
 

 

 ITUR 1-7لقـرار ا
 االتصاالت الراديوية طرائق عمل جمعية االتصاالت الراديوية ولجان دراسات

 واألفرقة األخرى لقطاع االتصاالت الراديوية لالتصاالت الراديوية والفريق االستشاري
(2015-2012-2007-2003-2000-1997-1995-1993) 

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 اعتبارها يف إذ تضع

 اتفاقيته؛ من 8 من دستور االحتاد واملادة 13 املادة يف أن مهام مجعية االتصاالت الراديوية ووظائفها منصوص عليها أ ( 
ووظائفها وتنظيمها مبينة  (RAG) والفريق االستشاري لالتصاالت الراديويةأن مهام جلان دراسات االتصاالت الراديوية  ب(

 االتفاقية؛ من 20و 11Aو 11 املواد يف بإجياز
بشأن االجتماع التحضريي للمؤمتر، وجلنة تنسيق املفردات، والفريق  ITU-R 52، وITU-R 36، وITU-R 2القرارات  ج(

 ؛االستشاري لالتصاالت الراديوية، على التوايل
 واجتماعاته، أن مؤمتر املندوبني املفوضني قد اعتمد القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته ( د

 وإذ تالحظ
أن مدير مكتب االتصاالت الراديوية خيوَّل مبوجب هذا القرار، وبالتعاون الوثيق مع الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية، 

 القرار، حتديثاً للمبادئ التوجيهية اليت تتناول طرائق العمل وهي تكملة وإضافة إىل هذااحلاجة، بأن يصدر دورياً  عند
 تقـرر

أن تكون طرائق عمل وتوثيق مجعية االتصاالت الراديوية وجلان دراسات االتصاالت الراديوية والفريق االستشاري لالتصاالت 
 .2و 1 نيامللحق يف الوارد على النحو واألفرقة األخرى لقطاع االتصاالت الراديوية الراديوية
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A1.1 مقدمة 
1.1.A1 حتاد اال الوفاء بأهداف يف وظائف قطاع االتصاالت الراديويةتتمثل من الدستور،  12 املادة يف كما هو مذكور

 وذلك: ،من الدستور، مع مراعاة االعتبارات اخلاصة بالبلدان النامية 1 املتعلقة باالتصاالت الراديوية كما تنص عليها املادة
ات استعمال مجيع خدمات االتصاالت الراديوية لطيف الرتدد يف بتأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد -

لساتلية األخرى، ات االراديوية، مبا فيها اخلدمات اليت تستعمل مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض أو املدار 
 من الدستور، 44 أحكام املادةب رهناً 

 الراديوية. دون حتديد ملدى الرتددات، وباعتماد توصيات تتعلق باالتصاالتمن بإجراء دراسات  -
2.1.A1 الراديو، لوائح ةوجلن الراديوية، لالتصاالت واإلقليمية العاملية املؤمترات خالل من الراديوية االتصاالت قطاع يعمل 
 واألفرقة األخرى، ،الراديوية لالتصاالت االستشاري والفريق الراديوية، االتصاالت دراسات وجلان الراديوية، االتصاالت ومجعيات
ت هذا القرار مجعية االتصاالت الراديوية وجلان دراسات االتصاال ويتناول. املنتخب املدير برئاسة الراديوية، االتصاالت ومكتب
 .واألفرقة األخرى لقطاع االتصاالت الراديوية والفريق االستشاري لالتصاالت الراديويةالراديوية 
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2.A1 جمعية االتصاالت الراديوية 

1.2.A1 الوظائف 
1.1.2.A1 :تتوىل مجعية االتصاالت الراديوية 

رئيس االجتماع الدراسات و بعد املدير( ورؤساء جلان  تقارير مدير مكتب االتصاالت الراديوية )املسمى فيما يف النظر -
 1601 عماًل بالرقم (RAG) ، ورئيس الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية(CPM) التحضريي للمؤمتر

 ؛(CCV) ورئيس جلنة تنسيق املفردات االتفاقية، من

ومدى  تبة عليهايلي، مع مراعاة أولوية الدراسات واآلثار املالية املرت  الناتج عن استعراض ما 1إقرار برنامج العمل -
 (:ITU-R 5استعجاهلا وجدوهلا الزمين )انظر القرار 

 املسائل القائمة واجلديدة؛ -
 القرارات القائمة واجلديدة لقطاع االتصاالت الراديوية؛ -
 ؤساء جلان الدراساتتقارير ر  يف ترحيلها إىل فرتة الدراسة املقبلة، على النحو احملدد املواضيع اليت ينبغي -

 ؛ية االتصاالت الراديويةمجع يف
سامهات يتلق بشأهنا أي م اجتماعني متتاليني للجمعية، أنه مل يف حذف أي مسألة يعلن رئيس جلنة دراسات، -

تعلن دولة عضو أو عضو قطاع أو منتسب إليه أهنا أو أنه يقوم بدراسات بشأن املسألة وأنه سوف  مل لدراستها، ما
 للمسألة؛ يواَفق على صيغة أحدث مل اجلمعية التالية، أو مايسهم بنتائجها قبل انعقاد 

احلاجة إىل اإلبقاء على جلان الدراسات أو إهنائها أو إنشائها  يف ضوء برنامج العمل الذي مت إقراره، يف البت، -
 منها؛ (، وإسناد املسائل اليت تدرسها كلITU-R 4 القرار )انظر

هتم البلدان النامية حتديداً، وذلك بتجميع املسائل ذات األمهية للبلدان النامية  إيالء اهتمام خاص إىل املشاكل اليت -
 املسائل؛ دراسة تلك يف قدر اإلمكان، من أجل تيسري مشاركتها

 واعتمادها؛ استعراض قرارات قطاع االتصاالت الراديوية املراجعة أو اجلديدة -
نطاق  يف ىواملوافقة عليها، وعلى أي وثائق أخر  واألعضاء راساتمشاريع التوصيات اليت تقرتحها جلان الد يف النظر -

ى واملوافقة عليها،  مشاريع التوصيات والوثائق األخر  يف صالحياهتا، أو اختاذ الرتتيبات لتفويض جلان الدراسات بالنظر
 القتضاء؛ا قرارات قطاع االتصاالت الراديوية األخرى، حسب يف مواقع أخرى من هذا القرار أو يف جاء كما

اليت متت املوافقة عليها منذ آخر مجعية لالتصاالت الراديوية، وإيالء اهتمام خاص  اإلحاطة علمًا بالتوصيات -
 ؛للتوصيات املضمنة باإلحالة إليها ضمن لوائح الراديو

 ةلالتصاالت الراديوية قائمة بتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية املتضمنة باإلحال الالحقأن تقدم إىل املؤمتر العاملي  -
 .لوائح الراديو واليت متت مراجعتها واملوافقة عليها خالل فرتة الدراسة املنصرمة يف

2.1.2.A1 يلي: يقوم رؤساء الوفود مبا 
 لصلة؛املقرتحات املتعلقة بتنظيم العمل وإنشاء اللجان ذات ا يف النظر -
وضع مقرتحات خبصوص تسمية رؤساء اللجان، وجلان الدراسات، واالجتماع التحضريي للمؤمتر، والفريق  -

 .ITU-R 15ار الرؤساء مع مراعاة القر  االستشاري لالتصاالت الراديوية وجلنة التنسيق املعنية باملفردات ونواب هؤالء

____________ 
 وأن يوصي هبا. RITU 52 التعديالت اليت ينبغي إدخاهلا على برنامج العمل وفق القرار يف ينبغي للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية أن ينظر 1
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3.1.2.A1 137 وفقًا للرقمA 11 من االتفاقية وألحكام املادةA جيوز جلمعية االتصاالت الراديوية أن تسند من االتفاقية ،
لوائح  يف الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية مسائل حمددة تدخل ضمن اختصاصاهتا، عدا تلك املتصلة باإلجراءات الواردة إىل

 املسائل. ب بشأن هذهالراديو، التماساً ملشورة الفريق بشأن اإلجراء املطلو 
4.1.2.A1 قدم مجعية االتصاالت الراديوية تقريرًا إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية التايل عن التقدم احملرز بشأن األمور ت

الراديوية تصاالت دراسات قطاع اال يف جدول أعمال مؤمترات االتصاالت الراديوية املقبلة، وكذلك عن التقدم احملرز يف اليت قد تدرج
 سابقة. استجابًة للطلبات املقدمة من مؤمترات اتصاالت راديوية

5.1.2.A1  ،جيوز جلمعية اتصاالت راديوية أن تعرب عن رأيها بشأن مدة مجعية مقبلة أو جدول أعماهلا أو، عند االقتضاء
 راديوية. املتعلقة بإلغاء عقد مجعية اتصاالته من القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعات 4بشأن تطبيق أحكام القسم 

6.1.2.A1 الراديوية االتمعية االتصشكل إلكرتوين، تشمل الوثائق التحضرية جل يف ويتعني على املدير أن يصدر معلومات. 

2.2.A1 الهيكل 
1.2.2.A1 ،8 من الدستور واملادة 13 املادة يف معرض اضطالعها باملهام املنوطة هبا يف تقوم مجعية االتصاالت الراديوية 

االتفاقية والقواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته بتصريف أعمال كل مجعية بإنشاء جلان، حبسب االقتضاء، ملعاجلة  من
 بالصياغة. املسائل اخلاصة بالتنظيم وبرنامج العمل ومراقبة امليزانية واملسائل املتعلقة

2.2.2.A1  1.2.2الفقرة  يف اللجان املذكورةوباإلضافة إىل.A1 ، أيضًا جلنة توجيه يرتأسها تُنشئ مجعية االتصاالت الراديوية
 اجلمعية وتتكون من نواب رئيس اجلمعية ورؤساء اللجان ونواب رؤسائها. رئيس

3.2.2.A1 1.2.2 الفقرة يف حتل مجيع اللجان املشار إليها.A1 باستثناء جلنة الصياغةلدى اختتام مجعية االتصاالت الراديوية ، ،
إذا اقتضى األمر. وتتحمل جلنة الصياغة مسؤولية مواءمة النصوص وصقلها من حيث الشكل فيما يتعلق بأي نصوص تعد أثناء 

 االجتماع وأي تعديالت تدخلها مجعية االتصاالت الراديوية على تلك النصوص.
4.2.2.A1  تنشئ، بواسطة قرار، جلانًا أو أفرقة جتتمع ملعاجلة مسائل حمددة جيوز جلمعية االتصاالت الراديوية أيضًا أن

 قرار اإلنشاء. يف االقتضاء. وينبغي أن تدرج االختصاصات عند

3.A1 لجان دراسات االتصاالت الراديوية 

1.3.A1 الوظائف 
1.1.3.A1  ًالكتيبات، ل، وإقرار التقارير و إجراء الدراسات واعتماد التوصيات واملسائ يف تؤدي كل جلنة دراسات دورًا تنفيذيا

يشمل ختطيط العمل ووضع جدول زمين واإلشراف بشأن مسائل االتصاالت الراديوية املندرجة ضمن نطاق اختصاصها، وهو ما 
 أمور. يتصل بذلك من والتفويض واإلقرار وما

2.1.3.A1 القرار  يف يتم تنظيم عمل كل جلنة دراسات، ضمن جمال االختصاص احملددITUR 4 بواسطة جلنة الدراسات ،
 املراجعة أو جلديدةا القرارات الرئيس. وتتعني دراسة املسائل أو نفسها استناداً إىل مقرتحات مقدمة من رئيسها، بالتشاور مع نواب

 آخر ؤمترم أي ني أواملفوض املندوبني مؤمتر من إليها حتال اليت املواضيع بشأن الراديوية االتصاالت مجعية عليها وافقت اليت
 الدويل االحتاد وقرار االتفاقية من 149Aو 149 من االتفاقية. ووفقاً للرقمني 129 للرقم وفقاً  الراديو، لوائح أو جملس اجمللس من أو

نبغي نشر وي .املسائل مبعزل عن الدراسات جلنة اختصاص ضمن مواضيع تقع حول بدراسات القيام جيوز ،ITU-R 5 لالتصاالت
املوقع اإللكرتوين لالحتاد. وإذا ما كان من املتوقع لدراسة أُطلقت دون أن ترتبط  يف مواضيع هذه الدراسات، وال سيما نطاق العمل،

