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مجموعة أدوات التوعية

مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022

 التوصيل واالتحاد: مجموعة أدوات التوعية
مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022

من 26 سبتمبر إلى 14 أكتوبر 2022، بوخارست، رومانيا

"ستتحد البلدان في مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد الدولي لالتصاالت لعام 2022 كي تحدد ُوجهة التحول الرقمي 
في األعوام المقبلة لفائدة كوكبنا واإلنسانية."

هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

"استيقظوا، وغيروا المسار، واتحدوا، عسانا نتغلب على التحديات الهائلة التي نواجهها اليوم."

أنطونيو غوتيريش، األمين العام لألمم المتحدة

التوصيل واالتحاد

رحبت المشاورة االفتراضية ألعضاء المجلس 
لعام 2021 بالمقترح المقدم من البلد المضيف، 

رومانيا، وأمانة االتحاد الداعي إلى تنظيم مؤتمر 

للمندوبين المفوضين لعام PP-22( 2022( بحيث 
يكون مراعياً تماماً للبيئة وللمساواة بين الجنسين 

ولشمول الجميع.1

الوثيقة C21/13 بخصوص "تحسينات مقترحة بشأن مؤتمر المندوبين   1

المفوضين" )ُيتاح االطالع عليها للدول األعضاء في االتحاد(

https://www.itu.int
http://www.itu.int/PP/2022.hpn
http://www.itu.int/PP/2022.hpn
http://www.itu.int/PP/2022.hpn
https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0013/en
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وسيجمع مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022 
بين قادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العالم 

لتحقيق "التوصيل واالتحاد." وتمثل اإلجراءات 
المتعلقة بالمناخ والمساواة بين الجنسين والشمول 

أهدافاً عالمية ومتعددة األطراف في أسرة األمم 
المتحدة.

ويجمع شعار مؤتمر المندوبين المفوضين 
لعام 2022 بين األلوان األساسية الثالثة لعَلم رومانيا، 

وهو يبين التزاماً موحداً "باالتحاد الواحد". وتجسد 
عناصره صنائع التطريز التقليدية والشرائح 

اإللكترونية في رومانيا فضالً عن قطاعات االتصاالت 
الراديوية وتقييس االتصاالت وتنمية االتصاالت، 

الثالثة، باالتحاد.

الرسائل الرئيسية

كلما أطلعنا الجهات المعنية لدى كل منِّا على 
الرسائل الرئيسية لمؤتمر المندوبين المفوضين، 
توطدت وشائج اتحادنا! ترد أدناه بعض الرسائل 

الرئيسية التي ينبغي لكم إطالع هذه الجهات عليها 
فيما تجرونه معها من اتصاالت بشأن المؤتمر:

مراعاة البيئة

مع تزايد توصيل جوانب حياتنا عبر اإلنترنت،   •
فإن انتشار األجهزة مسؤول جزئياً عن ارتفاع 

االنبعاثات الكربونية والمخلفات اإللكترونية 
)المعدات الكهربائية واإللكترونية الُمهملة من 

قبيل الهواتف والحواسيب المحمولة والثالجات 
وأجهزة االستشعار وأجهزة التلفزيون(.

يجب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن   •
تشكل جزءاً من الحل لخفض االنبعاثات 

الكربونية بصورة جذرية.

اعترفت األمم المتحدة بأن تغير المناخ هو "أحد   •
أكبر التحديات التي يواجهها عصرنا." ويتضمن 

اتفاق البلد المضيف لمؤتمر المندوبين 
المفوضين لعام 2022 للمرة األولى مادة بشأن 

استدامة اجتماع الهيئة اإلدارية العليا لالتحاد.

يعكف االتحاد على إدماج االعتبارات البيئية   •
بشكل منهجي في التخطيط لجميع األحداث 

المقبلة، تماشياً مع استراتيجية االستدامة لألمم 
المتحدة للفترة 2030-2020.

يهدف االتحاد وحكومة رومانيا إلى دمج   •
االعتبارات البيئية في مختلف جوانب مؤتمر 

المندوبين المفوضين لعام 2022 وإلى دعوة 
المندوبين لدعم هذه الجهود.

مراعاة المساواة بين الجنسين

ال تتوزع اإلمكانات التحويلية للنفاذ إلى اإلنترنت   •
واستعمالها بالتساوي. وتشكل النساء والفتيات 
ر بنحو 2,9 مليار شخص غير  الغالبية بين ما ُيقدَّ

موصول باإلنترنت.

