect2020/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/web/pp-18/en/policy-statement


االتحاد ينتخب فريقاً جديداً لإلدارة للفترة 2019-2022

كبار المسؤولين التنفيذيين

أعادت الدول األعضاء يف االحتاد انتخاب كبار 
مسؤوليها التنفيذيني خالل املؤمتر العشرين للمندوبني 

:)PP-18( املفوضني

أُعيد انتخاب السيد هولني جاو من الصني ملنصب   
األمني العام لالحتاد.

أُعيد انتخاب السيد مالكوم جونسون من اململكة   
املتحدة ملنصب نائب األمني العام لالحتاد.

أُعيد انتخاب الدكتور تشيساب يل من مجهورية كوريا   
ملنصب مدير مكتب تقييس االتصاالت )TSB( باالحتاد.

انُتخب السيد ماريو مانيفيتش من أوروغواي ملنصب   
مدير مكتب االتصاالت الراديوية )BR( باالحتاد.

انُتخبت السيدة دورين بوغدان-مارتن من الواليات   
 )BDT( املتحدة ملنصب مديرة مكتب تنمية االتصاالت

باالحتاد. 

وهذه هي املرة األوىل اليت انتخبت فيها الدول األعضاء يف 
االحتاد امرأة ملثل هذا املنصب يف تاريخ االحتاد املمتد على 

مدى 153 سنة.

لجنة لوائح الراديو ومجلس االتحاد

انتخب املؤمتر كذلك األعضاء االثين عشر يف جلنة لوائح 
الراديو )RRB( وأعضاء جملس االحتاد.

وسيتسلم املنتخبون حديثاً مهام مناصبهم يف 1 يناير 2019، 
 لوالية مدهتا أربع سنوات.
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)نتائج انتخابات مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018(

اطلع هنا على المزيد من 
المعلومات حول انتخابات 

مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 
2018 لالتحاد بما في ذلك نتائج 

االنتخابات وبيانات المرشحين 
والمقابالت القائمة على األسئلة 

واألجوبة التي أجرتها معهم 
مجلة أخبار االتحاد.

https://www.itu.int/ar/ITU-R/conferences/RRB/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ar/council/Pages/overview.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-R/conferences/RRB/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/web/pp-18/ar/page/104-elections


 هولين جاو )الصين(
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت الذي أعيد انتخابه

حصل السيد هولني جاو على 176 صوتاً من بني بطاقات االقرتاع املودعة اليت بلغ عددها 178 بطاقة، 
وكان املرشح الوحيد للمنصب.

 أود أن أسعى جاهداً إلى 
تحسين وتقوية دور االتحاد في 
تقديم الخدمات إلى المجتمع 
العالمي لالتصاالت والمعلومات 

وتحقيق التميز. 
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)نتائج انتخابات مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018(



رؤية السيد هولين لالتحاد بصفته 
العام الذي أعيد انتخابه

مقابلة أجريت خالل مؤمتر املندوبني املفوضني يف 
لالحتاد لعام 2018 يف ديب، أجال السيد جاو الفكر 
يف واليته األوىل املمتدة ألربع سنوات كأمني عام 
وخلص رؤيته للمستقبل باإلشارة إىل “العوامل األربعة”: 

البنية التحتية واالستثمار واالبتكار والشمولية.

العامل األول هو البنية التحتية. قال السيد جاو بشأن 
هذا العامل: “ال يزال يتعني علينا توسيع بنيتنا التحتية 
لتشمل تلك املناطق اليت ال تتمتع حىت اآلن خبدمات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هذه، ولكن جيب 

علينا أيضاً حتديث البنية التحتية احلالية من خالل 
تزويدها بالتكنولوجيات اجلديدة من قبيل تكنولوجيا 

اجليل اخلامس”.

العامل الثاين هو االستثمار. قال السيد جاو بشأن هذا 
العامل: “إن االستثمار مهم جداً. فبدون االستثمار، ال 

ميكنك حتقيق أي شيء. ويتعني علينا حشد االستثمار من 
القطاعني العام واخلاص، مع الرتكيز على استثمار القطاع 

اخلاص. وبطبيعة احلال، يقتضي منا اجتذاب استثمار 
القطاع اخلاص هتيئة بيئة جيدة لالستثمار”. 

العامل الثالث هو االبتكار. قال السيد جاو بشأن هذا 
العامل: “يتعني علينا اكتساب طرق مبتكرة ملمارسة 

األعمال التجارية من أجل توسيع نطاق االستفادة من 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ليشمل أولئك الناس”. 

 ال يزال يتعين علينا توسيع 
بنيتنا التحتية لتشمل تلك 
المناطق التي ال تتمتع حتى اآلن 
بخدمات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت هذه، ولكن يجب 
علينا أيضاً تحديث البنية التحتية 
الحالية من خالل تزويدها 
بالتكنولوجيات الجديدة من قبيل 

تكنولوجيا الجيل الخامس. 

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
5/

20
18

15

)نتائج انتخابات مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018(

لالطالع على المزيد من الرؤى، شاهد الفيديو )باإلنكليزية(.

https://www.itu.int/web/pp-18/ar/
https://www.itu.int/web/pp-18/ar/
https://www.itu.int/web/pp-18/ar/
https://www.youtube.com/watch?v=22-_Q3pffVk&feature=youtu.be.
https://youtu.be/22-_Q3pffVk


وأوضح السيد جاو أن االبتكار ال يتولد بالضرورة من 
الشركات الكبرية فقط. وقال: “إن رواد األعمال مصدر 

غين لالبتكار. والشباب، يف بيئة اليوم بشكٍل خاص، 
مطلعون على التكنولوجيات وعلى السوق والتحديات 

ويريدون املسامهة”. 

العامل األخري هو الشمولية. قال السيد جاو بشأن هذا 
العامل: “ينبغي أالّ نرتك أحداً متخلفاً عن الركب، ولذلك 
نعمل مع ... فئات مثل األشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني 

واألطفال واألشخاص الذين يعيشون يف املناطق النائية، 
الذين يواجهون صعوبة يف احلصول على التوصيل”.

التحديات التي يواجهها االتحاد 

من بني التحديات اليت سيواجهها االحتاد يف املستقبل 
ذكر السيد هولني جاو الكفاءة باعتبارها واحداً من هذه 

التحديات فقال: “جيب علينا استخدام املوارد احملدودة 
لتحقيق املزيد ... لذلك تكتسي الكفاءة أمهية بالغة”.

وحتّدث أيضاً عن اجتذاب اجلهات الفاعلة يف الصناعة 
واستبقائها، فقال: "إن جعل دوائر الصناعة تعترب االحتاد 
مبثابة موطن هلا ألمر أساسي لنجاحنا - فهي من يضع 

املعايري - وهي من يطور األعمال التجارية". 

وسلط السيد جاو الضوء على اجلهات الفاعلة اجلديدة 
يف الصناعة املشاركة يف االحتاد فقال “أرى املزيد من 
األعضاء من دوائر الصناعة ينضمون إلينا الواحد تلو 

 Google اآلخر، فعلى سبيل املثال، انضم مؤخراً إىل االحتاد
 Facebookو 

وAlibaba”. وأضاف قائاًل إن االحتاد يعمل على تشجيع 
اجلامعات والشركات الصغرية واملتوسطة )SME( على 

 االنضمام إليه.
 

السيد هولني جاو مهندس يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( وشغل مجموعة متنوعة من املناصب اإلدارية العليا يف 
االتحاد.

وقد عمل السيد جاو، قبل أن يتم انتخابه للمرة األوىل ملنصب األمني العام لالتحاد يف 2014، ملدة مثاين سنوات بصفته نائب األمني 
العام لالتحاد. وعمل أيضاً ملدة واليتني بصفته مدير مكتب تقييس االتصاالت )TSB( باالتحاد، الذي يضع املعايري التقنية لضامن 

قابلية التشغيل البيني لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت عىل الصعيد العاملي. وشغل قبل ذلك، منصب مستشار أول لدى مكتب 
تقييس االتصاالت ملدة 12 عاماً.

ويف الفرتة بني 1975 و1986، كان السيد جاو مهندساً يف وزارة الربيد واالتصاالت يف الصني، حيث عمل عىل مشاريع وطنية وعىل 
وضع معايري وطنية بشأن خدمات االتصاالت وشبكاتها. 

المسار الوظيفي / هولين جاو

 إن االستثمار مهم 
جدًا. فبدون االستثمار، 
ال يمكنك تحقيق 

أي شيء. 
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 مالكوم جونسون )المملكة المتحدة(
نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت الذي أعيد انتخابه

انُتخب السيد مالكوم جونسون يف اجلولة األوىل يف 1 نوفمرب وحصل على 113 صوتاً من بني بطاقات 
االقرتاع املودعة اليت بلغ عددها 178 بطاقة.

  أتطلع إلى العمل 
معكم جميعاً، واالستمرار 
في العالقة الممتازة على 
صعيد العمل والصداقة مع 
األمين العام هولين جاو 

ألربع سنوات أخرى. 
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خطط السيد مالكوم جونسون 
لتحسين الكفاءة ورؤيته 

لتحديث االتحاد

مقابلة فيديوية يف مؤمتر املندوبني خالل 
املفوضني لالحتاد لعام 2018، ناقش 

مالكوم جونسون من اململكة املتحدة 
إعادة انتخابه وكيف خيطط ملواصلة حتسني كفاءة املنظمة 

ورؤيته لتحديث االحتاد.

قال السيد جونسون: “ستتذكرون أن املؤمتر األخري 
للمندوبني املفوضني اعتمد عدداً من تدابري الكفاءة - 30 

يف الواقع. ويسعدين أن أقول إننا قد نفذنا معظمها وحققنا 
العديد من املكاسب من خالل القيام بذلك”. 

وحتدث عن كيفية استخدام االحتاد للتكنولوجيات من 
أجل املساعدة فيما يتعلق بتدابري الكفاءة فقال: “من 

خالل الرقمنة والرتمجة اآللية واملشاركة عن بُعد، أصبحت 
املنظمة أكثر استدامًة ومشواًل”.

وقال إن املبىن اجلديد ملقر االحتاد سيكون “فرصة لنا 
إلدخال أساليب عمل حديثة ]تشمل[ مرونة العمل ... 
وحتسني الكفاءة، ولكن ... تعزز أيضاً التوازن بني حياة 

املوظفني وعملهم”.

