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   (BDT) االتـاالتص تنمية مكتب

  

 2013ديسمبر  10 جنيف، BDT/DDR/Circular/020 المعممة الرسالة :المرجع
   

 :إلى   
 االتحاداألعضاء في  إدارات الدول -

 االتصاالت تنمية قطاع وأعضاء
 نسخة إلى:

رئيس الفريق االستشاري لتنمية  -
 االتصاالت ونوابه

لتنمية  2و 1رئيسي لجنتي الدراسات  -
 االتصاالت ونوابهم

 مدير مكتب االتصاالت الراديوية -
 مدير مكتب تقييس االتصاالت -

   
   

   

  
لمناصب رؤساء ونواب رؤساء لجنتي الدراسات لقطاع تنمية االتصاالت والفريق  اقتراح مرشحين :الموضوع

 2014-2018للفترة  (TDAG)االستشاري لتنمية االتصاالت 

 حضرات السادة والسيدات
 وبعد، طيبة تحية

ع الدول األعضاء وأعضاء قطاع تنمية االتصاالت 2010آباد،  للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت )حيدر 61وفقًا للقرار  (، تشجَّ
على اقتراح مرشحين على مدير مكتب تنمية االتصاالت من أجل مساعدة المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت على تعيين 

 .(TDAG)رؤساء/نواب رؤساء لجنتي الدراسات والفريق االستشاري لتنمية االتصاالت 
ذا رغبت إدارتكم/منظمتك م في اقتراح مرشح لمنصب رئيس أو نائب رئيس لجنة من لجان دراسات قطاع تنمية االتصاالت وا 

إلّي  أرسلتمالفريق االستشاري لتنمية االتصاالت، أو دعم رئيس أو نائب رئيس يمارس مهامه حاليًا، سأكون في غاية االمتنان لو  أو
 تبيان مؤهالته.اسم الشخص المعني مع سيرته الذاتية ل 2014فبراير  2قبل 

 :التالي اإللكتروني عوفور تلقي أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية سيتم نشرها باللغة األصلية في الموق
D/Conferences/WTDC/WTDC14/Pages/candidates.aspx-http://www.itu.int/en/ITU. 

أن حساب مدة الوالية يبدأ ، التي تنص على "2010للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام  61من القرار  5واستنادًا إلى الفقرة 
بأثر رجعي"، فإن جميع الرؤساء ونواب الرؤساء الحاليين يكون  وال، 2010لعام  المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالتاعتبارًا من 

أسماء الرؤساء ونواب الرؤساء الحاليين للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت ولجنتي  1الملحق مؤهلون لمدة والية أخرى. ويرد في 
 الدراسات لقطاع تنمية االتصاالت.

mailto:bdtmail@itu.int
www.itu.int/itu-d
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC14/Pages/candidates.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC14/Pages/candidates.aspx
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للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت  61ونود استرعاء انتباهكم إلى اإلجراء المتعلق بتعيين الرؤساء ونواب الرؤساء الوراد في القرار 
ع للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت )المراج   1من القرار  2على ذلك، تنص الفقرة  بهذه الرسالة المعممة(. وعالوةً  2الملحق )

لرؤساء ونواب الرؤساء أساسًا إلى خبرتهم المؤكدة ل المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت يستند تعيين( على "أن 2010آباد،  حيدر في
 ".على صعيدي المسائل التي تنظر فيها لجنة الدراسات المعنية والمهارات اإلدارية المطلوبة

رئيس لكل لجنة دراسات ونائب  بتعيين ي لتنمية االتصاالتالمؤتمر العالميقوم ... "من االتفاقية على ما يلي:  242وينص الحكم 
واحد للرئيس أو أكثر. وتراعى بوجه خاص في تعيين الرؤساء ونواب الرؤساء معايير الكفاءة ومتطلبات التوزيع الجغرافي المنصف، 

 ."وكذلك ضرورة تشجيع البلدان النامية على المشاركة على نحو أكثر فاعلية
ترشيحاتكم المقترحة. وأود أن أشجعكم أيضًا على البدء بالتفكير في تعيينات محتملة لمقررين ونواب مقررين  وأتطلع إلى استالم

 للمسائل المقبلة التي سُتسند إلى لجان الدراسات.

