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 -5I 1القرار  - Iالجزء  - 2016أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام  

 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 1القـرار 

 النظام الداخلي لقطاع تقييس االتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت
        مكررا  1، 1(2016احلمامات، )

 (،2016احلمامات، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )

 اعتبارها إذ تضع يف
اتفاقية االحتاد  من 20و 15و 14Aو 14و 13واملواد  الدويل لالتصاالت من دستور االحتاد 20و 19و 18و 17 املوادأن  أ ( 

 االحتاد الدويل لالتصاالت وواجباته وتنظيمه؛ وظائف قطاع تقييس االتصاالت يف تنص على
ملسائل ا مكلف بإجراء دراسات حول، واالتفاقيةدستور الاد املذكورة أعاله من                                   أن قطاع تقييس االتصاالت، طبقا  للمو  ب(

 توصيات هبذا الشأن، بغية تقييس االتصاالت على الصعيد العاملي؛ واعتمادالتقنية والتشغيلية والتعريفية، 

 تقييس االتصاالت؛تتضمن إحاالت إىل التوصيات ذات الصلة لقطاع  (ITR) لوائح االتصاالت الدوليةأن     ا (مكرر ب
أن توصيات قطاع تقييس االتصاالت اليت تسفر عنها هذه الدراسات جيب أن تكون متسقة مع لوائح االتصاالت الدولية  ج(

على تشغيلها و ، وأن تساعد مجيع املعنيني بتوفري خدمات االتصاالت الواردة فيها                                    ، وأن تكون استكماال  للمبادئ األساسية السارية
 ؛املواد ذات الصلة من هذه اللوائح املنصوص عليها يف األهدافتلبية 

التصاالت                               على ذلك، أن ي صدر قطاع تقييس ا                                        تكنولوجيا االتصاالت وخدماهتا تتطلب، بناء   أن التطورات السريعة يف د (
 تصاالهتا؛ال حتقيق التنمية املتوازنة الوقت املناسب ميكن االعتماد عليها ملساعدة مجيع الدول األعضاء يف توصيات يف

 اتفاقية االحتاد؛ يف منصوص عليهاأن ترتيبات العمل العامة لقطاع تقييس االتصاالت  ه (
 165 والقرار ،أن القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته اليت اعتمدها مؤمتر املندوبني املفوضني و (

مؤمترات  املواعيد النهائية لتقدمي املقرتحات وإجراءات تسجيل املشاركني يف( ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن 2010 )غواداالخارا،
 ؛(WTSA)تنطبق على اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت  االحتاد ومجعياته،

عتماد أساليب وإجراءات عمل إلدارة المن االتفاقية  184Aأن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت خمولة مبوجب الرقم  ( ز
 من الدستور؛ 145A                            طة قطاع التقييس وفقا  للرقم أنش
لى وضع التوصيات للوفاء بالطلب املتزايد ع قد خضعت الستعراض دقيق من أجل تكييفهاأن ترتيبات العمل التفصيلية  ح(

 ؛تأفضل استفادة من املوارد احملدودة املتاحة للدول األعضاء وأعضاء القطاع ومقر االحتاد الدويل لالتصاال وحتقيق
ة والتشغيلية التنسيق بني اخلطط االسرتاتيجية واملالي ، بشأن( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014بوسان،  يف        املراج ع) 72القـرار  (ط
 ،االحتاد يف

  
                                                      

-مالقة ؛1980و 1976و 1972؛ جنيف، 1968؛ مار ديل بالتا، 1964؛ جنيف، 1960؛ نيودهلي، 1958و 1956سبق نشره )جنيف،  1
؛ 2008؛ جوهانسربغ، 2004؛ فلوريانوبوليس، 2000؛ مونرتيال، 1996؛ جنيف، 1993؛ هلسنكي، 1988؛ ملبورن، 1984طورمولينوس، 

 (.2012 ديب،
)إعداد  A لنقل حمتويات امللحق 2017مث أعيد نشرها يف نوفمرب  2016                                   اليت صدرت يف احلمامات، ن شرت سابقا  يف  2016هذه الطبعة لعام     ً  مكررا1

 وافقت عليه اجلمعية. ملا       وفقا          مكررا  1وثائق قطاع تقييس االتصاالت( إىل القسم 
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 تقـرر
قرار أحكام هذا المن خالل أعاله،  اعتبارها إذ تضع يفمن  (حو ز(و و(و ه(الفقرات  األحكام املشار إليها يف توضيحزيادة 

 (ITR) حالة وجود تعارض، فإن أحكام الدستور واالتفاقية ولوائح االتصاالت الدولية شري إليها، مع مراعاة أنه يفيالقرارات اليت و 
 .والقواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته تسود )هبذا الرتتيب( على هذا القرار

 

 

 1القسـم 

 لتقييس االتصاالتالجمعية العالمية 

االحتاد الدويل لالتصاالت  من دستور 18املادة  اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت واجباهتا املخصصة هلا يف عندما تؤدي 1.1
عية من خالل تشكيل كل مج  أعمالالقواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته، تقوم بتسيري  ويف اتفاقيتهمن  13واملادة 

      أ خرى مسائل حمددة  ان وفريق )أفرقة( لتناول أعمال التنظيم وبرنامج العمل ومراقبة امليزانية واألمور الصياغية وللنظر يفجل
 األمر. استدعى إن

تشكلها  )األفرقة( اليت جلنة توجيه يرتأسها رئيس اجلمعية وتضم نواب رئيس اجلمعية ورؤساء اللجان والفريق تنشئ اجلمعية 2.1
 ونواهبم. اجلمعية

تتخذ اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت القرارات اليت حتدد أساليب العمل والقضايا ذات األولوية. وينبغي قبل عملية  3.1
 اختاذ القرارات وأثناءها مراعاة املسائل التالية:

لعاملية ة إىل قرار مماثل للجمعية اإذا كان هناك قرار ملؤمتر املندوبني املفوضني حيدد قضية ذات أولوية، ما مدى احلاج ( أ 
 االتصاالت؛ لتقييس

املؤمترات  إذا كان هناك قرار حيدد قضية ذات أولوية، ما مدى احلاجة إىل إعادة تناول مضمون القرار يف ب(
 املختلفة؛ اجلمعيات أو

 لقرار؛                    إصدار صيغة مراج عة لإذا كان األمر حيتاج فقط إىل تعديالت صياغية على قرار للجمعية، ما مدى احلاجة إىل  (ج

                                                                                         إذا كانت األعمال املقرتحة قد أ جنزت، ينبغي اعتبار القرار منف ذا  والتساؤل عن مدى احلاجة إليه. د (

االحتاد ومجعياته  القواعد العامة ملؤمترات ا يفما ومسؤولياهتمتنشئ اجلمعية جلنة ملراقبة امليزانية وجلنة صياغة ترد مهامه 4.1
 من القواعد العامة(: 69-74ه )األرقام واجتماعات

ات املالية لقطاع للجمعية وتقدير االحتياج املقدرة، بفحص جمموع النفقات مجلة أمور "جلنة مراقبة امليزانية"، يف تضطلع أ ( 
 ؛تقييس االتصاالت حىت انعقاد اجلمعية التالية والتكاليف املرتتبة على تنفيذ قرارات اجلمعية

وتعمل  ،ة الصياغة" صياغة النصوص الناشئة عن مداوالت اجلمعية مثل القرارات، بدون تغيري معناها وحمتواهان "جلن    حتس   ب(
 النصوص باللغات الرمسية لالحتاد. على مواءمة
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 ل اللجنتان التاليتان:                                                       إىل جلنة التوجيه وجلنة مراقبة امليزانية وجلنة الصياغة، تشك          إضافة   5.1

شأن واليت تقدم تقارير إىل اجللسة العامة تتضمن مقرتحات ب عمل قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد""جلنة أساليب  أ ( 
رير الفريق االستشاري                      قطاع، استنادا  إىل تقاالال لربنامج عمل                 تسمح بتنفيذ فع   اليتأساليب عمل قطاع تقييس االتصاالت 

االحتاد وأعضاء قطاع  الدول األعضاء يفاملرفوعة إىل اجلمعية ومقرتحات  (TSAG) لتقييس االتصاالت
 ؛االتصاالت تقييس

"جلنة برنامج عمل قطاع تقييس االتصاالت والتنظيم"، اليت تقدم إىل اجللسة العامة تقارير تتضمن مقرتحات بشأن  ب(
ه. وتقوم تإطار اسرتاتيجية قطاع تقييس االتصاالت وأولويا برنامج عمل قطاع تقييس االتصاالت وتنظيم هذا العمل يف

                        هذه اللجنة حتديدا  باآليت:

 على جلان الدراسات أو إنشائها أو إهناء عملها؛ اإلبقاءاقرتاح  ’1‘

 ملزيد من الدراسة؛ املسائل احملددة للدراسة أواهليكل العام للجان الدراسات و استعراض  ’2‘

 إطاره اإلبقاء على وصف واضح للمجال العام للمسؤولية الذي ميكن لكل جلنة من جلان الدراسات يف وضع ’3‘
                                                                             التوصيات القائمة وإصدار توصيات جديدة بالتعاون مع اللجان األ خرى، حسب االقتضاء؛

 إسناد املسائل إىل جلان الدراسات، حسب االقتضاء ؛ اقرتاح ’4‘

 جمموعة مسائل هتم عدة جلان دراسات: ة أوكانت مسألحال   يف التوصية ’5‘

حالة  )يف توصية الفريق االستشاري لتقييس االتصاالتاالحتاد أو  مقرتح دولة عضو يفقبول ب -
 ؛بينهما( االختالف

 إسناد الدراسة إىل جلنة دراسات واحدة؛ أو -

 بديل؛ اعتماد ترتيب أو -

 ألمر؛ا إن استدعىراسات باملسؤولية عنها وتعديلها استعراض قوائم التوصيات اليت تضطلع كل جلنة د ’6‘

 االحتاد. اتفاقية من 191Bو 191A                         أفرقة أ خرى طبقا  للرقمني        أو حل  تشكيل إبقاء أو اقرتاح  ’7‘

                                                                                               رؤساء جلان الدراسات ورئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ورؤساء األفرقة األ خرى اليت أنشأهتا اجلمعية ل ينبغي 6.1
 جلنة برنامج العمل والتنظيم. للمشاركة يفالسابقة التواجد 

 من القواعد العامة. 63                                              جلستها العامة أن تنشئ جلانا  أ خرى وفقا  للرقم  جيوز للجمعية يف 7.1

أعاله باختتام أعمال اجلمعية العاملية لتقييس  7.1إىل  2.1الفقرات من  ينتهي وجود مجيع اللجان واألفرقة املشار إليها يف 8.1
نة الصياغة عقد وبالتايل ميكن للج .حدود امليزانية                                    إن لزم األمر ورهنا  مبوافقة اجلمعية ويف ،جلنة الصياغة باستثناءاالتصاالت 

 اجتماعات بعد اختتام أعمال اجلمعية الستكمال مهامها اليت حددهتا اجلمعية.
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من القواعد العامة، جيتمع رؤساء الوفود، قبيل اجللسة االفتتاحية للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت،  49            وفقا  للرقم  9.1
نواب رؤساء ذلك مقرتحات بشأن رؤساء و  إلعداد جدول أعمال اجللسة العامة األوىل والتقدم مبقرتحات بشأن تنظيم اجلمعية مبا يف

 .اجلمعية وجلاهنا وفريقها )أفرقتها(

 جيتمع رؤساء الوفود، خالل انعقاد اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت: 10.1

اقرتاحات جلنة برنامج عمل قطاع تقييس االتصاالت والتنظيم فيما يتعلق بربنامج العمل وتشكيل جلان الدراسات  للنظر يف أ ( 
 بصفة خاصة؛

لوضع االقرتاحات املتصلة بتسمية رؤساء ونواب رؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت واألفرقة  ب(
 .(2                                     األ خرى اليت تشكلها اجلمعية )انظر القسم 

اإلدارية والتنظيمية اجلوانب                                                                                     يوضع برنامج عمل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت بالشكل الذي يتيح وقتا  كافيا  للنظر يف 11.1
 املهمة للقطاع. وكقاعدة عامة:

التقارير  من االتفاقية، يف 187                                                              التقارير املقدمة من مدير مكتب تقييس االتصاالت وتنظر، عمال  بالرقم  تنظر اجلمعية يف 1.11.1
ذلك تقرير الفريق  يف لسابقة مبابشأن أنشطة فرتة الدراسة ا ومن الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت املقدمة من جلان الدراسات

 االستشاري بشأن إجناز املهام احملددة اليت أسندهتا إليه اجلمعية السابقة. ويضع رؤساء جلان الدراسات أنفسهم، أثناء انعقاد اجلمعية،
 حتت تصرف اجلمعية لتقدمي معلومات عن األمور اليت ختص جلان الدراسات اليت يرأسوهنا.

                                                                         ، جيوز أن ي طلب إىل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت النظر واملوافقة على توصية 9القسم  ملبينة يفاحلاالت ا يف 2.11.1
ا اإلجراء ينطوي على مثل هذالذي الفريق االستشاري  تقرير أكثر. وينبغي أن يتضمن تقرير أي جلنة )جلان( دراسات أو أو

 معلومات عن سبب اقرتاح هذا اإلجراء.

، وتتخذ قرارات من اللجان اليت أنشأهتا وتنظر فيها مقرتحاتجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت تقارير تشمل تتلقى ا 3.11.1
دمة من اللجنة املعنية ىل املقرتحات املقإ                                                        التقارير اليت تقدمها إليها هذه اللجان واألفرقة. واستنادا   هنائية بشأن هذه االقرتاحات و/أو

ضاء،                     أفرقة أ خرى حسب االقت ، كما تشكل                                      تصاالت وتنظيمه، تشك ل اجلمعية جلان دراساتبربنامج عمل قطاع تقييس اال
مراعاة حبث رؤساء الوفود هلذا األمر، تقوم بتعيني رؤساء ونواب رؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت  ومع

 أدناه. 3 فاقية والقسممن االت 20                                              وأي أفرقة أ خرى تشكلها اجلمعية مع مراعاة املادة 

حدود  تسند مسائل حمددة تقع يف أنمن االتفاقية،  191C            طبقا  للرقم جيوز للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت،  12.1
 اإلجراء املطلوب بشأن هذه املسائل. بياناختصاصها إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت مع 

 التصويت 13.1

ر واالتفاقية ذات الصلة من الدستو  حكام                            اجلمعية، جيري التصويت وفقا  لأل للدول األعضاء يفتصويت إجراء إذا قامت احلاجة إىل 
 .ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته والقواعد العامة
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        مكررا  1القسـم 
 إعداد وثائق قطاع تقييس االتصاالت

 عامة مبادئ  .1       مكررا  1

االتصاالت ومسائله  تقييسمصطلح "نصوص" من أجل قرارات قطاع  يستخدم ،.2.1       مكررا  1و .1.1       مكررا  1 الفقرتني التاليتني يف
 .2       مكررا  1 منالفقرات  دد يف، كما هو حموتقاريره به اخلاصة التقنية والوثائق ومبادئه التوجيهية للتنفيذ وإضافاتهوتوصياته  وآرائه

 ..10.1       مكررا  1 إىل

 طريقة عرض النصوص .1 .1       مكررا  1

ينبغي أن تكون النصوص موجزة ما أمكن، مقتصرة على احملتوى الضروري، وأن تتناول مباشرة املسألة/املوضوع  .1.1.1       مكررا  1
 اجلزء من املسألة/املوضوع قيد الدراسة. أو

 حلوائ أحكام إىل ،       مالئما   كان  وحيثما ،صلةال ذات نصوصال إىل مرجعية إحالة نص كل  يشمل أن ينبغي .2.1.1       مكررا  1
 .عليها تعديل أي اقرتاح أوتتعلق بلوائح االتصاالت الدولية إيضاحات أو  تفسريات أي بدون ،ذات الصلة (ITR) الدولية االتصاالت

القرارات واملسائل واآلراء والتوصيات واإلضافات واملبادئ التوجيهية للتنفيذ  ذلك يف مبا)             ت عرض النصوص  .3.1.1       مكررا  1
 إقرار سنة األمر، اقتضى ثماحي ويبني، مرة ألول فيها تأقر  اليت السنة وبيان بإظهار أرقامها وعناوينها( والكتيباتوالتقارير التقنية 

 .اعليه طرأت مراجعة أي

دد مل ما الوضع، يف متكافئة                   بأي  من هذه النصوص  امللحقات تعترب أن ينبغي .4.1.1       مكررا  1  .كذل خالف     حي 

 التوصيات مع الوضع يف متكافئة اعتبارها جيب وال التوصيات من       جزءا   التوصيات إىل اإلضافات تشكل ال .5.1.1       مكررا  1
 .ملحقاهتا أو

 نشر النصوص .2.1       مكررا  1

               شكل ورقي رهنا                                       ميكن بعد إقرارها وميكن إتاحتها أيضا  يف شكل إلكرتوين بأسرع ما تنشر مجيع النصوص يف .1.2.1       مكررا  1
 االحتاد. بسياسة منشورات

 الرمسية اداالحت بلغات عة      مراج   أو جديدة وتوصيات ومسائل وآراء قرارات من عليه       يواف ق مااالحتاد  سينشر .2.2.1       مكررا  1
 باللغة ممكن، وقت أقرب يف والكتيباتالتقنية  والتقاريرواملبادئ التوجيهية للتنفيذ  اإلضافات        وست نشر .       عمليا   ممكن وقت أقرب يف

 .املعنية اللجنة من قرار على       بناء   لالتصاالت الدويل لالحتاد الست الرمسية باللغات أو فقط اإلنكليزية

 االتصاالت تقييس قطاع قرارات  .2       مكررا  1

 تعريف .1.2       مكررا  1

                                                                                                  نص صادر عن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت يتضمن أحكاما  بشأن تنظيم قطاع تقييس االتصاالت التابع لالحتاد  :القرار
 وأساليب عمله وبراجمه.
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 الموافقة .2.2       مكررا  1
يقرتحها  القطاع أو ءاليت تقرتحها الدول األعضاء وأعضا عة       املراج   أو اجلديدة القرارات يف االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعيةتنظر 

 لتقييس االتصاالت وجيوز هلا أن توافق عليها. الفريق االستشاري

 اإللغاء .3.2       مكررا  1

 الفريق وأالقطاع  وأعضاء األعضاء الدول من مقرتحات أساس على قرارات إلغاءالعاملية لتقييس االتصاالت  للجمعية جيوز
 .االتصاالت لتقييس االستشاري

 االتصاالت تقييس قطاع آراء  .3       مكررا  1
 تعريف .1.3       مكررا  1

ي االحتاد قطاعو  االتصاالت تقييس قطاع دراسات جلاننظر أو مقرتح أو استفسار موجه إىل  وجهةنص حيتوي على  :الرأي
 يتعلق بالضرورة مبوضوع تقين. وال ،.إخلاملنظمات الدولية،  وأاآلخرين، 

 الموافقة .2.3       مكررا  1
 مقرتحات أساس لىع                                                                                            يتعني على اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت أن تستعرض آراء قطاع تقييس االتصاالت اجلديدة أو املراج عة 

 وجيوز أن توافق عليها. لتقييس االتصاالت االستشاري الفريق أووأعضاء القطاع  األعضاءالدول  من

 اإللغاء .3.3       مكررا  1
 االستشاري فريقال أووأعضاء القطاع  األعضاءمن الدول  مقرتحات أساس علىرأي  إلغاءاالتصاالت  العاملية لتقييس لجمعيةل جيوز

 .االتصاالت لتقييس

 االتصاالت تقييس قطاع مسائل .4       مكررا  1
 تعريف .1.4       مكررا  1

 .        املراج عة أو اجلديدة التوصيات من أكثر أو واحدة وضع إىل       عادة   وتفضي دراسته، املزمع العمل جملال وصفالمسألة: 
 الموافقة .2.4       مكررا  1

 من هذا القرار. 7 القسم يرد إجراء املوافقة على املسائل يف
 اإللغاء .3.4       مكررا  1

 من هذا القرار. 7 القسم يرد إجراء إلغاء املسائل يف

 االتصاالت تقييس قطاع توصيات .5       مكررا  1
 تعريف .1.5       مكررا  1

لتنظيم عمل  (TSAG) هي إجابة على مسألة أو جزء من مسألة، أو نص وضعه الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت التوصية:
 االحتاد. قطاع تقييس االتصاالت يف
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نطاق المعارف القائمة والبحوث التي تقوم بها لجان الدراسات والتي تعتمد  توفر هذه اإلجابة، فيمكن أن ي - مالحظة
ن طرائق عمل أو متعلقة بالتعريفات تتضم أو تنظيمية أو تشغيلية أو تقنية                                          وفقا  لإلجراءات المحددة، توجيهات بشأن أمور 

محددة؛ أو يمكن أن توصي بإجراءات بشأن تطبيقات                                                      يمكن أن تشرح طريقة مفضلة أو حال  مقترحا  لالضطالع بمهمة
 محددة. وينبغي لهذه التوصيات أن تكون كافية لالستخدام كأساس للتعاون الدولي.

 الموافقة .2.5       مكررا  1

 .هذا القرار من 8 القسم يف التوصيات على املوافقة إجراء يرد

 اإللغاء .3.5       مكررا  1
 .هذا القرارمن  8 القسم يف التوصيات إلغاء إجراء يرد

 إضافات قطاع تقييس االتصاالت .6       مكررا  1
 تعريف .1.6       مكررا  1

 .ITU-T A.1من التوصية  8.2.8.1الفقرة  ميكن إجياد تعريف اإلضافة يف
 موضوع اإلضافات لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت. ITU-T A.13تتناول التوصية  - مالحظة

 الموافقة .2.6       مكررا  1

 .ITU-T A.13التوصية  حتدد إجراءات املوافقة على اإلضافات املراجعة أو اجلديدة يف

 اإللغاء .3.6        مكررا  1
 .ITU-T A.13التوصية  حتدد إجراءات إلغاء اإلضافات يف

 المبادئ التوجيهية للتنفيذ لقطاع تقييس االتصاالت .7       مكررا  1
 تعريف .1.7       مكررا  1

و املمارسات احلايل للدراسات أ الوضعبشأن املعارف الراهنة أو  منشور إعالمي يتضمن معلومات :المبادئ التوجيهية للتنفيذ
ططي األنظمة خمأو ني هندسامل                                                 جوانب معينة من االتصاالت، وينبغي أن يكون موجها  إىل  التشغيلية أو التقنية احلسنة، يف

ام على وجه ، مع االهتمخدمات االتصاالت الدولية أو أنظمتهامنظمات التشغيل اليت تقوم بتخطيط أو تصميم أو استعمال  أو
 اخلصوص باحتياجات البلدان النامية.

طاع تقييس قإلى دراية بنصوص أو إجراءات تكون المبادئ التوجيهية قائمة بذاتها، بحيث ال تحتاج ينبغي أن  - مالحظة
 التصاالت.ل ت المتاحة بسهولة خارج االتحاد الدوليكرر نطاق ومحتوى المنشورات                      األ خرى، ولكن ينبغي أالاالتصاالت 
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 الموافقة .2.7       مكررا  1

     ختو ل أن الدراسات ةللجن وجيوز. راءاآلعة أو جديدة بتوافق       مراج  مبادئ توجيهية للتنفيذ لكل جلنة دراسات أن توافق على  جيوز
 .التوجيهية للتنفيذمن املبادئ  أي على باملوافقة هلا التابع املعين الفريق

 اإللغاء .3.7       مكررا  1

 .راءاآل بتوافق للتنفيذ توجيهية مبادئلكل جلنة دراسات إلغاء  جيوز

 التقارير التقنية لقطاع تقييس االتصاالت .8       مكررا  1

 تعريف .1.8       مكررا  1

 مبسألة حالية.منشور إعالمي يضم معلومات تقنية أعدهتا جلنة من جلان الدراسات بشأن موضوع معني ذي صلة 

 الموافقة .2.8       مكررا  1

 العمل فرقة     ختو ل نأ الدراسات للجنة وجيوز. راءاآل بتوافق         مراج عة، أو جديدةتقنية تقارير  على توافق أن دراسات جلنة لكل جيوز
 .التقنيةالتقارير  على باملوافقةالصلة  ذات

 اإللغاء .3.8       مكررا  1

 .تقنية بتوافق اآلراءتقارير لكل جلنة دراسات إلغاء  جيوز

                           كتي بات قطاع تقييس االتصاالت .9       مكررا  1

 تعريف .1.9       مكررا  1

جوانب معينة من  احلايل للدراسات أو املمارسات التشغيلية أو التقنية احلسنة، يفالوضع نص يوفر بيانا  بشأن املعارف الراهنة أو 
 ونيصمم أو ونخيططالذين تشغيل ال نظمة أو مسؤويلاأل يأو خمطط االتصاالت ياالتصاالت، وينبغي أن يكون موجها  إىل مهندس

 ، مع االهتمام على وجه اخلصوص باحتياجات البلدان النامية.االتصاالتخدمات أو أنظمة  ونيستخدم أو

رى خ                                                                 بذاته فال يحتاج إلى دراية بنصوص أو إجراءات قطاع تقييس االتصاالت األ          قائما  ينبغي أن يكون الكتيب  - مالحظة
 االتحاد. في

 الموافقة .2.9       مكررا  1

 ذات العمل فرقة ل    ختو   أن الدراسات للجنة وجيوز. راءاآل بتوافق        مراج عة أو جديدة كتيبات  على توافق أن دراسات جلنة لكل جيوز
 .الكتيبات على باملوافقة الصلة

 اإللغاء .3.9       مكررا  1

 .راءاآل بتوافق كتيباتلكل جلنة دراسات إلغاء   جيوز
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 2القسـم 

 لجان الدراسات وأفرقتها ذات الصلة

 تصنيف لجان الدراسات وأفرقتها ذات الصلة 1.2

                                                                    ت نشئ اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت جلان دراسات تقوم كل منها مبا يلي: 1.1.2

هام املطلوب الرتكيز على املمع جماالت الدراسة  مبجال معني منجمموعة من املسائل املتصلة  متابعة األهداف احملددة يف أ ( 
 ؛إجنازها

استعراض التوصيات والتعاريف القائمة اليت تقع ضمن اجملال العام ملسؤوليتها )كما حددهتا اجلمعية(، بالتعاون مع أفرقتها  ب(
 ؛حذفها ذات الصلة، حسب االقتضاء، والتوصية عند الضرورة بإدخال تعديالت عليها أو

الصلة،  اليت تقع ضمن اجملال العام ملسؤوليتها )كما حددهتا اجلمعية(، بالتعاون مع أفرقتها ذات القائمة اآلراء استعراض ج(
 .حسب االقتضاء، والتوصية عند الضرورة بإدخال تعديالت عليها

                                                                                               تسهيال  لعمل جلان الدراسات، ميكن هلذه اللجان تشكيل فرق عمل وفرق عمل مشرتكة وأفرقة مقررين، ملعاجلة بعض  2.1.2
 .(ITU-T A.1ملهام املسندة إليها )انظر التوصية ا

 توصيات إىل جلنة الدراسات الرئيسية املنبثقة عنها. مشاريع                        تقد م أي فرقة عمل مشرتكة  3.1.2

مسائل ودراسات ذات أمهية خاصة جملموعة من الدول األعضاء  ملعاجلةجيوز إنشاء فريق إقليمي ضمن جلنة دراسات  4.1.2
 االحتاد. إحدى مناطق وأعضاء القطاع يف

صيات تو  مشاريعجيوز للجمعية إنشاء جلنة دراسات إلجراء دراسات مشرتكة مع قطاع االتصاالت الراديوية وإعداد  5.1.2
االت هو املسؤول عن إدارة جلنة الدراسات هذه واملوافقة على بشأن املسائل ذات االهتمام املشرتك. ويكون قطاع تقييس االتص

حسب االقتضاء، وتتلقى  (RA) ، بالتشاور مع مجعية االتصاالت الراديويةونائبه 2                                       توصياهتا. وت عني اجلمعية رئيس جلنة الدراسات
                  جيوز أيضا  أن تنشئ و  الراديوية للعلم. التقرير الرمسي عن أعمال جلنة الدراسات. وجيوز إعداد تقرير لعرضه على مجعية االتصاالت

مجعية االتصاالت الراديوية جلنة دراسات من أجل إجراء دراسات مشرتكة مع قطاع تقييس االتصاالت وإعداد مشاريع توصيات 
اديوية هو . ويف هذه احلالة، يكون قطاع االتصاالت الر 2بشأن املسائل ذات االهتمام املشرتك وتعيني رئيس جلنة الدراسات ونائبه

 املسؤول عن إدارة جلنة الدراسات هذه واملوافقة على توصياهتا.

  

                                                      
 عيني نائب للرئيس.ت الراديوية االتصاالت مجعية                                      حاالت خاصة، أن تعني  الرئيس وأن تطلب من  يف جيوز للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، 2
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لجنة الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت تعيني إحدى جلان الدراسات ك جيوز للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت أو 6.1.2
. وأن                              ا  يشمل عددا  من جلان الدراساترئيسية لبعض دراسات قطاع تقييس االتصاالت اليت تشكل برنامج عمل حمدددراسات 

الرئيسية مسؤولة عن دراسة املسائل األساسية املالئمة. وباإلضافة إىل ذلك، تكون جلنة الدراسات الرئيسية  هذه اللجنةتكون 
طنية و "مع إيالء االعتبار الواحب لعمل منظمات التقييس المسؤولة، بالتشاور مع جلان الدراسات املعنية، حسب االقتضاء، 

 عن حتديد واستدامة اإلطار العام وتنسيق الدراسات املقرر إجراؤها، وإسنادهامن االتفاقية(،  196                                  واإلقليمية والدولية األ خرى" )الرقم
عن حتديد ( و جلان الدراسات ذات الصلةمع االعرتاف باختصاصات  بالتشاور مع جلان الدراسات ذات الصلةإىل جلان الدراسات )

ري الوقت املناسب. وتبلغ جلنة الدراسات الرئيسية الفريق االستشا راسات، وضمان إعداد توصيات متسقة وكاملة يفأولويات الد
تطيع جلنة الدراسات حلها تس نطاق أنشطتها. وينبغي عرض املسائل اليت ال العمل احملدد يف لتقييس االتصاالت بالتقدم احملرز يف
 مشورته واقرتاحاته لتوجيه العمل.على الفريق االستشاري لكي يقدم 

                               االجتماعات التي ت عقد خارج جنيف 2.2

فرق العمل االجتماع خارج جنيف إذا دعتها إىل ذلك الدول األعضاء أو أعضاء قطاع  جيوز للجان الدراسات أو 1.2.2
وإذا كان عقد االجتماع خارج االحتاد،  هذا الصدد من إحدى الدول األعضاء يف رخص هلا يف                   أي كيانات أ خرى م   التقييس أو

مجعية عاملية  إىل كانت مقدمة                     هذه الدعوات إال  إذا   نظر يف                     حلقات دراسية(. وال ي                              )كأن يكون مرافقا  لندوات أو          مستصوبا  جنيف 
 عإىل اجتماع للجنة دراسات تابعة لقطاع تقييس االتصاالت، وختطط وتنظم بصفة هنائية بعد التشاور م لتقييس االتصاالت أو

 .صاالتاالت لقطاع تقييس جملس االحتادحدود االعتمادات املالية اليت خيصصها  مدير مكتب تقييس االتصاالت يف

( ملؤمتر املندوبني املفوضني 1994)كيوتو،  5                                                 الجتماعات اليت ت عقد خارج جنيف، ت طبق أحكام القرارإىل ابالنسبة  2.2.2
ارج خ اجتماعات فرق عملها أو الدعوات املقدمة لعقد اجتماعات جلان الدراساتمجلس. وجيب أن تكون لل 304 وكذلك املقرر

ثاث والتجهيزات وقيامه على األقل بتوفري أماكن مناسبة مع األجنيف مشفوعة ببيان مبوافقة املضيف على حتمل النفقات اإلضافية 
 .ذلك كومة املضيفةاحل طلبتن تقدمي التجهيزات باجملان إضرورة بالالالزمة بدون مقابل، أما إذا تعلق األمر بالبلدان النامية فال يلزم 

كل رخص هلا بالش                   أي كيانات أ خرى م                                                               حالة إلغاء دعوة ألي سبب من األسباب، ي قرت ح على الدول األعضاء أو يف 3.2.2
 األصل.        قررا  يفنفس التاريخ الذي كان م جنيف، ويكون عقد االجتماع، من حيث املبدأ، يف الواجب، عقد االجتماع يف

 االجتماعات المشاركة في 3.2

جلان الدراسات  على النحو الواجب ممثلة يف ةمن االتفاقي 19عمال  باملادة تكون الدول األعضاء والكيانات املرخص هلا  1.3.2
ارهم وتسجل أمساءهم أعماهلا، بإيفاد مشاركني ختت املشاركة يف وأفرقتها ذات الصلة، مثل فرق العمل وأفرقة املقررين، اليت ترغب يف

كون التسجيل ائية، أن يحاالت استثن رضية للمسائل حمل الدراسة. ومع ذلك، جيوز، يف                                     باعتبارهم مؤهلني لدراسة وإجياد حلول م  
ات ذ أفرقتهاأحد  إحدى جلان الدراسات أو                                            الكيانات األ خرى املرخص هلا على النحو الواجب يف من جانب الدول األعضاء أو

وجيوز للخرباء  .                                                                                            الصلة بدون حتديد أمساء املشاركني املعنيني. وجيوز لرؤساء االجتماعات دعوة أفراد  من اخلرباء، حسب االقتضاء
 .لةاملناقشات ذات الص  تقارير ومعلومات توضيحية بطلب من رؤساء االجتماعات؛ كما ميكن للخرباء املشاركة يفتقدمي

، من حيث املبدأ، مقصورة على مندويب وممثلي الدول 3التابعة للجنة الدراسات اإلقليمية تكون اجتماعات األفرقة  2.3.2
وز لكل فريق . ومع ذلك، جياملنطقة ذه املصطلحات، انظر ملحق الدستور( يفاألعضاء ووكاالت التشغيل )لالطالع على تعريف ه

كان هؤالء املشاركون  جزء منه إذا دعوة مشاركني آخرين حلضور اجتماع بأكمله أو 3من األفرقة اإلقليمية التابعة للجنة الدراسات 
 .ذاهتاجلنة الدراسات  اتاآلخرون مؤهلني حلضور اجتماع
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                                                                                                   اجتماعات األفرقة اإلقليمية التابعة للجان الدراسات األ خرى، من حيث املبدأ، مقصورة على مندويب وممثلي الدول تكون  3.3.2
مية دعوة . ومع ذلك جيوز لكل فريق من األفرقة اإلقلياملنطقة جلان الدراسات املعنية يف األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني يف

جلنة  اتجزء منه إذا كان هؤالء املشاركون اآلخرون مؤهلني حلضور اجتماع أو مشاركني آخرين حلضور اجتماع بأكمله
 .ذاهتا الدراسات

 تقارير لجان الدراسات إلى الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت 4.2
مه كل قرير الذي تقدلتلاجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت بوقت كاف يسمح  انعقادجتتمع مجيع جلان الدراسات قبل  1.4.2
 إىل إدارات الدول األعضاء وأعضاء القطاع قبل اجلمعية بشهر واحد على األقل.بأن يصل جلمعية إىل اجلنة 

 إىل اجلمعية من مسؤولية رئيس جلنة الدراسات، ويشمل:لتقدميه يكون إعداد التقرير الذي تضعه كل جلنة  2.4.2
                                      الدراسة، على أن يكون هذا امللخص شامال ؛ فرتة                                          ملخصا  قصريا  للنتائج اليت مت التوصل إليها يف -

مع حتليل إحصائي  ،                                                        املراج عة( اليت وافقت عليها الدول األعضاء أثناء فرتة الدراسة اإلشارة إىل مجيع التوصيات )اجلديدة أو -
 ؛لألنشطة فيما خيص كل مسألة من مسائل جلنة الدراسات

 فرتة الدراسة؛أثناء  اإلشارة إىل مجيع التوصيات اليت ألغيت -

 يها؛                                   املراج عة( اليت حتال إىل اجلمعية للنظر ف التوصيات )اجلديدة أو مشاريعاإلشارة إىل النصوص النهائية جلميع  -

                         املراج عة املقرتحة للدراسة؛ قائمة باملسائل اجلديدة أو -

 ؛بالنسبة إليها                                                                       استعراضا  ألنشطة التنسيق املشرتكة اليت تعد جلنة الدراسات هي اللجنة الرئيسية -

 مشروع خطة عمل بشأن التقييس لفرتة الدراسة القادمة. -

 

 

 3القسـم 

 إدارة لجان الدراسات

يكون رؤساء جلان الدراسات مسؤولني عن الت، للجمعية العاملية لتقييس االتصا 2القرار  احملددة يفالوالية يف إطار  1.3
منهم طلوبة امل املهامرؤساء جلان الدراسات  ويؤدي نواب رؤساء جلان الدراسات.بعد التشاور مع وضع هيكل مالئم لتوزيع العمل 

 مشرتكة. من خالل أنشطة تنسيق الدراسات اخلاصة هبم أو إطار جلان يف

جنة الدراسات املعنية، املضمون التقين للب ما يتميزون به من كفاءة واضحة فيما يتعلقيستند تعيني الرؤساء ونواهبم، إىل  2.3
 مع مراعاة ضرورة تعزيز التوزيع اجلغرايف املنصف والتوازن بني اجلنسني ومشاركة البلدان، ىل املهارات اإلدارية املطلوب توافرهاوإ

وتكون االعتبارات  .لجنةهذه الجمال جلنة الدراسات املعنية وملتزمني جتاه أعمال  وينبغي أن يكون املعينون ناشطني يف .النامية
 املرتبة الثانية. ذلك الوظيفة، يف             األ خرى، مبا يف
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، للمساعدة همغري تألف من مجيع نواب الرئيس ورؤساء فرق العمل و ي فريق إدارةينبغي لرئيس جلنة الدراسات إنشاء  3.3
ذلك أن ينوب  األمور املتصلة بإدارة جلنة الدراسات، مبا يف تكون مهمة نائب الرئيس هي مساعدة الرئيس يفو  .تنظيم العمل يف

مبهامه القيام  حالة عدم استطاعته مواصلة حيل حمل الرئيس يف االجتماعات الرمسية لقطاع تقييس االتصاالت أو عن الرئيس يف
أمهيته دور نائب  ر القيادة التقنية واإلدارية وينبغي االعرتاف بأن دوره يساوي يفجلنة الدراسات. ويتوىل رئيس كل فرقة عمل دو  يف

فريق ي شجع و  .وينبغي أن ت سن د إىل كل نائب رئيس وظائف حمددة استنادا  إىل برنامج عمل جلنة الدراسات رئيس جلنة الدراسات.
ت، فيما خيص مثال  املسؤوليات املتعلقة بأنشطة االتصال االضطالع بدور إدارة جلان الدراسا على مساعدة الرئيس يفاإلدارة 

 الصلة. ألنشطة جلان الدراسات ذاتالرتويج ، و والتعاون والتآزر مع منظمات ومنتديات واحتادات التقييس األ خرى خارج االحتاد

ولكن هذا  اب الرؤساء املعينني.نو                                                     أعاله، ينبغي لدى تعيني رؤساء لفرق العمل التفكري أوال  يف 2.3                   استنادا  إىل الفقرة  4.3
 لفرق العمل.              آخرين رؤساء   أكفاءمينع تعيني خرباء  ال

دول األعضاء الجمموعة تشمل أكرب عدد ممكن من اختيار أعضاء فريق اإلدارة االستفادة من موارد  ينبغي عند تعيني أو 5.3
 فاءةمتطلبات الكومع مراعاة عية العاملية لتقييس االتصاالت، ( للجم2016احلمامات،            )املراج ع يف 35             وفقا  للقراروأعضاء القطاع، 

الوقت نفسه، بضرورة اقتصار تعيني نواب الرؤساء ورؤساء فرق العمل على العدد الالزم لضمان فعالية  ، مع االعرتاف، يفاملثبتة
 .املتوقع عملهاوبرنامج املخطط وكفاءة إدارة جلنة الدراسات وتسيري أعماهلا مبا يتمشى مع هيكلها 

لة رئيس فرقة العمل، لدى قبوله هلذا الدور، على الدعم الالزم من الدو  أونائب الرئيس  أوأن حيصل رئيس اللجنة        ي توقع 6.3
 من عضو القطاع للوفاء بالتزاماته طوال الفرتة املمتدة حىت انعقاد اجلمعية العاملية التالية. العضو أو

 اجلمعية لتمثيل جلان الدراسات. ت يفيشارك رؤساء جلان الدراسا 7.3

 

 

 4القسـم 

 الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت

مفتوحة أمام ممثلي  (TSAG) من االتفاقية، تكون عضوية الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت 14A             طبقا  للمادة  1.4
عينني. ويشارك ممثليهم امل                           الدراسات واألفرقة األ خرى أوإدارات الدول األعضاء وممثلي أعضاء قطاع تقييس االتصاالت ورؤساء جلان 

الفريق االستشاري  الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت. كما يشارك يف ن يفو املعين وهممثل مدير مكتب تقييس االتصاالت أو
 ن )أي نواهبم(.و هم املعينو ممثل                                                 رؤساء جلان الدراسات واألفرقة األ خرى، حسب احلالة، أو

واجبات الرئيسية للفريق االستشاري هي استعراض أولويات أنشطة قطاع تقييس االتصاالت، وبراجمه، وعملياته، وشؤونه ال 2.4
دراسات والتوصية توجيهية لعمل جلان ال مبادئتنفيذ برنامج عمله، وتوفري  املالية واسرتاتيجياته، واستعراض مدى التقدم يف

                                                                     التعاون والتنسيق مع اهليئات األ خرى ذات الصلة، داخل قطاع تقييس االتصاالت إىل دعم         خصوصا   باإلجراءات اليت تؤدي
واألمانة العامة، ومع املنظمات واحملافل واالحتادات  (ITU-D) تنمية االتصاالت وقطاع (ITU-R) قطاع االتصاالت الراديوية ومع

 العاملي.ذلك االحتاد الربيدي  ، مبا يفاالحتاد                            األ خرى املختصة بالتقييس خارج
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ناسبة الواجب املتطلبات ويقدم املشورة بشأن التغيريات امل يعني الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت التغيريات يف 3.4
ان الدراسات بني جل هاوتوزيعاألعمال إدخاهلا على أولويات عمل جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت، وختطيط 

صاالت وجلان داخل مكتب تقييس االتاملتاحة املوارد و للتكاليف  الواجبة(، مع املراعاة اآلخرين نيمع القطاع ه األعمال)وتنسيق هذ
                                                                                                          الدراسات. ويرصد الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت أي أنشطة تنسيق مشرتكة، وجيوز له أيضا  التوصية بإنشاء مثل هذه 

ت.                                                               مي املشورة بشأن أي حتسينات أ خرى على أساليب عمل قطاع تقييس االتصاالاألنشطة، عند االقتضاء. وجيوز للفريق كذلك تقد
ويرصد الفريق االستشاري أنشطة جلان الدراسات الرئيسية ويصدر آراءه بشأن التقارير املرحلية املقدمة إليه. ويسعى الفريق 

 برامج عمل جلان الدراسات بنجاح. إكمالاالستشاري إىل كفالة 

فقا  و  اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت رؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ونواهبمتعني         مكررا  3.4
 ( للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت.2016احلمامات،            )املراج ع يف 35 للقرار

الت بني مجعيتني ي لتقييس االتصاجيوز للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت إسناد سلطة مؤقتة إىل الفريق االستشار  4.4
متعاقبتني لدراسة مواضيع حتددها اجلمعية والتصرف بشأهنا. وينبغي أن تتأكد اجلمعية من أن الوظائف اخلاصة املسندة إىل الفريق 

ذه املواضيع، ه مالية تتجاوز ميزانية قطاع تقييس االتصاالت. وللفريق االستشاري أن يتشاور مع املدير بشأن نفقاتال ترتتب عليها 
إجناز املهام اخلاصة املسندة  نبشأ أنشطته عن تقارير دورهتا التالية للفريق االستشاري أن يقدم إىل اجلمعية يف وينبغيعند الضرورة. 
. وتنتهي هذه ( للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2016احلمامات،            )املراج ع يف 22من االتفاقية والقرار  197I                 إليه وفقا  للرقم

 أن اجلمعية جيوز هلا أن تقرر متديد هذه السلطة ملدة حمددة. إالالسلطة عندما جتتمع اجلمعية التالية، 

تقييس  اجلدول الزمين الجتماعات قطاع درجة يفامل عاديةالجتماعات االيعقد الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت  5.4
 .3السنة                                         األمر، على أال  يقل عددها عن اجتماع واحد يف استدعىلما االتصاالت. وينبغي عقد هذه االجتماعات ك

مراعاة للحد من مدة االجتماعات وتكاليفها إىل أقصى حد ممكن، يقوم رئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت  6.4
 شة.الرئيسية للمناق املسبقة املناسبة، مثل حتديد القضايا باألعمال التحضرييةدير من أجل القيام املبالتعاون مع 

                                                                                                   عموما  تطبيق النظام الداخلي املنطبق على جلان الدراسات على الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت واجتماعاته.  جيب 7.4
اجلارية  مكتوبة أثناء اجتماع الفريق بشرط أن تكون مستندة إىل املناقشات مقرتحات                                        ومع ذلك، جيوز، طبقا  لتقدير الرئيس، تقدمي 

 بني وجهات النظر املتعارضة أثناء االجتماع. التوفيق أثناء االجتماع ويكون الغرض منها هو املساعدة يف

                  ر متاحا  ضمن مهلة ريأنشطته. ويكون هذا التق           تقريرا  عنبعد كل اجتماع  الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت يعد 8.4
                                                                            بعد اختتام االجتماع على أن يوز ع طبقا  لإلجراءات العادية لقطاع تقييس االتصاالت.ستة أسابيع 

يعد  كما  .                                                                                              ي ع د الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت تقريرا  للجمعية بشأن املسائل املسندة إليه من اجلمعية السابقة 9.4
يلخص أنشطته منذ اجلمعية السابقة. ويقدم     ا  من االتفاقية، تقرير  197H                         يسبق اجلمعية، وفقا  للرقماجتماعه األخري الذي  الفريق يف

هذا التقرير املشورة بشأن توزيع العمل ومقرتحات بشأن أساليب عمل قطاع تقييس االتصاالت واسرتاتيجياته وعالقاته باهليئات 
غي أن يتضمن تقرير الفريق االستشاري إىل اجلمعية مقرتحات بشأن                                              األ خرى داخل وخارج االحتاد، حسب االقتضاء. كما ينب

 املدير هذه التقارير إىل اجلمعية. وحييل ، أي أمساء جلان الدراسات ومسؤولياهتا واختصاصاهتا.للجمعية 2 القرار

  
                                                      

 .5.5و 4.4 الفقرتني يف أي إجراءات مالئمة مما يتصل باألنشطة املبينة يف فرصة هذه االجتماعات للنظرجيوز للمدير ورؤساء جلان الدراسات انتهاز  3
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 5القسـم 

 واجبات المدير
من االتفاقية.  20املادة  واألحكام ذات الصلة يف 15املادة  بإجياز يف (TSB) مكتب تقييس االتصاالت ترد واجبات مدير 1.5

 هذا القرار.                                      وترد هذه الواجبات بصورة أكثر تفصيال  يف
دير اإلجراءات التحضريية الالزمة الجتماعات اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت والفريق االستشاري لتقييس امليتخذ  2.5

وقت ممكن.  أقصر ينسق أعماهلا كي تسفر االجتماعات عن أفضل النتائج يف                                        االتصاالت وجلان الدراسات واألفرقة األ خرى، و 
اجتماعات الفريق االستشاري و اجتماعات وحيدد املدير، باالتفاق مع الفريق االستشاري ورؤساء جلان الدراسات، مواعيد وبرامج 

ب تقييس يعة العمل وتوافر املوارد ملكت                  وقت واحد تبعا  لطب جلان الدراسات وفرق العمل، ويقوم بتجميع هذه االجتماعات يف
 االحتاد.                         االتصاالت واملوارد األ خرى يف

حتقيق  تعمل األمانة املخصصة للجان الدراسات واألفرقة اإلقليمية التابعة هلا على دعم األعضاء يف أن املدير يكفل        مكررا  2.5
 ( ملؤمتر املندوبني املفوضني(.2014بوسان،            )املراج ع يف 71 اخلطة االسرتاتيجية )القرار األهداف احملددة يف

 التعديالت كانت  إذا امب توصية ويرفع االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية قرارات على صياغية تعديالت املدير يقرتح 3.5
 .لقرارمن ا             صيغة مراج عة  اردإلص يكفي مبا جوهرية

 نميدير املدير عملية ختصيص موارد قطاع تقييس االتصاالت املالية وموارد مكتب تقييس االتصاالت البشرية الالزمة  4.5
لقطاع وامليزانية بطريقة تتفق مع اخلطتني االسرتاتيجية واملالية املعتمدتني لالجتماعات اليت يديرها مكتب تقييس االتصاالت ا أجل

امهات، االحتاد وأعضاء القطاع )تقارير االجتماعات، واملس وثائق ذات الصلة على الدول األعضاء يفتوزيع الو ، اليت أقرها اجمللس
أجل شبكة االتصاالت الدولية وخدماهتا  منمنشورات القطاع، ووظائف الدعم التشغيلي املرخص هبا  وإصداروما إىل ذلك(، 

 االتصاالت. عمال مكتب تقييس، وختصيص الشفرات، وما إىل ذلك( وتسيري أيةنشرة التشغيلال)
 عمل قطاع تقييس االتصاالت القائم على                                           النشطة لألعضاء، خاصة  من البلدان النامية، يف املشاركة املدير يشجع        مكررا  4.5

                                                                                             تقرير رئيس كل اجتماع للجنة دراسات أو فريق إقليمي حسابا  كامال  للموارد املستخدمة واملنح املطلوبة  املسامهات، وينشر يف
 واملقدمة إىل جانب أي موارد تنفق من خارج امليزانية.

       األ خرى املنظماتو بني قطاع تقييس االتصاالت والقطاعني اآلخرين واألمانة العامة لالحتاد املطلوب يوفر املدير االتصال  5.5
 .لوضع املعايري

جات املالية لقطاع ، بإعداد تقديرات االحتيالالحتاد إطار العملية التحضريية مليزانية فرتة السنتني عند قيام املدير، يف 6.5
اللوائح  لصلة منيقوم املدير بإعداد التقديرات املالية وفقا  لألحكام ذات ا االتصاالت حىت اجلمعية التالية لتقييس االتصاالت،تقييس 

 .ويات عمل القطاعية لتقييس االتصاالت، مبا فيها أولذات الصلة للجمعية العامل القراراتاملالية والقواعد املالية، آخذا  بعني االعتبار 
روفات الالزمة                                 منذ اجلمعية السابقة وتقديرا  للمص                                                        املدير إىل اجلمعية )للعلم( ملخصا  حلسابات السنوات اليت انقضت  يقدم 7.5

ات فرتات السنتني واخلطة ها من ميزانيالتالية وملا يليلقطاع تقييس االتصاالت لتغطية املتطلبات املالية حىت موعد انعقاد اجلمعية 
 العاملية، مبا فيها األولويات.                                                                 املالية، حسب االقتضاء، آخذا  بعني االعتبار النتائج ذات الصلة للجمعية 

 راءاملرتتبة على اجلمعية العاملية اجلارية لتقييس االتصاالت إىل جلنة مراقبة امليزانية إلج النفقات                   ي قدم املدير حسابات  8.5
 فحص مبدئي هلا، مث إىل اجلمعية العتمادها.

                                                                                             يرفع املدير إىل اجلمعية تقريرا  عن االقرتاحات اليت يتلقاها من الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت )انظر  9.5
الية ت                                                                                            ( فيما يتعلق بتنظيم جلان الدراسات واألفرقة األ خرى، واختصاصاهتا وبرنامج عملها خالل فرتة الدراسة ال9.4 الفقرة

وز للمدير إبداء وجي .وكذلك مقرتحات بشأن السبل والوسائل الكفيلة بزيادة موارد االحتاد من خالل قطاع تقييس االتصاالت
 هذه االقرتاحات. وجهة نظره يف
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اقرتاح  قرير أواالتفاقية، أن يرفع إىل اجلمعية أي ت يف املنصوص عليهاحدود القيود  جيوز للمدير، باإلضافة إىل ذلك، ويف 10.5
يساعد على حتسني عمل قطاع تقييس االتصاالت، لكي تقرر اجلمعية اإلجراء الواجب اختاذه. وعلى وجه اخلصوص، يرفع املدير 

 التالية. خالل فرتة الدراسة صاهتاإىل اجلمعية االقرتاحات اليت قد يرى ضرورة رفعها إليها فيما يتعلق بتنظيم جلان الدراسات واختصا

يتعلق  جيوز للمدير أن يطلب مساعدة من رؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت فيما 11.5
باالقرتاحات اخلاصة باملرشحني احملتملني ملناصب رؤساء ونواب رؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاري، لكي ينظر فيها 

 د.الوفو  رؤساء

أنشطة                                                                                                   بعد اختتام اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت، ي زود املدير إدارات الدول األعضاء وأعضاء القطاع املشاركني يف 12.5
                                                                                                     قطاع تقييس االتصاالت بقائمة بلجان الدراسات وغريها من األفرقة اليت شكلتها اجلمعية، موضحا  جمال االختصاص العام 

تود                   األفرقة األ خرى اليت تلف اللجان لدراستها، ويطلب منها إبالغه بلجان الدراسات أوواملسائل اليت أسندت إىل خم
 فيها. املشاركة

                                                                                                                  وعالوة  على ذلك، ي زود املدير املنظمات الدولية بقائمة بلجان الدراسات واألفرقة األ خرى اليت شكلتها اجلمعية العاملية لتقييس 
 فيها بصفة استشارية. املشاركة                      األفرقة األ خرى اليت تود  دراسات أواالتصاالت، ويطلب منها إبالغه بلجان ال

رب وقت ممكن أق                                                                                      تدعى إدارات الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنظمات املشاركة األ خرى إىل تقدمي هذه التفاصيل يف 13.5
 التفاصيل بانتظام.، وحتديث هذه رسالة معممة للمدير                                               بعد كل مجعية، على أال  يتجاوز ذلك شهرين عقب تلقي 

 الفرتات الفاصلة بني دورات اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت، وعندما تتطلب الظروف ذلك، باختاذ يصرح للمدير، يف 14.5
 حدود االعتمادات املتاحة. إجراءات استثنائية لضمان كفاءة عمل قطاع تقييس االتصاالت يف

دورات اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت، أن يطلب مساعدة من رؤساء جلان الفرتات الفاصلة بني  جيوز للمدير، يف 15.5
الدراسات ورئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت فيما يتعلق بتوزيع املوارد املالية والبشرية املتاحة لتمكينه من ضمان قيام 

 قطاع تقييس االتصاالت بعمله على أكمل وجه.

ور مع رؤساء جلان الدراسات ورئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت، تدفق املعلومات يكفل املدير، بالتشا 16.5
لعمل اابعة مت شكل ملخصات تنفيذية عن أعمال جلان الدراسات. وينبغي وضع هذه املعلومات بالشكل الذي يساعد يف يف

 .وتقدير أمهيته العامة قطاع تقييس االتصاالت اجلاري يف

ريق االستشاري ويرفع تقريرا  إىل الف                                                          التعاون والتنسيق مع منظمات التقييس األ خرى لصاحل مجيع األعضاء  املدير يعزز 17.5
 .لتقييس االتصاالت عن هذه اجلهود
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 6القسـم 

 المساهمات
د النهائي لتقدمي كل األحوال، أن يكون املوع ينبغي تقدمي املسامهات قبل افتتاح اجلمعية بشهر واحد على األقل، وجيب يف 1.6

الوقت                                                            يوما  تقومييا  على األقل قبل افتتاح اجلمعية لكي تتسىن ترمجتها يف 14مجيع املسامهات إىل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت، 
املقدمة إىل  على الفور مجيع املسامهات االتصاالت تقييس مكتب                                      بشكل واف  من جانب الوفود. وجيب أن ينشر  املناسب ودراستها

                                                                                             اجلمعية بلغاهتا األصلية على املوقع اإللكرتوين للجمعية، حىت قبل ترمجتها إىل اللغات الرمسية األ خرى لالحتاد.
إىل اجتماعات جلان الدراسات وأفرقة العمل والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت، وشكل  املسامهات يكون تقدمي 2.6

 ، على التوايل.ITU-T A.2و ITU-T A.1لتوصيتني ا ألحكام       طبقا  هذه املسامهات 
 
 

 7القسـم 

 إعداد المسائل والموافقة عليها

 عتهاجإعداد المسائل أو مرا 1.7
س االتصاالت عمل قطاع تقيي برنامج أو مراجعة من أجل املوافقة عليه وإدراجه يف جديدةإعداد مشروع مسألة  يف        يـ ت بع 0.1.7

 إحدى الوسائل املفضلة التالية:
 ؛جلنة دراسات والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت خالل مناملعاجلة  أ ( 

الت عندما لجمعية العاملية لتقييس االتصالاللجنة املعنية  يف أخرى النظر فيها مرةاملعاجلة من خالل جلنة دراسات مع  ب(
 ؛اجلمعية انعقاد قبلفرتة الدراسة  يكون اجتماع جلنة الدراسات آخر اجتماع هلا يف

 املعاجلة من خالل جلنة دراسات عندما يستدعي األمر معاجلة عاجلة؛ ج(
 (.10.1.7انظر الفقرة )من خالل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت  املعاجلة أو

 إىل اجتماع كمسامهات                                                                         تقدم الدول األعضاء والكيانات األ خرى املرخص هلا بالشكل الواجب املسائل املقرتحة   1.1.7
 هذه املسألة )املسائل( اجلديدة أو املراجعة. الدراسات اليت ستنظر يف جلنة

أهداف حمددة( من املهام، وأن تكون مصحوبة مبعلومات  ينبغي صياغة كل مسألة مقرتحة على شكل هدف حمدد )أو 2.1.7
ممكن من الكفاءة واستخدام املوارد  قدرهبدف إدارة املوارد احملدودة لالحتاد بأقصى هلذا القرار  Iالتذييل  مناسبة كما هو مبني يف

ه املعلومات بوضوح األسباب الداعية إىل اقرتاح املسألة وأن توضح درجة االستعجال، مع . وينبغي أن تربر هذعلى النحو األمثل
                                                         مراعاة العالقة مع عمل جلان الدراسات وهيئات التقييس األ خرى.

أو املراجعة املقرتح دراستها على الدول األعضاء وعلى أعضاء القطاع  اجلديدة                                ي وزع مكتب تقييس االتصاالت املسائل  3.1.7
 املسألة )املسائل(.                                                                                                جان الدراسات املعنية، على أن تصل إليهم شهرا  واحدا  على األقل قبل اجتماع جلنة الدراسات اليت ستنظر يفبل

 للمراجعة أثناء االجتماع. جيوز للجنة الدراسات املعنية نفسها أن تقرتح مسائل جديدة أو 4.1.7
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 أو املراجعة املقرتحة لتحدد: اجلديدةاملسائل  تنظر كل جلنة من جلان الدراسات يف 5.1.7
 الغرض الواضح من كل مسألة مقرتحة؛ ’1‘
ائمة التغريات املطلوب إدخاهلا على التوصيات الق التوصيات( اجلديدة املرغوبة ومدى إحلاحها، أو أولوية التوصية )أو ’2‘

 نتيجة لدراسة املسائل؛
املراجعة  أو ةاجلديدقدر اإلمكان من التداخل بني املسائل املقرتحة داخل جلنة الدراسات املعنية واملسائل  للحد يلزم ما ’3‘

                التقييس األ خرى. منظمات                                    اليت تدرسها جلان الدراسات األ خرى وعمل 
 الدول األعضاء ليها بتوافق اآلراء بنيأو املراجعة املقرتحة للموافقة ع اجلديدةتوافق جلنة الدراسات على تقدمي املسائل  6.1.7

 ةالوارد ملعايريا واستيفاء املقرتحةأو املراجعة  اجلديدةاجتماع جلنة الدراسات عند مناقشة املسألة  وأعضاء القطاع احلاضرين يف
 .5.1.7 الفقرة يف

 جلديدةاحياط الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت، عن طريق بيان اتصال من جلان الدراسات، جبميع املسائل  7.1.7
عمل مجيع جلان الدراسات ىل إمجيع اآلثار اليت من احملتمل أن ترتتب على ذلك بالنسبة  املراجعة املقرتحة، مبا يسمح له بالنظر يف أو

ع واضع املسألة الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت، بالتعاون م ويستعرضغريها من األفرقة.  التابعة لقطاع تقييس االتصاالت أو
                                                                    املسائل(، وجيوز له، عند االقتضاء، أن يوصي بإدخال تعديالت عليها، مراعيا   واضعي املسائل( املقرتحة، هذه املسألة )أو )أو
 أعاله. 5.1.7الفقرة  ذلك املعايري املبينة يف يف

                                                                                                    ال بد من قيام الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت باستعراض املسائل قبل املوافقة عليها إال  إذا رأى مدير مكتب  8.1.7
ات بعد التشاور مع رئيس الفريق االستشاري ورئيس أي من جلان الدراس ،املوافقةبل يتقييس االتصاالت أن هناك ما يربر التعج

 مشاكل اتصال. اخل فيما بني املسائل أونشأ مشاكل تدت                    األ خرى حيثما ميكن أن 

 قبل املوافقة عليها. مراجعةأو  جديدةجيوز أن توافق جلنة دراسات على بدء العمل بشأن مشروع مسألة  9.1.7
عضو قطاع، بالرغم من األحكام السابقة، مسألة على مجعية عاملية لتقييس االتصاالت  إذا اقرتحت دولة عضو أو 10.1.7
املسألة قدمي عضو القطاع إىل ت الدولة العضو أوللجمعية أن توافق على املسألة اجلديدة أو املراجعة أو أن تدعو ي ، ينبغ        مباشرة  

 إلتاحة الوقت لدراسته بعناية. لدراسات املعنيةا للجنة )للجان(لالجتماع التايل  املقرتحة
                  أقل البلدان منوا ،  سيما ال 4انتقالية والبلدان الناميةاداهتا مبرحلة مراعاة للمالمح اخلاصة اليت تتسم هبا البلدان اليت متر اقتص 11.1.7

( للجمعية العاملية لتقييس 2016احلمامات،            )املراج ع يف 44 لقرارا ذات الصلة منيراعي مكتب تقييس االتصاالت األحكام 
يتعلق  ، وخاصة فيما(BDT) عند الرد على أي طلب مقدم من هذه البلدان من خالل مكتب تنمية االتصاالت االتصاالت

 ةباملسائل املرتبطة بالتدريب واملعلومات ودراسة املسائل اليت ال تغطيها جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت واملساعدة التقنية الالزم
 طاع تنمية االتصاالت.جلان دراسات ق لدراسة مسائل معينة يف

فيما بين دورات الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت )انظر الجديدة أو المراجعة الموافقة على المسائل  2.7
 أ( 1.7الشكل 

أعاله(، فيما بني دورات اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت،  1.7املقرتحة )انظر اجلديدة أو املراجعة املسائل  إعدادبعد  1.2.7
 .3.2.7و 2.2.7الفقرتني  أدناه يفاملوضح          املراج عة إجراء املوافقة على املسائل اجلديدة أو        يـ ت بع
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 فيما بين دورات الجمعية العالمية لتقييس االتصاالتالجديدة أو المراجعة الموافقة على المسائل  -أ  1.7الشكل 

 

تقوم اإلدارات 
الكيانات املرخص هلا  أو

 بالشكل الواجب

بتقدمي املسائل املقرتحة 
 يقوم مكتب تقييس (1.1.7)انظر 

االتصاالت بتوزيع 
 استمارات املسائل

 (3.1.7)انظر 

 شهران على األقل

 االجتماعات الدورية للفريق االستشاري شهر واحد على األقل

 تستعرض جلنة الدراسات
 املسائل وتوافق على
 تقدميها للموافقة 

 (6.1.7)انظر 

 إخطار الفريق االستشاري
 لتقييس االتصاالت

 (4.1.7)انظر 

يستعرض الفريق االستشاري 
 املسائل ويقدم توصيات بشأهنا 

 (4.2.7)انظر 

 توافق جلنة الدراسات
 على املسائل

 (2.2.7)انظر 

 يقوم املدير بإبالغ 
 الدول األعضاء

 وأعضاء القطاع بالنتائج 
 ب(2.2.7)انظر 

 تطلب جلنة الدراسات
 التشاور مع

 الدول األعضاء
 (3.2.7)انظر 

 يطلب املدير موافقة الدول األعضاء 
 أ(3.2.7)انظر 

 شهران

 تقدم الدول األعضاء
 ب(3.2.7ردودها  )انظر 

 يقوم املدير
 بإبالغ الدول األعضاء
 وأعضاء القطاع بالنتائج

 ج(3.2.7)انظر 

Res 1 (12)_F7.1a 
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اآلراء  حالة الوصول إىل توافق يف           املراج عة يف املسائل اجلديدة أوميكن ألي جلنة من جلان الدراسات أن توافق على  2.2.7
اجتماع جلنة الدراسات. وباإلضافة إىل ذلك، يتعني أن تلتزم بعض الدول األعضاء وأعضاء القطاع )أربعة أعضاء على األقل  يف
باستضافة  احملررين، و/أو قومون بدور املقررين أوبتوفري األفراد الذين ي املعتاد( بدعم العمل، كأن يكون ذلك بتقدمي مسامهات، أو يف

 تقرير االجتماع مع نوع الدعم الذي تتعهد بتقدميه.                                          االجتماعات. وت سجل أمساء الكيانات الداعمة يف
ية اجلمعية العامل عليها يف املوافقاملقرتحة يكون هلا نفس وضع املسائل أو املراجعة  اجلديدةمبجرد املوافقة على املسألة  أ ( 

 االتصاالت. لتقييس
 .معممة رسالةدير بإبالغ النتائج مبوجب امليقوم  ب(

لدول ا مشاورةاملسألة أو أن تطلب املوافقة من خالل  تواصل النظر يف أن ذلك، عن       عوضا   ،جيوز للجنة الدراسات 3.2.7
ألة جلنة الدراسات بشأن املوافقة على مس اآلراء يف إىل توافق يف التوصل تعذر مع 2.2.7 يف املبنيالدعم  تقدمي يف وذلكاألعضاء، 
         مراج عة. جديدة أو

رتاح املسألة عدم املوافقة على اق غضون شهرين مبا إذا كانت تريد املوافقة أو دير من الدول األعضاء إبالغه يفامليطلب  أ ( 
          املراج عة. اجلديدة أو

ية لتقييس االتصاالت، اجلمعية العامل يف عليها املوافقيكون هلا نفس وضع املسائل و ة املوافقة على املسألة املقرتح تتحقق ب(
 حالة: يف

 ؛ردودها أرسلت اليتاألغلبية البسيطة من مجيع الدول األعضاء  موافقة –

 واستالم ما ال يقل عن عشرة ردود. –

 (.2.8          ا  الفقرة . )انظر أيضمعممة رسالة خالل منإبالغ نتائج التشاور بدير امليقوم  ج(
يقوم الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت، فيما بني دورات اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت، باستعراض برنامج  4.2.7

 عمل قطاع تقييس االتصاالت ويوصي بتعديله عند الضرورة.
ا إذا كانت تتفق لتحديد م        مراج عة أي مسائل جديدة أو باستعراض                                             يقوم الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت، حتديدا ، و  5.2.7

ي بتعديله. أن يوص أو        مراج عة جديدة أو مقرتحةنص أي مسائل                                                         مع اختصاصات جلنة الدراسات. وجيوز للفريق االستشاري أن يقر  
ىل جلنة الدراسات إعادة املسألة إإذا أوصى الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بتعديل مشروع املسألة اجلديدة أو املراج عة، جيب و 

 متت املوافقة عليها.        مراج عة أو                                               ويأخذ الفريق االستشاري علما  بنص أي مسائل جديدة . ااملعنية إلعادة النظر فيه

 ب(1.7موافقة الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت على المسائل )انظر الشكل  3.7
جيتمع الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت، شهرين على األقل قبل اجتماع اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت، للنظر  1.3.7

ة لتقييس ، عند اللزوم، على املسائل قبل أن تنظر فيها اجلمعية العامليتعديالتاملسائل واستعراضها، وكذلك للتوصية بإدخال  يف
 تسقةماملسائل لالحتياجات واألولويات العامة لربنامج عمل قطاع تقييس االتصاالت وأهنا أن تستجيب  ضماناالتصاالت، مع 

 على النحو الواجب من أجل:
 اجلهود؛ جتنب االزدواجية يف ’1‘
 توفري أساس منطقي للتفاعل فيما بني جلان الدراسات؛ ’2‘
 خرى لقطاع تقييس االتصاالت؛                             صياغة التوصيات واملنشورات األ   تسهيل عملية رصد التقدم العام يف ’3‘
                                             تسهيل جهود التعاون مع منظمات التقييس األ خرى. ’4‘

طر  2.3.7 دير الدول األعضاء وأعضاء القطاع بقائمة املسائل اجلديدة أو املراجعة املقرتحة اليت وافق عليها الفريق االستشاري امل     خي 
 ة لتقييس االتصاالت بشهر واحد على األقل.قبل موعد انعقاد اجلمعية العاملي وذلكلتقييس االتصاالت، 
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ملؤمترات االحتاد  العامة للقواعد       طبقا   املقرتحة املسائل على االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية توافق أن جيوز 3.3.7
 .واجتماعاته ومجعياته

 

 االتصاالت لتقييس العالمية الجمعية في المراجعة أو الجديدة المسائل على الموافقة - ب1.7الشكل 

 إلغاء المسائل 4.7
 ما. مسألة إللغاء األنسب هوكل حالة على حدة، أن تقرر أي البدائل التالية  جيوز للجان الدراسات، يف

 إلغاء مسألة فيما بين دورات انعقاد الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت 1.4.7

جيوز، أثناء اجتماع جلنة الدراسات، االتفاق بتوافق اآلراء فيما بني احلضور على إلغاء مسألة، كأن يكون ذلك بسبب  1.1.4.7
ن االجتماعني السابقني للجنة الدراسات. ويتم اإلبالغ ع يف والع لعدم تلقي مسامهات أثناء ذلك االجتما  االنتهاء من العمل أو
                                                                                   تتضمن ملخصا  توضيحيا  لألسباب الداعية إىل اإللغاء. ويصبح اإللغاء ساريا  إذا دلت الردود  معممة رسالةهذا االتفاق مبوجب 

ف اء. وإذا كانت الردود تدل على خالالواردة من الدول األعضاء خالل شهرين، بأغلبية بسيطة، على عدم اعرتاضها على اإللغ
                                   ذلك، ت عاد املسألة إىل جلنة الدراسات.

تكون الدول األعضاء اليت تبدي عدم موافقتها مطالبة بتقدمي أسباهبا وبأن توضح التغيريات اليت ميكن إدخاهلا لتسهيل  2.1.4.7
 دراسة املسائل. املضي يف

دير. ملا، ويتم إخطار الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت عن طريق عممةم رسالةبالنتيجة مبوجب  التبليغيكون  3.1.4.7
                                                                                                            وباإلضافة إىل ذلك، ينشر املدير قائمة باملسائل امللغاة حيثما يكون ذلك مناسبا ، على أن يكون ذلك مرة واحدة على األقل 

 منتصف فرتة الدراسة. يف

 التصاالتإلغاء مسألة بقرار من الجمعية العالمية لتقييس ا 2.4.7

 .االقتضاء حسب الطلب يف اجلمعية وتبتسألة. امللغاء إل                       تقريره إىل اجلمعية طلبا   يف الرئيس يدرججلنة الدراسات،  قرار على       بناء  
  

يقوم مكتب تقييس االتصاالت بتوزيع 
 (3.1.7استمارات املسائل )انظر 

إخطار الفريق االستشاري لتقييس 
 (7.1.7االتصاالت )انظر 

يقوم املدير بإبالغ الدول األعضاء 
 (2.3.7)انظر 

 شهران على األقل شهران على األقل

 شهر واحد على األقل شهر واحد على األقل

أو الكيانات املرخص هلا  اإلداراتتقوم 
بالشكل الواجب بتقدمي املسائل 

 (1.1.7املقرتحة )انظر 

تستعرض جلنة الدراسات املسائل 
 وتوافق على تقدميها للموافقة

 (6.1.7)انظر 

يقوم الفريق االستشاري قبل انعقاد 
اجلمعية باستعراض املسائل وتقدمي 

 (1.3.7توصيات بشأهنا )انظر 

 باستعراضتقوم اجلمعية 
 (5.1املسائل وتوزيعها )انظر 

 Res 1 (12)_F7.1b  
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 التوصيات والموافقة عليها وضع عمليات

 الموافقة عملية واختيارالموافقة على توصيات قطاع تقييس االتصاالت  عمليات 1.8

األعضاء  املوافقة على التوصيات اليت تتطلب مشاورات رمسية مع الدول اإلجراءات الواجب اتباعها يف القرار هذامن  9يوضح القسم 
اليت  التوصيات على املوافقة يف اختاذها الواجب اإلجراءات ITU-T A.8التوصية  وتوضح. ((TAP) عملية املوافقة التقليدية)
وطبقا  لالتفاقية، يكون وضع التوصيات املوافق . ((AAP)عملية املوافقة البديلة )رمسية مع الدول األعضاء  مشاورات تتطلب ال

 .عليها متساويا  عند املوافقة عليها بأي من الطريقتني

التوصيات اجلديدة  لوضع (TAP) اختيار عملية املوافقة التقليدية أو (AAP)تشري كلمة "اختيار" إىل اختيار عملية املوافقة البديلة 
                          واملراج عة واملوافقة عليها.

 االختيار أثناء اجتماعات لجان الدراسات 1.1.8

لتعريفات وحتديد الرسوم او الرتقيم والعنونة  مبسائل املتعلقةتقييس االتصاالت ) توصيات قطاع تتبععام، أن         كمنهج          ي فرتض،
                              األ خرى عملية املوافقة البديلة.  املتصلة باملسائل القطاعتوصيات  تتبع أنحنو مماثل، يفرتض  وعلىواحملاسبة( عملية املوافقة التقليدية. 

دية، اجتماع جلنة الدراسات لتغيري االختيار من عملية املوافقة البديلة إىل عملية املوافقة التقلي ومع ذلك، ميكن اختاذ إجراء واضح يف
 االجتماع ذلك بتوافق اآلراء. عضاء القطاع احلاضرون يفوالعكس بالعكس، إذا قررت الدول األعضاء وأ

 التعريفات بقضايا املتعلقة التوصيات خاصة تنظيمية، أو سياساتية آثار لهمشروع توصية جديدة أو مراجعة  كان  إذا ما حتديد وعند
 .للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت( 2016احلمامات،            )املراج ع يف 40 القرارتشري إىل  أنالدراسات  للجانينبغي  واحملاسبة،

 13.1 الفقرة بينة يفاجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت، امل اآلراء، تطبق الطريقة املستخدمة يف حالة عدم التوصل إىل توافق يف ويف
 حتديد االختيار. أعاله، يف

 الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت االختيار في 2.1.8

ت وحتديد الرسوم مبسائل الرتقيم والعنونة والتعريفا املتصلةتقييس االتصاالت ) توصيات قطاع تتبعأن ، عام        كمنهج          ي فرتض،  
                                ل األ خرى عملية املوافقة البديلة. املتصلة باملسائ القطاعتوصيات  تتبع أن فرتض   ي   مماثل، حنو وعلىواحملاسبة( عملية املوافقة التقليدية. 

 اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لتغيري االختيار من عملية املوافقة البديلة إىل عملية ومع ذلك، ميكن اختاذ إجراء واضح يف
 املوافقة التقليدية، والعكس بالعكس.

 عن االختيار التبليغ 2.8

لتوصيات إىل ابة                           أيضا  باالختيار املقرتح بالنس خيطرهماالتصاالت األعضاء باملوافقة على مسألة، عندما يبلغ مدير مكتب تقييس 
من االتفاقية، وحتال هذه االعرتاضات   246D حالة وجود اعرتاضات، جيب أن تستند إىل أحكام الرقم اليت سترتتب على ذلك. ويف

 فيما يلي(. 3.8 االختيار )انظر الفقرة د النظر يف                                         إىل االجتماع التايل للجنة الدراسات، حيث ي عا        كتابة  
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 االختيار إعادة النظر في 3.8

خري"، األنداء الية "عمل إطار                             مراج عة لطلب التعليق عليها يف أي وقت، قبل اختاذ قرار بعرض مشروع توصية جديدة أو ميكن، يف
من االتفاقية. وجيب أن يكون طلب إعادة النظر كتابة )مثل مسامهة،  246D                                االختيار استنادا  إىل أحكام الرقم  إعادة النظر يف

وثيقة  يما بعد يفف عرضها                                                                               حالة تقدمي الطلب بعد انقضاء املوعد النهائي لتقدمي املسامهات، تقد م وثيقة مكتوبة يتم  يف أو
ضو . وأي اقرتاح من دولة عاالختيار يفمشفوعا  بأسباب إعادة النظر  فرقة العمل ( إىل اجتماع جلنة الدراسات أو(TD) مؤقتة

 من عضو قطاع لتغيري االختيار يتعني أن حيصل على تأييد قبل أن يصبح من املمكن لالجتماع تناوله. أو

 ه.سيتم تغيري  ، ما إذا كان االختيار سيبقى على ما هو عليه أو1.1.8الفقرة  اإلجراءات املبينة يف نفسوتقرر جلنة الدراسات، بتطبيق 

 أدناه(. 1.3.9 حتديدها )انظر الفقرة (، أو1.3، الفقرة ITU-T A.8 جيوز تغيري االختيار بعد إقرار التوصية )انظر التوصية وال

 

 

 9القسـم 

 باتباع عملية الموافقة التقليدية          المراج عة الموافقة على التوصيات الجديدة أو

 عموميات 1.9

لى التوصيات املوافقة ع العاملية لتقييس االتصاالت اإلجراءات الواجب اتباعها يف للجمعية 1 يوضح هذا القسم من القرار 1.1.9
من  246B                (. وطبقا  للرقم(TAP) أو املراجعة اليت تتطلب مشاورات رمسية مع الدول األعضاء )عملية املوافقة التقليدية اجلديدة
إلجراءات اليت                      تقييس االتصاالت طبقا  ل لقطاع         املراج عة  أو التوصيات اجلديدة مشاريع، تعتمد جلنة الدراسات املعنية االتفاقية

تستدعي مشاورات  حتددها اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت، وتعترب التوصيات قد حصلت على املوافقة إذا كانت املوافقة عليها ال
(. (AAP) صيات )عملية املوافقة البديلةإجراءات تلك املوافقة على التو  ITU-T A.8 لدول األعضاء. وتتضمن التوصيةا معرمسية 

                                                                                            وطبقا  لالتفاقية، يكون وضع التوصيات املوافق عليها متساويا  عند املوافقة عليها بأي من الطريقتني.

ومراعاة للسرعة والكفاءة، ينبغي عادة طلب املوافقة مبجرد أن تصبح النصوص ذات الصلة جاهزة، عن طريق مشاورات  2.1.9
عملية  لمضي يفلا مدير مكتب تقييس االتصاالت من الدول األعضاء تفويض السلطة للجنة الدراسات املعنية رمسية يطلب فيه

 اجتماع رمسي للجنة الدراسات. من اتفاق يف يليهااملوافقة وما 

 جلمعية العاملية لتقييس االتصاالت.ا                                                    وجيوز أيضا  للجنة الدراسات املعنية أن تلتمس املوافقة يف

اجتماع للجنة  االتفاقية، يكون للتوصيات املوافق عليها وضع متماثل سواء متت املوافقة عليها يفمن  247A            طبقا  للرقم  3.1.9
 اجتماع للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت. يف مدراسات أ
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 العملية 2.9
لتوصيات اجلديدة ا مشاريعة على مجيع التماس املوافق لجان الدراسات أن تطبق العملية املبينة فيما يلي يفلينبغي  1.2.9

 ملعرفة تتابع اخلطوات. 1.9                                               واملراج عة بعد وصوهلا إىل مرحلة النضج. انظر الشكل 
أي  تنطبق وضع التعريفات اإلقليمية. وال هودد حمأن يقرر تطبيق هذه اإلجراءات لغرض  3 للفريق اإلقليمي التابع للجنة الدراسات -مالحظة 

 بقرار 3سات اتوصيات تتم املوافقة عليها حسب هذه اإلجراءات إال على الدول األعضاء املنتمية إىل هذا الفريق اإلقليمي. ويتم إبالغ رئيس جلنة الدر 
راءات كل عام. ويبدأ تنفيذ اإلججلستها العامة التالية بدراسة مشروع التوصية بش يف 3 عملية املوافقة، وتقوم جلنة الدراسات تطبيق هذه اإلجراءات يف

فقط فيما يتعلق  3 الفريق اإلقليمي التابع للجنة الدراسات دير مع الدول األعضاء يفاملحالة عدم وجود اعرتاض على املبادئ واملنهجية. ويتشاور  يف
 باملوافقة على مشروع التوصية املعنية.

عة  توصيات اجلديدة أواملوافقة على ال إرجاءاحلاالت التالية  ينبغي يف 2.2.9 اجلمعية العاملية  يف فيها للنظر         املراج 
 االتصاالت: لتقييس

 التوصيات ذات الطابع اإلداري الذي يتعلق بقطاع تقييس االتصاالت ككل؛ أ ( 
وحسم  أن تقوم اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت نفسها مبناقشة املستصوبحيثما ترى جلنة الدراسات املعنية أن من  ب(

 حساسة؛ قضايا معينة صعبة أو
حيثما تكون حماوالت حتقيق اتفاق داخل جلان الدراسات قد فشلت العتبارات غري تقنية مثل اختالف اآلراء  ج(

 السياسات. حول

 المقتضيات 3.9
هذا  ليه يفتطبيق إجراء املوافقة املنصوص ع ئيس جلنة الدراسات، عن النية يفعلى طلب ر                   دير بوضوح، بناء  امليعلن  1.3.9

حاالت  يف ،فرقة العمل، أو جلنة الدراسات أو القرار عند الدعوة إىل عقد اجتماع جلنة الدراسات. ويستند هذا الطلب إىل قرار يف
النضج الختاذ  صة مبشروع التوصية قد بلغت مرحلة كافية مناجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بأن األعمال اخلا استثنائية، يف

               الوثائق األ خرى  هذه املرحلة قد "حتدد". ويدرج املدير ملخص التوصية. ويشار إىل التقرير أو هذا اإلجراء. يعترب مشروع التوصية يف
 القطاع.                                                               املراج عة. وتوزع هذه املعلومات أيضا  على مجيع الدول األعضاء وأعضاء نص مشروع التوصية اجلديدة أو فيها يرداليت 

ضمان                                                كل جلنة الستعراض نصوص التوصيات اجلديدة واملراج عة ل جلان الدراسات على تشكيل فريق للصياغة يف وحتث 2.3.9
 كل لغة من اللغات الرمسية. سالمتها يف

ائية بلغة واحدة صيغته النه           املراج عة يف ب أن يكون لدى مكتب تقييس االتصاالت نص مشروع التوصية اجلديدة أوجي 3.3.9
هذا القرار. وجيب  تطبيق إجراء املوافقة املنصوص عليه يف نيةالوقت الذي يعلن فيه املدير عن  على األقل من اللغات الرمسية يف

ربجميات واملتجهات التوصية )مثل ال نفس الوقت بأي مواد إلكرتونية مصاحبة داخلة يف                                 أيضا  تزويد مكتب تقييس االتصاالت يف
يلي. ويرسل املدير  فيما 4.3.9                                            الصيغة النهائية ملشروع التوصية، طبقا  للفقرة  عنكتب مبلخص املجيب تزويد  كمااالختبارية، إخل.(.  

، إىل مجيع اافقة هذاملو  إجراء تطبيق نية إعالن            املراج عة مع  ديدة أوالدعوة اخلاصة باالجتماع، مشفوعة مبلخص مشروع التوصية اجل
                                                                      قبل ثالثة أشهر على األقل من االجتماع. وتوزع الدعوة وامللخص املرفق هبا طبقا   مالدول األعضاء وأعضاء القطاع حبيث تصله

 استعمال اللغات الرمسية املناسبة. تشمللإلجراءات املعتادة اليت 

                                                                                            لخص طبقا  لدليل صياغة توصيات قطاع تقييس االتصاالت. ويتضمن عرضا  موجزا  للغرض من مشروع التوصية امل يعد 4.3.9
لموافقة . وال تعترب أي توصية مكتملة وجاهزة لاالقتضاء                                                  املراج عة ومضموهنا، كما يتضمن الغرض من التنقيح، حسب  اجلديدة أو

 بدون هذا البيان املوجز.
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 عنه.                                                               املراج عة باللغات الرمسية قبل شهر واحد على األقل من االجتماع املعلن مشروع التوصية اجلديدة أوجيب توزيع نص  5.3.9

حدود اختصاصات جلنة الدراسات                 املراج عة إال  يف جيوز التماس املوافقة على مشروع التوصية اجلديدة أو ال 6.3.9
 باإلضافة إليه، جيوز التماس املوافقة على من االتفاقية. وكبديل لذلك، أو 192                                 املسائل املسندة إليها، طبقا  للرقم  حمددة يف هي كما

 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت(. 2 حدود مسؤولية جلنة الدراسات واختصاصاهتا )انظر القرار تعديل توصية قائمة يف

ضمن اختصاصات أكثر من جلنة دراسات، يتشاور رئيس جلنة الدراسات اليت         مراج عة حيثما يقع مشروع توصية جديدة أو 7.3.9
 .اهذ املوافقة تطبيق إجراء االعتبار قبل املضي يف                                                                 تقرتح املوافقة مع رؤساء جلان الدراسات األ خرى املعنية، ويأخذ آراءهم يف

 يكفل مبا تطاعاملس قدر ومفتوح عواس بشكل تطبيقها إىل يرمي حنو على االتصاالت تقييس قطاع توصيات تعد 8.3.9
 سياسة مع يتماشى اومب الفكرية امللكية حبقوق املتصلة املتطلبات يراعي بشكل التوصيات وتعد. واسع نطاق على استخدامها

رتقنية الدولية /املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهالراديوية االتصاالت/قطاع االتصاالت تقييس لقطاع املشرتكة الرباءات
 :املثال سبيل وعلى. T/ipr/-http://www.itu.int/ITUاملوقع اإللكرتوين  واملتاحة يف

أي براءات  إىلر دياملالبداية، بلفت انتباه  أعمال قطاع تقييس االتصاالت أن يقوم، من ينبغي ألي طرف مشارك يف 1.8.3.9
وإعالن  منوذج "بيان الرباءات         وي ستعمل              ملنظمات أ خرى.  هلذا الطرف أو كانتمعروفة سواء   مقدمةبراءات  طلباتأي  معروفة أو

 قطاع تقييس االتصاالت.ل اإللكرتوينوقع امل الرتاخيص" املتاح يف

ات( براءات طلب أوطلب ) براءات( أو براءة )أو لديهاقطاع تقييس االتصاالت اليت  ميكن للمنظمات غري األعضاء يف 2.8.3.9
                                                                                                                معلقة، مما قد يكون استعماهلا مطلوبا  لتنفيذ توصية من توصيات قطاع تقييس االتصاالت، تقدمي "بيان الرباءات وإعالن الرتاخيص" 

 االتصاالت. قييسقطاع تل اإللكرتوينوقع املذلك النموذج الذي ميكن احلصول عليه من  يف إىل مكتب تقييس االتصاالت مستخدمة

غضون فرتة  يف التماس املوافقة عدم،        مراج عة ، بعد املوافقة على توصية جديدة أوعادةلتحقيق االستقرار، ينبغي          مراعاة   9.3.9
االتفاق  ، ما مل تكن التعديالت املقرتحة تستكملةح، حسب احلالللجزء املنق زمنية معقولة على أي تعديل آخر للنص اجلديد أو

هذا السياق،  إغفال جوهري. وكقاعدة عامة يف الكتشاف خطأ أو عملية املوافقة السابقة دون أن تغريه أو الذي مت التوصل إليه يف
 معظم احلاالت. تكون "الفرتة الزمنية املعقولة" سنتني على األقل يف

ة أن حتيل عليها خالل فرتة الدراس ووفقول األعضاء اليت ترى أهنا تتعرض آلثار سيئة من جراء أي توصية جيوز للد 10.3.9
 قضيتها إىل املدير، الذي يقدمها إىل جلنة الدراسات املختصة للعناية هبا على وجه السرعة.

 .أعاله 10.3.9 الفقرة بمبوجدير اجلمعية العاملية التالية لتقييس االتصاالت جبميع احلاالت اليت تبلغ إليه امل      يبل غ  11.3.9

 التشاور 4.9

ء املوافقة تطبيق إجرا دير عن النية يفاملمن إعالن                                                            تشمل مشاورات الدول األعضاء الفرتة الزمنية واإلجراءات ابتداء   1.4.9
أيام عمل قبل بداية اجتماع جلنة الدراسات. ويطلب املدير آراء الدول األعضاء خالل تلك الفرتة فيما ( وحىت سبعة 1.3.9 )الفقرة

جتماع جلنة الدراسات. ا           املراج عة يف التوصيات اجلديدة أو مشاريعاملوافقة على  لنظر يفلكانت تفوض السلطة للجنة الدراسات  إذا
 ويكون الرد من حق الدول األعضاء فقط.

  

http://www.itu.int/ITU-T/ipr/
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مطالبة  بيانات( بأن استعمال حق امللكية الفكرية، مثل وجود براءة، أو                                       إذا تلقى مكتب تقييس االتصاالت بيانا  )أو 2.4.9
أن يضع  عن النية يف الن فيهيع معممة رسالة بتوضيح هذا املوقف يف املدير                                                  حبق طبع، رمبا يكون الزما  لتنفيذ مشروع التوصية، يقوم 

 هلذا القرار(. II )انظر التذييل 1 القرار موضع التنفيذ عملية املوافقة املنصوص عليها يف

طر املدير مديري املكتبني اآلخرين، وكذلك وكاالت التشغيل 3.4.9 املعرتف هبا، واملنظمات العلمية والصناعية واملنظمات                                                     خي 
        مراج عة ومشاورة بشأن توصية جديدة أ على الرد منها مطلوبت املعنية، بأن الدول األعضاء عمل جلنة الدراسا الدولية املشاركة يف

 فيما يلي(. 2.5.9 مقرتحة. ويكون الرد من حق الدول األعضاء فقط )انظر الفقرة

موافقة عليها، ل               مراج عة توطئة ل مشروع توصية جديدة أو النظر يف إذا رأت أي دول أعضاء أنه ليس من املمكن املضي يف 4.4.9
روع التوصية اجلديدة مش النظر يف                                                                           ينبغي أن تبدي أسباب عدم موافقتها وأن توضح التغيريات اليت ميكن أن ت سهل املضي يف

 .ا                      املراج عة واملوافقة عليه أو

ها فقة عليمشروع التوصية للموا أكثر من الردود الواردة من الدول األعضاء تؤيد النظر يف أو 70إذا كانت نسبة  5.4.9
كن أن ميضي. املوافقة مي على املدير إبالغ الرئيس بأن النظر يف يكونحالة عدم وصول ردود(،  اجتماع جلنة الدراسات )أو يف يف

دول األعضاء عملية املوافقة، تعرتف ال متضي يف لكيالتفويض الذي تعطيه الدول األعضاء للجنة الدراسات  إىل إضافة)ميكن 
 فيما يلي(. 2.5.9                                                            دراسات جيوز هلا إدخال التغيريات التقنية والصياغية طبقا  للفقرة                أيضا  بأن جلنة ال

ليها مشروع التوصية للموافقة ع من الردود اليت تصل قبل املوعد املقرر تؤيد النظر يف 70إذا كانت نسبة أقل من  6.4.9
الجتماع. )ومع ذلك، ذلك ا املوافقة ال ميكن أن ميضي يف على املدير إبالغ الرئيس بأن النظر يف يكوناجتماع جلنة الدراسات،  يف

 (.أعاله 4.4.9 الفقرة املعلومات املبينة يف ينبغي للجنة الدراسات أن تنظر يف

 (TD) وثيقة مؤقتة يف يقوم مكتب تقييس االتصاالت بتجميع التعليقات اليت يتلقاها مع الردود على املشاورة ويقدمها 7.4.9
 إىل االجتماع التايل للجنة الدراسات.

 اجتماعات لجنة الدراسات اإلجراءات التي تتبع في 5.9

 3.3.9و 1.3.9 نيالفقرت                       املراج عة املشار إليها يف ينبغي للجنة الدراسات أن تستعرض نص مشروع التوصية اجلديدة أو 1.5.9
لى جلنة                                              أي تعديالت أ خرى ال تؤثر على جوهر التوصية. جيب ع . وجيوز لالجتماع عندئذ أن يقبل أي تصويبات صياغية أوأعاله

من حيث اكتماله وقدرته على أن ينقل بإجياز مضمون مشروع التوصية  4.3.9الفقرة                                              الدراسات أن ت قي م البيان املوجز املشار إليه يف
 عمل جلنة الدراسات. رك يفااالتصاالت مل يش خبري يف            املراج عة إىل  اجلديدة أو

ة لعملية التشاور )انظر نتيج ملسامهات كتابية، أو                                                                جيوز إدخال التغيريات التقنية والصياغية إال أثناء االجتماع استجابة   ال 2.5.9
ثري كبري على ات هلا ما يربرها ولكن هلا تأ                                                        بيانات االتصال. وحيثما يتبني أن االقرتاحات اخلاصة هبذه املراج ع ( أوأعاله 4.9 الفقرة

إجراء  لنظر يففرقة العمل، يؤجل ا اجتماع سابق للجنة الدراسات أو                                   تعد خروجا  عن املبادئ املتفق عليها يف مضمون التوصية أو
يس جلنة الدراسات، رأى رئالظروف اليت يكون هلا ما يربرها تطبيق إجراء املوافقة إذا  املوافقة إىل اجتماع آخر. ومع ذلك، جيوز يف

 بالتشاور مع مكتب تقييس االتصاالت:

األعضاء غري املمثلة  الدول إىل( بالنسبة أعاله 4.9                                  سياق املشورة اليت تصدر طبقا  للفقرة أن التغيريات املقرتحة معقولة )يف -
 لظروف املتغرية؛ل       نظرا   غري املمثلة بالقدر الكايف االجتماع، أو يف

 املقرتح متوازن.وأن النص  -
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دون  اقة هذباملوافقة على التوصية مبوجب إجراء املواف الوفوداجتماع جلنة الدراسات، جيب أن يكون قرار  بعد املناقشة يف 3.5.9
 من االتفاقية. 239 (. انظر الرقم6.5.9و 5.5.9الفقرتني و فيما يتعلق بالتحفظات،  ،4.5.9معارضة )انظر الفقرة 

إذا اختار وفد عدم االعرتاض على املوافقة على نص، ولكنه يود أن يسجل درجة من التحفظ على جانب  حالة ما يف 4.5.9
 .                              موجزة ت رفق بنص التوصية املعنية مالحظة                                     تقرير االجتماع. وت ذكر هذه التحفظات يف                     أكثر، ينو ه عن ذلك يف أو

صيغته النهائية. ومع  االجتماع يف ع على مجيع املشاركني يفجيب التوصل إىل قرار أثناء االجتماع على أساس النص املوز  5.5.9
دير املما مل يتم إخطار موقفه. و                                                                              ظروف استثنائية، جيوز لوفد أن يطلب، أثناء االجتماع فقط، مزيدا  من الوقت للنظر يف ذلك، ففي

 .1.6.9 لفقرةل     بقا  ء االجتماع، ميضي املدير طلدولة العضو اليت ينتمي إليها الوفد خالل أربعة أسابيع من انتهال لرمسيةعارضة ااملب

فرتة  موقفها، واليت تقوم بعد ذلك بإبداء معارضتها خالل                                                   تكون الدولة العضو اليت تطلب مزيدا  من الوقت للنظر يف 1.5.5.9
النظر  ملضي يفإدخاهلا لتسهيل ا، مطالبة ببيان أسباهبا وتوضيح التغيريات اليت ميكن أعاله 5.5.9الفقرة  األسابيع األربعة احملددة يف

 املستقبل.                          املراج عة واملوافقة عليها يف مشروع التوصية اجلديدة أو يف

                                                                                                    حالة إبالغ املدير بوجود معارضة رمسية، جيوز لرئيس جلنة الدراسات، بعد التشاور مع األطراف املعنية، املضي طبقا   يف 2.5.5.9
 جلنة الدراسات. اجتماع الحق لفرقة العمل أو ر يف، دون انتظار اختاذ قراأعاله 1.3.9 للفقرة

جيوز ألي وفد أن يعلن أثناء االجتماع امتناعه عن اختاذ قرار بتطبيق اإلجراء. وعندئذ، يكون وجود هذا الوفد حمل جتاهل  6.5.9
 ط.فق                     لك إال  أثناء االجتماع. وجيوز الرجوع عن هذا االمتناع فيما بعد، ولكن ال يكون ذأعاله 3.5.9 فيما يتعلق بأغراض الفقرة

 التبليغ 6.9

ع من تاريخ خالل أربعة أسابي وذلكعليه أم ال،  ووفقمعممة، بالتبليغ عما إذا كان النص قد  رسالةدير، مبوجب امليقوم  1.6.9
املدير  ويتخذ. 5.5.9 فقرةال ظروف استثنائية، خالل أربعة أسابيع بعد انتهاء املهلة املبينة يف انتهاء اجتماع جلنة الدراسات أو، يف

الل نفس الفرتة، بالتأكد خ                                                   التبليغ التايل الذي يصدره االحتاد. ويقوم املدير أيضا ،                      هذه املعلومات أيضا  يف لتضمني الالزمة الرتتيبات
ة على متاحة على اخلط بلغة رمسية واحد قرارهااختذت فيه جلنة الدراسات  الذيجتماع االعليها أثناء  ووفقمن أن أي توصية 

 صيغة النشر النهائية. تكون يف إىل أن التوصية قد ال اإلشارةاألقل، مع 

اق النص لعدم اتس صياغية طفيفة تكون نتيجة لسهو واضح أوتصويبات  إذا كان من الضروري إدخال تعديالت أو 2.6.9
 املقدم للموافقة، جيوز ملكتب تقييس االتصاالت تصويبها مبوافقة رئيس جلنة الدراسات.

                   ع وقت ممكن، موضحا ، أسر                                                املراج عة اليت متت املوافقة عليها باللغات الرمسية يف ينشر األمني العام التوصيات اجلديدة أو 3.6.9
من                                              ، إدخال تعديالت طفيفة، يصدر بشأهنا تصويب بدال  ITU-T A.11                                                  اللزوم، تاريخ سرياهنا. ومع ذلك، جيوز، طبقا  للتوصية عند

 إعادة إصدار التوصية بالكامل. كذلك، جيوز، عند االقتضاء، جتميع النصوص مبا يتالءم مع احتياجات السوق.
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يانات                                                      اجلديدة واملراج عة نص حيث املستعملني على الرجوع إىل قاعديت ب                                   ي ضاف إىل صفحات الغالف جبميع التوصيات 4.6.9
إحدى حقوق التأليف والطبع اخلاصة بالربجميات. وميكن وضع هذا النص ب بشأنمكتب تقييس االتصاالت بشأن براءات االخرتاع و 

 التاليتني: الصيغتني

استعمال حق  تنفيذ هذه التوصية على تطبيق أو ينطوي أن احتمال"يسرتعي االحتاد الدويل لالتصاالت االنتباه إىل  -
بيق حقوق إمكانية تط صحة أو ، أوبإثباتمن حقوق امللكية الفكرية. واالحتاد ال يتخذ أي موقف فيما يتعلق  مزعم

ن خارج و آخر  أعضاء القطاع أو أحد الدول األعضاء أو إحدى احلقوق هذه أكدت، سواء املزعومةامللكية الفكرية 
 "ة وضع التوصية.عملي

ات/حقوق ملكية مبلكية فكرية، حتميها براء    ا  إخطار  تلقى قدتاريخ املوافقة على هذه التوصية،  االحتاد، يف يكن/مل كان" -
ميثل                                                                                                  برجميات، مما قد يكون الزما  لتنفيذ هذه التوصية. ومع ذلك، يود االحتاد أن حيذر جهات التنفيذ بأن ذلك قد ال

                                                                                    ولذلك ي رجى من جهات التنفيذ الرجوع إىل قواعد البيانات املناسبة لدى قطاع تقييس االتصاالت علومات، امل أحدث
 لقطاع."لوقع اإللكرتوين امل املتاحة يف

                                      بنشر قوائم التوصيات اجلديدة واملراج عة. املتعلقة ITU-T A.11                   انظر أيضا  التوصية 5.6.9

 األخطاءتصويب  7.9

غموض،  ية، أوالصياغ توصية )مثل األخطاء املطبعية أو يف أخطاءإبالغ جهات التنفيذ بوجود  عندما ترى جلنة دراسات ضرورة
أخطاء تقنية(، يكون من بني اآلليات اليت ميكن استعماهلا إصدار دليل جلهات التنفيذ. ويكون هذا  أوعدم اتساق  سهو أو أو

.        هنائيا  حسمها  ىتححتديدها وحالة تصويبها، منذ حتديدها                                              شكل وثيقة تارخيية ت سجل مجيع جوانب النقص اليت مت الدليل يف
احة تعتمدها فرقة عمل من الفرق التابعة هلا مبوافقة رئيس جلنة الدراسات. وجيب إت وتعتمد جلنة الدراسات أدلة جهات التنفيذ أو

 للجميع. قطاع تقييس االتصاالت مع إتاحة النفاذ إليهال اإللكرتوينوقع امل أدلة جهات التنفيذ يف

 التوصيات إلغاء 8.9

 التوصيات. إللغاءكل حالة على حدة أي البدائل التالية هو األنسب  جيوز للجان الدراسات أن تقرر يف

 الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت من بقرارالتوصيات  إلغاء 1.8.9
توصية. وينبغي للجمعية  لغاءإل                                              تقريره إىل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت طلبا   يف الرئيس يدرجعلى قرار جلنة الدراسات،        بناء  

 .املناسب اإلجراء واختاذالطلب  يف النظر

 التوصيات فيما بين دورات انعقاد الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت إلغاء 2.8.9

ألهنا                                                   توصية، كأن يكون ذلك ألن توصية أ خرى قد حلت حملها أو إلغاءاجتماع للجنة الدراسات على  جيوز االتفاق يف 1.2.8.9
ملخص  ذلك قد تقادمت. وجيب أن يكون االتفاق على ذلك دون معارضة. وتنشر املعلومات اخلاصة هبذا االتفاق، مبا يف

ة أشهر. حالة عدم تلقي أي اعرتاض عليه خالل ثالث ساري املفعول يف اإللغاء. ويعد معممة رسالة ، يفاإللغاءتوضيحي ألسباب 
 حالة وجود اعرتاض. وتعاد املسألة إىل جلنة الدراسات، يف

دير. املر من تبليغ الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بتقريو ،      أ خرى معممة رسالة تبليغ النتيجة بإدراجها يف جيب 2.2.8.9
منتصف                                                        عندما يكون ذلك مناسبا ، على أن يكون ذلك مرة على األقل يف امللغاةاملدير قائمة بالتوصيات  وباإلضافة إىل ذلك، ينشر

 الدراسة. فرتة
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Res.1(12)_F9.1 

 ثالثة أشهر على األقل

 شهر واحد على األقل

 (1.4.9سبعة أيام عمل )انظر الفقرة 

 فرتة التشاور

 أربعة أسابيع
 على األكثر

 (1)املالحظة 

اجتماع جلنة الدراسات 
 أو فرقة العمل

 اجتماع 
 جلنة الدراسات 

قرار جلنة الدراسات 
أو فرقة العمل 

 (2)املالحظة 

توافر النص املنقح 
 (4)املالحظة 

طلب الرئيس 
 (3)املالحظة 

إعالن املدير 
(  5)املالحظة 

وطلب املدير 
 (6)املالحظة 

توزيع النص 
 (7)املالحظة 

قرار جلنة 
الدراسات 

 (9)املالحظة 

تبليغ من املدير 
 (10)املالحظة 

املوعد النهائي لتلقي 
ردود الدول األعضاء 

 (8)املالحظة 

 
 .5.5.9 وجب الفقرة                 مزيدا  من الوقت مبحاالت استثنائية، إضافة فرتة إضافية مدهتا أربعة أسابيع على األكثر إذا طلب أي وفد  ميكن، يف - 1المالحظة 
 فرقة العمل أن العمل بشأن مشروع التوصية قد بلغ مرحلة كافية من النضج فرقة العمل: تقرر جلنة الدراسات أو قرار جلنة الدراسات أو - 2المالحظة 

 .(1.3.9)إىل املدير  بطلبالفرقة من رئيس جلنة الدراسات أن يتقدم  وتطلب اللجنة أو
 .(1.3.9)الدراسات من املدير أن يعلن اعتزام التماس املوافقة  جلنةطلب الرئيس: يطلب رئيس  - 3حظة المال

صيغته النهائية  ذلك امللخص املطلوب، ملكتب تقييس االتصاالت يف توافر النص املنقح: جيب إتاحة نص مشروع التوصية، مبا يف - 4المالحظة 
 التوصية. نفس الوقت أن تتاح للمكتب أي مواد إلكرتونية مصاحبة مدرجة يف ينبغي يف كما.  (3.3.9)ة على األقل بلغة واحدة من اللغات الرمسي املنقحة

دعوة إىل االجتماع التايل للجنة الدراسات. وينبغي إرسال ال التماس املوافقة على مشروع التوصية يف اعتزامإعالن املدير: يعلن املدير  - 5المالحظة 
على  راالجتماع مشفوعة بإعالن اعتزام تطبيق إجراء املوافقة إىل مجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاع حبيث تصل قبل موعد االجتماع بثالثة أشه

 (.3.3.9و 1.3.9األقل )
(. ويتضمن هذا 2.4.9و 1.4.9ال توافق على االقرتاح ) طلب املدير: يطلب املدير من الدول األعضاء إبالغه مبا إذا كانت توافق أو - 6المالحظة 

                                                الطلب ملخصا  وإشارة مرجعية للنص النهائي الكامل.
ملعلن عنه ل شهر على األقل من موعد االجتماع اتوزيع النص: جيب أن يكون نص مشروع التوصية قد مت توزيعه باللغات الرمسية قب - 7المالحظة 

(5.3.9). 
تعرب عن املوافقة، يعترب أن  التشاورمن الردود الواردة أثناء فرتة  70%نهائي لتلقي ردود الدول األعضاء: إذا كانت نسبة الوعد امل - 8المالحظة 

 (.7.4.9و 5.4.9و 1.4.9االقرتاح قد حاز القبول )
(. 2.5.9و 3.5.9جلنة الدراسات: تتوصل جلنة الدراسات، بعد املناقشة، إىل اتفاق بدون معارضة على تطبيق إجراء املوافقة )قرار  - 9المالحظة 

 .(6.5.9)اختاذ قرار  نأن ميتنع ع أو (5.5.9)                                     أن يطلب مزيدا  من الوقت لدراسة موقفه  ، أو(4.5.9)وميكن ألي وفد أن يسجل درجة من التحفظ 

 .(1.6.9)املوافقة أم ال  على حصلتبليغ من املدير: يقوم املدير بالتبليغ عما إذا كان مشروع التوصية قد  - 10المالحظة 

                                         الموافقة على التوصيات الجديدة والمراج عة - 1.9لشكل ا
 تسلسل األحداث -عملية الموافقة التقليدية  باتباع
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 Iل ـالتذيي
 ((2016                    )املراج ع يف احلمامات،  1رار ـلقل)

 تقديم مسألةل الالزمةالمعلومات 

 املصدر •

 عنوان قصري •

 5االقرتاح نوع املسألة أو •
 االقرتاح التجارب اليت تكمن وراء املسألة املقرتحة أو األسباب أو •
 االقرتاح أو املسألةمشروع نص  •

 األهداف احملددة( مع بيان اإلطار الزمين لالنتهاء اهلدف احملدد )أو •
 :من بغريهاعالقة هذه الدراسة  •

 توصياتال -

 سائلامل -

 جلان دراسات -

 التقييس املعنية منظمات -
 قطاع تقييس االتصاالت.ل اإللكرتوين وقعامل وميكن االطالع على املبادئ التوجيهية لصياغة نص املسألة يف

 
 

 IIل ـالتذيي
 ((2016                    )املراج ع يف احلمامات،  1رار ـلقل)

 الرسالة المعممةنص مقترح لمالحظة تضاف إلى 

لكية ن حقوق املماستعمال حق تنفيذ مشروع التوصية هذا قد يستدعي                                             تلقى مكتب تقييس االتصاالت بيانا  )بيانات( بأن 
تنتظر  الفعل أو، صدرت بالتأليف والطبع اخلاصة بالربجمياتأكثر من براءات االخرتاع/حقوق  أو ةفكرية، خيضع حلماية واحدال

الرجوع إىل ب التأليف والطبع اخلاصة بالربجمياتالصدور. وميكن االطالع على املعلومات املتاحة بشأن براءات االخرتاع وحقوق 
 قطاع تقييس االتصاالت.اإللكرتوين لوقع امل

 
 

 
                                                      

 دليل منقح، وما إىل ذلك. عام، مسألة خاصة مبهمة حمددة موضوعة لتؤدي إىل توصية، اقرتاح بإصدار دليل جديد، أومسألة ذات طابع  5
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 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 2رار ـقال

 االتصاالت واختصاصاتهامسؤوليات لجان دراسات قطاع تقييس 
 ؛2004 فلوريانوبوليس، ؛2000 مونرتيال، ؛1996 جنيف، ؛1993 هلسنكي،)

 (2016 احلمامات، ؛20163 ؛20152 ؛2012 ديب، ؛20091 ؛2008 جوهانسربغ،

 (،2016احلمامات، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )

 منها         إقرارا  
 املعنية، الدراسات جلان أعمالب يتعلق فيما عليها مرتتبة وآثار كثرية  تعليمات من تتضمنه وما اجلمعية هذه اعتمدهتا اليت بالقرارات

 اعتبارها يف تضع وإذ
 وضمان نهابي اجلهود يف االزدواجية لتجنب بوضوح الدراسات جلان من جلنة كل  اختصاصات حتديد الضروري من أن أ ( 

 عامة؛ بصفة حتاداال يف االتصاالت تقييس قطاع عمل برنامج اتساق

 أعضائه؛ ملصاحلو  املتغرية االتصاالت لبيئة أمهيته على حيافظ لكي يتطور أن عليه االتصاالت تقييس قطاع أن (ب

 ازدواج نبلتج وسيلة       أيضا   يكون قد         املقر رين أفرقة أو العمل فرق أو الدراسات جلان اجتماعات عقد مكان توحيد أن (ج
 :إىل االجتماعات عقد مكان توحيد يؤدي العملية، الناحية ومن. العمل كفاءة  ولتحسني العمل

 أعمال أكثر من جلنة دراسات واحدة؛ مشاركة احلاضرين يف -
 تقليل احلاجة إىل تبادل بيانات االتصال بني جلان الدراسات املعنية؛ -
 توفري التكاليف على االحتاد وأعضائه واخلرباء اآلخرين؛ -

قد أسندت إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت سلطة القيام  22 قرارها يف االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية أن ( د
                                                                                                   الفرتة الفاصلة بني مجعيتني بإعادة هيكلة جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وإنشائها استجابة  للتغريات احلاصلة  يف
 االتصاالت، سوق يف

 تالحظ وإذ
 الفرتة يف تعديلها وزجي االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية يف عليها        املواف ق واختصاصاهتا لياهتاومسؤو  الدراسات جلان هيكل أن

 قطاع موقع يف اليةاحل واختصاصاهتا ومسؤولياهتا الدراسات للجان احلايل اهليكل على االطالع ميكن وأنه مجعيتني بني الفاصلة
 االتصاالت، تقييس مكتب من عليها احلصول أو الويب شبكة يف االتصاالت تقييس

  
                                                      

 .2009 أبريل 30 يف لقطاع تقييس االتصاالت، وافق عليها الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت 5اختصاصات جلنة الدراسات  يف تعديالت أجريت 1
 .لقطاع تقييس االتصاالت 20جلنة الدراسات  2015يونيو  5 يف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت أنشأ 2

بصفتها جلنة  االتصاالت لقطاع تقييس 20الدراسات دور جلنة  يف تعديالت على 2016 فرباير 5 يف وافق الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت 3
 .رئيسية دراسات
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 تقـرر
 يملتنظ اللجنة تستخدمه الذي األساس تكون وأن يلي، مما الدراسات جلان من جلنة كل  اختصاصات تتألف أن 1

 :دراساهتا برنامج
حلالية، اإطاره بتعديل التوصيات  ، وميكن للجنة الدراسات أن تقوم يفهبذا القرار A امللحق جمال عام للمسؤولية، ويرد يف -

                                        بالتعاون مع اللجان األ خرى، حسب االقتضاء؛
جمموعة من املسائل املتصلة مبجاالت دراسة معينة، واليت تتوافق مع اجملال العام للمسؤولية واليت ينبغي أن تكون موجهة  -

 ( هلذه اجلمعية(؛2016احلمامات،            )املراج ع يف 1 من القرار 7 حنو حتقيق النتائج )انظر القسم
 تماعاتواج الدراسات للجان العامة اجللسات)مثل  االجتماعات مكان توحيد يف النظر على الدراسات جلان شجيعت 2

 اليت اجملاالت تعيني ىلإ املعنية الدراسات جلان وستحتاج العمل؛ جماالت بعض يف التعاون لتحسني كوسيلة(          املقر رين أو العمل فرق
 بذلك، االتصاالت تقييس تبومك االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق وإبالغ اختصاصاهتا إىل          استنادا   بينها فيما التعاون تتطلب

 االتصاالت تقييس مكتب تكلف
 .االجتماعات عقد أماكن لتوحيد التشغيلية اجلوانب وتسهيل بدعم

 

 A امللحـق
 ((2016                    )املراج ع يف احلمامات،  2 بالقرار)

 اجملاالت العامة للدراسة - 1 اجلـزء
 االتصاالت تقييس لقطاع 2 الدراسات لجنة

 االتصاالت وإدارة الخدمات لتوفير التشغيلية الجوانب
 :يلي مبا املتصلة الدراسات عن مسؤولةلقطاع تقييس االتصاالت  2جلنة الدراسات  تكون

 ءات حجز املوارد راذلك معايري وإج متطلبات الرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية، وختصيص املوارد مبا يف
 وختصيصها واستعادهتا؛

 متطلبات التسيري والتشغيل البيين؛ 
 مبادئ تقدمي اخلدمات وتعريفها ومتطلباهتا التشغيلية؛ 
 بالنقل؛ ذلك إدارة حركة الشبكات، والتسميات وإجراءات التشغيل املتصلة اجلوانب التشغيلية واإلدارية للشبكات مبا يف 
 للتشغيل البيين لشبكات االتصاالت التقليدية والشبكات اجلديدة؛ اجلوانب التشغيلية 

  من جهات التشغيل، وشركات التصنيع واملستعملني بشأن اجلوانب املختلفة لتشغيل الشبكات؛ الواردةتقييم املعلومات 
 جليل التايلذلك دعم شبكات ا إدارة خدمات االتصاالت وشبكاهتا وجتهيزاهتا بواسطة أنظمة اإلدارة مبا يف (NGN) ،

 2020-واالتصاالت املتنقلة الدولية (SDN)الشبكي املعرف بالربجميات  والتوصيلواحلوسبة السحابية وشبكات املستقبل 
(IMT-2020)وتطبيق إطار شبكة إدارة االتصاالت ، (TMN) وتطوره؛ 

  ضمان اتساق نسق معرفات إدارة اهلوية(IdM) وهيكلها؛ 
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 ؛ينهافيما ب بينية ألنظمة اإلدارة لدعم توصيل معلومات اهلوية ضمن امليادين التنظيمية أوحتديد السطوح ال 
  األثر التشغيلي لإلنرتنت، والتقارب )اخلدمات أو البنية التحتية( واخلدمات اجلديدة مثل اخلدمات املتاحة حبر ية على                                                                                                     

 ، على خدمات وشبكات االتصاالت الدولية.(OTT) اإلنرتنت

 االتصاالت تقييس لقطاع 3 الدراسات لجنة
 تكنولوجيا/االتصاالتب المتصلةاالقتصادية والسياساتية  قضاياالو  االقتصادية والقضايا والمحاسبة التعريفة مبادئ

 الدولي الصعيد على واالتصاالت المعلومات
 ملتصلةاوالسياساتية  االقتصادية القضايا ةدراس مجلة أمور منها عن مسؤولةلقطاع تقييس االتصاالت  3جلنة الدراسات  تكون

ذلك مبادئ  )مبا يف ةاحملاسباملسائل املتعلقة بالتعريفة و و  على الصعيد الدويل /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالتب
 ،3 ل جلنة الدراساتم                        . وحتقيقا  هلذه الغاية، تعومنهجيات التكاليف( هبدف اإلبالغ عن تطوير النماذج واألطر التنظيمية التمكينية

 ومع اخلدمة كفاءة  مع تفقي مبا املمكنة املستويات أدىن يف األسعار وضع بقصد فيها املشاركني بني التعاون دعم على خاصة، بصفة
 3 اتوباإلضافة إىل ذلك، ستدرس جلنة الدراس .سليم أساس على لالتصاالت املالية اإلدارة استقالل على احملافظة ضرورة مراعاة

                                                                                                                  اآلثار االقتصادية والتنظيمية لإلنرتنت، والتقارب )اخلدمات أو البنية التحتية( واخلدمات اجلديدة مثل اخلدمات املتاحة حبر ية على 
 ، على خدمات وشبكات االتصاالت الدولية.(OTT) اإلنرتنت

 االتصاالت تقييس لقطاع 5 الدراسات لجنة
 اقتصاد التدويرو البيئة وتغير المناخ 

 جمال لقطاع تقييس االتصاالت مسؤولة عن دراسة اجلوانب البيئية للظواهر الكهرمغنطيسية وتغري املناخ يف 5جلنة الدراسات  تكون
 .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

                                                                                         أيضا  القضايا املتعلقة بالقدرة على املقاومة، والتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية، واقتصاد  5وستدرس جلنة الدراسات 
 التدوير، وكفاءة استخدام الطاقة، والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره.

 :املتعلقة مبا يلي وتكون مسؤولة عن الدراسات

 لصواعق؛محاية شبكات وجتهيزات االتصاالت من التداخل وا 
 التوافق الكهرمغنطيسي (EMC) ،للمجاالت  وتأثريات إشعاعات اجلسيمات وتقييم التعرض البشري

 لويةذلك اهلواتف اخل ، مبا يفتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالناجتة عن منشآت وأجهزة  (EMF) الكهرمغنطيسية
 ؛القاعدة طاتاحملو 

 هبا؛ القائمة واملنشآت الداخلية املرتبطةملنشآت اخلارجية للشبكات النحاسية ا 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ حتقيق كفاءة استخدام الطاقة والطاقة النظيفة املستدامة يف 

  منهجيات تقييم اآلثار البيئية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ونشر املبادئ التوجيهية املتعلقة باستخدام تكنولوجيا
                 يضا  األثر البيئي )اليت تشمل أقضايا املخلفات اإللكرتونية  التعامل معاالتصاالت بطريقة مؤاتية للبيئة و املعلومات و 

االت، تكنولوجيا املعلومات واالتص ، وتعزيز إعادة تدوير املعادن النادرة وكفاءة استخدام الطاقة يف(ألجهزة الزائفةل
 ذلك البىن التحتية. يف مبا

لبلدان مساعدة ا املعلومات واالتصاالت يف تتكنولوجيا استخدام كيفية  عن دراسات إجراء عن مسؤولة 5وتكون جلنة الدراسات 
             يا  مع أهداف ذلك تغري املناخ متاش التكيف مع آثار التحديات البيئية، مبا يف وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

 .(SDG) املستدامة التنمية
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التصاالت قطاع تكنولوجيا املعلومات وا                                                           أيضا  احلاجة إىل ممارسات أكثر اتساقا  ومقيسة ومراعية للبيئة يف 5 جلنة الدراساتوحتدد 
 )مثل التوسيم وممارسات الشراء، وإمدادات/موصالت القدرة املقيسة، وخمططات التصنيف البيئي(.

 االتصاالت تقييس لقطاع 9 الدراسات لجنة

 النطاق عريضة المتكاملة الكبلية كاتوالشب والصوتي التلفزيوني اإلرسال

 :يلي مبا املتعلقة الدراسات عن مسؤولةلقطاع تقييس االتصاالت  9جلنة الدراسات  تكون

 خدمات املسامهة والتوزيع األويل والثانوي لربامج اإلذاعة التلفزيونية والصوتية وخدمات  استعمال أنظمة االتصاالت يف
لفزيون اخلدمات والتطبيقات التفاعلية القابلة للتوسعة لتشمل قدرات متقدمة من قبيل الت البيانات املتصلة هبا مبا فيها

 واسع، وما إىل ذلك؛املدى الدينامي ال يفائق الوضوح والتلفزيون ثالثي األبعاد والتلفزيون متعدد املشاهد والتلفزيون ذ

 مم منها لبث برامج اإلذاعة التلفزيونية استعمال شبكات الكبالت والشبكات اهلجينة، وعلى األخص ما هو مص
                                                                                                والصوتية إىل املنازل، باعتبارها شبكات متكاملة عريضة النطاق تستخدم أيضا  فيما يقد م إىل جتهيزات مقار 

                                                                                 املنازل واملؤسسات من اخلدمات الصوتية واخلدمات متعددة الشاشات واخلدمات األ خرى اليت يكون  يف (CPE) الزبائن
، واخلدمات      مثال ( (OTT) )املتاحة حبرية على اإلنرتنت                                    يها حرجا ، وخدمات الفيديو حسب الطلبعنصر الوقت ف

 إىل ذلك. التفاعلية، وما

 االتصاالت تقييس لقطاع 11 الدراسات لجنة

 ومكافحة المنتجات الزائفة االختبار ومواصفات التشوير وبروتوكوالت متطلبات

 بروتوكوالتو  مبعمارية نظام التشوير ومبتطلبات املتصلة الدراسات مبسؤوليةلقطاع تقييس االتصاالت  11الدراسات  جلنة كلفت
والتمثيل االفرتاضي  (SDN)والشبكات املعرفة بالربجميات  (FN) وشبكات املستقبلوالتكنولوجيات  جلميع أنواع الشبكات التشوير

 ViLTE/VoLTE والتوصيل البيين للشبكات القائمة على تكنولوجيا السحابية احلوسبةشبكات و  (NFV)لوظائف الشبكة 
والشبكات  (NGN) والوسائط املتعددة وشبكات اجليل التايل IMT-2020وتكنولوجيات االتصاالت  والشبكات االفرتاضية

 .التقليدية بكاتللش الربط الشبكيوالتشوير من أجل املخصصة لألشياء الطائرة واإلنرتنت املستعملة باللمس والواقع املزيد 

ا املعلومات ذلك االتصاالت/تكنولوجي يف                                                             مسؤولة أيضا  عن الدراسات الرامية إىل مكافحة تزييف املنتجات، مبا 11وجلنة الدراسات 
 واالتصاالت، وسرقة األجهزة املتنقلة.

وجيات جلميع أنواع الشبكات والتكنولختبار املطابقة وقابلية التشغيل البيين                أيضا  مواصفات ال 11وستضع جلنة الدراسات 
من أجل املعلمات الشبكية املقيسة فيما يتعلق باإلطار اخلاص بقياس أداء وجمموعات اختبار  ،اختبار اتمنهجيواخلدمات، و 

 IoTو NFVو SDNواحلوسبة السحابية و FNs( والناشئة )مثل NGNمن أجل التكنولوجيات القائمة )مثل  اإلنرتنت، وكذلك
والشبكات املخصصة لألشياء الطائرة واإلنرتنت املستعملة باللمس  IMT-2020وتكنولوجيات االتصاالت  ViLTE/VoLTEو

 والواقع املزيد وغريها(. 

إىل جانب ذلك طريقة لتنفيذ إجراء لالعرتاف مبعامل االختبار داخل قطاع تقييس االتصاالت من  11وستدرس جلنة الدراسات 
 التابعة لقطاع تقييس االتصاالت. (CASC)ملعنية بتقييم املطابقة خالل عمل جلنة التوجيه ا

  



 

38I-  الجزء  - 2016أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعامI -  2القرار 

 االتصاالت تقييس لقطاع 12 الدراسات لجنة

 (QoE) التجربة وجودة (QoS) الخدمة وجودة األداء

وجودة  (QoS) اخلدمة وجودة باألداء اخلاصة التوصيات عن مسؤولةتقييس االتصاالت  لقطاع 12جلنة الدراسات  تكون
مة من إرسال الصوت عرب الشبكات الثابتة القائ       بدءا  والتطبيقات من أجل مجيع املطاريف والشبكات واخلدمات  (QoE) التجربة

 التشغيلية اجلوانب لاجملا هذا يف ويدخلعلى الدارات إىل التطبيقات متعددة الوسائط عرب الشبكات املتنقلة والقائمة على الرزم. 
 الذاتية تقييمال منهجيات وتطوير ،طرف إىل طرف من البيين للتشغيل النوعية وجوانب التجربة؛ وجودة دمةاخل وجودة لألداء

 .املتعددة الوسائط لنوعية واملوضوعية

 االتصاالت تقييس لقطاع 13 الدراسات لجنة

والبنى التحتية  السحابية الحوسبةو  (IMT-2020) 2020 -االتصاالت المتنقلة الدولية مع التركيز على المستقبل شبكات
 للشبكات الموثوقة

ح باملتطلبات واملعماريات والقدرات والسطو الدراسات املتعلقة  لقطاع تقييس االتصاالت مسؤولة عن 13تكون جلنة الدراسات 
كيز بشكل لرت مع ا املتقاربةشبكات املستقبل  وكذلك جوانب املكونات الربجمية وتنسيق وظائف (API)البينية لربجمة التطبيقات 

                                  ويشمل ذلك أيضا  تنسيق إدارة مشروع  .(IMT-2020) 2020-خاص على األجزاء غري الراديوية من االتصاالت املتنقلة الدولية
 لتنفيذ.وسيناريوهات ا بقطاع تقييس االتصاالت وختطيط اإلصداراتمجيع جلان الدراسات  يف 2020-االتصاالت املتنقلة الدولية

إدارة املوارد والتمثيل االفرتاضي و  والبيانات الضخمةبتكنولوجيات احلوسبة السحابية الدراسات املتصلة  وتكون مسؤولة عن
ت الثابتة وتكون مسؤولة عن الدراسات املتصلة بتقارب االتصاال                                               واجلوانب األمنية ملعماريات الشبكة اليت ي نظر فيها.واالعتمادية 

ذلك جوانب  بشأن االتصاالت املتنقلة مبا يف توصيات قطاع تقييس االتصاالت احلالية وحتسنيوإدارة التنقلية  (FMC) واملتنقلة
دراسات عن تكنولوجيات الشبكة الناشئة  13جلنة الدراسات مسؤولية  تتضمن                        الطاقة. وعالوة  على ذلك،  يف توفريال

/التوصيل الشبكي املتمحور (ICN)التوصيل الشبكي املتمحور حول املعلومات  وشبكات املستقبل مثل IMT-2020 لشبكات
علومات املفاهيم واآلليات الالزمة لتمكني تكنولوجيا امل بتقييس                                      وتتحمل أيضا  مسؤولية الدراسات املتعلقة  .(CCN) احملتوى حول

حتية املوثوقة للشبكات البىن التواملتطلبات واإلمكانيات واملعماريات وسيناريوهات تنفيذ  اإلطار ذلك ، مبا يفواالتصاالت املوثوقة
 .املعنية الدراسات جلانمجيع بالتنسيق بني واحللول السحابية املوثوقة 

 االتصاالت تقييس لقطاع 15 الدراسات لجنة

 المنزلية والمنشآت والنفاذ النقل ألغراض التحتية والبنى والتكنولوجيات الشبكات
 ولشبكات لبصريةا النقل لشبكات التحتية البىنأجل  مناملعايري  وضع عنتقييس االتصاالت  قطاع يف مسؤولة 15جلنة الدراسات 

املرتبطة هبا  التقنياتمل يش هذا. و والكبالت البصرية واأللياف والتجهيزات واألنظمة الكهربائية، والشبكات املنزلية وللشبكات النفاذ
اجتاه شبكات النقل  قياس وتكنولوجيا طبقة التحكم من أجل السماح بالتطور يفللرتكيب والصيانة واإلدارة واالختبار واملعدات وال

 ذلك دعم تطبيقات الشبكات الذكية. الذكية مبا يف

 االتصاالت تقييس لقطاع 16 الدراسات لجنة
 وتطبيقاتها وأنظمتها المتعددة الوسائط تشفير
 واملقدرات سائطمتعددة الو  الشمولية بالتطبيقات املتصلة الدراسات عن مسؤولةلقطاع تقييس االتصاالت  16جلنة الدراسات  تكون

اذ ومعماريات . ويشمل ذلك قابلية النفاملستقبل وشبكات القائمة الشبكات وتطبيقات خبدمات يتعلق فيما الوسائط متعددة
 اإلشارات ومعاجلة توالربوتوكوال فواملطاري؛ األشخاص هااليت يستخدم دماتاخلوتطبيقاهتا؛ والسطوح البينية و الوسائط املتعددة 

 (.البوابات اسةوحر  والبوابات النقاط متعددة املؤمترات ووحدات الشبكة إشارات معاجلة معدات)مثل  وأنظمتها الوسائط وتشفري
  



 

 -39I 2القرار  - Iالجزء  - 2016أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام  

 االتصاالت تقييس لقطاع 17 الدراسات لجنة

 األمن
. (ICT) استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مسؤولة عن بناء الثقة واألمن يف االتصاالت تقييس لقطاع 17جلنة الدراسات 

                                                                                                              ويشمل ذلك الدراسات املتصلة باألمن، مبا فيها األمن السيرباين ومكافحة الرسائل االقتحامية وإدارة اهلوية. ويشمل ذلك أيضا  
إنرتنت  ىلإوأمن التطبيقات واخلدمات بالنسبة  (PII)لشخص معمارية وإطار األمن وإدارته ومحاية املعلومات احملددة هلوية ا

 (IPTV) اإلنرتنت بروتوكول وتلفزيون (SDN)التوصيل الشبكي املعر ف بالربجميات والشبكة الذكية واهلواتف الذكية و  (IoT) األشياء
االت املتنقلة ايل باستخدام االتصوالنظام امل ضخمةحتليالت البيانات الو وخدمات الويب والشبكات الذكية واحلوسبة السحابية 

                معر فات األشياء، ذلك الدليل و  وهي مسؤولة كذلك عن تطبيق اتصاالت األنظمة املفتوحة مبا يف                             والبيانات البيومرتية عن ب عد. 
ت االختبارات ات مواصفالغأنظمة االتصاالت و                                                                        واللغات التقنية وأسلوب استعماهلا واملسائل األ خرى املتعلقة جبوانب الربجميات يف

 ختبارات املطابقة لتحسني جودة التوصيات.       دعما  ال

 االتصاالت تقييس لقطاع 20 الدراسات لجنة
 الذكية والمجتمعات المدنو  (IoT) األشياء إنترنت
املدن و وتطبيقاهتا  (IoT) لقطاع تقييس االتصاالت مسؤولة عن الدراسات املتصلة بإنرتنت األشياء 20جلنة الدراسات  تكون

 تمعاتواجمل واملدن األشياء نتإنرت  يف الضخمة البيانات جبوانباملتعلقة  دراساتالذلك  ويشمل. (SC&C)واجملتمعات الذكية 
 .الذكية واجملتمعات املدن خيص فيما الذكية واخلدمات اإللكرتونية وباخلدمات الذكية،

 جماالت معينة للدراسة جلان الدراسات الرئيسية لقطاع تقييس االتصاالت يف  2 اجلـزء
 جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بالرتقيم والتسمية والعنونة وتعرف اهلوية والتسيري 2الدراسات  جلنة

 جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بتعريف اخلدمات
 بكاتالش وصمود املبكر/اإلنذار الكوارث حاالت يف اثةاإلغ باتصاالت املعنية الرئيسية الدراسات جلنة

 التعايف على وقدرهتا

 االتصاالت بإدارة جلنة الدراسات الرئيسية املعنية
 الرئيسية املعنية مببادئ التعريفة واحملاسبة املتصلة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جلنة الدراسات 3الدراسات  جلنة

 على الصعيد الدويل
جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بالقضايا االقتصادية املتصلة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 على الصعيد الدويل
عنية بقضايا السياسات العامة املتصلة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جلنة الدراسات الرئيسية امل

 على الصعيد الدويل
 لكهرمغنطيسيةا والتأثريات واحلماية من الصواعق الدراسات الرئيسية املعنية بالتوافق الكهرمغنطيسي جلنة 5الدراسات  جلنة

 املناخ، وكفاءة وتغريذات الصلة بالبيئة علومات واالتصاالت جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بتكنولوجيا امل
 استخدام الطاقة والطاقة النظيفة
 ذلك املخلفات اإللكرتونية باقتصاد التدوير مبا يفجلنة الدراسات الرئيسية املعنية 

 ريضة النطاقجلنة الدراسات الرئيسية املعنية بالشبكات الكبلية والتلفزيونية املتكاملة ع 9الدراسات  جلنة
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االت املتنقلة ذلك ما خيص تكنولوجيات االتص ، مبا يفوالربوتوكوالت بالتشوير املعنية الرئيسية الدراسات جلنة 11الدراسات  جلنة
 (IMT-2020) 2020-الدولية

 البيين لالتشغي وقابلية املطابقة واختبارجلنة الدراسات الرئيسية املعنية بوضع مواصفات االختبار 
دراسات كل جلان ال أنواع الشبكات والتكنولوجيات واخلدمات اليت تكون موضع دراسة وتقييس يف جلميع

 التابعة لقطاع تقييس االتصاالت
 جلنة الدراسات الرئيسية املعنية مبكافحة تزييف أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 وجيا املعلومات واالتصاالت املسروقةجلنة الدراسات الرئيسية املعنية مبكافحة استخدام أجهزة تكنول
 وجودة التجربة اخلدمة جبودة املعنية الرئيسية الدراسات جلنة 12الدراسات  جلنة

 ياراتالس اتصاالت يف بالصوت املتعلقة واجلوانب السائق بشرود املعنية الرئيسية الدراسات جلنة
 والتطبيقات الفيديوية بتقييم جودة االتصاالتجلنة الدراسات الرئيسية املعنية 

 (IMT-2020) 2020-االتصاالت املتنقلة الدولية مثل شبكات املستقبل بشبكات املعنية الرئيسية الدراسات جلنة 13الدراسات  جلنة
 الراديوية( )األجزاء غري

  التنقلية بإدارة املعنية الرئيسية الدراسات جلنة
  الدراسات الرئيسية املعنية باحلوسبة السحابية جلنة
 بالبىن التحتية للشبكات املوثوقة املعنية الرئيسية الدراسات جلنة

 النفاذ شبكة يف بالنقل املعنية الرئيسية الدراسات جلنة 15الدراسات  جلنة
 جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بالشبكات املنزلية

 البصرية بالتكنولوجيا املعنية الرئيسيةالدراسات  جلنة
 الذكية بالشبكة املعنية الرئيسية الدراسات جلنة

 وتطبيقاهتا وأنظمتها املتعددة، الوسائط بتشفري املعنية الرئيسيةالدراسات  جلنة 16الدراسات  جلنة
 املتعددة الوسائط الشمولية بالتطبيقات املعنية الرئيسية الدراسات جلنة

 صاالتواالت املعلومات/تكنولوجيا االتصاالت إىل اإلعاقة ذوي األشخاص بنفاذ املعنية الرئيسية الدراسات جلنة
 جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بالعوامل البشرية

 (ITS) الذكية النقل أنظمة اتصاالت اجلوانب املتعددة الوسائط يفب املعنية الرئيسية الدراسات جلنة
 والالفتات الرقمية (IPTV) اإلنرتنت بروتوكول بتلفزيون نيةاملع الرئيسية الدراسات جلنة

 اخلدمات اإللكرتونية  اجلوانب املتعددة الوسائط يفجلنة الدراسات الرئيسية املعنية ب
 باألمن املعنية الرئيسية الدراسات جلنة 17الدراسات  جلنة

 الدراسات الرئيسية املعنية بإدارة اهلوية  جلنة
 الوصف وتقنيات باللغات املعنية الرئيسية الدراسات جلنة

 وتطبيقاهتا (IoT) األشياء بإنرتنت املعنية الرئيسية الدراسات جلنة 20الدراسات  جلنة
 ذلك خدماهتا اإللكرتونية وخدماهتا الذكية ا يفمب (SC&C)املدن واجملتمعات الذكية ب املعنية الرئيسية الدراسات جلنة

 جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بتعريف إنرتنت األشياء 
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 B امللحـق
 ((2016                    )املراج ع يف احلمامات،  2)بالقـرار 

 االتصاالت تقييس لقطاع الدراسات لجان إلى إرشادية نقاط
 2016أجل إعداد برنامج عمل لما بعد عام  من

1.B هذا امللحق على نقاط إرشادية موجهة إىل جلان الدراسات فيما يتعلق بإعداد املسائل اليت ستجرى بشأهنا  يشتمل
 التفاعل وضيحت هو اإلرشادية النقاط هبذه واملقصود. للمسؤولية العامة واجملاالت املقرتح للهيكل       طبقا   ،2016دراسات بعد عام 

 تقدمي منها صوداملق وليس         مناسبا ، ذلك يكون عندما املشرتكة، املسؤولية جماالت من معينة جماالت يف الدراسات جلان بني فيما
 .املسؤوليات هبذه شاملة قائمة
2.B الدراسات جلان بني يماف التفاعل لتسهيل امللحق هذا باستعراض اللزوم، عند االتصاالت، لتقييس االستشاري الفريق يقوم 

 .االتصاالت تقييس لقطاع العام العمل برنامج وتنسيق اجلهود يف االزدواجية من والتقليل

 االتصاالت تقييس لقطاع 2 الدراسات لجنة

 (NNAI) ويةللرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهل لقطاع تقييس االتصاالت هي جلنة الدراسات الرئيسية املعنية 2الدراسات  جلنة
مبادئ اخلدمة  (. وهذه اللجنة هي املسؤولة عن وضعاملتنقلة دماتاخلاملستقبلية أو  اخلدمات فيها)مبا  اخلدمات وتعريفالتسيري و 

متطلبات التشغيل و ذلك الفوترة ونوعية تشغيل اخلدمات/أداء الشبكات. وجيب وضع مبادئ اخلدمة  ومتطلبات التشغيل، مبا يف
 .واجلديدة بالنسبة إىل لتكنولوجيات احلالية

                                                                                      فا  ووصفا  للخدمات من وجهة نظر املستعملني من أجل تسهيل التوصيل البيين والتشغيل البيين على تعري 2جلنة الدراسات  حتدد
                                                                                                                املستوى العاملي والعمل، كلما أمكن ذلك عمليا ، على ضمان التوافق مع لوائح االتصاالت الدولية واالتفاقات الدولية احلكومية 

 .هبا املتصلة

 تقدميو  تشغيل لدى ينشأ قد اخلدمات، مبا فيها ما سة اجلوانب املتصلة بالسياسات يفدرا 2 الدراسات جلنة تواصل أن وينبغي
 .الواجب النحو على الوطنية السيادة مراعاة معاإلقليمية،  /أوو العاملية واخلدمات للحدود، العابرة اخلدمات

 الشبكات، أنواع مجيع يف والتسيريهي املسؤولة عن دراسة املبادئ العامة للرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية  2الدراسات  وجلنة
 .هبا والتوصية وإعدادها

املشورة  ،2 جلنة الدراسات )أو املمثل الذي يفوضه، عند اللزوم(، بالتشاور مع املشاركني يف 2 الدراسات جلنة رئيس يقدم أن وينبغي
 ذلك وتأثري التسيريو تقنية إىل مدير مكتب تقييس االتصاالت فيما يتعلق باملبادئ العامة للرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية ال

 .الدولية الشفرات ختصيص على
ختصيص  يف ةمدير مكتب تقييس االتصاالت باملشورة بشأن اجلوانب التقنية والوظيفية والتشغيلي 2 الدراسات جلنة تزود أن وينبغي

 ITU-T E                                                                                            املوارد الدولية للرتقيم والعنونة وإعادة ختصيصها واستعادهتا، طبقا  للتوصيات ذات الصلة من السلسلة
 مع مراعاة النتائج اليت تسفر عنها الدراسات اجلارية. ITU-T F والسلسلة

ذلك  باإلجراءات الواجب اختاذها لضمان األداء التشغيلي جلميع الشبكات )مبا يف 2أن توصي جلنة الدراسات  وينبغي
 .اخلدمة وجودة اخلدمة أثناءالشبكات  أداء( من أجل تلبية متطلبات الشبكات إدارة
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 عمل خطة ثوحتدي إعداد عن كذلك  مسؤولة االتصاالت، بإدارة املعنية الرئيسية الدراسات جلنة بصفتها ،2 الدراسات جلنة وتكون
بالتعاون مع جلان دراسات  (OAM) والصيانة واإلدارة التشغيل وأنشطة وتشغيلها االتصاالت إدارة بشأن التقييس لقطاع متناسقة

 قطاع التقييس ذات الصلة. وسينصب تركيز خطة العمل هذه بوجه خاص على األنشطة اليت تشمل منطني من السطوح البينية:
 اخللل والتشكيل واحملاسبة واألداء وإدارة األمن سطوح بينية حلاالت (FCAPS)  بني عناصر الشبكة وأنظمة اإلدارة

 بني أنظمة اإلدارة؛ وفيما
 .السطوح البينية لإلرسال بني عناصر الشبكة 

أن حتدد متطلبات  2 األسواق، من شأن الدراسات اليت تضطلع هبا جلنة الدراسات املقبولة يف FCAPSحللول السطوح البينية         ودعما  
                                                                                                          موردي اخلدمات ومشغلي الشبكات وأولويات إدارة االتصاالت وتواصل تطوير إطار إدارة االتصاالت القائم حاليا  على شبكة 

 ،، وتعاجل إدارة شبكات اجليل التايل(SDN)والشبكات املعرفة بالربجميات  ومفاهيم شبكات اجليل التايل (TMN) إدارة االتصاالت
 .2020-االتصاالت املتنقلة الدوليةو  (SDN)والشبكات املعرفة بالربجميات  (FN) شبكات املستقبلو سحابية احلوسبة الو 

اليت تدرسها، تعاريف معلومات اإلدارة القابلة إلعادة استعماهلا  FCAPS من خالل حلول السطوح البينية 2جلنة الدراسات  وحتدد
بواسطة تقنيات حمايدة من حيث الربوتوكول، وتواصل منذجة معلومات اإلدارة فيما يتعلق بتكنولوجيات االتصاالت الرئيسية، مثل 

 احتياجات مع       اشيا  مت اإلدارة نولوجياتك خيارات وتوسع اإلنرتنت بروتوكول على القائم الشبكي والربط البصري الشبكي الربط
 .الناشئة الرئيسية التقنية والتوجهات         صناعيا   هبا املعرتف والقيمة السوق
العالقات التعاونية مع املنظمات املعنية بوضع املعايري واحملافل واالحتادات  2لبلورة حلول السطوح البينية، تعزز جلنة الدراسات         ودعما  

 رباء حسب احلالة.املعنية وغريها من اخل
 الشبكة حركة ةإدار  دعم ذلك يف مبا واخلدمات، للشبكات التشغيلية واملتطلبات اإلجراءات تتناول إضافية دراسات جترى كما

 .الشبكات مشغلي بني البينية التوصيالت أجل من والتسميات ،(SNO) واخلدمة الشبكة بعمليات املعين الفريق ودعم
 .3 اجتماعاهتا بالتعاقب مع اجتماعات جلنة الدراسات 2 الدراسات جلنة تعقدوس

ومع جلنة  (IoT) فيما خيص إنرتنت األشياء 20على جوانب التعريف اهلامة بالتعاون مع جلنة الدراسات  2وستعمل جلنة الدراسات 
                                     ، وفقا  الختصاصات كل من هاتني اللجنتني.17 الدراسات

 االتصاالت تقييس لقطاع 3 الدراسات لجنة
لقطاع تقييس االتصاالت أن تقوم بدراسة وإعداد توصيات وورقات تقنية وكتيبات وغريها من املنشورات  3 ينبغي للجنة الدراسات

مات واالتصاالت، األسواق الدولية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلو  لكي يستجيب األعضاء بصورة إجيابية واستباقية للتطور احلاصل يف
ر السياساتية والتنظيمية اليت حتكم هذه األسواق ذات جدوى لفائدة املستخدمني واالقتصاد العاملي، من أجل ضمان أن تظل األط

 ومن أجل هتيئة البيئة السياساتية للتحول الرقمي.
أن تضمن أن تكون التعريفات والسياسات االقتصادية واألطر التنظيمية تطلعية وتؤدي  3                                 وبوجه  خاص، ينبغي للجنة الدراسات 

على حنو  ة أن تكون هذه األطر مرن                                  جمال الصناعة. وعالوة  على ذلك، يلزم شجيع تبين واستخدام االبتكار واالستثمار يفإىل ت
لالزمة للمنافسة الضمانات ا كفالة معومناذج األعمال التجارية،  ،، والتكنولوجيات الناشئةسريعة التطوراألسواق  للتكيف معكاف 

 .ى الثقةومحاية املستهلكني واحلفاظ عل
التكنولوجيات واخلدمات اجلديدة والناشئة كي يساعد عملها على  إطار عملها يف يف 3ويف هذا السياق، ينبغي أن تنظر جلنة الدراسات 

 التنمية املستدامة.ذلك الرعاية الصحية والتعليم و  خمتلف اجملاالت مبا يف إتاحة الفرص االقتصادية اجلديدة وتعزيز مصاحل اجملتمع يف
أن تقوم بدراسة وتطوير أدوات مالئمة من أجل هتيئة بيئة سياساتية متكينية لتحول األسواق والصناعات،  3وينبغي للجنة الدراسات 

 على االبتكارات وختضع للمحاسبة. من خالل تشجيع مؤسسات مفتوحة تقوم
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االت                                  يديني. وهذا الواقع ي غري  مشهد االتصالظهور وستوفرها جمموعة من املشغلني اجلدد والتقل وهناك خدمات جديدة آخذة يف
أن تضع التوصيات والكتيبات واملبادئ التوجيهية لتعزيز تقدمي هذه اخلدمات، مع  3الدولية وبالتايل، يتعني على جلنة الدراسات 

ءات على احملاسبة والتسوية امراعاة تكلفة تشغيل الشبكات وتوفري اخلدمات. وينبغي هلا أن تتناول ما يرتتب من آثار مالية هلذه اإلجر 
 بني مقدمي اخلدمات املتعلقة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصعيد الدويل.

أقرب فرصة ممكنة بأي تطورات قد يكون هلا تأثري على  يف االتصاالت تقييس لقطاع 3مجيع جلان الدراسات جلنة الدراسات       تبل غ
الت وعلى القضايا االقتصادية وقضايا السياسات العامة املتصلة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصا مبادئ التعريفة واحملاسبة،

 .على الصعيد الدويل

 االتصاالت تقييس لقطاع 5 الدراسات لجنة

 :التالية باملواضيع صلة ذات أخرى ومنشورات وإضافاتتوصيات  االتصاالت تقييس لقطاع 5جلنة الدراسات       تعد  

 ؛هربائيةالك وأعطال الطاقة شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وجتهيزاهتا من التداخالت والصواعق محاية 

  التوافق الكهرمغنطيسي(EMC)؛ 

  الكهرمغنطيسيةتقييم التعرض البشري للمجاالت (EMF) ؛النامجة عن منشآت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأجهزهتا 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالطاقة واإلمداد بالطاقة عرب  معدات والتنفيذ املتعلقة بإمداد جوانب السالمة
 واملواقع؛ الشبكات

 املكونات ومراجع التطبيق حلماية معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وشبكة االتصاالت؛ 

 أهداف التنمية  قيقحتستخدام الطاقة وتغري املناخ، بغية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واقتصاد التدوير، وكفاءة ا
 ، وأهداف التنمية املستدامة، وغري ذلك(؛2020ذلك اتفاق باريس، وبرنامج التوصيل  املستدامة )مبا يف

 د ح معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتقليل إىل أدىن دراسة هنج دورة احلياة وإعادة تدوير املعادن النادرة يف
 من اآلثار البيئية والصحية للمخلفات اإللكرتونية؛

  دراسة منهجيات لتقييم اآلثار البيئية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، سواء من حيث االنبعاثات الصادرة عنها
 ى؛       ة أ خر قطاعات صناعي واستخدام الطاقة والوفورات الناجتة عن تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

  دراسة منهجيات للتغذية بالطاقة من شأهنا أن حتد من استهالك الطاقة واستخدام املوارد على حنو فع ال وزيادة السالمة                                                                                                        
 وزيادة التقييس العاملي من أجل حتقيق مكاسب اقتصادية؛

 تصاالت وأجهزهتا؛علومات واالدراسة منهجيات مثل إعادة التدوير من شأهنا أن تقلل من اآلثار البيئية ملرافق تكنولوجيا امل 
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 إنشاء بنية حتتية منخفضة التكلفة ومستدامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بغية توصيل غري املوصولني؛ 

 املعلومات اتكنولوجي وقطاع البلدان مساعدة يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام كيفية  عن دراسات إجراء 
 املناخ؛ تغري ذلك يف مبا ،وبناء القدرة على جتاوز هذه التحديات البيئية التحديات آثار مع التكيف يف واالتصاالت

 ذلك التصدي                                                                                                 اإلدارة السليمة بيئيا  للمخلفات اإللكرتونية وتصميم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املراعي للبيئة، مبا يف
 لألجهزة الزائفة؛

 لومات واالتصاالت من حيث االستدامة من أجل تعزيز أهداف التنمية املستدامةتقييم تأثري تكنولوجيا املع. 