 مبسائل أن تستغرق فرتة تزيد على أربع سنوات، تشجَّع جلنة الدراسات على وضع مسألة مناسبة.
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3.1.3.A1 الصلة  منية ذاتاالعتبار اجلداول الز  يف ول فرتة أربع سنوات مقبلة على األقل، آخذةتضع كل جلنة دراسات خطة تتنا
 ية. وميكن إعادة النظرومجعيات االتصاالت الراديو  ، واملؤمترات اإلقليمية لالتصاالت الراديوية،باملؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية

 الدراسات. كل اجتماع للجنة يف هذه اخلطة يف
4.1.3.A1 اآليت ذكرهاعدا فرق العمل يلزم من أفرقة فرعية لتيسري استكمال أعماهلا. وفيما ميكن أن تنشئ جلان الدراسات ما ، 

ستعرض واملواعيد املقررة ألعماهلا ت اجتماع جلنة دراسات ما يف ، فإن اختصاصات األفرقة الفرعية اليت تنشأA1.2.2.3 الفقرة يف
 مالئماً. دراسات، حسبما يكونكل اجتماع للجنة ال يف وتعدل

5.1.3.A1 مشرتكة مهام أفرقة أو مهام أفرقة أو عمل فرق إىل يعهد عندما (2.3 الفقرة يف احملددة.A1 )حتضريية بدراسات 
 جانب من العمل تنسيق ينبغي ،(ITU-R 2 القرار انظر) الراديوية لالتصاالت إقليمية أو عاملية مؤمترات فيها ستنظر مسائل عن

 املهام أفرقة أو امامله أو أفرقة العمل لفرق النهائية التقارير تقدمي وميكن. الصلة ذات املهام وأفرقة العمل وفرق الدراسات جلان
 النصوص جتميع جلأ من يعقد الذي االجتماع هو عادة ذلك ويكون للمؤمتر، التحضريي االجتماع عملية إىل مباشرةاملشرتكة املعنية 

 .استثنائية بصفة وذلك الصلة، ذات الدراسات جلان طريق عن أو للمؤمتر، التحضريي االجتماع تقرير مشروع يف النهائية
6.1.3.A1  قدر اإلمكان وسائل االتصاالت واألفرقة األخرى التابعة تستخدم جلان الدراسات وفرق العمل وأفرقة املهام

 أعماهلا. لتسهيل بني هذه االجتماعات اإللكرتونية أثناء اجتماعاهتا وفيما
7.1.3.A1 كل جلنة دراسات  يف حيتفظ املدير بقائمة بالدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني واهليئات األكادميية املشاركة

 (.A1.8.2.3 أفرقة املقررين املشرتكة إذا اعترب ذلك ضرورياً )انظر الفقرة يف أو فرقة عمل أو فريق مهام، واستثناء
8.1.3.A1  الدراسات  إطار جلان يف املسائل اجلوهرية اليت تقع ضمن نطاق اختصاص جلنة دراسات ما، إال يف ز النظرال جيو

 املعرَّف)وفرق العمل وفرق العمل املشرتكة وأفرقة املهام وأفرقة املهام املشرتكة وأفرقة املقررين وأفرقة املقررين املشرتكة وأفرقة املراسلة 
 (.A1.3.1.6إطار أفرقة املقررين بني القطاعات )انظر الفقرة  يف ك( وكذل2.3الفقرة  يف

9.1.3.A1 فرق و  يقوم رؤساء جلان الدراسات، بالتشاور مع نواهبم ومع املدير، بتخطيط مواعيد اجتماعات جلان الدراسات
رؤساء مع املدير لكفالة . ويتشاور الاحلسبان امليزانية املخصصة ألنشطة جلان الدراسات يف وأفرقة املهام للفرتة املقبلة، آخذين العمل

 ة.املتاح اصة فيما يتعلق باملوارداالعتبار على النحو املالئم، وخ يف أدناه A1.12.1.3و 11.1.3.1Aأخذ أحكام الفقرتني 
10.1.3.A1 خرى أمشاريع التوصيات والتقارير واملسائل والتقارير املرحلية وأي نصوص  يف اجتماعاهتا يف تنظر جلان الدراسات

جلنة الدراسات  شكلهاتاليت  يناملقرر  أفرقةمن املقرر و/أو من األعضاء املسامهات املقدمة  يف وكذلك ،أفرقة املهامفرق العمل و  تُعّدها
رسالة إدارية معممة عن االجتماع قبل ثالثة أشهر على األقل من  يف وتسهياًل للمشاركة، يتم نشر مشروع جدول لألعمال ذاهتا.

 خمتلف املواضيع. يف اجتماع يبني، قدر اإلمكان، األيام احملددة للنظر انعقاد كل
11.1.3.A1  ( على االجتماعات اليت تعقد خارج 1994الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني )كيوتو،  5تسري أحكام القرار

خارج جنيف  أفرقة املهام املنبثقة عنهافرق العمل و  جنيف. وينبغي أن تكون الدعوات املوجهة لعقد اجتماعات للجان الدراسات أو
 5 القرار يف يقررمن  2 مصحوبة ببيان يدل على أن البلد املضيف يوافق على حتمل النفقات اإلضافية املرتتبة وأنه يقبل أحكام الفقرة

لقطاعات خارج التابعة ل"أال تُقبل الدعوات إىل عقد مؤمترات التنمية واجتماعات جلان الدراسات (، اليت تنص على 1994 )كيوتو،
تعلق  إذا إذا وفرت احلكومة الداعية جماناً على األقل أماكن مناسبة جاهزة لالستعمال مع األثاث والتجهيزات الالزمة، أما جنيف إال

 األمر بالبلدان النامية فإن احلكومة الداعية جيب أال تلزم بتقدمي التجهيزات باجملان إذا ما طلبت هذه احلكومة ذلك."
12.1.3.A1  ًات السفر، عمله ولتقليل احتياج يف لالستخدام الكفء ملوارد قطاع االتصاالت الراديوية وملوارد املشاركني ضمانا

العتبار العوامل حينه. وينبغي أن يأخذ هذا الربنامج بعني ا يف يضع املدير، بالتشاور مع رؤساء اللجان، برناجماً لالجتماعات وينشره
 ذلك: يف ذات الصلة، مبا

 املشاركة املتوقعة عند جتميع اجتماعات أي من جلان الدراسات أو فرق العمل أو أفرقة املهام؛ -
 استصواب عقد اجتماعات متالحقة بشأن مواضيع متصلة فيما بينها؛ -
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 قدرة موارد االحتاد الدويل لالتصاالت؛ -
 االجتماعات؛ يف االحتياجات من الوثائق اليت يتعني استخدامها -
 احلاجة إىل التنسيق مع األنشطة األخرى لالحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمات األخرى؛ -
 أي توجيهات صادرة عن مجعية االتصاالت الراديوية خبصوص اجتماعات جلان الدراسات. -

13.1.3.A1   ،عقد اجتماع جلنة الدراسات مباشرة عقب اجتماعات فرق العمل وأفرقة املهام. وينبغي كلما كان مالئماً، ينبغي
 جدول أعمال هذا االجتماع النقطتني التاليتني:مشروع أن يتضمن 

قائمة مبشاريع التوصيات، كل منها مصحوب خبالصة التوصية اجلديدة أو املراجعة، وذلك إذا كانت بعض فرق  -
وقت أبكر وأعدت مشاريع توصيات يتعني تطبيق إجراء املوافقة عليها طبقاً  يف اجتمعت العمل وأفرقة املهام قد

 ؛2من امللحق  A2.6الفقرة  يف جاء ملا
وصف للمواضيع اليت يتعني أن تعاجلها اجتماعات فرق العمل وأفرقة املهام قبل اجتماع جلنة الدراسات مباشرة،  -

 واليت قد تتمخض عن مشاريع التوصيات.
14.1.3.A1  ينبغي أن يبني مشروع جدول أعمال اجتماعات فرق العمل وأفرقة املهام، واليت يليها مباشرة اجتماع للجنة

 املتوقع أن ينظر إطار أي بند من يف الدراسات، على وجه التحديد قدر اإلمكان املواضيع اليت ستجري معاجلتها، وينبغي أن يبني
 مشاريع التوصيات. يف

15.1.3.A1  املدير، على فرتات منتظمة، ويف شكل إلكرتوين، معلومات تشمل:يصدر 
 االجتماعات التالية؛ يف عمل جلان الدراسات يف الدعوة للمشاركة -
 معلومات عن النفاذ اإللكرتوين إىل الوثائق ذات الصلة؛ -
 االقتضاء؛ حسب يستحدث والذي ،الزمين لالجتماعات اجلدول -
 األعضاء.أي معلومات أخرى قد تساعد  -

16.1.3.A1 أ( الفقرتني  يف اليت تفي باملبادئ التوجيهية احملددة إىل املسائلمواصلة أعماهلا  يف تويل جلان الدراسات أولوية عالية
ملالئمة احلسبان ضرورة إيالء األولوية ا يف ، حرصاً على إدارة املوارد احملدودة لدى االحتاد بأعلى قدر من الكفاءة، آخذهأدناهب( و

 ليمية لالتصاالت الراديويةواملؤمترات اإلق االحتاد، كمؤمترات املندوبني املفوضني يف إىل املواضيع اليت تسندها إليها اهليئات املعنية
 :واملؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية وجلنة لوائح الراديو

 قطاع االتصاالت الراديوية:والية املسائل الواقعة ضمن  أ ( 
املبدأ التوجيهي أن تكون املسائل والدراسات املصاحبة هلا متعلقة بإدارة قضايا االتصاالت الراديوية يكفل هذا  

ة االتصاالت األرضي يف استخدام طيف الرتدد الراديوي  ( من االتفاقية، "أ 159و 150-154يتماشى مع األرقام  مبا
ة الراديوية؛ مسات وأداء األنظم  السواتل األخرى؛ ب(والفضائية ويف مدارات السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض و 

 جوانب االتصاالت الراديوية املتعلقة مبسائل االستغاثة والسالمة". على أنه  ( تشغيل احملطات الراديوية؛ د  ج(
ملقرتحات اجيوز أن تتضمن املسائل اجلديدة أو املراجعة، عند اعتمادها، أي إحالة إىل قضايا الطيف اليت تغطيها  ال
ؤمتر عاملي قرار مل يف يتم طلب ذلك مبوجب بند من بنود مجعية االتصاالت الراديوية يتعلق باملسألة، أو مل ما

 لالتصاالت الراديوية يلتمس دراسات جيريها قطاع االتصاالت الراديوية؛
 املسائل اليت ترتبط بالعمل الذي تقوم به كيانات دولية أخرى: ب(

مكان آخر فإن على جلنة الدراسات االتصال مبثل هذه الكيانات األخرى، وفقاً  يف العمل جيري وإذا كان مثل هذا 
، لتحديد أفضل طريقة إلجراء الدراسات، بغية االستفادة من ITU-R 9من هذا القرار والقرار  A1.4.1.6للفقرة 
 اخلارجية. اخلربات
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2.3.A1 الهيكل 
1.2.3.A1  ئيس ورؤساء تنظيم العمل وتتألف من مجيع نواب الر  يف لرئيس جلنة دراسات أن ينشئ جلنة توجيه للمساعدة ينبغي

 ونواب رؤساء فرق العمل وكذلك رؤساء األفرقة الفرعية.
2.2.3.A1 عمواضي ةدراس وكذلك اختصاصها إطار يف هبا املنوطة املسائل لدراسة عمل فرق بإنشاء عادة الدراسات جلان تقوم 

ومن املعلوم أن فرق العمل تنشأ لفرتة غري حمددة لإلجابة على األسئلة ودراسة املواضيع املعروضة . أعاله A1.2.1.3 للفقرة وفقاً  أخرى
على جلنة الدراسات. وتقوم كل فرقة عمل بدراسة املسائل واملواضيع، وتعد مشاريع توصيات وغري ذلك من النصوص لتنظر فيها 

وللحد من تأثري املوارد على مكتب االتصاالت الراديوية والدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني إليه واهليئات جلنة الدراسات. 
 .العمل فرق عدد من فقط األدىن باحلد االحتفاظ مع 3اآلراء بتوافق دراسات جلنة أي تنشئ 2األكادميية،
3.2.3.A1  األدىن من فرق املهام حسب اللزوم، وأن تعهد إليها بدراسة جيوز ألي من جلان الدراسات أيضَا أن تنشئ العدد