لالطالع على مزيد من جوانب الرؤية، شاهد الفيديو )باإلنكليزية(.

 من خالل الرقمنة 
والترجمة اآللية والمشاركة عن 
بُعد، أصبحت المنظمة أكثر 

استدامًة وشمواًل". 
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وأضاف: “لقد كنا حمظوظني جداً يف احلصول على 
الرعاية السخية اليت قدمتها اململكة العربية السعودية 

واإلمارات العربية املتحدة والتربع الذي قدمته اجلمهورية 
التشيكية. فبدعم هذه الدول، سنتمكن من حتسني هذا 

املبىن وجعله مفخرًة لنا مجيعًا” وشجع أيضاً الدول 
األعضاء األخرى وأعضاء القطاعات على املسامهة يف 

صندوق مشروع املبىن اجلديد.

وحتدث السيد جونسون أيضاً عن احلاجة إىل حتقيق التكافؤ 
بني اجلنسني على صعيد املنظمة ككل، وعن اخلطوات 

اليت جيري اختاذها لضمان أن يلهم االحتاد اجليل القادم من 
الفتيات والنساء لالنضمام إىل جمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت السريع النمو. 

وحتدث أيضاً عن الدور الفريد لالحتاد يف حتقيق أهداف 
التنمية املستدامة لألمم املتحدة )SDG(. وقال: “ستكون 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، كما نعلم، عنصراً 

أساسياً لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، ومن الواضح أن 
لالحتاد الدويل لالتصاالت، بصفته وكالة األمم املتحدة 

الرائدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، دوراً 
بالغ األمهية يف هذا اجملال”.

 وأردف قائاًل: “ولكن هناك العديد من املنظمات اليت 
تساهم مجيعاً يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة واستخدام 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمساعدة يف تنفيذ 
هذه األهداف. لذا يكتسي التعاون والتنسيق والتآزر أمهية 

رئيسية لضمان أن نعرض مجيعاً اختصاصاتنا احملددة... 
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وجعل كل شخص حيثما 

 كان يستفيد من هذه التكنولوجيا الرائعة”.
 

السيد مالكوم جونسون مسؤول متمرس يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( وشغل العديد من املناصب اإلدارية 
العليا يف االتحاد. وسيبدأ واليته الثانية واألخرية املمتدة ألربع سنوات يف 1 يناير 2019. 

 )TSB( وقبل العمل بصفة نائب لألمني العام، عمل السيد جونسون من 2007 إىل 2014 بصفته مدير مكتب تقييس االتصاالت
.)Ofcom( باالتحاد. وبني عامي 2003 و2006، كان السيد جونسون منسقاً دولياً لدى مكتب اململكة املتحدة لالتصاالت

ويف الفرتة من 1992 إىل 2003، شغل منصب مدير هيئة االتصاالت الراديوية للمملكة املتحدة.

وبني عامي 1988 و1992، عمل السيد جونسون يف شعبة اللوائح التنظيمية لالتصاالت التابعة للمفوضية األوروبية. 

المسار الوظيفي / مالكوم جونسون

 ستكون تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، كما نعلم، عنصراً أساسياً 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
ومن الواضح أن لالتحاد الدولي 
لالتصاالت، بصفته وكالة األمم 
المتحدة الرائدة في مجال تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، دوراً بالغ 

األهمية في هذا المجال. 

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
5/

20
18

19

)نتائج انتخابات مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018(

https://www.itu.int/ar/hq-building/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ar/sustainable-world/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ar/sustainable-world/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ar/sustainable-world/Pages/default.aspx


 تشيساب لي )جمهورية كوريا(
مدير مكتب تقييس االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت 

الذي ُأعيد انتخابه

أُعيد انتخاب الدكتور تشيساب يل يف 1 نوفمرب حبصوله على 174 صوتاً من بني بطاقات االقرتاع املودعة اليت 
بلغ عددها 179 بطاقة. وكان املرشح الوحيد للمنصب.

 تتمركز تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في 
صميم هذا التحول الذي 
يشهده المجتمع، مضفية طابعاً 
جديداً على كل جانب من 

جوانب حياتنا اليومية. 
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أولويات السيد تشيساب لي 
فيما يتعلق بعمل قطاع تقييس 

االتصاالت باالتحاد

الدكتور تشيساب يل، الذي أُعيد انتخابه قال 
 )TSB( مديراً ملكتب تقييس االتصاالت

باالحتاد، إن اهلدف النهائي للتقييس 
يف االحتاد هو إصدار معايري عالية اجلودة باستخدام 
عملية تقييس تتسم بالكفاءة ودعم منو تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت واالبتكار يف جمموعة واسعة من 
القطاعات الصناعية.

وأضاف قائاًل إن حتقيق هذا اهلدف سيدعم االحتاد يف 
توصيل غري املوصولني وبناء الثقة يف استخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، ومها هدفان يعتربمها الدكتور يل 

أساسيني للوفاء برسالة االحتاد كمنظمة.

وقال الدكتور يل يف مقابلة فيديوية ُأجريت معه بعد إعادة 
انتخابه يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018 يف ديب 

“ينبغي أن تكون حياتنا املوصولة آمنة وجديرة بالثقة”.

وسيقتضي ذلك من االحتاد معايري كفيلة بتلبية 
احتياجات جمموعة متزايدة من تطبيقات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.

وقال الدكتور يل إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
تعترب ابتكاراً متكينياً يف جمال اخلدمات املالية والطاقة والنقل 

والرعاية الصحية واملدن الذكية وإن الذكاء االصطناعي 
سيكون له “تأثري كبري جداً على جمتمعاتنا كافًة”.

لالطالع على مزيد من الرؤى، شاهد الفيديو )باإلنكليزية(

 ينبغي أن تكون 
حياتنا الموصولة آمنة 

وجديرة بالثقة. 
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وقال أيضاً “إن أعضاء االحتاد مينحونه الطاقة الالزمة 
للعمل”، مما دفعه إىل طرح السؤال التايل: “كيف ميكننا 
توسيع نطاق عضويتنا للتطرق إىل جماالت جديدة وبيئة 
جديدة ومواضيع جديدة وتطبيقات جديدة لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت؟”

ويشري هذا السؤال إىل التطور املتسارع يف عضوية االحتاد 
الذي يربز التأثري الكبري لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

على مجيع مستويات جمتمعاتنا واقتصاداتنا.
 )ITU-T( ويف عام 2018، رحب قطاع التقييس يف االحتاد

بأكثر من 40 عضواً جديداً، من بينهم مشغلو/ممكنو 
 ،)MVNE/MVNO( الشبكات االفرتاضية لالتصاالت املتنقلة

 ،)OTT( ومقدمو اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت
ومصنِّعو الطائرات بدون طيار، والشركات العاملة يف جمال 
التليماتية والسيارات، وشركات مرافق الطاقة، والشركات 

املتخصصة يف التجفري الكمي واالتصاالت الكمية.

ويؤكد الدكتور يل أن انضمام جمموعات جديدة إىل 
أعضاء االحتاد سيكون أمراً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية 
املستدامة لألمم املتحدة. وقال “نظراً إىل أن االحتاد وكالة 

من وكاالت األمم املتحدة، فإن ذلك يضع على كاهله 
مسؤولية بالغة األمهية ... واالبتكار باستخدام تكنولوجيا 

 املعلومات واالتصاالت له تأثري عظيم”.
 

بدأ تشيساب يل حياته املهنية يف   1986   كباحث يف تليكوم كوريا. وبعد   17   عاماً، عمل يف معهد بحوث اإللكرتونيات  واالتصاالت 
يف كوريا   )ETRI(   وظل فيه طوال السنوات الثامين التالية.

وقبل االلتحاق باالتحاد الدويل لالتصاالت، عمل الدكتور يل يف املعهد الكوري املتقدم للعلوم والتكنولوجيا   )KAIST(   وكاستشاري 
 .  )MSIP(   أول يف وزارة العلوم وتكنولوجيا  املعلومات واالتصاالت والتخطيط املستقبيل يف كوريا

ويف إطار االتحاد، عمل الدكتور يل قبل واليته األوىل كمدير ملكتب تقييس االتصاالت، رئيساً للفريق املتخصص التابع لالتحاد 
واملعني بشبكات الجيل التايل )NGN(. وكان أيضاً نائب رئيس الفريق املتخصص التابع لالتحاد واملعني بتلفزيون بروتوكول 

اإلنرتنت.

المسار الوظيفي / تشيساب لي

 كيف يمكننا توسيع 
نطاق عضويتنا للتطرق إلى 
مجاالت جديدة وبيئة جديدة 
ومواضيع جديدة وتطبيقات 
جديدة لتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت؟ 

 إن أعضاء االتحاد يمنحونه 
الطاقة الالزمة للعمل. 
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 ماريو مانيفيتش )أوروغواي(
المدير المنتخب لمكتب االتصاالت الراديوية 

باالتحاد الدولي لالتصاالت

انُتخب السيد ماريو مانيفيتش من أوروغواي للمنصب يف 2 نوفمرب بعد جولتني من التصويت وحصوله 
على 108 أصوات من بني بطاقات االقرتاع املودعة اليت بلغ عددها 176 بطاقة.

 إن هذا يغمرني فخراً 
ويحثني على مضاعفة التزامي 
تجاه بلداننا بحيث يتمكن 
قطاع االتصاالت الراديوية 
لالتحاد من مواكبة الدينامية 

التي تشهدها الصناعة. 
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أولويات السيد ماريو مانيفيتش 
فيما يتعلق باالتصاالت الراديوية

السيد ماريو مانيفيتش من أوروغواي، املدير قال 
 )BR( املنتخب ملكتب االتصاالت الراديوية

باالحتاد، إن االحتاد ينبغي أن يتطور على ثالث 
جبهات من أجل احلفاظ على أمهيته وزيادهتا يف النظام 

اإليكولوجي احلايل لالتصاالت.

وقال السيد مانيفيتش يف مقابلة فيديوية ُأجريت معه بُعيد 
أيام من انتخابه يف مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد يف ديب 

“أواًل، جيب أن نركز على اختصاصاتنا األساسية”.

“ثانياً، ينبغي أن نزيد من فعالية املنظمة من خالل التكيف 
على حنو أفضل مع االحتياجات املتغرية ألعضائها وزيادة 
استجابتنا هلا. ثالثاً، ينبغي ... أن نوحد جهود القطاعات 
الثالثة لالحتاد ... من أجل تفادي ازدواجية العمل وزيادة 

أوجه التآزر بني املكاتب.”