باجلوانب املتصلة بنشر خدمات جديدة على شبكات األسالك النحاسية القائمة، كأن ترتادف خدمات  5تعىن جلنة الدراسات  كما
(                ماية من التمو رمكونات احلعدة مكونات )مثل  ووضعالباقة الكبلية نفسها  أو يفنفس الكبل  خمتلفة من مزودين خمتلفني يف

 املصممة اجلديدة لنحاسيةا األزواج كبالت  أداء متطلبات استيفاء ضرورة       أيضا   ذلك يف مبا املركزية للبدالة الرئيسي التوزيع إطار داخل
 .أوسع نطاق عرض لدعم

 الدمج املتواصل لأللياف البصرية مع األسالك النحاسية،، و (LLU)الدراسات بشأن فك العروة احمللية  مبواصلةهذا النشاط  ويرتبط
مع إمكانية إتاحة مجيع احللول التقنية السليمة الضرورية لضمان سالمة الشبكة وقابلية تشغيلها البيين وسهولة استعمال التجهيزات 

 .واإلدارية التنظيمية ألحكاما حتددها ليتا اخلدمة جودة على      سلبا  سياق يستطيع املشغلون فيه التفاعل دون التأثري  وأمن النفاذ يف

كان الوقت وامل نفس                                                     وفرق العمل/املسائل املرتبطة هبا، كلما أمكن ذلك عمليا  يف 5 الدراسات جلنة اجتماعات تنعقد أن وينبغي
دوير وكفاءة واقتصاد التدراسة البيئة                                                                           الذي تنعقد فيه االجتماعات األ خرى للجان الدراسات/فرق العمل/املسائل املشاركة يف

 .من أجل تلبية أهداف التنمية املستدامة املناخ وتغرياستخدام الطاقة 

 االتصاالت تقييس لقطاع 9 الدراسات لجنة

 :يلي مبا خلاصةا التوصيات وحتديث إعداد عن مسؤولة العامة، مسؤوليتها جمال إطار يف ،االتصاالت تقييس لقطاع 9جلنة الدراسات  تكون
 الربوتوكوالت والربجميات الوسيطة األ خرى املناسبة لتقدمي اخلدمات اليت يكون عنصر استعمال بروتوكول اإلنرتنت، أو                                                                      

اهلجينة،  اتالشبك اخلدمات التفاعلية على الشبكات الكبلية أو تقدمي خدمات عند الطلب أو                     الوقت فيها حرجا ، أو
 م؛                                          بالتعاون مع جلان الدراسات األ خرى عند اللزو 

 اإلجراءات الالزمة لتشغيل شبكات الربامج التلفزيونية واإلذاعية؛ 
 أنظمة الربامج التلفزيونية واإلذاعية لشبكات املسامهة وشبكات التوزيع؛ 
 قات اإلنرتنت على ذلك تطبي                                                                                أنظمة اإلرسال اخلاصة بالربامج التلفزيونية واإلذاعية، واخلدمات التفاعلية األ خرى، مبا يف

                                 الشبكات املخصصة أساسا  للتلفزيون؛
  زلية.ي واليت تقيم صلة وصل مع الشبكات املنتلفزيون الكبلال النفاذ إىل شبكاتأجهزة توصيل االتصاالت إىل 

 املسائل املتصلة باإلذاعة. يف (ITU-R)باالحتاد  مسؤولة عن التنسيق مع قطاع االتصاالت الراديوية 9الدراسات  وجلنة

لف جلان الدراسات ملخت املشرتكة املقررينوأنشطة أفرقة املقررين املشرتكة بني القطاعات ملختلف القطاعات و/أو أنشطة أفرقة 
لتقييس االتصاالت  اجلمعية العاملية توقعات                                                                        إطار أي من مبادرات املعايري العاملية أو أي ترتيبات أ خرى( جيب أن جتري وفقا  ل )يف
 .التنسيقن و يتعلق بالتعاو  فيما
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 االتصاالت تقييس لقطاع 11 الدراسات لجنة
 توصيات بشأن املواضيع التالية: 11جلنة الدراسات  تضع

 بيئات االتصاالت الناشئة )مثل الشبكات املعرفة  الشبكات يف املعماريات الوظيفية للتشوير والتحكم يف
خدمات و واحلوسبة السحابية  (FN)وشبكات املستقبل  (NFV) والتمثيل االفرتاضي لوظائف الشبكة (SDN) بالربجميات

االتصاالت املتنقلة وتكنولوجيات  (VoLTE/ViLTE) نقل الصورة والصوت باستعمال تكنولوجيا التطور بعيد املدى
 وغريها(؛ 2020-الدولية

 التطبيقات؛اخلدمات و  وبروتوكوالت التحكم والتشوير يف متطلبات 
  الدورة؛ التحكم والتشوير يفمتطلبات وبروتوكوالت 
 املوارد؛ يف والتشوير التحكم وبروتوكوالت متطلبات 
 بيئات االتصاالت الناشئة؛ متطلبات وبروتوكوالت التشوير والتحكم لدعم التوصيل يف 
 ؛متطلبات وبروتوكوالت التشوير والتحكم لدعم بوابات شبكات النطاق العريض 

 ؛خدمات الوسائط املتعددة الناشئةوالتحكم لدعم  متطلبات وبروتوكوالت التشوير 
 حاالت الطوارئ  متطلبات وبروتوكوالت التشوير والتحكم لدعم خدمات االتصاالت يف(ETS)؛ 
 ات القائمة على ذلك الشبك متطلبات التشوير من أجل حتقيق التوصيل البيين للشبكات القائمة على الرزم، مبا يف

 ؛وما بعدها IMT-2020وتكنولوجيات االتصاالت  ViLTE/VoLTE التكنولوجيا
  ،منهجيات االختبار وجمموعات االختبار إضافة إىل مراقبة املعلمات احملددة لتكنولوجيات الشبكات الناشئة وتطبيقاهتا

ألشياء اذلك احلوسبة السحابية والشبكات املعرفة بالربجميات والتمثيل االفرتاضي لوظائف الشبكة وإنرتنت  يف مبا
 ؛لزيادة قابلية التشغيل البيين IMT-2020وتكنولوجيات االتصاالت  ViLTE/VoLTE والتكنولوجيا

  ةمنهجياختبار و  مؤشراتذلك  واختبار الشبكات واألنظمة واخلدمات، مبا يفاختبار املطابقة وقابلية التشغيل البيين 
 باإلطار اخلاص بقياس أداء اإلنرتنت؛ ومعلمات شبكية مقيسة ملواصفات اختبار فيما يتعلقاختبار 

 مكافحة تزييف أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
تقارير تقنية ومبادئ توجيهية عن نشر الشبكات القائمة على أسلوب  إعداد أن تساعد البلدان النامية يف 11 الدراسات جلنة وعلى

 الرزم وكذلك الشبكات الناشئة.
 على النحو التايل: وبروتوكوالت التشوير ومواصفات االختبارمتطلبات وضع  وسيجري

 دراسة ووضع متطلبات التشوير؛ 
 وضع بروتوكوالت لتلبية متطلبات التشوير؛ 
 ديدة؛اجلتكنولوجيات الخدمات و لل التشوير وضع بروتوكوالت لتلبية متطلبات 
 وضع البيانات الوصفية للربوتوكوالت القائمة؛ 
  توكوالت القائمة لتحديد ما إذا كانت تليب املتطلبات والعمل مع املنظمات املعنية بوضع املعايريدراسة الربو (SDO) 

 أو التوسعات املطلوبة؛ التحسينات إلجنازالصلة من أجل جتنب االزدواجية و  ذات
  دراسة الشفرات القائمة مفتوحة املصدر من مجعيات املصادر املفتوحة(OSC)  لدعم تنفيذ توصيات قطاع

 ؛االتصاالت تقييس
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 اجلديدة ،التشوير لربوتوكوالت البيين العمل متطلبات التشوير وجمموعات االختبار ذات الصلة من أجل وضع 
 ؛والقائمة منها

 الرزم على ائمةالق للشبكات البيين التوصيل أجل من الصلة ذات االختبار وجمموعات التشوير متطلبات وضع 
 ؛(بعدها وما IMP-2020 االتصاالتو  VoLTE/ViLTE القائمة على التكنولوجيات الشبكات )مثل

 .وضع منهجيات االختبار وجمموعات االختبار من أجل بروتوكوالت التشوير ذات الصلة 

مثل  ،تقليديةنظمة الللشبكات واأل على حتسني التوصيات القائمة بشأن بروتوكوالت التشوير 11أن تعمل جلنة الدراسات  ويتعني
إخل.  ،(DSS2و DSS1)للخط الرقمي للمشرتك  2 ونظام التشوير الرقمي 1 ونظام التشوير الرقمي (SS7) 7 نظام التشوير رقم

الشبكات  امباستخدوخدمات جديدة  ميزات عرض التجارية للمنظمات األعضاء اليت ترغب يف االحتياجات تلبيةواهلدف هو 
 احلالية. املستندة إىل التوصيات

التنسيق مع نظام إصدار الشهادات التابع لقطاع تقييس االتصاالت/اللجنة الكهرتقنية الدولية  11ويتعني أن تواصل جلنة الدراسات 
ربامج القائمة ن مع الالذي من املقرر أن يضع إجراءات من أجل تطبيق إجراء االحتاد لالعرتاف مبختربات االختبار وإقامة التعاو 

 املطابقة. لتقييم

ات اختبار املؤشرات وعلى مواصف                                               مبواصلة عملها على مواصفات االختبار اليت ت ستخدم يف 11ويتعني أن تقوم جلنة الدراسات 
 االختبار للمعلمات الشبكية املقيسة فيما يتعلق باإلطار اخلاص بالقياسات ذات الصلة باإلنرتنت.

عملها مع املنظمات واملنتديات ذات الصلة املعنية بوضع املعايري بشأن اجملاالت املواضيعية  11جلنة الدراسات ويتعني أن تواصل 
 اتفاق التعاون. احملددة يف

 جنيف. فيما يتعلق باالجتماعات املنعقدة يف 13 اجتماعاهتا بالرتادف مع اجتماعات جلنة الدراسات 11 الدراسات جلنة وتعقد

 االتصاالت تقييس لقطاع 12 الدراسات لجنة

 عند( يلالعم يدركها)حسبما  طرف إىل طرف من بصفة خاصة على النوعية االتصاالت تقييس لقطاع 12 الدراسات جلنة تركز
 املتنقلة، الطرفية اتاملعد)مثل  الشبكات وتكنولوجيات املطاريف بني معقدة تفاعالت متزايدة، حاالت يف يتضمن، مسار استخدام

 (.اإلنرتنت بروتوكول على القائمة والشبكات والشبكات، البوابات إشارات معاجلة ومعدات اإلرسال،         ومعد دات

فإهنا تنسق بني األنشطة  (QoE) وجودة التجربة (QoS) هي اللجنة الرئيسية املعنية جبودة اخلدمة 12 الدراسات جلنة أن إىل        ونظرا  
 (SDO) املعايري املعنية بوضع             نظمات األ خرىامل            ، وأيضا  مع تقييس االتصاالتاملتعلقة جبودة اخلدمة وجودة التجربة داخل قطاع 

 .التعاون واحملافل املعنية وتقوم بوضع األطر لتحسني

والفريق اإلقليمي ملنطقة إفريقيا  (QSDG)ير جودة اخلدمة هي اللجنة الرئيسية اليت ينتمي إليها فريق تطو  12 الدراسات جلنة إن
 .(SG12 RG-AFR) واملعين جبودة اخلدمة 12 للجنة الدراسات التابع

 هبا ما يلي: للقيام 12 ختطط جلنة الدراسات اليت األعمال أمثلة ومن
  لى                               وأيضا  مراعاة املسريات القائمة عختطيط جودة اخلدمة من طرف إىل طرف مع الرتكيز على الشبكات الكاملة الرزم

 الدارات الرقمية وبربوتوكول اإلنرتنت؛
 اخلصائص التشغيلية جلودة اخلدمة واإلرشاد وإدارة املوارد املتصلة بالتشغيل البيين لدعم جودة اخلدمة؛ 
 ،مثل بروتوكول اإلنرتنت، اإلثرنت( وكوالتعدد الربوتتبديل الوسم مت توجيه األداء اخلاص بتكنولوجيا معينة (MPLS)؛) 
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 توجيه األداء اخلاص بتطبيق معني )مثل الشبكة الذكية، إنرتنت األشياء (IoT)االتصاالت من آلة إىل آلة ، (M2M) ،
 املنزلية(؛ الشبكات

 اخلدمات متعددة الوسائط، ومنهجيات التقييم املرتبطة هبا؛ تعريف متطلبات جودة اخلدمة وأهداف األداء يف 
 املنهجيات الذاتية لتقييم اجلودة من أجل التكنولوجيات اجلديدة )مثل احلضور عن ب عد(؛                                                                              
  )وضع مناذج للجودة )مناذج نفسية جسدية ومناذج املعلمات والطرائق التدخلية وغري التدخلية ومناذج استطالع الرأي

                     دا  والنطاق الكامل(؛ذلك النطاق العريض والنطاق الواسع ج للوسائط املتعددة والصوت )مبا يف
 بيئة املركبات اآللية وجوانب متعلقة بشرود السائق؛ نوعية الكالم يف 
 الكامل(.                                              ذلك النطاق العريض والنطاق الواسع جدا  والنطاق مسات معدات الكالم وأساليب القياس الكهرصويت )مبا يف 

 بقطاع تقييس االتصاالت 13لجنة الدراسات 

 :لقطاع تقييس االتصاالت اجملاالت الرئيسية التالية 13دراسات تشمل اختصاصات جلنة ال
  2020-االتصاالت املتنقلة الدوليةجوانب شبكات (IMT-2020) متطلبات وقدرات شبكات: دراسات عن 

ويشمل ذلك وضع توصيات  .IMT-2020االتصاالت  دمة يفاخل                       استنادا  إىل سيناريوهات  IMT-2020 التصاالتا
، على سبيل متطلبات وقدرات                         على أساس ما ح دد أعاله من IMT-2020بشأن اإلطار وتصميم املعمارية التصاالت 

ذلك  يف مبا ،2020-باالتصاالت املتنقلة الدولية املثال ال احلصر، وحتليل الثغرات اليت حددها الفريق املتخصص املعين
على ذلك، يشمل األمر                واألمن. وعالوة   (QoS)من املوثوقية وجودة اخلدمة  IMT-2020كة                         أيضا  اجلوانب املتعلقة بشب

 ذلك االتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة، وغريها. مبا يف ،العمل البيين مع الشبكات احلالية
  التوصيل الشبكي املعر ف بالربجميات جوانب                               (SDN) التوصيل دراسات بشأن تقسيم وظائف الشبكة وتنسيقها: ، و

م وظائف وقابلية برجمة مستوى البيانات لدعم وظائف، مثل التمثيل االفرتاضي للشبكة وتقسي                       الشبكي املعر ف بالربجميات
تنسيق  بشأن ووضع توصيات الشبكة، تلزم لزيادة اخلدمات وتنويعها مع مراعاة إمكانية التوسع واألمن وتوزيع الوظائف.

جمية مكونات وظيفة الشبكة واملكونات الرب  ه من قدرات/سياسات استمرارية التحكم واإلدارة يفالوظائف وما يتصل ب
 املوزع.التوصيل الشبكي ذلك تعزيز ودعم قدرات  للشبكة وشرائحها الوظيفية، مبا يف

 اختصاصات قة بنطاق لاجلوانب مفتوحة املصدر: دراسة االستخدام والدليل احملتمل ألنشطة الربجميات مفتوحة املصدر املتع
 .13 جلنة الدراسات

  التوصيل  مثل،) الناشئةتكنولوجيات االتصاالت واملعلومات املتقدمة                                          جوانب تطور شبكات اجليل التايل: استنادا  إىل
 ((CDN) وشبكة إيصال احملتوى (NFV)التمثيل االفرتاضي لوظيفة الشبكة و  (SDN)                       الشبكي املعر ف بالربجميات 

إجراء دراسات من أجل إضفاء حتسينات على شبكات اجليل التايل من حيث و وحاالت االستخدام ذات الصلة، 
 متطلبات اإلمكانيات الداعمة واملعمارية الوظيفية ومناذج النشر.

 التوصيل الشبكي املتمحور حول املعلومات  جوانب(ICN)  :ت الدراساوشبكة االتصاالت العمومية للبيانات بالرزم
 2020-لة الدوليةاالتصاالت املتنقالتوصيل الشبكي املتمحور حول املعلومات على املتعلقة بتحليل قابلية تطبيق 

(IMT-2020) للتوصيل  املعمارية الوظيفية واآللياتو  وشبكة املستقبل. ووضع توصيات جديدة بشأن املتطلبات العامة
فات اهلوية. ذلك معر  يات اليت ختص حاالت استخدام حمددة مبا يفواآللية واملعمار الشبكي املتمحور حول املعلومات، 

                                                                                                     ووضع توصيات بشأن شبكة بيانات الرزم استنادا  إىل دراسة املتطلبات واألطر واآلليات املرشحة. ووضع توصيات بشأن
بل القائمة على قشبكة املست                                املوارد والقضايا التقنية األ خرى ل املعمارية والتمثيل االفرتاضي للشبكة والتحكم يف

املستقبل القائمة  شبكةذلك االنتقال من الشبكات التقليدية القائمة على بروتوكول اإلنرتنت إىل  يف مبا (FPBN) الرزم
 .الرزم على
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  جوانب التقارب بني االتصاالت الثابتة واملتنقلة(FMC)نواة غري مقتصرة على منط معني من النفاذ ب : الدراسات املتعلقة
لشبكات لدعم معمارية ا ويشمل ذلك وضع توصيات بشأن التحسينات الالزمة يف متنقلة.نواة بني نواة ثابتة و جتمع 

 تقارب االتصاالت الثابتة واملتنقلة وإدارة التنقلية بني النفاذ الثابت واملتنقل.

 طلبات والوظائف ت املتعلقة باملت: الدراساالتوصيالت الشبكية واخلدمات اجلديرة بالثقة واملتمحورة حول املعرفة جوانب
لوعي البيئي اووضع توصيات بشأن الالزمة لدعم بناء البىن التحتية املوثوقة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

 ،IMT-2020 فيها شبكات من أجل احلد قدر اإلمكان من األثر البيئي لشبكات املستقبل مباواالقتصادي واالجتماعي 
 لشبكات.النظام اإليكولوجي ل وكذلك تذليل العقبات اليت تعرتض دخول خمتلف اجلهات الفاعلة املشاركة يف

 اهتا تطلبات احلوسبة السحابية ومعمارياهتا الوظيفية وإمكانيات مل: دراسوالبيانات الضخمة جوانب احلوسبة السحابية
انب احلوسبة السحابية            فضال  عن جو  داخلية واحلوسبة السحابية البينيةيشمل احلوسبة السحابية ال وآلياهتا ومناذج نشرها مما

" مثل التمثيل االفرتاضي (XaaS) . وتتضمن هذه الدراسة تطوير التكنولوجيات اليت تدعم "أي شيء كخدمةاملوزعة
لبيانات درات العامة لووضع توصيات بشأن املتطلبات اإلمجالية والق واألمن. وإدارة اخلدمات وإدارة املوارد واملوثوقية

 الضخمة. ذلك البيانات الضخمة القائمة على احلوسبة السحابية وإطار تبادل البيانات الضخمة مبا يف

ارث حاالت الكو                                                               أيضا  اآلثار التنظيمية ومنها تفحص الرزم املعمق واتصاالت اإلغاثة يف 13وستشمل أنشطة جلنة الدراسات 
                                         وعالوة  على ذلك، فإهنا تتضمن األنشطة املتصلة  سمح باحلد من استهالك الطاقة.واتصاالت الطوارئ والشبكات اليت ت

بكة االتصاالت املتنقلة شذلك  بسيناريوهات اخلدمة املبتكرة ومناذج النشر وقضايا االنتقال على أساس شبكة املستقبل، مبا يف
 والشبكة املوثوقة. (IMT-2020) 2020-الدولية

شبكات املستقبل  طبيق                  البلدان منوا  على تأقل                                                                                 ومن أجل مساعدة البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية والبلدان النامية وخصوصا  
العمل على  13 جلنة الدراسات                    مبتكرة أ خرى، تواصل وتكنولوجيات  2020-تكنولوجيات االتصاالت املتنقلة الدولية ذلك مبا يف

ع ممثلي قطاع تنمية االتصاالت مالقيام مبشاورات ينبغي املوضوع وحتتفظ بفريقها اإلقليمي املعين بإفريقيا. ولذلك  مسألة خمصصة هلذا
من خالل األنشطة املؤاتية اليت تنظم بالتعاون مع قطاع لتقدمي هذه املساعدة هبدف حتديد أفضل السبل  (ITU-D) باالحتاد

 االتصاالت. تنمية

تعني أن وي                   تضع برناجما  مكمال .  على عالقات تعاون وثيقة مع منظمات تقييس خارجية وأن 13 لدراساتوجيب أن حتافظ جلنة ا
كما يلزم أن تشجع االتصاالت مع منظمات خارجية من أجل توفري مراجع معيارية                                      يشمل ذلك صراحة  مجعيات املصادر املفتوحة.

 حددهتا تلك املنظمات.تضيفها إىل توصيات قطاع تقييس االتصاالت عن مواصفات 

 يف.جن ، فيما يتعلق باالجتماعات اليت تعقد يف11 اجتماعاهتا بالرتادف مع اجتماعات جلنة الدراسات 13 جلنة الدراسات وتعقد

أي  وجيب العمل على أن تليب األنشطة املشرتكة ألفرقة املقررين ملختلف جلان الدراسات )يف إطار أي من مبادرات املعايري العاملية أو
 يتعلق بعقد االجتماعات بالرتادف.                                                         ترتيبات أ خرى( توقعات اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت فيما
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 االتصاالت تقييس لقطاع 15 الدراسات لجنة

الشبكات ب قطاع تقييس االتصاالت لوضع املعايري اخلاصة هي النقطة املركزية يف االتصاالت تقييس لقطاع 15الدراسات  جلنة
ة بأماكن ويشمل ذلك وضع املعايري ذات الصلة اخلاصوالتكنولوجيات والبىن التحتية من أجل النقل والنفاذ والشبكات املنزلية. 

 العميل والنفاذ واألقسام احلضرية وأقسام االتصال البعيد من شبكات االتصاالت.

ات إضافية احلاجة إىل مواصف مراعاة مع امليداين، والنشر الكبالت أداءو  األلياف نطاق كامل  الدراسات جلنة تتناول ،اإلطار هذا ويف
تتطلبها التكنولوجيات والتطبيقات اجلديدة لأللياف البصرية. وسيتناول النشاط بشأن النشر امليداين والرتكيب جوانب االعتمادية 

النامجة عن  وضاءالض وتوليد املرور حركة على ثرتؤ  اليت واملشاكل احلفر عمليات من التقليل مثل االجتماعية القضاياواألمن و 
                                                                                                        وسيشمل دراسة وتقييس تقنيات جديدة ترمي إىل تثبيت الكبالت، بصورة أسرع وفع الة تكاليفيا  وأكثر أمنا . وسرياعى  اإلنشاءات

مود الشبكات وستتم دراسة حلول من أجل حتسني ص الناشئة التكنولوجيات مزايا املادية التحتية البنية وإدارةختطيط وصيانة  يف
 .وتعافيها بعد الكوارث

وتتيح لشبكات  (Terabit)سعة عالية  (OTN) تتيح للبنية التحتية لشبكات النقل البصريةلتوفري معايري عاملية اهتمام خاص  ويوىل
ع مناذج (. ويشمل ذلك األعمال املتصلة بوضالثانية يغابت يفجالنفاذ والشبكات املنزلية سرعة عالية )عدة وحدات ميغابت و 

الشبكات واألنظمة وإدارة املعدات ومعماريات شبكات النقل والتشغيل البيين للطبقات. ويوىل اهتمام خاص لبيئة االتصاالت 
 (FN) قبلوشبكات املست (NGN) إطار شبكات اجليل التايل املتغرية واجتاهها حنو شبكات من نوع شبكات بروتوكول اإلنرتنت يف

 .ذلك الشبكات الداعمة لالحتياجات املتطورة لالتصاالت املتنقلة يف ، مبااملتطورة

وتكنولوجيات اخلط  (PON) تكنولوجيا شبكات النفاذ اليت تتناوهلا جلنة الدراسات هذه بالدراسة الشبكات البصرية املنفعلة وتشمل
 ADSL ذلك تكنولوجيات من نقطة إىل نقطة والكبالت النحاسية، مبا يفالرقمي للمشرتك القائمة على التوصيل بالكبالت البصرية 

 شبكات استعماالهتا التقليدية إضافة إىل وحتظى تكنولوجيات النفاذ هذه بالتطبيق يف. G.fastو SHDSLو HDSLو VDSLو
 وتشمل نات.ملراكز البيا التوصيل اخللفي واألمامي من أجل خدمات الطوارئ مثل النطاق العريض الالسلكي والتوصيل البيين

       أيضا   ويدعم. كيالالسل الضيق والنطاق السلكي الضيق والنطاق السلكي العريض لنطاقل املنزيل الشبكي الربط تكنولوجيات
 .الذكية الشبكة تطبيقات ىلإ بالنسبة املنزيل الشبكي والربط النفاذ شبكات

اإلرسال والتوصيل  ومعدداتمسات الشبكات واألنظمة واملعدات اليت تشملها الدراسة والتسيري والتبديل واألسطح البينية  وتشمل
اإلرسال القائمة على اإلضافة/اإلسقاط واملضخمات واملرسالت املستقبالت واملكررات ومعيدات التوليد والتبديل  ومعدداتاملتقاطع 

سواء بالنسبة إىل الرتددات  الشبكات وتزامن (OAM)متعددة الطبقات، والتشغيل واإلدارة والصيانة واالستعادة حلماية الشبكات 
على  بزيادة املرونة لشبكات النقل واستمثال املوارد والقدرة للسماح التحكم ومقدرات النقل موارد وإدارةوإشارات التوقيت الدقيقة 

 تكنولوجيات خمتلف أجل نم املواضيع هذه من كثري  ويعاجل. شبكات النقل( التوسع )مثل تطبيق الشبكات املعرفة بالربجميات يف
 املوجة طول قسيمبت اإلرسال تعددل البصرية واألنظمة/البحرية واألرضية املعدنية البصرية األلياف كبالت  مثل النقل، ووسائط
لتحقيق معدالت  OTN ذلك تطوير الشبكات مبا يف ،(OTN)وشبكة النقل البصرية  (CWDM) والتقرييب (DWDM) الكثيف
 واإلثرنت وغريها من خدمات البيانات القائمة على الرزم.، Gbit/s 100تتجاوز 

االحتاد                       جلان الدراسات األ خرى يف االعتبار عند القيام بعملها األنشطة ذات الصلة اجلارية يف يف 15 الدراسات جلنة وتأخذ
ديد الثغرات اجلهود وحت واحملافل واالحتادات املعنية وتتعاون معها لتجنب االزدواج يف (SDO)املعنية بوضع املعايري              نظمات األ خرىاملو 

 .العاملية وضع املعايري يف
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 االتصاالت تقييس لقطاع 16 راساتالد لجنة
 بشأن البنود التالية: االتصاالت تقييس لقطاع 16جلنة الدراسات  تعمل

  وضع إطار وخرائط طريق للقيام بطريقة منسقة ومتسقة بتطوير تقييس االتصاالت املتعددة الوسائط على الشبكات
 االتصاالتقطاع و  (ITU-T) تقييس االتصاالت قطاع يفالسلكية والالسلكية بغية توفري اإلرشاد جلميع جلان الدراسات 

لالتصاالت الراديوية( وبالتعاون  6 تقييس االتصاالت وجلنة الدراساتقطاع ل 9 )وخاصة جلنة الدراسات (ITU-R) الراديوية
                                                                                                              الوثيق مع منظمات التقييس اإلقليمية والدولية األ خرى وحمافل الصناعة؛ وتشمل هذه الدراسات التنقلية وبروتوكول اإلنرتنت 

 ستويات؛لى مجيع املواالتصاالت الراديوية عاالتصاالت وجوانب اإلذاعة التفاعلية، مع تشجيع التعاون الوثيق بني قطاعي تقييس 
 وضع وحتديث قاعدة بيانات ملعايري الوسائط املتعددة القائمة واملخططة؛ 
 ذلك بيئات الشبكات املنزلية صياغة معماريات الوسائط املتعددة من طرف إىل آخر، مبا يف (HNE)  وبوابة مركبات

 ؛(ITS) ألنظمة النقل الذكية
 كي على ذلك قابلية التشغيل البيين وإمكانية التدرج والربط الشب تشغيل أنظمة وتطبيقات الوسائط املتعددة، مبا يف

 الشبكات؛ خمتلف
 لك تطبيقات تلفزيون ذ الطبقات العليا والربجميات الوسيطة ألنظمة الوسائط املتعددة وتطبيقاهتا مبا يف بروتوكوالت

 وخدماهتا من أجل شبكات املستقبل؛ املتعددة الوسائط والتطبيقات الشمولية الالفتات الرقميةو بروتوكول اإلنرتنت 
 تشفري الوسائط ومعاجلة اإلشارات؛ 
 املعدات الطرفية للوسائط املتعددة واألساليب املتعددة؛ 
 عمليات تنفيذ معدات شبكات معاجلة اإلشارات ومطاريفها وبواباهتا وخصائصها؛ 
 جودة اخلدمة (QoS) وجودة التجربة (QoE) األنظمة متعددة الوسائط؛ واألداء من طرف إىل طرف يف 
 املصطلحات من أجل خدمات الوسائط املتعددة املختلفة؛ 
 أمن األنظمة واخلدمات متعددة الوسائط؛ 
 إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل األنظمة واخلدمات متعددة الوسائط؛ 
 ؛املتعددة الوسائط الشمولية التطبيقات 
 لخدمات اإللكرتونية؛جلوانب املتعددة الوسائط لا 
 اللغات غري الالتينية. دراسات حول أطقم احلروف املناسبة، ال سيما املتعلقة منها باحلروف أو 

 االتصاالت تقييس لقطاع 17 الدراسات لجنة

يشمل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. و  الثقة واألمن يف بناءمسؤولة عن  االتصاالت تقييس لقطاع 17الدراسات  جلنة
              أيضا  معمارية  ذلك ويشملوإدارة اهلوية.  االقتحاميةومكافحة الرسائل  السيرباينذلك الدراسات املتصلة باألمن، مبا فيها األمن 

ة إنرتنت األشياء والشبكإىل يقات واخلدمات بالنسبة وأمن التطب (PII)وإطار األمن وإدارته ومحاية املعلومات احملددة هلوية الشخص 
بروتوكول اإلنرتنت وخدمات الويب والشبكات  وتلفزيون (SDN)                                    تكنولوجيات الشبكات املعر فة بالربجميات و الذكية واهلواتف الذكية 

ي مسؤولة كذلك عن تطبيق وه         عن ب عد. الذكية واحلوسبة السحابية والنظام املايل باستخدام االتصاالت املتنقلة والبيانات البيومرتية 
                                                                                   ذلك الدليل ومعر فات األشياء، واللغات التقنية وأسلوب استعماهلا واملسائل األ خرى املتعلقة  اتصاالت األنظمة املفتوحة مبا يف

 أنظمة االتصاالت وعن اختبارات املطابقة لتحسني جودة التوصيات. جبوانب الربجميات يف
جمال األمن، باملسؤولية عن وضع التوصيات األساسية بشأن أمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  يف ،17 جلنة الدراسات تضطلعو 

 للحوادث التصدي وإدارةالسيرباين، هتديدات ومواطن الضعف واملخاطر؛  األمنمثل املعماريات واألطر العامة لألمن؛ وأساسيات 
 االقتحامية الرسائل ومكافحة ؛(PII)لك إدارة املعلومات احملددة هلوية الشخص ذ مبا يفاألمن  إدارةواألدلة القضائية الرقمية؛ و 

 قطاع تقييس االتصاالت. بالتنسيق الشامل ألعمال األمن يف 17 تضطلع جلنة الدراسات ،إىل ذلك           . وإضافة  التقنية بالوسائل
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 جماالت يف دماتواخل للتطبيقات األمنية باجلوانب تعلقةبوضع التوصيات األساسية امل 17 جانب ذلك، تضطلع جلنة الدراسات وإىل
 والشبكات (SDN)                                    تكنولوجيات الشبكات املعر فة بالربجمياتو تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت والشبكة الذكية وإنرتنت األشياء 

 والبيانات املتنقلة االتصاالت باستخدام املايل والنظام الذكية واهلواتفالبيانات الضخمة  وحتليالتاالجتماعية واحلوسبة السحابية 
 .    ب عد عن البيومرتية

التوصيات األساسية املتعلقة ببلورة منوذج عام إلدارة اهلوية مستقل عن تكنولوجيات  وضعمسؤولة كذلك عن  17 الدراسات وجلنة
                                                                                                             الشبكة ويوفر التبادل اآلمن ملعلومات اهلوية بني الكيانات. ويشمل هذا العمل أيضا  دراسة عملية اكتشاف املصادر املوثوقة 

وية وآليات تنوعة من أنساق معلومات اهلوية؛ وهتديدات إدارة اهلملعلومات اهلوية؛ واآلليات النوعية للتوصيل/للتشغيل بني جمموعة م
النفاذ إىل هذه املعلومات ب السماحووضع آليات لضمان  (PII) ومحاية املعلومات احملددة هلوية الشخص ة هذه التهديدات؛مكافح

 .فقط االقتضاء عند
 ية:اجملاالت التال ولية عن التوصيات الصادرة يفجمال اتصاالت األنظمة املفتوحة باملسؤ  يف 17جلنة الدراسات  وتضطلع

 السلسلتان  خدمات وأنظمة الدليل، مبا يف( ذلك البنية التحتية للمفاتيح العموميةITU-T F.500 وITU-T X.500؛) 
  السلسلتان( معرفات هوية األشياء وسلطات التسجيل املعنيةITU-T X.660/ITU-T X.670؛) 
 ة املفتوحة التوصيل البيين لألنظم(OSI) 1 ذلك ترميز قواعد الرتكيب اجملردة رقم مبا يف (ASN.1) سالسل( 

 (؛ITU-T X.800و ITU-T X.600و ITU-T X.400و ITU-T X.200و ITU-T F.400التوصيات 
  املعاجلة املوزعة املفتوحة(ODP)  السلسلة(ITU-T X.900.) 

 جمال اللغات باملسؤولية عن الدراسات بشأن وضع النماذج وتقنيات حتديد املواصفات والوصف يف 17 الدراسات جلنة تضطلع
ورمز  (MSC) ولوحة تتابع الرسائل (SDL) ولغة املواصفات والوصف (ASN.1) 1يشمل اللغات مثل ترميز قواعد الرتكيب اجملردة  مما

 .(TTCN-3) االختبار والتحكم يفمن ترميز االختبار  3اإلصدار و  (URN)متطلبات املستعمل 
 9 وجلنة الدراسات 2                                                                                              وسيتم تطوير هذا العمل متشيا  مع متطلبات جلان الدراسات ذات الصلة وبالتعاون معها مثل جلنة الدراسات

)لقضايا متعلقة بأمن  20وجلنة الدراسات  16 وجلنة الدراسات 15 وجلنة الدراسات 13وجلنة الدراسات  11 وجلنة الدراسات
 .األشياء واملدن واجملتمعات الذكية( إنرتنت

فيما خيص إنرتنت األشياء ومع جلنة  20 على جوانب مهمة من إدارة اهلوية، بالتعاون مع جلنة الدراسات 17وستعمل جلنة الدراسات 
                                   ، وفقا  الختصاص كل من هاتني اللجنتني.2 الدراسات

 االتصاالت تقييس لقطاع 20 الدراسات لجنة

 لقطاع تقييس االتصاالت على البنود التالية: 20جلنة الدراسات  ستعمل
 اإلطار العام وخرائط الطريق لتطوير إنرتنت األشياء (IoT) ذلك االتصاالت من آلة إىل  على حنو منسق ومتسق، مبا يف

لوثيق ار قطاع تقييس االتصاالت وبالتعاون اإط وشبكات االستشعار الشمولية واملدن الذكية املستدامة، يف (M2M) آلة
 (ITU-D) وقطاع تنمية االتصاالت باالحتاد (ITU-R)االتصاالت الراديوية باالحتاد قطاع  مع جلان الدراسات يف

 املعايري ومنتديات الصناعة؛بواملنظمات اإلقليمية والدولية املعنية 
 ذلك املدن واجملتمعات الذكية متطلبات وقدرات إنرتنت األشياء وتطبيقاهتا مبا يف (SC&C)؛ 
 تعاريف ومصطلحات تتعلق بإنرتنت األشياء؛ 
 لقة مبعمارية إنرتنت ذلك اإلطار واملتطلبات املتع مبا يف اخلدمات والبنية التحتية إلنرتنت األشياء واملدن واجملتمعات الذكية

 ؛(SC&C) األشياء من أجل تطبيقات املدن واجملتمعات الذكية
 يفية تأثري املدن واجملتمعات الذكية من أجل تقييم ك كفاءة حتليل اخلدمة واستخدام البنية التحتية إلنرتنت األشياء يف

 استعمال إنرتنت األشياء على "ذكاء" املدن؛
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 ناطق الريفية ذلك امل املبادئ التوجيهية واملنهجيات وأفضل املمارسات املتصلة باملعايري الرامية إىل مساعدة املدن )مبا يف
 املدن؛  تواجههامعاجلة التحديات اليت والقرى( على تقدمي اخلدمات باستعمال إنرتنت األشياء، هبدف مبدئي يتمثل يف

 املعمارية من طرف إىل طرف إلنرتنت األشياء؛ 
  كل من                  ، وفقا  الختصاصات17و 2جوانب التعريف املتعلقة بإنرتنت األشياء، بالتعاون مع جلنيت الدراسات 

 هاتني اللجنتني؛
 ذلك املدن  يف يتعلق بالبيانات ملختلف القطاعات الرأسية، مبا                                                 جمموعات البيانات اليت ستمك ن من التشغيل البيين فيما

 الذكية والزراعة اإللكرتونية وغري ذلك؛
 ملدن واجملتمعات الذكية؛ذلك ا يف بروتوكوالت الطبقة العليا والربجميات الوسيطة ألنظمة إنرتنت األشياء وتطبيقاهتا، مبا 
 الربجميات الوسيطة للتشغيل البيين لتطبيقات إنرتنت األشياء من أجل القطاعات الرأسية املختلفة إلنرتنت األشياء؛ 
  جودة اخلدمة(QoS) الذكية؛ تمعاتذلك املدن واجمل واألداء من طرف إىل طرف فيما يتعلق بإنرتنت األشياء وتطبيقاهتا مبا يف 
 ا؛وخدماهتا وتطبيقاهتواملدن واجملتمعات الذكية إنرتنت األشياء  فيما يتعلق بأنظمة 4والثقة 4واخلصوصيةمن األ 
 ؛حتديث قاعدة بيانات معايري إنرتنت األشياء احلالية واملخططة هلا 
 إنرتنت األشياء واملدن واجملتمعات الذكية؛ جوانب البيانات الضخمة يف 
 اإللكرتونية واخلدمات الذكية فيما يتعلق باملدن واجملتمعات الذكية؛ اخلدمات 
  حتليالت البيانات املتعلقة باملدن واجملتمعات الذكية والتحكم الذكي.إنرتنت األشياء و 
 
 

 C امللحـق
 ((2016                    )املراج ع يف احلمامات،  2)بالقـرار 

 الدراسات لجان من كل  مسؤولية تحت المندرجة التوصيات قائمة
 االتصاالت لتقييس االستشاري والفريق االتصاالت تقييس لقطاع

 2017-2020الدراسة  فترة في

 االتصاالت تقييس لقطاع 2 الدراسات لجنة

 جلنيتالتوصيات املندرجة حتت مسؤولية  أو 17 الدراسات جلنة مع املشرتكة التوصيات باستثناء ،ITU-T E التوصيات سلسلة
 16و 12 الدراسات

 17و 16و 13 الدراسات جلان مسؤولية حتت املندرجة التوصيات باستثناء ،ITU-T F سلسلة التوصيات
 ITU-T I.750و ITU-T I.250و ITU-T I.240و ITU-T I.230و ITU-T I.220 سالسل التوصيات
 ITU-T G.850 سلسلة التوصيات

  
                                                      

 .الدولية االتصاالت يستقي مع يتفق مبا املصطلح هذا        است خدم وقد. األعضاء الدول باختالف املصطلح هذا من اهلامة اجلوانب بعض إىل النظر خيتلف قد 4
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 ITU-T M سلسلة التوصيات
 ITU-T O.220 سلسلة التوصيات

 ITU-T Q.940و ITU-T Q.849-ITU-T Q.800و ITU-T Q.513 التوصياتسالسل 

 ITU-T S سلسلة التوصيات استمرار
 ITU-T V.51/M.729التوصية 

 ITU-T X.700و ITU-T X.170و ITU-T X.160 سالسل التوصيات
 ITU-T Z.300 سلسلة التوصيات

 االتصاالت تقييس لقطاع 3 الدراسات لجنة
 ITU-T D سلسلة التوصيات

 االتصاالت تقييس لقطاع 5 الدراسات لجنة
 ITU-T K سلسلة التوصيات

 L.71 T-ITUو L.33 T-ITUو L.32 T-ITUو L.18 T-ITUL.24 T-ITUو L.1 T-ITUL.9 T-ITU سالسل التوصيات
 1000L T-ITUو L.76 T-ITUو L.75 T-ITUو

 االتصاالت تقييس لقطاع 9 الدراسات لجنة
 15و 12، باستثناء التوصيات اليت تندرج حتت مسؤولية جلنيت الدراسات ITU-T J سلسلة التوصيات

 ITU-T N سلسلة التوصيات

 االتصاالت تقييس لقطاع 11 الدراسات لجنة
 20و 16و 15و 13و 2باستثناء التوصيات املندرجة حتت مسؤولية جلان الدراسات  ،ITU-T Q سلسلة التوصيات

 ITU-T U سلسلة التوصيات استمرار
 ITU-T X.609  ITU-T X.600و( ITU-T X.292)باستثناء  ITU-T X.290 لة التوصياتسلس

 ITU-T Z.500 سلسلة التوصيات

 االتصاالت تقييس لقطاع 12 الدراسات لجنة
 ITU-T E.859 – ITU-T E.800 و ITU-T E.479 – ITU-T E.420التوصيات 

  ITU-T G.180و ITU-T G.160 سلسليت التوصياتباستثناء  ،ITU-T G.100 سلسلة التوصيات
 ITU-T G.1000 سلسلة التوصيات
 ITU-T I.381و ITU-T I.378و ITU-T I.371و ITU-T G.820/I.351/Y.1501)ذلك  )مبا يف ITU-T I.350 سلسلة التوصيات

  ITU-T J.340و ITU-T J.240و ITU-T J.140 سالسل التوصيات
 ITU-T P سلسلة التوصيات

 ITU-T Y.1560و ITU-T Y.1540و ITU-T Y.1530و ITU-T Y.1220 سالسل التوصيات
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 االتصاالت تقييس لقطاع 13 الدراسات لجنة
 ITU-T F.600 سلسلة التوصيات

 ITU-T G.860 و ITU-T G.802و ITU-T G.801 سالسل التوصيات

والتوصيات ذات الرتقيم  15و 12و 2باستثناء التوصيات املندرجة حتت مسؤولية جلان الدراسات  ITU-T I سلسلة التوصيات
              السالسل األ خرى املزدوج/الثالثي يف

 ITU-T Q.1700والسلسلة  ITU-T Q.10xxوالسلسلة         مكررا   ITU-T Q.933و ITU-T Q.933التوصيتان 
 ITU-T X.159-ITU-T X.90و ITU-T X.84-ITU-T X.60و ITU-T X.49-ITU-T X.28و ITU-T X.25-ITU-T X.1 التوصيات

 ITU-T X.300 السلسلةو  ITU-T X.272و ITU-T X.199-ITU-T X.180و
 20و 16و 15و 12باستثناء التوصيات املندرجة حتت مسؤولية جلان الدراسات  ،ITU-T Y سلسلة التوصيات

 االتصاالت تقييس لقطاع 15 الدراسات لجنة

 16و 13و 12و 2باستثناء التوصيات املندرجة حتت مسؤولية جلان الدراسات  ،ITU-T G سلسلة التوصيات
 باستثناء ITU-T I.700و ITU-T I.600و ITU-T I.430 وسالسل التوصيات ITU-T I.414و ITU-T I.326التوصيتان 

 ITU-T I.750 السلسلة

 ITU-T J.192و ITU-T J.190التوصيتان 

 5باستثناء التوصيات املندرجة حتت مسؤولية جلنة الدراسات  ITU-T L سلسلة التوصيات
 نةجل مسؤولية حتت املندرجة التوصيات باستثناء( ITU-T O.41/ITU-T P.53ذلك  )مبا يف ITU-T O التوصياتسلسلة 

 2 الدراسات
  ITU-T Q.513 التوصية باستثناء ITU-T Q.500 وسلسلة التوصيات ITU-T Q.49/O.22التوصية 
 ITU-T R سلسلة التوصيات استمرار

 ITU-T X.87/Y.1324و ITU-T X.86/Y.1323و ITU-T X.85/Y.1321والتوصيات  ITU-T X.50 سلسلة التوصيات
 ITU-T V.300 و ITU-T V.55/O.71و ITU-T V.38التوصيات 

 وسلسلة ITU-T Y.1501و ITU-T Y.1320 – ITU-T Y.1399و ITU-T Y.1300 – ITU-T Y.1309التوصيات 
 ITU-T Y.1700 التوصيات

 االتصاالت تقييس لقطاع 16 الدراسات لجنة
 وسالسل ITU-T E.161( وITU-T E.129)باستثناء التوصية  ITU-T E.120 – ITU-T E.139التوصيات 

 ITU-T E.340و ITU-T E.330و ITU-T E.180 التوصيات
 ITU-T F.900، والسلسلة 20 باستثناء التوصيات املندرجة حتت مسؤولية جلنة الدراسات ،ITU-T F.700 سلسلة التوصيات

 ITU-T G.760 والسلسلة( ITU-T G.712)باستثناء  ITU-T G.710 - ITU-T G.729و ITU-T G.160 سلسلة التوصيات
 ITU-T G.799.2و ITU-T G.799.1/Y.1451.1و ITU-T G.776.1و( ITU-T G.769/Y.1242 التوصية ذلك يف )مبا

 ITU-T G799.3و
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 20 جلنة الدراساتباستثناء التوصيات املندرجة حتت مسؤولية  ITU-T H سلسلة التوصيات

 ITU-T T سلسلة التوصيات
 ITU-T Q.115 السلسلةو  ITU-T Q.50 سلسلة التوصيات
 15و 2الدراسات  يتجلن مسؤولية حتت املندرجة التوصيات باستثناء ،ITU-T V سلسلة التوصيات

 ITU-T X.27/V.11 و ITU-T X.26/V.10التوصيتان 

 االتصاالت تقييس لقطاع 17 الدراسات لجنة

 (2)باالشرتاك مع جلنة الدراسات  ITU-T E.409و ITU-T E.115و ITU-T E.104التوصيات 
 ITU-T F.500 - ITU-T F.549و ITU-T F.400 سلسلة التوصيات
 16و 15و 13و 11و 2باستثناء التوصيات املندرجة حتت مسؤولية جلان الدراسات  ،ITU-T X سلسلة التوصيات
 ITU-T Z.500والسلسلة  ITU-T Z.300باستثناء السلسلة  ITU-T Z سلسلة التوصيات

 االتصاالت تقييس لقطاع 20 الدراسات لجنة

 ITU-T F.771و ITU-T F.748.0 - ITU-T F.748.5و ITU-T F.747.1 - ITU-T F.747.8و ITU-T F.744التوصيات 

 ITU-T H.642.3و ITU-T H.642.2و ITU-T H.642.1و ITU-T H.641و ITU-T H.623و ITU-T H.621التوصيات 
 ITU-T Q.3052التوصية 

 ITU-T Y.2070 - ITU-T Y.2060و ITU-T Y.2026و ITU-T Y.2016التوصيات و  ITU-T Y.4000 سلسلة التوصيات
 ITU-T Y.2291و ITU-T Y.2281و ITU-T Y.2238و ITU-T Y.2221و ITU-T Y.2213و ITU-T Y.2078 - ITU-T Y.2074و

 .Y.4000سلسلة التوصيات                                                        التوصيات املنقولة من جلان دراسات أ خرى هلا أرقام مزدوجة يف - حظةمال

 االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق
 .ITU-T A سلسلة التوصيات
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 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 7رار ـقال
 واللجنة الكهرتقنية الدوليةالتعاون مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي 

  ؛2000 مونرتيال، ؛1996 جنيف، ؛1993 هلسنكي، ؛1984 طورمولينوس،-مالقة)
 (2016 احلمامات، ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ، ؛2004 فلوريانوبوليس،

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 
 اعتبارها إذ تضع يف

 من دستور االحتاد فيما يتصل بتنسيق وسائل االتصاالت؛ 1املادة  أهداف االحتاد املنصوص عليها يف أ ( 
 الفصل الثالث من الدستور؛ املنصوص عليها يف (ITU-T) االحتاد واجبات قطاع تقييس االتصاالت يف ب(
 ببعض جوانب االتصاالت؛ (IEC) واللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO) اهتمام كل من املنظمة الدولية للتوحيد القياسي ج(
االهتمام املشرتك للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية، من ناحية، وقطاع تقييس االتصاالت  د (
ء املراعاة الكاملة صاالت مع إيال                                                                            االحتاد الدويل لالتصاالت، من ناحية أ خرى، بوضع معايري بشأن تكنولوجيا املعلومات واالت يف

 الحتياجات مجيع األطراف املهتمة مبا يشمل املصنعني واملستعملني واملسؤولني عن أنظمة االتصاالت؛
مت                                                                                                   ضرورة التوصل إىل اتفاقات متبادلة بشأن اجملاالت األ خرى ألنشطة التقييس اليت حتظى باهتمام مشرتك، على غرار ما ه (

ظمة الدولية املن لقطاع تقييس االتصاالت واهليئات املقابلة هلا يف 17 جمال أمن االتصاالت بني جلنة الدراسات ن يفلتعاو ابالنسبة إىل 
 للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية؛

الربنامج  ودعاماته األربع، وخطة العمل ذات الصلة هبذا (C&I)بشأن املطابقة وقابلية التشغيل البيين أمهية برنامج االحتاد  ( و
 ،2014دورته لعام  اليت استعرضها اجمللس يف

 وإذ تالحظ
 املنظمات املعنية ليست واحدة؛ واحلدود الزمنية لوضع املعايري يف أن أساليب العمل أ ( 

 هذه املنظمات الثالث؛ عايري يفوضع امل زيادة األعباء املالية على اخلرباء املهنيني الذين يشاركون يف ب(
 اجتماع التنسيق الذي أنشئ بني املنظمات الثالث من خالل إداراهتا العليا؛ ج(
التقدم احملرز على أساس اإلجراءات احلالية ملواءمة التوصيات التقنية مع املنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية  د (

 بينها؛ جماالت االهتمام املشرتك، بفضل روح التعاون السائدة التابعة للمنظمتني يف (JTC 1)رتكة األوىل الدولية واللجنة التقنية املش
مبادئ التعاون القائم بني املنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية وخاصة مع اللجنة التقنية املشرتكة  ( ه

توجيهات اللجنة التقنية  ويف ITU-T A.23 التوصية يا املعلومات على النحو الوارد يفاألوىل التابعة للمنظمتني بشأن تكنولوج
 ؛(ISO/IEC JTC 1) املشرتكة األوىل

                                                             أن أنشطة التقييس األ خرى ذات الطابع التعاوين قد تتطلب التنسيق؛ و (
 زيادة تكاليف وضع املعايري الدولية والتوصيات؛ ز (
املنظمة الدولية للتوحيد /باالحتاد تقييس االتصاالت/قطاع باالحتاد االتصاالت الراديوية قطاعلاملشرتكة للرباءات  ةالسياس (ح

مة الدولية دعم التوصل إىل هن ج مشرتكة بني قطاع تقييس االتصاالت واملنظ ، من حيث دورها يفالقياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية
 رتقنية الدولية فيما يتعلق ببعض املعايري ذات الصلة مبسائل حقوق امللكية الفكرية؛للتوحيد القياسي واللجنة الكه

 الدولية، قطاع تقييس االتصاالت واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنيةقيمة حتديد وإرساء أولويات للتعاون بني  (ط
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 تقـرر
س واللجنة الكهرتقنية الدولية إىل فحص برنامج دراسات قطاع التقييأن تواصل دعوة املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  1
مراحله األوىل من الدراسة والعكس بالعكس ومواصلة فحص هذه الربامج ملراعاة التغريات اجلارية من أجل حتديد املواضيع اليت يبدو  يف

 الصدد؛ هذا يف (TSB) ر مكتب تقييس االتصاالت                                                                    التنسيق فيها مستصوبا  ومن شأنه أن يؤدي إىل استفادة املنظمات، وإبالغ مدي
أن تطلب من مدير مكتب تقييس االتصاالت، بعد التشاور مع فريق إدارة جلان الدراسات املعنية، اإلجابة وتقدمي أي  2

 معلومات إضافية تطلبها املنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية، كلما توفرت؛
ملنظمة الدولية ا ، بناء  على طلب الدول األعضاء، إىل استعراض االتفاق بنيمدير مكتب تقييس االتصاالت تدعوأن  3

شرتكة وقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد، هبدف حبث خيارات النفاذ إىل النصوص املللتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية 
 ذلك إمكانية وضع هنج موحد؛ مبا يفونشرها 

أن تطلب من مدير مكتب تقييس االتصاالت دراسة وحتديث برنامج التعاون وأولوية بنود الدراسة بني قطاع تقييس  4
املوقع                                                                                                           االتصاالت واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية وتسليط الضوء على هذه املعلومات دوريا  يف

 اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت؛
ن تطلب من مدير مكتب تقييس االتصاالت وجلان الدراسات والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت دراسة واقرتاح أ 5

 الدولية؛ إجراءات التعاون بني قطاع تقييس االتصاالت واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية               حتسينات أ خرى يف
ق إحدامها على املستويات املالئمة وأن تتحدد أساليب التنسي هاتني املنظمتني أوأن يكون إجراء االتصاالت الالزمة مع  6

                                              باالتفاق بينهما مع ترتيب أنشطة للتنسيق دوريا :
 ITU-T A.23 ةالتوصي صياغة النصوص ومواءمتها، تنطبق اإلجراءات الواردة يف حالة العمل الذي يتطلب االشرتاك يف يف •

 هذه التوصية؛ واملبادئ التوجيهية للتعاون املذكورة يف
ة حالة األنشطة اليت تتطلب التنسيق بني قطاع تقييس االتصاالت واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقني يف •

ل التجارية اإللكرتونية(، اجمال األعم                                                                             الدولية )مثال  فيما يتصل بأي اتفاقات متبادلة مثل مذكرة التفاهم بشأن التقييس يف
                                                          يتعني وضع أساليب تنسيق واضحة وإجراء اتصاالت تنسيقية دوريا ؛

الدولية  املنظمة املشاريع اجلارية يف أن تطلب من رؤساء جلان الدراسات مراعاة برامج العمل ذات الصلة والتقدم يف 7
مع  ذلك إىل جانب شرتكة األوىل التابعة هلاتني املنظمتني؛ والتعاونللتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية واللجنة التقنية امل

 املنظمات على أوسع نطاق ممكن وبكل الوسائل املالئمة لتحقيق ما يلي: هذه
 كفالة استمرار املواءمة بني املواصفات اليت وضعت جبهود مشرتكة؛ •
 ؛جماالت االهتمام املشرتك                      صياغة مواصفات أ خرى يف التعاون يف •
 النفقات؛ ألغراض توفري                                                                                  أن جتري أي اجتماعات تعاونية ضرورية باالقرتان قدر اإلمكان باجتماعات مناسبة أ خرى، وذلك 8
مام املشرتك، مشاريع النصوص بشأن النقاط ذات االهت أن يوضح التقرير املتعلق هبذا التنسيق حالة التواؤم والتوافق يف 9

منظمة واحدة واحلاالت اليت تكون فيها اإلشارات املرجعية مفيدة ملستعملي  معاجلته يفوأن حيدد بوجه خاص أي موضوع ميكن 
 املعايري والتوصيات الدولية املنشورة؛

حيد التنسيق بني قطاع تقييس االتصاالت، من ناحية، واملنظمة الدولية للتو  أن تدعو اإلدارات إىل املسامهة بقدر كبري يف 10
 الثالث. املنظمات هلألنشطة الوطنية املتصلة هبذ                                                      ية الدولية، من ناحية أ خرى، وذلك بكفالة التنسيق الوايفالقياسي واللجنة الكهرتقن
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 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 11 رارـقال

 لبريدية لالتحاد البريدي العالميالتعاون مع مجلس العمليات ا
 بقطاعي البريد واالتصاالتدراسة الخدمات المتصلة  في

 ؛ 2000؛ مونرتيال، 1996؛ جنيف، 1993؛ هلسنكي، 1984طورمولينوس، -)مالقة
 (2016؛ احلمامات، 2012؛ ديب، 2008 ،؛ جوهانسربغ2004فلوريانوبوليس، 

 (،2016احلمامات، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )

 اعتبارها إذ تضع يف

 جمال ، بوصفهما منظمتني متخصصتني يف(UPU) واالحتاد الربيدي العاملي (ITU) لالتصاالتأن االحتاد الدويل  أ ( 
ية جملتمع القمة العاملأهداف                                                     املتحدة، يتعاونان من أجل حتديد أوجه التآزر ب غية حتقيق االتصاالت ضمن منظومة األمم

 جمال اختصاصاته احملددة؛ ، كل يف(WSIS) املعلومات

ووكاالت التشغيل ذات الصلة املرخص هلا من الدول األعضاء، ومقدمي اخلدمات  ،يد واالتصاالتأن إدارات الرب  (ب
قطاعي  تنسيق اخلدمات القائمة يف حاجة إىل أن يكونوا على علم بالتقدم التقين الذي ميكن أن يؤدي إىل حتسني أو يف

 واالتصاالت؛ الربيد

لتوصيات أي تعديالت يتم إدخاهلا على ا تبة على أي توصيات جديدة أو                                       فائدة أن ت درس على أساس مشرتك اآلثار املرت  (ج
 هذا الشأن، احلالية اليت تصدر يف

 وإذ تدرك

مشاريع  استخدام قطاع الربيد لتكنولوجيات جديدة وتعزيز دوره يف بأمور منهاأن التعاون القائم بني املنظمتني املتعلق  أ ( 
 ملتنقلة؛ا بشأن إدخال احلركة عالية السرعة واستخدامها املستدام واألمن السيرباين وحتويل العمالت باستخدام املهاتفة

زر زيادة أوجه التآالسنوات األخرية أدت إىل  أن التغريات اليت شهدهتا خدمات الربيد وخدمات االتصاالت يف ب(
 املنظمتني، القطاعني وبالتايل احلاجة إىل املزيد من التنسيق واألعمال املشرتكة بني بني

          وإذ تذك ر

                                             "الرتويج على الصعيد الدويل العتماد هنج أوسع مشوال   ، يتمثل أحد أهداف االحتاد يفمن دستور االحتاد 9 الرقممبوجب  أنه
طريق التعاون مع  للطابع العاملي الذي يتسم به اقتصاد املعلومات وجمتمع املعلومات، وذلك عن                           تناول مسائل االتصاالت نظرا   يف

 ،باالتصاالت"                                                                                      املنظمات الدولية احلكومية األ خرى، اإلقليمية منها والعاملية، ومع املنظمات غري احلكومية املهتمة

 وإذ تالحظ

 ملواردمها،                                                       ب غية إقامة أنشطة تعاونية بني املنظمتني واالستخدام الفع الحتديث املواضيع اليت حتظى باالهتمام  الضروري من أنه
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 تقـرر

 (POC) التعاون مع جملس العمليات الربيدية (ITU-T)أن تواصل جلان الدراسات املعنية التابعة لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد 
                                                                                                                 وجلانه كلما كان ذلك ضروريا ، على أساس املعاملة باملثل وبأقل قدر من الشكليات، خاصة  من خالل دراسة القضايا ذات االهتمام 

اخلدمات املالية الرقمية وتكاليف املعامالت واألمن و واخلدمات اإللكرتونية  (QoE) وجودة التجربة (QoS) املشرتك مثل جودة اخلدمة
 املتنقلة، ستخدام االتصاالتلعمليات الدفع با

 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

 بأن يشجع التعاون بني املنظمتني ويساعد عليه؛ 1

بالتشاور مع االحتاد الربيدي العاملي بشأن إنشاء فريق عمل مشرتك بني االحتاد الدويل لالتصاالت واالحتاد الربيدي  2
ول املايل الرقمي جمال الشم أجل تقاسم الدروس املستفادة من خالل تنفيذ مشاريع يف                                      العاملي ي عىن باخلدمات املالية الرقمية من 

 كلتا املنظمتني. لدفع أنشطة التقييس يف
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 1(2016احلمامات،            )املراج ع يف 18رار ـقال

 الراديوية االتصاالتقطاعات  وإجراءات توزيع العمل على مبادئ
 لالتحاد الدولي لالتصاالت وتنمية االتصاالت االتصاالت وتقييس

 بينها فيما والتعاون التنسيقتعزيز و 
 ؛2004 فلوريانوبوليس، ؛2000 مونرتيال، ؛1996 جنيف، ؛1993 هلسنكي،)

 (2016 احلمامات، ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ،

 (،2016 احلمامات،) االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية إن

         إذ تذك ر

 ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن اسرتاتيجية تنسيق اجلهود بني قطاعات االحتاد الثالثة؛2014)بوسان،  191 بالقرار ( أ 

 تقييس قطاع مع والتعاون االتصالبشأن  ،(RA)( جلمعية االتصاالت الراديوية 2015جنيف،            )املراج ع يف ITU-R 6 بالقرار (ب
بشأن ( جلمعية االتصاالت الراديوية، 2015جنيف،            )املراج ع يف ITU-R 7 والقرار (ITU-T) لالتصاالت الدويل االحتاد يف االتصاالت

 ؛(ITU-D) لالتصاالت الدويل االحتاد يف االتصاالت تنمية قطاع مع والتعاون تصالاالذلك  االتصاالت مبا يف تنمية

 بني فيما والتعاون التنسيق تعزيزبشأن  ،(WTDC) ( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014 ديب، يف        املراج ع) 59 بالقرار ج(
 ؛املشرتك االهتمام ذات املسائل بشأن لالتصاالت الدويل لالحتاد الثالثة القطاعات

بشأن التعاون بني قطاعي تقييس االتصاالت وتنمية  ،هلذه اجلمعية( 2016احلمامات،  يف ني        )املراج ع 45و 44 بالقرارين ( د
 ،أنشطتهمااالتصاالت وتكامل 

 اعتبارها وإذ تضع يف

 تقييس وقطاع (ITU-R) أن أحد املبادئ األساسية للتعاون والتنسيق بني قطاع االتصاالت الراديوية ( أ 
هو ضرورة حتاشي ازدواج األنشطة بني القطاعات، وتأمني أداء  (ITU-D)وقطاع تنمية االتصاالت  (ITU-T) االتصاالت

 والفعالية؛ العمل بطريقة تتسم بالكفاءة

يلي: التوافق  وجود عدد متزايد من القضايا ذات االهتمام املشرتك لدى مجيع القطاعات، تشمل ما ب(
 ونفاذ األشخاص املرئي،-السمعي والبث؛ ةالوسيط والربجميات؛ (IMT)؛ واالتصاالت املتنقلة الدولية (EMC) الكهرمغنطيسي

 ستخداما يف حاالت الطوارئ؛ وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ؛ واألمن ذوي اإلعاقة؛ واالتصاالت يف
 ؛واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

  
                                                      

 القرار.          علما  هبذا  وقطاع تنمية االتصاالت االتصاالت الراديوية قطاعإحاطة       أيضا   ينبغي 1
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نصوص                         االتصاالت طبقا  للمبادئ املمسؤوليات قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية  ج(
 وهي: دستور االحتاد واتفاقيته، عليها يف

دراسة  يلي يف من االتفاقية( على ما 154إىل  151أن تركز جلان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية )األرقام من  •
 املسائل املسندة إليها:

 مدار استعمالو ت الراديوية لألرض واالتصاالت الراديوية الفضائية االتصاال الراديوية يف الرتدداتطيف  استعمال ‘1’
 ؛                      ومدارات السواتل األ خرى األرض إىل بالنسبة املستقرة السواتل

 خصائص وأداء األنظمة الراديوية؛ ‘2’
 تشغيل احملطات الراديوية؛ ‘3’
 جوانب االتصاالت الراديوية ذات الصلة مبسائل االستغاثة والسالمة؛ ‘4’

من االتفاقية( املسائل التقنية والتشغيلية والتعريفية  193 ن تدرس جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت )الرقمأ •
تناول التوصيل البيين ذلك التوصيات اليت ت يف                                                              وتعد التوصيات بشأهنا ب غية تقييس االتصاالت على الصعيد العاملي، مبا

 البينية؛ االت العمومية وجودة األداء املطلوبة هلذه التوصيالتشبكات االتص لألنظمة الراديوية يف
مسائل االتصاالت  ،االتفاقية من 214 الرقم ، على حنو ما يشري إليهتنمية االتصاالت قطاعلدراسات الجلان تدرس  أن •

من االتفاقية. ويكون عدد هذه اللجان  211 الرقم فيها املسائل املذكورة يف البلدان النامية، مبا        عموما   اليت هتم احملددة
أولوية  لتعاجل مسائل وقضايا ذات وتكون هلا اختصاصات حمددة                                            حمدودا  وتنشأ لفرتة حمدودة حسب املوارد املتوفرة، 

 ؛إليها بالنسبة إىل البلدان النامية، وتركز على املهام املوكلة
والفريق االستشاري لتقييس  (RAG) الراديوية التلالتصا االستشاري الفريق بني املشرتكة االجتماعات أن ( د

 ،القطاعات بني والقائمة اجلديدة األعمال توزيع تستعرض (TDAG) والفريق االستشاري لتنمية االتصاالت (TSAG) االتصاالت
 التالية: لألغراض        حتقيقا   قطاع، كل  يطبقها اليت لإلجراءات       طبقا   للتأكيد ذلك خيضع أن على

 أنشطة القطاعني؛ يف االزدواجيةالتقليل من  •
 اإلقليمية، بني قطاع تقييس االتصاالت وهيئات التقييس جتميع أنشطة التقييس من أجل دعم التعاون وتنسيق العمل فيما •

 وإذ تدرك
( للمؤمتر 2014 ،ديب           )املراج ع يف 5 القرار يف ورد ، كمااالحتادعمل  إىل حتسني مشاركة البلدان النامية يفتدعو اجة احلأن  أ ( 

 العاملي لتنمية االتصاالت؛
تعاون الوثيق نشئت لتأمني ال      قد أ   -الفريق املشرتك بني القطاعات املعين باتصاالت الطوارئ  -أن آلية من هذا النوع  (ب

 ؛ئيسية لالحتادلر ذات األولوية ا املسألةيتعلق هبذه  خارج االحتاد، فيمامن داخل االحتاد كله، ومع الكيانات واملنظمات املهتمة 
 سد بشأن ،املفوضني املندوبني ملؤمتر( 2014 ،بوسان           )املراج ع يف 123 مجيع األفرقة االستشارية تتعاون لتنفيذ القرار أن (ج

 املتقدمة، والبلدان النامية البلدان بني التقييسية الفجوة
 االعتبار وإذ تأخذ يف

 املشرتك الهتمامااحلاجة إىل حتديد آليات للتعاون تتجاوز تلك القائمة بالفعل لتناول العدد املتزايد من املواضيع ذات  أ ( 
 االتصاالت؛ تنمية وقطاع االتصاالت تقييس وقطاع الراديوية االتصاالت قطاع يف
هذه  بني فيما التعاون زيزبتع الكفيلة األساليب مناقشة ضمن ةالثالث االستشاريةاألفرقة  ممثلي بني فيما اجلارية املشاورات (ب

 ؛االستشارية األفرقة
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حمل  من الدستور، 119                                                                             أن أنشطة قطاعات االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت وتنمية االتصاالت، وفقا  للرقم  (ج
 ذا الدستور؛                                                                          تعاون وثيق فيما يتعلق بالقضايا املتصلة بالتنمية طبقا  لألحكام ذات الصلة من ه

جيب أن ، تفاقيةمن اال 215 الرقم            وفقا  ألحكام قطاعات االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت وتنمية االتصاالت،  أن ( د
 ؛هود وحتسني التنسيقاجل وتفادي ازدواجية                                         عمال  على التوصل إىل اتفاق على توزيع العمل  قيد الدراسةباستمرار املسائل تستعرض 

 ؛             وبأسلوب فع ال الوقت املناسب إجراءات تتيح هلا القيام هبذا االستعراض والتوصل إىل اتفاقات يف جيب أن تعتمد القطاعات وأن
األمانة برئاسة نائب األمني العام، وفريق تنسيق بني          مؤخرا  يف (ISC-TF)إنشاء فريق مهام معين بالتنسيق بني القطاعات  ( ه

تنسيق وفريق فرعي تابع للفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بشأن التعاون وال ،القطاعات بشأن املسائل ذات االهتمام املشرتك
 داخل االحتاد الدويل لالتصاالت،

 تالحظ وإذ
                                                                         اديوية يوفر آليات من أجل االستعراض املستمر لتوزيع العمل على قطاع ي االتصاالت جلمعية االتصاالت الر  ITU-R 6أن القرار 

 الراديوية وتقييس االتصاالت والتعاون فيما بينهما،
 تقرر

ريق االستشاري والف االتصاالت لتقييس لالتصاالت الراديوية والفريق االستشاري االستشاري الفريق يواصل أن 1
 االتصاالت طاعق بني وتوزيعها والقائمة اجلديدة األعمال استعراض اللزوم، عند مشرتكة ماعاتاجت يف ،لتنمية االتصاالت

 للموافقة املوضوعة لإلجراءات       طبقا  ملوافقة الدول األعضاء عليها  ،وقطاع تنمية االتصاالت االتصاالت تقييس وقطاعالراديوية 
          املراج عة؛ /أوو اجلديدة املسائل على

 موضوع معني، ينبغي: الثالثة يف القطاعات قطاعني أو يف يف كبرية  مسؤوليات حتديد عند أنه، 2
 أو ؛Aامللحق  اإلجراء املبني يف تطبيق ‘1’
 Cو B امللحقني)انظر  مناسب تنسيق إجراء مع املسألة املعنية هبذه القطاعات يف املعنية الدراسات جلان دراسة ‘2’

 أو ؛(القرار هبذا
 املكاتب املعنية الرتتيب لعقد اجتماع مشرتك،ميكن ملدراء  ‘3’

 تدعو

والفريق االستشاري  (TSAG) والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت (RAG) الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية 1
 املشرتك االهتمام ذات باملسائل املعين القطاعات بني املشرتك التنسيق فريق مساعدة يف االستمرار إىل (TDAG) لتنمية االتصاالت

بصدد املسائل  القطاعات مجيع بنيالقطاعات الثالثة، واآلليات الالزمة لتعزيز التعاون والعمل املشرتك  حتديد املواضيع املشرتكة يف يف
 ؛املشرتك االهتمامذات 

 وفريق (BDT) ومكتب تنمية االتصاالت (TSB) ومكتب تقييس االتصاالت (BR) مديري مكتب االتصاالت الراديوية 2
فريق التنسيق بني القطاعات املعين باملسائل ذات االهتمام املشرتك إبالغ إىل  (ISC-TF) القطاعات بني بالتنسيق املعين املهام

إىل لوثيق اباخليارات املتاحة لتحسني التعاون على مستوى األمانة من أجل ضمان التنسيق  للقطاعاتاالستشارية املعنية واألفرقة 
 ،ممكن          أقصى حد  

 تكلف

 جتنبف القطاعني اآلخرين هبد التعاون مع جلان الدراسات يف واصلةمباالتصاالت  تقييسقطاع  جلان الدراسات يف 1
 القطاعني؛ هذين يف اتواالستفادة من نتائج أعمال جلان الدراسازدواجية اجلهود 

 .القرار تنفيذ هذا نتائجن االتصاالت بشأ لتقييس                                    رفع تقرير سنويا  إىل الفريق االستشاريباالتصاالت  تقييسمدير مكتب  2
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 Aامللحـق 
 ((2016                    )املراج ع يف احلمامات،  18)بالقـرار 

 إجراء التعاون
 :"تقرر"من (2’1‘ فيما يتعلق بالفقرة ينبغي تطبيق اإلجراء التايل

، القطاع الذي سيقود العمل ويوافق "يقرر"من  1 الفقرة                                                 يعني  االجتماع املشرتك لألفرقة االستشارية املشار إليه يف أ ( 
 النتائج. النهاية على يف

 ج.النتائ من القطاعني اآلخرين بيان املتطلبات اليت يرى أهنا أساسية إلدماجها يف الرائديطلب القطاع  ب(
 مسودة النتائج. عمله على املتطلبات األساسية ويدجمها يف يرتكز القطاع الرائد يف ( ج
عوبات إذا كان يواجه ص حالة ما أثناء عملية إعداد النتائج املطلوبة مع القطاعني اآلخرين يف الرائد،يتشاور القطاع  ( د

 للعمل.                                                                       حالة االتفاق على مراجعة املتطلبات األساسية تكون املتطلبات املراج عة أساسا   املتطلبات األساسية. ويف يف
 .     أ خرى مرة القطاعني اآلخرين الرائد رأية النضج، يلتمس القطاع عندما تصل النتائج املعنية إىل مرحل ( ه

وقد يكون من املالئم، عند حتديد املسؤولية عن العمل، أن جيري إجناز العمل باالستفادة بشكل مشرتك من املهارات املتوفرة 
 القطاعات املعنية. يف
 

 

 B امللحـق
 ((2016                    )املراج ع يف احلمامات،  18)بالقـرار 

 أنشطة االتصاالت الراديوية والتقييس والتنمية تنسيق
 من خالل أفرقة التنسيق بين القطاعات

 :"تقرر"من  (2’2‘ الفقرةبفيما يتعلق                     ي طب ق اإلجراء التايل
عمل  يقلتنسحاالت استثنائية، تشكيل فريق  يف ،"قرر"تمن  1 الفقرة يف لألفرقة االستشارية املشار إليه املشرتك لالجتماع جيوز ( أ 

 .للقطاعات تنسيق األنشطة اليت تقوم هبا جلان الدراسات التابعة يف االستشارية األفرقة ومساعدةالقطاعات املعنية 
 نفس الوقت، القطاع الذي سيقود العمل.                      يعني  االجتماع املشرتك، يف ب(
وحة وقت ف اخلاصة والقضايا املطر                                       فريق التنسيق بوضوح، استنادا  إىل الظرو يوضح االجتماع املشرتك اختصاصات  ج(

                                                                                 تشكيل الفريق؛ وحيدد االجتماع املشرتك أيضا  تارخيا  مستهدفا  النتهاء مهمة فريق التنسيق.
                                                                           يعني  فريق التنسيق رئيسا  ونائبا  للرئيس، على أن ميثل كل منهما أحد القطاعات. ( د
 134-136و 110-112و 86-88 لألرقام      طبقا   ،املشاركة القطاعات عضوية فريق التنسيق مفتوحة أمام أعضاء تكون ( ه

 من الدستور.
 يقوم فريق التنسيق بإعداد توصيات. ال ( و
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فريق التنسيق تقارير عن أنشطة التنسيق اليت يضطلع هبا لتقدميها إىل الفريق االستشاري لكل قطاع؛ وترفع هذه       ي ع د ( ز
 .املشاركة القطاعات التقارير إىل مديري

صاالت تشكيل فريق أو املؤمتر العاملي لتنمية االت الراديوية االتصاالت مجعية أو االتصاالت لتقييس العاملية للجمعية       أيضا   جيوز ( ح
 .اآلخرينألحد القطاعني بعد توصية من الفريق االستشاري  ،(ICG) القطاعات بني للتنسيق

 قطاعها أو هميزانية قطاع يف /مديرةبالتساوي، ويدرج كل مديرتكاليف فريق التنسيق املشاركة  القطاعات تتحمل (ط
 .االجتماعات االعتمادات املالية الالزمة هلذه

 

 C امللحـق

 ((2016                    )املراج ع يف احلمامات،  18 رارـبالق)

 االتصاالت تقييسأنشطة قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع  تنسيق
 القطاعاتمشتركة بين  خالل أفرقة مقررين منتنمية االتصاالت  وقطاع

 خالل من معني موضوع بشأن وجه أفضل على عمل أداء ميكن عندما "تقرر"من  (2’2‘ الفقرةبيتعلق  اإلجراء التايل فيما يطبق
للتعاون  ت الثالثةللقطاعا لقطاعني أو التابعة املعنية العمل فرق أو الدراسات جلان من التكنولوجيا جمال يف خرباء بني اجلمع

 إطار فريق تقين: على أساس النقاش املباشر يف
بادل، حاالت خاصة وعلى أساس التشاور املت أن تتفق يف قطاع، كل املعنية يف أو أفرقة العمل للجان الدراسات ميكن ( أ 

الغ ة، وإبلتنسيق أعماهلا بشأن بعض املواضيع التقنية احملدد (IRG) القطاعاتعلى إنشاء فريق مقررين مشرتك بني 
االتصاالت  لتقييس االتصاالت والفريق االستشاري لتنمية لالتصاالت الراديوية والفريق االستشاري الفريق االستشاري

 .هبذا اإلجراء من خالل بيان اتصال
 ناملقرري لفريق ضوحبو  حمددة اختصاصات على نفسه الوقت يف قطاع كل يف املعنية أو فرق العمل الدراسات جلان تتفق (ب

 .حله مث ومن عمله الستكمال        هنائيا          موعدا   وحتدد القطاعات بني املشرتك
 املشرتك املقررين فريقل( مشاركني رئيسني )أو رئيس بتعيني       أيضا   قطاع كل يف املعنية أو فرق العمل الدراسات جلان تقوم (ج

 .      عادال         متثيال   قطاع كل  متثيل وضمان املطلوبة احملددة اخلربة مراعاة مع القطاعات بني
أحدث  يف الواردة ملقررينا أفرقة على املطبقة لألحكاممقرر،  فريقباعتباره  ، القطاعاتفريق املقررين املشرتك بني  خيضع ( د

 وتقتصر املشاركة ؛للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 1ويف القرار  ،ITU-T A.1 التوصية ويف ،ITU-R 1 القرار نسخة من
 .املعنية القطاعاتعلى أعضاء 

       ضال  عن ف توصيات مراجعة مشاريع أو جديدة توصيات مشاريعهلذا الفريق، لدى االضطالع بواليته، إعداد  ميكن ( ه
اليت يتبع هلا  ةاألصليالعمل  فرقأو  الدراسات جلانيقدمها إىل  ،تقارير تقنية ةأو مشاريع مراجع مشاريع تقارير تقنية
 ء.االقتضالزيادة معاجلتها عند 

 .الفريق يف املشاركني آراء فاختال تربز أن أو عليها املتفق الفريق آراء الفريق هذا إليها يتوصل اليت النتائج متثل أن ينبغي ( و
 .هلا يتبع اليت صليةاألالعمل  فرقأو  الدراسات للجان اجتماع كل  إىل يقدمها أنشطته، بشأن تقارير بإعداد       أيضا   الفريق هذا يقوم ( ز
ات للجان انتهاز فرصة انعقاد اجتماع                                                                   هذا الفريق عموما  باملراسلة أو من خالل املؤمترات عن ب عد، بيد أنه ميكنه  يعمل (ح

 بدون       ممكنا   ذلك كان  حال يف قصرية، متزامنة حضورية اجتماعاتالدراسات الرئيسية أو لفرق العمل اليت يتبعها لعقد 
 .القطاعات من دعم
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 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 20رار ـقال

 إجراءات تخصيص وإدارة الموارد الدولية للترقيم والتسمية
 مجال االتصاالت والعنونة وتحديد الهوية في

 ؛2004 فلوريانوبوليس، ؛2000مونرتيال،  ؛1996 جنيف، ؛1993)هلسنكي، 
 (2016احلمامات،  ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ،

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 

 إذ تقر
 ؛الطالب تعرف هوية اخلطو  بشأن سالمة واستخدام موارد الرتقيم (ITR)بالقواعد ذات الصلة من لوائح االتصاالت الدولية  أ ( 

 وحتديد اهلوية لرتقيماالقرارات اليت اعتمدهتا مؤمترات املندوبني املفوضني بشأن استقرار خطط  بالتعليمات الواردة يف ب(
( ملؤمتر املندوبني املفوضني 2014بوسان،            )املراج ع يف 133 القرار ، وبالتحديد يفITU-T E.212و ITU-T E.164 اخلطتانسيما  وال

"باختاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان احلفاظ على سيادة الدول األعضاء يقرر أن يكلف األمني العام ومديري املكاتب:  حيث
 فيها"؛                               أيا  كانت التطبيقات اليت تستخدم ITU-T E.164االحتاد فيما يتعلق خبطط الرتقيم اليت تنص عليها التوصية  يف

 ،(ENUM) الرتقيم اإللكرتوينبشأن بروتوكول ( هلذه اجلمعية، 2016احلمامات،            )املراج ع يف 49 لقراربا ج(

 وإذ تالحظ
والرموز  (NNAI) للرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية الدولية موارد االتصاالت وإدارةأن اإلجراءات اليت حتكم ختصيص  أ ( 

                ق طرية للبيانات للتلكس، ورموز مناطق/شبكات التشوير والرموز ال املقصد، ورموز جهات                                              املتصلة هبا )مثل الرموز الق طرية اهلاتفية اجلديدة
توصيات  منصوص عليها يف ،(ENUM) بروتوكول الرتقيم اإللكرتوينذلك  مبا يف                                               والرموز الق طرية لالتصاالت املتنقلة وحتديد اهلوية(،

 ؛ITU-T Xو ITU-T Qو ITU-T Fو ITU-T E قطاع تقييس االتصاالت ضمن السالسل

التطبيقات  املستقبلية للرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية للتعامل مع اخلدمات أو أن املبادئ اخلاصة باخلطط ب(
التصاالت الدولية يليب احتياجات ا مبا والعنونة وحتديد اهلوية والتسمية بتخصيص موارد الرتقيماجلديدة واإلجراءات املتصلة 

 القرار ولربنامج العمل الذي وافقت عليه هذه اجلمعية بالنسبة إىل جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس                        ستجري دراستها طبقا  هلذا 
 ؛(ITU-T) االتصاالت

والشبكات القائمة على  (FN)وشبكات املستقبل  (NGN)عمليات النشر اجلارية لشبكات اجليل التايل  ج(
 ؛(IP) اإلنرتنت بروتوكول

جلان دراسات  يف                       جمال االتصاالت توضع وحتد ث الدولية للرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية يفأن العديد من املوارد  د (
 واسع؛ قطاع تقييس االتصاالت، وهي تستعمل على نطاق

تشوير  لك رموزذ يف أن السلطات الوطنية املسؤولة عن ختصيص موارد الرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية، مبا ه (
جلنة  (، تشارك عادة يفITU-T X.121 طرية للبيانات )التوصية               ( والرموز الق  ITU-T Q.708/شبكات التشوير )التوصية مناطق

 االتصاالت؛ لقطاع تقييس 2 الدراسات
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أن من املصلحة املشرتكة للدول األعضاء وأعضاء قطاع تقييس االتصاالت أن تكون التوصيات واملبادئ التوجيهية املتعلقة  ( و
 االتصاالت: جمال باملوارد الدولية للرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية يف

 معروفة وموضع االعرتاف والتطبيق لدى اجلميع؛ ‘1’
 اخلدمات ذات الصلة؛ ومستعملة كوسيلة لبناء واستمرار ثقة اجلميع يف ‘2’

 استعمال هذه املوارد؛ إساءةردع  تتناولوأن  ’3‘

من اتفاقية االحتاد بشأن أنشطة جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت ومسؤوليات  15و 14املادتني  ( ز
 التوايل، ، على(TSB) مكتب تقييس االتصاالت مدير

 اعتبارها وإذ تضع يف
يس يللرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية هو من مسؤوليات مدير مكتب تق الدولية أن ختصيص موارد االتصاالت أ ( 

 املختصة؛ االتصاالت واإلدارات
 االتصاالت، النمو العاملي لعدد مشرتكي اخلدمات املتنقلة واإلنرتنت وتقارب خدمات ب(

               تقرر أن ت كل ف
لرتقيم استعادة املوارد الدولية ل إعادة ختصيص و/أو مدير مكتب تقييس االتصاالت، بأن يقوم، قبل ختصيص و/أو 1

 اهلوية، بالتشاور مع:والتسمية والعنونة وحتديد 
 نةجل رئيس من املفوض املمثل مع أو                                               مع االتصال برؤساء جلان الدراسات األ خرى ذات الصلة  ،2 الدراسات جلنة رئيس ‘1’

 ؛االتصاالت توصيات قطاع تقييس املتطلبات على النحو احملدد يف بالبت يف األمر لزم إذا ،2 الدراسات
 واإلدارات املختصة؛ ‘2’
اجلهة املصرح هلا طالبة/صاحبة التخصيص عندما يلزم إجراء اتصال مباشر مع مكتب تقييس االتصاالت لكي  و/أو ‘3’

 مسؤولياهتا؛ تؤدي
توصيات ال وأحكامد اهلوية، والتسمية والعنونة وحتدي الرتقيم موارد لتخصيص العامة املبادئ ومشاوراته، مداوالته يف االعتبار، بعني املدير ويأخذ
 تعتمد؛ سوف اليت وتلك ،ITU-T Xو ITU-T Qو ITU-T Fو ITU-T Eالسالسل  تقييس االتصاالت يف قطاعالصلة من ذات 

 االتصاالت:                                                    الدراسات األ خرى ذات الصلة، بأن تقدم ملدير مكتب تقييس بلجان االتصال، مع 2جلنة الدراسات  2
دة املوارد الدولية للرتقيم استعا إعادة ختصيص و/أو ختصيص و/أو يفاملشورة بشأن اجلوانب التقنية والوظيفية والتشغيلية  ‘1’

 جارية؛ دراسات االعتبار نتائج أي                                                                      والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية طبقا  للتوصيات ذات الصلة، على أن تأخذ يف
يها موارد الرتقيم ف الدولية، مباحاالت الشكاوى املبلغة عن سوء استعمال موارد ترقيم االتصاالت  املعلومات واإلرشاد يف ‘2’

 اهلوية؛ والتسمية والعنونة وحتديد
بأن يتابع                               وأي جلنة دراسات أ خرى ذات صلة،  2 الدراسات جلنة مع الوثيق بالتعاون االتصاالت، تقييس مكتب مدير 3

 جملس وإبالغ ة،اهلوي وحتديد لعنونةوا والتسمية االتصاالت الدولية للرتقيم موارد من مورد أي استعمال وءس مع اإلدارات املعنية
 ذلك؛ على       بناء   االحتاد

، مع االتصال بلجان 2 مدير مكتب تقييس االتصاالت بأن يتخذ التدابري واإلجراءات الالزمة عندما تقوم جلنة الدراسات 4
 ؛تكلف" أن "تقررحتت  3و 2 قرتنيالف                                                                              الدراسات األ خرى ذات الصلة، بتقدمي املعلومات واملشورة واإلرشاد وفقا  ملا جاء أعاله يف

حتاد اال                                                                      تواصل دراسة اإلجراء الالزم لكفالة احملافظة متاما  على سيادة الدول األعضاء يفبأن  2جلنة الدراسات  5
 ،(ENUM) قيم اإللكرتوينذلك بروتوكول الرت  يف                                                                  يتعلق خبطط الرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية للرموز الق طرية مبا فيما

وغريها من التوصيات واإلجراءات ذات الصلة، ويشمل ذلك سبل  ITU-T E.164 التوصية على النحو املنصوص عليه يف
 االتصاالت الدولية للرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية. ملواردوأساليب معاجلة ومكافحة أي سوء استعمال 
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 (2016 احلمامات،           )املراج ع يف 22 رارـقال

 االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق تفويض
 االتصاالت لتقييس العالمية الجمعية انعقاد دورات بين بالتصرف

 (2016 ،احلمامات ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ، ؛2004 فلوريانوبوليس، ؛2000 مونرتيال، ؛1996 جنيف،)

 (2016 ،احلمامات) االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية إن
 اعتبارها يف تضع إذ

أن يضع املبادئ التوجيهية  االحتاد من اتفاقية 14A املادة ألحكام       طبقا   االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق على أن ( أ 
                                                                                                 الالزمة ألعمال جلان الدراسات ويوصي بالتدابري الالزمة لتعزيز التنسيق والتعاون مع هيئات التقييس األ خرى؛

 االتصاالت تقييس اعقط من تتطلب باالتصاالت املختصة الصناعة جمموعات ويف االتصاالت بيئة يف التغيري سرعة أن (ب
 فرتات يف ،االجتماعات ومواعيد الدراسات جلان وهيكل العمل، أولويات مثل مسائل يف قرارات اختاذ التلالتصا الدويل لالحتاد

 197C للرقم       طبقا   الستجابة،ا على وقدرته أمهيته على للمحافظة االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية انعقاد دورات بني قصرية زمنية
 ؛تفاقيةاالمن 

( ملؤمتر املندوبني املفوضني ينص على أن تقوم اجلمعية العاملية لتقييس 2010 غواداالخارا،           )املراج ع يف 122القرار  أن (ج
س وأن تدرس، مبواصلة العمل على التطوير املستمر لقطاع التقيي املالية، املوارد توافر وشريطة ملسؤولياهتا       وفقا   ،االتصاالت

 االستشاري الفريق عزيزت احلصر، جمال التقييس بوسائل منها، على سبيل الذكر ال النحو املناسب، املسائل االسرتاتيجية يف على
 االتصاالت؛ لتقييس

 (TSB) االتصاالت تقييس مكتب مدير يكلف املفوضني املندوبني ملؤمتر( 2010 غواداالخارا،           )املراج ع يف 122القرار  أن ( د
 طاعق مع وبالتنسيق االحتاد، أعضاء ومع الصلة، ذات اهليئات مع بالتشاور وذلك ،(GSS)تنظيم الندوة العاملية للمعايري  مبواصلة

 االقتضاء؛ حسب ،(ITU-D) االتصاالت تنمية وقطاع (ITU-R) الراديوية االتصاالت
 التحديات ودراسة قييسالت ميدان يف الفجوة سد يف للنظر اجلمعية هذه مع باالقرتان انعقدت قدالندوة العاملية للمعايري  أن ( ه

 واالتصاالت؛ املعلومات لتكنولوجيا العاملية املعايري يف املتمثلة
 االتصاالت، تقييس طاعلق التشغيلية الكفاءة لتعزيز اقرتاحات تقدمي يواصل االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق أن ( و

 والتعاون؛ التنسيق وطرائق القطاع يصدرها اليت التوصيات نوعية حتسني أجل من
 اختاذ عمليات وحتسني الدراسات إجراء عملية حتسني يف يساعد أن ميكنه االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق أن ( ز

 االتصاالت؛ تقييس قطاع أنشطة من املهمة اجملاالت يف القرارات
 أجل من زانية،املي عليها تقوم اليت باالعتبارات منها يتصل ما ذلك يف مبا مرنة، إدارية إجراءات وضع املطلوب من أن (ح

 االتصاالت؛ بيئة يف السريعة التغريات مع التأقلم
 دورات بني صلتف اليت األربع السنوات خالل االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق يتصرف أن املستصوب من أن (ط

 تأخري؛ دون السوق احتياجات تلبية أجل من االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية
 القطاع هبا يقوم اليت التقييس ألنشطة اجلديدة التكنولوجيات تأثري االستشاري الفريق يبحث أن املستصوب من أن (ي

 القطاع؛ عمل برنامج يف التكنولوجيات هذه إدخال هبا ميكن اليت والطريقة
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 مسائل بشأن اء،االقتض حسب الدراسات، جلان بني التنسيق كفالة يف       هاما         دورا   يؤدي أن يستطيع االستشاري الفريق أن (ك
 اآلخر؛ بعضها على بعضها واعتماد املتصلة العمل بنود بني الروابط وتعيني العمل ازدواج جتنب من األمر يتطلبه ما ذلك يف مبا التقييس

       أ خرى؛ انجل مشورة االعتبار يف يأخذ أن الدراسات، جلان إىل املشورة تقدمي عند يستطيع، االستشاري الفريق أن (ل
اع تقييس االتصاالت قط وداخل                     اهليئات األ خرى املعنية  مع والتعاون بالتنسيقإدخال حتسينات  يف لالستمرارأن مثة حاجة  ( م
 خارج خرى    األ   التقييس واحتادات ومنتديات منظمات معالعامة و  واألمانةتنمية االتصاالت و االتصاالت الراديوية  يقطاع معو 

 الصلة؛ ذات والكيانات االحتاد
                                                          أنشأت جلنة االستعراض اليت أجرت استعراضا  اسرتاتيجيا  وهيكليا   2012 لعام االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية أن ( ن

 ،اجلمعية هذه وقدمت تقريرها النهائي إىل 2016إىل  2013الفرتة من  لقطاع تقييس االتصاالت يف
 الحظت وإذ

من اتفاقية االحتاد تنص على أن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت جيوز هلا أن تكلف الفريق االستشاري  13املادة  أن أ ( 
 إطار اختصاصاهتا، مع توضيح التدابري املطلوبة بشأن هذه املسائل؛ لتقييس االتصاالت مبسائل حمددة تقع يف

 االتفاقية؛ يف عليها منصوص االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية واجبات أن (ب
 القضايا مع عاملالت إمكانية دون الواقع يف حتول االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية النعقاد األربع السنوات دورة أن (ج

 اجلمعية؛ دورات بني فيما الواقعة الفرتة يف عاجلة إجراءات تتطلب اليت املتوقعة غري
 األقل؛ على سنوي أساس على جيتمع االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق أن ( د
 إليه أسندهتا اليت لاملسائ يف بكفاءة التصرف على قدرته بالفعل أظهر قد االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق أن ( ه

 االتصاالت؛ لتقييس العاملية اجلمعية
بتنظيم  (TSB) االتصاالت تقييس مكتب مدير يكلف هلذه اجلمعية (2016 احلمامات،           )املراج ع يف 68القرار  أن ( و

 حتديد على للمساعدة ،(CTO) كبار مسؤويل التكنولوجيا  اجتماعات مثل الصناعة، مناملسؤولني التنفيذيني  لكباراجتماعات 
 واالحتادات، املنتديات عدد من واحلد التقييس جمال يف واملواضيع األولويات وتنسيق

 تعرتف وإذ
االتفاقية، ومها يسمحان للجمعية باستحداث  يف 191Bو 191A( قد اعتمد الرقمني 2002مؤمتر املندوبني املفوضني )مراكش،  بأن

 حلها،               أفرقة أ خرى أو
 تقـرر

 هذه بني فيما ااختصاصاهت ضمن الواقعة التالية احملددة املسائل االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق إىل تسند أن 1
 :احلال مقتضى سبح االتصاالت، تقييس مكتب مدير مع بالتشاور التالية اجملاالت يف يتصرف لكي التالية واجلمعية اجلمعية

 ؛واملرونة بالكفاءة التوجيهية املبادئ هذه تتسم حبيث بالعمل، اخلاصة التوجيهية املبادئ حتديث أ ( 
عداد إ ذلك يف قطاع تقييس االتصاالت(، مبا )تنظيم العمل يف ITU-T Aالسلسلة  توصياتباملسؤولية عن  االضطالع (ب

 مبوجب اإلجراءات املالئمة؛ عليها للموافقةهذه التوصيات وتقدميها 
          استجابة  و أعضاء االحتاد  احتياجات مراعاة مع هاءوإنشا االتصاالت تقييس لقطاع التابعة الدراسات جلان هيكلة إعادة (ج

لتالية لتقييس الرؤساء ونواهبم للتصرف إىل حني انعقاد اجلمعية العاملية ا وتعينيق االتصاالت، سو  على تطرأللتغريات اليت 
 ؛35 بالقرار      عمال  االتصاالت 
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 التقييس؛ أولويات يليب مبا الدراسات جلان عمل برامج بشأن املشورة إسداء ( د

                                                        تنفيذ أنشطة قطاع التقييس، العمل على استحداث أفرقة أ خرى  االعرتاف باألمهية الكربى للجان الدراسات يف مع ( ه
ذلك أفرقة الرتكيز، وتعيني رؤسائها ونواب رؤسائها وحتديد اختصاصاهتا مبدة حمددة،  االحتفاظ هبا، مبا يف حلها أو أو

سرعة  تعزيز فعالية أعمال قطاع التقييس وكذلك زيادة املرونة يفمن االتفاقية لتحسني و  191Bو 191A             وفقا  للرقمني 
 ،االتفاقيةمن  14A                     توصيات، وفقا  للمادة االستجابة للقضايا ذات األولوية العالية؛ وال تعتمد هذه األفرقة مسائل أو

 بل تعمل على أساس والية حمددة؛

 املشورة بشأن التغيريات املناسبة الواجب إدخاهلا على أولويات عمل جلان الدراسات وتقدمياملتطلبات املتغرية  حتديد ( و
 اجبة للتكاليفمع املراعاة الو  ،التابعة لقطاع تقييس االتصاالت، وختطيط األعمال وتوزيعها بني جلان الدراسات

 ؛واملوارد املتاحة

 عليه؛ االتفاق يتم ما وتنفيذ املالئمة اقرتاحاهتا ودراسة اريرتق من       األ خرى واألفرقة التنسيق أفرقة تقدمه ما استعراض ( ز

 هبا هتتم اليت لرئيسيةا املواضيع ملعاجلة       أ خرى، أفرقة أي أو التنسيق أفرقة مثل استعماهلا، وتشجيع املناسبة اآللية إنشاء (ح
 بة؛مناس عاملية حلول إىل للتوصل التقييس مواضيع يف        الفع ال التنسيق كفالة  بغية دراسات جلان عدة

والتعاون مع اهليئات  التنسيق تعزيز يشمل مبا االتصاالت، تقييس قطاع عمل برنامج تنفيذ يف احملرز التقدم استعراض (ط
 ؛واالحتادات خارج االحتاد واملنتدياتالتقييس منظمات                          األ خرى ذات الصلة من قبيل 

 املسائل؛ من وغريها املالية املسائل يف االتصاالت تقييس مكتب مدير إىل املشورة إسداء (ي

 إحلاحها، ومدى أولوياهتا، وحتديد اجلديدة واملسائل القائمة املسائل يف النظر إعادة على املرتتب العمل برنامج اعتماد (ك
 دراستها؛ من لالنتهاء الزمنية والفرتة عليها املرتتبة التقديرية املالية واآلثار

 النامية الصغرية اجلزرية لوالدو       منوا   البلدان أقل فيها مبا النامية، البلدان هتم اليت املسائل بتجميع        عمليا   اإلمكان قدر القيام (ل
 الدراسات؛ هذه يف مشاركتها لتسهيل انتقالية، مبرحلة اقتصاداهتا متر اليت والبلدان الساحلية غري النامية والبلدان

 األعضاء الدول قةمواف بشرط االتصاالت، لتقييس العاملية اجلمعية اختصاص ضمن تدخل اليت      أ خرى حمددة مسائل تناول ( م
 اجلمعية؛ هلذه( 2016 احلمامات،           )املراج ع يف 1 من القرار 9 القسم يف الوارد املوافقة إجراء تطبيق مع عليها،

اخلطط التشغيلية                  األهداف املبي نة يف وحتقيق اإلجراءاتيقوم الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بدراسة تنفيذ  أن 2
 تملةاحمل الصعوبات حتديد لغرضاليت تشمل قرارات اجلمعية،  2016ويف خطة عمل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام  السنوية

 هبا؛ املتعلقة باحللول االتصاالت تقييس مكتب مدير إىل توصيات وتقدمي واالسرتاتيجيات احملتملة لتنفيذ العناصر الرئيسية،
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جلان  يكون مبقدور الفريق االستشاري أن يبادر إىل تنقيح اإلجراءات ذات الصلة العتماد املسائل والتوصيات يف أن 3
 لفاصلةالفرتات ا من االتفاقية، لكي توافق عليها الدول األعضاء يف 246Hو 246Fو 246Dاألرقام  الدراسات، باستثناء املشار إليها يف

( 2016 ،احلمامات           )املراج ع يف 1 من القرار 9 القسم يات العاملية لتقييس االتصاالت، باستعمال إجراء املوافقة الوارد يفبني اجلمع
 اجلمعية؛ هلذه

 مدير مع شاوربالت لالتصاالت الدويل االحتاد خارج املنظمات مع أنشطته بشأن        اتصاال   االستشاري الفريق يقيم أن 4
 احلال؛ مقتضى حسب االتصاالت، تقييس مكتب

 والتكنولوجيات لسوقا الحتياجات نتيجة االتصاالت تقييس قطاع هلا يتعرض اليت اآلثار االستشاري الفريق يبحث أن 5
 إسناد مثل دراستها، يف النظر لتسهيل املالئمة اآللية ينشئ وأن القطاع، يف التقييس موضع بعد توضع مل اليت اجلديدة الناشئة
 رؤسائها؛ ونواب رؤسائها وتعيني      أ خرى أفرقة أو تنسيق أفرقة إنشاء أو الدراسات جلان أعمال تنسيق أو املسائل

 االجتاهات حتديد خالل من االتصاالت تقييس لقطاعالفريق االستشاري وينسق اسرتاتيجيات التقييس  يستعرض أن 6
 املواضيع وحيدد لقطاع،اذات الصلة باختصاص  اجملاالت يف والسياساتية واالقتصادية السوقية واالحتياجات الرئيسية التكنولوجية

 التقييس؛ اسرتاتيجيات ضمن القطاع يف فيها النظر ميكن اليت والقضايا

 جلان أعمال تنسيق وأ املسائل إسناد مثل التقييس، اسرتاتيجيات لتسهيل املالئمة اآلليةاالستشاري  الفريق      ي نشئ  أن 7
 ؛رؤسائها ونواب رؤسائها وتعيني      أ خرى أفرقة أو تنسيق أفرقة إنشاء أو الدراسات

 تدابري يتخذ وأن للمعايري يةالعامل بالندوة يتعلق فيما اجلمعية هذه نتائج يف االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق ينظر أن 8
 االقتضاء؛ حسب للمتابعة،

 املقبلة؛ دورهتا يف تاالتصاال لتقييس العاملية اجلمعية على       آنفا   إليها املشار االستشاري الفريق أنشطة عن تقرير      ي عرض أن 9

 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

 وكفاءته؛ لقطاعا فعالية لتحسني االعتبار بعني وإرشاداتهالفريق االستشاري لتقييس االتصاالت  مشورة يأخذ بأن 1

 لتدابريجلمعية واا عن الصادرة                              هذا تقريرا  عن تنفيذ القرارات  االستشاري الفريق اجتماعات من اجتماع كل يف      يقد م بأن 2
 ؛منطوق القرار فقرات بأحكام      عمال   اختاذها الواجب

الفرتة  يف مل حيصل على أي مسامهة العمل بنود منعن أي بند  الدراسات، جلان أنشطة عن تقريره يف ،تقدمي معلوماتب 3
 ؛الدراسات للجانالفاصلة بني االجتماعني السابقني 

 كي ينظر فيها أعضاء االحتاد.  Aاالستشاري لتقييس االتصاالت عن جتربة تنفيذ توصيات السلسلة  الفريقإبالغ ب 4
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 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 29رار ـقال

 إجراءات النداء البديلة على شبكات االتصاالت الدولية
 (2016؛ احلمامات، 2012 ؛ ديب،2008؛ جوهانسربغ، 2004؛ فلوريانوبوليس، 2000؛ مونرتيال، 1996)جنيف، 

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 

 ر         إذ ت ذك  

يتعلق بإجراءات النداء البديلة على شبكات االتصاالت  فيما 1996 عاملدورته  الذي اعتمده اجمللس يف 1099 بالقرار أ ( 
ق بإجراءات يتعل أقرب وقت ممكن، التوصيات املالئمة فيما الدولية الذي حث قطاع تقييس االتصاالت على أن يضع، يف

 البديلة؛ النداء

ات شبك علىراءات النداء البديلة إجبشأن  ( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت،2014ديب،            )املراج ع يف 22 بالقرار ب(
 ؛وتوزيع إيرادات خدمات االتصاالت الدولية املنشأاالتصاالت الدولية وحتديد 

ديلة على إجراءات النداء الباملتعلقة بالتدابري  بشأن ،( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014بوسان،            )املراج ع يف 21 بالقرار ج(
 ،شبكات االتصاالت الدولية

 وإذ تدرك

ا مسموح هبو البلدان العديد من  مسموح هبا يفغري  ،أن إجراءات النداء البديلة اليت قد تنطوي على أضرار أ ( 
       أ خرى؛ بلدان يف

 قد تكون مغرية للمستعملني؛ ،إجراءات النداء البديلة قد تنطوي على أضرارأن من  أنه على الرغم ب(

وكاالت  وأ مشغلي االتصاالت الدوليةعلى إيرادات        سلبا   ؤثروقد ت رأن إجراءات النداء البديلة قد تنطوي على أضرا ج(
من أجل  1عوق بدرجة خطرية، على وجه اخلصوص، اجلهود اليت تبذهلا البلدان الناميةوت، املرخص هلا من الدول األعضاءالتشغيل 

 ؛لديها حتقيق التنمية السليمة لشبكات وخدمات االتصاالت

ؤثر على تد ق ،إجراءات النداء البديلة اليت قد تنطوي على أضرار أشكال بعضاحلركة من جراء أمناط  أن التشوهات يف د (
 إدارة احلركة وختطيط الشبكات؛

 شبكات االتصاالت وجودهتا؛ أداء أن بعض أشكال إجراءات النداء البديلة قد تؤدي إىل تدهور شديد يف ه (

جمال تقدمي خدمات االتصاالت  ذلك اإلنرتنت، يف يف ، مبا(IP)أن انتشار الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت  ( و
                                                                                                  أث ر على طرق ووسائل إجراءات النداء البديلة وأنه أصبح من الضروري حتديد هذه اإلجراءات وإعادة تعريفها،

  
                                                      

 النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.                                           تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية  1
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 اعتبارها وإذ تضع يف

 شأن إجراءات النداء البديلة وحتديد املنشأ؛نتائج ورشة عمل االحتاد ب ( أ 

لقطاع تقييس االتصاالت  2 الدراسات جلنة عقدهتا اليتبشأن "انتحال هوية طالب النداء"  االحتادورشة عمل  نتائج (ب
 ؛جنيف يف 2014 يونيو 2 يف (ITU-T) باالحتاد

وجودة  (QoS) اخلدمة ودةجلمستوى مقبول أن أي إجراء من إجراءات النداء ينبغي أن يستهدف احلفاظ على  ج(
 ،(OI) حتديد منشأ االتصال و/أو (CLI) هوية اخلط الطالب وكذلك ضمان إتاحة معلومات عن، (QoE) التجربة

 وإذ تؤكد من جديد

 ؛أن من احلقوق السيادية لكل بلد أن ينظم اتصاالته أ ( 

 االجتماعية التنمية يفو  السلم على احلفاظ يف املتزايدة االتصاالت"أمهية مقدمته يويل االنتباه إىل  أن دستور االحتاد يف ب(
 الدويل التعاونو  السلمية العالقات تسهيل إىل منها       "سعيا  وأن الدول األعضاء وافقت على الدستور  ،"الدول جلميع واالقتصادية

 ،"االتصاالت تشغيل     ح سن طريق عن الشعوب بني واالجتماعية االقتصادية والتنمية

 وإذ تالحظ

 أنه لتقليل تأثري إجراءات النداء البديلة إىل أدىن حد:

إطار  التشغيل املرخص هلا من الدول األعضاء أن تبذل قصارى جهودها، يفوكاالت  أو ملشغلي االتصاالت الدوليةينبغي  ‘1’
من لوائح االتصاالت  1.1.6 التكلفة مع مراعاة املادةقوانينها الوطنية، من أجل حتديد مستوى الرسوم احملصلة استنادا  إىل 

 ؛ITU-T D.5 الدولية والتوصية

املبادئ التوجيهية  أن تتبع كاالت التشغيل املرخص هلا من الدول األعضاءو  أو الدولية االتصاالت وملشغليينبغي لإلدارات  ‘2’
        األ خرى، أثر إجراءات النداء البديلة على الدول األعضاءاليت تضعها الدول األعضاء بشأن التدابري الواجب تطبيقها ملنع 

 تقـرر

أن يستمر حتديد وتعريف مجيع أشكال إجراءات النداء البديلة ودراسة تأثريها على مجيع األطراف ووضع توصيات مناسبة  1
 بشأن إجراءات النداء البديلة؛

ان مجيع اإلمك بقدرالتشغيل املرخص هلا من الدول األعضاء وكاالت  أو مشغلو االتصاالت الدوليةو أن تتخذ اإلدارات  2
 (QoS) اخلدمة ةجود تؤدي إىل تدهور شديد يفإجراءات النداء البديلة اليت أي شكل من أشكال  وممارسات أساليبالتدابري لوقف 
حتديد منشأ  وأ (CLI) تعرف هوية اخلط الطالب توفري معلومات دون حتول أوشبكات االتصاالت  يف (QoE) وجودة التجربة

 ؛(OI) االتصال

      لوبا  ينبغي أن تنهج أس املرخص هلا من الدول األعضاء كاالت التشغيلو  أو مشغلي االتصاالت الدوليةأن اإلدارات و  3
 ؛التعاون احرتام السيادة الوطنية لآلخرين واملبادئ التوجيهية املقرتحة املرفقة اخلاصة هبذا من أجليقوم على التعاون 
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اجلوانب واألشكال األ خرى إلجراءات النداء البديلة  لقطاع تقييس االتصاالت بدراسة 2 تكلف جلنة الدراساتأن  4
ن حاالت تلك املرتبطة بالتشغيل البيين للبىن التحتية التقليدية وتلك القائمة على بروتوكول اإلنرتنت وما يرتتب على ذلك م فيها مبا

تطور إجراءات النداء و  (CLI) تعرف هوية اخلط الطالب أو (OI) االتصال منشأ حتديدملعلومات انتحال  حجب أو تعطيل أو
ذلك استخدام تطبيقات اهلاتف املتاحة حبرية على اإلنرتنت اليت تسخدم أرقام اهلاتف، اليت قد تفضي إىل حاالت  يف البديلة، مبا

 وجيهية املناسبة؛من املمارسات االحتيالية، وإعداد التوصيات واملبادئ الت
تعرف  معدالبديلة و النداء  جراءاتإلاآلثار االقتصادية  بدراسةلقطاع تقييس االتصاالت  3 الدراساتجلنة  أن تكلف 5

شبكاهتا تطبيقات اهلاتف املتاحة حبرية على اإلنرتنت على جهود البلدان النامية لتحقيق تنمية سليمة لو انتحال اهلوية،  هوية املنشأ أو
 مناسبة؛ وبإعداد توصيات ومبادئ توجيهية وخدماهتا الوطنية لالتصاالت،

يتعلق باحلد األدىن لعتبة جودة اخلدمة وجودة التجربة الذي  بوضع مبادئ توجيهية فيما 12 أن تكلف جلنة الدراسات 6
 ينبغي حتقيقه عند استعمال إجراءات النداء البديلة،

 مدير مكتب تقييس االتصاالتتكلف 
من  تفادةهذه الدراسات واالس البلدان النامية يف مع مدير مكتب تنمية االتصاالت من أجل تسهيل مشاركة يواصل التعاون أنب

 نتائجها ومن أجل تنفيذ هذا القرار،
 األعضاءتدعو الدول 

ل املرخص هلا من شغيإىل اعتماد أطر قانونية وتنظيمية وطنية ملطالبة اإلدارات ومشغلي االتصاالت الدولية ووكاالت الت 1
وجودة  (QoS) الدول األعضاء بأن جتتنب استخدام إجراءات النداء البديلة اليت تؤدي إىل تدهور مستوى جودة اخلدمة

، لوكالة (OI) وحتديد منشأ االتصال (CLI) توفري معلومات بشأن تعرف هوية اخلط الدويل الطالبوأن تضمن  (QoE) التجربة
 الصلة؛ األقل؛ وأن تضمن الرتسيم املناسب، مع مراعاة توصيات قطاع تقييس االتصاالت ذات التشغيل عند املقصد على

 هذا العمل. إىل املسامهة يف 2
 

 املرفق
 ((2016                    )املراج ع يف احلمامات،  29رار ـ)بالق

 ومشغلي االتصاالت الدوليةالمبادئ التوجيهية المقترحة على اإلدارات 

 من الدول األعضاء المرخص لها ووكاالت التشغيل

 (ACP)إجراءات النداء البديلة  للتشاور بشأن

كاالت التشغيل و ومشغلو االتصاالت الدولية أو أن تتعاون اإلدارات  املستصوب                                           حتقيقا  للتنمية العاملية لالتصاالت الدولية، من 
                                                      ذلك أسلوبا  يقوم على التعاون. وينبغي أن يأخذ أي تعاون  هج يفت                      مع اجلهات األ خرى وأن تن املرخص هلا من الدول األعضاء

 بإجراءات يتعلق الية فيمااملبادئ التوجيهية التيوصى بتطبيق اليت تفرضها القوانني الوطنية. و  القيوداالعتبار  إجراءات الحقة، يف أو
ءات النداء إجرا والبلد "ص" )موقع اجلهة اليت توفر (إجراءات النداء البديلة البلد "س" )موقع مستعمل يف (ACP) النداء البديلة

دة الوطنية "ص"، ينبغي احرتام السيا موجهة إىل بلد خبالف البلدين "س" أوإجراءات النداء البديلة (. وعندما تكون حركة البديلة
 التنظيمية. للبلد املوجه إليه النداء وأوضاعه
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 البلد "ص"
 (لبديلةإجراءات النداء ا )موقع جهة توفير

 البلد "س"
 (إجراءات النداء البديلة )موقع مستعمل

 انتهاج أسلوب معقول يقوم على التعاون                ي ستصوب عموما   انتهاج أسلوب معقول يقوم على التعاون                ي ستصوب عموما  
إجراءات  رحظ تقييد أو البلد "س"، الراغبة يف إلدارة يفلينبغي  

 السياسة إزاء هذه موقفها بوضوحأن حتدد ، النداء البديلة
 ت الدوليةمشغلي االتصاال البلد "ص" انتباه ينبغي أن تسرتعي اإلدارة يف

 وجهات توفرياملرخص هلا من الدول األعضاء وكاالت التشغيل أو 
أراضيها إىل هذه املعلومات مستخدمة  العاملة يف إجراءات النداء البديلة

 يتوافر لديها من السبل الرمسية ما

 البلد "س" موقفها الوطين اإلدارة يف علنتينبغي أن 

د "ص" البل يف املرخص هلا من الدول األعضاءينبغي لوكاالت التشغيل 
إدخال أي تعديالت ضرورية على اتفاقات  النظر يف تتعاون يف أن

 الدولية التشغيل

ملرخص هلا من ا                                 البلد "س" أن تبل غ وكاالت التشغيل  ينبغي لإلدارة يف
ي أراضيها مبوقفها إزاء هذه السياسة، وينبغ العاملة يفو  الدول األعضاء

ات أن تتخذ اخلطو  املرخص هلا من الدول األعضاءلوكاالت التشغيل 
اليت تضمن امتثال اتفاقات التشغيل الدولية اليت هي طرف فيها 

 السياسة هلذه

لدول املرخص هلا من اوكاالت التشغيل  البلد "ص" و/أو ينبغي لإلدارة يف
ة العامل إجراءات النداء البديلة أن تتأكد من أن جهات توفري عضاءاأل
 يلي: أراضيها على علم مبا يف

كون تبلد  توفريها يفعدم ينبغي إجراءات النداء البديلة  أن أ ( 
 ،       صراحة   حمظورة فيه

 ودةجؤدي إىل تدهور ت الجيب أ ات إجراءات النداء البديلةأن ترتيب ب(
 وأداء الشبكات اهلاتفية العمومية التبديلية الدولية

 

هلا من  املرخصالبلد "ص" ووكاالت التشغيل  ينبغي أن تتخذ اإلدارة يف
 وفريجهات ت ملنعالبلد "ص" مجيع اخلطوات املعقولة  يف الدول األعضاء

 اخلدمة: ن توفري هذهمأراضيها  العاملة يف إجراءات النداء البديلة

                                 البلدان األ خرى احملظورة فيها؛ و/أو يف أ ( 
 .املستعملةعندما تكون ضارة بالشبكات  ب(

البلد "س" مجيع اخلطوات املعقولة  ينبغي أن تتخذ اإلدارة يف
 مالاستع نطاق اختصاصها ومسؤوليتها لوقف تقدمي و/أو يف

 يكون: أراضيها، مما يف إجراءات النداء البديلة
              حمظورا ؛ و/أو أ ( 

              ارا  بالشبكة.ض ب(
ول املرخص هلا من الد البلد "س" يف وكاالت التشغيلل وينبغي

 تنفيذ هذه اخلطوات. يف األعضاء أن تتعاون

هي مبينة  "خدمة من خدمات االتصاالت الدولية" كما إجراءات النداء البديلة                     بني البلدان اليت ت عترب لعالقات فيماإىل ابالنسبة  - 1المالحظة 
توضح شروط تشغيل  عضاءاملرخص هلا من الدول األبني وكاالت التشغيل املعنية  فيما ةاتفاقات تشغيل ثنائي إبراملوائح االتصاالت الدولية، ينبغي  يف

 .إجراءات النداء البديلة خدمة
ناسبة لقطاع توصية م قييس االتصاالت أن حتدد مجيع أشكال إجراءات النداء البديلة وأن توثقها يفلقطاع ت 2 ينبغي للجنة الدراسات – 2 المالحظة

 وتغيري املنشأ وما إىل ذلك(. (OTT)تقييس االتصاالت )مثل معاودة النداء واخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 -75I 31القرار  - Iالجزء  - 2016أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام  

 (2012ديب،            )املراج ع يف 31رار ـقال

 منظمات للمشاركة كمنتسبين قبول كيانات أو
 أعمال قطاع تقييس االتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت في

 (2012 ديب، ؛2008؛ جوهانسربغ، 2004؛ فلوريانوبوليس، 2000)مونرتيال، 

 (،2012ديب، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )
 اعتبارها إذ تضع يف

ظمات اجلماعات املهتمة بصناعة االتصاالت تتطلب زيادة مشاركة الكيانات واملن بيئة االتصاالت ويف أن سرعة التغيري يف أ ( 
 االحتاد الدويل لالتصاالت؛ عملية وضع املعايري يف املعنية يف

أعمال  جبزء صغري مناملنظمات اليت تكون جماالت نشاطها شديدة التخصص قد تكون مهتمة فقط  أن الكيانات أو ب(
االنضمام  القطاع، ولكنها قد ترغب يف ، وبالتايل ال تنوي التقدم بطلب عضوية يف(ITU-T) قطاع تقييس االتصاالت التقييس يف

 حالة وجود شروط أبسط؛ يف
أعمال  منظمات يف من اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت يسمح للقطاعات بقبول مشاركة كيانات أو 241Aأن الرقم  ج(

 جلنة دراسات معينة بصفة منتسب؛
 من االتفاقية توضح مبادئ مشاركة املنتسبني، 483Aو 248Bو 241Aاألرقام أن  د (

 وإذ تدرك
 أنشطة قطاع تقييس االتصاالت                                           قد واجهت صعوبات كبرية للمشاركة بدور فع ال يف 1البلدان النامية أن املنظمات والكيانات يف

 ( ملؤمتر املندوبني املفوضني،2010غواداالخارا،            )املراج ع يف 123تلبية أهداف القرار  مما ترتب عليه صعوبة يف
 تقـرر

منظمة مهتمة االنضمام إىل قطاع تقييس االتصاالت بصفة منتسب، ويكون من حقه/حقها  أنه جيوز ألي كيان مهتم أو 1
 أعمال جلنة دراسات واحدة خمتارة؛ املشاركة يف

 مجيع جلنة الدراسات على النحو املبني فيما يلي مع استبعادهم من تسبني على املشاركة يفأن يقتصر دور املن 2
 األخرى: األدوار

ية: املشاركة ذلك األدوار التال إطار جلنة للدراسات، مبا يف عملية إعداد التوصيات يف للمنتسبني املشاركة يفجيوز  •
لبديلة، تقدمي عملية املوافقة ا ياغة التوصيات، كما جيوز هلم، يفص االجتماعات، وتقدمي املسامهات، واملشاركة يف يف

 التعليقات أثناء فرتة النداء األخري )ولكن ليس خالل فرتة االستعراض اإلضافية(؛

 القيام بعملهم؛ جيوز للمنتسبني احلصول على الوثائق الالزمة هلم يف •
                                                        مسؤوال  عن توجيه الدراسات اخلاصة بأي مسألة مطروحة للدراسة جيوز ألي منتسب القيام بدور املقرر، وأن يكون  •

قيام هبا بشكل أنشطة االتصال اليت ينبغي ال أي عملية الختاذ القرار وال يف الدراسات املختارة، دون أن يشارك يف جلنة يف
 من االتفاقية؛ 248B                   منفصل، وفقا  للرقم

  

                                                      
 ية.والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال والبلدان النامية غري الساحلية                                                   تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية  1
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على أساس وحدة مسامهة أعضاء القطاعات اليت حيددها اجمللس لكل فرتة من                                     أن حتد د قيمة املسامهة املالية للمنتسبني  3
 فرتات ميزانية السنتني،

 تطلب من

الفرعية  هناأعمال جلا أعمال جلنة دراسات معينة أو املنظمات كمنتسبني يف األمني العام أن يسمح مبشاركة الكيانات أو 1
 من االتفاقية؛ 241Eو 241Dو 241Cو 241Bاألرقام                        وفقا  للمبادئ املبينة يف

ذلك اآلثار  يف )مبا الشروط اليت تنظم مشاركة املنتسبني الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت أن يعيد النظر باستمرار يف 2
 قطاع تقييس االتصاالت،                                                      املالية على ميزانية القطاع( استنادا  إىل اخلربة املكتسبة يف

 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت
أعمال قطاع تقييس االتصاالت، مع مراعاة اآلثار احملتملة إلعادة تنظيم  اد اللوجستيات الالزمة ملشاركة املنتسبني يفبإعد
 الدراسات. جلان
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 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 32رار ـقال

 أعمال تعزيز وسائل العمل اإللكترونية في
 قطاع تقييس االتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت

 (2016؛ احلمامات، 2012؛ ديب، 2008؛ جوهانسربغ، 2004؛ فلوريانوبوليس، 2000)مونرتيال، 

 (،2016مامات، احلإن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )
 اعتبارها إذ تضع يف

 حتسني وضع املعايري وسرعة وضعها؛يرتتب عليه من ضرورة  وما التطور التكنولوجيسرعة  أ ( 
قطاع  أنشطة تتيح التعاون املفتوح والسريع والسهل بني املشاركني يف (EWM)وسائل العمل اإللكرتونية أن  ب(

 ؛(ITU-T) االتصاالت تقييس
عضاء قطاع أ والرتتيبات املرتبطة بذلك ستكون له منافع كبرية بالنسبة إىل أن تنفيذ قدرات وسائل العمل اإللكرتونية ج(

الوقت  يسمح هلذه اجلهات بالنفاذ يف ذلك األفراد واملنظمات والدول من ذوي املوارد احملدودة، مبا يف تقييس االتصاالت، مبا
                                                                               املناسب وبشكل فع ال إىل املعلومات اخلاصة باملعايري وعملية وضع املعايري واملوافقة عليها؛

بني  وفيما بني أعضاء قطاع تقييس االتصاالت حتسني االتصاالت فيما مفيدة يفوسائل العمل اإللكرتونية ستكون أن  د (
 سبيل وضع معايري متناسقة على الصعيد العاملي؛                                                     منظمات التقييس األ خرى املعنية واالحتاد الدويل لالتصاالت، يف

 ؛اإللكرتونيةتقدمي الدعم لقدرات وسائل العمل  يف (TSB) الدور الرئيسي ملكتب تقييس االتصاالت ه (
 ؛( ملؤمتر املندوبني املفوضني2010غواداالخارا،            )املراج ع يف 66 القرارالقرارات اليت يتضمنها  و (
االجتماعات احلضورية اليت ينظمها                     للمشاركة الفع الة يف 1الصلة بامليزانية اليت تواجهها البلدان النامية الصعوبات ذات ز (

 قطاع تقييس االتصاالت؛
( ملؤمتر املندوبني املفوضني الذي ينص على أن يواصل االحتاد تطوير مرافقه 2014بوسان            )املراج ع يف 167 القرار (ح

ماعات أفرقة العمل اليت ذلك اجت يف اجتماعات االحتاد املناسبة، مبا                                                      وإمكاناته اخلاصة باملشاركة عن ب عد بالوسائل اإللكرتونية يف
 ،اجمللس يشكلها

 وإذ تالحظ
ات املتزايدة الوقت املناسب، واحلاجة إىل التقليل من الكمي شكل إلكرتوين يف احلصول على الوثائق يف األعضاء يف رغبة أ ( 

 من نسخ الوثائق الورقية اليت توزع أثناء االجتماعات وترسل بالربيد؛
قدمي الوثائق ت، مثل تقطاع تقييس االتصاال                                                            أن الكثري من أشكال وسائل العمل اإللكرتونية قد نـ ف ذت بالفعل يف ب(

                                    إلكرتونيا  وخدمة املنتديات اإللكرتونية؛
جودة اخلدمة،  املؤقت يف                                                 إجراء اجتماعات إلكرتونية نظرا  للتدهور املتواصل أو تزال هناك بعض الصعوبات يف ال أنه (ج
                                             االجتماعات اليت توف ر فيها الرتمجة الشفوية احلية؛ سيما يف ال
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 إجراء اجتماعات إلكرتونية؛ تقييس االتصاالت يفرغبة أعضاء قطاع  ( د
 غريها؛ ويف االجتماعات لألجهزة املتنقلة يف األعضاء استعمال تزايد ( ه

               وخصوصا  األعضاء  إعداد التوصيات واملوافقة عليها،                                                            املزايا اليت تتاح لألعضاء بفضل تسهيل زيادة املشاركة إلكرتونيا  يف و (
 غريها؛ جنيف ويف اجتماعات جلان الدراسات يف يف غري القادرين على املشاركة

 البلدان النامية؛ سيما يف توفر عرض النطاق وغريها من القيود، ال الصعوبات يف ز (

 حل مسألة حمددة، واحلاجة إىل جمال حمدد أو الصلة مبوضوع أو البحث عن الوثائق و/أو املعلومات ذات يف الصعوبات (ح
 و/أو املعلومات والتنقيب فيها بسهولة؛ذكي لتصنيف هذه الوثائق 

خفض  ت )مثلقطاع تقييس االتصاال الوفورات اليت ميكن أن ترتتب على تعزيز قدرات وسائل العمل اإللكرتونية يف (ط
 (؛ذلك إىل ماو وتكاليف لوجستيات قطاع تقييس االتصاالت،  السفر، وتكاليفتكاليف توزيع النسخ الورقية من الوثائق 

                                                                        منظمات تقييس االتصاالت األ خرى على التعاون باستعمال وسائل العمل اإللكرتونية؛تشجيع  (ي
                                 ( جترى أساسا  بالوسائل اإللكرتونية،ITU-T A.8)التوصية  (AAP) أن عملية املوافقة البديلة (ك

 تقـرر
 قطاع تقييس االتصاالت ما يلي: أن تكون األهداف الرئيسية لوسائل العمل اإللكرتونية يف 1
 إعداد التوصيات باألساليب اإللكرتونية؛ أن يكون تعاون األعضاء يف •
أن يوفر مكتب تقييس االتصاالت بالتعاون الوثيق مع مكتب تنمية االتصاالت تسهيالت وقدرات أساليب العمل  •

                    كة عن ب عد، والنفاذ ر ذلك املشا يف االجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية اليت ينظمها القطاع، مبا اإللكرتونية يف
 النامية البلدان مساعدة أجل، وذلك على وجه اخلصوص من LINUX اإللكرتوين من خالل املنصات القائمة على نظام

 قيود؛ من ذلك وغريتوفري عرض النطاق  تعاين من مشكالت يف اليت
بادئ توجيهية مبسطة ت بتوفري تسهيالت وماجتماعات قطاع تقييس االتصاال تشجيع املشاركة اإللكرتونية للبلدان النامية يف •

 باإلنرتنت؛ رسوم التوصيل وبإعفاء املشاركني من حتمل أي نفقات، خالف رسوم املكاملات احمللية أو
أن يوفر مكتب تقييس االتصاالت، بالتعاون الوثيق مع مكتب تنمية االتصاالت، التسهيالت واإلمكانات الالزمة لتوفري  •

اجتماعات قطاع تقييس االتصاالت وورش عمله ودوراته التدريبية، وأن يشجع مشاركة  رتونية يفوسائل العمل اإللك
رسوم  البلدان النامية، وذلك من خالل إعفاء هؤالء املشاركني من حتمل أي نفقات، خالف رسوم املكاملات احمللية أو

 هبا؛ للسماح                                   حدود االعتمادات اليت يكون اجمللس خموال   التوصيل باإلنرتنت، وذلك يف
 أن يوفر مكتب تقييس االتصاالت جلميع أعضاء قطاع تقييس االتصاالت النفاذ املناسب والسريع للوثائق اإللكرتونية •

                                                     ذلك رؤية إمجالية موح دة وكاملة إلمكانية تعق ب الوثائق؛ يف ألداء أعماهلم، مبا الالزمة
املالئمة لدعم تسيري أعمال قطاع تقييس االتصاالت أن يوفر مكتب تقييس االتصاالت األنظمة والتسهيالت  •

 اإللكرتونية؛ باألساليب
                                                                                                     أن ت نشر املعلومات عن مجيع أنشطة جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت وإجراءاهتا ودراساهتا وتقاريرها  •

 الصلة؛ يع املعلومات ذاتول إىل مجعلى املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت بطريقة يسهل هبا تصفح املوقع للوص
تطوير صيغة للموقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت تكون مالئمة لألجهزة املتنقلة، وذلك لتيسري نفاذ  النظر يف •

 األجهزة املتنقلة الذكية إىل املعلومات؛
 تبسيط البحث عن الوثائق و/أو املعلومات وتسهيل حتسني عملية البحث؛ •
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من إطار خطة عمل بشأن أساليب العمل اإللكرتونية، تتض                                                هذه األهداف ينبغي أن تكون موضوعا  ملعاجلة منهجية يفأن  2
وياهتا مكتب تقييس االتصاالت، وحيدد مكتب تقييس االتصاالت أول بنود عمل منفردة حيددها أعضاء قطاع تقييس االتصاالت أو

 ،(TSAG) تصاالتوينظمها مبشورة الفريق االستشاري لتقييس اال

      تكل ف
 يلي: مدير مكتب تقييس االتصاالت مبا 1
                                                                                                     االحتفاظ خبطة عمل حمد ثة ألساليب العمل اإللكرتونية تتناول اجلوانب العملية واملادية لزيادة قدرات أساليب العمل  •

 قطاع تقييس االتصاالت؛ اإللكرتونية يف
 العمل وإعادة النظر فيها؛ فرتات منتظمة بتحديد تكاليف ومنافع بنود القيام يف •
ذلك  يف تقدمي تقرير إىل كل اجتماع من اجتماعات الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت عن حالة خطة العمل، مبا •

 التكاليف واملنافع املنوه عنها أعاله؛ نتائج إعادة النظر يف
 املمكنة؛ السرعةرد الالزمة لتنفيذ خطة العمل بمكتب تقييس االتصاالت، واملوا توفري السلطة التنفيذية، وامليزانية يف •
 االتصاالت؛ قطاع تقييس وضع ونشر خطوط توجيهية بشأن استعمال تسهيالت وقدرات أساليب العمل اإللكرتونية يف •
املؤمترات السمعية، و اختاذ اإلجراءات الرامية إىل توفري وسائل املشاركة أو املتابعة اإللكرتونية املالئمة )مثل البث على الويب  •

العمل والدورات  االجتماعات وورش واملؤمترات على الويب/تقاسم الوثائق على الويب واملؤمترات الفيديوية، وغريها( يف
                 يا ، والتنسيق مع يستطيعون حضور الفعاليات شخص التدريبية اليت ينظمها قطاع تقييس االتصاالت للمندوبني الذين ال

 الوسائل؛ توفري هذه للمساعدة يفمكتب تنمية االتصاالت 
توفري موقع إلكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت يتميز بسهولة تصفحه للوصول إىل مجيع املعلومات ذات الصلة؛ ويشمل  •

 مبسألة حمددة؛ جمال حمدد أو الصلة مبوضوع أو                                                   خاصة  آلية تصنيف وأداة متطورة للبحث عن الوثائق ذات
 رتوين لقطاع تقييس االتصاالت تكون مالئمة لألجهزة املتنقلة؛توفري صيغة للموقع اإللك •

 واصل:يالفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بأن  2
ائل املتصلة بأساليب املس القيام بدور نقطة االتصال بني أعضاء قطاع تقييس االتصاالت ومكتب تقييس االتصاالت يف •

 طةالتعليقات واملشورة حول املضمون، وحتديد أولويات خ يتعلق بتقدمي                              العمل اإللكرتونية، وخصوصا  فيما
 وتنفيذها؛ العمل

 التجريبية؛ حتديد احتياجات املستعملني وختطيط اختاذ التدابري املناسبة من خالل أفرقة العمل الفرعية املالئمة والربامج •
 نية؛تكليف رؤساء جلان الدراسات بتحديد جهات اتصال بشأن أساليب العمل اإللكرتو  •
                                                                 أعمال قطاع تقييس االتصاالت، وخصوصا  خرباء أساليب العمل اإللكرتونية من  تشجيع مشاركة مجيع املشاركني يف •

 الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت، وجلان الدراسات، ومكتب تقييس االتصاالت واملكاتب والدوائر املعنية
 االحتاد؛ داخل

 خارج اجتماعات الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت عند اللزوم من أجل                عملها إلكرتونيا   االستمرار يف •
 أهدافها. حتقيق
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 (2012ديب،            )املراج ع يف 34رار ـقال

 المساهمات الطوعية
 (2012؛ ديب، 2008؛ جوهانسربغ، 2004؛ فلوريانوبوليس، 2000)مونرتيال، 

 (،2012ديب، لتقييس االتصاالت )إن اجلمعية العاملية 
 اعتبارها إذ تضع يف

 ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد2010غواداالخارا،            )املراج ع يف 71القرار  أ ( 
 ؛(ITUT) أنشطة قطاع تقييس االتصاالت ، اليت تستهدف حتقيق أهداف اسرتاتيجية طموحة يف2012-2015 للفرتة
( ملؤمتر املندوبني املفوضني الذي يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات إىل 2010غواداالخارا،            )املراج ع يف 123القرار  ب(

 ميدان تقييس االتصاالت؛ تقدمي مسامهات طوعية إىل صندوق سد الفجوة يف
الفرتة                              الذي يضع حدا  لنفقات االحتاد يف هوملحقاتملؤمتر املندوبني املفوضني  (2010 ،غواداالخارا           )املراج ع يف 5املقرر  ج(
 ؛2015 إىل 2012 من

، 1بشأن سد الفجوة التقييسية بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية هلذه اجلمعية،( 2012ديب،            )املراج ع يف 44القرار  د (
 والذي يبني مصادر مجع األموال لغرض سد الفجوة التقييسية،

           وإذ ت ذك ر
االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته ولوائحه املالية تنص على أن األمني العام لالحتاد جيوز له أن يقبل مسامهات أن دستور  أ ( 

 عينية، باإلضافة إىل املسامهات العادية من الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبني؛ مالية طوعية نقدية أو
 اد؛حدود النفقات اليت وضعتها مؤمترات املندوبني املفوضني لالحت درج يفأن النفقات حتت بند املسامهات الطوعية ال تن ب(
يق تقدم املاضي قد مسحت هلذا القطاع بتحق                                                          أن املسامهات الطوعية املهمة اليت ق د مت لقطاع تقييس االتصاالت يف ج (

 أعماله، ملموس يف
 كذلك اعتبارها وإذ تضع يف

 وم هبا القطاع،متويل أنشطة إضافية يق عظيمة القيمة اليت تتميز بالسرعة والفعالية يفأن املسامهات الطوعية تعد من األدوات 
 تقـرر

ن أن ذلك أي أنشطة ميك غري ذلك من املبادرات اجلديدة، مبا يف جمموعات تركيز أو تشجيع متويل مشروعات حمددة أو 1
 من املسامهات الطوعية؛ اجلمعية بشأن سد الفجوة التقييسية،هلذه ( 2012ديب،            )املراج ع يف 44حتقيق أهداف القرار  تساعد يف

عد                                                 متويل مشاركة البلدان النامية، خاصة املشاركة عن ب   دعوة أعضاء القطاع واملنتسبني إليه إىل املسامهة الطوعية يف 2
 ؛اجتماعات قطاع تقييس االتصاالت وورش العمل اليت ينظمها باستخدام وسائل العمل اإللكرتونية يف

دعوة الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني من البلدان النامية واملتقدمة على السواء لكي تقدم إىل مدير مكتب  3
 تقييس االتصاالت مشروعات وغريها من املبادرات اليت هتم قطاع تقييس االتصاالت لتمويلها من املسامهات الطوعية.

 
                                                      

 ية.والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال والبلدان النامية غري الساحلية                                                   تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية  1



 

 -81I 35القرار  - Iالجزء  - 2016أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام  

 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 35 رارـقال

 تعيين رؤساء لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت
 الفريق االستشاريرئيس و لالتحاد الدولي لالتصاالت ونوابهم 

 والحد األقصى لمدة واليتهم ونوابه، لتقييس االتصاالت
 (2016 احلمامات، ؛2012 ديب ؛2008 جوهانسربغ، ؛2004 فلوريانوبوليس، ؛2000 مونرتيال،)

 (،2016احلمامات، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )

 اعتبارها إذ تضع يف
 من اتفاقية االحتاد ينص على إنشاء جلان دراسات تابعة لقطاع تقييس االتصاالت؛ 189 أن الرقم أ ( 

ية تعيني الرؤساء ونواب الرؤساء معايري الكفاءة الشخص من االتفاقية تنص على أن تراعى بوجه خاص يف 20 أن املادة ب(
 على املشاركة على حنو أكثر فعالية؛ 1ومتطلبات التوزيع اجلغرايف املنصف، وكذلك ضرورة تشجيع البلدان النامية

 ح طبيعة عمل جلان الدراسات؛من االتفاقية وغريه من األحكام ذات الصلة توض 192 أن الرقم (ج
 من االتفاقية؛ 14A املادة دخلت يف                                                      أن األحكام اخلاصة بالفريق االستشاري لتقييس االتصاالت قد أ   (د 
مراعاة  من االتفاقية يتطلب من اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت أن تعني رؤساء جلان الدراسات ونواهبم، مع 242أن الرقم  (ه 

 ية؛فعال وضرورة تشجيع البلدان النامية على املشاركة على حنو أكثر ،املنصف والتوزيع اجلغرايف معايري الكفاءة
هلذه اجلمعية تنص على أن تعني اجلمعية العاملية ( 2016احلمامات،            )املراج ع يف 1 من القرار 1 من القسم 10.1أن الفقرة  (و 

 االستشاري لتقييس االتصاالت ونواهبم؛لتقييس االتصاالت رؤساء جلان الدراسات والفريق 
اء التوجيهية املتعلقة بتعيني رؤس املبادئهلذه اجلمعية يتضمن ( 2016احلمامات،            )املراج ع يف 1 من القرار 3 أن القسم (ز 

 اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ انعقادجلان الدراسات ونواهبم أثناء 
ما  هنج سري على                 ينبغي عموما  أن تونوابه ئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت أن اإلجراءات واملؤهالت اخلاصة بر  (ح

 ؛مالدراسات ونواهب رؤساء جلانتعيني  يراعى يف
قطاع تقييس االتصاالت بصفة خاصة، ستكون ذات قيمة خاصة  االحتاد بصفة عامة، ويف أن خربة العمل يف (ط

 ونوابه؛الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت  لرئيس
يع أداء يستط نائب رئيس جلنة دراسات ال من االتفاقية يوضح اإلجراءات اخلاصة باستبدال رئيس أو 244 أن الرقم (ي

 واجباته خالل الفرتة الفاصلة بني مجعيتني؛
به  من االتفاقية ينص على أن الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت "يعتمد إجراءات العمل اخلاصة 197G أن الرقم (ك
 يتفق مع اإلجراءات اليت تعتمدها اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت"؛ مبا
نفسه، فرصة  الوقت أن حتديد فرتة زمنية حمددة ملدة الوالية يسمح بإدخال أفكار جديدة على أساس دوري، ويتيح، يف (ل

أعضاء  ناالتصاالت ونوابه من دول أعضاء خمتلفة وملتعيني رؤساء جلان الدراسات ونواهبم ورئيس الفريق االستشاري لتقييس 
 خمتلفني من أعضاء القطاع،

                                                      
 ل اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.                            تشمل أقل البلدان منوا  والدو  1
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       وعمال  
بشأن عدد نواب رؤساء األفرقة االستشارية وجلان  ،( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014بوسان،           املراج ع يف) 166 بالقرار أ ( 

 ؛                                        الدراسات واألفرقة األ خرى التابعة للقطاعات
 االحتاد منظور املساواة بني اجلنسني يفتعميم ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2014بوسان،         راج ع يف)امل 70 بالقرار ب(

 ،من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةوتعزيز 

 تأخذ بعني االعتباروإذ 
 أنشطة االحتاد؛ من االتفاقية بشأن مشاركة كيانات ومنظمات يف 19 املادة أ ( 

اإلقليمية  املنظماتو  االحتاد بنيتوطيد العالقات ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2014بوسان،            )املراج ع يف 58 القرار ب(
 ؛من ذلك القرار "يقرر"من  2رة                                                             ، واألعمال التحضريية اإلقليمية ملؤمتر املندوبني املفوضني وحتديدا  الفقلالتصاالت

ات ، بشأن األعمال التحضريية اإلقليمية للجمعي( للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2012ديب،            )املراج ع يف 43 القرار ج(
 االتصاالت، العاملية لتقييس

 احلسبان وإذ تأخذ يف
ونواب رؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاري رؤساء إىل بالنسبة  مبدتنيأن حتديد الفرتة القصوى للوالية  أ ( 

 نفس الوقت الفرصة لتويل أفراد آخرين هلذه املهام؛                                                 االتصاالت يتيح قدرا  معقوال  من االستقرار كما يتيح يف لتقييس

أي جلنة دراسات ينبغي أن تشمل على األقل الرئيس ونواب و الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت أن جمموعة إدارة  ب(
 األفرقة الفرعية؛الرئيس ورؤساء 

 نائب رئيس الفريق االستشاري بتوافق اآلراء؛ كمنصبمزايا ترشيح شخص أو اثنني على األكثر لكل منطقة   ج(
 ،الدراسات املعنية انجل يف منصب مقرر أو مقرر مشارك أو حمرر قيمة اخلربة السابقة للمرشح، على األقل يف د (

 تقـرر
الفريق  رئيس واملرشحني ملناصب ونواهبم أن املرشحني ملناصب رؤساء جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت 1

املبادئ و  B امللحق املؤهالت املبينة يفو  A امللحق                                      ينبغي تعيينهم طبقا  لإلجراءات املبينة يفونوابه االستشاري لتقييس االتصاالت 
 ؛(2014بوسان،            )املراج ع يف 58القرار  يف "يقرر"من  2والفقرة  هبذا القرار C امللحق التوجيهية الواردة يف

 واملرشحني ملناصب رئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ونواهبم أن املرشحني ملناصب رؤساء جلان الدراسات 2
مع مراعاة أن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت ستعني لكل جلنة من جلان الدراسات وللفريق االستشاري  ونوابه ينبغي حتديدهم

الفريق  أوعنية املاللجنة لتقييس االتصاالت، الرئيس والعدد الالزم فقط من نواب الرئيس الذين ترى ضرورة تعيينهم إلدارة 
 ؛C امللحق دئ التوجيهية الواردة يف             تطبيقا  للمبا ا بكفاءة وفعاليةمأعماهل وتسيري

نوابه و رئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت  ملناصب وأ ونواهبم أن الرتشيحات ملناصب رؤساء جلان الدراسات 3
مرارية اة الشديدة الستمع املراع الضوء على مؤهالت األفراد املقرتحني السرية الذاتية لكل مرشح إللقاءينبغي أن ترفق هبا معلومات 

قييس االتصاالت ؛ وأن مدير مكتب تجلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت أو الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت املشاركة يف
 تصاالت؛اال اجلمعية العاملية لتقييس يوزع على رؤساء الوفود احلاضرين يف ذه املعلومات         تعميما  هبيصدر  عليه أن

 ؛ينبغي أال تتجاوز مدتني بني مجعيتني متتاليتني أن مدة والية الرؤساء ونواهبم 4
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ينبغي  وأنه         يس مثال ( )رئ تعيني آخر سب ضمن مدة الوالية يف   حت   ال                  )كنائب رئيس مثال ( أحد التعيينات أن مدة الوالية يف 5
 ؛اختاذ خطوات إلجياد نوع من االستمرارية بني الرؤساء ونواهبم

سب يف 6  244 لرقم                                                            الواقعة بني مجعيتني اليت مت خالهلا انتخاب رئيس أو نائب رئيس طبقا  لمدة الوالية الفرتة           أال حت 
 االتفاقية، من

 تقرر كذلك
ضطالع اال لىعتشجيعهم أن نواب رئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ونواب رؤساء جلان الدراسات ينبغي  1

الستشاري اإلدارة ويف أعمال الفريق ا مشاركة نواب الرؤساء يف وزيادةلضمان توزيع منصف للمهام  األنشطة بدور قيادي يف
 الدراسات؛ وجلان

لقرار مع مراعاة ا ثالثة مرشحني من كل منطقة ملناصب نواب رئيس كل جلنة من جلان الدراساتأال  يعني  أكثر من  2
رايف منصف بني غ( لضمان توزيع ج2014بوسان،  )املراج ع يف 58القرار  يف "يقرر"من  2( والفقرة 2014بوسان،  )املراج ع يف 70

 من ذوي الكفاءات واملؤهالت، يزيد عن ثالثة مرشحني ما المناطق االحتاد حبيث ي كفل لكل منطقة أن ميثلها 
 القطاع وأعضاء األعضاء الدول تدعو

مدة  م خاللمبهامه قطاع تقييس االتصاالت، ودعم وتسهيل قيامهم إىل دعم مرشحيهم الناجحني هلذه املناصب يف 1
 ؛املناصب توليهم هذه

الفريق  جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت ويف إىل تشجيع ترشيح النساء ملناصب الرؤساء ونواب الرؤساء يف 2
 .االستشاري لتقييس االتصاالت

 

 A امللحـق
 ((2016                   املراج ع يف احلمامات، ) 35 رارـلقبا)

 مونوابهإجراءات تعيين رؤساء لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت 
 ونوابه الفريق االستشاري لتقييس االتصاالترئيس و 

 صاالت.االت                                                                                              عموما ، تكون مناصب الرؤساء ونواب الرؤساء الواجب شغلها معروفة قبل انعقاد اجلمعية العاملية لتقييس 1
أعضاء تعيني الرؤساء ونواب الرؤساء، ينبغي تشجيع الدول األعضاء و  وملساعدة اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت يف أ ( 

تتاح اجلمعية العاملية قبل افويفضل أن يتم ذلك املرشحني املناسبني بمدير مكتب تقييس االتصاالت  إبالغالقطاع على 
 أال تقل هذه املدة عن أسبوعني.، على ثالثة أشهرمبدة  لتقييس االتصاالت

 العضو/الدولة إلدارةا مع مسبقة مشاورات إجراء االتصاالت تقييس قطاع ألعضاء ينبغي املناسبني، املرشحني حتديد عند ب(
 .الرتشيح هذا خبصوص حمتمل رفض ألي         تفاديا   ية،ناملع

الدول األعضاء  بتعميم قائمة باملرشحني على قوم، يوعلى أساس االقرتاحات اليت يتلقاها مدير مكتب تقييس االتصاالت (ج
 .B امللحق مبؤهالت كل مرشح كما هو مبني يف    ا  وأعضاء القطاع. وينبغي أن يرفق بقائمة املرشحني بيان

مناسب أثناء  وقت هذا اخلصوص، ينبغي دعوة رؤساء الوفود، يف                                               واستنادا  إىل هذه الوثيقة وما ير د من تعليقات يف (د 
لجان الدراسات، بالتشاور مع مدير مكتب تقييس لرؤساء ونواب رؤساء ن يسموهنم كقائمة موحدة مب إىل إعداد اجلمعية،

 وثيقة إىل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت للموافقة عليها بصفة هنائية. االتصاالت، لتقدميها يف
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واحدة،  أكثر بكفاءة متساوية لوظيفة رئيس مرشحني أوحالة وجود  ينبغي مراعاة ما يلي عند وضع القائمة املوحدة: يف (ه 
لجان ملعينني لارؤساء ال الذين هلم أقل عدد من أعضاء القطاع اليت هلا أو ينبغي تفضيل املرشحني من الدول األعضاء أو

 الدراسات والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت.

اجلمعية  أعاله، يتم التعامل معها على أساس كل حالة على حدة يفاإلطار املذكور  ميكن النظر فيها يف األوضاع اليت ال 2
 العاملية لتقييس االتصاالت.

. ولذلك، االقرتاحات اخلاصة بلجنيت الدراسات إىل دمج جلنتني من جلان الدراسات، ميكن النظر يف     مثال  فإذا كانت النية تتجه 
 .1 الفقرة ميكن تطبيق اإلجراءات املبينة يف

                                                                                               ا قررت اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت إنشاء جلنة دراسات جديدة متاما ، يكون من الالزم إجراء مناقشات ومع ذلك، إذ
 اجلمعية واختاذ قرار بشأن التعيينات الالزمة. يف
ة ب السلطلتعيينات اليت يقررها الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت مبوجإىل اتطبيق هذه اإلجراءات بالنسبة  ينبغي 3

 (.هلذه اجلمعية( 2016احلمامات،            )املراج ع يف 22)انظر القرار  املفوضة إليه
 من االتفاقية. 244 مالرق               طبقا  ملا جاء يف مجعيتنيالفرتات الواقعة بني                                      ت شغل مناصب الرؤساء ونواهبم اليت ختلو يف 4

 

 B امللحـق

 ((2016                    )املراج ع يف احلمامات،  35 رارـلقبا)

 ونوابهممؤهالت الرؤساء 

 من االتفاقية على ما يلي: 242ينص الرقم 
نصف، وكذلك ضرورة امل تعيني الرؤساء ونواب الرؤساء معايري الكفاءة ومتطلبات التوزيع اجلغرايف "... وتراعى، بوجه خاص، يف

 ."فعاليةتشجيع البلدان النامية على املشاركة على حنو أكثر 
                                                                                    املذكورة أدناه ينبغي وجود متثيل مالئم بني الرؤساء ونواب الرؤساء للبلدان النامية شاملة  ومع إيالء االعتبار األول للمؤهالت 

                                                                                    البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. أقل

 :الرؤساء ونواهبمعند تعيني قصوى  ، ذات أمهيةمجلة أمور وفيما يتعلق بالكفاءة، تبدو املؤهالت التالية، يف
 ؛الصلة ذات املهنية املعرفة واخلربة –
االستشاري  أنشطة قطاع تقييس االتصاالت فيما يتعلق برئيس الفريق أو يف جلنة الدراسات املعنية املتواصلة يفاملشاركة  –

 ؛لتقييس االتصاالت ونوابه
 املهارات اإلدارية؛ –
 ؛2التواجد –
 .التقييساملتعلقة ب نشطةباأل املعرفة –

 الذاتية اليت يعممها مدير مكتب تقييس االتصاالت إشارة خاصة إىل املؤهالت آنفة الذكر. السرية معلوماتوينبغي أن تتضمن 
  

                                                      
انعقاد                                                                                                                     من العوامل األ خرى اليت يتعني النظر فيها عند تعيني رؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاري ونواهبم قدرة املرشح على التواجد حىت  2

 التالية لتقييس االتصاالت.اجلمعية العاملية 



 

 -85I 35القرار  - Iالجزء  - 2016أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام  

 Cق ـامللح
 ((2016                    )املراج ع يف احلمامات،  35 رارـلقبا)

 العدد األمثل مبادئ توجيهية بشأن تعيين 
 قطاع تقييس االتصاالت  دراسات رؤساء لجاننواب  من
 لتقييس االتصاالتالفريق االستشاري نواب رئيس و 

                          اإلمكان عمليا  شرط الكفاءة                     ينبغي أن ي راعى قدرمن االتفاقية،  242 ( والرقم2014بوسان،            )املراج ع يف 166             وفقا  للقرار 1
 3فعالية، ة على حنو أكثرواحلاجة إىل تشجيع البلدان النامية على املشارك املنصف، التوزيع اجلغرايفو 

ينبغي عند تعيني أو اختيار فريق اإلدارة، ومع مراعاة ضرورة توفر الكفاءة املثبتة، استخدام موارد أكرب عدد ممكن من  2
نفس الوقت بضرورة تعيني العدد الالزم فقط من نواب الرؤساء من أجل إدارة جلان  الدول األعضاء وأعضاء القطاع، مع اإلقرار يف

 املتوقعني.                                                                                     الدراسات وتسيري أعماهلا بصورة تت سم بالكفاءة والفعالية، اتساقا  مع اهليكل وبرنامج العمل

حتديد العدد املناسب من نواب الرؤساء لضمان سري األعمال املتعلقة جبميع                                 ينبغي حلجم العمل أن يكون عامال  يف 3
. وتوز ع املهام بني نواب الرؤساء/الرئيس يف جوانب اختصاصات الفريق االستشاري وجلان الدراسات بشكل إطار كل جلنة                                             واف 

                                                                                دراسات والفريق االستشاري، وسيكون من املمكن تعديل هذا التوزيع وفقا  ملتطلبات العمل.

نصف يراعي مبدأ التوزيع اجلغرايف امل مبا                 أي إدارة معقوال  الذين تقرتحهم الرؤساء نواب ينبغي أن يكون جمموع عدد  4
 .بني الدول األعضاء املعنية مناصب فيمالل

                                                                       األفرقة االستشارية وجلان الدراسات واألفرقة األ خرى التابعة للقطاعات الثالثة،  يف 4                               ينبغي أن ي راعى التمثيل اإلقليمي 5
، لقطاعاتن اأي قطاع م هذه األفرقة واللجان يف جيوز بالتايل لفرد واحد أن يشغل أكثر من منصب واحد كنائب رئيس يف وال
 .5استثنائية حاالت يف          قطاع إال   أكثر من جيوز ألي فرد أن يشغل منصب نائب رئيس يف وال

نصف االجتماعات                                                                                            فيما يتعلق بإعادة انتخاب نواب الرؤساء، ينبغي عموما  تفادي اختيار مرشحني تغيبوا عن املشاركة يف 6
 السائدة.على األقل خالل فرتة الدراسة السابقة، مع مراعاة الظروف 

 

 

 
                                                      

املناطق  لي هذهث                                                                                                                     بالنسبة إىل املناطق اليت تضم عددا  كبريا  من اإلدارات وتتباين فيها مستويات التنمية االقتصادية والتكنولوجية، جيوز زيادة عدد مم 3
 إىل أقصى قدر ممكن، حسب االقتضاء.