بني عمل  ما؛ وقد حيتاج األمر إىل آلية اتصال مالئمة ما قد يفوق طاقة فرقة عمل املسائل العاجلة وإعداد التوصيات العاجلة مما
ن حتديد مواعيد هنائية بد م ال ما، فريق مهامفريق املهام وفرق العمل. ونظرًا لطابع استعجال املسائل اليت يتعني أن يعهد هبا إىل 

 إليه. الستكمال العمل، وينحل فريق املهام لدى استكمال العمل املسند
4.2.3.A1  .يكون إنشاء فريق مهام أحد األعمال اليت تضطلع هبا جلنة الدراسات أثناء اجتماعها ويكون موضوع قرار تتخذه

 يلي: يضم ماوتعد جلنة الدراسات لكل فريق مهام نصاً 
إطار املسألة أو املوضوع املسند إليها وموضوع مشاريع التوصية  يف بيان باألمور احملددة اليت يتعني دراستها -

 إعدادها؛ التوصيات و/أو مشاريع التقرير أو التقارير اليت يتعني أو
 موعد تقدمي التقرير؛ -
 اسم وعنوان الرئيس وأي نواب للرئيس. -

ميكن إرجاء  ال بني اجتماعات جلان الدراسات، حبيث ، ويف حالة نشوء مسألة أو موضوع بصفة عاجلة فيماوباإلضافة إىل ذلك
النظر فيه حىت موعد اجتماع حمدد للجنة الدراسات، جيوز للرئيس، بالتشاور مع نواب الرئيس واملدير، أن يبادر إىل إنشاء فريق 

اجتماعها التايل  يف ملوضوع العاجل الذي يتعني دراسته. وتؤكد جلنة الدراساتمهام مبوجب قرار يبني فيه املسألة العاجلة أو ا
 اإلجراء. هذا

5.2.3.A1  ،من  أو مبوجب قرارجيوز، عند الضرورة، أن تبادر جلان الدراسات، بناًء على اقرتاح رؤساء اللجان ذات الصلة
 رتكة أو أفرقة مهام مشرتكة جلمع مسامهات تشمل عدة جلانإىل إنشاء فرق عمل مشالدورة األوىل لالجتماع التحضريي للمؤمتر، 

أو أفرقة  (JWP)دراسات أو لدراسة مسائل أو مواضيع حتتاج إىل مشاركة خرباء من أكثر من جلنة دراسات أو فرق عمل مشرتكة 
 .ITU-R 2ار القر  يف إلجراء دراسات من أجل التحضري للمؤمتر العاملي التايل لالتصاالت الراديوية، كما ورد (JTG)مهام مشرتكة 

ة ، مبوافقفريق مهام مشرتك، اليت يعدها فريق عمل أو 2 امللحق يف وينبغي أن حتظى وثائق قطاع االتصاالت الراديوية، املشار إليها
 ملعنية كما ينبغي أن حتظى أي مراجعات مبوافقة مشرتكة باملثل.مشرتكة من جلان الدراسات املشاركة ا

6.2.3.A1  قد يكون من املناسب أن تقوم جلنة دراسةيف بعض احلاالت، عندما تنشأ قضايا عاجلة أو حمددة حتتاج إىل ،
جيري  اسات األولية أوالدر تعيني مقرر له اختصاصات واضحة يتوىل، بوصفه خبرياً، القيام ببدراسات أو فرقة عمل أو فريق مهام 

اسطة املراسلة أعمال جلان الدراسات، وذلك بو  يف مسحاً بني الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني واهليئات األكادميية املشاركة
تكون اختيار  ا متليها طرائق العمل وإمن ال بصورة أساسية. والطريقة اليت ينتهجها املقرر، سواء كانت دراسة شخصية أم عملية مسح،

____________ 
عمل قطاع  يف حبوثها املصاحبة" اليت ُيسمح هلا باملشاركةإن مصطلح "اهليئات األكادميية" يشري إىل "اهليئات األكادميية، واجلامعات ومؤسسات   2

 .(( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014، بوسان املراَجع يف) 169االحتاد )انظر القرار  يف االتصاالت الراديوية

 ي وبدون تصويت.غياب أي اعرتاض رمس األمم املتحدة فإن توافق اآلراء يعين ممارسة اعتماد القرارات باالتفاق العام يف للعرف السائد يف وفقاً  3
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كل مقرر. ولذا يفرتض أن متثل نتائج العمل آراء املقرر. وقد يكون من املفيد أيضًا تعيني مقرر يعد مشروع توصية )توصيات( 
غري ذلك من نصوص قطاع االتصاالت الراديوية. ويف هذه احلالة ينبغي أن يذكر بوضوح إعداد مشروع التوصية )التوصيات(  أو
عمل  يف االختصاصات، وينبغي للمقرر أن يقدم مشاريع التوصيات كمسامهة يف الت الراديوية األخرىنصوص قطاع االتصا أو

 عليه. يسمح بإبداء تعليقات وقت كاٍف قبل االجتماع مبا يف فرقة العمل أو فريق املهام الذي ينتمي إليه
7.2.3.A1 مقرر ملعاجلة أي مسائل عاجلة أو حمددة  جيوز أيضًا للجنة دراسات أو فرقة عمل أو فريق مهام أن تنشئ فريق

تتطلب الدراسة. وخيتلف فريق املقرر عن املقرر من حيث إن فريق املقرر يتكون، باإلضافة إىل املقرر املعني، من أعضاء وجيب 
لفريق املقرر  كونالفريق. وجيب أن ي يف متثل نتائج فريق املقرر توافق آراء الفريق أو أن تعكس تنوع وجهات نظر املشاركني أن

اختصاصات حمددة بوضوح. وينبغي االضطالع بأكرب قدر من أعمال الفريق بواسطة املراسلة. ولكن إذا دعت الضرورة ميكن لفريق 
 الراديوية. أعماله. ويّصرف فريق املقرر أعماله بدعم حمدود يقدمه مكتب االتصاالت يف مقرر أن يعقد اجتماعاً للمضي قدماً 

8.2.3.A1 بعض احلاالت اخلاصة، توخي إنشاء فريق مقررين مشرتك يتكون من مقرر )مقررين(  يف سبق، ميكن افة إىل ماوباإلض
من أكثر من جلنة دراسات. وينبغي لفريق املقررين املشرتك أن يقدم تقاريره إىل فرق العمل أو أفرقة املهام التابعة للجنة  وخرباء آخرين

 األفرقة تلك على إال املشرتكة املقررين أفرقة خبصوص A1.7.1.3 الفقرة يف الواردة األحكام تنطبق وال الدراسات ذات الصلة.
 .خاصاً  دعماً  تتطلب أهنا على الصلة، ذات الدراسات جلان رؤساء مع بالتشاور املدير، حددها اليت

9.2.3.A1  باملراسلة عن فريق  مّعني. وخيتلف فريق العملجيوز أيضاً إنشاء أفرقة عمل باملراسلة بقيادة رئيس فريق عمل باملراسلة
لفريق  حيتاج إىل عقد أي اجتماع. وجيب أن يكون باملراسلة إلكرتونيًا وال يعمل إال ال املقرر من حيث إن فريق العمل باملراسلة

الفريق  فردات أوتنسيق املالعمل باملراسلة اختصاصات حمددة بوضوح، وميكن ألي فرقة عمل أو فريق مهام أو جلنة دراسات، أو جلنة 
 رئيساً. له االستشاري لالتصاالت الراديوية، أن تنشئ فريق عمل باملراسلة وتعنّي 

10.2.3.A1 ممثلي أمام مفتوحة دراساتال جلان عن املنبثقة املراسلة وأفرقة املشرتكة املقررين وأفرقة املقررين أفرقة أعمال يف املشاركة 
وينبغي ألي وجهات نظر يعرّب عنها وأي وثائق تقدم إىل  .األكادميية واهليئات 4إليه واملنتسبني القطاع وأعضاء األعضاء الدول

 سامهة.، الذي يتقدم باملحسب احلالةاألفرقة أن حتدد الدولة العضو أو عضو القطاع أو املنتسب إليه أو اهليئة األكادميية، 
11.2.3.A1  نية والقواعد املفردات للتأكد من صحة املفردات التق تنسيق فريق )أفرقة( مقرر إىل جلنة ترشحبإمكان كل جلنة دراسات أن

لغات االحتاد  يف النصوص املعتمدة. ويف هذه احلالة، فإنه يكفل أيضاً أن تكون النصوص اليت أُقرت متوائمة وهلا نفس املعىن يف اللغوية
وص ري أعمال فريق الصياغة باملراسلة. ويقدم مكتب االتصاالت الراديوية النصالست، وأن تكون سهلة الفهم جلميع املستخدمني. وجت

 املتفق عليها إىل أعضاء فريق الصياغة الذين جرت تسميتهم وذلك حاملا تصبح هذه النصوص متاحة باللغات الرمسية.

4.A1 الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية 
1.4.A1 3.1.2الفقرة  يف وفقاً للشروط املذكورة.A1 جيوز أن ُتسند إىل الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية مسائل حمددة ،

 ملشورة الفريق لوائح الراديو، التماساً  يف الراديوية، عدا تلك املتصلة باإلجراءات الواردة االتصاالت تدخل ضمن اختصاصات مجعية
 املسائل. بشأن اإلجراء املطلوب بشأن هذه

2.4.A1 االستشاري لالتصاالت الراديوية وفقًا للقرار خيّول الفريق ITUR 52 الفرتة  يف أن يتصرف نيابًة عن اجلمعية
 للجمعية. دورتني بني

3.4.A1  160وفقًا للرقمG  من االتفاقية يعتمد الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية إجراءات عمله اخلاصة به واملتوافقة
  مع تلك اليت اعتمدهتا مجعية االتصاالت الراديوية.

____________ 
 .R-ITU 43بالنسبة حلقوق املنتسبني، انظر القرار  4
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4.4.A1  أعمال أفرقة املقررين وأفرقة املراسلة املنبثقة عن الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية مفتوحة يف املشاركةتكون 
أن نبغي يآراء ُتطرح ووثائق تُرفع إىل هذه األفرقة وأي  أمام ممثلي الدول األعضاء وممثلي أعضاء القطاع ورؤساء جلان الدراسات.

 حتدد من هو املتقدم باملسامهة سواء أكان دولة عضواً أم عضو قطاع.

5.A1 اإلعداد للمؤتمرات العالمية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية 
1.5.A1  القرار  يف احملددةتسري اإلجراءاتITU-R 2  على اإلعداد للمؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية. وجيوز جلمعية

 .(RRC) مؤمتر إقليمي لالتصاالت الراديويةعقد حالة  يف االتصاالت الراديوية أن توائمها، على النحو املالئم، لكي تسري
2.5.A1 اإلعداد للمؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية )انظر القرار  يتوىل االجتماع التحضريي للمؤمتر(ITU-R 2. 
3.5.A1  عند اإلعداد ملؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية أو مؤمتر إقليمي لالتصاالت الراديوية قد تدعو احلاجة إىل احلصول

ائص التقنية والتشغيلية  يصدرها املكتب على اخلصينبغي أن تقتصر االستبيانات اليتعلى معلومات إضافية عن طريق االستبيانات. و 
 وية.تنبثق هذه االستبيانات عن قرار اختذه املؤمتر العاملي أو املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الرادي مل املطلوبة ألداء الدراسات الالزمة، ما

4.5.A1 تحضريي للمؤمتر لالجتماع ال يةري شكل إلكرتوين، تشمل الوثائق التحض يف ويتعني على املدير أن يصدر معلومات
 وللتقارير النهائية.