لالطالع على مزيد من الرؤى، شاهد الفيديو )باإلنكليزية(

 أواًل، يجب أن نركز على 
اختصاصاتنا األساسية”. 
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وقال السيد مانيفيتش إن زيادة الرتكيز والكفاءة ستجعل 
قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد )ITU-R( “جمهزاً على 

حنو أفضل للتصدي للتحديات الرئيسية اليت يواجهها، 
ال سيما فيما يتعلق بزيادة انتشار النطاق العريض 

وتقليص الفجوة الرقمية”. وأضاف قائاًل إن من شأن 
قطاع االتصاالت الراديوية “أن يفعل ذلك من خالل 

تقدمي خدمات وتكنولوجيات جديدة مع القيام يف نفس 
الوقت بتحقيق التوازن الصحيح بني محاية االستثمار 

وتشجيع االبتكار، وبطبيعة احلال، ضمان توافر املوارد 
الطيفية واملدارية”.

وأفاد السيد مانيفيتش بأن أولوياته الثالث الرئيسية ستكون 
زيادة الكفاءة والشفافية والشمول يف أنشطة قطاع 

االتصاالت الراديوية.

وقال “سأعمل أواًل على تعزيز التحول الرقمي لزيادة 
سرعة عمليات قطاع االتصاالت الراديوية، خاصًة من 
خالل حتديث قواعد بياناته وممارساته، من أجل حتسني 

أوقات االستجابة وحتقيق التقيد املستمر باملهل التنظيمية”.

“ثانياً، سأعمل بعد ذلك على ضمان تطبيق أحكام لوائح 
الراديو بطريقة عادلة وشفافة.

ثالثاً، سأشجع على زيادة تلبية املكتب الحتياجات أعضائه 
من خالل اجتذاب املزيد من البلدان النامية وأقل البلدان 
منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية للمشاركة يف أعمال 

قطاع االتصاالت الراديوية، ومن خالل توفري منصة حمايدة 
 تتعاون فيها مجيع البلدان”.

 

عمل السيد ماريو مانيفيتش بصفة نائب مدير مكتب االتصاالت الراديوية يف الفرتة من 2014 إىل 2018، حيث دعم املدير 
واألعضاء يف أداء املهمة األساسية املتمثلة يف إدارة طيف الرتددات الراديوية ومدارات السواتل عىل الصعيد العاملي.

وقبل ذلك، شغل السيد مانيفيتش مجموعة متنوعة من املناصب اإلدارية يف مكتب تنمية االتصاالت )BDT( باالتحاد ويف املكاتب 
اإلقليمية لالتحاد، حيث عمل عن قرب مع الحكومات والهيئات التنظيمية واملشغلني من أجل وضع سياسات اسرتاتيجية ولوائح 

تنظيمية لتمكني تحديث قطاع االتصاالت يف بلدان أمريكا الالتينية.

وقبل االلتحاق باالتحاد الدويل لالتصاالت، عمل السيد مانيفيتش مع مشغل االتصاالت الرئييس يف أوروغواي وكأستاذ مساعد 
يف كلية الهندسة بجامعة أوروغواي الرائدة.

المسار الوظيفي /  ماريو مانيفيتش

 سأعمل أواًل على تعزيز 
التحول الرقمي لزيادة سرعة 
عمليات قطاع االتصاالت 
الراديوية، خاصًة من خالل تحديث 
قواعد بياناته وممارساته، من 
أجل تحسين أوقات االستجابة 
وتحقيق التقيد المستمر 

بالمهل التنظيمية. 
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 دورين بوغدان-مارتن )الواليات المتحدة(
المديرة المنتخبة لمكتب تنمية االتصاالت 

باالتحاد الدولي لالتصاالت

انُتخبت دورين بوغدان-مارتن يف اجلولة األوىل والنهائية يوم 1 نوفمرب حبصوهلا على 95 صوتاً من بني 
بطاقات االقرتاع املودعة اليت بلغ عددها 179 بطاقة.

 لقد عملت من أجل هذه 
اللحظة لسنوات طويلة نمت 
فيها أفكاري بشأن تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 
والتنمية، خاصًة فيما يتعلق 
بمكتب التنمية. وأتعهد ببذل 
قصارى جهدي لدعمكم 
في مواصلة المضي قدماً 

باقتصاداتكم الرقمية. 
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رؤية دورين بوغدان-مارتن 
لمستقبل االتحاد

السيدة دورين بوغدان-مارتن، املديرة قالت 
 )BDT( املنتخبة ملكتب تنمية االتصاالت

باالحتاد إنه مل يسبق قط أن كانت رسالة 
االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( أكثر أمهيًة مما هي عليه 

اآلن، بانتخاب أول امرأة على اإلطالق يف تاريخ املنظمة 
للعمل يف فريق اإلدارة العليا لالحتاد.

ويف مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد لعام 2018، حتدثت 
السيدة دورين بوغدان-مارتن عن رؤيتها لالحتاد 

وكيفية جلب املزيد من النساء إىل قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت.

وقالت “لدينا نصف سكان العامل غري موصولني و... 
إذا مل نوفر التوصيل للنصف اآلخر ... فسيكون من شبه 

املستحيل حتقيق أهداف التنمية املستدامة”.

وأكدت أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تضطلع 
بدور رئيسي يف متكني حتقيق كل هدف من أهداف التنمية 
املستدامة البالغ عددها 17 هدفاً، مثل احلد من الفقر وتوفري 
التعليم للجميع واحلصول على الرعاية الصحية وبناء املدن 

الذكية املستدامة.

وتعتزم السيدة دورين بوغدان-مارتن فور مباشرة مهامها 
كمديرة ملكتب تنمية االتصاالت يف 1 يناير 2019 الرتكيز 

على األولويات اخلمس التالية: عقد الشراكات، تقوية 
احلضور اإلقليمي لالحتاد، بناء قدرات أعضاء االحتاد، 

حتقيق املزيد يف جمال بيانات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، حتسني كفاءة املنظمة.

لالطالع على مزيد من الرؤى، شاهد الفيديو )باإلنكليزية(

 يتعين علينا تمكين مكاتبنا 
اإلقليمية وضمان جعلها أكثر 

أهميًة للبلدان التي تخدمها. 
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وقالت “كما تعلمون، لدينا ميزانية صغرية نسبياً ... 
ولدينا ما ال يقل عن 30 مبادرة إقليمية يتعني علينا 

تنفيذها”. وأضافت قائلًة “ولن نكون أبداً قادرين على 
القيام بذلك ما مل نتمكن فعاًل من عقد هذه الشراكات”.

وقالت أيضاً “يتعني علينا متكني مكاتبنا اإلقليمية وضمان 
جعلها أكثر أمهيًة للبلدان اليت ختدمها”.

وعندما سئلت عن كوهنا أول امرأة تشغل أحد مناصب 
كبار املسؤولني املنتخبني يف االحتاد، قالت “حسناً، تغمرين 
السعادة وأشعر أنين أطري فرحاً! وأعتقد أننا نصنع التاريخ. 

وأظن أننا سنرى الكثري من النساء يشاركن يف أنشطة 
االحتاد يف املستقبل”.

وأضافت “ال ميكننا جين فوائد تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت إال إذا متكنا من سد الفجوة الرقمية بني 

اجلنسني، وأظن أن هذه خطوة إىل األمام فيما يتعلق بسد 
تلك الفجوة”.

ومن أجل املساعدة على سد الفجوة الرقمية العاملية بني 
اجلنسني، يقود االحتاد تنظيم اليوم الدويل للفتيات يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وهو جهد عاملي 
لتشجيع الفتيات والشابات للتفكري يف الدراسة والعمل يف 

جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 .EQUALS وشارك االحتاد أيضاً يف تأسيس الشراكة العاملية
وأوضحت السيدة بوغدان-مارتن أن شراكة EQUALS تضم 
حوايل 60 شريكاً من احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع 
املدين، وقالت “إننا نركز على النفاذ واملهارات والريادة، 

مع وضع مسار حبثي شامل لعدة قطاعات. وأعتقد أن 
جهودنا بدأت حتدث تغيريًا”.

وفيما يتعلق مبسألة أن أربعة من كل عشرة مندوبني كانوا 
من النساء يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018، قالت 

السيدة بوغدان-مارتن “أعتقد أننا حنرز تقدماً – لقد بلغنا 
نسبة أربعة من عشرة، ولكن أعتقد أن بإمكاننا أن نفعل 

أكثر من ذلك بقليل ... لتشجيع الدول األعضاء على 
إشراك النساء يف وفودها، ورمبا األهم من ذلك تشجيعهن 

 على أخذ الكلمة”.
 

شغلت السيدة دورين بوغدان–مارتن بني عامي 2008 و2018 منصب رئيسة دائرة التخطيط االسرتاتيجي وشؤون األعضاء 
يف االتحاد الدويل لالتصاالت حيث عملت مستشارة لألمني العام لالتحاد، وكانت مسؤولة عن االتصاالت املؤسسية يف االتحاد، 

والشؤون الخارجية، واالسرتاتيجية املؤسسية وشؤون األعضاء، وكذلك عن إدارة لجنة النطاق العريض املشرتكة بني االتحاد 
واليونسكو واملعنية بالتنمية الرقمية.

وشغلت أيضاً منصب رئيسة شعبة التنظيم وبيئة األسواق مبكتب تنمية االتصاالت يف االتحاد يف الفرتة من 2007 إىل 2008، 
ومنصب رئيسة وحدة اإلصالح التنظيمي يف الفرتة من 2003 إىل 2007.

وقبل االلتحاق باالتحاد الدويل لالتصاالت، عملت السيدة بوغدان-مارتن كأخصائية يف سياسات االتصاالت باإلدارة الوطنية 
لالتصاالت واملعلومات التابعة لوزارة التجارة بالواليات املتحدة.

المسار الوظيفي  /  دورين بوغدان مارتن

 ال يمكننا جني فوائد تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت إال إذا تمكنا 
من سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، 
وأظن أن هذه خطوة إلى األمام فيما 

يتعلق بسد تلك الفجوة. 
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تسجيل سابقة تاريخية – أول امرأة مسؤولة منتخبة في االتحاد

مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد لعام حقق 
2018 عدداً من اإلجنازات من حيث 

التكافؤ بني اجلنسني. 