 .واالحترام التقدير فائق بقبول وتفضلوا

 ]األصل عليه توقيع[

 سانو براهيما
 المدير
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قائمة بأسماء رؤساء ونواب رؤساء الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت ولجان الدراسات التابعة لقطاع  – 1الملحق 
 تنمية االتصاالت

 1لجنة الدراسات 

 نواب الرئيس الرئيس

  (األمريكية روكسان ماكيلفان )الواليات المتحدة

 ريجينا فلور أّسومو بيسو )كوت ديفوار( 

 )إسبانيا(بالنكا غونزاليس  

 2013موفق أبو عقولة )األردن( حل محله وسام الرمضاني )األردن( في  

زواليف كيريل بالوف )أوزبكستان( استقال واقُترح أن يحل محله أليشر فاي 
 2013زبكستان( في و )أ

 زويال( فن)ماريا دولوريس بينيا  

 نغويان كي كيان )فيتنام( 

 2 لجنة الدراسات

 الرئيسنواب  الرئيس

  مقران أكلي )الجزائر(

 بيتكو كانتشيف )بلغاريا( 

 استقال وُينتظر من سيحل محله. إدواردو أيفرتز )الجمهورية الدومينيكية( 

 إيفجيني بوندارنكو )االتحاد الروسي( 

 )غينيا( الي كيبيهو عبد 

 وحيد سلمان )جمهورية إيران اإلسالمية( 

 مصطفى أحمد علي )السودان( 

 الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت

 نواب الرئيس الرئيس

  فالديمير مينكين )االتحاد الروسي(

 (1روكسان ماكيلفان )الواليات المتحدة األمريكية( )رئيسة لجنة الدراسات  

 (2مقران أكلي )الجزائر( )رئيس لجنة الدراسات  

 روفات طاجيزاده )أذربيجان( 

 سيد قيوم أياز )فيجي( 

 دومينيك فيرجيس )فرنسا( 

 فابيو بيجي )إيطاليا( 

 بوهيون سيو )جمهورية كوريا( 

 فيكتور مانويل مارتينيز فانيغاس )المكسيك( 

 إرنست إندوكيه )نيجيريا( 

 زانيا( إليزابيث م. نزاغي )تن 

 محمد المؤذن )اإلمارات العربية المتحدة( 

 األمريكية(دورين ماكغير )الواليات المتحدة  
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 (2010آباد،  للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت )حيدر 61القرار  – 2الملحق 

 ونوابهم  االتصاالت تنميةتعيين رؤساء لجان الدراسات التابعة لقطاع 

 والحد األقصى لمدة واليتهم ونوابه، االتصاالت لتنميةالفريق االستشاري رئيس و 

 (،2010، آباد حيدراالتصاالت ) المؤتمر العالمي لتنميةإن 

 يضع في اعتبارهإذ 
 تنميةينص على إنشاء لجان دراسات تابعة لقطاع  الدولي لالتصاالت من اتفاقية االتحاد 209أن الرقم  أ ( 

 ؛(ITU-D) االتصاالت
 طبيعة عمل لجان الدراسات؛ وأحكامًا أخرى ذات صلة تبينمن االتفاقية  214أن الرقم  ب(
 من االتفاقية؛ 17Aفي المادة  مدرجة (TDAG)االتصاالت  لتنميةأن األحكام الخاصة بالفريق االستشاري  ج(
رؤساء لجان الدراسات  (WTDC) االتصاالت المؤتمر العالمي لتنمية يقضي بأن يعينمن االتفاقية  242أن الرقم  د (

على المشاركة على نحو  1وضرورة تشجيع البلدان النامية ،ونوابهم، مع مراعاة معايير الكفاءة والتوزيع الجغرافي المنصف
 أكثر فعالية؛

رؤساء  ( لهذا المؤتمر يتضمن خطوطًا توجيهية بشأن تعيين2010ع في حيدر آباد، )المراج   1من القرار  2 لفقرةأن ا ه (
 االتصاالت ونوابهم؛ لتنميةلجان الدراسات والفريق االستشاري 

مع عمومًا  أن تتوافق ينبغيونوابه االتصاالت  لتنميةالت الخاصة برئيس الفريق االستشاري أن اإلجراءات والمؤه ( و
 ؛مالدراسات ونوابه رؤساء لجانفي تعيين  يتبع ما
االتصاالت بصفة خاصة، ستكون ذات قيمة خاصة  تنميةأن خبرة العمل في االتحاد بصفة عامة، وفي قطاع  (ز 

 االتصاالت ونوابه؛ لتنميةلرئيس الفريق االستشاري 
من االتفاقية يوضح اإلجراءات الخاصة باستبدال رئيس أو نائب رئيس لجنة دراسات ال يستطيع أداء  244أن الرقم  (ح

 ؛مؤتمرينواجباته خالل الفترة الفاصلة بين 
إجراءات العمل الخاصة به " الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت يعتمدمن االتفاقية ينص على أن  215Iأن الرقم  ط(