لن يتسنى تحقيق أهداف التنمية المستدامة   •
دون سد الفجوة الرقمية بين الجنسين. وبصفة 
عامة، تتخلف المرأة عن الركب من حيث النفاذ 

إلى اإلنترنت واستعمالها، والمهارات الرقمية 
واستعمال األدوات الرقمية، والمشاركة في 

مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات )STEM(، وقيادة القطاع 

التكنولوجي وريادة األعمال.

كان ثالثة مشاركين تقريباً من أصل   •
10 مشاركين في مؤتمر المندوبين المفوضين 
لعام PP-18( 2018( من النساء، بعد أن كن 

اثنتين من أصل 10 مشاركين في مؤتمر 
المندوبين المفوضين لعام 2014.

https://www.itu.int
https://www.itu.int/en/council/2021/SiteAssets/VCC-Report-Videos/PP-22-Video.mp4#new_tab
https://www.itu.int/en/council/2021/SiteAssets/VCC-Report-Videos/PP-22-Video.mp4#new_tab
https://www.itu.int/en/council/2021/SiteAssets/VCC-Report-Videos/PP-22-Video.mp4#new_tab
https://www.itu.int/en/council/2021/SiteAssets/VCC-Report-Videos/PP-22-Video.mp4#new_tab
https://www.itu.int/ar/ITU-R/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-D/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-T/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-R/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-R/Pages/default.aspx
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ألول مرة في تاريخ مؤتمر المندوبين المفوضين،   •
انتخبت الدول األعضاء في االتحاد عدداً من 
النساء يفوق عدد الرجال لرئاسة اللجان في 

مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018، بواقع 
رئاسة أربع لجان من سبع لجان.

•  يرمي مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022 
إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين من خالل 

دعم التدابير المتعلقة بوضع جداول األعمال 
والمشاركة واإلدارة وبيئة العمل وصنع القرار.

تستهدف أمانة االتحاد، باإلضافة إلى ضمان أن   •
تشكل نسبة النساء ما ال يقل عن 35 في المائة 
من المندوبين في مؤتمر المندوبين المفوضين 
لعام 2022، دعم رئاسة النساء اللجان وأفرقة 
العمل الرئيسة رئاسًة فعالة، بما يكفل تعميم 
منظور المساواة بين الجنسين فيما سيعتمده 
االتحاد من قرارات ومقرَّرات سيتجاوز تأثيرها 

نتائج مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022.

م التدريب إلى المندوبات المرشحات  سيقدَّ  •
المشاركات في مؤتمر المندوبين المفوضين 

لعام 2022 قبل عقد المؤتمر بهدف إعدادهن 
للتفاوض متعدد األطراف والرئاسة وإلقاء 

الكلمات ووضع السياسات.

شمول الجميع

رغم أن 74 في المائة من المشاركين في   •
استطالع الذكرى السنوية الخامسة والسبعين 

إلنشاء األمم المتحدة )UN75#( يرون أن األمم 
المتحدة "ضرورية" في التصدي للتحديات 

الجماعية التي تواجهها البشرية، يرغب 
المستطَلعون أيضاً لألمم المتحدة أن تبتكر 

وتشمل مجموعة أكثر تنوعاً من الجهات الفاعلة 
في القرن الحادي والعشرين.2

ال بد لصناع القرار من تعزيز النفاذ إلى   •
االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

)ICT( وإمكانية النفاذ إليها ومعقولية أسعارها 
واستعمالها في جميع البلدان والمناطق ومن 

أجل جميع الشعوب، مع التركيز بصفة خاصة 
على النساء والفتيات والشباب والسكان 

المهمشين والمستضعفين والفئات المنخفضة 

تقرير الذكرى السنوية الخامسة والسبعين إلنشاء األمم المتحدة   2

)UN75(: المستقبل الذي نصبو إليه، األمم المتحدة التي نحتاجها | 
األمم المتحدة

الدخل والشعوب األصلية واألشخاص ذوي 
اإلعاقة.

وافق مجلس االتحاد في دورته لعام 2021 على   •
أول سياسة لالتحاد بشأن إمكانية نفاذ 

األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي 
االحتياجات المحددة.

يعيش في عالم اليوم نحو 1,8 مليار شاب تتراوح   •
أعمارهم بين 10 و24 سنة، يعيش حوالي 90 في 
المائة منهم في البلدان النامية: هذا هو أكبر جيل 

من الشباب في التاريخ.

