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INFCONS/15/1

جع في حيدر آباد2010 ،كيغالي)2022 ،
القـرار ( 51المرا َ
تقديم المساعدة والدعم للعراق
إلعادة بناء وتأهيل أنظمته العمومية لالتصاالت لمواصلة إعادة بناء وتأهيل أنظمته في مجال
االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
إن المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت (حيدر آباد2010 ،كيغالي،)2022 ،

إذ يذكّر
أ)

بالقرار ( 51الدوحة )2006 ،للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت؛

ب)

جع في أنطاليا )2006 ،لمؤتمر المندوبين المفوضين؛
بالقرار ( 34المرا َ

ب)

بالقرار ( 193بوسان )2014 ،لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

بالجهود التي تبذلها األمم المتحدة في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة
ج)
()2030-2016؛

د)

بالمبادئ والمقاصد واألهداف النبيلة المتجسدة في ميثاق األمم المتحدة وفي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛

د هـ )

بأهداف االتحاد الدولي لالتصاالت المنصوص عليها في المادة  1من دستور االتحاد الدولي لالتصاالت،

وإذ يدرك
أن البنية التحتية لالتصاالت في جمهورية العراق قد تم تدميرها على مدى عقدين ونصف عقد من الحروب وأن ُمعظم
أ)
التجهيزات المستعملة حاليا ً قد تقادمت بفعل سنوات طويلة من االستعمال؛
أن الخسائر الجسيمة التي لحقت بأنظمة االتصاالت العمومية في العراق ينبغي أن تثير قلق المجتمع الدولي بأسره،
ب)
ال سيما االتحاد الدولي لالتصاالت؛
أن وجود بنية تحتية مؤمنة لشبكة االتصاالت والخدمات والتطبيقات ذات الصلة على نحو مالئم أمر ال غنى عنه لدعم
أ)
التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلدان ،ال سيما البلدان التي عانت من الكوارث الطبيعية والحروب؛
أن األضرار التي لحقت بالبنية التحتية لالتصاالت في العراق واالستعمال غير المشروع لخدمات تكنولوجيا المعلومات
ب)
واالتصاالت ،مسألة تمثل موضع اهتمام للمجتمع الدولي بأسره والهيئات/الوكاالت الدولية ذات الصلة؛
أن أنظمة االتصاالت هي عامل أساسي ال بد منه إلعادة التعمير وإعادة التأهيل وتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية
ج)
للبلدان ،ال سيما البلدان التي عانت من آثار الحروب؛
أن العراق لن يتمكن في الظروف الراهنة من إعادة بناء أنظمة اتصاالته واالرتقاء بها إلى مستوى مقبول ما لم يحصل
د)
على أن العراق يسعى لالرتقاء بأنظمة اتصاالتهيواصل بناء وتطوير أنظمته في مجال االتصاالت/تكنولوجيات المعلومات
واالتصاالت والللوصول بها إلى المستوى المقبول مما يتطلب الحصول على مساعدة المجتمع الدولي سواء على أساس ثنائي أو
من خالل المنظمات الدولية؛

ه)

اعتماد قرارات مشابهة خاصة ببلدان تمر بظروف مشابهة لظروف العراق،

وإذ يشير إلى
الصعوبات التي واجهت تنفيذ القرار ( 51الدوحة()2006 ،المراجع في حيدر آباد،)2010 ،

وإذ يالحظ
أ)

أن العراق لم يحصل على المساعدات المناسبة من االتحاد الدولي لالتصاالت؛
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أن االتحاد قد قدم المساعدة للعراق ،ومع ذلك فإن أعمال إعادة بناء وتطوير أنظمة االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات
أ)
واالتصاالت في العراق ال تزال تتطلب اهتماما ً ودعما ً مركزين؛
أن تقديم االتحاد للمساعدات المناسبة إلى العراق سيساهم في االرتقاءتطوير بالبنى التحتية لالتصاالت أنظمته في
ب)
مجال االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتلبية احتياجات البالد االقتصادية والخدمية والمعلوماتية في مجال
االتصاالت؛
الجهود التي بذلها ويبذلها األمين العام ومدير مكتب تنمية االتصاالت لتقديم المساعدات إلى بلدان أخرى خرجت لتوها
ج)
من ظروف الحروب التي كانت تعاني منها،؛
أن دعم االتحاد سيعزز أيضا ً قدرة أنظمة العراق التقنية على تلبية احتياجاته االقتصادية والخدمية والمعلوماتية
د)
في مجال االتصاالت،

يقـرر
ضرورة اتخاذ تدابير خاصة ،في إطار قطاع تنمية االتصاالت وموارد الميزانية المتاحة للقطاع ،لتقديم المساعدة
1
المناسبة للعراق؛
دعم العراق في إعادة بناء وترميم البنى التحتية لالتصاالت وإقامة المؤسسات ،ووضع التعريفات ،وتنمية الموارد
2
البشرية وتنظيم أنشطة تدريبية خارج األراضي العراقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك ،وتقديم غير ذلك من أشكال المساعدة،
بما في ذلك المساعدة التقنية،

يناشد الدول األعضاء
أن تقدم كل ما يمكنها من مساعدة في هذا المجال في إطار التدابير الخاصة التي يقدمها االتحاد الدولي لالتصاالت لهذه الغاية
ودعم إلى إدارة العراق في ما يلي:
-

المساهمة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لديه؛

دعم العراق في مجال األمن السيبراني لضمان االستعمال القانونيلتعزيز الثقة واألمن في مجال استخدام لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت من أجل التخفيف من مخاطر االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛
-

تحقيق االستعمال األكثر فعالية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما يحقق الفوائد االقتصادية واالجتماعية،

يشجع أعضاء القطاعات
1

على تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للعراق لزيادة االستثمارات في قطاع االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات؛

على المساهمة تقديم جزء من مسؤوليتهم المجتمعية كمساعدة للعراق من أجل بناء القدرات البشرية وتعزيز
2
ل
ف
الثقة واألمن ي مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باإلضافة إ ى المساعدات التقنية،

يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت
1

باالستمرار في اتخاذ التدابير الفورية لمساعدة العراق بالقدر الممكن وفي حدود الموارد المتاحة؛

2

باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحشد موارد إضافية لهذا الغرض؛

بتقديم تقرير سنوي لمجلس االتحاد حول التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار واآلليات المستخدمة لمواجهة الصعوبات
3
عند حدوثها،

يطلب من األمين العام
أن يحيط مؤتمر المندوبين المفوضين (غواداالخارا2010 ،بوخارست )2022 ،علما ً بضرورة تخصيص ميزانية خاصة لصالح
العراق بدءا ً من مطلع عام .20232011
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