 ؛"المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت يعتمدها مع اإلجراءات التي بما يتفق
أن تحديد فترة زمنية محددة لمدة الوالية يسمح بإدخال أفكار جديدة على أساس دوري، ويتيح، في الوقت نفسه،  ي(

االتصاالت ونوابه من دول أعضاء مختلفة  لتنميةاري فرصة لتعيين رؤساء لجان الدراسات ونوابهم ورئيس الفريق االستش
 ومن أعضاء مختلفين من أعضاء القطاع،

ذ   في الحسبان يأخذوا 
أن تحديد الفترة القصوى للوالية بثماني سنوات تقريبًا بالنسبة لرؤساء لجان الدراسات والفريق االستشاري لتقييس  أ ( 

 المهام؛ مختلفين هذهالفرصة لتولي أفراد نفسه يتيح قدرًا معقواًل من االستقرار كما يتيح في الوقت ونوابهم االتصاالت 

لهذا المؤتمر تنص على أن يتألف فريق اإلدارة للجنة  (2010ع في حيدر آباد، )المراج   1 من القرار 1.9أن الفقرة  ب(
 اء فرق العمل ونوابهم والمقررين ونوابهم؛األقل، من رئيس لجنة الدراسات ونوابه ورؤس الدراسات، على

ورؤساء  الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت ينبغي أن يشمل على األقل رئيس الفريق االستشاري ونوابه مكتبأن  ج(
 ،عمله ونوابهمفرق 



- 5 - 

 يقـرر
 رئيسوالمرشحين لمناصب  ونوابهم االتصاالت تنميةأن المرشحين لمناصب رؤساء لجان الدراسات التابعة لقطاع  1

والمؤهالت بهذا القرار  1ينبغي تعيينهم طبقًا لإلجراءات المبينة في الملحق ونوابه االتصاالت  لتنميةالفريق االستشاري 
 ؛بهذا القرار 2 المبينة في الملحق

 لتنمية والمرشحين لمناصب رئيس الفريق االستشاري ونوابهم أن المرشحين لمناصب رؤساء لجان الدراسات 2
لكل لجنة من لجان الدراسات  المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت سيعينمع مراعاة أن  ونوابه ينبغي تحديدهماالتصاالت 

اللجنة ضرورة تعيينهم إلدارة  يرىاالتصاالت، الرئيس والعدد الالزم فقط من نواب الرئيس الذين  لتنميةوللفريق االستشاري 
 ا بكفاءة وفعالية؛مأعمالهوتسيير الفريق  أوالمعنية 

ونوابه االتصاالت  لتنميةولمنصب رئيس الفريق االستشاري  ونوابهم أن الترشيحات لمناصب رؤساء لجان الدراسات 3
مدير مكتب  على الضوء على مؤهالت األفراد المقترحين؛ وأن السيرة الذاتية لكل مرشح إللقاءينبغي أن ترفق بها معلومات 

 االتصاالت؛ المؤتمر العالمي لتنميةرؤساء الوفود الحاضرين في  على عميم هذه المعلوماتتاالتصاالت  تنمية
الذي االتصاالت  المؤتمر العالمي لتنميةأن مدة والية الرؤساء ونوابهم ينبغي أن تكون محدودة بحيث تنتهي في نهاية  4

 شغلهم مناصبهم؛ مرور أكثر من سبع سنوات على يصادف
 بأثر رجعي.يكون  وال، 2010لعام  المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالتأن حساب مدة الوالية يبدأ اعتبارًا من  5

_______________ 
تشمل أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها   1

 بمرحلة انتقالية.
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 (2010آباد،  )حيدر 61 بالقـرار 1الملحـق 

 ونوابهـماالتصاالت  تنميةإجراءات تعيين رؤساء لجان الدراسات التابعة لقطاع 
 ونوابـه االتصاالت لتنميةالفريق االستشاري رئيس و 

 االتصاالت. لتنميةالمؤتمر العالمي عمومًا، تكون مناصب الرؤساء ونواب الرؤساء الواجب شغلها معروفة قبل انعقاد  1
تعيين الرؤساء ونواب الرؤساء، ينبغي تشجيع الدول األعضاء  فياالتصاالت  المؤتمر العالمي لتنميةولمساعدة  أ ( 

االتصاالت  تنميةمدير مكتب  إبالغاالتصاالت على  لتنميةوأعضاء القطاع ولجان الدراسات المعنية أو الفريق االستشاري 
 ثالثة أشهر.بمدة ال تقل عن  االتصاالت المؤتمر العالمي لتنميةافتتاح  المرشحين المناسبين قبلب