تهدف مبادرة توصيل الجيل باالتحاد إلى التعامل   •
مع الشباب على الصعيد العالمي كشركاء 

متساوين إلى جانب رواد التغيير الرقمي الحالي، 
بتمكين الشباب من اكتساب المهارات واغتنام 

الفرص لتطوير رؤيتهم لمستقبل موصول. وتعد 
مبادرة توصيل الجيل المبادرة الشاملة 

الستراتيجية االتحاد بشأن الشباب في المسيرة 
نحو المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 

.)WTDC(

سُتعقد قمة الشباب لمبادرة توصيل الجيل في   •
الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2022، قبل المؤتمر 

.)WTDC( العالمي لتنمية االتصاالت

قصص تحرك المشاعر

إن بعضاً من أفضل قصص االتحاد يبين خبرته في 
ضمان مراعاة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

واألنشطة للبيئة وللمساواة بين الجنسين ولشمول 
الجميع، والتزامه بذلك.

اعرضوا هذه القصص، وكذلك تجاربكم أنتم الناجحة 
في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

باستعمال وسم Plenipot# في قنوات وسائل 
التواصل االجتماعي الخاصة بكم.

اكتشفوا المزيد من التجارب الناجحة في مدونة أخبار 
االتحاد.

https://www.itu.int
https://www.un.org/en/un75/presskit
https://www.un.org/en/un75/presskit
https://www.un.org/en/un75/presskit
https://www.un.org/en/un75/presskit
https://www.un.org/en/un75/presskit
https://www.itu.int/generationconnect/ar/generation-connect/
https://www.itu.int/generationconnect/ar/generation-connect/
https://www.itu.int/generationconnect/ar/sommet-de-la-jeunesse-generation-connect-de-2022/
https://www.itu.int/generationconnect/ar/sommet-de-la-jeunesse-generation-connect-de-2022/
https://www.itu.int/hub/
https://www.itu.int/hub/
https://www.itu.int/hub/
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مراعاة البيئة

خضرنة المنظمة الزرقاء - واالتحاد الدولي   •
My ITU لالتصاالت – على منصة

إعادة التصور، وإعادة اإلنشاء، واالستعادة: كيف   •
يمكننا جعل التحول الرقمي مستداماً - على 

My ITU منصة

الواجب البيئي لقطاع التكنولوجيا - على منصة   •
My ITU

كيف يكبح االتحاد الدولي لالتصاالت جماح طفرة   •
المخلفات اإللكترونية بالمعايير والدراسات وغير 

My ITU ذلك - على منصة

مراعاة المساواة بين الجنسين

عندما تتولى النساء دفة القيادة: التماس الحكمة   •
من قادة االتصاالت الراديوية - على منصة 

My ITU

بناء ورعاية القيادة الرقمية للمرأة - على منصة   •
My ITU

زيادة ريادة المرأة في مجال التكنولوجيا المالية   •
My ITU على منصة -

أدوات جديدة لدعم المساواة بين الجنسين في   •
قطاع التكنولوجيا: هولين جاو - على منصة 

My ITU

شمول الجميع

مجلس أصحاب الرؤى بشأن توصيل الجيل:   •
إعالء أصوات الشباب للنهوض بالشمول الرقمي 

My ITU على منصة -

من المحادثة إلى القيادة الشاملة: كيف تعمل   •
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت - واالتحاد 