6.A1 اعتبارات أخرى 

6.A1.1 التنسيق بين لجان الدراسات والقطاعات ومع المنظمات الدولية األخرى 

1.1.6.A1 اجتماعات رؤساء لجان الدراسات ونواب رؤسائها 
 تدعو احلاجة، يدعو املدير إىل عقد اجتماع لرؤساء وكذلك عندما ،ويف أقرب وقت ممكن ،بعد كل مجعية لالتصاالت الراديوية

جلان الدراسات ونواب رؤسائها وجيوز له أن يدعو رؤساء ونواب رؤساء فرق العمل واألفرقة الفرعية األخرى. ووفقًا ملا يراه املدير 
دراسات، والتنسيق فعالية لعمل جلان ال. والغرض من االجتماع كفالة أكثر أشكال اإلدارة حبكم مناصبهمميكن دعوة خرباء آخرين 

لتفادي ازدواج العمل بني عدة جلان دراسات. ويتوىل املدير  ITU-Rسيما فيما يتعلق بالدراسات اليت جترى استجابًة للقرارات  وال
ية أو الفيديوية فرئاسة هذا االجتماع. وحيثما كان مناسبًا ميكن عقد هذه االجتماعات بالوسائل اإللكرتونية، كاملؤمترات اهلات

 باستعمال اإلنرتنت. أو

2.1.6.A1 مقررو االتصال 
 الدراسات األخرى أعمال جلان يف جلان الدراسات للمشاركة يف التنسيق بني جلان الدراسات بتعيني مقرري اتصال ميكن حتقيق

 القطاعني اآلخرين. يف جلنة تنسيق املفردات أو للعمل يف

3.1.6.A1  طاعاتمشتركة بين القأفرقة 
التصاالت قطاع تقييس ا يف وكذلككل من قطاع االتصاالت الراديوية  يف حاالت حمددة، أن تتوىل جلان الدراسات يف جيوز،

وقطاع تنمية االتصاالت القيام بأعمال تكميلية بشأن مواضيع معينة. ويف مثل هذه الظروف، جيوز أن يتم االتفاق بني القطاعني 
. لالطالع (IRG)أو فريق مقرر مشرتك بني القطاعات  (ICG)نشاء فريق تنسيق مشرتك بني القطاعات القطاعات الثالثة على إ أو

 .ITU-R 7و ITU-R 6على التفاصيل املتعلقة هبذه األفرقة، انظر القرارين 
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4.1.6.A1 المنظمات الدولية األخرى 
عندما يكون التعاون والتنسيق مع املنظمات الدولية األخرى ضرورياً، يتوىل املدير مهمة االتصال. وجيوز أن يضطلع بأمر االتصال 
بشأن أمور تقنية حمددة، عقب التشاور مع املدير، فرق العمل أو أفرقة املهام أو ممثل تعينه جلنة للدراسات. ملزيد من التفصيل بشأن 

 .ITU-R 9نظر القرار هذه العملية، ا

2.6.A1 المبادئ التوجيهية الصادرة عن المدير 
1.2.6.A1  تكملًة هلذا القرار، يصدر املدير دوريًا حتديثًا للمبادئ التوجيهية خبصوص طرائق العمل واإلجراءات داخل مكتب

 أن تشتمل ويتعني (.تالحظ إذأفرقة )انظر ينبثق عنها من  اليت قد تؤثر على أعمال جلان الدراسات وما (BR) االتصاالت الراديوية
 املبادئ التوجيهية أيضاً على مسائل تتصل بتنظيم االجتماعات وأفرقة العمل باملراسلة، باإلضافة إىل اجلوانب اليت تتناول الوثائق. 

2.2.6.A1  النهائية لتقدميها  واملواعيدإرشادات بشأن إعداد املسامهات أن تشتمل املبادئ التوجيهية اليت يصدرها املدير  يتعنّي
وراً موتفاصيل خمتلف أنواع الوثائق، مبا فيها التقارير اليت يعدها الرؤساء وبيانات االتصال. وينبغي أن تتناول املبادئ التوجيهية أيضاً أ

لتوصيات قطاع االتصاالت  زامياإلل وتتضمن املبادئ التوجيهية النسق العام عملية بشأن التوزيع الفعال للوثائق بالوسائل اإللكرتونية.
 .اجلديدة واملراجعة الراديوية
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1.A2 مبادئ عامة 
 ائلهومس يستخدم مصطلح "نصوص" من أجل قرارات قطاع االتصاالت الراديوية ومقرراته، A2.2.1و A2.1.1يف الفقرتني التاليتني 

 .A2.9إىل الفقرة  A2.3الفقرة من وتوصياته وتقاريره وكتيباته وآرائه، كما هو حمدد 

1.1.A2 طريقة عرض النصوص 
1.1.1.A2  وضوع مباشرة املسألة/امل ، وأن تتناولالضروريينبغي أن تكون النصوص موجزة ما أمكن، مقتصرة على احملتوى

 اجلزء من املسألة/املوضوع قيد الدراسة. أو
2.1.1.A2 صلة  ينبغي أن يشمل كل نص إحالة مرجعية إىل نصوص ذات صلة وحيثما كان مالئماً إىل بنود من لوائح الراديو هلا

 أي تعديل على وضع توزيع ما. باملوضوع بدون أي تفسري أو شرط متعلق بلوائح الراديو أو اقرتاح
3.1.1.A2 ذلك أرقام التوصيات والتقارير وسالسلها( وعنوان وبيان السنة اليت أقر  يف يتصدر كل نص من النصوص رقم )مبا

 فيها ألول مرة ويبني، حيثما اقتضى األمر، سنة إقرار أي مراجعة طرأت عليه. 
4.1.1.A2 حُيدد  مل الوضع، ما يف أي نص من هذه النصوص متكافئة يف لتذييالت الواردةوينبغي أن تعترب امللحقات واملرفقات وا

 ذلك. خالف

2.1.A2 نشر النصوص 
1.2.1.A2 ل ورقي رهناً بسياسة شك يف ميكن إتاحتها أيضاً و  ميكن بعد إقرارها شكل إلكرتوين بأسرع ما يف تنشر مجيع النصوص

 منشورات االحتاد.
2.2.1.A2  كن عملياً.أقرب وقت مم يف عليه من توصيات ومسائل جديدة أو مراجعة بلغات االحتاد الرمسيةسُينشر ما يواَفق 

يل لالتصاالت ، باللغة اإلنكليزية فقط أو باللغات الرمسية الست لالحتاد الدو أقرب وقت ممكن يف وسُتنشر التقارير والكتيبات واآلراء،
 بناًء على قرار من اللجنة املعنية.
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2.A2 والمساهمات التحضيرية الوثائق 

1.2.A2 جمعيات االتصاالت الراديويةالوثائق التحضيرية ل 
 تشمل الوثائق التحضريية ما يلي:

 مشاريع النصوص اليت تعدها جلان الدراسات من أجل إقرارها؛ -
واالجتماع  5اديويةالر تقرير من رئيس كل من جلان الدراسات وجلنة تنسيق املفردات والفريق االستشاري لالتصاالت  -

ك تقدمي رئيس كل جلنة ذل يف التحضريي للمؤمتر يستعرض فيه األنشطة منذ مجعية االتصاالت الراديوية السابقة، مبا
 دراسات لقائمة:

 تقرر ترحيلها إىل فرتة الدراسة املقبلة؛ باملواضيع اليت -
من  A1.1.1.2 الفقرة يف ل املدة املذكورةترد بشأهنا أي وثائق مسامهة طوا باملسائل والقرارات اليت مل -

رأت جلنة دراسات ما أنه ينبغي احلفاظ على مسألة معينة أو قرار معني، فإنه جيب  وإذا ما 1 امللحق
 يتضمن التقرير املقدم من الرئيس تفسرياً لذلك؛ أن

 تقرير من املدير ينبغي أن يشمل على اقرتاحات بشأن برنامج العمل املقبل؛ -
 قائمة بالتوصيات اليت متت املوافقة عليها منذ انعقاد مجعية االتصاالت الراديوية السابقة؛ -
 مسامهات مقدمة من الدول األعضاء وأعضاء القطاع موجهة إىل مجعية االتصاالت الراديوية. -

2.2.A2 الوثائق التحضيرية للجان دراسات االتصاالت الراديوية 
 ي:تشمل الوثائق التحضريية ما يل

 احلايل؛ ذلك القرار يف أي توجيهات أصدرهتا مجعية االتصاالت الراديوية فيما يتعلق بلجنة الدراسات، مبا -
 A2.3ن الفقرات م يف مشاريع التوصيات والنصوص األخرى اليت أعدهتا أفرقة املهام أو فرق العمل )املعرفة -

 (؛A2.9 إىل
وفريق مقرر تلخص التقدم احملرز واالستنتاجات املتعلقة بأي أعمال فريق مهام فرقة عمل و  تقارير الرؤساء من كل -

ضمن أيضاً االجتماع املقبل )ميكن هلذه التقارير أن تت يف اضطلع هبا منذ االجتماع السابق واألعمال املقرر القيام هبا
رر النظر فيها أثناء قترتيبات بشأن اإلجراءات اليت يتعني اتباعها لالعتماد واملوافقة على مشاريع التوصيات امل

 ((؛A2.6االجتماع )انظر الفقرة 
 االجتماع؛ يف املسامهات اليت يتعني النظر فيها -
سيما ذات الطابع التنظيمي أو اإلجرائي، ألغراض التوضيح أو استجابة لطلبات  ال الوثائق اليت يعدها املكتب، -

 جلنة من جلان الدراسات؛ من
 استنتاجات االجتماع السابق؛ -
ع مشروع أويل جلدول أعمال يبني مشاريع التوصيات اليت يتعني النظر فيها ومشاري، احملضر املوجز لالجتماع السابق -

ملقررات ومشاريع اآلراء أفرقة املهام، ومشاريع افرق العمل و  املسائل اليت يتعني النظر فيها، والتقارير املرتقب تلقيها من
 ر اليت يتعني إقرارها.ومشاريع الكتيبات ومشاريع التقاري

____________ 
ة ويرفعه جلمعية االتصاالت الراديوي من االتفاقية يعد الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية تقريراً  I160مبوجب الرقم  5

 خالل مدير مكتب االتصاالت الراديوية. من
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3.2.A2 ق ولجنة تنسي المساهمات المقدمة للدراسات التي تقوم بها لجان دراسات االتصاالت الراديوية
 المفردات والفرق األخرى

1.3.2.A2  )بالنسبة الجتماعات مجيع جلان الدراسات وجلنة تنسيق املفردات وأفرقتها الفرعية )فرق العمل وأفرقة املهام، وغريها
 طبق املواعيد النهائية التالية على تقدمي املسامهات:ت

 استالم املسامهات قبل ثالثة أشهر على األقل من موعد االجتماع، لتكون متاحة ينبغيحيثما تكون الرتمجة مطلوبة،  -
لمؤمتر لوفيما يتعلق بالدورة الثانية لالجتماع التحضريي يقل عن أربعة أسابيع من موعد االجتماع.  ال قبل ما

وبالنسبة إىل املسامهات (. ITU-R 2املسامهات ينبغي أن ترد قبل شهرين على األقل من االجتماع )انظر القرار  فإن
 املتأخرة، ليس بوسع األمانة أن تلتزم بضمان إتاحة الوثيقة وقت افتتاح االجتماع جبميع اللغات املطلوبة؛

راجعات، ذلك امل يف )مبا جيب أن ترد املسامهاتب الرتمجة، تتطل ال خالف ذلك، بالنسبة إىل الوثائق اليت -
بالتوقيت العاملي  1600موعد أقصاه سبعة أيام تقوميية )الساعة  يف واإلضافات، والتصويبات على املسامهات(

ع الجتما وفيما يتعلق بالدورة الثانية ل ( قبل بدء االجتماع لكي تكون متاحة وقت افتتاح االجتماع.(UTC) املنسق
بالتوقيت العاملي املنسق(  1600يوماً تقوميياً )الساعة  14التحضريي للمؤمتر، يكون املوعد النهائي لتقدمي املسامهات 

الصيغة  يف ويقتصر تطبيق املوعد النهائي على املسامهات من األعضاء. وستنشر األمانة املسامهات قبل االجتماع.
غضون ثالثة  يف غضون يوم عمل واحد، كما ستنشر يف نشأة هلذا الغرضالصفحة اإللكرتونية امل يف اليت وردت فيها

باستخدام  ميقدم األعضاء مسامهاهتأيام عمل النسخ الرمسية على املوقع اإللكرتوين بعد إعادة تنسيقها. وينبغي أن 
 الراديوية. النموذج الذي ينشره قطاع االتصاالت

ميكن  ال ماعتكون متاحة وقت افتتاح االجت ال املوعد النهائي آنف الذكر. والوثائق اليتيسع األمانة أن تقبل أي مسامهة بعد  وال
 االجتماع. يف مناقشتها

2.3.2.A2  .وز للمدير أن جيتقدم املسامهات إىل املدير إلكرتونيًا مع بعض االستثناءات للبلدان النامية غري القادرة على ذلك
 ية التماساً المتثاهلا هلا.متتثل للمبادئ التوجيه ال يعيد وثيقة
3.3.2.A2 .ينبغي إرسال املسامهات، إن ُوجدت، إىل رئيس ونواب رئيس الفريق املعين وكذلك إىل رئيس ونواب رئيس جلنة الدراسات 
4.3.2.A2 ،املهام، ريق ففرقة العمل،  ينبغي أن تبني كل مسامهة بوضوح املسألة أو القرار أو املوضوع واجلهة )جلنة الدراسات

 مثاًل( املعنية ومعها تفاصيل مسؤول االتصال، حسبما تدعو احلاجة لتوضيح املسامهة.
5.3.2.A2  ينبغي أن تكون املسامهات حمدودة من حيث الطول )أقل من عشر صفحات لو أمكن( وأن جيري إعدادها باستعمال

استعمال ينبغي بيان تعديالت النص املوجود ب ؛ كمابرجمية نظامية ملعاجلة النصوص، دون استعمال أي وسيلة للتنسيق الذايت
 عالمات املراجعة )أي باستعمال "تعقب التغيريات"(.