تصاالت، اإلقليمية الرئيسية الست لال ملؤمتر املندوبني املفوضني فيما يتعلق باملنظمات (2014بوسان،            )املراج ع يف 58 االعتبار القرار يؤخذ يف 4
، وجلنة البلدان األمريكية (CEPT) ، واملؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت(APT) وهي مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت

، وجملس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات الذي متثله األمانة العامة (ATU) ، واالحتاد اإلفريقي لالتصاالت(CITEL) لالتصاالت
 .(RCC) جمال االتصاالت والكومنولث اإلقليمي يف (LAS) الدول العربية جلامعة

غل منصب الرئيس ش هذه الفقرة أي نائب رئيس لفريق استشاري معني أو للجنة معينة من جلان الدراسات من ينبغي أال مينع املعيار املذكور يف 5
 للقطاع. أو نائب الرئيس لفرقة عمل أو منصب املقرر أو مساعد املقرر ألي فريق ضمن والية هذا الفريق االستشاري أو هذه اللجنة التابعني
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 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 40رار ـقال

 الجوانب التنظيمية لعمل قطاع تقييس االتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت
 (2016 احلمامات، ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ، ؛2004 فلوريانوبوليس، ؛2000 مونرتيال،)

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 

 إذ تأخذ بعني االعتبار

 من اتفاقية االحتاد؛ 246Hإىل  246Dأحكام األرقام من  ( أ 

( هلذه اجلمعية، بشأن إجراءات ختصيص وإدارة املوارد الدولية للرتقيم والتسمية 2016، احلمامات           )املراج ع يف 20القرار  (ب
 جمال االتصاالت، وحتديد اهلوية يف والعنونة

 اعتبارها وإذ تضع يف

تغطي املسائل التقنية واملسائل اليت يكون هلا أثر  (ITU-T) االحتاد يف قطاع تقييس االتصاالت أن املهام اليت تنفذ يف أ ( 
 التنظيمية؛ اجلوانب على السياسات أو

بني  صيغة تعتمد على التحديد الواضح واملؤكد للحدود ضعت يف                                               أن القواعد املتصلة جبوانب معينة من عمل القطاع و   ب(
 التنظيمية؛ اجلوانب املسائل التقنية واملسائل اليت يكون هلا أثر على السياسات أو

 التقنية؛ املسائل                                    أعمال قطاع تقييس االتصاالت، وخصوصا  يف أن اإلدارات تشجع قيام أعضاء القطاع بدور أكرب يف ج(

جلان  راستها يف                                                       اجلوانب التنظيمية قد تتضمن تنفيذا  تقنيا  وبالتايل يلزم د هلا أثر على السياسات أو من املسائل مما         أن كثريا   د (
 مناسبة، دراسات تقنية

 وإذ تالحظ

 الفصل السادس من الدستور جمال السياسات يف االحتاد قد حددت مسؤوليات رئيسية يف أن الدول األعضاء يف أ ( 
 الصلة؛ قرارات مؤمترات املندوبني املفوضني ذات (، ويف36-40 الفصل اخلامس من االتفاقية )املواد (، ويف33-43 )املواد

 األعضاء؛ أن لوائح االتصاالت الدولية توضح كذلك االلتزامات السياسية والتنظيمية الواقعة على الدول ب(

إسناد مسائل تندرج ضمن اختصاصاهتا  (WTSA)االتصاالت                                        من االتفاقية خيو ل اجلمعية العاملية لتقييس 191C أن الرقم ج(
 بشأهنا، ، مع توضيح اإلجراءات املطلوبة(TSAG)إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت 
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 تقـرر
ار تنظيمية، آث التوصية هلا آثار خاصة بالسياسات أو إذا كانت املسألة أو أنه ينبغي للجان الدراسات، لدى حتديد ما 1

 ل:مث مواضيع حمتملة                                                            التوصيات املتعلقة بقضايا التعريفات واحملاسبة، أن تنظر عموما  يف املسائل أوخاصة 
 الرتاسل؛ حق اجلمهور يف -
 محاية قنوات االتصاالت ومنشآهتا؛ -
 استعمال املوارد احملدودة للرتقيم والعنونة؛ -
 التسمية وحتديد اهلوية؛ -
 سرية االتصاالت والتيقن منها؛ -
 سالمة احلياة البشرية؛ -
 املمارسات اليت ميكن تطبيقها على األسواق القائمة على املنافسة؛ -
 إساءة استعمال موارد الرتقيم؛ -
ق اليت يوصي هبا الفري ذلك املسائل احملددة مبوجب قرار للدول األعضاء، أو صلة، مبا يف                   أي مسائل أ خرى ذات -

 تطبيقها؛ ئل والتوصيات اليت يسود الشك بشأن جمالاملسا االستشاري لتقييس االتصاالت، أو

أن تطلب من الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت التشاور مع الدول األعضاء بشأن أي مسائل ذات صلة خالف  2
 املسائل احملددة أعاله؛

تصلة جبودة اخلدمة/جودة ملأن تكلف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بدراسة وحتديد اجملاالت التشغيلية والتقنية ا 3
يمية، مع مراعاة تنظ طبيعة سياساتية أو لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت قد تكون هلا (QoS/QoE) التجربة

 الدراسات اليت جتريها جلان الدراسات املعنية ورفع تقرير بذلك إىل اجلمعية العاملية املقبلة لتقييس االتصاالت،

 ألعضاءتدعو الدول ا
 األعمال اليت جترى بشأن هذا املوضوع. إىل املسامهة بفعالية يف
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 (2012ديب،            )املراج ع يف 43رار ـقال

 األعمال التحضيرية اإلقليمية للجمعيات العالمية لتقييس االتصاالت
 (2012؛ ديب، 2008؛ جوهانسربغ، 2004)فلوريانوبوليس، 

 (،2012ديب، اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت ) إن
 اعتبارها إذ تضع يف

 ؛السابقة واجلمعيات                                                                           أن كثريا  من منظمات االتصاالت اإلقليمية قامت بتنسيق أعماهلا التحضريية هلذه اجلمعية  أ ( 
مال التحضريية األع ارات املشاركة يف                                                                      أن كثريا  من االقرتاحات املشرتكة قدمت إىل هذه اجلمعية واجلمعيات السابقة من اإلد ب(

 اليت قامت هبا منظمات االتصاالت اإلقليمية؛
يسر                                                                                                   أن جتميع اآلراء هبذا الشكل على الصعيد اإلقليمي، مقرتنا  بفرصة املناقشات بني املناطق قبل انعقاد اجلمعية، قد ج(

 اآلراء أثناء اجلمعية؛ من مهمة التوصل إىل توافق يف
 التحضري للجمعيات املقبلة سيتزايد على األرجح؛أن عبء  د (
 أن تنسيق األعمال التحضريية على املستوى اإلقليمي يؤدي بالتايل إىل فائدة كبرية للدول األعضاء؛ ه (
 ة جناحها؛كفال أن زيادة كفاءة التنسيق اإلقليمي والتفاعل بني املناطق قبيل اجلمعيات التالية سيساعد يف و (
                                                                                                 املنظمات اإلقليمية تفتقر إىل املوارد الالزمة لتنظيم هذه األعمال التحضريية تنظيما  كافيا  واملشاركة فيها؛أن بعض  ز (
 أن احلاجة تقوم إىل تنسيق شامل للمشاورات بني املناطق، ح(

 وإذ تدرك
رات العاملية لالتصاالت الراديوية مؤمتالتحضري ملؤمترات املندوبني املفوضني ولل                                      فوائد التنسيق اإلقليمي اليت ظهرت فعال  يف أ ( 

 واملؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت؛
حتديد وجهات  قد ساعدت يف (WTSA)أن االجتماعات اإلقليمية التحضريية للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت  ب(

بلورة مقرتحات  عدت يفقة املعنية، كما ساالنظر وتنسيقها على الصعيد اإلقليمي فيما يتعلق بقضايا تعترب ذات أمهية خاصة للمنط
 إقليمية مشرتكة لعرضها على اجلمعية،

 احلسبان وإذ تأخذ يف
مزايا الكفاءة اليت حققتها اجلمعيات العاملية لتقييس االتصاالت من زيادة مقدار ومستوى األعمال التحضريية املسبقة اليت اضطلعت 

 هبا الدول األعضاء،
 وإذ تالحظ

                                                                                   ا  من منظمات االتصاالت اإلقليمية قد أعربت عن حاجتها إىل تعاون االحتاد تعاونا  أوثق معها؛أن كثري  أ ( 
( قد قرر نتيجة لذلك أن يقيم االحتاد عالقات أوثق مع منظمات 1998أن مؤمتر املندوبني املفوضني )مينيابوليس،  ب(

 ،2008-2011 سرتاتيجية لالحتاد للفرتةاهلدف األول من اخلطة اال االتصاالت اإلقليمية، كما تأكد ذلك يف
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 وإذ تالحظ كذلك
 أن العالقة بني املكاتب اإلقليمية لالحتاد ومنظمات االتصاالت اإلقليمية قد أثبتت فائدهتا الكربى،

 تقرر تكليف مدير مكتب تقييس االتصاالت
ية لتقييس وقت ممكن من اجلمعية العاملية التالأقرب  بأن يواصل تنظيم اجتماع إقليمي حتضريي واحد على األقل لكل منطقة يف

حدود القيود املالية اليت وضعها مؤمتر املندوبني املفوضني، على أن يعقبه اجتماع غري رمسي لرؤساء ونواب رؤساء  االتصاالت، يف
  على األكثر،        ر شهرا                                                                                      االجتماعات التحضريية اإلقليمية وغريها من األطراف املهتمة ي عقد قبيل اجلمعية العاملية باثين عش

 تدعو األمني العام، بالتعاون مع مديري مكاتب القطاعات الثالثة، إىل
تقدمي  أن يتشاور مع الدول األعضاء ومنظمات االتصاالت اإلقليمية ودون اإلقليمية بشأن الوسائل اليت ميكن هبا 1

نظيم "منتدى سد ذلك دعم ت ييس االتصاالت مبا يفأعماهلا التحضريية للجمعيات العاملية املقبلة لتق املساعدة لدعمها يف
واليت ستتناوهلا اجلمعية العاملية املقبلة  1الفجوة التقييسية" لكل منطقة لتناول القضايا الرئيسية ذات األمهية للبلدان النامية

 لتقييس االتصاالت؛
ات االتصاالت اإلقليمية ودون اإلقليمية                                                                 أن يقدم، استنادا  إىل هذه املشاورات، املساعدة إىل الدول األعضاء ومنظم 2
 جماالت من قبيل: يف
طلبت أي  تنظيم اجتماعات حتضريية غري رمسية على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي، ورمسية على الصعيد اإلقليمي إذا ‘1’

 منطقة ذلك؛
 تصاالت؛اجلمعية العاملية التالية لتقييس اال تعيني القضايا الكربى اليت يتعني حلها يف ‘2’
 صياغة أساليب التنسيق؛ ‘3’
 تنظيم جلسات إعالمية حول األعمال املنتظرة للجمعية؛ ‘4’

االجتماعات اإلقليمية  بشأن                                  ، تقريرا  عن تعليقات الدول األعضاء 2013موعد أقصاه دورة اجمللس لعام             أن ي قدم، يف 3
 التحضريية للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت والنتائج اليت توصلت إليها وعن تطبيق هذا القرار،

 تدعو الدول األعضاء
 تنفيذ هذا القرار، إىل املشاركة بنشاط يف

 تدعو منظمات االتصاالت اإلقليمية ودون اإلقليمية إىل
 مهات املقدمة من دوهلا األعضاء بغية إعداد مقرتحات مشرتكة كلما أمكن؛تنسيق وتوفيق املسا املشاركة يف 1
 عقد اجتماعات أقاليمية غري رمسية، إن أمكن، للتوصل إىل مقرتحات أقاليمية مشرتكة. 2
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 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 44رار ـقال

 والبلدان المتقدمة 1الناميةسد الفجوة التقييسية بين البلدان 
 (2016 احلمامات، ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ ؛2004 فلوريانوبوليس،)

 (،2016احلمامات، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )

 اعتبارها إذ تضع يف

( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن سد الفجوة التقييسية بني البلدان النامية 2014 بوسان،           )املراج ع يف 123 أن القرار أ ( 
وتنفيذ القرار احلايل  متابعةوالبلدان املتقدمة يكلف األمني العام ومديري املكاتب الثالثة بالعمل بشكل وثيق فيما بينهم على 

بني البلدان النامية  قييسيةالت الفجوةسد  الرامية إىل عزيز اجلهودمتابعة تنفيذ املبادرات اليت هتدف إىل ت علىو  الصلة ذاتوالقرارات 
هذا الشأن  (، مع دعم التنسيق يف2014 بوسان،           )املراج ع يف 123 القرار                                                   والبلدان املتقدمة فضال  عن متابعة وتنفيذ فقرات منطوق 

 على الصعيد اإلقليمي من خالل املكاتب واملنظمات اإلقليمية؛

ديب،            )املراج ع يف 37 ينص على مواصلة تنفيذ القرار( ملؤمتر املندوبني املفوضني 2014بوسان،            )املراج ع يف 139أن القرار  ب(
استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل سد بشأن  (WTDC)للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  (2014

 ؛الفجوة الرقمية وبناء جمتمع معلومات شامل

ضمان اختاذ كل التدابري الالزمة لينص على مواصلة ؤمتر املندوبني املفوضني مل( 2014بوسان،            )املراج ع يف 154القرار  أن (ج
 ؛الحتاد على قدم املساواةلاستعمال اللغات الرمسية الست 

 عدد نواب رؤساء األفرقة االستشارية للقطاعات ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن( 2014بوسان،  يف        املراج ع) 166أن القرار  ( د
مراعاة توزيع جغرايف منصف بني مناطق االحتاد وضرورة تشجيع البلدان النامية على ينص على                              وجلان الدراسات واألفرقة األ خرى 

 هلا؛ممثلون ، من أجل ضمان أن يكون لكل منطقة بفعاليةاملشاركة 

من  للهيئات األكادمييةينص على استمرار السماح ملؤمتر املندوبني املفوضني ( 2014بوسان،            )املراج ع يف 169أن القرار  ( ه
 ؛القطاعات قيمة وحدة املسامهة ألعضاء من 1/32 أعمال قطاعات االحتاد الثالثة مقابل البلدان النامية باملشاركة يف

 القطاعات؛ ملفوضني يكلف مديري املكاتب الثالثة بضمان التنسيق بني( ملؤمتر املندوبني ا2014)بوسان،  191أن القرار  ( و

، (BDT) مدير مكتب تنمية االتصاالت               ينص  على تكليف  ( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014)بوسان،  195أن القرار  ( ز
تقدمي الدعم من أجل وإدارة املشاريع و بتوفري اخلربة التقنية الالزمة إلجراء دراسات اجلدوى  ،بالتنسيق مع مديري املكتبني اآلخرين

 الذكية؛ تنفيذ إعالن إفريقيا
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بادل اخلربات بتيسري ت ،                                                          يكل ف األمني العام، بالتشاور والتعاون مع مديري املكاتب الثالثة (2014)بوسان،  197أن القرار  (ح
جلهود التعاون وخدماهتا هبدف إتاحة فرص  (IoT) واملعلومات مع مجيع املنظمات والكيانات ذات الصلة املعنية بإنرتنت األشياء

 أجل دعم نشر إنرتنت األشياء، من

 وإذ تدرك

أن املهام اليت يضطلع هبا قطاع تقييس االتصاالت تشمل التوصيات وتقييم املطابقة واملسائل ذات اآلثار السياسية  (أ  
 التنظيمية؛ أو

لبلدان النامية تعود بفائدة مشرتكة على ا التصاالت على الصعيد العاملياوخدمات  واملتوازنة ملرافق التنمية املتسقة أن (ب
 والبلدان املتقدمة على السواء؛

 ومتطلباهتا؛ نشر الشبكات واملرافق مع مراعاة احتياجات البلدان النامية ةأن احلاجة تدعو إىل خفض تكلفة املعدات وتكلف (ج

التقييس الطوعي،  ت يفمخسة عناصر: تفاو  جمال التقييس يتمثل يف املتقدمة يفأن التفاوت بني البلدان النامية والبلدان  د (
جمال التقييس، وتفاوت  املوارد البشرية املاهرة يف تقييم املطابقة، وتفاوت يف اللوائح التقنية اإللزامية، وتفاوت يف وتفاوت يف

 أنشطة قطاع تقييس االتصاالت؛                   املشاركة الفع الة يف يف

اسع وضع معايري االتصاالت واستخدامها على نطاق و  زيادة مشاركتها يف ،يكتسي أمهية قصوى للبلدان الناميةأنه مما  (ه 
 جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت؛ مسامهتها يف وتعزيز

واالتصاالت  علوماتمع أنشطة تقييس تكنولوجيا امل للتعاملالكثري من البلدان النامية  أن التنسيق على املستوى الوطين يف ( و
 عمل قطاع تقييس االتصاالت حباجة إىل تطوير؛ من أجل املسامهة يف

ومشاركة  التقييس على املستوى الوطين أنشطةأمانات وطنية للتقييس ميكن أن يعزز إعداد مبادئ توجيهية وإنشاء أن  ( ز
 االتصاالت؛ تقييس قطاع دراسات جلان يف البلدان النامية ومسامهتها

 2016-2019 رتةللف لالحتاد االسرتاتيجيةبشأن اخلطة ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، 2014بوسان،            )املراج ع يف 71 القرارأن  (ح
املؤمترات واالجتماعات  ضمان كفاءةومن بني هذه العوامل التمكينية يسرد العوامل التمكينية للغايات االسرتاتيجية لالحتاد وأهدافه، 

تنظيم  العامل التمكيين يف ، وتتمثل إحدى العمليات الداعمة هلذاوالبىن التحتية للمعلومات وإمكانية النفاذ إليهاوالوثائق واملنشورات 
 والشفوية(، ذلك الرتمجة التحريرية املؤمترات واجلمعيات واحللقات الدراسية وورش العمل )مبا يف

           درك أيضا  وإذ ت

إىل لجمهور لاجملاين ملؤمتر املندوبني املفوضني أكد على إتاحة النفاذ اإللكرتوين  (2014بوسان،            )املراج ع يف 12أن املقرر  ( أ 
)الدستور  ة لالحتادوالنصوص األساسي وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية الراديويةواالتصاالت االتصاالت  ي تقييستوصيات قطاع

 ؛       املفو ضني والوثائق اخلتامية ملؤمترات املندوبني اته(واالتفاقية والقواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماع

التقارير السنوية املقدمة إىل جملس االحتاد فيما يتعلق بسياسات النفاذ اإللكرتوين اجملاين إىل منشورات االحتاد تشري  أن ب(
زيادة مشاركة شجيع االحتاد وت إىل أن السياسات املذكورة استطاعت رفع مستوى الوعي فيما يتعلق بأنشطة التقييس اجلارية يف

 هذه األنشطة؛ البلدان النامية يف
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 على العمل يف االتصاالت تقييس قطاع أهداف أحديتمثل  ،2016-2019                                   طبقا  للخطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة أنه (ج
يا املعلومات واالتصاالت لتكنولوجحتديد معايري دولية غري متييزية  يف ،البلدان النامية                                       "تشجيع املشاركة الفع الة لألعضاء وخاصة  

 ؛"الفجوة التقييسية سد واعتمادها )توصيات قطاع تقييس االتصاالت( بغية

سد الفجوة التقييسية  بعض اجتماعات قطاع تقييس االتصاالت للمسامهة يف أنه يتعني توفري خدمة الرتمجة الشفوية يف ( د
 ؛                                                    قدر من مشاركة مجيع املندوبني وخصوصا  من البلدان الناميةوضمان أقصى 

ام بقرارات أن يكونوا على علم ت                                                                        أن الرتمجة الشفوية أساسية ملساعدة مجيع املندوبني وخصوصا  من البلدان النامية يف (ه 
 ؛اختاذ هذه القرارات اجتماعات قطاع تقييس االتصاالت وأن يشاركوا يف                    التقييس اليت ت تخذ يف

 ،                                                            يؤدي دورا  حيويا  ويتخذ قرارات تؤثر على عمل مجيع جلان الدراسات (TSAG)أن الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت  ( و

 احلسبان وإذ تأخذ يف

ة تواجه صعوبات متنوعة فال تزال البلدان النامي ،ها     وسد   التقييسية الفجوة تعريف يف       كبريا           تقدما  حني حقق االحتاد  يف أنه أ ( 
 االتصاالت قييست لقطاع الدراسات جلان أعمال يف املشاركة وخاصة االتصاالت تقييس قطاع أعمال                         ضمان مشاركتها الفع الة يف يف

 ؛                           سيما نظرا  إىل قيود امليزانية ال ومتابعتها

 ما تقتصر على مراحل املوافقة النهائية والتنفيذ بدال  من املشاركة الفعلية للبلدان النامية، إن وجدت، عادة  أن  (ب
 إطار أفرقة العمل املختلفة؛ وضع املقرتحات اليت جيري إعدادها يف املشاركة يف

علومات واالتصاالت مع أنشطة تقييس تكنولوجيا املللتعامل الكثري من البلدان النامية  أن التنسيق على املستوى الوطين يف (ج
 عمل قطاع تقييس االتصاالت حباجة إىل حتسني؛ املسامهة يفمن أجل 

تشجيع  مع امليزانية لإلنفاق على أنشطة سد الفجوة التقييسية، بند منفصل يفأن هيكل ميزانية السنتني يشتمل اآلن على  ( د
مع مكتب تنمية ق وثيق بتنسي وذلكالبند آلية إلدارة هذا  (TSB)مكتب تقييس االتصاالت ونفذ املسامهات الطوعية  تقدمي

 ؛(BDT) االتصاالت

أن برامج االحتاد لتشجيع الشراكات، حتت رعاية قطاع تقييس االتصاالت، تواصل تعزيز وتوسيع املساعدة املقدمة من  ه (
 االحتاد إىل أعضائه وخاصة البلدان النامية؛

 ودراستها وإعداد املسامهات وبناء القدرات؛أمهية وجود أطر استشارية للبلدان النامية تالئم صياغة املسائل  (و 

االتصاالت وأساليب عملها ميكن أن حيسن مستوى مشاركة البلدان النامية  تقييسدراسات قطاع  جلان هيكلأن  ( ز
 أنشطة التقييس؛ يف

جه اخلصوص ، وعلى و لقطاع تقييس االتصاالتاإلقليمية من خمتلف جلان الدراسات  لألفرقةأن االجتماعات املشرتكة  (ح
هذه االجتماعات  مشاركة البلدان النامية يف سيشجععمل إقليمية و/أو اجتماع هليئة تقييس إقليمية،  بورشة ةمتصلكانت إذا  

 ؛وزيادة فعالية هذه االجتماعات

     كما  س االتصاالت  اليت يضطلع هبا قطاع تقييأعمال التقييس                                                        أن االحتاد ميكنه زيادة املشاركة الفع الة للبلدان النامية يف (ط
وجلان الدراسات التابعة لقطاع  (TSAG) للفريق االستشاري لتقييس االتصاالت                                         ونوعا ، من خالل دور نواب الرؤساء والرؤساء 

 ؛إليهممسؤوليات حمددة  إسنادميكن و على أساس التمثيل اإلقليمي  املعيننيتقييس االتصاالت 
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التصاالت جلان الدراسات لقطاع تقييس ا ستشاري لتقييس االتصاالت وافق على استحداث دور إرشادي يفأن الفريق اال (ي
من أجل التنسيق مع املمثلني من البلدان املتقدمة والنامية هبدف تبادل املعلومات وأفضل املمارسات املتعلقة بتطبيق توصيات قطاع 

 األفرقة اإلقليمية، البلدان النامية ويف تقييس االتصاالت بغية حتسني أنشطة التقييس يف

          وإذ تذك ر
يعرتف أن االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عناصر أساسية للبلدان املتقدمة  للمجلس 1353القرار بأن  أ ( 

  ينبغي أنبالتعاون مع مديري املكاتب، لتحديد األنشطة اجلديدة اليت ،والبلدان النامية لتحقيق التنمية املستدامة، ويكلف األمني العام
 ؛واالتصاالت ملعلوماتا سبيل حتقيق التنمية املستدامة من خالل االتصاالت وتكنولوجيا يضطلع هبا االحتاد لدعم البلدان النامية يف

 ،للمعايري العاملية للندوة الصلة ذاتبالنتائج  (ب

 تقـرر
 الفجوة دسومراجعتها على أساس سنوي ملراعاة متطلبات البلدان النامية هبدف  القرار هبذا امللحقة العمل خطةمواصلة  1

 والنامية؛ املتقدمة البلدان بني التقييسية

 حسب ،(ITU-D) االتصاالت تنمية قطاع سيما الو  اآلخرين، القطاعني مع بالتعاون االتصاالت، تقييس قطاع      يعد   أن 2
 :يلي مبا القيام أجل من         برناجما   االقتضاء،

 التقييس؛ يةبعملاليت تسهل عملية ربط االبتكارات  األساليباالسرتاتيجيات و  وضع يف النامية البلدان مساعدة ‘1’
و السعي لتحقيق جمال الصناعة واالبتكار حن تطوير وسائل لتوجيه اسرتاتيجياهتا الوطنية يف البلدان النامية يف ومساعدة ‘2’

 أثر على أنظمة البيئة االجتماعية واالقتصادية اخلاصة هبا؛ أكرب
 ؛ات الناشئةمن أجل التكنولوجي/دولية وطنية اختبار خمتربات نشاءوضع اسرتاتيجيات إل يف النامية البلدان مساعدة ‘3’

 بفهم املتصلة       األ خرى اداالحت ومواد االحتاد وتوجيهات وكتيبات أدلة مجيع إىل جماين إلكرتوين نفاذ إتاحة اجمللس، مبوافقة       رهنا   3
 وصيانتها؛ يلهااالتصاالت وتشغ شبكاتجماالت تطوير ختطيط معدات و  يف        وخاصة   وتنفيذها، االتصاالت تقييس قطاع توصيات

وعلى  املسامهات وأحدود املوارد املتاحة  ، يفتابعة للجان الدراسات لقطاع تقييس االتصاالت أن تؤيد إنشاء أفرقة إقليمية 4
                                                                         وأن تشجع التعاون والتآزر بني هذه األفرقة وبني جهات التقييس اإلقليمية األ خرى؛ ،أساس كل حالة على حدة

 تقدميتشجيع  عملإلنفاق على أنشطة سد الفجوة التقييسية،  السنوية لالحتادامليزانية  بند منفصل يفاالحتفاظ ب 5
 ؛الطوعية املسامهات

اجتماع و  مجيع اجللسات العامة للجان الدراسات وفرق العمل استنادا  إىل طلبات املشاركني يف أن ت قدم الرتمجة الشفوية 6
 ،الفريق االستشاري بأكمله

 تقرر كذلك أن تقوم املكاتب اإلقليمية لالحتاد
فيذ أجل دعم تن املناطق من أنشطة مكتب تقييس االتصاالت من أجل تطوير وتنسيق أنشطة التقييس يف باملشاركة يف 1

األجزاء ذات الصلة من هذا القرار وتنفيذ أهداف خطة العمل، وإطالق محالت جلذب أعضاء جدد من البلدان النامية لالنضمام إىل 
 للجان اإلقليمية ةاألفرق إىل الالزمة املساعدة وتقدميالقطاع أو منتسبني أو هيئات أكادميية،  قطاع تقييس االتصاالت كأعضاء يف

 ؛االتصاالت تقييس قطاع دراسات
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مل ما يلي إىل نواب الرؤساء املعينني مبسؤوليات حمددة تش احلدود اليت تسمح هبا ميزانية املكاتب، بتقدمي املساعدة، يف 2
 ضمن مجلة أمور:

 ع هبا االحتادأنشطة التقييس اليت يضطل املنطقة من أجل تعبئتهم للمشاركة يف العمل عن كثب مع أعضاء االحتاد يف ‘1’
 سد الفجوة التقييسية؛ للمساعدة يف

 االحتاد؛ إعداد تقارير تتعلق بالتعبئة واملشاركة وتقدميها إىل اهليئة املعنية باملنطقة يف ‘2’

للجنة  إعداد برنامج تعبئة من أجل املناطق اليت ميثلوهنا وتقدميه إىل أول اجتماع للفريق االستشاري لتقييس االتصاالت أو ‘3’
 تقرير إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت؛ دراسات وإرسال

 ؛سيةسد الفجوة التقيي إحاطة أعضاء االحتاد بربامج ومبادرات قطاع تنمية االتصاالت اليت ميكن أن تساعد يف ‘4’
 بتنظيم وتنسيق أنشطة األفرقة اإلقليمية للجان دراسات قطاع تقييس االتصاالت، 3

 تدعو اجمللس
ماعات الفريق االستشاري اجت ميزانية قطاع تقييس االتصاالت للمنح، وللرتمجة الشفوية وترمجة الوثائق يف                    إىل زيادة ما ي رصد يف
 فقرات الدراسات، وذلك بالنظر إىل وجلان الدراسات لقطاع تقييس االتصاالت واألفرقة اإلقليمية للجانلتقييس االتصاالت 

 ،"6 تقرر "قرة سيما الف أعاله وال "تقرر "

تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت، بالتعاون مع مديري مكتب االتصاالت الراديوية ومكتب تنمية االتصاالت 
 حدود املوارد املتاحة يف

 مبواصلة العمل على تنفيذ أهداف خطة العمل امللحقة هبذا القرار؛ 1
 امللحقة العمل طةخوتنفيذ أهداف  لتمويل كوسيلة  االتصاالت تقييس قطاع رعاية حتت شراكات إقامة تشجيعب 2

 القرار؛ هبذا
التنسيق قطاع تقييس االتصاالت، كلما أمكن ذلك، بلاإلقليمية  األفرقةعقد ورش عمل بالتزامن مع اجتماعات  يف بالنظر 3

 ؛والتعاون مع مدير مكتب تنمية االتصاالت
 توصيات قطاع هلا وإعداد وتنفيذ وخاصة فيما يتعلق باملسائل ذات األولوية اهتادراس ساعدة البلدان النامية يفمب 4

 ؛االتصاالت تقييس
 املوارد وتعبئة لتنظيما مبهام يضطلعل االتصاالت، تقييس مكتب ضمن                     املعين بالتنفيذ املشك ل  فريقمبواصلة أنشطة ال 5

 ؛اخلاصة به العمل خبطةهبذا القرار و  املرتبطة األعمال ورصد اجلهود وتنسيق
ة بني البلدان سد الفجوة التقييسي باالضطالع بالدراسات الالزمة بشأن دور برامج إدارة االبتكارات وحفز االبتكارات يف 6

 املتقدمة والنامية؛

بار االعت بعني                                                    امليزانية املقرتحة ملكتب تقييس االتصاالت على اجمللس، آخذا   بإدراج خمصصات مالية لتنفيذ هذا القرار يف 7
 مكتب تنمية االتصاالت؛ الضغوط املالية واألنشطة احلالية واملخطط هلا يف

ضني تقرير بشأن تنفيذ هذه اخلطة إىل الدورات املقبلة للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت ومؤمترات املندوبني املفو  بتقدمي 8
 ؛امليزانية الالزمة يف                        تنفيذ، فضال  عن التعديالت ضوء نتائج ال بغية استعراض هذا القرار وإدخال التعديالت املالئمة يف

ق توصيات مبادئ توجيهية بشأن تطبيلصياغة/إعداد جمموعة إىل البلدان النامية  ،الطلب عندالدعم واملساعدة،  بتقدمي 9
 مبساعدة صاالت،االت تقييس قطاع دراسات جلان يف مبشاركتها النهوض أجل من قطاع تقييس االتصاالت على الصعيد الوطين

 التقييسية؛ الفجوة سد أجل من لالحتاد اإلقليمية املكاتب من
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التعليم والتدريب على  جمال بتعزيز استخدام القنوات اإللكرتونية مثل حلقات الدراسة على الويب أو التعلم اإللكرتوين يف 10
 تنفيذ توصيات قطاع تقييس االتصاالت؛

تسهيل تنظيم ا، و سري أعماهل سالسة إلنشاء أفرقة إقليمية وكفالة تدابريا يلزم من اختاذ كل مو ما يلزم من دعم بتقدمي كل  11
 نشر املعلومات وزيادة فهم التوصيات اجلديدة، خاصة للبلدان النامية؛من أجل وورش العمل  اجتماعات األفرقة اإلقليمية

 برفع تقرير إىل اجمللس عن فعالية األفرقة اإلقليمية؛ 12
نفيذ املبادئ وت ورش عمل وحلقات دراسية، حسب االقتضاء، لنشر املعلومات وزيادة فهم التوصيات اجلديدة بتنظيم 13

 النامية؛                 ، وخاصة  للبلدان التوجيهية املتعلقة بالتوصيات
طاع ق املزيد من ورش العمل واحللقات الدراسية واملنتديات اليت ينظمها                                        بتوفري املشاركة عن ب عد، كلما أمكن ذلك، يف 14

 تقييس االتصاالت، لتشجيع املزيد من املشاركة من البلدن النامية؛
باالستفادة من املنصات احلالية لقطاع تنمية االتصاالت، كاملنصة العاملية لالبتكار، من أجل السماح للبلدان النامية  15

 أعمال التقييس اليت يضطلع هبا قطاع تقييس االتصاالت؛ مبشاركة أكرب يف
من خالل  ،من أجل سد الفجوة التقييسية االتصاالت تقييس قطاعألنشطة إضافية  إيراداتإمكانية حتقيق  ةدراسب 16

 ،املذكورة أعاله باملسامهات الطوعيةعالقة هلا  حتديد موارد مالية جديدة ال

 تكلف جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت
 خطة العمل امللحقة هبذا القرار؛ تنفيذ الربامج املعروضة يف باملشاركة بنشاط يف 1
توفري املشورة اليت من  إدراج مبادئ توجيهية لتنفيذ توصيات قطاع تقييس االتصاالت حيثما ميكن أن تساعد يف بالنظر يف 2

 وسياساتية؛ يةى التوصيات اليت ترتتب عليها آثار تنظيممع الرتكيز علاعتماد هذه التوصيات،  شأهنا أن تساعد البلدان النامية يف

 بتنسيق اجتماعات مشرتكة لألفرقة اإلقليمية التابعة للجان دراسات قطاع تقييس االتصاالت، 3

 تكلف كذلك جلان الدراسات
لتخطيط واخلدمات ا جماالت البلدان النامية خالل عملية وضع املعايري يف راعاة اخلصائص احملددة لبيئة االتصاالت يفمب 1

 ؛ذلك وصياغة حلول/خيارات تصلح للبلدان النامية كلما أمكن ،واألنظمة والتشغيل والتعريفات والصيانة
 ختاذ اخلطوات املناسبة إلجراء دراسات عن املسائل املتصلة بالتقييس اليت حتددها املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت؛با 2
 إعداد، عند ، حسب االقتضاءاالحتاد تنمية االتصاالت يف جلان الدراسات التابعة لقطاعمع  التواصل االستمرار يفب 3

أجل  نامية، منواملتطلبات اخلاصة للبلدان ال فيما يتعلق باالحتياجات ،قطاع تقييس االتصاالت مراجعة يف توصيات جديدة أو
 ؛تلك البلدان زيادة جاذبية التوصيات وإمكانية تطبيقها يف

 التحديات اليت تواجهها البلدان النامية هبدف سد الفجوة التقييسية بني الدول األعضاء، بتحديد 4

 تدعو مدير مكتب تقييس االتصاالت
لتشجيع إنشاء  (BR) ومكتب االتصاالت الراديوية (BDT)                                             إىل العمل عن كثب مع مدير ي مكتب تنمية االتصاالت  1

 ى وسائل متويل خطة العمل؛شراكات حتت رعاية قطاع تقييس االتصاالت كإحد
اإلقليمية لقطاع تقييس االتصاالت، كلما أمكن ذلك،  األفرقةعقد ورش عمل بالتزامن مع اجتماعات  إىل النظر يف 2

 بالتنسيق والتعاون مع مدير مكتب تنمية االتصاالت،
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 والدول األعضاء فيها تدعو املناطق
 "4 يقرر            فقا  لفقرة "، و االتصاالت قطاع تقييس بع إىل جلان دراسات يفاملناطق تت إىل متابعة إنشاء أفرقة إقليمية يف 1

، وإىل دعم اجتماعاهتا وأنشطتها حسب االقتضاء بالتنسيق ( هلذه اجلمعية2016احلمامات،            )املراج ع يف 54هذا القرار والقرار  من
 ؛مكتب تقييس االتصاالتمع 

تأسيس األطر  لقطاع تقييس االتصاالت ودعم املنظمات اإلقليمية يف أنشطة األفرقة اإلقليمية إىل املشاركة بنشاط يف 2
 اإلقليمية لتطوير أنشطة التقييس؛

إىل إنشاء هيئات تقييس إقليمية، حسب االقتضاء، وتشجيع اجتماعاهتا املشرتكة واملنسقة مع األفرقة اإلقليمية التابعة  3
 ذهحبيث تعمل هيئات التقييس هذه كمظلة الجتماعات همنطقتها،  للجان دراسات قطاع تقييس االتصاالت، كل يف

 اإلقليمية؛ األفرقة

اليت تتبع هلا  ةالرئيسي إىل وضع مشروع اختصاصات وأساليب عمل لألفرقة اإلقليمية، كي توافق عليها جلان الدراسات 4
 هذه األفرقة اإلقليمية؛

 س االتصاالت،إىل تبادل املعلومات فيما يتعلق باستخدام توصيات قطاع تقيي 5
 تشجع الدول األعضاء وأعضاء القطاع

 الت.قطاع تقييس االتصا سياق مشاركتهم يف ملحق هذا القرار يف خطة العمل الواردة يف على مراعاة األهداف احملددة يف
 

 امللحـق
 ((2016احلمامات،            )املراج ع يف 44)بالقـرار 

 (2014بوسان،              )المراج ع في 123خطة العمل لتنفيذ القرار 
 لمؤتمر المندوبين المفوضين

 : تعزيز قدرات وضع المعايير1البرنامج       أوال  
 اهلدف 1)
 حتسني قدرات البلدان النامية على وضع املعايري. •

 األنشطة 2)
ية مواضيع أنشطة قطاع تقييس االتصاالت، وذلك لتغط مشاركتها يف صياغة مبادئ توجيهية ملساعدة البلدان النامية يف •

 تقدمي مقرتحات.و  مشاريع مسائل،وصياغة  قطاع تقييس االتصاالت، يف أساليب العمل :سبيل املثال ال احلصر على منها،
استحداث أساليب لزيادة إمكانية حصول البلدان النامية على املعلومات التقنية األساسية لتعزيز معارفها ومقدرهتا على  •

مراعاة اخلصائص اليت تنفرد هبا  ‘3’أعمال قطاع تقييس االتصاالت،            الفع الة يفاملسامهة  ‘2’تنفيذ املعايري العاملية،  ‘1’
املناقشات املؤدية إىل وضع املعايري العاملية من خالل  التأثري يف ‘4’العملية العاملية لوضع املعايري،  واحتياجاهتا يف

 جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت.                       االضطالع بأدوار فع الة يف
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 املشاركة من ناميةال البلدان من خالل الوسائل اإللكرتونية لتمكني اخلرباء يف        عن ب عد  املشاركةإجراءات وأدوات  حتسني •
 االستشاري الفريق اجتماعات فيها)مبا  االتصاالت تقييس لقطاع التدريبية واحللقات عمل وورش اجتماعات يف بفعالية
(      أ خرى جتماعاتا بني من العاملية التقييس ومبادرات املشرتكة نسيقالت وأنشطة الدراسات وجلان االتصاالت لتقييس
 .بلداهنم من         انطالقا  

اته، إخل. صياغة خطط التقييس واسرتاتيجياته وسياس إجراء مشروعات اخلربة االستشارية هبدف دعم البلدان النامية يف •
 وينبغي بعد ذلك حتويل النواتج لتأخذ شكل أفضل املمارسات.

 فعاليتها. ىسد الفجوة التقييسية ومد طرائق وأدوات ومؤشرات لقياس دقيق لنتائج اجلهود واألنشطة املبذولة يفوضع  •
العمل مع أعضاء القطاع، ال سيما مع املصنعني واهليئات األكادميية ومنظمات البحث والتطوير، لتبادل املعلومات عن  •

اهليئات  ، وتقدمي املساعدة التقنية لتشجيع إقامة برامج تقييسية يفالتكنولوجيات اجلديدة ومتطلبات البلدان النامية
 جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. األكادميية ومنظمات البحث والتطوير يف

 : مساعدة البلدان النامية بصدد تطبيق المعايير2البرنامج         ثانيا  
 اهلدف 1)
 مساعدة البلدان النامية فيما يلي: •

 .االتصاالت تقييس قطاع لتوصيات واضح اكتساب فهم •
 البلدان النامية. تعزيز تطبيق توصيات قطاع تقييس االتصاالت يف •

 األنشطة 2)
 مساعدة البلدان النامية فيما يلي: •

 .صاالتاالت تقيس لقطاع الدراساتجلان  يف واملشاركةالتقييس  أنشطةأمانة للتقييس من أجل تنسيق  إنشاء •
 احلالية. كانت معايريها الوطنية املعمول هبا على اتساق واتفاق مع توصيات قطاع التقييس  حتديد ما إذا •

 أعمال يقوم هبا مكتب تقييس االتصاالت بالتعاون مع مكتب تنمية االتصاالت: •

 مع ة،والتوصيلي       ملصن عةا باملنتجات املتعلقة تلك سيما ال التقييس، قطاع توصياتلتطبيق توجيهية  مبادئ صياغة •
 .والسياسية التنظيمية اآلثار ذات التوصيات على الرتكيز

 تمادهاواع           بشكل  أفضل االتصاالت تقييس قطاع توصيات استخداممن أجل املشورة واملساعدة  تقدمي •
 .الوطنية املعايري يف

      فضال   ، تقييسهامت اليت اجلديدة التكنولوجيات عن معلوماتحتديثها بإدراج  واالستمرار يف قاعدة بيانات جتميع •
 .االتصاالت تقييس قطاع بتوصيات امللتزمة املنتجات عن

        املصن عة تجاتاملن مطابقة فحص طرائقو توصيات حمددة  تطبيقحتسني         متك ن مندورات لبناء القدرات  تنظيم •
 .التوصيات هلذه

 تطرح أن النامية لبلدانل ميكن حيث" باملعايري املتعلقة واألجوبة"األسئلة  أجل منللتقييس استعمال منتدى  تشجيع •
 .الدراسات جلان خرباء من املشورة وتلتمس بفهم وتطبيق التوصيات تتعلق أسئلة

 إنشاء خمتربات اختبار وطنية/دولية للتكنولوجيات الناشئة. تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية يف •
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 البشرية: بناء قدرات الموارد 3البرنامج         ثالثا  
 اهلدف 1)
ة جمال أنشطة التقييس اخلاصة بقطاع تقييس االتصاالت وأنشط زيادة قدرات املوارد البشرية لدى البلدان النامية يف •

 الوطنية. التقييس
 األنشطة 2)
ي تنظيم األحداث واحللقات الدراسية وورش العمل واجتماعات جلان الدراسات على الصعيدين اإلقليمي والعامل تشجيع •

 .النامية لدانالب يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت وتنميةجمال التقييس  لتعزيز بناء القدرات يف
التقييس  القيام بالتعاون الوثيق مع مكتب تنمية االتصاالت ومكتب االتصاالت الراديوية بتقدمي دورات تدريبية عن •

 النامية. موجهة إىل البلدان
 االحتاد. للبلدان النامية للتدريب الداخلي واإلعارة والعمل لفرتات قصرية داخلتوفري فرص  •

تشجيع انتخاب املزيد من املرشحني من البلدان النامية ملناصب رؤساء جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت ومناصب  •
 الرؤساء. نواب

وضع  لدى منظماتختبار الخمتربات ا مية يفلبلدان النامن ارباء خلفرص العمل قصرية األجل و عارة اإلتشجيع  •
 .البيين جمال اختبار املطابقة وقابلية التشغيل والشركات املصنعة، وال سيما يف (SDO) املعايري

 .االتصاالت تقييس قطاع توصياتتنفيذ فهم و دورات تعليمية معمقة عن  تنظيم •
قبل  جامعاهتم ى وضع وتقدمي مناهج للطلبة بشأن التقييس يفتوفري توجيهات ومواد داعمة للبلدان النامية ملساعدهتا عل •

 وبعد خترجهم.

 من تمكينهالة من خالل مكتب تقييس االتصاالت املستحقالنامية  للبلدانعدد أكرب، قدر اإلمكان، من املنح توفري  •
 .الصلة ذات االتصاالت تقييس قطاع اجتماعات حضور

 الفجوة التقييسية: جمع األموال لسد 4البرنامج         رابعا  
 خطة العمل من خالل األشكال التالية من الشراكات وغريها من الوسائل: املسامهات يف أ ( 

 إطار الشراكات. مسامهات يف •
 امليزانية اإلضافية اليت خيصصها االحتاد. •
 مسامهات طوعية من البلدان املتقدمة. •
 مسامهات طوعية من القطاع اخلاص. •
               من جهات أ خرى.مسامهات طوعية  •

 إدارة األموال لدى مكتب تقييس االتصاالت: ب(
يكون مدير مكتب تقييس االتصاالت، بتعاون وثيق مع مدير مكتب تنمية االتصاالت، هو املسؤول عن إدارة  •

 األموال اجملموعة على النحو املذكور أعاله وتستعمل هذه األموال بشكل رئيسي لتحقيق أهداف هذه الربامج.
 بادئ استعمال األموال:م ج(

احلصر، املساعدات  ذلك، على سبيل الذكر ال تستعمل األموال لألنشطة املتعلقة باالحتاد الدويل لالتصاالت، مبا يف •
برامج دراسة  كما تستعمل يفأنشطة قطاع تقييس االتصاالت،   واملشاورات والتدريب ملمثلي البلدان النامية يف

 النامية. ين وبرامج قابلية التشغيل البيين من أجل البلدانفحص املطابقة والتوصيل البي
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 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 45 قرارال

 تصاالتقطاع تقييس اال                                                        التنسيق الفع ال ألعمال التقييس فيما بين لجان الدراسات في
 لالتحاد الدولي لالتصاالت الفريق االستشاري لتقييس االتصاالتودور 

 (2016 احلمامات، ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ، ؛2004 فلوريانوبوليس،)

 ،(2016)احلمامات، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت 
 إذ تالحظ

اإلدارات  االحتاد الدويل لالتصاالت هو هيئة التقييس العاملية البارزة وتتألف من يف (ITUT) أن قطاع تقييس االتصاالت أ ( 
 وموردي املعدات وهيئات التشغيل والتنظيم؛

من دستور االحتاد تنص على أن يقوم قطاع تقييس االتصاالت بالوفاء بشكل كامل بأهداف االحتاد، مع  17أن املادة  ب(
، وذلك من خالل إجراء دراسات حول املسائل التقنية والتشغيلية والتعريفية، واعتماد 1بلدان الناميةمراعاة االعتبارات اخلاصة بال

 توصيات هبذا الشأن، بغية تقييس االتصاالت على الصعيد العاملي؛
، أمور لةمج ، يف(WTSA) من اتفاقية االحتاد تنص على أنه يتعني على اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت 13أن املادة  ج(
ة كل فرتة دراسة وأن حتدد األولوية ودرجة االستعجال واآلثار املالي توافق على برنامج العمل لقطاع تقييس االتصاالت يف أن

 التقديرية واإلطار الزمين الستكمال الدراسات،
 اعتبارها وإذ تضع يف

املفوضني الذي يقرر أن تدرس اجلمعية العاملية لتقييس ( ملؤمتر املندوبني 2010غواداالخارا،            )املراج ع يف 122القرار  أ ( 
تصاالت جمال التقييس، ويشجع الدول األعضاء وأعضاء قطاع تقييس اال االتصاالت، على النحو املناسب، املسائل االسرتاتيجية يف

حتليلها ضمن أعماهلم سرتاتيجية و ، على حتديد قضايا التقييس االمجلة أمور يف ،ورؤساء جلان الدراسات ونواب رؤسائها على الرتكيز
 التحضريية للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت من أجل تيسري أعمال اجلمعية؛

 أن تعزيز مصاحل البلدان النامية يتحقق بكفالة اتباع هنج منسق جتاه التقييس عندما يتعلق األمر مبسائل ب(
 االسرتاتيجية؛ التقييس

حتسني  وعلى تاالتصاال تقييس قطاع دراسات للجان جديد هيكل على وافقت قد االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية أن (ج
 ،2013-2016 فرتة الدراسة أساليب عمل القطاع مبا يساعد القطاع على مواجهة حتديات التقييس يف

 وإذ تدرك
الناشئة وتلبية  ة حتديات التقييسقدرة قطاع التقييس على مواجه                                              أن التنسيق الفع ال بني جلان الدراسات أمر حاسم يف أ ( 

 احتياجات أعضائه؛
إىل                                                                                                     أن جلان دراسات قطاع التقييس مسؤولة عن صياغة توصيات عن املسائل التقنية والتشغيلية والتعريفية استنادا   ب(

 مسامهات مقدمة من األعضاء؛
 123و( 2010غواداالخارا،            )املراج ع يف 122                                                                   أن التنسيق الفع ال ألنشطة التقييس سيساعد على الوفاء بأهداف القرارين  ج(

 ( ملؤمتر املندوبني املفوضني؛2014بوسان،            )املراج ع يف
  

                                                      
 قالية.ليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انت                                                                                          تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان ا 1
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واجتماعات أفرقة املقررين املشرتكة وبيانات  (JCA)أن التنسيق التشغيلي ميكن أن يتحقق بواسطة أنشطة التنسيق املشرتكة  د (
 ان الدراسات اليت ينظمها مدير مكتب تقييس االتصاالت؛االتصال بني جلان الدراسات واجتماعات رؤساء جل

الت بني بنود العمل ذلك تعيني الص تنسيق العمل بني جلان الدراسات، مبا يف أن اتباع هنج تنازيل من أعلى إىل أسفل يف ه (
                              املتصلة، يسهل التنسيق الفع ال؛

كفالة التنسيق بني جلان الدراسات                  دي دورا  هاما  يفيستطيع أن يؤ  (TSAG) أن الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت و (
 أعمال التقييس مقارنة مبراحل العمل املتفق عليها؛ ذلك قياس التقدم احملرز يف مسائل التقييس، مبا يف يف

بتعيني االتصاالت،  قطاع تقييس أن من املالئم أن تقوم اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بوصفها اهليئة العليا يف ز (
 مسائل التقييس االسرتاتيجية لكل فرتة دراسة،

 وإذ ال يغيب عن باهلا
 :ى سبيل املثالعل أن تنسيق أنشطة التقييس يتسم بأمهية خاصة بالنسبة إىل قضايا التقييس عالية األولوية، مبا فيها

 ؛(FN)وشبكات املستقبل  (NGN)تطور شبكات اجليل التايل  أ ( 
 األمن السيرباين(؛ ذلك األمن )مبا يف ب(

 ؛التعايفالشبكات وقدرهتا على  ذلك صمود مبا يف الكوارث، حاالت يف اإلغاثة اتصاالت أنظمة (ج
 الشبكة الذكية والشبكات املنزلية؛ د (
 ؛(ITS) أنظمة النقل الذكية ه (
 ؛(M2M)/االتصاالت من آلة إىل آلة (IoT)إنرتنت األشياء  و (

 احلوسبة السحابية؛ ( ز
 املسائل املتعلقة باإلنرتنت؛ ح(
 ،(C&I)اختبارات املطابقة وقابلية التشغيل البيين  ط(

 وإذ تؤكد
أن التنسيق ينبغي أن يؤدي إىل حتسني فعالية أنشطة قطاع تقييس االتصاالت وأال حيد من سلطة كل جلنة من جلان الدراسات 

 صياغة توصيات على أساس مسامهات من األعضاء، يف

 تقـرر
 يلي: ات ماصدد قضايا التقييس عالية األولوية واألعمال املتعلقة بأكثر من جلنة دراس يكفل تنسيق أنشطة قطاع تقييس االتصاالت يفأن 

 تعيني األهداف واألولويات عالية املستوى لدراسات قطاع تقييس االتصاالت من منظور عاملي؛ ‘1’
 ازدواج العمل وتعيني الروابط بني بنود العمل املتصلة؛ذلك جتنب  التعاون بني جلان الدراسات، مبا يف ‘2’

 التنسيق املخطط لألطر الزمنية والنتائج واألهداف ومراحل التنفيذ ألنشطة التقييس؛ ‘3’
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 هذه األنشطة؛ مراعاة مصاحل البلدان النامية وتشجيع وتسهيل إشراكها يف ‘4’

                                                 وتنمية االتصاالت ومع هيئات التقييس اخلارجية األ خرى، التعاون والتنسيق مع قطاعي االتصاالت الراديوية ‘5’

 تكلف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت
ة اليت جتري دراستها مسائل التقييس عالية األولوي                                        كفالة التنسيق بني جلان الدراسات وخصوصا  يف                         بأن يؤدي دورا  فع اال  يف 1
 ذلك: أكثر من جلنة دراسات، مبا يف يف
فرقة أ، وأن يدعو                                     أيضا  بإنشاء هذه األنشطة، عند االقتضاءوأن يوصي أي أنشطة تنسيق مشرتكة، صد أعمال أن ير  ‘1’

 ؛التنسيق إىل عقد االجتماعات الضرورية لتحقيق األهداف احملددة هلا
 احلصر سبيل الذكر اللى ع أن حيدد املتطلبات والتغيريات املناسبة اليت يتعني القيام هبا عند نشوء قضايا متداخلة تشمل ‘2’

 إسناد والية إىل إحدى جلان الدراسات لقيادة أعمال التنسيق؛
 أنشطة التنسيق املشرتكة؛ على أساليب عمل أخرىأي حتسينات أن يقدم املشورة بشأن  ‘3’

لتقييس عالية األولوية ا                                                                                         أن يأخذ بعني االعتبار أي مشورة تقدم إليه من أفرقة أ خرى تقام لتحقيق التنسيق الفع ال ملواضيع ب 2
 واملشرتكة، وأن يقوم بتنفيذها عند االقتضاء.
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 (2012ديب،            )املراج ع يف 47رار ـقال

                                         أسماء ميادين المستوى األعلى للرمز الق طري
 (2012؛ ديب، 2008؛ جوهانسربغ، 2004)فلوريانوبوليس، 

 (،2012إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )ديب، 

 إذ تدرك

 ( ملؤمتر املندوبني املفوضني؛2010غواداالخارا،            )املراج ع يف 102األجزاء ذات الصلة من القرار  أ ( 

 ( ملؤمتر املندوبني املفوضني؛2010غواداالخارا،  يف        املراج ع) 133القرار  ب(

 القمة العاملية جملتمع املعلومات؛النواتج ذات الصلة ملرحليت  ج(

 ( ملؤمتر2010غواداالخارا،            )املراج ع يف 122                                                         الدور املتطور للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت وفقا  للقرار  د (
 املفوضني، املندوبني

 اعتبارها وإذ تضع يف
 (ccTLD) توى األعلى للرمز القطريصدد تفويض أمساء ميادين املس بعض احلاالت يف أن القضايا ال تزال قائمة يف أ ( 

 لكيانات تعينها السلطات الوطنية؛

         وفقا  ملا  علىاأل ستوىامل من                                      األراضي اليت فو ضت هلا أمساء ميادين قطرية  أن الدول األعضاء متثل مصاحل سكان البلد أو ب(
 (؛2010غواداالخارا،            )املراج ع يف 102" من القرار وإذ يدرك ز(الفقرة " هو مبني يف

الفقرة                 قا  ملا هو مبني يفوف القرارات املتعلقة بأمساء امليادين ذات املستوى األعلى لبلد آخر يف ينبغي أال تشارك أن البلدان ج(
 (؛2010غواداالخارا،            )املراج ع يف 102" من القرار ط(وإذ يدرك "

وينبغي أن  السياسة العامة املتصلة باإلنرتنتتسهيل تنسيق قضايا                                             أن املنظمات الدولية احلكومية ظلت تؤدي دورا  يف ( د
 تواصل أداء هذا الدور؛

 تطوير املعايري التقنية والسياسات ذات الصلة باإلنرتنت                                                   أن املنظمات الدولية ظلت هي األخرى تؤدي دورا  هاما  يف ( ه
 وينبغي أن تواصل أداء هذا الدور؛

 معاجلة قضايا مشاهبة، يف أن سجل االحتاد الدويل لالتصاالت حافل بالنجاح و (

 لقطاع تقييس االتصاالت 2تكلف جلنة الدراسات 

مبواصلة الدراسات من أجل استعراض خربات الدول األعضاء املتصلة مبيادين املستوى األعلى للرمز القطري، مع العمل مع الدول 
 يانات املختصة األخرى،                                                                       األعضاء وأعضاء القطاعات، وفقا  للدور املنوط بكل منها، مع مراعاة أنشطة الك
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 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

 هذا اجملال، باختاذ اإلجراءات املالئمة لتسهيل األعمال املذكورة أعاله وتقدمي تقرير سنوي إىل جملس االحتاد بشأن التقدم احملرز يف

 تدعو الدول األعضاء

 هذه األنشطة، إىل املسامهة يف

 تدعو الدول األعضاء كذلك

 ري.ط                                                                                     إطار قوانينها الوطنية لكفالة حل القضايا املتصلة بتفويض ميادين املستوى األعلى للرمز الق   اختاذ اخلطوات املالئمة يفإىل 
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 (2012ديب،            )املراج ع يف 48رار ـقال

 أسماء الميادين الدولية )المتعددة اللغات(
 (2012؛ ديب، 2008؛ جوهانسربغ، 2004)فلوريانوبوليس، 

 (،2012إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )ديب، 

 إذ تأخذ بعني االعتبار

 ( ملؤمتر املندوبني املفوضني؛2010غواداالخارا،            )املراج ع يف 102األجزاء ذات الصلة من القرار  أ ( 

 ( ملؤمتر املندوبني املفوضني؛2010، غواداالخارا           )املراج ع يف 133القرار  ب(

 ؛(WSIS) النواتج ذات الصلة ملرحليت القمة العاملية جملتمع املعلومات ج(

 ( ملؤمتر2010غواداالخارا،            )املراج ع يف 122للقرار        وفقا  الدور املتطور للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت  د (
 املفوضني؛ املندوبني

املشاركة  متكني مجيع البلدان من اليت توضح الدور اهلام للتعددية اللغوية يف 2008-2011اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة  ه (
العاملية جملتمع  القمةحتقيق أهداف                                                  بناء جمتمع عاملي للمعلومات يكون مفتوحا  للجميع، ويف أعمال االحتاد، ويف الكاملة يف
 ومقاصدها،املعلومات 

 اعتبارها تضع يف وإذ

دة أنه يتعني إجراء املزيد من املناقشات املتعمقة للقضايا السياسية واالقتصادية والتقنية املتصلة بأمساء امليادين الدولية )املتعد أ ( 
 اللغات( والناشئة عن التفاعل بني السيادة الوطنية وضرورة التنسيق والتوفيق على الصعيد الدويل؛

غي أن تسهيل تنسيق قضايا السياسة العامة املتصلة باإلنرتنت وينب                              ولية احلكومية ظلت تؤدي دورا  يفأن املنظمات الد ب(
 تواصل أداء هذا الدور؛

 تطوير املعايري التقنية والسياسات ذات الصلة باإلنرتنت                                                   أن املنظمات الدولية ظلت هي األخرى تؤدي دورا  هاما  يف ج(
 وينبغي أن تواصل أداء هذا الدور؛

النسبة                        الوقت املناسب، وخصوصا  ب معاجلة قضايا مشاهبة يف أن سجل قطاع تقييس االتصاالت حافل بالنجاح يف د (
 الستخدام جمموعات األحرف غري الالتينية؛

 املنظمات األخرى ذات الصلة، األنشطة اجلارية يف ه (
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 راسات األخرى ذات الصلةلقطاع تقييس االتصاالت وجلان الد 16تقـرر أن تكلف جلنة الدراسات 

اجملال، سواء كانت  هذا مبواصلة دراسة أمساء امليادين الدولية )املتعددة اللغات( ومواصلة االتصال والتعاون مع الكيانات املالئمة يف
 غري حكومية، دولية حكومية أو

 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

 هذا اجملال، املذكورة أعاله وتقدمي تقرير سنوي إىل جملس االحتاد بشأن التقدم احملرز يفباختاذ اإلجراءات املالئمة لتسهيل األعمال 

 تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع واألفرقة اإلقليمية املعنية

 هذه األنشطة. إىل املسامهة يف
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 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 49رار ـقال

 (ENUM)بروتوكول الترقيم اإللكتروني 

 (2016 ؛ احلمامات،2012 ديب، ؛2008 ؛ جوهانسربغ،2004 )فلوريانوبوليس،

 (،2016احلمامات، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )

 إذ تأخذ بعني االعتبار

                               ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، وخاصة :2014بوسان،            )املراج ع يف 133 القرار أ ( 

 استمرار التقدم صوب تكامل االتصاالت واإلنرتنت؛ ‘1’

تنص عليه                                                      صدد ختصيص وإدارة موارد ترقيم الرموز الق طرية وفقا  ملا االحتاد وسيادهتا يف الدور احلايل للدول األعضاء يف ‘2’
 ؛ITU-T E.164 التوصية

كامل يلزم من إجراءات لضمان احلفاظ ال باختاذ كل ماالفقرة من منطوق القرار اليت تكلف األمني العام ومديري املكاتب  ‘3’
                                   أيا  كانت التطبيقات املستخدمة فيها؛ ITU-T E.164يتعلق خبطط الرتقيم للتوصية  على سيادة الدول األعضاء لالحتاد فيما

 (2010غواداالخارا،            )املراج ع يف 122 القرار الدور املتطور للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت كما يتضح يف ب(
 املفوضني، ملؤمتر املندوبني

 وإذ تالحظ

 ؛(ENUM) لقطاع تقييس االتصاالت املتعلقة بربوتوكول الرتقيم اإللكرتوين 2 أعمال جلنة الدراسات أ ( 

ت الذي سيستعمل نرتناإل صدد السيطرة اإلدارية على ميدان املستوى األعلى يف يتم حسمها يف القضايا اجلارية اليت مل ب(
 لربوتوكول الرتقيم اإللكرتوين،

 لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد 2 تقـرر أن تكلف جلنة الدراسات

بدراسة الطريقة اليت ميكن هبا لالحتاد أن يكفل سيطرته اإلدارية على التغيريات اليت قد تتصل مبوارد االتصاالت الدولية  1
 ؛فيها التسمية والرتقيم والعنونة والتسيري( اإللكرتوين )مبااملستعملة لربوتوكول الرتقيم 

مدير مكتب  تفويض مبوجب بروتوكول الرتقيم اإللكرتوين ورفع تقرير بذلك إىلبتقييم اإلجراء املؤقت احلايل املتعلق بال 2
 االتصاالت، تقييس
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 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

 اجملال، هذا عمال املذكورة أعاله وتقدمي تقرير سنوي إىل جملس االحتاد بشأن التقدم احملرز يفباختاذ اإلجراءات املالئمة لتسهيل األ
)صيغة جديدة( بشأن  E.A-ENUM ITU-Tيتعلق مبشروع التوصية  إجراء مزيد من الدراسات فيما ذلك االستمرار يف يف مبا

 E.A-N/GoC ITU-T ، ومشروع التوصيةنظام أمساء امليادين لتسجيلها يف E.164         الق طرية الرموز بإدارة املتعلقة واإلجراءات املبادئ
وما يتصل هبا من رموز تعرف  E.164         الق طرية الرموز أجل من اإللكرتوين الرتقيم لربوتوكول اإلدارية اإلجراءات)صيغة جديدة( بشأن 

 ،(GIC) للشبكات ورموز تعرف اهلوية للمجموعات (IC) اهلوية

 اءتدعو الدول األعض

 هذه األنشطة، إىل املسامهة يف

 تدعو الدول األعضاء كذلك

                                                              إطار قوانينها الوطنية لكفالة تنفيذ هذا القرار تنفيذا  صحيحا . إىل اختاذ اخلطوات املالئمة يف
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 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 50رار ـقال
 األمن السيبراني

 (2016 احلمامات، ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ، ؛2004 فلوريانوبوليس،)

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 
 تشري إىل إذ

 استخدام يف منواأل الثقة بناء جمال يف االحتاد دورملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  (2014بوسان،           املراج ع يف) 130 القرار أ ( 
 ؛(ICT) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

قضايا السياسة  دور االحتاد الدويل لالتصاالت يفملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  (2014بوسان،           املراج ع يف) 174قرار ال ب(
 ؛مبخاطر االستعمال غري القانوين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العامة الدولية املتعلقة

محاية األطفال  دور االحتاد الدويل لالتصاالت يفملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن ( 2014بوسان،           املراج ع يف) 179القرار  (ج
 ؛اخلط على

 منالتعاريف واملصطلحات املتعلقة ببناء الثقة واألملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  (2010)غواداالخارا،  181القرار  ( د
 ؛ومات واالتصاالتتكنولوجيا املعل استعمال يف
ن يضعان اإلطار القانوين بشأن مكافحة ين عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، اللذيالصادر  56/121و 55/63 نيالقرار  ( ه

 ؛إجرامية املعلومات ألغراض تكنولوجيا استعمال إساءة
 السيرباين؛ ثقافة عاملية لألمن إرساءبشأن  ،الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة 57/239 القرار ( و
 لتحتيةابشأن إرساء ثقافة عاملية لألمن السيرباين ومحاية البنية  ،الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة 58/199 القرار ( ز

 للمعلومات؛ األساسية
          ن ب عد منعر األرض بشأن املبادئ املتعلقة باستشعا ،الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة 41/65 القرار (ح

 ؛اخلارجي الفضاء
الوثيقة اخلتامية لالجتماع رفيع املستوى للجمعية العامة بشأن  بشأن ،للجمعية العامة لألمم املتحدة 70/125 القرار (ط

 ؛(WSIS) القمة العاملية جملتمع املعلومات نواتجلتنفيذ الشامل االستعراض 
 التعاون لتعزيز آلياتبشأن  ،(WTDC) الصادر عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت( 2014 ديب، يف        املراج ع) 45 لقرارا (ي
 ؛والتصدي هلا االقتحامية الرسائل مكافحة ذلك يف مبا السيرباين، األمن جمال يف
 والتصدي هلا؛ االقتحامية( هلذه اجلمعية، بشأن مكافحة الرسائل 2016 احلمامات،           )املراج ع يف 52 القرار (ك
 ؛1لبلدان الناميةا سيما يف (، بشأن تشجيع إنشاء أفرقة وطنية للتصدي للحوادث احلاسوبية ال2012ديب،            )املراج ع يف 58القرار  (ل
)بناء  من برنامج عمل تونس جملتمع املعلومات للقمة العاملية جملتمع املعلومات 5أن االحتاد ميسر رئيسي خلط العمل جيم ( م

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(؛ استعمال الثقة واألمن يف
 ،نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات األحكام ذات الصلة باألمن السيرباين يف (ن

  
                                                      

 ية.ل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا 1
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 اعتبارها وإذ تضع يف
نشاط االجتماعي واالقتصادي ال وتطبيقاهتا يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالتاألمهية احلامسة للبنية التحتية  أ ( 

         تقريبا ؛ ميع أشكالهجب
املوروثة تنطوي على مستوى من اخلصائص األمنية املتأصلة بسبب هيكلها  (PSTN)الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية  أن (ب

 اهلرمي وأنظمة اإلدارة املدجمة فيها؛
 الكافية احليطة اختاذ عدم حالة يف اإلنرتنت بروتوكول شبكات يف يقل الشبكة وعناصر املستعمل عناصر بني الفصل أن (ج
 وإدارته؛ األمن تصميم يف
      ت تخذ مل إذا لتدخلا إلمكانية التعرض زيادة إىل بالتايل يؤدي اإلنرتنت بروتوكول وشبكات املوروثة الشبكات تقارب أن ( د

 الشبكات؛ هذه يف وإدارته األمن تصميم يف الكافية احليطة
 املصلحة صحابأكبري ويضم الكثري من       حد   إىلالسيرباين معقد ومشتت  األمن عامل وأن شاملةاألمن السيرباين قضية  أن ( ه

 واألمن الثقة ببناء املتعلقة االقضايومواجهة  ودراسة حتديد الوطين واإلقليمي والعاملي مبسؤوليات تتمثل يف املستوى على املختلفني
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا استعمال يف
املشكلة املتنامية  سبببمستعملو االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  يتحملهاواملتزايدة اليت  الكبريةاخلسائر  أن ( و

 استثناء؛ دونبالعامل  املتقدمة والنامية يف األممقلق مجيع  تثري السيرباينلألمن 
من بني مجلة ا يعين، على املستوى العاملي مم                                                                   أن البىن التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت موصولة بينيا   ( ز

خرى، وبالتايل، فإن          بلدان أ   مواطن ضعف وخماطر أكرب يف بلد ما ميكن أن يتسبب يف ، أن عدم كفاية أمن البنية التحتية يفأمور
 التعاون مهم؛

               أل خرى الضرورية االشبكات رتنت و أن عدد وأشكال التهديدات واهلجمات السيربانية يتزايد كما يتزايد االعتماد على اإلن (ح
 للنفاذ إىل اخلدمات واملعلومات؛

 ؛(SC&C) واملدن واجملتمعات الذكية (IoT) أن بإمكان املعايري دعم جوانب أمن إنرتنت األشياء (ط
أنه بغية محاية البىن التحتية العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من هتديدات وحتديات تطور جمال  ي(

إجراءات وطنية وإقليمية ودولية منسقة ملنع حوادث األمن السيرباين والتأهب واالستجابة هلا األمن السيرباين، هناك حاجة إىل 
 منها؛ والتعايف

 2 لقطاع تقييس االتصاالت، وجلنة الدراسات 17 جلنة الدراسات عمل فيه االحتاد، مبا ع به واجلاري يف       املضطل  العمل  (ك
لقطاع تنمية االتصاالت، ويف إطار خطة  1 للجنة الدراسات 22/1 ذلك التقرير النهائي للمسألة لقطاع تنمية االتصاالت، ومبا يف

 ؛(2014)ديب،  التصاالتعمل ديب اليت اعتمدها املؤمتر العاملي لتنمية ا
 تضع إذ"من  ي( الفقرةيتعلق ب إطار واليته واختصاصاته فيما                     عليه أن يؤدي دورا  يف لالحتاد قطاع تقييس االتصاالت أن (ل
 ،"اعتبارها يف

 اعتبارها كذلك وإذ تضع يف
 الشبكات؛                                              تقدم تعريفا  ووصفا  للتكنولوجيات ومبادئ حلماية  ITU-T X.1205أن التوصية  أ ( 

 ITU-T X.1500                                                         إطارا  منهجيا  لتحديد نقاط الضعف اخلاصة باألمن وأن التوصيةتقدم  ITU-T X.805أن التوصية  ب(
 وتناقش التقنيات اليت ميكن استخدامها لتسهيل تبادل معلومات (CYBEX) تقدم منوذج تبادل معلومات األمن السيرباين

 ؛السيرباين األمن
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واللجنة  (ISO) املنظمة الدولية للتوحيد القياسي االتصاالت واللجنة التقنية األوىل املشرتكة بنيأن لقطاع تقييس  ج(
ومنظمة النهوض  (W3C)                                                                       إضافة  إىل العديد من االحتادات وكيانات املعايري مثل احتاد شبكة الويب العاملية (IEC) الكهرتقنية الدولية

                                                                     مهام هندسة اإلنرتنت ومعهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات، ضمن جهات أ خرى، وفريق  (OASIS) مبعايري املعلومات املهيكلة
 مراعاهتا؛ جمموعة هامة من املواد املنشورة واألعمال اجلارية اليت هلا صلة مباشرة هبذا املوضوع واليت ينبغي

 ا،جارية اإللكرتونية طيلة دورة حياهتالعمل اجلاري بشأن املعمارية املرجعية األمنية إلدارة بيانات األعمال الت أمهية ( د
 تقر وإذ

( اليت تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت بتكثيف العمل 2014بوسان،            )املراج ع يف 130بالفقرة من منطوق القرار  ( أ 
 ضمن جلان الدراسات احلالية لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد؛

 2016-2019 اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة وافق على املسامهة يف 2014بأن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  ب(
 تعزيزو استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  تعزيز الثقة واألمن يف - 3مخسة أهداف من بينها اهلدف  فأقر  

استخدام تكنولوجيا  الثقة واألمن يف بناءللهدف املذكور:  1.3، والناتج تطبيقات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 لقطاع تنمية االتصاالت؛ 3/2 واملسألة برنامج األمن السيرباين ذو الصلةاإلطار التنفيذي  ويشمل، املعلومات واالتصاالت

 امي إىل اقرتاح اسرتاتيجياتالصادر عن االحتاد الذي يعزز التعاون الدويل الر  (GCA)بالربنامج العاملي لألمن السيرباين  ج(
مجيع مراحل  مراعاة اجلوانب األمنية يفمع  ،استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتوصل إىل حلول تعزز الثقة واألمن يف

 ؛عملية وضع املعايري
 تكنولوجيا لاستعما بناء الثقة واألمن يف يف النامية، البلدان يف       خاصة  اليت تواجهها الدول،  بالتحديات ( د

 واالتصاالت، املعلومات
 وإذ تقر كذلك

بأن اهلجمات السيربانية مثل التدليس واالحتيال واملسح/التدخل، وعمليات رفض اخلدمة املوزعة، وتغيري واجهة الويب  أ ( 
 والنفاذ غري املخول به إخل.، باتت من اهلجمات الناشئة وهلا عواقب وخيمة؛

 توزيع الربجميات الروبوتية الضارة وشن هجمات سيربانية؛ التسلل( تستخدم يفبأن روبوتات الشبكة )برامج  ب(
 ؛                                      بأن من الصعب أحيانا  حتديد مصادر اهلجمات (ج
وحتديث الوقت املناسب  تطلب إدارة نقاط الضعف يفت قد واملعداتالربجميات  لألمن السيرباين يف احلرجة التهديدات بأن ( د

 ؛املناسب الوقت املعدات والربجميات يف
 ثري من األحيان؛ك                                                                               بأن تأمني البيانات عنصر رئيسي لألمن السيرباين علما  بأن البيانات متثل اهلدف املنشود يف ( ه
 يااستعمال االتصاالت/تكنولوج بأن األمن السيرباين ميثل أحد العناصر الالزمة لبناء الثقة واألمن يف ( و

 ،واالتصاالت املعلومات
 وإذ تالحظ

جلنة  جدية النشاط واالهتمام لوضع معايري لألمن وتوصيات بشأن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أ ( 
فيها  س، مبا، وغريها من هيئات التقيياهلوية وإدارةاالتصاالت، جلنة الدراسات الرائدة املعنية باألمن  لقطاع تقييس 17 الدراسات

 يري؛جمموعة التعاون العاملي بشأن املعا
االزدواجية  ضرورة مواءمة االسرتاتيجيات واملبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية إىل أقصى حد ممكن من أجل تاليف ب(

 وحتقيق االستعمال األمثل للموارد؛
نطاق  كل يف،  األكادمييةو  التقنية واألوساطاخلاص واجملتمع املدين  والقطاع احلكوماتاجلهود الكبرية والتعاونية اليت تبذهلا  (ج

 ،واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام يف واألمن الثقة بناءأجل ، من دوره ومسؤولياته
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 تقـرر

ذلك تعزيز الفهم  ا يف، مبخرباتهو  الختصاصاته       طبقا  مواصلة إيالء أولوية عالية هلذا العمل داخل قطاع تقييس االتصاالت  1
ت على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاال اآلخرين بشأن بناء الثقة واألمن يفاملشرتك بني احلكومات وأصحاب املصلحة 

 الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل؛

      ينصب   أن تواصل مجيع جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت تقييم التوصيات القائمة والتوصيات اجلديدة الناشئة، وأن 2
قات اجلديدة وتأخذ بعني االعتبار اخلدمات والتطبيت قيام أطراف خبيثة باستغالهلا هذا التقييم على سالمة تصميمها واحتماال

اليت ينبغي أن تدعمها البنية التحتية العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )مثل احلوسبة السحابية والشبكات الذكية 
عليها                                                  لوجيا املعلومات واالتصاالت(؛ وفقا  الختصاصاهتا املنصوصوأنظمة النقل الذكية اليت تقوم على شبكات االتصاالت/تكنو 

 ؛2 القرار يف

مات ، نشر الوعي باحلاجة إىل تقوية أنظمة املعلو واليته واختصاصاته إطار أن يواصل قطاع تقييس االتصاالت، يف 3
يمية املالئمة من  املنظمات الدولية واإلقلواالتصاالت وحتصينها من التهديدات واهلجمات السيربانية، ومواصلة تعزيز التعاون بني

 واالتصاالت؛ ميدان أمن شبكات املعلومات أجل تعزيز تبادل املعلومات التقنية يف

لقطاع تنمية  3/2 سياق املسألة أن يعمل قطاع تقييس االتصاالت بتعاون وثيق مع قطاع تنمية االتصاالت، ال سيما يف 4
 ؛(املعلومات واالتصاالت: أفضل املمارسات من أجل بناء ثقافة األمن السيرباينتأمني شبكات االتصاالت )

أن يواصل قطاع تقييس االتصاالت العمل على وضع وحتسني املصطلحات والتعاريف املتصلة ببناء الثقة واألمن  5
 ؛استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا فيها مصطلح األمن السيرباين يف

 أنه ينبغي تعزيز العمليات العاملية املتسقة واليت تسمح بالتشغيل البيين، بغية تبادل املعلومات املتعلقة 6
 للحوادث؛ باالستجابة

                                                                           بالتعاون الوثيق مع مجيع جلان الدراسات األ خرى التابعة لقطاع تقييس االتصاالت خطة  17أن تضع جلنة الدراسات  7
أن تواصل و  القائمة وقيد اإلعداد واجلديدة املتعلقة بالتصدي ملواطن الضعف األمين يس االتصاالتقطاع تقي توصياتعمل لتقييم 

 بانتظام بتقارير بشأن أمن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ (TSAG) تزويد الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت

 (SDO) االتصاالت إقامة االتصال مع املنظمات املعنية بوضع املعايريأن تواصل جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس  8
 هذا اجملال؛ وغريها من اهليئات النشطة يف

 قطاع تقييس االتصاالت بأكملها، عملية وضع املعايري يف أن تراعى اجلوانب األمنية يف 9

 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

 املعلومات لتكنولوجيات األمن مبعايري اخلاصة الطريق خبارطة" املرتبطة املعلومات قاعدة إىل          استنادا   ،يواصل بأن 1
 قائمة يثحتد                                                                        قطاع تنمية االتصاالت بشأن األمن السيرباين، ومبساعدة املنظمات األ خرى ذات الصلة،  وجهود "واالتصاالت

هذه  يف والنهج ياتلالسرتاتيج العاملية املواءمةد ممكن، ح أقصى إىل تعزيز هبدف ،شطة الوطنية واإلقليمية والدوليةواألن ملبادراتا
 اجملاالت ذات األمهية البالغة؛

االتصاالت، على استعمال تكنولوجيا املعلومات و  التقارير السنوية جمللس االحتاد بشأن بناء الثقة واألمن يف املسامهة يفب 2
 ؛(2014بوسان،           املراج ع يف) 130القرار  النحو احملدد يف
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 ؛"خارطة طريق معايري أمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت                                           بأن يقدم تقريرا  سنويا  إىل جملس االحتاد بشأن " 3

سيق مع هذه جمال معايري األمن والتن                                                                    مبواصلة االعرتاف بالدور الذي تؤديه املنظمات األ خرى ذات اخلربات والتجارب يف 4
 املنظمات حسب االقتضاء؛

استعمال  ذات الصلة بشأن بناء الثقة واألمن يف (WSIS) متابعة أنشطة القمة العاملية جملتمع املعلوماتمبواصلة تنفيذ و  5
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بالتعاون مع قطاعي االحتاد اآلخرين وبالتعاون مع أصحاب املصلحة املعنيني وذلك كسبيل من 

 يرباين؛املبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية غري التمييزية املتعلقة باألمن السسبل تبادل املعلومات على الصعيد العاملي بشأن 

                                                         لألمني العام وغريه من املشاريع العاملية واإلقليمية األ خرى، حسب  (GCA)بالتعاون مع برنامج األمن السيرباين العاملي  6
قتضاء، ية والدولية املختلفة املتصلة باألمن السيرباين، حسب االاالقتضاء، وإقامة عالقات وشراكات مع املنظمات واملبادرات اإلقليم

 ؛املختلفة طةوكفالة التنسيق والتعاون مع هذه األنش هذه األنشطة، ودعوة مجيع الدول األعضاء وخاصة البلدان النامية إىل املشاركة يف

 النامية لدانالب بني مالئم إطار وضعمساعدة الدول األعضاء على  ما خيصفييدعم مدير مكتب تنمية االتصاالت  بأن 7
ات خطة عمل لتعزيز محايتها، مع مراعاة اآلليات والشراك يقرتح وأن بسرعة، هلا والتصدي الكبرية بالتصدي للحوادث يسمح
 االقتضاء؛ حسب

يز وبناء الثقة لصلة فيما يتعلق بتعز بأن يدعم األنشطة اليت تضطلع هبا جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت ذات ا 8
 استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واألمن يف

 تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني واهليئات األكادميية، حسب االقتضاء

( ملؤمتر 2014بوسان،  ع يف        )املراج   130التعاون اإلقليمي والدويل، مع مراعاة القرار                              العمل معا  بشكل  وثيق لتعزيز إىل  1
 هديدات؛استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، للتخفيف من املخاطر والت املندوبني املفوضني، هبدف تعزيز الثقة واألمن يف

 تنفيذ هذا القرار واإلجراءات املرتبطة به؛ إىل التعاون واملشاركة بفعالية يف 2

هية لألمن معايري ومبادئ توجي وضع أجل منتقييس االتصاالت ذات الصلة  أنشطة جلان دراسات قطاع املشاركة يف إىل 3
 ؛استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هبدف بناء الثقة واألمن يف ،السيرباين

 .الصلة ذات وإضافاهتا االتصاالت تقييس قطاع توصيات استخدام إىل 4
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 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 52رار ـقال

 مكافحة الرسائل االقتحامية والتصدي لها
 (2016 احلمامات،؛ 2012؛ ديب، 2008؛ جوهانسربغ، 2004)فلوريانوبوليس، 

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 
 إذ تأخذ بعني االعتبار

 لالحتاد؛األحكام ذات الصلة من الصكوك األساسية  أ ( 
"الرسائل االقتحامية إىل أن:  37الفقرة  يشري يف (WSIS)أن "إعالن املبادئ" الصادر عن القمة العاملية جملتمع املعلومات  ب(

متثل مشكلة هامة ومتزايدة للمستعملني والشبكات ولإلنرتنت برمتها. وينبغي تناول مسألة الرسائل االقتحامية واألمن السيرباين 
 ت الوطنية والدولية املالئمة"؛على املستويا

إىل أن: "الثقة واألمن ركيزتان من الركائز  12 الفقرة أن "خطة العمل" الصادرة عن القمة العاملية جملتمع املعلومات تشري يف ج(
 والدويل"، األساسية جملتمع املعلومات" وتنادي "باختاذ اإلجراءات املناسبة بشأن الرسائل االقتحامية على املستويني الوطين

 كذلك  تأخذ بعني االعتباروإذ 
 ( ملؤمتر2014بوسان،  يف        املراج ع) 174( و2014بوسان،            )املراج ع يف 130األجزاء ذات الصلة من القرارين  أ ( 

 املفوضني؛ املندوبني
االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن  مانظمه نذيلال (WSIS)لقمة العاملية جملتمع املعلومات ا اجتماعيتقرير رئيس أن  (ب

 مكافحة الرسائل االقتحامية يتألف مما يلي: أيد اعتناق هنج شامل يف ،مكافحة الرسائل االقتحاميةموضوع 
 ؛التشريعات القوية ‘1’
 إقامة تدابري تقنية؛ ‘2’
 إنشاء شراكات مع جهات الصناعة للتعجيل بالدراسات؛ ‘3’
 التعليم؛ ‘4’
 الدويل؛التعاون  ‘5’

 ( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت،2014ديب،            )املراج ع يف 45األجزاء ذات الصلة من القرار  ج(
 اعتبارها إذ تضع يفو 

                                                                                                 أن تبادل رسائل الربيد اإللكرتوين واالتصاالت األ خرى عرب اإلنرتنت أصبح من الوسائل الرئيسية للتواصل بني الناس  ( أ 
 العامل؛ يف
 الوقت احلاضر جمموعة متنوعة من التعاريف ملصطلح "الرسائل االقتحامية"؛ يفأن هناك  (ب
اإلنرتنت  إيرادات مقدمي خدمة خسارة يف تتسبب يفميكن أن أن الرسائل االقتحامية أصبحت مشكلة واسعة االنتشار  (ج

 التجاريني؛ ومشغلي االتصاالت، ومشغلي االتصاالت املتنقلة واملستعملني
لو الشبكات ومقدمو ذلك مشغ                                                                       ة الرسائل االقتحامية بوسائل تقنية يشكل عبئا  على الكيانات املتأثرة، مبا يفأن مكافح د (

                                                                                                         اخلدمات فضال  عن املستعملني الذين يتلقون رغما  عنهم مثل هذه الرسائل االقتحامية غري املرغوبة، إذ تتطلب استثمارات 
 لطرفية والتطبيقات؛الشبكات واملرافق واألجهزة ا يستهان هبا يف ال
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كقناة زايد  على حنو مت، وتستعمل واملعلومات شبكات االتصاالت خاصة بأمن مشاكل تؤدي إىلأن الرسائل االقتحامية  (ه 
 ذلك؛ إىل ، وماالضارةالفريوسات، والديدان، وبرجميات التجسس، وغريها من أشكال الربجميات لعمليات التدليس ونشر 

 التضليل؛ أو االحتيال أنشطة اجلرمية أو بعض األحيان يف االقتحامية تستعمل يفأن الرسائل  (و 

املصلحة وبالتايل  الكثري من أصحاب ختتلف خصائصها باختالف املناطق، وتؤثر يف أن الرسائل االقتحامية مشكلة عاملية (ز 
 هلا؛ إىل حلول ملواجهتها والتوصل               تعاونا  دوليا                  عمال  تعاونيا  و تتطلب 

 ؛أن معاجلة قضية الرسائل االقتحامية مسألة تتسم باإلحلاح (ح

 ؛االقتحامية حتتاج إىل املساعدة فيما يتعلق مبكافحة الرسائل 1الناميةالبلدان                           أن كثريا  من البلدان، خاصة ط(

 ، ومعلومات ذات صلة منبشأن هذا املوضوع (ITU-T) توصيات صادرة عن قطاع تقييس االتصاالتهنالك أن  (ي
 ستفادة؛امل صدد الدروس هذا امليدان، وخاصة يف يح إرشادات للتطوير املقبل يفتت، ميكن أن                      اهليئات الدولية األ خرى

"وإذ تأخذ بعني من  (ب الفقرة النهج املذكور يف عناصر                                                          أن التدابري التقنية ملكافحة الرسائل االقتحامية متثل واحدا  من (ك
 أعاله، االعتبار كذلك"

 وإذ تالحظ
 ITU-T X.1231 التوصيةوخاصة لقطاع تقييس االتصاالت  17 أمهية العمل التقين الذي اضطلعت به حىت اآلن جلنة الدراسات

 ،ITU-T X.1240 سلسلة التوصياتو 

 تقـرر أن تكلف جلان الدراسات ذات الصلة
يد الرب  الرسائل االقتحامية )مثل، فيما يتعلق مبكافحة 17جلنة الدراسات  بأن تواصل دعم العمل اجلاري، وخاصة يف 1

اإللكرتوين(، واإلسراع بعملها املتعلق بالرسائل االقتحامية من أجل التصدي للتهديدات القائمة واملستقبلية اليت تدخل ضمن 
 االقتضاء؛ اختصاص قطاع تقييس االتصاالت وخربته، حسب

ها سائر املنظمات ذات الصلة، مبا في التصاالت ومعقطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل ل معبأن تواصل التعاون  2
(، من أجل مواصلة، وضع توصيات تقنية (IETF)املنظمات املعنية بوضع املعايري ذات الصلة )مثل فريق مهام هندسة اإلنرتنت 

 ذلك، إىل بية، ومايعلى وجه السرعة بغية تبادل أفضل املمارسات ونشر املعلومات عن طريق ورش العمل املشرتكة والدورات التدر 

 لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد 17تكلف كذلك جلنة الدراسات 
 قرار؛ال بتقدمي تقارير دورية إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بشأن التقدم احملرز بشأن هذا 1

ملها املتصل ع لقطاع تنمية االتصاالت املعنية مبكافحة الرسائل االقتحامية والتصدي هلا يف 2بدعم جلنة الدراسات  2
يمية واالقتصادية للرسائل القضايا السياساتية والتنظ جمال خمتلف املناطق يف بتقدمي الدورات التدريبية التقنية وأنشطة ورش العمل يف

 ؛االقتحامية وتأثريها

                                                     بإعداد توصيات وورقات تقنية ومنشورات أ خرى هبذا الصدد،مبواصلة عملها املتعلق  3
  

                                                      
 ية.والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال                                                                                تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية  1
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 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت
بتقدمي كل املساعدة الالزمة بغية التعجيل هبذه اجلهود، والعمل بالتعاون مع األطراف املعنية اليت تعمل على مكافحة  1

 االقتضاء؛ األنشطة، وحتديد أوجه التعاون املمكنة، حسبالرسائل االقتحامية بغية حتديد الفرص وإذكاء الوعي بشأن هذه 

ركة الرسائل بشأن احلجم التقرييب حل -ذلك من خالل توجيه استبيان إىل أعضاء االحتاد  مبا يف -دراسة  بالشروع يف 2
صرية، والرسائل االقتحامية صية القاالقتحامية وأنواعها )مثل الرسائل االقتحامية بالربيد اإللكرتوين، والرسائل االقتحامية بالرسائل الن

تطبيقات الوسائط اإلعالمية املتعددة املستندة إىل بروتوكول اإلنرتنت( وخصائصها )مثل الطرق واملصادر الرئيسية املختلفة(  يف
مارات ثحتديد هذه الطرق واملصادر واألحجام، ويف تقدير حجم االست ملساعدة الدول األعضاء ووكاالت التشغيل ذات الصلة يف

 بالفعل؛ ن عمل      أ جنز م                                                                                     املرافق والوسائل التقنية األ خرى ملكافحة هذه الرسائل االقتحامية والتصدي هلا، مع مراعاة ما الالزمة يف

مبواصلة التعاون مع مبادرة األمني العام بشأن األمن السيرباين ومع مكتب تنمية االتصاالت فيما يتصل بأي بند يتعلق  3
 ( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، وكفالة التنسيق بني هذه2014ديب،            )املراج ع يف 45مبوجب القرار  باألمن السيرباين

 املختلفة؛ األنشطة

 تقرير األمني العام إىل جملس االحتاد بشأن تنفيذ هذا القرار، باملسامهة يف 4

 الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني واهليئات األكادمييةتدعـو 
 هذا العمل، ىل اإلسهام يفإ

 تدعو الدول األعضاء كذلك
                                                                                                            إىل اختاذ اخلطوات املالئمة لكفالة اختاذ التدابري املالئمة والفع الة ضمن األطر الوطنية والقانونية لديها ملكافحة الرسائل  1

 وانتشارها؛ االقتحامية

 ة الرسائل االقتحامية والتصدي هلا.إىل العمل بالتعاون مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني من أجل مكافح 2
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 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 54رار ـقال

 إنشاء أفرقة إقليمية ومساعدتها

 (2016؛ احلمامات، 2012 ؛ ديب،2008؛ جوهانسربغ، 2004)فلوريانوبوليس، 

 (،2016احلمامات، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )

 اعتبارها إذ تضع يف

                                                                           من اتفاقية االحتاد ختول إنشاء جلان الدراسات ب غية تقييس االتصاالت على صعيد عاملي؛ 14أن املادة  أ ( 

حتاد املتعلقة الوفاء بأهداف اال من دستور االحتاد تنص على أن "تتمثل وظائف قطاع تقييس االتصاالت يف 17أن املادة  ب(
 االتصاالت، مع مراعاة االعتبارات اخلاصة بالبلدان النامية، ..."؛بتقييس 

ملؤمتر املندوبني املفوضني يكلف األمني العام ومديري املكاتب الثالثة بالعمل ( 2014بوسان،            )املراج ع يف 123أن القرار  (ج
ومبزيد املتقدمة،  والبلدان 1ناميةسية بني البلدان التابعة تنفيذ املبادرات اليت تساعد على سد الفجوة التقييملبشكل وثيق فيما بينهم 

 ؛هذا اجملال يف دعم أعماهلامن التعاون مع املنظمات اإلقليمية ذات الصلة من أجل 

والذي  األساسي للتعاون والتنسيق بني القطاعات ملؤمتر املندوبني املفوضني يقر  باملبدأ( 2014)بوسان،  191أن القرار  ( د
 حتاشي ازدواج أنشطة القطاعات، وضمان أداء العمل على حنو يتسم بالكفاءة والفعالية؛ يفيتمثل 

، 2016-2019 اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة الواردة يف (ITU-T) باالحتاد النتيجة التالية لقطاع تقييس االتصاالت أن ( هـ
البلدان         وخاصة   ،، ركزت على تشجيع مشاركة األعضاءاملندوبني املفوضنيملؤمتر  (2014بوسان،            )املراج ع يف 71القرار  املعتمدة يف

 حتديد معايري دولية غري متييزية واعتمادها بغية سد الفجوة التقييسية: يف ،النامية

 املسامهات ذلك حضور االجتماعات وتقدمي عملية التقييس داخل قطاع تقييس االتصاالت، مبا يف زيادة املشاركة يف -
 البلدان النامية؛من شاركة املسيما  ملناصب القيادية واستضافة االجتماعات/ورش العمل، الوشغل ا

ا السياساتية والقضايالتعريفة واحملاسبة  مببادئمجلة أمور،  فيما يتصل، يف                                أعمال بعض جلان الدراسات، وخاصة   أن ( و
 (IoT) وإنرتنت األشياء (NGN) التايل اجليل وشبكاتواالقتصادية الدولية املتعلقة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 ،النامية لبلدانل كبرية  اسرتاتيجية بأمهية تتسمما تزال والتنقلية والوسائط املتعددة، واجلودة  واألمن (FN) املستقبل وشبكات

  
                                                      

 .يةوالبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالوالبلدان النامية غري الساحلية                                               أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية تشمل  1
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 وإذ تدرك

قليمية، عقد مؤمترات إ "حتتفظ الدول األعضاء حبقها يفأن تنص على  من الدستور( 194من الدستور )الرقم  43أن املادة  أ ( 
                                                                                                           واختاذ ترتيبات إقليمية، وإنشاء منظمات إقليمية، ب غية تسوية مسائل اتصاالت ميكن أن تعاجل على الصعيد اإلقليمي..."؛

 ؛لقطاع تقييس االتصاالتجلان الدراسات مجيع  اجتماعات مشاركة البلدان النامية وإسهامها يفتزايد مستوى  ب(

 ؛لقطاع تقييس االتصاالت 17و 13و 12و 11و 5و 3و 2إطار جلان الدراسات  أن أفرقة إقليمية أنشئت يف (ج

ا يقوم االحتاد بعقدها، وميكن أن تدعمهلقطاع تقييس االتصاالت املذكورة أعاله أن اجتماعات األفرقة اإلقليمية  ( د
 هيئات التقييس اإلقليمية؛و/أو املنظمات اإلقليمية 

 سية؛الرئيإطار أنشطة جلان الدراسات  النتائج املرضية اليت مت احلصول عليها من خالل النهج اإلقليمي يف ( ه

 ؛القضايا       دا  من                       ، وأهنا تشمل عددا  متزاياألمهية متزايدة أصبحت اإلقليمية األفرقة هذه معظم هبا تضطلع اليت األنشطة أن ( و

اليت تقود دراسات تتعلق مبسائل السياسات والتعريفة  3 التأسيس الناجح لألفرقة اإلقليمية التابعة للجنة الدراسات ( ز
واحملاسبية والسياساتية  قتصاديةخدمات االتصاالت الدولية وتدرس القضايا اال ذلك منهجيات حتديد التكاليف( يف واحملاسبة )مبا يف

 باالتصاالت؛ املتعلقة

 املنشأة مبوجب هذا القرار، 2البدايات املشجعة لألفرقة اإلقليميةو  3استدامة األفرقة اإلقليمية التابعة للجنة الدراسات  (ح

 وإذ تالحظ

 مراعاة خلاصةا واهتماماهتا احتياجاهتا مراعاة كفالة  بغية الدراسات جلان أعمال يف النامية البلدان مشاركة زيادة ضرورة ( أ 
 ؛ضمن اختصاص قطاع تقييس االتصاالت وجلان دراساته أفضل

 مشاركة عزيزت أجل من عملها وأساليب االتصاالت تقييس قطاع دراسات جلان تنظيم وتعزيز حتسني ضرورة (ب
 ؛االحتاد ني أوجه التآزر مع القطاعني اآلخرين يفولتحسلزيادة كفاءة وفعالية أعمال التقييس الدويل، ، النامية البلدان

 أمهية وجود أطر استشارية مالئمة لصياغة املسائل ودراستها وإعداد املسامهات وبناء القدرات؛ ج(

 منتديات التقييس التابعة لقطاع تقييس االتصاالت؛ ضرورة زيادة حضور البلدان النامية ونشاطها يف د (

 أعمال قطاع تقييس االتصاالت، مثل مشاركة اهليئات األكادميية واخلرباء العاملني مشاركة أوسع يفضرورة التشجيع على  ه (
 سيما من البلدان النامية؛ جمال تقييس االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ال يف

 ينظمها دون حضورها اللقاءات اليت مؤسسات البلدان النامية، مما قد حيول سيما يف القيود املفروضة على امليزانية، ال و (
 القطاع واليت هتتم هبا بصفة خاصة،

  
                                                      

 .ملنطقة احملددة اليت أنشئ فيها الفريق اإلقليمياألفرقة اإلقليمية مفتوحة دون استثناء ملشاركة مجيع األعضاء الذين ينتمون إىل ا 2
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 وإذ ال يغيب عن باهلا
تسق ي مباعلى األفرقة اإلقليمية اليت أ نشئت بعدها،  3عمل األفرقة اإلقليمية للجنة الدراسات وأساليب  أن تطبيق اهليكل التنظيمي

أن يوسع وحيسن مستوى مشاركة البلدان النامية  ميكن 1القرار  وص عليه يفاملنص النظام الداخلي لقطاع تقييس االتصاالتمع 
 ،(2014بوسان،            )املراج ع يف 123إحراز أهداف القرار  أنشطة التقييس وأن يساهم يف يف

 وإذ تأخذ بعني االعتبار
 العمل؛ وأساليب يوالتنظيم التشغيلي باهليكل يتعلق فيماالتجارب والدروس اليت استفادت منها األفرقة اإلقليمية  أ ( 

 على النحو املبني 3 العملية احملددة للموافقة على التوصيات املقدمة لألفرقة اإلقليمية التابعة للجنة الدراسات (ب
 ،( هلذه اجلمعية2012ديب،            )املراج ع يف 1من القرار  1.2.9 الفقرة يف

 كذلك  تدرك وإذ
 ؛النامية لدانالب يف التقييس أنشطة تعزيز يف يساعد أن ميكن التقييس صدد يف ومنسق مشرتك هنج اتباع أن أ ( 

 كانت إذا سيما ال ت،االتصاال تقييس لقطاع املختلفة الدراسات للجان التابعة اإلقليمية لألفرقة املشرتكة االجتماعات أن (ب
النامية  هليئة تقييس إقليمية، ميكن أن تشجع مشاركة البلدان هليئة إقليمية و/أو اجتماعات/أو و إقليمية عمل ورشة مع باالقرتان

 املشرتكة؛ االجتماعات هذه فعالية من وتزيد االجتماعات هذه يف

 إداراهتم، يف قييسالت جماالت من العديد معاجلة عن مسؤولني       عادة   يكونون النامية البلدان يف التقييس خرباء من قلة أن (ج
 ،وقت واحد ضمن عدد من جلان الدراسات لقطاع تقييس االتصاالت املتعلقة باملسائل قيد الدراسة يفذلك القضايا  يف مبا

 تقـرر
 تابعة للجان دراسات تقييس االتصاالت؛ إنشاء أفرقة إقليمية، على أساس كل حالة على حدة، تنسيق أن تؤيد 1

 ييس اإلقليميةاإلقليمية )املنظمات اإلقليمية وهيئات التقأن تشجع تعاون وتآزر األفرقة اإلقليمية مع هيئات التقييس  2
 إليها(؛ وما

 تقدمي الدعم لألفرقة اإلقليمية حسب االقتضاء، أن تدعو جملس االحتاد إىل النظر يف 3

 والدول األعضاء املنتمية إليها تدعو املناطق
 الختاذق كل منها مناط تابعة للجان الدراسات الرئيسية لقطاع تقييس االتصاالت يف إقليمية أفرقة إنشاء متابعة إىل 1

 االقتضاء حسب وأنشطتهااجتماعات األفرقة اإلقليمية  ودعمهذا القرار  من 3 إىل 1من  "تقرر"للفقرات        وفقا  اخلطوات الالزمة 
 االتصاالت؛ تقييس مكتب مع بالتنسيق

، الرئيسية الدراسات جلنة عليها توافق أن على اإلقليمية، األفرقة هلذه عمل وأساليب اختصاصات مشروع وضع إىل 2
 ؛يتعلق باجملاالت اليت هتمها فيما

إنشاء هيئات تقييس إقليمية، حسب االقتضاء، وتشجيع عقد اجتماعات مشرتكة ومنسقة مع األفرقة اإلقليمية إىل  3
 طقة كل منها، حبيث تعمل هيئات التقييس هذه مبثابة مظلة الجتماعات هذهمن التابعة للجان دراسات تقييس االتصاالت يف

 اإلقليمية، األفرقة
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 تدعو األفرقة اإلقليمية املنشأة على هذا النحو

تقدمي  وإىلمناطقها،  أنشطة التقييس يف مشاركة البلدان النامية يف وتشجيعنشر املعلومات عن تقييس االتصاالت  إىل 1
 املعنية؛ ملنطقةا أولويات تبني اليت تعمل فيها وفقا  لالختصاصات املعتمدة الرئيسيةمسامهات خطية إىل جلنة الدراسات 

 ،واملكاتب اإلقليمية لالحتاد الدويل لالتصاالت الصلة ذات املعنية اإلقليمية املنظمات مع الوثيق التعاون إىل 2

 شاري لتقييس االتصاالتتكلف جلان الدراسات والفريق االست

 بتنسيق اجتماعات مشرتكة لألفرقة اإلقليمية التابعة للجان دراسات تقييس االتصاالت،

 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية االتصاالت

 املخصصة أو املقدمة كمسامهة، املتاحة املوارد حدود يف

 أفرقة إقليمية وكفالة سري أعماهلا بدون عقبات؛بتقدمي كل الدعم الالزم إلنشاء  1

، التصاالتا تقييس لقطاع التابعة اإلقليمية األفرقة اجتماعات مع بالتزامن ،أمكن كلما  عمل، ورش عقد يف بالنظر 2
 ؛املناطق ذات الصلة، وبالعكس يف

 ،وورش عملهااإلقليمية باختاذ كل التدابري الالزمة لتسهيل تنظيم اجتماعات هذه األفرقة  3

 تطلب من مدير مكتب تقييس االتصاالت

 من أجل: مع مدير مكتب تنمية االتصاالت التعاون

 تقدمي مساعدة حمددة لألفرقة اإلقليمية؛ مواصلة ‘1’

 هجياهتامبنعلى مواصلة تطوير أدوات التطبيقات احملوسبة املتصلة  3 الدراسات للجنة اإلقليمية األفرقة أعضاء تشجيع ‘2’
 يد التكلفة؛لتحد

القطاعات  فيما بني الالزم التآزر لتشجيع واملستقبلية احلالية اإلقليمية األفرقة اجتماعات لتسهيل املناسبة اخلطوات اختاذ ‘3’
 ،الثالثة، ومن مث حتسني فعالية وكفاءة جلان الدراسات

 على هذا النحو املنشأةاألفرقة اإلقليمية  كذلك  وـتدع

 تصاالت،وهيئات التقييس، واملكاتب اإلقليمية لالحتاد الدويل لال ،ذات الصلة املعنيةإىل التعاون الوثيق مع املنظمات اإلقليمية 
 .إليها تنتمي اليت املنطقة وتقدمي تقارير عن أعماهلا يف
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 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 55رار ـقال

 أنشطة المساواة بين الجنسين فيتشجيع 
 قطاع تقييس االتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت

 (2016 احلمامات، ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ، ؛2004 فلوريانوبوليس،)

 (،2016احلمامات، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )

 اعتبارها إذ تضع يف
، تبني (ICT)                                                     العوملة والتطوير الفع ال لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  أنه على الرغم من الدور اهلام للتقييس يف ( أ 

 عمليات التقييس الدولية؛                                                 اإلحصاءات أن النساء عددهن قليل جدا  الاليت يشاركن يف
هذه  ة ممكنة من خالل إدماج املرأة يفأنه ميكن دفع أعمال التقييس اخلاصة بقطاع تقييس االتصاالت بأقصى فعالي (ب

 بفعالية؛ األعمال
 حتاد؛اال يف االتصاالت تقييس قطاع أنشطة مجيع والفعلية للنساء يف                         إىل ضمان املشاركة الفع الة  احلاجة (ج
الذي ، (WISE) جمال التقييس عين باملرأة يفاملتابع لالحتاد و الرباء اخلفريق قد أنشأ  (TSB)مكتب تقييس االتصاالت  أن ( د

 العمل على النساءيكرس أعماله لتشجيع هو و  ،2016 فرباير يف (TSAG)اجتماع الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت         أ طلق يف
       بشكل   سامهوا الذين والنساء الرجال وتقديرواجملاالت ذات الصلة،  واالتصاالت املعلومات/تكنولوجيا واالتصاالت التقييسجمال  يف

 اجملاالت، هذه يف النساء عمل تشجيع مميز يف

 وإذ تالحظ

جمال املساواة بني  بغية أن يصبح منظمة منوذجية يف (GEM)أن االحتاد اعتمد سياسة لتعميم املساواة بني اجلنسني  ( أ 
 ؛متكني النساء والرجال على السواء اجلنسني تستفيد من قدرة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

زيادة مشاركة العقد األخري، و  إذكاء الوعي بشأن قضايا املساواة بني اجلنسني وخاصة يف التقدم الذي أحرزه االحتاد يف ب(
 اجلنسني، الدراسات واملشاريع والتدريب، ويف إنشاء فريق مهام داخلي معين باملساواة بني املنتديات الدولية ويف املرأة ومسامهتها يف

تفل به سنويا  ي الناجح "اليوم الدويل للفتيات يف وإطالق االحتاد احلدث وم اخلميس                                                        جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" الذي حي 
 الرابع من شهر أبريل؛

ترويج و  االحتاد تعميم مبدأ املساواة بني اجلنسني يف( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2014بوسان،            )املراج ع يف 70القرار  (ج
 ؛(ICT) من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني اجلنسني ومتكني املرأةاملساواة 

 بني املساواة منظور تعميمبشأن  ،(WTDC) ( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014ديب،  يف        املراج ع) 55 لقرارا ( د
 املساواة؛ على قائمأجل جمتمع معلومات شامل  مناجلنسني 

رد إدارة املوا ، بشأن تعميم منظور املساواة بني اجلنسني يف2001دورته لعام  الذي اعتمده جملس االحتاد يف 1187القرار  ه (
ية القائمة إلنشاء وحدة حدود امليزان االحتاد ويطلب من األمني العام ختصيص املوارد املالئمة يف سياستها وممارستها يف البشرية ويف

 فني خمصصني ومتفرغني للوحدة؛للمساواة بني اجلنسني وتكريس موظ
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 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات جمال يف االحتاد دور بشأن ،2011دورته لعام  الذي اعتمده اجمللس يف 1327 القرار و (
 ؛والفتيات النساء ومتكني

تعمال لغة الذي يتناول اسأن األمني العام قد أصدر صيغة حمدثة من دليل االحتاد لألسلوب اللغوي باللغة اإلنكليزية  ( ز
 متييزية؛ غري
ديد قضايا املساواة بني اجلنسني إلجراء املناقشات وتبادل األفكار من أجل حت ،خطته االسرتاتيجية ي درج يف ،أن االحتاد (ح

 خطة عمل ملموسة عرب املنظمة بأكملها مع مواعيد حمددة وأهداف؛
تنظيمها االحتاد واألمم  اليت يشرتك يف (GEM-TECH)التكنولوجيا ل جوائز املساواة بني اجلنسني وتعميمها من خال (ط

                                                                                                  اليت حتتفي باإلجنازات االستثنائية الشخصية أو املؤسسية واالسرتاتيجيات املبتكرة اليت تسخ ر تكنولوجيا املعلومات  ،املتحدة
 واالتصاالت لتمكني املرأة؛

بأن "يقدم األمني العام إىل اجمللس خطة عمل  2016لألمم املتحدة لعام تقرير وحدة التفتيش املشرتكة  التوصية الواردة يف (ي
، مع أهداف حمددة وجداول 2017 دورته لعام                                                               الستكمال سياسة املساواة بني اجلنسني وتعميمها، كي يصد ق عليها اجمللس يف

كل جمال من جماالت  العليا، وذلك يفزمنية تقريبية وتدابري مراقبة لتحسني التوازن بني اجلنسني، خاصة على مستوى اإلدارة 
 اختصاص االحتاد، ورفع تقرير سنوي إىل اجمللس بشأن تنفيذ هذه اخلطة"،

         إذ تذك رو 
ينص على "حقوق متساوية  1945عام  بأن أحد املبادئ األساسية مليثاق األمم املتحدة الذي اعتمده قادة العامل يف ( أ 

 ؛والنساء" للرجال
منظور املساواة بني  لألمم املتحدة بشأن تعميم (ECOSOC) للمجلس االقتصادي واالجتماعي E/2012/L.8بالقرار  (ب

وبراجمها، الذي رحب بوضع خطة عمل على مستوى منظومة األمم املتحدة   األمم املتحدة منظومة سياسات مجيع اجلنسني يف
تني دورهتا الس دة املعنية بوضع املرأة اليت شددت يفوجلنة األمم املتح، (UNSWAP)ككل للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

اختاذ  مجيع اجملاالت والقيادة على مجيع مستويات الة للمرأة يف                                              على ضرورة ضمان املشاركة الكاملة واملنصفة والفع  ( 2016 )مارس
 احلياة العامة واالجتماعية واالقتصادية والسياسية؛ القطاعني العام واخلاص ويف القرار يف

 الرتويج للمساواة بني اجلنسني، إلشراك الرجال والفتيان يف HeForShe (2014)مببادرة األمم املتحدة  ج(
 وإذ تدرك

وضع  سياق جمتمع املعلومات واملعرفة، سيستفيد من مشاركة املرأة والرجل على قدم املساواة يف أن اجملتمع ككل، خاصة يف ( أ 
 ؛االتصاالت على قدم املساواة إىل خدمات النساء والرجالوصول  السياسات واختاذ القرارات ويف

                                                                                                         الوثيقة اخلتامية لالستعراض الشامل لنواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات تقر  بوجود فجوة رقمية بني اجلنسني، وتدعو  أن (ب
سيما من خالل تعزيز تعليم  ، ال2020 ولإىل اختاذ تدابري فورية لتحقيق املساواة بني اجلنسني فيما يتعلق مبستعملي اإلنرتنت حبل

جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بوصفهن مستعمالت وواضعات احملتوى وموظفات وصاحبات  ومشاركة النساء والفتيات يف
ة بتكنولوجيا تصلعمليات وضع القرارات امل مشاريع ومبتكرات وقائدات، وتعيد تأكيد االلتزام بضمان مشاركة النساء على حنو تام يف

 املعلومات واالتصاالت؛
 5 حتقيق اهلدف يف       أيضا  م ساهيتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  يف مشاركتهن وتعزيز والفتيات النساء تعليم تعزيز أن (ج

 ؛"حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات" :من أهداف التنمية املستدامة
نية بالتنمية املستدامة لجنة النطاق العريض املعالتابع لاملعين بالنطاق العريض واملساواة بني اجلنسني أن تقرير فريق العمل  ( د

 "،جمتمع املعلومات مضاعفة الفرص الرقمية: تعزيز إدماج النساء والفتيات يفيتناول موضوع " 2013 لعام
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 تقرر

                                                                  حتاد جهوده لضمان أن تعرب  سياساته وبرامج عمله وأنشطته لنشر املعلومات أن يواصل قطاع تقييس االتصاالت باال 1
ومنشوراته وجلان الدراسات التابعة واحللقات الدراسية والدورات واجلمعيات واملؤمترات اخلاصة بالقطاع، عن االلتزام باملساواة بني 

 اجلنسني، وأن تعزز التوازن بني اجلنسني:

 قطاع التقييس؛ أن تشمل وظائف الفئة الفنية والفئات العليا يفبالنسبة إىل الوظائف،  ‘1’

 عند اختيار الرؤساء ونواب الرؤساء واملقررين للجان الدراسات لقطاع تقييس االتصاالت وللفريق االستشاري ‘2’
 لتقييس االتصاالت؛

 ؛وعمله االتصاالت وهيكله الوظيفيإدارة قطاع تقييس  منح أولوية عالية لتعميم منظور املساواة بني اجلنسني يف 2

 ،(WISE) سجمال التقيي عين باملرأة يفاملتابع لالحتاد و ال أن يواصل قطاع تقييس االتصاالت دعم فريق اخلرباء 3

 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

ذلك دعم تنفيذ التوصيات  ا يفباختاذ اخلطوات الالزمة ملواصلة تنفيذ سياسة االحتاد بشأن املساواة بني اجلنسني وتعميمها مب 1
املقدمة من وحدة التفتيش املشرتكة املتصلة بتعميم منظور املساواة بني اجلنسني ودعم جهات االتصال املعنية باملساواة بني اجلنسني 

 لقطاع تقييس االتصاالت وتشجيع موظفي مكتب تقييس االتصاالت على القيام بالتدريب ذي الصلة؛

 االحتاد؛ يف ملطبقةا للمبادئ       وفقا   االتصاالت تقييس مكتب أعمال يف اجلنسني بني املساواة منظورج دم باالستمرار يف 2

ذلك  مبا يف تعميم مبدأ املساواة بني اجلنسني،                          القطاع بشأن املضي  قدما  يف بإجراء استعراض سنوي للتقدم احملرز يف 3
عرض استنتاجاته و  لقطاع تقييس االتصاالت اليت تضطلع هبا النساء، ييسجتميع واستعراض البيانات اإلحصائية بشأن أنشطة التق

 ؛على الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت واجلمعية العاملية املقبلة لتقييس االتصاالت

 النساء أعداد زيادة ودعم االتصاالت تقييس قطاع أنشطة جوانب مجيع يف النساء ومسامهة مشاركة بتشجيع 4
 :خالل من االتصاالت تقييس بقطاع ديةالقيا املناصب يف

 املعممة ائلالرس مجيع يف يضاف أن بينها، أمور عدة طريق عن وذلك وفودهم يف النساء إشراك على األعضاء تشجيع ‘1’
 "؛كلما أمكن ذلك  وفودهم يف النساء إشراك إىل األعضاءدعى ي" عبارة

 ؛أوىل لويةأو على مستوى املهنيني واملستوى األعلى  تقييس االتصاالت مكتب وظائف اختيار النساء يف جعل ‘2’

للتطور   النساءلضمان توفري الفرصة جلميع  (WISE) جمال التقييس عين باملرأة يفاملالعمل اجلاري لفريق اخلرباء  بدعم 5
 كقائدات لقطاع تقييس االتصاالت بالعمل كمقررات ومقررات مساعدات؛

موجهة للجمهور و (WISE) جمال التقييس عين باملرأة يفامللفريق اخلرباء  خمصصة رتوينمن املوقع اإلكينشر على صفحة  بأن 6
الذين لقطاع أو أعضاء االيت ينتمني إليها اإلدارات ذلك  مبا يفالقطاع، أحداث  املشاركات يفاملعلومات احلالية عن عدد النساء 

 راسات اليت تتوىل فيها النساء مناصب قيادية؛مع حتديد جلان الد ،جلان الدراساتينتمني إليهم وتوزيعهن على 
  



 

 -123I 55القرار  - Iالجزء  - 2016أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام  

 عند االتصاالت يستقي قطاع اجتماعات حلضوراملالية  املساعدات توزيع عند العوامل كأحد  اجلنسني بني التوازن بإضافة 7
 املوارد؛ توفر

عن قطاع تقييس         نيابة   ، بوصفه أحد مناصري مبادرة جنيف للمساواة بني اجلنسني،إىل األمني العام لالحتادبأن ينضم  8
لنساء والرجال بشأن كوكب يتسم باملساواة املطلقة بني ا هيئة األمم املتحدة للمرأة املبادرة اليت ترعاها املشاركة يف االتصاالت، يف

 ،ألحد اجلنسنيملكافحة االحنياز غري املرئي 

 تدعو األمني العام

كني لعمل على مستوى األمم املتحدة ككل للمساواة بني اجلنسني ومتإىل االلتزام مبتطلبات اإلبالغ اليت تفرضها خطة ا 1
 ؛عن األنشطة اليت هتدف إىل تشجيع املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (UNSWAP) املرأة

اد لألسلوب اللغوي دليل االحت االحتاد على مراعاة املبادئ التوجيهية احملايدة للجنسني واملتاحة يف إىل تشجيع موظفي 2
 وتفادي، قدر اإلمكان، استعمال العبارات احملددة جلنس بعينه، باللغة اإلنكليزية،

 تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع

        فضال  عن  النساء من للخبريات النشطة املشاركة دعم شأهنا من الرؤساء ونواب الرؤساء ملناصب ترشيحات تقدمي إىل 1
 ؛إليها ينتمني اليت والوفود اإلدارات ويف التقييس، وأنشطة أفرقة الرجال يف

أعمال مكتب تقييس االتصاالت بتعيني خرباء من أجل فريق اخلرباء املعين باملرأة  إىل أن تدعم وتشارك بنشاط يف 2
بقطاع تقييس االتصاالت وترويج استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لتمكني النساء  (WISE) جمال التقييس يف

                               والفتيات اقتصاديا  واجتماعيا ؛

 الكفيلة التدابري مجيع مدع                                                                             تشجيع ودعم تثقيف الفتيات والنساء على حنو فع ال بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و  إىل 3
 .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تقييس الجم يف وظيفي مسار خلوضإعدادهن ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

124I-  الجزء  - 2016أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعامI -  58القرار 

 (2012ديب،            )املراج ع يف 58رار ـقال

 ،الحاسوبية الحوادثحاالت  تشجيع إنشاء أفرقة استجابة وطنية في
 1للبلدان الناميةخاصة 

 (2012ديب، ؛ 2008جوهانسربغ، )

 (،2012ديب، االتصاالت )إن اجلمعية العاملية لتقييس 

 اعتبارها إذ تضع يف

( الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني قرر تكليف األمني العام ومديري املكاتب الثالثة 2010غواداالخارا،            )املراج ع يف 123أن القرار 
 املتقدمة، النامية والبلدان بني البلدانميدان التقييس  متابعة املبادرات اليت تساعد على سد الفجوة يف بالعمل الوثيق فيما بينهم يف

 وإذ تدرك

 ذه اجلمعية؛( هل2012ديب،            )املراج ع يف 54إطار القرار  النهج اإلقليمي يف                               النتائج املرضية جدا  اليت حتققت يف أ ( 

 البلدان النامية؛ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تزايد استعمال احلاسوب واالعتماد عليه يف ب(

 تزايد اهلجمات والتهديدات اليت تستهدف شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل احلواسيب؛ ج(

 هذا القطاع، يف 1 لدى جلنة الدراسات 22/1إطار املسألة  االحتاد يف العمل الذي اضطلع به قطاع تنمية االتصاالت يف د (

 وإذ تالحظ

 كثري من البلدان، خاصة البلدان النامية؛ بية ما زال يفأن اخنفاض مستوى التأهب للطوارئ احلاسو  أ ( 

                                                                                                أن ارتفاع مستوى التوصيلية بني شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد يتأثر سلبا  جراء إطالق هجمة من  ب(
                                                       البلدان األقل استعدادا  هلا، وأغلبها من البلدان النامية؛ شبكات يف

 مجيع البلدان؛ التأهب للطوارئ احلاسوبية يفأمهية توفر املستوى املالئم من  ج(

 على أساس وطين وأمهية التنسيق داخل األقاليم (CIRT)حاالت احلوادث احلاسوبية  ضرورة إنشاء أفرقة استجابة يف د (
 وفيما بينها؛

       خاصة   ة،حاالت احلوادث احلاسوبي جمال أفرقة االستجابة يف لقطاع تقييس االتصاالت يف 17أعمال جلنة الدراسات  ( ه
 خمرجات جلنة الدراسات، بالنسبة للبلدان النامية، والتعاون فيما بينها، كما هو وارد يف

  
                                                      

 .يةوالبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالوالبلدان النامية غري الساحلية                                               أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية تشمل  1
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 وإذ ال يغرب عن باهلا
اركة البلدان البلدان النامية من شأنه حتسني مستوى مش يرام يف حاالت احلوادث احلاسوبية تعمل على ما ة يفأن إنشاء أفرقة استجاب

كنولوجيا املعلومات إقامة بنية حتتية عاملية لت حاالت الطوارئ احلاسوبية وكذلك املسامهة يف                        أنشطة االستجابة عامليا  يف النامية يف
 واالتصاالت تعمل على ما يرام،

 تقـرر
تكون  الدول األعضاء حيث تدعو احلاجة إليها وال احلوادث احلاسوبية يفحاالت  أن تدعم إنشاء أفرقة استجابة وطنية يف

               متوفرة حاليا ،

 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية االتصاالت
 حاالت احلوادث احلاسوبية؛ إنشاء أفرقة استجابة يف بتحديد أفضل املمارسات يف 1
 شاء هذه األفرقة فيها؛بتحديد األماكن اليت يتعني إن 2
 احلاسوبية؛ حاالت احلوادث بالتعاون مع اخلرباء الدوليني واهليئات الدولية لتحقيق إنشاء أفرقة استجابة وطنية يف 3
 حدود املوارد احلالية للميزانية؛ بتقدمي الدعم، حسب االقتضاء، يف 4
 اء القدرات وتبادل املعلومات، ضمن إطار مناسب،جماالت مثل بن تسهيل التعاون بني أفرقة االستجابة الوطنية يف 5

 تدعو الدول األعضاء
 إنشاء فريق استجابة وطين كأولوية عالية؛ إىل النظر يف 1

 إىل التعاون مع غريها من الدول األعضاء ومع أعضاء القطاع، 2

 تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع
 هذا الصدد. يف (ITU-D)وقطاع تنمية االتصاالت  (ITU-T)إىل التعاون الوثيق مع قطاع تقييس االتصاالت 
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 (2012ديب،            )املراج ع يف 59رار ـقال
 1مشاركة مشغلي االتصاالت من البلدان الناميةتعزيز 

 (2012؛ ديب 2008)جوهانسربغ، 

 (،2012ديب، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )
 تدرك إذ

 أن مشاركة املشغلني من البلدان النامية ضعيفة؛ أ ( 
 القطاع؛ يف أعضاء وهيالبلدان املتقدمة  أن معظم هؤالء املشغلني تابعون لشركات اتصاالت يف ب(

 االحتاد يف قطاع تقييس االتصاالت أنشطة املشاركني يف املتقدمةأن األهداف االسرتاتيجية ألعضاء القطاع من البلدان  (ج
 تشمل بالضرورة مشاركة الكيانات التابعة هلؤالء األعضاء؛ ال
االت تشغيل تكنولوجيا املعلومات واالتصهؤالء يؤكدون بصفة خاصة على أن مشغلي االتصاالت من البلدان النامية  (د 

 أنشطة التقييس؛ حساب ونشر البىن التحتية على
توصيات االحتاد الدويل  تأثري( الذي يتناول 2010)غواداالخارا،  170أن مؤمتر املندوبني املفوضني اعتمد القرار  ( ه

 القطاع، أنشطة أعضاء لالتصاالت يف
 احلسبان وإذ تأخذ يف

 (2010غواداالخارا،            )املراج ع يف 123 ( والقرار2010غواداالخارا،            )املراج ع يف 71 القراركل من  اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد املعتمدة يف
 ،املفوضني ملؤمتر املندوبني

 اعتبارها وإذ تضع يف
 ت؛االتصاال أنشطة قطاع تقييس البلدان النامية أن تستفيد من املشاركة الفعالة ملشغليها يفمن شأن أن  أ ( 

فسية االبلدان النامية وأن تزيد من قدرهتا التن بناء القدرات يف تعزيز تساهم يفأن  هذهمشاركة املشغلني من شأن أن  ب(
 النامية، أسواق البلدان وتدعم االبتكار يف

 مدير مكتب تقييس االتصاالتتقـرر أن تدعو 
البلدان النامية  تشجيع أعضاء القطاع من البلدان املتقدمة على تعزيز مشاركة الكيانات التابعة هلم والقائمة يفإىل  1
 االتصاالت؛ أنشطة قطاع تقييس يف
 ؛التقييس أنشطة الة ملشغلي االتصاالت من البلدان النامية يف              املشاركة الفع  وضع آليات لدعم إىل  2
اع قطاع تقييس االتصاالت واالنضمام إىل عضويته كعضو قط إىل إذكاء وعي البلدان النامية بشأن فوائد املشاركة يف 3

 و/أو منتسب،
 تدعو الدول األعضاء

 أنشطة قطاع تقييس االتصاالت. املشاركة يفإىل تشجيع أعضاء القطاع التابعني هلا على 
 

                                                      
 .يةوالبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال الساحليةوالبلدان النامية غري                                               أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية الناميةتشمل  1



 

 -127I 60القرار  - Iالجزء  - 2016أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام  

 (2012ديب،            )املراج ع يف 60رار ـقال

 وتقاربه الترقيم/الهوية تعرفتحديات تطور نظام  مواجهة
 القائمة على بروتوكول اإلنترنت /الشبكاتاألنظمة مع

 (2012 ؛ ديب،2008)جوهانسربغ، 

 (،2012 لتقييس االتصاالت )ديب،إن اجلمعية العاملية 

 إذ تشري 

كامل بني التقدم املستمر حنو التيتعلق ب ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، فيما2010 غواداالخارا،           )املراج ع يف 133القرار إىل  أ ( 
 واإلنرتنت؛ االتصاالت

 ؛املفوضني املندوبني ملؤمتر( 2010 غواداالخارا،           )املراج ع يف 102والقرار  101القرار  إىل (ب

( ملؤمتر 2010 غواداالخارا،           )املراج ع يف 122القرار  الدور املتطور للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت املنصوص عليه يف ج(
 املندوبني املفوضني،

 وإذ تالحظ

ذلك  لقطاع تقييس االتصاالت، بشأن تقصي اجلانب التطوري لنظام الرتقيم، مبا يف 2جلنة الدراسات  العمل اجلاري يف أ ( 
                                 بيئة العمل لنظام الرتقيم مستقبال ؛ (FN)وشبكات املستقبل  (NGN)"مستقبل الرتقيم"، باعتبار شبكات اجليل التايل 

االنتقال إىل  نت جيري خبطى سريعة معأن االنتقال من الشبكات التقليدية إىل الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرت  ب(
 شبكات اجليل التايل وشبكات املستقبل؛

 القضايا الناشئة بشأن التحكم اإلداري ألرقام قائمة على أساس خدمات اتصاالت دولية؛ ج(

لتايل وشبكات ا القضايا املقبلة بشأن تقارب أنظمة الرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية إىل جانب تطور شبكات اجليل ( د
 نظام إىل آخر؛ املستقبل، والقضايا املرتبطة بشأن األمن والتشوير وقابلية االحتفاظ بالرقم واالنتقال من

 ؛(M2M)االتصاالت املشار إليها بوصفها من آلة إىل آلة  املتزايد على موارد الرتقيم/تعرف اهلوية يف الطلب ( ه

ت متقدمة نشر تكنولوجيا موارد االتصاالت الدولية اليت يرجى أن تساعد يف احلاجة إىل مبادئ وخارطة طريق لتطور ( و
 الوقت املناسب، لتحديد اهلوية على حنو متوقع ويف
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 لقطاع تقييس االتصاالت، ضمن والية قطاع تقييس االتصاالت 2تقـرر أن تكلف جلنة الدراسات 

لبناء  جمال االتصاالت ة، دراسة املتطلبات الالزمة يفبأن تواصل، باالتصال مع جلان الدراسات األخرى ذات الصل 1
هيكل موارد تعريف اهلوية/الرتقيم واحلفاظ عليها فيما يتعلق بنشر الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت واالنتقال إىل شبكات 

 اجليل التايل وشبكات املستقبل؛

 تقبل؛شبكات اجليل التايل وشبكات املس اهلوية/الرتقيم يفبأن تكفل وضع متطلبات إدارية ألنظمة إدارة موارد تعريف  2

مبواصلة وضع مبادئ توجيهية وإطار لتطور نظام الرتقيم اخلاص باالتصاالت الدولية وتقاربه مع أنظمة قائمة على بروتوكول  3
 ديدة،اس ألي تطبيقات جاإلنرتنت، وذلك بالتنسيق مع جلان الدراسات املعنية واألفرقة اإلقليمية املرتبطة هبا لوضع أس

 لقطاع تقييس االتصاالت 13سيما جلنة الدراسات  تكلف جلان الدراسات ذات الصلة ال

حبيث تضمن أن تقوم هذه التطبيقات على أساس مبادئ توجيهية مناسبة وإطار لتطوير نظام  2بأن تدعم عمل جلنة الدراسات 
 استجالء أثرها على نظام الرتقيم/تعرف اهلوية، أن تساعد يفالرتقيم /تعرف اهلوية اخلاص باالتصاالت الدولية، وب

 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

 ه املتقاربة،تطبيقات باختاذ التدابري املناسبة لتسهيل األعمال آنفة الذكر بشأن تطوير نظام الرتقيم/تعرف اهلوية أو

 تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع

                                      طة انطالقا  من شواغلها وجتارهبا الوطنية؛هذه األنش إىل اإلسهام يف 1

 ناقشات.هذه امل األفرقة اإلقليمية ملناقشة املسألة وتعزيز مشاركة البلدان النامية يف إىل املشاركة واملسامهة يف 2
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 (2012ديب،            )املراج ع يف 61رار ـقال

 استعمال موارد الترقيم الدولية لالتصاالتمواجهة ومكافحة اختطاف وسوء 
 (2012؛ ديب، 2008)جوهانسربغ، 

 ،(2012)ديب، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت 

          إذ ت ذك ر

هلذه اجلمعية، فيما يتعلق بإجراءات النداء البديلة على شبكات االتصاالت الدولية ( 2012ديب،            )املراج ع يف 29بالقرار  أ ( 
أقرب وقت ممكن،  على أن يضع، يف (ITU-T)قطاع تقييس االتصاالت ( 1099                                  والذي حث )مشريا  إىل قرار جملس االحتاد 

 التوصيات املالئمة فيما يتعلق بإجراءات النداء البديلة؛

اليت تضع املبادئ التوجيهية لتدابري قطاع تقييس االتصاالت بشأن احلاالت املبلغ عنها فيما  ITU-T E.156بالتوصية  ب(
                                اليت توفر دليال  عن أفضل املمارسات  ITU-T E.156 للتوصية 1 ، واإلضافةITU-T E.164يتعلق بإساءة استعمال موارد الرتقيم 

 ؛ITU-T E.164التصدي إلساءة استعمال موارد الرتقيم  يف

                                                                                                       بأن االحتاد يرمي إىل تعزيز التعاون بني األعضاء حتقيقا  النسجام تنمية االتصاالت ومتكينا  لتقدمي اخلدمات بأقل تكلفة، (ج

 وإذ تالحظ

 ،ITU-T E.164 العدد الكبري من احلاالت املبلغ عنها ملدير مكتب تقييس االتصاالت واملتعلقة باختطاف وإساءة استعمال أرقام التوصية

 تدركوإذ 

 ضار؛ عمل القطرية الدليلية والرموز الوطنية اهلاتف أرقاموسوء استعمال االختطاف االحتيايل  أن ( أ 

                                                                    أن حجب النداءات بتعطيل الرمز الدليلي لبلد ما درءا  لالحتيال عمل ضار؛ ب(

 دراستها؛اإليرادات تعد قضية هامة جتب  خسائر يف أن األنشطة غري املالئمة اليت تتسبب يف ج(

 دستور االحتاد واتفاقيته، األحكام ذات الصلة يف د (

 تقـرر أن تدعو الدول األعضاء

 ال تستعمل إال من جانب اجلهات املخصصة هلا ولألغراض املخصصة هلا؛ ITU-T E.164إىل التأكد من أن موارد الرتقيم  1
 مع عدم استعمال املوارد غري املخصصة؛

املخولة  االتللوك التسيري معلومات عنباإلفصاح  املرخص هلا من الدول األعضاء التشغيلقيام وكاالت لالسعي  إىل 2
                         ، وفقا  للقوانني الوطنية؛االحتيال حاالت على النحو الواجب يف
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اف باختط املتعلقة اليةاالحتي األنشطةتشجيع اإلدارات واهليئات التنظيمية الوطنية على التعاون وتقاسم املعلومات عن  إىل 3
 األنشطة؛ هذهمواجهة ومكافحة  والتعاون يف الدولية الرتقيم موارد استعمالوإساءة 

إىل تشجيع مجيع شركات تشغيل االتصاالت الدولية على تعزيز فعالية دور االحتاد الدويل لالتصاالت وتطبيق توصياته،  4
لقطاع تقييس االتصاالت هبدف العمل على وضع أساس جديد أكثر فعالية ملواجهة  2خاصة التوصيات الصادرة عن جلنة الدراسات 

ومكافحة األنشطة االحتيالية النامجة عن اختطاف وإساءة استعمال األرقام مبا يساعد على احلد من التأثريات السلبية هلذه األنشطة 
 ؛االحتيالية وحجب النداءات الدولية

ف شغيل االتصاالت الدولية على تطبيق توصيات قطاع تقييس االتصاالت هبدف التخفيتشجيع اإلدارات وشركات ت إىل 5
 ذلك حجب النداءات حنو بعض البلدان، من التأثريات السلبية الختطاف األرقام وإساءة استعماهلا، مبا يف

 تقـرر كذلك

ومات من تدابري معقولة لتقدمي املعل أن تتخذ اإلدارات ووكاالت التشغيل املرخص هلا من الدول األعضاء أقصى ما ميكن 1
 الالزمة ملعاجلة القضايا املتعلقة باختطاف األرقام وإساءة استعماهلا؛

                                                                                                      أن تأخذ اإلدارات ووكاالت التشغيل املرخص هلا من الدول األعضاء اليت تعمل على أراضيها علما  "باملبادئ التوجيهية  2
            بقا  للمرفق للتعامل مع اختطاف األرقام"، ط الدول األعضاءت التشغيل الرخص هلا من املقرتحة للهيئات التنظيمية واإلدارات ووكاال

                                                 هبذا القرار، وأن تنظر فيها إىل أقصى حد ممكن عمليا ؛

                                                                                                                    ضرورة أن تأخذ الدول األعضاء واملنظمون الوطنيون علما  مبا جيري من أنشطة تتعلق بإساءة استعمال موارد الرتقيم الدولية، وفقا   3
 من خالل موارد قطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة )مثل النشرة التشغيلية لقطاع تقييس االتصاالت(؛ ITU-T E.164 وصيةللت

دراسة كل جوانب وأشكال اختطاف موارد الرتقيم وإساءة استعماهلا، خاصة الرموز الدولية  2 أن تطلب من جلنة الدراسات 4
 وإضافاهتا ومبادئها التوجيهية لدعم مواجهة ومكافحة هذه األنشطة؛ ITU-T E.156 للبلدان بغية تعديل التوصية

، تعاريف لألنشطة 2لقطاع تقييس االتصاالت أن تضع، بالتعاون مع جلنة الدراسات  3أن تطلب من جلنة الدراسات  5
توصيات قطاع  ة احملددة يفالدوليخسائر اإليرادات، املتعلقة باختطاف موارد الرتقيم  ذلك تلك اليت تتسبب يف يف غري املالئمة مبا

 تقييس االتصاالت ذات الصلة وإساءة استعمال هذه املوارد ومواصلة دراسة هذه األمور؛

ذلك  دراسة اآلثار االقتصادية النامجة عن اختطاف موارد الرتقيم وإساءة استعماهلا مبا يف 3 أن تطلب من جلنة الدراسات 6
 حجب النداءات.
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 املرفـق
 (61)بالقـرار 

 المبادئ التوجيهية المقترحة للهيئات التنظيمية واإلدارات 
 ووكاالت التشغيل المرخص لها من الدول األعضاء 

 للتعامل مع اختطاف األرقام
الدول  مناملرخص هلا  وكاالت التشغيل                                                                                   حتقيقا  للتنمية العاملية لالتصاالت الدولية، من املرغوب فيه أن يتعاون املنظمون واإلدارات و 

وينبغي أن  لدان.حجب الرموز الدليلية للب لتاليف                                    ذلك أسلوبا  معقوال  يقوم على التعاون تنهج يفاألعضاء مع اجلهات األخرى وأن 
ية االعتبار القيود اليت تفرضها القوانني واألطر التنظيمية الوطنية. واملبادئ التوجيهية التال إجراءات الحقة يف يأخذ أي تعاون أو

                                                                                                 البلد "س" )موقع الطرف الطالب( والبلد "ص" )البلد الذي يسري  عربه النداء( والبلد "ع" )البلد الذي كان  ى بتطبيقها يفموص
                                              النداء يقصده أصال ( فيما يتعلق باختطاف األرقام.

 البلد "س" 
 )موقع منشأ النداء(

 البلد "ص" 
                               )البلد الذي يسي ر عبره النداء(

 البلد "ع" 
                       كان النداء يقصده أصال ()البلد الذي  

عند تلقي الشكوى، حيصل املنظم الوطين على   
املعلومات: اسم شركة االتصاالت اليت نشأ النداء 

منها ووقت النداء والرقم املطلوب، وحييل هذه 
 البلد "س". املعلومات إىل املنظم الوطين يف

عند تلقي الشكوى، تكون أول املعلومات 
شأ االتصاالت اليت ناملطلوبة هي اسم شركة 

 النداء منها ووقت النداء والرقم املطلوب.

  

فور معرفة تفاصيل النداء، يطلب املنظم 
الوطين املعلومات ذات الصلة من شركة 

االتصاالت اليت نشأ النداء منها ليقرر من 
 مث شركة االتصاالت التالية اليت مت تسيري

 النداء من خالهلا.

  

 ذات الصلة، على حاملا تتوفر املعلومات
                                 املنظم الوطين أن ي علم املنظم الوطين 

البلد التايل بتفاصيل النداء )مبا  يف
                            ذلك سجل  تفاصيل النداء( وأن  يف

يطلب إليه أن يطلب بدوره معلومات 
 إضافية.

يطلب املنظم الوطين املعلومات ذات الصلة 
من شركات االتصاالت. وتتواصل هذه 

 أين لومات تبنيالعملية حىت التوصل إىل مع
 جرى اختطاف النداء.

 

تعاون املنظمني الوطنيني حسب االقتضاء 
 للتصدي هلذه القضايا.

                                          التعاون مطلوب من الكيانات ذات الصلة سعيا  
                                       ملقاضاة مرتكيب األعمال االحتيالية جنائيا .