الدولي لالتصاالت - على النهوض بأولويات 
استطالع الذكرى السنوية الخامسة والسبعين 

إلنشاء األمم المتحدة )UN75( - على منصة 
My ITU

التكنولوجيا وكبار السن: الشيخوخة في العصر   •
My ITU الرقمي - على منصة

مقاالت مجلة أخبار االتحاد بشأن الشباب   •
الرقمي

https://www.itu.int
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/04/22/16/13/Greening-the-Blue-ITU-sustainability
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/04/22/16/13/Greening-the-Blue-ITU-sustainability
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/04/22/16/13/Greening-the-Blue-ITU-sustainability
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/04/22/16/13/Greening-the-Blue-ITU-sustainability
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/06/04/07/21/Reimagine-recreate-restore-sustainable-digital-transformation-World-Environment-Day-2021
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/06/04/07/21/Reimagine-recreate-restore-sustainable-digital-transformation-World-Environment-Day-2021
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/06/04/07/21/Reimagine-recreate-restore-sustainable-digital-transformation-World-Environment-Day-2021
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/06/04/07/21/Reimagine-recreate-restore-sustainable-digital-transformation-World-Environment-Day-2021
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/06/04/07/21/Reimagine-recreate-restore-sustainable-digital-transformation-World-Environment-Day-2021
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/06/04/07/21/Reimagine-recreate-restore-sustainable-digital-transformation-World-Environment-Day-2021
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/04/23/07/45/Technology-environmental-duty-Malcolm-Johnson
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/04/23/07/45/Technology-environmental-duty-Malcolm-Johnson
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/04/23/07/45/Technology-environmental-duty-Malcolm-Johnson
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/10/13/19/26/World-Standards-Day-2020-ITU-stemming-e-waste-surge-with-standards
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/10/13/19/26/World-Standards-Day-2020-ITU-stemming-e-waste-surge-with-standards
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/10/13/19/26/World-Standards-Day-2020-ITU-stemming-e-waste-surge-with-standards
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/10/13/19/26/World-Standards-Day-2020-ITU-stemming-e-waste-surge-with-standards
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/10/13/19/26/World-Standards-Day-2020-ITU-stemming-e-waste-surge-with-standards
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/10/13/19/26/World-Standards-Day-2020-ITU-stemming-e-waste-surge-with-standards
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/05/28/07/49/Wisdom-women-radiocommunication-leaders
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/05/28/07/49/Wisdom-women-radiocommunication-leaders
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/05/28/07/49/Wisdom-women-radiocommunication-leaders
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/05/28/07/49/Wisdom-women-radiocommunication-leaders
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/05/28/07/49/Wisdom-women-radiocommunication-leaders
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/03/08/10/34/Building-nurturing-women-digital-leadership-Doreen-Bogdan-Martin
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/03/08/10/34/Building-nurturing-women-digital-leadership-Doreen-Bogdan-Martin
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/03/08/10/34/Building-nurturing-women-digital-leadership-Doreen-Bogdan-Martin
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/09/13/13/40/Women-leadership-fintech-FIGI
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/09/13/13/40/Women-leadership-fintech-FIGI
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/09/13/13/40/Women-leadership-fintech-FIGI
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/09/13/13/40/Women-leadership-fintech-FIGI
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/08/04/13/32/Tools-ICT-gender-equality-WSIS-repository-women-in-tech
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/08/04/13/32/Tools-ICT-gender-equality-WSIS-repository-women-in-tech
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/08/04/13/32/Tools-ICT-gender-equality-WSIS-repository-women-in-tech
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/08/04/13/32/Tools-ICT-gender-equality-WSIS-repository-women-in-tech
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/08/04/13/32/Tools-ICT-gender-equality-WSIS-repository-women-in-tech
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/04/14/16/07/Generation-Connect-youth-digital-inclusion
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/04/14/16/07/Generation-Connect-youth-digital-inclusion
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/04/14/16/07/Generation-Connect-youth-digital-inclusion
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/04/14/16/07/Generation-Connect-youth-digital-inclusion
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/04/14/16/07/Generation-Connect-youth-digital-inclusion
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/04/14/16/07/Generation-Connect-youth-digital-inclusion
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/09/24/09/20/UN75-inclusive-leadership-survey-priorities-Houlin-Zhao
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/09/24/09/20/UN75-inclusive-leadership-survey-priorities-Houlin-Zhao
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/09/24/09/20/UN75-inclusive-leadership-survey-priorities-Houlin-Zhao
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مجموعة أدوات التوعية

مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022

كيف يمكنكم إسداء العون

إليكم بعض الطرق التي يمكن بها ألمانة االتحاد، والبلد المضيف، والدول األعضاء، والمندوبين جعل مؤتمر المندوبين المفوضين 
لعام 2022 مراعياً للبيئة وللمساواة بين الجنسين ولشمول الجميع، قدر اإلمكان، قبل المؤتمر وأثناءه وبعده.

 مراعاة شمول الجميع مراعاة المساواة بين الجنسين مراعاة البيئة

استعمال الشاشات الرقمية بدالً أمانة االتحاد
من الالفتات المطبوعة، حيثما 

أمكن ذلك، ومراعاة التأثير البيئي 
لما ُيطَبع.

اإلقالل إلى أدنى حد من استعمال 
الورق.