بتعميم قائمة بالمرشحين على الدول  ، يقوماالتصاالت تنميةوعلى أساس االقتراحات التي يتلقاها مدير مكتب  ب(
 .بهذا القرار 2 بمؤهالت كل مرشح كما هو مبين في الملحق اً األعضاء وأعضاء القطاع. وينبغي أن يرفق بقائمة المرشحين بيان

واستنادًا إلى هذه الوثيقة وما يِرد من تعليقات في هذا الخصوص، ينبغي دعوة رؤساء الوفود، في وقت مناسب أثناء  ج(
االتصاالت،  تنميةب ، بالتشاور مع مدير مكتونوابهم لجان الدراساتلرؤساء من يسمونهم كقائمة موحدة ب ، إلى إعدادالمؤتمر

 االتصاالت للموافقة عليها بصفة نهائية. المؤتمر العالمي لتنميةلتقديمها في وثيقة إلى 
ين أو أكثر بكفاءة متساوية لوظيفة رئيس ينبغي مراعاة ما يلي عند وضع القائمة الموحدة: في حالة وجود مرشح   د (

المعينين رؤساء الالتي لها أو الذين لهم أقل عدد من عضاء القطاع واحدة، ينبغي تفضيل المرشحين من الدول األعضاء أو أ
 االتصاالت. لتنميةوالفريق االستشاري لجان الدراسات ل

األوضاع التي ال يمكن النظر فيها في اإلطار المذكور أعاله، يتم التعامل معها على أساس كل حالة على حدة  2
 االتصاالت. المؤتمر العالمي لتنمية في

ذا   التعيينات الالزمة. المؤتمر إلجراءإنشاء لجنة دراسات جديدة تمامًا، يكون من الالزم إجراء مناقشات في  قرر المؤتمر مثالً وا 
االتصاالت بموجب السلطة  لتنميةتطبيق هذه اإلجراءات بالنسبة للتعيينات التي يقررها الفريق االستشاري  ينبغي 3

 (.( لهذا المؤتمر2010ع في حيدر آباد، ج  المرا( 24)انظر القرار  المفوضة إليه
 من االتفاقية. 244طبقًا لما جاء في الرقم  مؤتمرينل مناصب الرؤساء ونوابهم التي تخلو في الفترات الواقعة بين ُتشغ   4
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 (2010آباد،  )حيدر 61بالقـرار  2 الملحـق

 مـمؤهالت الرؤساء ونوابه

 من االتفاقية على ما يلي: 242ينص الرقم 
"... وتراعى، بوجه خاص، في تعيين الرؤساء ونواب الرؤساء معايير الكفاءة ومتطلبات التوزيع الجغرافي المنصف، وكذلك 

 ."فعاليةضرورة تشجيع البلدان النامية على المشاركة على نحو أكثر 
وجود تمثيل مالئم بين الرؤساء ونواب الرؤساء للبلدان النامية ينبغي  في المقام األول، المذكورة أدناه مراعاة المؤهالتومع 
 والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.والبلدان النامية غير الجزرية أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية  شاملةً 

 :ونوابهم أهمية عند تعيين رؤساء لجان الدراسات، ذات في جملة أموروفيما يتعلق بالكفاءة، تبدو المؤهالت التالية، 
 المعرفة والخبرة؛ –
 في لجنة الدراسات المعنية؛المتواصلة المشاركة  –
 المهارات اإلدارية؛ –
 ؛2التواجد –
 في أعمال لجنة الدراسات؛ الفّعالةالمشاركة  -

 :ونوابه االتصاالت لتنميةالفريق االستشاري  رئيس، ذات أهمية عند تعيين في جملة أموروتبدو المؤهالت التالية، 
 المعرفة والخبرة؛ –
 االتصاالت بصفة خاصة؛ تنميةفي أنشطة االتحاد بصفة عامة وأنشطة قطاع المتواصلة المشاركة  –
 المهارات اإلدارية؛ –
 .2التواجد –

 .االتصاالت إشارة خاصة إلى المؤهالت آنفة الذكر تنميةالسيرة الذاتية التي يعممها مدير مكتب  معلوماتوينبغي أن تتضمن 

_______________ 

من العوامل األخرى التي يتعين النظر فيها عند تعيين رؤساء لجان الدراسات والفريق االستشاري ونوابهم قدرة المرشح  2
 على التواجد حتى انعقاد المؤتمر العالمي التالي لتنمية االتصاالت.

___________ 
 


