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(2012) 

 لالحتاد الدويل لالتصاالت،إن مجعية االتصاالت الراديوية 
 قـرإذ ت  

 (؛2010)غواداالخارا،  177بأن مؤمتر املندوبني املفوضني اعتمد القرار  ( أ 
 ؛(2008 جوهانسربغ،) 76 القرار اعتمدت االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية بأن (ب
 ؛(2010 آباد، حيدراملراجع يف ) 47 القرار اعتمد االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر بأن (ج
وإىل مؤمتر  2011و 2010و 2009بالتقارير املرحلية اليت قدمها مدير مكتب تقييس االتصاالت إىل اجمللس يف دوراته يف  ( د

 ، 2010املندوبني املفوضني لعام 
 وإذ تقرُّ كذلك

األمني العام ومديري املكاتب بالعمل ( ملؤمتر املندوبني املفوضني يكلف 2010)املراَجع يف غواداالخارا،  123بأن القرار  أ ( 
 بشكل وثيق فيما بينهم ملتابعة املبادرات اليت تساعد على سّد الفجوة التقييسية بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة؛

يعرض مبادئ االتصال والتعاون مع املنظمات األخرى ذات الصلة وخاصة املنظمة الدولية  ITU-R 9بأن القرار  ب(
 واللجنة الكهرتقنية الدولية، د القياسيحيللتو 

 هاضع يف اعتبار وإذ ت
أن هناك عدداً متزايداً من الشكاوى من أن التجهيزات ال حتقق يف كثري من احلاالت قابلية التشغيل البيين بالكامل مع  أ ( 

 جتهيزات أخرى؛
تجهيزات وتوفري الضمانات أن بعض البلدان، وخاصة البلدان النامية، مل تكتسب بعد قدرة اختبار ال ب(

 لديها؛ للمستهلكني
أن زيادة الثقة يف مطابقة جتهيزات االتصاالت الراديوية لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية سيؤدي إىل زيادة فرص  ج(

مية على قابلية التشغيل البيين من طرف إىل طرف بني التجهيزات اليت ينتجها خمتلف الصانعني وأن ذلك سيساعد البلدان النا
 اختيار احللول،

 وإذ تالحظ
خطة عمل بشأن تنفيذ  2012أن مدير مكتب تقييس االتصاالت سيقدم إىل اجمللس يف دورته لعام  أ ( 

 على املدى الطويل؛ (2010)غواداالخارا،  177 القرار
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مدير مكتب تنمية االتصاالت بالتعاون مع مدير مكتب تقييس ( كلف 2010)غواداالخارا،  177أن القرار  ب(
( وتقدمي 2010)املراجع يف حيدر آباد،  47االتصاالت ومدير مكتب االتصاالت الراديوية من أجل املضي قدمًا يف تنفيذ القرار 

 تقرير إىل اجمللس هبذا الصدد،
 وإذ تأخذ يف احلسبان

ملؤمتر  (2010)غواداالخارا،  177ت وقطاع تنمية االتصاالت يف سيا  تنفيذ القرار اخلربة اليت اكتسبها قطاع تقييس االتصاال
 ،(2010 ،آباد حيدر )املراَجع يف 47، والقرار (2008)جوهانسربغ،  76املندوبني املفوضني والقرار 

 تقـرر
شأن اختبارات املطابقة وقابلية أن يتعاون قطاع االتصاالت الراديوية مع قطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت ب

)غواداالخارا،  177التشغيل البيين وأن يقدم هلما املعلومات اليت يطلباهنا، وذلك يف إطار واليته احلالية ومبا يتماشى مع القرار 
 (،إذ يالحظ ب(املندوبني املفوضني )انظر  ( ملؤمتر2010

 تكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
التقدم احملرز لتحقيق فهم أفضل للمشاكل اليت تنفرد هبا البلدان النامية فيما يتعلق مبطابقة التجهيزات  بإعداد تقرير عن 1

االتصاالت الراديوية وقابلية تشغيلها البيين واالختبارات ذات الصلة، وذلك على أساس مجلة أمور منها املسامهات املقدمة من 
 الدول األعضاء وأعضاء القطاع؛

 املطلوب، للنظر فيه واختاذ اإلجراء 2013ا القرار إىل جملس االحتاد يف دورته لعام أن يقدم هذ 2
 دعو الفريق االستشاري لالتصاالت الراديويةت

 إىل تقدمي املشورة للمدير بشأن األنشطة يف هذا اجملال استناداً إىل املدخالت املقدمة من الدول األعضاء وأعضاء القطاع،
 عضاء القطاعتدعو الدول األعضاء وأ

 .إىل املسامهة يف تنفيذ هذا القرار


