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مذكرة

ترشيح فرنسا
لمجلس االتحاد الدولي لالتصاالت

( الغربية باء (أوروبا  المنطقة   ،2026 و  2023 عامي  بين  للفترة     الوالية 

 تمثل فرنسا أحد األعضاء المؤسسين

 لالتحاد الدولي لالتصاالت الذي أنشئ

 في عام 1865 وتحتل المرتبة الرابعة

 في قائمة المساهمين في ميزانية

  االتحاد. وتشغل فرنسا مقعًدا في

مجلس االتحاد عىل نحو مستمر.

 وتشارك فرنسا عىل نحو فاعل في

 حياة المنظمة في هياكلها السياسية

 واإلدارية عىل غرار مؤتمر المندوبين

 المفوضين والمجلس وأفرقة العمل

 التابعة للمجلس، وعىل الصعيد

 التقني مثل المؤتمرات والجمعيات

 العالمية ولجان دراسات القطاعات

 الثالثة وهي تقييس االتصاالت

 واالتصاالت الراديوية وتنمية

 االتصاالت عىل حد سواء. وتضطلع

 فرنسا بصورة خاصة برئاسة فريق

 العمل المعني بالخطتين االستراتيجية

 والمالية للفترة بين عامي 2024

  و2027، وتتوىل نيابة رئاسة الفريق

العامل المعني باللغات.

 وانخرطت فرنسا بانتظام في األنشطة

 كافة الرامية إىل تحسين إدارة االتحاد

 وتعزيز حسن سير عمله وقدرته عىل

 االستقطاب. ويندرج نشاط تحسين

 اإلدارة الداخلية في الشروط الجوهرية

 التي من شأنها ضمان فعالية المنظمة

  وحسن سير عملها ويستجيب

لشواغل جل الدول األعضاء.

 وتحرص فرنسا عىل استمرار تطّور

 االتحاد الدولي لالتصاالت بغية

 تكّيفه مع السياق المستجد بفعل

 بروز التكنولوجيات الحديثة مثل

 اتصال األجهزة باإلنترنت والذكاء

 االصطناعي وشبكات الجيل الخامس

 (5G) المتنقلة واالتصاالت الكمية
 والحوسبة السحابية والبيانات

 الضخمة، بمجرد استخدامها في قطاع

 االتصاالت وتكنولوجيات المعلومات

  واالتصاالت، وبما ينسجم تماًما مع

الوالية المسندة إىل المنظمة.

 وتولي فرنسا كذلك أهميًة كبيرًة

 إىل النهوض بقدرة االتحاد الدولي

 لالتصاالت عىل التصدي للتحديات

 الناجمة عن التحّول الرقمي لالقتصاد

 العالمي المتمثلة عىل وجه الخصوص

 في استمرار الفجوة الرقمية، وتأثير

 التكنولوجيات الرقمية في مكافحة

 تغير المناخ وإسهامها فيها. وتحرص

 فرنسا بصورة خاصة عىل أن تشارك

 البلدان كافة مشاركًة فاعلًة في هذه

 التطورات وعىل أن يثابر االتحاد

 الدولي لالتصاالت عىل العمل مع

 المنظمات األخرى المعنية في تطوير

  البنى التحتية الرقمية ونشر استخدام

التقنيات الرقمية.

 أما في قطاع تنمية االتصاالت،

 فتحشد فرنسا وسائل مهمة توفرها

 وكاالتها التنفيذية والجهات الفاعلة

 من الصناعيين ووكالتها الوطنية

 للترددات وهيئتها التنظيمية

 لالتصاالت اإللكترونية والخدمات

 البريدية بغية اإلسهام عىل نحو فعال

 في مساعدة البلدان النامية، وال سّيما

 من خالل دعم جهود االتحاد الدولي

 لالتصاالت الميدانية بالتزامن مع

 إيالء عناية خاصة لتنمية االتصاالت

 وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

 الشاملة، التي تشمل اإللمام

  بالتكنولوجيات الرقمية وتحقيق

المساواة بين الجنسين.

 وما انفكت تساهم فرنسا في قطاع

 االتصاالت الراديوية في المؤتمرات

 العالمية واإلقليمية وفي األعمال

 التحضيرية في االتحاد الدولي

 لالتصاالت وفي المنظمات اإلقليمية

 عىل حد سواء، في استنباط حلول

 توافقية وتحشد جل جهودها في

 المفاوضات سعًيا إىل تعزيز مواءمة

 طيف الترددات الراديوية وحصول

  الجميع عىل تكنولوجيات االتصاالت

الراديوية الرقمية.