إبالغ هدف مراعاة البيئة لجميع 
أصحاب المصلحة.

إنشاء صفحة إلكترونية للحدث 
المراعي للبيئة تتضمن دليل 

"المشارك المستدام".

اإلقالل من الرحالت الجوية من 
خالل االستفادة من خدمات 

المشاركة عن بُعد والموظفين 
المحليين قدر اإلمكان.

قياس انبعاثات غازات االحتباس 
الحراري المرتبطة بالحدث.

سيعوض االتحاد االنبعاثات من 
رحالت الموظفين الجوية في 

سياق جرده السنوي الخاص 
بغازات االحتباس الحراري.

إعداد وتقديم تدريب للمندوبات 
المشاركات في مؤتمر المندوبين 

المفوضين لعام 2022، في مهارات 
التفاوض والرئاسة مثالً.

تتبع وتقديم تقرير عن المشاركة على 
أساس نوع الجنس )أي من جانب 
الرجال، والنساء، وغير ذلك، ومن 

يفضلون عدم التصريح بنوع الجنس( 
قبل الحدث وأثناءه وبعده.

تهيئة بيئة آمنة وشاملة للجميع 
)سياسة عدم التسامح المرعية في 
االتحاد الدولي لالتصاالت(، وتكون 

خاليًة من التحرش والتمييز الجنسي 
وأشكال التمييز األخرى.

تحسين التوازن بين الجنسين في 
تكوين أمانة االتحاد الدولي لالتصاالت 
وخدمات الدعم، بما في ذلك ترشيح 

النساء كأمينات )مناوبات( للجان.

إعداد نقاط التحدث للمسؤولين 
المنتخبين في االتحاد لبيان اإلرادة 

السياسية القوية.

إجراء مقابالت مع نساء يقتدى بهن، 
والتخطيط لتغطية مصورة محددة 

للنساء العامالت من وراء الكواليس.

تنظيم خطط الجلوس، متى أمكن، 
لتحقيق التوازن بين الجنسين على 

الطاوالت.

تقديم تقرير عن تنفيذ خطة مؤتمر 
المندوبين المفوضين لعام 2022 
المراعية للمساواة بين الجنسين 

واقتراح الدروس المستفادة 
والخطوات التالية بشأن مؤتمرات 

االتحاد في المستقبل.

تقديم عروض نصية للبث الشبكي.

تقديم عروض نصية لجميع 
تسجيالت الفيديو بلغات االتحاد 

الست.

جعل النفاذ إلى مؤتمر المندوبين 
المفوضين ممكناً بالكامل من خالل 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
)الموقع اإللكتروني والبث الشبكي 
وتسجيالت الفيديو والوثائق، وما 

إلى ذلك(.

إعداد نقاط التحدث للمسؤولين 
المنتخبين في االتحاد لبيان اإلرادة 

السياسية القوية فيما يتعلق 
بالشباب.

تتبع مشاركة المندوبين الشباب 
وتقديم تقرير عن ذلك.

إجراء مقابالت مع، وتسليط الضوء 
على، القادة الشباب العاملين في 

مجال التنمية الرقمية وتنفيذ 
أهداف التنمية المستدامة.

https://www.itu.int
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مجموعة أدوات التوعية

مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022

 مراعاة شمول الجميع مراعاة المساواة بين الجنسين مراعاة البيئة

البلد 
المضيف 

رومانيا

تفضيل األغذية والمشروبات 
المحلية والموسمية.

عرض خيارات نباتية مثيرة.

استئجار المواد بدالً من الشراء.

الترويج لسياسة إيقاف تشغيل 
الطاقة الكهربائية للغرف 

والمعدات غير المستعملة.

تجُنب توليد المخلفات وتحقيق 
إعادة تدوير مناسبة ألصناف 

المخلفات المختلفة.

التقليل إلى أدنى حد من المياه 
المعبأة وغيرها من المنتجات 
المعدة لالستعمال مرة واحدة.

تقديم تذاكر نقل عام مخفضة 
التعريفة، وتوفير مسارات 

للمشي إلى الموقع، وتوفير 
حافالت كهربائية لتنقالت 

المندوبين المكوكية.

عرض خيارات الفنادق ذات 
مؤهالت االستدامة الجيدة على 

مسافة قريبة من الموقع.

النظر في موازنة انبعاثات الحدث.