6.3.2.A2 أفرقة املهام يقوم رؤساء األفرقة أو الفرق املعنية بإعداد تقرير من أجل اجتماعاهتا املقبلة  فرق العمل أو إثر اجتماعات
عمل اجلاري. وينبغي إعداد هذه التقارير خالل شهر واحد من انتهاء االجتماع املعين. يتضمن معلومات عن التقدم احملرز وعن ال

وإضافة إىل ذلك، ينبغي أن يقوم املكتب بإصدار أي ملحقات بتقارير الرؤساء تتضمن مشاريع نصوص حتتاج إىل مزيد من الدراسة، 
 غضون أسبوعني من انتهاء االجتماع. يف وذلك

7.3.2.A2  إلحالة املرجعية ا تشريالوثائق املقدمة إىل مكتب االتصاالت الراديوية، فإنه ينبغي أن  يف إىل مقاالتعندما يشار
 منشورة يتيسر احلصول عليها من خالل خدمات املكتبة. موادإىل 
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3.A2 قرارات قطاع االتصاالت الراديوية 

1.3.A2 التعريف 
 عية االتصاالت الراديوية أو جلنة من جلان الدراسات.نص يوفر تعليمات بشأن تنظيم أو طرائق أو برامج عمل مج

2.3.A2 والموافقة االعتماد 
1.2.3.A2  شاريع م اجتماع جلنة الدراسات يف آراء مجيع الدول األعضاء املشاركةجيوز لكل جلنة دراسات أن تعتمد بتوافق

 قرارات جديدة أو مراجعة لتقرها مجعية االتصاالت الراديوية.
2.2.3.A2  وافق عليها.ت وجيوز أنمجعية االتصاالت الراديوية أن تستعرض مشاريع القرارات اجلديدة أو املراجعة يتعني على 

3.3.A2 اإللغاء 
1.3.3.A2  راء مجيع الدول آجيوز لكل جلنة دراسات وكذلك للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية تقدمي مقرتح، بتوافق

، إىل مجعية االتصاالت الراديوية إللغاء قرار. ويتعني أن ُيشفع مقرتح كهذا نة الدراساتاجتماع جل يف األعضاء املشاركة
 داعمة. بإيضاحات
2.3.3.A2  قرارات على أساس مقرتحات من األعضاء أو جلان الدراسات أو الفريق إلغاء جيوز جلمعية االتصاالت الراديوية

 االستشاري لالتصاالت الراديوية.

4.A2 االتصاالت الراديوية مقررات قطاع 

1.4.A2 التعريف 
 نص يوفر تعليمات بشأن تنظيم أو طرائق أو برامج عمل مجعية االتصاالت الراديوية أو جلنة من جلان الدراسات.

2.4.A2 الموافقة 
 .الدراسات جلنةاجتماع  يف آراء مجيع الدول األعضاء املشاركة جيوز لكل جلنة دراسات أن تعتمد مقررات جديدة أو مراجعة بتوافق

3.4.A2 اإللغاء 
 .اجتماع جلنة الدراسات يف آراء مجيع الدول األعضاء املشاركةجيوز لكل جلنة دراسات أن تلغي مقررات بتوافق 

5.A2 مسائل قطاع االتصاالت الراديوية 

1.5.A2 التعريف 

وينبغي أن توضح  . ITU-R 5) القرار انظر) تقرير أو كتيب  أو توصية عموماً  بشأهنا يلتمس إجرائية أو تشغيلية أو تقنية دراسة بيان
كل مسألة بإجياز سبب الدراسة وأن حتدد نطاقها بأقصى قدر مستطاع من الدقة. كما أن عليها، ويف حدود اإلمكان عملياً، أن 

ه االستجابة ن تُعد بتدرج برنامج عمل )أي مراحل تقدم الدراسة واملوعد املنتظر إلجنازها( وأن تشري إىل الشكل الذي ينبغي أ
 )كتوصية مثاًل أو نص آخر، وما إىل ذلك(.
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2.5.A2 والموافقة االعتماد 

1.2.5.A2 اعتبارات عامة 
1.1.2.5.A2  ة وفقًا للعملي ، مقرتحة داخل جلان الدراساتمراجعةجيوز إلحدى جلان الدراسات أن تعتمد مسائل جديدة أو

 املوافقة عليها:، وأن تتم A2.2.2.5 الفقرة يف املتضمنة
 (؛ITU-R 5من جانب مجعية االتصاالت الراديوية )انظر القرار  -
الفرتة الفاصلة بني مجعيات االتصاالت الراديوية، وذلك بعد أن تعتمدها جلنة للدراسات، وفقاً لألحكام  يف بالتشاور -

 .A2.3.2.5 الفقرة يف الواردة
2.1.2.5.A2  يهية الواردةعلى أساس نفس املبادئ التوج العتمادهاتقوم جلان الدراسات بتقييم مشاريع املسائل اجلديدة املقرتحة 

 .وفقاً هلذا القرارهذا التقييم لدى تقدمي املشاريع إىل اإلدارات للموافقة عليها  ، وتدرج1 من امللحق A1.16.1الفقرة  يف
3.1.2.5.A2 دراسات واحدة فقط. يعهد بكل مسألة إىل جلنة 
4.1.2.5.A2 ليت قد القرارات اليت تعتمدها مجعية االتصاالت الراديوية بشأن املواضيع ا فيما يتعلق باملسائل اجلديدة أو املنقحة أو

 االتفاقية، يقوم من 129من اجمللس أو من جلنة لوائح الراديو مبوجب الرقم  وافق عليها مؤمتر املندوبني املفوضني أو أي مؤمتر آخر أو
 بكل إليها عهدي اليت املالئمة الدراسات جلنة ويقرر رؤسائها ونواب الدراسات جلان رؤساء مع بالتشاور ميكن، ما وبأسرع املدير،
 .فيها النظر إىل االستعجال ودرجة مسألة،

5.1.2.5.A2  ،ة باملسألة إىل فرقة عمل واحديعهد رئيس جلنة الدراسات بقدر ما هو ممكن، وبعد التشاور مع نواب الرئيس
 A1.4.2.3 انظر الفقرة)لدرجة استعجال املسألة اجلديدة، إنشاء فريق مهام جديد،  فريق مهام واحد أو يقرتح، تبعاً  أو
 لةص ذات ام مسألة تكون وعندما اجلهود، الزدواج ، أو يقرر إحالة املسألة إىل اجتماع جلنة الدراسات التايل. وجتنباً (1 امللحق من

 .وتنسيقها النصوص دمج عن مسؤولة لتكون معينة عمل فرقة حتدد عمل، فرقة من بأكثر
6.1.2.5.A2 الراديوية االتصاالت قطاع تحديث أو حذف مسائل 

1.6.1.2.5.A2 ختضع  مل نظرًا لتكاليف الرتمجة واإلنتاج ينبغي، قدر املستطاع، جتنب أي حتديث لتوصيات أو مسائل القطاع اليت
 سنة األخرية. 10-15ملراجعة جوهرية خالل فرتة 

2.6.1.2.5.A2  ينبغي للجان دراسات االتصاالت الراديوية أن تواصل استعراض التوصيات واملسائل املستبقاة، وخاصة النصوص
ية أن تؤخذ العوامل ه العملهذ يف حذفها. وينبغي تعد ضرورية أو أهنا تقادمت، أن تقرتح مراجعتها أو القدمية، وإذا تبنيَّ أهنا مل

 احلسبان: يف التالية
يزال بعض حمتوى التوصيات أو املسائل صاحلاً، فهل من املفيد حقًا أن يواصل قطاع االتصاالت  ال إذا كان -

 تطبيقها؟ الراديوية
( اً هل هنالك توصية أو مسألة أخرى وضعت الحقًا تتناول نفس املوضوع أو املوضوعات )أو ما يشاهبها جد -

 النص القدمي؟ يف تشمل النقاط الواردة وقد
ذي الصلة  إمكانية نقل اجلزء يف يف حالة ما إذا كان جمرد جزء من التوصية أو املسألة يعترب أنه ما زال مفيدًا ينظر -

 إىل توصية أو مسألة أخرى وضعت الحقاً.
3.6.1.2.5.A2  تيسريًا ألعمال االستعراض يسعى املدير قبل كل مجعية اتصاالت راديوية، وبالتشاور مع رؤساء جلان الدراسات، إىل

. وبعد استعراض هذه A2.1.6.1.2.5إطار الفقرة  يف اليت ميكن حتديدها قطاع االتصاالت الراديويةإعداد قوائم بتوصيات أو مسائل 
 ت.عنية، ينبغي تقدمي النتائج إىل مجعية االتصاالت الراديوية التالية من خالل رؤساء جلان الدراساالتوصيات من جانب جلان الدراسات امل
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2.2.5.A2 االعتماد 
1.2.2.5.A2 العناصر الرئيسية المتعلقة باعتماد مسألة جديدة أو مراجعة 

1.1.2.2.5.A2  ر الدراسات إذا مل يعرتض عليه أي وفد حاضيتعني أن يُعترب مشروع مسألة )جديدة أو مراجعة( معتمدًا من جلنة
لالجتماع وممثل لدولة عضو. ويتعني على رئيس جلنة الدراسات أن يتشاور مع الوفد املعين لتسوية االعرتاض. ويف حال عجز رئيس 

 جلنة ا لدراسات عن تسوية االعرتاض، يتعني على الدولة العضو أن تبني خطياً سبب )أسباب( اعرتاضها.

2.2.2.5.A2 اجتماعات لجان الدراسات في إجراء االعتماد 
1.2.2.2.5.A2  ل ورقي شك يف جديدة أو مراجعة عندما تكون النصوص قد أتيحت، مسألةمشروع تعتمد جيوز للجنة دراسات أن

 إلكرتوين، قبل بدء اجتماع جلنة الدراسات. و/أو

3.2.5.A2 الموافقة 
1.3.2.5.A2  2.2.5 الفقرة يف مسألة جديدة أو مراجعة باتباع اإلجراءات الواردةعندما تعتمد جلنة دراسات مشروع.A2 يقدم النص ،

 بعدئذ إىل الدول األعضاء للموافقة عليه.
2.3.2.5.A2 :ميكن التماس املوافقة على مسائل جديدة أو مراجعة 

 مبشاورة الدول األعضاء فور اعتماد النص من جانب جلنة الدراسات املعنية؛ -
 مجعية اتصاالت راديوية؛ يف ما يربر ذلك،إذا كان  -

3.3.2.5.A2 ،االجتماع الذي يعتمد فيه مشروع مسألة جديدة أو مراجعة أن تقدم مشروع املسألة  يف تقرر جلنة الدراسات
 .مبشاورة الدول األعضاء مجعية االتصاالت الراديوية التالية أو يف اجلديدة أو املراجعة للموافقة عليه إما

4.3.2.5.A2 املسوغات  عندما يتقرر تقدمي مشروع مسألة جديدة أو مراجعة إىل مجعية االتصاالت الراديوية للموافقة عليه مع
جدول  يف املفصلة، يقوم رئيس جلنة الدراسات بإخطار املدير بذلك ويطلب إليه أن يتخذ اإلجراءات الضرورية لكفالة إدراج املشروع

 أعمال اجلمعية.
5.3.2.5.A2 التالية. يتقرر تقدمي مشروع مسألة جديدة أو مراجعة للموافقة عليه بواسطة املشاورة، تنطبق الشروط واإلجراءات عندما 

1.5.3.2.5.A2  لتطبيق إجراء املوافقة بواسطة املشاورة، يطلب املدير، خالل شهر من اعتماد جلنة الدراسات ملشروع مسألة جديدة
 إذا كانت توافق أم ، إىل مجيع الدول األعضاء أن تبني خالل شهرين ما2.2.13الفقرة  يف ردةأو مراجعة وفقًا إلحدى الطرائق الوا

 توافق على االقرتاح. ويكون هذا الطلب مصحوباً بالنص النهائي الكامل ملشروع املسألة اجلديدة أو املراجعة. ال
2.5.3.2.5.A2 من  19 الدراسات ذات الصلة مبوجب أحكام املادة أعمال جلنة يف املدير أيضًا أعضاء القطاع املشاركني حيظر

جديدة أو مراجعة مقرتحة. وينبغي أن يكون  مسألةالدول األعضاء يطلب منها أن تستجيب ملشاورة بشأن  بأناالتفاقية 
 اإلخطار مصحوباً بالنصوص النهائية الكاملة، أو األجزاء املراجعة من النصوص، للعلم هبا فقط. هذا

3.5.3.2.5.A2  إذا ما بنّي 70 رتاح فإنه يقبل االق أو أكثر من الردود الواردة موافقة الدول األعضاء يعترب االقرتاح مقبوالً. وإذا مل
 حيال ثانية إىل جلنة الدراسات.