وسجلت الدول األعضاء يف االحتاد سابقة تارخيية بانتخاب 
امرأة لتشغل أحد مناصب اإلدارة العليا اخلمسة ألول مرة 
على اإلطالق يف تاريخ املنظمة الذي يطوي 153 سنة من 

الزمن - دورين بوغدان-مارتن من الواليات املتحدة.

وشكلت النساء قرابة أربعة من كل 10 مشاركني يف مؤمتر 
املندوبني املفوضني لعام 2018، بعد أن كانت اثنتان من 

أصل 10 يف مؤمتر املندوبني املفوضني األخري الذي عقد يف 
عام 2014.

وباإلضافة إىل ذلك، وألول مرة يف تاريخ مؤمترات 
املندوبني املفوضني لالحتاد، فاق عدد النساء الاليت 

انتخبتهن الدول األعضاء يف االحتاد لتويل رئاسة اللجان، 
عدد الرجال، بواقع أربع نساء من أصل سبع نساء. 

وانتخبت الدول األعضاء أيضاً ثالث نساء للجنة لوائح 
الراديو؛ يف حني أن السنوات األربع املاضية مل تشهد 

سوى خدمة امرأتني يف هذه اللجنة اليت توافق على القواعد 
اإلجرائية يف تطبيق لوائح الراديو، واملعاهدة الدولية 

بشأن توزيع واستخدام الرتددات الراديوية واستخدام 
املدارات الساتلية.

وُنظم للمندوبات حفل استقبال صباحي خالل مؤمتر 
املندوبني املفوضني لعام 2018. واستضافت حفَل االستقبال 

جلنة حواء التابعة هليئة تنظيم االتصاالت يف اإلمارات 
العربية املتحدة )UAE( اليت تعرتف بالدور اهلام للمرأة يف 

تنمية اإلمارات العربية املتحدة. 

اطلع هنا على التزام االتحاد 
ITبسد الفجوة بين الجنسين.
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وقالت السيدة أحالم الفيل، مديرة دائرة االتصاالت 
املؤسسية هبيئة تنظيم االتصاالت يف اإلمارات العربية 

املتحدة “إننا فخورون لكون مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 
2018 الذي ُعقد يف اإلمارات العربية املتحدة قد متخض عن 

انتخاب امرأة ملنصب يف اإلدارة العليا ]لالحتاد[ ألول مرة 
يف تاريخ االحتاد”. وأضافت “لدينا حالياً جملس وزراء 
ثلثه من النساء ومن بينهن أصغر وزيرة يف العامل. وعلى 

الرغم من أن النسبة املئوية للنساء يف اجملتمع اإلمارايت 
أقل بقليل من 50 يف املائة، فإن حصتهن يف سوق العمل 

اإلمارايت تصل إىل 66 يف املائة وفقاً للتقارير الدولية”.

وخالل حفل االستقبال، قدمت هيئة تنظيم االتصاالت 
يف اإلمارات العربية املتحدة جائزة تذكارية للسيدة دورين 

بوغدان-مارتن تقديراً إلجنازاهتا باعتبارها املرأة املسؤولة 
املنتخبة يف االحتاد ألول مرة على اإلطالق.

وستباشر السيدة دورين بوغدان-مارتن مهام منصبها 
 كمديرة ملكتب تنمية االتصاالت يف 1 يناير 2019.

 

 إننا فخورون لكون مؤتمر 
المندوبين المفوضين لعام 
2018 الذي عقد في اإلمارات 
العربية المتحدة قد تمخض 
عن انتخاب امرأة لمنصب في 
اإلدارة العليا ]لالتحاد[ ألول 

مرة في تاريخ االتحاد. 
السيدة أحالم الفيل، مديرة دائرة 
االتصاالت املؤسسية هبيئة تنظيم االتصاالت 
يف اإلمارات العربية املتحدة.
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لجنة لوائح الراديو ومجلس االتحاد الدولي لالتصاالت

الدول األعضاء يف االحتاد انتخبت 
أعضاء جملس االحتاد وجلنة 
لوائح الراديو خالل املؤمتر 

العشرين للمندوبني املفوضني.

لجنة لوائح الراديو

يعترب االحتاد الدويل لالتصاالت، من خالل قطاع 
االتصاالت الراديوية )ITU-R( اخلاص به، وأمانته املتمثلة 
مبكتب االتصاالت الراديوية، اهليئة العاملية املسؤولة عن 

إدارة املوارد من طيف الرتددات الراديوية وموارد املدارات 
الساتلية. ومع التوّسع املستمر يف اخلدمات الالسلكية 

يف مجيع أرجاء العامل، توجد مطالب متنافسة من أجل 
احلصول على نصيب من طيف الرتددات الراديوية لدعم 

التطبيقات اجلديدة. وبناًء على ذلك فإن أمهية وقيمة عمل 
قطاع االتصاالت الراديوية آخذتان بالتزايد كل يوم.

وتعد جلنة لوائح الراديو )RRB( هيئة غري متفرغة 
تتألف من 12 عضواً ميثلون مناطق االحتاد اخلمس 

)األمريكتان وأوروبا الغربية وأوروبا الشرقية ومشال آسيا 
وإفريقيا وآسيا/أسرتاالسيا(.

وتتمثل وظيفة هذه اهليئة يف املوافقة على القواعد اإلجرائية 
لتطبيق لوائح الراديو، مبا يف ذلك القواعد املتعلقة 

بتخصيص الرتددات الراديوية واستعماهلا واستعمال 
املدارات الساتلية. وهي تعمل أيضاً كمجلس للطعون 
يف حالة املنازاعات وتقدم املشورة للمؤمترات العاملية 

لالتصاالت الراديوية.
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ونتائج االنتخابات للجنة لوائح الراديو في االتحاد 
للفترة 2019-2022 هي:

المنطقة A - األمريكتان:  
 شانتال بومييه )كندا(؛

فرناندو بورخون فيغريوا )املكسيك(.

المنطقة B - أوروبا الغربية:  
 إيفون هنري )فرنسا(؛ 
ليليان جينيت )هولندا(.

المنطقة C - أوروبا الشرقية وشمال آسيا:  
 صحيبة حسنوفا )أذربيجان(؛ 

نيكوالي فارالموف )االحتاد الروسي(.

المنطقة D – إفريقيا:  
 السيد عزوز )مصر(؛ 

 صامويل ماندال ماكهونو )جنوب إفريقيا(؛ 
حسن طالب )املغرب(.

المنطقة E - آسيا وأستراالسيا:  
 طارق العمري )اململكة العربية السعودية(؛ 

 أكريا هاشيموتو )اليابان(؛ 
دوان كوانغ هوان )فيتنام(.

مجلس االتحاد

يتوىل مؤمتر املندوبني املفوضني إدارة شؤون االحتاد وهو 
اهليئة العليا لالحتاد. وجيتمع جملس االحتاد مرة يف السنة 

ويعمل بصفته هيئة إدارة االحتاد يف الفرتات بني مؤمترات 
املندوبني املفوَّضني، اليت تعقد كل أربع سنوات. ويضمن 

جملس االحتاد اإلشراف على أنشطة االحتاد وسياساته 
واسرتاتيجياته، ويدير أفرقة عمل تعىن مبوضوعات حمددة 

حتددها مؤمترات املندوبني املفوضني أو اجمللس نفسه، 
ويضع مشروعي اخلطتني االسرتاتيجية واملالية لالحتاد لكي 

تعرض على مؤمتر املندوبني املفوضني.

والدول األعضاء المنتخبة لمجلس االتحاد 
للفترة 2019-2022 هي:

المنطقة A - األمريكتان )9 مقاعد(  
األرجنتني

الباهاما
الربازيل

كند
كوبا

السلفادور
املكسيك
باراغواي

الواليات املتحدة
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https://www.itu.int/web/pp-18/ar/


المنطقة B - أوروبا الغربية )8 مقاعد(  
فرنسا
أملانيا

اليونان
هنغاريا
إيطاليا
إسبانيا

سويسرا
تركيا

المنطقة C - أوروبا الشرقية وشمال آسيا   
)5 مقاعد(
أذربيجان

اجلمهورية التشيكية
بولندا

رومانيا
االحتاد الروسي

المنطقة D - إفريقيا )13 مقعدًا(   
اجلزائر

بوركينا فاصو
كوت ديفوار

مصر
غانا

كينيا
املغرب
نيجرييا
رواندا

السنغال
جنوب إفريقيا

تونس
أوغندا

المنطقة E - آسيا وأستراالسيا )13 مقعدًا(   
أسرتاليا
الصني
اهلند

إندونيسيا
مجهورية إيران اإلسالمية

اليابان
مجهورية كوريا

الكويت
باكستان

الفلبني
اململكة العربية السعودية

تايالند
 اإلمارات العربية املتحدة .

 

اطلع هنا على المزيد 
من االنتخابات والنتائج 

التفصيلية.
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https://www.itu.int/web/pp-18/ar/page/104-elections


الغايات والمقاصد االستراتيجية لالتحاد
رؤية بشأن

جمتمع معلومات ميّكنه العامل املوصول بينياً حيث تتيح االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت حتقيق وتسريع النمو 
والتنمية االجتماعيني واالقتصاديني املستدامني بيئياً لكل فرد.

رسالة من أجل
تشجيع وتيسري وتعزيز النفاذ ميسور التكلفة والشامل إىل شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماهتا 

وتطبيقاهتا، واستعماهلا من أجل النمو والتنمية االجتماعيني واالقتصاديني املستدامني بيئياً.

ومخس غايات للفرتة من 2020 إىل 2023
اكتشف إجنازات السنوات األربع املاضية

الرشاكــة االبتكـــار االستدامـــة لشمــول ا لنمــو ا

تقرير عن تنفيذ الخطة االسرتاتيجية لالتحاد وأنشطته 
يف الفرتة 2018-2014
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https://www.itu.int/en/annual-report-2017/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/annual-report-2017/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/annual-report-2017/Pages/default.aspx
https://youtu.be/dswDx1cA3g4
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النتائج القائمة على توافق اآلراء في سطور

املشاركون يف مؤمتر املندوبني املفوضني عمل 
لالحتاد لعام 2018 عماًل دؤوباً يف روح 
من التعاون طوال ثالثة أسابيع مكثفة 

يف ديب، اإلمارات العربية املتحدة، ملناقشة ووضع سياسات 
االحتاد بشأن جمموعة واسعة من املسائل املتعلقة بتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت )ICT( اليت تؤثر على اجملتمع العاملي.