إبالغ جميع أصحاب المصلحة 
في الحدث والموردين والشركاء 

عن هدف مراعاة البيئة 
ومطالبتهم بدعم هذه الجهود.

جعل جميع مرافق اإلقامة والتنقالت 
وجميع األماكن المتعلقة بالمؤتمر 

آمنة للنساء.

جمع ونشر البيانات واإلحصاءات 
المتعلقة بالتوازن بين الجنسين 

للموظفين المحليين.

ينبغي أن تكون التصاميم المادية 
والمرافق في الموقع مشجعة لمشاركة 
النساء – من قبيل، حمامات منفصلة، 
وبأعداد متساوية وعلى نفس المسافة 

من القاعات الرئيسية.

وضع مرحاض نسائي في مكان قريب 
من قاعة كبار الشخصيات.

الترويج لمؤتمر المندوبين المفوضين 
لعام 2022 المراعي للمساواة بين 

الجنسين عند التعامل مع الصحافة. 

تيسير إمكانية النفاذ لألشخاص 
ذوي القدرة المحدودة على الحركة 

)من قبيل النفاذ إلى المباني 
والمراحل ذات المنحدرات(.

تقديم تطبيق يخص المؤتمر يمكن 
النفاذ إليه عن طريق تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت، لمساعدة 
جميع المندوبين أيضاً في العثور 

على طريقهم حول المكان.

تقديم موقع يسهل النفاذ إليه من 
خالل تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت.

دعوة الشباب المحليين من 
الجامعات والشبكات الشبابية.

تنظيم األحداث االجتماعية مع 
الفنانين الشباب المحليين 

والشخصيات المؤثرة المحلية.

)تابع( 

https://www.itu.int
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مجموعة أدوات التوعية

مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022

 مراعاة شمول الجميع مراعاة المساواة بين الجنسين مراعاة البيئة

الدول 
األعضاء

اختيار الطريقة األكثر مراعاة 
للبيئة للسفر إلى الحدث.

موازنة انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون التي ال يمكن تجنبها، من 
خالل منصة الحياد المناخي اآلن 

التفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
 )UNFCCC( بشأن تغير المناخ

على سبيل المثال.

تجنب ترتيبات النقل الفردية 
واختيار فندق على مسافة قريبة 
من الموقع أو استعمال وسائل 

النقل العام بدالً من ذلك.

تفضيل الطعام المحلي 
والموسمي، لحفالت االستقبال، 
وطلب أدوات مائدة قابلة إلعادة 

االستعمال بدالً من العناصر التي 
ُتستعمل مرة واحدة.

تجُنب الهدايا. وإذا كانت الهدايا 
أمراً ال مفر منه، تكون الهدايا 

والهبات هي، في الحالة المثالية، 
هدايا افتراضية أو مراعية للبيئة، 

ومن مصادر أخالقية ومحلية 
وبدون تغليف زائد. والتبرع 

بالهدايا المتبقية لجمعية خيرية 
محلية.

تجُنب الورق. وإرسال أي كتيبات 
خاصة بحملة انتخابية إلى عنوان 
ppelections@  البريد اإللكتروني

itu .int ليصار إلى نشرها في 
الموقع اإللكتروني لمؤتمر 

المندوبين المفوضين 
لعام 2022.

تشجيع زيادة المشاركة والقيادة 
النشطة للمرأة من خالل ترشيح 

المزيد من النساء ألدوار التحضير 
للمؤتمر ولألدوار القيادية، كأدوار 

رئيسات اللجان ورئيسات الوفود، 
في مؤتمر المندوبين المفوضين 

لعام 2022 وما بعده.

الترويج للتمثيل المتساوي للرجال 
والنساء في الوفود.

تضمين تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت لتمكين المرأة وسد الفجوة 

الرقمية بين الجنسين في بيانات 
السياسات.

تعميم منظور المساواة بين الجنسين 
في أكبر عدد ممكن من القرارات 

ومراجعة القرار 70 الصادر عن االتحاد 
)تعميم منظور المساواة بين 

الجنسين في االتحاد الدولي لالتصاالت(.

التوافد مع وفود الدول األعضاء 
الشاملة للجميع، بمن فيهم 

الشباب.

تنظيم األحداث الجانبية والحوارات 
وورش العمل وما إلى ذلك بين 

األجيال مع المندوبين الشباب ومن 
أجلهم.

دعوة مبعوثي الشباب لمبادرة 
توصيل الجيل من الدول األعضاء 

لالنضمام.