                                          يشج ع التعاون بني املنظمني الوطنيني ذوي الصلة 
 للتوصل إىل حل هلذه القضايا.
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 (2012ديب،            )املراج ع يف 62رار ـقال

 المنازعاتتسوية 
 (2012 ؛ ديب،2008)جوهانسربغ، 

 (،2012 ديب،إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )

 اعتبارها إذ تضع يف

ة، املهاتفة املتنقل تغلغل                         خصوصا  باملقارنة مع معدالت  1البلدان النامية منخفضة يف زالت اإلنرتنت ما تغلغلأن معدالت  أ (
 ؛املتنقلة                                                             البلدان النامية متدنية جدا  أيضا  مقارنة مع معدالت منو املهاتفة اإلنرتنت يف تغلغلوأن معدالت منو 

ادي القتصمن حيث النمو ا ،الظروف احلالية بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية ازدياد اختالل التوازن يف ب(
 التكنولوجي؛ والتقدم

 أعاله،املذكورة  الظواهردمت من أجل توضيح                    أن تفسريات عديدة ق   ج(

 تدركوإذ 

على  جزء كبري من العامل هو أحد أكرب املشاكل اخلطرية اليت تؤثر ال التخلف االجتماعي واالقتصادي يفاستمرار أن  أ ( 
 ككل؛البلدان املعنية فحسب بل على اجملتمع الدويل  

لتنمية ل مسبق البنية التحتية واخلدمات لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت شرط أساسيتنمية أن  ب(
 واالقتصادية؛ االجتماعية

                                                                                                     أن النفاذ غري املتساوي إىل مرافق االتصاالت يفضي عموما  إىل تعميق اهلوة بني العامل املتقدم والعامل النامي من حيث  ج(
 ادي والتقدم التكنولوجي؛النمو االقتص

ة املرجعية ملنظمة التجارة الوثيق املدرج يفو املتعلقة بالتوصيل البيين  املنازعات                                     أن بلدانا  عديدة وافقت على بند تسوية  د (
 األساسية، العاملية بشأن مبادئ وتعاريف اإلطار التنظيمي خلدمات االتصاالت

               وإذ حتيط علما  

 ،اإلنرتنت إىل االجتماع الثاين ملنتدى إدارة (ITU-T)االحتاد  لقطاع تقييس االتصاالت يف 3الدراسات باملسامهة اليت قدمتها جلنة 

  
                                                      

 .يةوالبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال والبلدان النامية غري الساحلية                                              أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية الناميةتشمل   1
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 لقطاع تقييس االتصاالت 3جلنة الدراسات                تقـرر أن تكل ف 

 القرارات ذات الصلة؛ تنفيذتسريع أعماهلا املتعلقة بالتوصيلية الدولية من أجل تيسري ب 1

االحتاد  لقطاع تقييس االتصاالت يف ITU-T D القرارات ذات الصلة وتوصيات السلسلةتجميع البيانات املتعلقة بتطبيق ب 2
 العملية، وآثارها

 تدعو الدول األعضاء

تنجم عنها  اتفاقات تتعلق مبسائل التوصيلية الدولية أو مفاوضات أو طرف من األطراف املشاركة يفتشجيع قيام كل إىل  1
 ؛االتفاقات هذه راج بند بشأن تسوية املنازعات يفبإد

 الصلة؛ أراضيها على تطبيق توصيات قطاع تقييس االتصاالت ذات إىل تشجيع مجيع وكاالت التشغيل القائمة يف 2

 القرار، هذا اجملاالت املذكورة يف أعمال قطاع تقييس االتصاالت املقبلة يف إىل املسامهة يف 3

 االتصاالت تكلف مدير مكتب تقييس

 القرار؛ يتعلق بتنفيذ هذا االحتاد بتقدمي تقرير سنوي إىل جملس 1

 املسألة. ملواصلة أعماهلا بشأن هذه 3 بتقدمي كل الدعم الالزم، ضمن حدود امليزانية املتوفرة، إىل جلنة الدراسات 2
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 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 64القـرار 

 توزيع عناوين بروتوكول اإلنترنت وتسهيل االنتقال إلى اإلصدار السادس
 ونشره (IPv6)لبروتوكول اإلنترنت 

 (2016 ،؛ احلمامات2012؛ ديب، 2008)جوهانسربغ، 

 (،2016لتقييس االتصاالت )احلمامات،  العامليةإن اجلمعية 

 إذ تشري إىل
بوسان،           املراج ع يف) 180 ( والقرار2014بوسان،            )املراج ع يف 102 والقرار (2014بوسان،            )املراج ع يف 101 القرار أ ( 

 ؛االتصاالت ( للمؤمتر العاملي لتنمية2014 ديب،          املراج ع يف) 63 ملؤمتر املندوبني املفوضني والقرار (2014

الرابع إىل  من اإلصداريستدعي تعجيل االنتقال  (IPv4) أن استنفاد عناوين اإلصدار الرابع لربوتوكول اإلنرتنت ب(
 القطاع؛ السادس، وأصبح ذلك مسألة هامة بالنسبة إىل الدول األعضاء وأعضاء اإلصدار

 ؛(IPv6) السادس لربوتوكول اإلنرتنت نتائج فريق االحتاد املعين باإلصدار ج(

يستمر وسيقوده مكتب اإلنرتنت س السادس لربوتوكول املتعلق ببناء القدرات البشرية بشأن اإلصداراملستقبل  أن العمل يف د (
 األمر،                                             ، بالتعاون مع املنظمات املعنية األ خرى، إذا لزم(BDT) تنمية االتصاالت

 وإذ تالحظ
موارد أساسية وهي ذات أمهية جوهرية من أجل التطور املستقبلي لشبكات  (IP)اإلنرتنت  أن عناوين بروتوكول أ ( 

 العامل؛ الت القائمة على بروتوكول اإلنرتنت ومن أجل تطور اقتصاداالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصا

 الرابع؛                                                                          أن كثريا  من البلدان تعتقد أن هناك اختالالت تارخيية تتصل بتوزيع عناوين اإلصدار ب(

تقال ن                                                                                                 أن جمموعات كبرية متجاورة من عناوين اإلصدار الرابع تزداد ن درة وأنه بات من الضرورة العاجلة النهوض باال ج(
 السادس؛ اإلصدار إىل

السادس لربوتوكول  الصلة بشأن بناء القدرات املتعلقة باإلصدار استمرار التعاون والتنسيق بني االحتاد واملنظمات ذات د (
 القطاع؛ اإلنرتنت من أجل االستجابة الحتياجات الدول األعضاء وأعضاء

 ،املاضية اإلنرتنت الذي حتقق على مدار السنوات القليلةالسادس لربوتوكول  التقدم حنو اعتماد اإلصدار ( ه

 اعتبارها وإذ تضع يف
السادس ونشر  جمتمع اإلنرتنت مواصلة املناقشات املتصلة بنشر اإلصدار أنه يتعني على أصحاب املصلحة املعنيني يف أ ( 

 الصدد؛ هذا معلومات يف

 القطاع؛ ال إليه قضية هامة للدول األعضاء وأعضاءواالنتقأن نشر اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت  ب(
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 السادس عملية االنتقال من اإلصدار الرابع إىل اإلصدار تزال تواجه حتديات يف ال 1أن العديد من البلدان النامية ج(
 هذا اجملال؛ لربوتوكول اإلنرتنت ألسباب منها املهارات التقنية احملدودة يف

ها تواجه السادس لربوتوكول اإلنرتنت، ولكن يتعلق باإلصدار لديها مهارات تقنية كافية فيماأن بعض الدول األعضاء  ( د
 السادس لربوتوكول اإلنرتنت يعود إىل أسباب خمتلفة؛ الرابع إىل اإلصدار االنتقال من اإلصدار         تأخريا  يف

 ؛(IPv6) لربوتوكول اإلنرتنت السادس                                                          أن الدول األعضاء تؤدي دورا  هاما  لتحفيز االنتقال إىل اإلصدار ( ه
                                           ملح  بشكل متزايد بسبب املعدل السريع الستنفاد  (IPv6) السادس لربوتوكول اإلنرتنت نشر اإلصدار أن اإلسراع يف و (

 اإلنرتنت؛ الرابع لربوتوكول عناوين اإلصدار
 لعناوين بروتوكول اإلنرتنت، من      سجال   (ITU-T) أن العديد من البلدان النامية تريد أن يصبح قطاع تقييس االتصاالت ز (

ضل استعمال                    أن بلدانا  أ خرى تف اإلنرتنت مباشرة من االحتاد، إال أجل إعطاء البلدان النامية خيار احلصول على عناوين بروتوكول
 النظام احلايل؛

                               اليت تتطلب كما  هائال  من عناوين  (IoT) اإلنرتنت يسهل حلول إنرتنت األشياء السادس لربوتوكول أن نشر اإلصدار (ح
 اإلنرتنت؛ بروتوكول

أن البىن التحتية اجلديدة لالتصاالت، من قبيل شبكات اجليل الرابع/التطور بعيد املدى وشبكات اجليل اخلامس ستتطلب  (ط
 دعم اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت من أجل حتسني االتصاالت،

 تقـرر
لقطاع تقييس االتصاالت، كل حسب واليتها، مبواصلة دراسة توزيع عناوين  3و 2 تكليف جلنيت الدراسات 1

غري  املعادة أو تزال متاحة أو اإلنرتنت اليت قد تكون ال الرابع لربوتوكول اإلنرتنت، ومراقبة وتقييم توزيع عناوين اإلصدار بروتوكول
 املستخدمة، وذلك لصاحل البلدان النامية؛

، كل حسب واليتها، بتحليل اإلحصاءات لغرض تقييم وترية وجغرافية توزيع عناوين 3و 2ت تكليف جلنيت الدراسا 2
السادس لربوتوكول اإلنرتنت وتسجيلها لألعضاء املهتمني باألمر، وخاصة البلدان النامية، بالتعاون مع مجيع أصحاب  اإلصدار

 املصلحة ذوي الصلة؛
             املصلحة ب غية  اإلنرتنت مع مجيع أصحاب السادس لربوتوكول اعتماد اإلصدارتعزيز تبادل اخلربات واملعلومات املتعلقة ب 3

توافر فرص للقيام جبهود مشرتكة وتعزيز املهارات التقنية ولضمان وجود مسامهات تعزز جهود االحتاد لدعم االنتقال إىل 
 ونشره، السادس اإلصدار

 مكتب تنمية االتصاالت تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت، بالتعاون الوثيق مع مدير
مبواصلة األنشطة اجلارية بني مكتب تقييس االتصاالت ومكتب تنمية االتصاالت، مع مراعاة مشاركة أولئك الشركاء  1

، (IPv6) اإلنرتنت السادس لربوتوكول تسهيل االنتقال ونشر اإلصدار املسامهة خبربهتم ملساعدة البلدان النامية يف الراغبني يف
 (؛2014 ديب،           )املراج ع يف 63 الحتياجاهتا اإلقليمية كما حددها مكتب تنمية االتصاالت مبراعاة القرارواالستجابة 

تسهيل إذكاء السادس، ل املوقع اإللكرتوين الذي يقدم معلومات عن األنشطة العاملية املتصلة باإلصدار وإدارة بتحديث 2
السادس جلميع أعضاء االحتاد والكيانات املهتمة، وتقدمي معلومات تتعلق بأنشطة التدريب اليت يضطلع  الوعي بأمهية نشر اإلصدار

وجمموعات مشغلي الشبكات  (RIR) الصلة )مثل سجالت اإلنرتنت اإلقليمية هبا االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمات ذات
 (؛(ISOC) ومجعية اإلنرتنت
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ة السادس لربوتوكول اإلنرتنت ونشره وتسهيل أنشطة التدريب املشرتك مبشارك بإذكاء الوعي بأمهية االنتقال إىل اإلصدار 3
مواصلة إنشاء  ذلك خرائط طريق ومبادئ توجيهية واملساعدة يف ت مبا يفالصلة وتوفري املعلوما اخلرباء املعنيني من الكيانات ذات

وإذكاء الوعي  الصلة، البلدان النامية بالتعاون مع املنظمات ذات اإلنرتنت يف السادس لربوتوكول اإلصدار خمتربات خاصة باختبارات
 األشياء؛ على عناوين بروتوكول اإلنرتنت ألجهزة إنرتنت                             الرابع، نظرا  إىل الطلب الكبري                                     مبزايا اإلصدار السادس مقارنة  باإلصدار

ت للمهندسني اإلنرتن السادس لربوتوكول الربنامج التدرييب ذي الصلة باإلصدار بدعم مكتب تنمية االتصاالت يف 4
 منظماهتم،                                                                                     ومشغلي الشبكات ومقدمي احملتوى الذي من شأنه أن يعزز مهاراهتم وميكنهم االستفادة منه أيضا  يف

 تكلف كذلك مدير مكتب تقييس االتصاالت
 اإلنرتنت وتقدمي تقرير إىل جمال عناوين بروتوكول يف 3 وجلنة الدراسات 2 باختاذ إجراءات مناسبة لتسهيل أنشطة جلنة الدراسات

ق يتعل ملتخذة فيمااإلجراءات ا ، بشأن التقدم احملرز يف2020 جملس االحتاد وتقرير إىل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام
 أعاله، "تقرر"بفقرة 

 تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع
، مببادرات حمددة على الصعيد الوطين، تعزز التفاعل "تقرر"من 3                                              إىل النهوض، من خالل املعارف املكتسبة وفقا  للفقرة 1

 السادس، كل املعلومات الالزمة لنشر اإلصدارمع اهليئات احلكومية واخلاصة واألكادميية ومنظمات اجملتمع املدين بغرض تبادل 
 بلده؛ يف

السادس، مع  إىل احلرص على أن تتمتع جتهيزات الشبكة واملعدات احلاسوبية والربجميات اجلديدة بإمكانات اإلصدار 2
 السادس؛ مراعاة الفرتة الالزمة لالنتقال من اإلصدار الرابع إىل اإلصدار

 هذا اجملال، السادس واإلبالغ عن التقدم احملرز يف قال إىل اإلصدارااللتزام باالنت إىل النظر يف 3

 تدعو الدول األعضاء
إىل وضع سياسات وطنية للنهوض بالتحديث التكنولوجي لألنظمة لضمان أن تكون اخلدمات العمومية املقدمة  1

السادس  مع اإلصدار الدول األعضاء متوافقة الصلة لدى اإلنرتنت والبىن التحتية لالتصاالت والتطبيقات ذات باستخدام بروتوكول
 ؛(IPv6) اإلنرتنت لربوتوكول

الصلة على                     واملنظمات األ خرى ذات (ISP) وضع برامج وطنية لتشجيع مقدمي خدمات اإلنرتنت إمكانية إىل النظر يف 2
 السادس؛ االنتقال إىل اإلصدار

اإلنرتنت بني  السادس لربوتوكول اإلصدار للتشجيع على نشراستخدام متطلبات املشرتيات احلكومية  إىل النظر يف 3
 الصلة، حسب االقتضاء. مقدمي خدمات اإلنرتنت واملنظمات ذات
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 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 65القـرار 

                                                             توفير معلومات رقم الطرف طالب النداء وتعر ف هوي ة الخط الطالب
 وتحديد منشأ االتصال

 (2016 احلمامات، ؛2012 ،ديب ؛2008 جوهانسربغ،)

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 

 القلق عن تعرب إذ
 اخلط هوية تعرفو  (CPN) رقم الطرف طالب النداء هوية معرفات معلومات نقل لكبت يبدو ما على        اجتاها   هناك ألن أ ( 

 ؛للمقصد ينالوط الدليلي والرمز للبلد الدليلي الرمز خاصة وبصفة الدولية، احلدود عرب (OI)منشأ االتصال  وحتديد (CLI) الطالب
 ؛1النامية البلدان يف وخاصة واالقتصادية األمنية القضايا على       مؤات   غري تأثري هلا املمارسات هذه ألن ب(

يتعلق بسوء  فيما (TSB)                                                       عدد احلاالت املبلغ عنها مؤخرا  إىل مدير مكتب تقييس االتصاالت هناك زيادة هائلة يف ألن (ج
 ؛إخفاء وتزييف رقم الطرف الطالبواليت تعزى إىل  استغالهلا، وسوء ITU-T E.164الرتقيم  موارد استعمال

 يستدعي االستعجال (ITU-T) تقييس االتصاالت باالحتاد لقطاع 2ضمن جلنة الدراسات  بشأن هذا املوضوع العمل ألن ( د
وشبكات  (NGN) يل التايلشبكات اجلذلك  مبا يف ،شبكاتلل التحتية البىن                                  والتأه ب لتغري  بيئة توفري اخلدمات و  والتوسع فيه

 ،(FN) املستقبل

 تشري وإذ
 سيما: ، ال(ITU-T)إىل التوصيات ذات الصلة الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت  أ ( 

: املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلجراءات اليت يتخذها قطاع تقييس االتصاالت عند إبالغه بسوء ITU-T E.156التوصية  ’1‘
 ؛ITU-T E.164استعمال موارد الرتقيم 

 : التسليم الدويل لرقم الطرف الطالب؛ITU-T E.157التوصية  ’2‘
 لالتصاالت العمومية الدولية؛: خطة الرتقيم ITU-T E.164التوصية  ’3‘
 ؛: اخلدمات اإلضافية لتعرف هوية الرقم: تقدمي هوية اخلط طالب النداءITU-T I.251.3التوصية  ’4‘
 : اخلدمات اإلضافية لتعرف هوية الرقم: تقييد تعرف هوية اخلط طالب النداء؛ITU-T I.251.4التوصية  ’5‘
 اإلضافية لتعرف هوية الرقم: تعرف هوية النداءات املسيئة؛: اخلدمات ITU-T I.251.7التوصية  ’6‘
 ؛7 للخدمات اإلضافية لتعرف هوية الرقم باستخدام نظام التشوير رقم 3: أوصاف املرحلة ITU-T Q.731.xالسلسلة  ’7‘
: 7 ر رقمللخدمات اإلضافية لتعرف هوية الرقم باستخدام نظام التشوي 3: وصف املرحلة ITU-T Q.731.7التوصية  ’8‘

 ؛(MCID)تعرف هوية النداءات املسيئة 
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 ؛(ISDN) إجراءات تشوير جزء مستعمل الشبكة الرقمية متكاملة اخلدمات - 7: نظام التشوير رقم ITU-T Q.764التوصية  ’9‘

النداء املستقل  وبني بروتوكول التحكم يف (SIP): التشغيل بني بروتوكول استهالل اجللسة ITU-T Q.1912.5التوصية  ’10‘
 جزء مستعمل الشبكة الرقمية متكاملة اخلدمات؛ عن احلمالة أو

 إىل القرارات ذات الصلة: ب(

 لالتصاالت يةالدول الرتقيم موارد سوء استغاللبشأن  لجمعية العاملية لتقييس االتصاالت،ل( 2012ديب،            )املراج ع يف 61قرار ال ’1‘
 وسوء استعماهلا؛

جراءات إ التدابري الواجب اختاذها عند استعمال( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2014، بوسان           )املراج ع يف 21القرار  ’2‘
 ؛على شبكات االتصاالت الدولية البديلةالنداء 

 ؛وليةالد بديلة على شبكات االتصاالتإجراءات النداء ال( هلذه اجلمعية، بشأن 2016احلمامات،            )املراج ع يف 29قرار ال ’3‘

تقدمي معلومات بشأن تعريف ب يتعلق فيما( 2012ديب، ) (ITR) من لوائح االتصاالت الدولية( 6.3)املادة  B31 البندإىل  (ج
 ،هذه لوائح االتصاالت الدولية على عة                   الدول األعضاء املوق  قبل  من هوية اخلط الطالب الدويل

 وإذ تالحظ كذلك

البلدان واملناطق اعتمدت قوانني وطنية وتوجيهات وتوصيات تتعلق بإخفاء وتزييف رقم الطرف الطالب، و/أو لضمان أن بعض 
 حتديد منشأ االتصال، وأن بعض البلدان هلا قوانني وطنية وتوجيهات وتوصيات حلماية البيانات وخصوصيتها، الثقة يف

 وإذ تؤكد من جديد

وتوفري رقم  (CLI) أن ينظم اتصاالته، وبالتايل تنظيم توفري معلومات تعرف هوية اخلط الطالب أنه من احلقوق السيادية لكل بلد
األحكام ذات الصلة من لوائح االتصاالت و مع مراعاة ديباجة دستور االحتاد  (OI)االتصال  منشأوحتديد  (CPN) الطالبالطرف 
 ،(CLI)طالب هوية اخلط الاملتعلقة بتوفري معلومات حتديد  (ITR) الدولية

 تقـرر

                                                                                                     أنه جيب توفري رقم الطرف طالب النداء على الصعيد الدويل وتعرف هوية اخلط الطالب وحتديد منشأ االتصال بناء  على  1
 ؛                                                                توصيات قطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة عندما يكون ذلك ممكنا  تقنيا  

طالب  للبلد على األقل قبل األرقام املسلمة اخلاصة بالطرفوضع الرمز الدليلي                                      أنه جيب، عندما يكون ذلك ممكنا  تقنيا ،  2
وذلك ليتمكن البلد الذي ينتهي فيه النداء من حتديد البلد الذي نشأ فيه النداء أو حتديد املطراف الذي أصدر النداء قبل  ،النداء

 ل؛املقصد، وهو ما يعرف مبعلومات حتديد منشأ االتصا تسيريه من بلد منشأ النداء إىل بلد

أن يتضمن الرقم املسلم اخلاص بالطرف طالب النداء وتعرف هوية اخلط الطالب، باإلضافة إىل الرمز الدليلي للبلد  أنه جيب 3
 معلومات كافية لتمكني الفوترة واحملاسبة لكل نداء؛ حال تسليمه، الرمز الدليلي الوطين للمقصد، أو يف
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متجانسة  غريبكية شبيئة  منشأ االتصال يف بتحديد اخلاصة املعلوماتأن تكون         تقنيا ،       ممكنا   ذلك يكون عندما جيب، أنه 4
هوية        لتعر ف نشأاملخدمة  مورد       يوف ره مفرتض هوية      مبعر ف عنهايستعاض  أنأو  ،املنشأخدمة خمصص للمشرتك من مورد  هوية      معر ف
 النداء؛ منشأ

افية داء وتعرف هوية اخلط الطالب وحتديد منشأ االتصال بشفإرسال املعلومات املتعلقة برقم الطرف طالب النأنه جيب  5
 عرب شبكات العبور )مبا فيها احملاور(،

 تكلف

 لقطاع تقييس االتصاالت إذا لزم األمر، 17و 11 الدراسات وجلنيتلقطاع تقييس االتصاالت،  3و 2الدراسات  جلنيت 1
بإجراء مزيد من الدراسة للقضايا الناشئة املتعلقة بتوفري معلومات رقم الطرف طالب النداء وتعرف هوية اخلط الطالب وحتديد منشأ 

 احملتملة؛ ق               وتقنيات التحق   األمنية األساليبذلك  غري متجانسة، مبا يفشبكية لبيئة         وخاصة   ،االتصال

تنفيذ ل بشأن التوصيات اليت من شأهنا توفري املزيد من التفاصيل واإلرشادات لالعم جلان الدراسات املعنية بالتعجيل يف 2
 القرار؛ هذا

لقرار الذي يرمي إىل تنفيذ هذا ا مدير مكتب تقييس االتصاالت بتقدمي تقرير عن التقدم الذي حترزه جلان الدراسات يف 3
 من الدستور، 42 مثلما دعت إىل ذلك املادةحتسني األمن وتقليل االحتيال واألضرار التقنية إىل احلد األدىن 

 تدعو الدول األعضاء

 تنفيذ هذا القرار؛ هذا العمل والتعاون يف إىل املسامهة يف 1

                                                                                           وضع مبادئ توجيهية أو وسائل أ خرى لتنفيذ هذا القرار ضمن أطرها التنظيمية والقانونية الوطنية. إىل النظر يف 2
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 (2012ديب،            )املراج ع يف 66القـرار 

 مكتب تقييس االتصاالت رصد التكنولوجيا في
 (2012 ؛ ديب،2008)جوهانسربغ، 

 (،2012 إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )ديب،
 اعتبارها إذ تضع يف

اجلديدة اليت من شأهنا أن تؤدي إىل  التكنولوجيات يف (TSB)أن من املرغوب فيه أن يرصد مكتب تقييس االتصاالت  أ ( 
 مل قطاع تقييسبرنامج ع االحتاد وأن حيدد كيفية إدراج هذه التكنولوجيات اجلديدة يف تقييس جديدة يف أنشطةظهور 

 االحتاد؛ يف (ITU-T) االتصاالت
التقييس املقبلة فيما  أعمال لك تأثريها احملتمل يفأن رصد التكنولوجيا يتعني عليه أن حيدد التكنولوجيات الناشئة وكذ ب(

ديدة جعلى حد سواء، وذلك هبدف حتديد بنود عمل ميكنها أن تشكل مواضيع لتوصيات  1يتعلق بالبلدان املتقدمة والبلدان النامية
 قطاع تقييس االتصاالت؛ يف

يتطلب رصد التكنولوجيا واختاذ  (ICT)واالتصاالت أن التغري السريع الذي تشهده بيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  ج(
 أقرب وقت ممكن؛ قطاع تقييس االتصاالت يف تدابري فورية من أجل اقرتاح أنشطة تقييس ممكنة يف

 قطاعات اقتصادية أخرى؛ أن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تتيح تطبيقات وخدمات يف ( د

 ييم هذه التطورات والصلة اليت تربطها بربنامج عمل قطاع تقييس االتصاالت؛أن احلاجة تدعو إىل رصد وتق ( ه
 االحتاد هبا يعرتف اليت التقييس منظماتأعضاء قطاع تقييس االتصاالت و  مع تعاوني أن له ينبغي التكنولوجيا رصد أن ( و

 الصلة، ذات املؤسسات من وغريها األكادميية واهليئات اجلامعات ومع
 وإذ تدرك

 األخرية، الدراسة فرتة يف التكنولوجيا رصد حققها اليت املشجعة النتائج
 تقـرر تكليف مدير مكتب تقييس االتصاالت

قطاع داد توصيات إع بالعمل على تنفيذ أنشطة رصد التكنولوجيا ضمن املكتب وبتقدمي النتائج من أجل املسامهة يف 1
 ذات الصلة؛ تقييس االتصاالت

راسات ذات أقرب وقت ممكن، إىل جلان الد نواتج رصد التكنولوجيا والنتائج والدراسات املتصلة هبا، يفمبواصلة إحالة  2
                                                                                       الصلة والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت للنظر فيها واختاذ إجراءات وفقا  الختصاصات كل منها؛

 ات موجزة،شكل ملخص مبواصلة نشر النتائج الرئيسية اليت حيققها رصد التكنولوجيا يف 3
 وتشجع الدول األعضاء وأعضاء القطاع

استعراض نتائج رصد ألنشطة املستقبلية و اع يضارصد التكنولوجيا من خالل تقدمي مقرتحات وملخصات ملو  الة يف                 على املسامهة الفع  
 .تهاالتكنولوجيا ومناقش

 
                                                      

 ية.والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال بلدان النامية غري الساحليةوال                                                   تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية  1
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 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 67القـرار 

 تعمال لغات االتحاد على قدم المساواة اس
 في قطاع تقييس االتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت

 (2016 احلمامات،؛ 2012 ديب، ؛2008)جوهانسربغ، 

 ،(2016)احلمامات، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت 
 إذ تدرك

(، بشأن استعمال لغات االحتاد الرمسية الست 2014بوسان،  يف        املراج ع ) 154أن مؤمتر املندوبني املفوضني اعتمد القرار  أ ( 
 املساواة؛ على قدم املساواة الذي يكلف جملس االحتاد واألمانة العامة باختاذ تدابري ملعاملة اللغات الست على قدم

التابعة  (CCV) تنسيق املفرداتأجنزته جلنة         نو ه مبا  2016دورة اجمللس لعام                          الصادر عن اجمللس واملعد ل يف 1372أن القرار  (ب
من أعمال  (ITU-T)التابعة لقطاع تقييس االتصاالت  (SCV) وجلنة التقييس املعنية باملفردات (ITU-R) لقطاع االتصاالت الراديوية

 الستالرمسية  باللغاتجمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ولالتفاق عليها  العتماد املصطلحات والتعاريف يف
 ؛مجيعها لالحتاد

دعو األمانة العامة )دائرة املؤمترات واملنشورات( ت أن اجمللس اختذ قرارات تقتضي مركزية وظائف التحرير للغات يف (ج
 والتعاريف(، ذلك املصطلحات القطاعات إىل توفري النصوص النهائية باللغة اإلنكليزية فقط )مبا يف

 اعتبارها وإذ تضع يف
                                                                 ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، ك ل ف اجمللس مبواصلة أعمال فريق العمل التابع 2014بوسان،            )املراج ع يف 154                 أنه طبقا  للقرار  أ ( 

 القرار؛ ، من أجل مراقبة التقدم احملرز ورفع تقرير للمجلس بشأن تنفيذ هذا(CWG-LANG)للمجلس واملعين باللغات 
 كرتوين لقطاعصفحات املوقع اإلل للغات الرمسية لالحتاد على قدم املساواة يفأمهية توفري املعلومات جبميع ا ب(

 االتصاالت، تقييس
 تالحظ وإذ

، (WTSA) ( للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2008)جوهانسربغ،  67                   أنشئت طبقا  للقرار  (SCV)أن جلنة التقييس املعنية باملفردات 
 بشأن إنشاء هذه اللجنة،

 تقـرر
غيلية حدود اختصاصاهتا، بشأن املصطلحات التقنية والتش تواصل جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت أعماهلا، يفأن  1

 وتعاريفها باللغة اإلنكليزية فقط؛
احات تقدمه جلان الدراسات من اقرت  قطاع تقييس االتصاالت على ما يف املفرداتأن تعتمد أعمال التقييس بشأن  2

                                                                                 الرتمجة إىل اللغات الرمسية اخلمس األ خرى واعتمادها على النحو الذي تقرتحه األمانة العامة،  يتم النظر يف باإلنكليزية، على أن
 وأن تضمن ذلك جلنة التقييس املعنية باملفردات؛

أنه جيب على جلان دراسات تقييس االتصاالت، عند اقرتاح مصطلحات وتعاريف، أن تستخدم املبادئ التوجيهية الواردة  3
 من "دليل صياغة توصيات قطاع تقييس االتصاالت"؛ B امللحق يف
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املفهوم،  دراسات قطاع تقييس االتصاالت بتعريف نفس املصطلح و/أو من جلان أنه ينبغي، حيثما تقوم أكثر من جلنة 4
 املعنية؛ بذل اجلهود الختيار مصطلح واحد وتعريف واحد يكونان مقبولني جلميع جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت

أخذ تأنه جيب على جلنة دراسات قطاع تقييس االتصاالت، عند اختيار املصطلحات وإعداد التعاريف، أن  5
دة بيانات االحتاد قاع االحتاد، خاصة تلك اليت ترد يف االستخدام الراسخ للمصطلحات والتعاريف القائمة يف حسباهنا يف

 والتعاريف؛ للمصطلحات
أن جيمع كل املصطلحات والتعاريف اجلديدة اليت تقرتحها جلان دراسات  (TSB)أنه ينبغي ملكتب تقييس االتصاالت  6

صطلحات يدرجها ضمن قاعدة بيانات االحتاد للماالت بالتشاور مع جلنة التقييس املعنية باملفردات، وأن قطاع تقييس االتص
 والتعاريف املتاحة على اخلط؛

ردات أنه ينبغي للجنة التقييس املعنية باملفردات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت أن تعمل بتعاون وثيق مع جلنة تنسيق املف 7
 ؛، مع عقد اجتماعات مشرتكة، مىت أمكن، ويفضل أن تكون عرب اإلنرتنتاالتصاالت الراديويةالتابعة لقطاع 

( وأن 2014بوسان،            )املراج ع يف 154 عملها بأحكام القرار أنه ينبغي للجنة التقييس املعنية باملفردات أن تسرتشد يف 8
 ؛(CWG-LANG) م اللغات الرمسية الست لالحتادهذا الصدد مع فريق العمل التابع للمجلس املعين باستخدا تتعاون يف

جدوى إنشاء كيان  أنه ينبغي للفريق االستشاري لتقييس االتصاالت والفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية أن ينظرا يف 9
رفع تقارير إىل و  عمل مشرتك داخل االحتاد للتعامل مع قضايا املفردات واستخدام اللغات الرمسية الست لالحتاد على قدم املساواة

                         اجلمعية اخلاصة بكل  منهما،
 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

 االحتاد؛ إىل مجيع لغات (TAP) ترمجة مجيع التوصيات اليت تتم املوافقة عليها حسب عملية املوافقة التقليدية باالستمرار يف 1
 ىل مجيع لغات االحتاد؛إ (TSAG) برتمجة مجيع تقارير الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت 2
 جم؛ا إذا كانت هذه التوصيات سترت مبالرسالة املعممة اليت تعلن املوافقة على التوصيات بيان  بأن يضاف يف 3
 عملية املوافقة إطار ق عليها يفرتمجة توصيات قطاع تقييس االتصاالت املواف  املمارسة اخلاصة ب باالستمرار يف 4

 لالحتاد؛ املالية املواردحدود  يف ،من هذه التوصياتصفحات املرتمجة الإمكانية مضاعفة عدد  مع (AAP) البديلة
 ؛مبراقبة جودة الرتمجة والنفقات املرتبطة هبا 5
 القرار، هبذا       علما   الراديوية االتصاالت مكتب مدير بإحاطة 6

 اجمللس تدعو
لى قدم املوقع اإللكرتوين لالحتاد باللغات الرمسية الست لالحتاد ع يفإىل اختاذ اإلجراءات املناسبة لضمان نشر املعلومات  1

 ؛1372                                      حدود امليزانية املتاحة وفقا  لقرار اجمللس املساواة ويف
 جدوى إنشاء كيان عمل واحد داخل االحتاد ( لتحديد2014بوسان،            )املراج ع يف 154استعراض القرار  النظر يف إىل 2

 لالحتاد على قدم املساواة،الست مجيع اللغات الرمسية  واستعمالللتعامل مع قضايا املفردات 
 تكلف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت

ضوء  أفضل آلية لتحديد التوصيات اليت يلزم ترمجتها من بني التوصيات اليت خضعت لعملية املوافقة البديلة، وذلك يف بالنظر يف
 ذات الصلة. اجمللس قرارات
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 امللحـق
 ((2016                    )املراج ع يف احلمامات،  67)بالقـرار 

 اختصاصات لجنة التقييس المعنية بالمفردات

توفري املشورة بشأن املصطلحات والتعاريف من أجل األعمال اخلاصة باملفردات املتعلقة بقطاع تقييس االتصاالت  1
مكتب تقييس  )دائرة املؤمترات واملنشورات(، ومع حمرر اللغة اإلنكليزية يف باللغات الست، بالتعاون الوثيق مع األمانة العامة

طاع تقييس بني مجيع جلان دراسات ق                                                                            االتصاالت، إضافة  إىل مقرري جلان الدراسات املعنيني باملصطلحات والتماس املواءمة فيما
 والتعاريف. يتعلق باملصطلحات االتصاالت املعنية فيما

                                    ومع املنظمات األ خرى اليت تضطلع بأعمال التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية (CCV)تنسيق املفردات جلنة االتصال مع  2
، (IEC) واللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO)                                                         ميدان االتصاالت، ومنها مثال  املنظمة الدولية للتوحيد القياسي املفردات يف

ة )اللجنة التقنية ة بني املنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولياللجنة التقنية لتكنولوجيا املعلومات املشرتك وكذلك
 والتعاريف.                             ، وذلك جتنبا  الزدواج املصطلحات(JTC 1)( 1 املشرتكة رقم

عملها إىل  السنة على األقل ورفع تقرير عن نتائج إطالع الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت على أنشطتها مرة يف 3
 معية العاملية املقبلة لتقييس االتصاالت.اجل
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 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 68رار ـقال

 االتصاالت تقييس قطاع في الصناعة لدوائرالدور المتطور 

 (2016؛ احلمامات، 2012؛ ديب، 2008جوهانسربغ، )

 (،2016احلمامات، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )

 إذ تدرك

ييس الدور املتطور للجمعية العاملية لتق ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن (2010غواداالخارا،            )املراج ع يف 122أن القرار  أ ( 
 للمعايري؛ االتصاالت يدعو كذلك إىل تنظيم الندوة العاملية

ني البلدان ميدان التقييس ب سد الفجوة يف املندوبني املفوضني، بشأنملؤمتر  (2014بوسان،  يف         )املراج ع 123أهداف القرار  ب(
 ؛1النامية املتقدمة والبلدان

عضو  520                    دولة عضوا  وأكثر من  193التقييس الدولية الوحيدة اليت تضم هيئة  االحتاد هو أن قطاع تقييس االتصاالت يف ج(
 ؛ني وهيئات أكادميية من مجيع أحناء العاملقطاع ومنتسب

 سيما: القرارين املذكورين أعاله، ال تغطياليت و ، 2012 ديب يف انعقدت اليتاالستنتاجات اهلامة للندوة العاملية للمعايري  ( د

طور الصناعة واحتياجات تمراعاة تيسري تبادل وجهات النظر مع ممثلي الصناعة رفيعي املستوى بشأن سيناريو التقييس و  -
 تصاالت؛عمل قطاع تقييس اال يف املستعمل

القيام هبذا العمل دون املساس باملركز الفريد الذي حيتله االحتاد باعتباره وكالة حكومية دولية تتبع األمم املتحدة وجتمع   -
تقدمي  بإجراءات العمل التقليدية القائمة على                                                            كيانات أ خرى متثل القطاع اخلاص والصناعة واملستعملني وغري ذلك، أو

 تقييس االتصاالت؛قطاع  املسامهات يف

للمديرين التنفيذيني رفيعي املستوى من القطاع ستة اجتماعات  2009                                    أن مدير مكتب تقييس االتصاالت نظ م منذ  (ه 
ياجات القطاع اخلاص جمال التقييس والسبل الكفيلة بتلبية احت يف وتنسيق األولوياتملناقشة املشهد العام للتقييس وحتديد  اخلاص

 ؛على أكمل وجه

الفريق  أنو البيانات الرمسية لقطاع تقييس االتصاالت،                                                       أن استنتاجات اجتماعات كبار مسؤويل التكنولوجيا ج س دت يف ( و
 ،               كان ذلك مالئما    حيثما راعاها (TSAG)االستشاري لتقييس االتصاالت 

  
                                                      

 .يةوالبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال والبلدان النامية غري الساحلية                                              أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية الناميةتشمل  1
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 اعتبارها وإذ تضع يف

تستطيع  الن احملتمل أمأنشطة التقييس اليت يضطلع هبا قطاع تقييس االتصاالت و  يف إال         تقريبا   تشارك أن البلدان النامية ال أ ( 
 التجارية عية واالحتاداتاحملافل الصنا اإلقليمية املتجزئة بشكل متزايد وال يف أنشطة منظمات وضع املعايري العاملية و/أو املشاركة يف

 ؛اجتماعاهتا حضور أو

، (2010غواداالخارا،  يف         )املراج ع 122                       وفقا  ملا يقتضيه القرار وتطورهدوره  تعزيز يستمر يفأن قطاع تقييس االتصاالت ينبغي له أن  ب(
أن يقتصر على القطاع  على ،التنفيذيني من القطاع اخلاص، على غرار الندوة العاملية للمعايري وأن يكرر عقد اللقاء املكرس للمديرين

ملديرون الستجابة لالحتياجات اليت يعرب عنها ااختاذ تدابري مالئمة للك بغية تقوية دور قطاع التقييس من خالل اخلاص، وذ
البلدان وشواغل اجات مع مراعاة احتي ،إطار القطاع التقييس يف مبتطلباهتم وأولوياهتم اخلاصة بأنشطةالتنفيذيون فيما يتعلق 

 ؛      أيضا   النامية

 ،                                                                           االتصاالت ينبغي له أيضا  أن يشجع التعاون مع املنظمات األ خرى املعنية بوضع املعايريأن قطاع تقييس  (ج

 إذ تالحظو 

حتياجات صناعة العلى حنو منسق بشكل مالئم و  يستجيبينبغي أن  قطاع تقييس االتصاالت أن وضع املعايري يف ( أ 
 ؛االتصاالت تقييس قطاع يف ناعةالص ممثلي مشاركة تشجيعتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل 

صناعة                                                                                                 أن جزءا  أساسيا  من األعمال املتصلة بوضع املعايري التقنية )توصيات قطاع تقييس االتصاالت( يضطلع به ممثلو ب(
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

باحتياجات  يزيادة مصداقية قطاع التقييس وستف إىل ستؤديالحتياجات املنسقة اهلذه                              أن التوصيات املقرتحة استجابة   ج(
 ؛النامية اقتصادية على البلدان بفوائد       أيضا   يعودمما  احللول تكاثر مثلى واحلد منحلول تقنية نشر البلدان من خالل 

ن إسهام صاالت وأقطاع تقييس االت أن الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت اعرتف باحلاجة إىل وظيفة اسرتاتيجية يف د (
                                     هذه االسرتاتيجية مرغوب فيه إىل حد  كبري؛ الصناعة يف

                                                                                           أن مكتب تقييس االتصاالت ينظم أيضا  اجتماعات للرؤساء التنفيذيني )اجتماعات للمديرين التنفيذيني(، ( ه

 مدير مكتب تقييس االتصاالتتكليف تقـرر 

 ،(CTO) امثل اجتماعات فريق كبار مسؤويل التكنولوجي، للمديرين التنفيذيني من الصناعة اتتنظيم اجتماعمبواصلة  1
 جمال التقييس؛ للمساعدة على حتديد وتنسيق األولويات واملواضيع يف

 مشاركة يعوتشجهذه االجتماعات بالتشاور معها قبل انعقاد هذه االجتماعات  عرض احتياجات البلدان النامية يفب 2
 ؛احملليني الصناعة ممثلي

فريق كبار مسؤويل التكنولوجيا من خالل متثيل واسع لدوائر الصناعة من أعضاء قطاع تقييس  ة يفبتشجيع املشارك 3
 االتصاالت من مجيع املناطق؛

ار مسؤويل )من خالل تشكيل ثابت لفريق كب االجتماعات هذه لتنظيم مشاركة ممثلي الصناعة يف                 وضع آليات فع الة ب 4
 التكنولوجيا ومشاركة منتظمة ألعضاء الفريق أو من ينوب عنهم، على سبيل املثال(؛
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 ؛االتصاالت البيانات الرمسية لقطاع تقييس مبواصلة إدراج استنتاجات اجتماعات فريق كبار مسؤويل التكنولوجيا يف 5

الوظيفة  سيما يف عمل قطاع تقييس االتصاالت، وال االعتبار يف  التكنولوجيا يففريق كبار مسؤويلنتائج  يأخذ بأن 6
 ؛االسرتاتيجية للفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ويف جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت حسب االقتضاء

جات فريق كبار ابإعداد تقرير بصورة منتظمة إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بشأن متابعة استنت 7
 التكنولوجيا؛ مسؤويل

بإعداد تقرير إىل اجلمعية العاملية املقبلة لتقييس االتصاالت من أجل تقييم نتائج فريق كبار مسؤويل التكنولوجيا خالل  8
 أنشطته أو تعزيزها، هذه الفرتة ودراسة مدى احلاجة إىل االستمرار يف

 أعضاء القطاع من البلدان النامية تشجع

يس اجتماعات كبار مسؤويل التكنولوجيا، ورفع مقرتحاهتم بشأن جماالت التقي املشاركة من خالل مسؤوليهم التنفيذيني يفعلى 
 جمال التقييس. واحتياجات البلدان النامية يفأولويات ذات األولوية بالنسبة إليهم، وبشأن 
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 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 69 رارـقال

 واالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالنفاذ إلى موارد اإلنترنت 
 واستعمالها على أساس غير تمييزي

 (2016؛ احلمامات، 2012 ؛ ديب،2008)جوهانسربغ، 

 ،(2016احلمامات، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )

 اعتبارها إذ تضع يف

 فيه، والتوسع احلفاظ على التعاون الدويل بني الدول األعضاءمن الدستور هو " 1 املادة أهداف االحتاد املنصوص عليها يفأن أحد 
 "،استعماهلا لتحسني االتصاالت جبميع أنواعها وترشيد

 اعتبارها كذلك وإذ تضع يف

، مبا فيها إعالن املبادئ الصادر عن 2005 وتونس 2003 الوثائق الصادرة عن القمة العاملية جملتمع املعلومات، جنيف أ ( 
 ؛49و 21و 20و 19و 11 سيما الفقرات القمة، ال

                                                                                              قرار جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة بشأن "تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على اإلنرتنت والتمت ع هبا" ب(
(A/HRC/20/L.13)؛ 

 ؛للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (2010حيدر آباد،  ع يف        )املراج   20 القرار (ج

 ؛( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014بوسان،  ع يف        )املراج   102 القرار ( د

 ملؤمتر املندوبني املفوضني؛ (2014بوسان،  ع يف        )املراج   64 القرار ( ه

العامة بشأن  ستوى للجمعيةللجمعية العامة لألمم املتحدة، بشأن الوثيقة اخلتامية لالجتماع رفيع امل 70/125لقرار ا ( و
 االستعراض الشامل لتنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات؛

 سامهة               ( واليت قد مت كم2014)جنيف،  (WSIS+10)احلدث الرفيع املستوى للقمة العاملية جملتمع املعلومات  نواتج ( ز
يتعلق  سيما فيما الو جلمعية العامة لألمم املتحدة الذي أجرته اة جملتمع املعلومات يالقمة العاملنواتج الستعراض الشامل لتنفيذ ا يف

 ،األنشطة الالزمة هبذا الصدد إطار ، يفبنقل الدراية والتكنولوجيا والنفاذ على أساس غري متييزي

 وإذ تالحظ

تشكل إدارهتا  وينبغي أن                    امليا  متاحا  للعامة        مرفقا  ع لتصبحاإلنرتنت قد تطورت من إعالن مبادئ القمة تقر بأن: " 48أن الفقرة 
ية، تكون اإلدارة الدولية لإلنرتنت متعددة األطراف وشفافة ودميقراط أنينبغي و أعمال جمتمع املعلومات.  جدول يف مركزيةقضية 

                    ا  للموارد وأن تيسر منصف              تكفل توزيعا   أنكاملة من احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين واملنظمات الدولية. وجيب   مبشاركةو 
 "،اللغات                                    وآمنا  لإلنرتنت مع مراعاة اعتبار تعدد         مستقرا                                    النفاذ أمام اجلميع وأن تكفل تشغيال  
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 وإذ تدرك
                                                              عينت االحتاد كاجلهة احملتملة لتنسيق/تيسري خ ط ي  عمل القمة الواردين  (2005أن املرحلة الثانية للقمة )تونس، نوفمرب  أ ( 

استعمال تكنولوجيا  )بناء الثقة واألمن يف 5)البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت( وجيم 2خطة العمل ومها: جيم يف
 واالتصاالت(؛ املعلومات

قييس االتصاالت بطائفة من األنشطة هتدف إىل تنفيذ نواتج كلف قطاع ت  (2014بوسان، أن مؤمتر املندوبني املفوضني ) ب(
 باإلنرتنت؛ ، وأن العديد من هذه األنشطة هلا عالقة باملسائل املتصلة2005)القمة )تونس، 

 يتعلق بقضايا ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن دور االحتاد الدويل لالتصاالت فيما2014بوسان،            )املراج ع يف 102القرار  ج(
 ؛والعناوين ذلك إدارة أمساء امليادين السياسة العامة الدولية املتصلة باإلنرتنت وبإدارة موارد اإلنرتنت، مبا يف

                                                                                                      أن إدارة تسجيل أمساء وعناوين ميادين اإلنرتنت وتوزيعها جيب أن تعكس متاما  الطبيعة اجلغرافية لإلنرتنت مع مراعاة  د (
 املصلحة؛ التوازن املنصف ملصاحل مجيع أصحاب

 رافقم إىل متييزي غري أساس على النفاذملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  (2014 بوسان، يف        املراج ع) 64 القرار ( ه
 على ،التكنولوجيا ونقل يةالتطبيق البحوث ذلك مبا يف ،وتطبيقاهتا وخدماهتا احلديثة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

 عليها؛متفق  شروط أساس
 إىل زيمتيي غري أساس على النفاذ بشأن االتصاالت، لتنمية العاملي للمؤمتر( 2010آباد،  حيدر           )املراج ع يف 20 القرار ( و

 تطبيقات؛ من هبا يتصل وما وخدماهتا احلديثة واالتصاالت املعلومات/تكنولوجيا االتصاالت وسائل
للمنتدى العاملي الرابع لسياسات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بشأن مسائل السياسة العامة  1الرأي  ( ز

 بشأن هذه األمور، 2009املتعلقة باإلنرتنت، وتوافق لشبونة لعام 

 حسباهنا وإذ تأخذ يف
وتوكول بالشبكات القائمة على بر  أن قطاع تقييس االتصاالت يعىن باملسائل التقنية والسياسة العامة املتصلة أ ( 

 التايل؛ ذلك اإلنرتنت وشبكات اجليل ، مبا يف(IP) اإلنرتنت
                                                          أن عددا  من قرارات هذه اجلمعية تعاجل املسائل املتصلة باإلنرتنت؛ ب(
 الطابع العاملي واملفتوح لإلنرتنت كقوة دافعة لتعجيل التقدم حنو التنمية بأشكاهلا املختلفة؛ ج(
 ؛1النفاذ إىل اإلنرتنت قد يؤثر بشدة على البلدان النامية مييز يفأن الت د (
                                                  سد  الفجوة التقييسية بني البلدان املتقدمة والنامية، أن قطاع تقييس االتصاالت يقوم بدور رئيسي يف ه (

 تقرر أن تدعو الدول األعضاء
                                       ا أن تعيق نفاذ دولة عضو أ خرى إىل مواقع متييزية من شأهن االمتناع عن اختاذ أي تدابري من جانب واحد و/أو إىل 1

 املعلومات؛ من دستور االحتاد ومبادئ القمة العاملية جملتمع 1                                                      اإلنرتنت العمومية واستعمال مواردها، متاشيا  مع روح املادة 
 اله،أع تقرر"من " 1 الفقرة بأي حوادث من النوع املشار إليه يف (TSB)إىل إبالغ مدير مكتب تقييس االتصاالت  2

  
                                                      

 النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.                                           تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية  1
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 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

 بتجميع املعلومات املتعلقة باحلوادث اليت تبلغ عنها الدول األعضاء وحتليلها؛ 1

 ؛بإبالغ الدول األعضاء هبذه املعلومات بواسطة آلية مالئمة 2

ا القرار ليتسىن للفريق االستشاري هذ تنفيذ                                                                      بأن يرفع تقريرا  إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بشأن التقدم احملرز يف 3
 تقييم مدى فعالية تنفيذ هذا القرار؛

                                                                           بأن يرفع تقريرا  إىل اجلمعية العاملية املقبلة لتقييس االتصاالت بشأن التقدم احملرز، 4

 تكلف األمني العام

 تنفيذ هذا القرار، برفع تقرير سنوي إىل جملس االحتاد بشأن التقدم احملرز يف

 تنمية االتصاالت مكتب االتصاالت الراديوية و ومكتب  االتصاالت تقييس مكتب مديري تدعو

 القرار، هذا تنفيذ التقدم احملرز يفالتقرير بشأن  املسامهة يف إىل

 تدعو أعضاء االحتاد

 إىل تقدمي مسامهات إىل جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت ترمي إىل منع هذه املمارسات وتفاديها.
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 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 70 رارـقال

 وذوي االحتياجات المحددة ذوي اإلعاقةنفاذ األشخاص 
 إلى االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 (2016 احلمامات، ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ،)

 (،2016احلمامات، ) إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت

 إذ تشري إىل

 ىلإ اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ بشأن املفوضني، املندوبني ملؤمتر( 2014بوسان،  يف        املراج ع) 175 القرار ( أ 
 ؛حملددةا االحتياجات ذوي األشخاصو  بالعمر املتصلة اإلعاقة ذلك مبا يف واالتصاالت املعلومات/تكنولوجيا االتصاالت

نفاذ األشخاص ذوي  إمكانيةبشأن  ،(WTDC) العاملي لتنمية االتصاالت( للمؤمتر 2014ديب،  يف        املراج ع) 58 القرار (ب
 17 والقرار ،ذلك نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة املتصلة بالعمر /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يفاالتصاالتاإلعاقة إىل 

                                    تنفيذ املبادرات املعتمدة إقليميا  على ( بشأن 2014ديب،  يف        املراج ع) (WTDC) الصادر عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
 ؛األصعدة الوطنية واإلقليمية واألقاليمية والعاملية

سيما إجراءات قطاع تقييس  ال (JCA-AHF) النفاذ والعوامل البشرية إمكانيةنشاط التنسيق املشرتك بشأن مهمة وعمل  ج(
                                                                               مع منظمات األمم املتحدة األ خرى واألنشطة اليت تقوم هبا، ومع مجيع الوكاالت املتخصصة لألمم  االتصاالت لتعزيز التعاون

املتحدة، من أجل إذكاء الوعي بشأن قابلية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضمن إطار التقييس، وتدابري قطاع تقييس 
 ؛بشأن قابلية النفاذ والعوامل البشريةنشاط التنسيق املشرتك االتصاالت الرامية إىل دعم 

القضايا املرتبطة بالعوامل  ، بشأن(ITU-T) تقييس االتصاالتلقطاع  24/16إطار املسألة  الدراسات اجلارية يف ( د
التوصيات  ، مع مراعاة احلاجة إىل إدراج العوامل البشرية يفأجل حتسني نوعية احلياة عن طريق االتصاالت الدولية البشرية من

 ؛والورقات التقنية

النفاذ إىل األنظمة واخلدمات املتعددة الوسائط  بشأن ،قطاع تقييس االتصاالتل 26/16إطار املسألة  الدراسات اجلارية يف ( ه
 السن واألشخاص ذوي اإلعاقة إىل االتصاالت؛ كباراذ  التوجيهية لنف املبادئ بشأن ITU-T F.790ذلك التوصية احلديثة  مبا يف

وذوي  األشخاص ذوي اإلعاقةنفاذ  ، بشأن(ITU-D) االتصاالتتنمية قطاع  يف 7/1إطار املسألة  الدراسات اجلارية يف ( و
 ؛/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتإىل خدمات االتصاالتاالحتياجات احملددة 

 االتصاالت جلمعية( 2015)جنيف،  ITU-R 67 للقرار       وفقا   (ITU-R)قطاع االتصاالت الراديوية  العمل اجلاري يف ( ز
 بشأن نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة إىل االتصاالت/تكنولوجيا ،(RA) الراديوية

 واالتصاالت؛ املعلومات

مراعاة " بشأن:االحتاد  للجان الدراسات يف (TSAG)الدليل الذي أصدره الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت  (ح
 ؛"إعداد التوصيات احتياجات املستعملني النهائيني يف
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ساعدة التنسيق املشرتك بشأن النفاذ والعوامل البشرية ألغراض التوعية وتقدمي املشورة واملإطار نشاط                   املهام املكل ف هبا يف (ط
 الشبكي؛ والتوصيلوالعمل املشرتك والتنسيق 

مدير مكتب تقييس  ، برعاية(IGF) نتدى إدارة اإلنرتنتمل (DCAD) الدينامي بشأن النفاذ واإلعاقة نشاط التحالف (ي
ليت االدينامي بشأن النفاذ واإلعاقة ألغراض تعظيم املنافع  والتحالفالشراكة بني قطاع تقييس االتصاالت و  (TSB) االتصاالت

 ؛رتنتمن خالل اإلناملتوفرة قطاعات اجملتمع العاملي نتيجة لالتصاالت اإللكرتونية واملعلومات يستفيد منها مجيع 
 واملعين بقضايا السياسات العامة الدولية املتعلقة للمجلسالعمل التابع األنشطة اليت يقوم هبا فريق  (ك

 ،إىل اإلنرتنتاحملددة االحتياجات وذوي اإلعاقة  بشأن نفاذ األشخاص ذوي (CWG-Internet) باإلنرتنت
 اعتبارها وإذ تضع يف

 يعانون من شكل ما من أشكالمن سكان العامل  أكثر من مليار نسمة أن تقديرات منظمة الصحة العاملية تشري إىل أن أ ( 
حياهتم اليومية، وأن من املنتظر أن تزداد اإلعاقات                                     مليون تقريبا  يواجهون صعوبة شديدة يف 200اإلعاقة؛ وأن من بني هؤالء 

 صفوف هذه الشرحية من السكان؛ املستقبل بسبب ارتفاع أعداد السكان من كبار السن وألن خطر اإلعاقة أكرب يف يف
وي ذعلى حقوق اإلنسان يعرتف بأن األشخاص  هنج يقوممن منظور الصحة والرفاه إىل املتحدة انتقلت  أن األمم ب(

شاركة  ماألشخاص هؤالء هدف مشاركة  ويشملإعاقتهم،  حبكمهم أناس قبل كل شيء وأن اجملتمع يضع حواجز أمامهم اإلعاقة 
 ؛ملؤمتر املندوبني املفوضني(( 2014بوسان،            )املراج ع يف 175)القرار  اجملتمع يف كاملة

أن تعظيم إمكانات النفاذ إىل خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومنتجاهتا ووحداهتا الطرفية  (ج
عاقة ذلك األشخاص ذوو اإل ، مبا يفاألشخاصمجيع  من جانبواستخدامها من خالل التصميم العاملي سيزيد من استعماهلا 

 اإليرادات؛ إىل زيادة ييؤد، مما وكبار السن
الذي اعتمد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، طلب  (UNGA) لجمعية العامة لألمم املتحدةل 61/106قرار الأن  ( د

                                                                                       ( "... أن يطبق تدرجييا  معايري ومبادئ توجيهية تتيح االستفادة من تسهيالت وخدمات منظومة األمم 5الفقرة  األمني العام )يف من
 ؛إصالح املباين"بأعمال االضطالع  سيما يف مع مراعاة األحكام ذات الصلة من االتفاقية، ال ،املتحدة

 أمهية التعاون بني احلكومات والقطاع اخلاص واملنظمات ذات الصلة لرتويج إمكانيات النفاذ بتكلفة معقولة؛ ( ه
االحتياجات احملددة إىل  عاقة واألشخاص ذوياإل نفاذ األشخاص ذويقرار مجعية االتصاالت الراديوية بشأن  ( و

 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
 إىل األذهان تعيدوإذ 

(: "وسنسعى دون  2005املرحلة الثانية من القمة العاملية جملتمع املعلومات )تونس،  الصادر يف، من التزام تونس 18الفقرة  أ ( 
ذلك التصميمات  يف                                                 نفاذا  شامال  ومنصفا  ويسري التكلفة من أي مكان، مباواالتصاالت كلل لتعزيز النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات 

الت لومات واالتصافوائد تكنولوجيا املعلاإلعاقة، لضمان التوزيع العادل ذوو جلميع البشر، خاصة  ،العاملية والتكنولوجيات املساعدة
 ؛1بني اجملتمعات، ..."

( الذي يؤكد على احلاجة إىل أنظمة 2007األشخاص املعوقني ملواجهة التسونامي )فوكت،  تأهبإعالن فوكت عن  ب(
لكوارث باستخدام تسهيالت االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وإدارة التصدي لحاالت الطوارئ  شاملة لإلنذار يف

 مسجلة امللكية؛مفتوحة وغري عاملية ري                 استنادا  إىل معاي
 ،(ITR) من لوائح االتصاالت الدولية 12 املادة (ج

                                                      
؛ وبرنامج عمل 20و 18؛ والتزام تونس، الفقرتان 23و 12و و(و (ه 9؛ وخطة عمل جنيف، الفقرات 30و 13إعالن مبادئ جنيف، الفقرتان  1

 .(هو ج( 90تونس بشأن جمتمع املعلومات، الفقرتان 
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 احلسبان وإذ تأخذ يف

 سد الفجوة التقييسية بني البلدان النامية والبلدان املتقدمةبشأن ( هلذه اجلمعية، 2016احلمامات،            )املراج ع يف 44القرار  ( أ 
املسائل  يف ةقطاعات االحتاد الثالثبشأن تعزيز التنسيق والتعاون فيما بني هلذه اجلمعية،  (2016 احلمامات،           )املراج ع يف 18 والقرار

 املشرتك؛ ذات االهتمام

الجتماع السابع عشر ا املتفق عليه يف ،احتياجات املستعملني واعتباراهتم ومشاركتهم               )املراج ع( بشأن GSC 17/26القرار  (ب
 (؛2013كوريا، مجهورية   جيجو،املعايري )للتعاون العاملي بشأن 

والتابع للجنة التقنية  (ISO/IEC JTC1 SWG-Accessibility)العمل اخلاص املعين بالنفاذ الصادرة عن فريق املنشورات  (ج
ي واللجنة الكهرتقنية الدولية، إضافة إىل عمل أفرقة املشاريع ذات الصلة بني املنظمة الدولية للتوحيد القياس (JTC 1)املشرتكة 

ة لتحديد إطار اجلهود اجلاري ، من أجل حتديد احتياجات املستعملني ووضع قائمة جرد شاملة باملعايري احلالية، يف376 بالوالية
 العمل لوضع معايري جديدة؛ اجملاالت اليت يلزم فيها إجراء البحث أو

اسات )تشفري الوسائط املتعددة وأنظمتها وتطبيقاهتا(، اليت هي جلنة الدر لقطاع تقييس االتصاالت  16شطة جلنة الدراسات أن ( د
لقطاع  2 اسات، وجلنة الدر نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتجمال إمكانية  الرئيسية يف

 التشغيلية لتوفري اخلدمات وإدارة االتصاالت( املعنية باجلزء املتعلق بالعوامل البشرية؛)اجلوانب تقييس االتصاالت 

 ETSI TC HFو IEC TC 100و JTC1 SC35و ISO TC 159األنشطة املتعلقة بوضع معايري جديدة )مثل  ( ه
       مثال (؛ ISO 9241-171عيار امل(، وتنفيذ وحتديث املعايري القائمة )W3C WAIو

وضع  ذلك مبا يف ،(G3ICT) املبادرة العاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشاملةو  لالحتاد املشرتكة اجلهود ( و
 ؛واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إىل النفاذ إلمكانية النموذجيةالسياسات 

إصدار و (، 2014 )نوفمرب واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إىل النفاذ مكانيةالنموذجية إل سياساتال عن الصادر التقرير ( ز
نفاذ  إتاحةبشأن " والتقرير، (2011 ديسمرب 3تقرير "تيسري النفاذ إىل التلفزيون" مبناسبة اليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة )

 لكرتويناإل النفاذ إمكانية سياسات أدوات وجمموعة(، 2012 اإلعاقة إىل اهلواتف واخلدمات املتنقلة )أغسطس ذوياألشخاص 
 ؛(2010 )فرباير اإلعاقة ذوي لألشخاص

ذوي اإلعاقة اص التوجيهية واملعايري املتعلقة بنفاذ األشخ املبادئاإلقليمية والوطنية إلعداد ومراجعة الدولية و اجلهود خمتلف  (ح
 إليهم،إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومدى توافقها وإمكانية استخدامها بالنسبة 

 تقـرر

 ،املسائل ذات الصلة علىأولوية عالية للعمل  إعطاء االتصاالت تقييس لقطاع 16جلنة الدراسات  تواصلأن  1
فاذ إىل إمكانية الن خبصوصاملبادئ التوجيهية  بشأندليل جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت و  ،ITU-T F.790 والتوصية

 ؛مصطلحات وتعاريف بشأن إمكانية النفاذ: ITU-T F.791 والتوصية اإلعاقة، ذوي واألشخاص السن كبارأجل   مناالتصاالت 

 املعايري ياغةصذلك  عملها، مبا يف العاملي يفقطاع تقييس االتصاالت جوانب التصميم لدراسات لتراعي جلان ا أن 2
 شاملة تدابري عم ،وكبار السن اإلعاقة ووذ األشخاص فيهم مبن األشخاص، بكل اخلاصة واإلجراءات اخلدمة، ولوائح التمييزية، غري

 ؛املستعملني حلماية
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من      متك ن  ليتايس االتصاالت من القائمة املرجعية اخلاصة بالنفاذ إىل االتصاالت يتق قطاع دراسات جلان كل  تستفيد أن 3
 ؛مبادئ التصميم العاملي وإمكانية النفاذ تنفيذ

مات ما تبذله جلان الدراسات املسؤولة عن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلو  يف عقد ورشة عمل لإلبالغ عن التقدم احملرز 4
 واالتصاالت من جهود وحتققه من نتائج قبل عقد اجلمعية العاملية املقبلة لتقييس االتصاالت،

 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت
                                                   بأن يرفع تقريرا  إىل جملس االحتاد عن تنفيذ هذا القرار؛ 1
جمال  برنامج تدريب داخلي على مستوى االحتاد لألشخاص ذوي اإلعاقة من ذوي اخلربة يف وضع يف يسهمأن ب 2

 قطاعي داخلعملية وضع املعايري وإلذكاء الوع لبناء القدرات بني األشخاص ذوي اإلعاقة يف وذلكتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 إلعاقة؛تقييس االتصاالت بشأن احتياجات األشخاص ذوي ا

"مبادئ توجيهية لعقد اجتماعات تتيح إمكانية النفاذ"  FSTP-AM بأن يستعمل قطاع تقييس االتصاالت الورقة التقنية 3
 االجتماعات للجميع" حسب االقتضاء لتمكني                                      "مبادئ توجيهية لدعم املشاركة عن ب عد يف FSTP-ACC-RemPart والورقة التقنية

 جتماعات االحتاد وأحداثه،األشخاص ذوي اإلعاقة من حضور ا

 إىل تدعو مدير مكتب تقييس االتصاالت
ا بني جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لنشره أن حيدد ويوثق أمثلة ألفضل املمارسات بشأن النفاذ يف 1

 االحتاد وأعضاء القطاع؛ الدول األعضاء يف
               ء، طبقا  لقرار إجراء تغيريات عند االقتضا يف وأن ينظراالتصاالت،  أن يستعرض النفاذ إىل خدمات ومرافق قطاع تقييس 2

                   ، وأن يقدم تقريرا  (UNCRPD)، بشأن اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 61/106اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
 لس عن هذه املسائل؛اجملإىل 

سيما  ت، المكتب تنمية االتصاالمدير مكتب االتصاالت الراديوية و مدير األنشطة املتعلقة بالنفاذ مع  أن يتعاون يف 3
ج يتعلق بنشر الوعي مبعايري النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعميم هذه املعايري، وتقدمي تقرير بالنتائ فيما

 إىل اجمللس حسب االقتضاء؛
دان اع تنمية االتصاالت وأن يعد بوجه خاص برامج من شأهنا متكني البلاألنشطة املتعلقة بالنفاذ مع قط أن يتعاون يف 4

                                     باستخدام خدمات االتصاالت بصورة فع الة؛ ذوي اإلعاقةالنامية من إدخال خدمات تسمح لألشخاص 
األعمال  اناحلسب لضمان أن تؤخذ يف                                                                   أن يعمل بالتعاون والتنسيق مع منظمات وكيانات التقييس األ خرى، ال سيما  5

 ل جتنب ازدواجية العمل؛جمن أ ، وذلكالنفاذإمكانية جمال  اجلارية يف
احلسبان  خذ يفلضمان أن تؤ  املناطقمجيع  املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة يفنظمات املأن يعمل بالتعاون والتنسيق مع  6

 مجيع مسائل التقييس؛ احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة يف
                             ، وسائر وظائف التنسيق األ خرى (JCA-AHF) سيق املشرتك بشأن إمكانية النفاذ والعوامل البشريةنشاط التن يواصلأن  7

إعداد  ر يفيتعلق بإمكانية النفاذ، ملساعدة املدي فيماداخل قطاع تقييس االتصاالت بشأن إمكانية النفاذ ووظيفة إسداء املشورة 
 ؛ومرافقه تقرير عن نتائج استعراض خدمات قطاع تقييس االتصاالت

ة االجتماعات اليت يعقدها قطاع تقييس االتصاالت بغية تشجيع مشارك استخدام موارد إمكانية النفاذ يف أن ينظر يف 8
 عملية التقييس، األشخاص ذوي اإلعاقة يف
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 تكلف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت

 إعداد التوصيات"؛ املستعملني النهائيني يفمبراجعة دليل جلان دراسات االحتاد "مراعاة احتياجات  1

مجيع        متك ن الربجميات واخلدمات واملقرتحات اجلديدة اليت تنفيذجهودها املعنية  بالطلب إىل جلان الدراسات بأن تيسر يف 2
نولوجيا كلة بالعمر، من أن يستخدموا بفعالية خدمات االتصاالت/تاملتصاإلعاقة ذوو ذلك  األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف

                                                                                     واملبادئ التوجيهية اخلاصة باحتياجات املستعملني النهائيني، لكي تشمل حتديدا  احتياجات األشخاص  املعلومات واالتصاالت،
دراسات  جلان منو                                                                                 بتحديث الدليل على أساس منتظم، اعتمادا  على مسامهات من الدول األعضاء وأعضاء القطاع و ذوي اإلعاقة، 

 ،حسب االقتضاء ،قطاع تقييس االتصاالت

 إىل تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع

النفاذ إىل  إمكانيةتعزيز                    آليات أ خرى من أجل توجيهية أو مبادئوضع  يف أطرها القانونية الوطنية، ضمن ،أن تنظر 1
 استخدامها؛ وإمكانيةوتوافقها ومطاريفها خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومنتجاهتا 

من لتمكني األشخاص الذين يعانون  2ذلك خدمات ترحيل االتصاالت ، مبا يفبرامج خدمات أو إدخال أن تنظر يف 2
من الناحية الوظيفية خلدمات االتصاالت املقدمة لألشخاص  مكافئةمن استخدام خدمات اتصاالت  والكالمالسمع  صعوبات يف

 ؛بفعالية اإلعاقة ذويغري 

التصاالت وتنمية اتقييس و الراديوية قطاعات االتصاالت  الدراسات املتعلقة بالنفاذ يف                        أن تشارك بصورة فع الة يف 3
ارهبم ووجهات نظرهم جت مراعاةعملية التقييس لضمان  االتصاالت، وأن تشجع وتنهض بالتمثيل الذايت لألشخاص ذوي اإلعاقة يف

 ؛مجيع أعمال جلان الدراسات يف وآرائهم

 ومراقبة تنفيذه؛ 70 تعيني جهات اتصال من أجل القرار أن تنظر يف 4

أن تشجع توفري خطط خدمة متمايزة ومعقولة التكاليف لألشخاص ذوي اإلعاقة لزيادة إمكانية نفاذهم واستخدامهم  5
 لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

زيادة إمكانية النفاذ واالستخدام أمام األشخاص ذوي أن تشجع وضع تطبيقات ملنتجات ومطاريف االتصاالت ل 6
 اإلعاقات البصرية والسمعية والنطقية وغريها من اإلعاقات البدنية والعقلية؛

جلان الدراسات  تنفيذ النتائج احملققة يف العمل والنظر يف أن تشجع منظمات االتصاالت اإلقليمية على املسامهة يف 7
 ؛وورش العمل بشأن هذا املوضوع

 أن تشجع دوائر الصناعة على مراعاة السمات القابلة للنفاذ عند تصميم أجهزة االتصاالت وخدماهتا. 8

 

 

 

 
                                                      

ب والكالم( من التفاعل عن طريق إتاحة التقار  واإلشارةترحيل االتصاالت متكن مستخدمي خمتلف أساليب االتصاالت )مثل النص  خدمات 2
 بني خمتلف أساليب االتصال، من خالل التدخل البشري عادة.
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 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 72 رارـقال
 المتعلقة بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية والتقييم مشاكل القياس

 (2016؛ احلمامات، 2012 ديب،؛ 2008)جوهانسربغ، 

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 
 اعتبارها إذ تضع يف

 قايف؛والث أمهية االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التقدم السياسي واالقتصادي واالجتماعي أ ( 
واالتصاالت، املساعدة على سد الفجوة الرقمية بني البلدان املتقدمة إطار االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  أنه يف ب(

إطار التدابري  متنوعة ومنشآت احملطات القاعدة يف ، يضم جزء كبري من البنية التحتية الالزمة لتكنولوجيات السلكية1والبلدان النامية
 املناسبة لضمان جودة اخلدمات؛

التأثريات  وحدود السالمة إىل جانب (EMF) اجملاالت الكهرمغنطيسيةويات أن هناك حاجة إىل إعالم اجلمهور مبست ج(
 الكهرمغنطيسية؛ احملتملة من جراء التعرض للمجاالت

                                                                                                    أنه مت إجراء قدر كبري جدا  من البحوث بشأن األنظمة الالسلكية والصحة وأن الكثري من جلان اخلرباء املستقلة راجعت  د (
 البحوث؛ هذه
مهندسي  ومعهد (IEC) واللجنة الكهرتقنية الدولية (ICNIRP) دولية املعنية باحلماية من اإلشعاع غري املؤينأن اللجنة ال ه (

اس لتقييم جمال وضع منهجيات القي ، متثل ثالث هيئات من بني عدد من اهليئات الدولية البارزة يف(IEEE) الكهرباء واإللكرتونيات
 االتصاالت؛ وأهنا تتعاون مع الكثري من هيئات التقييس ومنتديات صناعةالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية 

أصدرت نشرات حقائق بشأن قضايا اجملاالت الكهرمغنطيسية مبا فيها املطاريف  (WHO) أن منظمة الصحة العاملية و (
 املؤين؛ ريباحلماية من اإلشعاع غطات القاعدة والشبكات الالسلكية تستند إىل معايري اللجنة الدولية املعنية احملاملتنقلة و 

التعرض البشري للمجاالت بشأن  ،املفوضني املندوبني ملؤمتر( 2014بوسان،           املراج ع يف) 176 القرار ( ز
 ؛وقياسها الكهرمغنطيسية

لبشري ا ( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن مشاكل القياس املتعلقة بالتعرض2014، ديب          املراج ع يف) 62القرار  (ح
 الكهرمغنطيسية، للمجاالت

 وإذ تدرك
العمل املنجز داخل جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية بشأن انتشار املوجات الراديوية والتوافق الكهرمغنطيسي وغريها  أ ( 

 القياس؛ ذلك طرائق من اجلوانب ذات الصلة، مبا يف
 يمها؛وتقي الراديوية االتصاالت بشأن تقنيات قياس الرتدداتلقطاع تقييس  5 العمل املنجز داخل جلنة الدراسات ب(
لقطاع تقييس االتصاالت تتعاون، عند وضع منهجيات خاصة بتقييم التعرض البشري لطاقة  5 أن جلنة الدراسات ج(

 املشاركة؛ الرتددات الراديوية، مع العديد من منظمات املعايري
وجيري  شكل تطبيق للهواتف احملمولة، نسخته الرقمية متوفر أيضا  يف يف (EMF) الكهرمغنطيسيةأن دليل االحتاد بشأن اجملاالت  ( د

 وث؛البح حتديثه كلما استلم االحتاد الدويل لالتصاالت و/أو منظمة الصحة العاملية معلومات و/أو نتائج أسفرت عنها
لقطاع تقييس االتصاالت  5 إطار جلنة الدراسات يفأن الفريق املتخصص املعين باملدن الذكية املستدامة الذي أنشئ  (ه 

 ،"املدن الذكية املستدامة يف (EMF) باالحتاد نشر تقريرا  تقنيا  بشأن "االعتبارات اخلاصة باجملاالت الكهرمغنطيسية
                                                      

 .ةوالبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالي يةوالبلدان النامية غري الساحل                                              أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية الناميةتشمل  1
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 وإذ تدرك كذلك
مما يفاقم من  ان،السك أن بعض املنشورات اخلاصة بتأثريات اجملاالت الكهرمغنطيسية على الصحة تثري الشكوك بني أ ( 

 ؛تصورهم للمخاطر اليت تنطوي عليها
أن غياب التنظيم واملعلومات الكاملة الدقيقة، جيعل السكان متشككني من تعرضهم لفرتة طويلة للمجاالت  ب(

بإنفاذ  ايطالبو  وأن ،وارهمج الكهرمغنطيسية بسبب تصورهم للمخاطر وبالتايل من احملتمل أن يعارضوا نشر التجهيزات الراديوية يف
 ؛نشر الشبكات الالسلكيةتؤثر على قواعد حملية تقييدية 

احلد من  اليت تساعد علىللمجاالت الكهرتقنية وضعت توصيات بشأن القياس التقين خصوصا   5أن جلنة الدراسات  ج(
 تصور املخاطر بني السكان؛

التواصل وسائل ن خالل مالنتائج واالستفادة من قياس تكلفة جتهيزات ال أن وضع هذه التوصيات قد مسح خبفض كبري يف د (
 االجتماعي؛

ون مناسبة تقييم التعرض البشري لطاقة الرتددات الراديوية باهظة وأهنا قد تك أن تكلفة التجهيزات املتقدمة املستعملة يف ( ه
 املتقدمة فقط؛ البلدان يف
امية، ملراقبة حدود البلدان الن سيما يف اهليئات التنظيمية، الأن تنفيذ هذه القياسات والتقييمات ضروري للكثري من  ( و

 املختلفة؛ التعرض البشري لطاقة الرتددات الراديوية، وأن هذه اهليئات مطالبة بضمان الوفاء هبذه احلدود من أجل الرتخيص للخدمات
 ،لبلدانبعض ا أمهية تقييم انبعاثات اجملاالت الكهرمغنطيسية عند تنفيذ السياسات يف ( ز

 وإذ تالحظ
 األنشطة املماثلة اليت تقوم هبا منظمات وضع املعايري األخرى الوطنية واإلقليمية والدولية؛ ( أ 

 تقييمو  كثري من البلدان النامية كي حتصل على معلومات بشأن منهجيات قياس احلاجة املاسة لدى اهليئات التنظيمية يف ب(
وائح تنظيمية وطنية ل أو تعزيز اجملاالت الكهرمغنطيسية فيما يتعلق بالتعرض البشري لطاقة الرتددات الراديوية، من أجل وضع

 ،مواطنيها حلماية

 تقرر
هذا  ، إىل أن يوسع من نطاق عمله ودعمه وأن يواصل عمله يف5                                                 أن تدعو قطاع تقييس االتصاالت، وخصوصا  جلنة الدراسات 

 يلي:                    وذلك مثال  من خالل مااجملال 
                                                                                              نشر وتعميم تقاريره التقنية فضال  عن إعداد توصيات لقطاع تقييس االتصاالت من أجل معاجلة هذه القضايا؛ ‘1’
تطوير وتشجيع ونشر املعلومات واملوارد التدريبية املتعلقة هبذا املوضوع عن طريق تنظيم برامج تدريبية وورش عمل  ‘2’

 لنامية؛ا البلدان راسية للهيئات التنظيمية واملشغلني وأصحاب املصلحة املهتمني يفومنتديات وحلقات د
         ا؛ خاصة  أعماهل هذا املوضوع واالستفادة من تآزر                                                    مواصلة التعاون والتنسيق مع املنظمات األ خرى العاملة يف ‘3’

يتعلق مبنشآت  سيما فيما عايري الوضع املعايري ويف مراقبة االمتثال هلذه امل أجل مساعدة البلدان النامية يف من
 االتصاالت؛ ومطاريف

لقطاع تنمية  2 لقطاع االتصاالت الراديوية ومع جلنة الدراسات 6و 1 التعاون بشأن هذه املواضيع مع جلنيت الدراسات ‘4’
 لقطاع تنمية االتصاالت؛ 7/2 إطار املسألة يف (ITU-D) االتصاالت

تتعلق  مشروع اجملاالت الكهرمغنطيسية حبيث تعمم أي منشورات منظمة الصحة العاملية يفتعزيز التنسيق والتعاون مع  ‘5’
 بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية على الدول األعضاء مبجرد صدورها،
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 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت، بالتعاون الوثيق مع مديري املكتبني اآلخرين

 املتاحة، حدود املوارد املالية يف

بدعم إعداد تقارير حتدد احتياجات البلدان النامية املتعلقة بقضية تقييم التعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية ورفع  1
 بقطاع تقييس االتصاالت للنظر فيها واختاذ ما يلزم من إجراءات 5هذه التقارير بأسرع ما ميكن إىل جلنة الدراسات 

 الختصاصاهتا؛       وفقا  

بتحديث بوابة قطاع تقييس االتصاالت املعنية باألنشطة املتعلقة باجملاالت الكهرمغنطيسية بصورة منتظمة، ومنها على  2
 املواقع اإللكرتونية والنشرات؛والروابط إىل سبيل املثال ال احلصر دليل االحتاد للمجاالت الكهرمغنطيسية 

تقييم التعرض  ودورات تدريبية عن استعمال املعدات املستخدمة يف البلدان النامية تقدم فيها عروض بعقد ورش عمل يف 3
 البشري لطاقة الرتددات الراديوية؛

بتقدمي الدعم إىل البلدان النامية عند إنشائها املراكز اإلقليمية التابعة هلا واملزودة مبنصات االختبار ملواصلة مراقبة مستويات  4
باختاذ عدة افة، اجلمهور وتوفري بيانات للجمهور بصورة شفشواغل ناطق املختارة اليت تثري امل ال سيما يفاجملاالت الكهرمغنطيسية، 

اجلمعية،  عن هذهالصادرين  (2016 احلمامات،           )املراج ع يف 76( و2016 احلمامات،           )املراج ع يف 44القرارين  جاء يف إجراءات منها ما
 ؛املفوضنياملندوبني  ( ملؤمتر2014بوسان،            )املراج ع يف 177 سياق إنشاء مراكز االختبار اإلقليمية والقرار يف

 بتقدمي تقرير إىل اجلمعية العاملية املقبلة لتقييس االتصاالت بشأن التدابري املتخذة من أجل تنفيذ هذا القرار، 5

 تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع
االتصاالت من خالل تقدمي املعلومات ذات الصلة لقطاع تقييس  5أعمال جلنة الدراسات  إىل املشاركة بنشاط يف 1
قييمات املتعلقة القياسات والت الوقت املناسب ملساعدة البلدان النامية على تقدمي معلومات وعلى التصدي ألوجه القلق يف يف

 الكهرمغنطيسية؛ بالتعرض البشري للرتددات الراديوية واجملاالت

 التعرضب املتعلقة قطاع تقييس االتصاالتإىل إجراء استعراض دوري للتأكد من االمتثال لتوصيات  2
 الكهرمغنطيسية؛ للمجاالت

إىل التعاون وتبادل اخلربات واملوارد بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية من أجل مساعدة اإلدارات احلكومية، خصوصا   3
 ؛إطار تنظيمي مناسب حلماية الناس والبيئة من اإلشعاع غري املؤين ز أو إنشاءتعزيالبلدان النامية، على  يف

تويات اجملاالت تقييم مسلقياس و وضع معايري وطنية من أجل توصيات قطاع تقييس االتصاالت  إىل تشجيع استخدام 4
 ،االمتثال هلذه املعايريالكهرمغنطيسية وإطالع اجلمهور على مدى 

 كذلكتدعو الدول األعضاء  
 إىل اعتماد التدابري املناسبة لضمان االمتثال للتوصيات الدولية ذات الصلة حلماية الصحة من التأثريات الضارة

 الكهرمغنطيسية. للمجاالت
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 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 73 رارـقال
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبيئة وتغير المناخ

 (2016احلمامات، ؛ 2012؛ ديب، 2008)جوهانسربغ، 

 (،2016احلمامات، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )
          إذ ت ذك ر

 (ICT) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن 2014ديب،            )املراج ع يف 66بالقرار  أ ( 
 ؛املناخ وتغري  
 ؛"2030 لعام : خطة التنمية املستدامةللجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن "حتويل عاملنا 70/1بالقرار  ب(
 جمللس االحتاد الدويل لالتصاالت، بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ؛( 2009)جنيف،  1307بالقرار  ج(
املندوبني املفوضني، عن دور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات ( ملؤمتر 2014 بوسان،           )املراج ع يف 182 بالقرار د (

 واالتصاالت بشأن تغري املناخ ومحاية البيئة؛
أن االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي عناصر ب( الذي يعرتف 2012 ،)جنيف 1353 اجمللس بقرار ( ه

لتحقيق التنمية املستدامة، ويكلف األمني العام، بالتعاون مع مديري املكاتب، بتحديد  1أساسية للبلدان املتقدمة والبلدان النامية
الل االتصاالت سبيل حتقيق التنمية املستدامة من خ األنشطة اجلديدة اليت ينبغي أن يضطلع هبا االحتاد لدعم البلدان النامية يف

 ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 اعتبارها وإذ تضع يف

                                                                                             أن مسألة البيئة مبا فيها تغري املناخ تربز بسرعة بوصفها مصدر قلق عاملي وتتطلب تعاونا  عاملي النطاق؛ ( أ 
                                                                                                         أن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ التابعة لألمم املتحدة قد رت أن االنبعاثات العاملية لغازات االحتباس  ب(

، مبا هلا من آثار على االحرتار العاملي وأمناط تغري الطقس وارتفاع 1970ذ عام من 70%زادت بأكثر من  قد (GHG) احلراري
 منسوب البحار والتصحر وتقلص الغطاء اجلليدي وغريها من اآلثار على املدى الطويل؛

 ونيسيا،إند بايل، يف املناخ بتغري املعين املتحدة األمم مؤمتر يف أوضح، لالتصاالت الدويل االحتاد أن (ج
      امسا  ح         وعنصرا   املناخ تغري أسباب أحد بوصفها واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا دور ،2007 ديسمرب 3-14 الفرتة يف
 واحد؛ آن يف له التصدي يف
العمل اجلاري عقب االتفاقات بشأن خريطة طريق بايل واتفاقات كانكون ومنهاج ديربان وأمهية التوصل إىل اتفاق دويل  ( د

 ؛2012ة ملا بعد عام بشأن نتائج ملموس
تنفيذ  هام يفاإلس به تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالحتاد الدويل لالتصاالت يفالدور الذي ميكن أن تضطلع  ( ه

 االتفاقات؛ هذه
                                                                                                  أمهية تعزيز التنمية املستدامة واألساليب اليت متك ن هبا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من حتقيق تنمية نظيفة؛ ( و
 بعض املناطق؛ املبادرات املتخذة يف ( ز

  
                                                      

 ية.ل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا 1
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اجمية شاملة إطار اتفاقية بازل )امللحقان الثامن والتاسع( هو مبادرة برن اإللكرتونية يفاملخلفات أن برنامج إفريقيا بشأن  (ح
لشراكة والشركات الصغرية ا الظروف االجتماعية واالقتصادية املؤاتية لعالقات وهتيئةاإللكرتونية للمخلفات البيئية  اإلدارةلتعزيز 

 إفريقيا، قطاع إعادة التدوير يف يف

                اعتبارها أيضا   وإذ تضع يف
 االحتاد الذي يسلط عن رصد التكنولوجيا الصادر عن قطاع تقييس االتصاالت يف (2007) 3التقرير اإلعالمي رقم  ( أ 

 الضوء على مسألة تغري املناخ ودور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
باإلضافة إىل أعمال قطاع تقييس االتصاالت، مبادرات قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تنمية االتصاالت، الرامية إىل  ب(

 دراسة تغري املناخ ودور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
تطوير                  دي دورا  حامسا  يفن تؤ أن توصيات االحتاد الدويل لالتصاالت اليت تركز على أنظمة توفري الطاقة وتطبيقاهتا ميكن أ ج(

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
يف الرتدد حتديد ط الدور القيادي لقطاع االتصاالت الراديوية، بالتعاون مع أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت، يف ( د

بات تعاونية ذلك وضع ترتي يف حاالت وقوعها، مبا الراديوي الالزم لرصد املناخ والتنبؤ بالكوارث والكشف عنها واإلغاثة يف
                              جمال تطبيقات االستشعار عن ب عد؛ املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف مع
جملس                                                                                                        التقرير الذي حيمل عنوان "اسرتاتيجية من أجل أمم متحدة حمايدة مناخيا " والذي أعده فريق إدارة البيئة، وإقرار ( ه

 جية اليت تلزم منظومة األمم املتحدة بتحقيق احلياد املناخي؛لالسرتاتي 2007أكتوبر  الرؤساء التنفيذيني يف
                                                                                                أنشطة وضع املعايري اليت تضطلع هبا مثال  جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات  ( و

ومات املكانية والبيئية ن املعلاألعمال املتصلة بشبكات االستشعار الشمولية، اليت تسمح بالكشف ع واالتصاالت وتغري املناخ، يف
 اجملمعة من أجهزة احملاسيس املوصولة بشبكات االتصاالت وختزينها ومعاجلتها وإدماجها؛

 نتائج الندوات املنظمة بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ؛ ( ز
 ؛2009 حىت أبريل 2008 وتغري املناخ من يوليوأنشطة ونواتج الفريق املتخصص بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ح(
من أجل تيسري استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  مناسبةقادت عملية وضع معايري  5أن جلنة الدراسات  (ط

                 الصناعات األ خرى؛ املنخفضة الكربون وتشجيع اعتمادها يف
البيئية  دراسة اجلوانب حتاد، وهي جلنة الدراسات الرائدة يفاال قطاع تقييس االتصاالت يفل 5مسؤوليات جلنة الدراسات  (ي

يم للحد من اآلثار البيئية ذلك منهجيات التصم لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتعلقة بالظواهر الكهرمغنطيسية وتغري املناخ مبا يف
 ومعداهتا، وما إىل ذلك؛ مثل عمليات إعادة التدوير املتصلة مبرافق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

 (JCA-ICT&CC) نشاط التنسيق املشرتك املعين بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ العمل املبذول يف (ك
 لقطاع تقييس االتصاالت، 5 الدراسات إطار جلنة يف

 كذلك  اعتبارها يف تضع وإذ
املستقبل الذي نصبو إليه"، اليت تعكس جتدد االلتزام إزاء املضي  " بعنوان +20الوثيقة اخلتامية اليت اعتمدها مؤمتر ريو ( أ 

 ؛                                                      قدما  على طريق التنمية املستدامة وحتقيق االستدامة البيئية
                                                                             تسل م بأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تيسر تدفق املعلومات بني احلكومات واجلمهور،  هذه الوثيقة اخلتاميةأن  ب(

سيما شبكات وخدمات النطاق العريض،  وهو ما يربز احلاجة إىل مواصلة العمل على تيسري الوصول إىل هذه التكنولوجيا، وال
 لصدد؛هذا ا وسد الفجوة الرقمية، مع إدراك مسامهة التعاون الدويل يف
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لب إىل منظومة األمم املتحدة بأسرها، وط دعا إىل مواصلة تعميم مراعاة أبعاد التنمية املستدامة الثالثة يف +20ريومؤمتر أن  ج(
مجيع األنشطة  اختاذ التدابري املناسبة إلدماج األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية يف الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة أن تنظر يف

 ؛                                                                                                             التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة، وأن تدعم البلدان النامية، بناء  على طلبها، لتحقيق التنمية املستدامة
            اليت اعت مدت  اخلطة احلضرية اجلديدة املراكز احلضرية، كما ورد يف أن هذا القرن سيشهد عيش أغلبية كبرية من الناس يف د (
 ،2016أكتوبر  كيتو يف عين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة يفمؤمتر األمم املتحدة امل يف

 وإذ تالحظ
يقر بأن صناعة تكنولوجيا  2008أن التقرير عن االستنتاجات اليت توصلت إليها الندوة العاملية للمعايري لعام  ( أ 

املعلومات واالتصاالت وأعضاءها ميكن أن تكون قدوة حسنة بااللتزام بربامج حمددة هلا أهداف واضحة للحد من إمجايل 
استهالك أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للطاقة( وبضمان توسع شبكة  انبعاثات غازات االحتباس احلراري )مثل

 ة على حنو يراعي البيئة؛االتصاالت العاملي
 ؛(UNFCCC)                                             باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري  املناخ ةاألمم املتحدة املعني اتنتائج مؤمتر  ب(

 ؛                                        التحالف الدينامي بشأن اإلنرتنت وتغري  املناخ (ج
 ؛عاون معهاي لالحتاد التالقضايا املتعلقة بتغري املناخ، ينبغ تقوم بأعمال بشأن                            أن هناك منتديات دولية أ خرى  ( د

 ،2011                                                 نتائج أسابيع املعايري املراعية للبيئة اليت ن ظمت منذ  ه (
 وإذ تدرك

 ا؛التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن تساهم مسامهة كبرية يف ( أ 
املناخ،  التصدي للتحديات البيئية من قبيل تغري                                                   أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تلعب دورا  حيويا  يف ب(

وإزالة الغابات، واالفتقار إىل القدرة على النفاذ إىل الطاقة، واستهالك الطاقة، والتنوع البيولوجي، واملخلفات اإللكرتونية، 
 امليدان العام وزيادة الوعي سية اليت ساعدت على إدخال قضايا املناخ يفوذلك من خالل دعم البحوث العلمية األسا

 املستقبل؛ بتحديات
                                                                                                         أن السعي إىل بناء جمتمع معلومات يستعمل عرض نطاق كبري ويطلق قدرا  أقل من الكربون يوفر جماال  للتنمية االقتصادية  ج(

 واالجتماعية والثقافية املستدامة؛
،                                                                                           تغري املناخ قد تكون متباينة من حيث آثارها وميكن أن متس بطريقة غري متناسبة البلدان األكثر تأثرا  أن اآلثار السلبية ل ( د

                                                        خصوصا  البلدان النامية، نظرا  لقدرهتا احملدودة على التكيف؛
تباس املية لغازات االح                              املائة تقريبا  من االنبعاثات الع يف 2,5و 2أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تسهم مبا يرتاوح بني  ( ه

 هذه النسبة قد ترتفع بازدياد انتشار هذه التكنولوجيا؛ احلراري، وأن
تغري املناخ  ناجلهود املبذولة للتخفيف م                                                                  أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن مع ذلك أن تكون عامال  رئيسيا  يف ( و

تطوير هناية األمر من خالل استخدام و  واستهالك الطاقة وخفضهما يفواحلد من االنبعاثات العاملية لغازات االحتباس احلراري 
 أجهزة وتطبيقات وشبكات تتسم بالكفاءة من حيث استهالك الطاقة؛

                                                                                                    أن استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بوصفها جزءا  رئيسيا  من طرائق العمل اليت تتسم بالكفاءة من حيث  ( ز
                                                                                 ص االنبعاثات من خالل تنظيم اجتماعات الورقية ومؤمترات افرتاضية والعمل عن ب عد وغري ذلك، استهالك الطاقة قد يشمل تقلي

 مما يعود بدوره بالنفع من حيث تقليل احلاجة إىل السفر؛
أن الندوة الدولية االفرتاضية بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ اليت عقدت بتنظيم مشرتك بني االحتاد  ح(

 ؛تشكل دراسة حالة فعلية (KCC)وهيئة االتصاالت الكورية 
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أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضرورية لرصد املناخ ومجع البيانات والنقل السريع للمعلومات املتعلقة بأخطار تغري املناخ،  (ط
 غاثة املناسبة؛وأن شبكات االتصاالت الكافية ضرورية من أجل ضمان وصول االتصاالت للسكان ومنظمات اإل

أن بإمكان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من خالل تطوير الشبكات الذكية، توفري الطاقة الكهربائية على نطاق  (ي
 البلدان النامية، واالستفادة الكاملة من املصادر املتجددة؛                                      أوسع وحتسني إدارة توزيع الطاقة، خاصة  يف

التزايد، فإن  اإلنرتنت ومراكز البيانات واألجهزة املوصولة على مدار الساعة سيستمر يف يفأنه مبا أن استهالك الطاقة  (ك
طاقة وإىل التعجيل استهالك ال احلوسبة السحابية من التكنولوجيات التمكينية احلامسة اليت ميكن أن تؤدي إىل زيادة الكفاءة يف

 ت منخفضة من الكربون؛انتقال البلدان والشركات إىل تبين اقتصاد ذي انبعاثا يف
حدوث عواصف عاتية، وموجات حرارة شديدة،  أن تغري املناخ يهدد جودة املاء والغذاء وتوافرمها، وأنه يتسبب يف (ل

 وحاالت جفاف، وفيضانات، إىل جانب إضراره بنوعية اهلواء؛
تخدام املياه، إىل حتسني الكفاءة الكلية الس                                                                     أن النهوض بإدارة املياه اعتمادا  على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يؤدي ( م

                                                               وحيقق وفورات بالغة، ويكفل استخداما  أشد استدامة للموارد املائية؛
أن انتشار استعمال املعدات الكهربائية واإللكرتونية زاد من الوعي العام بآثارها اإلجيابية مثل احلد من الفجوة الرقمية،  (ن

البيئة والصحة واملرتبطة باإلدارة غري املالئمة للمخلفات الناجتة عن املعدات الكهربائية ولكن بآثارها السلبية كذلك على 
 ، ويشار إليها باملخلفات اإللكرتونية(،WEEEواإللكرتونية بعد هناية عمرها )

 تقـرر
مات بشأن تكنولوجيا املعلو  2007ديسمرب  تطوير برنامج عمل قطاع تقييس االتصاالت الذي أطلق يف مواصلة 1

ف من تغري املناخ كجزء اجلهود العاملية املبذولة للتخفي                                                                 واالتصاالت وتغري املناخ باعتباره برناجما  عايل األولوية يستهدف اإلسهام يف
 من عمليات األمم املتحدة؛

وتغري املناخ  ةالندوات الدولية بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئ                           احلسبان التقدم الذي أ حرز يف أن تأخذ يف 2
 من خالل نشر النتائج املنبثقة عنهما على أوسع نطاق ممكن؛ 2أحناء خمتلفة من العامل اليت عقدت يف

مواصلة حتديث البوابة العاملية لقطاع تقييس االتصاالت بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة وتغري املناخ، وتوسيع  3
 إلكرتوين وتفاعلي لتقاسم املعلومات ونشر األفكار واملعايري وأفضل املمارسات بشأن العالقات بنيخصائصها عن طريق تنظيم منتدى 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالستدامة البيئية، والتجارب واملمارسات لتبليغ املعلومات وخطط التوسيم ومرافق إعادة التدوير؛
                                                          تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة فع الة ومتعددة القطاعات  تشجيع اعتماد توصيات من أجل تعزيز استعمال 4

لتقدير انبعاثات غازات االحتباس احلراري وخفضها وحتقيق أمثل استخدام للطاقة واملياه وخفض املخلفات اإللكرتونية إىل أدىن حد 
 ثات؛خمتلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية واحلد من هذه االنبعا وحتسني إدارهتا يف

تدامة البيئية، تعزيز االس العمل على زيادة الوعي وتشجيع تبادل املعلومات عن دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 5
 عن                                     إضافة  إىل طرائق عمل أكثر كفاءة فضال   3خاصة من خالل تشجيع استعمال أجهزة وشبكات أكثر كفاءة من حيث استهالك الطاقة

 هلا؛ كبديل                                                                        الت ميكن استعماهلا لتحل حمل التكنولوجيات/االستعماالت األكثر استهالكا  للطاقة أوتكنولوجيا معلومات واتصا
  

                                                      
؛ واملنتدى االفرتاضي 2009يوليو  10-8؛ وكيتو، إكوادور، 8200يونيو  18-17؛ ولندن، اململكة املتحدة، 2008أبريل  16-15كيوتو، اليابان،  2

؛ 2011 سبتمرب 19؛ وسيول، مجهورية كوريا، 2011يوليو  7-8؛ وأكرا، غانا، 2010نوفمرب  3و 2؛ والقاهرة، مصر، 2009سبتمرب  23سيول،  يف
؛ وناساو، جزر البهاما، 2014ديسمرب  15؛ وكوشي، اهلند، 2013مايو  6-7؛ وتورينو، إيطاليا، 2012مايو  29-31ومونرتيال، كندا، 

 .2016أبريل  21المبور، ماليزيا،  ؛ وكواال2015 ديسمرب 14
أجهزة تكنولوجيا  احلسبان التشجيع على كفاءة استعمال املواد املستخدمة يف يتعلق بالكفاءة، ينبغي أن تشمل االعتبارات اليت تؤخذ يف فيما 3

 عناصر الشبكة. الت ويفاملعلومات واالتصا
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العمل على ختفيض انبعاثات غازات االحتباس احلراري الناشئة عن استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  6
 ؛(UNFCCC) رية بشأن تغري املناخالتخفيض الالزم للوصول إىل أهداف اتفاقية األمم املتحدة اإلطا وهو

 واالتصاالت؛ لوماتمنتجات تكنولوجيا املع العمل على خفض اآلثار البيئية الضارة للمواد غري املؤاتية للبيئة املستخدمة يف 7
مات من خالل توفري املساعدة التقنية للبلدان لوضع خطط عملها الوطنية املتعلقة بتكنولوجيا املعلو  التقييسيةالفجوة  سد 8

 تنفيذ تلك اخلطط؛ واستحداث آلية لإلبالغ من أجل مساندة البلدان يف ،واالتصاالت املراعية للبيئة
 ،املناخ وتغري بيئةوال واالتصاالت ماتاملعلو  بتكنولوجيا املتعلقة التوصيات بشأن اإللكرتوين للتعليم برامج وضع 9

 تكلف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت
بتنسيق أنشطة جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت فيما يتعلق باستعراضها ألنشطة التقييس ذات الصلة اجلارية  1
عايري الدولية جنب ازدواج العمل أو تداخل امل                                                                 املنظمات األ خرى لوضع املعايري وتيسري التعاون بني االحتاد وتلك املنظمات لت يف
 ؛(JCA-ICT&CC)خالل نشاط التنسيق املشرتك املعين بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ  من

باحلرص على قيام جلان الدراسات مبراجعة كل من التوصيات املناسبة احلالية لقطاع تقييس االتصاالت ومجيع التوصيات  2
 ضوء محاية البيئة وتغري املناخ؛ ة من أجل تقييم آثارها وتطبيق أفضل املمارسات يفاملستقبلي

نطاق استعمال  ذلك توسيع إجراءات العمل بغية الوفاء هبدف هذا القرار، مبا يف التغيريات املمكنة يف بالنظر كذلك يف 3
 ذلك، إىل                                                        االجتماعات الالورقية واملؤمترات االفرتاضية والعمل عن ب عد وماأساليب العمل اإللكرتونية للحد من آثار تغري املناخ، مثل عقد 

 تكلف مجيع جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد
وضع التوصيات املناسبة بشأن قضايا تكنولوجيا لقطاع تقييس االتصاالت من أجل  5بالتعاون مع جلنة الدراسات  1

ذلك شبكات االتصاالت  يف ضايا تغري املناخ ضمن والية واختصاص قطاع تقييس االتصاالت، مبااملعلومات واالتصاالت والبيئة وق
االعتبار  املستعملة من أجل مراقبة تغري املناخ والتكيف معه، مثل قضايا االستعداد للكوارث والتشوير وجودة اخلدمة على أن تؤخذ يف

 ن النامية؛أي آثار اقتصادية تنال مجيع البلدان ال سيما البلدا
بتحديد أفضل املمارسات والفرص اخلاصة بتطبيقات جديدة تستعمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حلفز االستدامة  2

 البيئية وحتديد اإلجراءات املناسبة؛
 بتحديد أفضل املمارسات وتعزيزها لتنفيذ السياسات واملمارسات املؤاتية للبيئة، وتبادل املعلومات بشأن حاالت 3

 االستخدام وعوامل النجاح الرئيسية؛

 التكلفة؛                                                                                           بتحديد املبادرات اليت تدعم الن هج الناجحة دائما  واملستدامة واليت ينجم عنها تطبيق فع ال من حيث 4

ادر الطاقة املتجددة مص بتحديد وتشجيع التكنولوجيات اجلديدة الناجحة من حيث كفاءة استخدام الطاقة واملستعملة يف 5
 مواقع االتصاالت احلضرية والريفية على السواء؛ ديلة واليت أثبتت فعاليتها يفالب أو

ملنظمات ا قطاعي االتصاالت الراديوية وتنمية االتصاالت وتشجيع التواصل مع باالتصال مع جلان الدراسات ذات الصلة يف 6
 العاملية، ل األمثل للموارد وتعجيل توافر املعايرياألخرى لوضع املعايري واملنتديات وذلك لتجنب ازدواج العمل وحتقيق االستعما

 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت بالتعاون مع مديري املكتبني اآلخرين
                                                                                                          بتقدمي تقرير عن التقدم احملرز بشأن تطبيق هذا القرار إىل اجمللس سنويا  وإىل اجلمعية العاملية املقبلة لتقييس االتصاالت؛ 1
                                                                                          الزمين لألحداث املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة وتغري املناخ بناء  على اقرتاحات من بتحديث اجلدول  2

 الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت وبالتعاون الوثيق مع القطاعني اآلخرين؛
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 البلدان النامية؛        خاصة  يفبإطالق مشاريع جتريبية هتدف إىل سد الفجوة التقييسية بشأن قضايا االستدامة البيئية و  3
دعم إعداد تقارير بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة وتغري املناخ مع مراعاة الدراسات ذات الصلة وخاصة ب 4

املباين الذكية و ذلك قضايا تتعلق بأمور، منها اقتصاد التدوير ومراكز البيانات املراعية للبيئة  ، مبا يف5جلنة الدراسات  األعمال اجلارية يف
ومشرتيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املراعية للبيئة واحلوسبة السحابية وكفاءة استهالك الطاقة والنقل الذكي واللوجستيات 
الذكية والشبكات الذكية وإدارة املياه والتكيف مع تغري املناخ واالستعداد للكوارث، وكيفية إسهام قطاع تكنولوجيا املعلومات 

 لتنظر فيها؛ 5 خفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري، وتقدمي التقارير بأسرع ما ميكن إىل جلنة الدراسات االتصاالت يفو 
بتنظيم منتديات وحلقات دراسية وورش عمل للبلدان النامية لزيادة الوعي وحتديد االحتياجات اخلاصة هلذه البلدان  5

 املناخ؛ تغريوالتحديات املتعلقة بالبيئة وقضايا 
 بوضع وتشجيع ونشر معلومات وبرامج تدريبية بشأن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت والبيئة واقتصاد التدوير؛ 6
 الدولية احلكومية انوغرافيةاألوقيفريق املهام املشرتك لالحتاد واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واللجنة  تقدمتقرير عن  بتقدمي 7

 الكوارث؛ االتصاالت البحرية ملراقبة احمليطات واملناخ والتحذير من كبالتإمكانية استخدام   حبث التابعة لليونسكو يف
بتشجيع البوابة العاملية لقطاع تقييس االتصاالت بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة وتغري املناخ  8

ألفكار واخلربات وأفضل املمارسات بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها كمنتدى إلكرتوين لتبادل ونشر ا
 املناخ؛ والبيئة وتغري

 أدناه،  العام""تدعو األمنيفقرة  بتقدمي تقرير إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت عن التقدم احملرز بشأن 9
 تدعو األمني العام

ة محاية البيئة بلورة اجلهود الدولية املستقبلية ملعاجل                                                                       إىل مواصلة التعاون والتآزر مع الكيانات األ خرى داخل منظومة األمم املتحدة يف
 ،2030 لعام خطة التنمية املستدامةحتقيق أهداف  وتغري املناخ مما يساهم يف

 تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني إليه
تقييس االتصاالت بشأن تكنولوجيا                            وجلان الدراسات األ خرى لقطاع  5 جلنة الدراسات واصلة املسامهة بنشاط يفإىل م 1

 املناخ؛ املعلومات واالتصاالت والبيئة وتغري
استهالل برامج عامة وخاصة تشمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة وتغري املناخ على أن تراعى  إىل مواصلة أو 2
 ى النحو الواجب توصيات قطاع تقييس االتصاالت واألعمال ذات الصلة؛عل
إىل تقاسم أفضل املمارسات وإذكاء الوعي بالفوائد املرتبطة باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املراعية للبيئة  3

                               طبقا  لتوصيات االحتاد ذات الصلة؛
ز كفاءة االتصاالت واملناخ والبيئة والطاقة لتحسني األداء البيئي وتعزيإىل تشجيع إدماج سياسات تكنولوجيا املعلومات و  4

 استهالك الطاقة وإدارة املوارد؛
خطط التكيف الوطنية من أجل االستفادة من تكنولوجيا  إىل إدماج استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 5

 املناخ؛املعلومات واالتصاالت كأداة متكينية للتصدي آلثار تغري 
العملية  م يفتقدمي الدعم واإلسها إىل التواصل مع النظراء على الصعيد الوطين املسؤولني عن القضايا البيئية من أجل 6

األوسع ملنظومة األمم املتحدة بشأن تغري املناخ عن طريق توفري معلومات وإعداد اقرتاحات مشرتكة تتعلق بدور االتصاالت/تكنولوجيا 
إطار اتفاقية  االعتبار يف التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معها، حبيث ميكن وضعها يف صاالت يفاملعلومات واالت

 .(UNFCCC) املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ األمم
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 (2012ديب،            )املراج ع يف 74 رارـقال

 أعمال من البلدان النامية في 1قبول أعضاء القطاع
 لالتحاد الدولي لالتصاالتقطاع تقييس االتصاالت 
 (2012 ؛ ديب،2008)جوهانسربغ، 

 (،2012 ديب،إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )

 إذ تشري إىل
ضية، التصاالت مع نوعية خدمة مر ل الدويل تقييسالمن دستور االحتاد تنص على أن يسهل االحتاد عملية  1أن املادة  أ (

ات ، ويعزز التعاون املثمر والشراكة بني هذه الكيانوزيادة هذه املشاركة أنشطة االحتاد مشاركة الكيانات واملنظمات يفويشجع 
 االحتاد؛ واملنظمات والدول األعضاء بغية بلوغ الغايات اإلمجالية املنصوص عليها ضمن أهداف

 اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن (2010 غواداالخارا،           )املراج ع يف 71 لقرارا ب(
 ؛2012-2015 للفرتة

دان مي سد الفجوة يف الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن( 2010 غواداالخارا،           )املراج ع يف 123 روح القرار ج(
 النامية؛ التقييس بني البلدان املتقدمة والبلدان

 اجلمعية،( هلذه 2012ديب،             )املراج عني يف 54و 44قرارين الأهداف  د (

 اعتبارها وإذ تضع يف
املنظمات ذات الصلة املنتمية إىل البلدان النامية هتتم بأعمال التقييس اليت يقوم هبا قطاع تقييس االتصاالت  أن الكيانات أو أ ( 

 القطاع؛ أعمال هذا مؤاتية ملشاركتها يفشروط مالية هلا توفرت  لواالنضمام  ترغب يفوأهنا االحتاد  يف
حبوث التكنولوجيات اجلديدة وتطويرها، وأن  املنظمات املذكورة ميكن أن يكون هلا دور ذو صلة يف أن الكيانات أو ب(

 التقييسية، أعمال القطاع تساعد على سد الفجوة مشاركة هذه الكيانات من البلدان النامية يف

 تقـرر
االحتاد  ابري الالزمة لتمكني أعضاء جدد من البلدان النامية من االنضمام إىل قطاع تقييس االتصاالت يفأن تشجع اعتماد التد

مع مراعاة  ،تقييس االتصاالت وغريها من األفرقة التابعة هلذا القطاع دراسات قطاعأعمال جلان  املشاركة يف حق هلا ومن أن يكون
جلان الدراسات ضمن  ة لتلك املستويات املطبقة على البلدان النامية عند قبوهلا يفتطبيق مستويات من املسامهات املالية مساوي

 االتصاالت. قطاع تنمية

 
 

                                                      
جيب أال ينتمي أعضاء القطاع هؤالء من البلدان النامية بأي شكل من األشكال إىل أي عضو من أعضاء القطاع لبلد من البلدان املتقدمة،  1

لدان النامية غري الساحلية النامية والب                                               )مبا فيها أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية وجيب أن يقتصر األمر على أعضاء القطاع من البلدان النامية 
          فيها حدا   الدخل تجاوزي اليت البرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ضمن فئة البلدان  اليت صنفها والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية(

 .حتديده سيتم
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 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 75 رارـقال
 ،لوماتالمع لمجتمع العالمية القمة نواتج تنفيذ في االتصاالت تقييس قطاع مساهمة

 2030مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 
 (2016 احلمامات، ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ،)

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 

 اعتبارها إذ تضع يف
 ؛(WSIS)النواتج ذات الصلة ملرحليت القمة العاملية جملتمع املعلومات  أ ( 

 ؛"2030 بعنوان "حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام املتحدة لألمم العامة للجمعية 70/1 القرار (ب
 الوثيقة اخلتامية لالجتماع رفيع املستوى للجمعية العامةالذي يتضمن  ،للجمعية العامة لألمم املتحدة 70/125 القرار (ج

 ؛بشأن االستعراض الشامل لتنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات
ورؤية  (WSIS+10) بيان احلدث رفيع املستوى بشأن تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد مضي عشر سنوات (د 

 WSIS+10 رفيع املستوى اعتمدمها احلدثاللذين ، 2015 عام بعد جملتمع املعلومات العاملية يتعلق بالقمة فيمااحلدث 
االستعراض الشامل  ، وتقدميهما كمسامهة يف(2014ا مؤمتر املندوبني املفوضني )بوسان، ( الذي نسقه االحتاد وأقرمه2014 )جنيف،

 ؛للقمة الذي أجرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة
القرارات واملقررات ذات الصلة املتعلقة بتنفيذ النواتج ذات الصلة ملرحليت القمة العاملية جملتمع املعلومات وتلك املتعلقة  ( ه

دورته  ( وجملس االحتاد يف2014بقضايا السياسات العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنت اليت اعتمدها مؤمتر املندوبني املفوضني )بوسان، 
 :2016 لعام

( الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة 2014بوسان،            )املراج ع يف 71القرار  ‘1’
 ؛2019-2016

( الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن الشبكات القائمة على بروتوكول 2014بوسان،            )املراج ع يف 101القرار  ‘2’
 ؛(IP) اإلنرتنت

قضايا يتعلق ب ( الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن دور االحتاد فيما2014بوسان،            )املراج ع يف 102رار الق ‘3’
 ن؛والعناوي ذلك أمساء امليادين السياسات العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنت وإدارة موارد اإلنرتنت، مبا يف

ال بناء الثقة جم عن مؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن تعزيز دور االحتاد يف( الصادر 2014بوسان،            )املراج ع يف 130القرار  ‘4’
 واالتصاالت؛ استخدام تكنولوجيا املعلومات واألمن يف

بناء ل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن قياس  (2014بوسان،            )املراج ع يف 131 القرار ‘5’
 ؛شامل للجميعجامع و جمتمع معلومات 

 إدارة أمساء ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن دور إدارات الدول األعضاء يف2014بوسان،            )املراج ع يف 133القرار  ‘6’
 اللغات(؛ امليادين الدولية الطابع )متعددة

من أجل سد  تصاالتاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالبشأن استخدام  (2014بوسان،           املراج ع يف) 139القـرار  ‘7’
 ؛وبناء جمتمع معلومات شامل للجميع الفجوة الرقمية

قمة العاملية تنفيذ نواتج ال ( الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن دور االحتاد يف2014بوسان،            )املراج ع يف 140 القرار ‘8’
 لتنفيذها؛االستعراض الشامل للجمعية العامة لألمم املتحدة  يفجملتمع املعلومات و 
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تقنية تنظيم العمل بشأن اجلوانب ال ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن دور االحتاد يف2010 )غواداالخارا، 178القرار  ‘9’
 لشبكات االتصاالت من أجل دعم اإلنرتنت؛

لتنمية العاملية من أجل ا 2020 ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن برنامج التوصيل يف2014)بوسان،  200 القرار ‘10’
 لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

 (؛2013آراء املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )جنيف،  ‘11’

مواءمة  تنفيذ االحتاد للنواتج ذات الصلة للقمة العاملية جملتمع املعلومات ويف يف (ITUT)دور قطاع تقييس االتصاالت  و (
عملية  ادي يفذلك اضطالع االحتاد بدور تيسريي ري املعلومات، مبا يف سبيل بناء جمتمع دور االحتاد ووضع معايري االتصاالت يف

واملشاركة مع أصحاب املصلحة اآلخرين،  6وجيم 5جيمو  2تنفيذ نواتج القمة، كجهة تنسيق/تيسري لتنفيذ خطوط العمل جيم
                       ومجيع خطوط العمل األ خرى  11وجيم 9وجيم 8وجيم 7وجيم 4وجيم 3وجيم 1تنفيذ خطوط العمل جيم حسب االقتضاء، يف

                                                                                    ذات الصلة ونواتج القمة األ خرى، وذلك ضمن احلدود املالية اليت حددها مؤمتر املندوبني املفوضني؛

تزال  جمال التوصيلية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وعلى الرغم من ذلك ال ليت شهدها العقد املاضي يفاإلجنازات ا ( ز
أشكال كثرية للفجوة الرقمية قائمة، بني البلدان وداخلها وبني النساء والرجال، وحتتاج إىل معاجلتها من خالل إجراءات منها تعزيز 

اظ على ون الدويل لتحسني ميسورية التكلفة والنفاذ والتثقيف وبناء القدرات والتعدد اللغوي واحلفالبيئات السياساتية املالئمة والتعا
                                                                                                           الثقافات واالستثمار والتمويل املناسب فضال  عن تدابري ترمي إىل حتسني املعارف واملهارات الرقمية وتشجيع التنوع الثقايف؛

السياسات العامة على السواء ومن مث ينبغي أن تضم كل أصحاب  أن إدارة اإلنرتنت تشمل القضايا التقنية وقضايا (ح
تونس بشأن  من برنامج عمل (ه 35 إىل أ( 35                                                                         املصلحة واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات الدولية ذات الصلة طبقا  للفقرات

بشأن االستعراض  2015 من الوثيقة اخلتامية لالجتماع رفيع املستوى للجمعية العامة عام 57 الفقرةعن       فضال   ،جمتمع املعلومات
 ،الشامل لتنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات

 اعتبارها كذلك وإذ تضع يف

 ؛تتوفري منظور عاملي فيما يتعلق مبجتمع املعلوما أن االحتاد الدويل لالتصاالت يقوم بدور حموري يف ( أ 

 أعضاء مجيع ملشاركةمفتوح  (CWG-WSIS)املعين بالقمة العاملية جملتمع املعلومات و  للمجلسأن فريق العمل التابع  (ب
 املستدامة لتنميةا نواتج القمة وخطةلمسامهات بشأن تنفيذ االحتاد  تقدمي األعضاءالدول  على      تسه ل  الة    فع  ميثل آلية و  االحتاد

 ؛2016 دورته لعام الذي اعتمده اجمللس يف 1332والقرار  (2014 بوسان،          املراج ع يف) 140 للقرار       وفقا   ،ذات الصلة 2030 لعام

              ، وفقا  لقرار (CWG-Internet) بقضايا السياسات العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنت املعينفريق العمل التابع للمجلس أن  ج(
                    أ نشئ من أجل النهوض  ،املصلحة أصحاب مجيع معالتشاور املفتوح مع الدول األعضاء فحسب،  واملفتوح ملشاركة 1336 اجمللس

 معاجلة قضايا السياسات العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنت؛ بالتعاونية املعززة ولتقوية مشاركة احلكومات يف

اجلهود عن طريق  حتاشي االزدواج يف ‘1’ أن هناك إقرار باحلاجة إىل حتسني التنسيق والتعميم والتفاعل من خالل: ( د
 ةالتنسيق املركز بني جلان دراسات االحتاد ذات الصلة اليت تتناول قضايا السياسات العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنت واجلوانب التقني

نرتنت الدولية املتعلقة باإل تعميم املعلومات ذات الصلة اخلاصة بالسياسات العامة ‘2’ لشبكات االتصاالت من أجل دعم اإلنرتنت؛
اد اجملال التقين بني االحت النهوض بالتعاونية املعززة والتفاعل يف ‘3’على أعضاء االحتاد وأمانته العامة وعلى مكاتب االحتاد؛ 

 الصلة،                                      واملنظمات والكيانات الدولية األ خرى ذات
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 تدرك وإذ

 العاملية يتعلق بالقمة يمافلقمة العاملية جملتمع املعلومات ورؤية احلدث بثقة عن االتزام االحتاد بتنفيذ النواتج ذات الصلة املن ( أ 
 ، كأحد أهم أهداف االحتاد؛2015 عام بعد جملتمع املعلومات

 هلا تأثريات جوهرية على أنشطة االحتاد، 2030 أن خطة التنمية املستدامة لعام (ب

 وإذ تدرك كذلك

أدوار ومسؤوليات على قدم املساواة بالنسبة إىل اإلدارة الدولية لإلنرتنت ومن أجل كفالة أنه ينبغي أن يكون للحكومات  أ ( 
الوقت ذاته بضرورة قيام احلكومات بوضع سياسات عامة بالتشاور مع كل أصحاب  استقرار وأمن واستمرار اإلنرتنت مع اإلقرار يف

 تونس؛ من برنامج عمل 68 الفقرة ورد يف املصلحة، على حنو ما

 ؛متكني إحراز تقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية                                                   زيادة التوصيلية واالبتكار والنفاذ أدت دورا  حامسا  يف (ب

 2030 اإلمكانات اليت تنطوي عليها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق أهداف خطة التنمية املستدامة لعام ج(
          ا دوليا ؛وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليه

اص املناقشات بشأن إدارة اإلنرتنت اليت جتريها احلكومات والقطاع اخل احلاجة إىل تشجيع مزيد من املشاركة واالخنراط يف ( د
 الصلة من واجملتمع املدين واملنظمات الدولية واألوساط التقنية واهليئات األكادميية ومجيع أصحاب املصلحة اآلخرين ذوي

 النامية؛ البلدان

املستقبل لتمكني احلكومات من تنفيذ أدوارها واالضطالع مبسؤولياهتا على قدم املساواة  احلاجة إىل تعاونية معززة يف ( ه
تؤثر على مسائل  الشؤون التقنية والتشغيلية اليومية اليت ال مسائل السياسات العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنت، ولكن ليس يف يف

 تونس؛ من برنامج عمل 69 الفقرة ورد يف ة، كماالسياسات العامة الدولي

                                                                                                        أنه بتسخري املنظمات الدولية ذات الصلة ينبغي هلذا التعاون أن يشمل وضع مبادئ تطبق عامليا  بشأن مسائل السياسات  ( و
ملهام األساسية املرتبطة ا هذا الصدد من املنظمات املسؤولة عن العامة املرتبطة بتنسيق وإدارة املوارد احلرجة لإلنرتنت، حيث يطلب يف

من برنامج  70 الفقرة ورد يف هتيئة بيئة من شأهنا أن تيسر وضع هذه املبادئ املتعلقة بالسياسات العامة، كما باإلنرتنت أن تسهم يف
 تونس؛ عمل

ذات الصلة  يع املنظماتأن العملية املؤدية إىل التعاون املعزز، واملقرر أن يبدأها األمني العام لألمم املتحدة، بإشراك مج ( ز
      وفقا   ميكن ، سوف تضم مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، كل حسب دوره، وستجرى بأسرع ما2006 بنهاية الربع األول من عام

هذا اجملال؛ وستبدأ املنظمات ذات الصلة عملية مؤدية إىل تعاون معزز بإشراك كل  لإلجراءات القانونية واستجابة للمبتكرات يف
لة                                       هذا اجملال؛ ي طلب من هذه املنظمات ذات الص ميكن وتستجيب للمبتكرات يف ملصلحة، على أن جترى بأسرع ماأصحاب ا

 تونس؛ من برنامج عمل 71إىل  69الفقرات من  ورد يف تقدمي تقارير سنوية عن األداء، على حنو ما

املبينة عاونية املعززة حتقيق التلرامية إىل                                                                 أن مبادرات خمتلفة نـ ف ذت وأ حرز بعض التقدم فيما يتعلق بالعملية ا (ح
إىل مواصلة احلوار  70/125القرار  من برنامج عمل تونس، وأن اجلمعية العامة لألمم املتحدة دعت يف 71 إىل 69 من الفقرات يف

 من هذا القرار، 65وهو جيري بالفعل وفق الفقرة  ،والعمل على تنفيذ التعاون املعزز
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 احلسبان يفوإذ تأخذ 
 تنمية قطاع بشأن دور، (WTDC) الصادر عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (2014ديب،            )املراج ع يف 30القرار  أ ( 

 املعلومات؛ جملتمع العاملية القمة نواتج تنفيذ االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت يف
 قطاع االتصاالت الراديوية بشأن مسامهة( الصادر عن مجعية االتصاالت الراديوية، 2015 )جنيف، ITU-R 61القرار  ب(

 ؛جملتمع املعلومات نواتج القمة العامليةتنفيذ  يف
أجل  من 2014                                                                                        الربامج واألنشطة واملبادرات اإلقليمية اجلارية وفقا  لقرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام ج(

 سد الفجوة الرقمية؛
األعمال ذات الصلة اليت أجنزها االحتاد بالفعل و/أو اليت سيقوم هبا بتوجيه من فريق العمل التابع للمجلس واملعين بالقمة  د (

 ،(CWG-Internet)وفريق العمل التابع للمجلس املعين بقضايا السياسات العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنت  العاملية جملتمع املعلومات

 بعني االعتباروإذ تأخذ 
تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات  بشأن دور االحتاد يف 2016دورته لعام  يف الصادر عن اجمللس 1332القرار  أ ( 

 ؛2030خطة التنمية املستدامة لعام  مع مراعاة 2015 حىت
ذ االستعراض الشامل لتنفي  لالتصاالت يفبشأن دور االحتاد الدويل 2015 لعام دورته يف الصادر عن اجمللس 1334القرار  ب(

 ؛املعلومات نواتج القمة العاملية جملتمع
العملية التشاورية املفتوحة لفريق العمل التابع للمجلس إجراء بشأن  2015 دورته لعام الصادر عن اجمللس يف 1344 القرار (ج

 ؛(CWG-Internet)واملعين مبسائل السياسات العامة الدولية املتصلة باإلنرتنت 
بشأن فريق العمل التابع للمجلس املعين بقضايا السياسات العامة  2016دورته لعام  يف الصادر عن اجمللس 1336القرار  ( د

 باإلنرتنت، الدولية املتعلقة

 وإذ تأخذ بعني االعتبار كذلك
وضع  العاملية جملتمع املعلومات والذي يتمثل دوره يفأن األمني العام لالحتاد أنشأ فريق املهام التابع لالحتاد واملعين بالقمة 

 االسرتاتيجيات وتنسيق سياسات االحتاد وأنشطته املتعلقة بالقمة العاملية جملتمع املعلومات وأن نائب األمني العام يرتأس فريق املهام
 ،2016دورته لعام  يف الصادر عن اجمللس 1332 القرار هذا، على النحو املشار إليه يف

 قـررت
 يتعلق يمافأن يواصل قطاع تقييس االتصاالت أعماله املتعلقة بتنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات ورؤية احلدث  1

 واليته؛ وأنشطة املتابعة اخلاصة هبا ضمن 2015العاملية جملتمع املعلومات بعد عام  بالقمة

من خالل إطار القمة  2030التنمية املستدامة لعام أهداف خطة حتقيق  أن قطاع تقييس االتصاالت ينبغي أن يساهم يف 2
 ؛العاملية جملتمع املعلومات وعلى حنو ينسجم معه

بالتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين  ،2و 1 تقـرر فقريت األنشطة املشار إليها يف أن ينفذ قطاع تقييس االتصاالت 3
                              ذوي الصلة، حسبما يكون مالئما ؛

 جلس املعيننتائج فريق العمل التابع للم دراسات قطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة ضمن دراساهتا يفأن تنظر جلان  4
 ،نرتنتبقضايا السياسات العامة الدولية املتعلقة باإل املعين للمجلس التابع العمل وفريقالعاملية جملتمع املعلومات  بالقمة
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 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت
العمل املعين بالقمة العاملية جملتمع املعلومات مبلخص شامل عن أنشطة قطاع تقييس االتصاالت املتعلقة بتزويد فريق  1

 ؛2030مع مراعاة خطة التنمية املستدامة لعام بتنفيذ نواتج القمة 
 2030 دامة لعامتمع مراعاة خطة التنمية املس بنواتج القمة بضمان حتديد أهداف ملموسة ومواعيد هنائية لألنشطة املتعلقة 2

( 2014 بوسان،           )املراج ع يف 140                                                اخلطط التشغيلية لقطاع تقييس االتصاالت وفقا  للقرار وبضمان مراعاة هذه األهداف واملواعيد يف
 ؛2016دورته لعام  الصادر عن اجمللس يف 1332 والقرار

 2030 اممراعاة خطة التنمية املستدامة لعمع  بإيالء اهتمام خاص إىل احتياجات البلدان النامية لدى تنفيذ نواتج القمة 3
 ؛قطاع تقييس االتصاالت باالحتاداختصاص ضمن 

 االتصاالت؛ تقييس قطاع أنشطة إىل          استنادا   الناشئة االجتاهات عن معلومات بتقدمي 4
 القرار؛ باختاذ اإلجراءات املالئمة لتسهيل األنشطة املتعلقة بتنفيذ هذا 5
 ،هذه األنشطة بشأنالتقارير السنوية ذات الصلة الصادرة عن األمني العام لالحتاد  تقدمي مسامهات يفب 6

 واهليئات األكادميية واملنتسبنيتدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع 
تصاالت، إىل تقدمي مسامهات إىل جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة وإىل الفريق االستشاري لتقييس اال 1

مراعاة  معذ نواتج القمة يتعلق بتنفي أعمال فريق العمل املعين بالقمة العاملية جملتمع املعلومات فيما حسب االقتضاء، واإلسهام يف
 االحتاد؛ ضمن والية 2030خطة التنمية املستدامة لعام 

املعلومات ذات الصلة  القمة العاملية جملتمعتنفيذ نواتج  إىل تقدمي الدعم ملدير مكتب تقييس االتصاالت والتعاون معه يف 2
 ؛االتصاالت قطاع تقييس يف 2030مراعاة خطة التنمية املستدامة لعام  مع
 ،بالقمة العاملية جملتمع املعلوماتفريق العمل التابع للمجلس املعين  إىل املسامهات تقدمي إىل 3

 تدعو الدول األعضاء
 ،نرتنتباإل املتعلقة الدولية العامة السياساتفريق العمل التابع للمجلس املعين بقضايا  إىل املسامهات تقدمي إىل

 تدعو مجيع أصحاب املصلحة

تقييس  ذلك أنشطة قطاع أنشطة االحتاد املتعلقة بتنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات، مبا يف إىل املشاركة بنشاط يف 1
 االقتضاء؛ ، حسب2030 التنمية املستدامة لعام                          االتصاالت، دعما  لتحقيق خطة

بقضايا السياسات  العمل التابع للمجلس املعين فريقلاملشاورات املفتوحة اإللكرتونية واحلضورية  إىل املشاركة بنشاط يف 2
 .العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنت
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 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 76 رارـقال

 الدراسات المتعلقة باختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني 
 االتحاد والبرنامج المستقبلي المحتمل الخاص بعالمة 1ومساعدة البلدان النامية

 (2016 احلمامات، ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ،)

 (،2016احلمامات، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )

      تذك رإذ 
( ملؤمتر املندوبني املفوضني يكلف األمني العام ومديري املكاتب الثالثة بالعمل 2014بوسان،  يف        املراج ع) 123 القرار بأن ( أ 

 ؛املتقدمة والبلدانلنامية ا البلدان بني التقييسية الفجوة تقليص إىل الرامية باإلجراءات التعجيلغية    ب   بينهم فيما وثيق بشكل
إقرار رؤية عاملية مشرتكة بشأن تنمية قطاع  يتضمن( ملؤمتر املندوبني املفوضني 2014)بوسان،  200 القرار بأن ب(

ل و "جمتمع معلومات ميك نه العامل املوصمع توخي "، 2020                                                          االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وفقا  لربنامج "التوصيل
ني جيات املعلومات واالتصاالت حتقيق وتسريع النمو والتنمية االجتماعيني واالقتصاديني املستدامحيث تتيح االتصاالت/تكنولو 

 ؛"بيئيا  لكل فرد
 لالحتاديجية اخلطة االسرتات  يف                على النحو املبني   يردم احملرز حنو حتقيق أهداف ونتائج أعمال كل قطاع        التقد   بأن ج(

التنمية  ةخطتنفيذ  ملؤمتر املندوبني املفوضني، مما يسهم يف( 2014بوسان،  يف        املراج ع) 71 بالقرار 2 امللحق يف 2016-2019 للفرتة
 ؛2030 املستدامة لعام

        بشكل   جيب أن تفي (ITU-T) تنص على أن وظائف قطاع تقييس االتصاالت ، اليتمن دستور االحتاد 17 أن املادةب د (
ت على أن أداء هذه الوظائف جيب أن يكون "مع مراعاة االعتبارا كذلك  ، تنصكامل بأهداف االحتاد املتعلقة بتقييس االتصاالت

 النامية"؛ اخلاصة بالبلدان
 ؛(GMPCS) العاملية الشخصية املتنقلةعالمة االتصاالت الساتلية تنفيذ  لنتائج اليت حققها االحتاد يفبا ه (
لقطاع  11 لقطاع تقييس االتصاالت حتت قيادة جلنة الدراسات (CASC) باجلهود اليت بذلتها اللجنة التوجيهية لتقييم املطابقة و (

 تقييس االتصاالت والنتائج اليت حققتها؛

 ين؛البي التشغيل وقابليةاملطابقة ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن ( 2014 بوسان، يف        املراج ع) 177 لقـراربا ( ز
 ؛بالكامل لو موص لعامل        متهيدا   األشياء إنرتنت تيسريملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  (2014بوسان،           املراج ع يف) 197 لقراربا ح(
 اداالحت بتوصيات املعرفة حتسني، بشأن (WTDC)للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  (2014 ديب، يف        املراج ع) 47 بالقـرار (ط

 مبوجب لألنظمة املصنعة البيين التشغيل وقابلية املطابقة اختبارات ذلك يف مبا النامية، البلدان يف        الفع ال وتطبيقها لالتصاالت الدويل
 االحتاد؛ توصيات

الدراسات املتعلقة باختبارات ( جلمعية االتصاالت الراديوية، بشأن 2015جنيف،            )املراج ع يف ITU-R 62بالقرار  (ي
 ،شغيل البيين لتجهيزات وأنظمة االتصاالت الراديويةوقابلية الت (ITU-R)املطابقة مع توصيات قطاع االتصاالت الراديوية 

  
                                                      

 .يةوالبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالة غري الساحلية والبلدان النامي                                              أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية تشمل  1
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 تدركإذ و 
وأهنا  1865 عام لربقلالسبب الرئيسي إلنشاء االحتاد الدويل  كانتأن قابلية التشغيل البيين لشبكات االتصاالت الدولية   أ ( 

 ؛الدويل لالتصاالت اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد األهداف الرئيسية يف زالت من ما
 تكنولوجيات الناشئة متطلبات متزايدة فيما يتعلق باختبار املطابقة وقابلية التشغيل البيين؛لل أن (ب
سياق  يف باألمهية                  وأنه ما زال يت سممبعيار دويل  يلتزم                                                          أن تقييم املطابقة هو السبيل املقبول للربهنة على أن منتجا  ما  (ج

 عاملية مبوجب االتفاق املعين بالعوائق التقنية أمام التجارة؛التزامات التقييس الدويل ألعضاء منظمة التجارة ال
حتدد منهجية عامة الختبارات مطابقة  ITU-T X.296إىل  ITU-T X.290 من أن توصيات قطاع تقييس االتصاالت ( د

 التجهيزات لتوصيات هذا القطاع؛
 أن اختبارات املطابقة ال تضمن قابلية التشغيل البيين ولكن من شأهنا أن تزيد من احتمال قابلية التشغيل البيين للتجهيزات ( ه

 االحتاد الدويل لالتصاالت؛ لتوصياتاملطابقة 
 ،ملطابقةا أو متطلبات اختبارات قابلية التشغيل البيين حتددأن قلة من توصيات قطاع تقييس االتصاالت الراهنة  ( و
 ؛السواء علىاألداء إجراءات االختبار ومعايري إىل بالنسبة  ذلك يف مبا
 من كجزء  ئيسيةالر  األداء مؤشرات حتديدقد يقتضي  االتصاالت تقييس قطاع توصيات بعض مع املطابقة تقييم أن ( ز

 ؛االختبار مواصفات
 وجهة من ختباراال من هام نوع هو واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ملعدات البيين التشغيل قابلية اختبار أن (ح

 املستهلك؛ نظر
ىل إأن التدريب التقين وتنمية القدرات املؤسسية اهلادفة إىل إجراء االختبارات وإصدار الشهادات قضيتان جوهريتان بالنسبة  (ط
 ة؛االتصاالت املتقدمة وزيادة التوصيلية العامليوتعزيز نشر شبكات لديها لبلدان من أجل حتسني عمليات تقييم املطابقة ا

جمال إصدار الشهادات واختبارات التجهيزات  يف بالذاتالحتاد الدويل لالتصاالت ا أن يدخلأن من غري املناسب  (ي
 اختبارات املطابقة؛                        لوضع املعايري تقدم أيضا   العديد من اهليئات اإلقليمية والوطنية وأنواخلدمات 

إجراء                أ نشئت هبدف وضع  (ITU-T CASC)اللجنة التوجيهية لتقييم املطابقة التابعة لقطاع تقييس االتصاالت  أن (ك
 بار؛قطاع تقييس االتصاالت لتنفيذ إجراء لالعرتاف مبختربات االخت إجراءات تفصيلية يفلالعرتاف خبرباء االحتاد ووضع 

لوضع خمطط  (IEC) تعمل بالتعاون مع اللجنة الكهرتقنية الدولية (ITU-T CASC)أن اللجنة التوجيهية لتقييم املطابقة  (ل
إلصدار الشهادات من أجل تقييم مطابقة معدات تكنولوجيا املعلومات  (IEC/ITU)مشرتك بني اللجنة الكهرتقنية الدولية واالحتاد 

 واالتصاالت لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت؛
دات تكنولوجيا تزويدها بتفاصيل مع اعدة بيانات ملطابقة املنتجات وأنه مستمر يفأن قطاع تقييس االتصاالت أطلق ق ( م

 املعلومات واالتصاالت اليت خضعت لالختبار فيما يتعلق مبطابقتها لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت؛
 باستمرار؛ للتحديث ضعخي وأنهاإللكرتونية للمطابقة والتشغيل البيين اخلاصة باالحتاد  للبوابة إلكرتوينمت إنشاء موقع  أنه ( ن

                                                             بتحديث خطة عمل برنامج املطابقة والتشغيل البيين اليت وضعت بداية   2013 دورته لعام أن جملس االحتاد قام يف (س
 بناء قدرات املوارد البشرية  3)و ة التشغيل البيين أحداث قابلي 2)و تقييم املطابقة،  1)  واليت تتمثل دعائمها يف: 2012 يف
 البلدان النامية؛ تقدمي املساعدة من أجل إنشاء مراكز اختبار وبرامج للمطابقة وقابلية التشغيل البيين يف  4)و
وإىل مؤمتر  2016 إىل 2009 دوراته للفرتة من التقارير املرحلية املقدمة من مدير مكتب تقييس االتصاالت إىل اجمللس يف ( ع

 (،2014املندوبني املفوضني )بوسان، 
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 كذلك  تدركوإذ 
 ؛قطاع تقييس االتصاالتاملقبلة ليكون من االعتبارات اهلامة لدى وضع التوصيات أن توفري قابلية التشغيل البيين ينبغي أن  ( أ 

نتجات تكنولوجيا اجلهود املبذولة ملكافحة م مع توصيات قطاع تقييس االتصاالت ينبغي أن يساعد يف املطابقة تبارخا أن (ب
 املعلومات واالتصاالت الزائفة؛

أن تعزيز قدرات الدول األعضاء فيما يتعلق بتقييم املطابقة واالختبار وتوفر املرافق الوطنية واإلقليمية لالختبار وتقييم  (ج
 مكافحة أجهزة ومعدات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة؛ يساعد يفاملطابقة ميكن أن 

نت أن بإمكان اختبار املطابقة وقابلية التشغيل البيين تسهيل قابلية التشغيل البيين لبعض التكنولوجيات الناشئة مثل إنرت  ( د
 ، وغريها،2020-واالتصاالت املتنقلة الدولية (IoT) األشياء

 اعتبارها تضع يف وإذ
تتسم بالقابلية الكاملة للتشغيل مع                                                                 أن مثة عددا  متزايدا  من الشكاوى مفادها أن التجهيزات غالبا  ما ال أ ( 

       أ خرى؛ جتهيزات
سيما البلدان النامية، مل تكتسب بعد القدرة على اختبار التجهيزات وتوفري الضمانات  أن بعض البلدان، ال ب(

 ؛لديها للمستهلكني
شأهنا أن تزيد  مطابقة جتهيزات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت من الثقة يفزيادة أن  ج(

 ؛اختيار احللول البلدان النامية يف وأن تساعدصنعني امل خمتلفقابلية التشغيل البيين من طرف إىل طرف بني جتهيزات  احتمال
ة وقابلية التشغيل برنامج املطابق تنفيذ اضطالع االحتاد، ال سيما بالنسبة إىل البلدان النامية، بدور ريادي يف أمهية ( د

بشأن وقطاع تنمية االتصاالت  2و 1 الدعامتنيبشأن  االتصاالت تقييس قطاع املسؤولية الرئيسية يتوىل أن على لالحتاد،البيين 
 ؛4و 3 الدعامتني

                                                                                   ب عد للمعدات واخلدمات باستخدام املختربات االفرتاضية سيمكن مجيع البلدان، خاصة البلدان اليت  أن االختبار عن ( ه
نفس الوقت،  متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية والبلدان النامية، من إجراء اختبارات املطابقة وقابلية التشغيل البيين، مع تسهيل، يف

رييب لالحتاد خبصوص استحداث تنفيذ املشروع التج اعاة النتائج اإلجيابية اليت حتققت يفتبادل اخلربات بني اخلرباء التقنيني، مع مر 
 هذه املختربات؛

أنه إىل جانب توصيات قطاع تقييس االتصاالت، هناك عدد من املواصفات بشأن اختبار املطابقة وقابلية التشغيل البيين  ( و
            ادات أ خرى،وضعتها منظمات معنية بوضع املعايري ومنتديات واحت

 اعتبارها كذلك وإذ تضع يف
)تقييم املطابقة( من خطة  1إىل أن تصل الدعامة  "ITU" عالمة االحتادفيما يتعلق بتأجيل تنفيذ  2012جملس االحتاد لعام  قرار

 ،من التنفيذ                           العمل إىل مرحلة أكثر نضجا  
 وإذ تالحظ

لتشغيل البيين للة عناصر أساسية لتطوير جتهيزات قاب ،االختبارات أجلمن  ،قابلية التشغيل البيينو أن متطلبات املطابقة  أ ( 
 تقوم على أساس توصيات قطاع تقييس االتصاالت؛

خربة عملية هائلة لدى أعضاء قطاع تقييس االتصاالت فيما خيص وضع املعايري ذات الصلة لالختبارات وإجراءات مثة أن  ب(
 هذا القرار؛ املقرتحة يفاالختبارات اليت تستند إليها اإلجراءات 

خفض تكاليف شراء  أن تساعد يف ميكنللتشغيل البيين اليت  القابلةتسهيل احللول  ضرورة مساعدة البلدان النامية يف ج(
 ؛وسالمتها ملنتجاتا جودةالوقت ذاته على حتسني  البلدان النامية، والعمل يف األنظمة والتجهيزات من قبل املشغلني، ال سيما يف
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 إمكانية صورقاالختبارات اخلاصة بقابلية التشغيل البيين قد يعاين املستعملون من  أوحالة عدم إجراء التجارب  أنه يف د (
 ؛                       الواردة من مصن عني خمتلفني التجهيزاتالتشغيل بني 

شأنه أن يوفر األساس  منلتوصيات االحتاد بشأن املطابقة وقابلية التشغيل البيين،  وفقا  اختبارها  جرىأجهزة توفر  أن ( ه
 ،وزيادة القدرة التنافسية وزيادة وفورات احلجملتوفري اختيار أكرب من احللول 

 تأخذ بعني االعتباروإذ 
قطاع تقييس ذلك املشاريع التجريبية للجان الدراسات ل مبا يف اختبار بأنشطة بانتظام يقومأن قطاع تقييس االتصاالت  أ ( 

 وقابلية التشغيل البيين؛ بقةاملطالتقييم االتصاالت 
 حمددة؛ أن موارد االحتاد اخلاصة بالتقييس حمدودة وأن اختبارات املطابقة وقابلية التشغيل البيين تتطلب بنية حتتية تقنية ب(

جمموعات االختبارات، وتقييس اختبارات قابلية التشغيل البيين، وتطوير إلعداد ضرورية خربات خمتلفة أن  ج(
 واختبارها؛املنتجات 

عملية التقييس نفسها  املعيار الذين مل يشرتكوا يف وباختبارات قابلية التشغيل البيين مستعمل األفضل أن يقومأن من  د (
 خرباء التقييس الذين أعدوا مواصفات املعيار؛وليس 

ك االعتماد ذل مبا يفاهليئات اخلارجية لتقييم املطابقة ) مع جمموعة من على ذلك، ضروري                   أن التعاون، بناء   ه (
 الشهادات(؛ ومنح

 ،                                                                                 أن بعض احملافل واالحتادات التجارية واملنظمات األ خرى قد أنشأت بالفعل برامج ملنح الشهادات ( و

 تقـرر
بشأن  إىل أن تواصل املشروعات التجريبية اليت بدأهتا جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالتتدعو أن  1

اصة بتجهيزات ختبارات املطابقة اخلالالضرورية  لتوصياتااملطابقة مع توصيات قطاع تقييس االتصاالت وأن تواصل وضع 
 ممكن؛ وقت أقرب يف االتصاالت

ابلية بربنامج االحتاد اخلاص باملطابقة وقاملتصلة أنشطة القطاع لقطاع تقييس االتصاالت  11أن تنسق جلنة الدراسات  2
 التشغيل البيين على امتداد كل جلان الدراسات؛

من القيام بأنشطة ض                               فضال  عن جلان الدراسات األ خرى، يفلقطاع تقييس االتصاالت،  11جلنة الدراسات أن تستمر  3
 تشغيل البيين؛قابلية البشأن اختبار املطابقة/ذلك مشاريع جتريبية  مبا يف برنامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين،

 :رمي إىلي، بوضع برنامج    ا  مناسب يكونأن يقوم قطاع تقييس االتصاالت، بالتعاون مع القطاعني اآلخرين حسبما  4
اختبار  مراكز إنشاء ويف( 3 )الدعامة البيين التشغيل وقابلية املطابقة بشأنالقدرات  بناء مساعدة البلدان النامية يف ‘1’

 ؛(4 )الدعامة لبيينا التشغيل وقابلية للمطابقةالبلدان النامية من أجل تعزيز التكامل اإلقليمي والربامج املشرتكة  يف
 التعاون تشجيعو  للمطابقة وقابلية التشغيل البيين إقليمية دون إنشاء مراكز إقليمية أو مساعدة البلدان النامية يف ‘2’

أي  تفاديل الشهادات ومنح لالعتماد الدولية واهليئات واإلقليمية الوطنية احلكومية وغري احلكومية املنظمات مع
 ؛عليها تفرض أوواالتصاالت  املعلومات تكنولوجياعن معدات تداخل ينتج 

بني وتقنيات حتليل البيانات آليات و املطابقة وقابلية التشغيل البيين  اختباراالعرتاف املتبادل بنتائج نتائج وحتسني  تطوير ‘3’
 خمتلف مراكز االختبار اإلقليمية؛
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املقبلة لقطاع التوصيات احلالية و  أن متطلبات اختبارات املطابقة جيب أن تنص على التحقق من املعلمات احملددة يف 5
لبيين من أجل مراعاة التشغيل اتقييس االتصاالت على النحو الذي حتدده جلان الدراسات اليت تعد التوصيات الختبارات قابلية 

 ؛األسواق حسب االقتضاء احتياجات املستخدمني والطلب يف
 ية؛االفرتاض املختربات                              بشأن االختبار عن ب عد باستخدام  واإلجراءات املنهجياتأنه جيب وضع جمموعة من  6
اءمة االتصاالت ومنوها ات اليت تعوق مو أن االحتاد بإمكانه، بصفته هيئة عاملية معنية بوضع املعايري، التغلب على العقب 7

على الصعيد العاملي وزيادة ظهور معايري االحتاد )ضمان قابلية التشغيل البيين(، عن طريق إنشاء نظام اختبار ملنح عالمة االحتاد، 
 ،"تدرك إذ"من  ي( مع مراعاة اآلثار التقنية والقانونية، إن وجدت، و/أو أي إمكانية لتوليد إيرادات، مع مراعاة الفقرة

 تدعو الدول األعضاء وأعضاء قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد
البلدان                                                                                                               إىل تقييم وتقدير املخاطر والتكاليف املختلفة الناجتة عن االفتقار إىل اختبارات املطابقة وقابلية التشغيل البيين، خاصة  يف

 ارسات لتجنب اخلسائر،                                                       النامية، وتبادل املعلومات والتوصيات استنادا  إىل أفضل املم

 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت
حسب  ،أنشطة استكشافيةإجراء  بالتعاون مع مكتب االتصاالت الراديوية ومكتب تنمية االتصاالتبأن يواصل،  1

كل منطقة لتحديد املشاكل اليت تواجهها البلدان النامية ووضع أولوياهتا فيما يتعلق بتحقيق قابلية التشغيل البيين  يف احلاجة،
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛االتصاالت/لتجهيزات وخدمات 

 C14/24و C13/24و C12/48 )الوثائق بأن ينفذخطة العمل اليت وافق عليها اجمللس ونقحها فيما بعد يف 2
 (؛C16/24و C15/24و

، لضمان التنفيذ التدرجيي والسلس للدعامات الثالث "تقرر"من  7 ، مع مراعاة الفقرة1 بأن يعجل من تنفيذ الدعامة 3
                                  األ خرى وإمكانية تنفيذ عالمة االحتاد؛

ينفذ، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية االتصاالت، برنامج االحتاد اخلاص باملطابقة وقابلية التشغيل البيين  أنب 4
 ؛ومنشأها قاعدة بيانات حتدد مطابقة املنتجات الحتمال إدخال

 بأن ينشر خطة سنوية ألنشطة املطابقة وقابلية التشغيل البيين ميكنها اجتذاب مشاركة املزيد من األعضاء؛ 5
 بتسهيل وضع إجراءات االعرتاف مبختربات اختبار املطابقة وقابلية التشغيل البيين وتنفيذها؛ 6
 ؛            يكون مالئما  إشراك اخلرباء والكيانات اخلارجية حسبما ب 7
 ،اشأهنواختاذ اإلجراءات الضرورية ب إطار خطة العمل إىل اجمللس للنظر فيها برفع نتائج هذه األنشطة املنفذة يف 8

 جلان الدراسات تكلف
تقييس  طاعقمشاريع جتريبية تستهلها جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وحتديد توصيات إجناز  بتعجيل 1

 ،احلسبان األعضاء يف احتياجاتمع أخذ قابلية التشغيل البيين و  املطابقةتكون مرشحة الختبار  أنميكن اليت احلالية االتصاالت 
إضافة  على ،دعت احلاجة إذا والعملعلى تقدمي خدمات قابلة للتشغيل البيين من طرف إىل طرف على نطاق عاملي،  والقادرة

 إىل حمتواها؛ الشأن هذا متطلبات حمددة يف
أعاله، وذلك بغية إجراء  "تكلف جلان الدراسات"من  1 الفقرة بإعداد توصيات قطاع تقييس االتصاالت احملددة يف 2

              يكون مناسبا ؛اختبارات املطابقة وقابلية التشغيل البيين حسبما 
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املعنية بوضع  اتاملنظم ذلك مبا يفمع أصحاب املصلحة املهتمني باألمر  ،حسب االقتضاء التعاون، وتعزيز مبواصلة 3
 املشار لتكنولوجياتبا يتعلق فيما سيما وال االختبار، تمواصفا لوضع الدراسات أمثل إلجراءواملنتديات واالحتادات  املعايري

األسواق على  يف الطلبو  املستخدمنياحتياجات  مراعاة مع ،أعاله "تكلف جلان الدراسات"من  2و 1 الفقرتني إليها يف
 املطابقة؛ لتقييم برنامج

بقائمة بتوصيات قطاع تقييس االتصاالت اليت ميكن أن تكون مرشحة  (CASC) بتزويد اللجنة التوجيهية لتقييم املطابقة 4
 لربنامج منح الشهادات املشرتك بني اللجنة الكهرتقنية الدولية واالحتاد، مع مراعاة احتياجات السوق،

 باالحتاد االتصاالت تقييس لقطاع التابعة املطابقة لتقييم التوجيهية اللجنة تكلف
                                                                                   أجل االعرتاف مبختربات االختبار املؤهلة إلجراء االختبارات طبقا  لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت، بدراسة وحتديد إجراء من 

 بالتعاون مع املخططات القائمة ملنح الشهادات مثل خمطط اللجنة الكهرتقنية الدولية،

 تدعو اجمللس
 ،أعاله "تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت"من  8 الفقرة تقرير مدير مكتب تقييس االتصاالت املشار إليه يف النظر يفإىل 

 تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع
 ، من خالل، على سبيل الذكر ال احلصر:تنفيذ هذا القرار إىل املسامهة يف 1
اسات ر إىل تقدمي متطلبات أنشطة االختبار املتعلقة باملطابقة وقابلية التشغيل البيين من خالل تقدمي مسامهات إىل جلان الد ‘1’

 ذات الصلة؛
 املطابقة وقابلية التشغيل البيين؛األنشطة املستقبلية املتعلقة ب إمكانية التعاون يف النظر يفإىل  ‘2’
 ؛املنتجاتمطابقة  قاعدة بيانات املسامهة يفإىل  ‘3’
 هذا القرار. تنفيذ إىل تشجيع الكيانات الوطنية واإلقليمية لالختبارات على مساعدة قطاع تقييس االتصاالت يف 2
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 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 77القرار 
 (SDN)                          الشبكي المعر ف بالبرمجيات  تعزيز أعمال التقييس المتعلقة بالتوصيل

 في قطاع تقييس االتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت
 (2016؛ احلمامات، 2012)ديب، 

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 
 اعتبارها إذ تضع يف

تشارك منظمات وميلها لبلوغ مرحلة النضج،  (SDN) بالربجميات       املعر ف الشبكي التوصيل تكنولوجيا لتطور       نظرا   أنه ( أ 
 ؛املصدر ةمفتوح احللولتطور  اليت املنظمات ذلك مبا يف                               التوصيل الشبكي املعر ف بالربجميات  تقييس يف عديدة

جلان دراسات  جارية يف زالت ما                                                                           أن عددا  كبريا  من أنشطة وضع املعايري املتعلقة بالتوصيل الشبكي املعر ف بالربجميات  (ب
 ؛خمتلفة تابعة لقطاع تقييس االتصاالت

 (ICT) تصاالتصناعة تكنولوجيا املعلومات واالمشهد                     حدث تغيريا  عميقا  يف    سي   بالربجميات ف      املعر   الشبكي التوصيل أن (ج
 ؛فوائد متعددة لصناعة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وميكنه أن جيلب ،العقود القادمة يف
 صناعة                                        بتطبيق التوصيل الشبكي املعر ف بالربجميات يف اهتمام عدد كبري من أعضاء االحتاد تزايد سرعة ( د

 واالتصاالت؛ املعلومات/تكنولوجيا االتصاالت
إطار الفريق االستشاري لتقييس  يف (SDN-JCA) ف بالربجميات                                             نشاط التنسيق املشرتك بشأن التوصيل الشبكي املعر   أن ( ه

      ملعر فابالتوصيل الشبكي  املتعلقةأعمال التقييس       ينس ق وأنه ،2013 يونيو يف      أ نشئ قداالتصاالت التابع لقطاع تقييس االتصاالت 
 االتصاالت تقييس قطاع اتدراس جلان بني االتصال        فضال  عن  ،قطاع تقييس االتصاالت الصلة يف التقنية ذات واملواضيع بالربجميات
 ؛اخلارجية واملنظمات

دعم التوصيل الشبكي تتكون  قدو  ،(NFV) ةوظائف الشبكلاالفرتاضي  التمثيلتكنولوجيات جديدة تظهر، مثل  أن ( و
 ؛ف بالربجميات                  وصيل الشبكي املعر  التميكن أن تعمل عليها برجميات  اليتاملعر ف بالربجميات من خالل توفري البنية التحتية االفرتاضية 

تتيح  سيوفر الرابط اهلام بني جمموعة واسعة من التكنولوجيات اليت                       الشبكي املعر ف بالربجميات              منس ق التوصيل  أن ( ز
 هبا ضطلعت اليت باألعمال الوقت نفس يف االعرتاف مع ،مات الشبكات القائمة على احلوسبة السحابية واالتصاالتخد

عايري التابع للمعهد األورويب مل ةوظائف الشبكلفريق املواصفات الصناعية للتمثيل االفرتاضي                  منظمات أ خرى مثل 
 (MANO)املصادر املفتوحة للتنسيق واإلدارة  ومشروع (O-OPEN) التنسيق املفتوح ومشروع (ETSI NFV ISG) االتصاالت

 ؛(OSM ETSI)للتمثيل االفرتاضي لوظائف الشبكة 
 علوماتامل/تكنولوجيا االتصاالت استخدام( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2014بوسان،            )املراج ع يف 139 القرار (ح

 للجميع؛ شامل معلومات جمتمع وبناء الرقمية الفجوة     سد   أجل من واالتصاالت
 توصيلال جمال يف القدرات بناء إىل الرامية باجلهود النهوض بشأن، ( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014)بوسان،  199 القرار (ط

 ،البلدان النامية يف بالربجميات ف      املعر  الشبكي 
 وإذ تالحظ

                  ي املعر ف بالربجمياتالشبك تطوير نظام ملعايري التوصيل يفأن قطاع تقييس االتصاالت ينبغي أن يضطلع بدور بارز  أ ( 
 أعاله؛ القابلة للنشر املذكور

 صميمه، أنه ينبغي إنشاء نظام إيكولوجي للمعايري يكون قطاع تقييس االتصاالت يف ب(
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 وإذ تعرتف
 خلاصة باملعمارية؛ات واملعايري اتقييس االتصاالت يتمتع مبزايا فريدة من نوعها عندما يتعلق األمر باملتطلب قطاعأن  أ ( 

              الشبكي املعر ف  التوصيليتعلق ب أنه يلزم أساس متني ملواصلة تطوير وحتسني املتطلبات واملعايري اخلاصة باملعمارية فيما ب(
 ليتسىن وضع جمموعة كاملة من املعايري من خالل التآزر على مستوى الصناعة، بالربجميات

 تقييس االتصاالت باالحتاد تقرر تكليف جلان دراسات قطاع
 الربجميات ومشاريعالصناعة  ومنتديات (SDO) املعايريوضع  منظمات خمتلف مع والتعاون التعاضد وتعزيز مبواصلة 1

 بشأن االتصاالت تقييسل االستشاري الفريق أعمال نتائجمع مراعاة  ،                      الشبكي املعر ف بالربجميات بالتوصيل اخلاصة املصدر مفتوحة
 املفتوحة؛ املصادر

              الشبكي املعر ف بكات التوصيل           ، وخاصة  ش                      الشبكي املعر ف بالربجمياتمبواصلة توسيع وتسريع العمل املتعلق بتقييس التوصيل  2
 لشركات االتصاالت؛ بالربجميات

 (NFV) ةوظائف الشبكلاالفرتاضي  التمثيلبإجراء حبوث بشأن تقدم التكنولوجيات الناشئة، مثل  3
                        الشبكي املعر ف بالربجميات؛لتطوير تكنولوجيا التوصيل  Docker/Container وبرجميات

 أجل من االتصاالت قييستوالصادرة عن قطاع                        الشبكي املعر ف بالربجميات بالتوصيل املتعلقة املعايري وضع يف باالستمرار 4
 التحكم؛ أجهزة منتجات بني البيين التشغيل قابلية تعزيز

يتعلق  قييس االتصاالت فيماعمل قطاع تعلى                        الشبكي املعر ف بالربجميات التوصيل تنسيق لطبقة احملتملة اآلثار يف بالنظر 5
 ،(OSS) بالنظام الداعم للتشغيل

 13 الدراسات جلنة تكلف أن تقرر

 العملطيط خت وتنسيق وتيسري (JCA SDN)                                     املعين بالتوصيل الشبكي املعر ف بالربجميات عمل نشاط التنسيق املشرتك مبواصلة
تنسيق جيد وبكفاءة ب                        الشبكي املعر ف بالربجميات، تقييس التوصيل أعمال قطاع تقييس االتصاالت من أجل                   لضمان املضي قدما  يف

ذلك التمثيل االفرتاضي  مبا يف)                       الشبكي املعر ف بالربجميات دراسة برامج العمل املتعلقة بالتوصيلوبأكرب بني جلان الدراسات املعنية، 
ضع املعايري و  منظمات ويفجلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت  ف الشبكة والشبكات املربمـجة والشبكة كخدمة( يفلوظائ

ستعملها جلان هبا وتوفري معلومات عن هذا العمل لكي ت اليت تضطلعمهمة التنسيق                                       واملنتديات واالحتادات األ خرى، الستعماهلا يف
 أعماهلا، ختطيط                         الدراسات املعنية األ خرى يف

 تكلف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت
واختاذ اإلجراءات الالزمة حسب االقتضاء هبدف اختاذ قرار بشأن  مدخالت جلان الدراسات، ، والنظر يفهذه املسألة بدراسة

 التالية: ريالتداب مع اختاذقطاع تقييس االتصاالت                                 الشبكي املعر ف بالربجميات الالزمة يف التوصيلأنشطة تقييس 
ت تقييس                                         الشبكي املعر ف بالربجميات عرب خمتلف جلان دراسا تقييس التوصيل مواصلة التنسيق وتقدمي املساعدة يف •

 وكفاءة؛ االتصاالت بفعالية
 ؛                 ي املعر ف بالربجمياتالشبكاملتعلقة بالتوصيل  املعايري بوضع املعنية       األ خرى دياتنتواملالتعاون مع اهليئات  مواصلة •
                                                                                         نسيق العمل على املسائل التقنية للتوصيل الشبكي املعر ف بالربجميات بني مجيع جلان الدراسات، كل حسب ت •

 خرباهتا؛ جمال
غي لقطاع                                                   الشبكي املعر ف بالربجميات والدور النشيط اهلام الذي ينب حتديد رؤية اسرتاتيجية واضحة لتقييس التوصيل •

 به، تقييس االتصاالت االضطالع
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 مدير مكتب تقييس االتصاالتتكلف 

 لتبادل تمدةحدود امليزانية املع سيما اغتنام أي فرصة متاحة يف بتقدمي املساعدة الالزمة هبدف تسريع هذه اجلهود ال 1
كبار مسؤويل اجتماعات  من خالل وسائل منها  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيااالتصاالت/ صناعة دوائر مع اآلراء

 أعمال يف الصناعة دوائر مشاركة تعزيز سيما وال ( هلذه اجلمعية2016احلمامات،            )املراج ع يف 68مبوجب القرار  (CTO) التكنولوجيا
 ؛قطاع تقييس االتصاالت يف                       الشبكي املعر ف بالربجميات التوصيلتقييس 

للتمكن  الربجميات        املعر ف بالشبكي التوصيل  جمال يف القدرات لبناء الصلة ذات       األ خرى املنظمات مع عمل ورش بتنظيم 2
رة من تنفيذ الشبكات مرحلة مبك يف                       الشبكي املعر ف بالربجمياتاعتماد البلدان النامية لتكنولوجيا التوصيل                 من سد  الفجوة يف

لتمثيل وا              عر ف بالربجمياتالشبكي املورشة العمل السنوية بشأن التوصيل  تنظيمو                        الشبكي املعر ف بالربجميات القائمة على التوصيل
             ر ف بالربجمياتالشبكي املعاملتعلقة بالتوصيل  املعايري لتقدمي معلومات عن التقدم احملرز يف (NFV) ةوظائف الشبكاالفرتاضي ل

 ،احلالية لشركات االتصاالتالشبكات  والتجارب احلقيقية يف لوظائف الشبكة والتمثيل االفرتاضي

 واهليئات األكادميية تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني

 قطاع تقييس االتصاالت. يف                       الشبكي املعر ف بالربجميات إىل تقدمي مسامهات لتطوير تقييس التوصيل
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 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 78 القـرار
 واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات ومعايير تطبيقات

 الصحة اإللكترونية تحسين النفاذ إلى خدمات من أجل
 (2016 احلمامات، ؛2012 ديب،)

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 
 ر    ذك  تإذ 

 تكنولوجيا املعلومات/االتصاالت تطبيقاتبشأن ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، 2014بوسان،           املراج ع يف) 183 بالقرار ( أ 
 ؛من أجل الصحة اإللكرتونية واالتصاالت

ة حتسني النفاذ إىل خدمات الرعاية الصحيللمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن  (2014ديب،           املراج ع يف) 65 بالقرار ب(
 ؛واالتصاالت باستعمال تكنولوجيا املعلومات

 "،2030 عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعامبعنوان: "حتويل  املتحدة لألمم العامة للجمعية 70/1 بالقرار ج(
 وإذ تأخذ بعني االعتبار

 ؛األعمار يعمج                                            ضمان متت ع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يفبشأن أهداف التنمية املستدامة  من 3 اهلدف ( أ 
                   ضا  أن تساهم كثريا  ت بإمكاهنا أيتكنولوجيا املعلومات واالتصاال                                              أن الن هج املبتكرة اليت تستفيد من التقدم احملرز يف ب(

 ؛1البلدان النامية          ، خاصة  يف3 تيسري تنفيذ اهلدف يف
تقدمي خدمات الرعاية الصحية من خالل تطبيقات الصحة                                           أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حتدث حتوال  يف ج(

 الصحية؛اإللكرتونية منخفضة التكلفة اليت تسمح للفقراء بالوصول إىل خدمات الرعاية 
 أمهية محاية حقوق املرضى وخصوصيتهم؛ (د 
اجملال  ما جيري من مناقشات تشريعية وتنظيمية على الصعيد الوطين خبصوص الصحة اإللكرتونية وتطبيقاهتا، وأن هذا ( ه

                    يشهد تطورا  سريعا ،
 ااعتباره ضع يفتوإذ 

، أدرجت الصحة اإللكرتونية 2005ويف تونس  2003جنيف  ني يف                                                  أن القمة العاملية جملتمع املعلومات اليت ع قدت على مرحلت ( أ 
ضمن خطة عمل جنيف بوصفها أحد التطبيقات اهلامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونصت على ما يلي: "تشجيع اجلهود التعاونية 

عاية الصحية أجل إقامة أنظمة للر  الدولية مناجملال الصحي وسائر الوكاالت مبشاركة من املنظمات  للحكومات واملخططني واملهنيني يف
لتدريب الطيب متناول اجلميع، ومن أجل تعزيز ا وأنظمة معلومات صحية ال تعاين من التأخري ويعتمد عليها وتكون ذات نوعية عالية ويف

اخلصوصية. ...  يف وق املواطننياملتواصل والتعليم واألحباث الطبية باستخدام تكنولوجيا املعلومات االتصاالت مع احرتام ومحاية حق
وتشجيع استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحسني أنظمة الرعاية الصحية واملعلومات الصحية وتوسيعها لتشمل املناطق النائية 

 ؛تمعها"تقدمي الرعاية الصحية ألسرهتا وجم اخلدمات وجمموعات السكان الضعيفة، مع االعرتاف بدور املرأة يف والفقرية يف
والذي بشأن الصحة اإللكرتونية  WHA58.28 قرارعلى ال 2005 عاممايو  وافقت يف (WHO)الصحة العاملية  منظمة أن ب(

                                                                                                          "... أن الصحة اإللكرتونية تعترب فع الة من منظور التكلفة وتعد من االستعماالت اآلمنة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ؤكدي
تعليم ذلك خدمات الرعاية الصحية واإلشراف الصحي واملؤلفات الصحية وال يتعلق هبا، مبا يف الصحة وما جماالت لتوفري الدعم يف

   الصحية"؛ الصحي واملعارف والبحوث
                                                      

 ية.ل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا 1
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مجيع  يف عنيةامل ألطرافابني  تعزيز التنسيق فيما يف                                                           أن ملنظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل لالتصاالت دورا  رئيسيا   (ج
 الصحة اإللكرتونية؛تطبيقات واستخدامات بروتوكوالت التقنية لتقييس اجملاالت 

استخدام تكنولوجيا ب الصحية اآلمنة والسريعة للمرضى واليت تتميز بالكفاءة والفعالية،رعاية الإىل توفري املاسة احلاجة  ( د
 اإللكرتونية؛ الصحة املعلومات واالتصاالت يف

بعيدة  اوتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تدعمها مستفيضة بالفعل ولكنه أن تطبيقات الصحة اإللكرتونية ( ه
 ؛التام والتكاملالكمال  عن

قطاع الرعاية  احملتملة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املزاياأمهية احملافظة على قوة الدفع حبيث يتم دعم  ( و
 والصحة، كل من قطاعي االتصاالت يف وآمنة نونية ومتعلقة بالسياسات تكون مالئمةالصحية بواسطة أطر تنظيمية وقا

 تالحظوإذ 

بشأن  2/2 من خالل املسألة (ITU-D) لقطاع تنمية االتصاالت 2 جلنة الدراسات اجلارية يف والدراسات األعمال ( أ 
 إللكرتونية؛ألغراض الصحة ا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/املعلومات واالتصاالت

بشأن  28/16 من خالل املسألة (ITU-T) االتصاالت قييسلقطاع ت 16 جلنة الدراسات اجلارية يف والدراسات األعمال ب(
 الصحة اإللكرتونية؛تطبيقات  إطار الوسائط املتعددة يف

عشرة  الدورة الثالثة يف أمهية كبرية                                                                            أن معايري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلاصة بالرعاية الصحية اعتربت موضوعا  له  ج(
 ؛(GSC-13) هليئة التعاون العاملي بشأن املعايري