وأعادت الدول األعضاء تأكيد التزامها بالرؤية املشرتكة 
لعامل موصول تكون فيه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

مصدراً لتحقيق الصاحل العام لكل فرد حيثما كان - 
وبالوالية بالغة األمهية لالحتاد املتمثلة يف حتقيق هذه الرؤية.

وجرت مناقشات يف أفرقة عمل وأفرقة خمصصة وجلسات 
عامة وتوجت مجيعها بتوافق اآلراء بني الدول األعضاء يف 
االحتاد بشأن كل موضوع مطروح على املائدة. وفيما يلي 

عينة من بعض القرارات اجلديدة واملراَجعة اليت اعتمدهتا 
الدول األعضاء يف االحتاد.

الخطة االستراتيجية للفترة 2023-2020

من النتائج الرئيسية ملؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018 
اعتماد خطة اسرتاتيجية جديدة، حتدد الرؤية والغايات 

واألهداف املشرتكة لالحتاد للفرتة 2020-2023، اليت تؤكد 
دور االحتاد يف تيسري التقدم حنو تنفيذ خطة األمم املتحدة 

للتنمية املستدامة لعام 2030.
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ومن املتوقع أن حتقق الدول األعضاء يف االحتاد العديد 
من أهداف برنامج التوصيل يف 2020 املوضوعة بشأن 
التوصيلية قبل عام 2020. ويف هذه اخلطة االسرتاتيجية 

اجلديدة، اعتمدت الدول األعضاء أهدافاً جريئة وطموحة 
جديدة يتعني حتقيقها حبلول عام 2023. وتنقسم األهداف 
إىل مخس غايات اسرتاتيجية: النمو والشمول واالستدامة 

واالبتكار والشراكة )انظر الرسم البياين(.

وميكن أن تساعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف تسريع التقدم حنو كل هدف من أهداف التنمية 
املستدامة )SDG( لألمم املتحدة السبعة عشرة. ويبني 

القرار املراَجع اجلديد بشأن اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد 
للفرتة 2020-2023 كيف سيساهم االحتاد يف اجلهود العاملية 

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. وفيما يلي أمثلة على 
بعض القرارات اجلديدة واملراَجعة.

قرارات جديدة

استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت لسّد 
فجوة الشمول المالي

يعزز هذا القرار اجلديد والية االحتاد يف العمل على املسائل 
املتعلقة بالشمول املايل الرقمي. فهناك ملياري شخص بالغ 

يف مجيع أحناء العامل ليس لديهم حساب مصريف، ولكن 
لدى 1,6 مليار شخص من بينهم هاتف متنقل. 

ويدعو القرار الدول األعضاء إىل وضع وتنفيذ 
اسرتاتيجيات وطنية ملعاجلة الشمول املايل على سبيل 
األولوية وتشجيع املبادرات اإلقليمية اجلديدة بشأن 

هذه املسألة.

دور االتحاد في تشجيع االبتكار القائم على 
االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم 

االقتصاد والمجتمع الرقميين

يهدف هذا القرار اجلديد إىل دعم االقتصاد الرقمي 
واجملتمع الرقمي. ويعود الفضل يف دفع عجلة النمو 
االقتصادي وتغيري وجه االتصاالت كما نعرفها إىل 

االبتكار والتكنولوجيات املبتكرة.

وقد قررت الدول األعضاء يف االحتاد أن يقوم االحتاد 
مبساعدة الدول األعضاء بناًء على طلبها، يف هتيئة بيئة 
مؤاتية لالبتكارات القائمة على االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت من جانب الشركات الصغرية 

واملتوسطة )SME(، واملشاريع املبتدئة، واملراكز احلاضنة، 
ورواد األعمال الشباب، مع دعم األنشطة ذات الصلة مع 

الوكاالت الدولية األخرى.
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https://www.itu.int/en/connect2020/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/connect2020/Pages/default.aspx
https://youtu.be/1YgcEesYlzs?list=PLpoIPNlF8P2OmYpbup6UJ-RSu8mDLqvJR
https://youtu.be/1YgcEesYlzs?list=PLpoIPNlF8P2OmYpbup6UJ-RSu8mDLqvJR
https://www.itu.int/web/pp-18/ar/backgrounder/digital-financial-inclusion
https://youtu.be/1YgcEesYlzs?list=PLpoIPNlF8P2OmYpbup6UJ-RSu8mDLqvJR


وُتدعى الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء القطاعات 
واملنتسبني واهليئات األكادميية إىل املسامهة من خالل 

تبادل جتارهبا وخرباهتا يف تشجيع االبتكار، وُتدعى الدول 
األعضاء يف االحتاد إىل تعزيز النفاذ ميسور التكلفة واسع 

النطاق إىل خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت من خالل دعم نظام إيكولوجي ابتكاري 

قائم على االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
من خالل تشجيع املنافسة واالبتكار واالستثمار اخلاص 

والشراكات بني القطاعني العام واخلاص.

تشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في 
أعمال االتحاد

يشجع هذا القرار اجلديد مشاركة الشركات الصغرية 
واملتوسطة يف عمل االحتاد.

وتعترب الشركات الصغرية واملتوسطة ذات أمهية خاصة 
بالنسبة إىل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، نظراً 
ألهنا مصدر لألفكار واالبتكارات اجلديدة، وكثرياً ما متثل 

نسبة ذات شأن من االقتصاد يف البلدان النامية.

ومن الضروري ضمان أن يواكب أعضاء االحتاد التطور 
السريع للتكنولوجيات حبيث يظل االحتاد ذا صلة وفّعااًل 
و“مناسباً للغرض” يف قطاع التكنولوجيا سريع التطور.

وقررت الدول األعضاء يف االحتاد أن حتدد رسوم عضوية 
خمفضة لتشجيع الشركات الصغرية واملتوسطة على 

املشاركة كمنتسبني يف إحدى جلان الدراسات التابعة 
لالحتاد حىت يتسىن هلا املشاركة يف وضع التوصيات أو 
املعايري الدولية اجلديدة. وستحدد كل دولة عضو أهلية 
الشركات الصغرية واملتوسطة يف بلدها، وفقاً ملعايريها 

الوطنية الذاتية، ولكن سيكون احلد األقصى حلجم 
الشركات الصغرية واملتوسطة اليت ميكن أن تستفيد من 
الرسوم املخفضة قدره أقل من 250 موظفاً، وسيحدد 

جملس االحتاد احلد األقصى لإليرادات السنوية بالنسبة إىل 
الشركات الصغرية واملتوسطة املؤهلة.

وُتدعى الدول األعضاء يف االحتاد إىل دعم وتشجيع 
الشركات الصغرية واملتوسطة على االنضمام إىل االحتاد 

واملشاركة يف أنشطته.

 )OTT( الخدمات المتاحة بحرية على اإلنترنت

 يسعى هذا القرار اجلديد إىل عرض نطاق أنشطة االحتاد 
املتعلقة باخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت للبنية التحتية 

احلالية لالتصاالت.

وأدى تطور قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت إىل ظهور هياكل سوقية ومناذج أعمال 

واسرتاتيجيات استثمار وتدفقات إيرادات جديدة أدت 
فيها اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت دوراً متزايداً.

ويهدف القرار إىل إذكاء الوعي وتعزيز الفهم املشرتك 
واحلوار بني أصحاب املصلحة املعنيني بشأن البيئة التمكينية 
والنظام اإليكولوجي للخدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت 

ضمن اختصاصات االحتاد؛ ومواصلة تعزيز الدراسات 
بشأن جوانب اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت، متاشياً 
مع والية االحتاد؛ وتعزيز برامج بناء القدرات بني أعضاء 

االحتاد من أجل تبادل املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات 
والتوجيهات التقنية بشأن اخلدمات املتاحة حبرية على 

اإلنرتنت وخاصًة من أجل البلدان النامية.

ويكلف القرار مديري املكاتب الثالثة لالحتاد بتعزيز 
الدراسات يف جلان الدراسات ذات الصلة يف االحتاد بشأن 

اجلوانب املختلفة للخدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت، 
مثل اجلوانب التقنية واالقتصادية والسياساتية اليت قد يكون 
هلا اعتبارات دولية؛ ومبساعدة الدول األعضاء يف االحتاد، 
بناًء على طلبها، على أن تطبق، حسب االقتضاء، النتائج 

ذات الصلة ألعمال جلان الدراسات املتعلقة باخلدمات 
املتاحة حبرية على اإلنرتنت.
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مباني مقر االتحاد في المستقبل 

حيدد مشروع القرار اجلديد هذا شروط بناء املبىن اجلديد 
ملقر االحتاد حبيث تتفق متاماً مع القواعد واللوائح املالية 
لالحتاد وقواعد املشرتيات لالحتاد، ومع إيالء االعتبار 

الواجب للتكاليف ولالعتبارات الوظيفية والذكية 
واملستدامة يف التصميم واجلودة. 

ويعرتف القرار اجلديد باحلاجة إىل إشراك الدول األعضاء 
يف االحتاد يف القرارات املتعلقة ببناء املقر الرئيسي لالحتاد 

يف املستقبل. كما يشجع الدول األعضاء وأعضاء 
القطاعات يف االحتاد على االقتداء باململكة العربية 

السعودية واإلمارات العربية املتحدة واجلمهورية التشيكية 
يف املسامهة يف املبىن اجلديد.