 ويقوم املدير جبمع أي تعليقات ترد مع الردود على املشاورة ويقدمها إىل جلنة الدراسات للنظر فيها.
4.5.3.2.5.A2 الدول األعضاء اليت تبدي عدم املوافقة على مشروع املسألة اجلديدة أو املراجعة إىل أن تبدي األسباب اليت  تدعى

 املسألة. يف تنظر عمل جلنة الدراسات وفرقها العاملة وأفرقة املهام التابعة هلا عندما يف تدعوها إىل ذلك، وينبغي دعوهتا إىل أن تشارك
6.3.2.5.A2 السهو أو  ىل إدخال بعض التعديالت الطفيفة الصياغية احملضة أو إىل تدارك حاالت واضحة منإذا دعت احلاجة إ
 النص املعروض للموافقة، جيوز للمدير أن يصحح هذه األخطاء مبوافقة رئيس جلنة )جلان( الدراسات ذات الصلة. يف عدم االتساق
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4.2.5.A2 صياغيةال تعديالتال 
1.4.2.5.A2  تغيريات  حتديث املسائل صياغياً للتعبري عن أي االتصاالت الراديوية، حيثما كان مالئماً، علىتشّجع جلان دراسات

 حديثة العهد، من قبيل:
 االحتاد؛ يف تغيريات هيكلية -
 شريطة عدم تغيري نص هذه األحكام؛ 6إعادة ترقيم أحكام لوائح الراديو -
 .االت الراديويةقطاع االتصحتديث اإلحاالت املرجعية فيما بني نصوص  -

2.4.2.5.A2  2.2.5 الفقرتني يف الصياغية مبثابة مشاريع مراجعة مسائل كما حتدد التعديالتينبغي أال تعترب.A2 3.2.5و.A2 
يدرج اسم جلنة )ينبغي أن تكون كل توصية حمدَّثة صياغياً مصحوبة حىت املراجعة التالية حباشية تقول "قامت جلنة الدراسات  وإمنا

ج العام الذي يدر عام ) يف التوصية هذه لالتصاالت الراديوية بإدخال تعديالت صياغية على الدراسات حسبما يكون مالئماً(
 ".ITU-R 1 وفقاً للقرار أدخلت فيه التعديالت(

3.4.2.5.A2  اجتماع جلنة  يف املشاركةآراء مجيع الدول األعضاء بتوافق املسائل صياغياً، وذلك  حتدِّثجيوز لكل جلنة دراسات أن
ي تطبيق إجراءات فإنه ينبغ عليه،جاوز التحديث الصياغي واعرتضت يت التعديل. ويف حال رأت دولة عضو أو أكثر أن الدراسات

 .A2.3.2.5و A2.2.2.5الفقرتني  يف االعتماد واملوافقة املتعلقة مبشاريع املراجعة احملددة

3.5.A2 اإللغاء 
1.3.5.A2 ضرورة اهل يعد مل ألنه أو دراستها استكمال بسبب إلغاؤها ميكن اليت املسائل للمدير دراسات جلنة كل  حتدد 

احلسبان مدى تقدم تكنولوجيا االتصاالت الذي قد  يف وينبغي لقرارات حذف املسائل أن تأخذ. أخرى مسائل حملها حلت أو
 خيتلف من بلد آلخر ومن إقليم آلخر. 

2.3.5.A2 مرحلتني: يف ف مسائل قائمةتكون عملية حذ 
 ؛االجتماع يف ميثل دولة عضواً يشارك وفدذا مل يعرتض عليه أي إ اتفاق جلنة الدراسات على احلذف -
 صلة اتذ مبقرتحات التقدم احلذف، أووبعد هذا االتفاق على احلذف، اتفاق الدول األعضاء، بالتشاور، على  -

 .اإلجراء الختاذ املربر بيان مع التالية الراديوية االتصاالت مجعية إىل
. وميكن إدراج هذه املسائل A2.3.2.5 الفقرة يف ومتكن املوافقة على إلغاء املسائل بالتشاور لدى استعمال اإلجراءات املوصوفة

 مبوجب أي من هذه اإلجراءات. املسائلنفس النشرة اإلدارية اليت تتناول مشاريع  يف املقرتح إلغائها

6.A2  قطاع االتصاالت الراديويةتوصيات 

1.6.A2 تعريف 
 نطاق يف ،توفر 1من امللحق  A1.2.1.3الفقرة  يف مشار إليها مواضيعأو على  مسألة، من)أجزاء(  جزء أو مسألة على إجابة هي

موصى هبا  لوسائل إرشاداتأو  بياناتأو ومتطلبات،  ،هباموصى  مبواصفات املتاحة، واملعلومات والبحوث، القائمة، املعارف
 ،ما سياق يف لدويلا للتعاونوتعترب كافية لالستخدام كأساس  ،موصى هبا بشأن تطبيق حمدد إجراءاتلالضطالع مبهمة حمددة؛ أو 

 .الراديوية االتصاالت جمال يف

____________ 
 هذا الصدد. يف ينبغي استشارة مكتب االتصاالت الراديوية 6
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عة التوصيات مراج ميدان االتصاالت، فإن من املنتظر يف ونتيجة إجراء مزيد من الدراسات، ومع مراعاة التطورات واملعارف اجلديدة
 سنتني كل  ةمر  تتجاوز بوترية عادة التوصيات تراجع أال ينبغي االستقرار، يف ورغبة ذلك (. ومعA2.2.6 الفقرةوحتديثها )انظر 

 السابقة، الصيغة يف إليه التوصل مت الذي االتفاق تغرّي  وال تستكمل واليت املقرتحة، املراجعة إىل ملّحة احلاجة تكن مل ما
 .هامة نقاطاً  تغفل أو كبرية  أخطاء تتضمن مل ما أو

نص التوصية  يف وينبغي أن تتضمن كل توصية موجزاً من "جمال التطبيق" يوضح اهلدف من التوصية. وينبغي أن يبقى جمال التطبيق
 حىت بعد إقرارها.

عندما توفر التوصيات معلومات بشأن شىت األنظمة املتعلقة بتطبيق راديوي بالذات، فإنه ينبغي هلا أن تستند  - 1المالحظة 
معايري ذات صلة بالتطبيق، وينبغي أن تشمل، حيثما أمكن، تقييماً لألنظمة املوصى هبا يتم باستخدام تلك املعايري. ويف تلك  إىل

 صلة واملعلومات األخرى ذات األمهية للموضوع، حبسب االقتضاء، داخل جلنة الدراسات.احلاالت، جيب حتديد املعايري ذات ال
بشأن  ITU-T/ITU-R/ISO/IECينبغي لدى صياغة التوصيات أن تؤخذ بعني االعتبار السياسة املشرتكة للرباءات لدى  - 2المالحظة 

 .http://www.itu.int/ITU-T/dbase/patent/patent-policy.htmlالعنوان التايل:  يف املتاحةحقوق امللكية الفكرية 
ضمن جلنة الدراسات نفسها، دون احلاجة إىل موافقة جلان دراسات  كامل  بشكل تضع أن الدراسات للجان ميكن - 3المالحظة 

تقوم  سات اليتاإطار واليتها. ولكن يتعني على جلان الدر  يف أخرى، توصيات تتضمن "معايري احلماية" خلدمات االتصاالت الراديوية
بوضع توصيات حتتوي على "معايري احلماية" خلدمات االتصاالت الراديوية أن حتصل، قبل اعتماد هذه التوصيات، على موافقة 

 جلان الدراسات املسؤولة عن هذه اخلدمات.
ق أخرى، ولكن ينبغي وثائ يف تنطبق بالضرورة ال ميكن أن تتضمن توصية معينة بعض التعاريف ملصطلحات حمددة - 4المالحظة 

 التوصية بوضوح. يف شرح قابلية تطبيق هذه التعاريف
 تقارير قطاع االتصاالت الراديوية هي ذات طبيعة إعالمية.توصية ما إىل  يف إن اإلحاالت - 5المالحظة 

2.6.A2 االعتماد والموافقة 

1.2.6.A2 اعتبارات عامة 
1.1.2.6.A2  رة وعلى املتوف وثائق قطاع االتصاالت الراديوية يف االكتمال، على أساس النظرعندما تصل دراسة إىل حالة من

 مراجعة وتسفر عن مشروع توصية جديدة أوأو اهليئات األكادميية  املسامهات من الدول األعضاء أو أعضاء القطاع أو املنتسبني
 ن مرحلتني:لية املوافقة اليت يتعني اتباعها تتكون مفإن عم املهام املشرتكفريق املهام، أو  فريقيوافق عليه فريق العمل، أو 

 باملراسلة اجتماع للجنة الدراسات أو يف االعتماد من قبل جلنة الدراسات املعنية؛ تبعاً للظروف، قد يكون االعتماد -
 (؛2.2.6.2Aأعقاب اجتماع جلنة الدراسات )انظر الفقرة  يف

 لراديويةا االتصاالت مجعية يف أو مجعيتني بني بالتشاور إما األعضاء الدول قبل من وافقةامل االعتماد، بعد -
 .( A2.3.2.6 الفقرة انظر)

عة مراج وعند التماس اعتماد مشروع توصية جديدة أو، االجتماع يف ويف حال عدم اعرتاض أي من الدول األعضاء املشاركة
ات ينطبق هذا اإلجراء على توصي وال .االعتماد واملوافقة معاً()إجراء آن واحد،  يف طريق املراسلة، تتم املوافقة عليها عن

 لوائح الراديو باإلحالة إليها. يف املدرجة ITU-R القطاع
2.1.2.6.A2 راديوية،  وقت مناسب قبل مجعية اتصاالت يف ظروف استثنائية أال خيطط لعقد اجتماع للجنة دراسات ما يف قد حيدث
هذه احلالة،  ام قد أعد مشاريع مقرتحات من أجل توصيات جديدة أو مراجعة تتطلب إجراًء عاجالً. ويفهاملفريق  العمل أووتكون فرقة 

اجتماعها السابق، جيوز لرئيس جلنة الدراسات أن يقدم تلك املقرتحات مباشرة إىل مجعية  يف وإذا ما كانت جلنة الدراسات قد قررت ذلك
 املربرات اليت دعت إىل هذا اإلجراء العاجل.االتصاالت الراديوية وينبغي له أن يبنّي 
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3.1.2.6.A2 هو  والية جلنة الدراسات على حنو ما يف ال جيوز التماس املوافقة إال على مشروع توصية جديدة أو مراجعة تدخل
. (1من امللحق  A1.2.1.3 )انظر الفقرة من االتفاقية أو باملواضيع 149و 129حمدد باملسائل املعهود إليها بدراستها تبعًا للرقمني 

 قابلها.ت مسألة هلا يكون ال الدراسات جلنة والية يف تدخل قائمة لتوصية مراجعة على املوافقة التماس جيوز ذلك، ومع
4.1.2.6.A2 ،جمال اختصاص أكثر من جلنة دراسات، ينبغي يف حيثما يدخل مشروع )أو مراجعة( توصية، بشكل استثنائي 

الذي يقرتح املوافقة أن يتشاور مع رؤساء مجيع جلان الدراسات األخرى املعنية، وأن يأخذ آراءهم بعني لرئيس جلنة الدراسات 
اإلجراءات املذكورة أدناه. عندما تعد فرقة عمل مشرتكة أو فريق مهام مشرتك مشروع توصية )أو مراجعة(  يف االعتبار، قبل املضي

لى مجيع جلان الدراسات ذات الصلة أن تتفق بشأن مشروع التوصية أو تعتمده (، يتعني ع1من امللحق  A1.5.2.3)انظر الفقرة 
. ومبجرد االعتماد من جانب مجيع جلان الدراسات ذات الصلة، جتري إجراءات 2.2.14القسم  يف وفق إجراءات االعتماد احملددة

 يقطر  عن واحد وقت يف واملوافقة االعتماد إجراءات تطبق ذلك، الفوخب مرة واحدة فقط. A2.3.2.6الفقرة  يف املوافقة احملددة
 .فقط واحدة مرة A2.4.2.6الفقرة  يف عليها املنصوص املراسلة

5.1.2.6.A2 حيز  يف يتعني على املدير أن يبلِّغ على الفور عن نتائج اإلجراء أعاله بواسطة رسالة معممة مبّينًا تاريخ الدخول
 النفاذ، حسب االقتضاء.