أن معايري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات الصلة بالرعاية الصحية يلزم تكييفها حسب احلاجة لتالئم ظروف كل  ( د
 من الدول األعضاء وأن هذا يستدعي تعزيز بناء القدرات وزيادة الدعم؛

 ؛جمال الصحة اإللكرتونية لسد الفجوة الرقمية يف (ITU-D) قطاع تنمية االتصاالت األعمال اجلارية يف ( ه

املتعلقة  (ITU-T) لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد 20 إطار جلنة الدراسات والدراسات اجلارية يف األعمال ( و
 اإللكرتونية؛ بالصحة

التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد  215ذلك اللجنة التقنية  منظمات وضع املعايري، مبا يف األعمال اجلارية يف ( ز
 جمال الصحة اإللكرتونية، ، يف(ISO TC 215) القياسي

 تأخذ بعني االعتبار كذلكوإذ 

ملعلومات ات الكاملة لتكنولوجيات اأمهية قابلية التشغيل البيين ألنظمة معلومات الرعاية الصحية لتحقيق اإلمكان ( أ 
 تعزيز األنظمة الصحية؛ واالتصاالت يف

أنه بالنسبة إىل مقدمي خدمات الرعاية الصحية فإن قابلية التشغيل البيين ألنظمة املعلومات تعترب أساسية وبالغة األمهية،  ب(
 خفض تكاليفها،البلدان النامية، لتقدمي خدمات الرعاية الصحية ذات اجلودة و  سيما يف وال
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 بالتعاون مع مدير مكتب تنمية االتصاالت االتصاالت، تقييس مكتب مدير تكلف أنقرر ت

 الراديوية االتصاالتومدير مكتب 
تعزيز مبادرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض الصحة اإللكرتونية،  بالنظر على أساس األولوية يف 1

 س املتعلقة بذلك؛وبتنسيق أنشطة التقيي
مبواصلة وزيادة تطوير أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن تطبيقات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  2

 ؛اإللكرتونية اجلهود العاملية األوسع خبصوص الصحة ألغراض الصحة اإللكرتونية من أجل املسامهة يف
ع منظمة الصحة م      خاصة                    عامة  وهبذا القرار املتصلة بالصحة اإللكرتونية يتعلق باألنشطة بالعمل بشكل تآزري فيما 3

 الصلة؛ ذات       األ خرى واملنظمات األكادميية واهليئاتالعاملية 
النامية،  بتنظيم حلقات دراسية وورش عمل حول الصحة اإللكرتونية للبلدان النامية، والوقوف على احتياجات البلدان 4

                                  حاجة  إىل تطبيقات الصحة اإللكرتونية،حيث إهنا أكثر البلدان 

                                                                    لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد، حسب اختصاصات كل  منهما، بالتعاون مع جلان  20و 16              جلنيت  الدراسات  كلفت
 االتصاالت باالحتاد لقطاع تقييس 17و 11الدراسات ذات الصلة وعلى األخص مع جلنيت الدراسات 

مات واالتصاالت االتصاالت/تكنولوجيا املعلو  جمال ارسات بشأن الصحة اإللكرتونية يففضل املمأل أمثلةبتحديد وتوثيق  1
 القطاع؛ االحتاد وأعضاء بني الدول األعضاء يف من أجل نشرها فيما

ى ذات                                            جلان الدراسات واألفرقة املتخصصة واألفرقة األ خر املتصلة بالصحة اإللكرتونية مع  والدراسات بتنسيق األنشطة 2
سيما من أجل النهوض بالتوعية  وتنمية االتصاالت، والالراديوية  االتصاالتو  قطاعات تقييس االتصاالت يفالصلة 

 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلاصة بالصحة اإللكرتونية؛ مبعايري

مان نشر هذه انسة، لضبدراسة بروتوكوالت االتصال املتعلقة بالصحة اإللكرتونية وخاصة بني الشبكات غري املتج 3
 اخلدمات على نطاق واسع ويف ظروف التشغيل املتباينة؛

إطار الوالية احلالية للجان دراسات قطاع تقييس االتصاالت، إىل دراسة معايري األمن )اخلاصة على  بإيالء األولوية، يف 4
سبيل املثال جبوانب االتصاالت واخلدمات والشبكات وسيناريوهات اخلدمة املتعلقة بقواعد البيانات وإدارة السجالت وتعرف اهلوية 

 ،"وإذ تأخذ بعني االعتبار"من  د (لصلة بالصحة اإللكرتونية، مع مراعاة الفقرة والسالمة واالستيقان( ذات ا

 دعو الدول األعضاءت
املبادئ التشريعات واللوائح واملعايري ومدونات السلوك و و/أو حتسني األطر اليت قد تشمل وضع  ، حسب االقتضاء، يفإىل النظر

خلاصة بالصحة اومنتجاهتا ومطاريفها لتعزيز تطوير خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الالزمة التوجيهية 
 ،( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014بوسان،            )املراج ع يف 130إطار تطبيق القرار  وتطبيقاهتا، يف اإللكرتونية

 يةالقطاع واملنتسبني واهليئات األكادميشجع الدول األعضاء وأعضاء ت
املسامهات وغري ذلك  تقدمياالتصاالت من خالل تقييس قطاع  الدراسات املتصلة بالصحة اإللكرتونية يف على املشاركة بنشاط يف

 املالئمة. من الوسائل
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 (2012)ديب،  79القـرار 

 إدارة االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دور

 اإللكترونية الناتجة عن أجهزة االتصاالت المخلفات

 معالجتها وطرائق والتحكم فيها المعلومات وتكنولوجيا
 (2012)ديب، 

 (،2012إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )ديب، 

 تذكرإذ 

دور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2010)غواداالخارا،  182بالقرار  أ ( 
 املناخ ومحاية البيئة؛ يتعلق بتغري فيما

 ؛املناخ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن (2010 آباد، )حيدر 66بالقرار  ب(

سياسات للتخلص السليم من املخلفات اإللكرتونية وتنفيذها  ، القاضية بأن وضع(2010من إعالن حيدر آباد ) 19بالفقرة  ج(
 ؛األمهية غاية يف

نقل املخلفات اخلطرة عرب احلدود والتخلص منها، واليت أدرجت بعض  (، بشأن التحكم يف1989باتفاقية بازل )مارس،  ( د
 ؛رةاملخلفات الناجتة عن عمليات التجميع الكهربائية واإللكرتونية ضمن املخلفات اخلط

)البيئة اإللكرتونية( خلطة عمل جنيف الصادرة عن القمة العاملية جملتمع املعلومات  7من خط العمل جيم 20بالفقرة  ( ه
 (، الداعية إىل تشجيع احلكومات واجملتمع املدين والقطاع اخلاص على اختاذ إجراءات وتنفيذ مشاريع وبرامج2003)جنيف،

                                                                      والتخلص اآلمن بيئيا  من خملفات معدات وأدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  من أجل استدامة اإلنتاج واالستهالك
 ؛تدويرها وإعادة

اتفاقية                                                                                                        بإعالن نريويب املتعلق باإلدارة السليمة بيئيا  للمخلفات الكهربائية واإللكرتونية، واعتماد املؤمتر التاسع لألطراف يف ( و
 ،1                                                                بيئيا  للمخلفات اإللكرتونية، اليت تركز على احتياجات البلدان النامية بازل خلطة العمل من أجل اإلدارة السليمة

 ااعتباره ضع يفتوإذ 

ة جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، أصبح االستهالك والطلب على األجهزة الكهربائي أنه نتيجة للطفرة احلاصلة يف ( أ 
          سلبا  على  اإللكرتونية واليت أثرت املخلفاتحجم  لك إىل زيادة ملحوظة يفتزايد مستمر، وباملقابل أدى ذ يف (EEE) واإللكرتونية

 ؛البلدان النامية وخاصة يف والصحة البيئة

  
                                                      

 والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.                                                   تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية   1
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وبرنامج األمم املتحدة  (UNEP) أن لالحتاد الدويل لالتصاالت واألطراف ذات الصلة )مثل برنامج األمم املتحدة للبيئة ب(
 ثار املرتتبة علىعنية لدراسة اآلامل األطرافبني  تعزيز التنسيق فيما يف               دورا  رئيسيا  التفاقية بازل(  (UNDP) اإلمنائي

 ؛اإللكرتونية املخلفات

                                                                         الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت حول مكي ف وشاحن الطاقة العاملي كحل للمطاريف  ITU-T L.1000 التوصية ج(
 حول إجراء إعادة تدوير املعادن النادرة ITU-T L.1100رى، والتوصية املتنقلة وأجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األخ

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،سلع  يف

 دركتوإذ 
 اإللكرتونية وذلك بوضع االسرتاتيجيات والسياسات املخلفاتاحلد من                               أن احلكومات تلعب دورا  هاما  يف ( أ 

 ؛املناسبة والتشريعات

بة على التخفيف من اآلثار املرتت                                                          تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكنها أن تقدم إسهاما  كبريا  يف/أن االتصاالت (ب
 ؛اإللكرتونية املخلفات

بشأن محاية البيئة  13/5 املسألة مبوجبلقطاع تقييس االتصاالت  5 الدراسات جلنة يف اجلارية والدراسات األعمال (ج
 ؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مرافقوإعادة تدوير معدات/

اسرتاتيجيات  بشأن 24/1 لقطاع تنمية االتصاالت من خالل املسألة 1 جلنة الدراسات اجلارية يف والدراسات األعمال ( د
 ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإعادة استخدامهاوسياسات لسالمة التخلص من مواد خملفات االتصاالت/

 وإذ تدرك كذلك
تكنولوجيا املعلومات املستعملة والقدمية واملتقادمة وغري الصاحلة يتم /أن كميات كبرية من معدات وأجهزة االتصاالت ( أ 

 ؛تصديرها إىل الدول النامية بداعي إعادة االستخدام

ياه وخماطر صحية اإللكرتونية مثل تلوث امل املخلفاتأن العديد من الدول النامية تعاين من خماطر بيئية شديدة ناجتة عن  (ب
 تكون مسؤولة عنها، وغريها، واليت قد ال

 أن تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت بالتعاون مع مدير مكتب تنمية االتصاالتقرر ت

التصاالت املتعلقة بإدارة املخلفات اإللكرتونية الناجتة عن أجهزة امبواصلة وزيادة تطوير أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت  1
 وجيا املعلومات والتحكم فيها وطرائق معاجلتها؛وتكنول

 مبساعدة البلدان النامية على االضطالع بتقييم سليم حلجم املخلفات اإللكرتونية؛ 2

 عنها؛ اجلهود العاملية الرامية إىل احلد من املخاطر املتزايدة الناشئة بإدارة املخلفات اإللكرتونية والتحكم فيها واملسامهة يف 3

 نسيق األنشطةتذلك اهليئات األكادميية واملنظمات ذات الصلة ل بالتعاون مع أصحاب املصلحة املعنيني مبا يفبالعمل  4
 جلان الدراسات واألفرقة املتخصصة واألفرقة األخرى ذات الصلة؛ بني فيمااملتعلقة باملخلفات اإللكرتونية 

البلدان  خلفات اإللكرتونية وطرائق معاجلتها، وخاصة يفبتنظيم حلقات دراسية وورش عمل إلذكاء الوعي حول خماطر امل 5
 اإللكرتونية،                                                                                           النامية، والوقوف على احتياجات البلدان النامية، حيث إهنا أكثر البلدان تضررا  من خماطر املخلفات
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 االحتاد يف الصلةبالتعاون مع جلان الدراسات ذات  لقطاع تقييس االتصاالت 5كلف جلنة الدراسات ت
علومات االتصاالت/تكنولوجيا امل بشأن إدارة املخلفات اإللكرتونية الناجتة عن املمارسات أمثلة ألفضلوتوثيق بإعداد  1

 القطاع؛ االحتاد وأعضاء بني الدول األعضاء يف من أجل نشرها فيماوالتحكم فيها وطرائق معاجلتها وتدويرها،  واالتصاالت
نولوجيا املعلومات االتصاالت/تك أخرى تتعلق بإدارة املخلفات اإللكرتونية الناجتة عنبإعداد توصيات ومنهجيات ومنشورات  2

سيما من أجل  ، والاالحتاد جلان الدراسات واألفرقة املتخصصة واألفرقة األخرى املعنية يف يف والتحكم فيها وطرائق معاجلتها واالتصاالت
 ؛ة بصفة خاصةإذكاء الوعي مبخاطر املخلفات اإللكرتونية على البيئ

بدراسة تأثريات نقل أجهزة ومنتجات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املستعملة إىل البلدان النامية، وتقدمي  3
 ،أعاله، ملساعدة البلدان النامية كذلك  إذ تدركتوجيهات مناسبة، مع مراعاة 

 دعو الدول األعضاءت
 ة املخلفات اإللكرتونية والتحكم فيها من أجل التخفيف من حدة املخاطر اليت ميكنإىل اختاذ مجيع التدابري الالزمة إلدار  1

 أن تنشأ عن أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املستعملة؛
 هذا اجملال، إىل التعاون فيما بينها يف 2
 واالتصاالت، وماتاملعل بتكنولوجيا املتعلقة الوطنية اسرتاتيجياهتا يف اإللكرتونية املخلفاتإدراج سياسات إدارة  إىل 3

 القطاع واهليئات األكادمييةشجع الدول األعضاء وأعضاء ت
املسامهات وغري قدمي تاالتصاالت من خالل تقييس قطاع  يف املخلفات اإللكرتونيةالدراسات املتصلة ب على املشاركة بنشاط يف

 املالئمة. ذلك من الوسائل
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 (2016احلمامات،            )املراج ع يف 80القـرار 

 إعداد نواتج قطاع تقييس االتصاالت                   الفع الة لألعضاء في تقدير المشاركة
 لالتحاد الدولي لالتصاالت

 (2016 احلمامات،؛ 2012ديب، )

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 

 إذ تدرك
 العائدة النشر حبقوق املساس بعدم يعرتف الذي ،(2014بوسان،            )املراج ع يف 66عتمد القرار ااملندوبني املفوضني  مؤمتر أن ( أ 

 منشوراته؛ على االحتاد إىل
 (،2012ديب،            )املراج ع يف 71 القرارأن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت اعتمدت  (ب

 اعتبارها وإذ تضع يف
األكادميية واجلامعات ومؤسسات اهليئات تشجيع وتسهيل مشاركة  االحتاد دأب على قطاع تقييس االتصاالت يفأن  أ ( 

                                                                                    البحوث املرتبطة هبا، ساعيا  إىل توسيع منرب املناقشات بشأن التكنولوجيات الراسخة واملبتكرة؛
                           املرتبطة هبا تقي م باستمرار؛ األكادميية واجلامعات ومؤسسات البحوثاهليئات  أن إنتاجية املهنيني من ب(
تخذ األكادميية واجلامعات ومؤسسات البحوث املرتبطة هبا ياهليئات  من         وخصوصا   ،                               أن تقييم إنتاجية املهنيني عموما   ج(

                                                                                                           عموما  شكل تقييم بنود كالكتب وورقات البحوث املنشورة ومشاريع البحوث املنجزة، وموافقة وكاالت التمويل على مقرتحات 
 عهم، وبرامج تطويرهم الوظيفي؛مشاري

 خرىاأل النواتجو  لتحرير التوصيات نواتج قطاع تقييس االتصاالت وال                                    اعتبار يعطى حاليا  لكتابة املسامهات يف أن ال ( د
 ا؛األكادميية واجلامعات ومؤسسات البحوث املرتبطة هباهليئات  من        وخصوصا   املهنيني،عند تقييم إنتاجية  الدراسات جانلل
 أن اإلعراب عن التقدير للمسامهني يشجع على زيادة املشاركة وعضوية االحتاد؛ ( ه
 لقطاع تقييس االتصاالت، A.1، الذي وضعته التوصية عام حبيازة الرباءة ومنح الرتخيصالبيان ال ( و

 تقـرر
 أعمال االحتاد، أن من املهم اإلعراب عن التقدير للمسامهني البارزين يف

 ييس االتصاالتتكلف مدير مكتب تق
أنشطة  هبا، يف األكادميية واجلامعات ومؤسسات البحوث املرتبطة اهليئاتسيما                                              بتقدير قيمة املشاركة الفع الة ألعضاء االحتاد، وال

ها لصياغة السياسات من قطاع تقييس االتصاالت وهيئات كل االحتاد من خالل التعاون الوثيق مع الدول األعضاء يف التقييس يف
قطاع  ان الدراسات يفنواتج جل إبراز أمهية املسامهات يف جماالت التعليم والعلوم والتكنولوجيا والصناعة والتجارة، من أجل يف العامة
 االتصاالت، تقييس
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 االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق تكلف

 سات،إعداد نواتج جلان الدرا يفلإلعراب بصورة جلية عن التقدير للمسامهني بوضع معايري هتتدي هبا جلان الدراسات 

 باالحتاد جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالتتكلف 

                                                                                     إعداد نواتج جلان الدراسات، وخصوصا  اهليئات األكادميية واجلامعات ومؤسسات البحث املرتبطة هبا،  بتقدير مشاركة املسامهني يف
 تصاالت،                                                      استنادا  إىل املعايري اليت وضعها الفريق االستشاري لتقييس اال

 تدعو الدول األعضاء

االعرتاف لى بلداهنا ع إىل التعاون مع قطاع تقييس االتصاالت وتشجيع منظمات متويل البحوث و/أو مؤسسات البحوث يف
باملعايري اليت وضعها الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت عند تقييم إنتاجية املهنيني من اهليئات األكادميية واجلامعات ومؤسسات 

 لبحوث املرتبطة هبا.ا
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 (2016)احلمامات،  83القرار 

 تقييم تنفيذ قرارات الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت
 (2016)احلمامات، 

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 
 إذ تدرك

 هذه اجلمعية تتضمن العديد من املهام املكلف هبا الفريق االستشاري لتقييس االتصاالتأن القرارات اليت اعتمدهتا  ( أ 
 ومكتب تقييس االتصاالت ومن الدعوات املوجهة إىل الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني واهليئات األكادميية؛

 تنفيذ قرارات اجلمعية، سيادة الدول األعضاء يف (ب
 وإذ تالحظ

 املصلحة املشرتكة ألعضاء قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد أن تكون قرارات اجلمعية العاملية لتقييسأن من  ( أ 
 :(WTSA) االتصاالت

                                   معروفة ومعرتفا  هبا ومطبقة من اجلميع؛ ‘1’
 ؛1                                                                                    تنف ذ من أجل تعزيز تنمية االتصاالت وسد الفجوة الرقمية، مع مراعاة شواغل البلدان النامية ‘2’

من اتفاقية االحتاد تنص على أن اجلمعية جيوز هلا إسناد أمور حمددة ضمن اختصاصاهتا إىل الفريق االستشاري  13 ادةأن امل (ب
 لتقييس االتصاالت،

 اعتبارها وإذ تضع يف
 س االتصاالت،قطاع تقيي أن الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت جيب أن يقدم مقرتحات لتحسني كفاءة سري العمل يف

 أن تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعتقرر 
 للجمعية؛ إطار االجتماعات التحضريية                                                                    إىل وصف حالة تنفيذ القرارات اليت اعت مدت لفرتة الدراسة السابقة، وذلك يف 1
 إىل تقدمي مقرتحات لتحسني تنفيذ القرارات، 2

                                                              تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت بالتعاون مع مديري  املكتبني اآلخرين
 اختاذ اخلطوات الالزمة لتقييم تنفيذ قرارات اجلمعية من جانب مجيع األطراف املعنية،ب

 مدير مكتب تقييس االتصاالت  تكلف
                                                                                      االعتبار تنفيذ قرارات اجلمعية ويقدم تقريرا  تقييميا  إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت. بأن يأخذ يف

 
 
 

                                                      
 ية.ل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا 1
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 (2016)احلمامات،  84القرار 

 دراسات تتعلق بحماية مستعملي خدمات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 (2016)احلمامات، 

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 

         إذ تذك ر
 مستعملي/مستهلكي خدمات االتصاالت؛( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن محاية 2014 )بوسان 196 بالقرار أ ( 

مكافحة أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2014)بوسان،  188 بالقرار ب(
 ؛الزائفة واالتصاالت

 وردعها؛ نقلةجهزة املتمكافحة سرقة األ مساعدة الدول األعضاء يف( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2014)بوسان،  189 بالقرار ج(
محاية ودعم مستعملي/مستهلكي خدمات االتصاالت، بشأن ( للمؤمتر العاملي لتنمية 2014ديب،            )املراج ع يف 64 بالقرار ( د

 ؛االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 ،(ITR)بلوائح االتصاالت الدولية  ( ه

 وإذ تأخذ بعني االعتبار
 التوجيهية لألمم املتحدة بشأن محاية املستهلك؛املبادئ  أ ( 

شىت أحناء  أن االحتاد، كي حيقق األهداف اخلاصة به، جيب أن يقوم ضمن مجلة أمور بتشجيع تقييس االتصاالت يف ب(
                                        العامل مع ضمان مستوى مرض  من جودة اخلدمة؛

ديث ليت تنص على أنه ينبغي للحكومات مواصلة حتمن خطة عمل جنيف للقمة العاملية جملتمع املعلومات ا (ه 13 الفقرة ج(
 قوانينها احمللية املتعلقة حبماية املستهلكني لالستجابة للمتطلبات اجلديدة جملتمع املعلومات،

 اعتبارها وإذ تضع يف
هتا دأن أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة ميكن أن تؤثر بالسلب على أمن اخلدمات وجو  ( أ 

 إىل املستعملني؛ بالنسبة
النزيهة، وأن  أن القوانني والسياسات واملمارسات املتعلقة باملستهلك حتد من املمارسات التجارية االحتيالية واملضللة وغري (ب

وجيا املعلومات لجمال االتصاالت/تكنو                                                                      مفر منها لبناء ثقة املستهلك وإقامة عالقة أكثر إنصافا  بني رواد األعمال يف هذه احلماية ال
 واالتصاالت واملستهلكني؛

                                                      خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استنادا  إىل  أن اإلنرتنت تتيح إدخال تطبيقات جديدة يف (ج
تكنولوجيتها بالغة التقدم، مثل اعتماد احلوسبة السحابية والربيد اإللكرتوين واملراسالت النصية وتبادل الصوت باستعمال 

( عرب شبكة اإلنرتنت، تواصل تسجيل (IPTV) الوقت الفعلي )تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت اإلنرتنت والفيديو والتلفزيون يف بروتوكول
 وعدم التيقن من املصدر؛ (QoS)مستويات مرتفعة من االستعمال حىت مع وجود حتديات خبصوص جودة اخلدمة 
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                       واملعايري الدولية األ خرى  (ITU-T)مع توصيات قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد  أنه ينبغي جلودة خدمة الشبكات أن تتفق ( د
 هبا؛ املعرتف

ذلك سهولة  أن بإمكان االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت توفري فوائد جديدة وكبرية للمستهلكني، مبا يف ( ه
 ا؛اخلدمات ومقارنته ع املعلومات بشأن هذه السلع و/أواخلدمات، والقدرة على مج النفاذ إىل طائفة واسعة من السلع و/أو

ة                                                                                   االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تتعزز من خالل التطوير املستمر آلليات شفافة وفع ال أن ثقة املستهلك يف ( و
 غري النزيهة؛ املضللة أو حلماية املستهلك حتد من وجود املمارسات التجارية االحتيالية أو

أنه جيب تشجيع التثقيف ونشر املعلومات بشأن استهالك واستعمال منتجات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  ( ز
 وخدماهتا؛ واالتصاالت

                                                                                     أنه جيب أن يكون النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مفتوحا  وميسور التكلفة؛ (ح

اد                                                                     ج وإجراءات لتقييم املطابقة استنادا  إىل توصيات قطاع تقييس االتصاالت باالحت                                         أن هناك عددا  من البلدان تقوم بإدخال برام (ط
 يؤدي إىل حتسني جودة اخلدمة/جودة التجربة، مع إمكانية أكرب لقابلية التشغيل البيين للمعدات واخلدمات واألنظمة؛ السارية، مبا

واجلوانب  سيؤثر على نقاط التوصيل البيين وجودة اخلدمةالتايل  أن االنتقال من الشبكات التقليدية إىل شبكات اجليل (ي
                                                                                   التشغيلية األ خرى، وهو ما سيؤثر بدوره أيضا  على التكلفة بالنسبة إىل املستعمل النهائي،

 وإذ تالحظ

جودهتا و أمهية إعالم املستعملني واملستهلكني باستمرار باخلصائص األساسية للخدمات املختلفة اليت يوفرها املشغلون  أ ( 
                                                                       وأمنها وأسعارها وبآليات احلماية األ خرى اليت حتفظ حقوق املستهلكني واملستعملني؛

 لساحلية؛املناطق ا الساحلية تتحمل تكاليف إمجالية للنفاذ أعلى مما حتمله البلدان اجملاورة يف أن البلدان غري (ب

تعتمد على  ةعادل تكاليفوحتديد  واالتصاالت وماتاملعل/تكنولوجيا االتصاالت خدمات إىل النفاذ قابليةأن مسألة  ج(
 خمتلفة، عوامل

 تقرر

ي غية توفري حلول لضمان حقوق مستهلكي ومستعمل                                           وضع توصيات قطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة ب   مواصلة 1
 ؛التعريفات ات حتديدوآليجماالت اجلودة، واألمن،  يف سيما خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومحايتها وال

أن جلان الدراسات املعنية ينبغي هلا تسريع العمل بشأن التوصيات اليت ستوفر تفاصيل وتوجيهات إضافية بشأن تنفيذ  2
 هذا القرار؛

، بالقطاع، ضمن نطاق اختصاصاهتا 17و 12و 2 لقطاع تقييس االتصاالت، مع جلان الدراسات 3 أن جلنة الدراسات 3
خدمات  ذلك دراسات عن املعايري املتعلقة بتوفري احلماية ملستهلكي ومستعملي يف ينبغي أن جتري دراسات مباحسب االقتضاء، 

 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
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 تدعو مدير مكتب تقييس االتصاالت

 ؛ندوبني املفوضني( ملؤمتر امل2014)بوسان،  196 تنفيذ القرار إىل مساعدة مدير مكتب تنمية االتصاالت يف 1

حل قضايا محاية مستعملي خدمات  يف املشاركة (SDO)املعنية بوضع املعايري                   مع املنظمات األ خرى إىل تعزيز العالقات  2
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

 تدعو الدول األعضاء

 علوماتامل/تكنولوجيا تتصاالاال خدمات ملستعمليهم فيها يوفروا أن االتصاالت ملشغلي ميكن متكينية بيئة هتيئة النظر يف إىل
 مستعملي محاية أجل من وميسورة وعادلة تنافسية أسعار توفري وحتفز واألمن الثقة من مالئم مستوى مع مناسبة جبودة تصاالتاالو 

 عام،       بوجه   واالتصاالت املعلومات/تكنولوجيا االتصاالت خدمات

 القطاع واملنتسبني واهليئات األكادمييةتدعو الدول األعضاء وأعضاء 

 حبمايةاملتعلقة  لملسائاهذا العمل بتقدمي مسامهات إىل جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة بشأن  املسامهة يف إىل
 .القرار هذا تنفيذ أجل من والتعاون واالتصاالت املعلومات/تكنولوجيا االتصاالت خدمات مستعملي
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 (2016)احلمامات،  85قـرار ال

 االتحاد الدولي لالتصاالت تعزيز وتنويع موارد قطاع تقييس االتصاالت في

 (2016)احلمامات، 

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 

 ااعتباره ضع يفتإذ 
 االحتاد؛ اللتني تتصالن مباليةمن اتفاقية االحتاد  33 من دستور االحتاد واملادة 28 املادة أ ( 

( ملؤمتر املندوبني املفوضني، الذي يكلف األمني العام بدراسة تدابري جديدة ممكنة 2014بوسان،  ع يف        )املراج   158لقرار ا ب(
 ؛لتوليد إيرادات إضافية لالحتاد

 ؛( للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن املسامهات الطوعية2012 ،ديب           )املراج ع يف 34القرار  ج(
، 1( هلذه اجلمعية، بشأن سد الفجوة التقييسية بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية2016احلمامات،            )املراج ع يف 44القرار  د (

 والذي يبني مصادر مجع األموال لغرض سد الفجوة التقييسية،
 تشري إىلإذ و 

حتديد ، و (INR) حول موارد الرتقيم الدولية 2016دورة جملس االحتاد الدويل لالتصاالت لعام  املداوالت اليت جرت يف أ ( 
لقطاع تقييس االتصاالت، حيث أشارت األمانة إىل أنه سيكون من الصعب تقدمي ميزانية متوازنة                           مصادر أ خرى ممكنة لإليرادات

دد مص ما 2018-2019 للفرتة  ؛ادر جديدة لإليرادات         مل حت 
دراسة حتدد  2017 دورته لعام ، بأن تقدم إىل اجمللس يف2016دورته لعام                                     التوصيات اليت خل ص إليها جملس االحتاد يف ب(

 االحتاد، دون االقتصار على موارد الرتقيم الدولية، مجيع مصادر اإليرادات املمكنة يف
 الحظتوإذ 

تكفي  ال تزايد مستمر وأن املوارد املخصصة لقطاع تقييس االتصاالت قد التصاالت يفأن أنشطة وأعمال قطاع تقييس ا ( أ 
 ؛لتغطية مجيع األنشطة واألعمال والدراسات اليت يقوم هبا قطاع تقييس االتصاالت على الوجه األكمل

      مرا ؛                شهدت اخنفاضا  مستالقطاعات  أن اإليرادات املالية لالحتاد اليت تستند إىل مسامهات الدول األعضاء وأعضاء (ب
 مصادر إيراداته، وتنويع من خالل زيادة قطاع تقييس االتصاالتاحلاجة إىل زيادة إيرادات  (ج

 مدير مكتب تقييس االتصاالت تقرر تكليف
إضافية ادات تدابري جديدة ممكنة لتوليد إير  بشأن "وإذ تشري إىل"أعاله من  ب(الفقرة  الدراسة املشار إليها يف باملشاركة يف

ذلك اإليرادات اليت ميكن أن يتم حتصيلها من موارد الرتقيم الدولية ومن إجراء اختبارات  لقطاع تقييس االتصاالت مبا يف
 املطابقة وقابلية التشغيل البيين.

 

 
 

                                                      
 تقالية.متر اقتصاداهتا مبرحلة انالنامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت                                            تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية  1
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 (2016)احلمامات،  86القرار 

 تيسير تنفيذ إعالن إفريقيا الذكية
 (2016)احلمامات، 

 (،2016 )احلمامات،إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت 

         إذ تذك ر

 الذكية؛ إفريقيا إعالن تنفيذ ، بشأن( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014 )بوسان، 195 بالقرار ( أ 

 ؛لكاملبا                        األشياء متهيدا  لعامل موصل تيسري إنرتنت ،( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014 )بوسان، 197 بالقرار ب(

 ،وضع معايري االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت                وت ساهم بنشاط يف 1النامية                                  بأن من املهم جدا  أن تشارك البلدان ج(

 اعتبارها وإذ تضع يف

والدول      وا  مناصة لصاحل أقل البلدان اخلتدابري ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن ال2014 بوسان،           )املراج ع يف 30 لقـرارا ( أ 
 ؛انتقالية مبرحلة اقتصاداهتا متر اليت البلدانو  الساحلية اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري

 تقدميعلى " (ITU-T) باالحتاد ، يعمل قطاع تقييس االتصاالت2016-2019للفرتة  لالحتاد االسرتاتيجية                أنه طبقا  للخطة  (ب
 املعلومات لشبكات حتيةالت والبنية التقييس بأمور يتعلق ما كل يف التقييسية الفجوة سد أجل من النامية للبلدان واملساعدة الدعم

 ؛"النامية البلدان يف االتاالتص بيئة خصائصمراعاة  مع القدرات ببناء الصلة ذات التدريبية املواد وتوفري وتطبيقاهتا واالتصاالت

والنقل والصحة والزراعة وإدارة الكوارث وسالمة اجلمهور والشبكات أن قطاعات صناعية متنوعة، كقطاعات الطاقة  ج(
 املنزلية، تعتمد على شبكات وتكنولوجيات االتصاالت الناشئة؛

املتقدمة  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عناصر أساسية للبلدان/أن االتصاالتبيعرتف جمللس االحتاد  1353 قرارأن ال ( د
ي التنمية املستدامة، ويكلف األمني العام، بالتعاون مع مديري املكاتب، بتحديد األنشطة اجلديدة اليت ينبغ لتحقيق النامية والبلدان

حتقيق التنمية املستدامة من خالل االتصاالت وتكنولوجيا سعيها إىل  النامية يف أن يضطلع هبا االحتاد لدعم البلدان
 ،واالتصاالت املعلومات

 احلسبان وإذ تأخذ يف

 الذكية اليت تتوافق مع أهداف االحتاد من أجل البلدان النامية، أمانة إفريقيا والية

  
                                                      

 ية.ل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا 1
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 وإذ تدرك

الذكية وشركاءها من الدوائر الصناعية واملنظمات العاملة على خمتلف املشاريع حباجة  إفريقيا أن الدول األعضاء يف ( أ 
 ؛معايري إىل

 التقييس اليت تتعلق بالتكنولوجيات الناشئة،أن قطاع تقييس االتصاالت مسؤول عن أعمال  ( ب

 االتصاالت باالحتاد تقييس جلان دراسات قطاع تدعو أن تقرر

إىل وضع توصيات لقطاع تقييس االتصاالت هتدف إىل تنفيذ التكنولوجيات الناشئة مع الرتكيز بوجه خاص على  1
 النامية؛ البلدان

ل أكرب على تعلق باملعايري ذات الصلة بالتكنولوجيات الناشئة مع الرتكيز بشكي الذكية فيما إىل التعاون مع مكتب إفريقيا 2
البلدان النامية من خالل ما ينظم على الصعيد اإلقليمي من اجتماعات ومنتديات وورش  حاالت وسيناريوهات االستخدام يف

 عمل وغري ذلك،

 التصاالتبالتعاون مع مدير مكتب تنمية ا                              تكل ف مدير مكتب تقييس االتصاالت 

 ؛ال وضع املعايريجم الذكية يف بإنشاء آليات تعاون وتآزر بني جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت ومكتب إفريقيا 1

 (؛2014 )بوسان، 195                    الذكية وفقا  للقرار مبواصلة دعم إعالن إفريقيا 2

 إىل ترمي جتريبية مشاريع عملدامليزانية املخصصة،  إطار يف اإلفريقية اإلقليمية واألفرقة الذكية إفريقيا إىل املساعدة بتقدمي 3
 ؛وتوصياته لالتصاالت الدويل االحتاد معايري تنفيذ تسريع

ية واملنظمات، إفريقيا الذكية، وشركائها من الدوائر الصناع بتعزيز الدورات التدريبية وتوفري التوجيه للدول األعضاء يف 4
 االتصاالت.إطار اعتمادها ملعايري قطاع تقييس  يف
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 (2016)احلمامات،  87قـرار ال

 مشاركة قطاع تقييس االتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت
                                                استعراض لوائح االتصاالت الدولية ومراجعتها دوريا   في

 (2016)احلمامات، 

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 

         إذ تذك ر

 ؛(WCIT) من دستور االحتاد بشأن املؤمترات العاملية لالتصاالت الدولية 25 باملادة ( أ 

                                                من اتفاقية االحتاد، بشأن املؤمترات واجلمعيات األ خرى؛ 3 من املادة 48 بالرقم ب(

 دولية؛ال ائح االتصاالت( للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية، بشأن االستعراض الدوري للو 2012)ديب،  4 بالقرار ج(

استعراض ومراجعة لوائح االتصاالت ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2014بوسان،            )املراج ع يف 146 بالقرار د (
        دوريا ؛ الدولية

 ،(EG-ITR) الدولية االتصاالت بلوائح املعين اخلرباء فريق للمجلس، بشأن 1379 بالقرار ( ه

 وإذ تدرك

 (ITU-T) (، فإن عمل قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد2014بوسان،            )املراج ع يف 146 القرار يفأنه كما ورد  ( أ 
 األقرب صلة بلوائح االتصاالت الدولية؛ هو

رباء عملية قطاع التقييس القائمة على املسامهات إىل فريق اخل أمهية مدخالت جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت يف ب(
 ،االت الدولية، حسب االقتضاء وحيثما يلزماملعين بلوائح االتص

 اعتبارها وإذ تضع يف

 لعاملية املتغريةا البيئة عن والناشئة الناجتة اجلديدة القضايا حل                                     أن لقطاع تقييس االتصاالت دورا  هاما  يف ( أ 
 الدولية؛ واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت

لة العمل بشأن دفع عج األعضاء وأعضاء قطاع تقييس االتصاالت فرصة اإلسهام يف                              أنه ينبغي أن ي تاح جلميع الدول  (ب
 لوائح االتصاالت الدولية،
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 تقرر أن تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

( 2014بوسان،            )املراج ع يف 146 جمال اختصاص املدير من أجل التنفيذ الكامل للقرار باالضطالع باألنشطة الضرورية يف 1
 للمجلس؛ 1379 املندوبني املفوضني والقرارملؤمتر 

 ،الدولية االتصاالت بلوائح املعين اخلرباء بأن يقدم نتاج هذه األنشطة إىل فريق 2

 تكلف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت

 الصادر عن اجمللس، 1379 ( والقرار2014 بوسان،           )املراج ع يف 146                                                     بتقدمي املشورة إىل مدير مكتب تقييس االتصاالت وفقا  للقرار

 تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع

 تنفيذ هذا القرار. إىل املشاركة واملسامهة يف
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 (2016)احلمامات،  88القرار 

 (IMR) التجوال الدولي المتنقل

 (2016)احلمامات، 

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 

 اعتبارها إذ تضع يف
اليت  (IMR)نتائج ورشة العمل الرفيعة املستوى اليت نظمها االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن التجوال الدويل املتنقل  ( أ 

 ؛2013 سبتمرب 24و 23           جنيف يومي          ع قدت يف

 ؛2015 سبتمرب 18 جنيف يف            الذي ع قد يف (IMR)اد الدويل لالتصاالت بشأن التجوال الدويل املتنقل نتائج احلوار العاملي لالحت ب(

تشمل إعداد التوصيات وتقييم املطابقة واملسائل  (ITU-T)أن املهام اليت يضطلع هبا قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد  (ج 
 التنظيمية؛ ذات اآلثار السياساتية أو

يث التكاليف والتنافسية والفعالية من ح وثوقية                                                   اعتمادا  على تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة اليت تتسم بامل يزداد االقتصادأن  ( د
 ؛العاملي على الصعيد وميسورية التكاليف

 زئة،التجغري مرتبطة بالتكاليف األساسية، ما من شأنه أن يؤثر على أسعار  (IMR)لتجوال الدويل املتنقل ل أن أسعار اجلملة (ه 
 ذلك وجود رسوم غري متسقة وعشوائية؛ يف مبا

سوق وجود يسمح ب قد البني األسعار احمللية واألسعار الدولية للتجوال املتنقل كبرية اختالفات  استمرار وجود أن  ( و
 ؛اتصاالت دولية تنافسية

 التكاليف بني البلدان واملناطق، أن هناك اختالفات يف ( ز

 وإذ تالحظ
 ؛2012 قطاعات يفال                             أ برم بني الدول األعضاء وأعضاء     ا  اتفاق متثل ITU-T D.98 التوصيةأن  ( أ 

أسعار التجوال املفرطة وتسلط الضوء على ضرورة  للحد منميكن اتباعها     ا        نـ ه جتتضمن  ITU-T D.97 التوصيةأن  ب(
 ،التجوال سقف ألسعارأ اعتمادية مناسبة مثل إجراءات تنظيم سوق التجوال وتثقيف املستهلكني والنظر يف تشجيع املنافسة يف

 تقرر
 املتنقل، لقطاع تقييس االتصاالت مواصلة دراسة اآلثار االقتصادية ألسعار التجوال الدويل 3 أن على جلنة الدراسات

 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت
التعاون مع املتنقل، وذلك ب التجوال الدويلبتنظيم مبادرات إلذكاء الوعي بشأن استفادة املستهلك من خفض أسعار  1

 ؛(BDT) مدير مكتب تنمية االتصاالت
  



 

 -197I 88القرار  - Iالجزء  - 2016أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام  

ج تعاونية لتعزيز تنفيذ التوصيتني  2 ، وخفض أسعار التجوال الدويل املتنقل بني ITU-T D.97و ITU-T D.98                                         باقرتاح هن 
 ية،الدول لتوجيهية التفاقات التعاونالدول األعضاء، من خالل الرتويج لربامج بناء القدرات وورش العمل واملبادئ ا

 تدعو الدول األعضاء

 ؛ITU-T D.97و ITU-T D.98إىل اختاذ تدابري من أجل تنفيذ التوصيتني  1

 االقتضاء. اجلهود الرامية إىل خفض أسعار التجوال الدويل املتنقل باختاذ تدابري تنظيمية عند إىل التعاون يف 2
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 (2016)احلمامات،  89قـرار ال

 تعزيز استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت
                        لسد  فجوة الشمول المالي

 (2016)احلمامات، 

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 

         إذ تذك ر

ي شخص ما يصل إىل مليار        عامليا   من الفقر وتعزيز الرخاء، ويوجد بأن الشمول املايل من العوامل األساسية للحد أ ( 
 يستفيدون من أفقر األسر الذين ال من البالغني يف 50% احلصول على اخلدمات املالية الرمسية وأكثر مناحملرومني من  من

 املصرفية؛ اخلدمات

 املائة يف 40 أفقر أكثر من نصف البالغني يفيزال  ال العامل، يفلقاعدة بيانات البنك الدويل بشأن الشمول املايل            بأنه وفقا   ب(
                                                   ، وعالوة  على ذلك، فإن الفجوة بني اجلنسني من حيث امتالك 2014 عام بدون حسابات مصرفية يف 1البلدان النامية من األسر يف

 املائة يف 54املائة مقابل  يف 47 حسابات مصرفية، بلغت نسبة النساء اللوايت ميلكن 2011                    تضيق كثريا : ففي عام حسابات مصرفية ال
املائة للرجال. وعلى  يف 65                    املائة مقارنة  بنسبة يف 58، بلغت نسبة النساء اللوايت ميلكن حسابات مصرفية 2014 للرجال، ويف عام

يت ميلكن حسابات للواجنوب آسيا، حيث بلغت نسبة النساء ا                                                  املستوى اإلقليمي فإن الفجوة بني اجلنسني هي أكرب حجما  يف
 املائة للرجال؛ يف 55                    املائة مقارنة  بنسبة يف 37 مصرفية

فجوة  رق لسد، هو إحدى الطسيما تكنولوجيات اهلواتف املتنقلة ، والتكنولوجيات املعلومات واالتصاالتاستخدام بأن  ج(
 أنبالبالغني  املائة من يف 10 نسبةفيها أبلغت املنطقة الوحيدة اليت  إفريقيا جنوب الصحراء الكربى. وحاليا ، تعترب الشمول الرقمي

 لديها حسابات مالية متنقلة؛

اع تقييس أنشطة قط تعميم منظور املساواة بني اجلنسني يف( هلذه اجلمعية، بشأن 2016احلمامات،            )املراج ع يف 55بالقرار  د (
 ؛لالتصاالت االتصاالت لالحتاد الدويل

                                                                                        االحتاد اليت تشمل تعزيز التعاون بني األعضاء حتقيقا  النسجام تنمية االتصاالت وتبادل أفضل املمارسات  أهدافب ( ه
 تكلفة ممكنة؛ من تقدمي اخلدمات بأقل         ومتكينا  

أن االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي عناصر ب( الذي يعرتف 2012 ،)جنيف 1353جملس االحتاد قرار ب ( و
للبلدان املتقدمة والبلدان النامية لتحقيق التنمية املستدامة، ويكلف األمني العام، بالتعاون مع مديري املكاتب،  أساسية
خالل  ستدامة منسبيل حتقيق التنمية امل األنشطة اجلديدة اليت ينبغي أن يضطلع هبا االحتاد لدعم البلدان النامية يف بتحديد

 ،االتصاالتاالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات و 

  
                                                      

 تقالية.متر اقتصاداهتا مبرحلة انالصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية  1
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 وإذ تدرك

هلا  دراسة اخلدمات املالية املتنقلة من خالل فريق املقرر التابع لقطاع تقييس االتصاالت اخنرطت يف 3 أن جلنة الدراسات ( أ 
 ذات الصلة؛ (SDO) املعين باخلدمات املالية املتنقلة، وذلك بالتعاون مع املنظمات املعنية بوضع املعايري

الفريق االستشاري أنشأه  (FG DFS)باخلدمات املالية الرقمية تشكيل فريق متخصص لقطاع تقييس االتصاالت معين  ب(
ات عملي والذي تركز واليته على االبتكارات يف، 2014 يونيو 20 إىل 17من  جنيف، يف          الذي ع قداجتماعه  يف لتقييس االتصاالت

 ؛البلدان املتقدمة والنامية على السواء وجيات املتنقلة يفالدفع وتوفري اخلدمات املالية عرب التكنول

 فرتة لخال االتصاالت عرب املالية األنشطةجمال  قطاع تقييس االتصاالت يفل 2الذي قامت به جلنة الدراسات  العمل (ج
 األخرية، الدراسة

 اعتبارها وإذ تضع يف

 ؛العاملي على الصعيد             تطلب تعاونا  تو  العامليةاحلصول على اخلدمات املالية هي من الشواغل  مسألةأن  أ ( 

 بعنوان "حتويل عاملنا: خطة التنمية 2015سبتمرب  25 الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ 70/1 القرار ب(
يعرتف بأنه ينطلق من األهداف اإلمنائية لأللفية ويسعى إىل النهوض مبا مل يكتمل من أعماهلا،  "، الذي2030 املستدامة لعام

قتصادية صميمها وترمي إىل تعزيز األبعاد اال اخلطة الطموحة اليت تضع القضاء على الفقر يف ويشدد على أمهية تنفيذ هذه
 واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة؛

ه من بينها اعتماد وتنفيذ سياسات ترمي إىل زيادة الشمول املايل وإدماجبعدة أمور جلديدة تتضمن التعهد أن هذه اخلطة ا ج(
 عدة أهداف مرتبطة بأهداف التنمية املستدامة ووسائل تنفيذها؛ بالتايل يف

 مات املالية ومعدتعاون وتبادل أفضل املمارسات بني اهليئتني التنظيميتني لقطاع االتصاالت وقطاع اخلضرورة ال د (
 وزارات املالية وأصحاب املصلحة اآلخرين ضمن عدة أطراف نظرا  إىل أن اخلدمات املالية الرقمية تشمل جماالت تقع ضمن

 اختصاص مجيع األطراف،

 وإذ تشري إىل

قق على الصعيد الذي حدده البنك الدويل وإىل أن هذا اهلدف سيتح 2020هدف حتقيق النفاذ املايل الشامل حبلول عام  أ ( 
بوصفه  عاألموال وإرسال املدفوعات وتلقي الودائ حلفظأو جهاز إلكرتوين  معامالت مالية النفاذ إىل حسابالعاملي من خالل توفري 

 اللبنة األساسية لتمكني الناس من إدارة حياهتم املالية؛

ق مالية من خالل تدخالت حمددة لتحقي معامالتاحلصول على حسابات أن البنك الدويل تعهد بتمكني مليار شخص من  ب(
 هذا اهلدف؛

إجراء معامالت السداد اإللكرتونية بطريقة سهلة وميسورة  ، هو عنصر هام يتيحضمن مجلة أمور، التشغيل البيين أن ج(
نتائج اليت توصل ل                                                          للمعامالت املالية، وأن احلاجة إىل التشغيل البيين هي أيضا  أحد االتكلفة وسريعة وسلسة وآمنة عن طريق حساب 

 (CPMI) التحتية للسوق والبىنللجنة املعنية باملدفوعات التابع  (PAFI) الشمول املايل إليها فريق املهام املعين جبوانب الدفع يف
أنظمة وخدمات الدفع القائمة من أجل زيادة الشمول املايل، مع اإلقرار                                     الدويل، الذي حد د التحسينات الالزمة يف لبنكوجمموعة ا

 عداد األولويات؛ بأن تنفيذ املعايري القائمة وأفضل املمارسات ينبغي أن يندرج يف
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دا، فإن اخلدمات وتنزانيا وباراغواي وأوغن كينيا  لبلدان مث يف تنقلةاملصرفية امل أنه على الرغم من النجاح اهلائل للخدمة د (
تدعو احلاجة  األ خرى، ولذلك كثري من االقتصادات الناشئة املالية الرقمية مل حتظ  بنفس القدر من النجاح وحجم االستعمال يف

 إىل مواصلة وتسريع اجلهود لنشر املعايري واألنظمة الداعمة للخدمات املالية الرقمية؛

سيما لألشخاص من األسر ذات الدخل املنخفض من أجل  القدرة على حتمل تكاليف اخلدمات املالية الرقمية والأمهية  ( ه
 ؛حتقيق الشمول املايل

سي عرض على الفريق االستشاري لتقييس  (FG DFS) عين باخلدمات املالية الرقميةاملتخصص املفريق أن عمل ال و (
 ؛2017االتصاالت عام 

 البلدان النامية، املتنقلة يف املالية اخلدمات باستخدام االهتمام زيادة ( ز

 تقرر

 3 وجلنة الدراسات 2 ذلك العمل اجلاري للجنة الدراسات تطوير برنامج عمل قطاع تقييس االتصاالت، مبا يف مواصلة 1
 األمم املتحدة؛عمليات  من اجلهود العاملية املبذولة لتعزيز الشمول املايل، كجزء من أجل اإلسهام يف

وجودة  نيملستهلكا ومحايةاملدفوعات  ورقمنةجماالت التشغيل البيين  معايري ومبادئ توجيهية يف وضعو دراسات  إجراء 2
التوجيهية  تؤدي مثل هذه الدراسات واملعايري واملبادئ حيثما ال الرقمية املالية اخلدمات يف املعامالت وأمناخلدمة والبيانات الضخمة 

 ؛                                     مؤسسات أ خرى وتكون متعلقة بوالية االحتاد واجية اجلهود اجلارية يفإىل ازد

 تشجيع التعاون بني اهليئات التنظيمية لالتصاالت وسلطات اخلدمات املالية إلعداد وتنفيذ املعايري واملبادئ التوجيهية؛ 3

 املايل للجميع،االقتضاء لدفع عجلة الشمول  حسبتشجيع استخدام أدوات وتكنولوجيات مبتكرة  4

                                                              تكل ف مدير مكتب تقييس االتصاالت بالتعاون مع مديري املكتبني اآلخرين

                                                                                                       بتقدمي تقرير عن التقدم احملرز بشأن تنفيذ هذا القرار إىل جملس االحتاد سنويا  وإىل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت 1
 ؛2020 لعام

 ار،االعتب يف الصلة ذات الدراسات أخذ مع املايل، الشمول خدمات بشأن املمارسات وأفضل تقارير إعداد دعمب 2
سات العمل الذي تضطلع مبسؤوليته املؤس حيثما يندرج ذلك بصورة واضحة ضمن والية االحتاد وال يؤدي إىل ازدواجية يف

 ؛املعنية بوضع املعايري األ خرى املنظماتو 

اخلدمات املالية  احلوار وتبادل اخلربات يف                          أمكن، للتعل م من األقران و بإنشاء منصة، أو التوصيل باملنصات القائمة حيثما  3
 اتالتنظيمية من قطاعي االتصاالت واخلدمات املالية الرقمية وخرباء الصناعة واملنظم الرقمية بني البلدان واملناطق، واهليئات

 واإلقليمية؛ الدولية

ليت                                                         بالتعاون مع املؤسسات واملنظمات األ خرى املعنية بوضع املعايري ابتنظيم حلقات دراسية وورش عمل ألعضاء االحتاد  4
البلدان  تضطلع مبسؤولية رئيسية عن وضع املعايري املالية، والتنفيذ، وبناء القدرات، لزيادة الوعي وحتديد االحتياجات اخلاصة هلذه

 املتعلقة بتعزيز الشمول املايل، والتحديات
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 باالحتاد لقطاع تقييس االتصاالت لصلةذات ا الدراسات جلان تدعو

ماعها األول                اعتبارا  من اجت الرقميةلتوسيع وتسريع العمل بشأن اخلدمات املالية  ةالالزمالعمل والدراسات  تنظيمإىل  1
 فرتة الدراسة املقبلة؛ يف

ية رئيسية عن وضع ع مبسؤولاملؤسسات واملنظمات األخرى املعنية بوضع املعايري اليت تضطل مع والتعاون التنسيقإىل  2
 ،االحتاد معايري اخلدمات املالية وتنفيذها وبناء القدرات، ومع األفرقة األخرى ذات الصلة يف

 تدعو األمني العام

                                                                                                                   إىل مواصلة التعاون والتنسيق مع الكيانات األخرى داخل منظومة األمم املتحدة ومع الكيانات املعنية األ خرى من أجل بلورة اجلهود 
                 املايل بشكل فع ال، الدولية املستقبلية للتصدي للشمول

 تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني إليه

جلان دارسات قطاع تقييس االتصاالت بشأن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لتعزيز  إىل مواصلة املسامهة بنشاط يف 1
 إطار والية االحتاد؛ الشمول املايل، يف

يع إدماج سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واخلدمات املالية ومحاية املستهلكني لتحسني استخدام إىل تشج 2
 اخلدمات املالية الرقمية هبدف زيادة الشمول املايل،

 تدعو الدول األعضاء

جيات املعلومات و اسرتاتيجيات وطنية لتحقيق الشمول املايل كأمر ذي أولوية واالستفادة من تكنول وضع وتنفيذإىل  1
 يستفيدون منها؛ واالتصاالت لتوفري اخلدمات املالية إىل الذين ال

ني اجلنسني حتقيق املساواة ب إىل االضطالع بإصالحات تكفل االستفادة من تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف 2
 إطار أهداف هذا القرار؛ يف

ات لتنظيمية الوطنية من أجل إزالة العوائق اليت متنع مقدمي اخلدمإىل زيادة التنسيق، حسب االقتضاء، بني السلطات ا 3
املصرفية من النفاذ إىل البنية التحتية لنظام املدفوعات، ومقدمي اخلدمات املالية من النفاذ إىل قنوات االتصاالت وحتسني  غري

ن خالل حتسني ظروف ذلك م لد املستفيد، مبا يف                     كل  من بلد املصدر والب                                               الشروط إلجناز حتويالت معقولة التكلفة وأكثر أمنا  يف
                           السوق التنافسية والشف افة.
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 (2016)احلمامات،  90القرار 

 الدولي لالتصاالت التحادل قطاع تقييس االتصاالت المصادر المفتوحة في
 (2016)احلمامات، 

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 

         إذ تذك ر
 ؛(WSIS) س( من خطة عمل جنيف للقمة العاملية جملتمع املعلومات23ه( والفقرة 10بالفقرة  أ ( 

 ؛من التزام تونس للقمة العاملية جملتمع املعلومات 29)بالفقرة  ب(

 ؛للقمة العاملية جملتمع املعلومات بشأن جمتمع املعلومات تونس برنامج عملمن  49)بالفقرة  (ج

 والبلدان املتقدمة؛ 1النامية ، بشأن سد الفجوة التقييسية بني البلدانهلذه اجلمعية (2016احلمامات،           املراج ع يف) 44بالقرار  ( د

إىل  ضاءالدول األعالذي قرر فيه املؤمتر أن يدعو ( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 2014ديب،            )املراج ع يف 58بالقرار  (ه 
 ،تعزيز البحث والتطوير واالضطالع به من أجل معدات وخدمات وبرجميات ميكن النفاذ إليها من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 التكلفة، مع الرتكيز على الربجميات احلرة واملفتوحة املصدر واملعدات واخلدمات ميسورة

 تقرر
أن يواصل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت العمل بشأن مزايا وعيوب تنفيذ مشاريع املصادر املفتوحة فيما يتعلق بعمل قطاع 

 تقييس االتصاالت، حسب االقتضاء،

 احةحدود املوارد املالية املت باالحتاد، يف قطاع تقييس االتصاالت جلان الدراسات ذات الصلة يف تكلف مجيع
مسامهات استجابة الستفسارات الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بشأن املصادر املفتوحة على النحو املدرج  بتوفري 1
 ؛2016التقرير الثامن للفريق، يوليو  يف

نواتج الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بشأن املصادر املفتوحة، من أجل دراسة قيمة استخدام املصادر  بالنظر يف 2
 تطوير تطبيقات مرجعية لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت، حسب االقتضاء؛ يف املفتوحة

 االقتضاء؛ أعاله من أجل مواصلة استخدام املصادر املفتوحة حسب "2 "تكلفالفقرة  نتائج الدراسات الواردة يف بالنظر يف 3

 ،عملها، مع مراعاة نتائج دراسة الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت يف املصادر املفتوحةمشاريع استخدام  بدعم 4
 ؛حسب االقتضاء

 املصادر املفتوحة، مشاريعمع  واصلة العملمب 5
  

                                                      
 ية.ل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا 1
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                              تكل ف مدير مكتب تقييس االتصاالت

أعمال  للمشاركني يف ل(م)مثال  املواد التعليمية واحللقات الدراسية وورش الع فيما يتعلق باملصادر املفتوحةبتوفري التدريب  1
 قطاع تقييس مع مراعاة هدف قطاع تقييس االتصاالت بالتعاون مع جمتمعات املصادر املفتوحة ومكتب تنمية االتصاالت،

 االحتاد؛ االتصاالت لسد الفجوة التقييسية: الفجوة الرقمية بني اجلنسني والقيود اخلاصة مبيزانية

 ،تنفيذ هذا القرار                          سنويا  بشأن التقدم احملرز يفبرفع تقرير إىل الفريق االستشاري  2

                                     تكل ف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت

 مبواصلة تنفيذ نتائج التقرير الثامن للفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بشأن املصادر املفتوحة،

 فريق العمل التابع جمللس االحتاد واملعين باملوارد املالية والبشريةتدعو 

 ييم اآلثار املالية احملتملة على االحتاد املرتتبة على تنفيذ هذا القرار،تقىل إ

 تدعو أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت

 هذا القرار.تنفيذ  إىل املسامهة يف
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 (2016)احلمامات،  91قـرار ال

 خطط الترقيم تحسين النفاذ إلى مستودع معلومات إلكتروني عن 
 لالتحاد الدولي لالتصاالت االتصاالت تقييس التي ينشرها قطاع

 (2016)احلمامات، 

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 

 اعتبارها إذ تضع يف

 ؛معينةعلومات بشأن خطط ترقيم املقد أتاح النفاذ اإللكرتوين إىل  (TSB)مكتب تقييس االتصاالت  أن ( أ 

ل على الصعيد وكاالت التشغي أو االتصاالت مشغليأن حتسني النفاذ اإللكرتوين سيعود بالفائدة على الدول األعضاء و  (ب
من أجل املساعدة على حتسني موثوقية شبكات االتصاالت واخلدمات اليت حتملها، واملساعدة على حتسني ضمان حصول  ،الدويل

 ،الدولية االتصاالتترقيم  موارداملشغلني على اإليرادات، وقد يساعد على التصدي لسوء استخدام 

 تالحظ وإذ

ملشار ا املستودع اإللكرتوينوصيانة  تطوير يف        رائدا         دورا   ؤدييأن  جيب (ITU-T) باالحتاد االتصاالت تقييس قطاع أن ( أ 
 ؛هذا القرار إليه يف

 ا املستودع اإللكرتوين باملعلومات؛هذ لتزويدمتطلبات  وضعو  دراسة ضرورة (ب

املوارد  ديها )أيلإعالم االحتاد خبطط الرتقيم الوطنية  ىلإمجيع اهليئات التنظيمية الوطنية  وتدع ITU-T E.129لتوصية أن ا (ج
 ؛                 املعي نة واملوز عة(

جديدة وتطبيقات ظهور تكنولوجيات بسبب  (NNAI)موارد الرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية ارتفاع الطلب على  ( د
 والشبكات واخلدمات العاملية املبتكرة(؛ (M2M)، واالتصاالت من آلة إىل آلة (IoT)وناشئة )مثل إنرتنت األشياء 

لكل  (NNAI) احملجوزة واملخصصة واملوزعة للرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية املتعلقة باملوارد املوثوقةأن املعلومات  ( ه
 بلد هي قضية هامة لضمان التوصيل البيين العاملي لالتصاالت،

 باالحتاد االتصاالت تقييس لقطاع 2جلنة الدراسات  تكلفأن  تقرر

من أجل ل الالزم العم وبتنظيمواملعلومات املقدمة من مكتب تقييس االتصاالت هذه املسألة على أساس املسامهات الواردة  بدراسة
ر                                                           احملجوزة أو املخصصة أو املوزعة للرتقيم لكل مشغ ل/مقدم خدمات )قدالنفاذ اإللكرتوين إىل مستودع للموارد  متطلبات حتديد

وموارد الرتقيم الدولية  ITU-T E.129 باالستناد إىل التوصية E.164ك تقدمي خطط الرتقيم الوطنية ذل يف كل بلد، مبا اإلمكان( يف
 االتصاالت، اليت خيصصها مدير مكتب تقييس
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 مكتب تقييس االتصاالت مديرتكلف 

مي خطط الرتقيم املتعلقة بتقدبتقدمي املساعدة الالزمة ألعضاء االحتاد من خالل تقدمي تفاصيل موارد املعلومات القائمة  1
 الدولية؛ الوطنية وموارد الرتقيم

، بتنظيم املستودع اإللكرتوين املوصوف أعاله 2باالستناد إىل نتائج الدراسة املذكورة أعاله اليت جتريها جلنة الدراسات  2
 ضمن امليزانية املخصصة، وإدارته

 ات األكادمييةتدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني واهليئ

 ،كرتوينمستودع إل تنظيم هبدف ،االتصاالت لتقييس والفريق االستشاري 2 الدراسات جلنة اجتماعات إىل مسامهات تقدم أن إىل

 تدعو الدول األعضاء

 الديها وتعديالهت نيةالوط الرتقيمتقدمي خطط  بشأن معلومات تتيح أنإىل  ،ذات الصلة االتصاالت تقييسقطاع  بتوصيات      عمال  
 .املستجدات آلخراملستودع اإللكرتوين  مواكبة لضمانالوقت املناسب،  يف
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 (2016)احلمامات،  92القرار 

 قطاع تقييس االتصاالت  في التقييس أنشطة تعزيز
 الدولية المتنقلة التصاالتلراديوية الجوانب غير البفيما يتعلق 

 (2016)احلمامات، 

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 

 اعتبارها إذ تضع يف
 (IMT-2000) 2000-االتصاالت املتنقلة الدولية الذي يشمل اجلذرياالسم  يه (IMT)املتنقلة الدولية أن االتصاالت  (أ  

 جمتمعة )انظر (IMT-2020) 2020-واالتصاالت املتنقلة الدولية (IMT-Advanced) املتقدمة-واالتصاالت املتنقلة الدولية
 (؛( جلمعية االتصاالت الراديوية2015جنيف،  )املراج ع يف ITU-R 56 القرار

أن الغرض من و  ،التنمية االقتصادية واالجتماعية على الصعيد العاملي أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية سامهت يف أن ب(
أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية هو توفري خدمات االتصاالت على نطاق العامل أمجع، بصرف النظر عن املوقع أو الشبكة 

 املطراف املستعمل؛ أو

املستقبل القريب لبناء نظام إيكولوجي  على نطاق واسع يف            سوف ت ستخدم  2020-أن االتصاالت املتنقلة الدولية ج(
 املتحدة؛ حتقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم ستعملني، وأهنا ستساهم مسامهة هامة وإجيابية يفللمعلومات يركز على امل

يواصل بنشاط دراساته بشأن التنقلية ومجيع جوانب شبكات االتصاالت  (ITU-T) باالحتاد االتصاالت تقييس قطاع أن ( د
 2020-راديوية لالتصاالت املتنقلة الدوليةالوانب غري اجلدراسة تقييس  يف 2015 عام شرع يفوأنه  ،(IMT) املتنقلة الدولية

 ؛ابعده وما

   ا  تزال تقيم تنسيق لقطاع االتصاالت الراديوية كانت وال 5 الدراسات أن جلان الدراسات لقطاع تقييس االتصاالت وجلنة ( ه
 كال القطاعني؛ املتعلقة باالتصاالت املتنقلة الدولية يفيتعلق بإعداد التوصيات                                         فع اال  غري رمسي عن طريق أنشطة االتصال فيما

-الدولية ملتنقلةا التصاالتل املقبل التطور بشأنللمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية،  207 (Rev.WRC-15) أن التوصية ( و
 ملستعملةااحلاجة إىل معدالت بيانات أعلى من معدالت أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية  ا، من املتوقع أن تتناولوما بعده 2020

                                             حاليا ، تناسب احتياجات املستعمل، حسب االقتضاء؛

وقطاع الراديوية  قطاع االتصاالت املتصلة باالتصاالت املتنقلة الدولية يفاملعايري خارطة طريق جلميع أنشطة أن وضع  ز (
التجانس الكاملني و  واءمةلضمان املوينسقها أعماله اخلاصة باالتصاالت املتنقلة الدولية كل قطاع لكي يدير  الت، تقييس االتصا

سهل تبليغ وأن مفهوم خارطة الطريق هذا ي، كل قطاع وسيلة فع الة لتحقيق التقدم يفيشكل  ،عمل ضمن إطار تكميلياللربامج 
 باالتصاالت املتنقلة الدولية؛ املنظمات خارج االحتاد باملسائل املتعلقة

 الرتويجأقر احلاجة املستمرة إىل  (WTDC)( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 2014ديب،            )املراج ع يف 43 أن القرار (ح
 ؛1النامية البلدان يف وخاصة العامل أحناء مجيع يف (IMT) الدولية املتنقلة االتصاالت ألنظمة
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 املتنقلة االتصاالت ددحي الدولية املتنقلة االتصاالت جمال يف العاملية االجتاهات بشأن الراديويةكتيب قطاع االتصاالت   أن (ط
 شبكات إدخالشأن وب يةالدول املتنقلة االتصاالت أنظمة بنشر املتعلقة القضايا بشأن املعنية لألطراف عامة توجيهات ويوفر الدولية

 ؛املتقدمة-واالتصاالت املتنقلة الدولية 2000-الدولية املتنقلة االتصاالت
نة جل                              أنشطة منسقة تنسيقا  وثيقا  مع                تشارك حاليا  يف (ITU-D) لقطاع تنمية االتصاالت لالحتاد 1 أن جلنة الدراسات ي(

امل اليت تؤثر على االتصاالت الراديوية من أجل حتديد العو لقطاع  5 قطاع تقييس االتصاالت وجلنة الدراساتل 13 الدراسات
 ذلك االتصاالت املتنقلة الدولية، لفائدة البلدان النامية؛ يف                                   التنمية الفع الة للنطاق العريض، مبا

                                                                                                             أن أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية تتطور حاليا  لتوفري سيناريوهات استخدام وتطبيقات متنوعة من قبيل النطاق العريض  ك(
                                                                                    اهلائلة من نوع االتصاالت اآللية واالتصاالت اليت تتسم بقدر عال  من املوثوقية والكمون املنخفض،                       املتنقل احملس ن واالتصاالت 

 ذلك؛ وعدد كبري من البلدان قد بدأ يف
 2020-دراسة اجلوانب غري الراديوية لالتصاالت املتنقلة الدولية لقطاع تقييس االتصاالت شرعت يف 13 أن جلنة الدراسات ل(

  يلي: كلف مباامل (FG-IMT-2020) 2000-الدولية املتنقلة االتصاالتالفريق املتخصص املعين بمن خالل إنشاء 
تعزيز جوانب  2)  ،املفتوحة                                       مع اجملموعات األ خرى، وحتديدا  جمتمع املصادر النماذج األولية استكشاف عروض التوضيح أو 1)

مواصلة صقل وتطوير معمارية شبكة  3)  ،املعلومات الذي حموره إضفاء الطابع الربجمي على الشبكات والربط الشبكي
 إىلدراسة تقسيم الشبكة بالنسبة  5) ، دراسة التقارب بني اخلدمات الثابتة واملتنقلة 4)  ،2020-املتنقلة الدوليةاالتصاالت 

 (QoS) هبا من جودة اخلدمة حتديد مناذج جديدة للحركة واجلوانب املرتبطة 6)  ،شبكات التوصيل املباشر/غري املباشر
 ،2020-املتنقلة الدولية اليت ميكن تطبيقها على شبكات االتصاالت وعمليات التشغيل والتسيري واإلدارة

 وإذ تالحظ
هلذه اجلمعية، بشأن مبادئ وإجراءات توزيع العمل بني قطاع االتصاالت ( 2016احلمامات،            )املراج ع يف 18 القرار أ ( 

 فيما بينهما؛ تقييس االتصاالت والتنسيقالراديوية وقطاع 
القطاعات  بني افيم والتعاون التنسيق للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن تعزيز (2014 ديب،          املراج ع يف) 59 القرار (ب

 املشرتك؛ االهتمام ذات املسائل الثالثة لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن
 التواصل بني قطاع تقييس االتصاالت واحملافل واالحتادات التجارية؛ ، بشأن عمليةITU-T A.4التوصية  ج(

توصيات قطاع                  املنظمات األ خرى يف ، بشأن اإلجراءات العامة إلدراج مراجع إىل وثائقITU-T A.5التوصية  ( د
 االتصاالت؛ تقييس

االتصاالت ومنظمات وضع املعايري ، بشأن التعاون وتبادل املعلومات بني قطاع تقييس ITU-T A.6التوصية  ( ه
 واإلقليمية؛ الوطنية

املبادئ التوجيهية لكفاءة  :1 للتعديل 1 التذييلعملها، و إنشاء األفرقة املتخصصة وإجراءات بشأن  ITU-T A.7التوصية  ( و
 نقل نواتج فريق متخصص إىل فريقه األصلي،

 تقرر أن تدعو الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت

اصة االتصاالت االتصاالت املتنقلة الدولية )وخالصلة املتعلقة ب الراديوية ذات تسهيل تنسيق أنشطة التقييس غريإىل  1
 ( بني مجيع جلان الدراسات ذات الصلة واألفرقة املتخصصة وأنشطة التنسيق املشرتك وما إىل ذلك؛2020-املتنقلة الدولية

 (SDO)       األ خرى املعايري وضع ومنظمات                            وجلان الدراسات املعنية األ خرى  13 إىل تشجيع التعاون مع جلنة الدراسات 2
 ،2020-بشأن جمموعة واسعة من القضايا املرتبطة باجلوانب غري الراديوية لالتصاالت املتنقلة الدولية
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 تكلف جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد

 االت املتنقلةملتعلقة باالتصاالت املتنقلة الدولية )وخاصة االتصبتعزيز التعاون والتنسيق بشأن أنشطة التقييس ا 1
 ( بروح إجيابية مرحبة للجميع، من أجل ضمان حل قياسي مثمر وعملي لصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت2020-الدولية

 العاملي؛ على الصعيد

 للشبكات بكفاءة؛ بتعزيز أعمال البحث املتعلقة بتقييس التكنولوجيات غري الراديوية 2

 ،ةالسنوية السرتاتيجية معايري قطاع تقييس االتصاالت بشأن االتصاالت املتنقلة الدولي والتقارير األحباثمسؤولية  تويلب 3

 11تكلف جلنة الدراسات 

 تبار،واالخ والربوتوكوالت بالتشوير املتصلة التقييس ألنشطة الراديوية غري اجلوانب بشأن الدراسات بتشجيع

 12تكلف جلنة الدراسات 

 ة وجودةغري الراديوية خلدمة االتصاالت املتنقلة الدولي باجلوانبالدراسات بشأن أنشطة التقييس املتعلقة  بتشجيع
 ،(QoE) التجربةوجودة  (QoS) اخلدمة

 13تكلف جلنة الدراسات 

االت، اليت ينبغي أن قطاع تقييس االتص يفمبتابعة خارطة الطريق املتعلقة بأنشطة تقييس االتصاالت املتنقلة الدولية  1
بادل هذه املعلومات الراديوية لالتصاالت املتنقلة الدولية، وت تتضمن بنود عمل هتدف إىل تقدم أعمال التقييس املتصلة باجلوانب غري

ئيسية املعنية سات الر قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تنمية االتصاالت بوصفها جلنة الدرا الصلة يف مع جلان الدراسات ذات
 ؛(2020-)وخاصة االتصاالت املتنقلة الدوليةباالتصاالت املتنقلة الدولية 

لشبكة، وانفتاح ، وتقسيم اعلى الشبكات لربجميطابع االإضفاء و بتشجيع الدراسات بشأن متطلبات ومعمارية الشبكات،  2
كات الناشئة ، وتكنولوجيا الشبالتقارب بني االتصاالت الثابتة واملتنقلةبني وظائفها، و  قدرات الشبكات، وإدارة الشبكة والتنسيق فيما

 إىل ذلك(؛ وما (ICN) التوصيل الشبكي املتمحور حول املعلومات)مثل 

وتنسيق أنشطة التقييس  (JCA IMT-2020) 2020-املتنقلة الدوليةبإنشاء نشاط التنسيق املشرتك املعين باالتصاالت  3
الصلة واألفرقة  ( بني مجيع جلان الدراسات ذات2020-)وخاصة االتصاالت املتنقلة الدوليةاملتنقلة الدولية  باالتصاالتاملتعلقة 

 املعايري،                                    املتخصصة واملنظمات األ خرى املعنية بوضع

 15تكلف جلنة الدراسات 

اليت ينبغي أن تضع  االتصاالت املتنقلة الدولية، يف شبكات التوصيل املباشر/غري املباشربتشجيع الدراسات بشأن أنشطة تقييس 
ومعماريتها ووظيفتها  ،شبكات التوصيل املباشر/غري املباشراهليكل وبنود العمل الضرورية ملواصلة العمل القياسي بشأن متطلبات 

 ،IMT-2020أنظمة  وأدائها وإدارهتا والتحكم فيها ومزامنتها، يف

 17تكلف جلنة الدراسات 

 الدراسات بشأن أنشطة التقييس املتصلة بأمن تطبيقات وشبكات االتصاالت املتنقلة الدولية، بتشجيع
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 مدير مكتب تقييس االتصاالتتكلف 

                                                                           بإحاطة مدير ي مكتب االتصاالت الراديوية ومكتب تنمية االتصاالت علما  هبذا القرار؛ 1

ملتنقلة تيجية والقياسية، وتطبيقات شبكات االتصاالت ااحللول التقنية االسرتا بعقد حلقات دراسية وورش عمل بشأن 2
 واإلقليمي، الوطين الصعيدين على احملددة املتطلبات مراعاة (، مع2020-الدولية )وخاصة االتصاالت املتنقلة الدولية

 تشجع مديري املكاتب الثالثة

 ،قلة الدوليةيتعلق باالتصاالت املتن على حبث طرق جديدة لتحسني كفاءة عمل االحتاد فيما

 تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني واهليئات األكادميية

 أنشطة التقييس اليت يقوم هبا قطاع تقييس االتصاالت بشأن وضع توصيات تتعلق باجلوانب إىل املشاركة بنشاط يف 1
 ؛التصاالت املتنقلة الدوليةالراديوية ل غري

أحداث  ملتنقلة الدولية يفا املعايري وجتربة تطور الشبكات وحاالت التطبيق املتعلقة باالتصاالتاسرتاتيجية  إىل املشاركة يف 2
 الصلة. احللقات الدراسية وورش العمل ذات
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 (2016)احلمامات،  93ر قـراال

  لشبكات الجيل الرابع وشبكاتالتوصيل البيني 
 بعدها وما 2020-المتنقلة الدولية االتصاالت

 (2016 )احلمامات،

 (،2016، احلماماتإن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )

 تدركإذ 

                                                                                 العامل ينتقلون حاليا  من شبكات تبديل الدارات إىل شبكات تبديل الرزم وأن معظمهم أنشأ                          أن معظم مشغ لي االتصاالت يف أ ( 
 ؛"نتاإلنرت  بروتوكول كل شيء عربلتقدمي خدماهتم باستخدام مفهوم جديد هو " (IP)بالفعل شبكات قائمة على بروتوكول اإلنرتنت 

شبكات املشغلني كواحدة من  طبقة النفاذ يف                 مستخدمة حاليا  يف (LTE) ألجلأن تكنولوجيا التطور طويل ا ب(
 ؛(VoLTE) تكنولوجيات تقدمي خدمات الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت

شبكات  ومبادئ التجوال ومسائل الرتقيم وآليات الرتسيم واألمن، اليت جيري استخدامها يف أن معماريات الشبكات ج(
ل معظم احلاالت مع التوصيل البيين للشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت )مثل شبكات اجلي تتناسب يف تبديل الدارات، ال

 بعدها( الواجب استخدامها لتقدمي خدمات وما (IMT-2020) 2020-وشبكات االتصاالت املتنقلة الدولية (4G) الرابع
 ؛والفيديو الصوت

نع ظهور مل التوصيل البيين للشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنتفاق بشأن أنه يتعني على مجيع الدول األعضاء االت د (
 ؛احلصر مسائل جديدة متصلة بالرتقيم والتجوال والرتسيم واألمن، على سبيل الذكر ال

                                                                         إضافة  إىل أنواع التوصيل البيين األ خرى للشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت  VoLTE أن التوصيل البيين لشبكات ه (
                               الذي يعترب املعر ف املشرتك للشبكات  (URI)                           إىل نسق املعر ف املوحد للمورد ITU-T E.164 يتطلب حتويل نسق الرقم وفق التوصية

 ؛وت والفيديواتصاالت الص القائمة على بروتوكول اإلنرتنت الواجب استعماله يف

إىل نسق  ITU-T E.164 هو أحد احللول الواجب استعماهلا لتحويل النسق (ENUM) أن بروتوكول الرتقيم اإللكرتوين و (
 ؛من أجل هذه األنواع من التوصيل البيين URI       املعر ف

تقييس االتصاالت باالحتاد  لقطاع 2                   يكل ف جلنة الدراسات( هلذه اجلمعية، 2016احلمامات،            )املراج ع يف 49 أن القرار ز (
فيها  الطريقة اليت ميكن هبا لالحتاد أن يكفل سيطرته اإلدارية على التغيريات اليت قد تتصل مبوارد االتصاالت الدولية )مبابدراسة 

 بروتوكول الرتقيم اإللكرتوين؛ املستعملة يف التسمية والرتقيم والعنونة والتسيري(

اختاذ كل ب ف األمني العام ومديري املكاتب     يكل   ( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014بوسان،            )املراج ع يف 133 أن القرار (ح
فق و يتعلق خبطط الرتقيم،  الحتاد فيماا يلزم من إجراءات لضمان احلفاظ الكامل على سيادة الدول األعضاء يف ما

 ؛فيها املستخدمة                      ، أيا  كانت التطبيقاتITU-T E.164 التوصية
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أن يواصل إجراء  مدير مكتب تقييس االتصاالت      يكل ف جلمعية، هلذه ا( 2016احلمامات،            )املراج ع يف 76 أن القرار ط(
يتعلق  أولوياهتا فيما وحتديد 1كل منطقة لتحديد املشاكل اليت تواجهها البلدان النامية يف ، حسب احلاجة،أنشطة استكشافية

 ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/بتحقيق قابلية التشغيل البيين لتجهيزات وخدمات 

 اعتبارها وإذ تضع يف

                     لدى بعض املشغلني حلوال   وأن E.164/URI العامل للتحويل               يستخدم عادة  يف ال (ENUM) أن بروتوكول الرتقيم اإللكرتوين أ ( 
 ؛هبم خاصة

                                                                                 التحالفات بني املشغ لني هي بصدد وضع مبادئ توجيهية للتوصيل البيين للشبكات القائمة على أن بعض  ب(
 ؛هذا التوصيل البيين ولكن ال يوجد حىت اآلن خيار متفق عليه الستخدامه يف VoLTE تكنولوجيا

ري خدمات الصوت هلا لتوفأن وضع إجراءات التوصيل البيين للشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت، الواجب استعما ج(
 ؛والفيديو، يلزم القيام به على أساس دويل

هذا التوصيل  أن وضع متطلبات املطابقة وقابلية التشغيل البيين لدعم اختبار الربوتوكوالت والتكنولوجيات املستخدمة يف د (
 يس االتصاالت،إىل توصيات قطاع تقي                                                                             البيين ي عد  من العناصر األساسية لتطوير املعدات القابلة للتشغيل البيين استنادا  

 احلسبان وإذ تأخذ يف

بودابست  ، الذي عقده قطاع تقييس االتصاالت يف(CTO) بيان اجتماع كبار مسؤويل التكنولوجيا           أنه وفقا  ل أ ( 
بشأن  ذلك دراسات يف مبا -بدء دراسات  شجع كبار مسؤويل التكنولوجيا قطاع تقييس االتصاالت على"ي(، 2015 )أكتوبر

ة اجلودة هبدف متكني قابلية التشغيل البيين هلذه اخلدمات عالي - جوانب التحكم واإلدارةالقدرة على النفاذ، وأنساق البيانات، و 
يري إىل املسامهة القطاع الصناعي فضال  عن املنظمات املعنية بوضع املعا يف املعنيني على الصعيد العاملي، ويدعون املشغلني واخلرباء

 ؛ه الدراسات"هذ يف

البيئات اهلجينة  قابلية التشغيل البيين للخدمات الصوتية والفيديوية يف                                               أنه وفقا  للتقرير املوجز عن ورشة عمل االحتاد بشأن  ب(
 "ينبغي أن تركز أنشطة التقييس( 2015" )جنيف، ديسمرب (LTE) املتقدمة-ذلك االتصاالت املتنقلة الدولية يف املتنقلة، مبا-الثابتة

، ومكاملات الطوارئ على الشبكات VoLTE االحتاد على نشر بروتوكوالت التشوير من أجل التوصيل البيين لشبكات األ خرى يف
 ؛، ومسائل الرتقيم"VoLTE القائمة على تكنولوجيا

وت باستعمال القائمة على نقل الص للتوصيل البيين للشبكاتإطار "لقطاع تقييس االتصاالت بشأن  11 أعمال جلنة الدراسات ج(
الذي يهدف إىل حتديد " (ViLTE) واخلدمة الفيديوية باستعمال تكنولوجيا التطور بعيد املدى (VoLTE) دىتكنولوجيا التطور بعيد امل

 ؛VoLTE/ViLTE املتطلبات املشرتكة املتعلقة بالتوصيل البيين للشبكات القائمة على تكنولوجيا

هو أحد املواضيع اليت  VoLTE/ViLTEللشبكات القائمة على تكنولوجيا أن وضع معايري تتعلق بإطار للتوصيل البيين  د (
ة اللجنة التقنية املعنية باختبار املطابقة التابعلقطاع تقييس االتصاالت و  11 اتفاق التعاون القائم بني جلنة الدراسات         أ درجت يف

 ؛(ETSI TC INT) االتللمعهد األورويب ملعايري االتص

 التابع لقطاع تقييس االتصاالت، 2020-العمل الناجح للفريق املتخصص املعين باالتصاالت املتنقلة الدولية ه (
  

                                                      
 ية.ل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا 1
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 تقرر
لشبكات ومبادئ معماريات ا قطاع تقييس االتصاالت تتناولالعمل لوضع توصيات ل إحراز تقدم يفأقرب وقت ممكن  أن يتم يف

شبكات ل                                                                                                              التجوال ومسائل الرتقيم وآليات الرتسيم واألمن إضافة  إىل اختبار املطابقة وقابلية التشغيل البيين من أجل التوصيل البيين 
 ،بعدها وما (IMT-2020) 2020-املتنقلة الدولية االتصاالت وشبكات (4G) اجليل الرابع

 تتكلف مدير مكتب تقييس االتصاال
 تحقيق التوصيلب املتعلقةلتحديد املشاكل  بني مشغلي االتصاالتأن يواصل إجراء أنشطة استكشافية، حسب احلاجة، ب 1

 ؛أولوياهتا بعدها وحتديد وما (IMT-2020) 2020-وشبكات االتصاالت املتنقلة الدولية (4G) لشبكات اجليل الرابعالبيين 

 االحتاد لكي ينظر فيها ويتخذ اإلجراءات الالزمة،بأن يقدم نتائج هذه األنشطة إىل جملس  2

 تكلف جلان الدراسات
بكات اجليل شأسرع وقت ممكن توصيات قطاع تقييس االتصاالت اليت يتعني وضعها واملرتبطة بالتوصيل بني  بأن حتدد يف 1

 ؛بعدها وما 2020-وشبكات االتصاالت املتنقلة الدولية (4G) الرابع

االقتضاء، مع املهتمني باألمر من أصحاب املصلحة والتحالفات إلجراء الدراسات املثلى بشأن هذا بأن تتعاون، حسب  2
               املوضوع حتديدا ،

 11كذلك جلنة الدراسات تكلف  
بكات شبأن تضع توصيات لقطاع تقييس االتصاالت حتدد اإلطار ومتطلبات التشوير الواجب استخدامها إلقامة التوصيل البيين ل

 ؛أحناء العامل شىت التشغيل البيين يف قابليةمن أجل حتقيق بعدها  وما 2020-وشبكات االتصاالت املتنقلة الدولية (4G) الرابعاجليل 

 2كذلك جلنة الدراسات تكلف  
بأن تضع توصيات لقطاع تقييس االتصاالت اليت حتدد معمارية بروتوكول الرتقيم اإللكرتوين الواجب استخدامه للتوصيل بني 

ذلك السيطرة اإلدارية اليت قد تتصل  يف ، مبابعدها وما 2020-وشبكات االتصاالت املتنقلة الدولية (4G) شبكات اجليل الرابع
 ؛والتسيري( ذلك التسمية والرتقيم والعنونة يف مبوارد االتصاالت الدولية )مبا

 تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع
 تنفيذ هذا القرار، إىل املسامهة يف

 تدعو الدول األعضاء
 تنفيذ هذا القرار. إىل تشجيع مشغلي االتصاالت على مساعدة قطاع تقييس االتصاالت يف
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 (2016)احلمامات،  94القرار 

 االتحاد الدولي لالتصاالت قطاع تقييس االتصاالت في في تقييسال أعمال
 قائمة على الحوسبة السحابيةبشأن تكنولوجيا بيانات األحداث ال

 (2016 احلمامات،)

 ،(2016)احلمامات، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت 

          إذ ت ذك ر
يقوم االحتاد بالعمل على اعتماد تدابري ، اليت تنص على أن 17سيما الرقم  من دستور االحتاد، ال 1باألحكام ذات الصلة للمادة 

 ،خدمات االتصاالت من خالل تعاونن من تأمني سالمة احلياة البشرية     متك  

 اعتبارها وإذ تضع يف
باعتبارها أدوات لزيادة  (FDR)الطريان مسجالت بيانات /(CVR) القيادة مقصورة صوت يفالالت      مسج  أمهية  أ ( 

 الطريان؛ سالمة
ناعة، مثل مجيع قطاعات الص تزايد االهتمام مبسجالت بيانات األحداث لتحسني السالمة ونوعية احلياة البشرية يف ب(

املرافق )الشبكة  يف (DFR)                                                    وسائل النقل )القيادة اآللية(، ومسج الت األخطاء الرقمية  يف (EDR)                     مسج الت بيانات األحداث 
 ولة(؛املوص الرعاية الصحية )األجهزة/املغروسات الطبية األحداث القلبية يف                                       الذكية، اإلدارة الذكية للمياه(، ومسج الت 

للتمكني من النفاذ الشبكي إىل جمموعة قابلة للزيادة ومرنة من املوارد املادية  دور اهلام للحوسبة السحابية كمصدرال ج(
 ؛حسب الطلباالفرتاضية اليت ميكن تقامسها والتزود هبا وإدارهتا على أساس اخلدمة الذاتية  أو
 ،(IoT)احلوسبة السحابية وإنرتنت األشياء  احلاجة إىل ضمان أمن املعلومات يف ( د

 تالحظإذ و 
ات ري لتطبيق مسجالت بيانوضع املعاي ينبغي أن يقوم بدور ريادي يف (ITU-T)أن قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد  ( أ 

 ؛احلوسبة السحابية وإنرتنت األشياء األحداث يف
 صميمه، ينبغي إنشاء نظام إيكولوجي للمعايري يكون قطاع تقييس االتصاالت يفأنه  ب(

 إذ تعرتفو 
للطريان من أجل سحابية بتطبيقات احلوسبة الباالختتام الناجح للفريق املتخصص التابع لقطاع تقييس االتصاالت املعين  ( أ 

سياق الطريان وبث بيانات  الذي أجرى دراسة جدوى الستخدام احلوسبة السحابية يف (FG-AC) رصد بيانات الرحالت اجلوية
 ؛اجلوية الرحالت

، (احلوسبة السحابية وحتليالت البيانات الضخمةلقطاع تقييس االتصاالت ) 13باإلجنازات ذات الصلة للجنة الدراسات  ب(
أمن ) 17 ، وخدمات الرعاية الصحية املوصولة/الصحة اإللكرتونية( وجلنة الدراسات(ITS) أنظمة النقل الذكية) 16 دراساتوجلنة ال

 (؛يةالذك                                    مع الرتكيز مبدئيا  على املدن واجملتمعات وتطبيقاهتا (IoT) إنرتنت األشياء) 20 ( وجلنة الدراساتاحلوسبة السحابية
  



 

214I-  الجزء  - 2016أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعامI -  94القرار 

 ؛باملعمارية يتعلق باملتطلبات واملعايري اخلاصة فيماأن قطاع تقييس االتصاالت يتمتع مبزايا فريدة من نوعها ب ج(

 (EDR) األحداث              مبسج الت بياناتيتعلق  عمارية فيماامل                                                      أنه يلزم أوال  أساس متني من حيث املتطلبات واملعايري اخلاصة ب ( د
 ،التآزر على مستوى الصناعةوضع جمموعة من املعايري من خالل  ليتسىن

 باالحتاد لقطاع تقييس االتصاالت 20و 17و 16و 13 الدراسات انتقرر تكليف جل

يانات األحداث القائمة بتكنولوجيا ب فيما يتعلقوالتوصيات اجلديدة  والتوصيات قيد اإلعداد تقييم التوصيات القائمةب 1
 ؛على احلوسبة السحابية

 بشأن كيفية تناول املواضيع اليت تقع خارج (TSAG) االستشاري لتقييس االتصاالت تقدمي توصيات إىل الفريقب 2
 ،الدراسات اناختصاص جل

 كلف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالتت

األحداث القائمة ات بيان تكنولوجيا بالعمل على بذل جهود منسقة بني جلان الدراسات ذات الصلة لتسريع أعمال التقييس بشأن
 ،السحابية وسبةاحلعلى 

 كلف مدير مكتب تقييس االتصاالتت

 حلوسبة السحابيةااألحداث القائمة على بيانات  تكنولوجيا بشأنبتقدمي املساعدة الالزمة لتسريع أعمال التقييس  1
 سيما من البلدان النامية؛ وتشجيع مشاركة وإسهام الدول األعضاء ال

 واملدخالت بشأن هذا املوضوع من جمموعة واسعة من خمتلفبتنظيم ورشة عمل أو أكثر جلمع املتطلبات  2
 املصلحة، أصحاب

 واملنتسبني واهليئات األكادميية القطاعدعو الدول األعضاء وأعضاء ت

 .احلوسبة السحابيةاألحداث القائمة على بيانات  لتكنولوجيا إىل تقدمي مسامهات من أجل وضع معايري
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 (2016)احلمامات،  95القرار 

 مبادرات قطاع تقييس االتصاالت إلذكاء الوعي 
 بشأن أفضل الممارسات والسياسات المتعلقة بجودة الخدمة

 (2016)احلمامات، 

 ،(2016احلمامات، ) اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت إن

 اعتبارها تضع يفإذ 
 "يسهل تقييس االتصاالت علىمن دستور االحتاد، جيب على االحتاد بوجه خاص أن  1 باملادة 13            طبقا  للرقمأنه  أ ( 

 رضية"؛                               الصعيد العاملي مع نوعية خدمة م  

( ملؤمتر 2014 بوسان،           )املراج ع يف 71                            ، املواف ق عليها مبوجب القرار2016-2019أن اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة  ب(
العامل وحتسني  املندوبني املفوضني حتدد من بني األهداف االسرتاتيجية لالحتاد، توفري ضمان التوصيلية وإمكانية التشغيل البيين يف

جمال  الوقت املناسب وحتقيق مردودية األنظمة بشكل عام يف األداء والنوعية والقدرة على حتمل تكاليف اخلدمة وتقدمي اخلدمة يف
 ؛ذلك من خالل وضع املعايري الدولية يف يوية، مبااالتصاالت الراد

ين وأصحاب بتقدمي خدمات جبودة عالية وإرضاء املستفيد                                  حتد د كذلك من بني قيم االحتاد االلتزام أن اخلطة االسرتاتيجية  (ج
 درجة، املصلحة إىل أقصى

      تذك رإذ و 
دد ضمن الغايات واملقاصد الرامية إىل التنمية العاملية ( ملؤمتر املندوبني املفوضني حي2014 )بوسان، 200 أن القرارب أ ( 

سد الفجوة الرقمية وتوفري  -: الشمول 2 اهلدف، 2020 إطار برنامج التوصيل يف لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
 النطاق العريض للجميع؛

 صانعي ايةبتوجيه عن( ملؤمتر املندوبني املفوضني يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت 2014 ،)بوسان 196 أن القرار ب(
اليت املختلفة  بشأن جودة اخلدماتإطالع املستعملني واملستهلكني  االستمرار يف أمهية الوطنية إىل التنظيمية والسلطات القرار

 ؛لكني واملستعملنياملسته املعززة حلقوق              احلماية األ خرى آلياتو يقدمها املشغلون، 

يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبني إىل تقدمي مسامهات تسمح بنشر ( 2014 ،)بوسان 196 أن القرار (ج
 أفضل املمارسات والسياسات املتصلة جبودة اخلدمة؛

إىل تشجيع السياسات اليت تعزز توفري خدمات االتصاالت على  يدعو الدول األعضاء( 2014 ،)بوسان 196 أن القرار (د 
                               حنو  يوفر جودة مناسبة للمستعمل؛

 مع نسيقهت من يعزز ينبغي لالحتاد أن أنه ملؤمتر املندوبني املفوضني يقرر( 2014 بوسان،           )املراج ع يف 131 أن القرار (ه 
 املعنية لشراكةا خالل من يضع، وأن املعلومات واالتصاالت كنولوجيات عن البيانات مجع يف املشاركة       األ خرى الدولية املنظمات

 واملؤشرات لبياناتا توفر ونوعية لتحسني        املوح دة املؤشرات من ألغراض التنمية، جمموعة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بقياس
 ودولية، وإقليمية وطنية عامة وسياسات اسرتاتيجيات إعداد يدعم مبا واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا عن
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 تدركإذ و 
 تكنولوجيا واعتماد مالاستع يف التقدم تقيس اليت اجلودة عالية واإلحصاءات املؤشرات ونشر مجع يف والتعاون أن الشفافية أ ( 

 صادي؛واالقت االجتماعي النمو لدعم         أساسيا         عامال   ميثالن زاال ال بشأهنا مقارنة حتليالت وتوفر واالتصاالت املعلومات
 العتماد الرئيسية الدوافع لفهم بآلية املصلحة وأصحاب احلكومات تزود وحتليالهتا أن مؤشرات اجلودة ب(

 الوطنية، السياسات صياغة مواصلة يف وتساعد أفضل بشكل واالتصاالت املعلومات االتصاالت/تكنولوجيا

 االعتبار تأخذ يفإذ و 
 ؛إلنرتنتا الشبكات القائمة على بروتوكول( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2014 بوسان،           )املراج ع يف 101 القرار أ ( 

"النطاق العريض من أجل  موضوعحتت ، 2014 لعام االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر يف املعتمد ديب إعالن (ب
 "؛املستدامة التنمية

املية جملتمع تنفيذ نواتج القمة الع دور االحتاد يف ، بشأن( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014 بوسان،           )املراج ع يف 140 القرار ج(
 ،املعلومات واالستعراض الشامل للجمعية العامة لألمم املتحدة لتنفيذها

 تالحظإذ و 
 (QoS) اخلدمة هي اللجنة الرئيسية املعنية جبودة (ITU-T)لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد  12 أن جلنة الدراسات أ ( 

                                                                        بني األنشطة املتعلقة جبودة اخلدمة وجودة التجربة داخل قطاع التقييس، وأيضا  مع ، واملكلفة بالتنسيق (QoE) وجودة التجربة
 ؛التعاون واحملافل املعنية وتقوم بوضع األطر لتحسني (SDO) املنظمات األخرى املعنية بوضع املعايري

 ،(QSDG) هي اللجنة الرئيسية اليت ينتمي إليها فريق تطوير جودة اخلدمة 12 ن جلنة الدراساتأ (ب

 وإذ تقر
الصلة الذي جيريه فريق تطوير جودة اخلدمة بشأن املناقشات التشغيلية والتنظيمية جلودة اخلدمة وجودة التجربة ودورها  بالعمل ذي

اتيجيات اجلديدة يئات التنظيم من خالل مناقشة مفتوحة بشأن االسرت تعزيز التعاون بني املشغلني وموردي احللول التقنية وه اهلام يف
 ،لتوفري اخلدمات للمستعملني جبودة أفضل

 تقرر أن يقوم قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد
 مبواصلة وضع التوصيات الالزمة بشأن األداء وجودة اخلدمة وجودة التجربة؛ 1
املستعملني باستمرار على جودة اخلدمات اليت يقدمها إليهم املشغلون،  بإطالق مبادرات إلذكاء الوعي بأمهية إطالع 2

 ؛(ITU-D) وذلك بالتعاون الوثيق مع قطاع تنمية االتصاالت
وضع إطار وطين لقياس اجلودة يناسب إجراء قياسات جودة                     وأقل البلدان منوا  يف 1بتوفري مراجع تساعد البلدان النامية 3

 ؛واملكاتب اإلقليمية لالحتاد ك بالتعاون الوثيق مع قطاع تنمية االتصاالتاخلدمة وجودة التجربة، وذل
ورش العمل وبرامج تدريبية ومزيد من املبادرات لتشجيع املشاركة األوسع هليئات التنظيم واملشغلني واملوردين بتنظيم  4
 جودة التجربة،املناقشة الدولية بشأن جودة اخلدمة وإذكاء الوعي بأمهية قياس جودة اخلدمة و  يف

  
                                                      

 والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.                       تشمل أقل البلدان منوا   1
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                              تكل ف مدير مكتب تقييس االتصاالت

من أجل إجراء مناقشات  (QSDG)أعاله، دعم أنشطة فريق تطوير جودة اخلدمة  "تقرر"من  4و 2                           بأن يواصل، تنفيذا  للفقرتني 
تشغيلية وتنظيمية مفتوحة بني هيئات التنظيم واملشغلني واملوردين بشأن االسرتاتيجيات اجلديدة لتوفري جودة خدمة وجودة جتربة 

 ،للمستعملني أفضل

                                                                          تكل ف مدير مكتب تقييس االتصاالت، بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب تنمية االتصاالت

ع أطر وطنية من أجل وضحتديد فرص بناء القدرات البشرية واملؤسسية  يف                   وأقل البلدان منوا   اميةساعدة البلدان النمب 1
 ؛اجلودة لقياس

يتعلق  ياهتا فيماووضع أولو                    وأقل البلدان منوا   كل منطقة لتحديد املشاكل اليت تواجهها البلدان النامية أنشطة يفإجراء ب 2
 ؛بتوفري خدمات جبودة مقبولة للمستعملني

ني حتديد إجراءات لتحس                                                 أعاله، مبساعدة البلدان النامية وأقل البلدان منوا  يف "تكلف"من  2                         استنادا  إىل نتائج الفقرة  3
 جودة اخلدمة وتنفيذها وإطالع املستعملني باستمرار على ذلك،

                                                               تكل ف جلان الدراسات لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد، وفقا  الختصاصاهتا

توفر توجيهات هليئات التنظيم من أجل اسرتاتيجيات ومنهجيات اختبار ملراقبة وقياس جودة اخلدمة بوضع توصيات  1
 ؛التجربة وجودة

بدراسة سيناريوهات تطوير جودة اخلدمة وجودة التجربة واسرتاتيجيات قياسهما وأدوات اختبارمها اليت يتعني على هيئات  2
 ؛التنظيم واملشغلني اعتمادها

ات وتقدمي توجيهات هليئات التنظيم بشأن منهجيات االعتيان لقياسات جودة اخلدمة على املستوى احمللي بإجراء دراس 3
 والوطين والعاملي؛

بتوفري مراجع خبصوص مؤشرات األداء الرئيسية ومؤشرات اجلودة الرئيسية ذات احلد األدىن من الرضا لتقييم  4
 ؛اخلدمات جودة

 مجيع أنشطتها، اركة البلدان النامية واملتقدمة من مجيع املناطق يفبتنفيذ اسرتاتيجيات لزيادة مش 5

 تدعو األعضاء

 ؛تنفيذ هذا القرار التعاون مع قطاع تقييس االتصاالت يفإىل  1

لقطاع تقييس االتصاالت وفريق تطوير جودة اخلدمة من خالل تقدمي  12 مبادرات جلنة الدراسات املشاركة يفإىل  2
 .12 ت واملعارف والتجارب العملية املتعلقة بعمل جلنة الدراساتاملسامهات واخلربا
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 (2016)احلمامات،  96قـرار ال

 االتحاد الدولي لالتصاالت االتصاالت فيدراسات قطاع تقييس 
 الزائفة واالتصاالت مكافحة أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات بشأن

 (2016)احلمامات، 

 (،2016 إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات،

      تذك ر إذ

بشأن مكافحة أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  ،( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014 )بوسان، 188 بالقرار ( أ 
 الزائفة؛ (ICT) واالتصاالت

 ؛(C&I) التشغيل البيين وقابلية بشأن املطابقة ،املندوبني املفوضنيملؤمتر ( 2014 بوسان،           )املراج ع يف 177 بالقرار ب(

ض البشري للمجاالت             بشأن التعر   ،( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014 بوسان،          املراج ع يف) 176 القرارب ج(
 ؛وقياسها (EMF) الكهرمغنطيسية

بشأن دور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  ،( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014 )ديب، 79 بالقرار ( د
 ؛مكافحة أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة والتصدي هلا يف (ICT) واالتصاالت

بيقها بشأن حتسني املعرفة بتوصيات االحتاد وتط ،( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014 ديب،           )املراج ع يف 47 بالقرار ( ه
 االحتاد؛                                                                       ذلك اختبارات املطابقة وقابلية التشغيل البيين لألنظمة املصنعة طبقا  لتوصيات ، مبا يف1البلدان النامية ال يف      الفع  

القياس املتعلقة بالتعرض البشري للمجاالت مشاكل  بشأن هلذه اجلمعية،( 2016، احلمامات          املراج ع يف) 72 بالقرار ( و
 ؛(EMF) الكهرمغنطيسية

البشري  ض                       القياس املتعلقة بالتعر   مشاكل بشأن( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، 2014 ديب،          املراج ع يف) 62 بالقرار ( ز
 ؛(EMF) للمجاالت الكهرمغنطيسية

( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن دور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 2014 ،بوسان          املراج ع يف) 182 بالقرار ح(
 يتعلق بتغري املناخ ومحاية البيئة؛ الت فيماواالتصا

املتعلقة باختبارات املطابقة  الدراسات بشأن  (،2016 احلمامات،           )املراج ع يف 76 قرارالاعتمدت بأن هذه اجلمعية  )ط
 ؛االحتاد بعالمة اخلاصالبيين ومساعدة البلدان النامية والربنامج املستقبلي احملتمل  التشغيلوقابلية 

ت االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاال بشأن دور، للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت (2012 ،ديب) 79 بالقرار ي(
 ،إدارة املخلفات اإللكرتونية الناجتة عن أجهزة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والتحكم فيها وطرائق معاجلتها يف

  
                                                      

 ية.ل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا 1
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 وإذ تدرك

األسواق، على  وتداول أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة واملغشوشة يفالنمو امللحوظ ملبيعات  ( أ 
 ة                                                                                                                حنو يؤثر سلبا  على احلكومات والشركات املصن عة واملور دين واملشغ لني واملستهلكني من خالل: خسارة العائدات، وتدين  قيمة العالم

، واخلطر احملتمل على الصحة العامة (QoS) نقطاعات الشبكة، وتدين جودة اخلدمةالتجارية/حقوق امللكية الفكرية ومسعتها، وا
 ؛والسالمة، واآلثار البيئية للمخلفات اإللكرتونية

لى                       تؤثر سلبا  على األمن وعميكن أن  واملغشوشة أن أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة ب(
 ملستعملني؛ا خصوصية

قانونية  ري                      تتضمن غالبا  مستويات غواملغشوشة أن أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة  ج(
 ؛يهدد املستهلكني والبيئة مقبولة من املواد اخلطرة، مما وغري

ح مطبقة وائتشمل ل                   وطب قت حلوال  ناجحةوالغش إشكاالت التزييف شأن                                    أن بعض البلدان قد نظ مت محالت توعية ب ( د
               ا بلدان أ خرى  ، وميكن أن تتخذهواملغشوشة لردع انتشار أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة أسواقها يف

 ؛كتجارب ودراسات حالة مفيدة

واالتصاالت ومات االتصاالت/تكنولوجيا املعلجهزة أ                             التوصل إىل حلول فع الة ملكافحة  تواجه حتديات كبرية يف البلدانأن  ( ه
ملشروع للتملص من هذا النشاط غري ا ألساليب املبتكرة واخلالقة اليت يستعملها األشخاص الضالعون يفل       نظرا  ، واملغشوشة الزائفة

 تدابري اإلنفاذ/التدابري القانونية؛

 توضيح عمليات يف منها االستفادة      ي قصدالبيين وسد الفجوة التقييسية  أن برامج االحتاد للمطابقة وقابلية التشغيل ( و
 ملعايري الدولية؛مع ااملنتجات  توافقالتقييس و 

                                           ينبغي أن يكون هدفا  أساسيا  لتوصيات االحتاد؛ وثوقيةأن توفري قابلية التشغيل البيين والسالمة وامل ( ز

تدرس مكافحة ليت ااالحتاد  يف لقطاع تقييس االتصاالت بصفتها جلنة اخلرباء الرئيسية 11 العمل املتواصل للجنة الدراسات ح(
 ؛واملغشوشةأجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة 

 ،                                                                      أن مبادرات الصناعة قد أ طلقت لتنسيق األنشطة بني املشغلني واملصنعني واملستهلكني )ط

 وإذ تدرك كذلك

اهلوية الدولية  مثل زةلألجهأن بعض البلدان اليت تنمو فيها أسواق األجهزة املتنقلة، تعتمد على معرفات اهلوية الفريدة  ( أ 
 للحد من انتشار األجهزة املتنقلة الزائفة واملغشوشة ولردعه؛ (EIR)املعدات  وسجل هوية (IMEI) للمعدات املتنقلة

اليت تستند إىل  ITU-T X.1255 التوصية( ملؤمتر املندوبني املفوضني، فإن 2014)بوسان،  188القرار  أنه كما ورد يف ب(
 ،اهلوية                                   ، توفر إطارا  الكتشاف معلومات إدارةةمعمارية األشياء الرقمي
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 وإذ تالحظ
لزائفة اأجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جمال تصنيع وجتارة  اجلهات العاملة يف أن األفراد أو ( أ 

األطراف  القانونية للتحايل على ما تبذله الدول األعضاء وغريها من تطور باستمرار وتعزز قدراهتا ووسائل أنشطتها غري واملغشوشة
 ة؛أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة واملغشوشاملتضررة من جهود قانونية وتقنية ملكافحة املنتجات و 

                                                                                          العرض والطلب بشأن منتجات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة واملغشوشة يعق د حماوالت  أن اقتصاد ب(
 يسهل توخي حل واحد هلا، التصدي للسوق السوداء/الرمادية العاملية، وال

 إىل تتنبهوإذ 
إجراء دراسة  املتمثلة يف (ITU-T)حتاد اال لقطاع تقييس االتصاالت يف 11 جنة الدراساتاألعمال والدراسات احلالية لل ( أ 

وجيا ذلك استخدام املعرفات اهلوية الفريدة ألجهزة االتصاالت/تكنول للمنهجيات واملبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات، مبا يف
 ؛واملغشوشةالزائفة  املعلومات واالتصاالت، ملكافحة منتجات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وية إدارة اهلو  ،                                                             لقطاع تقييس االتصاالت من أعمال ودراسات حاليا  بشأن إنرتنت األشياء 20 تقوم به جلنة الدراسات ما (ب
 ؛أمهية أجهزة إنرتنت األشياء للمجتمع تزايدو  ،إنرتنت األشياء يف

لقطاع  2 كلف جلنة الدراسات"يلفقرة ، ا( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014)ديب،  79                         العمل اجلاري وفقا  للقرار ج(
 ؛"االحتاد بالتعاون مع جلان الدراسات ذات الصلة يف تنمية االتصاالت

، واملنظمة العاملية للملكية (WTO) املنظمات املعنية بوضع املعايري، ومنظمة التجارة العاملية أن التعاون متواصل مع ( د
، بشأن املسائل املتعلقة باملنتجات (WCO) اجلمارك العاملية ، ومنظمة(WHO) ، ومنظمة الصحة العاملية(WIPO) الفكرية

 الزائفة واملغشوشة؛

/تكنولوجيا أجهزة االتصاالت املنتجات الزائفة واملغشوشة مبا فيها مكافحة تصنيع                              أن احلكومات تؤدي دورا  هاما  يف ( ه
                                                                                     املعلومات واالتصاالت وتداوهلا دوليا  وذلك بوضع االسرتاتيجيات والسياسات والتشريعات املناسبة؛

ة احللول اليت يقلل فعاليواالتصاالت أن التالعب مبعرفات اهلوية الفريدة ألجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  ( و
 ،البلدان تتبناها

 اعتبارها وإذ تضع يف
مكافحة أجهزة تكنولوجيا املعلومات  االستنتاجات اليت خلصت إليها أحداث االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن ( أ 

 (؛2016يونيو  28و 2014 نوفمرب 17-18 )جنيف، واملغشوشة واالتصاالت الزائفة
جلنة  اعتمدتهوالذي ة الزائفتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت معدات  االستنتاجات اليت خلص إليها التقرير التقين بشأن ب(

 ؛(2015 ديسمرب 11 اجتماعها )جنيف، يف 11 الدراسات
طبقة متتثل، بوجه عام، لعمليات املطابقة الوطنية امل أن أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ال ج(
 التشغيل                                                                ألي شروط قانونية أ خرى سارية، ينبغي اعتبارها غري مرخصة للبيع و/أو ما وللشروط التنظيمية الوطنية أو بلد يف
 ذلك البلد؛ شبكات االتصاالت يف يف

                                                                                                      أن جهاز االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائف منتج ينتهك انتهاكا  واضحا  العالمات التجارية، وينسخ  د (
قيقي، وبصفة عامة، فهو احل التعبئة والتغليف للمنتج األصلي أو العالمة التجارية أو قوقالربجميات، وينتهك ح تصاميم األجهزة أو

اقات ترخيص الدويل، واملتطلبات التنظيمية أو عمليات املطابقة، أو اتف ينتهك املعايري التقنية املنطبقة على الصعيد الوطين و/أو
                                   املتطلبات القانونية املنطبقة األ خرى؛ التصنيع، أو
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      ختص صه                                                                                                 أن املعر ف الفريد املوثوق به جيب أن يكون فريدا  من نوعه لكل من املعدات اليت يهدف إىل حتديد هويتها، وأال ( ه
 مرخص هلا بذلك؛ تغريه أطراف غري جهة إدارية مسؤولة، وينبغي أال إال

معرفات  برجميات أو تتضمن مكونات أوأن أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املغشوشة هي أجهزة  و (
ون موافقة صرحية من اجلهة         فعليا  د                                                                       منتجات حتميها حقوق امللكية الفكرية أو عالمة جتارية تعرضت للتغيري مبدئيا  أو هوية فريدة أو

 ممثلها القانوين؛ املصنعة أو
االت والغش االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصأن بعض البلدان بدأت تنفيذ تدابري هتدف إىل ردع تزييف أجهزة  ز (

 املغشوشة؛ االتضبط أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتص                    تكون فع الة أيضا  يف فيها على أساس آلية حتديد اهلوية، واليت ميكن أن
        شروعا ،م                                                                         أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وخاصة ذلك الذي يستنسخ معرفا   أن الغش يف ح(
 للتزييف؛ يقلل من فعالية احللول اليت اعتمدهتا البلدان للتصدي قد

ومات أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعل مكافحة تزييف الكتشاف وإدارة معلومات اهلوية ميكن أن يساعد يف           أن إطارا   ط(
 والغش فيها؛ واالتصاالت

 املرتتبةاآلثار  لدراسةة عنيبني األطراف امل تعزيز التنسيق فيما يف ةرئيسي         أدوارا  الصلة  ويذ أصحاب املصلحةحتاد و أن لال (ي
 ؛          وإقليميا          دوليا  أساليب التصدي هلا  منها وحتديدوآلية احلد واملغشوشة على األجهزة الزائفة 

 ،أمهية احلفاظ على توصيلية املستعمل ك(
 تقرر

هبدف  ،االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والغش فيهاأجهزة  تزييف                                استكشاف س بل ووسائل مكافحة وردع  1
 ؛لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتواملغشوشة الصناعة واحلكومات واملستهلكني من األجهزة الزائفة  محاية

يس االتصاالت يقطاع تق الرئيسية يفأن تكون جلنة الدراسات  قطاع تقييس االتصاالت ينبغيل 11 أن جلنة الدراسات 2
 واملغشوشة، الزائفةأجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  جمال مكافحة يف

 يقوم، بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب تنمية االتصاالت بأنتكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت 
صلحة والتوعية وإشراك مجيع أصحاب امل هذا اجملال شىت مناطق االحتاد لتعزيز األعمال يف بتنظيم ورش عمل وفعاليات يف 1

 واملغشوشة؛الزائفة أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  بتأثري

ت أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلوما إعداد املوارد البشرية الالزمة ملكافحة انتشار مبساعدة البلدان النامية يف 2
 تقدمي فرص بناء القدرات والتدريب؛من خالل  واملغشوشةالزائفة  واالتصاالت

واملنظمة العاملية للملكية  (WTO) منظمة التجارة العامليةمثل  ،مع أصحاب املصلحة املعنينيالوثيق بالعمل بالتعاون  3
 مبكافحةباألنشطة ذات الصلة  يتعلق ، فيما(WCO) املنظمة العاملية للجماركو  (WHO) ومنظمة الصحة العاملية (WIPO) الفكرية
االت/تكنولوجيا ذلك تقييد اإلجتار بأجهزة االتص يف والغش فيها، مباأجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تزييف 

 ؛املعلومات واالتصاالت وتصديرها وتداوهلا على الصعيد الدويل

من خالل  غش فيهاوالات واالتصاالت أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلوم تزييفبتنسيق األنشطة املتعلقة مبكافحة  4
 ؛                                                     جلان الدراسات واألفرقة املتخصصة واألفرقة األ خرى ذات الصلة

يس االتصاالت من توصيات قطاع تقي الالزمة لتطبيق التوصيات ذات الصلة التدابريساعدة الدول األعضاء على اختاذ مب 5
تخدام نظم ذلك اس يف ، مباوالغش فيها لومات واالتصاالتملكافحة تزييف أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املع االحتاد يف

 ،املطابقة تقييم
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 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

 الربجميات عيدعلى ص، إعدادها املمكنالتقنية الصناعة واالحتادات واملنتديات لتحديد التدابري  رابطاتلتعاون مع با 1
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعمال األجهزة الزائفة واملغشوشة ونشرها؛أجهزة  الغش يف، لردع واألجهزة

 يلزم من التدابري ذات الصلة؛ جملس االحتاد لكي ينظر فيها ويتخذ مانتائج هذه األنشطة إىل  بتقدمي 2

 األمر حبسب االقتضاء، بإشراك اخلرباء والكيانات اخلارجية يف 3

 بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب تنمية االتصاالتبأن يقوم، ييس االتصاالت تكلف مدير مكتب تق
 الراديوية االتصاالت مكتب ومدير

لزائفة ا أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتبيتعلق  فيماشواغلها  معاجلة ساعدة الدول األعضاء يفمب 1
 ذلك نظم تقييم املطابقة؛ يف العاملي، مبا اإلقليمي أو، من خالل تبادل املعلومات على املستوى واملغشوشة

الالزمة  التدابرياذ اخت ، يفاالحتاد لقطاع تقييس االتصاالت يف التوصيات ذات الصلةمع مراعاة ساعدة مجيع األعضاء، مب 2
التفاعل مع ب ،ستنساخهاا و/أو جهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتألفريدة العرفات امل الغش يفكشف  ملنع أو
 ،الشؤونهبذه  ذات الصلةعايري وضع املمنظمات سائر 

 عنيةاملجلان الدراسات  سائربالقيام، بالتعاون مع  باالحتاد لقطاع تقييس االتصاالت 11 كلف جلنة الدراساتت

لومات واالتصاالت تكنولوجيا املع أجهزةواملبادئ التوجيهية ملعاجلة مشكلة  التقنيةواصلة وضع التوصيات والتقارير مب 1
 التزييف؛أنشطة مكافحة  ودعم الدول األعضاء يف الزائفة واملغشوشة

            والس بل اليت  قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يف والغشممارسات التزييف  بشأنمع وحتليل وتبادل املعلومات جب 2
 ملكافحة هذه املمارسات؛أداة  ابةمبثتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ميكن هبا استخدام

املنتجات تزييف كافحة م يف        ت ستخدمأن  ميكن، اليت واجلديدة وثوق هبا القائمةاملعرفات الفريدة الدائمة واآلمنة واملدراسة ب 3
سياق  يف ألمناذلك نطاق تطبيقها ومستوى  يف مبا الزائفة والغش فيها، وأجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات االتصاالت

 ؛لقطاع تقييس االتصاالت 20و 17و 2 بالتعاون مع جلان الدراساتوذلك  ها،استنساخإمكان تقليدها/

 فات؛املعر  هذهلتحقق من لو  تزييف املنتجاتاملستخدمة ألغراض مكافحة املعرفات تقييم ل بوضع طرائق 4

 ية ملقتضياتالتقليد وملب عصية علىة معرفات فريدمن خالل ، للتعرف على املنتجات الزائفةوضع آلية مناسبة ب 5
 منظمات التقييس ذات الصلة؛ ، وذلك بإشراكالسرية/األمن

، اليت ميكن أن تدعم مكافحة تزييف أجهزة اتمعلومات إدارة اهلوي كشفذلك أطر   يف دراسة احللول املمكنة، مباب 6
 والغش فيها؛ االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

يس االتصاالت من توصيات قطاع تقياملطابقة مع  خيص اختبار فيما املستخدمةالتكنولوجيات/املنتجات، بقائمة  بوضع 7
 ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تزييف منتجاتاجلهود املبذولة ملكافحة  أجل املساعدة يف
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 تدعو الدول األعضاء

ى،                                                          اون والتنسيق وتبادل اخلربات والتجارب مع الدول األعضاء األ خر ذلك التع يف اختاذ مجيع التدابري الالزمة، مباإىل  1
 العاملي؛ ، وكذلك على الصعيداملعنية /املنطقةاملعين البلد زييف أجهزة/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يفتملكافحة 

 ملكافحة تزييف أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ةوطني ةوتنظيمي ةقانوني أطراعتماد إىل  2
 فيها؛ والغش

لزائفة ااسترياد وتداول وبيع أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للحد من تدابري اختاذ  النظر يفإىل  3
 ؛السوق واملغشوشة يف

لية/املستيقن منها األصصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتمييز بني أجهزة االت        ت ستخدمحلول،  لنظر يفإىل ا 4
 ؛لألجهزة املرخص هباإنشاء قاعدة بيانات مرجعية وطنية مركزية  مثل، املغشوشة واألجهزة الزائفة أو

الزائفة  جهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتألاآلثار السلبية  بشأنملستهلكني اتوعية لمحالت  إىل إجراء 5
 ،وأداء هذه األجهزة (QoS)ة وثوقية وجودة اخلدمامل      ترد ي وأثرها املتمثل يفعلى البيئة وعلى صحتهم، واملغشوشة 

 تدعو أعضاء القطاع

مكافحة تزييف أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  لتعاون مع احلكومات واإلدارات وهيئات تنظيم االتصاالت يفإىل ا
 فيها، والغش واالتصاالت

 تدعو مجيع األعضاء

 االتتزييف أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصدراسات االحتاد املتعلقة مبكافحة  املشاركة بنشاط يفإىل  1
 ؛فيها من خالل تقدمي مسامهات والغش

، واالتصاالت االتصاالت/تكنولوجيا املعلوماتاملعرفات الفريدة ألجهزة  الغش يفكشف  الالزمة ملنع أو التدابرياختاذ إىل  2
 املستنسخة؛ أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتيتعلق  سيما فيما وال

 .هذا اجملال بينها يف لتعاون وتبادل اخلربات فيماإىل ا 3
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 (2016)احلمامات،  97القرار 

 االتصاالت المتنقلة مكافحة سرقة أجهزة
 (2016)احلمامات، 

 (،2016)احلمامات،  اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالتإن 

      تذك رإذ 

مكافحة سرقة األجهزة  مساعدة الدول األعضاء يفؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن ( مل2014)بوسان،  189 قراربال أ ( 
 وردعها؛ املتنقلة

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  أجهزةمكافحة  بشأن ؤمتر املندوبني املفوضني،( مل2014)بوسان،  188 قـراربال ب(
 الزائفة؛ واالتصاالت

قضايا  الدويل لالتصاالت يف االحتاددور  بشأن، ؤمتر املندوبني املفوضنيمل (2014بوسان،           املراج ع يف) 174 قـراربال ج(
 ؛لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املشروعري مبخاطر االستعمال غ املتعلقة السياسة العامة الدولية

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  دور بشأنللمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت،  (2014)ديب،  79 بالقـرار د (
 والتصدي هلا؛ االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة أجهزةمكافحة  يف
محاية ودعم مستعملي/مستهلكي خدمات للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن ( 2014 ديب،           )املراج ع يف 64 بالقرار ( ه

 ،االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 وإذ تعرتف

 ؛األجهزة املتنقلةبأن احلكومات ودوائر الصناعة قد نفذت إجراءات ملنع ومكافحة سرقة  أ ( 
                                                                                           واملشغ لني ورابطات الصناعة عملوا على إعداد طائفة من احللول التكنولوجية وأن احلكومات تضع سياسات             بأن املصن عني  ب(

 للتصدي ملشكلة سرقة األجهزة املتنقلة؛
بأن سرقة األجهزة املتنقلة اململوكة للمستعملني ميكن أن يؤدي إىل االستخدام اإلجرامي خلدمات االتصاالت/تكنولوجيا  ج(

 يؤدي إىل خسائر اقتصادية للمالكني واملستعملني الشرعيني؛ التصاالت وتطبيقاهتا، مبااملعلومات وا
هلوية الدولية ا بعض البلدان تعتمد على معرفات فريدة لألجهزة، مثل بأن تدابري مكافحة سرقة األجهزة املتنقلة املعتمدة يف ( د

 حللول؛غيريها غري املرخص به( ميكن أن يقلل من فعالية هذه ا، وبالتايل فإن العبث باملعرفات الفريدة )تللمعدات املتنقلة
                                                                                                بأن بعض احللول ملكافحة تزييف أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن تستخدم أيضا  ملكافحة  ( ه

الفريد للعبث  تعرض معرفها سيما تلك األجهزة اليت استخدام أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املسروقة، وال
 األسواق؛ بغية إعادة طرحها يف

ذلك أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألنظمة اليت  يف بأن الدراسات بشأن مكافحة التزييف، مبا و (
 ،                                                                                     تعتمد على أساس هذه الدراسات، ميكن أن تسه ل اكتشاف األجهزة وتعطيلها ومنع مواصلة استعماهلا
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 ااعتباره ضع يفتوإذ 

                                                                                            أن االبتكار التكنولوجي الناشئ عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد غري  كثريا  من طرق نفاذ اجلمهور أ ( 
 االتصاالت؛ إىل

أن التأثري اإلجيايب لالتصاالت املتنقلة والتطور املتولد عن مجيع اخلدمات ذات الصلة قد زادا من انتشار أجهزة  ب(
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتنقلة؛

املتنقلة                                                                                               أن االستعمال واسع االنتشار لالتصاالت املتنقلة على مستوى العامل، رافقه أيضا  تفاقم مشكلة سرقة األجهزة ج(
 ؛1البلدان النامية يف

 باألمان؛ ورهمشع املواطنني وسالمتهم وعلى                                                              أن سرقة األجهزة املتنقلة ميكن أن يكون هلا أحيانا  أثر سليب على صحة  د (

 ه األجهزةيعاد بيع هذ                                                                      أن املشاكل املتعلقة بسرقة األجهزة املتنقلة أصبحت قضية عاملية حيث غالبا  ما ( ه
 األسواق الدولية؛ يف

ن إيرادات لدوائر فقدا                                                        األجهزة املتنقلة املسروقة يشكل خطرا  على املستهلكني ويتسبب يف أن االجتار غري املشروع يف و (
 الصناعة ويضر بسمعتها؛

رقة س                                                                                          أن بعض احلكومات قد نف ذت لوائح وإجراءات إلنفاذ القانون وسياسات وآليات تكنولوجية ملنع ومكافحة ز (
 املتنقلة؛ األجهزة

، هبدف لسرقةاالتطبيقات اجملانية ملكافحة                                                               أن بعض مصنعي ومشغلي األجهزة املتنقلة يقدمون حلوال  للمستهلكني مثل  ح(
 ختفيض معدل سرقة األجهزة املتنقلة،

 وإذ تدرك
 لقطاع تقييس االتصاالت بشأن مكافحة التزييف وسرقة األجهزة املتنقلة؛ 11 العمل اجلاري ذا الصلة للجنة الدراسات أ ( 

 لقطاع تقييس االتصاالت بشأن األمن، 17 العمل اجلاري ذا الصلة للجنة الدراسات ب(

 تقرر

باالحتاد ينبغي أن يدرس مجيع احللول القابلة للتطبيق ويضع توصيات للقطاع من أجل  قطاع تقييس االتصاالتأن  1
                                                                             ، مقدما  جلميع األطراف املهتمة منتدى لتشجيع املناقشات وتعاون األعضاء، وتبادل أفضل األجهزة املتنقلةمكافحة وردع سرقة 

 األجهزة املتنقلة؛ت بشأن مكافحة سرقة املمارسات واملبادئ التوجيهية، ونشر املعلوما

أن يقوم قطاع تقييس االتصاالت بالتعاون مع منظمات وضع املعايري ذات الصلة بوضع حلول ملشكلة استنساخ معرفات  2
 اهلوية الفريدة؛

تصاالت س االقطاع تقيي لقطاع تقييس االتصاالت ينبغي أن تكون جلنة الدراسات الرئيسية يف 11 جلنة الدراساتأن  3
 ،املعنية باألنشطة املتعلقة مبكافحة سرقة أجهزة االتصاالت املتنقلة

  
                                                      

                                                                                                                 البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.تشمل أقل  1
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 تقرر أن تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت، بالتعاون مع مديري مكتب االتصاالت الراديوية
 االتصاالت ومكتب تنمية

جمال مكافحة  احلكومات واالجتاهات الواعدة يف مع املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات اليت تطورها دوائر الصناعة أوجب 1
 سرقة األجهزة املتنقلة؛

هية تسهيل نشر التوصيات والتقارير التقنية واملبادئ التوجيل مع منظمات الصناعة ومنظمات وضع املعايري بالتعاون 2
عن             نقلة املبل غعرفات األجهزة املتيتعلق بتبادل م وآثارها السلبية، وعلى وجه التحديد فيما األجهزة املتنقلة ملكافحة سرقة

 سرقتها/فقداهنا، ومنع األجهزة املتنقلة املفقودة/املسروقة من النفاذ إىل شبكات االتصاالت املتنقلة؛
                                                                                                 بالتشاور مع جلان الدراسات ذات الصلة بالقطاعات ومصن عي األجهزة املتنقلة ومصن عي مكونات شبكات االتصاالت  3

ملسائل جمال االتصاالت ومطوري التكنولوجيات الواعدة املتعلقة هبذه ا املعنية بوضع املعايري يف      أل خرى ااملنظمات واملشغلني و 
 لتحديد التدابري التكنولوجية القائمة واملستقبلية، املتعلقة بالربجميات واألجهزة على السواء، للتخفيف من تبعات استخدام األجهزة

 املتنقلة املسروقة؛
تاحة، حسب املوارد املو  إطار خربة قطاع تقييس االتصاالت                                 إىل الدول األعضاء، إذا ط لب ذلك، يف املساعدة بتقدمي 4

الصلة، من أجل احلد من سرقة األجهزة املتنقلة ومن استخدام األجهزة املتنقلة املسروقة  االقتضاء، بالتعاون مع املنظمات ذات
 بلداهنم، يف

 إطار اختصاصاتـهما، باالحتاد، يف لقطاع تقييس االتصاالت 17و 11 تكلف جلنيت الدراسات
                           جلان الدراسات املهتمة األ خرى بالتعاون مع

 وضع توصيات وتقارير تقنية ومبادئ توجيهية ملعاجلة مشكلة سرقة أجهزة االتصاالت املتنقلة وآثارها السلبية؛ب 1
هوياهتا  املتنقلة املسروقة اليت تعرضت للغش يف دراسة احللول املمكنة ملكافحة استخدام أجهزة االتصاالتب 2

 به( ومنعها من النفاذ إىل الشبكة املتنقلة؛ املرخص غري )تغيريها
 ؛دراسة أي تكنولوجيات ميكن استخدامها كأداة ملكافحة سرقة أجهزة االتصاالت املتنقلةب 3

 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتنقلة،أجهزة  بوضع قائمة مبعرفات اهلوية املستخدمة يف 4

 تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع

 ؛اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملكافحة سرقة أجهزة االتصاالت املتنقلة وآثارها السلبية إىل 1

 هذا اجملال؛ بينها يف إىل التعاون وتبادل اخلربات فيما 2
 ات االحتاد املتعلقة بتنفيذ هذا القرار من خالل تقدمي املسامهات؛دراس إىل املشاركة بنشاط يف 3
دة ألجهزة تغيري غري مرخص به( للمعرفات الفري اكتشاف وضبط الغش )املتمثل يف إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع أو 4

 ىل الشبكات املتنقلة.املتنقلة ومنع األجهزة املغشوشة من النفاذ إ االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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 (2016)احلمامات،  98القرار 

 تعزيز تقييس إنترنت األشياء والمدن والمجتمعات الذكية من أجل التنمية العالمية
 (2016)احلمامات، 

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 

         إذ تذك ر
 ؛                                               بشأن تيسري إنرتنت األشياء متهيدا  لعامل موصل بالكامل ،( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014)بوسان،  197بالقرار  أ ( 

( جلمعية االتصاالت الراديوية، بشأن الدراسات املتعلقة باألنظمة والتطبيقات الالسلكية 2015)جنيف،  66بالقرار  ب(
 ؛(IoT)لتطوير إنرتنت األشياء 

 بحثال تعزيز إىلالذي يدعو الدول األعضاء  ،( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014ديب،  يف         )املراج ع 58بالقرار  ج(
 ؛واالتصاالت وماتاملعل تكنولوجيا خالل من إليها النفاذ ميكن وبرجميات وخدماتفيما يتعلق مبعدات  به واالضطالع والتطوير

( ملؤمتر املندوبني 2014بوسان،           املراج ع يف) 71القرار  قطاع تقييس االتصاالت املنصوص عليها يفبأهداف  د (
 س الدوليةالتعاون وتيسريه مع هيئات التقيي بتوسيع الذي تفوض قطاع تقييس االتصاالت (T.5)سيما اهلدف  ، والاملفوضني

 واإلقليمية والوطنية؛

نية    ب  ا "األشياء بأهن          ر ف إنرتنت         ، اليت ت ع"األشياء نظرة عامة على إنرتنت" اليت تقدم ITU-T Y.4000/Y.2060 التوصيةب ( هـ
جيات و                                                                                                                حتتية عاملية جملتمع املعلومات، متك ن اخلدمات املتطورة عن طريق التوصيل البيين لألشياء )املادية واالفرتاضية( استنادا  إىل تكنول

 "؛لقابلة للتشغيل البييناو القائمة واملتطورة  املعلومات واالتصاالت

املتطلبات  اليت حتدد ،األشياء" إنرتنت حول "املتطلبات والقدرات املشرتكة إلدارة األجهزة يف ITU-T Y.4702 التوصيةب ( و
 خمتلفة، بالنسبة إىل سيناريوهات تطبيق األشياء إنرتنت والقدرات املشرتكة إلدارة األجهزة يف

 اعتبارها وإذ تضع يف
 مع ،2020 عام لولحب بالشبكةمليارات األجهزة من توصيل  األشياء إنرتنت تكنولوجيات تطوير     ميك ن أن املتوقع من أن أ ( 

 اليومية؛ احلياةجوانب  مجيع على تنعكس نتائج من ذلك يرافق ما

 ؛2030 حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام املسامهة يف األشياء يف أمهية إنرتنت ب(

 األشياء نرتنتإ تطبيقات وخدمات تطوير يف والزراعة والصحة والنقل الطاقة كقطاعات  متنوعة صناعية قطاعات تعاون ج(
 ؛خمتلف القطاعات يف (SC&C)املدن واجملتمعات الذكية و 

أن إنرتنت األشياء ميكن أن تكون من العوامل األساسية جملتمع املعلومات وأهنا تتيح الفرصة لتحويل البنية التحتية احلضرية  د (
با  إىل جنب مع ، اليت تعمل جنمياهلل الذكية اإلدارةو  الذكية، النقل وأنظمةالذكية  املباين                                    مستفيدة  من مجلة أمور من بينها كفاءة 

 للمستهلكني؛ خدمات توفر فوائد
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 اخلدمات وتقدمي افواالستكشالعاملية  التنمية حتسني على يساعد أن     مي كن األشياء إنرتنتجمال  يف ريتطو البحث وال أن ( ه
 املختلفة؛ القطاعات يف وتقييمها الربامج ومراقبة األساسية

 ؛والتعاون نسيقالت يتطلب ما واجملاالت، املصلحة أصحاب من العديد تشمل األشياء إنرتنت أن ( و

، ونتيجة األهداف واملتطلبات املختلفة األشياء قد تطورت لتتحول إىل جمموعة واسعة من التطبيقات ذات أن إنرتنت ز (
أجل دمج  الصلة من                                                                                             لذلك من الضروري العمل بتنسيق مع اهليئات الدولية األ خرى املعنية بوضع املعايري واملنظمات األ خرى ذات

 بصورة أفضل؛أطر التقييس 

 ،األشياء إنرتنت لتنفيذ نيالالزموالتكلفة  الوقتتقلل  أنوالشراكة بني القطاعني العام واخلاص ينبغي  التقنية املعايري أن (ح
 الكبري؛ احلجم مع االستفادة من مزايا اقتصاديات

ت األشياء واملدن إنرتنب ذات الصلةوضع املعايري                              ينبغي أن يؤدي دورا  رائدا  يفقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد أن  ط(
 ؛الذكية واجملتمعات

 تقييم وتقييس قابلية التشغيل بني بيانات إنرتنت األشياء؛ أمهية التعاون يف ي(

أن إنرتنت األشياء قد تؤثر على جماالت عديدة، ما يتطلب املزيد من التعاون بني الكيانات الوطنية واإلقليمية والدولية  ك(
 وانب ذات الصلة لتحقيق أقصى قدر من الفوائد من إنرتنت األشياء،اجل املعنية يف

 تدرك وإذ
 مشاريع الشراكة بني منتديات الصناعة ومنظمات وضع املعايري تقوم بإعداد املواصفات التقنية إلنرتنت األشياء؛أن  أ ( 

 ؛2015 وليوي اختتمت أنشطتها يفاألشياء، اليت  املبادرة العاملية ملعايري إنرتنتإطار  العمل املضطلع به يف ب(

حتت  (JCA-IoT and SC&C) نشاط التنسيق املشرتك بشأن إنرتنت األشياء واملدن واجملتمعات الذكيةأن الغرض من  ج(
جمال "إنرتنت األشياء واملدن واجملتمعات الذكية" داخل  لقطاع تقييس االتصاالت هو تنسيق العمل يف 20 قيادة جلنة الدراسات

 ذكية؛جمال إنرتنت األشياء واملدن واجملتمعات ال هيئات خارجية تعمل يفوالسعي إىل طلب التعاون من ، داالحتا

        األ خرى؛ واملنظمات االتصاالت تقييس قطاع بني التعاونمسعى  يف      أ حرزقد     ا  كبري      ا  تقدم أن (د 

ذلك  ، مبا يفوتطبيقاهتا (IoT) بإنرتنت األشياءاملتصلة وأعمال التقييس مسؤولة عن الدراسات  20الدراسات  جلنة أن ( ه
 ؛(SC&C)املدن واجملتمعات الذكية 

دارات ذلك اإل                                                              هي أيضا  منصة ميكن أن يكون فيها ألعضاء قطاع تقييس االتصاالت، مبا يف 20الدراسات  جلنة أن و (
 ،وتنفيذها األشياء إلنرتنت الدولية املعايري صياغة على تأثريوأعضاء القطاع واملنتسبني، 

 باالحتاد لقطاع تقييس االتصاالت 20                           تقرر أن تكل ف جلنة الدراسات 
ذلك، على  بوضع توصيات لقطاع تقييس االتصاالت هتدف إىل تنفيذ إنرتنت األشياء واملدن واجملتمعات الذكية مبا يف 1

 ية؛سبيل الذكر ال احلصر، القضايا ذات الصلة بالتكنولوجيات الناشئة والصناعات الرأس

جمال  قة يفومنس  معايري دولية متوائمة برتكيز خاص على وضع خارطة طريق و العمل  ، ضمن اختصاصها،أن تواصلب 2
 وتعزيز بيئة تنافسية؛ لتطوير إنرتنت األشياء، مع مراعاة احتياجات كل منطقةاالتصاالت 
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جلمعيات واالحتادات ابإنرتنت األشياء مثل املنتديات و التعاون مع منظمات املعايري وأصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني ب 3
ي الصلة قطاع تقييس االتصاالت، وأخذ العمل ذ ، وكذلك جلان الدراسات املعنية يفاملنظمات املعنية بوضع املعايريو  الصناعية

 بعني االعتبار؛
أجل تبادل  لبيين والتقييس منتقييم وتبادل حاالت استعمال إنرتنت األشياء من منظور قابلية التشغيل اجبمع و  4

 واملعلومات، البيانات
                              تكل ف مدير مكتب تقييس االتصاالت

س اليت تتسم أعمال التقيي لتشجيع من كل فرصة ضمن امليزانية املخصصة من أجل االستفادةاملساعدة الالزمة  بتقدمي 1
مشاركتها  عزيزتبغية  واالتصاالت املعلومات جياوتكنولو االتصاالت  عاتالتواصل مع دوائر صناالوقت املناسب، و  باجلودة يف

 ؛واملدن واجملتمعات الذكية األشياء إنرتنتبذات الصلة  االتصاالت تقييسقطاع  التقييس يف أنشطة يف
      بناء   الذكية واجملتمعات ملدنا بأنشطة تقييمفيما يتعلق مدن  يف ، بالتعاون مع الدول األعضاء واملدن،جتريبيةمشاريع  بتنفيذ 2

 ؛مجيع أحناء العامل يف الذكية واجملتمعات املدنو  األشياء إنرتنت معايري وتنفيذ نشر تسهيل هبدفعلى مؤشرات األداء الرئيسية، 
جلنة األمم  " اليت أطلقها االحتاد بالتعاون مع(U4SSC)مبواصلة دعم مبادرة "متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة  3

لقطاع تقييس  وغريها من جلان الدراسات املعنية 20جلنة الدراسات  وموافاة 2016مايو  يف (UNECE)املتحدة االقتصادية ألوروبا 
 نواتج هذه املبادرة؛االتصاالت ب

أجل  الصلة من                                                                                      مبواصلة تشجيع التعاون مع املنظمات الدولية األ خرى املعنية بوضع املعايري واملنظمات األ خرى ذات 4
 شياء،األ                                             جمال االتصاالت اليت تسه ل التشغيل بني خدمات إنرتنت وضع املزيد من املعايري الدولية والتقارير يف

 الراديوية تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية االتصاالت ومدير مكتب االتصاالت
 وشبكات تطبيقاهتا،و  األشياء إنرتنتبدراسات  يتعلق فيما النامية البلدان احتياجاتتراعي، بوجه خاص،  تقارير بإعداد 1

 التحتية؛ وبنيتها وخدماهتا االستشعار

االحتاد بشأن إنرتنت األشياء واملدن واجملتمعات الذكية، وكذلك تنظيم منتديات وحلقات  منشورات إصدار مبواصلة 2
 احتياجات البلدان النامية بوجه خاص، دراسية وورش عمل عن املوضوع، مع مراعاة

 تدعو أعضاء قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد
 الدراسات ويف االتصاالت تقييس لقطاع 20 الدراسات جلنة عمل مواصلة املشاركة بفعالية يفو  تقدمي املسامهات إىل 1

 لالحتاد؛ االتصاالت تقييس قطاع جيريها اليتواملدن واجملتمعات الذكية  األشياء بإنرتنت املتعلقة

إىل وضع خطط رئيسية وتبادل حاالت االستعمال وأفضل املمارسات لتعزيز املدن واجملتمعات الذكية واملستدامة وتشجيع  2
 التنمية االجتماعية والنمو االقتصادي؛

 إىل التعاون وتبادل اخلربات واملعارف املتصلة هبذا املوضوع؛ 3
جمال  يف والنموة والتنمي االبتكار تعززاألشياء و  بإنرتنتتتعلق دراسية وورش عمل  منتديات وحلقات وتنظيم دعم إىل 4

 األشياء؛ إنرتنت وحلول تتكنولوجيا

 .املعايري عوض قبيل من مبجاالت يتعلق فيما األشياء إنرتنت منو لتسهيل الضرورية التدابري مجيع اختاذ إىل 5
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 (2012)ديب،  1الـرأي 
 التطبيق الفعلي لبدل التأثيرات الخارجية للشبكة

 (2012ديب، )

 (،2012ديب، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )

 اعتبارها تضع يفإذ 
 ؛2005)برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات )تونس،  أ ( 

بشأن توزيع اإليرادات الناجتة عن تقدمي خدمات  ملؤمتر املندوبني املفوضني، 2006)أنطاليا،  )املراجع يف 22القرار  ب(
 االتصاالت الدولية؛

 ، بشأن التأثرياتITU-T D.156 على التوصية 2008)موافقة اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )جوهانسربغ،  ج(
 اخلارجية للشبكات،

 وإذ تالحظ
 حتفظها فيما يتعلق هبذه التوصية، وطلبت توضيح بعض املسائل ووضع منوذج عملي حلسابأن بعض الدول األعضاء أعربت عن 
 قيمة بدل التأثريات اخلارجية للشبكة،

 كذلك  اعتبارها وإذ تضع يف
 A على امللحق 2010مايو  يف (ITU-T) لقطاع تقييس االتصاالت لالحتاد 3موافقة جلنة الدراسات  أ ( 

 ؛                                  الذي يقدم ردودا  على األسئلة املثارة ITU-T D.156 بشأن الرتتيبات العملية لتنفيذ التوصية، ITU-T D.156 بالتوصية
، بشأن حتديد قيمة بدل التأثريات ITU-T D.156 بالتوصية B على امللحق 2012 سبتمرب يف 3 موافقة جلنة الدراسات ب(

 رجية للشبكة،اخلارجية للشبكة الذي يقدم طريقة عملية حلساب بدل التأثريات اخلا

 تعرب عن الرأي التايل
ختذهتا املواقف اليت ا إعادة النظر يف حىت اآلن، قد ترغب الدول األعضاء املعنية يف 3                                          إنه نظرا  للتقدم الذي أحرزته جلنة الدراسات 

 ،ITU-T D.156ورمبا سحب حتفظاهتا بشأن التوصية  2008اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام  يف

 الدول األعضاء وـتدع
 ،ITU-T D.156إىل اختاذ مجيع التدابري الالزمة للتنفيذ الفعلي للتوصية 

 اجمللس وـتدع
         )املراج ع  22             عمال  بالقرار 2014 رفع تقرير بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر املندوبني املفوضني لعامإىل  2013 يف دورته لعام

 .2006)أنطاليا،  يف
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 IIالجـــزء 
 

 لقطاع تقييس االتصاالت: Aسلسلة التوصيات 
 *تنظيم عمل قطاع تقييس االتصاالت باالتحاد

 المحتويات
 الصفحة التوصية

 II-3  ..... صاالتلالت الدويل لالحتاد االتصاالت تقييس لقطاع التابعة الدراسات جلان عمل طرائق ITU-T A.1 التوصيـة

 II-20  .................... لالتصاالت الدويل لالحتاد االتصاالت تقييس قطاع إىل املسامهات تقدمي ITU-T A.2 التوصيـة

 II-24  ................. التجارية واالحتادات واملنتديات االتصاالت تقييس قطاع بني التواصل عملية ITU-T A.4 التوصيـة

 لصادرةا التوصيات يف       األ خرى املنظمات وثائق إىل مرجعية إحاالت لوضع العامة اإلجراءات ITU-T A.5 التوصيـة
 II-29  ......................................................... االتصاالت تقييس قطاع عن

 املعنية ليميةواإلق الوطنية واملنظمات االتصاالت تقييس قطاع بني املعلومات وتبادل التعاون ITU-T A.6 التوصيـة
 II-35  ....................................................................... املعايري بوضع

 II-40  ........................... عملها وإجراءات املتخصصة األفرقة إنشاء: املتخصصة األفرقة ITU-T A.7 التوصيـة

 II-49  ........ التصاالتا تقييس لقطاع واملراجعة اجلديدة للتوصيات بالنسبة البديلة املوافقة عملية ITU-T A.8 التوصيـة

 II-57  .. نشر توصيات قطاع تقييس االتصاالت وحماضر أعمال اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت ITU-T A.11 التوصيـة

 II-60  ........................... وتنسيقها االتصاالت تقييس قطاع عن الصادرة التوصيات تعريف ITU-T A.12 التوصية

 II-62  ...................... االتصاالت تقييس قطاع عن الصادرة بالتوصيات تلحق اليت اإلضافات ITU-T A.13 التوصيـة

 املسائل يف (IEC) الدولية الكهرتقنية واللجنة (ISO) القياسي للتوحيد الدولية املنظمة مع التعاون ITU-T A.23 التوصيـة
 II-64  ................................................................. املعلومات بتكنولوجيا املتصلة

 II-105  ...      أ خرى ومنظمات االتصاالت تقييس قطاع بني نصوص بتضمني املتعلقة العامة اإلجراءات ITU-T A.25 التوصيـة

 يعقدها اليت سيةالدرا واحللقات العمل ورش تنظيم أجل من التنسيق ومتطلبات التوجيهية املبادئ ITU-T A.31 التوصية
 II-110  ............................................................. االتصاالت تقييس قطاع

 
                                                      

. وجدير بالذكر أن الفريق 2016هناية اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام  السارية يف Aيتضمن هذا املنشور مجيع توصيات السلسلة  *
، وأن أحدث صيغة للتوصيات السارية ميكن االطالع Aي لتقييس االتصاالت جيوز له تعديل أو إلغاء أو إقرار توصيات من السلسلة االستشار 
 .A-REC-http://www.itu.int/rec/Tاملوقع اإللكرتوين  عليها يف

http://www.itu.int/rec/T-REC-A


 

2II-  الجزء  - 2016أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعامII - المحتويات 

 الصفحة 

 II-117  ............................... البيين التشغيل قابلية لتجارب توجيهية مبادئ ITU-T A السلسلة توصيات إىل 2 اإلضافة

 II-119  ... التصاالتا تقييس وقطاع اإلنرتنت هندسة مهام فريق بني للتعاون توجيهية مبادئ ITU-T A السلسلة توصيات إىل 3 اإلضـافة

 II-127  ......................     ب عد عن املشاركة بشأن توجيهية مبادئ تتضمن إضافة ITU-T A السلسلة توصيات إىل 4 اإلضـافة

 II-132  .........       األ خرى املنظمات مع املعلومات وتبادل للتعاون التوجيهية املبادئ ITU-T A السلسلة توصيات إىل 5 اإلضـافة
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 ITU-T A.1 التوصيـة

 طرائق عمل لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت 
 لالتحاد الدولي لالتصاالت

 واألفرقة ذات الصلةلجان الدراسات  1

 وتيرة االجتماعات 1.1

يس تعقد هذه االجتماعات إال مبوافقة مدير مكتب تقي جتتمع جلان الدراسات لتسهيل املوافقة على التوصيات. وال 1.1.1
جهد حلسم . وينبغي بذل كل (ITU-T)، ومع املراعاة الواجبة للقدرات املادية واملالية لقطاع تقييس االتصاالت (TSB) االتصاالت

 من اتفاقية االحتاد(. 245املسائل عن طريق املراسلة من أجل تقليل عدد االجتماعات الالزمة )الرقم 

لدى وضع برنامج عمل االجتماعات جيب أن تراعي جداوهلا الزمنية الوقت الالزم لرد فعل اهليئات املشاركة وإعداد  2.1.1
على النحو الواجب(. وينبغي أال تكون وترية عقد كيانات األخرى املرخص هلا مسامهاهتا )إدارات الدول األعضاء وغريها من ال

لى توفري االعتبار قدرات مكتب تقييس االتصاالت ع                                                              االجتماعات أكثر مما هو ضروري لتحقيق تقدم فع ال وينبغي أن تؤخذ يف
تب عليه احتمال د عليه، أقل من ستة أشهر قد يرت الوثائق الالزمة. وأي اجتماع تكون الفرتة الفاصلة بينه وبني اجتماع سابق، يعتم

 عدم توفر وثائق االجتماع السابق بأكملها.

تشاهبة اليت تعاجل مشاكل م ينبغي، إن أمكن، ترتيب اجتماعات جلان الدراسات اليت تكون هلا اهتمامات مشرتكة أو 3.1.1
يب الذي                                               ة اجتماعات. وينبغي، بقدر اإلمكان، أن مي ك ن الرتتممثل واحد لتغطية عد                                        حبيث مي كن للهيئات املشاركة إيفاد مندوب أو

يقع عليه االختيار جلان الدراسات اجملتمعة خالل الفرتة من تبادل املعلومات اليت قد تلزمها دون تأخري. وعالوة على ذلك، ينبغي 
ملباشر فيما بينهم، اء العامل، من االتصال امجيع أحن املوضوعات املتصلة هبا، يف نفس املوضوعات أو يف                   أن مي ك ن املتخصصني يف

                                                                                                                 مبا يعود بالفائدة على املنظمات اليت ينتمون إليها. كذلك، ينبغي أن مي ك ن املتخصصني املعنيني من جتنب كثرة التغيب عن أوطاهنم.

دة(، إلتاحة ات )سنة واحموعد مبكر قبل االجتماع                                                       ي عد اجلدول الزمين لالجتماعات وي بل غ إىل اهليئات املشاركة يف 4.1.1
لدراسة املشاكل وتقدمي املسامهات ضمن احلدود الزمنية احملددة، وإلتاحة الوقت الالزم ملكتب تقييس االتصاالت  الوقت الكايف هلا

ى د عل                              املسامهات مقدما ، األمر الذي يساع لتوزيع املسامهات. وهكذا، تتاح لرؤساء جلان الدراسات وللمندوبني فرصة النظر يف
زيادة كفاءة االجتماعات واحلد من طوهلا. وجيوز لرئيس جلنة الدراسات، بالتعاون مع مدير املكتب، التخطيط لعقد اجتماعات 

روع قرار، حسب مقتضى احلال، بشأن مش إقرار أو فرقة العمل بغرض التوصل إىل قبول أو إضافية قصرية للجنة الدراسات أو
 مراجعة. توصية جديدة أو

عالقة                                                                                                    ا  بالقيود املادية واملالية وبالتشاور مع مدير املكتب، ينبغي أن يكون عمل جلان الدراسات على أساس مستمر الرهن 5.1.1
 .(WTSA)له بالفرتات الفاصلة بني دورات انعقاد اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت 

 تنسيق العمل 2.1

مة ال املتصلة بأكثر من جلنة دراسات، ويكون دوره الرئيسي مواءجيوز إنشاء نشاط تنسيق مشرتك يقوم بتنسيق األعم 1.2.1
 (.2.2 الفقرة جهود العمل املقررة من حيث املوضوعات واإلطار الزمين لالجتماعات وأهداف النشر )انظر
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 إعداد الدراسات واالجتماعات 3.1
م وخطة عمل تقييس االتصاالت، اقرتاح تنظي                                                            بداية كل فرتة دراسة، ي ع د رئيس كل جلنة للدراسات، مبساعدة مكتب  يف 1.3.1

ق االستشاري ترتيبات للتنسيق يكون قد أوصى هبا الفري االعتبار أي أولويات أو لفرتة الدراسة. وينبغي أن تأخذ خطة العمل يف
 قررهتا اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت. أو (TSAG) لتقييس االتصاالت

كون قرتحة على املسامهات الواردة من أعضاء قطاع تقييس االتصاالت واآلراء اليت يبديها املشار وتتوقف كيفية تنفيذ خطة العمل امل
 االجتماعات. يف

يقوم مكتب تقييس االتصاالت، مبساعدة من الرئيس، بإعداد رسالة مجاعية تتضمن جدول أعمال االجتماع، ومسودة  2.3.1
 دراستها ضمن اجملاالت العامة للمسؤولية.االقرتاحات املقرر  خطة العمل وقائمة باملسائل أو

رعة تقدم العمل. وينبغي ضوء س وينبغي أن توضح خطة العمل البنود املقرر دراستها كل يوم، ولكن جيب اعتبارها قابلة للتغيري يف
 للرؤساء أن حياولوا التقيد هبا بقدر اإلمكان.