جريدة االتحاد 

اكتشافات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: وافقت 
الدول األعضاء يف االحتاد، يف هذا القرار اجلديد، على 
دعم مواصلة تطوير منشورات االحتاد الرقمية العلمية 

واملهنية واخلاضعة الستعراض النظراء املتاحة باجملان لكل 
من القراء واملؤلفني. وميكن قراءة أحدث طبعة من جريدة 
االحتاد: اكتشافات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هنا.
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اقرأ العدد األخير من جريدة االتحاد: 
 اكتشافات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

هنا )باإلنكليزية فقط(
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قرارات وتوصيات جديدة

قرارات جديدة
WGPL/1استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لسّد فجوة الشمول املايل

WGPL/2 دور االحتاد يف تشجيع االبتكار القائم على االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدعم
االقتصاد واجملتمع الرقميني

WGPL/3)OTT( اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت

COM5/1جريدة االحتاد: اكتشافات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

COM5/2 ،تعيني رؤساء األفرقة االستشارية وجلان الدراسات واألفرقة األخرى التابعة للقطاعات ونواهبم
واملدة القصوى لوالياهتم

COM5/3تشجيع مشاركة الشركات الصغرية واملتوسطة يف أعمال االحتاد

COM5/4 دور االحتاد الدويل لالتصاالت كسلطة إشرافية لنظام التسجيل الدويل ألصول الفضاء مبوجب
الربوتوكول املتعلق بالفضاء

COM6/1للنهوض بقطاَعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات Du3M دعم مبادرة العراق

COM6/2مباين مقر االحتاد يف املستقبل

COM6/3تدابري حتسني ِمَنح االحتاد الدويل لالتصاالت وتروجيها وتعزيزها

توصيات جديدة
WGPL/1 دور االحتاد الدويل لالتصاالت يف دعم استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملكافحة

اإلجتار باألشخاص
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القرارات المراَجعة

بناء مجتمع شامل بتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

برنامج التوصيل في 2030 

القرار 200 )املراَجع يف ديب، 2018( هو حتديث لقرار 
االحتاد بشأن برنامج التوصيل يف 2020، الذي اعتمد 

أصاًل يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2014، يف بوسان 
جبمهورية كوريا.

إن حوايل نصف سكان العامل ال يستخدمون اإلنرتنت، 
أو ال ميلكون املهارات الالزمة لالستفادة منها ومن 

التكنولوجيات واخلدمات املرتبطة هبا على أفضل وجه. 
وينبغي إشراك السكان احملرومني، ال سيما النساء والفتيات 

واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة والسكان األصليني 
واحملرومني اقتصادياً، وكذلك األشخاص الذين يعيشون 
يف أقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول 

اجلزرية الصغرية النامية، يف جمتمع رقمي لتحقيق مجيع 
أهداف التنمية املستدامة السبعة عشرة.

ومتثل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسيلة لتوفري سلع 
وخدمات عالية اجلودة يف جماالت الرعاية الصحية والتعليم 
والتمويل والتجارة واإلدارة والزراعة ضمن غريها. وهي 

تساعد على احلد من الفقر واجلوع وحتسني الصحة وخلق 
فرص عمل جديدة وختفيف أثر تغري املناخ وحتسني كفاءة 

الطاقة وجعل املدن واجملتمعات مستدامة. وقد أكدت 
الدول األعضاء يف االحتاد من جديد رؤية عاملية مشرتكة 

جملتمع املعلومات، يدعمه عامل موصول، تتيح وتعجل 
فيه االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت النمو 

االجتماعي واالقتصادي والبيئي املستدام والتنمية للجميع، 
ودعت أيضاً إىل حتقيق املواءمة الوثيقة بني عملية القمة 
العاملية جملتمع املعلومات )WSIS( وخطة التنمية املستدامة 

لعام 2030.

التوصيلية بشبكات النطاق العريض

يشري القرار 203 )املراَجع يف ديب، 2018( إىل أن توصيلية 
النطاق العريض أمر أساسي للتنمية االجتماعية واالقتصادية 

والثقافية والبيئية وأن خطط وسياسات واسرتاتيجيات 
النطاق العريض مهمة لدعم نشرها.

ويكلف القرار املراَجع مدير مكتب تنمية االتصاالت 
يف االحتاد مبواصلة العمل عن كثب مع مديري مكتب 

االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت فيما خيص أنشطة 
بناء القدرات اليت من شأهنا أن متكِّن البلدان من إعداد 

وتنفيذ اسرتاتيجياهتا الوطنية لتيسري نشر شبكات النطاق 
العريض، مبا يف ذلك شبكات النطاق العريض الالسلكية.

استخدام االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع 

معلومات شامل للجميع

يقر القرار 139 )املراَجع يف ديب، 2018( بأن فوائد التقدم 
يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( ميكن أن توفر 

فرصاً للخدمات الرقمية يف البلدان النامية، ومتكن من 
رقمنة البنية التحتية اليت يرتكز عليها االقتصاد مبا يف ذلك 

االقتصاد الرقمي.

ووفقاً للقرار املراَجع، سيواصل االحتاد مساعدة الدول 
األعضاء وأعضاء القطاعات على وضع سياسات وأطر 
تنظيمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقاهتا 

لصاحل التنمية. وُيكلف االحتاد بتجميع ونشر أفضل 
املمارسات واخلربات التنظيمية بشأن االسرتاتيجيات 

الوطنية واإلقليمية املستعملة لتشجيع االستثمار يف البنية 
التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

وخدماهتا يف املناطق اليت تنعدم و/أو تشح فيها اخلدمات.
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دور االتحاد الدولي لالتصاالت في تقديم المساعدة 
التقنية والمشورة للبلدان النامية

يبني القـرار 135 )املراَجع يف ديب، 2018( دور االحتاد الدويل 
لالتصاالت يف تقدمي املساعدة التقنية واملشورة للبلدان 

النامية وتنفيذ املشاريع الوطنية واإلقليمية واألقاليمية 
ذات الصلة.

ويدعم القرار املراَجع تعميق التعاون بني قطاعات االحتاد 
املختلفة بغية إجراء الدراسات واألنشطة، مبا يف ذلك بناء 

القدرات، لتوفري مشورة ومساعدة تقنية أفضل للبلدان 
النامية بشأن االستخدام األمثل للموارد وتنفيذ املشاريع 

الوطنية واإلقليمية واألقاليمية.

وقد قررت الدول األعضاء يف االحتاد أن يسخر االحتاد 
إمكانات التكنولوجيات اجلديدة والناشئة والفرص اليت 

تتيحها ملساعدة البلدان اليت تطلب الدعم، خاصًة البلدان 
النامية، فيما يتعلق خبطط تطوير بناها التحتية، مع مراعاة 

خطط انتقاهلا التكنولوجي.

نشر شبكات المستقبل في البلدان النامية 

يتصل القـرار 137 )املراَجع يف ديب، 2018( بعمل االحتاد 
املتعلق بنشر شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

املستقبلية يف البلدان النامية.

ومن املقرر أن تؤدي شبكات املستقبل، مثل شبكات اجليل 
اخلامس )االتصاالت املتنقلة الدولية2020-( دوراً حمورياً 
يف االقتصاد الرقمي. فهي ستدعم تطبيقات مثل املنازل 

الذكية واملباين الذكية واملدن الذكية والفيديو ثالثي األبعاد 
والعمل واللعب يف الفضاء السحايب واجلراحة الطبية عن 
بُعد والواقع االفرتاضي واملزيد واالتصاالت اهلائلة من آلة 

إىل آلة ألمتتة الصناعة والسيارات ذاتية القيادة.

ويشري القرار املراَجع إىل أنه من املهم اآلن للبلدان أن 
تيسر االنتقال السلس من الشبكات القائمة إىل شبكات 
املستقبل، وسيواصل االحتاد عمله بشأن دراسات نشر 

الشبكات املستقبلية، ووضع معايري تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، وأنشطة التدريب وتبادل أفضل املمارسات 

بشأن وضع مناذج األعمال واجلوانب التشغيلية.
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https://www.itu.int/ar/sustainable-world/Pages/default.aspx
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سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان 
المتقدمة

يشجع القـرار 123 )املراَجع يف ديب، 2018( زيادة مشاركة 
البلدان النامية يف عملية التقييس يف االحتاد هبدف سد 

“الفجوة التقييسية”.

ويكلف القرار احملّدث القيادة العليا لالحتاد بتعزيز املشاركة 
املتكافئة يف االجتماعات اإللكرتونية لالحتاد من خالل 

استخدام املشاركة عن بُعد وتوحيد مجيع املبادئ التوجيهية 
والتوصيات والتقارير التقنية وأفضل املمارسات وحاالت 
االستخدام يف االحتاد من خالل استخدام أدوات االحتاد 

املتاحة على شبكة اإلنرتنت لتسريع نقل املعرفة.

كما ُتدعى الدول األعضاء إىل مواصلة إنشاء هيئات 
تقييس وطنية وإقليمية، حسب االقتضاء، وتشجيع إشراك 

هذه الكيانات يف أعمال التقييس باالحتاد؛ واستضافة 
اجتماعات األفرقة اإلقليمية وجلان الدراسات املتعلقة 

بأنشطة التقييس لالحتاد خاصًة يف البلدان النامية.

نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي 
االحتياجات المحددة إلى تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت 

يشري القـرار 175 )املراَجع يف ديب، 2018( إىل أن تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت ميكن أن تتيح فرصاً وفوائد 

لألشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية أو مسعية 
أو حركية واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة للتغلب 

على التحديات اليت تواجههم يف أداء أبسط األنشطة 
اليومية العادية.

ويكلف القرار احملّدث االحتاد بتبادل أفضل املمارسات 
املنفذة من أجل إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة 

واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة إىل خدمات 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبتشجيع 
مجع وحتليل البيانات اإلحصائية املتعلقة باإلعاقة وإمكانية 
النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

اليت ميكن أن تنظر فيها الدول األعضاء عند إعداد وتصميم 
سياساهتا الرامية إىل تعزيز إمكانية النفاذ.

تقوية الحضور اإلقليمي لالتحاد

يواصل القـرار 25 )املراَجع يف ديب، 2018( تعزيز احلضور 
اإلقليمي كامتداد لالحتاد ككل.

وجتعل املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق االحتاد 
أكثر وعياً باألولويات واالحتياجات اخلاصة باملناطق 

وأكثر جتاوباً معها.
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ويتمثل دور املكاتب اإلقليمية لالحتاد يف مساعدة البلدان 
يف املناطق على سد الفجوة التقييسية، وبناء القدرات 

ذات الصلة بإدارة الرتددات الراديوية، وتعزيز التعاون مع 
منظمات االتصاالت اإلقليمية. وعلى هذا النحو، قررت 

الدول األعضاء يف االحتاد أن تشارك املكاتب اإلقليمية 
ومكاتب املناطق بنشاط يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية 

لالحتاد للفرتة 2023-2020.