6.1.2.6.A2 السهو نم واضحة حاالت تدارك إىل أو الطفيفة احملضة الصياغية التعديالت بعض إدخال إىل احلاجة دعت إذا 
 .الصلة ذات الدراسات جلنة )جلان( رئيس مبوافقة األخطاء هذه يصحح أن للمدير جيوز النص، يف االتساق عدم أو

7.1.2.6.A2  اسة أن حييل فرتة الدر  يف إحدى التوصيات املوافق عليها وميكن ألي دولة عضو أو عضو قطاع يرى أنه تضرر من
 .املسألة إىل املدير الذي سيحيلها بدوره إىل جلنة الدراسات املعنية للنظر فيها بسرعة

8.1.2.6.A2 مع يتوافق امب عنها املبلغ احلاالت مجيع عن القادمة الراديوية االتصاالت مجعية إىل تقريراً  يقدم أن املدير وعلى 
 .7.1.2.6.2A الفقرة

9.1.2.6.A2  توصيات قطاع االتصاالت الراديوية إلغاءتحديث أو 

1.9.1.2.6.A2   ًختضع مل القطاع تتوصيا من لتوصية حتديث أي جتنب املستطاع، قدر ينبغي، واإلنتاج الرتمجة لتكاليف نظرا 
 .سنة 10-15 خالل جوهرية ملراجعة

2.9.1.2.6.A2 املستبقاة، لتوصياتا استعراض تواصل أن( املفردات تنسيق جلنة فيها مبا) الراديوية االتصاالت دراسات للجان ينبغي 
 أن العملية هذه يف يوينبغ. حذفها أو مراجعتها تقرتح أن تقادمت، أهنا أو ضرورية تعد مل أهنا تبنيَّ  وإذا القدمية، النصوص وخاصة

 :احلسبان يف التالية العوامل تؤخذ

 يزال بعض حمتوى التوصيات صاحلاً، فهل من املفيد حقاً أن يواصل قطاع االتصاالت الراديوية تطبيقها؟ ال إذا كان -
 شملت وقد( جداً  يشاهبها ما أو) املوضوعات أو املوضوع نفس تتناول الحقاً  وضعت أخرى توصية هنالك هل -

 القدمية؟ التوصية يف الواردة النقاط
 توصية إىل لةالص ذي اجلزء نقل إمكانية يف ينظر مفيداً  زال ما أنه يعترب التوصية من جزء جمرد كان  إذا ما حالة يف -

 .الحقاً  وضعت أخرى
3.9.1.2.6.A2  ًإىل الدراسات، انجل رؤساء مع وبالتشاور راديوية، اتصاالت مجعية كل  قبل املدير يسعى االستعراض ألعمال تيسريا 

استعراض هذه  وبعد. 1.9.1.2.14 الفقرة إطار يف حتديدها ميكن اليت الراديوية االتصاالت قطاع مسائل أو بتوصيات قوائم إعداد
خالل رؤساء  التوصيات من جانب جلان الدراسات املعنية، ينبغي تقدمي النتائج إىل مجعية االتصاالت الراديوية التالية من

 الدراسات. جلان
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2.2.6.A2 االعتماد 
1.2.2.6.A2  المتعلقة باعتماد توصية جديدة أو مراجعةالعناصر الرئيسية 

1.1.2.2.6.A2 ولة يعرتض عليه أي مندوب ميثل د يعترب مشروع توصية )جديدة أو مراجعة( أنه اعُتمد من جلنة الدراسات إذا مل
لدراسات ااالجتماع أو يرد على املراسلة. وإذا اعرتض مندوب دولة عضو على االعتماد، جيب على رئيس جلنة  يف عضواً يشارك

أن يتشاور مع املندوب املعين باألمر لتسوية االعرتاض. ويف حال تعذر على رئيس جلنة الدراسات تسوية االعرتاض، يتعني على 
 الدولة العضو بيان سبب )أسباب( اعرتاضها كتابياً.

2.1.2.2.6.A2 ا أنسب:وإذا تعذرت تسوية اعرتاض على النص يّتبع أحد اإلجراءين التاليني أدناه أيهم 
ة جيب على رئيس جلن للجنة الدراسات قبل مجعية االتصاالت الراديوية، آخر اجتماعإن كان من املقرر عقد  ( أ 

 أن حييل النص ثانية إىل فرقة العمل أو فريق املهام، حسبما يكون مالئماً، مبينًا أسباب االعرتاض حبيث ميكن النظرالدراسات 
 االجتماع املعين. يف لة وتسويتهااملسأ يف

للجنة الدراسات قبل مجعية االتصاالت الراديوية، يقوم رئيس جلنة الدراسات،  آخر إن مل يكن من املقرر عقد اجتماع ب(
جلنة الدراسات  مل تتفق بعد التأكد من تطبيق األحكام ذات الصلة هلذا القرار، بإحالة النص إىل مجعية االتصاالت الراديوية، ما

يرتبط هبا من  يشرح املوقف، يتضمن الشواغل اليت أثريت وماتقريرًا شروع التوصية مبالرئيس يرفق ك. وجيب أن على خالف ذل
 أسباب، داعياً مجعية االتصاالت الراديوية إىل بذل قصارى جهدها لتسوية املسألة بتوافق اآلراء.

فريق  العمل أو فرقة  مجعية االتصاالت الراديوية أوأقرب وقت ممكن إىل يف ويف كل األحوال، يرسل مكتب االتصاالت الراديوية
املهام، حسبما يكون مالئماً، األسباب اليت يدفع هبا رئيس جلنة الدراسات بالتشاور مع املدير الختاذ القرار وتفصيل االعرتاض 

 الذي تقدمت به اإلدارة املعنية على مشروع التوصية اجلديدة أو املراجعة.
2.2.2.6.A2 اجتماعات لجان الدراسات في عتمادإجراء اال 

1.2.2.2.6.A2 النية بناًء على طلب رئيس جلنة الدراسات، يشري املدير عند الدعوة إىل انعقاد اجتماع جلنة الدراسات املعنية، إىل 
قرتحات )أي املاجتماع جلنة الدراسات. وجيب أن يشمل اإلعالن خالصات  يف التماس اعتماد التوصيات اجلديدة أو املراجعة يف

خالصات التوصيات اجلديدة أو املراجعة(. كما جيب تضمني اإلحالة املرجعية إىل الوثيقة اليت تشتمل على نص مشروع التوصية 
 اجلديدة أو املراجعة.

يقوم  نتوزع على مجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاع، وينبغي أذلك اإلعالن فإهنا  يف وإذا مل تكن هذه املعلومات قد أُدرجت
 قبل أربعة أسابيع على األقل من االجتماع. املدير بإرساهلا حبيث تصل، قدر اإلمكان عملياً،

2.2.2.2.6.A2 نة قد أعدت قبل اجتماع جل جيوز للجنة دراسات أن تعتمد مشروع توصية جديدة أو مراجعة عندما تكون
ألقل من إلكرتوين، قبل أربعة أسابيع على ا وشكل ورقي و/أ يف الدراسات بوقت كاف حبيث تكون النصوص قد أتيحت،

 بدء اجتماع جلنة الدراسات.
3.2.2.2.6.A2  ،ينبغي للجنة الدراسات أن توافق على خالصات التوصيات اجلديدة املقرتحة وخالصات مشاريع مراجعة التوصيات

 نشرات إدارية الحقة متعلقة بعملية املوافقة. يف على أن تدرج هذه اخلالصات
3.2.2.6.A2 إجراء االعتماد من قبل لجنة دراسات بالمراسلة 

1.3.2.2.6.A2 جدول أعمال اجتماع  يف يكون من املزمع إدراج مشروع توصية جديدة أو مراجعة على وجه التحديد ال عندما
لواجب، السعي إىل ااألمر على النحو  يف اجتماع جلنة الدراسات أن يقرروا، بعد النظر يف تعقده جلنة دراسات، جيوز للمشرتكني

 (.1 من امللحق A1.6.1.3اعتماد مشروع التوصية اجلديدة أو املراجعة من قبل جلنة الدراسات باملراسلة )انظر أيضاً الفقرة 
2.3.2.2.6.A2 .ينبغي للجنة الدراسات أن توافق على خالصات التوصيات اجلديدة املقرتحة وخالصات مشاريع مراجعة التوصيات 
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3.3.2.2.6.A2  ينبغي للمدير أن يعمم، فور اجتماع جلنة الدراسات، مشاريع التوصيات اجلديدة أو املراجعة على مجيع الدول
 عمل جلنة الدراسات لكي تنظر فيها جلنة الدراسات ككل بواسطة املراسلة. يف األعضاء وأعضاء القطاع املشاركني

4.3.2.2.6.A2 يم مشاريع التوصيات اجلديدة أو املراجعة.تكون فرتة نظر جلنة الدراسات شهرين عقب تعم 
5.3.2.2.6.A2 ترد خالل هذه الفرتة املقررة لنظر جلنة الدراسات أي اعرتاضات من الدول األعضاء، يعترب مشروع التوصية  إذا مل

 اجلديدة أو املراجعة قد اعتمد من قبل جلنة الدراسات.

6.3.2.2.6.A2 عتماد أن حتيط املدير ورئيس جلنة الدراسات علمًا بأسباب االعرتاض يتعني على أي دولة عضو تعرتض على اال
 يقدم املدير األسباب إىل االجتماع القادم للجنة الدراسات وفرقة عملها ذات الصلة.وإذا تعذرت تسوية االعرتاض 

3.2.6.A2 الموافقة 
1.3.2.6.A2  2.2.6 الفقرة يف اإلجراءين الواردينعندما تعتمد جلنة دراسات مشروع توصية جديدة أو مراجعة، باتباع.A2 يقدم ،

 النص بعدئذ إىل الدول األعضاء للموافقة عليه.
 ميكن التماس املوافقة على توصيات جديدة أو مراجعة: 2.3.2.14

 اجتماعها أو باملراسلة؛ يف مبشاورة الدول األعضاء فور اعتماد النص من جانب جلنة الدراسات املعنية -
 مجعية اتصاالت راديوية؛ يف يربر ذلك،إذا كان ما  -

3.3.2.6.A2 ،االجتماع الذي يعتمد فيه مشروع النص أو الذي يتقرر فيه التماس اعتماد جلنة الدراسات  يف تقرر جلنة الدراسات
مبشاورة  ية التالية أوو مجعية االتصاالت الرادي يف له بواسطة املراسلة، أن تقدم مشروع التوصية اجلديدة أو املراجعة للموافقة عليه إما

 .4.2.6.2A الفقرة يف املوصوف (PSAA) تقرر جلنة الدراسات اتّباع إجراء االعتماد واملوافقة معاً  مل الدول األعضاء، ما
4.3.2.6.A2  عندما يتقرر تقدمي مشروع إىل مجعية االتصاالت الراديوية للموافقة عليه مع املسوغات املفصلة، يقوم رئيس جلنة

 ية.جدول أعمال اجلمع يف الدراسات بإخطار املدير بذلك ويطلب إليه أن يتخذ اإلجراءات الضرورية لكفالة إدراج املشروع
5.3.2.6.A2 عندما يتقرر تقدمي مشروع للموافقة عليه بواسطة املشاورة، تنطبق الشروط واإلجراءات التالية: 

1.5.3.2.6.A2 ورة، يطلب املدير، خالل شهر من اعتماد جلنة الدراسات ملشروع توصية جديدة لتطبيق إجراء املوافقة بواسطة املشا
إذا كانت توافق  ، إىل مجيع الدول األعضاء أن تبني خالل شهرين ما2.2.6.2Aالفقرة  يف أو مراجعة وفقًا إلحدى الطرائق الواردة

النهائي الكامل  النص الكامل ملشروع التوصية اجلديدة، أوتوافق على االقرتاح. ويكون هذا الطلب مصحوباً بالنص النهائي  ال أم
 أو األجزاء املعدلة من التوصية املراجعة.