الرسالة اجلماعية  قطاع تقييس االتصاالت هذه جلان دراسات معينة يف أنشطة ينبغي، بقدر اإلمكان، أن تتسلم اهليئات املشاركة يف
االجتماع.  ملشاركة يفا قبل شهرين من بداية االجتماع. وتتضمن الرسالة معلومات تسجيل موجهة هلذه اهليئات إلبداء رغبتها يف

رسل إىل مكتب ت الدولية أن ظمات اإلقليمية أووينبغي لكل إدارة من إدارات الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني إليه واملن
تقييس االتصاالت قائمة بأمساء مشاركيها قبل شهر واحد على األقل من بدء االجتماع. وإذا تعذر تقدمي األمساء، ينبغي بيان العدد 

ن األفراد الذين ، ألالوقت املناسب املتوقع للمشاركني. وسوف تسهل هذه املعلومات عملية التسجيل وإعداد مواد التسجيل يف
 يعتزمون حضور االجتماع دون تسجيل مسبق قد تصلهم الوثائق متأخرة.

 االجتماع. وإذا كان االجتماع غري خمطط له ومل حيدد له موعد، ينبغي استالم الرسالة اجلماعية قبل ثالثة أشهر على األقل من موعد

إلغاء اجتماع  أمر بغي إلغاء عقد االجتماع. ويبت مدير املكتب يفيبلغ عن عدد كاف من املسامهات ين وإذا مل يقدم أو 3.3.1
 فرقة العمل املعنية. من عدمه بالتشاور مع رئيس جلنة الدراسات أو

 إدارة االجتماعات 4.1
 يدير الرئيس املناقشات أثناء االجتماع، مبساعدة من مكتب تقييس االتصاالت. 1.4.1
 ء مناقشة بشأن املسائل اليت مل ترد بشأهنا مسامهات كافية.عدم إجرا الرئيس مفوض بالبت يف 2.4.1
                                                                                       جدول األعمال النهائي لالجتماع املسائل اليت مل تقدم بشأهنا أي مسامهات، وجيوز حذفها، طبقا  ألحكام  ال تدرج يف 3.4.1
  للجنة الدراسات.االجتماعني السابقني حالة عدم تلقي مسامهات بشأهنا يف للجمعية، يف 1 من القرار 1.4.7 الفقرة
جيوز للجان الدراسات وفرق العمل تشكيل جمموعات عمل )تكون صغرية بقدر اإلمكان وختضع للقواعد املعتادة اليت  4.4.1

 هذه. ملفرق الع فرقة العمل( خالل اجتماعاهتا، لدراسة املسائل املسندة إىل جلان الدراسات أو تطبق على جلنة الدراسات أو
وثائق أساسية، بالنسبة للمشروعات اليت يشارك فيها أكثر من جلنة من جلان الدراسات، من أجل توفري  جيوز إعداد 5.4.1

األساس إلجراء دراسة منسقة بني خمتلف جلان الدراسات. وتشري عبارة "وثيقة أساسية" إىل وثيقة تتضمن عناصر االتفاق املشرتك 
 أي فرتة زمنية معينة. يف

ماهلا حبقوق تأليف برجميات، قد يكون استع اجتماع ما إذا كان لدى أي شخص معرفة برباءات أو كل يسأل الرئيس يف 6.4.1
 جياب.جلنة الدراسات إىل جانب أي ردود باإل تقرير فرقة العمل أو                                                   مطلوبا  لتنفيذ التوصية قيد الدراسة. ويسجل السؤال يف
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ة وحتدد فيه املواعيد املستهدفة لالتفاق على كل مشروع توصي بتحديثه وتقوم عمل برنامججلان الدراسات  تضع 7.4.1
بند  النسبة إىل كللجان الدراسات. وبل اإللكرتوين وقعاملقاعدة بيانات ميكن إجراء حبث فيها من  حتديده. ويرد برنامج العمل يف أو

 واألولوية والتوقيت رواحملر  واجملال والعنوان( قتاملؤ  التذكريي الرقم أوعمل قيد اإلعداد، حتتوي قاعدة البيانات على رقم التوصية )
 وجيريقة. عملية املواف نص وعملية املوافقة وحالة الوثائق يف أحدث وموقع هلا خمصص حمرر وأي اتصال عالقات ألي وحتديد

 جديدة. نود عملضافة بالعمل أو إكماله أو إعادة ختطيط البنود قيد اإلعداد أو إ لينعكس فيها التقدم يف البيانات قاعدةحتديث 

. وجدير A امللحق تقرير االجتماع باستعمال النموذج املعياري الوارد يف وينبغي توثيق قرار إضافة بند عمل جديد لربنامج العمل يف
 باإلشارة أنه قد ال يكون من الضروري توثيق استمرار العمل اجلاري )مثل تعديل أو مراجعة توصية قائمة(.

ماعني السابقني الفرتة الفاصلة بني االجت حيصل على أي مسامهة يف غاء أحد بنود األعمال من برنامج العمل إذا ملإل وميكن النظر يف
 الدراسات. للجنة

 بيانات االتصال 5.1

فريق  لعمل أوفرقة ا اجتماعات جلنة الدراسات أو االتصال اليت يتم إعدادها يف تضاف املعلومات التالية إىل بيانات 1.5.1
املقرر. وجيوز إعداد بيانات اتصال، فيما بني االجتماعات املقررة، عند الضرورة، بواسطة عملية مراسلة مالئمة يوافق عليها رئيس 

 جلنة الدراسات بالتشاور مع فريق إدارة جلنة الدراسات.

 توضع أرقام املسائل املعنية لدى جلان الدراسات الصادرة عنها واملوجهة إليها. –

 فريق املقرر الذي مت خالله إعداد بيان االتصال. فرقة العمل أو جتماع جلنة الدراسات أوحيدد ا –

                                                                                                 يوضع عنوان موجز مناسب للموضوع. وإذا كان ذلك ردا  على بيان اتصال، يوض ح ذلك جبالء، كأن يذكر "رد على  –
 بشأن...". )املصدر والتاريخ(بيان اتصال من 

ل إليها الب أو )إذا كانت معروفة(رقة )فرق( العمل حتدد جلنة )جلان( الدراسات وف – يان.                                        منظمات املعايري األخرى اليت أرس 
 .)ميكن إرسال بيان االتصال إىل أكثر من منظمة(

اجتماع  يذكر أن املوافقة متت على بيان االتصال يف فرقة العمل، أو يوضح مستوى املوافقة، مثل جلنة الدراسات أو –
 املقرر. فريق

 يوضح منظمة، من أكثر إىل إرسالهحالة  )ويف. للعلم أو للتعليق أو                                        ما إذا كان بيان االتصال مرسال  الختاذ إجراء  يوضح –
 .(منها لكل ذلك

 إذا كان املطلوب اختاذ إجراء، يوضح التاريخ املطلوب الرد فيه. –

 يضاف اسم وعنوان جهة االتصال. –

                                                         وواضحا ، مع استخدام أقل قدر من العبارات االصطالحية املبهمة.                                    ينبغي أن يكون نص بيان االتصال موجزا  

 بيان االتصال.                                 مثاال  للمعلومات املطلوب توافرها يف 1-1يتضمن الشكل 
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 ITU-R SG11/8، 3/4، 45/15 :المسائل

 (1997أكتوبر  2-6)لندن،  45/15، فريق املقرر للمسألة ITU-T SG15 :المصدر

  5/4رد على بيان اتصال من فرقة العمل  - (Object Identifier Registration)رقم التسجيل  :العنوان
 (1997فرباير  5-9)جنيف، 

___________ 

 بيـان االتصـال
 :التخاذ إجراءات، موجه إلى

 :للتعليق، موجه إلى
 :ألخذ العلم، موجه إلى

ITU-T SG 4 – WP 5/ 
 

ITU-R SG 11 ،ISO/IEC JTC 1/SC 6 

 اجتماع فريق املقرر متت املوافقة عليه يف :الموافقة
  

 1998يناير  22 -آخر موعد لتلقي الرد  :آخر موعد للرد
 9987 980 576 1+ اتف:اهل 45/15 ، مقرر املسألةجون جونز :جهة االتصال

 9956 980 576 1+ فاكس:ال ABCشركة  
 jj@abcco.com الربيد اإللكرتوين: املدينة والوالية والدولة 

 بيان االتصال مثال للمعلومات المطلوب توافرها في - 1-1 الشكل

رؤساء  أقرب وقت ممكن بعد االجتماع، مع إرسال صور منها إىل ينبغي توجيه بيانات االتصال إىل اجلهات املناسبة يف 2.5.1
                                             لإلحاطة علما  وإىل مكتب تقييس االتصاالت ملعاجلتها. جلان الدراسات وفرق العمل ذات الصلة

 أنشطة المراسلة 6.1
ميكن الرتخيص بتيسري أنشطة املراسلة عن طريق الربيد اإللكرتوين بني االجتماعات. وينبغي أن يكون لكل نشاط مراسلة 

ماع الالحق. وينبغي وإعداد تقرير لالجتاختصاصات حمددة. ويعني شخص بوصفه املسؤول عن تيسري املناقشة بالربيد اإللكرتوين 
تتم نشاط املراسلة يف  إليه. يتجاوز املوعد النهائي لالجتماع املقرر أن يقدم التقرير لتقدمي مسامهات موعد ال                               عموما  أن خي 

 فرق العمل المشتركة، والتوصيات والمسائل الجديدة فرق العمل أو إعداد تقارير لجان الدراسات أو 7.1

فرقة العمل  فرقة العمل أو                                                                            ع د مكتب تقييس االتصاالت تقريرا  عن العمل الذي مت أثناء اجتماع جلنة الدراسات أو   ي   1.7.1
                                                                                                      املشرتكة. ويكون رئيس االجتماع مسؤوال  عن إعداد تقارير االجتماعات اليت ال حيضرها مكتب تقييس االتصاالت. وينبغي أن 

ابعة دراستها                                        صورة موجزة وأن حيدد النقاط اليت ت ر كت ملت  توصل إليها االجتماع يفيوضح هذا التقرير النتائج واالتفاقات اليت
االجتماع التايل. وينبغي اختصار عدد امللحقات بالتقرير إىل أقصى احلدود عن طريق اإلحالة املرجعية إىل املسامهات والتقارير،  يف

فرقة العمل. ومن املرغوب فيه إعداد ملخص موجز للمسامهات  الدراسات أو وثائق جلنة وما إىل ذلك، واإلحالة إىل املواد الواردة يف
 ما مياثلها( مما كان موضع نظر االجتماع. )أو

درت أثناء اجتماع الوثائق اليت ص وإشارات إىل املسامهات و/أو ؛تنظيم العمل :العناصر التالية وينبغي أن يعرض التقرير باختصار
هي اليت  حتديدها أو                               املراج عة اليت مت االتفاق عليها أو ذلك حالة التوصيات اجلديدة و/أو سية مبا يفوالنتائج الرئي ؛ملخص هلا أو

وبيانات  ؛واالجتماعات املقررة لفرق العمل، وفرق العمل الفرعية وأفرقة املقرر ؛املستقبل وتوجيهات خاصة بالعمل يف ؛الوضع قيد
التقرير  ويستعمل جدول حالة التوصيات الوارد يف فرقة العمل. ة الدراسات أواالتصال املوجزة اليت اعتمدت على مستوى جلن

 (.7.4.1لتحديث قاعدة بيانات برنامج العمل )انظر الفقرة 

mailto:jj@abcco.com
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ياغة فرقة العمل أن تعهد إىل مندوبني بص مهمته، جيوز للجنة الدراسات أو وملساعدة مكتب تقييس االتصاالت يف 2.7.1
                                                                                     ي أن ينسق املكتب أعمال الصياغة هذه. وي شكل االجتماع، عند الضرورة، فريقا  للصياغة لتحسني بعض أجزاء التقرير. وينبغ

 نصوص مشروعات التوصيات باللغات الرمسية لالحتاد.

                                                                                                 ي قدم التقرير للموافقة عليه قبل هناية االجتماع، إذا أمكن، وإال ي قدم إىل رئيس االجتماع للموافقة عليه. 3.7.1

رسال نسخة بعض أجزاء التقرير، ينبغي إ خدام نصوص موجودة لقطاع تقييس االتصاالت وسبقت ترمجتها يفعند است 4.7.1
تقييس االتصاالت،  قطاع                                                                                            من التقرير إىل املكتب مشفوعة بإشارات إىل املصادر األصلية. وإذا كان التقرير يتضمن أشكاال  صادرة عن

 لت.                   انت األشكال قد ع د  ينبغي عدم حذف رقم اإلشارة املرجعية حىت وإن ك

ينبغي أن يكون بوسع املستعملني املعنيني االطالع على كل من تقارير االجتماعات على اخلط مبجرد أن تصبح النسخ  5.7.1
 اإللكرتونية من هذه الوثائق متاحة لدى املكتب.

إىل أي من  فرق العمل جلان الدراسات أواهليئات املشاركة من قطاع تقييس االتصاالت خمولة بإرسال تقارير ووثائق  6.7.1
الوثيقة  التقرير أو                                فرقة العمل املعنية حتديدا  معاملة اخلرباء الذين تستنسب هذه اهليئات التشاور معهم، وما مل تقرر جلنة الدراسات أو

 على أهنا سرية.

            م. وت ستحدث يع املقررين الذين مت تعيينهفرتة الدراسة قائمة جبم يتضمن تقرير جلنة الدراسات عن أول اجتماع هلا يف 7.7.1
 التقارير التالية، حسب مقتضى احلال. هذه القائمة يف

 تعاريف 8.1

                                    تعر ف هذه التوصية املصطلحات التالية:

 أماكن أخرى                  مصطلحات معر فة في 1.8.1

االتصاالت(: وصف ألحد جماالت العمل ( للجمعية العاملية لتقييس 2016 احلمامات،           )املراج ع يف 1 )القرار :المسألة 1.1.8.1
                                                                            اليت يتعني دراستها، وتؤدي عادة  إىل إنتاج توصية جديدة أو مراجعة واحدة أو أكثر.

 هذه التوصية                  مصطلحات معر فة في 2.8.1

 قبل. إضافات لنص توصية صادرة عن قطاع تقييس االتصاالت نشرت من يشمل تعديل توصية ما تغيريات أو تعديل: 1.2.8.1

يتجزأ              يشكل جزءا  ال إضافات. وإذا كان التعديل                                        شكل وثيقة منفصلة تتضمن أساسا  تغيريات أو التعديل يفينشر قطاع تقييس االتصاالت  -الحظة م
 التوصيات، وإال توافق عليه جلنة الدراسات. املوافقة عليه نفس إجراء املوافقة املتبعة يف من التوصية، يتبع يف
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فهومة                                                    تفسريات تقنية مثال ( الالزمة لكي تكون التوصية كاملة وم يتضمن امللحق بتوصية ما املواد )تفاصيل أو ملحق: 2.2.8.1
 ولذلك فهو جزء ال يتجزأ من التوصية.

 على توصية. قةاملواف إجراء املوافقة على امللحق نفس اإلجراءات املتبعة يف مبا أن امللحق جزء ال يتجزأ من التوصية، يتبع يف - 1المالحظة 

العنصر  املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية، يطلق على هذا النصوص املشرتكة بني قطاع تقييس االتصاالت  يف - 2المالحظة 
 "امللحق املتكامل".

 فهمها. اهلا أوترتبط مبوضوعها لكنها ليست أساسية الكتم توصية ما مواد تكمل التوصية أو يتضمن التذييل يف تذييل: 3.2.8.1

 أن توافق عليه جلنة الدراسات.                                                                                               ال يعترب التذييل جزءا  أساسيا  من التوصية وبالتايل ال يستلزم نفس إجراء املوافقة على التوصيات، ويكفي - 1المالحظة 

العنصر  هذا املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية، يطلق على النصوص املشرتكة بني قطاع تقييس االتصاالت  يف - 2المالحظة 
 "امللحق غري املتكامل".

                                                                     : تستعمل كلمة فقرة لتعيني مقاطع نصوص مرقمة ترقيما  فرديا  أو متعددا .فقرة 4.2.8.1

التصويب املدخل على توصية ما تصويبات على توصية صادرة عن قطاع تقييس االتصاالت نشرت يتضمن تصويب:  5.2.8.1
حح شكل وثيقة منفصلة تتضمن التصويبات فقط. وجيوز ملكتب تقييس االتصاالت أن يص من قبل. وينشر القطاع التصويب يف

ويب نفس إجراء املوافقة على التص ذلك، يتبع يف                                                                األخطاء الواضحة بإصدار تصويب رهنا  مبوافقة رئيس جلنة الدراسات، خبالف 
 حالة التوصيات. املوافقة املتبعة يف

املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية، يطلق على هذا العنصر   النصوص املشرتكة بني قطاع تقييس االتصاالت يف -مالحظة 
 "تصويب تقين".

 يةيل جهة التنفيذ وثيقة يسجل فيها مجيع العيوب اليت مت التعرف عليها )مثل األخطاء املطبعدل دليل جهات التنفيذ: 6.2.8.1
لتوصيات مبجموعة من ا األخطاء التقنية( املرتبطة بتوصية ما أو عدم االتساق أو السهو أو مواطن الغموض أو الصياغة أووأخطاء 

 بصفة هنائية.ووضعها من حيث التصويب، من وقت التعرف عليها حىت حسمها 

ع رئيس جلنة بعد موافقة فريق عمل باالتفاق م يصدر قطاع تقييس االتصاالت دليل جهات التنفيذ بعد موافقة جلنة الدراسات عليه أو -مالحظة 
                      لدراسات مالئما ، إلصدار االوقت الذي تعتربه جلنة  دليل جهات التنفيذ مث تستعمل، يف املقام األول يف الدراسات. وبشكل عام، جتمع التصويبات يف

                          ت ضمن كمراجعات لتوصية ما. تصويب أو

 ع.الوثيقة اليت تشري إىل املرج                                                        وثيقة أخرى تتضمن أحكاما  تشكل، باإلشارة إليها، أحكاما  يف مرجع معياري: 7.2.8.1

رورية لكمال ض وثيقة حتتوي على مواد تكميلية ملوضوع توصية أو أكثر وترتبط هبا ولكنها ليست إضافة: 8.2.8.1
 فهمها وتنفيذها. أو التوصية
 موضوع اإلضافات لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت. ITU-T A.13تتناول التوصية  -مالحظة 

ور اختبار مشفرة )ص بيانات مطبوعة أو                                                           ي فهم "نص" التوصيات مبفهومه الواسع. وميكن أن يتضمن نصا  و/أو نص: 9.2.8.1
 وما إىل ذلك(.برجميات،  رسوم بيانية أو أو

: جزء خمصص من العمل، ميكن حتديد صلته بإحدى املسائل ولديه أهداف حمددة أو عامة، ويؤدي إىل منتج بند عمل 10.2.8.1
                                         للنشر، عادة  توصية، لقطاع تقييس االتصاالت.

 ببنود عمل خاصة بلجنة دراسات. قائمة برنامج عمل: 11.2.8.1
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 إدارة لجان الدراسات 2

 لجان الدراسات وتوزيع العملهيكل  1.2

يكون رؤساء جلان الدراسات مسؤولني عن وضع هيكل مالئم لتوزيع العمل واختيار فريق مالئم من رؤساء فرق العمل،  1.1.2
 واء.الس دارية علىاجلوانب التقنية واإل االعتبار املشورة اليت يقدمها أعضاء جلان الدراسات وكفاءة املرشحني املؤكدة يف ويأخذون يف

إطار  بتحديث بعض التوصيات القائمة يف مبجموعة من املسائل، أو جيوز للجنة الدراسات أن تعهد مبسألة ما، أو 2.1.2
 النطاق العام ملسؤولية فرقة عمل.

 .                                                                                                      حيثما يكون نطاق العمل كبريا ، جيوز للجنة الدراسات أن تقرر تقسيم املهام املوكلة لفرقة عمل على فرق عمل فرعية 3.1.2

فرق العمل  أو املسائل بعناية. وينبغي جتنب تكاثر فرق العمل ال تشكل فرق العمل وفرق العمل الفرعية إال بعد النظر يف 4.1.2
 غري ذلك من األفرقة الفرعية. الفرعية أو

مراعاة أي مشورة  معجلان الدراسات األخرى املعنية و  حاالت استثنائية، وباالتفاق مع جلنة أو جيوز للجنة الدراسات، يف 5.1.2
أجزاء من  من الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ومدير مكتب تقييس االتصاالت، أن تعهد لفرقة عمل مشرتكة باملسائل أو

املسائل ذات االهتمام املشرتك للجان الدراسات املعنية. وتقوم هذه اللجنة بدور جلنة الدراسات الرئيسية بالنسبة لفرقة العمل 
فرقة العمل                                                                                         وتنسق األعمال املعنية وتكون مسؤولة عنها. ويقتصر إرسال املسامهات اليت تتخذ أساسا  للمناقشات يف املشرتكة

 ات املعنية.جلان الدراس                                                                                املشرتكة على اهليئات املسجلة بالفرقة، بينما ت رس ل التقارير إىل مجيع اهليئات املشاركة يف

قطاع، عها الخطة التسويق اليت يض تقوم هبا جلنة الدراسات من العناصر األساسية يفوملا كان الرتويج لألنشطة اليت  6.1.2
اء جلان الدراسات ذلك رؤس                                                                                    ي ش ج ع رئيس جلنة الدراسات على وضع خطة للرتويج وعلى متابعتها واملشاركة فيها، ويسانده يف

م املعلومات ق هذه اخلطة وأن تركز اخلطة على تعمياملوضوع، على أن يقوم مكتب تقييس االتصاالت بتنسي األخرى واخلرباء يف
اليت تتجمع لدى جلنة الدراسات على جمتمع االتصاالت. وينبغي أن تشمل عملية تعميم املعلومات اليت تتوالها جلنة الدراسات 

 ا.مبادرات العمل اجلديدة واإلجنازات املهمة املتصلة بالتكنولوجيات واحللول التقنية دون أن تقتصر عليه

 أنشطة التنسيق المشتركة 2.2

أداة إلدارة برنامج عمل قطاع تقييس االتصاالت عندما تكون هناك حاجة لتناول موضوع  (JCA)نشاط التنسيق املشرتك  1.2.2
حيث املوضوع  واسع يغطي جمال اختصاص أكثر من جلنة دراسات. وقد يساعد هذا النشاط على تنسيق األعمال املخطط هلا من

ذلك، عند االقتضاء، التخطيط إلصدار  االجتماعات واالجتماعات املرتادفة حسب الضرورة وأهداف النشر مبا يف ومواعيد
 الناجتة. التوصيات

القيام  األساس إىل حتسني التنسيق والتخطيط. وتستمر جلان الدراسات املعنية يف ويهدف إنشاء نشاط تنسيق مشرتك يف
لعمليات املوافقة االعتيادية داخل كل جلنة دراسات. وقد حيدد نشاط التنسيق املشرتك حد ذاته وختضع النتائج  بالعمل يف

صيات. وميكن وضع تو  مسائل تقنية واسرتاتيجية ضمن نطاق دوره التنسيقي ولكنه ال يقوم بإجراء أي دراسات تقنية أو
ذلك املناقشة  ا يفاملعايري املعرتف هبا، مب                                                                       لنشاط التنسيق املشرتك أن يتناول أيضا  تنسيق أنشطة مع منظمات ومنتديات وضع

الدورية خلطط العمل واجلداول الزمنية لتقدمي املخرجات. وتراعي جلان الدراسات عند قيامها بأعماهلا مقرتحات أنشطة 
 املشرتكة. التنسيق
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شاط تنسيق مشرتك. ح لتشكيل نالفريق االستشاري لتقييس االتصاالت( التقدم باقرتا  وميكن ألي فريق )جلنة دراسات أو 2.2.2
                                                                                                            وجتري مناقشة االقرتاح أوال  ضمن فريق إدارة اجلهة صاحبة االقرتاح مث ي ناقش بني رؤساء جلان الدراسات املعنية ورئيس الفريق 

                                                                                       االستشاري لتقييس االتصاالت. وقد ت عقد مناقشات مع رؤساء منظمات وضع املعايري ورؤساء املنتديات.

                           ة  الدراسات اليت تقرتح إقامة جلنتعيني  لتقييس االتصاالت الفريق االستشاري                                  اجلمعية  العاملية لتقييس االتصاالت أوقررت فإذا 
جلنة الدراسات من مسؤولية ، وإذا كان املوضوع الصادر عن اجلمعية 1من القرار  2                   رائدة، طبقا  للقسم       جلنة   النشاط املشرتك

      عمال   النشاط اللجنة الدراسات أن تقيم هذ عندئذ ميكن، الصادر عن اجلمعية 2لقرار ا يف حسبما جاءهذه وضمن واليتها 
نشر تبليغ             ، ي بادر إىلالشهرين التالينيغضون  بالسلطة املخولة هلا. فإذا كان من املزمع عقد اجتماع جلنة الدراسات يف

( واسم طبيق واألهداف والعمر املتوقع للنشاطذلك نطاق الت االختصاصات )مبا يف وحيددالتنسيق  نشاطيقرتح  1إلكرتوين
إذا مت ذلك االجتماع. ف اجتماع جلنة الدراسات لتمكني األعضاء من إبداء موقفهم يفأربعة أسابيع من الرئيس، وذلك قبل 

 تمالحظات، ميكن للجنة الدراسا مراعاة ما قد يقدم منقبل أربعة أسابيع على األقل من اجتماع جلنة الدراسات، بعد 
غضون  يف جلنة الدراساتيكن من املزمع عقد اجتماع  اجتماعها. أما إذا مل التنسيق املشرتك بتوافق اآلراء يف نشاطإقامة 

وا عنعندئذ ، الشهرين التاليني إذا أرسل و رد إلكرتوين.  موقفهم يف                                                       ي رسل تبليغ إلكرتوين، كما ورد أعاله، إىل األعضاء ليعرب 
وميكن اختاذ  ،جلنة الدراساتاجتماع  قرار يفأي       ي تخذ  فال، جلنة الدراساتأسابيع من اجتماع  التبليغ قبل أقل من أربعة

لمالحظات                                                                  الوقت الذي يستغرقه االجتماع. وعند الضرورة، ي عد ل االقرتاح مراعاة  ل باستثناءالقرار بعد أربعة أسابيع من التبليغ، 
ظات                                                               ي صار إىل اختاذ قرار ضمن فرتة أربعة أسابيع إضافية. فإذا مل ترد مالح                           متناول األعضاء إلكرتونيا  كي  الواردة ويوضع يف

ته ا مبالحظ                             علما  به كي يستعرضه، ورمبا يديل االستشاري املشرتك. وحياط الفريق النشاطجوهرية، يعترب ذلك موافقة على 
قييس االتصاالت  برنامج عمل قطاع ت املشرتك ضمن سياق النشاطاختصاصات  يف االستشاري                              عليه، ويقر ه. وقد ينظر الفريق

 االختصاصات. ككل، وقد يتقدم مبالحظات لتعديل

حيثما                                                                         الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت، قد عني جلنة  دراسات رائدة بشأن املوضوع، أو                                 وحيثما ال تكون اجلمعية  العاملية أو
 2 القرار كما جاء يف  ،يقع ضمن نطاق مسؤولية ووالية عدد من جلان الدراسات حيتمل أن             املشرتك واسعا   النشاطيكون موضوع 

تشاري متناول األعضاء للنظر فيه. فإذا كان من املزمع عقد اجتماع الفريق االس                           ، عندئذ يتعني  وضع االقرتاح يفالصادر عن اجلمعية
ذلك من نطاق  االختصاصات )مبا يف شاط التنسيق وحيددنيقرتح  2                            ، ي بادر إىل نشر تبليغ إلكرتوينالشهرين التالينيغضون  يف

تمكني األعضاء اجتماع الفريق االستشاري لأربعة اسابيع من التطبيق واألهداف والعمر املتوقع للنشاط( واسم الرئيس، وذلك قبل 
راعاة ما قد يقدم م، بعد شارياالست االجتماع. فإذا مت ذلك قبل أربعة أسابيع على األقل من اجتماع الفريق من إبداء موقفهم يف

زمع عقد اجتماعه. أما إذا مل يكن من امل التنسيق املشرتك بتوافق اآلراء يف نشاطإقامة  االستشاري مالحظات، ميكن للفريق من
و                                               ي رسل تبليغ إلكرتوين، كما ورد أعاله، إىل األعضاء ليعندئذ ، الشهرين التالينيغضون  اجتماع الفريق االستشاري يف موقفهم  ا عن     عرب 

اجتماع الفريق  قرار يفي أ      ي تخذ  فالرد إلكرتوين. أما إذا أرسل التبليغ قبل أقل من أربعة أسابيع من اجتماع الفريق االستشاري،  يف
قرتاح                رورة، ي عد ل االالوقت الذي يستغرقه االجتماع. وعند الض باستثناءاالستشاري، وميكن اختاذ القرار بعد أربعة أسابيع من التبليغ، 

ترد                                                                                   متناول األعضاء إلكرتونيا  كي ي صار إىل اختاذ قرار ضمن فرتة أربعة أسابيع إضافية. فإذا مل ويوضع يف                         مراعاة  للمالحظات الواردة
 الفريق املشرتك. ويشمل القرار تعيني اهليئة املسؤولة )جلنة دراسات أو النشاطمالحظات جوهرية، يعترب ذلك موافقة على 

 ذلك نطاق التطبيق واألهداف والعمر املتوقع للنشاط( واسم الرئيس. واالختصاصات )مبا يف( االستشاري

 التنسيق املشرتك واملوافقة عليه. نشاطاقرتاح استحداث                           خمططا  انسيابيا  للبدائل يف 2-1يعرض الشكل و 

  
                                                      

 (TD)                         ا  أن ي درج كوثيقة مؤقتةبغي أيضالربيد اإللكرتوين ألعضاء جلنة الدراسات صاحبة االقرتاح، وين قائمةوين إىل ينبغي إرسال هذا التبليغ اإللكرت   1
 االجتماع التايل للجنة الدراسات. يف

                        ستشاري، وينبغي أيضا  أن االالربيد اإللكرتوين ألعضاء جلان الدراسات احملتمل مشاركتها والفريق  قائمةينبغي إرسال هذا التبليغ اإللكرتوين إىل   2
 االجتماع التايل للفريق االستشاري. يف (TD)                   ي درج كوثيقة مؤقتة 
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 تنسيق مشترك والموافقة عليه نشاطاقتراح استحداث  البدائل في - 2-1الشكل 

جلان الدراسات  املمثلني الرمسيني عن                                                                     أنشطة التنسيق املشرتكة مفتوحة، ولكنها )تقييدا  حلجمها( تقتصر أساسا  على  3.2.2
                                                                                                           الصلة املسؤولة عن العمل الذي يشمله نطاق نشاط التنسيق املشرتك. وميكن هلذا النشاط أن يضم أيضا  خرباء وممثلني مدعو ين  ذات

هذا النشاط  من منظمات وضع املعايري واملنتديات األخرى، حسب االقتضاء. وينبغي جلميع املشاركني أن يقصروا مسامهاهتم يف
 منه. على الغرض

رسالة معممة ملكتب تقييس االتصاالت تتضمن اختصاصات النشاط                                    يعل ن عن استحداث نشاط تنسيق مشرتك يف 4.2.2
 ورئيسه وجلنة الدراسات املسؤولة عن النشاط.

  

 املبادرة 
 JCAباقرتاح 

 هل 
ضمن  SGتقع 

 والية 
 ؟2القرار 

 ال

 إلكرتوينتبليغ 

 SGإىل مركز مراسلة 

 تبليغ إلكرتوين

 SGإىل مركز مراسلة 
 TSAGو

 نعم

 الوقت 
الباقي حىت اجتماع 

SG التايل؟ 

 الوقت 
الباقي حىت اجتماع 

TSAG التايل؟ 

 أسابيع، >4
 أسابيع <4 *أسابيع <8

 أسابيع، >4
 أسابيع <4 *أسابيع <8

 *أسابيع >8 *أسابيع >8
 مالحظات من 

 SGأعضاء 

 مالحظات من 
 SGأعضاء 

 مالحظات من 
 SGأعضاء 

 TSAGمالحظات من 
 SGومن أعضاء 

 TSAGمالحظات من 
 SGومن أعضاء 

 TSAGمالحظات من 
 SGومن أعضاء 

مراعاة املالحظات، 
 واملوافقة لدى 

 SGاجتماع 

مراعاة املالحظات، 
 إلكرتونيا   **واملوافقة

 SGاجتماع  نقاش يف
 دون اختاذ قرار بعد

مراعاة املالحظات، 
  واملوافقة يف

 TSAGاجتماع 

مراعاة املالحظات، 
 إلكرتونيا   **واملوافقة

اجتماع  نقاش يف
TSAG  دون اختاذ 

 قرار بعد

مراعاة املالحظات، 
 إلكرتونيا   **واملوافقة

 املباشرة 
 JCAبنشاط 

 فرتة الوقت االمسية. *
ملراجعة  هيف حال عدم وجود مالحظات جوهرية، يعترب ذلك موافقة على النشاط املشرتك. وإذا عدل اقرتاح النشاط وفق املالحظات الواردة، يعاد تعميم **

 حال عدم وجود مالحظات جوهرية، يعترب ذلك موافقة على النشاط. تستغرق أربعة أسابيع. يف

مراعاة املالحظات، 
 إلكرتونيا   **واملوافقة

A.1(12)_F2.1 
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ة يفرتض اجتماعات شخصي                                                                           تعمل أنشطة التنسيق املشرتكة أساسا  باملراسلة ومن خالل االجتماعات اإللكرتونية. وأي 5.2.2
                                                                                                            أهنا ضرورية ت عقد بواسطة رئيس النشاط. وت دعم االجتماعات الشخصية بإمكانات املؤمترات مىت كان ذلك ممكنا  وينبغي حتديد 

عة. ويتوقع أوقات تتيح أقصى فرصة للمشاركة الواس                                                                  مواعيد االجتماعات الشخصية واإللكرتونية على السواء مىت كان ذلك ممكنا  يف
الرسالة  هذه احلالة يبني ذلك يف نعقاد االجتماعات الشخصية كلما أمكن بالرتادف مع اجتماعات جلنة الدراسات املعنية )ويفا

املعممة للجنة الدراسات هذه(. ولكن إذا تقرر عقد اجتماع منفصل، فإنه يعلن عنه قبل انعقاده بأربعة أسابيع على األقل برسالة 
 دعوة معممة )إلكرتونية(.

                                                                                                ت رسل املسامهات اخلاصة بأعمال النشاط املشرتك إىل رئيس النشاط وإىل مستشار مكتب تقييس االتصاالت املعين والذي  6.2.2
 يتيحها بدوره ألعضاء النشاط املشرتك.

ع وض إطار أنشطة التنسيق املشرتكة التقدم مبقرتحات إىل جلان الدراسات ذات الصلة لتحقيق االنسجام يف ميكن يف 7.2.2
التوصيات ذات الصلة وغريها من املخرجات املقدمة من جلان الدراسات املختصة. كما ميكن لنشاط التنسيق املشرتك إصدار 

 اتصال. بيانات

اجتماع  لالنشاط والناجتة عنه ألعضاء قطاع تقييس االتصاالت. وتصدر التقارير بعد ك                                 ت تاح الوثائق والتقارير املسامهة يف 8.2.2
 النشاط. وميكن للفريق االستشاري لتقييس االتصاالت متابعة أنشطة التنسيق من خالل هذه التقارير.هلذا 

 حدود املوارد املتاحة. يوفر مكتب تقييس االتصاالت الدعم لنشاط التنسيق املشرتك يف 9.2.2

اح                              نشاط مل يعد مطلوبا . وميكن اقرت أي وقت إذا اتفقت جلان الدراسات املعنية على أن هذا ال ميكن إهناء النشاط يف 10.2.2
من جانب الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت وتقوم جلنة  اإلهناء، مع بيان املربرات، من جانب أي جلنة دراسات مشاركة أو

االستشاري  قالدراسات املسؤولة عن النشاط بدراسة هذا املقرتح الختاذ قرار بشأنه بعد التشاور مع جلان الدراسات املشاركة والفري
)بالوسائل اإللكرتونية إذا مل يكن هناك اجتماع وشيك للفريق االستشاري لتقييس االتصاالت(. وميكن مواصلة النشاط عرب مجعية 

ب اختاذ قرار أول اجتماع للفريق االستشاري يلي هذه اجلمعية. وجي                                                   عاملية لتقييس االتصاالت ولكنه خيضع تلقائيا  للمراجعة يف
 ستمرار النشاط، ورمبا على أساس تعديل االختصاصات.حمدد بشأن ا

 دور المقررين 3.2

املوارد  ذلك فرق العمل املشرتكة( على حتقيق أكفأ استفادة ممكنة من                                            ي ش ج ع رؤساء جلان الدراسات وفرق العمل )مبا يف 1.3.2
عات صغرية من املسائل جممو  ية عن مسائل منفردة أواحملدودة املتاحة عن طريق تفويض املسؤولية إىل املقررين إلجراء دراسات تفصيل

قة إدخال تعديالت على توصيات قائمة. وتقع مسؤولية استعراض النتائج واملواف املصطلحات، أو أجزاء من املسائل، أو املرتابطة، أو
 فرقة العمل. عليها على عاتق جلنة الدراسات أو

ق املقررين مع املنظمات األخرى عن طري تابعة لقطاع تقييس االتصاالت أوميكن تسهيل االتصال بني جلان الدراسات ال 2.3.2
 بتعيني مقررين لالتصال. أو

ن واملقررين فرقة عمل، لتحديد أدوار املقرري كل جلنة دراسات أو ينبغي استعمال املبادئ التوجيهية التالية كأساس، يف 3.3.2
وافقة جلنة الدراسات التغيري ومب ذه املبادئ بعد مداوالت دقيقة بشأن احلاجة إىلاملعاونني ومقرري االتصال؛ ومع ذلك، جيوز تعديل ه

 فرقة العمل املعنية. أو

اسات معينة، موضوعات در  ينبغي تعيني أشخاص حمددين كمقررين يكونون مسؤولني عن متابعة دراسة هذه املسائل، أو 1.3.3.2
                خصوصا  إذا كانت موضوع، و                                          ز تعيني نفس الشخص مقررا  ألكثر من مسألة أو                                             ي رى أهنا ميكن أن تستفيد من هذه التعيينات. وجيو 

 تعديل التوصيات القائمة وثيقة الصلة فيما بينها. املصطلحات أو أجزاء منها أو املسائل أو
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تكون  دراسات حينما اللمبوافقة جلنة ا أي وقت مبوافقة فرقة العمل املختصة أو إهناء تعيينهم( يف جيوز تعيني املقررين )أو 2.3.3.2
دورات اجلمعية  املسائل موزعة على فرقة عمل ما. وترتبط مدة التعيني بالعمل الالزم القيام به وليس بالفرتة الفاصلة بني املسألة أو

    يا  للمقرر، توخ حالة تعديل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت للمسألة ذات الصلة، جيوز العاملية لتقييس االتصاالت. ويف
تايل متابعة األعمال املتصلة بذلك حىت االجتماع ال لالستمرارية وحسبما يرتأي رئيس جلنة الدراسات اجلديدة، أن يستمر يف

 الدراسات. للجنة

احملررين  صال أومقرري االت أكثر من املقررين املعاونني أو جيوز للمقرر، عندما يتطلب العمل ذلك، اقرتاح تعيني واحد أو 3.3.3.2
جلنة الدراسات( املختصة على هذه التعيينات. وجيوز كذلك، إجراء هذه التعيينات                                    نبغي عندئذ أن ت صدق فرقة العمل )أووي
امل مع نقطة معينة التع                                                                                أي وقت طبقا  ملقتضيات العمل. ويقوم املقرر املعاون مبساعدة املقرر، إما بصفة عامة أو يف إهناؤها يف أو
طريق                                           ضمان وجود اتصال فع ال مع اللجان األخرى، عن ى املسائل. ويساعد املقرر املعاون املقرر يفجمال معني من دراسة إحد أو

بأي  للجان أوعن طريق املراسلة مع هذه ا املساعدة بصفته الرمسية، أو حضور اجتماعات األفرقة املعنية األخرى لتقدمي املشورة أو
                                                                    تعيني مقرر لالتصال، تقع مسؤولية ضمان وجود اتصال فع ال مع اللجان األخرى حالة عدم  وسيلة مالئمة أخرى يراها املقرر. ويف

 املنشورات. غري ذلك من إعداد نصوص مشروعات التوصيات أو على عاتق املقرر. ويساعد احملرر املقرر يف

فاصيل واليت راسات كثرية التتنسيق الد                                                                   يؤدي املقررون ومعاونوهم ومقررو االتصال وكذلك احملررون دورا  ال غىن عنه يف 4.3.3.2
املوضوع  ول على خرباهتم يفاملقام األ                                                                                         غالبا  ما تكون شديدة التعقيد من الناحية التقنية. وبالتايل، ينبغي أن يكون تعيينهم قائما  يف

 الدراسة. حمل

            ينبغي أيضا  تصاالت اهلاتفية( و ذلك الرسائل اإللكرتونية واال وكمبدأ عام، من املفضل أن يتم العمل باملراسلة )مبا يف 5.3.3.2
ق أضيق احلدود، ومبا يتفق مع اجملال واخلطوات اليت وافقت عليها اللجنة األصلية. وينبغي تنسي اإلبقاء على عدد االجتماعات يف

                                                               داخل جمال عمل واحد يشمله نشاط تنسيق مشرتك، عندما يكون ذلك ممكنا . جماالت الدراسات املرتابطة أو االجتماعات يف
 كل األحوال، ينبغي أن يتقدم هذا العمل بشكل متصل فيما بني اجتماعات اللجنة األصلية. ويف

 تنحصر مسؤوليات املقرر فيما يلي: 6.3.3.2
 جلنة الدراسات(؛                                                                                    تنسيق الدراسات التفصيلية طبقا  للمبادئ التوجيهية اليت تتقرر على مستوى فرقة العمل )أو –
                                                                            ه جلنة الدراسات، يقوم بدور جهة االتصال وم صدر اخلربة بشأن موضوع الدراسة، مع جلان حدود التفويض الذي حتدد يف –

املقررين  تنمية االتصاالت ومع الدراسات األخرى التابعة لقطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية وقطاع
 صاالت؛تقييس االت مكتب احلال( ومعاآلخرين واملنظمات الدولية األخرى ومنظمات التقييس األخرى )حسب مقتضى 

يس االتصاالت، مكتب تقي                                           ذلك استعمال نظام معاجلة الوثائق إلكرتونيا  يف تطبيق طرائق العمل )املراسالت، مبا يف –
                                                                واجتماعات اخلرباء، وما إىل ذلك( على النحو الذي يراه مالئما  للمهمة؛

األصلية  موضوع الدراسة، برنامج العمل الذي ينبغي أن توافق عليه اللجنة يفاستعراض وحتديث، بالتشاور مع املتعاونني  –
 (؛7.4.1                    دوريا  )انظر الفقرة وتعيد النظر فيه

ليت يتم                           الدراسة، وخصوصا  باألعمال ا بسري العمل يف جلنة الدراسات( األصلية يتأكد من متابعة إبالغ فرقة العمل )أو –
 أخرى خارج االجتماعات املعتادة للجنة الدراسات وفرقة العمل؛ بأي طريقة تسيريها باملراسلة أو

جنة عمل احملرر( إىل كل اجتماع من اجتماعات الل                                                            ي قد م، بصفة خاصة، تقريرا  عن تقدم سري العمل )تقرير املقرر أو –
موعد أقصاه اليوم  ن يفأقرب وقت ولك تقدم يف (TD)شكل وثيقة مؤقتة  ( يفIIالتذييل  األصلية )انظر النسق املقرتح يف

دميها، مراجعة، عندئذ يشجع تق األول لالجتماع؛ وحينما تتضمن هذه الوثيقة املؤقتة مشروعات توصيات جديدة أو
 قدر اإلمكان، قبل ستة أسابيع على األقل من اجتماع اللجنة األصلية؛
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ظر النية إىل عقد اجتماعات للخرباء )انجلنة الدراسات األصلية ومكتب تقييس االتصاالت ب إبالغ فرقة العمل أو –
                                                                                   ، أدناه( قبل موعد هذه االجتماعات بوقت كاف، وخصوصا  عندما ال تكون هذه االجتماعات مدرجة 10.3.3.2 الفقرة

 برنامج العمل األصلي؛ يف

مكتب  دجلنة الدراسات( حسب مقتضى احلال، مع تزوي تكوين فريق من "املتعاونني" النشطني من فرقة العمل )أو –
 كل اجتماع من اجتماعات فرقة العمل؛ تقييس االتصاالت بقائمة مستحدثة بأمساء املتعاونني يف

 ومقرري االتصال باملهام ذات الصلة من القائمة السابقة، حسب اللزوم. تفويض املقررين املعاونني و/أو –

لتلبية          املراج عة إعداد التوصيات اجلديدة أو مل يففرقة الع اهلدف األساسي لكل مقرر هو مساعدة جلنة الدراسات أو 7.3.3.2
يشعروا  املتطلبات املتغرية لتقنيات وخدمات االتصاالت. ومع ذلك، جيب أن يكون من املفهوم بوضوح أن املقررين ال ينبغي أن

ا تبني لذلك. وإذ بأهنم مضطرين إىل إعداد هذه النصوص ما مل تكن الدراسة الدقيقة للمسائل قد أظهرت وجود ضرورة واضحة
 يفيد بذلك.األصلية أن األمر ليس كذلك، ينبغي أن ينتهي العمل بتقرير بسيط إىل اللجنة 

         املراج عة  املقررون مسؤولون عن نوعية النصوص اليت يقومون بإعدادها وتقدميها إىل جلنة الدراسات للنشر، ويشاركون يف 8.3.3.2
قيود الزمنية اللغة األصلية، مع ضرورة مراعاة ال ل هذه املسؤولية فقط النصوص يفالنهائية للنصوص قبل تقدميها للنشر. وتشم

 بشأن نشر توصيات قطاع تقييس االتصاالت.( ITU-T A.11 املطبقة. )انظر التوصية

ى لتوصيات أدخلت عليها تنقيحات كبرية، ع ينبغي عادة أن يعتمد املقررون، لدى إعداد مشاريع توصيات جديدة أو 9.3.3.2
 مسامهات من أعضاء قطاع تقييس االتصاالت. مسامهة أو

دراسات )انظر املشروع وكذلك إبالغ جلنة ال املسألة أو إطار ختطيط عملهم، إبالغ املتعاونني يف جيب على املقررين، يف 10.3.3.2
ائل املعممة                    مطالبا  بتعميم الرس                                                                ( ومكتب تقييس االتصاالت مسبقا  بأي اجتماعات يرتبون هلا. واملكتب ليس 11.3.3.2 الفقرة

اجلماعية لالجتماعات دون مستوى فرق العمل. ويقوم املكتب بنشر رسائل الدعوة إىل اجتماعات املقررين )باستخدام النموذج 
الذي حيدده مكتب تقييس االتصاالت( عادة قبل االجتماع بشهرين على األقل، على موقع جلنة الدراسات على الويب، كما هو 

                        ر من ق بل جلنة الدراسات.مقر 

 حبثها                                                       عقد اجتماعات للمقررين، فضال  عن تفاصيل للقضايا اليت يتعني ينبغي من حيث املبدأ االتفاق على النية يف 11.3.3.2
مل )إلضافة فرقة الع اجتماعات جلنة الدراسات أو وقت مبكر بقدر اإلمكان )قبل شهرين على األقل عادة( يف واإلعالن عنها يف

إىل تقاريرها( وعن طريق صفحة جلنة الدراسات على شبكة الويب، على سبيل املثال. وال يقتصر األمر عادة على إبالغ  ذلك
 قطاع تقييس االتصاالت يكونون قد أبدوا اهتمامهم تأكيد موعد ومكان أي اجتماع إىل املتعاونني )وإىل أي أعضاء آخرين يف

 وإىل رئيس فرقة العمل املختصة وإىل مكتب تقييس االتصاالت قبل شهرين على األقل تقدمي مسامهة إليه(، حبضور االجتماع أو
                                                                                 موعد االجتماع، ولكن ينبغي أن يقدم مضيف االجتماع أيضا  الدعم املتعلق بتأشريات الدخول. من

فرقة  للجنة الدراسات أو ماع التايل                                                                               ينبغي أن ي ع د املقررون تقريرا  عن كل اجتماع يعقدونه وتقدميه كوثيقة مؤقتة إىل االجت 12.3.3.2
 بشأن تقدمي الوثائق املؤقتة ومعاجلتها. 3.3 العمل. انظر الفقرة

وينبغي أن يتضمن هذا التقرير موعد ومكان االجتماع ورئيسه وقائمة احلضور واجلهات اليت يتبعوهنا وجدول أعمال االجتماع 
لت إىل املنظمات األخرى.وملخص باملسامهات التقنية وملخص بالنتائج وبيانات ا                                    التصال اليت أرس 

عماهلا حقوق تأليف لربجميات قد يلزم است كل اجتماع ما إذا كان هناك من لديه معلومات عن براءات اخرتاع أو يسأل املقررون يف
 تقرير االجتماع مع أي ردود باإلجياب. لتنفيذ التوصية حمل البحث. ويسجل السؤال يف
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جلنة الدراسات. ومع ذلك، جيوز دعوة املقررين  تعقد اجتماعات املقررين أثناء اجتماعات فرقة العمل أوينبغي أال  13.3.3.2
هذه  جلنة الدراسات اليت تتناول اجملاالت اليت تكون لديهم خربات خاصة فيها. ويف جوانب اجتماعات فرقة العمل أو لرئاسة

طوي جلنة الدراسات سارية وأن القواعد اليت تن م اجتماعات فرقة العمل أواحلاالت، جيب أن يدرك املقررون أن القواعد اليت حتك
                                                                                                                 على مزيد من املرونة املشار إليها آنفا ، وبصفة خاصة القواعد املتصلة باملوافقة على الوثائق وحتديد املواعيد، مل تعد سارية.

صلية كل مقرر بوضوح. وينبغي أن تناقش اللجنة األجلنة الدراسات( األصلية اختصاصات   جيب أن حتدد فرقة العمل )أو 14.3.3.2
 الدراسة، وإعادة النظر فيه عند اللزوم واالتفاق عليه من حني آلخر. االجتاه العام الواجب اتباعه يف

عندما يتم ترتيب عقد اجتماعات خارج مقر االحتاد، ينبغي عدم حتميل املشاركني أي رسوم مقابل التسهيالت املقدمة  15.3.3.2
                                                                                                           الجتماع، ما مل تكن جلنة الدراسات قد وافقت على ذلك مقدما . وينبغي أن تكون رسوم االجتماعات حالة استثنائية وت طبق ل

فقط إذا رأت جلنة الدراسات، على سبيل املثال، أن رسوم االجتماع ضرورية لتقدم العمل بالشكل املناسب. ومع ذلك، ينبغي 
 سداد الرسوم. وينبغي أن تكون اخلدمات اإلضافية اليت يقدمها املضيف طوعية يه رغبة يفعدم استبعاد أي مشارك إذا مل تكن لد

 وأال يرتتب أي التزام على املشاركني مقابل هذه اخلدمات اإلضافية.

 تقديم المساهمات ومعالجتها 3

 تقديم المساهمات 1.3
فرق  جلان الدراسات أو واملسجلة يف على النحو الواجبينبغي أن تقدم الدول األعضاء وغريها من الكيانات املرخص هلا  1.1.3

                                                                                الدراسات اجلارية بالوسائل اإللكرتونية طبقا  لتوجيهات مدير مكتب تقييس االتصاالت )انظر  ، مسامهاهتا يفالعمل ذات الصلة
 (.ITU-T A.2 من التوصية 2 الفقرة

ذلك  يف أي وقت بوصفها وثائق مؤقتة، مبا يقدموا مسامهات يف جيوز لرؤساء ونواب رؤساء جلان الدراسات وأفرقة العمل أن 2.1.3
 ومعاجلتها. بشأن تقدمي الوثائق املؤقتة 3.3 بوجه خاص اقرتاحات من األرجح أن تؤدي إىل تعجيل املناقشات؛ انظر الفقرة

 هبا. لدراسات املتصلةا        قدما  يفنتائج للتجارب واالقرتاحات املوضوعة للمضي  تتضمن هذه املسامهات تعليقات معينة أو 3.1.3

ينبغي أال يغيب عن بال املسامهني عند تقدمي املسامهات أن من املرغوب فيه اإلفصاح عن املعلومات اخلاصة بالرباءات،   4.1.3
الدولية  ةبيان السياسات املشرتكة للرباءات الصادر عن قطاع تقييس االتصاالت/قطاع االتصاالت الراديوية/املنظم كما هي واردة يف

ب(. وتقدم موقع قطاع تقييس االتصاالت على شبكة الوي للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية )ميكن االطالع عليه يف
إعالنات الرباءات باستخدام "استمارة بيان الرباءات وإعالن الرتاخيص اخلاصة بتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية/قطاع تقييس 

املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية" املخصص لذلك واملتاح على موقع قطاع تقييس االتصاالت/خمرجات 
 ، أدناه.5.1.3االتصاالت على شبكة الويب. انظر الفقرة 

يقدم  يه أنمنتسب إل ألي عضو قطاع أو االحتاد أو بيان عام حبيازة الرباءة ومنح الرتخيص: جيوز ألي دولة عضو يف 5.1.3
. ذلك النموذج املتاح على موقع قطاع تقييس االتصاالت على شبكة الويب                                               بيانا  عاما  حبيازة براءة ومنح ترخيص مستخدما  يف

إصدار إعالن ترخيص عام باملواد املشمولة بالرباءة والواردة  والغرض من هذا النموذج هو إعطاء أصحاب الرباءات اخليار يف
نت توصية إذا تضم حالة ما التحديد، يعلن مقدم إعالن الرتخيص عن استعداده ملنح ترخيص يفمسامهاهتم. وعلى وجه  يف

مة من املسامهات املقد كل االقرتاحات الواردة يف                         أجزاء ( من أي اقرتاحات أو                                     توصيات( قطاع تقييس االتصاالت جزءا  )أو )أو
صول على مت تقدمي طلبات احل                            بنودا  صدرت براءات بشأهنا أوكانت تلك األجزاء تتضمن(  املنظمة، وكان ذلك اجلزء يتضمن )أو

 توصيات( قطاع تقييس االتصاالت.                                                     براءات بشأهنا، وكان استعماهلا مطلوبا  لتنفيذ توصية )أو
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توقع أن امل من إعالن ترخيص منفرد )لكل توصية( ولكنه                                                                    وال يعد البيان العام حبيازة الرباءة ومنح الرتخيص بديال  عن بيان براءة أو
يؤدي إىل حتسني االستجابة واإلفصاح املبكر من صاحب الرباءة باالمتثال للسياسات املشرتكة للرباءات الصادرة عن قطاع تقييس 

 االتصاالت/قطاع االتصاالت الراديوية/املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية.
ييس عمل قطاع تق األشكال البيانية وما إىل ذلك املقدمة كمسامهة يف نصوص أويفرتض االحتاد أن املواد، مثل ال 6.1.3

االتصاالت، ال ختضع ألي قيود حبيث ميكن توزيع هذه املواد بالطرق املعتادة للمناقشة داخل األفرقة املناسبة واحتمال استعماهلا،  
تصاالت يعين االت. وتقدمي املسامهة إىل قطاع تقييس االأي توصيات تنجم عنها وينشرها قطاع تقييس االتص          جزئيا ، يف         كليا  أو

روط خاصة على ش اعرتاف أصحاهبا هبذا الشرط املتعلق بالتقدمي. وباإلضافة إىل ذلك، جيوز ألصحاب املسامهات أن يضعوا أي
 االستعماالت األخرى ملسامهتهم.

إعالن  تقدمي استمارة بيان حقوق املؤلف للربجمياتمشروع توصية ما  يطلب من كل مساهم يقدم برجميات إلدخاهلا يف 7.1.3
الرتخيص املتاح على موقع قطاع تقييس االتصاالت على شبكة الويب. وجيب تقدمي االستمارة إىل مكتب تقييس االتصاالت 

 نفس الوقت الذي يقدم فيه املساهم الربجميات. يف
تصاالت فرقة العمل إىل مكتب تقييس اال نة الدراسات أوتصل املسامهات اليت من املقرر أن ينظر فيها اجتماع جل 8.1.3

                                        يوما  تقومييا  على األقل من موعد االجتماع. 12 قبل

 معالجة المساهمات 2.3

ميكن ترمجة املسامهات اليت يتسلمها قطاع تقييس االتصاالت قبل شهرين على األقل من موعد االجتماع )انظر  1.2.3
االتصاالت  تقييس موقع قطاع أدناه( وتنشر هذه املسامهة باللغة األصلية وباللغات اليت ترمجت إليها، إن وجدت، يف 2.2.3 الفقرة

رين فقط الذين بداية االجتماع على املشاركني احلاض                                              أقرب وقت ممكن عمليا  بعد تسلمها. وتطبع وتوزع يف على شبكة الويب يف
                    يطلبون نسخا  ورقية.

ى استعداد فرقة العمل( اليت يرأسها، أنه عل جلنة الدراسات )أو رئيس جلنة الدراسات، باالتفاق مع املشاركني يفإذا أعلن  2.2.3
 الستعمال الوثائق بلغتها األصلية، ال ترتجم هذه الوثائق.

                 ومييا  من التاريخ         يوما  تق 12ال ميكن ترمجة املسامهات اليت يتسلمها مدير املكتب قبل أقل من شهرين وما ال يقل عن  3.2.3
 احملدد لبدء االجتماع.

 .هلا األمانة استالم ريختا من األكثرثالثة أيام عمل على  عن يزيد موعد ال يف املوقع اإللكرتوين يف املسامهات نشر ينبغي 4.2.3
              ومييا  من موعد         يوما  تق 12جدول أعمال االجتماع املسامهات اليت يتسلمها مدير املكتب قبل أقل من           ال ت درج يف 5.2.3

                                                                                                          االجتماع، وال توزع وت ست بقى لالجتماع التايل. وجيوز ملدير املكتب قبول املسامهات اليت تعترب ذات أمهية كبرية حىت لو جتاوزت 
 مل(.الع فرقة االجتماع للجنة الدراسات )أو هذه املسامهات يف احملددة. ويرتك القرار النهائي بشأن النظر يف املهلة

أن حيرص املدير على أن يتقيد املسامهون بالقواعد املقررة لتقدمي الوثائق وشكلها كما هو مبني  ينبغي 6.2.3
                                            وينبغي أن يرسل تذكريا  كلما رأى ذلك مناسبا . .7.1.3الفقرة  والتوقيت الوارد يف ITU-T A.2 التوصية يف

يد بالتوجيهات العامة ال تتقأي وثيقة  إىل اجلهة املسامهة                                                       جيوز ملدير املكتب، باالتفاق مع رئيس جلنة الدراسات، أن ي عيد  7.2.3
                              لتعديلها طبقا  هلذه التوجيهات. ITU-T A.2 التوصية املبينة يف

 ال ترفق املسامهات بالتقارير كملحقات، بل ينبغي اإلشارة إليها عند الضرورة. 8.2.3
ومع ذلك، فإذا تقدمت هيئة مشاركة مبسامهة تعتقد أهنا هتم                                                  ت قدم املسامهات، بقدر اإلمكان، إىل جلنة دراسات واحدة.  9.2.3

من عنوان هذه احلالة تصدر صفحة واحدة تتض املقام األول؛ ويف عدة جلان دراسات، ينبغي هلا أن حتدد جلنة الدراسات املعنية يف
سلة ة الواحدة رقم ضمن سل                                                                             املسامهة ومصدرها وملخص حملتواها لتوزيعها على جلان الدراسات األخرى. وي عطى هلذه الصفح

 املسامهات املقدمة لكل جلنة دراسات ترسل إليها.
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 الوثائق المؤقتة 3.3

ق املؤقتة اليت يتلقاها صيغة إلكرتونية. وينشر املكتب الوثائ ينبغي تقدمي الوثائق املؤقتة إىل مكتب تقييس االتصاالت يف 1.3.3
 ممكن. أقرب وقت شكل نسخ ورقية فتنشر يف الوثائق املؤقتة اليت يتلقاها يف شكل ملفات إلكرتونية عندما تصبح متاحة؛ أما يف

شكل وثائق  أفرقة الصياغة يف املقررين أو من تقارير الرؤساء أو تنشر مقتطفات من تقارير اجتماعات جلان الدراسات أو 2.3.3
                 بون نسخا  ورقية.مؤقتة. وتطبع وتوزع فقط على املشاركني احلاضرين أثناء االجتماع الذين يطل

فرقة العمل  ذلك الوثائق املقدمة من أمانة االحتاد، قبل بداية اجتماع جلنة الدراسات أو ينبغي نشر الوثائق املؤقتة مبا يف 3.3.3
موعد  موعد أقصاه ثالثة أيام عمل من تسلم األمانة هلا، وذلك لضمان تيسرها يف على الصفحة املناسبة باملوقع اإللكرتوين يف

ارير بشأن األحداث التق ينطبق هذا املوعد النهائي على الوثائق اإلدارية أو يقل عن سبعة أيام تقوميية قبل بدء االجتماع. وال ال
على املقرتحات املقدمة من رؤساء ومنظمي اجتماعات األفرقة املخصصة،                   يوما  تقومييا ، وال 21اليت تنعقد قبل بدء االجتماع بأقل من 

               التقارير عادة                                                    على الوثائق اليت يطلبها االجتماع حتديدا . وينبغي نشر األمانة وال ت املقرتحات اليت يعدها الرؤساء أوعلى جتميعا وال
ة حة املناسبة باملوقع اإللكرتوين قبل بدء مناقشف                      يوما  تقومييا ، على الص 21بشأن األحداث اليت تنعقد قبل بدء االجتماع بأقل من 

 االجتماع. يتم االتفاق على خالف ذلك يف مل ، مابيومني تقومييني على األقل تماعاالج البند املعين يف

فرق العمل األخرى   ال يعيد املكتب إصدار الوثائق املؤقتة اليت تتضمن مقتطفات من تقارير اجتماعات جلان الدراسات أو 4.3.3
 ماع.االجت تقرير ن قد أدرجت أجزاء منها يفاالجتماع ورمبا تكو  كمسامهات ألهنا تكون قد حققت عادة الغرض منها يف

 ميكن تقدمي وثائق مؤقتة أثناء االجتماع. 5.3.3

لبون بداية االجتماع )وأثناء االجتماع( على املشاركني احلاضرين الذين يط تقتصر طباعة الوثائق املؤقتة وتوزيعها يف 6.3.3
 ورقية.       نسخا  

 النفاذ اإللكتروني 4.3

ذلك بيانات االتصال(                                                                       س االتصاالت مجيع الوثائق املقدمة إلكرتونيا  )املسامهات والوثائق املؤقتة، مبا يفينشر مكتب تقيي 1.4.3
 مبجرد توافر صيغ إلكرتونية هلذه الوثائق. وينبغي توفري تسهيالت البحث املالئمة للنفاذ إىل الوثائق املنشورة.
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 A الملحـق
 

 برنامج العمل مقترحة فينموذج معياري لوصف توصية جديدة 
                              جزءا  أساسيا  من هذه التوصية(امللحق )يشكل هذا 

 >تاريخ االجتماع< التوصية الجديدة المقترحة لقطاع تقييس االتصاالت /  المسألة:

 المرجع والعنوان:
 

 عنوان""ال <ITU-T <X.xxxالتوصية 

 >السنة-الشهر< التوقيت: <TD nnnn>أو  <C nnn> النص األساسي:
 

عملية  >االسم، العضوية، عنوان الربيد اإللكرتوين< المحرر )المحررون(:
 الموافقة:

 AAPعملية املوافقة البديلة <
 TAP> عملية املوافقة التقليدية أو

 )حيدد املقصود من التوصية أو موضوعها واجلوانب اليت تغطيها، مما يشري بالتايل إىل حدود تطبيقها(: مجال التطبيق

 

 )يوفر نظرة عامة خمتصرة على غرض التوصية وحمتوياهتا، مما يسمح للقراء بالتايل باحلكم على فائدهتا لعملهم(: ملخص

 

 )املوافق عليها أو قيد اإلعداد(: طاع تقييس االتصاالت أو المعايير األخرىقعالقتها بتوصيات 

 

 :المعاييراالتصال مع لجان الدراسات األخرى أو الهيئات األخرى لوضع 

 

 :بند العمل هذا األعضاء الداعمون الملتزمون بالمساهمة بنشاط في

 >الدول األعضاء، أعضاء القطاعات، املنتسبون، اجلهات األكادميية<
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 Iالتذييـل 
 

                                      نسق التقرير المرحلي الذي يعده المقر ر

                                                  )ال يشكل هذا التذييل جزءا  أساسيا  من هذه التوصية(

 ع من يعنيهم األمر:النسق التايل بغية توفري القدر األعظم من املعلومات إىل مجي بوضع التقارير املرحلية اليت يعدها املقررون يف       ي وص ى 

 ملخص موجز حملتويات التقرير؛ أ ( 

 التوصيات املطلوب إقرارها؛ االستنتاجات أو ب(

              سية إن و جدت؛ذلك الوثيقة األسا حالة العمل مقارنة خبطة العمل، مبا يف ج(

          املراج عة؛ مشروعات التوصيات اجلديدة أو د (

 لطلب اختاذ إجراءات من جانبها؛ املنظمات األخرى أو                                      مسودة االتصال ردا  على جلان الدراسات أو ه (

 املالحظة(؛ ظراجتماعات فريق املقرر )ان                                                                      إشارة إىل املسامهات اليت تعترب جزءا  من الدراسة وملخص للمسامهات اليت د رست يف و (

                                                         إشارة إىل املسامهات اليت أسن دت إىل متعاونني من املنظمات األخرى؛ ز (

د؛ ح(                                                                                                   القضايا الرئيسية املطلوب حسمها ومشروع جدول أعمال االجتماع املقبل الذي متت املوافقة على عقده، إن و ج 

 ردود على السؤال اخلاص مبعلومات عن الرباءات؛ ط(

                                              مجيع االجتماعات اليت ع ق دت منذ آخر تقرير مرحلي. قائمة باحلضور يف ي(

شكل  عنوانه إىل رقم املسألة، ومكان انعقاد االجتماع وتارخيه. ويكون العنوان، بشكل عام، يف يشري تقرير االجتماع بوضوح يف
 ".x/x"تقرير املقرر، املسألة 

كل مشروع ش منفصلة )وثيقة لكل توصية(. ويكون عنوان الوثيقة املؤقتة يف (TD)تقدم أي مشاريع توصيات بوصفها وثائق مؤقتة 
"، abc :ITU T X.x"مشروع مراجعة التوصية  " هو عنوان مشروع التوصية، أوabc" حيث "ITUT X.x :abcالتوصية اجلديدة 

 " وما إىل ذلك.abc :ITUT X.xللتوصية  1 "مشروع التعديل أو

 املرحلي وسيلة النتهاك القواعد بغية تقدمي املسامهات اليت ال عالقة هلا مبجال الدراسة احملدد. جيب عدم استعمال التقرير

 املعلومات. االزدواجية يف ( لتاليف12.3.3.2جيوز أن يشري التقرير املرحلي إىل تقارير االجتماعات )انظر الفقرة  -مالحظة 
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 ITU-T A.2التوصيـة 

 تقديم المساهمات إلى قطاع تقييس االتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت

 (2012؛ 2008؛ 2004؛ 2000؛ 1996؛ 1993؛ 1988؛ 1984)

فيما يتعلق بتقدمي املسامهات املتصلة بدراسة املسائل املسندة إىل قطاع تقييس االتصاالت، ينبغي تطبيق التوجيهات  1
 ة:التالي العامة

تسهم مباشرة  صياغة املسامهات وجتنب التفاصيل غري الضرورية أو اجلداول أو اإلحصاءات اليت ال ينبغي اإلجياز يف أ ( 
                                                                                                      دراسة املسألة. وينبغي كتابتها بوضوح لكي تكون مفهومة عامليا ، أي أن تراعي األعراف بقدر اإلمكان، وأن تستخدم  يف

احب املسامهة. التقنية الضيقة اليت يقتصر استعماهلا على البلد الذي ينتمي إليه ص املصطلحات الدولية وتتجنب التعبريات
اليت تؤيدها  (SI) وينبغي أن يستعمل مقدمو املسامهات الوحدات والرموز احلرفية والرموز البيانية لوحدات النظام الدويل

. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي استعمال التوقيت (IEC) واللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO) املنظمة الدولية للتوحيد القياسي
 حتديد الوقت. العاملي املنسق يف

يزيد عن مخس صفحات مطبوعة  ال                           كلمة تقريبا  )وهو يتطلب ما  500 2ينبغي، كقاعدة عامة، أال تتجاوز املسامهة  ب(
(. وينبغي جملموع مثاين صفحاتللتوزيع(، كما ينبغي أال تتضمن أكثر من ثالث صفحات من األشكال )وبذلك يكون ا

كلمة، تلخص الغرض من املسامهة وحمتواها التقين. وينبغي، كلما كان   150-200تتجاوز  أن تكون مشفوعة خبالصة ال
ية املناقشة( يتضمن النص الرئيسي الذي يوضح املعلومات األساس                                            ذلك ممكنا ، ختصيص قسم بعنوان األساس املنطقي )أو

مهة بتقدمي االستنتاجات اليت ختلص إليها. وينبغي أن تنتهي املسا رتاحات اليت تتضمنها املسامهة أوالالزمة لتربير االق
تتطلب                                                      كليهما إذا كان ذلك مطلوبا (. وبالنسبة لالقرتاحات اليت ال حالة عدم وجود اقرتاح )أو استنتاج يف اقرتاح، أو

 صيات.تنطبق هذه التوجيهات على مشروعات التو  وال تفسريات إضافية، ميكن حذف القسم اخلاص باألساس املنطقي.

                                                                                     ينبغي عدم تقدمي وثائق ذات أمهية نظرية خالصة وال تتصل اتصاال  مباشرا  باملسائل حمل الدراسة. ج(
مل تكن ذات  الصحافة التقنية إىل قطاع تقييس االتصاالت، ما املقرر نشرها يف ينبغي عدم تقدمي املواد اليت نشرت أو ( د

 مباشرة باملسائل حمل الدراسة. صلة
مربر له  جيوز ملدير مكتب تقييس االتصاالت، باالتفاق مع الرئيس، أن حيذف الفقرات ذات الطابع التجاري الذي ال ( ه

 من املسامهة، ويتم إخطار صاحب املسامهة بأي حذف من هذا النوع.

مي نصوص عداد املسامهات. وميكن االطالع على التفاصيل اخلاصة بتقدإلاملوصى هبا املبادئ التوجيهية التفصيلية  Iويتضمن التذييل 
 "الدليل"(. "دليل صياغة توصيات قطاع تقييس االتصاالت" )ويشار إليه فيما يلي باسم قطاع تقييس االتصاالت يف

ن، إرسال مجيع الوثائق اوفيما يتعلق بتقدمي املسامهات والوثائق املؤقتة )مبا فيها بيانات االتصال(، ينبغي، بقدر اإلمك 2
ل املسامهة حالة عدم توافر هذه الوسائل لدى صاحب املسامهة، تقب املقدمة إىل قطاع تقييس االتصاالت بالوسائل اإللكرتونية؛ ويف

 نسخة ورقية. يف

لويب. وينشر مكتب اوتشمل الوسائل اإللكرتونية لتقدمي املسامهات الربيد اإللكرتوين والواجهة اإللكرتونية لالحتاد على شبكة 
                  تم توزيعها دوريا  املوقع اإللكرتوين للقطاع كما ي تقييس االتصاالت املعلومات والتعليمات التفصيلية اخلاصة هبذه الوسائل يف

 التعميمات اليت يصدرها املكتب. يف
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ان الدراسات جل إىل رؤساءإذا قدمت املسامهات كوثائق ورقية، جيب توجيهها إىل مكتب تقييس االتصاالت مع توجيه نسخة 
 املقررين املختصني(. ونواهبم، ورؤساء فرق العمل واملقرر املختص )أو

. وجيب أن تكون الصفحة األوىل A4ينبغي، بقدر اإلمكان، أن يكون من املمكن طباعة املسامهات على ورق من حجم  3
رمسية ولغات أكثر من اللغات ال ون النصوص بلغة أومطابقة للنموذج القياسي ملسامهات قطاع تقييس االتصاالت. وجيب أن تك

             رسل أيضا  إىل                      بعض أجزاء املسامهة، ت   العمل لالحتاد. وعند استعمال نصوص قطاع تقييس االتصاالت اليت سبقت ترمجتها يف
قطاع تقييس  لحالة استعمال أشكا مكتب تقييس االتصاالت نسخة من املسامهة تتضمن إشارة واضحة إىل املصادر األصلية. ويف

غي التنويه حالة تعديل الشكل ينب املسامهة، جيب عدم حذف رقم مرجع قطاع تقييس االتصاالت، ومع ذلك ففي االتصاالت يف
ن ذلك الوثائق األخرى، ما مل يك نص املسامهات أو " جبوار الرقم. وينبغي جتنب استعمال ألوان يفmodعن ذلك بوضع املختصر "

 النص.                     مطلوبا  لزيادة توضيح

لمة ما إىل ذلك، وهو ما يشار إليه هنا بك بيانات اختبارية أو تتضمن مادة إلكرتونية )برجميات أوما إذا كانت مسامهة  4
 "برجميات"(، جيب إرفاقها بالنص املرسل إىل مكتب تقييس االتصاالت.

                                                                   ي شج ع املسامهون على تقدمي التوصيفات اللغوية الرمسية كمرفقات إلكرتونية.
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 Iالتذييـل 
 

 المبادئ التوجيهية التفصيلية إلعداد المساهمات المتصلة 
 بدراسة المسائل المسندة إلى قطاع تقييس االتصاالت

                                                  )ال يشكل هذا التذييل جزءا  أساسيا  من هذه التوصية(

املوقع اإللكرتوين لقطاع  وتوضع الصيغة املستحدثة يفيتوىل مكتب تقييس االتصاالت حتديث هذه املبادئ التوجيهية حسب الضرورة.  -مالحظة 
 تقييس االتصاالت ويصدر هبا تعميم من مكتب تقييس االتصاالت.

إطار  . ولسهولة الرجوع نظمت يفITU-T A.2 التوصية هذا التذييل التوجيهات العامة املبينة يف تستكمل املبادئ التوجيهية املبينة يف
 فئتني: إحدامها تتناول حمتويات املسامهة واألخرى تتناول آليات تقدميها.العناوين ذات الصلة ضمن 

1.I محتويات المساهمة 
غي أن حد ذاهتا. وينبغي أن تبدأ بعنوان وملخص ميثالن قسمني مستقلني. وينب ينبغي أن تكون املسامهة واضحة وموجزة وشاملة يف

األقسام التكميلية  االستنتاج(. وينبغي أن تتبع واالقرتاح )أواملناقشة(  )أويتضمن النص الرئيسي للمسامهة قسمني: األساس املنطقي 
مثل امللحقات، عند الضرورة، النص الرئيسي. وال تنطبق املبادئ التوجيهية اخلاصة هبيكل النص الرئيسي على مشروعات التوصيات 

 املسامهات اليت يقدمها املقررون. أو

1.1.I نوان املسامهة املقدمة إىل مكتب تقييس االتصاالت:ينبغي أن يتضمن ع - العنوان 
 أرقام مسائل جلان الدراسات اليت تتناوهلا املسامهة؛ رقم أو –
 مكان وتاريخ االجتماع الذي توجه إليه املسامهة؛ –
 جلنة الدراسات وفرقة العمل اليت ينبغي توجيه املسامهة إليهما؛ –
 صاحبة املسامهة؛ املنظمة مصدر املسامهة: اسم البلد و/أو –
 عنوان املسامهة؛ –
املمثل: االسم واملنظمة والبلد ورقم اهلاتف ورقم الفاكس وعنوان  معلومات االتصال مبصدر املسامهة و/أو -

 اإللكرتوين. الربيد
 ى بهصموقعي جلان دراسات قطاع التقييس والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت منوذج حيدد نسق العنوان املو  ويتوفر يف

 "(.Guides, Tools and Templates" )حتت
2.1.I ينبغي أن يبني امللخص بوضوح وإجياز اهلدف من املسامهة )اقرتاح توصية جديدة مثال ( واحملتويات )االقرتاحات  - امللخص                                                                                          
                                                                                                      االستنتاجات اليت تتضمنها املسامهة(. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن مت كن من يقرؤها من أن يعرف بسرعة ما إذا كانت  و/أو

الوثيقة  فرق( العمل اليت ينبغي أن تستعرض املسامهة. وهذا القسم من اهتمامه، وفرقة )أوجماالت  املسامهة حتتوي على معلومات يف
                             كلمة. وينبغي أن يكون مفهوما    150-200 يتجاوز امللخص غاية األمهية ويتم إعداده عادة بعد كتابة األقسام األخرى. وينبغي أال يف

 لذين تستهدفهم املسامهة.لدى جلان الدراسات األخرى وأال يقتصر على فهم القراء ا
3.1.I )ينبغي أن يتضمن هذا القسم املناقشة واألسباب واملربرات اليت تكمن وراء االقرتاحات  - األساس املنطقي )املناقشة

 أمهيتها. االستنتاجات، ويعلق على االستنتاجات. ويوضح هذا القسم املوضوع، ويصف الطرائق املستعملة واملالحظات أو أو
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4.1.I صورة  ينبغي أن ينتهي النص الرئيسي باستنتاج، وينبغي بقدر اإلمكان أن يكون هذا االستنتاج يف - القرتاح )االستنتاج(ا
                                                                                                                اقرتاح حمدد ي بني  الغرض املقصود من املسامهة. ومن املفيد التمييز بني االقرتاح واالستنتاج حبيث ميكن اتباع هنج موحد إزاء تطبيق  

مال عنوان "اقرتاح" عندما يتضمن هذا القسم قرارات )قبول حلول وخطط وتغيريات يتوقع مقدم املسامهة كل منهما. فينبغي استع
إجراءات. أما عنوان "استنتاج" فينبغي استعماله عندما تكون املسامهة ألغراض                                             تنفيذها( وعندما يكون مطلوبا  اختاذ قرارات أو

ملسامهة تضمنت ا ون من املتوقع اختاذ قرار بشأن إجراء معني. وإذا ماإعالمية فقط، من قبيل تلخيص مالحظات عندما ال يك
 اقرتاحات واستنتاجات، ينبغي أن توضع االقرتاحات بعد االستنتاجات.

5.1.I  األقسام  ص الرئيسي يفالن التفصيلية اليت قد تقطع حبل األفكار يف ينبغي وضع املعلومات الداعمة أو -أقسام تكميلية
اليت تتضمن امللحقات والتذييالت واملراجع واملرفقات. وميكن وضع خط يفصل هذه األقسام عن النص الرئيسي. ويصف "الدليل" 

 التمييز بني استعماالت امللحق والتذييل.

2.I والتقديم اآلليات 
1.2.I  قرات تركيب منطقي وتقسيمها، ألغراض الوضوح والتسلسل، إىل فقرات وف ينبغي تنظيم املسامهة يف -ترقيم الفقرات

النص الرئيسي بأرقام  فرعية مرتابطة لتوضيح املستويات املختلفة من التفاصيل. وينبغي متييز الفقرات والفقرات الفرعية يف
مكان بنظام الرتقيم املتفرع املوصى به بالنسبة لنصوص قطاع تقييس االتصاالت )انظر "الدليل"(؛ التقيد بقدر اإل مع عشرية

 .VIالتذييل  يف VI.4.3و Aامللحق  يف A.1.1. ومن أمثلة ترقيم األقسام التكميلية 3.2.1، 1.1 ذلك مثال
2.2.I ذلك صفحات  ، مبا يف2                          التالية ابتداء  من الصفحة تبقى صفحة العنوان دون ترقيم، وترقم مجيع الصفحات  - ترقيم الصفحات

ضمن كل صفحة أعلى الصفحة. وتت الوسط يف املرفقات. وينبغي عادة وضع أرقام الصفحات يف التذييالت أو امللحقات أو اجلداول أو
د( أسفل رقم الصفحة مباشرة. ومن املفيد بيان جمموع عدد الصفحات مع رقم الصفحة، مثل   .10من  2                                                                                                  رقم الوثيقة )إن و ج 

3.2.I أن تكون األشكال والرسومات البيانية واضحة ومقروءة عند طباعتها على ورق مقاسجيب  - ل والرسومات البيانيةاألشكا A4. 
4.2.I تقاق ينبغي أال توضع الصيغ الرياضية إال لتوضيح النصوص، مع جتنب التفاصيل اليت توضح كيفية اش - الصيغ الرياضية

 هذه الصيغ.
5.2.I استعمال  ورقم الفقرة لنص موجود أ ي استعمال إحاالت مرجعية بسيطة إىل رقم الوثيقة أوينبغ - النصوص املقتبسة

وثائق أخرى لدى قطاع                                                                                               عبارة رئيسية بدال  من النصوص املقتبسة الطويلة. وال ينبغي استنساخ النصوص الكاملة للمواد املوجودة يف
       علوما  ملخصات موجزة عندما يكون م من املسامهة اقتباسات أواقتطاف أجزاء طويلة منها. وميكن أن تتض تقييس االتصاالت أو

 أن أعضاء جلنة الدراسات ليس باستطاعتهم احلصول على هذه املواد.
6.2.I عمال التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت باست ينبغي أن تكون اإلحاالت املرجعية للمسامهات األخرى أو - املراجع

                                                                                     . وإذا كانت املسامهة املشار إليها تنتمي إىل فرتة دراسة سابقة، ينبغي التنويه إىل ذلك أيضا .COM 14-10مثل رقم الوثيقة الرمسية، 
لية للتوحيد املنظمة الدو  مطبوعات أخرى غري مطبوعات االحتاد أو وينبغي أن تكون اإلحاالت املرجعية إىل املعايري الواردة يف

 تشملها. وجيوز اإلشارة إىل املطبوعات األخرى اليت ال ITU-T A.5طابقة ملتطلبات التوصية ماللجنة الكهرتقنية الدولية القياسي/
 قائمة املراجع. يف ITU-T A.5التوصية 

 )انظر "الدليل" لالطالع على مزيد من املعلومات اخلاصة باملراجع وقائمة املراجع.(
7.2.I ينبغي حتديد  ،     مثال   إذا كانت املسامهة تقرتح إدخال تعديالت على نص قائم، مشروع توصية - تنقيح نصوص قائمة

                                                                                                             أجزاء النص الواجب تعديلها بوضوح باستعمال عالمات املراج عة. ويراعى أيضا  وضع عالمات واضحة لتحديد التغيريات املقرتحة 
 على الصيغة السابقة لنفس النص.
 ( | ) بوضع خط رأسي وضع خط أسفله أو على سبيل املثال عن طريق شطب النص، أو وميكن أن تكون هذه العالمات

 .هامش الصفحة يف
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 ITU-T A.4التوصيـة 

 بين قطاع تقييس االتصاالت والمنتديات واالتحادات التجارية االتصالعملية 
 (2012؛ 2007؛ 2006؛ 2002؛ 2000؛ 1996)

 مقدمة 1
                                                                                           من الدستور على أهداف االحتاد الدويل لالتصاالت. وهي تشمل "الرتويج على الصعيد الدويل لنهج أوسع مشوال   1 املادة تنص

                                                                                                             تناول مسائل االتصاالت نظرا  ملا يتسم به االقتصاد واجملتمع اإلعالمي من عاملية، وذلك عن طريق التعاون مع املنظمات الدولية  يف
 ية منها والعاملية، ومع املنظمات غري احلكومية املهتمة باالتصاالت".احلكومية األخرى، اإلقليم

الفرتة اليت            ة، سواء  يفبيئة االتصاالت املتغري  حتقيق أهدافه يف هذا الصدد إىل التحديات اليت يواجهها االحتاد يف                وقد أشري أيضا  يف
)الصادر عن مؤمتر املندوبني  1 القرار التالية هلا، كما هو مبني يف الفرتة أو يف 1999إىل  1995تغطيها اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد من 

اخلطة االسرتاتيجية. وبالنسبة لقطاع تقييس االتصاالت، تتضمن اخلطة االسرتاتيجية  1 (. ويوضح ملحق القرار1994املفوضني، كيوتو، 
اون مع املنظمات ى إبرام االتفاقات املناسبة وعالقات التع                                                                التسليم بالتأثري املتزايد ملنتديات صناعة االتصاالت، وهدفا  حمددا  يتوخ

عاملية واإلقليمية "مواصلة التعاون مع املنظمات ال ذلك املنتديات. ومن بني األولويات احملددة للقطاع اهلدف املتمثل يف األخرى مبا يف
 االت".اد وتنفيذ املعايري العاملية لالتصاألخرى املعنية بوضع املعايري ومع منتديات صناعة االتصاالت من أجل تنسيق وإعد

                                                                                                                  وتسهيال  لتوطيد عالقات التعاون مع املنتديات، وتشجيعا  لتبادل املعلومات، ر ئي من الضروري تقدمي املشورة فيما يتعلق بوسائل 
 االتصاالت ساالتصال. ومن املفيد، بصفة خاصة، وضع إجراءات ميكن تطبيقها لدى هيكلة عملية االتصاالت بني قطاع تقيي

 واملنتديات واالحتادات التجارية.

 وقد قررت اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت تطبيق اإلجراءات التالية.

 اإلجراءات 2
ات                                                      اجتاهني، حيثما يكون ذلك مناسبا ، مع ممثلي املنتديات/االحتاد اتصاالت يف                                       ي شج ع رؤساء جلان الدراسات على الدخول يف

                                                    إىل تقدمي عروض حول أعماهلا وفقا  ملا حتدده جلان الدراسات. التجارية، ودعوهتم

لت إجراءات لعملية اتصال رمسية بني قطاع تقييس االتصاالت )أو ن جلان أكثر م واحدة أو                                                                                وباإلضافة إىل ذلك، فقد أدخ 
عملية االتصال بتبادل الوثائق بني  . وتسمحA امللحق                                                                   الدراسات( واملنتديات/االحتادات التجارية املؤهلة وفقا  للمعايري املبينة يف

                                                                                                              قطاع تقييس االتصاالت واملنتديات/االحتادات التجارية املؤهلة. ومن شأن إرساء عملية اتصال أن يوفر إطارا  لالتصاالت اجلارية 
 أجل: من

 الوقت نفسه لكل منظمة باالضطالع مبهام واليتها؛ منع االزدواج غري املقصود للجهود، والسماح يف -

 وفري معلومات رمسية بشأن اعتماد منظمة ما على عمل منظمة أخرى؛ت -

 تبادل املعلومات بشأن مواضيع ذات اهتمام مشرتك. -
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 إقامة عملية االتصال 1.2

إقامة عملية االتصال مع منتدى/احتاد جتاري على أساس كل حالة على حدة، وينبغي تقييمها بالعناية واليقظة  ينبغي النظر يف
الة ح                                                          . وت نشأ عادة عملية االتصال هذه على مستوى جلنة الدراسات. ويفAامللحق   باستعمال جمموعة املعايري املبينة يفالواجبتني

ال بواسطة جلنة إقامة االتص أكثر من جلان الدراسات، ينبغي أن تتم عملية التقييم وقرار املضي يف األفرقة املرتبطة بواحدة أو
يتعلق باملعايري املبينة  تعدد الطلبات املوجهة إىل منتدى/احتاد جتاري ما للحصول على معلومات فيماالدراسات الرئيسية. ولتجنب 

تصاالت اال ، ولتسهيل عملية التقييم اليت جتريها جلان الدراسات، ينبغي ملدير مكتب تقييسA امللحق يف
                            توضيحا  بيانيا  خلطوات عملية I رد. ويتضمن التذييلذلك مث يقوم بإجراء حتليل مبدئي لل التجاري يف املنتدى/االحتاد مفاحتة

 هذه. االتصال

 بمبادرة من لجنة دراسات تابعة لقطاع تقييس االتصاالت عملية االتصال التي تبدأ 1.1.2

                                                                                                                       إذا رأت إحدى جلان الدراسات أن من املفيد إقامة عملية اتصال مع منتدى/احتاد جتاري، ينبغي للجنة الدراسات أن ترجع أوال  إىل قائمة 
( وأن حتصل على نسخة من التحليل الذي أجراه املدير. وتقوم جلنة 3.2)انظر الفقرة  ITU-T A.4املنظمات املؤهلة مبوجب التوصية 

نتدى/االحتاد التجاري أم ال. وإذا كان عراض التحليل واختاذ قرار مبا إذا كان من املناسب إقامة اتصال مع هذا املالدراسات باست
نتدى/االحتاد ملااملكتب أن يطلب من  القائمة، يطلب رئيس جلنة الدراسات من مدير املنتدى/االحتاد التجاري املقصود غري مدرج يف

حتاد نتدى/االامل. ويقوم املدير بإجراء حتليل مبدئي عن A امللحق ستبيان اخلاص بالشروط املؤهلة املبينة يفالتجاري تقدمي معلومات وملء اال
جلان( الدراسات املعنية الستعراضه واختاذ قرار بإقامة االتصال أم ال. وحياط رؤساء جلان الدراسات املعنية  التجاري وحييله إىل جلنة )أو

إجراء عملية  على الفور بأي جوانب مثرية للقلق. وإذا قررت جلنة الدراسات املوافقة، يشرع رئيسها يف                        األخرى ومدير املكتب علما  
 .2.2 الفقرة االتصال. ويتوىل رئيس جلنة الدراسات تسهيل العملية كما هو مبني يف

 عملية االتصال التي تبدأ بمبادرة من منتدى/اتحاد تجاري 2.1.2

                                                                                   إقامة عملية اتصال مع إحدى جلان الدراسات، ينبغي للجنة الدراسات أن ترجع أوال  إىل قائمة  إذا رغب منتدى/احتاد جتاري يف
( وأن حتصل على نسخة من تقييم 3.2)انظر الفقرة  ITU-T A.4التوصية  املنظمات اليت تنطبق عليها الشروط املؤهلة املبينة يف

التجاري  /االحتادنتدىت باستعراض التحليل واختاذ قرار مبا إذا كان من املناسب إقامة اتصال مع هذا املاملدير. وتقوم جلنة الدراسا
. وحياط رؤساء جلان 1.1.2الفقرة                              القائمة، ي طبق اإلجراء املبني يف ال. وإذا كان املنتدى/االحتاد التجاري املقصود غري مدرج يف أم

                                                                                  ب علما  على الفور بأي جوانب مثرية للقلق. وإذا قررت جلنة الدراسات املوافقة، ميكن إقامة الدراسات املعنية األخرى ومدير املكت
 .2.2 الفقرة االتصال. ويتوىل رئيس جلنة الدراسات تسهيل العملية كما هو مبني يف

تصاالت، ينبغي االمبدير مكتب تقييس االتصاالت من أجل إقامة عملية اتصال مع قطاع تقييس  احتاد جتاريوإذا اتصل منتدى/
                                          للمدير أن حيدد أوال  ما إذا كان ذلك مفيدا :

 لقطاع تقييس االتصاالت )بالنسبة لقضايا السياسات ذات الصلة(؛ أو أ ( 
 أكثر من جلان الدراسات )بالنسبة للموضوعات املتصلة بعملها(. لواحدة أو ب(

. وإذا قرر املدير املوافقة، يقوم بإنشاء Aامللحق                                                                 ، يقوم املدير بتقييم املنتدى/االحتاد التجاري طبقا  للمعايري املبينة يفأ( احلالة ويف
 عملية االتصال ويبلغ الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ومجيع جلان الدراسات، بذلك.

املقطع  يف جلان( الدراسات املعنية اليت متضي على حنو ما هو مبني )أو، يقوم املدير بإجراء حتليل وحييله إىل جلنة ب(احلالة  ويف
ستشاري اال                                                                                   . وإذا كان ذلك يعين عدة جلان للدراسات، ي بلغ قرار كل منها إىل اللجان األخرى وإىل الفريق2.1.2 األول من الفقرة

 لتقييس االتصاالت وإىل مدير مكتب تقييس االتصاالت.
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 د إنشائهاعملية االتصال بع 2.2
 ITU-T A.4الوثائق المرسلة للمنتديات/االتحادات التجارية المؤهلة بموجب التوصية  1.2.2

 ITU-T A.4 التوصية إىل املنتدى/االحتاد التجاري الذي تنطبق عليه الشروط املؤهلة املبينة يفبيان اتصال ميكن أن ينشأ اقرتاح إرسال 
نة دراسات. ويتخذ القرار بإرسال هذه املعلومات من قبل رئيس جلنة الدراسات بالتشاور جل فرقة عمل أو إطار عمل فريق مقرر أو يف

مع رئيس فرقة العمل املعنية، وإذا كانت ناشئة عن اجتماع جلنة دراسات، باالتفاق مع جلنة الدراسات. يقوم مكتب تقييس 
 ة الدراسات.االتصاالت بإرسال الوثائق إىل املنتدى/االحتاد التجاري نيابة عن جلن

جلنة  وإذا دعت الضرورة ميكن إعداد بيان االتصال، ما بني االجتماعات املقررة، بواسطة عملية مراسلة مالئمة ويوافق عليه رئيس
 الدراسات بالتشاور مع إدارة اللجنة.

 ITU-T A.4الوثائق الواردة من المنتديات/االتحادات التجارية المؤهلة بموجب التوصية  2.2.2

املبني  8                                                                                                  أن تكون الوثائق اليت ت قدمها املنتديات/االحتادات التجارية املؤهلة إىل قطاع تقييس االتصاالت مطابقة للمعيار  ينبغي
. وال تصدر هذه الوثائق كمسامهات. ومبجرد وصوهلا فإهنا تتاح وذلك باالتفاق مع رئيس جلنة الدراسات لكي تبحثها Aامللحق  يف

باإلضافة إىل ذلك، فإهنا تصدر كوثيقة للجنة املعنية مع اإلشارة إىل املنتدى/االحتاد التجاري الذي صدرت                         مسبقا  اللجان املعنية. و 
لة األخرية ينبغي أن هذه احلا كوثيقة الجتماع فريق املقرر. ويف فرقة العمل، أو عنه، أي كوثيقة مؤقتة الجتماع للجنة الدراسات أو

 تقرير اجتماع فريق املقرر. يسجل تسلم وتوفر الوثيقة الواردة يف

 ITU-T A.4قائمة المنظمات المؤهلة بموجب التوصية  3.2

اجلاري  ITU-T A.4 يطلب من مدير مكتب تقييس االتصاالت حتديث قائمة املنتديات/االحتادات التجارية املؤهلة مبوجب التوصية
نية وتيسري احلصول ذلك حتديد جلان الدراسات املع اليت تكون قد متت املوافقة عليها بالنسبة لعملية االتصال، مبا يف تقييمها و/أو

 على هذه املعلومات على اخلط.

 ترتيبات حقوق التأليف 4.2
لك حق الرتخيص من ذ من الرسوم، مبا يفيكون موضوع إدخال التعديالت على نصوص وترتيبات تراخيص حقوق التأليف املعفاة 

نشرها وغريها املنتديات/االحتادات التجارية واجلهات اليت ت الباطن، بالنسبة للنصوص اليت يقبلها إما قطاع تقييس االتصاالت أو
نظمة األصلية ملمن اجلهات، حمل اتفاق بني مكتب تقييس االتصاالت واملنتديات/االحتادات التجارية املعنية. ومع ذلك، حتتفظ ا

 حبقوق تأليف النصوص الصادرة عنها.
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 Aالملحـق 
 

 عملية االتصاالت المعايير المؤهلة للمنتديات/االتحادات التجارية في
                                              )يشكل هذا امللحق جزءا  ال يتجزأ من هذه التوصية(

 تقد تشرتط إحدى اإلدارات أن تتقيد "االتصاالت" اليت ترسلها املنتديات/االحتادات التجارية اخلاضعة لواليتها إىل قطاع تقييس االتصاال -مالحظـة 
 جلان الدراسات، باإلجراءات الوطنية املقررة. أو

 الصفات المرغوبة الخصائص المميزة للمنتديات/االتحادات التجارية

بعمل قطاع  أهدافها/عالقتها 1)
 االتصاالت تقييس

ملنظمات إىل تقدمي مسامهات إىل ا ينبغي أن تشري األهداف إىل املعايري الدولية/التوصيات، أو
 االحتاد.                                                         الدولية املعنية بوضع املعايري، وخصوصا  قطاع تقييس االتصاالت يف

 املنظمة: 2)

 وضعها القانوين؛ -

 نطاقها اجلغرايف؛ -
 أمانتها؛ –

 ميثلها.من  –

 
 ينبغي أن توضح البلد/البلدان اليت تتمتع فيها املنظمة بوضع قانوين؛ –
 ينبغي أن تكون عاملية )أي أن تشمل أكثر من منطقة واحدة من مناطق العامل(؛ –
 ينبغي أن تكون هلا أمانة دائمة؛ –
 تعيني ممثل هلا. ينبغي أن تكون راغبة يف –

رف املنتديات/االحتادات التجارية مما مينع عضوية أي ط أال تكون شروط العضوية يفينبغي  – العضوية )املفتوحة( 3)
 االحتاد وأعضاء القطاع؛                                           له اهتمامات جوهرية، وخصوصا  الدول األعضاء يف

                                                ينبغي أن تشمل العضوية متثيال  كبريا  ملصاحل االتصاالت. –

 كل.بقطاع تقييس االتصاالت ك جلان( دراسات معينة أو ة )أوينبغي أن تكون ذات صلة بلجن جماالت املوضوعات التقنية 4)

سياسة حقوق امللكية الفكرية واملبادئ  5)
 التوجيهية بشأن:

 الرباءات؛ أ ( 
 

 
 حقوق الربجميات )إن وجدت(؛ ب(
 العالمات )إن وجدت(؛ ج(
 

 حقوق التأليف. د (

 
 

قطاع تقييس االتصاالت و  أن تكون متسقة مع "سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع أ ( 
االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية" ومع 

 "املبادئ التوجيهية لتنفيذ هذه السياسة املشرتكة"*؛
 أن تكون متسقة مع "املبادئ التوجيهية حلقوق الربجميات لدى قطاع تقييس االتصاالت"*؛ ب(
ة مع "املبادئ التوجيهية لقطاع تقييس االتصاالت فيما يتعلق بإدراج أن تكون متسق ج(

 توصيات القطاع"؛ العالمات يف
صلة استنساخ املعايري املت أن يكون لالحتاد والدول األعضاء وأعضاء القطاع احلق يف د (

 فيما يتعلق باالستنساخ والتوزيع(. ITU-T A.1                             بأغراضها )انظر أيضا  التوصية 

 أن تكون جيدة التوثيق؛ – العمل/وعملياته قئطرا 6)
 أن تكون مفتوحة ومنصفة؛ –
 أن تسمح باملنافسة؛ –
 أن تتناول بكل صراحة القضايا املتصلة مبنع االحتكار. –

 أن حتدد املخرجات اليت ميكن لقطاع تقييس االتصاالت احلصول عليها؛ – اتخرجامل 7)
 ت على املخرجات.أن حتدد عملية حصول قطاع تقييس االتصاال –

 أال تتضمن معلومات مسجلة امللكية )عدم وجود قيود على التوزيع(؛ – الوثائق املقدمة إىل قطاع تقييس االتصاالت 8)
 لك(؛ما إىل ذ جلنة فرعية، أو أن توضح املصدر داخل املنتدى/االحتاد التجاري )جلنة أو –
يخ املقرتح مرحلة النضج، مستقرة، التار أن توضح درجة استقرار الوثيقة )متهيدية، بلغت  –

 العتمادها، وما إىل ذلك(؛
أن توضح درجة املوافقة على الوثيقة )أي نسبة جمموع عدد أعضاء املنتدى الذين  –

 وضع الوثيقة ونسبة جمموع عدد األعضاء الذين وافقوا عليها(. شاركوا يف

 واء.مقابل تعويض نقدي( لألعضاء وغري األعضاء على الس                                  متييزي بشروط معقولة )سواء جمانا  أووعلى وجه التحديد، جيب منح الرتاخيص على أساس غري  *)
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 ITU-T A.4إنشاء عملية للتعاون وتبادل المعلومات بموجب التوصية 
                                                  )ال يشكل هذا التذييل جزءا  أساسيا  من هذه التوصية(

 1  2  3  4 

 العملية بعد إنشائها  اتخاذ القرار  التقييم  الشروع 

 = التنفيذ                 طبقا  للمعايري  (Aامللحق  ذلك االستبيان يف )مبا يف 

        
            

جلنة الدراسات ترجع إىل قائمة املنظمات املؤهلة مبوجب التوصية   طلب من جلنة دراسات الشروع يف 1.1.2
ITU-T A.4  وتستعرض التحليل؛ إذا كان املنتدى/االحتاد

 ب( 2.1.2القائمة، انظر الفقرة الفرعية  التجاري غري مدرج يف

 جلنة الدراسات تطبق عملية االتصال  االتصال جلنة الدراسات تقرر املضي يف 

            

جلنة الدراسات ترجع إىل قائمة املنظمات املؤهلة مبوجب التوصية   طلب من املنتدى إىل جلنة دراسات الشروع يف 2.1.2
ITU-T A.4  وتستعرض التحليل؛ إذا كان املنتدى/االحتاد

 ب( 2.1.2القائمة، انظر الفقرة الفرعية  التجاري غري مدرج يف

جلنة الدراسات تقرر املوافقة على عملية  
 االتصال

 جلنة الدراسات تطبق عملية االتصال 

            

 طلب من املنتدى إىل مدير املكتب الشروع يف أ ( 2.1.2
 فيما يتصل بقضايا السياسات

املدير يقرر املوافقة ويبلغ الفريق االستشاري   املدير يقوم بعملية التقييم 
 لتقييس االتصاالت وجلان الدراسات

 املدير يطبق عملية االتصال 

            

املنتدى إىل مدير املكتب بشأن  طلب من الشروع يف ب( 2.1.2
 قضايا تتصل بلجنة الدراسات

 املدير يقوم بإجراء حتليل مبدئي،  
 وجلنة الدراسات تستعرض التحليل

      تبل غ االتصال و  جلنة الدراسات تقرر املضي يف 
جلان الدراسات األخرى والفريق االستشاري 

 لتقييس االتصاالت واملدير

 تصالجلنة الدراسات تطبق عملية اال 

        
        

القائمة أن املنتدى مؤهل  املدير يوضح يف  املدير يضيف املنتدى حمل التقييم إىل القائمة   
 ITU-T A.4مبوجب التوصية 
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 ITU-T A.5التوصيـة 
 خرىت مرجعية إلى وثائق المنظمات األاإلجراءات العامة لوضع إحاال

 في التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت
 مجال التطبيق 1

ادرة عن قطاع التوصيات الص تتضمن هذه التوصية اإلجراءات العامة لإلحالة املرجعية املعيارية إىل وثائق املنظمات األخرى يف
اإلجراءات بالتفصيل. ويتضمن  7و 6ة حيال إليها. بينما توضح الفقرتان معايري أهلية منظم Bامللحق تقييس االتصاالت. ويقدم 

طالع فرقة العمل فيما يتعلق بوضع اإلحاالت املرجعية. وميكن اال شكل الوثيقة اليت حتتوي على قرار للجنة دراسات أو A امللحق
 املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت. على معلومات حمددة متصلة هبذه املنظمات املؤهلة يف

ة جعية إىل املعايري اليت تصدرها املنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنيعلى اإلحاالت املر  العامةال تنطبق هذه اإلجراءات  -مالحظـة 
 الدولية، إذ مل تتغري حىت اآلن الطريقة القائمة منذ عهد طويل لوضع هذه اإلحاالت.

 .                                                                 حالة قبول قطاع تقييس االتصاالت لنصوص من منظمة أخرى جزئيا  أو كليا   [b-ITU-T A.25]وتتناول التوصية 

 المراجع 2
               هذا النص جزءا                                                                                                تتضمن التوصيات التالية لقطاع تقييس االتصاالت وغريها من املراجع أحكاما  تشكل من خالل اإلشارة إليها يف

يات واملراجع وقت النشر. وملا كانت مجيع التوص يتجزأ من هذه التوصية. وقد كانت مجيع الطبعات املذكورة سارية الصالحية يف ال
ع إىل املراجعة، يرجى من مجيع املستعملني هلذه التوصية السعي إىل تطبيق أحدث طبعة للتوصيات واملراجع األخرى األخرى ختض

هذه التوصية                                                                                                      الواردة أدناه. وت نشر بانتظام قائمة توصيات قطاع تقييس االتصاالت السارية الصالحية. واإلشارة إىل وثيقة ما يف
 فة التوصية.حد ذاهتا ص يضفي على الوثيقة يف ال

 ال يوجد.

 التعاريف 3
 وثائق أخرى                  مصطلحات معر فة في 1.3

 وثائق أخرى.                                               ت ستعمل هذه التوصية املصطلحات التالية املعر فة يف
تشري  الوثيقة اليت                                                          : وثيقة أخرى تتضمن أحكاما  تشكل، باإلشارة إليها، أحكاما  يف[b-ITU-T A.1] المرجع المعياري 1.1.3

 املرجع. إىل

 هذه التوصية                  مصطلحات معر فة في 2.3
                                    تعر ف هذه التوصية املصطلحات التالية:

                                                                               ناتج رمسي )مثل املعايري أو املواصفات أو اتفاقات التنفيذ، وغري ذلك( وافقت عليه رمسيا   :                      الوثيقة المواف ق عليها 1.2.3
 .املنظمات إحدى
ات وثيقة تكون الوثيقة املشار إليها كمرجع فيها مستعملة كمعلوموثيقة أو أجزاء من : اإلحالة المرجعية غير المعيارية 2.2.3

 .إعداد التوصية أو للمساعدة على فهم أو استعمال التوصية وال يكون من الضروري مراعاهتا إضافية يف
 جقطاع تقييس االتصاالت قد حددت ضرورة إدرا  : منظمة تكون إحدى جلان الدراسات يفالمنظمة التي يحال إليها 3.2.3

 .إحالة مرجعية حمددة )معيارية أو غري معيارية( إىل وثيقة من وثائقها
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 االختصارات واألسماء المختصرة 4
                                      ت ستعمل هذه التوصية املختصرات التالية:

 ال توجد.

 االصطالحات 5
 ال توجد.

ادرة التوصيات الص اإلجراءات العامة لوضع إحاالت مرجعية إلى وثائق المنظمات األخرى في 6
 قطاع تقييس االتصاالتعن 

ميكن للجنة الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت أو عضو فيها حتديد ضرورة وضع إحالة مرجعية حمددة )معيارية  1.6
                                                                    مشروع توصية حمددة. ومن األفضل، أنه بدال  من اإلحالة إىل وثيقة بأكملها من  غري معيارية( إىل وثيقة من منظمة أخرى يف أو

 األقسام( احملددة املعنية فقط. جية، أن يشار إىل القسم )أومنظمة خار 
                                                                              على اإلحاالت املرجعية غري املعيارية ألن الوثائق املشار إليها ال تعترب جزءا  أساسيا  من  3.6و 2.6الفقرتني  وال تنطبق املتطلبات املبينة يف

 التقيد هبا. فيذ التوصية أوتن توصية قطاع تقييس االتصاالت، فهذه الوثائق تزيد من قدرة القارئ على الفهم ولكنها ليست أساسية يف
إىل جلنة الدراسات ،  (TD)أو يقدم املقرر أو احملرر وثيقة مؤقتةعضو مسامهة بالنسبة لإلحاالت املرجعية املعيارية، يقدم  2.6
 .10.2.6إىل  1.2.6الفقرات من  فرقة العمل تتضمن معلومات كما هو مبني يف أو

 A لحقفرقة العمل بتقييم هذه املعلومات وتقرر ما إذا كان من الالزم وضع اإلحالة املرجعية. ويتضمن امل تقوم جلنة الدراسات أو
 فرقة العمل. نسق توثيق القرار الذي تتخذه جلنة الدراسات أو

صفحة قاعدة بيانات  املنظمات املؤهلة يفتلك وترد قائمة ب. Bامللحق  تتاح املعايري احملددة للوقوف على أهلية املنظمات املعنية يف
 .1قطاع تقييس االتصاالت على شبكة الويب

 ذلك(. إىل اإلشارة إليها كمرجع )نوع الوثيقة، عنواهنا، رقمها، رقم الطبعة، تارخيها، وما ر يفوصف واضح للوثيقة اليت ينظ 1.2.6
 حالة املوافقة عليها. قد تؤدي اإلحالة املرجعية إىل وثيقة مل تعتمد بعد من املنظمة املرجعية إىل نوع من اللبس؛ 2.2.6

حالة املرجعية حالة الضرورة القصوى، ميكن وضع اإل ئق املعتمدة. ويفولذلك تقتصر اإلحالة املرجعية املعيارية عادة على الوثا
 ظمة أخرىمن حينما يكون هناك عمل مشرتك يتطلب إحاالت متعددة جيري اعتماده من جانب قطاع تقييس االتصاالت أو

         تقريبا . نفس الوقت يف
 مربرات اإلحالة املرجعية احملددة. 3.2.6

                                                     )الرباءات وحقوق التأليف والعالمات التجارية(، إن و جدت. (IPR)عن قضايا حقوق امللكية الفكرية  املعلومات احلالية 4.2.6
املعلومات املفيدة األخرى اليت تصف "نوعية" الوثيقة )أي ما إذا كانت قد أفضت إىل منتجات معينة، وما إذا كانت  5.2.6

 املواصفات على نطاق واسع(.شروط التطابق واضحة، وما إذا كان من امليسور احلصول على 
 نضج الوثيقة )أي عمر الوثيقة(. درجة استقرار أو 6.2.6
 قيد اإلعداد. عالقة الوثيقة بالوثائق األخرى املوجودة أو 7.2.6
ة                                                                              توصية صادرة عن قطاع تقييس االتصاالت، ينبغي أيضا  بيان مجيع اإلحاالت املرجعية الواضح عندما حيال إىل وثيقة يف 8.2.6

 خل الوثيقة احملال إليها.دا
                                                      

 .T/extcoop/Pages/sdo.aspx-http://www.itu.int/en/ITUالعنوان اإللكرتوين احلايل:   1

http://www.itu.int/en/ITU-T/extcoop/Pages/sdo.aspx
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وضع إحالة مرجعية إىل وثيقة من  عند النظر للمرة األوىل يف (. وهذا يكفي7أهلية املنظمة احملال إليها )مبوجب الفقرة  9.2.6
 منظمة مرجعية وعندما ال تكون املعلومات اخلاصة باألهلية قد مت توثيقها.

جة إىل إعادة تنسيقها. والغرض من ذلك هو أن تكون الوثائق احملال إليها نسخة كاملة من الوثيقة املوجودة، وال حا 10.2.6
ليه، إذا كانت                  تقييمها. وبناء  ع فرقة العمل من املضي يف متاحة عن طريق شبكة الويب دون مقابل كي تتمكن جلنة الدراسات أو

من ناحية وقع هذه الوثيقة على شبكة الويب. و أن يوضح العضو مقدم املسامهة م الوثيقة احملال إليها متاحة هبذا الشكل، يكفي
ية بذلك، نسق إلكرتوين إذا مسحت املنظمة املرجع أخرى، إذا مل تكن الوثيقة متاحة هبذا الشكل، جيب تقدمي نسخة كاملة منها )يف

 صورة ورقية(. يف أو
ختلص إىل فرقة العمل بتقييم املعلومات السابقة و  وبالنسبة لإلحاالت املرجعية املعيارية فقط، تقوم جلنة الدراسات أو 3.6

فرقة العمل باستعمال  اآلراء املعتادة. ويتم توثيق القرار الذي تنتهي إليه جلنة الدراسات أو استنتاجاهتا على أساس عملية التوافق يف
. وجيب استكمال هذا الشرط، على أي حال، قبل أن تتحدد التوصية مبوجب عملية املوافقة Aحق املل النسق املبني يف

 .(AAP)تقبل مبوجب عملية املوافقة البديلة  أو (TAP) التقليدية
اإلشارة قد استوفيت، مع   ITU-T A.5التوصية فرقة العمل إىل أن اإلجراءات املبينة يف تقرير جلنة الدراسات أو أن يشار يف ويكفي

 إىل الوثيقة اليت تتضمن التفاصيل الكاملة.
 2 الفقرة فرقة العمل وضع إحالة مرجعية معيارية، ينبغي أن توضع بالصيغة املعتادة املبينة يف إذا قررت جلنة الدراسات أو 4.6

 من "دليل صياغة توصيات قطاع تقييس االتصاالت".
لقياسي وضعها قطاع تقييس االتصاالت واللجنة التقنية املشرتكة األوىل التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد ا حالة النصوص اليت يشرتك يف يف -مالحظة 

نة بني قطاع تقييس االتصاالت واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللج ةاملشرتك وصالنصقواعد عرض  بشأن 6.6واللجنة الكهرتقنية الدولية، تسري الفقرة 
 .2الكهرتقنية الدولية

 أهلية المنظمات المحال إليها 7
ح اإلحالة إليها رت لضمان استمرار جودة توصيات قطاع تقييس االتصاالت، ليس من الضروري تقييم الوثيقة املق 1.7

                                                                                                                   معياريا  فحسب بل من الضروري أيضا  أن تقوم جلنة الدراسات أو فرقة العمل بتقييم املنظمة احملال إليها طبقا  للمعايري املبينة
 .3.1.7و 2.1.7و 1.1.7 الفقرات يف

 مرجع معياري من تلك املنظمة. قبل النظر يف B                                                              ينبغي القيام بتحديد أهلية املنظمة احملال إليها مرجعيا  وفق امللحق  1.1.7
 ITU-T A.4 التوصية             )أو سابقا  يف Bامللحق                                                               وإذا سبق أن حتددت أهلية املنظمة املرجعية طبقا  للمعايري الواردة يف

                                                       (، قد ال يلزم تكرار التقييم وي كتفى باإلشارة إىل النتيجة.ITU-T A.6 التوصية أو
تنقيحها  ينبغي أن تقوم املنظمة املرجعية بنشر الوثائق اليت تصدرها وحتديثها بانتظام )أي تأكيدها أووباإلضافة إىل ذلك،  2.1.7

 ما إىل ذلك(. سحبها، أو أو
 لبس فيها لرتقيم ذلك خطة واضحة ال تغيري الوثائق، مبا يف                                                   ينبغي أن تقوم املنظمة املرجعية أيضا  بعملية للتحكم يف 3.1.7

 هلا. تتضمن هذه العملية، على وجه اخلصوص، أداة لتمييز الطبعة املستحدثة من أي وثيقة عن الطبعات السابقةالوثائق. وينبغي أن 
نظمة امللك ت                                                            اإلحالة املرجعية معياريا  إىل وثائق منظمة ما على استعراض أهلية اليت حتتاج إىل وتواظب جلان الدراسات 2.7
من  تلك املنظمة، من املهم للتأكد وجه اخلصوص، إذا تغريت سياسة براءات االخرتاع يفعلى . و Bامللحق  الواردة يفللمعايري        وفقا  

متسقة مع "سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية  ديدةاجلأن سياسة براءات االخرتاع 
  3ة" ومع "املبادئ التوجيهية لتنفيذ هذه السياسة املشرتكواملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

                                                      
 IEC.pdf-ISO-T-ITU-presentation-for-T/about/groups/Documents/Rules-http://itu.int/en/ITUالعنوان اإللكرتوين احلايل:   2
 T/ipr-http://www.itu.int/en/ITUانظر   3

http://www.itu.int/en/ITU-T/about/groups/Documents/Rules-for-presentation-ITU-T-ISO-IEC.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-T/about/groups/Documents/Rules-for-presentation-ITU-T-ISO-IEC.pdf
http://itu.int/en/ITU-T/about/groups/Documents/Rules-for-presentation-ITU-T-ISO-IEC.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr
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 Aالملحق 
 

 فرقة عمل نسق توثيق القرارات التي تتخذها لجنة دراسات أو

                                              )يشكل هذا امللحق جزءا  أساسيا  من هذه التوصية(

حمضر االجتماع باستعمال  معيارية يففرقة عمل فيما يتعلق بتضمني إحالة مرجعية  جيب توثيق القرارات اليت تتخذها جلنة دراسات أو
 النسق التايل:

 وصف واضح للوثيقة. 1

 )نوع الوثيقة، عنواهنا، رقمها، رقم الطبعة، تارخيها، وما إىل ذلك(. 
 حالة املوافقة عليها: 2

 (                     الوثائق املواف ق عليها             ال ي نظر إال يفينبغي أ( 
 مربرات إدراج إحالة مرجعية حمددة. 3
                                        عن قضايا حقوق امللكية الفكرية، إن و جدت: احلاليةاملعلومات  4

 ذلك الرباءات وحقوق التأليف والعالمات التجارية(. )مبا يف 
 املعلومات املفيدة األخرى اليت تصف "نوعية" الوثيقة: 5

 من )عمر الوثيقة، وما إذا كانت قد أفضت إىل منتجات معينة وما إذا كانت شروط التطابق واضحة، وما إذا كان 
 امليسور احلصول على املواصفات على نطاق واسع(.

 نضج الوثيقة. درجة استقرار أو 6
 قيد اإلعداد. عالقة الوثيقة بالوثائق األخرى املوجودة أو 7
ال إىل وثيقة يف 8 رية                                                                             توصية صادرة عن قطاع تقييس االتصاالت، ينبغي أيضا  بيان مجيع اإلحاالت املرجعية املعيا                      عندما حي 

 الوثيقة احملال إليها.داخل 
ملنظمة ا                                         ولكن إن مل تكن املنظمة احملال إليها مرجعيا ، املعيارية.اإلحاالت املرجعية ال حاجة الستعراض منفصل لكل هذه  -مالحظة  

 ITU-T A.4 التوصية                )أو سابقا  مبوجب  B، تعني حتديد أهليتها مبوجب امللحق اللجنة الكهرتقنية الدولية وأالدولية للتوحيد القياسي 
                                                                                              (. وإذا مل تكن أهلية املنظمة احملال إليها من أجل مرجع معياري قد حتددت، ينبغي حتديد األهلية أوال  مبوجب ITU-T A.6 التوصية أو

 الواردة (TAP) ةعملية املوافقة التقليدي مبوجب                                                إذا خ طط للموافقة على توصية لقطاع تقييس االتصاالت  وباإلضافة إىل ذلك، .B امللحق
 .       رجعيا  م            املستشه د هباالوثيقة  املعيارية يف اإلحاالت، ينبغي استعراض مجيع (WTSA)للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت  1القرار  يف

 أهلية املنظمة املرجعية: 9
ملعلومات اتكون  وضع إحالة مرجعية إىل وثيقة من منظمة مرجعية وعندما ال عند النظر للمرة األوىل يف )هذا يكفي 

 اخلاصة باألهلية قد سبق توثيقها أو قد تغريت(.
 .B األهلية مبوجب امللحق 1.9
 نشر الوثائق وعملية إدارهتا. 2.9
 تغيري الوثائق. عملية التحكم يف 3.9
 .موضع النسخة الكاملة للوثيقة 10
  املعلومات األخرى )أي معلومات تكميلية(. 11
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 Bالملحق 
 

 معايير أهلية المنظمات

                                              )يشكل هذا امللحق جزءا  ال يتجزأ من هذه التوصية(

 الصفات المرغوبة الخصائص المميزة للمنظمات

أن تكون األهداف وضع واعتماد وتنفيذ املعايري وتقدمي مدخالت إىل املنظمات الدولية  بعمل قطاع تقييس االتصاالت أهدافها/عالقتها 1)
 االحتاد. االتصاالت يف                                       املعنية بوضع املعايري، وخصوصا  قطاع تقييس

 :املنظمة 2)

 وضعها القانوين؛ –
 نطاقها اجلغرايف؛ -
 بيانات اعتمادها؛ –
 أمانتها؛ –
 من ميثلها. –

 
 أن توضح البلد/البلدان اليت تتمتع فيها املنظمة بوضع قانوين؛ –
 أن توضح جمال تطبيق معايري املنظمة؛ –
 أن توضح الكيان الذي اعتمدها؛ –
 أمانتها الدائمة؛أن حتدد  –
                  أن حتدد ممثال  عنها. –

 أن توضح منوذج العضوية/املشاركة؛ – العضوية/املشاركة )االنفتاح( 3)
ع املعايري إقليمية معنية بوض منظمة وطنية أو أال تستبعد معايري العضوية/املشاركة يف –

 عضوية أي طرف له مصلحة مادية؛
                    كبريا  ملصاحل االتصاالت.                               أن تشمل العضوية/املشاركة متثيال    –

 بقطاع تقييس االتصاالت ككل. جلان( دراسات معينة أو أن تكون ذات صلة بلجنة )أو جماالت املوضوعات التقنية 4)

سياسة حقوق امللكية الفكرية واملبادئ  5)
 بشأن: التوجيهية

 الرباءات؛ أ ( 
 
 

 حقوق الربجميات )إن وجدت(؛ ب(
 العالمات )إن وجدت(؛ ج(

 
 حقوق التأليف. ( د

 
 

أن تكون متسقة مع "سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االتصاالت وقطاع  أ ( 
االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية" ومع 

 "املبادئ التوجيهية لتنفيذ هذه السياسة املشرتكة"*؛
 بادئ التوجيهية حقوق الربجميات لدى قطاع تقييس االتصاالت"*؛أن تكون متسقة مع "امل ب(
أن تكون متسقة مع "املبادئ التوجيهية لقطاع تقييس االتصاالت فيما يتعلق بإدراج  ج(

 توصيات القطاع"؛ العالمات يف
صلة استنساخ املعايري املت أن يكون لالحتاد والدول األعضاء وأعضاء القطاع احلق يف د (

 فيما يتعلق باالستنساخ والتوزيع(. T A.1]-ITU-[b                    )انظر أيضا  التوصية بأغراضها 

 أن تكون جيدة التوثيق؛ – العمل/وعملياته قئطرا 6)
 أن تكون مفتوحة ومنصفة وشفافة؛ –
 أن تتناول بصراحة القضايا املتصلة مبنع االحتكار. –

 االتصاالت احلصول عليها؛أن حتدد املخرجات اليت ميكن لقطاع تقييس  – اتخرجامل 7)
 أن حتدد عملية حصول قطاع تقييس االتصاالت على املخرجات. –

وعلى وجه التحديد، جيب منح الرتاخيص على أساس غري متييزي بشروط وأحكام معقولة  *) 
 السواء. مقابل تعويض نقدي( لألعضاء وغري األعضاء على               )سواء جمانا  أو
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 بيبليوغرافيا

[b-ITU-T A.1] Recommendation ITU-T A.1 (2012), Working methods for study groups of the ITU 

Telecommunication Standardization Sector (ITU-T). 

[b-ITU-T A.25] Recommendation ITU-T A.25 (2016), Generic procedures for incorporating text 

between ITU-T and other organizations. 
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 ITU-T A.6التوصيـة 

 التعاون وتبادل المعلومات بين قطاع تقييس االتصاالت 
 والمنظمات الوطنية واإلقليمية المعنية بوضع المعايير

 (2012؛ 2007؛ 2006؛ 2002؛ 2000؛ 1998)

 مجال التطبيق 1
لومات، وضعت                                         بوضع املعايري، وتشجيعا  للتعاون وتبادل املع املعنية إلقامة عالقات تعاون مع املنظمات الوطنية واإلقليمية        تسهيال  

 هذه اإلجراءات، اليت تقوم على أساس املعاملة باملثل، الستعماهلا لدى هيكلة عملية التعاون وتبادل املعلومات.

"، هي املنظمات اليت النص التايل باسم "منظمات وضع املعايري                                بوضع املعايري"، اليت ي شار إليها يف"املنظمات الوطنية واإلقليمية املعنية 
هذه التوصية إىل وثيقة رمسية  اإلقليمي. ويشري مصطلح "وثيقة معتمدة" يف تضع املعايري املعرتف هبا واملنفذة على املستوى الوطين و/أو

 صورة مسودة. زالت يف                                                       افقة عليها رمسيا . ويشري مصطلح "مشروع وثيقة" إىل وثيقة ماأصدرهتا منظمة لوضع املعايري ومتت املو 

 اإلجراءات 2
جلان الدراسات على االستفادة من الوثائق اليت تقدمها منظمات وضع املعايري، حسب مقتضى احلال، سواء متت املوافقة        ت شج ع

ع املعايري على االستفادة من توصيات قطاع تقييس االتصاالت،                                  شكل مسودات. كذلك ت شج ع منظمات وض عليها أم كانت يف
متت املوافقة عليها. وتتضمن هذه التوصية اإلجراءات الرمسية للتعاون وتبادل املعلومات بني جلان  شكل مشروعات أو سواء كانت يف

. وتتناول هذه التوصية، A قامللح ري املبينة يف                                                                           الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت ومنظمات وضع املعايري املؤهلة طبقا  للمعاي
 تضمني إحاالتحالة  ITU-T A.5                                             كليا ، نصوصا  من منظمة أخرى. وتتناول التوصية                                       بصفة خاصة، حالة منظمة تقبل، جزئيا  أو

                                                                ومن شأن إرساء عملية اتصال أن يوفر إطارا  لالتصاالت اجلارية من أجل: مرجعية معيارية.

 الوقت نفسه لكل منظمة باالضطالع مبهام واليتها؛ غري املقصود للجهود، والسماح يفمنع االزدواج  -

 توفري معلومات رمسية بشأن اعتماد منظمة ما على عمل منظمة أخرى؛ -

 تبادل املعلومات بشأن مواضيع ذات اهتمام مشرتك. -

 إقامة عملية التعاون وتبادل المعلومات 1.2

 التعاون وتبادل املعلومات بني جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت ومنظمات وضع املعايريإقامة عملية  ينبغي النظر يف
. وبالنسبة A امللحق على أساس كل حالة على حدة، وينبغي تقييمها بالعناية واليقظة الواجبتني باستعمال جمموعة املعايري املبينة يف

املستوى                                                                         ة على مستوى جلنة الدراسات؛ وبالنسبة ملنظمات وضع املعايري، ت نشأ العملية على                                     لقطاع تقييس االتصاالت، ت نشأ هذه العملي
، A امللحق املناسب. ولتجنب تعدد الطلبات املوجهة إىل منظمة ما لوضع املعايري للحصول على معلومات فيما يتعلق باملعايري املبينة يف

اء حتليل للردود ، يتقدم مدير مكتب تقييس االتصاالت هبذه الطلبات، مث يقوم بإجر ولتسهيل عملية التقييم اليت جتريها جلان الدراسات
                                   توضيحا  بيانيا  خلطوات هذه العملية. I باملعايري ذات الصلة. ويتضمن التذييل للتأكد من أن املنظمات تفي

  



 

36II-  الجزء  - 2016أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعامII -  التوصيةITU-T A.6 

 تبادل المعلومات بمبادرة من لجنة دراسات تابعة لقطاع تقييس االتصاالت 1.1.2
ة الوثائق مع منظمة لوضع املعايري، ينبغي للجن أت إحدى جلان الدراسات أن من املفيد إنشاء عملية لتبادل املعلومات أوإذا ر 

وأن حتصل على نسخة من ( 3.2)انظر الفقرة  ITU-T A.6                                                           الدراسات أن ترجع أوال  إىل قائمة املنظمات املؤهلة مبوجب التوصية
نظمة وضع املعايري. وتقوم جلنة الدراسات باستعراض التحليل واختاذ قرار مبا إذا كان من املناسب بشأن مالتحليل الذي أجراه املدير 

راسات القائمة، يطلب رئيس جلنة الد إقامة اتصال مع منظمة وضع املعايري أم ال. وإذا كانت منظمة وضع املعايري غري مدرجة يف
. A امللحق  معلومات وملء االستبيان اخلاص بالشروط املؤهلة املبينة يفمن مدير املكتب أن يطلب من منظمة وضع املعايري تقدمي

واختاذ قرار بإقامة  جلان( الدراسات املعنية الستعراضه ويقوم املدير بإجراء حتليل مبدئي عن منظمة وضع املعايري وحييله إىل جلنة )أو
                                                      املكتب علما  على الفور بأي جوانب مثرية للقلق. وإذا قررت االتصال أم ال. وحياط رؤساء جلان الدراسات املعنية األخرى ومدير 

 .2.2 فقرةال                                                                                           جلنة الدراسات املوافقة، يضطلع رئيسها بإقامة عمليات التعاون وتبادل املعلومات طبقا  ملا هو مبني يف

 إقليمية لوضع المعايير تبادل المعلومات بمبادرة من منظمة وطنية أو 2.1.2
قييس االتصاالت، الوثائق مع قطاع ت املعايري مبدير مكتب تقييس االتصاالت من أجل تبادل املعلومات أوإذا اتصلت منظمة لوضع 

                الوثائق مفيدا :                                                          ينبغي أن حيدد مدير املكتب أوال  ما إذا كان تبادل املعلومات أو
 لقطاع تقييس االتصاالت )بالنسبة لقضايا السياسات ذات الصلة(؛ أو أ ( 

 أكثر من جلان الدراسات )بالنسبة للموضوعات املتصلة بعملها(. أولواحدة  ب(
عملية  . وإذا قرر املدير املوافقة، يشرع يفA امللحق                                                            ، يقوم املدير بتقييم منظمة وضع املعايري طبقا  للمعايري املبينة يفأ(احلالة  ويف

 ذلك.ات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت ب                                                             التبادل ويبل غ الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ومجيع جلان الدراس
                   تتخذ قرارا  بإقامة جلان( الدراسات املعنية اليت تقوم باستعراض التحليل و  ، يقوم املدير بإجراء حتليل وحييله إىل جلنة )أوب(احلالة  ويف

اري لتقييس االستش ى وإىل الفريق                                                                                  االتصال أم ال. وإذا كان ذلك يعين عدة جلان للدراسات، يبل غ قرار كل منها إىل اللجان األخر 
 االتصاالت وإىل مدير مكتب تقييس االتصاالت.

 عملية التعاون وتبادل المعلومات بعد إنشاء عملية االتصال 2.2

 ITU-T A.6الوثائق المرسلة إلى المنظمات الوطنية واإلقليمية المعنية بوضع المعايير المؤهلة بموجب التوصية  1.2.2
شكل مشروع  سواء كانت يف                                              جزئيا ، نص توصية صادرة عن قطاع تقييس االتصاالت،                         معايري أن تقبل، كليا  أوجيوز ملنظمة وضع 

 دون تعديل. نص مسودة وثيقتها، بعد تعديله أو         جزئيا  يف                                      متت املوافقة عليها، وأن ت دخله كليا  أو أو
ت باإلجراءات                                 االتصاالت، تبل غ مكتب تقييس االتصاال عندما تقرر منظمة لوضع املعايري قبول النصوص الصادرة عن قطاع تقييس

استنساخها لرتتيبات  قبوهلا أو اليت تتخذها فيما يتعلق هبذه النصوص. وخيضع استعمال منظمة وضع املعايري هلذه النصوص أو
 .4.2 الفقرة حقوق التأليف املبينة يف

فرقة  عن فريق مقرر أو ITU-T A.6 عايري املؤهلة مبوجب التوصيةإىل منظمة لوضع املبيان اتصال ميكن أن ينشأ االقرتاح بإرسال 
جلنة دراسات. ويتخذ رئيس جلنة الدراسات القرار بإرسال املعلومات بعد التشاور مع رئيس فرقة العمل املعنية، وإذا نشأ  عمل أو

ع املعايري بإرسال النص إىل منظمة وضعن اجتماع للجنة دراسات، باالتفاق مع جلنة الدراسات. ويقوم مكتب تقييس االتصاالت 
 نيابة عن جلنة الدراسات.

وإذا دعت الضرورة ميكن إعداد بيان االتصال، ما بني االجتماعات املقررة، بواسطة عملية مراسلة مالئمة ويوافق عليه رئيس جلنة 
 الدراسات بالتشاور مع إدارة اللجنة.
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 ITU-T A.6الوثائق الواردة من المنظمات الوطنية واإلقليمية المعنية بوضع المعايير المؤهلة بموجب التوصية  2.2.2

نظمة لوضع م                                جزئيا ، نص مسودة وثيقة صادرة عن            ، كليا  أوإلحدى جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت أن تقبلجيوز 
    ا ، جزئي                                       متت املوافقة عليها، وأن ت دخله، كليا  أو شكل مسودة أو سواء كانت يف ،ITU-T A.6 املعايري مؤهلة مبوجب التوصية

 دون تعديل. مشروع توصية صادرة عن قطاع تقييس االتصاالت، بعد تعديله أو يف

مؤهلة مبوجب عندما تقرر جلنة دراسات تابعة لقطاع تقييس االتصاالت قبول نصوص من منظمة لوضع املعايري 
، تبلغ املنظمة باإلجراءات اليت تتخذها فيما يتعلق هبذه النصوص. وخيضع استعمال جلنة الدراسات هلذه ITU-T A.6 التوصية

 .4.2الفقرة  استنساخها، لرتتيبات حقوق التأليف املبينة يف قبوهلا أو النصوص أو

إىل جلان الدراسات التابعة  ITU-T A.6 املؤهلة مبوجب التوصيةمنظمات وضع املعايري                                   ينبغي أن تكون الوثائق اليت ت قدمها 
 .A امللحق املبني يف 8 تقييس االتصاالت مطابقة للمعيار لقطاع

                                                                                                                 وال تصدر هذه الوثائق كمسامهات. ومبجرد ورودها تتاح هذه الوثائق باالتفاق مع رئيس جلنة الدراسات لكي يبحثها مقدما  الفريق 
ثيقة فريق املعين مع اإلشارة إىل منظمة وضع املعايري اليت صدرت عنها، أي كو املعين. وباإلضافة إىل ذلك، فإهنا تصدر كوثيقة لل

ل ورود هذه احلالة األخرية ينبغي أن يسج كوثيقة الجتماع فريق املقرر. ويف لفرقة عمل، أو مؤقتة الجتماع للجنة دراسات أو
 تقرير اجتماع فريق املقرر. الوثيقة وتوفرها يف

 ITU-T A.6ة بموجب التوصية قائمة المنظمات المؤهل 3.2

والتحليالت املتصلة هبا بشأن  ITU-T A.6يطلب مدير مكتب تقييس االتصاالت حتديث قائمة املنظمات املؤهلة مبوجب التوصية 
وتبادل ة للتعاون اليت تكون قد متت املوافقة عليها بالنسب املنظمات الوطنية واإلقليمية املعنية بوضع املعايري اجلاري تقييمها و/أو

 ذلك حتديد جلان الدراسات املعنية وتيسري احلصول على هذه املعلومات على اخلط. املعلومات، مبا يف

 ترتيبات حقوق التأليف 4.2

حق الرتخيص من  ذلك يكون موضوع إدخال التعديالت على نصوص وترتيبات تراخيص حقوق التأليف املعفاة من الرسوم، مبا يف
 ITU-T A.6 منظمات وضع املعايري املؤهلة مبوجب التوصية اليت يقبلها إما قطاع تقييس االتصاالت أوالباطن، بالنسبة للنصوص 

واجلهات اليت تنشرها وغريها من اجلهات، حمل اتفاق بني مكتب تقييس االتصاالت ومنظمة وضع املعايري املعنية. ومع ذلك، حتتفظ 
 .املنظمة األصلية حبقوق تأليف النصوص الصادرة عنها

                          تبادل الوثائق إلكترونيا   5.2

                                                                                                              يكون تبادل الوثائق إلكرتونيا ، كلما كان ذلك ممكنا . ويتم االتفاق على املسائل املتصلة بالوصالت اإللكرتونية لتمكني تبادل 
 الوثائق بني أمانات املنظمات املعنية.
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 Aالملحق 
 

 المعايير المؤهلة لعملية التعاون وتبادل المعلومات 
 وضع المعاييرالمعنية بمع المنظمات الوطنية واإلقليمية 

                                              )يشكل هذا امللحق جزءا  ال يتجزأ من هذه التوصية(

ل املعلومات مع قطاع التعاون وتباد إقليمية لوضع املعايري تكون خاضعة لواليتها، يف قد تشرتط إحدى اإلدارات أن تتقيد منظمة وطنية أو -مالحظـة 
 جلان الدراسات التابعة له، باإلجراءات الوطنية املقررة. تقييس االتصاالت أو

الخصائص المميزة للمنظمات الوطنية 
 واإلقليمية المعنية بوضع المعايير

 الصفات المرغوبة

بعمل قطاع تقييس  أهدافها/عالقتها 1)
 االتصاالت

لية املعنية الدو أن تكون األهداف وضع واعتماد وتنفيذ املعايري وتقدمي مدخالت إىل املنظمات 
 االحتاد.                                          بوضع املعايري، وخصوصا  قطاع تقييس االتصاالت يف

 :املنظمة 2)

 وضعها القانوين؛ –
 اعتمادها؛ –
 أمانتها؛ –
 من ميثلها. –

 
 أن توضح البلد/البلدان اليت تتمتع فيها املنظمة بوضع قانوين؛ –
 أن توضح الكيان الذي اعتمدها؛ -
 الدائمة؛أن حتدد أمانتها  -
                  أن حتدد ممثال  عنها. -

وية أي إقليمية معنية بوضع املعايري عض منظمة وطنية أو أال تستبعد معايري العضوية يف - العضوية )املفتوحة( 3)
 طرف له مصلحة مادية؛

                                          أن تشمل العضوية متثيال  كبريا  ملصاحل االتصاالت. -

 بقطاع تقييس االتصاالت ككل. جلان( دراسات معينة أو بلجنة )أوأن تكون ذات صلة  جماالت املوضوعات التقنية 4)

سياسة حقوق امللكية الفكرية واملبادئ  5)
 التوجيهية بشأن:

 الرباءات؛ أ ( 
 
 

 حقوق الربجميات )إن وجدت(؛ ب(
 العالمات )إن وجدت(؛ ج(

 
 حقوق التأليف. د (

 
 

قطاع تقييس االتصاالت وقطاع أن تكون متسقة مع "سياسة الرباءات املشرتكة بني  أ ( 
االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية" ومع 

 "املبادئ التوجيهية لتنفيذ هذه السياسة املشرتكة"*؛
 أن تكون متسقة مع "املبادئ التوجيهية حقوق الربجميات لدى قطاع تقييس االتصاالت"*؛ ب(
تسقة مع "املبادئ التوجيهية لقطاع تقييس االتصاالت فيما يتعلق بإدراج أن تكون م ج(

 توصيات القطاع"؛ العالمات يف
 استنساخ املعايري املتصلة أن يكون لالحتاد والدول األعضاء وأعضاء القطاع احلق يف د (

 فيما يتعلق باالستنساخ والتوزيع(. ITU-T A.1                             بأغراضها )انظر أيضا  التوصية 

 أن تكون جيدة التوثيق؛ – العمل/وعملياته قئطرا 6)
 أن تكون مفتوحة ومنصفة؛ –
 أن تسمح باملنافسة؛ –
 أن تتناول بصراحة القضايا املتصلة مبنع االحتكار. –

 أن حتدد املخرجات اليت ميكن لقطاع تقييس االتصاالت احلصول عليها؛ – اتخرجامل 7)
 ت على املخرجات.أن حتدد عملية حصول قطاع تقييس االتصاال –

الوثائق املقدمة إىل قطاع تقييس  8)
 االتصاالت

جلنة  اإلقليمية املعنية بوضع املعايري )جلنة أو أن توضح املصدر داخل املنظمة الوطنية أو –
 ما إىل ذلك(؛ فرعية، أو

أن توضح درجة استقرار الوثيقة )متهيدية، بلغت مرحلة النضج، مستقرة، التاريخ املقرتح  –
 العتمادها، وما إىل ذلك(؛

 (.متت املوافقة عليه أن توضح حالة الوثيقة )أي وثيقة عملن مسودة، معيار مؤقت أو –

 سواء.مقابل تعويض نقدي( لألعضاء وغري األعضاء على ال                                                                               وعلى وجه التحديد، جيب منح الرتاخيص على أساس غري متييزي بشروط معقولة )سواء جمانا  أو *)
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 ITU-T A.6إنشاء عملية للتعاون وتبادل المعلومات بموجب التوصية 
                                                  )ال يشكل هذا التذييل جزءا  أساسيا  من هذه التوصية(

 1  2  3  4 

 العملية بعد إنشائها  اتخاذ القرار  التقييم  الشروع 
 = التنفيذ                 طبقا  للمعايري  (Aامللحق  ذلك االستبيان يف )مبا يف 

        
            

جلنة الدراسات ترجع إىل قائمة املنظمات   طلب من جلنة دراسات الشروع يف 1.1.2
 ITU-T A.6املؤهلة مبوجب التوصية 

وتستعرض التحليل، إذا كانت املنظمة 
القائمة، انظر الفقرة  مدرجة يف غري

 ب( 2.1.2 الفرعية

 جلنة الدراسات تطبق عملية االتصال  االتصال تقرر املضي يف جلنة الدراسات 

            

طلب من منظمة لوضع املعايري إىل  الشروع يف أ ( 2.1.2
 مدير املكتب فيما يتصل بقضايا السياسات

                                          املدير يقرر املوافقة ويبل غ الفريق االستشاري   املدير يقوم بتقييم الطلب 
 الدراساتلتقييس االتصاالت وجلان 

 املدير يطبق عملية االتصال 

            

طلب من منظمة لوضع املعايري إىل  الشروع يف ب( 2.1.2
مدير املكتب بشأن قضايا تتصل بلجنة 

 الدراسات

 املدير يقوم بإجراء حتليل مبدئي،  
 وجلنة الدراسات تستعرض التحليل

      تبل غ االتصال و  جلنة الدراسات تقرر املضي يف 
الدراسات األخرى والفريق االستشاري جلان 

 لتقييس االتصاالت واملدير

 جلنة الدراسات تطبق عملية االتصال 

        
        

 

املدير يضيف منظمة وضع املعايري حمل   
 التقييم إىل القائمة

القائمة أن املنظمة مؤهلة  املدير يوضح يف 
 ITU-T A.6مبوجب التوصية 

  

 



 

40II-  الجزء  - 2016أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعامII -  التوصيةITU-T A.7 

 ITU-T A.7التوصيـة 

 إنشاء األفرقة المتخصصة وإجراءات عملها: المتخصصةفرقة األ
 2016)؛ 2012؛ 2008؛ 2006؛ 2004؛ 2002؛ (2000

 مجال التطبيق 1
 (ITU-T)االحتاد بجلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت  تقدم العمل يف هو املساعدة يف املتخصصةفرقة األالغرض من 

 يكونون أعضاء الذلك اخلرباء واألفراد الذين قد  وتشجيع مشاركة األعضاء من املنظمات األخرى املعنية بوضع املعايري، مبا يف
د                                                                                                وميكن ألنشطة األفرقة املتخصصة أن تشمل حتليال  لالختالفات بني التوصيات احلالية والتوصيات املتوقعة وتوفري موا االحتاد. يف

 من أجل النظر فيها عند وضع توصيات.

 وتوثيق النتائج. ع حمدد بعناية، واستكمال أعماهلا بشأن موضو املتخصصةفرقة األالعمل لتسهيل متويل  وأساليبوتوضع إجراءات 

 ديد جمال اختصاصحتالوقت املناسب وبصورة تعاونية من خالل  حتديد مجيع جلان الدراسات املعنية يف لتسهيلعملية اإلنشاء  وتوصف
 ي.األصل الفريق مبثابة (TSAG) الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت جلنة دراسات ما أوواالتفاق على حمتمل  متخصصفريق 

جلان ع )جلنة دراسات أو الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت( بالعمل م يعلى فريق أصل املتخصصفريق الوتقع مسؤولية إدارة 
 .(2.2 الفقرة ر)انظ مع مسؤولية واختصاص جلان الدراسات تلك املتخصصفريق الجمال عمل  تداخلحالة  يف معنية أخرىدراسات 

 واختصاصاتها وإدارتهاالمتخصصة فرقة األإنشاء  2
 بصورة شفافة. متخصصأي فريق  جترى إجراءات إنشاءأعمال قطاع تقييس االتصاالت، أن  إطار ينبغي، يف

القرارات  اختاذو لكل فقرات هذه التوصية  املتخصصفريق ال اقرتاحامتثال ضمان كل خطوة من خطوات عملية اإلنشاء، ينبغي  ويف
 بتوافق اآلراء.

 المتخصص يقالفر إنشاء  1.2
 جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت. تقدم العمل يف للمساعدة يف متخصصفريق  ينشأ

 ولتربير إنشاء فريق متخصص، جيب استيفاء املعايري التالية إىل أقصى حد ممكن:
 االتصاالت؛ دراسات قطاع تقييسدفع عمل جلان  السوق للمساعدة يف أن يكون للموضوع أمهية كبرية وحاجة ملحة مربرة يف •
أال يتعلق املوضوع باختصاصات أي من جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت أو أال يكون بإمكان أي جلنة  •

 الوقت الراهن؛ دراسات تناوله يف
دعم فة( يلتزمون بأن يكون هناك أربعة أعضاء على األقل )أي من الدول األعضاء وأعضاء القطاع من دول أعضاء خمتل •

 الفريق املتخصص اجلديد بفعالية.
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 :التاليتنيبني احلالتني  للتمييز االنتباهوينبغي 

 موضوع يقع ضمن اختصاص لجنة دراسات واحدة أ ( 

ضمن اختصاص جلنة دراسات واحدة، متلك جلنة الدراسات هذه السلطة الالزمة للموافقة  املتخصصفريق العندما تقع اختصاصات 
جلنة الدراسات هذه بالتشاور مع  بشرط أن يقوم رئيس( 1.1.2 الفقرة)انظر جلنته األصلية  وتصبح  متخصصتشكيل فريق  على
اص جلنة وقوع مجيع املواضيع ضمن مسؤولية واختص يف شكحال وجود أي  رؤساء جلان الدراسات اليت قد تتأثر بذلك. ويف مجيع

 االتصاالت. قرار التشكيل إىل الفريق االستشاري لتقييس حيال، الدراسات هذه فقط

 لجان دراسات عدةموضوع يقع ضمن اختصاص  ب(
 ،تقع اختصاصات الفريق املتخصص ضمن اختصاص عدة جلان دراسات، يتمتع الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت عندما

أو يعني جلنة دراسات  لهالفريق األصلي  يصبحو ( 2.1.2 رةالفق)انظر  الفريق املتخصصبالسلطة الالزمة للموافقة على تشكيل 
 .لهاللجنة األصلية لتكون 

حتديد أي  يف يبحث وأ أن تبحث ،كتوبةامل املسامهةعند تلقي  ،الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت وينبغي للجنة الدراسات أو
لفريق         قرتاحا  ابصورة أفضل. وجلنة الدراسات اليت تتناول  صصاملتخلفريق لجلنة من جلان الدراسات ميكنها تناول النشاط املقرتح 

لة عن التشاور مسؤو  تبقى، أكثر أو يتضمن موضوعات ترى أهنا قد تقع ضمن مسؤولية واختصاص جلنة دراسات أخرى متخصص
الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ومدير مكتب تقييس االتصاالت  إحاطةعن و مع رؤساء جلان الدراسات األخرى ذات الصلة 

األطراف ذات الصلة  عم                      ، كلما كان ذلك ممكنا ، بالتشاوروسريعة  استجابيةجمملها  عملية التشاور يف تبقى. وينبغي أن           علما  بذلك
 الشخصية.                                                          عرب الربيد اإللكرتوين وأدوات املؤمترات عن ب عد بدال  من االجتماعات

لى النحو الواجب ع                                                                   مدير مكتب تقييس االتصاالت ورئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت علما   حياط ،كل األحوال ويف
 إجراء التشكيل. مبا يتم يف

، وذلك بالتعاون مع 12                                                                                    ويعلن مدير مكتب تقييس االتصاالت عن تشكيل أي فريق متخصص وعن أول اجتماع له طبقا  للفقرة
 .ياألصل الفريق

 من جانب لجنة دراساتالمتخصص إنشاء الفريق  1.1.2

 اجتماع للجنة الدراسات إنشاء الفريق في 1.1.1.2
ذلك  يف موضوع حمدد، مبا بشأن متخصصبتشكيل فريق  االقرتاحتقدمي اجتماع للجنة الدراسات، ينبغي أن يكون  إلنشاء الفريق يف
 على األقل.                       باثين عشر يوما  تقومييا  تماع مكتوبة تقدم قبل هذا االجمسامهة  اختصاصاته، يف

ل هذا عملية التشكيل خال تناقششك ضمن جمال عمل جلنة الدراسات هذه،  أيحال ما إذا كانت مجيع املواضيع تقع دون  ويف
 االجتماع نفسه. يف اختاذ القرار بشأهناميكن و  ،االجتماع

 القرتاحامع اختصاص جلنة دراسات أخرى، يقوم رئيس جلنة الدراسات املوجه إليها  يتداخل                                    وإذا ما ط رحت آراء بأن املوضوع املقرتح 
على النحو املوضح  الفريق بعد ذلك بالتصرف هذاإىل رئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت. ويقوم رئيس بإرسال االقرتاح 

 أدناه. 2.2.1.2الفقرة  أو 1.2.1.2الفقرة  يف

 الفترات الفاصلة بين اجتماعات لجنة الدراسات إنشاء الفريق في 2.1.1.2
جتماعات جلنة الفرتات الفاصلة بني ا يف متخصصالحتياجات السوق امللحة، إنشاء فريق بصفة استثنائية واستجابة جيوز، 

 السياسات(. على تكون هلا آثار على اجلوانب التنظيمية أو يكون الغرض منه دراسة القضايا التقنية )أي القضايا اليت الالدراسات 
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 (، مباصليةاللجنة األ بشأن موضوع تقين حمدد )ضمن اختصاص متخصصبتشكيل فريق  االقرتاح يرسل أنميكن ألي عضو و 
. ملرتقبا                  طبقا  ملضمون العمل  االقرتاحيتم اختيارها من جانب مقدمي  مناسبةذلك االختصاصات، إىل رئيس جلنة دراسات  يف

املوافقة  وإذا متتاسات. الدر  للجنة التابعةالعمل  فرقمع نواب الرئيس ومع رؤساء  لالقرتاحراض األول ويقوم الرئيس بتنسيق االستع
الدويل لالتصاالت  الحتادل اإللكرتوين وقعامل باالختصاصات الكاملة يف         مصحوبا   االقرتاح ينشر املتخصصفريق ال اقرتاح إنشاءعلى 

 التعليقات. أسابيع لتقدمي قائمة توزيع الربيد اإللكرتوين للجنة الدراسات مع إتاحة أربعة وفق       وي وزع 
 املتخصصفريق لا، ميكن لرئيس جلنة الدراسات أن يقرر تشكيل التوصل إىل حل بشأهناتكون هناك تعليقات مل يتم  وعندما ال

إذا مل يكن هذا األمر و  ذلك، ومع ،ر اإلمكان عن طريق املراسلةالتعليقات بقد على الرد إىل يسعى أنعلى الفور. وينبغي للرئيس 
 لالجتماع التايل للجنة الدراسات. املتخصصفريق الاملوافقة على إنشاء  قرار             ممكنا ، ي ؤجل 

 تمع اختصاص جلنة دراسات أخرى، يقوم رئيس جلنة الدراسا يتداخلاملتخصص املقرتح ميكن أن  الفريق                       وإذا ما ط رحت آراء بأن 
لفريق بعد ذلك بالتصرف ا هذاإىل رئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت. ويقوم رئيس  االقرتاح بإرسال االقرتاحاملوجه إليها 

 .2.2.1.2 الفقرة أو 1.2.1.2الفقرة  على النحو املوضح يف

 إنشاء الفريق من جانب الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت 2.1.2
 اجتماع للفريق االستشاري لتقييس االتصاالت في إنشاء الفريق 1.2.1.2

 اجتماع للفريق االستشاري لتقييس االتصاالت، ينبغي أن يرد اقرتاح بتشكيل فريق متخصص بشأن إلنشاء فريق متخصص يف
 ل.ق                                                               مسامهة مكتوبة تقدم قبل هذا االجتماع باثين عشر يوما  تقومييا  على األ ذلك اختصاصاته، يف موضوع حمدد، مبا يف

 ةنة الدراسات األصليمع تعيني جل متخصصميكن للجلسة العامة للفريق االستشاري لتقييس االتصاالت أن تقرر تشكيل فريق و 
 يكون الفريق االستشاري نفسه هو الفريق األصلي. أو

توقيت اجتماع  يسمحندما أعاله ع 2.1.1.2                               بشأن احلاالت املرسلة طبقا  للفقرة  الختاذ القرار           سلوب أيضا  األهذا  اعتمادوميكن 
اع باثين عشر ، حيث يتعني أن يتاح االقرتاح لألعضاء قبل االجتماملناسب الوقت يف بالردالفريق االستشاري لتقييس االتصاالت 

                        يوما  تقومييا  على األقل.
 الفترات الفاصلة بين اجتماعات الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت إنشاء الفريق في 2.2.1.2

ماعات الفريق االستشاري الفرتة الفاصلة بني اجت يف متخصص، بصفة استثنائية، واستجابة الحتياجات السوق امللحة، إنشاء فريق جيوز
 السياسات(. على بغرض دراسة القضايا التقنية )أي القضايا اليت ال تكون هلا آثار على اجلوانب التنظيمية أولتقييس االتصاالت 

صاصات، إىل رئيس االختمشروع ذلك  بشأن موضوع تقين حمدد، مبا يف متخصصلتشكيل فريق  اقرتاحبوجيوز ألي عضو التقدم 
 الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت.