ويكلف القرار احملّدث مدير مكتب تنمية االتصاالت يف 
االحتاد، بالتشاور الوثيق مع األمني العام ومديري مكتيب 
االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت، الختاذ التدابري 

الالزمة ملواصلة تقوية احلضور اإلقليمي لالحتاد.

تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين في االتحاد وترويج 
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خالل 

االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

يعزز القـرار 70 )املراَجع يف ديب، 2018( اجلهود الرامية إىل 
إحراز تقدم بشأن املساواة بني اجلنسني يف االحتاد ويف 

قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

ويشجع القرار املراَجع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات 
على استعراض ومراَجعة سياساهتا وممارساهتا، حسب 

االقتضاء، لكفالة تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة 
يف التعيني والتوظيف والتدريب والرتقية يف قطاع 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على أساس من 
العدل واإلنصاف. 

كما يشجعها القرار على تيسري بناء القدرات وتوظيف 
النساء والرجال على قدم املساواة يف ميدان االتصاالت/

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبا يف ذلك يف الوظائف 
العليا ذات املسؤولية يف إدارات االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت واهليئات احلكومية والتنظيمية 

واملنظمات احلكومية الدولية ويف القطاع اخلاص.

إدارة الموارد البشرية وتنميتها

يهدف القـرار 48 )املراَجع يف ديب، 2018( إىل حتسني وتنفيذ 
سياسات وإجراءات التوظيف اليت ترمي إىل تيسري التوزيع 

اجلغرايف املنصف ومتثيل اجلنسني بني املوظفني املعينني.

وميثل مبدأ عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب وعداً 
أساسياً ألهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة. وكان 
اهلدف األويل لتحقيق التمثيل املتساوي للنساء والرجال 
بني موظفي األمم املتحدة هو عام 2000، ولكننا ما زلنا 

بعيدين عن هذا اهلدف. ويف االحتاد، ما زالت املرأة 
ممثلة متثياًل ناقصاً يف معظم الفئات املهنية، وال سيما يف 

املستويات العليا ويف املناصب التقنية.
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ويكلف القرار املراَجع األمني العام لالحتاد بتحسني وتنفيذ 
سياسات وإجراءات التوظيف الرامية إىل تيسري التوزيع 
اجلغرايف املنصف ومتثيل اجلنسني بني املوظفني املعينني، 
وتقدمي تقارير وحتديثات عن التقدم احملرز فيما يتعلق 

باالستغالل واالنتهاك اجلنسيني، والتحرش اجلنسي يف 
مكان العمل. 

ضمان تطبيق المعايير

المطابقة وقابلية التشغيل البيني

يؤكد القـرار 177 )املراَجع يف ديب، 2018( من جديد 
الدور املهم الذي يؤديه االحتاد يف وضع معايري االتصاالت 
الدولية لضمان املطابقة وقابلية التشغيل البيين )C&I( ملعدات 

وأنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

واملطابقة تعين أن معدات أو تكنولوجيات االتصاالت 
تتطابق مع املتطلبات التقنية احملددة يف معيار ما أو جزء منه 

أو تلتزم هبا. أما قابلية التشغيل البيين فتعين قدرة نظامني 
أو تطبيقني أو أكثر على تبادل املعلومات واستعمال 
املعلومات اليت مت تبادهلا من جانب مجيع األطراف.

وستساعد املطابقة وقابلية التشغيل البيين املشغلني على نشر 
شبكات قائمة على التكنولوجيا املتعددة، حيث ستساعد 

مثاًل على التوصيل البيين للهواتف الساتلية واملتنقلة والثابتة. 
وميكن أن يؤدي فتح قابلية التشغيل البيين للمنتجات 

املختلفة إىل تعزيز املنافسة بني البائعني وفائدة للمستهلكني.

وتقرر الدول األعضاء يف االحتاد أن يستمر تنفيذ برنامج 
عمل املطابقة وقابلية التشغيل البيين. ويستند العمل إىل 

أربع دعائم: تقييمات املطابقة مع املعايري؛ واستضافة 
أحداث لدراسة قابلية التشغيل البيين ورفع الوعي هبا؛ 
وبرامج بناء القدرات والتدريب؛ واملساعدة يف إنشاء 
مراكز االختبار وبرامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين 

يف البلدان النامية.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والسالمة

بناء الثقة واألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

يشجع القـرار 130 )املراَجع يف ديب، 2018( ثقافة 
يُنظر فيها إىل األمن كعملية مستمرة ومتكررة ُتدمج 

يف املنتجات منذ بداية استخدامها وتستمر طوال فرتة 
عمرها ويتسىن للمستعملني النفاذ إليها وفهمها.

وقد وافقت الدول األعضاء يف االحتاد على دعم أنشطة 
وضع املعايري يف االحتاد من خالل تعزيز وتسهيل تنفيذ 

توصيات االحتاد املواَفق عليها واملتعلقة باألمن، ال سيما من 
جانب البلدان النامية.

ويؤكد القرار من جديد أمهية االحتاد بصفته جهة فاعلة 
ذات صلة يف تيسري التعاون الدويل، ويقرر من خالل 

جدول أعمال األمن السيرباين العاملي )GCA( تعزيز الوعي 
بشأن أنشطة االحتاد وتلك اخلاصة باملنظمات األخرى 
ذات الصلة، وتعزيز التعاون ودعم الدول األعضاء من 

خالل جهود بناء القدرات.
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وُتدعى الدول األعضاء إىل إذكاء الوعي بني املنظمات 
وفرادى املستعملني بأمهية تعزيز األمن السيرباين، 

مبا يف ذلك تنفيذ تدابري احلماية األساسية؛ وتشجيع تطوير 
الربامج التعليمية والتدريبية لتعزيز وعي املستخدم بشأن 

املخاطر يف الفضاء السيرباين واخلطوات اليت ميكن أن 
يتخذها املستخدمون من أجل محاية أنفسهم.

مشاكل القياس والتقييم المتعلقة بالتعرض البشري 
للمجاالت الكهرمغنطيسية

يتناول القرار 176 )املراَجع يف ديب، 2018( استخدام 
األجهزة اجلديدة من أجل اخلدمات اجلديدة ويرى 

أن زيادة عدد األجهزة لكل أسرة قد أدت إىل تعدد 
مصادر انبعاثات اجملاالت الكهرمغنطيسية )EMF(. وبدون 

معلومات كافية ودقيقة و/أو وعي عام و/أو تنظيم 
مناسب، قد يكون لدى الناس شواغل بشأن تأثري اجملاالت 

الكهرمغنطيسية على صحتهم.

وُتدعى الدول األعضاء يف االحتاد إىل مواصلة استعراض 
مسألة التعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية، وتنفيذ 
أنشطة إذكاء الوعي العام واختاذ التدابري املناسبة للتأكد من 

االلتزام باملبادئ التوجيهية الصادرة عن االحتاد.

حماية األطفال على الخط

يواصل القرار 179 )املراَجع يف ديب، 2018( تعزيز عمل 
.)COP( االحتاد بشأن محاية األطفال على اخلط

يف عامل اليوم الذي يسوده التوصيل باإلنرتنت، يصبح 
األطفال موصولني باإلنرتنت يف سن صغرية على حنو مل 

يسبق له مثيل.

ويف السنوات األربع القادمة، ستهدف املبادرة إىل العمل 
مع الدول األعضاء وشركاء مبادرة محاية األطفال 

على اخلط من أجل نشر أُطر منهجية إلنتاج البيانات 
واإلحصاءات بغية حتقيق أقصى حد من مقارنة البيانات 

فيما بني البلدان. وستقوم أيضاً بتحديث، حسب 
االقتضاء، املبادئ التوجيهية مع بعض اإلحاالت إىل 

األطفال ذوي اإلعاقة واالحتياجات احملددة، وستواصل 
مساعدة الدول األعضاء، وال سيما البلدان النامية، على 

وضع اسرتاتيجياهتا الوطنية بشأن محاية األطفال على اخلط 
بالتعاون مع أصحاب املصلحة.
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مساعدة الدول األعضاء في مكافحة سرقة األجهزة 
المتنقلة وردعها

يقر القرار 189 )املراَجع يف ديب، 2018( باحلاجة إىل 
مكافحة سرقة األجهزة املتنقلة وردعها، ومساعدة 

احلكومات واهليئات التنظيمية يف رصد البيانات وتبادل 
أفضل املمارسات بشأن هذه املسألة.

وتقوم احلكومات واملكاتب اإلحصائية الوطنية والوكاالت 
التنظيمية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

بتبادل أفضل املمارسات وإطالق محالت التوعية، ويدعو 
القرار املراَجع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات اآلن 

إىل تسهيل مبادرات التثقيف من أجل احلد من استخدام 
األجهزة املتنقلة املسروقة - وإىل اعتماد، حسب االقتضاء، 
اإلجراءات الالزمة ملنع العبث )إجراء تغيريات غري مرخص 

هبا( مبعّرفات أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
املتنقلة واكتشافها ومراقبتها ومنع نفاذ املعّرفات اليت مت 

العبث هبا/تكرارها من النفاذ إىل الشبكات املتنقلة.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والسالمة

تيسير إنترنت األشياء والمدن الذكية المستدامة

يعزز القرار 197 )املراَجع يف ديب، 2018( عمل االحتاد 
املتعلق بإنرتنت األشياء )IoT( واملدن واجملتمعات 

الذكية املستدامة.