2.5.3.2.6.A2 من  19 أعمال جلنة الدراسات ذات الصلة مبوجب أحكام املادة يف خيطر املدير أيضًا أعضاء القطاع املشاركني
شاورة بشأن توصية جديدة أو مراجعة مقرتحة. وينبغي أن يكون الدول األعضاء يطلب منها أن تستجيب مل بأناالتفاقية 

 اإلخطار مصحوباً بالنصوص النهائية الكاملة، أو األجزاء املراجعة من النصوص، للعلم هبا فقط. هذا
3.5.3.2.6.A2  إذا ما بنّي 70 رتاح فإنه يقبل االق أو أكثر من الردود الواردة موافقة الدول األعضاء يعترب االقرتاح مقبوالً. وإذا مل

 حيال ثانية إىل جلنة الدراسات.
 ويقوم املدير جبمع أي تعليقات ترد مع الردود على املشاورة ويقدمها إىل جلنة الدراسات للنظر فيها.

4.5.3.2.6.A2 ليت االدول األعضاء اليت تبدي عدم املوافقة على مشروع التوصية اجلديدة أو املراجعة إىل أن تبدي األسباب  تدعى
 املسألة. يف عمل جلنة الدراسات وفرقها العاملة وأفرقة املهام التابعة هلا عندما تنظر يف تدعوها إىل ذلك، وينبغي دعوهتا إىل أن تشارك

6.3.2.6.A2 السهو  إذا دعت احلاجة إىل إدخال بعض التعديالت الطفيفة الصياغية احملضة أو إىل تدارك حاالت واضحة من
 الصلة. ذات ة رئيس جلنة )جلان( الدراساتالنص املعروض للموافقة، جيوز للمدير أن يصحح هذه األخطاء مبوافق يف عدم االتساق أو
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4.2.6.A2 إجراء االعتماد والموافقة معاً بالمراسلة 
1.4.2.6.A2 وضع يسمح هلا باعتماد مشروع توصية جديدة أو مراجعة، عمالً بأحكام الفقرتني  يف تكون جلنة دراسات ال عندما

1.2.2.2.6.A2 2.2.2.2.6و.A2 ًيتعني على جلنة الدراسات اتباع هذا اإلجراء من أجل االعتماد واملوافقة معا ،(PSAA)  ،باملراسلة
 االجتماع. يف يعرتض أي من مندويب الدول األعضاء احلاضرين إذا مل

2.4.2.6.A2 مجيع الدول  وينبغي للمدير أن يعمم، فور اجتماع جلنة الدراسات، مشاريع التوصيات اجلديدة أو املراجعة هذه على
 عمل جلنة الدراسات. يف األعضاء، وأعضاء القطاع املشاركني

3.4.2.6.2A .تكون فرتة النظر شهرين من تاريخ تعميم مشاريع التوصيات اجلديدة أو املراجعة 
4.4.2.6.A2   إذا مل يرد خالل فرتة النظر هذه أي اعرتاض من أي دولة عضو يعترب مشروع التوصية اجلديدة أو املراجعة قد اعتمد

اجة تدعو احل ال يعترب هذا االعتماد مبثابة موافقة ومن مث (PSAA)من قبل جلنة الدراسات. ونظراً التباع إجراء االعتماد واملوافقة معاً 
 .3.2.14 الفقرة يف فقة املذكورإىل إجراء املوا
5.4.2.6.A2 مث ومن معتمد، غري املراجعة أو اجلديدة التوصية مشروع يعترب عضو دولة من اعرتاض هذه النظر فرتة ضمن ورد إذا 

جلنة  ويتعني على أي دولة عضو تعرتض على االعتماد أن حتيط املدير ورئيس. 2.1.2.2.14 الفقرة يف املوصوف اإلجراء يطبق
ة يقدم املدير األسباب إىل االجتماع القادم للجنة الدراسات وفرقوعند تعذر تسوية االعرتاض  الدراسات علمًا بأسباب االعرتاض

 عملها ذات الصلة.

5.2.6.A2 الصياغية التعديالت 
1.5.2.6.A2 حتديث  ئماً، علىتشّجع جلان دراسات االتصاالت الراديوية )مبا فيها جلنة تنسيق املفردات(، حيثما كان مال

 التوصيات أو املسائل املستبقاة صياغياً للتعبري عن أي تغيريات حديثة العهد، من قبيل:
 االحتاد؛ يف تغيريات هيكلية -
 ، شريطة عدم تغيري نص هذه األحكام؛النامجة عن تبسيط لوائح الراديو 7إعادة ترقيم أحكام لوائح الراديو -
 ؛قطاع االتصاالت الراديويةحتديث اإلحاالت املرجعية فيما بني توصيات  -
 تعد نافذة. حذف اإلحاالت إىل املسائل اليت مل -

2.5.2.6.A2  2.2.6 نالفقرات م يف الصياغية مبثابة مشاريع مراجعة توصيات كما حتدد التعديالتينبغي أال تعترب.A2  إىل
4.2.6.A2 ، يدرج )حمدَّثة صياغياً مصحوبة حىت املراجعة التالية حباشية تقول "قامت جلنة الدراسات  مسألةوإمنا ينبغي أن تكون كل

يدرج العام عام ) يف لالتصاالت الراديوية بإدخال تعديالت صياغية على هذه التوصية اسم جلنة الدراسات حسبما يكون مالئماً(
 ".ITU-R 1وفقاً للقرار  الذي أدخلت فيه التعديالت(

3.5.2.6.A2  اجتماع جلنة  يف آراء مجيع الدول األعضاء املشاركةبتوافق املسائل صياغياً، وذلك  حتدِّثجيوز لكل جلنة دراسات أن
تطبيق إجراءات  فإنه ينبغي عليهجاوز التحديث الصياغي واعرتضت يت التعديل. ويف حال رأت دولة عضو أو أكثر أن الدراسات

 .A2.4.2.6 إىل A2.2.2.6 الفقرات من يف شاريع املراجعة احملددةاالعتماد واملوافقة املتعلقة مب
4.5.2.6.A2 ،منة باإلحالةاملض قطاع االتصاالت الراديويةميارس التحديث الصياغي على حتديث توصيات  ال عالوة على ذلك 

 ملوافقة احملددةبواسطة إجراءات خطويت االعتماد وا قطاع االتصاالت الراديويةلوائح الراديو. وجيري مثل هذا التحديث لتوصيات  يف
 من هذا القرار. A2.3.2.6و A2.2.2.6 الفقرتني يف

____________ 
 هذا الصدد. يف ينبغي استشارة مكتب االتصاالت الراديوية 7
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3.6.A2 اإللغاء 
. ينبغي إلغاءها قرتحت أن ضرورية تعد مل أهنا تبنيَّ  وإذا املستبقاة، التوصيات استعراض على دراسات جلنة كل  تشجع 1.3.14

احلسبان مدى تقدم تكنولوجيا االتصاالت الذي قد خيتلف من بلد آلخر ومن إقليم آلخر.  يف التوصيات أن تأخذإلغاء لقرارات 
تزال  ال توصية قدمية، ما فإن املتطلبات التقنية/التشغيلية اليت تتناوهلا تلك التوصية قدإلغاء ولذلك، مع أن بعض اإلدارات تؤيد 
 هامة بالنسبة لبعض اإلدارات األخرى.

2.3.6.A2  مرحلتني: يف عملية إلغاء توصيات قائمةتكون 
 االجتماع؛ يف اتفاق جلنة الدراسات على احلذف إذا مل يعرتض عليه أي وفد ميثل دولة عضواً يشارك -
 بعدئذ، اتفاق الدول األعضاء، بالتشاور، على احلذف. -

. وميكن إدراج A2.4.2.6 أو A2.3.2.6الفقرة  يف فنيميكن املوافقة على إلغاء التوصيات بالتشاور لدى استعمال أي من اإلجراءين املوصو 
 .نفس النشرة اإلدارية اليت تتناول مشاريع التوصيات مبوجب أي من اإلجراءين املذكورين يف هاؤ هذه التوصيات واملسائل املقرتح إلغا

7.A2 تقارير قطاع االتصاالت الراديوية 

1.7.A2 تعريف 
 نتائج دراسات إعداده جلنة للدراسات بشأن موضوع معني يتصل مبسألة قيد الدراسة أوبيان تقين أو تشغيلي أو إجرائي تتوىل 

 .1من امللحق  A1.2.1.3 الفقرة يف مشار إليها مبعزل عن املسائل

2.7.A2 الموافقة 
1.2.7.A2  اجتماع  يف اركةاملشآراء مجيع الدول األعضاء جيوز لكل جلنة دراسات أن توافق على تقارير جديدة أو مراجعة بتوافق

 .جلنة الدراسات
ة الدراسات اآلراء، جيوز للجنة الدراسات املوافقة على مشروع التقرير ويدعو رئيس جلن يف وبعد استنفاد مجيع اجلهود للتوصل إىل توافق

 العضو. اه هذه الدولةتر  اً ملااحملضر املوجز الجتماع جلنة الدراسات، وفق يف التقرير و/أو يف الدولة العضو املعرتضة إلدراج بيان هلا
 مشروع التقرير، إال إذا وافقت الدولة العضو اليت أدلت مبثل هذا البيان على خالف ذلك. يف ويتم احلفاظ على أي بيان من دولة عضو

2.2.7.A2 أكثر  إعدادها يف جيب أن توافق مجيع جلان الدراسات ذات الصلة على التقارير اجلديدة أو املراجعة اليت تشرتك
 جلنة دراسات. من

3.7.A2 اإللغاء 
 .اجتماع جلنة الدراسات يف آراء مجيع الدول األعضاء املشاركة تقارير بتوافقإلغاء جيوز لكل جلنة دراسات 

8.A2 كتيبات قطاع االتصاالت الراديوية 

1.8.A2 تعريف 
 من معينة جوانب يف احلسنة، التقنية أو التشغيلية املمارسات أو للدراسات احلايل املوقف أو الراهنة املعارف بشأن بياناً  يوفر نص

 يستخدم وأ يصمم أو خيطط تشغيل مسؤول أو أنظمة خمطط أو راديو مهندس إىل موجهاً  يكون أن وينبغي الراديوية، االتصاالت
 بذاته مكتفياً  يبالكت يكون أن وينبغي. النامية البلدان باحتياجات اخلصوص وجه على االهتمام مع الراديوية، األنظمة أو اخلدمات
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 املنشورات حمتوىو  نطاق يكرر أال ينبغي ولكن االحتاد، يف األخرى الراديوية االتصاالت إجراءات أو بنصوص دراية إىل حيتاج فال
 .لالتصاالت الدويل االحتاد خارج بسهولة املتاحة

2.8.A2 الموافقة 
 اركةآراء مجيع الدول األعضاء املشجيوز لكل جلنة دراسات أن توافق على كتيبات مراجعة أو جديدة على حنو عادي بتوافق 

 . وجيوز للجنة الدراسات أن ختوِّل الفريق املعين التابع هلا باملوافقة على كتيبات.اجتماع جلنة الدراسات يف

3.8.A2 اإللغاء 
 .اجتماع جلنة الدراسات يف آراء مجيع الدول األعضاء املشاركة بتوافقتيبات كإلغاء  جيوز لكل جلنة دراسات 

9.A2 آراء قطاع االتصاالت الراديوية 

1.9.A2 تعريف 
يتعلق  نص حيتوي على اقرتاح أو طلب موجه إىل هيئة أخرى )مثل قطاعي االحتاد اآلخرين، واملنظمات الدولية، إىل آخره( وال

 بالضرورة مبوضوع تقين.

2.9.A2 الموافقة 
اجتماع  يف آراء مجيع الدول األعضاء املشاركةجيوز لكل جلنة دراسات أن توافق على آراء مراجعة أو جديدة على حنو عادي بتوافق 

 .جلنة الدراسات

3.9.A2 اإللغاء 
 .اتاجتماع جلنة الدراس يف مجيع الدول األعضاء املشاركةبالتوافق بني آراء إلغاء جيوز لكل جلنة دراسات 