التابعة للفريق  العمل رقفمع نوابه ومع رؤساء  األول لالقرتاحستعراض بتنسيق االويقوم رئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت 
   ا  اقرتاح إنشاء الفريق املتخصص، ينشر هذا االقرتاح، مصحوبعلى . وإذا متت املوافقة ورؤساء مجيع جلان الدراسات االستشاري

قائمة توزيع  وفق       وي وزع  اداالحت لقطاع تقييس االتصاالت يف اإللكرتوين وقعامل وتعيني الفريق األصلي يف باالختصاصات الكاملة
 التعليقات. ري مع إتاحة أربعة أسابيع لتقدميالربيد اإللكرتوين للفريق االستشا

ويف حالة عدم التوصل إىل حل بشأن التعليقات، جيوز أن يقرر رئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت إنشاء فريق متخصص 
نه إذا تعذر ذلك، أ                                                                                                فورا . وينبغي أن يسعى رئيس الفريق االستشاري بقدر اإلمكان إىل حل بشأن التعليقات عن طريق املراسلة؛ غري 

 يؤجل قرار املوافقة على إنشاء فريق متخصص إىل االجتماع التايل للفريق االستشاري.
مواعيد اجتماعات  تسمح أعاله عندما ال 2.1.1.2                               بشأن احلاالت املرسلة طبقا  للفقرة الختاذ القرارسلوب األ هذا اعتماد           وميكن أيضا  

 سب.املنا الوقت الرد يفبالفريق االستشاري 
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 المتخصصفريق الاختصاصات  2.2
اصات                                                      معني حمددا  بعناية )قبل املوافقة عليه( وجيب أن تتضمن اختص متخصصينبغي أن يكون املوضوع الذي يسند إىل فريق 

 .الستكمال العملواجلدول الزمين  املرتقبةخطة عمل والنتائج نطاق العمل و الفريق 

االحتاد  ، باإلضافة إىل العالقات مع جلان الدراسات األخرى يفيالفريق األصلجيب توضيح العالقة بني هذا العمل وعمل و 
املربرات بأن  قدميت وينبغيومنظمات وضع املعايري واملنتديات واالحتادات التجارية، وما إىل ذلك، ودرجة إحلاح املوضوع احملدد. 

 جلان الدراسات. يف بكفاءةبه ال ميكن تناوله  القيامالنشاط املزمع 
                             شهرا ، بعد املوافقة على تشكيل  12و 9عمله خالل فرتة قصرية من الوقت، ترتاوح عادة بني  املتخصصفريق ال ويتوقع أن يستكمل

 اختصاصاته. وتوسيع صاملتخصفريق الوموافقة الفريق األصلي، جيوز متديد والية                 ورهنا  باستعراض ،الظروف املالئمة الفريق. ويف
يتعني  االختصاصات اقرتاح بتعديل فريق نفسه. وأيالميكن تعديل اختصاصاته من جانب  ، الاملتخصصفريق فرتة عمل الوخالل 

 إىل الفريق األصلي للنظر فيه واملوافقة عليه.      ي قدم  أن
خرى(، جلان دراسات أ أو)أي أن املوضوع يقع ضمن مسؤولية واختصاص جلنة  باألمر معنيةوإذا كانت هناك أكثر من جلنة دراسات 

 ذلك نطاق العمل( مع جلان الدراسات األخرى قبل اختاذ القرار. ينبغي مناقشة التعديالت احملتملة على االختصاصات )مبا يف
احلالة اليت يقع فيها                                                                                            ويتطلب متديد فرتة العمل قرارا  من جانب الفريق األصل )دون حتفظات من جلان الدراسات املعنية األخرى يف

يوافق الفريق  إذا مل          تلقائيا   املتخصصفريق النشاط  يتوقفتصاص جلنة أو جلان دراسات أخرى(. و املوضوع ضمن مسؤولية واخ
 .األصلي على متديد فرتة عمل الفريق املتخصص

 المتخصصفريق ال إدارة 3.2
 إذا دعت احلاجة، املبدئي،ائه ، بعد إنشاملتخصصفريق ال                  ونائبا  له. وي عني  املتخصصلفريق ل                                   يعني الفريق األصلي من البداية رئيسا  

أساس الكفاءة                                    وجيب تعيني الرئيس ونائبه مبدئيا  على .          علما  بذلك الفريق األصلي وحييط إدارة أعماله                         أفرادا  آخرين للمساعدة يف
 املهارات اإلدارية املطلوبة. احملتوى التقين للفريق األصلي أو يف املثبتة سواء يف

 املنتسبني إىل قطاع بنيبينما ميكن اختيار نواب الرئيس من قطاع تقييس االتصاالت أعضاء ء و الدول األعضاوتقتصر الرئاسة على 
 ارجيني.اخلرباء تقييس االتصاالت واخل

ورئيس الفريق املتخصص الذي يتعذر عليه القيام بواجباته أو واجباهتا يستعاض عنه بواحد من نواب الرئيس يقوم باختياره وتعيينه 
الفريق األصلي  اجتماعه التايل. وإذا مل يكن هناك عضو من أعضاء االحتاد من بني نواب الرئيس، يوجه رئيس الفريق األصلي يف

 االجتماع التايل للفريق األصلي.                                     الدعوة لتلقي الرتشيحات وي عني الرئيس يف

 إجراءات عمل الفريق المتخصص 3
 المشاركة 1.3

ويشمل  بنشاط. العمل املسامهة يف االحتاد يرغب يف أي فرد من أي بلد عضو يف مفتوحة أمام الفريق املتخصص تكون املشاركة يف
 املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية.                                ذلك أفرادا  ممن هم أعضاء أيضا  يف

                    بديال  لعضوية االحتاد. املتخصصةفرقة األ اعتبار املشاركة يف ميكن الو 
عاقة وتضم هذه القائمة معلومات عن األشخاص ذوي اإل ع إليها عند اللزوم.بقائمة املشاركني للرجو الفريق املتخصص  وحيتفظ

 خبصوص كيفية تسهيل مشاركتهم.
غيلية لقطاع تقييس االتصاالت التش على اجلوانب االسرتاتيجية واهليكلية و/أو تأثرياليت هلا  املتخصصةفرقة األ تقتصر املشاركة يفو 

 على أعضاء قطاع التقييس.
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 المتخصصة واجتماعاتها األفرقةتمويل  4
متويل االجتماعات والتحضري هلا عن طريق االستضافة الطوعية على غرار ما حيدث بالنسبة ألفرقة املقررين، أو على أساس  يكون

ي العمل العادلى ع       سلبا  يؤثر ذلك النفقات وأال  يؤدي ذلك إىل زيادة يفترتيبات مالية حيددها الفريق املتخصص، شريطة أال 
 3           ا  للفقرتنيشجيع مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة طبقللجان الدراسات واجمللس االستشاري لتقييس االتصاالت، إال فيما يتعلق بت

 3             طبقا  للفقرة 1دعم مشاركة ممثلني عن البلدان الناميةوباملندوبني املفوضني  ؤمتر( مل2010)غواداالخارا،  175من القرار  يقرر من 4و
 .ؤمتر املندوبني املفوضني( مل2010غواداالخارا،            )املراج ع يف 123 القرارمن  يقرر من

 الدعم اإلداري 5
 أن حتدد طريقتها اخلاصة بتدبري ومتويل الدعم اإلداري فيما بني االجتماعات. املتخصصةألفرقة لميكن 

       ا  على النفقات وأال يؤثر ذلك سلب جيب أال يكون هناك زيادة يف                                                عندما ت طلب خدمات إدارية من مكتب تقييس االتصاالت،و 
ذوي اإلعاقة  شجيع مشاركة األشخاصالعمل العادي للجان الدراسات واجمللس االستشاري لتقييس االتصاالت، إال فيما يتعلق بت

دعم مشاركة ممثلني عن البلدان وبوضني املندوبني املف ؤمتر( مل2010)غواداالخارا،  175من القرار  يقرر من 4و 3              طبقا  للفقرتني
 ؤمتر املندوبني املفوضني.( مل2010غواداالخارا،            )املراج ع يف 123من القرار  يقرر من 3                     النامية طبقا  للفقرة 

 الجوانب اللوجستية لالجتماعات 6
تداول الوثائق  الوسائل اإللكرتونية يف وترية ومكان اجتماعاته. وينبغي، بقدر اإلمكان، استعمال املتخصصةفرقة األيقرر كل فريق من 

اص ذوي اإلعاقة، (. وجيب تشجيع مشاركة األشخمثل املؤمترات اإللكرتونية، وشبكة الويب العاملية)العمل بسرعة  لكي ميكن التقدم يف
 املندوبني املفوضني. ملؤمتر (2010)غواداالخارا،  175                                                                   ذلك توفري وثائق إلكرتونية بأنساق ميكن النفاذ إليها، وذلك وفقا  للقرار مبا يف

 لغة العمل 7
كون أي مراسالت ومع ذلك، فإنه يفضل أن ت .املتخصصفريق ال يف يتفق عليها املشاركونتكون اللغة املستعملة هي اللغة اليت 

 متبادلة مع الفريق األصلي باللغة اإلنكليزية أو بأي من لغات االحتاد الرمسية األخرى.

 التقنيةالمساهمات  8
االطالع على النموذج  وميكن                                  مباشرة طبقا  للجدول الزمين املعتمد.  املتخصصفريق الجيوز ألي مشارك أن يتقدم مبسامهة تقنية إىل 

كلما               ق إلكرتونيا   وينبغي استعمال طرائق نقل الوثائاملعياري اخلاص باملسامهات على املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت. 
      كنا .ذلك مم كان

 حقوق الملكية الفكرية 9
تطبق سياسة الرباءات املشرتكة الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت/قطاع االتصاالت الراديوية/املنظمة الدولية للتوحيد 

 /اللجنة الكهرتقنية الدولية.يالقياس
 تقرير االجتماع. ويسجل كل الردود يف كل اجتماعأثناء  ذلك  املتخصصفريق الرئيس يعلن وينبغي أن 

 .ITU-T A.1التوصية  حسبما هو وارد يف التأليفوتتبع أحكام حقوق 
  

                                                      
 ية.ل                                                                                                                     تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا  1
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 الموافقة عليها وتوزيعها -النواتج  10

واد مقدمة من أجل إعداد املعايري أو م بشأن نتائج حتليل االختالفات يف تقارير شكل مواصفات تقنية أو النواتج يفميكن أن تكون 
مجيع  املتخصص فريقاليرسل و عمل الفريق األصلي. تقدم  مدخالت يف تشكلأن  املرتقبما إىل ذلك، ومن و ، شاريع التوصياتم

صورة وثائق مؤقتة للفريق األصلي  وجيب أن تنشر النواتج يف .(7                                     ملواصلة النظر فيها )انظر أيضا  الفقرة إىل الفريق األصلي  النواتج
 تقوميية. تقل عن أربعة أسابيع ، قبل اجتماع الفريق األصلي بفرتة ال3.3.3 الفقرة ،ITU-T A.1              طبقا  للتوصية

سواء كانت اللجان  ،ق األصليلفريل اإللكرتوين وقعامل يف املتخصصفريق ال نواتجمجيع خمرجات/ تنشر ينبغي أن                  وسعيا  إىل الوضوح،
 أكثر. واحدة أو املعنية

 النواتجالموافقة على  1.10

 .بتوافق اآلراء إىل املوافقة يتم التوصل

 النواتجطباعة وتوزيع  2.10

النواتج  يعاجل الفريق األصليو ذلك حتديد اجلمهور املستهدف.  ، مبا يفالنواتجأن ختتار طريقة طباعة وتوزيع لألفرقة املتخصصة جيوز 
 .مؤقتة وثائق باعتبارها املرحلية، التقارير فيها مبا ،إليهاملقدمة 

 ألي فريق متخصص أن يتقاسم، حسب تقديره، وثائق العمل عن طريق بيانات اتصال. جيوز -مالحظة 

جمال  مجيع التكاليف. وال يكون من املتوقع أن يعرض قطاع تقييس االتصاالت أي خدمات يف املتخصصفريق الوينبغي أن يغطي 
 الدراسات. اليت تقدم إىل جلان والنواتج، أدناه 11 للفقرة                                                                      الطباعة والتوزيع دون مقابل، باستثناء التقارير املرحلية اليت ت قدم طبقا  

 التقارير المرحلية 11

                     جتماع باثين عشر يوما  قبل االالفريق األصلي، من اجتماعات اجتماع كل إىل   املتخصصةفرقة األ اليت تعدهارحلية املتقارير التقدم 
 ؤقتة.شكل وثائق م . وتنشر هذه التقارير يفملعنيةاإىل مجيع جلان الدراسات  نسخ منها       وت رسل                 تقومييا  على األقل 

 املعلومات التالية: يالتقارير املرحلية اليت تقدم إىل الفريق األصلهذه وينبغي أن تتضمن 

 ذلك جدول زمين لالجتماعات املزمع عقدها؛ خطة عمل مستحدثة، مبا يف –

 وجلان الدراسات اليت تستهدفها؛ذلك قائمة باملخرجات  حالة العمل مقارنة خبطة العمل، مبا يف –

 ؛املتخصصفريق الملخص باملسامهات اليت نظر فيها  –

                                              مجيع االجتماعات اليت ع ق دت منذ آخر تقرير مرحلي. قائمة باحلضور يف –

 .املتخصصفريق ال بتقدم العمل يف      لما  الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ع حييطأن  يوينبغي لرئيس الفريق األصل
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 اإلعالن عن االجتماعات 12
ذلك االتصال  يف غريها من الوسائل، مبا بالتعاون مع الفريق األصلي عن طريق مطبوعات االحتاد أو متخصص                    ي علن عن إنشاء فريق 

 اخلرباء، واجملالت التقنية وشبكة الويب العاملية. مع املنظمات األخرى و/أو

 تيب االجتماع األول للفريق املتخصص.                                           ويقوم الفريق األصلي والرئيس املعني مبدئيا  برت 

ية اإلعالن عن عمل املتخصصفريق اليقرر ويقرر الفريق األصلي اجلدول الزمين لالجتماعات التالية للفريق املتخصص. و 
 لالتصاالت. الحتاد الدويلل اإللكرتوين وقعامل أسابيع على األقل يفبستة هذه االجتماعات موعد                       االجتماعات، وت نشر قبل 

 المبادئ التوجيهية للعمل 13
 إضافية لتنظيم عملها حسب مقتضى احلال. داخلية أن تضع مبادئ توجيهية املتخصصةألفرقة لجيوز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 -ITU-T A.7 47IIالتوصية  - IIالجزء  - 2016أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام  

 Iالتذييل 
 

 فريقه األصلي خصص إلىتالمبادئ التوجيهية لكفاءة نقل نواتج فريق م

                                                  )ال يشكل هذا التذييل جزءا  أساسيا  من هذه التوصية(

1.I مجال التطبيق 

املستهدف أن تكون  (FG)هذا التذييل هو تسهيل كفاءة نقل نواتج األفرقة املتخصصة  الغرض من املبادئ التوجيهية الواردة يف
 مواد أساسية لوضع مشاريع توصيات أو إضافات لقطاع تقييس االتصاالت.

نواتج  كن أن تكونمي                                       اجلديدة. وطبقا  للنص األصلي هلذه التوصية،األعمال  واألفرقة املتخصصة أداة مرنة لزيادة التقدم احملرز يف
 ة لوضع مشاريع توصيات.أو مواد أساسي املعايري يف ثغرةشكل مواصفات تقنية أو تقارير بشأن نتائج حتليل  األفرقة املتخصصة يف

تكون  مصلحة خارجيني. ومع ذلك، ميكن أن                                                                          وميكن هلذه املرونة أن متك ن األفرقة من وضع طائفة واسعة من النواتج بإشراك أصحاب
                                                                                                            هذه املرونة مصدرا  للخلل، حيث رمبا ال تبىن النواتج بشكل جيد أو قد ال حتتوي على مواد جاهزة لالستعمال كمواصفات، أو مت 

 النواتج. ة هلذهصجلان الدراسات بعد استكمال األفرقة املتخص                                                          وضعها بتنسيق غري كاف  مع الفريق األصلي لضمان تناوهلا بسرعة يف

2.I تبسيط نقل النواتج من جانب األفرقة المتخصصة وموافقة لجان الدراسات عليها 

 تقدم توجيهات التبسيط التالية:

كثري  جدير باإلشارة أن األفرقة املتخصصة ال تستهدف مجيعها إعداد مواد أساسية من أجل وضع مشاريع توصيات أو إضافات. ففي - 1المالحظة 
 الثغرات. مثل دراسات التقييس املسبقة وخرائط الطريق وحتليل -الت، يكون من املقبول إعداد الفريق املتخصص ألي أشكال أخرى من النواتج من احلا

ينبغي تشكيل األفرقة املتخصصة لقطاع تقييس االتصاالت باختصاصات ومبادئ توجيهية حتدد بوضوح النواتج املتوقع  1)
سبيل الذكر وليس احلصر، مواد أساسية منسقة للجان الدراسات من أجل وضع مشروع ذلك، على  وضعها، مبا يف

 توصية أو إضافة واملوافقة عليه.

ينبغي، حسبما يتناسب، إعداد نواتج أي فريق متخصص وتنسيقها بطريقة تسهل إعدادها واعتمادها من جانب الفريق  2)
 يتم تنسيق املادة األساسية حسب هيكل توصية من توصيات                                     شكل مشروع توصيات أو إضافات )مثال ، أن  األصلي يف

 قطاع تقييس االتصاالت(.

ينبغي، حسبما يتناسب وعند الضرورة، للفريق األصلي التابع له الفريق املتخصص، أن يوفر التنسيق من أجل نقل ناتج  3)
ص                         هذا األمر ضروريا  بشكل خا)نواتج( الفريق املتخصص إىل جلنة )جلان( الدراسات املناسبة. ويتوقع أن يكون 

 احلاالت اليت تكون فيها وجهة ناتج )نواتج( الفريق املتخصص غري واضحة أو ذات وجهات متعددة من يف
 الدراسات. جلان
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افات قطاع تقييس إعداد توصيات أو إض أي فريق متخصص باخلربة يف ينبغي أن يتمتع اخلرباء الذين يقودون العمل يف 4)
                                                                                         وإضافة  إىل ذلك ينبغي توفري التدريب إلدارات األفرقة املتخصصة واملشاركني فيها على طرائق عمل قطاع االتصاالت. 

 تقييس االتصاالت.

ليل دينبغي لنواتج األفرقة املتخصصة املزمع أن تكون توصيات أو إضافات مستقبلية لقطاع تقييس االتصاالت أو تتبع  5)
                                                             وينبغي أن تشمل حمتوياهتا نصوصا  متوقعة من أجل توصيات أو إضافات  ،صياغة توصيات قطاع تقييس االتصاالت

 لقطاع تقييس االتصاالت.

املوقع اإللكرتوين لالحتاد:  يف دليل صياغة توصيات قطاع تقييس االتصاالتميكن االطالع على  - 2المالحظة  
cauthguidehttp://itu.int/go/tre. 

مشاريع نواتج األفرقة املتخصصة املزمع أن تكون توصيات أو إضافات مستقبلية لقطاع تقييس االتصاالت، ينبغي عرضها  6)
على الفريق األصلي بصورة منتظمة. وعندما تندرج نواتج األفرقة املتخصصة املزمع أن تكون توصيات أو إضافات مستقبلية 

مسؤولية جلان دراسات خمتلفة، ينبغي لألفرقة املتخصصة عرض نواجتها على اللجان لقطاع تقييس االتصاالت ضمن 
 الصلة بأسرع وقت ممكن. ذات

فور اكتمال نواتج األفرقة املتخصصة املزمع أن تكون توصيات أو إضافات مستقبلية لقطاع تقييس االتصاالت، يوافق  7)
 لي الختاذ اإلجراء الالزم.الفريق املتخصص عليها من أجل نقلها إىل الفريق األص
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 ITU-T A.8التوصيـة 

 عملية الموافقة البديلة بالنسبة للتوصيات الجديدة والمراجعة
 لقطاع تقييس االتصاالت

 (2008؛ 2006؛ 2004؛ 2000)

 عموميات 1

باستثناء التوصيات اليت  (AAP)تتم املوافقة على توصيات قطاع تقييس االتصاالت عن طريق عملية املوافقة البديلة  1.1
 1 القرار املبينة يف (TAP)تكون هلا آثار على السياسات أو آثار تنظيمية، حيث تتم املوافقة عليها عن طريق عملية املوافقة التقليدية 

 الصادر عن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت.

 مجعية عاملية لتقييس االتصاالت. وجيوز للجنة الدراسات املختصة كذلك طلب املوافقة يف

                                                                                                    طبقا  التفاقية االحتاد، ال خيتلف وضع التوصيات اليت تتم املوافقة عليها عن طريق عملية املوافقة البديلة عن وضع  2.1
 املوافقة عليها عن طريق عملية املوافقة التقليدية. التوصيات اليت تتم

 العملية 2

ينبغي للجان الدراسات أن تطبق عملية املوافقة البديلة املبينة فيما يلي لدى طلب املوافقة على مشروعات التوصيات اجلديدة  1.2
 خطوات املوافقة البديلة. الذي يبني تتابع 1واملراجعة مبجرد وصوهلا إىل مرحلة كافية من النضج. انظر الشكل 

 المقتضيات 3

ية املوافقة البديلة تطبيق عمل يعلن مدير مكتب تقييس االتصاالت، بناء على طلب رئيس جلنة الدراسات، عن النية يف 1.3
اع جلنة اجتم أدناه(. ويقوم هذا اإلجراء على أساس قبول يف 4هذه التوصية )انظر الفقرة                        إجراء آخر نداء املبني  يف ويشرع يف

ضج مجعية عاملية لتقييس االتصاالت، بأن مشروع التوصية قد بلغ مرحلة الن الدراسات أو فرقة العمل أو، بصفة استثنائية، يف
                                                                                                هذا اإلجراء. ويف هذه املرحلة، ي عترب مشروع التوصية قد حاز "القبول". وي ضم ن مدير املكتب اإلعالن ملخصا   الكافية للشروع يف

ون هذه املعلومات                                                     مشروع التوصية اجلديدة أو املراجعة اليت سي نظر فيها. وتك ية، ويشري إىل الوثائق اليت يوجد فيها نصملشروع التوص
 متناول مجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاع. يف

الوقت  يف                                         صورته النهائية متاحا  ملكتب تقييس االتصاالت  مشروع التوصية اجلديدة أو املراجعة يف جيب أن يكون نص 2.3
زويد مكتب تقييس االتصاالت هذه التوصية. وجيب ت تطبيق عملية املوافقة البديلة املبينة يف الذي يعلن فيه مدير املكتب عن النية يف

زويد                                                             التوصية )من، برجميات وبيانات اختبار، وما إىل ذلك(. وجيب أيضا  ت الوقت ذاته بأي مادة إلكرتونية مرتبطة تدخل يف يف
 أدناه. 3.3الفقرة                                                  لخص للنص النهائي ملشروع التوصية طبقا  ملا هو مبني يفاملكتب مب
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 لصياغة التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت. ويكون امللخص                                        ينبغي إعداد هذا امللخص طبقا  لدليل املؤلف 3.3
لت علشكل توضيح موجز للغرض من التوصية اجلديدة أو املراجعة وحمتواها، وكذلك  يف يها، حيثما                                  املقصود من املراجعات اليت أدخ 

                                                                                    كان ذلك مناسبا . وال تعترب أي توصية كاملة وجاهزة للموافقة عليها دون هذا البيان امللخص.

ال جيوز طلب املوافقة على مشروع توصية جديدة أو مراجعة إال إذا كان ضمن اختصاصات جلنة الدراسات كما حتددها  4.3
من اتفاقية االحتاد. وكبديل لذلك، أو باإلضافة إليه، ميكن طلب املوافقة على تعديل توصية  192                   إليها، طبقا  للرقم املسائل املسندة 

 حدود مسؤولية جلنة الدراسات وواليتها. قائمة يف

ات سعندما يقع مشروع توصية جديدة أو مراجعة ضمن والية أكثر من جلنة دراسات، ينبغي أن جيري رئيس جلنة الدرا 5.3
طبيق إجراءات املوافقة ت االعتبار قبل املضي يف اليت تقرتح املوافقة مشاورات مع رؤساء جلان الدراسات األخرى وأن يأخذ رأيهم يف

 هذه.

                                                                                                 ينبغي وضع التوصيات طبقا  لسياسة الرباءات املشرتكة لقطاع تقييس االتصاالت/قطاع االتصاالت الراديوية/املنظمة  6.3
 . مثال ذلك:T/ipr/-http://www.itu.int.ITUالعنوان  لقياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية املتاحة يفالدولية للتوحيد ا

أعمال قطاع تقييس االتصاالت أن يلفت، منذ البداية، انتباه مدير مكتب تقييس  ينبغي لكل طرف مشارك يف 1.6.3
االتصاالت إىل أي براءات معروفة أو إىل أي طلبات معروفة مقدمة للحصول على براءات سواء كانت خاصة هبذا الطرف 

صاالت على موقع قطاع تقييس االت املتاح يفن الرتخيص" ذلك منوذج "بيان الرباءة وإعال أو مبنظمات أخرى. ويستخدم يف
 الويب. شبكة

قطاع تقييس االتصاالت اليت متلك براءة )أو براءات( أو تقدمت بطلب تسجيل  ميكن للمنظمات غري األعضاء يف 2.6.3
بيان الرباءة وإعالن "قدمي                                                                                       براءة )أو براءات( قد يكون استعماهلا مطلوبا  لتنفيذ توصية صادرة عن قطاع تقييس االتصاالت، ت

لى على موقع قطاع تقييس االتصاالت عذلك النموذج املتاح  الرتخيص" إىل مكتب تقييس االتصاالت، مستخدمة يف
 الويب. شبكة

االستقرار، وبعد املوافقة على توصية جديدة أو مراجعة، ينبغي عادة عدم طلب املوافقة على                        وحرصا  على توفري قدر من 7.3
خر للنص اجلديد أو اجلزء املراجع، خالل فرتة معقولة من الوقت، ما مل يكن التعديل املقرتح يستكمل وال يغري االتفاق تعديل آ

فرتة ين عبارة "                                  سهوا  مت اكتشافه. ويف هذا السياق، تع                                                عملية املوافقة السابقة أو يتناول خطأ  جوهريا  أو  الذي مت التوصل إليه يف
 معظم احلاالت. يقل عن سنتني يف" ما ال معقولة من الوقت

 .1.7الفقرة                                                             وجيوز املوافقة على التعديالت اليت تصحح العيوب طبقا  ملا هو مبني يف

 النداء األخير واالستعراض اإلضافي 4

بديلة ية املوافقة التطبيق عمل مدة النداء األخري أربعة أسابيع ويقوم على إجراءات تبدأ بإعالن مدير املكتب عن النية يف 1.4
 (.1.3)الفقرة 

                                                                                                      إذا تلقى مكتب تقييس االتصاالت بيانا  أو بيانات تشري إىل أن استعمال امللكية الفكرية، اليت حيميها واحد أو أكثر  2.4
                                                                                                                 من حقوق امللكية الفكرية أو الرباءات، اليت صدرت أو رهن الصدور، قد يكون مطلوبا  لتنفيذ مشروع التوصية، ينشر مدير املكتب 

 موقع قطاع تقييس االتصاالت على شبكة الويب. املعلومات يفهذه 

طر مدير املكتب مديري املكتبني اآلخرين بأنه يطلب من الدول األعضاء وأعضاء القطاعات التعليق على املوافقة على  3.4                                                                                                       خي 
 التوصية اجلديدة أو املراجعة املقرتحة.

  

http://www.itu.int.itu-t/ipr/


 

 -ITU-T A.8 51IIالتوصية  - IIالجزء  - 2016أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام  

عة التوصية اجلديدة أو املراجرتة النداء األخري، رأي مؤداه أن مشروع إذا كان لدى أي دولة عضو أو عضو قطاع، أثناء ف 4.4
مشروع                                                                                                              ينبغي عدم املوافقة عليه، عليها أن توضح أسباب عدم موافقتها وأن تشري إىل التغيريات املمكنة اليت ت سهل مواصلة النظر يف

ضاء قطاع متناول أع ت هذه التعليقات يفالتوصية اجلديدة أو املراجعة واملوافقة عليها. ويضع مكتب تقييس االتصاال
 االتصاالت. تقييس

يف حالة عدم تلقي تعليقات، عدا اليت تتناول أخطاء مطبعية )كأخطاء اإلمالء والنحو وعالمات الرتقني، وما إىل ذلك(،  1.4.4
 طبعية.                   ة، وت صحح األخطاء املقد حاز املوافق املراجعةحبلول هناية فرتة النداء األخري، يعترب مشروع التوصية اجلديدة أو 

يف حالة تلقي تعليقات، عدا اليت تتناول أخطاء مطبعية، حبلول هناية فرتة النداء األخري، يقرر رئيس جلنة الدراسات،  2.4.4
 بالتشاور مع مكتب تقييس االتصاالت: 

ة، ويف هذه احلالة ملوافقة على مشروع التوصيا                                                                      ما إذا كان االجتماع املقبل للجنة الدراسات قريبا  مبا فيه الكفاية للنظر يف 1)
 اجتماع جلنة الدراسات؛ فيما يتعلق باملوافقة يف 6.4الفقرة  تطبق اإلجراءات املنصوص عليها يف

التعليقات  حسم هذه                                                                                      أو، كسبا  للوقت و/أو نظرا  لطبيعة العمل وبلوغه مرحلة النضج، ما إذا كان ينبغي الشروع يف 2)
رتونية جلنة الدراسات، عن طريق املراسلة اإللك نة الدراسات. ويقوم بذلك اخلرباء املختصون يفبتوجيه من رئيس جل

                                                                                               اجتماعات. ويتم إعداد مشروع النص املراجع وصياغته، حسبما يكون مالئما ، ويبدأ تطبيق اإلجراءات املبينة  يف أو
 .3.4.4 الفقرة يف

وع النص املراجع وصياغته، يقرر رئيس جلنة الدراسات، بالتشاور مع بعد االنتهاء من حسم التعليقات وإعداد مشر  3.4.4
 مكتب تقييس االتصاالت:

ة، ويف هذه احلالة املوافقة على مشروع التوصي                                                                      ما إذا كان االجتماع املقبل للجنة الدراسات قريبا  مبا فيه الكفاية للنظر يف أ ( 
 ؛6.4الفقرة  تطبق اإلجراءات املنصوص عليها يف

عراض إضايف، إجراء است                                                                                      أو، كسبا  للوقت و/أو نظرا  لطبيعة العمل وبلوغه مرحلة النضج، ما إذا كان ينبغي الشروع يف ب(
 .5.4الفقرة                                      ويف هذه احلالة ت طبق اإلجراءات املبينة يف

ية عقب صتكون مدة االستعراض اإلضايف ثالثة أسابيع ويعلن عنها مدير املكتب. وجيب أن يكون نص مشروع التو  5.4
فرتة النداء  ردة يفصورته النهائية وكذلك التعليقات الوا ذلك أي مراجعات تدخل عليه نتيجة حلسم التعليقات( يف حتريره )مبا يف

ائق الوقت الذي يعلن فيه مدير املكتب عن إجراء االستعراض اإلضايف. ويشار إىل الوث                                 األخري متاحة  ملكتب تقييس االتصاالت يف
 مشروع التوصية والتعليقات الواردة على النداء األخري. ها نصاليت يوجد في

يف حالة عدم تلقي تعليقات، عدا التعليقات اليت تتناول أخطاء مطبعية )كأخطاء اإلمالء والنحو وعالمات الرتقني،  1.5.4
 طبعية.                وت صحح األخطاء املذلك( حبلول هناية فرتة االستعراض اإلضايف، يعترب أن التوصية قد حازت املوافقة،  إىل وما

يف حالة تلقي تعليقات، عدا التعليقات اليت تتناول أخطاء مطبعية حبلول هناية فرتة االستعراض اإلضايف، عندئذ تطبق  2.5.4
 اجتماع للجنة الدراسات. فيما يتعلق باملوافقة يف 6.4الفقرة  اإلجراءات املنصوص عليها يف

اسات. املوافقة على مشروع التوصية قبل ثالثة أسابيع على األقل من اجتماع جلنة الدر  يف يعلن مدير املكتب بوضوح النية 6.4
التعليقات و  ويشار إىل الوثائق اليت يوجد فيها مشروع النصشكل ملخص.  احملدد لالقرتاح يف غرضال                        وي ضم ن املدير هذا اإلعالن

الذي أسفر  . ويقدم نص مشروع التوصية عقب حتريرهحالة إجرائه( يفاليت وردت أثناء فرتة النداء األخري )واالستعراض اإلضايف، 
                 ة الدراسات طبقا  اجتماع للجن حالة عدم إجراء استعراض إضايف( للموافقة عليه يف عنه االستعراض اإلضايف )أو النداء األخري يف

 أدناه. 5 للفقرة
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 اجتماعات لجان الدراسات اإلجراءات التي تتبع في 5
تستعرض جلنة الدراسات نص مشروع التوصية اجلديدة أو املراجعة والتعليقات اليت وردت بشأنه واملشار إليها ينبغي أن  1.5
أعاله. وجيوز لالجتماع بعد ذلك أن يقبل أي تصويبات أو تعديالت على مشروع التوصية اجلديدة أو املراجعة.  6.4 الفقرة يف

 لخص من حيث اكتماله.وينبغي أن تعيد جلنة الدراسات تقييم البيان امل

                                                                                                 ال جيوز إدخال تغيريات إال  أثناء االجتماع وتكون التغيريات بناء على تعليقات مكتوبة أو نتيجة للنداء األخري 2.5
يالت                                                           ذلك بيانات اتصال. وإذا تبني  أن االقرتاحات اخلاصة بإدخال التعد االستعراض اإلضايف أو مسامهات أو وثائق مؤقتة مبا يف أو

اجتماع سابق للجنة                                                                                              ا يربرها ولكنها تؤثر كثريا  على الغرض من التوصية أو خترج عن النقاط املبدئية اليت مت االتفاق عليها يفهلا م
ة، جيوز هذا االجتماع. ومع ذلك، ويف الظروف املربر  الدراسات أو فرقة العمل عندئذ ينبغي عدم تطبيق إجراءات املوافقة هذه يف

 قة إذا رأى رئيس جلنة الدراسات، بالتشاور مع مكتب تقييس االتصاالت:تطبيق إجراءات املواف
اء القطاع غري هذه الفقرة( بالنسبة للدول األعضاء وأعض أن التغيريات املقرتحة معقولة )يف سياق الوثائق املنوه عنها يف –

 الظروف املتغرية؛ االجتماع، أو غري املمثلني بالشكل الكايف يف املمثلني يف
 ن النص املقرتح مستقر.وأ –

                                                                                                               غري أنه إذا أعلن مندوب دولة عضو واحد حاضر أن هلذا النص آثارا  على السياسات أو آثارا  تنظيمية أو أن هناك شك، يتبع 
 أدناه. 8.5أو للفقرة  1من القرار  3.9                           إجراء املوافقة وفقا  للفقرة

اجتماع جلنة الدراسات، جيب أن يكون قرار االجتماع باملوافقة على التوصية مبوجب هذا  بعد املناقشة اليت جتري يف 3.5
 (. وينبغي بذل كل جهد ممكن للوصول إىل موافقة دون معارضة.8.5و 7.5و 5.5اإلجراء دون معارضة )انظر الفقرات 

بني الرغم من هذه احملاوالت، تعترب التوصية قد متت املوافقة عليها إذا ت إذا مل يتم التوصل إىل موافقة دون معارضة، على 4.5
االجتماع يعارض قرار املوافقة على التوصية بعد أن تكون قد أجريت  أن ما ال يزيد عن مندوب دولة عضو واحد حاضر يف

                          (. وخالفا  لذلك، جيوز للجنة 8.5و 6.5و 5.5مشاورات مع أعضاء القطاع احلاضرين التابعني للجنة )انظر مع ذلك الفقرات 
 الدراسات أن تأذن بإجراء أعمال إضافية للتعامل مع القضايا املتبقية.

                                                                                                  يف احلاالت اليت ال تعرتض فيها دولة عضو أو عضو قطاع على املوافقة على نص ولكنها تود أن تسجل قدرا  من القلق  5.5
نص مالحظة موجزة تكون ملحقة ب                              . وي شار إىل جوانب القلق هذه يفتقرير االجتماع                                  إزاء جانب أو أكثر، ينو ه عن ذلك يف

 التوصية املعنية.
االجتماع. وجيوز  شكله النهائي جلميع املشاركني يف جيب التوصل إىل قرار أثناء االجتماع على أساس نص متوافر يف 6.5

ضوء ما جاء  موقفها يف من الوقت للنظر يف                                                        حاالت استثنائية، ولكن أثناء االجتماع فقط، أن تطلب مزيدا   لدولة عضو، يف
أعاله. وما مل يتم إبالغ مدير مكتب تقييس االتصاالت باعرتاضها خالل أربعة أسابيع من تاريخ انتهاء االجتماع،  4.5الفقرة  يف

 .1.6الفقرة  اإلجراءات املبينة يف تعترب التوصية قد متت املوافقة عليها وميضي املدير يف
ربعة موقفها مث تبدي عدم موافقتها خالل فرتة األسابيع األ                                         أي دولة عضو تطلب مزيدا  من الوقت للنظر يف يطلب من 1.6.5

املوافقة  وتوضيح التغريات املمكنة اليت ميكن أن تسهل مواصلة النظر، عند اللزوم، يف األسباب أعاله بيان 6.5الفقرة  املنوه عنها يف
 مراجعة.                                 مستقبال  على مشروع توصية جديدة أو

                                                                                                   جيوز ألي دولة عضو أو عضو قطاع أن تعلن أثناء االجتماع عن امتناعها عن تطبيق اإلجراء. وعندئذ ال ي عتد حبضور  7.5
قرار االمتناع فيما بعد، على أن يكون ذلك  أعاله. وجيوز الرجوع يف 3.5الفقرة  مندوهبا فيما يتعلق باألغراض املنوه عنها يف

 االجتماع. أثناء
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 التشاور مع عديف حالة عدم املوافقة على مشروع التوصية اجلديدة أو املراجعة، جيوز لرئيس جلنة الدراسات، ب 8.5
اجتماع الحق لفرقة العمل  أعاله، دون احلاجة إىل "قبول" آخر يف 1.3الفقرة  اإلجراءات املبينة يف املعنية، املضي يف األطراف

 جلنة الدراسات. أو

 التبليغ 6

                                                                                                  ي بلغ مدير مكتب تقييس االتصاالت األعضاء على الفور بالنتائج اليت أسفر عنها النداء األخري واالستعراض اإلضايف  1.6
 )مع توضيح املوافقة أو عدم املوافقة(.

إىل  3.5 الفقرات من                                                                              ي صدر مدير املكتب، خالل أسبوعني من تاريخ انتهاء اجتماع جلنة الدراسات كما هو مبني يف 2.6
                                   ، منشورا  يوضح فيه ما إذا كان النص 6.5الفقرة  خالل فرتة أسبوعني من الفرتة املنوه عنها يف حاالت استثنائية، عاله أو، يفأ 5.5

تالية اليت يصدرها االحتاد. النشرة التشغيلية ال قد متت املوافقة عليه أم ال. ويتخذ املدير الرتتيبات الالزمة لتضمني هذه املعلومات يف
تكون  ال خالل نفس هذه الفرتة الزمنية على إتاحة أي توصية متت املوافقة عليها على اخلط، مع التنويه بأن التوصية قد            وحيرص أيضا  

 صيغتها النهائية املعدة للنشر. يف

إذا كان من الضروري إدخال تعديالت أو تصويبات طفيفة ذات طابع صياغي حمض نتيجة لسهو أو عدم اتساق  3.6
 للموافقة، جيوز ملكتب تقييس االتصاالت تصويبها مبوافقة رئيس جلنة الدراسات. النص املقدم يف

                                                                                  أقرب وقت ممكن التوصيات اجلديدة أو املراجعة اليت متت املوافقة عليها، موضحا  عند االقتضاء،  ينشر األمني العام يف 4.6
                                       ، إصدار تصويب بأي تعديالت طفيفة بدال  من ITU-T A.11التوصية                                                    تاريخ دخوهلا حيز النفاذ. غري أنه جيوز، تبعا  ملا جاء يف

                                                                                                  إعادة إصدار التوصية. وجيوز أيضا ، حيثما كان مناسبا ، جتميع نصوص التوصيات مبا يتفق مع احتياجات السوق.

 تمجيع التوصيات اجلديدة أو املراجعة نص حيث املستعملني على الرجوع إىل قاعدة البيانا يضاف إىل صفحة الغالف يف 5.6
تقييس االتصاالت. وميكن  قطاع قطاع تقييس االتصاالت وقاعدة البيانات اخلاصة حبقوق تأليف الربجميات يف اخلاصة بالرباءات يف

 أن يكون هذا النص على النحو التايل:

لكية هذه التوصية أو تطبيقها على استعمال حق م "يسرتعي االحتاد االنتباه إىل احتمال أن تنطوي ممارسة ما جاء يف 
فكرية. واالحتاد ال يتخذ أي موقف فيما يتعلق بوجود حق امللكية الفكرية، أو صالحيته أو إمكانية تطبيقه، سواء 

 القطاع أو أطراف أخرى خارج عملية إعداد التوصية." االحتاد أو يف متسكت به الدول األعضاء يف

ف الربجميات، ن امللكية الفكرية أو الرباءات/حقوق تألي                                                      "يف تاريخ املوافقة على هذه التوصية تلقى/مل يتلق بالغا  بشأ 
                                                                                                  يكون الزما  لتنفيذ هذه التوصية. ومع ذلك، يسرتعى انتباه اجلهات القائمة على التنفيذ إىل أن ذلك قد ال ميثل  قد مما

تاحة على ملقطاع تقييس االتصاالت ا قواعد البيانات ذات الشأن يفآخر املعلومات، ولذلك من املطلوب الرجوع إىل 
 "موقع القطاع على شبكة الويب.

 فيما يتعلق بنشر التوصيات اجلديدة أو املراجعة. ITU-T A.11انظر التوصية  6.6
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 تصحيح العيوب 7
أشكال  عندما ترى جلنة للدراسات أن من الضروري اسرتعاء انتباه جهات التنفيذ إىل عيوب )أخطاء مطبعية أو صياغية أو 1.7

توصية ما، ميكنها أن تلجأ، من مجلة أمور إىل إصدار دليل جلهات  من الغموض أو السهو أو عدم االتساق أو أخطاء تقنية( يف
ن شكل وثيقة تارخيية تسجل مجيع العيوب اليت مت التعرف عليها ووضعها من حيث التصحيح، م التنفيذ. ويكون هذا الدليل يف

رق وتوافق جلنة الدراسات على دليل جهات التنفيذ أو توافق عليه واحدة من فا بصفة هنائية. وقت التعرف عليها وحىت حسمه
ى شبكة الويب مع موقع قطاع تقييس االتصاالت عل                                                                      العمل التابعة هلا مبوافقة رئيس جلنة الدراسات. وت تاح أدلة جهات التنفيذ يف

 تيسري النفاذ إليها للجميع.

 شطب التوصيات 8
 كل حالة على حدة أنسب البديلني التاليني. الدراسات أن تقرر يفجيوز للجان 

 شطب توصية بقرار من الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت 1.8
                                                                                                                    بناء على قرار من جلنة الدراسات، ي ضم ن رئيس اللجنة تقريره إىل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت طلبا  بشطب توصية ما. وجيوز 

 على هذا الطلب. للجمعية أن توافق

 شطب توصية فيما بين دورات الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت 2.8
جيب و  اجتماع للجنة دراسات على شطب توصية ما، ألن توصية أخرى حلت حملها أو ألهنا تقادمت. جيوز االتفاق يف 1.2.8

ن دون معارضة. ويف حالة عدم إمكانية الوصول أن يكون هذا االتفاق من جانب مندويب الدول األعضاء وأعضاء القطاع احلاضري
 ذلك ملخص أعاله. وتعمم املعلومات اخلاصة هبذا االتفاق، مبا يف 4.5الفقرة  إىل اتفاق دون معارضة، تطبق نفس املعايري املبينة يف

و من عضو أحالة عدم تلقي اعرتاض من دولة عضو  منشور. ويصبح الشطب ساري املفعول يف توضيحي ألسباب الشطب، يف
 قطاع خالل ثالثة أشهر. ويف حالة االعرتاض حتال املسألة مرة أخرى إىل جلنة الدراسات.

 
تب تعميم آخر، ويبلغ الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بذلك بتقرير من مدير مك يكون التبليغ عن النتيجة يف 2.2.8

مرة                                                      التوصيات املشطوبة حسبما يكون مناسبا ، على أن يكون ذلكتقييس االتصاالت. وباإلضافة إىل ذلك، ينشر املدير قائمة ب
 واحدة على األقل حنو منتصف فرتة الدراسة.
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 عملية الموافقة البديلةتتابع خطوات  - 1مالحظات الشكل 

تقرر جلنة الدراسات أو فرقة العمل أن العمل على إعداد مشروع التوصية بلغ مرحلة كافية من النضج  - العمل قبول جلنة الدراسات أو فرقة 1)
 (.1.3إجراء آخر نداء )الفقرة  عملية املوافقة البديلة والشروع يف تسمح بالبدء يف

كتب تقييس ذلك امللخص، إىل م يقدم مشروع النص النهائي، بعد االنتهاء من حتريره، مبا يف – توافر النص بعد االنتهاء من حتريره 2)
(. وجيب إدراج أي مواد إلكرتونية 2.3إجراء النداء األخري )الفقرة  االتصاالت، ويطلب رئيس جلنة الدراسات من مدير املكتب الشروع يف

 سه ملكتب تقييس االتصاالت.الوقت نف                            التوصية على أن تتاح أيضا  يف ذات صلة يف

يعلن مدير املكتب الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني عن بدء فرتة النداء األخري  - إعالن املدير عن النداء األخري ونشره 3)
املرحلة  هذه                                                                                               مع اإلشارة إىل امللخص والنص الكامل. ويف حالة عدم نشر مشروع التوصية إلكرتونيا  حىت ذلك احلني، يتم ذلك يف

 (.1.3)الفقرة 

 يقرر رئيس جلنة الدراسات، بالتشاور مع مكتب تقييس االتصاالت: –القرار بشأن النداء األخري  4)

 (؛1.4.4الفقرة )                                                                                                     ما إذا مل ت ر د أي تعليقات، عدا اليت تتناول أخطاء مطبعية. ويف هذه احلالة يعترب أن التوصية قد حازت املوافقة أ (  

 ؛ أو2.4.4))الفقرة  التعليقات اليت وردت                                                               كان االجتماع املقبل للجنة الدراسات قريبا  مبا فيه الكفاية للنظر يفأو ما إذا   ب( 

ؤدي إىل استكمال حسم التعليقات مبا ي                                                                                      أو، كسبا  للوقت و/أو نظرا  لطبيعة العمل وبلوغه مرحلة النضج، ما إذا كان ينبغي الشروع يف ج( 
 (.2.4.4)الفقرة  صياغة النصوص

يعلن املدير عن االجتماع التايل الذي ستعقده جلنة الدراسات للنظر  – إعالن املدير عن االجتماع التايل للجنة الدراسات ونشر النص 5)
 مشروع التوصية توطئة للموافقة عليها، مع اإلشارة إىل: يف

 (؛6.4الفقرة ) مشروع التوصية )صيغة النص )نص النداء األخري( بعد عملية التحرير( والتعليقات اليت وردت أثناء فرتة النداء األخري  أ (  

                                                                                                                  أو نص مشروع التوصية املراجع، إذا كانت عملية حسم التعليقات قد انتهت. ويف حالة عدم نشر مشروع التوصية املراجع إلكرتونيا   ب( 
 (.6.4هذه املرحلة )الفقرة  ني، يتم ذلك يفحىت ذلك احل

                                                                          يستعرض اجتماع جلنة الدراسات التعليقات الكتابية ويبت فيها مجيعا ، ويقرر إما: -التعليقات  اجتماع جلنة الدراسات للبت يف 6)

كانت هناك آثار على السياسات   ، حسب االقتضاء، إذا8.5للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت أو الفقرة  1الشروع مبوجب القرار  أ (  
 (؛ 2.5أو آثار تنظيمية )الفقرة 

 (؛4.5أو  3.5أو املوافقة على مشروع التوصية )الفقرة  ب( 

القيام بأعمال  التعليقات اليت وردت عندئذ ينبغي أو عدم املوافقة على مشروع التوصية. وإذا قرر االجتماع بذل حماولة أخرى للنظر يف ج( 
 (.8.5)الفقرة فرقة العمل أو جلنة الدراسات(  يف)دون احلاجة إىل "قبول" آخر  2العملية إىل اخلطوة إضافية وتعود 

يتناول رئيس جلنة الدراسات التعليقات ويقوم بإعداد نص جديد مراجع ملشروع التوصية، مبساعدة مكتب تقييس  -حسم التعليقات  7)
 (.2.4.4قرة )الف نية واجتماعات املقرر واجتماعات فرقة العمل، حسب مقتضى احلالاالتصاالت واخلرباء، عن طريق املراسلة اإللكرتو 
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 (.2.4.4ذلك امللخص، إىل مكتب تقييس االتصاالت )الفقرة                         ي قد م النص املنقح، مبا يف - توفري النص املنقح 8)

 يقرر رئيس جلنة الدراسات، بالتشاور مع مكتب تقييس االتصاالت: - القرار بشأن اخلطوة التالية 9)

 توطئة للموافقة عليه )الفقرة مشروع التوصية                                                                      ما إذا كان االجتماع املقبل للجنة الدراسات قريبا  مبا فيه الكفاية للنظر يف أ (  
 ؛ أوأ( 3.4.4 الفرعية

 عراض إضايفإجراء است مرحلة النضج، ما إذا كان ينبغي الشروع يف                                               أو، كسبا  للوقت و/أو نظرا  لطبيعة العمل وبلوغه  ب( 

 ب(. 3.4.4 )الفقرة

استعراض  إجراء يعلن املدير جلميع الدول األعضاء وأعضاء القطاع عن البدء يف - إعالن املدير عن االستعراض اإلضايف ونشر النص 10)
                                                                                                                  إضايف، مع اإلشارة إىل امللخص والنص الكامل ملشروع التوصية املراجع. ويف حالة عدم نشر مشروع التوصية املراجع إلكرتونيا  حىت ذلك 

 (.5.4هذه املرحلة )الفقرة  احلني، يتم ذلك يف

 يقرر رئيس جلنة الدراسات، بالتشاور مع مكتب تقييس االتصاالت: -أن االستعراض اإلضايف القرار بش 11)

 (؛1.5.4                                                                                                          إذا مل ت ر د أي تعليقات، عدا اليت تتناول أخطاء مطبعية. ويف هذه احلالة يعترب أن التوصية قد حازت املوافقة )الفقرة  أ (  

 طاء مطبعية. ويف هذه احلالة تتواصل العملية بعقد اجتماع للجنة الدراساتأو إذا وردت تعليقات أخرى، عدا اليت تتناول أخ ب( 
 (.2.5.4 )الفقرة

 (.2.6أو  1.6يبلغ مدير املكتب األعضاء باملوافقة على مشروع التوصية )الفقرة  - املدير بالتبليغقيام  12)
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 ITU-T A.11التوصيـة 

 توصيات قطاع تقييس االتصاالتنشر 
 ومحاضر أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت

 (2012؛ 2008؛ 2004؛ 2000)

 مقدمة 1
كيفية تعريف التوصيات   ITU-T A.12من اتفاقية االحتاد مبهمة نشر التوصيات، وحتدد التوصية  98ف األمني العام مبوجب الرقم      يكل  

 تنسيقها. وباإلضافة إىل نشر توصيات القطاع، توضح الفقرات التالية إجراءات نشرشكل الت و الصادرة عن قطاع تقييس االتصا
 حماضر أعمال اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت.

املنشورات  " ال تستخدم يف(CCITT)اللجنة االستشارية الدولية للربق واهلاتف وجدير باملالحظة، على الرغم من أن تسمية "
ستشارية أحناء العامل تتضمن إحاالت مرجعية إىل توصيات اللجنة اال رتة من الوقت، أن العديد من الوثائق القانونية يفاجلديدة منذ ف

 الدولية للربق واهلاتف وتوصيات قطاع تقييس االتصاالت.

 نشر التوصيات 2
يها، وأن تكون ن تتم املوافقة علأقرب وقت ممكن بعد أ متناول اجلمهور يف مراجعة يف ينبغي وضع كل توصية جديدة أو 1.2
 (.Aانظر امللحق )متناول اجلمهور بكل لغة مبجرد توفرها بتلك اللغة  يف

مراجعة إىل قاعدة بيانات التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت وأن يكون  ينبغي إضافة كل توصية جديدة أو 2.2
 من املمكن احلصول عليها مباشرة من هذه القاعدة.

 إحدى وسائط النشر املناسبة.                                                      ينبغي أيضا  نشر جمموعة التوصيات اليت متت املوافقة عليها يف 3.2
 ينبغي توفر نظام مناسب للفهرسة على مجيع وسائط النشر. 4.2
ينبغي أن يكون من املمكن احلصول على معلومات على اخلط عن الوضع الراهن لكل توصية ضمن سلسلة التوصيات  5.2

 .1993 ذلك التوصيات اليت وافقت عليها اللجنة االستشارية الدولية للربق واهلاتف قبل عام يفالكاملة، مبا 

 نشر محاضر أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت 3
يلي  يصدره قطاع تقييس االتصاالت تقتصر حمتوياته على ما كتابلتوفري سجل حملاضر كل مجعية، ينبغي نشر   1.3
 املبدأ: حيث من

 القرارات واآلراء اليت اعتمدهتا اجلمعية؛ –
 (؛A التوصيات اخلاصة بتنظيم عمل قطاع تقييس االتصاالت )السلسلة –
ها واجملاالت تبقي عليها، مع بيان أمسائ قائمة بلجان الدراسات والفريق االستشاري وأي أفرقة أخرى تشكلها اجلمعية أو –

 العامة لعملها؛
                                                                  اليت متت املوافقة حديثا  على دراستها( وجلان الدراسات اليت أسندت إليها؛ راستها أوعناوين املسائل )اجلاري د –
 تقارير اللجان املنبثقة عن اجلمعية. –

ركني الكتاب أو ميكن وضع إحاالت مرجعية على اخلط إىل مكان قائمة املشا اجلمعية وقائمة بوثائقها يف ميكن إتاحة قائمة باملشاركني يف - مالحظة
 اجلمعية وقائمة بوثائقها. يف
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 صيغة إلكرتونية. لقطاع تقييس االتصاالت، كل على حدة يف A                                         ينبغي أيضا  نشر القرارات وتوصيات السلسلة  2.3

يتم اختيار لون غالف الكتاب الذي يصدره قطاع تقييس االتصاالت، والذي يتضمن نتائج اجلمعية العاملية لتقييس  3.3
 ألوان الكتب السابقة، أي األبيض فاألخضر فالربتقايل فاألصفر فاألمحر فاألزرق.االتصاالت، على غرار 

 األنشطة المرتبطة بعملية النشر 4
( لدى إدارة عملية A املبادئ التوجيهية امللحقة )انظر امللحق (TSB)ينبغي أن يراعي مدير مكتب تقييس االتصاالت  1.4

 القادمة.نشر التوصيات املستمرة خالل فرتة الدراسة 

                                                                                                    ينبغي أن يقدم مدير مكتب تقييس االتصاالت تقريرا  إىل اجلمعية العاملية التالية لتقييس االتصاالت وإىل اجتماعات  2.4
                                                                                                            الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت اليت ت عقد خالل الفرتات الفاصلة بني دورات اجلمعية، يتناول فيه الصعوبات اليت صادفها 

 الوقت املناسب، مع تقدمي اقرتاحات باإلجراءات العالجية. وص يفنشر النص املكتب يف

 العالقة مع المجلس 5
ة االحتاد أي تعديالت قد يكون من الالزم إدخاهلا على سياس ينبغي أن يدعو مدير مكتب تقييس االتصاالت اجمللس إىل النظر يف
ع التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت بشكل سرياخلاصة بالنشر وأسعار املنشورات، وما إىل ذلك، لتسهيل تعميم 

        وفع ال. وواسع
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 Aالملحـق 
 مبادئ توجيهية لنشر توصيات قطاع تقييس االتصاالت

 )هذا امللحق جزء ال يتجزأ من هذه التوصية(

1.A  الوقت املناسب. وينبغي  االتصاالت يف                                                                         و ض عت املبادئ التوجيهية التالية لتيسري نشر التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس
املنظمات األخرى  إدارات االحتاد املعنية بنشر وتوزيع التوصيات، وكذلك )بالقدر املناسب( يف مراعاة هذه املبادئ التوجيهية يف

 املصرح هلا من االحتاد بنشر وتوزيع التوصيات مبوجب شروط وترتيبات مقررة مع االحتاد.
2.A  املبادئ الرئيسية الواجب تطبيقها، من وجهة نظر املستعملني، كما يلي:ينبغي أن تكون 

أقرب وقت                                                                                                    أقصى استعمال ممكن لنشر التوصيات إلكرتونيا  عن طريق النفاذ على اخلط إىل قواعد البيانات اليت يتم حتديثها يف أ ( 
 ط التوزيع املالئمة؛وسائ ممكن بعد املوافقة على التوصيات وعن طريق نشر التوصيات بشكل دوري يف

 (؛ITU-T A.12 ترقيم التوصيات بطريقة ال لبس فيها حىت ميكن التعرف على الصيغ املتعاقبة )انظر التوصية ب(
ة إحدى وسائط التوزيع املالئمة( إىل التوجيهات املالئمة واملعلومات األكيد النفاذ دون عناء )مثل النفاذ على اخلط أو يف ج(

 لتوصيات وبيان وضعها الراهن؛عن األسعار، وتوفر ا
فهم اهليكل  الفهارس سهلة االستعمال وأساليب البحث لتحديد مواقع املوضوعات دون معرفة العناوين بالضرورة أو د (

 تسمية التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت. العام والتسلسل الرقمي املستخدم يف
3.A  مراجعة، طبقا   باملوافقة، أن يكون بوسع اجلمهور احلصول على أي توصية جديدة أوينبغي، فور تلبية الشروط اخلاصة              

 للشروط اليت حيددها االحتاد.
 أنساق مناسبة مثل: التوصيات يف 1ينبغي أن تتوفر

  حاملا ميكن ذلك عمليا ؛ –نفاذ على اخلط                     
 أقراص  يفDVD – .) تصدر دوريا  )كل ثالثة أشهر مثال                                 

                                             تصويبات بدال  من إعادة إصدار التوصية بأكملها. لتغيريات الطفيفة عن طريق إصدار تعديالت أوميكن استدراك ا
4.A وقت. أي جيب أن يكون من املمكن معرفة الوضع الراهن جملموعة التوصيات الكاملة بالرجوع إىل قاعدة بيانات يف 
5.A .ينبغي توفري وسائل الفهرسة والبحث 
6.A اليت   السارية أو أرشيف يضم مجيع التوصيات                                          ، ينبغي أن حيتفظ االحتاد دائما  بنسخة رمسية يفألغراض البحث والرجوع

 سارية. كانت
7.A  ينبغي أن تتضمن قاعدة البيانات املتاحة على اخلط نسخا  من التوصيات السارية حاليا  ونسخا  من التوصيات اليت كانت                                                                                                          

 .1988عام  سارية منذ صدور الكتاب األزرق يف
8.A ادرة عن قطاعمجيع أنساق التوصيات الص ينبغي ممارسة حقوق التأليف اليت يتمتع هبا االحتاد بشكل صارم يف 

 االتصاالت. تقييس
 
 

                                                      
ليس  نلذيالدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبني ا إحدىمبجرد أن تطلبها ينبغي احلرص على توفري املنشورات الورقية بأسرع ما ميكن  1

 لديهم الوسائل اإللكرتونية للوصول إىل منشورات االحتاد.
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 ITU-T A.12التوصية 

 تعريف التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت وتنسيقها

 مجال التطبيق 1
                                                               دوريا  طرائق تعريف التوصيات وتنسيقها وكذلك دليل صياغة التوصيات  (TSAG)يستعرض الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت 

والذي يتضمن مبادئ  (TSB)الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت، وهو الدليل الذي يعده وحيدثه مكتب تقييس االتصاالت 
تعريف  يقها يفإعدادها. وتتضمن هذه التوصية املبادئ الواجب تطب لوب املتبع يفتوجيهية تفصيلية بشأن نسق التوصيات واألس

 التوصيات وتنسيقها.

 تعريف التوصيات وتنسيقها 2
. ويتكون رقم كل توصية من حرف يشري إىل (ITU-T)                                                 ت رقم مجيع التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت  1.2

سهل                                                                          لسلة. ويتم الرتقيم بطريقة تسمح بالتعرف على التوصيات بوضوح ودون لبس كما ت  السلسلة ورقم لتعريف املوضوع داخل الس
.                                                                                                                   ختزين املعلومات املتصلة بالتوصيات إلكرتونيا . ويوضع تاريخ املوافقة على التوصية )السنة( جبوار رقم تعريف التوصية على الغالف

                                                    وميكن وضع الشهر إذا كان ذلك مطلوبا  ملزيد من التحديد.
 يتم تعريف جمال تطبيق السلسلة بوضع حرف من احلروف التالية: 2.2

A قطاع تقييس االتصاالت تنظيم العمل يف 
B مل يتم ختصيصه حىت اآلن 
C مل يتم ختصيصه حىت اآلن 
D تكنولوجيا/االتصاالتب املتصلةاالقتصادية والسياساتية  قضاياالو  االقتصادية والقضايا واحملاسبة التعريفة مبادئ 

 الدويل الصعيد على واالتصاالت املعلومات
E التشغيل العام للشبكة واخلدمة اهلاتفية وتشغيل اخلدمات والعوامل البشرية 
F خدمات االتصاالت غري اهلاتفية 
G  أنظمة اإلرسال ووسائطه واألنظمة والشبكات الرقمية 
H  األنظمة السمعية املرئية واألنظمة متعددة الوسائط 
I  قمية متكاملة اخلدماتالشبكة الر 
J الشبكات الكبلية وإرسال إشارات الربامج اإلذاعية الصوتية والتلفزيونية وإشارات أخرى متعددة الوسائط 

K احلماية من التداخالت 
L  ،إنشاء و الطاقة،  خداماست كفاءةو املخلفات اإللكرتونية، و تغري املناخ، و البيئة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 الكبالت وغريها من عناصر املنشآت اخلارجية وتركيبها ومحايتها
M ،صيانة الشبكاتوذلك شبكة إدارة االتصاالت  مبا يف إدارة االتصاالت 
N الصيانة: الدارات الدولية إلرسال الربامج اإلذاعية الصوتية والتلفزيونية 
O مواصفات جتهيزات القياس 
P هلاتفية وشبكات اخلطوط احملليةنوعية اإلرسال اهلاتفي واملنشآت ا 
Q التبديل والتشوير، والقياسات واالختبارات املرتبطة هبما 
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R اإلرسال الربقي 

S التجهيزات املطرافية للخدمات الربقية 

T املطاريف اخلاصة باخلدمات التليماتية 

U التبديل الربقي 

V توصيل البيانات على الشبكة اهلاتفية 

W  اآلنمل يتم ختصيصه حىت 

X شبكات البيانات واالتصاالت بني األنظمة املفتوحة واألمن 

Y  البنية التحتية العاملية للمعلومات، واجلوانب اخلاصة بربوتوكول اإلنرتنت، وشبكات اجليل التايل، وإنرتنت األشياء
 الذكية واملدن

Z أنظمة االتصاالت اللغات واجلوانب العامة املتعلقة بالربجميات يف 

 أقسام حسب املوضوع. كل سلسلة يف تصنيف التوصيات يف يتم 3.2

                                                                                                            ينبغي أن يكون عنوان كل توصية موجزا  )ومن األفضل أال يتجاوز سطرا  واحدا ( على أن يكون فريدا  ومعربا  وخاليا  من  4.2
وصية بقدر اإلمكان تالغموض. وينبغي وضع التفاصيل اليت توضح املقصود من التوصية على وجه التحديد وتغطيتها ضمن نص ال

                               )حتت عنوان "جمال التطبيق" مثال (.

يشار بوضوح إىل تاريخ املوافقة الرمسية على التوصية وجلنة )أو جلان( الدراسات املسؤولة عن املوافقة عليها وسجل  5.2
يها متساويا  عند املوافقة عليها وافق عل، يكون وضع التوصيات املاالحتاد التفاقيةوطبقا                                             باملراجعات، إضافة  إىل عملية املوافقة املتبعة. 

 .(TAP)عملية املوافقة التقليدية  أو (AAP)املوافقة البديلة  عمليةبتطبيق 

ساسية الواردة وجمموعة من الكلمات األ                                                                      يضع كاتب التوصية اجلديدة أو املراجعة قبل النص الرئيسي للتوصية ملخصا  هلا  6.2
                                                                            التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت". وجيوز لكاتب التوصية أيضا  عرض عناصر "دليل صياغة ، كما هو مبني يففيها

 الدليل. أساسية أخرى مثل املعلومات األساسية كما هو مبني يف

مراجعة  يف صياغة التوصيات اجلديدة، وكذلك يطبق "دليل صياغة التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت" يف 7.2
                          ائمة، كلما كان ذلك ممكنا .التوصيات الق
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 ITU-T A.13التوصيـة 

 اإلضافات التي تلحق بالتوصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت

 (2007؛ 2000)

 مقدمة 1
ات اليت سجلت على املنظمتتعامل كل جلنة من جلان الدراسات، خالل الدراسات اليت جتريها، مع املسامهات والتقارير اليت توزع 

عمل جلنة الدراسات وتصل التوصيات اليت تسفر عنها هذه الدراسات إىل مجهور أوسع بكثري من املشاركني  أمساءها للمشاركة يف
يعترب  ل للتوصية )التذيي إعدادها. وعادة، توضع أي معلومات مما يعترب من قبيل املعلومات اليت توضح أو تكمل التوصية يف يف

                                                                                                          ا  ال يتجزأ منها(، حيثما يكون ذلك مفيدا  جلمهور أوسع. ومع ذلك، توجد حاالت استثنائية يكون فيها ما يربر نشر هذهجزء
 للتوصية. شكل إضافات املعلومات بشكل منفصل، يف

 اإلضافات 2

 ها:فها ومراجعتتطبق جلان الدراسات املبادئ العامة التالية فيما يتعلق بإعداد اإلضافات واملوافقة عليها وتعري

 ينبغي أن تتأكد جلنة الدراسات أو أن يتأكد الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت، قبل اقرتاح أي نص جديد 1.2
 مراجع كإضافة، مما يلي، بالتشاور مع املدير: أو
 اختصاصاته؛ أن املوضوع يدخل يف ‘1’

 ل؛وجود حاجة كافية للحصول على املعلومات على أساس طويل األج ‘2’

                                           توصية قائمة أو جديدة )على شكل تذييل مثال (؛ أن النص ال ميكن تطويعه بدرجة معقولة وإدماجه يف ‘3’

توصيات "دليل املؤلف اخلاص بال أن النص بلغ مرحلة كافية من النضج وأنه يتقيد، بقدر اإلمكان، مبا هو مبني يف ‘4’
 الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت"؛

                                                                                      مواد مما يعترب مكمال  لتوصية أو أكثر أو مرتبطا  هبا، ولكنه ال يعد أساسيا  الكتماهلا أو فهمها أن النص يتضمن ‘5’
 تنفيذها. أو

؛ ويكفي أن توافق عليها جلنة A.8أو التوصية  1                                                            ال تتطلب اإلضافات موافقة طبقا  لإلجراءات املنصوص عليها يف القرار  2.2
الدراسات أو الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت )يف حالة قيام الفريق بإعدادها(. وجيوز أن توافق فرقة عمل ما على أية إضافة 

ق لفرقة ب                                                                                                        إذا كانت جلنة الدراسات اليت أنشأت فرقة العمل قد ثب تت من قبل هذه اإلضافة وأذنت جلنة الدراسات يف اجتماعها السا
 246D                                                                                                             العمل أن تقوم بذلك، شريطة أال تتعلق اإلضافة أو تتصل بأي توصية تنطوي على آثار سياسية أو تنظيمية وفقا  لألرقام من 

 من اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت. 246Hإىل 

 عددها وحجمها. ينبغي أن تكون اإلضافات حمدودة يف 3.2

تعين                                                                        فقط، وبالتايل فإهنا ال تعترب جزءا  ال يتجزأ من التوصية )أو التوصيات(. وهي التكون اإلضافات على سبيل العلم  4.2
 أي موافقة من جانب قطاع تقييس االتصاالت.
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 ينبغي تعريف كل إضافة بشكل ال لبس فيه بسلسلة من احلروف املرتبطة هبا، يليها رقم مسلسل داخل السلسلة. 5.2

جوهرها مواد مرجعية، ال تكون جلنة الدراسات اليت أصدرهتا مسؤولة عن حتديثها أو إعادة  ملا كانت اإلضافات متثل يف 6.2
ة إحدى التوصيات، ينبغي أن تستعرض جلنة الدراسات قابلي إصدارها. ومع ذلك، ففي حالة وضع إشارة مرجعية إىل إضافة يف

 تتخذ أي إجراء الزم.تطبيق اإلشارة املرجعية واإلضافة مرة كل أربع سنوات على األقل، وأن 

قواعد املعطيات مع التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت، ومع ذلك فمن املمكن  ينبغي وضع اإلضافات يف 7.2
 حالة عدم إعادة النظر فيها أو حتديثها بعد مثاين سنوات من صدورها. حذفها بالتشاور مع جلنة الدراسات املعنية يف

بالقدر العملي، على النحو املتبع بالنسبة للتوصيات، ولكن مع إعطائها درجة أدىن على سلم                ت نشر اإلضافات،  8.2
 األولويات، ومع مراعاة احتياجات السوق.
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 ITU-T A.23التوصيـة 

 (IEC)واللجنة الكهرتقنية الدولية  (ISO)المنظمة الدولية للتوحيد القياسي التعاون مع 
 في المسائل المتصلة بتكنولوجيا المعلومات

 2000)؛ مونرتيال، 1996                 ؛ ع د لت يف جنيف، 1993)هلسنكي، 

 إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت،

 اعتبارها إذ تضع يف
( فيما يتصل 1992من الدستور )جنيف،  1املادة  األغراض اليت يتوخاها االحتاد الدويل لالتصاالت كما هي مبينة يف أ ( 

 بتنسيق وسائل االتصاالت؛

 (؛1992وواجبات قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت )الفصل الثالث من الدستور، جنيف،  ب(

هرتقنية واللجنة الك يعرتف باالهتمامات املشرتكة مع املنظمة الدولية للتوحيد القياسي( 1996)جنيف،  7وأن القرار  ج (
 الدولية فيما يتعلق بتكنولوجيات املعلومات وبعض املوضوعات األخرى وبالتعاون فيما بينهما بالطرق املالئمة،

 تقرر
ديد التداخل فيما بني الدراسات بقصد ، ينبغي بذل كل جهد ممكن لدى وضع برامح دراسات لتح7                 أنه طبقا  للقرار  1

 العمل؛ تاليف االزدواجية يف

وسائط ذلك إرسال املعطيات، وال أنه بالنسبة للموضوعات اليت تندرج ضمن جماالت تكنولوجيا املعلومات، مبا يف 2
فاق على أن من كما يوجد ات  املتعددة، واتصاالت النظام املفتوح واخلدمات التلماتية، وغريها، اليت يوجد بشأهنا اهتمام مشرتك

وضع النص  ة الدولية يفواللجنة الكهرتقني املرغوب وجود تنسيق بشأهنا، عندئذ ينبغي أن تتشارك املنظمة الدولية للتوحيد القياسي
 وتصويبه عند اللزوم؛

عند اللزوم. ومن  ،أنه لدى إجراء الدراسات املتصلة بذلك، ينبغي ترتيب عقد اجتماعات مشرتكة على املستوى املالئم 3
الضروري، لدى صياغة النصوص، مراعاة توقيت املوافقة عليها ونشرها من جانب اجلهتني، وال سيما فيما يتعلق باللجنة التقنية 

 .واللجنة الكهرتقنية الدولية واملعنية بتكنولوجيا املعلومات املشرتكة األوىل التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي

                                                                                                دليال  للتعاون بني قطاع تقييس االتصاالت واللجنة التقنية املشرتكة األوىل التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد  Aلحق ويتضمن امل
التعاون فيما بني ، كما يتضمن امللحق جمموعة اإلجراءات املتصلة باملعنية بتكنولوجيا املعلوماتواللجنة الكهرتقنية الدولية و  القياسي

ة الدولية للتوحيد اللجنة التقنية املشرتكة األوىل التابعة للمنظم                                        بيق هذه اإلجراءات، اليت وافقت عليها أيضا  اجلانبني. وينبغي تط
النص املشرتك  مبرونة وحسب احلاجة. وينبغي مراعاة "قواعد عرضالقياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية واملعنية بتكنولوجيا املعلومات، 

، لدى صياغة Aامللحق  املبينة يف 1اللجنة الكهرتقنية الدولية"/املنظمة الدولية للتوحيد القياسيقطاع تقييس االتصاالت | بني 
 النصوص املشرتكة.

  
                                                      

 كتيب منفصل وميكن احلصول عليه من مكتب تقييس االتصاالت. الدليل منشور يف  1
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 االتحاد الدولي لالتصاالت دليل التعاون بين قطاع تقييس االتصاالت في
 /واللجنة التقنية المشتركة األولى للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي

 (ISO/IEC JTC 1) الكهرتقنية الدوليةاللجنة 

 مقدمة 1
 الهدف 1.1

واللجنة التقنية  (ITU-T)االحتاد الدويل لالتصاالت  تضم هذه الوثيقة جمموعة إجراءات التعاون بني قطاع تقييس االتصاالت يف
. وقد صيغت بأسلوب ينأى عن (ISO/IEC JTC 1)املشرتكة األوىل للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية 

 لسواء.                                                     غنيا  مبعلوماته لقادة العمل التعاوين واملشاركني فيه على ا          إرشاديا                                                      التكل ف كما لو أهنا مادة تدريسية لتكون مرجعا  عمليا  

 الخلفية 2.1
نظمة الدولية للتوحيد وامل (ITU-T)االحتاد الدويل لالتصاالت  تتميز العالقات التعاونية بني قطاع تقييس االتصاالت يف

هذه  كل مننفرد  يأدى االندماج املتواصل للتكنولوجيات اليت  وقدبعراقتها.  (IEC)واللجنة الكهرتقنية الدولية  (ISO) القياسي
 ىل                                                                          إىل تزايد التبعية البينية جلوانب متنامية من برامج عملها. فقد أفضى ذلك مثال  إلسنوات عديدة،  ،باملسؤولية عنهااهليئات 

املعنية بتكنولوجيا  (JTC 1)للجنة التقنية املشرتكة األوىل التابعة استحداث املنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية 
املعلومات. وما برحت الرتتيبات التعاونية بني قطاع تقييس االتصاالت واللجنة التقنية املشرتكة األوىل للمنظمة الدولية للتوحيد 

                                            قياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية تزداد منوا .ال
، CCITTفريق خمصص من قادة قطاع تقييس االتصاالت للجنة االستشارية الدولية للربق واهلاتف )، اجتمع 1988يف يونيو عام و 

ستمر ية ستالستعراض الوضع القائم للتعاون. وإذ أدرك الفريق املخصص أن هذه اجلهود التعاون ISO/IEC JTC 1          سابقا (، و
                                                                            وضع وتوثيق جمموعة من اإلجراءات تنطلق من النجاحات السابقة لتسه ل اجلهود الالحقة.                        النمو، فقد توسم خريا  يف يف

 .ISO/IEC JTC 1و CCITTدليل غري رمسي للتعاون بني  احملصلة، خرج إىل حيز الوجود ويف
                               إمنا هي قسم  صغري من إمجايل برنامج  ISO/IEC JTC 1و CCITTوأقر هذا الدليل غري الرمسي بأن جماالت العمل التعاوين بني 

ثنايا إجراءات كل  العمل ضمن املرونة املوجودة يف عمل كلتا املنظمتني. ومن مث، تقرر أن السبيل العملي إلجناح التعاون يتمثل يف
 قوامه.                               منظمة بدال  من حتديد إطار جديد يف

الستعراض  1991 ربسبتم                                                  اإلجراءات. وتاليا ، ع قد اجتماع ثان للفريق املخصص يفاستعمال                            ومنذئذ، اكت سبت خربة كبرية يف
كلتامها   JTC 1و CCITTاإلجراءات وإدخال حتسينات عليها. وخرج ذلك االجتماع مبشروع صيغة مراجعة للدليل وافقت عليه 

                                           من أجل االستعمال املؤقت ريثما يـ ق ر  رمسيا .
توسيع  رتك ويفبناء التوافق حيال اجملاالت ذات االهتمام املش دليل بقيمة التعاون بني املنظمتني يفوأقر مشروع الصيغة املراجعة لل

هذا التعاون ليشمل إصدار توصيات ومعايري دولية موحدة النص لتلبية احتياجات دوائر الصناعة واملستعملني على حنو أفضل. 
 أواهنا. تتوخى االستعمال األفضل للموارد إلنتاج النتائج يفوبكثري من العناية، جرى حتديد إجراءات تعاونية كفؤة 

                                                                                                       وأجريت مراجعة أخرى نتيجة  الستعراض رمسي كي تعكس اإلجراءات احملد ثة لكلتا املنظمتني. ووافق املؤمتر العاملي لتقييس 
 .1993 مارس على الدليل يف JTC 1و (WTSC)االتصاالت 
                                            معيارا  دوليا ، جرى حتديث الدليل ليعكس احلنكة | توصية 150، ومع اخلربة املكتسبة من وضع ما يربو على 1996 وحبلول عام

 كلتا املنظمتني. وقد وافق املؤمتر العاملي لتقييس املكتسبة من هذه اخلربة واملراجعات اليت أجريت على اإلجراءات يف
 .1996ديسمرب  عليه يف JTC 1 جلنة فيما وافقت 1996 أكتوبر                   على الدليل احملد ث يف (WTSC) االتصاالت
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ق قطاع كلتا املنظمتني. وقد واف                                                             ، ح د ث الدليل ثانية ليعكس املراجعات اليت أجريت على اإلجراءات يف2001 ويف عام
 .2001 نوفمرب                   على الدليل احملد ث يف JTC 1و (ITU-T) التقييس

 IECو ISOمع اإلجراءات املشرتكة بني  JTC 1                                                     ، ح د ث الدليل تارة أخرى ليعكس املواءمة األوثق إلجراءات 2010 ويف عام
احلسبان السياسة املشرتكة بصدد براءات  . كما يأخذ يف(ITU-T)قطاع تقييس االتصاالت  وليعكس الصيغة املراجعة لإلجراءات يف

/املنظمة الدولية للتوحيد (ITU-R)قطاع االتصاالت الراديوية االخرتاع املعتمدة لدى قطاع تقييس االتصاالت/
اللجنة التقنية و  2010 فرباير االتصاالت يفوقد وافق قطاع تقييس  .2006 عام يف (IEC)/اللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO) القياسي

 .                على الدليل احملد ث 2010 يونيو يف )(JTC 1املشرتكة األوىل 

قييس تقطاع  اعتمدكلتا املنظمتني. و  اليت أجريت على اإلجراءات يف التعديالتث الدليل ثانية ليعكس        ، ح د  2013 ويف عام
 .2013نوفمرب  يف JTC 1واعتمدته جلنة [ 2014]يونيو                الدليل احملد ث يفاالتصاالت 

 تنظيم الدليل 3.1
 . فيما تقدمJTC 1و ITU-T                                                                   تعدادا  للمراجع والتعاريف واملختصرات املفيدة وثيقة الصلة بالتعاون بني  1وتقدم بقية الفقرة 

 .JTC 1و ITU-Tمعلومات تعليمية عن هيكل وإجراءات  3و 2 الفقرتان

 10 إىل 4 من لفقراتا يف اللجنة التقنية املشرتكة األوىلو  االحتاد قطاع تقييس االتصاالت يفوترد تفاصيل إجراءات التعاون بني 
                                                                                                              والتذييل األول. فهي تتمم اإلجراءات األساسية لكل منظمة، وتكررها أحيانا  توخيا  للوضوح، وهي إجراءات تظل هلا الصدارة

ويف توصية قطاع تقييس  ،(WTSA)للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت  1القرار رقم  )ومثاهلا اإلجراءات الواردة يف
 الدائمة ائقالوثويف  ISO/IECاملوحدة امللحقة بتوجيهات  JTC 1، ويف إضافة ISO/IEC، ويف توجيهات ITU-T A.1 االتصاالت

 (.JTC 1 للجنة
 املعايري الدولية ذات النص املشرتك | يتعني على احملررين االلتزام به لدى إعداد التوصيات إن النموذج الذي - مالحظـة

، وقواعد العرض متاحة T/studygroups/Pages/templates.aspx-http://itu.int/en/ITUمتاحة على املوقع اإللكرتوين 
 http://iso.org/iso/itc1_homeو T/info/Pages/resources.aspx-Uhttp://itu.int/en/ITعلى املوقع اإللكرتوين 

(Resources, JTC1 Standing documents section). 

 المراجع 4.1

 مراجع قطاع تقييس االتصاالت 1.4.1

 معلومات عامة 1.1.4.1
 .http://itu.intحتاد املوقع اإللكرتوين لال ميكن العثور على معظم املعلومات عن االحتاد الدويل لالتصاالت وقطاع تقييس االتصاالت يف

وعة النصوص األساسية ماالحتاد الدويل لالتصاالت فهي دستوره واتفاقيته، وميكن العثور عليهما ضمن "جم األساسية يفوأما الوثائق 
 ".2007 لالحتاد الدويل لالتصاالت اليت اعتمدها مؤمتر املندوبني املفوضني، نسخة العام

لقرارات وتوصيات االتابعة لقطاع تقييس االتصاالت لجمعية العاملية لتقييس االتصاالت مداوالت الفرتة الدراسية احلالية لوتضم 
وفيها تعداد للجان الدراسات وتعداد للمسائل املوزعة األخرية  (WTSA)ملية لتقييس االتصاالت                       اليت أقر هتا اجلمعية العا A السلسلة

 لكل جلنة دراسات.

جلنة  اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت كلفت هباالنص التفصيلي لكل مسألة  على لكل جلنة دراسات  1 وحتوي املسامهة رقم
املوقع  عرب الرسائل املعممة ملكتب تقييس االتصاالت وتتاح على A صيات ومسائل السلسلة                            وتنش ر التغيريات املتعلقة بتو  الدراسات.
 لالحتاد. اإللكرتوين

http://itu.int/en/ITU-T/studygroups/Pages/templates.aspx
http://itu.int/en/ITU-T/info/Pages/resources.aspx
http://iso.org/iso/itc1_home
http://itu.int/
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 (WTSA)قرارات الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت  2.1.4.1

متيسرة على املوقع اإللكرتوين  (WTSAاجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )قرارات  أحدث جمموعة من قرارات
 صاالتقطاع تقييس االت                                                   . وت در ج أدناه مخسة قرارات هلا صلة خاصة بالتعاون بنيRes/-http://itu.int/publ/T لالحتاد

 .ISO/IEC JTC 1و (ITU-T) االحتاد يف

 .(ITU-T)االحتاد الدويل لالتصاالت  االتصاالت يفالنظام الداخلي لقطاع تقييس ، 1القرار  -

 مسؤوليات جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت واختصاصاهتا.، 2القرار  -

 .(IEC) واللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO) التعاون مع املنظمة الدولية للتوحيد القياسي، 7القرار  -

تفويض الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بالتصرف بني دورات انعقاد اجلمعية العاملية  ،22القرار  -
 االتصاالت. لتقييس

 إنشاء جلنة تقييس معنية باملفردات.، 67القرار  -

 Aتوصيات السلسلة  3.1.4.1

 (TSAG) من قبل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت أو الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت A السلسلة              ت عتمد توصيات 
وين املوقع اإللكرت                                                                                  بني دورات انعقاد اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت. وقد ن شرت آخر جمموعة من التوصيات يف

 .JTC ISO/IEC 1و T-ITU                                                    . وت در ج أدناه عشرة قرارات هلا صلة خاصة بالتعاون بني A-REC-t/rec/Thttp://itu.in لالحتاد

 طرائق عمل جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت.، )الصيغة األخرية( ITU-T A.1التوصية  -

 .املسائل املخصصة إىل قطاع تقييس االتصاالتتقدمي املسامهات املتعلقة بدراسة ، )الصيغة األخرية( ITU-T A.2التوصية  -

 عملية االتصال بني قطاع تقييس االتصاالت واملنتديات واالحتادات التجارية.، )الصيغة األخرية( ITU-T A.4التوصية  -

لوضع إحاالت مرجعية إىل وثائق املنظمات األخرى  اإلجراءات العامة، )الصيغة األخرية( ITU-T A.5التوصية  -
 توصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت.ال يف

التعاون وتبادل املعلومات بني قطاع تقييس االتصاالت واملنظمات الوطنية ، )الصيغة األخرية( ITU-T A.6التوصية  -
 واإلقليمية املعنية بوضع املعايري.

 لتوصيات اجلديدة واملراجعة لقطاعا إىل عملية املوافقة البديلة بالنسبة، )الصيغة األخرية( ITU-T A.8التوصية  -
 االتصاالت. تقييس

نشر توصيات قطاع تقييس االتصاالت وحماضر أعمال اجلمعية العاملية ، )الصيغة األخرية( ITU-T A.11التوصية  -
 االتصاالت. لتقييس

 ها.نسيقتعريف التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت وت، )الصيغة األخرية( ITU-T A.12التوصية  -

 اإلضافات اليت تلحق بالتوصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت.، )الصيغة األخرية( ITU-T A.13التوصية  -

واللجنة الكهرتقنية  (ISO)التعاون مع املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  )الصيغة األخرية(، ITU-T A.23التوصية  -
 املسائل املتصلة بتكنولوجيا املعلومات. يف (IEC) الدولية

http://itu.int/publ/T-Res/
http://itu.int/rec/T-REC-A
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 (IEC)واللجنة الكهرتقنية الدولية  (ISO)مراجع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي  2.4.1

 معلومات عامة 1.2.4.1
. كما ترد معظم املعلومات http://iso.orgموقعها اإللكرتوين  يف (ISO)ترد معظم املعلومات عن املنظمة الدولية للتوحيد القياسي 

 وتتضمن هذه املعلومات: .http://iec.chموقعها اإللكرتوين:  يف (IEC)عن اللجنة الكهرتقنية الدولية 
نية معايري اللجنة الكهرتق                                      ]تعد د هذه النشرة املنشورة على اخلط مجيع  (IEC)كتالوغ منشورات اللجنة الكهرتقنية الدولية  -

 السنة[                              الصادرة اعتبارا  من أول يوم يف (IEC)الدولية 
                                                                               ]تعد د هذه النشرة السنوية مجيع اللجان التقنية واللجان الفرعية املنبثقة عن اللجنة  (IEC)حولية اللجنة الكهرتقنية الدولية  -

                  املنشورات املع د ة[                                                         الكهرتقنية الدولية، وتدر ج لكل منها املوضوعات قيد الدرس و 
                                                            ]تعد د هذه النشرة املنشورة على اخلط كل ما ن شر من معايري دولية  (ISO)كتالوغ املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  -

 وتقارير تقنية للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي[
ة للتوحيد املنظمة الدولي اللجان التقنية يف                              ]تعد د هذه النشرة السنوية مجيع  (ISO)مذكرة املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  -

 وتعرض جمال عملها وبنيتها[ (ISO)القياسي 
                                                        ]تعد د هذه النشرة نصف السنوية حالة مجيع الوثائق اليت بلغت  (ISO)الربنامج التقين للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي  -

 [(CD ،DAM ،DIS ،DTRمرحلة االقرتاع )ومثاهلا 
 ، إجراءات العمل التقين2013 :1 اجلزء - (IEC)/اللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO)مة الدولية للتوحيد القياسي توجيهات املنظ -
، قواعد هيكل 2:2011 اجلزء - (IEC)/اللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO)توجيهات املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  -

 املعايري الدولية وصياغتها
للجنة التقنية  املوحدة ضافةاإل - (IEC)/اللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO)توجيهات املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  -

 2014: (JTC 1)املشرتكة األوىل 

 2013لعام  JTC 1الوثائق الدائمة للجنة  -
 (JTC1)اللجنة التقنية المشتركة األولى  2.2.4.1

 (ISO/IEC JTC1)ترد معظم املعلومات عن اللجنة التقنية املشرتكة األوىل للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية 
هي: توجيهات  املشرتكة األوىل                                                           . والوثيقة الرئيسية اليت تعرض اإلجراءات احملد دة للجنة التقنية http://jtc1.orgموقع اللجنة على  يف

 "للجنة التقنية املشرتكة األوىل        املوح دة اإلضافةإجراءات " - (ISO/IEC)املنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية 
 اخلاصة باللجنة التقنية املشرتكة األوىل.

 ألولىاللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التقنية المشتركة ا 3.2.4.1

لكل من اللجان الفرعية املنبثقة عن اللجنة التقنية املشرتكة األوىل موقع ويب خاص هبا فيه وصلة إلكرتونية إىل موقع اللجنة التقنية 
                                                                                                                املشرتكة األوىل. وقبل كل جلسة عامة للجنة التقنية املشرتكة األوىل حيض ر رؤساء اللجان الفرعية خطط أعمال اللجنة الفرعية اليت 

                                                               من ملخصا  عن اإلدارة واستعراضا  لفرتة مضت وأولويات الفرتة املقبلة.تتض

 تعاريف 5.1
 تعاريف قطاع تقييس االتصاالت 1.5.1

قييس عملية املوافقة البديلة تستعرض فيها الدول األعضاء وأعضاء قطاع الت فرتة ثالثة أسابيع يف استعراض إضافي: 1.1.5.1
 روحة للموافقة عليها، وميكنهم أن يتقدموا بتعليقاهتم عليها.واملنتسبني إليه نص التوصية املط

 إجراء املوافقة على توصيات ال حتمل مضامني تنظيمية أو مضامني سياسة عامة. :(AAP)عملية الموافقة البديلة  2.1.5.1

http://iso.org/
http://iec.ch/
http://jtc1.org/
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غ مرحلة كافية ص التوصية بلعملية املوافقة البديلة تقر مبوجبها جلنة الدراسات أو فرقة العمل أن ن خطوة يف قبول: 3.1.5.1
 النضج. من

االجتماع                                                                                    عملية املوافقة التقليدية ي طلب فيها إىل الدول األعضاء تفويض سلطة املوافقة على توصية إىل خطوة يف تشاور: 4.1.5.1
 املقبل للجنة الدراسات.

عملية املوافقة التقليدية تقر مبوجبها جلنة الدراسات أو فرقة العمل أن نص التوصية بلغ مرحلة كافية  خطوة يف إقرار: 5.1.5.1
 النضج. من

سبني عملية املوافقة البديلة تستعرض فيها الدول األعضاء وأعضاء قطاع التقييس واملنت فرتة أربعة أسابيع يف نداء أخير: 6.1.5.1
 حة للموافقة عليها، وميكنهم أن يتقدموا بتعليقاهتم عليها.إليه نص التوصية املطرو 

 ة.اجلديدة أو املراجع التوصيات                                                                وصف جملال العمل املزمع دراسته، وتفضي عادة  إىل وضع واحدة أو أكثر من  مسألة: 7.1.5.1

 و مضامني سياسة عامة.إجراء املوافقة على توصيات حتمل مضامني تنظيمية أ :(TAP)عملية الموافقة التقليدية  8.1.5.1

 تعاريف اللجنة التقنية المشتركة األولى للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية 2.5.1
(ISO/IEC JTC1) 

 تعديل، منشور، على معيار دويل. :(AMD)تعديل  1.2.5.1
شرتكة األوىل اللجنة التقنية امل طيف واسع من العمل يف منظمة اتصال خارجية تشارك بنشاط يف اتصال من الفئة ألف: 2.2.5.1

 إحدى جلاهنا الفرعية. أو يف
                                                           نص معيار دويل مقرتح س ج ل ليجري االقرتاع عليه على مستوى اللجنة :(CD)مشروع نص اللجنة  3.2.5.1

 املرحلة الثالثة، مرحلة اللجنة. - (SC) الفرعية
 .املرحلة الرابعة، مرحلة االستعالم نص تعديل مقرتح على معيار دويل يف :(DAM)تعديل مشروع  4.2.5.1
 املرحلة الرابعة، مرحلة االستعالم. نص مشروع معيار دويل مقرتح يف :(DIS)مشروع معيار دولي  5.2.5.1
 األوىل.                                                                         نص تقرير تقين مقرتح ق د م كي تقرتع عليه اهليئات الوطنية للجنة التقنية املشرتكة :(DTR)مشروع تقرير تقني  6.2.5.1
لمنظمة ل                                                              نص تعديل مقرتح على معيار دويل ق د م كي تقرتع عليه اهليئات الوطنية  :(FDAM)مشروع تعديل نهائي  7.2.5.1

 رحلة اخلامسة، مرحلة املوافقة.امل يف -الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية 
 املرحلة اخلامسة، مرحلة املوافقة. نص معيار دويل مقرتح يف: )(FDISمشروع نهائي لمعيار دولي  8.2.5.1
 معيار منشور للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية معيار دولي: 9.2.5.1

                                                           توصيف مقي س دويل منشور الستعمال معايري املنظمة الدولية للتوحيد  :(ISP)دولي                          توصيف المعايير المقي س ال 10.2.5.1
 اللجنة الكهرتقنية الدولية./القياسي

جمموعة أفراد من موظفي األمانة العامة املركزية للمنظمة الدولية للتوحيد  :(ITTF)فريق مهام تكنولوجيا المعلومات  11.2.5.1
                                                                                                   القياسي واملكتب املركزي للجنة الكهرتقنية الدولية تقدم دعما  مشرتكا  ألنشطة اللجنة التقنية املشرتكة األوىل.

، املرحلة األوىل، مرحلة املقرتحات نص بند مقرتح يراد إضافته إىل برنامج العمل يف :(NP)مقترح بند عمل جديد  12.2.5.1
                                                                                  وجرى تسجيله كي ي قرتع عليه على مستوى اللجنة التقنية املشرتكة األوىل أو اللجنة الفرعية.

مستوى                                                          نص تعديل مقرتح على معيار دويل جرى تسجيله كي ي قرتع عليه على :(PDAM)مشروع التعديل المقترح  13.2.5.1
 الفرعية. اللجنة
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                                                                    نص تقرير تقين مقرتح جرى تسجيله كي ي قرتع عليه على مستوى اللجنة الفرعية  :(PDTR)تقرير تقني مقترح  مشروع 14.2.5.1
 املرحلة الثالثة، مرحلة اللجنة.  -

 وثيقة غري مؤهلة لإلصدار كمعيار دويل ولكن نشرها ذو قيمة من حيث مصاحل التقييس. :(TR)تقرير تقني  15.2.5.1
                                                                            وثيقة مل حي ن أوان إصدارها كمعيار دويل ولكن نشرها ذو قيمة من حيث مصاحل التقييس. :(TS)مواصفة تقنية  16.2.5.1
 جلنة. املرحلة الثانية، املرحلة التحضريية، تتصل ببند عمل ذي أفق ينحو حنو مشروع وثيقة يف :(WD)مشروع عمل  17.2.5.1

 نية المشتركة األولىتعاريف التعاون بين قطاع تقييس االتصاالت واللجنة التق 3.5.1
أسلوب من التعاون بني قطاع تقييس االتصاالت واللجنة التقنية املشرتكة األوىل يرمي إىل إنتاج نص  مبادلة تعاونية: 1.3.5.1

 (.7للتوصيات واملعايري الدولية عن طريق االتصال الوثيق واملوافقة املتزامنة )انظر الفقرة )أو توأم( مشرتك واحد أو أكثر 
إنتاج  أسلوب من التعاون بني قطاع تقييس االتصاالت واللجنة التقنية املشرتكة األوىل يرمي إىل (1) :(CT)فريق تعاوني  2.3.5.1

(؛ 8 للتوصيات واملعايري الدولية عن طريق االجتماعات املشرتكة واملوافقة املتزامنة )انظر الفقرة)أو توأم( نص مشرتك واحد أو أكثر 
ف من أفراد من جلنة فرعية منبثقة عن اللجنة التقنية املشرتكة األوىل ومن جلنة دراسات تابعة لقطاع تقييس االتصاالت فريق مؤل (2)و

 (.8 املعايري الدولية )انظر الفقرة | للتوصيات)أو توأم(                               يضع بصورة تعاونية نصا  مشرتكا  
 إىل أقصى حد ممكن.                                   ، يشبه الفريق  التعاوين فريق  العملJTC 1اللجنة  في -مالحظـة 

قييس االتصاالت قطاع توضعها  اشرتك يفتوصيات ومعايري دولية  :"(نص مشتركمعايير دولية متطابقة )أو " | توصيات 3.3.5.1
ري دولية متطابقة" وتشكل العبارة "توصيات ومعاي وهلا نص متطابق.اللجنة الكهرتقنية الدولية، /واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي

 .املشرتك نصها 1.2 عنوان الفقرة
                                                       توصيات ومعايري دولية مزاو جة: توصيات ومعايري دولية و ضعت  :                      مزاو جة )أو "نص توأم"(معايير دولية  | توصيات 4.3.5.1

          ها تقنيا  صبالتعاون الوثيق بني قطاع تقييس االتصاالت واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية، وتتواءم نصو 
 املشرتك نصها. 2.2                                  معايري دولية مزاو جة" عنوان الفقرة | . وتشكل العبارة "توصياتولكنها ال تتطابق

مصطلح عام يشري إىل جمموعة من األفراد من جلنة فرعية منبثقة عن اللجنة التقنية املشرتكة األوىل تتوىل  فريق عمل: 5.3.5.1
، أو جمموعة من األفراد من جلنة دراسات تابعة لقطاع تقييس االتصاالت  يفمسؤولية دفع عجلة العمل إىل األمام                                                                         مشروع معني 

 (.7                          مسألة معي نة )انظر الفقرة تتوىل مسؤولية دفع عجلة العمل إىل األمام يف
                                              ، يشبه هذا الفريق فريق  العمل إىل أقصى حد ممكن.JTC 1 اللجنة يف -مالحظـة 

 المختصرات 6.1
 التالية فيما خيص هذا الدليل.تنطبق املصطلحات 

 مختصرات قطاع تقييس االتصاالت 1.6.1
AAP  عملية املوافقة البديلة(Alternative Approval Process) 

CCITT  (1993اللجنة االستشارية الدولية للربق واهلاتف )حل حملها قطاع تقييس االتصاالت لعام  
(International Telegraph and Telephone Consultative Committee (replaced by ITU-T in 1993))  

ITU  االحتاد الدويل لالتصاالت(International Telecommunication Union) 

ITU-T االحتاد الدويل لالتصاالت قطاع تقييس االتصاالت يف  
(International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector)  

SG  جلنة دراسات(Study Group) 

TAP  عملية املوافقة التقليدية(Traditional Approval Process) 
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TSAG اللجنة االستشارية لتقييس االتصاالت (Telecommunication Standardization Advisory Group) 

TSB  مكتب تقييس االتصاالت(Telecommunication Standardization Bureau) 

WP  فرقة عمل(Working Party) 

WTSA  اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت(World Telecommunication Standardization Assembly) 

WTSC  (2000املؤمتر العاملي لتقييس االتصاالت )حلت حمله اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام 
(World Telecommunication Standardization Conference (replaced by WTSA in 2000))  

 مختصرات المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية 2.6.1
AMD  تعديل(Amendment) 

CD  مشروع جلنة(Committee Draft) 

COR  تصويب تقين(Technical Corrigendum) 
DAM  مشروع تعديل(Draft Amendment) 

DCOR  مشروع تصويب تقين(Draft Technical Corrigendum) 

DIS  مشروع معيار دويل(Draft International Standard) 

DTR  مشروع تقرير تقين(Draft Technical Report) 

FDAM  مشروع تعديل هنائي(Final Draft Amendment) 

FDIS  مشروع معيار دويل هنائي(Final Draft International Standard) 
IEC  تقنية الدولية اللجنة الكهر(International Electrotechnical Commission) 

IS  معيار دويل(International Standard) 

ISO  املنظمة الدولية للتوحيد القياسي(International Organization for Standardization) 

ISP  توصيف املعايري املقي س الدويل                          (International Standardized Profile) 

ITTF  فريق مهام تكنولوجيا املعلومات(Information Technology Task Force) 

JTC 1  اللجنة التقنية املشرتكة األوىل(Joint Technical Committee 1) 

NP  مقرتح بند عمل جديد(New Work Item Proposal) 

PDAM  مشروع تعديل مقرتح(Proposed Draft Amendment) 

PDTR  مشروع تقرير تقين مقرتح(Proposed Draft Technical Report) 

SC  جلنة فرعية(Subcommittee) 

SWG  فريق عمل خاص(Special Working Group) 

TR  تقرير تقين(Technical Report) 

TS  مواصفة تقنية(Technical Specification) 

WD  مشروع عمل(Working Draft) 

WG  فريق عمل(Working Group) 
 مختصرات التعاون بين قطاع تقييس االتصاالت واللجنة التقنية المشتركة األولى 3.6.1

CT  فريق تعاوين(Collaborative Team) 
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 الهياكل التنظيمية 2
دة التنظيمية كة األوىل. فالوحقطاع تقييس االتصاالت واللجنة التقنية املشرت  تتشابه اهلياكل التنظيمية املعنية بتنفيذ األعمال التقنية يف

ضمن اللجنة التقنية املشرتكة  (SC) اليت ميكن مقارنتها مع جلنة فرعية (SG) قطاع تقييس االتصاالت هي جلنة الدراسات الكبرية يف
                           )ميكن االطالع على قائمة حمد ثة  2013 سبتمرب عشر جلان دراسات تابعة لقطاع تقييس االتصاالت يف 1 األوىل. ويدرج اجلدول

وىل اللجنة التقنية املشرتكة األ عشرة جلنة فرعية منبثقة عن تسع 2اجلدول  يف يدرجو  (.http://itu.intعلى املوقع اإللكرتوين لالحتاد 
 .(http://jtc1.org ين للجنة                                            )ميكن االطالع على قائمة حمد ثة على املوقع اإللكرتو  2013 سبتمرب يف

 قائمة بلجان دراسات قطاع تقييس االتصاالت - 1الجدول 
 العنوان التعيين

 اجلوانب التشغيلية لتوفري اخلدمات وإدارة االتصاالت 2جلنة الدراسات 

 االقتصادية وقضايا السياسات املتصلة باالتصاالتذلك القضايا  مبادئ التعريفة واحملاسبة مبا يف 3جلنة الدراسات 

 البيئة وتغري املناخ 5جلنة الدراسات 

 اإلرسال التلفزيوين والصويت والشبكات الكبلية املتكاملة عريضة النطاق 9جلنة الدراسات 
 متطلبات وبروتوكوالت التشوير ومواصفات االختبار 11جلنة الدراسات 
 (QoE) التجربةوجودة  (QoS)األداء وجودة اخلدمة  12جلنة الدراسات 

 شبكات اخلدمة املتنقلة وشبكات اجليل التايلو شبكات املستقبل مبا فيها احلوسبة السحابية  13جلنة الدراسات 

 للنقل والنفاذ واملسكن البىن التحتيةالشبكات، والتكنولوجيات، و  15جلنة الدراسات 

 الوسائط املتعددة وأنظمتها وتطبيقاهتاتشفري  16جلنة الدراسات 

 األمن 17جلنة الدراسات 

 .(WTSA)للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت  2القرار  يرد وصف موجز جملاالت العمل العامة للجان الدراسات يف - 1ة ـاملالحظ
 .(ITU-T)                            جزءا  من قطاع تقييس االتصاالت  (TSAG)                                                          فضال  عن جلان الدراسات، يشكل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت  - 2ة ـاملالحظ

 
 
 

 قائمة باللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التقنية المشتركة األولى - 2الجدول 
 اللجنة الكهرتقنية الدولية/للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي

 العنوان التعيين

                      جمموعات األحرف املشف رة 2اللجنة الفرعية 

 االتصاالت وتبادل املعلومات بني األنظمة 6اللجنة الفرعية 

 هندسة الربجميات واألنظمة 7اللجنة الفرعية 

                         البطاقات والتعر ف الشخصي 17اللجنة الفرعية 

 لغات الربجمة وبيئاهتا واألسطح البينية لربجميات النظام 22اللجنة الفرعية 

                               رقميا  ملبادلة املعلومات وختزينها                الوسائط املسج لة  23اللجنة الفرعية 

 رسومات احلاسوب ومعاجلة الصورة ومتثيل البيانات البيئية 24اللجنة الفرعية 

 التوصيل البيين لتجهيزات تكنولوجيا املعلومات 25اللجنة الفرعية 

 تقنيات أمن تكنولوجيا املعلومات 27اللجنة الفرعية 

 املكتبيةالتجهيزات  28اللجنة الفرعية 

http://itu.int/
http://jtc1.org/
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 قائمة باللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التقنية المشتركة األولى - 2الجدول 
 اللجنة الكهرتقنية الدولية/للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي

 العنوان التعيين

 تشفري املعلومات السمعية والصورية ومعلومات الوسائط املتعددة والوسائط الشاملة 29اللجنة الفرعية 

                                              تقنيات تعر ف اهلوية والتقاط البيانات تلقائيا   31اللجنة الفرعية 

 إدارة البيانات ومبادلتها 32اللجنة الفرعية 

 ومعاجلتهالغات وصف الوثيقة  34اللجنة الفرعية 

 األسطح البينية للمستعمل 35اللجنة الفرعية 

 تكنولوجيا املعلومات للتعلم والتعليم والتدريب 36اللجنة الفرعية 

 القياس احليوي 37اللجنة الفرعية 

 (DAPS)منصات وخدمات التطبيقات املوزعة  38اللجنة الفرعية 

 املعلومات وبفضلهااالستدامة من أجل تكنولوجيا  39 اللجنة الفرعية
                                                    تشمل اجلهات التابعة للجنة التقنية املشرتكة األوىل أيضا : - ةـمالحظ
 فريق العمل اخلاص املعين بإمكانية النفاذ؛ -
 ؛فريق العمل اخلاص املعين "بالتوجيهات" -
 فريق العمل اخلاص املعين بالتخطيط؛ -
 ؛بشبكات الطاقة الذكية -
 ؛(IoT) بإنرتنت األشياءاملعين  فريق العمل اخلاص -
 فريق العمل اخلاص املعين باإلدارة؛ -
 ؛بشبكات االستشعاراملعين  7فريق العمل  -
 .املعين بإدارة تكنولوجيا املعلومات 8فريق العمل  -

، بينما (WP)                                                                                            وعلى املستوى التايل األدىن، تقسم جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت عملها عادة  على عدد من فرق العمل 
                                    . وتعني  كلتا املنظمتان مقررين وحمررين (WG)تقسم اللجان الفرعية املنبثقة عن اللجنة التقنية املشرتكة األوىل عملها على أفرقة عمل 

                                     تسهيال  لتنفيذ العمل التقين التفصيلي. 

هيكل اللجنة التقنية املشرتكة األوىل  2                 ، كما يبني  الشكل2013 سبتمرب هيكل قطاع تقييس االتصاالت يف 1            ويبني  الشكل 
 .2013 سبتمرب يف
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 الهيكل التنظيمي لقطاع تقييس االتصاالت - 1الشكل 

 

 
 (JTC 1) األولىللجنة التقنية المشتركة  الهيكل التنظيمي - 2الشكل 

 إجراءات التنظيم 3
إجراءات التعاون بني قطاع تقييس االتصاالت واللجنة التقنية املشرتكة األوىل للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية 

          شك ل مادة تالدولية تستعني باإلجراءات العادية لكل منظمة إضافة إىل بعض اإلجراءات اخلاصة لتحقيق التزامن الالزم. ومن مث، 
                                                                                                                    اخللفية التالية عن إجراءات املنظمتني أساسا  ت بىن عليه اإلجراءات التعاونية. وتتسم عمليات املوافقة املستعملة لدى قطاع تقييس 

 االتصاالت واللجنة التقنية املشرتكة األوىل بأمهية خاصة.
  

 (WTSA)اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت 

 (TSAG)الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت 

 جلنة دراسات جلنة دراسات جلنة دراسات

 فرقة عمل فرقة عمل فرقة عمل

Rفريق املقرر : 

 (JTC 1)اللجنة التقنية املشرتكة األوىل 

 فرعية جلنة فرعية جلنة فرعية جلنة

 عمل فريق عمل فريق عمل فريق

 قررامل فريق

 خاص عمل فريق
 عمل فريق
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 إجراءات قطاع تقييس االتصاالت 1.3
                . وت لخ ص أدناه Aقرارات اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت ويف توصيات السلسلة  االت يف                             توص ف إجراءات قطاع تقييس االتص

 النقاط البارزة من هذه املعلومات.
ية ملرتني متعاقبتني، فرتة اجلمع انعقادجتتمع اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت مرة كل أربع سنوات. وتدعى الفرتة الفاصلة بني 

 وتشمل التدابري الرئيسية اليت تتخذها اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت:  (.2009-2012ة )ومثاهلا يدراس
 املوافقة على أية توصيات تقدمها جلان الدراسات؛ ( أ 

 وتنظيم جلان الدراسات لفرتة الدراسة التالية؛ ب(
 وتوزيع الدراسات )برنامج العمل( على جلان العمل؛ ج(

 يس كل جلنة دراسات؛وتعيني رئيس ونائب رئ ( د
 ومراجعة طرائق عمل قطاع تقييس االتصاالت. ( ه

جلان                                                                                                     ويف الفرتة الفاصلة بني اجتماعني للجمعية، فـ و ض الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بإجراء الالزم من تغيريات يف
 الدراسات وبرامج العمل وطرائق العمل. 

 الداخلي، ومثال ذلك: وتتوىل جلان الدراسات املسؤولية عن تنظيمها
 إنشاء فرق عمل وتعيني رؤساءها؛ ( أ 

 وتوزيع املسائل على كل فرقة عمل؛ ب(
 وتعيني املقررين. ج(

                                                                                                            وتتوىل فرق العمل املسؤولية عن املسائل املخصصة هلا. فيمكنها تعيني املقررين تسهيال  لتنفيذ العمل التقين. وعند وضع نصوص 
                                     توصية، كثريا  ما يستفاد من تعيني حمرر. 

لدراسات. وميكن اويف مستهل فرتة دراسية جديدة، املسائل هي تلك اليت توزعها اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت على جلان 
 أثناء فرتة الدراسة صياغة مسائل جديدة مقرتحة واملوافقة عليها.

ويف ختام فرتة الدراسة، تعد كل جلنة دراسات جمموعة جديدة أو مراجعة من املسائل للعمل الذي تعتقد بوجوب متابعته 
قييس االتصاالت  اريع املسائل هذه إىل اجلمعية العاملية لت                                                              االضطالع به خالل فرتة الدراسة التالية املمتدة ألربع سنوات. وتقد م مش أو

 كي توافق عليها.
فرتة دراسية معينة  الفرتة الفاصلة بني االجتماع اخلتامي للجنة الدراسات يف وتتيح اإلجراءات املعمول هبا متابعة األعمال اهلامة يف

 فرتة الدراسة التالية.  واالجتماع األول للجنة الدراسات يف

 (TAP)عملية الموافقة التقليدية  1.1.3

اإلجراء                                                                                                            ت ستعمل عملية املوافقة التقليدية للتوصيات اليت قد يكون هلا مضامني تنظيمية أو مضامني سياسة عامة. وترد تفاصيل هذا
يد من التوصيات ترتتب على العد الأ ومن املتوقعأ. 3 الشكل للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت وهي ملخصة يف 1 القرار يف

 ع هلذا اإلجراء.آثار تنظيمية أو آثار تتعلق بالسياسة العامة، ومن مث فإهنا لن ختض بالتعاون مع اللجنة التقنية املشرتكة األوىلاملوضوعة 
سات اوإبان فرتة الدراسة، ميكن للعمل اجلاري على مشروع توصية جديدة أو مراجعة لتوصية قائمة أن ينضج ويستقر. وللجنة الدر 

                                                                                                               أو فرقة العمل أن تقرر أن النص بلغ مرحلة كافية من النضج تسمح ببدء عملية املوافقة. وإذ ي ستكمل أي تنقيح أخري، يطلب 
                           . وت نقل نتائج تشاور الدول أشهر على األقل 3تستغرق  فرتة تشاوردء رئيس جلنة الدراسات إىل مدير مكتب تقييس االتصاالت ب

 ايل للجنة الدراسات.األعضاء إىل االجتماع الت
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اء اجتماع جلنة                                                       االعتبار ويوضع النص النهائي للتوصية. ويف الوقت املعني  أثن ويف اجتماع جلنة الدراسات، تؤخذ مجيع التعليقات يف
دى يواجه قرار جلنة الدراسات معارضة. فإذا عارضته إح طلب املوافقة على التوصية. وجيب أالإىل الدراسات، سيسعى الرئيس 

                                                                                                             دول األعضاء، ت عل ق عملية املوافقة. وميكن لواحدة أو أكثر من الدول األعضاء أن تطلب مزيدا  من الوقت لدراسة موقفها. ال
ه ل هذه الدول األعضاء أربعة أسابيع بدءا  من ختام االجتماع لإلعالن عن موقفها. وميكن باستعمال هذا  ويف                                                                                                         هذه احلالة، مت 

ييس هناية فرتة الدراسة، أو ميكن إرساهلا إىل اجلمعية العاملية لتق اليت بلغت مرحلة النضوج يف اإلجراء املوافقة على النصوص
 االتصاالت كي توافق عليها.

أكثر،  حالة ما إذا اختار وفد عدم االعرتاض على املوافقة على نص، ولكنه يود أن يسجل درجة من التحفظ على جانب أو يفو 
                                موجزة ت رفق بنص التوصية املعنية. مالحظة                               االجتماع. وت ذكر هذه التحفظات يفتقرير                ينو ه عن ذلك يف

 (AAP)عملية الموافقة البديلة  2.1.3

                                                                                                      ت ستعمل عملية املوافقة البديلة لتوصيات ال حتمل مضامني تنظيمية أو مضامني سياسة عامة. وترد تفاصيل هذا اإلجراء 
 صولإمكانية احل ب. وتتمثل السمة البارزة لعملية املوافقة البديلة يف3الشكل  وهي ملخصة يف ITU-T A.8التوصية  يف

                                                                                                         موافقة دون احلاجة لالنتظار حىت االجتماع التايل للجنة الدراسات. وي توقع بطبيعة احلال أن يسري هذا اإلجراء على مجيع  على
 التوصيات اليت جيري وضعها بالتعاون مع اللجنة التقنية املشرتكة األوىل.

ان فرتة الدراسة، ميكن للعمل اجلاري على مشروع توصية جديدة أو مراجعة لتوصية قائمة أن ينضج ويستقر. وللجنة الدراسات وإب
                                                                                                                  أو فرقة العمل أن تقرر أن النص بلغ مرحلة كافية من النضج تسمح بالبدء بعملية املوافقة. وإذ ي ستكمل أي تنقيح أخري، يطلب 

ستعرض النص من قبل    ي   مكتب تقييس االتصاالت املباشرة بفرتة نداء أخري تدوم أربعة أسابيع. وإذرئيس جلنة الدراسات إىل مدير 
دا التصويبات الصياغية تعليقات )فيما ع                                                                                 الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني، ميكنهم التقدم بتعليقات عليه. فإذا مل ت ر د أي

شر النص                                                                     ما إذا وردت تعليقات جوهرية، فتجري معاجلتها تبعا  للجداول الزمنية في ن                                          البسيطة(، ت عترب التوصية قد حازت املوافقة. أ
راض إضايف، االجتماع التايل للجنة الدراسات. فإذا جرى استع                                                       املراجع لثالثة أسابيع خيضع خالهلا الستعراض إضايف أو ي رس ل إىل

االجتماع التايل                                            الصياغية البسيطة(. وخبالف ذلك، ي رسل النص إىلحتوز التوصية املوافقة إن مل ترد تعليقات )فيما عدا التصويبات 
              الوقت املعني  االعتبار ويوضع النص النهائي للتوصية. ويف للجنة الدراسات. ويف اجتماع جلنة الدراسات، تؤخذ مجيع التعليقات يف

رضة أكثر من ال يواجه قرار جلنة الدراسات معاأثناء اجتماع جلنة الدراسات، سيسعى الرئيس بطلب املوافقة على التوصية. وجيب أ
                                                                                       االجتماع. فإذا عارضته اثنتان أو أكثر من الدول األعضاء، ت عل ق عملية املوافقة. وميكن لواحدة  دولة واحدة عضو حاضرة يف

ه ل هذه الدول  أو ة أسابيع األعضاء أربع                                                                                          أكثر من الدول األعضاء أن تطلب مزيدا  من الوقت لدراسة موقفها. ويف هذه احلالة، مت 
                                                                                                         بدءا  من ختام االجتماع لإلعالن عن موقفها. وميكن باستعمال هذا اإلجراء املوافقة على النصوص اليت بلغت مرحلة النضوج 

 هناية فرتة الدراسة، أو ميكن إرساهلا إىل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت كي توافق عليها. يف

أكثر،  االعرتاض على املوافقة على نص، ولكنه يود أن يسجل درجة من التحفظ على جانب أوحالة ما إذا اختار وفد عدم  يفو 
                                موجزة ت رفق بنص التوصية املعنية. مالحظة                                     تقرير االجتماع. وت ذكر هذه التحفظات يف               ينو ه عن ذلك يف
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 1 من القرار 5.5.9                                                     على األكثر إذا طلب أي وفد مزيدا  من الوقت مبوجب الفقرةحاالت استثنائية، إضافة فرتة إضافية مدهتا أربعة أسابيع  ميكن، يف :1ة ـالمالحظ

 .2012لعام  لجمعية العاملية لتقييس االتصاالتل
فرقة العمل أن العمل بشأن مشروع التوصية قد بلغ مرحلة كافية من النضج وتطلب اللجنة  : تقرر جلنة الدراسات أوفرقة العمل قرار جلنة الدراسات أو :2ة ـالمالحظ

 .(2012لعام  لجمعية العاملية لتقييس االتصاالتل 1من القرار  1.3.9 )الفقرة إىل املدير بطلبالفرقة من رئيس جلنة الدراسات أن يتقدم  أو
 لجمعية العاملية لتقييس االتصاالتل 1من القرار  1.3.9 )الفقرة من املدير أن يعلن اعتزام التماس املوافقةجلنة الدراسات : يطلب رئيس طلب الرئيس :3ة ـالمالحظ

 .(2012 لعام
بلغة واحدة  املنقحةالنهائية  صيغته ذلك امللخص املطلوب، ملكتب تقييس االتصاالت يف : جيب إتاحة نص مشروع التوصية، مبا يفتوافر النص املنقح :4ة ـالمالحظ

نفس الوقت أن تتاح للمكتب أي مواد  ينبغي يفكما .  (2012لعام  لجمعية العاملية لتقييس االتصاالتل 1من القرار  3.3.9 )الفقرة من اللغات الرمسية على األقل
 التوصية. إلكرتونية مصاحبة مدرجة يف

ماع االجتماع التايل للجنة الدراسات. وينبغي إرسال الدعوة إىل االجت التماس املوافقة على مشروع التوصية يف اعتزام: يعلن املدير إعالن املدير :5ة ـالمالحظ
 1.3.9)الفقرتان ل قمشفوعة بإعالن اعتزام تطبيق إجراء املوافقة إىل مجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاع حبيث تصل قبل موعد االجتماع بثالثة أشهر على األ

 .(2012لعام  لجمعية العاملية لتقييس االتصاالتل 1القرار  من 3.3.9و
جمعية لل 1من القرار  2.4.9و 1.4.9)الفقرتان  ال توافق على االقرتاح م: يطلب املدير من الدول األعضاء إبالغه مبا إذا كانت توافق أطلب املدير :6ة ـالمالحظ

                                                الطلب ملخصا  وإشارة مرجعية للنص النهائي الكامل.. ويتضمن هذا (2012لعام  العاملية لتقييس االتصاالت
من  5.3.9 الفقرة): جيب أن يكون نص مشروع التوصية قد مت توزيعه باللغات الرمسية قبل شهر على األقل من موعد االجتماع املعلن عنه توزيع النص :7ة ـالمالحظ

 .(2012لعام  لجمعية العاملية لتقييس االتصاالتل 1القرار 
تعرب عن املوافقة، يعترب االقرتاح قد حاز القبول  التشاورمن الردود الواردة أثناء فرتة  70%: إذا كانت نسبة نهائي لتلقي ردود الدول األعضاءالوعد امل :8ة ـالمالحظ
 .(2012لعام  لجمعية العاملية لتقييس االتصاالتل 1من القرار  7.4.9و 5.4.9و 1.4.9 )الفقرات
 1 من القرار 2.5.9و 3.5.9)الفقرتان : تتوصل جلنة الدراسات، بعد املناقشة، إىل اتفاق بدون معارضة على تطبيق إجراء املوافقة جلنة الدراساتقرار  :9ة ـالمالحظ

 ة لتقييس االتصاالتلجمعية العامليل 1من القرار  4.5.9 )الفقرة. وميكن ألي وفد أن يسجل درجة من التحفظ (2012لعام  لجمعية العاملية لتقييس االتصاالتل
 اختاذ قرار نأن ميتنع ع أو (2012لعام  لجمعية العاملية لتقييس االتصاالتل 1من القرار  5.5.9 )الفقرة                                     أن يطلب مزيدا  من الوقت لدراسة موقفه  ، أو(2012لعام 

 .(2012لعام  لجمعية العاملية لتقييس االتصاالتل 1من القرار  6.5.9 )الفقرة

لجمعية العاملية لتقييس ل 1من القرار  1.6.9 )الفقرةاملوافقة أم ال  حصل على: يقوم املدير بالتبليغ عما إذا كان مشروع التوصية قد املدير تبليغ من :10ة ـالمالحظ
 .(2012لعام  االتصاالت

 - (لجمعية العالمية لتقييس االتصاالتل 1القرار  في 1.9)يستند إلى الشكل أ 3الشكل 
 قطاع تقييس االتصاالت في (TAP)عملية الموافقة التقليدية 

 أربعة أسابيع

 كحد أقصى
 (1)املالحظة 

 أدىن ثالثة أشهر كحد

 أدىن كحدشهر واحد  

 (1.4.9سبعة أيام عمل )انظر الفقرة 

دراسات الاجتماع جلنة  فرتة التشاور
 عملالأو فرقة 

 اجتماع 
  جلنة الدراسات

قرار جلنة الدراسات 
العمل  فرقةأو 

 (2)املالحظة 

توافر النص املنقح 
 (4)املالحظة 

طلب الرئيس 
 (3)املالحظة 

إعالن املدير 
 ( 5)املالحظة 

وطلب املدير 
 (6)املالحظة 

توزيع النص 
 (7)املالحظة 

قرار جلنة 
الدراسات 

 (9)املالحظة 

قيام املدير 
 بالتبليغ
 (10)املالحظة 

املوعد النهائي لتلقي 
ردود الدول األعضاء 

 (8)املالحظة 
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عملية  تقرر جلنة الدراسات أو فرقة العمل أن العمل على إعداد مشروع التوصية بلغ مرحلة كافية من النضج تسمح بالبدء يف - قبول جلنة الدراسات أو فرقة العمل 1)

 (.ITU-T A.8من التوصية  1.3إجراء النداء األخري )الفقرة  املوافقة البديلة والشروع يف
لب رئيس جلنة ذلك امللخص، إىل مكتب تقييس االتصاالت، ويط يقدم مشروع النص النهائي، بعد االنتهاء من حتريره، مبا يف – توافر النص بعد االنتهاء من حتريره 2)

التوصية على أن تتاح  (. وجيب إدراج أي مواد إلكرتونية ذات صلة يفITU-T A.8من التوصية  2.3إجراء النداء األخري )الفقرة  الدراسات من مدير املكتب الشروع يف
 الوقت نفسه ملكتب تقييس االتصاالت.        أيضا  يف

نص ليعلن مدير املكتب للدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني عن بدء فرتة النداء األخري مع اإلشارة إىل امللخص وا - إعالن املدير عن النداء األخري ونشره 3)
 (.ITU-T A.8من التوصية  1.3هذه املرحلة )الفقرة                                                                       الكامل. ويف حالة عدم نشر مشروع التوصية إلكرتونيا  حىت ذلك احلني، يتم ذلك يف

 يقرر رئيس جلنة الدراسات، بالتشاور مع مكتب تقييس االتصاالت: -القرار بشأن النداء األخري  4)

 (؛ITU-T A.8من التوصية  1.4.4يت تتناول أخطاء مطبعية. ويف هذه احلالة يعترب أن التوصية قد حازت املوافقة )الفقرة                                  ما إذا مل ت ر د أي تعليقات، عدا ال أ ( 
 (؛ITU-T A.8من التوصية  2.4.4التعليقات اليت وردت )الفقرة                                                                          أو ما إذا كان االجتماع املقبل للجنة الدراسات قريبا  مبا فيه الكفاية للنظر يف ب(
صوص حسم التعليقات مبا يؤدي إىل استكمال صياغة الن                                                                                  كسبا  للوقت و/أو نظرا  لطبيعة العمل وبلوغه مرحلة النضج، ما إذا كان ينبغي الشروع يفأو،   ج(

 (.ITU-T A.8من التوصية  2.4.4 )الفقرة

لتوصية توطئة للموافقة مشروع ا تايل الذي ستعقده جلنة الدراسات للنظر يفيعلن املدير عن االجتماع ال - إعالن املدير عن االجتماع التايل للجنة الدراسات ونشر النص 5)
 عليها، مع اإلشارة إىل:

 (؛ITU-T A.8من التوصية  6.4مشروع التوصية )صيغة النص )نص النداء األخري( بعد عملية التحرير( والتعليقات اليت وردت أثناء فرتة النداء األخري )الفقرة  أ ( 
ذلك                                                                                                                       التوصية املراجع، إذا كانت عملية حسم التعليقات قد انتهت. ويف حالة عدم نشر مشروع التوصية املراجع إلكرتونيا  حىت ذلك احلني، يتمأو نص مشروع  ب(

 (.ITU-T A.8من التوصية  6.4هذه املرحلة )الفقرة  يف

                                          يقات الكتابية ويبت فيها مجيعا ، ويقرر إما:يستعرض اجتماع جلنة الدراسات التعل -التعليقات  اجتماع جلنة الدراسات للبت يف 6)

 2.5 ، حسب االقتضاء، إذا كانت هناك آثار على السياسات أو آثار تنظيمية )الفقرة8.5للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت أو الفقرة  1الشروع مبوجب القرار  أ ( 
 (؛ ITU-T A.8من التوصية 

 (؛ITU-T A.8من التوصية  4.5أو  3.5ة أو املوافقة على مشروع التوصية )الفقر  ب(
ود العملية التعليقات اليت وردت عندئذ ينبغي القيام بأعمال إضافية وتع أو عدم املوافقة على مشروع التوصية. وإذا قرر االجتماع بذل حماولة أخرى للنظر يف ج(

 (.ITU-T A.8من التوصية  8.5فرقة العمل أو جلنة الدراسات( )الفقرة  )دون احلاجة إىل "قبول" آخر يف 2إىل اخلطوة 

 يتناول رئيس جلنة الدراسات التعليقات ويقوم بإعداد نص جديد مراجع ملشروع التوصية، مبساعدة مكتب تقييس االتصاالت واخلرباء، عن طريق -حسم التعليقات  7)
 (.ITU-T A.8من التوصية  2.4.4ونية واجتماعات املقرر واجتماعات فرقة العمل، حسب مقتضى احلال )الفقرة املراسلة اإللكرت 

 (.ITU-T A.8من التوصية  2.4.4ذلك امللخص، إىل مكتب تقييس االتصاالت )الفقرة                         ي قد م النص املنقح، مبا يف - توافر النص املنقح 8)
 ر رئيس جلنة الدراسات، بالتشاور مع مكتب تقييس االتصاالت:يقر  - القرار بشأن اخلطوة التالية 9)

 (؛ITU-T A.8أ من التوصية  3.4.4توطئة للموافقة عليه )الفقرة الفرعية  مشروع التوصية                                                                      ما إذا كان االجتماع املقبل للجنة الدراسات قريبا  مبا فيه الكفاية للنظر يف أ ( 
 (.ITU-T A.8ب من التوصية  3.4.4)الفقرة  إجراء استعراض إضايف العمل وبلوغه مرحلة النضج، ما إذا كان ينبغي الشروع يف                                  أو، كسبا  للوقت و/أو نظرا  لطبيعة  ب(

والنص  إجراء استعراض إضايف، مع اإلشارة إىل امللخص يعلن املدير جلميع الدول األعضاء وأعضاء القطاع عن البدء يف - إعالن املدير عن االستعراض اإلضايف ونشر النص 10)
 (.ITU-T A.8من التوصية  5.4هذه املرحلة )الفقرة                                                                                                   الكامل ملشروع التوصية املراجع. ويف حالة عدم نشر مشروع التوصية املراجع إلكرتونيا  حىت ذلك احلني، يتم ذلك يف

 يقرر رئيس جلنة الدراسات، بالتشاور مع مكتب تقييس االتصاالت: -القرار بشأن االستعراض اإلضايف  11)

 (؛ITU-T A.8 من التوصية 1.5.4                                                                                                             ما إذا مل ت ر د أي تعليقات، عدا اليت تتناول أخطاء مطبعية. ويف هذه احلالة يعترب أن التوصية قد حازت املوافقة )الفقرة  أ ( 
 من 2.5.4 أو ما إذا وردت تعليقات أخرى، عدا اليت تتناول أخطاء مطبعية. ويف هذه احلالة تتواصل العملية بعقد اجتماع للجنة الدراسات )الفقرة ب(

 (.ITU-T A.8التوصية 

 (.ITU-T A.8لتوصية من ا 2.6أو  1.6يبلغ مدير املكتب األعضاء باملوافقة على مشروع التوصية )الفقرة  - املدير بالتبليغقيام  12)

  (AAP)عملية الموافقة البديلة  - (ITU-T A.8التوصية  في 1)يستند إلى الشكل ب 3الشكل 

 في قطاع تقييس االتصاالت

 استعراض إضايف
 أسابيع 3

 املوافقة

 املوافقة

 املوافقة أسابيع 3
اجتماع جلنة 

 الدراسات
 (6)  

إعالن املدير ونشر 
 (5) النص

 قيام املدير بالتبليغ
 النص ونشر

 (ITU-T A.8)انظر التوصية 
 (12)  

 إعالن املدير
 عن االستعراض

 اإلضايف ونشر النص
 (10)  

 حترير النص
 لالستعراض

 (8) اإلضايف

 (5)حسم التعليقات 

 النداء األخري
 أسابيع 4

 إعالن املدير
عن النداء األخري 

 ونشر النص
 (3)  

 حترير
 النص
 للنداء
 األخري

 (2)  

 اجتماع
 جلنة

 الدراسات
 أو فرقة

 (1)العمل 

LC: النداء األخري 
AR: ضايفاإلستعراض اال 
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 (JTC 1)إجراءات اللجنة التقنية المشتركة األولى  2.3

كهرتقنية الدولية للتوحيد القياسي واللجنة ال                                                                    توص ف إجراءات العمل التقين للجنة التقنية املشرتكة األوىل للمنظمة الدولية 
 إضافة اللجنة التقنية املشرتكة األوىل إىل توجيهات املنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية. وتستخدم يف

 3 اجلدول           ا . وترد يفية رمسي                                                                           عددا  من املراحل املنفصلة ينطوي معظمها على عملية اقرتاع تصوت فيها اهليئات الوطن هذه اإلجراءات
                                                                                              اليت مير عربها تطوير معايري اللجنة التقنية املشرتكة األوىل لكل من خمرجات اللجنة. وتلخ ص النقاط البارزة  60حىت  00املراحل من 

 ج.3 الشكل                               أدناه، كما تبني  املراحل األخرية يف

 (JTC 1)لى مراحل وضع معايير اللجنة التقنية المشتركة األو  - 3الجدول 

 التعديل المعيار المرحلة
إعداد  تسريع

 المعيار الدولي
 تصويب تقني مواصفة تقنية تقرير تقني

 (اختيارية) 00
 مرحلة أولية

 بندإعداد مقرتح 
 جديد عمل

د بنإعداد مقرتح 
 جديد  عمل

بند إعداد مقرتح  
 جديد عمل

  

01 
 مرحلة االقرتاح

قبول مقرتح بند 
 العمل اجلديد

د مقرتح بنقبول 
 العمل اجلديد

قبول مقرتح بند  
 العمل اجلديد

قبول مقرتح بند 
 العمل اجلديد

 

02 
 ةاملرحلة التحضريي

إعداد مشاريع 
 العمل

إعداد مشاريع 
 العمل

إعداد مشاريع  
 العمل

إعداد مشاريع 
 العمل

تقرير إعداد 
 بالعيوب

03 
 مرحلة اللجنة

إعداد مشروع 
 نص اللجنة وقبوله

مشروع إعداد 
تعديل مقرتح 

 وقبوله

إعداد مشروع تقرير  
 تقين مقرتح وقبوله

إعداد مشروع 
مواصفة تقنية 
 مقرتح وقبوله

إعداد مشروع 
 تصويب وقبوله

04 
 مرحلة االستعالم

إعداد مشروع املعيار 
 الدويل وقبوله

إعداد التعديل 
 املقرتح وقبوله

إعداد مشروع املعيار 
 الدويل وقبوله

مشروع املوافقة على 
 التقرير التقين

املوافقة على مشروع 
 املواصفة التقنية

 

05 
 مرحلة املوافقة

املوافقة على 
املشروع النهائي 
 للمعيار الدويل

املوافقة على  
مشروع التعديل 

 النهائي

املوافقة على 
املشروع النهائي 
 للمعيار الدويل

   

06 
 مرحلة النشر

املعيار نشر  نشر التعديل نشر املعيار الدويل
 الدويل

نشر املواصفة  نشر التقرير التقين
 التقنية

نشر التصويب 
 التقين

اللجنة التقنية املشرتكة األوىل أو للجنة فرعية أو التصال من الفئة )أ( أن يبادروا باقرتاح بند عمل جديد.  ميكن هليئة وطنية يف
مستوى  رسالة اقرتاع ملدة ثالثة أشهر على العمل اجلديد يف                  . ويعم م مقرتح بند(NP)ويوجد نسق معياري ملقرتح بند عمل جديد 

مستوى اللجنة التقنية  رسالة اقرتاع على مستوى اللجنة الفرعية وفرتة تعليقات متزامنة على اللجنة التقنية املشرتكة األوىل، أو يف
مل اللجنة التقنية                                رتح  املوافقة ، أضيف  إىل برنامج عاملشرتكة األوىل، إذا بادرت جلنة فرعية باقرتاح بند العمل اجلديد. فإذا حاز املق

                                                  املشرتكة األوىل وأ وكل إىل جلنة فرعية لتعمل على تطويره.
أو تقرير  (TS) أو تعديل على معيار دويل أو مواصفة تقنية (IS) أما مشاريع العمل فهي نصوص قيد التطوير ملعيار دويل

أو مشروع تعديل  (CD)                          ، ي سج ل كمشروع نص اللجنة 1اللجنة الفرعية ملا تقرره    ا  فعندما يبلغ العمل مرحلة النضج وفق .(TR) تقين
                             . وي عم م كاقرتاع بصورة رسالة (PDTS)أو مشروع مواصفة تقنية مقرتحة  (PDTR)أو مشروع تقرير تقين مقرتح  (PDAM) مقرتح

                                                     االقرتاع عادة  ثالثة أشهر، ولكن ميكن متديدها إىل ستة أشهر. على مستوى اللجنة الفرعية. ومتتد فرتة
اجلة مجيع التعليقات. وثيقة خالصة التصويت. وال بد من مع وتوزع أمانة اللجنة الفرعية نتائج االقرتاع، مبا فيها مجيع التعليقات، يف

 قد، ينعقد اجتماع صياغة حتريرية للبتفإذا كانت التعليقات واضحة، ميكن للمحرر أن يتعامل معها. ويف احلاالت األع
التعليقات. مث يعد احملرر النص وتقرير تسوية التعليقات ويرسلهما إىل أمانة اللجنة الفرعية. فإذا كانت التغيريات جوهرية، لزم  يف

         وي ستعمل  .(PDTR) أو مشروع تقرير تقين مقرتح (PDAM)أو مشروع تعديل مقرتح  (CD)اقرتاع ثان على مشروع نص اللجنة 
 اإلجراء نفسه املوصوف أعاله لالقرتاع ومعاجلة نتائج االقرتاع.

                                                      
 اقرتاع يدوم لثالثة أشهر على مستوى اللجنة الفرعية.اجتماع للجنة الفرعية أو عرب تسجيل  يتخذ هذا القرار إما باعتماد قرار يف 1
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 (JTC 1)اللجنة التقنية المشتركة األولى المراحل النهائية لعملية موافقة  -ج 3الشكل 

 نشر

؛ وباملثل، فإن املرحلة املبي نة DTSأو  DTRأو  DAMتنطبق بالقدر نفسه على  DISاملرحلة املبي نة على أهنا  - ةـمالحظ
 .FDAMتنطبق بنفس القدر على  FDISعلى أهنا 

 نشر

رتاع 
ء اق

 جا
 إذا

عنه
اء 

ستغن
 اال

كن
مي

D
IS

 
رضة

معا
ت 

صوا
ن أ

 دو
ابيا 

إجي
 

 DISوتسوية التعليقات وإعالن  :اجتماع )اجتماعات( حسم االقرتاع

 وتقرير تسوية التعليقات ويرسلها إىل أمانة اللجنة الفرعية DISيعد احملرر نصي 

 وتوزع تقرير تسوية التعليقات ITTFإىل  DISتقدم أمانة اللجنة الفرعية 
 SCكوثيقة 

 DISعن اقرتاع على  ITTFيعلن 

ITTF يعد خالصة تقرير التصويت ويرسله إىل أمانة اللجنة الفرعية 

تقرر أمانة اللجنة الفرعية أو رئيسها التدابري الواجب اختاذها، وتعد نصا  منقحا ، وتوزع خالصة 
لى النص(، )تضمن ها التعليقات وأي تصويبات أجريت ع تقرير التصويت كوثيقة جلنة فرعية

 بيانا  باملقررات والتدابري املتخذة ونص االقرتاع التايل ITTFوترسل إىل 

 اجتماع )اجتماعات( حسم االقرتاع يف تسوية التعليقات

 SCوتقرير تسوية التعليقات ويرسلهما إىل أمانة  FDISيعد احملرر نص 

 وتقرير تسوية التعليقات كوثيقيت جلنة فرعية وترسل نص FDISتوزع أمانة اللجنة الفرعية نص 
"FDIS"  إىلITTF 

 FDISعن اقرتاع على  ITTFيعلن 

 FDISاقرتاع 

ITTF يعد خالصة تقرير التصويت ويرسلها إىل أمانة اللجنة الفرعية 

توزع خالصة و  منقحا   الواجب إجراؤها، وتعد نصا  تقدر أمانة اللجنة الفرعية ماهية التصويبات 
تقرير التصويت كوثيقة جلنة فرعية )تضمن ها التعليقات وأي تصويبات أجريت على النص(، 

 بيانا  بالتدابري املتخذة والنص النهائي للنشرة ITTFوترسل إىل 

ITTF  تدابري املتخذةع واليعد التقرير النهائي موافيا  أمانة اللجنة الفرعية بنتائج االقرتا 

5 
شهر

أ
 

ران
شه

 

لى 
يف ع

ضا
ع إ

اقرتا
D

IS
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مشروع معيار  رتاع على)اق                                                                                            وحني تعترب اللجنة الفرعية النص مستقرا  وتعلن أن الغرض من االقرتاع التايل هو أن يكون مرحلة استعالم 
                     ، يسج ل النص على أنه ((DTS)أو مشروع مواصفة تقنية  (DTR)أو مشروع تقرير تقين  (DAM)تعديل مشروع أو  (DIS) دويل

بعد فرتة و  .(DTS) أو مشروع مواصفة تقنية (DTR)أو مشروع تقرير تقين  (DAM)أو مشروع تعديل  (DIS)مشروع معيار دويل 
بتعميم مشاريع املعايري  (IEC)واللجنة الكهرتقنية الدولية  (ISO)يقوم أعضاء املنظمة الدولية للتوحيد القياسي للرتمجة تدوم شهرين، 

لالقرتاع اريع املواصفات التقنية ومش                                     أشهر. وتعم م مشاريع التقارير التقنية  ثالثةالدولية ومشاريع التعديالت لالقرتاع عليها باملراسلة ملدة 
                                                           ملدة ثالثة أشهر )ميكن متديدها لستة أشهر(. وت نقل نتائج االقرتاع،  (JTC 1)لى مستوى اللجنة التقنية املشرتكة األوىل عليها باملراسلة ع

فيها التعليقات كافة، إىل أمانة اللجنة الفرعية اليت تقرر مع رئيسها وفريق الصياغة إما أن تسجل املعيار )إذا جنح االقرتاع( بصيغة  مبا
 ردت                                          أن متضي مباشرة  إىل النشر )إذا جنح االقرتاع ومل التوايل( أو على (FDAM))مشروع تعديل هنائي  (FDIS)يل هنائي مشروع معيار دو 

 .(DAM)أو مشروع تعديل  (DIS)                                                                                     تعليقات سلبية( أو )إذا مل يواف ق عليه( أن تقضي بإجراء اقرتاع ثان بصيغة مشروع معيار دويل 
سوية                                                                               أعاله ملعاجلة التعليقات على االقرتاع. ومىت است كمل النص، يرسله احملرر مشفوعا  بتقرير ت                            وي ستعمل اإلجراء نفسه املوصوف 

 (DIS) دويلالعيار امل، أو نص مشروع (FDIS)التعليقات إىل أمانة اللجنة الفرعية اليت ترسل نص مشروع املعيار الدويل النهائي 
قرر ذلك( إىل فريق مهام ت إذا (DAM)الثاين تعديل الأو مشروع  (FDAM)قرر ذلك، )أو نص تعديل مشروع هنائي تإذا  ثاينال

ثان(، يعمم فريق مهام تكنولوجيا  (DAM)ثان )أو تعديل  (DIS). وما مل يلزم مشروع معيار دويل (ITTF)تكنولوجيا املعلومات 
اللجنة على أعضاء و  (ISO)لى اهليئات الوطنية ألعضاء املنظمة الدولية للتوحيد القياسي عالنص النهائي  (ITTF)املعلومات 

                      . فإذا جنح، ي نشر النص الرفض )نعم/ال( على املوافقة أولتقرتع عليه باملراسلة ملدة شهرين. وهذا اقرتاع  (IEC)الكهرتقنية الدولية 
 (CD)النشرة(. أما إذا مل ينجح، فيعاد تقدمي النص كمشروع نص للجنة                                                حاال  )وال جترى إال التصويبات الصياغية الواضحة على

                       على التوايل(، أو ي نشر   FDAMأو  DAM أو PDAM) (FDIS)أو مشروع معيار دويل هنائي  (DIS)أو مشروع معيار دويل 
نة الفرعية النص إىل رسل أمانة اللجحيث تأو املنشورات التقنية كمواصفة تقنية. وال لزوم القرتاع إضايف من أجل التقارير التقنية 

          كي ي نشر.  (ITTF)فريق مهام تكنولوجيا املعلومات 
 إذا جنح مشروع االستعالم دون تصويت سليب، ميكن للنص أن ميضي إىل النشر مباشرة. 

حل  ني املادة مع أيح                                                                                            وتعاجل  العيوب املكتشفة بعد النشر بعملية تقرير بالعيوب رمسية، حيث يستعرض فريق خاص من اخلرباء املرش
                                                                                                               مقرتح. وتفضي هذه العملية إىل اقرتاع باملراسلة ميتد لثالثة أشهر على مستوى اللجنة الفرعية. وتصو ب هذه العيوب عادة بنشر 

 تقين. تصويب
            واف ق عليها                                . وكثريا  ما حتتوي القرارات اليت ي(SC)واللجنة الفرعية  (WG)ويف األثناء، جتري العملية حتت إشراف فريق العمل 

                                                            اجتماعات اللجنة الفرعية التخويل  باالنتقال إىل اخلطوة التالية. يف

 أساليب التعاون 4
 مقدمة 1.4

اللجنة الكهرتقنية الدولية /ميتد التعاون بني قطاع تقييس االتصاالت واللجنة التقنية املشرتكة األوىل للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي
 طها، بطبيعة احلال، هو االعرتاف مبجاالت عمل املنظمات، كل فيما خيصها. إىل مستويات عديدة. وأبس

ائل التقنية االحتاد الدويل لالتصاالت، يتوىل مسؤوليات "دراسة املس                                                   فقطاع تقييس االتصاالت، بوصفه واحدا  من ثالثة قطاعات يف
اللجنة التقنية  . أما2ملي"ييس االتصاالت على الصعيد العاواملسائل املتعلقة بالتشغيل والتعريفة، وإصدار التوصيات بشأهنا بغرض تق

 يدانم املشرتكة األوىل للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية، فإن جماهلا هو "التقييس يف
 3املعلومات". تكنولوجيا

  
                                                      

 .2006دستور االحتاد الدويل لالتصاالت،  2
 .JTC 1خطة أعمال  3
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          اجة ت ذكر                                     املشرتكة األوىل ينف ذ بصورة منفصلة دون حواألعم األغلب من برناجمي عمل قطاع تقييس االتصاالت واللجنة التقنية 
 للتعاون بني املنظمتني.

                                                                                                           برامج العمل اليت ي ستحسن فيها التعاون، فهناك ترتيبات مناسبة قائمة بني املنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة  وأما يف
 الكهرتقنية الدولية وقطاع تقييس االتصاالت لتسهيل هذا التعاون.

 دوليتني عضوتني الدولية إىل قطاع تقييس االتصاالت بصفتهما منظمتنيتنتمي املنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية إذ 
(.  أ ) ئةاللجنة التقنية املشرتكة األوىل بوصفه منظمة اتصال من الف عمل القطاع. وبدوره، يشارك قطاع تقييس االتصاالت يف يف

 ليب للتعاون يأيت وصفها أدناه.             ح ددت عدة أسا وقد

 أسلوب االتصال 2.4
                                                                                                التعاون مناسبا  حيثما يثري جمال عمل ما اهتمام املنظمتني وتقع املسؤولية الرئيسية عنه على عاتق إحدامها.  يكون هنج االتصال يف

مقتضى احلال.  اص هبا حسبإحدى املنظمتني وتشارك األخرى فيه بواسطة وضع االتصال اخل                             ففي هذه احلالة، ينف ذ العمل يف
                                                                وتنشر إحدى املنظمتني النتيجة ، وحتيل املنظمة األخرى إليها حسب احلاجة.

                                                                                                          ويف بعض احلاالت ذات االهتمام املشرتك، قد يكون مناسبا  التوصل إىل اتفاق يعهد بتقييس جمال عمل معني  إىل إحدى املنظمتني. 
     قي س بني مطراف البيانات واملودم. إذ نص االتفاق الذي مت التوصل إليه على أن ي ومن أمثلة التطبيق الناجح لذلك، السطح البيين

                                                                                                             قطاع التقييس اخلصائص والوظائف الكهربائية لدارات املبادلة وأن تقي س اللجنة التقنية املشرتكة األوىل واصل السطح البيين 
 وختصيصات دبابيس التوصيل. وحتقق التعاون الالزم عرب هذا االتصال.

 إجراءات االتصال. 6             تفص ل الفقرةو 

 أسلوب التعاون 3.4
 بناء توافق متبادل عرب التعاون حيثما اعتزمت كل منظمة على وضع توصية أو معيار دويل بشأن لعل السبيل األفضل يتمثل يف

. ففي هذه احلالة، ت عقد لقاءات على املستوى العامل لوضع نص مشرتك يصار إىل  ه بعدئذ بواسطة املوافقة علي                                                                                 جمال عمل معني 
 تقرير تقين(.و  كإضافة                                                 كل منظمة. وت نشر النتيجة كتوصية وكمعيار دويل )أو عملية املوافقة الطبيعية يف

 وميكن القيام بالتعاون بأحد سبيلني: بواسطة املبادلة التعاونية أو بواسطة فريق تعاوين.
       سبيا ،                                                              احلاالت اليت يكون فيها العمل املزمع تنفيذه واضحا  وغري مثري للجدل نأما التعاون بواسطة املبادلة التعاونية فهو يناسب 

شكاالت                                                                                 اجتماعات املنظمتني لتكون املبادلة شديدة الفعالية. ويتواصل العمل تباعا  على تسوية اإل وحيث تكفي املشاركة املشرتكة يف
كل من قطاع تقييس  ات املوافقة العادية بصورة متزامنة يفووضع نص مشرتك خالل االجتماعات املتالحقة للفريقني. وجتري عملي

 االتصاالت واللجنة التقنية املشرتكة األوىل مؤدية إىل النشر.
 إجراءات التعاون عند اللجوء إىل املبادلة التعاونية.  7              وتفص ل الفقرة

يف هذه احلالة، لوضع حلول والتوصل إىل توافق. و وأما التعاون بواسطة فريق تعاوين فهو يناسب احلاالت اليت يلزم فيها حوار مطول 
جتري العمل وتسوية اإلشكاالت ووضع نص مشرتك. و  فريق تعاوين إلحراز تقدم متبادل يف                                تشارك األطراف املهتمة كافة معا  يف

 ؤدية إىل النشر. مكل من قطاع تقييس االتصاالت واللجنة التقنية املشرتكة األوىل عمليات املوافقة العادية بصورة متزامنة يف
 إجراءات التعاون عند تشكيل فريق تعاوين.  8              وتفص ل الفقرة

 استعمال أسلوب التعاون، عند االقتضاء، إلصدار نص توأم.            وميكن أيضا  
     ثريا  ك                                                                                      ال بني مندويب قطاع تقييس االتصاالت واللجنة التقنية املشرتكة األوىل على املستوى الوطين أن يسه ل                        ومن شأن التنسيق الفع  

 التعاون على املستوى العاملي. فاألساس احلقيقي للتعاون يعتمد على تقاسم املعلومات والنوايا احلسنة لكل األطراف املعنية.
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 تحديد أسلوب التعاون 4.4

 حمدد. ند عملب خمتلف العالقات اليت ميكن أن تقوم بني قطاع تقييس االتصاالت واللجنة التقنية املشرتكة األوىل يف 4 يلخص الشكل

ذها بنجاح دون ي                                                                                                الغالبية العظمى من برامج قطاع تقييس االتصاالت واللجنة التقنية املشرتكة األوىل تتباعد كثريا  حبيث ميكن تنف
 اتصال بيين يذكر.

جمال  ن يفو وال بد من االعرتاف املتبادل باتفاق التعاون كي ينجح. ومن مث، فإن العمل بأسلوب االتصال، أو بأحد أسلويب التعا
، جيب أن يكون قرارا  متفقا  عليه لدى املنظمتني كلتيهما؛ على أن يؤك د هذا االتفاق على مستوى جلنة الدراسات                                                                                                              عمل معني 

 واللجنة الفرعية.

ت العمل إىل احلدود الدنيا، ينبغي للجان الدراسات واللجان الفرعية أن حتدد جماال اجلهود ازدواجيةولتعظيم فعالية املوارد وتقليص 
الل تطوير االعتبار عادة احلاجة للتعامل مع أفرقة املعايري األخرى، خ عملية التطوير. وتؤخذ يف أبكر مرحلة ممكنة يف التعاوين يف

يكفي  إذا توفر ماقطاع تقييس االتصاالت. ف اللجنة التقنية املشرتكة األوىل أو صيغة مراجعة ملسألة يف مقرتح بند عمل جديد يف
هذه املرحلة، ميكن، حسب االقتضاء، اقرتاح إما أسلوب االتصال أو أحد أسلويب التعاون، والسعي للحصول  لومات يفمن املع

 على موافقة املنظمة األخرى.

               أمهيته تكامليا                         إحدى املنظمتني، مث ي عرتف ب                                                                     وميكن أن يتغري  أسلوب التعاون مع تقدم العمل. فمثال ، ميكن استهالل العمل يف
 تعاوين.                                                                                                ظمة األخرى نتيجة  التصال. وعند هذه النقطة، ميكن التوصل التفاق للمضي قدما  بكل العمل املستقبلي بأسلوباملن يف

ولتحسني التعاون ككل، ينبغي لكل جلنة دراسات أن حتتفظ بقائمة حتدد املسائل قيد الدراسة بالتعاون مع اللجنة التقنية املشرتكة 
جلنة  لأسلوب التعاون واملشروع أو املشاريع ذات الصلة للجنة التقنية املشرتكة األوىل. وباملثل، ينبغي لككل مسألة               األوىل، وتبني  يف

فرعية منبثقة عن اللجنة التقنية املشرتكة األوىل أن حتتفظ بقائمة حتدد املشاريع قيد الدراسة بالتعاون مع قطاع تقييس االتصاالت، 
 االتصاالت. واملسألة أو املسائل ذات الصلة لقطاع تقييسكل مشروع أسلوب التعاون         وتبني  يف

A.23(09)_F04 

 قطاع تقييس االتصاالت واللجنة التقنية المشتركة األولىعالقات العمل الممكنة بين  – 4الشكل 

  

العالقة بني قطاع تقييس االتصاالت واللجنة التقنية 
 املشرتكة األوىل بشأن بند عمل

ما من مصلحة 
 مشرتكة

مصاحل مشرتكة؛ 
 تعاون مفيد

 تعاون استقاللية

 رغبة بنص مشرتك
عمل مستقل 
 ولكن متصل

 اتصالبيان  تآزر

 حاالت أعقد حاالت بسيطة

 فريق تعاوين تعاونية مبادلة



 

84II-  الجزء  - 2016أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعامII -  التوصيةITU-T A.23 

 إنهاء التعاون و/أو نشر النص المشترك 5.4
ة                                                                   جمال عمل معني  املبادرة إىل إبرام اتفاق على األمر بني اللجنة الفرعية وجلن العالقة التعاونية يف، تقضي 4.4 الفقرة           كما ذ كر يف

من املنظمتني  الدراسات كلتيهما. وتستمر العالقة ما ملست كلتا املنظمتان فائدة التعاون. ويف احلالة غري املعتادة اليت تشعر فيها أي
، جمال عمل مع بوجوب إهناء التعاون يف ، يتعني  مناقشة هذا الوضع فورا  مع املنظمة األخرى. فإن تعذر الوصول إىل حل مرض                                                                                ني 

متني أن أي وقت. وإذا حدث اإلهناء، ميكن لكلتا املنظ               جمال عمل معني  يف ميكن للجنة الفرعية أو جلنة الدراسات إهناء التعاون يف
 تستفيدا من العمل التعاوين السابق.