ويدعو القرار املراَجع إىل النهوض باالستثمار يف إنرتنت 
األشياء وتطويرها لدعم حتقيق أهداف خطة التنمية 

املستدامة لألمم املتحدة لعام 2030 - واستمرار وزيادة 
تطوير الدراسات واألنشطة بشأن إنرتنت األشياء واملدن 

.)SSC&C( واجملتمعات الذكية املستدامة

ويكلف القرار االحتاد بدعم أعمال جلان الدراسات 
ذات الصلة ومبواصلة التعاون مع املنظمات املعنية مبا فيها 
املنظمات املعنية بوضع املعايري )SDO(، بغية تبادل أفضل 
املمارسات ونشر املعلومات لزيادة قابلية التشغيل البيين 

خلدمات إنرتنت األشياء من خالل ورش العمل والدورات 
التدريبية املشرتكة وأفرقة أنشطة التنسيق املشرتكة، وأي 

وسائل مناسبة أخرى.
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أقر مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018 إبرام اتفاق التعاون 
بني اإلنرتبول واالحتاد عماًل بالرقم 58 من دستور االحتاد 

وكلف األمانة العامة بإخطار السلطات املختصة لإلنرتبول 
على وجه السرعة وفقاً لذلك.
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إىل املعلومات/الوثائق املرفقة بالوثيقة C18/58 )املقدمة إىل 

املؤمتر بوصفها الوثيقة 30( مع التوضيحات الواردة يف 
.ARB/72A1/39 املقرتح

وكلف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018 األمانة العامة 
بتقدمي حتليل وحتديد نتائج مؤمترات املندوبني املفوضني 

واملؤمترات/اجلمعيات القطاعية اليت تتناول مواضيع مماثلة 

 )RAG( إىل الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية
والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت )TSAG( والفريق 

االستشاري لتنمية االتصاالت )TDAG( وفريق التنسيق بني 
القطاعات املعين باملسائل ذات االهتمام املشرتك وجملس 
االحتاد والدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء القطاعات 

اليت ُتدعى إىل استخدام هذه املواد يف حتضريها جلمعيات/
مؤمترات القطاعات حسب االقتضاء. ويدعو مؤمتر 

املندوبني املفوضني لعام 2018 الدول األعضاء يف االحتاد 
واملؤمترات واجلمعيات إىل دعم مبدأ تبسيط القرارات من 
أجل جتنب التكرار. وجدير باملالحظة أن القرارات اليت 
تتناول مسائل حمددة لقطاع واحد من قطاعات االحتاد 

ستكون قرارات قائمة للقطاع املعين.

القرارات المراَجعة )تابع( 
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https://www.itu.int/ar/ITU-R/conferences/rag/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-T/tsag/2017-2020/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/inter-sectoral-team-on-issues-of-mutual-interest.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ar/council/Pages/overview.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/inter-sectoral-team-on-issues-of-mutual-interest.aspx
https://www.itu.int/online/mm/scripts/gensel11
https://www.itu.int/online/mm/scripts/gensel8
https://www.itu.int/ar/council/Pages/overview.aspx


ويوصي مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018 مجلس 
االتحاد بما يلي:

إجراء دراسة شاملة بشأن التحسينات املمكنة للعملية   
االنتخابية يف االحتاد، بأكملها، وال سيما بشأن 

احلاجة إىل مراَجعة القواعد العامة املتعلقة بإجراءات 
االنتخابات، مبا يف ذلك إجراء دراسات حول عقد 
جلسات استماع. وينبغي أن يتم ذلك مع مراعاة 

الوثائق ذات الصلة للمجلس ومؤمتر املندوبني املفوضني 
لعام 2014 )مثل التوصية 8 للجنة 5 اليت وافقت عليها 

اجللسة العامة( واختاذ قرارات يف الوقت املناسب 
عند احلاجة؛

القيام، عند االقتضاء، بتعديل النظام األساسي والنظام   
اإلداري يف االحتاد املطبقني على املوظفني املعينني 
والنظام اإلداري والنظام األساسي املطبقني على 

املسؤولني املنتخبني، بغية النظر يف إلغاء احلاجة إىل أن 
يقوم موظفو االحتاد املعينون بإجازة خاصة بدون أجر 

عند ترشيحهم ملناصب املسؤولني املنتخبني؛

مواصلة حتسني البوابة اإللكرتونية النتخابات مؤمتر   
املندوبني املفوضني إلتاحة املزيد من التفاعل مع 

املرشحني، واحلصول على مزيد من املعلومات عنهم؛

مواصلة استعمال جملة أخبار االحتاد كمنصة لعرض   
آراء املرشحني لالنتخابات؛

اعتماد مبادئ توجيهية موحدة بشأن اجلوانب   
األخالقية ألنشطة احلمالت االنتخابية من أجل 

االنتخابات املستقبلية، استناداً إىل أحكام “اجلوانب 
األخالقية ألنشطة معينة قد ُيضطلع هبا يف إطار احلملة 

االنتخابية قبل مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018”، 
اليت جرى اعتمادها يف دورة اجمللس لعام 2018، مع 

حتسينات ممكنة عند االقتضاء.

ويعرتف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018 بضرورة 
تعزيز مشاركة النساء يف مجيع إجراءات صنع القرار يف 

االحتاد كطريقة لتشجيع املزيد من النساء على أن يصبحن 
مرشحات للمناصب املنتخبة يف االحتاد وفقاً للرقم 154 من 

دستور االحتاد.

وبناًء على ذلك، يكلف مؤتمر المندوبين المفوضين 
لعام 2018 المجلس بما يلي:

دراسة اآلليات حنو وجود نساء أكثر يف املناصب   
القيادية واإلدارية، وخصوصاً فيما يتعلق 

بالعملية االنتخابية؛

القيام بالعمل الالزم لتعديل القواعد احملددة إلجراءات   
انتخاب األمني العام ونائب األمني العام ومديري 

مكاتب القطاعات من أجل تنفيذ هذا القرار وتقدمي 
تقرير إىل مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2022،

ويدعو مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018 الدول 
األعضاء إلى:

تشجيع مشاركة النساء يف مجيع أنشطة االحتاد، وال   
سيما يف عمليات صنع القرار؛

تشجيع املرشحات وتقدميهن من أجل مناصب األمني   
العام ونائب األمني العام ومديري املكاتب وأعضاء 

جلنة لوائح الراديو.
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النتائج التي تمثل مصدراَ لإللهام

قال هولني جاو، األمني العام لالحتاد “إن أمامنا الكثري 
من التحديات. فعدد كبري جداً من الناس يف مجيع أحناء 

العامل ال يزال يف انتظار جين مثار االقتصاد الرقمي. 
وال تزال فجوات رقمية قائمة داخل البلدان وفيما بينها. 
ويتعني علينا أن نواصل جهودنا لالستفادة من تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت لتسريع التقدم حنو حتقيق أهداف 
التنمية املستدامة. ويسرين أن يدعم املؤمتر أعمال االحتاد 

صوب حتقيق هذه الغاية.”

وقال سعادة السيد ماجد سلطان املسمار، نائب املدير 
العام هليئة تنظيم االتصاالت باإلمارات العربية املتحدة 

يف كلمته اخلتامية “إن قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت مل خيُل أبداً من التحديات. بل بالعكس! 

لو كنت قد تعلمت درساً واحداً خالل مساري يف 
هذا القطاع - وكرئيس للمؤمتر - فهو أن احلاجة إىل 

النهوض باإلداء ال تزال ذات صلة مدفوعًة بالعامل الذي 
حييط بنا”. وأردف قائاًل “ويف الواقع، فالشيء الوحيد 
الثابت يف احلياة هو التغري. وهلذا السبب جيب أن نكون 
دائماً على استعداد للتكيف مع التطورات، واستكشاف 
سبل لزيادة املرونة وتسريع آليات العمل لدينا يف االحتاد 

واملنظمات األخرى”.

وقال سعادة السيد محد عبيد املنصوري، املدير العام هليئة 
تنظيم االتصاالت )TRA( ورئيس جملس مركز حممد بن 

راشد للفضاء، متحدثاً بالنيابة عن البلد املضيف، اإلمارات 
العربية املتحدة “إن جدول أعمال مؤمتر املندوبني 

املفوضني لعام 2018 رّكز على أهداف التنمية لألمم 

املتحدة” وأردف قائاًل “أمامنا أربع سنوات من العمل 
بشأن ما تقرر يف هذه املؤمتر املوقر.

وتشمل هذه الدعائم الفجوة الرقمية واالندماج االجتماعي 
والتوازن بني اجلنسني واإلملام باملعارف الرقمية وتعزيز 

التعاون الدويل والتجارة الرقمية واألمن اإللكرتوين 
 والتكنولوجيات الناشئة وغريها”.

 

يمكن تنزيل الوثائق الختامية لالطالع على جميع وثائق 
نتائج مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018 هنا.

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
5/

20
18

54

)نتائج مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018(

https://www.itu.int/web/pp-18/ar/page/61-documents


لمحة عامة عن مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018

تسجيل فيديو بشأن أبرز األحداث الختتام االجتماع
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https://www.youtube.com/watch?v=PaIWuYfNGU8&feature=youtu.be
https://www.itu.int/md/S18-PP-C/en
https://www.itu.int/md/S18-PP-C/en
https://www.itu.int/web/pp-18/ar/page/105-media
https://www.itu.int/web/pp-18/en/page/105-media
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23plenipot&src=typd
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23plenipot&src=typd
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23plenipot&src=typd
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23plenipot&src=typd
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2POdTKHGJ9n8ZrCwXKOoh0H
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2POdTKHGJ9n8ZrCwXKOoh0H
https://www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157696460078001/
https://www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157696460078001/
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?parent=S18-PP-C&class=MINS
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?parent=S18-PP-C&class=MINS
https://www.itu.int/web/pp-18/en/page/105-media
https://www.itu.int/web/pp-18/en/page/105-media
https://www.itu.int/web/pp-18/en/page/105-media
https://www.itu.int/web/pp-18/ar/page/202-webcast-and-captioning
https://www.itu.int/web/pp-18/ar/page/202-webcast-and-captioning
https://www.itu.int/web/pp-18/en/page/202-webcast-and-captioning
https://www.itu.int/web/pp-18/en/page/202-webcast-and-captioning
https://www.itu.int/web/pp-18/en/page/105-media
https://www.itu.int/web/pp-18/en/page/105-media
https://www.itu.int/web/pp-18/en/page/105-media
https://www.itu.int/web/pp-18/ar/page/105-media
https://www.itu.int/web/pp-18/ar/page/105-media
https://www.itu.int/web/pp-18/ar/page/105-media
https://www.itu.int/web/pp-18/en/page/105-media
https://www.itu.int/web/pp-18/en/page/105-media
https://www.itu.int/web/pp-18/en/page/105-media
https://www.itu.int/md/S18-PP-C/en
https://www.itu.int/web/pp-18/ar/page/105-media
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23plenipot&src=typd
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2POdTKHGJ9n8ZrCwXKOoh0H
https://www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157696460078001
https://soundcloud.com/ituproduction/sets/itu-pp-18-interviews
https://www.itu.int/web/pp-18/en
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?parent=S18-PP-C&class=MINS
https://www.itu.int/web/pp-18/ar/page/202-webcast-and-captioning
https://youtu.be/PaIWuYfNGU8
https://www.itu.int/web/pp-18/en
https://www.itu.int/web/pp-18/ar/
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