)تابع( 

https://www.itu.int
https://offset.climateneutralnow.org/AllProjects
https://offset.climateneutralnow.org/AllProjects
https://offset.climateneutralnow.org/AllProjects
https://offset.climateneutralnow.org/AllProjects
https://offset.climateneutralnow.org/AllProjects
https://www.itu.int/generationconnect/ar/
https://www.itu.int/generationconnect/ar/
https://www.itu.int/generationconnect/ar/
https://www.itu.int/generationconnect/ar/
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مجموعة أدوات التوعية

مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022

 مراعاة شمول الجميع مراعاة المساواة بين الجنسين مراعاة البيئة

إطفاء المعدات واألضواء في حال المندوبون
عدم استعمالها.

استعمال األجهزة الموفرة للطاقة 
)من قبيل، الحواسيب المحمولة 

بدالً من الحواسيب المكتبية(.

تجُنب الطباعة والنظر في 
التخلص من استعمال بطاقات 
العمل الورقية. إذ تدعم العديد 

من تطبيقات الهواتف الذكية 
تحديث بطاقات العمل الرقمية 

تلقائياً.

استعمال محطات إعادة التدوير 
في جميع أنحاء الموقع.

اختيار وسيلة النقل ذات البصمة 
البيئية الصغرى وموازنة 

انبعاثات الطيران.

إحضار زجاجة مياه قابلة إلعادة 
االستعمال الستعمالها في مناهل 

المياه )أو شراؤها من متجر 
منشورات االتحاد في مكان 

الحدث(.

تعزيز تعميم المساواة بين الجنسين 
في الخطابات وبيانات السياسة العامة 

والقرارات والمقررات الصادرة عن 
مؤتمر المندوبين المفوضين 

لعام 2022.

السماح لجميع المشاركين باالستفادة 
من حدث خاٍل من التحرش، والتحيز 

القائم على نوع الجنس، والتمييز، 
بتوفير بيئة آمنة وشاملة للجميع. 

إتاحة المجال للنساء لزيادة تأثيرهن 
في عملية صنع القرار والتواصل.

مراعاة المندوبين اآلخرين الذين 
قد تكون لديهم إعاقة أو حاجة 

معينة كي يتمكنوا من المشاركة 
الكاملة في برنامج مؤتمر المندوبين 

المفوضين لعام 2022.

دعم تطوير مجتمعات رقمية 
شاملة للجميع وتعميم إمكانية 

النفاذ الرقمي.

إرشاد المندوبين الشباب.

تعزيز تعميم مبدأ شمول الجميع 
والشباب في الخطابات وبيانات 

السياسة العامة والقرارات 
والمقررات الصادرة عن مؤتمر 

المندوبين المفوضين لعام 2022.

إشراك الشباب على الصعيد 
العالمي وتشجيع مشاركتهم 

كشركاء متساوين إلى جانب رواد 
التغيير الرقمي الحالي، وتمكين 
الشباب من اكتساب المهارات 
واغتنام الفرص لتطوير رؤيتهم 

لمستقبل موصول.

)تابع( 

https://www.itu.int
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مجموعة أدوات التوعية

مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022

الفرص التوعوية

ضعوا عالمة على التقويم لديكم: فالتواريخ الواردة أدناه مثالية لتسليط الضوء على التقدم المحرز نحو مؤتمر 
المندوبين المفوضين لعام 2022 المراعي للمساواة بين الجنسين وللبيئة ولشمول الجميع في الفترة التي 

تسبق الحدث الكبير.
 مراعاة المساواة

مراعاة شمول الجميعمراعاة البيئةبين الجنسين

17 - اليوم العالمي لالتصاالت 22 - اليوم الدولي للتنوع البيولوجيمايو
ومجتمع المعلومات

5 - اليوم العالمي للبيئةيونيو

8 - اليوم العالمي للمحيطات 
)اليونسكو(

2-4 القمة العالمية للشباب بشأن 
توصيل الجيل 

15 - اليوم العالمي لمهارات الشبابيوليو

12 - اليوم الدولي للشبابأغسطس

7 - اليوم الدولي لنقاوة الهواء من سبتمبر
أجل سماء زرقاء

25 - اليوم العالمي للمالحة البحرية 

مزيد من الموارد

تتاح المعلومات األساسية التالية بلغات االتحاد 
الست:

إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات   •
)itu.int( واالتصاالت

)itu.int( سد الفجوة بين الجنسين  •

)itu.int( تغير المناخ  •

إقامة اقتصاد التدوير لمعدات تكنولوجيا   •
)itu.int( المعلومات واالتصاالت

التوصيل لعام 2030 - برنامج لتوصيل الجميع   •
)itu.int( بعالم أفضل

كيف يموَّل االتحاد الدولي لالتصاالت؟  •

جميع المعلومات األساسية باالتحاد الدولي   •
لالتصاالت

باللغة اإلنكليزية حصراً:

المدونات الصوتية باالتحاد الدولي لالتصاالت، بما   •
في ذلك ما يتعلق بإمكانية النفاذ وتغير المناخ 

والمساواة بين الجنسين: المدونات الصوتية 
)itu.int(

قياس التنمية الرقمية: حقائق وأرقام 2021   •
)itu.int(

مراعاة البيئة: 

 )itu.int( البيئة وتغير المناخ  •

تقرير عن االستدامة البيئية لالتحاد الدولي   •
لالتصاالت، بما في ذلك توصيات مقدمة من 

وحدة التفتيش المشتركة 

بيان االستدامة البيئية لالتحاد الدولي لالتصاالت   •

تحسينات مقترحة بشأن مؤتمر المندوبين   •
المفوضين

مراعاة المساواة بين الجنسين: 

تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين في االتحاد   •
وترويج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين في االتحاد   •
وترويج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

https://www.itu.int
https://www.itu.int/ar/mediacentre/backgrounders/Pages/accessibility-to-ict.aspx
https://www.itu.int/ar/mediacentre/backgrounders/Pages/accessibility-to-ict.aspx
https://www.itu.int/ar/mediacentre/backgrounders/Pages/accessibility-to-ict.aspx
https://www.itu.int/ar/mediacentre/backgrounders/Pages/accessibility-to-ict.aspx
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مجموعة أدوات التوعية

من خالل االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

أنشطة االتحاد المتعلقة بالقرار 70 )المراَجع في   •
دبي، 2018(، بما في ذلك سياسة االتحاد بشأن 

)GEM( المساواة بين الجنسين وتعميمها

مراعاة شمول الجميع: 

 )itu.int( الشباب واالبتكار واألوساط األكاديمية  •

تمكين الشباب من خالل االتصاالت/تكنولوجيا   •
المعلومات واالتصاالت )القرار 198 

)بوسان، 2014((

استراتيجية الشباب، خارطة طريق نحو عام   •
2021 وما بعده، مشروع استراتيجية الشباب 

لالتحاد 

مرجع صادر عن منظمة األمم المتحدة:

استراتيجية األمم المتحدة لالستدامة 2030-2020

نبذة عن مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد

ُيعقد مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد مرة كل 
أربع سنوات، ويدعو إلى اجتماع ممثلي الدول األعضاء 

في المنظمة البالغ عددها 193 دولة عضواً لإلشراف 
على توزيع الطيف الراديوي العالمي، ووضع المعايير 

التقنية العالمية لشبكات وخدمات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت )ICT(، والجهود الرامية إلى 

تعزيز الشمول الرقمي في المجتمعات التي تعاني من 
نقص الخدمات. وهو يعمل أيضاً على وضع 

السياسات العامة لالتحاد وأن يعتمد الخطط 
االستراتيجية والمالية الرباعية، وأن يعالج القضايا 

الرئيسية المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
وفقاً لما يطلبه أعضاء االتحاد.

وعالوًة على ذلك، ينتخب المؤتمر األمين العام، ونائب 
األمين العام، ومديري مكاتب قطاع االتصاالت 

الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية 
االتصاالت، إضافًة إلى أعضاء لجنة لوائح الراديو من 

أجل الفترة القادمة. وينَتِخب مؤتمر المندوبين 
المفوضين أيضاً الدول األعضاء التي ستشكِّل 

مجلس االتحاد التالي، الذي يعمل بصفته هيئة إدارة 
االتحاد في الفترات الفاصلة بين مؤتمرات المندوبين 

المفوضين.

ITU منشورات
 االتحاد الدولي لالتصاالت
Place des Nations, CH-1211 Geneva Switzerland

نُشرت في سويسرا، جنيف، 2022

ITU Disclaimer: https://www.itu.int/en/publications/Pages/Disclaimer.aspx
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