الختالفات نسق نص مشرتك )بداعي ا                                                        رف غري عادي حبيث ال يعود حمبذا  أن ت نشر توصية ومعيار دويل يفوباملثل، إذا طرأ ظ
                                                                                                       احملتوى مثال (، ينبغي مناقشة هذا الوضع فورا  مع املنظمة األخرى. وبعد التشاور، إذا ما قررت أي من املنظمتني عدم  اجلوهرية يف

 شر بصورة منفصلة مستخدمة نسق النشر اخلاص هبا. مالءمة نشر نص مشرتك، ميكن لكل منهما أن تن

 التخطيط والجدولة الزمنية 5
لكل من قطاع تقييس االتصاالت واللجنة التقنية املشرتكة األوىل أنشطة ختطيط خاصة بكل منهما متتد لعدة سنوات. ومن شأن 

 رتكة األوىل.االتصاالت واللجنة التقنية املش ال بني قطاع تقييس                                                     التفاعالت بني أنشطة التخطيط هذه أن تسه ل التعاون الفع  

 جدولة مواعيد اجتماعات لجنة الدراسات/فرقة العمل واللجنة الفرعية/فريق العمل 1.5
            ريا  تغيريها. قطاع تقييس االتصاالت قبل سنة إىل سنتني ويصعب كث                                                       تثب ت جداول مواعيد اجتماعات جلنة الدراسات وفرقة العمل يف

ويصعب  ها بسنتنيقبل موعد انعقاداللجنة التقنية املشرتكة األوىل  يف العملعيد اجتماعات اللجان الفرعية وأفرقة                وحتد د عادة  موا
                  جدا  تغيريها كذلك.

اللجنة التقنية  قطاع تقييس االتصاالت وأمانات اللجان الفرعية يف وأىن أقيمت ترتيبات تعاونية، تتوىل أمانات جلان الدراسات يف
وىل مسؤولية إطالع بعضها البعض على جداول مواعيد االجتماعات. وعلى وجه اخلصوص، ينبغي ألمانات جلان املشرتكة األ

الدراسات واللجان الفرعية أن تتشاور فيما بينها قبل تثبيت مواعيد اجتماعات جلنة الدراسات/فرقة العمل واللجنة الفرعية/فريق 
 التعاون.                          من شأهنا أن تؤثر سلبا  يف                                        العمل، كل فيما خيصه، تالفيا  للتضاربات اليت

 تنسيق برنامج العمل 2.5
جمال عمل  لكل من قطاع تقييس االتصاالت واللجنة التقنية املشرتكة األوىل متطلبات لبلورة خطة عمل، ومنها العناوين البارزة لكل

 (CD)نص اللجنة  يد مشروع العمل، واالقرتاع على مشروعمواع حمدد. ففي اللجنة التقنية املشرتكة األوىل، تتمثل أهم العناوين البارزة يف
، ((PDTS)أو مشروع املواصفة التقنية املقرتحة  (PDTR)أو مشروع التقرير التقين املقرتح  (PDAM)مشروع التعديل املقرتح  )أو

 ،((DTS)، أو مشروع املواصفة التقنية (DTR) أو مشروع التقرير التقين (DAM))أو مشروع تعديل  (DIS)واالقرتاع على مشروع معيار دويل 
قطاع تقييس االتصاالت،  ، والنشر. أما يف((FDAM)مشروع تعديل هنائي  )أو (FDIS)واالقرتاع على مشروع هنائي ملعيار دويل 

ية املوافقة لفالعناوين البارزة تشمل مواعيد مباشرة جلنة الدراسات أو فرقة العمل بعملية املوافقة، وتوفر نص فرتة التشاور )عم
 ، وموافقة جلنة الدراسات على التوصية.((AAP)أو النداء األخري )عملية املوافقة البديلة  ((TAP) التقليدية

التخطيط ووضع  وتعتمد كفاءة العملية التعاونية بقدر كبري على تزامن عمليات املوافقة لكلتا املنظمتني. ومن األمهية مبكان اإلبكار يف
                  ال ، مواعيد االقرتاع كل منظمة لتحقيق التزامن وجتنب التأخري اإلضايف. فمث احلسبان املواعيد الرئيسية يف ة مع األخذ يفالعناوين الرئيسي

 ((DTS)، أو مشروع املواصفة التقنية (DTR)أو مشروع التقرير التقين  (DAM))أو مشروع تعديل  (DIS)على مشروع معيار دويل 
جيب أن تراعي مواعيد اجتماع اللجنة الفرعية/فريق  ((FDAM)مشروع تعديل هنائي  )أو (FDIS)وعلى مشروع هنائي ملعيار دويل 

يث تتجه قطاع تقييس االتصاالت ح العمل )يف أي قرارات متكني ضرورية( وجدول مواعيد اجتماع جلنة الدراسات/فرقة العمل يف
 .((AAP)لية املوافقة البديلة ( أو القبول )عم(TAP)النية للتقرير )عملية املوافقة التقليدية 



 

 -ITU-T A.23 85IIالتوصية  - IIالجزء  - 2016أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام  

                                                                                             ب املراحل النهائية خلطة التزامن ككل املفضية إىل نشر نص مشرتك. ويف هذين الشكلني، تسري املرحلة املبي نة 5أ و5            يبني  الشكالن 
، أو مشروع املواصفة (DTR)أو مشروع التقرير التقين  (DAM)بنفس الدرجة على مشروع تعديل  (DIS)كمشروع معيار دويل 

 .(FDAM) تسري بنفس الدرجة على مشروع تعديل هنائي (FDIS)                                                وباملثل فإن املرحلة املبي نة كمشروع هنائي ملعيار دويل  ؛(DTS)التقنية 

( JTC 1 للجنة 9واملكملة بالوثيقة الدائمة  JTC 1من اإلضافة املوحدة للجنة  F.2)انظر الفقرة  كما ميكن استعمال عملية التسريع
ملوضوعات اليت عهدت اقطاع تقييس االتصاالت )ومثاله،  موافقة اللجنة التقنية املشرتكة األوىل حيث يؤدى العمل األساسي يف يف

اإلضافات و                                                                                                            اللجنة التقنية املشرتكة األوىل باملسؤولية عن صيانتها إىل قطاع تقييس االتصاالت(؛ علما  بأنه ال ميكن تسريع إال التوصيات 
 ، وليس التعديالت.قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد الصادرة عن مكتملة النص

 على نحو متزامن لعمل التعاونيتحديث نتائج ا 3.5
         مستمرا .               هدا  تعاونيا  على مر الزمن. ويستلزم ذلك ج حتديثها                                         املعايري الدولية التعاونية املواف ق عليها و  |                       يتعني  استعراض التوصيات

 اإلطار ط املتبادل القوي بني عدد كبري من توصيات تكنولوجيا املعلومات ومعايريها الدولية، يوصى بإجراء حتديثات يفوإزاء االرتبا
غي القيام باالستعراض . وينبكوحدة متماسكةتكنولوجيا املعلومات   العمل يف تطورضمان                                      الزمين نفسه. إذ إن ذلك سيساعد كثريا  يف

 و مخس سنوات.وأي حتديثات ضرورية كل أربع أ
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 المراحل النهائية لعملية الموافقة التعاونية عند استعمال عملية الموافقة التقليدية -أ 5الشكل 
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 تقريرا عن التصويت يصدر تلقائيا   SCتتلقى أمانة 

 JTC1عملية 

 برنامج عمل قطاع تقييس يف من أن الوثيقة مدرجة SCتتأكد 
 DIS اقرتاع ITTFاالتصاالت وبعد التحقق من ذلك يصدر 

تسوية  وتقرير عنص حسم االقرتا  JTC1يعد حمرر 
 SCالتعليقات ويرسلهما إىل أمانة 

قات  وتقرير تسوية التعلي عتوزع نص حسم االقرتا  SCأمانة 
 SCكوثائق 

، SGاجتماع إذا كانت هناك تعديالت متفق عليها خالل 
النص املنقح وإضافة إىل تقرير حسم  JTC1يعد حمرر 
 SC، ويرسلهما إىل أمانة التعليقات

 SCويرسلهما معا  إىل أمانة 

 FDISاقرتاع 

ات إن عن التصويت وتعليق إلكرتونيا   تقريرا   SCتتلقى أمانة 
 وجدت

 اعاالقرت  اجتماع )اجتماعات( حسم يف تسو ى التعليقات

من أن قطاع تقييس االتصاالت وافق على  SCتتأكد 
. وبعد FDISنص  يف التوصية ومن أن كل التعديالت واردة

 FDIS اقرتاع ITTFالتحقق من ذلك، يصدر 

اإلضافة إىل تقرير حسم التعليقات الذي  SCتوزع أمانة 
ويرسل نص  SCيضم مجيع التعديالت املتفق عليها كوثيقة 

FDIS  إىلITTF 

م ، وت علعلى التصويبات الواجب إجراؤها، إن وجدت SCوأمانة  SGتتفق أمانة 
ITTF نفسهالوقت  يف باألمر 

 من أن التصويبات املتفق عليها قد مت إدخاهلا TSBيتأكد 
 النص املشرتك ITTFو TSBينشر 

ص تقرير التصويت )مبا خمل SCتوزع أمانة 
فيه أي مالحظات وتصويبات أدخلت على 

 SCالنص إذا حصل ذلك( كوثيقة 
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 االحتاد يف عملية قطاع تقييس االتصاالت

 SGالنص إىل أمانة  قطاع تقييس االتصاالت يرسل حمرر
 SGليوزع كوثيقة 

اتفاق على النية  :WPأو  SGاجتماع حتديد من أجل 
 املقبل SG اجتماع يف بتطبيق إجراء املوافقة

 SGة النص إىل أمان قطاع تقييس االتصاالت يرسل حمرر
 SGليوزع كوثيقة 

وال  من ، بعد التأكد أيصدر املدير رسالة تعلن فرتة التشاور
 ومن تسوية التعليقات )إن وجدت( DISاستكمال اقرتاع 

: آخر فرصة لتعديل النص، SGمن أجل  "القرار"اجتماع 
 قرار باإلمجاع للموافقة على النص

 فرتة التشاور

 تبليغ باملوافقة يصدره املدير

يف حال وجود تعديالت متفق عليها، يرسل احملرر النص 
 SGالنهائي إىل أمانة 

وتقرير تسوية التعليقات  DISنص  JTC1جلنة  يعد حمرر
 SCويرسلهما إىل أمانة 
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 المراحل النهائية لعملية الموافقة التعاونية عند استعمال عملية الموافقة البديلة -ب 5الشكل 
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                                  تقريرا  عن التصويت يصدر تلقائيا   SCتتلقى أمانة 

 JTC 1عملية 

 برنامج عمل قطاع تقييس يف من أن الوثيقة مدرجة SCتتأكد 
 DIS اقرتاع ITTFاالتصاالت وبعد التحقق من ذلك يصدر 

ليقات تسوية التع وتقرير عنص حسم االقرتا  JTC 1يعد حمرر 
 SCويرسلهما إىل أمانة 

قات  وتقرير تسوية التعلي عتوزع نص حسم االقرتا  SCأمانة 
 SCكوثائق 

حمرر  ، يعد AAPأثناء إذا كانت هناك تعديالت متفق عليها 
JTC 1 النص املنقح وإضافة إىل تقرير حسم التعليقات، 

 SC ويرسلهما إىل أمانة SCويرسلهما إىل أمانة 

 FDISاقرتاع 

ات عن التصويت وتعليق           إلكرتونيا           تقريرا   SCتتلقى أمانة 
 وجدت إن

 عاجتماع )اجتماعات( حسم االقرتا  يف                تسو ى التعليقات

من أن قطاع تقييس االتصاالت وافق على  SCتتأكد 
. وبعد FDISنص  يف التوصية ومن أن كل التعديالت واردة

 FDIS اقرتاع ITTFالتحقق من ذلك، يصدر 

اإلضافة إىل تقرير حسم التعليقات الذي  SCتوزع أمانة 
ويرسل نص  SCيضم مجيع التعديالت املتفق عليها كوثيقة 

FDIS  إىلITTF 

م        ، وت علعلى التصويبات الواجب إجراؤها، إن وجدت SCوأمانة  SGتتفق أمانة 
ITTF الوقت نفسه يف باألمر 

 من أن التصويبات املتفق عليها قد مت إدخاهلا TSBيتأكد 
 النص املشرتك ITTFو TSBينشر 

ص تقرير التصويت خمل SCتوزع أمانة 
فيه أي مالحظات وتصويبات أدخلت  )مبا

 SCعلى النص إذا حصل ذلك( كوثيقة 

4 
بيع

أسا
 

5 
شهر

أ
 

 االحتاد يف عملية قطاع تقييس االتصاالت

 SGة أمان النص إىل قطاع تقييس االتصاالت يرسل حمرر
 SGليوزع كوثيقة 

                                   ، بعد التأكد أوال  من استكمال اقرتاع SG "موافقة"اجتماع 
DIS )ومن تسوية التعليقات )إن وجدت 

 SG النص إىل أمانة قطاع تقييس االتصاالت يرسل حمرر
 SGليوزع كوثيقة 

ب 3 الشكل يف 11حىت  4: )اخلطوات AAPإجراءات 
حسب االقتضاء(: آخر إمكانية لتعديل النص؛ قرار باملوافقة 

 على النص

 من أجل النداء األخري SGتقدمي النص املنتج إىل أمانة 

 تبليغ باملوافقة يصدره املدير

، يرسل AAPإن كانت هناك تعديالت متفق عليها أثناء 
 SGالنص النهائي إىل أمانة  حمرر قطاع تقييس االتصاالت

وتقرير تسوية التعليقات  DISنص  JTC 1جلنة  يعد حمرر
 SCويرسلهما إىل أمانة 

 النداء األخري
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 إجراءات االتصال 6
 امةمعلومات ع 1.6

                                                                                      ي عترب  االتصال بني املنظمتني وسيلة هامة للتواصل الذي ينطوي عادة  على واحد أو أكثر مما يلي:
 مبادلة معلومات عامة ذات اهتمام مشرتك؛ ( أ 

 وتنسيق العمل املتصل املقسوم بني الفريقني؛ ب(
 والتعليقات على العمل الذي تقع املسؤولية عنه على عاتق الفريق اآلخر. ج(

 تمثيل االتصال 2.6
 (WP/WG)وعلى مستوى فرقة العمل/فريق العمل  (SG/SC)جتري التعامالت كافة على مستوى جلنة الدراسات/اللجنة الفرعية 

امهات. اجتماعات بعضهم البعض وتقدمي املس باستعمال إجراءات االتصال. وعلى وجه اخلصوص، ينطبق ذلك على املشاركة يف
فرقة  اجتماع جلنة دراسات أو فعلى سبيل املثال، الشخص الذي ميثل اللجنة التقنية املشرتكة األوىل أو جلنة فرعية أو فريق العمل يف

رتكة األوىل أمانة اللجنة التقنية املش تصاالت ال بد من أن حيمل رسالة ختول مثل هذا التمثيل منعمل تابعة لقطاع تقييس اال
اجتماع  اللجنة الفرعية أو فريق العمل. وباملثل، الشخص الذي ميثل جلنة دراسات أو فرقة عمل تابعة لقطاع تقييس االتصاالت يف أو

مانة جلان حيمل رسالة ختول مثل هذا التمثيل من أ أن بد من رعية أو فريق العمل الاللجنة التقنية املشرتكة األوىل أو اللجنة الف
 قطاع تقييس االتصاالت. الدراسات يف

كما تتم االتصاالت فيما بني أفرقة املقررين وفيما بني األفرقة التعاونية وفيما بني فريق مقرر وفريق تعاوين بواسطة بيان اتصال. 
قطاع تقييس االتصاالت بوصفهم مندوب اتصال عن املنظمة الدولية للتوحيد               جتماع مقر ر يفواألشخاص الذين حيضرون ا

 اللجنة التقنية املشرتكة األوىل                                        وكذلك األشخاص الذين حيضرون اجتماع مقر ر يف (IEC)/اللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO) القياسي
اللجنة  وصلوا على موافقة رمسية من جلنة الدراسات/فرقة العمل أبوصفهم مندوب اتصال عن قطاع تقييس االتصاالت ينبغي أن حي

                                                                      الفرعية/فريق العمل، كل فيما خيصه، وأن يؤك د ذلك برسالة ختويل من األمانة.
                                                         أدناه( وعندما حيضر االجتماع ممثل اتصال مط لع ليقدمها ويشارك  3.6                                                   وبيانات االتصال أفعل عند إعدادها خطيا  )انظر الفقرة

معرفة                                                                                                    وار يعقبه. وينبغي لألشخاص الذين يؤدون مسؤوليات االتصال أن يكونوا على دراية مباشرة بالعمل املقد م وعلىأي ح يف
 بإجراءات كلتا املنظمتني.

لفني كال االجتاهني. وميكن استخدام نفس األشخاص أو أشخاص خمت                                           وغالبا ، ينبغي أن يكون االتصال بني الفريقني يف
 .االتصال اجتاهي على

 مساهمات االتصال 3.6
 (WP/WG)وعلى مستوى فرقة العمل/فريق العمل  (SG/SC)                                                           ت رس ل مسامهات االتصال على مستوى جلنة الدراسات/اللجنة الفرعية 

من أمانة جهة املصدر إىل أمانة جهة املقصد بعد التخويل املناسب. ويف حاالت استثنائية جراء ضيق الوقت الفاصل بني 
 ة املصدر.أمانة جه                                                                          ن ملمثل خمو ل أن حيمل مسامهات االتصال باليد، لكن ذلك جيب أن ي تبع بإرسال رمسي مناالجتماعات، ميك

                                                                                                          أما مسامهات االتصال على مستوى املقر ر )أي تلك بدون مستوى أعلى من املوافقة( فهي ت عاجل بني املقررين، كل فيما خيصه. 
 ب ضمن مجاعة اخلرباء اخلاصة به.ويتوىل كل مقرر مسؤولية ضمان التوزيع املناس

                                                                                                            وجيب أن تدرج مسامهات االتصال أعلى كيان وافق على بيان االتصال مبثابة مصدرها. فمثال ، إذا وضع فريق مقرر بيان اتصال، 
و تبيان ه                                                                                                        ووافقت عليه الحقا  فرقة عمل مث جلنة دراسات، يكون املصدر جلنة الدراسات تبيانا  ألعلى مرحلة من املوافقة. واألفي د

الفريق احملدد الذي وضع بيان االتصال وذلك طي مسامهة االتصال. وينبغي أن يصف عنوان مسامهة االتصال املوضوع الذي 
 ذلك. إىل                                                                                                                 يتناوله. وينبغي أن تبني  مسامهة االتصال صراحة  طبيعتها، فيما إذا كان يراد منها مثال  أن تقدم معلومات أو تعليقات، وما
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كل جلنة دراسات املسائل  يف 1 وي مسامهات االتصال إىل قطاع تقييس االتصاالت رقم املسألة. وحتوي املسامهة رقموينبغي أن حت
اليت خصصتها اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت إىل جلنة الدراسات. وجيب أن حتوي مسامهات االتصال إىل اللجنة التقنية املشرتكة 

 األوىل رقم املشروع.

 باستعمال المبادلة التعاونيةالتعاون  7
وبناء التوافق وحسم التطوير  مل يفالعيقوم املفهوم األساسي للتعاون باستعمال املبادلة التعاونية على االقرتان الوثيق جلهود فريقي 

 ولية.املعايري الد | التوصيات ال للخروج بنص مشرتك متفق عليه لواحدة أو أكثر من                               االقرتاع/التعليقات بشكل كفء وفع  
تتطلب  ، والتعاونيةاملبادلة ال                                                                                        وعلى الرغم من أن بقية هذا القسم تركز على النص املشرتك، فإن وضع نص توأم ممكن أيضا  باستعمال 

                          هذه احلالة تزامنا  دقيقا . عمليات املوافقة يف

 العالقة التعاونية 1.7

                  تطوير جمال معني  من  عة لقطاع تقييس االتصاالت على التعاون يفبعد اتفاق اللجنة التقنية املشرتكة األوىل وجلنة الدراسات التاب
 .املنظمتني، كل فيما خيصها العمل يفالعمل باستعمال املبادلة التعاونية، تقام عالقة تعاونية بني أفرقة 

 وينبغي أن تشمل اختصاصات املبادلة التعاونية املتفق عليها بني الطرفني:

اللجنة  قطاع تقييس االتصاالت ومشروع يف لق بربنامج عمل كل منظمة )مسألة يفنطاق تطبيق كل جهد فيما يتع -
التقنية املشرتكة األوىل(. وحيثما أمكن، ينبغي أن يشمل ذلك حتديد التوصية أو التوصيات واملعيار الدويل أو املعايري 

                              الدولية املزمع وضعها تعاونيا .

إىل فريق مهام تكنولوجيا  JTC 1                     وإذا ق د م مشروع جلنة  أي أحكام استهاللية ملراعاة العمل اجلاري. -
 النداء األخري لعملية املوافقة البديلة على                   ، أو إذا ق بل إطالقدويلالعيار املمشروع ملعاجلة  ITTF املعلومات

 ق تعاوين.ريف مشروع قطاع تقييس االتصاالت )أو إذا تقرر إخضاعه لعملية املوافقة التقليدية(، تنتفي إمكانية تشكيل

اإلضافية  كلتيهما، ولكن مع بعض اإلجراءات املنظمتني باستعمال اإلجراءات املرعية يف وتعمل األفرقة على مستوى العامل يف
 بناء التوافق وتزامن املوافقات املؤدية إىل نشر نص مشرتك. املوصوفة أدناه لتسهيل التعاون األوثق يف

حيدد خمتلف مراحل العملية التعاونية من املفهوم األويل إىل النشر النهائي. كما ينبغي                       خمططا  انسيابيا  للعمل  6 يقدم الشكل
 (.12.7و 11.7 مرحلة الصيانة املتواصلة )انظر الفقرتني يستمر التعاون يف أن

 5.4 تغطي الفقرةو أي وقت باالتفاق املتبادل بني جلنة الدراسات واللجنة الفرعية.  وميكن تغيري اختصاص أو أسلوب التعاون يف
 إجراءات إهناء العالقة التعاونية.
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 المخطط االنسيابي للعمل عند استعمال المبادلة التعاونية - 6الشكل 

 اجتماعات على المستوى العامل المشاركة في 2.7
 كلتا املنظمتني. يفاجتماعات على املستوى العامل                                                                  ي سه ل التعاون بوجود درجة ما يعتد هبا من مشاركة أفراد من الطرفني يف

. وينبغي (2.6 )انظر الفقرة اجتماع على املستوى العامل لدى املنظمة األخرى بواسطة بيان اتصال ويتحقق متثيل منظمة يف
 لألشخاص الذين حيضرون االجتماعات بصفة اتصالية أن يكونوا ملمني بإجراءات املنظمة اليت تعقد االجتماع.

 الجدولة الزمنية 3.7
سبان جدول مواعيد احل العمل مرحلة النضج، من املهم أن تراعى بدقة اجلدولة الزمنية لعمليات االقرتاع حبيث تأخذ يف لدى بلوغ

                                                                                                                اجتماعات اللجنة الفرعية وفريق العمل التابعني للجنة التقنية املشرتكة األوىل )مثال ، من أجل خطوة التحديد )عملية املوافقة 
 .حينه عملية املوافقة( حبيث يتحقق التزامن الالزم يف املوافقة البديلة( يفالتقليدية( أو القبول )عملية 

 المساهمات 4.7
                                                                                              املسامهات وفقا  لإلجراءات العادية ملنظمته. فضال  عن ذلك، من املهم أن ت نقل نتائج حتليل املسامهات فورا   كل فريق عمليتناول  

 .اآلخر العمل إىل فريق

 محرر النص المشترك 5.7
لى                                                                           على تعيني حمرر واحد أو نفر من احملررين حيافظون على نص تعاوين أصلي واحد. ويتعني  ع العملبشدة أن يتفق فريقا  يوصى

لدولية للتوحيد ا                                                                                                 احملرر أو احملررين املعي نني أن يعدوا مشروع النص ويعززوه وفقا  ملعايري نسق مشرتك تتفق عليها أمانتا املنظمة 
                    ولن حيد ث مشروع النص  (.3.1 الفقرة املالحظة يف وقطاع تقييس االتصاالت )انظر (ISO/IEC)ية الدولية القياسي/اللجنة الكهرتقن

 التعاوين األصلي إال عند اتفاق كال الفريقني على النص احملدد.
 ات تغيري.م                                                                                             ويتعني  تأريخ كل تكرار ملشروع النص التعاوين. وينبغي إبراز التغيريات املدخ لة على املشروع السابق بعال

 نعم

 مقرتح عمل جديد 
 JTC 1يف 

 ITU-Tمسألة 

 فكرة

 التوصل إىل توافق
 WDوالتنسيق بشأن 

 التوصل إىل توافق
 WDوالتنسيق بشأن 

 SGاستعراض 

 CDاقرتاع على 
 SC تتصوي

 (أشهر 4أو  3أو  2)

 SGتعليقات 

 الردود والتنسيقتسوية 

 تسوية الردود والتنسيق

 إعادة اقرتاع

 تقييمإعادة 

 JTC 1تصويت 
 أشهر( 2+3)

 SGتعليقات 

 تسوية الردود والتنسيق

 تسوية الردود والتنسيق

 SG استعراض

 FDIS اقرتاع DIS اقرتاع على

 إعادة اقرتاع
 ال

 نشر
 النص املشرتك

 ITU-Tعملية موافقة 
(AAP  أوTAP) 

 JTC 1 تتصوي
 )شهران(
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فراد                                                                                                                  وسيتوىل احملررون املعي نون املسؤولية عن النص عرب تكرارات املشروع حىت تقدمي النص النهائي إىل األمانتني من أجل النشر. وينبغي لأل
                                                                                                        املختارون هلذه املهمة أن يلتزموا مبتابعة العمل حىت اكتماله حبيث ميكن احلفاظ على االستمرارية ما بقي املسعى قائما .

 تحقيق التوافق 6.7
اف ظ على اتصال وثيق أثناء وضع مشاريع وثائق وحترير مشاريع نصوص وتسوية عمليات االقرتاع والتعليقات ضمانا  ألخذ آراء                                                                                                                 حي 

الجتماعات أن تنمي لوينبغي  .يؤدي إىل التآزرأن  العمل احلسبان لدى بناء التوافق. وينبغي للتفاعل بني فريقي مجيع املعنيني يف
 روح التعاون هذه.

على  كل خطوة من العملية عرب تعاون خرباء اللجنة التقنية املشرتكة األوىل وقطاع تقييس االتصاالت وسيستهل حتقيق التوافق يف
 املستوى الوطين لتقدمي آراء منسجمة.

 ونية.وبصفة عامة، اهلدف هو زيادة درجة التوافق واستقرار االتفاقات عند كل خطوة من العملية التعا
حتياجات اللجنة ضوء ا                                                                                        ويف حاالت نادرة، قد يتضح أثناء وضع نص مشرتك أن واحدا  أو أكثر من االختالفات التقنية ضرورية يف

                                                                                                    التقنية املشرتكة األوىل وقطاع تقييس االتصاالت. وينبغي أن ت درس كل االختالفات املقرتحة حبرص للتأكد من وجود حاجة 
                                                                                     كذلك، يتعني  أن يضم النص املشرتك كامل املادة التقنية الالزمة لكل منظمة مشفوعة بصياغة تبني    مشروعة. وعندما يكون األمر

                                             حتديدا  أي نص يسري على منظمة واحدة دون األخرى.

 تقديم التقارير المرحلية 7.7
أو اللجنة  (SG/WP)العمل مسؤولية تقدمي تقارير كتابية عن اجتماعاته إىل جلنة الدراسات/فرقة  عمل يقع على عاتق كل فريق

                                                                                     منظمته األم تبعا  لإلجراءات العادية. وينبغي هلذه التقارير أن تلخص نتائج االجتماع مبا فيها  يف (SC/WG)الفرعية/فريق العمل 
املتوقعة  ة                                                                                                        االتفاقات اليت مت التوصل إليها وما ح دد من جماالت ملواصلة دراستها وحالة التقدم التعاوين والعناوين البارزة املقبل

 (.2.5 الفقرة )انظر
بغي لتقارير اآلخر باستعمال إجراء االتصال العادي. وين العمل                                                            وينبغي أن ت نقل هذه التقارير أو مقتطفات مناسبة منها إىل فريق

 .جه ممكنأفعل و  كلتا املنظمتني على االجتماع أن حتوي معلومات كافية لتمكني العمل التعاوين من التقدم املتبادل يف

 بيانات االتصال 8.7
جمال تكنولوجيا املعلومات. لذلك، من األمهية مبكان احلفاظ على بيانات اتصال                                         ي عترب ضمان التماسك املستمر للعمل مهما  يف

                                                                                                               متعارف عليها مع األنشطة واملنظمات األخرى اليت ح ددت على أن هلا عالقة مناسبة، إلجناح العمل. وينبغي توزيع تقارير ومشاريع 
وتعليقات                      العمل. وت عد  مسامهات                                                                            االجتماع، والدعوة للتقدم بتعليقات. كما تشج ع منظمات االتصال على تقدمي مسامهات يف

 االتصال آراء إضافية تسهل العمل وتبني اعتبارات أخرى.
جيري تقامسها مع  ينبغي أن وتتناول كل منظمة بيانات االتصال بالطريقة العادية. غري أن بيانات االتصال ذات االهتمام املشرتك

 اآلخر. العمل فريق

 عملية الموافقة المتزامنة 9.7
حتتفظ كل منظمة بإجراءاهتا اخلاصة هبا للموافقة على ما ينتجه العمل التعاوين من معايري دولية وتوصيات لقطاع تقييس االتصاالت. 

خمتلف  جراءات يفاإل . وتشرح املقاطع أدناه كيف تتزامن هذهمنظمة مبفردها                                إجراءات وسياسات يتعني  اتباعها يف 3 وتعرض الفقرة
 مراحل املوافقة.
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اوين. ومىت تقدم العمل التع                                              ي طلع اجلهة األم اليت يتبع هلا على التقدم احلاصل يف عملأعاله، كل فريق  7.7 الفقرة             فكما أ وجز يف
                                                                                                             العمل إىل مرحلة ميكن عندها وضع جدول زمين للموافقة املتزامنة بقدر من الثقة، من املهم للفريقني أن خيططا معا  خطى حمددة 

نية املشرتكة قييس االتصاالت واللجان الفرعية املنبثقة عن اللجنة التققطاع ت مع مراعاة املواعيد املقررة الجتماعات جلان الدراسات يف
 عملييت املوافقة.                                   املواءمة الالزمة اليت يتعني  حتقيقها بني 5                  األوىل. ويبني  الشكل

 أم يتبعان هلا بالقرار. منظمة                         عملية املوافقة، ت بل غ كل  يف قرر الفريقان أن املشروع بلغ مرحلة من النضج ينبغي معها الشروع اوإذ
 ويف املستوى األول من االقرتاع على جانب اللجنة التقنية املشرتكة األوىل، تسجل أمانة اللجنة الفرعية مشروع العمل كمشروع نص

 .(PDTS) أو مشروع مواصفة تقنية مقرتحة (PDTR)أو مشروع تقرير تقين مقرتح  (PDAM)أو مشروع تعديل مقرتح  (CD)اللجنة 
الوقت  ويف. أشهرأربعة  أشهر أوة ثالثشهرين أو اللجنة الفرعية. ومتتد فرتة االقرتاع  زعه كاقرتاع باملراسلة على اهليئات الوطنية يفوتو 

      تقد م  قطاع تقييس االتصاالت ليستعرضوه ويعلقوا عليه. وينبغي أن                                                نفسه، يوز ع مشروع النص على أعضاء جلنة الدراسات يف
 ييس االتصاالت خالل الفرتة الزمنية نفسها.تعليقات عضو قطاع تق

مشروع  أو (PDAM)أو مشروع تعديل مقرتح  (CD)وجتمع أمانة اللجنة الفرعية ردود اهليئات الوطنية على اقرتاع مشروع نص اللجنة 
صويت. ويديل                                       ، وتوز ع هذه الردود ضمن خالصة تقرير الت(PDTS)أو مشروع مواصفة تقنية مقرتحة  (PDTR)تقرير تقين مقرتح 

                                                                                                                 أعضاء قطاع تقييس االتصاالت بتعليقاهتم بواسطة مسامهات تقدم إىل جلنة الدراسات. ويتعني  أن تكون كلتا جمموعتا الردود متيسرة  
 فريقي العمل. لكل من

اقرتاع  جوهرية، لزمغيريات ت                                                             تسوية مجيع التعليقات الواردة وصياغة النص املراج ع. فإذا كانت ال وينبغي لفريقي العمل أن ينسقا جهودمها يف
مشروع مواصفة  أو (PDTR)أو مشروع تقرير تقين مقرتح  (PDAM)أو مشروع تعديل مقرتح  (CD)ثان على مشروع نص اللجنة 

 ، ومهلة من الوقت ليديل أعضاء قطاع تقييس االتصاالت بتعليقاهتم.(PDTS)تقنية مقرتحة 
                                                                                                                     ولدى تسوية القضايا على حنو مرض  لكال فريقي العمل، ي رفع املشروع إىل املستوى التايل من املوافقة. وتسج ل الوثيقة كمشروع معيار 

لى أعضاء املنظمة الدولية للتوحيد ع (ITTF)، ويعممها فريق مهام تكنولوجيا املعلومات (DAM)أو مشروع تعديل  (DIS)دويل 
             ويعم م مشروع  .)تلي فرتة للرتمجة تدوم شهرين( أشهر ثالثةلتقرتع عليه خالل مدة  (IEC)ة الكهرتقنية الدولية واللجن (ISO)القياسي 

لى مستوى عوستة أشهر ثالثة أشهر ترتاوح بني                          لي قرتع عليه باملراسلة ملدة  (DTS)أو مشروع املواصفة التقنية  (DTR)التقرير التقين 
تعرض                                                                                           . ويف الوقت نفسه، تقد م الوثيقة إىل أمانة جلنة الدراسات. ويعم م النص كوثيقة جلنة دراسات كي ي ساللجنة التقنية املشرتكة األوىل

                 مجيع الردود معا .                                                                                              ويعل ق عليه. وينبغي التقدم بتعليقات أعضاء قطاع تقييس االتصاالت خالل الفرتة نفسها حبيث ميكن النظر يف
باستعراض النص وإبداء  (TSB) ومكتب تقييس االتصاالت (ITTF)تكنولوجيا املعلومات                                        وأثناء هذه الفرتة أيضا ، يقوم فريق مهام

 تعليقاهتم عليه.
                                                                                                                    وهذه هي النقطة اليت يكون فيها التزامن حرجا . فالعامل املتحكم األول هو تاريخ اجتماع جلنة الدراسات أو فرقة العمل التابعتني 

( أو القبول )عملية املوافقة (TAP)لتحديد )عملية املوافقة التقليدية لقطاع تقييس االتصاالت حيث يتم احلصول على ا
 (DAM) أو مشروع تعديل (DIS)(. ففي هذا االجتماع، جيب أن يكون النص على مستوى مشروع معيار دويل (AAP) البديلة

يتمثل الدولية. أما عامل التحكم الثاين فاللجنة الكهرتقنية ي/املنظمة الدولية للتوحيد القياس يف (DTR)مشروع تقرير تقين  أو
أو مشروع مواصفة  (DAM)مشروع تعديل  أو (DIS)وجوب أن يتمخض اجتماع حسم االقرتاع على مشروع معيار دويل  يف

                                                                 عن النص النهائي الذي يتعني  حصوله على موافقة قطاع تقييس االتصاالت:  (DTS) تقنية
املوافقة كي يتمكن                       ، حيث يتعني  احلصول على(TAP)عملية املوافقة التقليدية  راسات، يفأشهر قبل اجتماع جلنة الد 4خالل  أ ( 

 جنة الدراسات؛االجتماع املقبل لل مدير مكتب تقييس االتصاالت من إصدار رسالة تعلن النية باملوافقة على التوصية يف
                                 ، حيث ي نال القبول كي يتمكن مدير (AAP) عملية املوافقة البديلة خالل شهرين عقب اجتماع جلنة الدراسات، يف ب(

 مكتب تقييس االتصاالت من إعالن النداء األخري للموافقة على التوصية.
مشروع  أو (DIS)وتوزع أمانة اللجنة الفرعية ضمن خالصة تقرير التصويت الردود على االقرتاع على مشروع معيار دويل 

 . ويديل أعضاء قطاع تقييس االتصاالت(DTS)أو مشروع مواصفة تقنية  (DTR)أو مشروع تقرير تقين  (DAM) تعديل
 العمل.                                                                     جلنة الدراسات. ويتعني  أن تكون كلتا جمموعتا الردود متيسرة  لكل من فريقي بتعليقاهتم بواسطة مسامهات تقدم إىل
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نة التقنية جانب اللج فقة أو إذا ما أشري إىل مشكلة منقطاع تقييس االتصاالت بوجود مشكلة حتول دون املوا إذا أشارت دولة عضو يف -ة ـمالحظ
، ينبغي إعالم مجيع املعنيني بذلك ((DIS)اخلطة على مشروع معيار دويل  املشرتكة األوىل من شأهنا أن تؤخر املوافقة )مثل اقرتاع ثان غري مدرج يف

 حبيث ميكن اختاذ تدابري مناسبة، ووضع خطة جديدة متزامنة إذا لزم األمر.

 (DTR) أو مشروع تقرير تقين (DAM)أو مشروع تعديل  (DIS)الردود على االقرتاع على مشروع معيار دويل  وسيجري النظر يف
قطاع اركة اجتماع حسم االقرتاع. ومبش ويف التعليقات الواردة من أعضاء قطاع تقييس االتصاالت يف (DTS)مشروع مواصفة تقنية  أو

قرتاع ا الفريق التعليقات واالقرتاع السليب من أصوات االقرتاع ويسويها. فإذا كانت التنقيحات جوهرية، لزمتقييس االتصاالت، يستعرض 
مع  (DTS) أو مشروع مواصفة تقنية (DTR)أو مشروع تقرير تقين  (DAM)أو مشروع تعديل  (DIS)ثان على مشروع معيار دويل 

ومتتد هذه الفرتة املخصصة لالقرتاع  4لتأكد من أن اجلميع متفقون على النتائج.مهلة ليديل أعضاء قطاع تقييس االتصاالت بآرائهم ل
، وثالثة أشهر ملشاريع تقرير (DAM) ومشاريع تعديل (DIS)أشهر ملشاريع املعيار الدويل  من شهرين إىل ثالثةومهلة التقدم بتعليقات 

 .(DTS)أو مشاريع املواصفات التقنية  (DTR) تقين

ليضم  (DTR) أو مشروع تقرير تقين (DAM)أو مشروع تعديل  (DIS)حسم االقرتاع على مشروع معيار دويل               ومي د د اجتماع
. 5قطاع تقييس االتصاالت حبيث ميكن للطرفني املوافقة على التغيريات/التصويبات الناجتة عن استعراض النص عملية املوافقة يف

ة البديلة(. قطاع تقييس االتصاالت )عملية املوافقة التقليدية أو عملية املوافق يفولدى توفر النص، جترى عملية املوافقة املناسبة 
.                                                                                                                    إثر موافقة قطاع تقييس االتصاالت مباشرة، يقدم احملرر النص النهائي مشفوعا  بوثيقة تسوية التعليقات إىل أمانة اللجنة الفرعية ويف

على  (IEC) واللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO)نظمة الدولية للتوحيد القياسي امل                                               وحير ك ذلك اقرتاعا  يدوم شهرين للهيئات الوطنية يف
 (DTR))وما من اقرتاع إضايف على مشاريع التقرير التقين  (FDAM)أو مشروع تعديل هنائي  (FDIS)مشروع هنائي ملعيار دويل 

دون وجود أصوات معارضة، ميكن  (DIS)ر دويل يف حال جناح االقرتاع على مشروع معياو  (.(DTS)مشاريع املواصفة التقنية  أو
ني واحد من مآل . وينتهي هذا االقرتاع باملراسلة الذي يدوم شهرين إىل(FDIS)االستغناء عن االقرتاع على مشروع هنائي ملعيار دويل 

من الرد على اقرتاع  تصاالت أوقطاع تقييس اال                                                                     ممكنني ال غري: املوافقة أو الرفض. فإذا مل تتأت  املوافقة من عملية املوافقة يف
التشاور بني اللجنة التقنية  اللجنة الكهرتقنية الدولية، فإن التدابري التالية ستستند إىل/املنظمة الدولية للتوحيد القياسي باملراسلة يف

قطاع تقييس االتصاالت،  وبني (ISO/IEC JTC 1) املشرتكة األوىل للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية
 مع مراعاة حيثيات الوضع.

 ، يعمل فريق مهام(IEC)واللجنة الكهرتقنية الدولية  (ISO)املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  وفيما جيري االقرتاع باملراسلة يف
 .                                 جنبا  إىل جنب التسهيل النشر الفوري (TSB)ومكتب تقييس االتصاالت  (ITTF)تكنولوجيا املعلومات 

 النشر 10.7

ملعيار  ائيأقرب اآلجال العملية بعد احلصول على رد باإلجياب من اقرتاع على مشروع هن املعيار الدويل التعاونية يف | ينبغي نشر التوصية
على  اعحال جناح االقرت                . علما  بأنه يف(IEC)واللجنة الكهرتقنية الدولية  (ISO)املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  يف (FDIS)دويل 

 (FDIS) دون وجود أصوات معارضة، ميكن االستغناء عن االقرتاع على مشروع هنائي ملعيار دويل (DIS)مشروع معيار دويل 
 أقرب اآلجال العملية. واملباشرة بالنشر يف

 النشر.                 كل لغة ت ستخدم يف وينبغي توخي احلرص لضمان وجود نسخة أصلية واحدة للنص املشرتك يف
                                                      

قطاع تقييس االتصاالت إذا انعقد اجتماع جلنة الدراسات املزمع أن تتم املوافقة فيه )عملية املوافقة  من الضروري عادة إعادة عملية املوافقة يف  4
 ( أو صادف املوعد النهائي إلعالن النداء األخري )عملية املوافقة البديلة( قبل إمتام عملية االقرتاع الثاين بنجاح.التقليدية

اللجنة التقنية املشرتكة األوىل  هذه املرحلة املتأخرة، يلزم القيام باقرتاع آخر يف                                                         يف احلالة املستبعدة حيث ي عترب ضروريا  إدخال تغيريات جوهرية يف  5
مسة )ومهلة لتلقي التعليقات من أعضاء قطاع تقييس االتصاالت( لتأكيد اتفاق اجلميع على النتائج. ومتتد فرتة االقرتاع )والتعليقات( هذه خل

نة التقنية اللج أشهر )ثالثة أشهر ملشاريع التقرير التقين(. وتؤخر املوافقة من جانب قطاع تقييس االتصاالت عادة إىل ما بعد استكمال االقرتاع يف
 املشرتكة األوىل.
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 العيوب 11.7

                                                                                 مرحلة النشر. وفيما ال ي دخر جهد إلنتاج وثيقة ذات جودة، بي نت التجربة أن عيوبا  ميكن                             وال ي ستكمل العمل بالضرورة يف
 عمليات التنفيذ. وإىل ذلك، مثة حاجة ملسؤولية متواصلة عن التعامل مع تقارير العيوب.                           تصاد ف لدى تطبيق الوثيقة يف أن

االستدراك السريع لألخطاء أو النواقص أو التناقضات أو االلتباسات. وترد أدناه اإلجراءات املتبعة ومن األمهية مبكان التعاون على 
 هذا املسعى اهلام. يف

 أفرقة استعراض العيوب 1.11.7
     تعني   أن تينبغي لكل من اللجنة الفرعية املنبثقة عن اللجنة التقنية املشرتكة األوىل وجلنة الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاال

                                                                                                                  فريقا  الستعراض العيوب يتعاون بصورة متبادلة على تسوية العيوب. وينبغي أن يكون لكل فريق استعراض عيوب رئيس، وأن يتألف
 من خرباء مرشحني.

 تقديم تقارير العيوب 2.11.7
، (IEC)واللجنة الكهرتقنية الدولية  (ISO)املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  ميكن تقدمي تقارير العيوب من قبل اهليئات الوطنية يف

أي  وأعضاء قطاع تقييس االتصاالت، ومنظمات االتصال، وجلنة الدراسات املسؤولة أو أي من فرق عملها، واللجنة الفرعية أو
استعماهلا.  بأي من فريقي استعراض العيوب. ويقدم التذييل األول استمارة تقرير العيوب الواج من أفرقتها العاملة، أو أي عضو يف

                                                                                                                   وهي نسخة عن استمارة تقرير العيوب املعتمدة لدى اللجنة التقنية املشرتكة األوىل ع د لت لتشمل معلومات اللجنة التقنية املشرتكة 
 األوىل وقطاع تقييس االتصاالت على السواء.

اللجنة التقنية  توىل أمانة فريق العمل يفوينبغي نقل نسخة عن تقارير العيوب املقدمة ملنظمة إىل املنظمة األخرى على الفور. وت
 املشرتكة اجلوانب اإلدارية للموضوع.

                                                                                                  وتتوىل أفرقة استعراض العيوب مسؤولية احلفاظ على قائمة حمد ثة جبميع تقارير العيوب املقدمة وحالة كل منها.
 اللجنة التقنية المشتركة األولى إجراءات تسوية العيوب في 3.11.7

وحيد اللجنة التقنية املشرتكة األوىل )انظر توجيهات املنظمة الدولية للت التعاطي مع تقارير العيوب يف                ت ستتبع إجراءات 
اخلاصة باللجنة التقنية املشرتكة األوىل( بتعديالت تشمل املشاركة التعاونية لقطاع  (IEC)واللجنة الكهرتقنية الدولية  (ISO) القياسي

 حل العيوب. ملشرتكة األوىل يفتقييس االتصاالت واللجنة التقنية ا
قطاع تقييس                                                                                               ومىت حصل اتفاق متبادل بني فريقي استعراض العيوب على تسوية عيب، يباش ر بإجراءات املوافقة املناسبة يف

 االتصاالت واللجنة التقنية املشرتكة األوىل.
ويب تقين وأرسله إىل ية، أعد احملرر مشروع تصاملعيار الدويل التعاون | فإذا قضت تسوية تقرير عيوب بضرورة تصحيح نص التوصية

أمانيت اللجنة الفرعية وجلنة الدراسات. وتأيت موافقة اللجنة التقنية املشرتكة األوىل من خالل اقرتاع اللجنة الفرعية/مهلة تعليقات 
قة التقليدية، فهي ب عملية املوافاللجنة التقنية املشرتكة األوىل على مدى ثالثة أشهر. أما موافقة قطاع تقييس االتصاالت، مبوج

ه فرتة تشاور ملدة رسالة املدير، تعقب تأيت عرب تقدمي رئيس جلنة الدراسات النص إىل مكتب تقييس االتصاالت، وإعالن عنه يف
ي تأيت عرب هاجتماع جلنة الدراسات. وأما موافقة قطاع تقييس االتصاالت، مبوجب عملية املوافقة البديلة، ف ثالثة أشهر فموافقة يف

نسق                                                                                                      اجتماع للجنة الدراسات أو فرقة عمل تعقبه موافقة عن طريق النداء األخري. وت نشر التصحيحات املواف ق عليها يف قبول يف
 املعيار الدويل. | النص املشرتك كتصويب تقين للتوصية

واردة كتعديل باستعمال اإلجراءات ال                                                                           وبدال  من ذلك، إذا ما انطوت تسوية تقرير العيوب على تغيري جوهري، فإهنا تعاجل  
 .12.7 الفقرة يف

                           ريات املواف ق عليها عرب عملية ذلك مجيع التغي                                                       املعيار الدويل بنسخة حمد ثة عن النص بكليته املتكاملة، مبا يف | وحيتفظ حمرر التوصية
 تصحيح العيوب.
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 التعديالت 12.7
س التطوير أو تغري التكنولوجيا وظهور مقتضيات تشغيلية جديدة. وعليه، مت                                            كثريا  ما تدعو احلاجة ملواصلة العمل جراء عملية 

 نشورة.املعيار الدويل امل | احلاجة لتعديالت تدخل التوسعات والتحسينات والتحديثات على األحكام األساسية لتوصية

قنية املشرتكة األوىل                      اء  مبوافقة اللجنة التاملعيار الدويل األصلية على معاجلة التعديالت، ابتد | وتسري نفس إجراءات وضع التوصية
 ، إذا لزم األمر.(NP)على مقرتح بند عمل جديد 

                     ريات املواف ق عليها عرب ذلك مجيع التغي                                                       املعيار الدويل بنسخة حمد ثة عن النص بكليته املتكاملة، مبا يف | وحيتفظ حمرر التوصية
 التعديل. عملية

 التعاون بواسطة الفريق التعاوني 8
عليقات أداء كل أعمال التطوير وبناء التوافق وحسم االقرتاع/الت يتمثل املفهوم األساسي للتعاون بواسطة الفريق التعاوين يف

الرغم  وعلى ولية.املعايري الد | اجتماعات مشرتكة إلنتاج نص مشرتك متفق عليه لدى الطرفني لواحدة أو أكثر من التوصيات يف
                                                           على النص املشرتك، فيمكن أيضا  وضع نص توأم بواسطة فريق تعاوين. من أن بقية هذا القسم تركز

 الفريق التعاوني 1.8
وجلنة دراسات تابعة لقطاع تقييس االتصاالت  (ISO/IEC JTC 1)لدى اتفاق جلنة فرعية منبثقة عن اللجنة التقنية املشرتكة األوىل 

 كلتا املنظمتني. يضم مشاركني من (CT)                   ، يشك ل فريق تعاوين اجتماعات مشرتكة على تطوير جمال عمل ما بصورة تعاونية يف

                                                                  وينبغي أن تشمل اختصاصات كل فريق تعاوين املتف ق عليها بصورة متبادلة:
اللجنة التقنية  قطاع تقييس االتصاالت ومشروع يف نطاق املسعى من حيث صلته بربنامج عمل كل منظمة )مسألة يف -

               ضعها تعاونيا .املعايري الدولية املزمع و  | يشمل ذلك، ما أمكن، حتديد التوصية أو التوصياتاملشرتكة األوىل(. وينبغي أن 
                                                                                             كل منظمة اليت يكون الفريق التعاوين مسؤوال  جتاهها )أي جلنة الدراسات أو فرقة العمل واللجنة الفرعية  اهليئة األم يف -

 فريق العمل(. أو
 .7.8 الفقرة املتابعة تتعدى تلك احملددة يفأي أحكام على صعيد تقدمي التقارير أو  -
إىل فريق مهام تكنولوجيا  JTC 1                     وإذا ق د م مشروع جلنة  أي أحكام استهاللية ملراعاة العامل اجلاري. -

لى عالنداء األخري لعملية املوافقة البديلة                    ، أو إذا ق بل إعالندويلالعيار املمشروع ملعاجلة  (ITTF) املعلومات
 ريق تعاوين.ف تقييس االتصاالت )أو إذا تقرر إخضاعه لعملية املوافقة التقليدية(، تنتفي إمكانية تشكيلمشروع قطاع 

                                                                                                         ويلجأ الفريق التعاوين إىل اإلجراءات املفص لة أدناه لبناء التوافق وحتقيق تزامن املوافقات توطئة لنشر النص املشرتك.

مراحل العملية التعاونية من املفهوم األويل إىل النشر النهائي. كما ينبغي                                خمططا  انسيابيا  للعمل حيدد خمتلف 7يقدم الشكل 
 (.12.8و 11.8 مرحلة الصيانة املتواصلة )انظر الفقرتني يستمر التعاون يف أن

 5.4 ةأي وقت باالتفاق املتبادل بني جلنة الدراسات واللجنة الفرعية. وتغطي الفقر  وميكن تغيري اختصاص أو أسلوب التعاون يف
 إجراءات إهناء العالقة التعاونية.
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 المخطط االنسيابي للعمل عند اللجوء إلى الفريق التعاوني - 7الشكل 

 المنسق )المنسقان( والمحرر )المحررون( 2.8
إما منسق واحد تتفق عليه اللجنة الفرعية املنبثقة عن اللجنة التقنية املشرتكة األوىل وجلنة الدراسات  (CT)سيكون للفريق التعاوين 

. وميكنهما التناوب ITU-T SG)و (JTC 1 SC                                     سقان مشرتكان تعني  كل منظمة واحد منهماالتابعة لقطاع تقييس االتصاالت، أو من
 حالة املنسقني املشرتكني، أو أن تكون الرئاسة وفق ما يتفق عليه الفريق التعاوين. على رئاسة االجتماعات، يف

 األعضاء املشاركني.الفريق التعاوين وإىل  وتعود مسؤولية الدعم اإلداري إىل املنسق أو املنسقني يف
                                                                                                              ويتعني  تعيني حمرر واحد أو نفر من احملررين إلخراج نص تعاوين أصلي واحد أثناء عملية وضع النص واملوافقة عليه. ويتعني  على 
                                                                                                                    احملرر أو احملررين املعينني إعداد مشروع النص وفقا  ملعايري نسق مشرتك تتفق عليها أمانتا املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة

                                    (. ويتعني  تأريخ كل تكرار ملشروع النص 3.1الفقرة  املالحظة يف وقطاع تقييس االتصاالت )انظر (ISO/IEC)الدولية الكهرتقنية 
                                                                      التعاوين. وينبغي إبراز التغيريات املدخ لة على املشروع السابق بعالمات تغيري.

جل النشر. وينبغي النص النهائي إىل األمانتني من أ                                                                  وسيتوىل احملررون املعي نون املسؤولية عن النص عرب تكرارات املشروع حىت تقدمي
        قائما . بقي املسعى لألفراد املختارون هلذه املهمة أن يلتزموا مبتابعة العمل حىت اكتماله حبيث ميكن احلفاظ على االستمرارية ما

 المشاركون 3.8
 املنظمتني. حسب متطلبات (CT)                                       حتد د األهلية حلضور اجتماع الفريق التعاوين 

 االجتماعات 4.8
                                                                    مسبقا . وتعود للفريق التعاوين مسؤولية ترتيبات اجتماعاته وجدوهلا الزمين  (CT)ال بد من جدولة مواعيد كل اجتماع للفريق التعاوين 

 سي                                                                                                               رهنا  مبوافقة جلنة الدراسات واللجنة الفرعية. وعموما ، ينبغي أن تتناوب منظمتا اللجنة التقنية املشرتكة األوىل وقطاع تقي
                                                                                                         االتصاالت على استضافة االجتماعات، ولكن ميكن استضافتها تعاونيا  أيضا  مبوجب اتفاق مناسب. وينبغي جدولة اجتماعات 

 كة األوىل وجلانالتابعة للجنة التقنية املشرت العمل نفس مكان وزمان اجتماعات اللجان الفرعية/أفرقة  الفريق التعاوين يف

 مقرتح عمل جديد 
 JTC 1يف 

 ITU-Tمسألة 

 فكرة
 توافقل CTتوصل 

 WD على

 SGاستعراض 

 CDاقرتاع على 
 SC تتصوي

 أشهر( 4أو  3أو  2)

 SGتعليقات 
 لردودل CTتسوية 

 إعادة اقرتاع

 تقييمإعادة 

 JTC 1تصويت 
 أشهر( 5شهران + )

 SGتعليقات 
 لردودل CTتسوية 

 SG استعراض

 DIS اقرتاع على

 JTC Iتصويت 

 )شهران(

 إعادة اقرتاع

 ال

 نشر نعم
 النص املشرتك

 ITU-Tعملية موافقة 
(AAP  أوTAP) 

 )ميكن إلغاؤه(

 FDIS اقرتاع
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مواعيد                                                                         طاع تقييس االتصاالت، كل فيما خيصه، علما  بأن االجتماعات ميكن جدولتها أيضا  يفالدراسات/فرق العمل التابعة لق
/مشروع التعديل (CD)                                                                                           وأماكن أخرى. وإذ ي سمح للفريق التعاوين أن جيتمع أثناء فرتة االقرتاع/التعليق على مشروع نص اللجنة 

ملتابعة برنامج عمله، يتعني أال يناقش الفريق التعاوين  (DAM)يل /مشروع التعد(DIS) املعيار الدويلأو مشروع  (PDAM) املقرتح
 (.9.8 املواد قيد االقرتاع خالل هذه الفرتات )انظر الفقرة

اجتماعات                                                                                                    ويتعني  أن حيتفظ منسق أو منسقا الفريق التعاوين بقائمة مراسلة بريدية تضم مجيع األشخاص الراغبني باالطالع على
وقطاع تقييس االتصاالت )وعلى سبيل املثال،  JTC 1مهل جلنة االجتماع وجدول أعماله  إشعاراتي أن حترتم وينبغ الفريق التعاوين.

؛ ويف قطاع على األقل قبل ثالثة أشهر منه أو من موعد بدئه                                                               ي فض ل أن توز ع جداول أعمال اجتماعات فريق العمل قبل أربعة أشهر 
الدعوة إىل اجتماعات املقررين على موقع جلنة الدراسات قبل شهرين على األقل من االجتماع(                                 تقييس االتصاالت، ت نشر عادة رسالة 

من إرسال اإلشعار باالجتماع  بد . والوقطاع تقييس االتصاالت JTC 1 ويشار فيها بشكل واضح إىل أن االجتماع من تنظيم جلنة
اللجنة الفرعية(، وإىل  التقنية املشرتكة األوىل )للتوزيع على اهليئات الوطنية يفوجدول أعماله إىل أمانة اللجنة الفرعية املنبثقة عن اللجنة 

نظر فيها، يقدم قائمة بالوثائق املزمع ال أمانة جلنة الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت )لإلدراج(. وعلى كل جدول أعمال أن
 (.5.8 الفقرة )انظر االجتماع السابق من تقارير ومسامهات املدخالت مع ما ورد يف

 المساهمات 5.8
مفاهيم ونصوص مقرتحة، وتعليقات على مشاريع العمل وتنقيحات صياغية وتقنية للعمل.  (CT)عمل الفريق التعاوين  تقدم املسامهات يف

قييس االتصاالت ومنظمات تاللجنة التقنية املشرتكة األوىل/اللجنة الفرعية وأعضاء قطاع                                        وميكن أن تقد م املسامهات من هيئات وطنية يف
                          التها )مثال ، الوضع الوطين، مسامهة مصدرها وح                                 الفريق التعاوين. ويتعني أن تبني  كل اتصال معرتف هبا وخرباء أفراد معتمدين كمشاركني يف
ات من هيئات وطنية امهاالعتبار كآراء إضافية أثناء تطوير مشاريع العمل، فإن املس مقرتح عمل، تعليقات(. وإذ تؤخذ أوراق اخلرباء يف

 األسبقية. اللجنة التقنية املشرتكة األوىل/اللجنة الفرعية وأعضاء قطاع تقييس االتصاالت هلا يف
ق العمل يوينبغي أن تكون الوثائق املعتزم النظر فيها أثناء االجتماع بني أيدي منسق أو منسقي الفريق التعاوين أو أمانة اللجنة الفرعية أو فر 

 ماع.االجت املسامهات املتأخرة إال بعد موافقة املشاركني يف                                         يام عمل على األقل من االجتماع. ولن ي نظر يفقبل سبعة أ
حيتفظ  ا. ويتعني أن                                   سجل وثائق، أيا  ما كانت وسيلة تقدميه وسيقوم الفريق التعاوين بتحديد مجيع املسامهات الواردة إليه وحفظها يف

ملسامهات ووثائق الفريق التعاوين لضمان توزيع ا ائمة مراسلة بريدية تضم مجيع املشاركني يفمنسق أو منسقا الفريق التعاوين بق
فريق العمل                                                                         الوقت املناسب. كما ت رس ل وثائق خمرجات االجتماع إىل أمانة اللجنة الفرعية أو خمرجات االجتماع على اخلرباء يف

لتوزيع كوثائق جلنة اللجنة الفرعية( وإىل أمانة جلنة الدراسات )ل ات الوطنية يفاللجنة التقنية املشرتكة األوىل )للتوزيع على اهليئ يف
                                                                            دراسات(. وي شج ع املشاركون على تبادل الوثائق مباشرة لتسهيل اإلعداد لالجتماعات.

 تحقيق التوافق 6.8
بثالث وظائف: وضع مشاريع النصوص، وتنقيح مشاريع النصوص، وحسم االقرتاعات  (CT)تقوم اجتماعات الفريق التعاوين 

 تصاص الفريق التعاوين.اخ والتعليقات. واجتماعات الفريق التعاوين غري مفوضة إال بالتعامل مع املشروع املسألة التعاوين احملدد يف
شأنه  سجمة مناالتصاالت على املستوى الوطين للخروج بآراء منوالتعاون بني خرباء اللجنة التقنية املشرتكة األوىل وقطاع تقييس 

 العملية. كل خطوة يف                              أيضا  أن يسه ل حتقيق التوافق يف
 كل خطوة من العملية التعاونية. االتفاق يف وتتجه النية، بصفة عامة، لتعزيز درجة التوافق واالستقرار يف

 وضع مشروع النص 1.6.8
تصاالت ون عملية بناء توافق تليب متطلبات مشروع اللجنة التقنية املشرتكة األوىل ومسألة قطاع تقييس االينبغي لوضع مشروع النص أن يك

                                                                                                                       املعي نني. وتتنوع عادة املسامهات املقدمة أثناء عملية وضع مشروع النص. وينبغي النظر فيها كلها مبوضوعية حبثا  عن حل سليم. وينبغي
 ذه.ه                                                                  املختلفة أن يفرز تعاونا . وينبغي جملرى االجتماعات أن ينمي روح التعاونلتفاعل اخلرباء املشاركني ورؤاهم 
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باالقرتاع أو التصويت إبان وضع مشاريع النصوص،  (CT)ومن غري املناسب للتوصل إىل توافق أن يقوم الفريق التعاوين 
لوسطى، وعرب استفتاء النقاش والتقبل واحللول االفريق التعاوين عرب  تكون لذلك نتائج عكسية. إذ ينبغي بناء التوافق يف قد بل

                                                                                                          املندوبني بصورة غري رمسية، إذا دعت احلاجة، للوقوف على عينة من حالة االتفاق. ومن املناسب أيضا  تسجيل نقاط التوافق
                                                                                   تقارير االجتماعات فضال  عن أي حتفظات حمددة يبديها املوفدون إىل االجتماع خبصوص قضايا معينة. يف

الجتماعات األفرقة الفرعية املنعقدة ضمن إطار اجتماع الفريق التعاوين أن تتناول املوضوعات اليت تعين قطاع تقييس  وميكن
                                              االتصاالت حصرا ، أو اللجنة التقنية املشرتكة األوىل.

حتياجات اللجنة وء اض                                                                                        ويف حاالت نادرة، قد يتضح أثناء وضع نص مشرتك أن واحدا  أو أكثر من االختالفات التقنية ضرورية يف
                                                                                                    التقنية املشرتكة األوىل وقطاع تقييس االتصاالت. وينبغي أن ت درس كل االختالفات املقرتحة حبرص للتأكد من وجود حاجة 
                                                                                                              مشروعة. وعندما يكون األمر كذلك، يتعني  أن يضم النص املشرتك كامل املادة التقنية الالزمة لكل منظمة مشفوعة بصياغة تبني  

 ي نص يسري على منظمة واحدة دون األخرى.        حتديدا  أ

 صياغة مشاريع النصوص 2.6.8
حل القضايا وتطوير اتفاقات مبدئية، وال يبقى من الوقت متسع لوضع نص كامل. ولطاملا  ستهلك وقت االجتماع يف            كثريا  ما ي  

اجتماع مصغر خمول هبا، يكون فيه نطاق العمل واضح املعامل. ويرأس االجتماع  أمكن إجناز مهمة الصياغة على حنو أكفأ يف
 .(CT)                          شخص يعي نه الفريق التعاوين 

                                                                                                     الجتماع إال بإخراج نص يتناول قضايا واتفاقات معر فة على وجه التحديد. وجيب إحالة أية قضايا أخرى تربز أثناء            ولن يفو ض ا
الفريق التعاوين خالل  االجتماع إىل الفريق التعاوين كي حيلها. وجيب تعميم مشروع النص الذي ينتجه االجتماع على املشاركني يف

 .أربعة أسابيع عقب اختتام االجتماع

 حسم االقتراعات والتعليقات 3.6.8
يدعى  . وينبغي أن9.8 الفقرة كل منظمة، ويرد وصف للتكييف والتزامن يف                                              جترى عمليات املوافقة وفقا  لإلجراءات املعمول هبا يف

القرتاع/التعليق، ا                                                            أقرب اآلجال العملية )يف غضون عشرة أسابيع مثال ( عقب انقضاء فرتة  فريق حسم االقرتاع/التعليقات لالجتماع يف
 وذلك الستعراض النتائج وحسمها. وينبغي أن يرأس الفريق منسق الفريق التعاوين أو حمرره.

أن                                                                                                                وميكن للفريق التعاوين أن يقوم بدور فريق حسم االقرتاع/التعليقات. وبدال  من ذلك، حيثما يكون عدد الفريق التعاوين أكرب من
هيئة وطنية وممثل  كل اع/التعليقات أن يتألف من حمرر أو حمرري الوثائق، ومن ممثل رئيسي عن                        اال ، ميكن لفريق حسم االقرت          يكون فع  

ينسقوا  قطاع تقييس االتصاالت. وينبغي للممثلني الرئيسيني من البلد نفسه أن جلنة الدراسات يف رئيسي عن كل بلد مشارك يف
 ثلني إضافيني من اللجنة التقنية املشرتكة األوىل وقطاع تقييس                                                     مواقفهم توخيا  التساقها، كلما أمكن ذلك. كما ميكن دعوة مم

                                                                                                               االتصاالت حلضور االجتماع، حسبما يعتربه الفريق التعاوين ضروريا . وينبغي أن يكون كل ممثل رئيسي مفوضا  من املنظمة الراعية 
 له كي يوافق على معاجلة الفريق لتعليقاهتا.

 يقات هو حسم أكرب عدد من االقرتاعات/التعليقات السلبية دون إبطالوالغرض من اجتماع حسم االقرتاع/التعل
اقرتاعات/مواقف إجيابية. واهلدف هو حتقيق اتفاقات تفضي إىل أوسع توافق ممكن. ويتسىن ذلك شريطة أن حتظى معاجلة  أي

افظة على استمرارية تعددة، من املهم احملالتعليقات برضا مجيع املمثلني املعنيني. فإذا امتد حسم االقرتاع/التعليق على اجتماعات م
 التمثيل حىت تبلغ العملية متامها.

خارج  معرض عمله، فإن حسم مثل هذه األمور هو وإن واجه فريق حسم االقرتاع/التعليق بعض اإلشكاالت التقنية الكربى يف
 توصيات مناسبة للحل.نطاق عمل الفريق وجيب إحالتها إىل الفريق التعاوين )أو اهليئات األم( مشفوعة ب
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 اإلبالغ عن العملية 7.8
لتقنية املشرتكة اللجنة ا مسؤولية رفع تقارير مكتوبة عن كل اجتماع إىل اللجنة الفرعية/فريق العمل يف (CT)يتوىل الفريق التعاوين 

نبغي هلذه التقارير أن . وي(ITU-T SG/WP)قطاع تقييس االتصاالت  وجلنة الدراسات/فرقة العمل يف (JTC 1 SC/WG)األوىل 
                                                                                   ذلك من اتفاقات مت التوصل إليها واجملاالت اليت ح ددت ملواصلة دراستها وحالة التقدم التعاوين  تلخص نتائج االجتماع، مبا يف

لعمل يق ا(. وميكن الجتماعات جلنة الدراسات/فرقة العمل واللجنة الفرعية/فر 2.5 واملتوقع من العناوين الرئيسية املقبلة )انظر الفقرة
 أن حتيل تعليقات و/أو تعليمات إىل الفريق التعاوين.

 بيانات االتصال 8.8
جمال تكنولوجيا املعلومات. لذلك، من األمهية مبكان احلفاظ على بيانات اتصال                                         ي عترب ضمان التماسك املستمر للعمل مهما  يف

الجتماع عالقة مناسبة، إلجناح العمل. وينبغي توزيع تقارير ا                                                          متعارف عليها مع األنشطة واملنظمات األخرى اليت ح ددت على أن هلا
العمل.                                                                                                         ومشاريع وثائقه اليت بلغت مرحلة النضج، والدعوة للتقدم بتعليقات. كما تشج ع منظمات االتصال على تقدمي مسامهات يف

                                                                           وت عد  مسامهات وتعليقات االتصال آراء إضافية تسه ل العمل وتبني  اعتبارات أخرى.
 املناسب.                                                                                                         ق ل وثائق االتصال اليت ينتجها الفريق التعاوين إىل أمانيت اللجنة الفرعية وجلنة الدراسات ليصار إىل توزيعها بالشكل    وت ن

 عملية الموافقة المتزامنة 9.8
ت ليخرج بنص الفيما ينجز عمل الفريق التعاوين العمل املشرتك ملشروع اللجنة التقنية املشرتكة األوىل ومسألة قطاع تقييس االتصا

واحد مشرتك تنشره كلتا املنظمتان، فإن كل منظمة حتتفظ بإجراءاهتا اخلاصة هبا للموافقة على ما ينتجه العمل التعاوين من معايري 
 منظمة مبفردها. وتشرح املقاطع                                إجراءات وسياسات يتعني  اتباعها يف 3 دولية وتوصيات لقطاع تقييس االتصاالت. وتعرض الفقرة

 خمتلف مراحل املوافقة.                                                               كيف تسري هذه اإلجراءات على عمل الفريق التعاوين حتديدا ، وتتزامن يفأدناه  
رحلة ميكن عمله. ومىت تقدم العمل إىل م                                                       أعاله، ي طلع الفريق التعاوين كل منظمة على التقدم احلاصل يف 7.8 الفقرة             فكما أ وجز يف

ررة الثقة، من املهم للفريق التعاوين أن خيطط خطى حمددة مع مراعاة املواعيد املق عندها وضع جدول زمين للموافقة املتزامنة بقدر من
ل                                                                                     قطاع تقييس االتصاالت واللجان الفرعية املنبثقة عن اللجنة التقنية املشرتكة األوىل. ويبني  الشك الجتماعات جلان الدراسات يف

 ة.                                               املواءمة الالزمة اليت يتعني  حتقيقها بني عملييت املوافق 5
 بالقرار.                                                                                                                وإذ يقرر الفريق التعاوين أن املشروع بلغ مرحلة من النضج ينبغي معها الشروع بعملية املوافقة، ت بل غ كل جهة أم يتبع هلا
ص اللجنة نويف املستوى األول من االقرتاع على جانب اللجنة التقنية املشرتكة األوىل، تسجل أمانة اللجنة الفرعية مشروع العمل كمشروع 

(CD)  أو مشروع تعديل مقرتح(PDAM)  أو مشروع تقرير تقين مقرتح(PDTR) أو مشروع مواصفة تقنية مقرتحة (PDTS) .
الوقت  ويف .أربعة أشهر أو ة أشهرثالثشهرين أو اللجنة الفرعية. ومتتد فرتة االقرتاع  اهليئات الوطنية يف وتوزعه كاقرتاع باملراسلة على
            د م تعليقات قطاع تقييس االتصاالت ليستعرضوه ويعلقوا عليه. وينبغي أن تق لى أعضاء جلنة الدراسات يف                        نفسه، يوز ع مشروع النص ع

      معا . مجيع الردود عضو قطاع تقييس االتصاالت خالل الفرتة الزمنية نفسها حبيث ميكن النظر يف
مشروع تقرير  أو (PDAM)أو مشروع تعديل مقرتح  (CD)ة وجتمع أمانة اللجنة الفرعية ردود اهليئات الوطنية على اقرتاع مشروع نص اللجن

                                                            ، وتوز ع هذه الردود ضمن خالصة تقرير التصويت. ويديل أعضاء قطاع (PDTS)أو مشروع مواصفة تقنية مقرتحة  (PDTR)تقين مقرتح 
 تعاوين.للفريق ال تقييس االتصاالت بتعليقاهتم بواسطة مسامهات تقدم إىل جلنة الدراسات. وتعطى كلتا جمموعتا الردود

ردود اقرتاع اللجنة الفرعية والتعليقات الواردة من أعضاء قطاع تقييس االتصاالت  اتويعاجل فريق حسم االقرتاع/التعليق
مشروع  (. وينبغي بذل قصارى اجلهد حلل مجيع اإلشكاالت. فإذا كانت التغيريات جوهرية، لزم اقرتاع ثان على3.6.8 الفقرة )انظر

أو مشروع مواصفة تقنية مقرتحة  (PDTR)أو مشروع تقرير تقين مقرتح  (PDAM)أو مشروع تعديل مقرتح  (CD)نص اللجنة 
(PDTS)الوقت ليديل أعضاء قطاع تقييس االتصاالت بتعليقاهتم. وعلى غرار االقرتاع/التعليق األول، حتال النتائج إىل  ، ومهلة من

 الالزمة بشأهنا.فريق حسم االقرتاع/التعليق الختاذ التدابري 
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، ي رفع املشروع إىل املستوى التايل من املوافقة. وتسج ل الوثيقة كمشروع معيار دويل  (DIS)                                                                                                         ولدى تسوية القضايا على حنو مرض 
 (ISO) إىل أعضاء املنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ITTF)، ويعممها فريق مهام تكنولوجيا املعلومات (DAM)مشروع تعديل  أو

التقرير                . ويعم م مشروع)تلي فرتة للرتمجة تدوم شهرين( أشهر ثالثةلتقرتع عليه خالل مدة  (IEC)الكهرتقنية الدولية  واللجنة
ى مستوى اللجنة علوستة أشهر ثالثة أشهر  ترتاوح بني                         لي قرتع عليه باملراسلة ملدة (DTS)أو مشروع املواصفة التقنية  (DTR) التقين

                                                             أمانة جلنة الدراسات. ويعم م النص كوثيقة جلنة دراسات كي ي ستعرض                                 ويف الوقت نفسه، تقد م الوثيقة إىل التقنية املشرتكة األوىل.
                 مجيع الردود معا .                                                                                              ويعل ق عليه. وينبغي التقدم بتعليقات أعضاء قطاع تقييس االتصاالت خالل الفرتة نفسها حبيث ميكن النظر يف

باستعراض النص وإبداء  (TSB) ومكتب تقييس االتصاالت (ITTF)تكنولوجيا املعلومات                                        وأثناء هذه الفرتة أيضا ، يقوم فريق مهام 
 تعليقاهتم عليه.

لتابعتني ا                                                                                                           وهذه هي النقطة اليت يكون فيها التزامن حرجا . فالعامل املتحكم األول هو تاريخ اجتماع جلنة الدراسات أو فرقة العمل 
 ( أو القبول )عملية املوافقة(TAP)لقطاع تقييس االتصاالت حيث يتم احلصول على التحديد )عملية املوافقة التقليدية 

 (DAM) أو مشروع تعديل (DIS). ففي هذا االجتماع، جيب أن يكون النص على مستوى مشروع معيار دويل ((AAP) البديلة
واللجنة الكهرتقنية  (ISO)املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  يف (DTS)أو مشروع مواصفة تقنية  (DTR)مشروع تقرير تقين  أو

 (DIS) وجوب أن يتمخض اجتماع حسم االقرتاع على مشروع معيار دويل . أما عامل التحكم الثاين فيتمثل يف(IEC) الدولية
                                 عن النص النهائي الذي يتعني  حصوله  (DTS)اصفة تقنية أو مشروع مو  (DTR)أو مشروع تقرير تقين  (DAM)مشروع تعديل  أو

 على موافقة قطاع تقييس االتصاالت: 

املوافقة كي                       ، حيث يتعني  احلصول على(TAP)عملية املوافقة التقليدية  أشهر قبل اجتماع جلنة الدراسات، يف 4خالل  أ ( 
ماع املقبل االجت املوافقة على التوصية يفيتمكن مدير مكتب تقييس االتصاالت من إصدار رسالة تعلن النية ب

 الدراسات؛ للجنة

                                 ، حيث ي نال القبول كي يتمكن مدير (AAP)عملية املوافقة البديلة  خالل شهرين عقب اجتماع جلنة الدراسات، يف ب(
 مكتب تقييس االتصاالت من إعالن النداء األخري للموافقة على التوصية.

مشروع  أو (DIS)خالصة تقرير التصويت الردود على االقرتاع على مشروع معيار دويل  وتوزع أمانة اللجنة الفرعية ضمن
. ويديل أعضاء قطاع تقييس االتصاالت بتعليقاهتم (DTS)أو مشروع مواصفة تقنية  (DTR)أو مشروع تقرير تقين  (DAM) تعديل

 ريق التعاوين. جلنة الدراسات. وتعطى كلتا جمموعتا الردود للف بواسطة مسامهات تقدم إىل

                                                                               قطاع تقييس االتصاالت بوجود مشكلة حتول دون املوافقة أو إذا ما أشري  إىل مشكلة من جانب  إذا أشارت دولة عضو يف -ة ـمالحظ
ينبغي إعالم (، (DIS)اخلطة على مشروع معيار دويل  اللجنة التقنية املشرتكة األوىل من شأهنا أن تؤخر املوافقة )مثل اقرتاع ثان غري مدرج يف

 مجيع املعنيني بذلك حبيث ميكن اختاذ تدابري مناسبة، ووضع خطة جديدة متزامنة إذا لزم األمر.

مشروع تقرير  أو (DAM)أو مشروع تعديل  (DIS)الردود على االقرتاع على مشروع معيار دويل  اتويعاجل فريق حسم االقرتاع/التعليق
، والتعليقات الواردة من أعضاء قطاع تقييس االتصاالت. ويستعرض الفريق التعليقات (DTS)أو مشروع مواصفة تقنية  (DTR) تقين

مشروع  أو (DIS) واالقرتاع السليب من أصوات االقرتاع وحيسمها. فإذا كانت التنقيحات جوهرية، لزم اقرتاع ثان على مشروع معيار دويل
مع مهلة ليديل أعضاء قطاع تقييس االتصاالت بتعليقاهتم  (DTS)نية أو مشروع مواصفة تق (DTR)أو مشروع تقرير تقين  (DAM)تعديل 

أشهر ثة من شهرين إىل ثالومتتد هذه الفرتة املخصصة لالقرتاع ومهلة التقدم بتعليقات  6للتأكد من أن اجلميع متفقون على النتائج.
 .((DTS)أو مشاريع املواصفة التقنية  (DTR)تقين التقرير ال)وثالثة أشهر ملشاريع 

  
                                                      

قطاع تقييس االتصاالت إذا انعقد اجتماع جلنة الدراسات املزمع أن تتم املوافقة فيه )عملية املوافقة                                        من الضروري عادة  إعادة عملية املوافقة يف 6
 عملية االقرتاع الثاين بنجاح.التقليدية( أو صادف املوعد النهائي إلعالن النداء األخري )عملية املوافقة البديلة( قبل إمتام 
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التغيريات/التصويبات  لىعقطاع تقييس االتصاالت حبيث ميكن للطرفني املوافقة                                               ومي د د اجتماع حسم االقرتاع ليضم عملية املوافقة يف
وافقة التقليدية )عملية امل قطاع تقييس االتصاالت . ولدى توفر النص، جترى عملية املوافقة املناسبة يف7الناجتة عن استعراض النص

                                                                                                                     عملية املوافقة البديلة(. ويف إثر موافقة قطاع تقييس االتصاالت مباشرة، يقدم احملرر النص النهائي مشفوعا  بتقرير حسم التعليقات أو
واللجنة  (ISO) املنظمة الدولية للتوحيد القياسي                                                                        إىل أمانة اللجنة الفرعية. وحير ك ذلك اقرتاعا  يدوم شهرين للهيئات الوطنية يف

)وما من اقرتاع إضايف على مشاريع  (DAM)مشروع تعديل  أو (FDIS)على مشروع هنائي ملعيار دويل  (IEC)الدولية الكهرتقنية 
دون وجود  (DIS)حال جناح االقرتاع على مشروع معيار دويل  (. يف(DTS)أو مشاريع املواصفة التقنية  (DTR)التقرير التقين 

. وينتهي هذا االقرتاع باملراسلة الذي يدوم (FDIS)على مشروع هنائي ملعيار دويل أصوات معارضة، ميكن االستغناء عن االقرتاع 
طاع تقييس االتصاالت ق                                 تتأت  املوافقة من عملية املوافقة يف شهرين إىل واحد من مآلني ممكنني ال غري: املوافقة أو الرفض. فإذا مل

، فإن التدابري التالية (IEC)واللجنة الكهرتقنية الدولية  (ISO)د القياسي املنظمة الدولية للتوحي من الرد على اقرتاع باملراسلة يف أو
 (ISO/IEC JTC 1)ستستند إىل التشاور بني اللجنة التقنية املشرتكة األوىل للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية 

 وبني قطاع تقييس االتصاالت، مع مراعاة حيثيات الوضع.
 ، يعمل فريق مهام(IEC)واللجنة الكهرتقنية الدولية  (ISO)املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  جيري االقرتاع باملراسلة يف وفيما

                                   جنبا  إىل جنب التسهيل النشر الفوري. (TSB)ومكتب تقييس االتصاالت  (ITTF)تكنولوجيا املعلومات 

 النشر 10.8
 ع هنائيأقرب اآلجال العملية بعد احلصول على رد باإلجياب من اقرتاع على مشرو  التعاونية يفاملعيار الدويل  | ينبغي نشر التوصية

 حال جناح االقرتاع               . علما  بأنه يف(IEC)واللجنة الكهرتقنية الدولية  (ISO)املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  يف (FDIS)ملعيار دويل 
 (FDIS) ارضة، ميكن االستغناء عن االقرتاع على مشروع هنائي ملعيار دويلدون وجود أصوات مع (DIS)على مشروع معيار دويل 

 أقرب اآلجال العملية. واملباشرة بالنشر يف
 النشر.                 كل لغة ت ستخدم يف وينبغي توخي احلرص لضمان وجود نسخة أصلية واحدة للنص املشرتك يف

 العيوب 11.8

                                                              ال ي دخر جهد إلنتاج وثيقة ذات جودة، بي نت التجربة أن عيوبا  ميكن مرحلة النشر. وفيما                            ال ي ستكمل العمل بالضرورة يف
 عمليات التنفيذ. وإىل ذلك، مثة حاجة ملسؤولية متواصلة عن التعامل مع تقارير العيوب.                           تصاد ف لدى تطبيق الوثيقة يف أن

املتبعة  أو االلتباسات. وترد أدناه اإلجراءاتومن األمهية مبكان التعاون على االستدراك السريع لألخطاء أو النواقص أو التناقضات 
 هذا املسعى اهلام. يف

 أفرقة استعراض العيوب 1.11.8
ت يطلب الفريق التعاوين إىل اللجنة الفرعية املنبثقة عن اللجنة التقنية املشرتكة األوىل وجلنة الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاال

. وينبغي أن يتألف الفريق من خرباء ترشحهم اللجنة الفرعية ا                                أن يشكال فريقا  تعاونيا  الستعراض  ملنبثقة                                                                              العيوب يرأسه حمرر معني 
 عن اللجنة التقنية املشرتكة األوىل وجلنة الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت.

 تقديم تقارير العيوب 2.11.8
، (IEC)واللجنة الكهرتقنية الدولية  (ISO)لدولية للتوحيد القياسي املنظمة ا ميكن تقدمي تقارير العيوب من قبل اهليئات الوطنية يف

أي  وأعضاء قطاع تقييس االتصاالت، ومنظمات االتصال، وجلنة الدراسات املسؤولة أو أي من فرق عملها، واللجنة الفرعية أو
لواجب استعماهلا. استمارة تقرير العيوب اأي من فريقي استعراض العيوب. ويقدم التذييل األول  من أفرقتها العاملة، أو أي عضو يف

                                                      
اللجنة التقنية املشرتكة األوىل  هذه املرحلة املتأخرة، يلزم القيام باقرتاع آخر يف                                                         يف احلالة املستبعدة حيث ي عترب ضروريا  إدخال تغيريات جوهرية يف 7

اع تقييس ائج. وتؤخر املوافقة من جانب قط)ومهلة لتلقي التعليقات من أعضاء قطاع تقييس االتصاالت( لتأكيد اتفاق اجلميع على النت
 اللجنة التقنية املشرتكة األوىل. االتصاالت عادة إىل ما بعد استكمال االقرتاع يف
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                                                                                                                   وهي نسخة عن استمارة تقرير العيوب املعتمدة لدى اللجنة التقنية املشرتكة األوىل ع د لت لتشمل معلومات اللجنة التقنية املشرتكة 
 األوىل وقطاع تقييس االتصاالت على السواء.

اللجنة التقنية  نظمة األخرى على الفور. وتتوىل أمانة فريق العمل يفوينبغي نقل نسخة عن تقارير العيوب املقدمة ملنظمة إىل امل
 املشرتكة اجلوانب اإلدارية للموضوع.

                                                                                                  وتتوىل أفرقة استعراض العيوب مسؤولية احلفاظ على قائمة حمد ثة جبميع تقارير العيوب املقدمة وحالة كل منها.

 إجراءات تسوية العيوب 3.11.8

كة األوىل )انظر توجيهات اللجنة التقنية املشرت                                                    كة األوىل ت ستتبع إجراءات التعاطي مع تقارير العيوب يفيف اللجنة التقنية املشرت 
اخلاصة باللجنة التقنية املشرتكة األوىل( بتعديالت تشمل  (IEC)واللجنة الكهرتقنية الدولية  (ISO)املنظمة الدولية للتوحيد القياسي 
 حل العيوب. التصاالت واللجنة التقنية املشرتكة األوىل يفاملشاركة التعاونية لقطاع تقييس ا

قطاع تقييس                                                                                               ومىت حصل اتفاق متبادل بني فريقي استعراض العيوب على تسوية عيب، يباش ر بإجراءات املوافقة املناسبة يف
 االتصاالت واللجنة التقنية املشرتكة األوىل.

قين وأرسله إىل                                                املعيار الدويل التعاونية، أعد  احملرر مشروع تصويب ت | ةفإذا قضت تسوية تقرير عيوب بضرورة تصحيح نص التوصي
أمانيت اللجنة الفرعية وجلنة الدراسات. وتأيت موافقة اللجنة التقنية املشرتكة األوىل من خالل اقرتاع اللجنة الفرعية/مهلة تعليقات 

يدية، فهي قطاع تقييس االتصاالت، مبوجب عملية املوافقة التقل اللجنة التقنية املشرتكة األوىل على مدى ثالثة أشهر. أما موافقة
ه فرتة تشاور فموافقة رسالة املدير، تعقب تأيت عرب تقدمي رئيس جلنة الدراسات النص إىل مكتب تقييس االتصاالت، وإعالن عنه يف

اجتماع  قبول يف البديلة، فهي تأيت عرب اجتماع جلنة الدراسات. وأما موافقة قطاع تقييس االتصاالت، مبوجب عملية املوافقة يف
نسق النص املشرتك                                                                                                   للجنة الدراسات أو فرقة عمل تعقبه موافقة من عن طريق النداء األخري. وت نشر التصحيحات املواف ق عليها يف

 املعيار الدويل. | كتصويب تقين للتوصية

                                              ، فإهنا تعاجل  كتعديل باستعمال اإلجراءات الواردة                                                            وبدال  من ذلك، إذا ما انطوت تسوية تقرير العيوب على تغيري جوهري
 .12.8 الفقرة يف

                           ريات املواف ق عليها عرب عملية ذلك مجيع التغي                                                       املعيار الدويل بنسخة حمد ثة عن النص بكليته املتكاملة، مبا يف | وحيتفظ حمرر التوصية
 تصحيح العيوب.

 التعديالت 12.8

اجة                                                                               جراء عملية التطوير وتغري  التكنولوجيا وظهور مقتضيات تشغيلية جديدة. وعليه، متس احل                                 كثريا  ما تدعو احلاجة ملواصلة العمل
 لتعديالت تدخل التوسعات والتحسينات والتحديثات على األحكام األساسية للتوصية املعيار الدويل املنشورة.

ية املشرتكة األوىل                                 يالت، ابتداء  مبوافقة اللجنة التقناملعيار الدويل األصلية على معاجلة التعد | وتسري نفس إجراءات وضع التوصية
                                                                                 ، إذا لزم األمر. وقد ت عترب هذه اإلجراءات توسعات للعمل األصلي يقوم هبا الفريق التعاوين (NP)على مقرتح بند عمل جديد 

                                                                      نفسه، أو ميكن اعتبارها عمال  جديدا  منفصال  يتطلب تشكيل فريق تعاوين جديد.

                     ريات املواف ق عليها عربذلك مجيع التغي                                                       املعيار الدويل بنسخة حمد ثة عن النص بكليته املتكاملة، مبا يف | وصيةوحيتفظ حمرر الت
 التعديل. عملية
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 تمييز التعاون 9
 ريأمثر التعاون بني قطاع تقييس االتصاالت واللجنة التقنية املشرتكة األوىل عن وضع جمموعة كبرية متنامية من التوصيات واملعاي

انظر املالحظة )                        . ويسه ل نسق النص املشرتك ةمتماسك وحدة                                               . ومن القي م أن ينظر املستعملون إىل هذه النتائج كاملرتابطةالدولية 
                                                                                                هذه الرؤية. واجملال اآلخر اهلام الذي يتجلى فيه التماسك هو فيما يتعلق بالعمل التعاوين املستكم ل سابقا   (3.1الفقرة  الواردة يف

                                                                                                   ىل نص متوائم تقنيا  تنشره كل منظمة على حدة مع االختالفات "احمللية". وعند حتديث تلك الوثائق املدعوة "توأم" واملفضي إ
 إعادة نشرها، يوصى بتحويلها إىل نسق النص املشرتك. و/أو

ك، ينبغي إيالء لنص املشرت                                                                                           وخالل الفرتة االنتقالية، إذا ما ح دثت أي من هذه التوصيات أو املعايري الدولية "التوأم" بغري نسق ا
 جمهود وضع النص:                                                    العناية للوسائل التالية تعزيزا  للتعاون والتماسك يف

                                                                                                       أدرج حاشية من عنوان توصية قطاع تقييس االتصاالت تبني  الطبيعة التعاونية للعمل وتعنون املعيار الدويل "التوأم"  ( أ 
                                       وتعرض درجة املواءمة التقنية )مثال ، انظر  (IEC)/اللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO)للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي 

 (؛لقطاع تقييس االتصاالت ITU-T X.200توصيات السلسلة 
يعرض                                                                                              متهيد املعيار الدويل يبني  الطبيعة التعاونية للعمل ويعنون التوصية "التوأم" لقطاع تقييس االتصاالت و              وأدرج نصا  يف ب(

 مة التقنية؛درجة املواء
وصية ما، أدرج، ت فقرة املراجع يف وإذا ما ورد إسناد إىل توصية لقطاع تقييس االتصاالت "متوأمة" مع معيار دويل يف ج(

 (؛3.1الفقرة  كمالحظة يف                                                       ضمن قويسات، إسنادا  إىل التوأم )أو استعمل النسق الوارد
يسات، معيار دويل، أدرج، ضمن قو  فقرة املراجع املعيارية يف وإذا ما ورد إسناد إىل معيار دويل "متوأم" مع توصية يف ( د

 (؛3.1الفقرة  كمالحظة يف                                           إسنادا  إىل التوأم )أو استعمل النسق الوارد  
 الفروق. وثيقتني يلخصكلتا ال                                                                يف حال وجود فروق تقنية بني توصية ومعيار دويل، أدرج تذييال /ملحقا  يف ( ه

مل التوصيات منظمة دون األخرى، واليت تستع                                                                         ويشمل اجملال اهلام الثالث عددا  كبريا  من التوصيات واملعايري الدولية املوجودة يف
وثائق كلتا                                                                                                           واملعايري الدولية املوضوعة تعاونيا  وحتيل إليها. ويف هذه احلالة، ميكن التعبري عن روح التعاون بالتأكد من اإلسناد إىل

                                                                                                            املنظمتني ]انظر البندين ج( ود( أعاله[. وتسهيال  هلذا اإلسناد املرجعي، حيتفظ مكتب تقييس االتصاالت وفريق مهام تكنولوجيا 
 املعلومات بقائمة من التوصيات واملعايري الدولية التعاونية.

ع االتصاالت وقطا قطاع تقييس االتصاالت  تطبيق السياسة المشتركة لبراءات االختراع في 10
 الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

الت الراديوية واملنظمة قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصا تتوفر املعلومات اخلاصة بتطبيق السياسة املشرتكة لرباءات االخرتاع يف
توجيهات املنظمة  ويف T/ipr-http://itu.int/en/ITUلية على العنوان اإللكرتوين: الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدو 

 األول(. )التذييل 1 امللحق ،2:2011 واجلزء 1:2013 الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية، اجلزء
تقدم  املعيار الدويل، على الكيانات أن تتبع هذه السياسة املشرتكة لرباءات االخرتاع وأن | وصيةولتنفيذ نص مشرتك أو متوأم للت

 بيانات براءات االخرتاع، حسب مقتضى احلال، إىل املنظمات الثالث مجيعها.
 
 
 
 

  

http://itu.int/en/ITU-T/ipr/
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 التذييل األول
 

 استمارة تقرير بالعيوب
 

  

 تقرير بالعيوب 

  
  

نسق م إىل                                      اختياريا ، ويتعني  عليه إرسال االستمارة  11 ، والبند10 إىل 7 ومن 4 إىل 2 العيوب ملء البنود من                     يتعني  على مقدم تقرير 
 .6و 5و 1                                                                                                        أو أمانة فريق العمل اللذين يرتبط هبما فريق احملرر ذو الصلة. ويتعني  على منسق أو أمانة فريق العمل ملء البنود

 :رقم تقرير العيوب 1

 مقدم التقرير: 2
 

 ____JTC 1/SC____/WG    :موجه إلى 3
      /Q.____T SG____/WP____-ITU 

 :(WG)أمانة فريق العمل  4

 :للتقرير (WG)تاريخ تعميم أمانة فريق العمل  5

 الموعد النهائي لتلقي الرد من المحرر: 6
 :املعيار الدويل( | )رقم وعنوان توصية قطاع تقييس االتصاالتتقرير عن عيوب تخص  7
 

 :                           )مثال ، خطأ، نقص، توضيح الزم(عبارة وصفية  8
 

                                                        )مثال ، أرقام الصفحة و/أو الفقرة و/أو الشكل و/أو اجلدول(:الوثيقة  المراجع في 9
 

 :(املشار إليها)شرح كامل أو موجز للمشكلة طبيعة العيب  10

 

 )اختياري(: الحل المقترح من مقدم التقرير 11
 

 رد المحرر: 12
 

 

 



 

 -ITU-T A.25 105IIالتوصية  - IIالجزء  - 2016أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام  

 ITU-T A.25التوصيـة 

 المتعلقة بتضمين نصوصاإلجراءات العامة 
              ومنظمات أ خرى قطاع تقييس االتصاالتبين 

 مجال التطبيق 1
نظمات م                                                                                                         تقدم هذه التوصية اإلجراءات العامة املتعلقة بتضمني نصوص )كليا  أو جزئيا ، مع تعديالت أو بدوهنا( وثائق صادرة عن 

وثائق أخرى صادرة عن قطاع تقييس االتصاالت(، وتقدم إرشادات إىل  توصيات قطاع تقييس االتصاالت )أو يف أخرى يف
أي                                                                                                        املنظمات األخرى بشأن كيفية تضمني نصوص )كليا  أو جزئيا ، مع تعديالت أو بدوهنا( توصيات قطاع تقييس االتصاالت )أو

 .وثائقها التصاالت( يفوثائق أخرى صادرة عن قطاع تقييس ا
 .[ITU-T A.5] توصيات قطاع تقييس االتصاالت يتم تناوهلا يف وحالة إدراج إحاالت مرجعية معيارية إىل وثائق منظمات أخري يف

 المراجع 2
      جزءا   هذا النص                                                                                              تتضمن التوصيات التالية لقطاع تقييس االتصاالت وغريها من املراجع أحكاما  تشكل من خالل اإلشارة إليها يف

يات واملراجع وقت النشر. وملا كانت مجيع التوص يتجزأ من هذه التوصية. وقد كانت مجيع الطبعات املذكورة سارية الصالحية يف ال
األخرى ختضع إىل املراجعة، يرجى من مجيع املستعملني هلذه التوصية السعي إىل تطبيق أحدث طبعة للتوصيات واملراجع األخرى 

هذه التوصية  واإلشارة إىل وثيقة ما يف نشر بانتظام قائمة توصيات قطاع تقييس االتصاالت السارية الصالحية.                   الواردة أدناه. وت  
 حد ذاهتا صفة التوصية. يضفي على الوثيقة يف ال

[ITU-T A.5]  التوصيةITU-T A.5 (2016) ،املتعلقة بتضمني إحاالت مرجعية إىل وثائق املنظمات  اإلجراءات العامة
 .التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت األخرى يف

 التعاريف 3
 وثائق أخرى                      المصطلحات المعر فة في 1.3

 وثائق أخرى:                                              تستخدم هذه التوصية املصطلحات التالية املعر فة يف
قت نفيذ، وغري ذلك( واف: ناتج رمسي )مثل املعايري أو املواصفات أو اتفاقات الت[ITU-T A.5]عليها                  الوثيقة المواف ق  1.1.3

                         عليه رمسيا  إحدى املنظمات.
أجزاء من وثيقة تكون الوثيقة املشار إليها كمرجع فيها  : وثيقة كاملة أو[ITU-T A.5]إحالة مرجعية غير معيارية  2.1.3

 مراعاهتا. يور يكون من الضر  استعمال التوصية وال للمساعدة على فهم أو إعداد التوصية أو مستعملة كمعلومات إضافية يف
ليت الوثيقة ا                                                        وثيقة أخرى تتضمن أحكاما  تشكل، باإلشارة إليها، أحكاما  يف :[b-ITU-T A.1]إحالة مرجعية معيارية  3.1.3

 تشري إىل املرجع.

 هذه التوصية                  مصطلحات معر فة في 2.3
                                    تعر ف هذه التوصية املصطلحات التالية:

 صورة مسودة. يزال يف والناتج صادر عن منظمة ما : مشروع وثيقة 1.2.3



 

106II-  الجزء  - 2016أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعامII -  التوصيةITU-T A.25 

 المختصرات 4
 :تستخدم هذه التوصية املختصرات التالية

TSB  مكتب تقييس االتصاالت(Telecommunication Standardization Bureau) 

 االصطالحات 5
 ال يوجد.

 أخرى ومنظمات قطاع تقييس االتصاالتالمتعلقة بتضمين نصوص بين اإلجراءات العامة  6
تصاالت. وثيقة صادرة عن قطاع تقييس اال                                                              القسم عملية تضمني نصوص )كليا  أو جزئيا ( من وثائق منظمة أخرى يفيتناول هذا 

 حاالت نادرة.                                       ومن املتوقع أال ت ستخدم هذه العملية إال يف

 الوثائق الواردة من منظمات أخرى 1.6
( أو بدوهنا                           كليا  أو جزئيا ، مع تعديالتني نصوص )تضمجيوز إلحدى جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت  1.1.6

روع توصية صادرة مش          جزئيا ، يف                                       متت املوافقة عليها، وأن ت دخله، كليا  أو شكل مشروع أو ى، سواء كانت يفمن وثائق منظمة أخر 
             . وتشج ع جلان 1.3.6إىل  3.1.6الفقرات من                                          أي وثيقة أخرى للقطاع(، وفقا  ملا هو مبني يف عن قطاع تقييس االتصاالت )أو يف

                                                                                            قطاع تقييس االتصاالت على إدراج النصوص املواف ق عليها الصادرة عن منظمات أخرى بدال  من إدراج نصوص  الدراسات يف
 شكل مشروع. يف

ال تصدر هذه الوثائق كمسامهات. ومبجرد ورودها تتاح هذه الوثائق باالتفاق مع رئيس جلنة الدراسات لكي يبحثها  2.1.6
. 4.6 الفقرة وترتيبات حقوق التأليف والنشر الواردة يف 3.6الفقرة                                                           مقدما  الفريق املعين، شريطة اتباع ترتيبات املوافقة الواردة يف

                                                                                                             وإضافة  إىل ذلك، فإهنا تصدر كوثيقة للفريق املعين مع اإلشارة إىل املنظمة اليت صدرت عنها، أي كوثيقة مؤقتة الجتماع للجنة 
تقرير  هذه احلالة األخرية ينبغي أن يسجل ورود الوثيقة وتوفرها يف كوثيقة الجتماع فريق مقرر. ويف ة عمل، أوفرق دراسات أو

 اجتماع فريق املقرر.
( من دوهنا                               كليا  أو جزئيا ، مع تعديالت أو بتضمني نصوص )عندما تقرر جلنة دراسات تابعة لقطاع تقييس االتصاالت  3.1.6

دى وثائقها، فإهنا تبلغ املنظمة باإلجراءات اليت تتخذها فيما يتعلق هبذه النصوص. وخيضع استعمال إح ى يفوثائق منظمة أخر 
وترتيبات حقوق التأليف والنشر  3.6الفقرة  استنساخها، لرتتيبات املوافقة الواردة يف قبوهلا أو جلنة الدراسات هلذه النصوص أو

 .4.6 الفقرة الواردة يف
اع تقييس االتصاالت )أو وثيقته( النامجة عن ذلك حتديد النص املدرج واإلشارة بوضوح إىل وثيقة توصية قط وجيب يف 4.1.6

 .[ITU-T A.5]من  4.6الفقرة                                            املنظمة وإىل صيغتها احملددة، وفقا  ملا هو مبني يف

 عملية تضمين النصوص 2.6
      كليا  وص حمددة )تضمني نصجيوز إلحدى جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت أو لعضو فيها حتديد ضرورة  1.2.6

ة مشروع توصية حمددة لقطاع تقييس االتصاالت )أو مشروع وثيق ى يف( من وثائق منظمة أخر                              أو جزئيا ، مع تعديالت أو بدوهنا
 للقطاع(. أخرى
 التالية: مة للجنة الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت من منظمات أخرى أن متتثل للمعايريوينبغي للوثائق املقد 2.2.6

 ينبغي أال تتضمن أي معلومات سرية )أي ال تنطوي على أي قيود بشأن توزيعها(؛ أ ( 
 ينبغي أن تبني املصدر داخل املنظمة )مثل اللجنة، أو اللجنة الفرعية، أو غري ذلك(؛ ب(
 ي أن متيز بني اإلحاالت املرجعية املعيارية واإلحاالت املرجعية غري املعيارية.ينبغ ج(
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 .10.3.2.6إىل  1.3.2.6الفقرات من  )أو مسامهة(، على حنو ما هو مبني يف (TD)وثيقة مؤقتة                  تقد م املعلومات يف 3.2.6

 ذلك(. إىل رقمها، رقم الطبعة، تارخيها، وما إدراجها )نوع الوثيقة، عنواهنا،                             وصف واضح للوثيقة اليت ي نظر يف 1.3.2.6
حالة املوافقة عليها. قد يؤدي إدراج نص مل توافق عليه املنظمة بعد إىل نوع من اللبس؛ ولذلك يقتصر إدراج النصوص  2.3.2.6

عمل تعاوين  هناكحالة الضرورة القصوى، ميكن إدراج نص من مسودة وثيقة عندما يكون                                    عادة على الوثائق املواف ق عليها. ويف
       ريبا .نفس الوقت تق يتطلب إحاالت متعددة جتري املوافقة عليه من جانب قطاع تقييس االتصاالت ومنظمة أخرى يف

شروع توصية قطاع م ذلك األسباب اليت جتعل من غري املناسب اإلشارة إىل النص يف                              مربرات إدراج النص حتديدا ، مبا يف 3.3.2.6
 مشروع وثيقة أخرى للقطاع(. تقييس االتصاالت )أو يف

                                                                                         عن قضايا حقوق امللكية الفكرية )الرباءات وحقوق التأليف والنشر والعالمات التجارية(، إن و جدت. املعلومات احلالية 4.3.2.6
روط شاملعلومات املفيدة األخرى اليت تصف "نوعية" الوثيقة )وما إذا كانت قد أفضت إىل منتجات معينة، وما إذا كانت  5.3.2.6

 التطابق واضحة، وما إذا كان من امليسور احلصول على املواصفات على نطاق واسع(.
 نضج الوثيقة )مثل عمر الوثيقة(. درجة استقرار أو 6.3.2.6
 قيد اإلعداد. عالقة الوثيقة بالوثائق األخرى املوجودة أو 7.3.2.6
وضوح إىل وثيقة أخرى للقطاع(، ينبغي اإلشارة ب االتصاالت )أو يفتوصية لقطاع تقييس  عند إدراج نص من وثيقة يف 8.3.2.6

 الوثيقة املدرجة.                                                                            تلك الوثيقة؛ وينبغي أيضا  إدراج قائمة جبميع اإلحاالت املرجعية الواضحة الواردة يف
ليها ائق احملال إنسخة كاملة من الوثيقة املوجودة، وال حاجة إىل إعادة تنسيقها. والغرض من ذلك هو أن تكون الوث 9.3.2.6

ا كانت                                        فرقة العمل( من تقييمها. وبناء  عليه، إذ متاحة عن طريق املوقع اإللكرتوين بدون مقابل كي تتمكن جلنة الدراسات )أو
يقة بيان موضعها بدقة على شبكة الويب. ومن ناحية أخرى، إذا مل تكن الوث الوثيقة اليت سيتم إدراجها متاحة هبذا الشكل، يكفي

 نسق إلكرتوين(. هبذا الشكل، جيب تقدمي نسخة كاملة منها )ويفضل أن يكون ذلك يفمتاحة 
إدراج وثيقة من  عند النظر للمرة األوىل يف (. وال تكون مطلوبة إال[ITU-T A.5]من  B                           أهلية املنظمة )وفقا  للملحق  10.3.2.6

ألي جلنة                                              وينبغي أن ت ستعرض بانتظام أهلية املنظمة )وميكنتكون املعلومات اخلاصة باألهلية قد مت توثيقها.  املنظمة وعندما ال
هذه املنظمة، من  تضمني نص من املنظمة أن تقوم باالستعراض(. ويف حال تغريت سياسة الرباءات املتبعة يف دراسات راغبة يف

قييس عتمدة لدى قطاع تاملشرتكة للرباءات املاملهم بصفة خاصة التحقق من اتساق سياسة الرباءات اجلديدة مع السياسة 
 (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) االتصاالت/قطاع االتصاالت الراديوية/املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية

 .واملبادئ التوجيهية بشأن تنفيذ هذه السياسة املشرتكة
 A قما إذا كان من الالزم إدراج النص. ويتضمن امللحفرقة العمل( بتقييم هذه املعلومات وتقرر  تقوم جلنة الدراسات )أو 4.2.6

موعد أقصاه وقت                                 فرقة العمل. وي تخذ هذا القرار يف الشكل املتبع لتوثيق القرار الذي تتخذه جلنة الدراسات أو [ITU-T A.5]من 
حالة  ا من أجل النداء األخري يفأو وقت املوافقة عليه (TAP)حالة عملية املوافقة التقليدية  إقرار التوصية من أجل املشاورة يف

فرقة العمل إىل أن اإلجراءات اخلاصة هبذه التوصية  تقرير جلنة الدراسات أو أن يشار يف . ويكفي(AAP)عملية املوافقة البديلة 
 استوفيت، مع اإلشارة إىل الوثيقة اليت تتضمن التفاصيل الكاملة. قد

 الموافقةترتيبات  3.6
أقرب وقت  فرقة العمل، أن يطلب من املنظمة، يف                                             تقييس االتصاالت، بناء  على طلب جلنة الدراسات أوينبغي ملكتب  1.3.6

 ممكن، موافاته ببيان كتايب يفيد مبوافقتها على التايل:
 إطار األفرقة املناسبة،  توزيع النص ألغراض مناقشته يف 
 ( كليا  أو جزئيا ، مع تعديالت أو بدوهناورمبا استعماله                                   ) رى أي توصيات لقطاع تقييس االتصاالت )أو وثائق أخ يف

 للقطاع( نامجة عن ذلك لنشرها.
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اآلراء  وافق                                يدرج النص. ويف هذه احلالة ي تخذ بت وإذا امتنعت املنظمة املعنية عن تقدمي هذه املوافقة أو مل تقم بذلك، ال 2.3.6
 النص.        بدال  من  ([ITU-T A.5]قرار إدراج اإلحالة املرجعية )وفق 

 ترتيبات حقوق التأليف والنشر 4.6
ذلك حق  يكون موضوع إدخال التعديالت على نصوص وترتيبات تراخيص حقوق التأليف والنشر املعفاة من الرسوم، مبا يف

الرتخيص من الباطن، بالنسبة للنصوص اليت يقبلها قطاع تقييس االتصاالت، حمل اتفاق بني مكتب تقييس االتصاالت واملنظمة 
ذلك، حتتفظ املنظمة األصلية حبقوق التأليف والنشر اخلاصة بالنصوص الصادرة عنها وتكون صاحبة القرار بشأن  ملعنية. ومعا

                                      هذه النصوص، إال إذا ختلت عن ذلك صراحة . تعديالت يف أي

 يوثائق منظمات أخر  اإلجراءات العامة إلدراج نصوص وثائق قطاع تقييس االتصاالت في 7
ا. وتتناول هذه أعماهل ظمات بشدة على اإلحالة إىل وثائق قطاع تقييس االتصاالت حسب احلاجة من أجل التقدم يف         تشج ع املن

وثيقة ملنظمة أخرى.                                                                                              الفقرة عملية إدراج نصوص )كليا  أو جزئيا ، مع تعديالت أو بدوهنا( من وثيقة لقطاع تقييس االتصاالت يف
 حاالت نادرة. ال يف                                   ومن املتوقع أال ت ستخدم هذه العملية إ

 الوثائق المرسلة إلى منظمات أخرى 1.7
                                                         جزئيا ، مع تعديالت أو بدوهنا( من توصية صادرة عن قطاع تقييس                                            جيوز أن تقوم منظمة ما بإدراج نصوص )كليا  أو 1.1.7

         ها كليا              ا، وأن ت دخلمتت املوافقة عليه شكل مشروع أو االتصاالت )أو من أي وثائق أخرى صادرة عن القطاع(، سواء كانت يف
                                                                     نص مسودة وثيقتها. وتشج ع املنظمات بشدة على إدراج النصوص بدون تعديلها.         جزئيا  يف أو

يتعلق                                                                                                عندما تقرر منظمة إدراج نصوص صادرة عن قطاع تقييس االتصاالت، تبل غ املكتب باإلجراءات اليت تتخذها فيما 2.1.7
 2.7 الفقرة استنساخها لرتتيبات املوافقة الواردة يف قبوهلا أو املؤهلة هلذه النصوص أوهبذه النصوص. وخيضع استعمال املنظمة 

 .3.7 الفقرة وترتيبات حقوق التأليف والنشر الواردة يف

 ترتيبات الموافقة 2.7
فقته على اأقرب وقت ممكن، موافاهتا ببيان كتايب يفيد مو  ينبغي للمنظمة أن تطلب من مكتب تقييس االتصاالت، يف 1.2.7

 أي وثائق للمنظمة. يف (                                   كليا  أو جزئيا ، مع تعديالت أو بدوهناإطار األفرقة املناسبة ورمبا استعماله ) توزيع النص ألغراض مناقشته يف
            يدر ج النص. وإذا امتنع االحتاد الدويل لالتصاالت عن تقدمي هذه املوافقة أو مل يقم بذلك، ال 2.2.7

 والنشرترتيبات حقوق التأليف  3.7
لك حق الرتخيص ذ يكون موضوع إدخال التعديالت على نصوص وترتيبات تراخيص حقوق التأليف املعفاة من الرسوم، مبا يف

الباطن، بالنسبة للنصوص اليت تقبلها املنظمات املؤهلة واجلهات اليت تنشرها وغريها من اجلهات، حمل اتفاق بني مكتب تقييس  من
ة. ومع ذلك، حيتفظ االحتاد الدويل لالتصاالت حبقوق التأليف والنشر اخلاصة بالنصوص الصادرة عنه االتصاالت واملنظمة املعني

                                      هذه النصوص، إال إذا ختلى عن ذلك صراحة . ويكون صاحب القرار بشأن أي تعديالت يف
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 بيبليوغرافيـا
[b-ITU-T A.1]  التوصيةITU-T A.1 (2012) ، أساليب عمل جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت لالحتاد

 .(ITU-T)الدويل لالتصاالت 
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 ITU-T A.31 التوصية

 التنسيق من أجل تنظيم ورش العمل المبادئ التوجيهية ومتطلبات
 تقييس االتصاالتوالحلقات الدراسية التي يعقدها قطاع 

(2008) 

 مجال التطبيق 1
تقدم هذه التوصية املبادئ التوجيهية ومتطلبات التنسيق من أجل تنظيم ورش عمل واحللقات الدراسية اليت يعقدها قطاع تقييس 

جمال  لعاملي يفا                                                                                               االتصاالت. وهتدف ورش عمل واحللقات الدراسية هذه إىل مناقشة وتعميم عملية وضع املعايري لت نفذ على الصعيد 
 االتصاالت واليت تقوم هبا جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت.

 المراجع 2
           النص جزءا   اهذ إليها يف اإلشارةمن خالل  تشكل                        وغريها من املراجع أحكاما   تقييس االتصاالتقطاع التالية لتوصيات التتضمن 

التوصيات واملراجع  مجيع وملا كانتوقت النشر.  الصالحية يفسارية  املذكورةهذه التوصية. وقد كانت مجيع الطبعات ال يتجزأ من 
توصيات واملراجع الواردة لمن امجيع املستعملني هلذه التوصية السعي إىل تطبيق أحدث طبعة  فإن علىإىل املراجعة  ختضع األخرى

ذه التوصية ال يضفي ه إلشارة إىل وثيقة يفوا .الصالحية الساريةتقييس االتصاالت نشر بانتظام قائمة توصيات قطاع            أدناه. وت  
 حد ذاهتا صفة التوصية. على الوثيقة يف

 طرائق عمل جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت. ،ITU-T A.1 (2008)التوصية  [ A.1 ITU-T]التوصية 

 تعاريف 3

 أماكن أخرى                  مصطلحات معر فة في 1.3

 ال يوجد.

 التوصيةهذه                   مصطلحات معر فة في 2.3

                                    تعر ف هذه التوصية املصطلحات التالية:

شكل  احللقة الدراسية عبارة عن اجتماع أحادي االجتاه بالدرجة األوىل وهي تركز على نشر املعلومات يف حلقة دراسية: 1.2.3
 ع و/أو احلاضرين.و يشبه إىل حد كبري حجرة الدراسة. وتتفاوت درجة تفاعل املشاركني مع اخلرباء القائمني بالعرض وحسب املوض

                                                                                                   تكون بيئة ورشة العمل أساسا  مبثابة اجتماع للنظراء ملناقشة قضايا تقنية أو تطبيقية أو اسرتاتيجية أو ذات  ورشة عمل: 2.2.3
صلة بصناعة االتصاالت. وقد تتخذ ورش العمل أساليب شىت من اللقاءات عالية التقنية اليت تركز على قضية واحدة بتفصيالهتا 

 لقاءات األوسع اليت تتناول عرض طائفة واسعة من املسامهات واآلراء.إىل ال
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 المختصرات 4

 تستعمل هذه التوصية املختصرات التالية:

SC جلنة توجيهية 

SDO منظمة لوضع املعايري 

SG جلنة دراسات 

 االصطالحات 5

طاع تقييس "دليل املؤلف لصياغة توصيات ق                        هذه التوصية طبقا  ملفهوم                                            جيب أن ي نظر إىل املصطلحات والتعاريف الواردة يف
 االتصاالت" الصادر عن القطاع.

 اختيار الشكل المالئم للقاء 6

بداية عملية التخطيط، حيث حتدد هذه اخليارات اجلمهور  جيب حتديد شكل ونطاق وأهداف كل لقاء خمطط له يف 1.6
تلف لقاءات سية والرتويج هلما. والوعي هبذه الفروق الدقيقة بني خماملستهدف وتطلق عملية التبليغ عن ورشة العمل أو احللقة الدرا

 ورش العمل واحللقات الدراسية وثيق الصلة بالتخطيط املناسب للقاء ومن مث باحلصول على نتائج متسقة وناجحة.

تنظيم  سيق يفناتساق التنظيم والوصول إىل فهم مشرتك بشأن احتياجات القطاع ويف تسهيل التعاون والت ورغبة يف 2.6
من أجل مراعاة خمتلف  3)اللقاءات املشرتكة بني القطاعات، ينبغي التقيد باملصطلحات املوحدة املذكورة أعاله )انظر الفقرة 

 خصائص اللقاءات داخل القطاع.

 خصائص شكل اللقاء 7

 الحلقات الدراسية 1.7

بق هلم الت واملعارف التقنية مع املشاركني اجلدد الذين مل يستقاسم رؤية قطاع تقييس االتصا                             احللقات الدراسية مفيدة جدا  يف
 القطاع. التعرض جملال أو أساليب أو نتائج عملية التقييس يف

 ورش العمل 2.7

ورش العمل هي الوسيلة املفضلة لعمليات العرض التوضيحية وحل القضايا التقنية والستحداث نواتج حمددة )خمرجات(. وينبغي 
                                                                                        لعمل أهداف واضحة وجمال تطبيق حمدد وأن حتدد وت قدم انطالقا  من توقعات حمددة جيدا  لدى املشاركني أن يكون لورشة ا

 والقائمني عليها.
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 تنسيق اللقاء 8
بغية حتسني تنظيم ورش العمل واحللقات الدراسية اليت يعقدها قطاع تقييس االتصاالت والتنسيق مع القطاعني اآلخرين واألمانة 

جل اإلعداد لورش العمل واحللقات الدراسية وإدارهتا وتقييمها، مت حتديد أربعة أمناط لورش العمل واحللقات الدراسية العامة من أ
 1اليت يعقدها قطاع تقييس االتصاالت، وذلك حسب مستويات التنسيق املتميزة واهلياكل وجماالت التطبيق واألهداف لكل منط.

 راساتالتركيز على استراتيجية لجنة الد 1.8
 تركز هذه اللقاءات على موضوع تقين حمدد أو جمال تقييس معني. 1.1.8
 استعراض نقاط التطور احلالية للتكنولوجيا والتطبيق واخلدمة. ويتمثل اهلدف الرئيسي يف 2.1.8
 منظمات وضع املعايري األخرى.                                            وهي تقوم عموما  جبمع معلومات عن وضع املعايري يف 3.1.8
إىل إجراء مناقشات متعمقة بشأن برامج عمل جلان الدراسات، أي مشاريع التقييس الالحقة أو حتسني وهي هتدف  4.1.8

 طرائق التنسيق والتعاون مع منظمات وضع املعايري األخرى، وما إىل ذلك.
ت. ويتم الدراسا ويصدر املقرتح بعقد هذا النمط من ورش العمل أو احللقات الدراسية عادة من أفرقة إدارة وأعضاء جلان 5.1.8

 اقرتاح املتحدثني ودعوهتم عادة من جانب خرباء داخليني.
                                                                                               وت عقد هذه اللقاءات عادة بالرتادف مع اجتماعات جلان الدراسات حيث يتشكل اجلمهور أساسا  من مندويب جلان  6.1.8

 .قطاع تقييس االتصاالتالدراسات ومن غري أعضاء 
الصادر عن اجلمعية العاملية  44الشرتاك مع مكتب تنمية االتصاالت استجابة للقرار ويتم تنظيم بعض هذه اللقاءات با 7.1.8

 لتقييس االتصاالت واملتعلق مبتطلبات سد الفجوة التقييسية.
 وتتسم هذه اللقاءات باملزايا التالية: 8.1.8

 راسات؛تضمن أن يكون ملوضوع ورشة العمل أو احللقة الدراسية عالقة وثيقة بعمل جلنة الد أ ( 
 فعالة التكلفة من حيث التنظيم وتتجنب حتميل مندويب جلان الدراسات أعباء إضافية من حيث الوقت/التكلفة؛ ب(
 تضمن املشاركة من حيث العدد والنوعية ومن مث جودة املناقشات. ج(

 التركيز على المعلومات 2.8
ات جديد. وميكن من خالهلا، استعراض نقاط التطور تركز هذه اللقاءات على تكنولوجيا جديدة أو على جمال دراس 1.2.8

 احلالية للتكنولوجيا والتطبيقات واخلدمات.
 منظمات أخرى لوضع املعايري. وهي فرص جيدة لتزويد جلان الدراسات مبعلومات عن وضع املعايري يف 2.2.8
 قة إدارة وأعضاء جلان الدراساتويصدر املقرتح بعقد هذا النمط من ورش العمل أو احللقات الدراسية عن أفر  3.2.8

باستعمال وظيفة مراقبة التكنولوجيا لدى الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت. ويتم اقرتاح املتحدثني ودعوهتم عادة من جانب  أو
 خرباء داخليني.

يب ن مندو                                                                                    ت عقد هذه اللقاءات عادة بالرتادف مع اجتماعات جلان الدراسات وحيث يتشكل اجلمهور أساسا  م 4.2.8
 الدراسات. جلان

  

                                                      
 هذه التوصية طبيعة خمتلطة مثل نشر املعلومات والرتويج.                                قد يكون لبعض اللقاءات املعر فة يف  1
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 وتتسم هذه اللقاءات باملزايا التالية: 5.2.8
 تضمن أن يكون ملوضوع ورشة العمل أو احللقة الدراسية عالقة وثيقة بعمل جلنة الدراسات؛ أ ( 

 فعالة التكلفة من حيث التنظيم وتتجنب حتميل مندويب جلان الدراسات أعباء إضافية من حيث الوقت/التكلفة؛ ب(
 تضمن املشاركة من حيث العدد والنوعية ومن مث جودة املناقشات؛ ج(
 ميكن أن تكشف للجان الدراسات املعنية عن أفكار جديدة ومواضيع للعمل. د (

 التركيز على التعليم 3.8
ورة. ويتم شتركز هذه اللقاءات على العمل اجلاري داخل جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت أو على التوصيات املن 1.3.8

                                   اختيار املواضيع طبقا  لالهتمام احمللي.

 واهلدف الرئيسي هو نشر املعارف التقنية لقطاع تقييس االتصاالت والرتويج لنواتج أعمال التقييس. 2.3.8

و ل باالشرتاك مع مكتب تنمية االتصاالت وتستهدف البلدان النامية. 3.3.8                                                                                          وت نظم هذه اللقاءات غالبا  ومت 

                                                                                              ويستهل هذا النمط من اللقاءات عادة أعضاء قطاع تقييس االتصاالت أو مكتب تنمية االتصاالت وهم أيضا  من  4.3.8
                                                                                                         يقرتح املواضيع حمل االهتمام. وحييط مكتب تقييس االتصاالت فريق إدارة جلنة الدراسات ذات الصلة علما  بذلك ويعول عليه 

 هم.البحث عن املتحدثني املؤهلني والتماس مشاركت يف

 التركيز على الترويج 4.8
قييس االتصاالت مع للرتويج ألعمال قطاع تاالحتاد                                                                 ترتبط هذه اللقاءات ارتباطا  وثيقا  بأنشطة الرتويج اليت ت عقد خارج  1.4.8

 جمال تقين حمدد. االحتاد يفبيان املدى الذي يساهم به 

قبل جلنة دراسات أو أكثر، مع حتديد مكان وموعد اللقاء،  على الرغم من أن هذا النمط من اللقاءات يقرتح عادة من 2.4.8
                                                                                                                   فإنه قد ال ي عقد بالرتادف مع اجتماع جلنة الدراسات بل قد يرتبط بلقاء تنظمه دوائر الصناعة خارج إطار االحتاد الدويل لالتصاالت 

 ويتصل مبوضوع دراستها.

 تعريف نمط اللقاء 9
اجعة                                                                         ئم، ت تاح مجيع املعلومات ذات الصلة للجنة التوجيهية اليت ستكون مسؤولة عن مر حاملا يتحدد شكل اللقاء وتنسيقه بشكل مال

وإصدار توجيه عام بشأن التنسيق االسرتاتيجي والتخطيط والتنظيم والربنامج والتنفيذ والصياغة وأعمال املتابعة. وتضطلع اللجنة 
 أدناه. 10                                  التوجيهية مبهمتها هذه طبقا  للفقرة 

لتوجيهية ومتطلبات التنسيق من أجل تنظيم ورش العمل والحلقات الدراسية التي المبادئ ا 10
 يعقدها قطاع تقييس االتصاالت

تتكفل فرقة عمل مناسبة داخل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت مبسؤولية مجيع األنشطة واملهام املتعلقة بتنظيم ورش العمل 
قطاع تقييس  س االتصاالت. وتبني الفقرات التالية هذه الواجبات وجهات تقدمي الدعم يفواحللقات الدراسية اليت يعقدها قطاع تقيي

 هذه املهمة. االتصاالت ملساعدة الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت يف
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 المبادئ التوجيهية والنتائج وتبادل الخبرات 1.10
 أجل إعداد وإدارة وتقييم ورش العمل واحللقات الدراسية.دراسة وتقدمي مبادئ توجيهية ومفاهيمية واسرتاتيجية من  1.1.10

 جهة تقدمي الدعم: مكتب تقييس االتصاالت. 
قييم  اتباع املبادئ التوجيهية املفاهيمية واالسرتاتيجية من أجل إعداد وإدارة وت استعراض املدى الذي ميكن الوصول إليه يف 2.1.10

 كل ورشة عمل أو حلقة دراسية.
 دعم: مكتب تقييس االتصاالت.جهة تقدمي ال 

استعراض التقارير الناجتة عن كل ورشة عمل أو حلقة دراسية تغطي ضمن ما تغطي الدروس املستخلصة وأعمال املتابعة  3.1.10
لى غضون ثالثة شهور على األكثر عقب انتهاء اللقاء. وينبغي أن تركز التقارير ع املوصى هبا. وينبغي صدور هذه التقارير يف

 ياجات البلدان النامية، إن وجدت، وأن تنشر على أوسع نطاق ممكن.احت
 جهة تقدمي الدعم: جلان الدراسات ومكتب تقييس االتصاالت. 

 جمال إعداد وإدارة وتقييم ورش العمل واحللقات الدراسية. تبادل اخلربات اإلجيابية يف املسامهة يف 4.1.10
 ييس االتصاالت.جهة تقدمي الدعم: جلان الدراسات ومكتب تق 

قدها قطاع برنامج ورش العمل واحللقات الدراسية اليت يع تشجيع وتقييم التطبيق املتطور للمنظور اجلنساين يف 5.1.10
 تقييس االتصاالت.

 جهة تقدمي الدعم: مكتب تقييس االتصاالت. 

 ادواألمانة العامة لالتحالتنسيق داخل قطاع تقييس االتصاالت وبين القطاع والقطاعين اآلخرين  2.10
تنسيق وتقييم تطوير برنامج قطاع تقييس االتصاالت لورش العمل واحللقات الدراسية مع مراعاة اآلثار اخلاصة بامليزانية  1.2.10

 واحتياجات البلدان النامية.
قليمية ومراكز جهة تقدمي الدعم: مكتب تقييس االتصاالت بالتعاون مع مكتب تنمية االتصاالت )مثل املكاتب اإل 

 التميز التابعة لالحتاد( حسب االقتضاء.
تنسيق ومواءمة برنامج قطاع تقييس االتصاالت لورش العمل واحللقات الدراسية، بالتعاون الوثيق مع قطاعي االحتاد  2.2.10

 اآلخرين واألمانة العامة.
وية صاالت ومكتب االتصاالت الراديجهة تقدمي الدعم: مكتب تقييس االتصاالت بالتعاون مع مكتب تنمية االت 

 واألمانة العامة، حسب االقتضاء.
تنسيق ومواءمة برنامج قطاع تقييس االتصاالت لورش العمل واحللقات الدراسية الستمثال مشاركة اجلهات خارج قطاع  3.2.10

واملؤسسات الصغرية  ومنظمات البحوث ابتكارات تكنولوجية وتغيريات تقنية )مثل دوائر األكادميية تقييس االتصاالت الضالعة يف
 أكرب عدد من اللقاءات كلما أمكن. واملتوسطة( يف

 جهة تقدمي الدعم: مكتب تقييس االتصاالت. 
 العمل بالتعاون وثيق مع أفرقة إدارة جلان الدراسات ومكتب تقييس االتصاالت. 4.2.10

 نمية االتصاالت، حسب االقتضاء.جهة تقدمي الدعم: مكتب تقييس االتصاالت بالتعاون مع مكتب ت 
مراعاة املواضيع ذات الصلة احملددة من قبل وظيفة مراقبة التكنولوجيا لدى الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت لتشجيع  5.2.10

 التنظيم احملتمل ألي ورشة عمل أو حلقة دراسية مرتبطة هبذه املواضيع.
 جهة تقدمي الدعم: مكتب تقييس االتصاالت. 
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 التنسيق بين قطاع تقييس االتصاالت ومنظمات وضع المعايير والمنظمات اإلقليمية ذات الصلة 3.10
 تنسيق ومواءمة برنامج قطاع تقييس االتصاالت لورش العمل واحللقات الدراسية بالتعاون الوثيق مع املنظمات اإلقليمية ذات الصلة.

 جهة تقدمي الدعم: مكتب تقييس االتصاالت. 

 يعة اإلداريةالطب 4.10
إىل كل اجتماع من اجتماعات الفريق االستشاري لتقييس  3.10و 2.10و 1.10الفقرات  تقدمي تقرير بشأن األنشطة الواردة يف

 االتصاالت للنظر فيه واختاذ اإلجراء املناسب.
 جهة تقدمي الدعم: مكتب تقييس االتصاالت. 

 ابعة لورش العمل والحلقات الدراسية المتطلبات األساسية من أجل أعمال التقييم والمت 11
االعتماد على استعمال تكنولوجيا املعلومات، تعترب صفحات استقبال قطاع تقييس االتصاالت من العناصر             استمرارا  يف 1.11

يق ر                                                                                                     احلامسة لتحسني تنظيم ورش العمل واحللقات الدراسية ولتوفري معلومات قي مة ترجع إىل مكتب تقييس االتصاالت وإىل الف
االستشاري لتقييس االتصاالت بشأن الوضع الراهن هلذه احللقات والورش. ومن مث جيب على مكتب تقييس االتصاالت حتديث 
                                                                                                                موقع الويب باستمرار حبيث ت تاح املعلومات الدقيقة املقدمة من منظمي ورش العمل واحللقات الدراسية واللجنة التوجيهية على 

 املهتمة.شبكة اإلنرتنت جلميع األطراف 
يانات                                                                 ذلك النفاذ الفوري إىل اللقاءات املاضية واحلالية واملقبلة. وت عرض الب يقدم موقع الويب طائفة من الوظائف، مبا يف 2.11

شكل نسق موحد على أن تتضمن املتطلبات األساسية التالية وذلك من أجل أعمال التقييم واملتابعة لورش  اخلاصة باللقاءات يف
 :1اجلدول  ت الدراسية اليت يعقدها قطاع تقييس االتصاالت، على غرار ما هو موضح يفالعمل واحللقا

 العنوان -
 املكان -
 تاريخ البدء -
 تاريخ االنتهاء -
 معلومات أساسية -

 جهة االتصال 
 الدعوة 
 الربنامج 
 اللجنة التوجيهية 
 الرعاية 
 مقدمة 
 اهلدف 

 النمط -
 شكل اللقاء 
  اللقاءتنسيق 
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 املضمون -
 ملخص 
 عروض 
 سرية ذاتية 

 التقرير -
 قائمة باملشاركني -

 : نسق المعلومات من أجل أعمال التقييم والمتابعة لورش العمل والحلقات الدراسية 1الجدول 

وصلة منفصلة "مالحظات إعالمية                                                                                                       يتضمن خطاب الدعوة أيضا  مالحظات إعالمية، لذلك يكون عنوانه "خطاب دعوة ومالحظات إعالمية" ما مل ي ذكر صراحة يف *
 أو معلومات عملية".

 يشري هذا العمود إىل ما إذا كانت املعلومات اخلاصة باللجنة التوجيهية متاحة على صفحة الويب اخلاصة باللقاء. **

اتيجية جلنة ز على اسرت                                                                                                                          تنطوي اإلشارة إىل "منط" اللقاء ضمنا  على التحديد الواضح لكل من "شكل اللقاء" )ورشة عمل أو حلقة دراسية( و"تنسيق اللقاء" )الرتكي ***
 .8)و 7الدراسات أو على املعلومات أو على التعليم أو على الرتويج( )راجع الفقرتني 

 مي التقرير اخلتامي بنحو ثالثة أشهر.تقدر الفرتة املتوقعة لتقد ****
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 التقرير

**** 

قائمة 
 بالمشاركين

 >اسم اللقاء< #
 ،>املدينة<

 >البلد<
    ***   يوم/شهر/سنة يوم/شهر/سنة
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 ITU-T Aإلى توصيات السلسلة  2اإلضافة 

 مبادئ توجيهية لتجارب قابلية التشغيل البيني

 (2000)جنيف، 
 مقدمة

التصاالت. وقد أعدت املبادئ هبا خارج قطاع تقييس اتتناول هذه املبادئ التوجيهية جتارب قابلية التشغيل البيين اليت يتعني القيام 
التوجيهية لتشجيع القيام مبثل هذه التجارب ولتيسري تبادل املعلومات بني األطراف املشاركة يف هذه التجارب وجلان الدراسات 

 قطاع تقييس االتصاالت اليت تقوم بوضع التوصية )التوصيات( ذات الصلة. يف

 خلفية 1
لدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت قصارى جهدها لضمان قابلية التشغيل البيين للمنتجات اليت تبذل جلان ا 1.1

                                                                                                             توضع طبقا  للتوصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت. وليست هناك طريقة لضمان تقييم قابلية التشغيل البيين أفضل من 
التصاالت على تنتجها خمتلف اجلهات املنتجة هلا. وقد اعتاد قطاع تقييس اإجراء التشغيل البيين الفعلي لألنظمة والتجهيزات اليت 

 املاضي. ومن أمثلة ذلك: إجراء جتارب لقابلية التشغيل البيين ملشروعات حمددة يف الشروع من حني آلخر يف

 .11)أوائل الثمانينات )جلنة الدراسات  يف 7نظام التشوير رقم التجربة امليدانية ل أ ( 
 .18)مث  11أواخر الثمانينات )جلنة الدراسات  أماكن خمتلفة يف للشبكة الرقمية متكاملة اخلدمات يفارب امليدانية التج ب(

 .15))جلنة الدراسات أوائل التسعينات  يف (DCME)جتهيزات تعدد إرسال الدارة الرقمية  ج (

ومع ذلك، ففي احلاالت اليت مل جتر فيها جتارب/اختبارات على قابلية التشغيل البيين، قد يكون املستعملون قد عانوا  2.1
 قابلية التشغيل البيين فيما بني منتجات أنتجتها جهات خمتلفة. وعالوة على ذلك، فإن اجلهات املنتجة ال تكون من عيوب يف

 صاالت وتقوم بتطوير منتجاهتا عن طريق قراءة التوصيات ذات الصلة فقط.قطاع تقييس االت على الدوام أعضاء يف

 الهدف 2

اهلدف من هذه املبادئ التوجيهية هو التشجيع على إجراء جتارب قابلية التشغيل البيين خارج قطاع تقييس االتصاالت وتسهيل 
 ات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت.هذه التجارب وجلان الدراس تبادل املعلومات فيما بني األطراف املشاركة يف

 المبادئ التوجيهية 3

رى جتارب قابلية التشغيل البيين خارج قطاع تقييس االتصاالت على أساس اختياري، وتكون خاضعة إلدارة ذاتية،  1.3                                                                                                   جت 
جتارب قابلية التشغيل  وباجلهود الذاتية وال ترتتب عليها تكاليف إضافية بالنسبة لقطاع تقييس االتصاالت. وميكن أن تشرتك يف

 قطاع تقييس االتصاالت.                               البيين أيضا  أطراف ليست أعضاء يف

مثل  اإلدارة الذاتية لتجارب قابلية التشغيل البيين اليت جتري خارج قطاع تقييس االتصاالت تعين أن األطراف املشاركة يف 2.3
وضع  يف طاع تقييس االتصاالت، حبال من األحوال، أي دورهذه التجربة ينبغي أن تضع الضوابط اليت حتكم عملها. وال يكون لق

 هذه الضوابط.
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مسامهات إىل جلان  جتربة قابلية التشغيل البيين تقدمي ميكن لقطاع تقييس االتصاالت أن يطلب من أعضائه املشاركني يف 3.3
إلزالة جوانب  ح إدخال تغيري على النص                                                                          الدراسات استنادا  إىل نتائج التجربة لكي يقوم بتحسني نوعية التوصيات، كأن يقرت 

 الغموض، وما إىل ذلك.

ة التشغيل البيين جتربة قابلي وعالوة على ذلك، ميكن لقطاع تقييس االتصاالت أن يطلب تعاون أعضائه املشاركني يف 4.3
من املفيد تقامسها  ليت قد يكوناجتماعات جلان الدراسات بقدر املستطاع. ومن أمثلة املعلومات ا بتقاسم املعلومات عن التجربة يف

 يلي: ما

  كيفية إجراء التجارب: البنود اليت جترى عليها التجارب، وطرائق إجراء التجارب، وجتهيزات إجراء االختبارات، واجلداول
 الزمنية للتجارب، واملنسق، وما إىل ذلك؛

 أين سيتم إجراء التجارب؛ -

  ،لكي ميكن تقدمي مسامهات إىل قطاع تقييس االتصاالت من أجل حتسني كيف سيكون التعامل مع نتائج التجارب
 نوعية التوصيات؛

 نفس اجملال والتعاون املمكن معها واقتسام العمل معها. حتديد األنشطة األخرى يف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 -ITU-T A 119IIإلى توصيات السلسلة  3 اإلضافة - IIالجزء  - 2016أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام  

 ITU-T A إلى توصيات السلسلة 3اإلضـافة 
 مبادئ توجيهية للتعاون بين فريق مهام هندسة اإلنترنت

 وقطاع تقييس االتصاالت
 مجال التطبيقمقدمة و  1

قطاع -تصاالتجمال وضع املعايري بني االحتاد الدويل لال للمساعدة على فهم التعاون يف غري معيارية توفر هذه اإلضافة توجيهات
وسيسمح حتديد املواضيع ذات االهتمام املشرتك  .(IETF)/فريق مهام هندسة اإلنرتنت (ISOC)تقييس االتصاالت ومجعية اإلنرتنت 

 رتام املتبادل.وقت مبكر ببذل جهود بناءة بني املنظمتني تقوم على أساس االح يف
                                                                           إطار أفرقة عمل عن طريق قوائم بريدية مفتوحة وعامة أساسا  بدال  من عقد لقاءات يف هندسة اإلنرتنتفريق مهام  جيرى العمل يف

                                                                                                             مباشرة. وأفرقة العمل هذه منظمة حبسب اجملاالت، ويقوم مديران بإدارة كل جمال من هذه اجملاالت. ومجاعيا ، يشكل مديرو اجملاالت 
 .(IESG)الفريق التوجيهي هلندسة اإلنرتنت 

           مى أحيانا  إطار اجتماعات يديرها مقررون )تس                               شكل مسائل دراسة ت بحث أساسا  يف قطاع تقييس االتصاالت يف وحيدد العمل يف
                                        يقود كال  منها رئيس لفرقة العمل. وختضع كل  (WP)إطار فرق عمل  اجتماعات "أفرقة املقررين"(. وبصورة عامة، جتمع املسائل يف

إطار أفرقة                                                             تتبعها واليت يقودها رئيس جلنة الدراسات. وقد جيري العمل أيضا  يف من فرق العمل للجنة الدراسات الرئيسية اليت
 5.2)متخصصة لقطاع تقييس االتصاالت )انظر الفقرة 

من املهم حتديد وإقامة جهات اتصال داخل كل منظمة من أجل تشجيع التواصل بني قطاع تقييس االتصاالت وفريق مهام و 
 ل جهات االتصال:هندسة اإلنرتنت. وميكن أن تشم

 رئيس لجنة دراسات تابعة لقطاع تقييس االتصاالت ومدير مجال لفريق مهام هندسة اإلنترنت 1)
مدير جمال لفريق مهام هندسة اإلنرتنت هو شخص مسؤول عن اإلشراف على أحد أنشطة الرتكيز الرئيسية وجمال  

قان فرتة طويلة اع تقييس االتصاالت. واملنصبان يستغر اختصاصاته مماثل جملال اختصاصات رئيس جلنة دراسات تابعة لقط
                                                                         نسبيا  )عدة سنوات( مما يسمح بإقامة عالقات مستمرة بني املنظمتني حول موضوع معني.

 مقرر لقطاع تقييس االتصاالت ورئيس فريق عمل تابع لفريق مهام هندسة اإلنترنت 2)
صاصاته مهمة حمددة وجمال اخت ص مكلف بإدارة العمل يفرئيس فريق عمل تابع لفريق مهام هندسة اإلنرتنت هو شخ 

مماثل جملال اختصاصات مقرر لقطاع تقييس االتصاالت. واملنصبان مها مناصب عمل )لسنة أو أكثر( وتنتهي عادة 
 موضوع حمدد. والتعاون هنا مفيد للغاية لضمان إجناز العمل الفعلي. عندما ينتهي العمل يف

 جهات االتصال األخرى 3)
قد يكون من املفيد إنشاء جهات اتصال إضافية ملوضوعات حمددة ذات اهتمام مشرتك. وينبغي إقامة جهات االتصال  

بعض  وقت مبكر من جهود العمل، وقد تكون جهة االتصال اليت حتددها كل منظمة هي نفس الشخص يف هذه يف
وقد يكون من  رئيس فرقة العمل. ضايف يتمثل يفاحلاالت. وإضافة إىل ذلك، لقطاع تقييس االتصاالت مستوى إداري إ

املفيد هلذا الشخص أن يتبادل وجهات النظر من وقت إىل آخر مع رؤساء أفرقة العمل التابعة لفريق مهام هندسة 
 اإلنرتنت ومديري اجملاالت.

تصاصات قائمة اخ ريق مهام هندسة اإلنرتنت يفميكن االطالع على القائمة احلالية بأمساء مديري اجملاالت ورؤساء أفرقة العمل لف -مالحظـة 
ملوقع اإللكرتوين لقطاع ا العمل لفريق مهام هندسة اإلنرتنت. وترد قائمة أمساء رؤساء ومقرري جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت احلاليني يف أفرقة

 االتصاالت. تقييس
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 توجيهات تتعلق بالتعاون 2
ق التعاون فريق مهام هندسة اإلنرتنت وقطاع تقييس االتصاالت لتحقي اإلجراءات املطبقة يفتصف هذه الفقرة كيفية استخدام 

 بني املنظمتني.

 كيفية التفاعل بشأن بنود عمل قطاع تقييس االتصاالت وفريق مهام هندسة اإلنترنت 1.2
ضيع اليت حددها فريق صلة بينها وبني املوا                                                                         ينبغي أن تقي م جلان الدراسات اليت حددت مواضيع عمل مرتبطة بربوتوكول اإلنرتنت ال

حمفوظات فريق مهام هندسة اإلنرتنت قائمة بأفرقة عمل فريق مهام هندسة اإلنرتنت واختصاصاهتا  مهام هندسة اإلنرتنت. ويرد يف
 (.1.8.2)تعريف فريق مهام هندسة اإلنرتنت جملال العمل( )انظر الفقرة 

ر أن وضع توصية بشأن موضوع معني ميكن أن يستفيد من التعاون مع فريق مهام هندسة جيوز للجنة من جلان الدراسات أن تقر 
ة(، وأن تورد برنامج كل من املسائل ذات الصل                     خطة عملها )وحتديدا  يف اإلنرتنت. وينبغي أن حتدد جلنة الدراسات هذا التعاون يف

                                        وصفا  هلدف هذا التعاون والنتائج املتوقعة.
أفرقة العمل التابعة لفريق مهام هندسة اإلنرتنت حتديد وتقييم جماالت العالقة مع قطاع تقييس االتصاالت                     وينبغي أيضا  لكل من

 قائمة اختصاصاته أساليب هذا التعاون مع جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت. وأن حيدد يف
 خر.على بنود العمل اجلديدة للفريق اآل تبني الفقرات التالية اإلجراءات املمكن استعماهلا لتمكني كل فريق من االطالع

                                                                             كيف يط لع قطاع تقييس االتصاالت على بنود العمل الحالية لفريق مهام هندسة اإلنترنت 1.1.2
تقع على فرادى جلان الدراسات مسؤولية استعراض األعمال اجلارية ألفرقة العمل التابعة لفريق مهام هندسة اإلنرتنت لتحديد 

املوقع  وميكن االطالع على قائمة اختصاصات أفرقة العمل ومسودات العمل بشأن اإلنرتنت يفاملواضيع ذات االهتمام املشرتك. 
(. وإذا حددت جلنة دراسات جمال عمل مشرتك، ينبغي /http://datatracker.ietf.org/wgاإلنرتنت )اإللكرتوين لفريق مهام هندسة 

للمسؤول عن جلنة الدراسات االتصال بكل من رئيس فريق العمل التابع لفريق مهام هندسة اإلنرتنت ومدير )أو مديري( اجملال 
 .3.2)                                                    . وقد يكون ذلك مشفوعا  ببيان اتصال رمسي )انظر الفقرة املسؤول

                                                                             كيف يط لع فريق مهام هندسة اإلنترنت على بنود العمل الحالية لقطاع تقييس االتصاالت 2.1.2
يستعرض فريق مهام هندسة اإلنرتنت من خالل ممثليه األعمال اجلارية للجان الدراسات املختلفة من وقت إىل آخر. وحتتوي 

مة املسائل املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت على قائ لصفحة اإللكرتونية لكل من جلان دراسات تقييس االتصاالت يفا
ة عملها احلايل. وعندما حيدد فريق جمال أو فريق عمل جمال عمل مشرتك، حتال املسأل                                        احلالية اليت تدرسها اللجنة فضال  عن برنامج 

 إرسال بيان اتصال إىل جلنة الدراسات املعنية. ومديري اجملال املعنيني الذين ميكنهم النظر يفإىل رؤساء أفرقة العمل 

                                                                                       كيف يط لع قطاع تقييس االتصاالت على بنود العمل الجديدة المقترحة لفريق مهام هندسة اإلنترنت  3.1.2
ديد بقائمة بريدية لتوزيع بنود العمل اجلديدة املقرتحة على منظمات وضع املعايري. وميكن حت هندسة اإلنرتنتحيتفظ فريق مهام 

                                     ، فضال  عن مسودة قائمة اختصاصات أفرقة "Birds of a Feather"جلسات التنسيق اليت يطلق عليها  العديد من هذه البنود يف
لسات صات اجلديدة واملراجعة املتعلقة بأفرقة العمل وإعالنات اجلالعمل. ويرسل فريق مهام هندسة اإلنرتنت مجيع مسودات االختصا

"Birds of a Feather"  اخلاصة بفريق مهام هندسة اإلنرتنت. وتتضمن هذه القائمة قائمة بريديةإىل قائمة العمل الربيدية اجلديدة 
اليت حيتفظ  لربيدية لقطاع تقييس االتصاالتهذه القائمة ا لقطاع تقييس االتصاالت. وميكن لرؤساء جلان الدراسات االشرتاك يف

وميكن أن تشمل قائمة أعضاء كل جلنة من جلان الدراسات رئيس جلنة الدراسات ونواب رئيس جلنة هبا مكتب تقييس االتصاالت. 
لدراسات. وهكذا االدراسات ورؤساء فرق العمل واملقررين املعنيني وغريهم من اخلرباء الذين تسميهم جلنة الدراسات ومستشار جلنة 

وسع جلان الدراسات رصد بنود العمل اجلديدة بغية تبيان التداخل احملتمل بني األعمال أو املوضوعات اليت هتم جلنتهم.  يكون يف
 ومن املتوقع أن تشهد هذه القائمة الربيدية وصول بضع رسائل كل شهر.

http://datatracker.ietf.org/wg/
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قدم تعليقات على قوائم االختصاصات هذه وذلك بالرد على وميكن لرئيس كل جلنة من جلان الدراسات أو املمثل املعني أن ي
مع اإلشارة بوضوح إىل الوظائف اليت يشغلوهنا  iesg@ietf.orgالقائمة الربيدية للفريق التوجيهي هلندسة اإلنرتنت على العنوان التايل: 

لربيدية ثرية للقلق. ومن املفضل أن تكون الرسائل اإللكرتونية املوجهة إىل القائمة اقطاع تقييس االتصاالت وطبيعة املسائل امل يف
 شكل نص عادي. للفريق التوجيهي هلندسة اإلنرتنت يف

تتجاوز  وجدير باملالحظة أن مهلة التنفيذ اليت حيددها فريق مهام هندسة اإلنرتنت ملهام أفرقة العمل اجلديدة قصرية حىت أهنا قد ال
                                                          عني. وبناء  على ذلك، ينبغي مراقبة القائمة الربيدية بانتظام.أسبو 

                                                                  كيف يط لع فريق مهام هندسة اإلنترنت على بنود عمل قطاع تقييس االتصاالت 4.1.2

يقبل قطاع تقييس االتصاالت جماالت العمل اجلديدة من خالل استحداث املسائل أو حتديثها وميكن االطالع على هذه املسائل 
الصفحة                                                                                      اإللكرتونية لكل من جلان دراسات تقييس االتصاالت. وإضافة إىل ذلك، ي وث ق برنامج عمل القطاع يف الصفحة يف

 املوقع اإللكرتوين للقطاع. املخصصة لكل جلنة يف

ة مسائل جديد كلما صيغتترسل جلان الدراسات حتديثات لقائمة العمل الربيدية اجلديدة اخلاصة بفريق مهام هندسة اإلنرتنت  
استحدثت، أو عند صياغة االختصاصات املتعلقة باملسألة ألول مرة أو حتديثها، أو عند وجود سبب يدعو إىل االعتقاد أن  أو

م وينبغي أن يقدم مديرو اجملاالت أو رؤساء أفرقة العمل تعليقاهت                                                       أعماال  خاصة قد تكون ذات فائدة لفريق مهام هندسة اإلنرتنت. 
ألعمال احملتمل حاالت تداخل ا                                                           املعين من خالل بيانات اتصال أو بالربيد اإللكرتوين مباشرة ، وذلك يفإىل رئيس جلنة الدراسات 

 حالة االهتمام باملوضوع. يف أو

 التمثيل 2.2

تقييس  قطاع ذلك فريق مهام هندسة اإلنرتنت وهو جهازها اخلاص بوضع املعايري، عضو يف ، مبا يف(ISOC)مجعية اإلنرتنت 
نح مندوبو مجعية اإلنرتنت نفس احلقوق املمنوحة لسائر أعضاء قطاع تقييس االتصاالت  االتصاالت.                                                                                       ونتيجة لذلك، مي 

طاع عمل فريق مهام هندسة اإلنرتنت كممثلني للق (. كما جيوز ملندويب قطاع تقييس االتصاالت املشاركة يف1.2.2 الفقرة )انظر
    قا  التعاون بني فريق مهام هندسة اإلنرتنت وقطاع التقييس، تسهيل االتصال فيما بينهما وف(. ومن املفيد، لتعزيز 2.2.2 )انظر الفقرة

 للطرائق املوصوفة أدناه.

 قطاع تقييس االتصاالت االعتراف بفريق مهام هندسة اإلنترنت في 1.2.2

اجتماعات قطاع التقييس   نت املشاركة يفجيوز خلرباء وممثلني من فريق مهام هندسة اإلنرتنت الذين ختتارهم قيادة فريق مهام اإلنرت 
. وستتوىل جهة االتصال املعنية جبمعية اإلنرتنت تسجيل هؤالء األشخاص والتحقق منهم (ISOC)كمندوبني جلمعية اإلنرتنت 

 حسب االقتضاء.

 جمعية اإلنترنت/فريق مهام هندسة اإلنترنت االعتراف بقطاع تقييس االتصاالت في 2.2.2

ان دراسات قطاع تقييس االتصاالت السماح لواحد أو أكثر من األعضاء حبضور اجتماع لفريق مهام هندسة جيوز لرؤساء جل
                                                                                                            اإلنرتنت كمندوب رمسي لقطاع تقييس االتصاالت والتحدث رمسيا  بالنيابة عن جلنة الدراسات )أو فريق مقرر معني(. ويرسل رئيس 

يري االت عن طريق الربيد اإللكرتوين إىل رئيس فريق العمل، ونسخة إىل مدجلنة الدراسات قائمة املندوبني لقطاع تقييس االتص
                                                                                                               اجملاالت وكذلك إىل جلنة الدراسات املعنية. وجدير باملالحظة أنه وفقا  إلجراءات فريق مهام هندسة اإلنرتنت، فإن اآلراء اليت يعرب 

 العمل. عنها أي مندوب هلا نفس أمهية اآلراء اليت يعرب عنها أي مشارك آخر يف
  

mailto:iesg@ietf.org
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 االتصال خارج االجتماع 3.2
تشجع االتصاالت غري الرمسية بني جهات االتصال وخرباء كلتا املنظمتني. غري أنه جدير باملالحظة أن االتصاالت الرمسية بني جلنة 

إلنرتنت جيب املوافقة افريق مهام هندسة  دراسات أو فرقة عمل أو فريق مقرر تابع لقطاع تقييس االتصاالت وجهة االتصال املعنية يف
ن م                                                                                                                       عليها صراحة وحتديدها باعتبارها آتية من جلنة الدراسات أو فرقة العمل أو فريق املقرر على التوايل. وت وجه بيانات االتصال الرمسية 

هندسة  ويضع فريق مهام. RFC 4053 [2]                                                                      قطاع تقييس االتصاالت إىل فريق مهام هندسة اإلنرتنت طبقا  لإلجراءات املوصوفة يف
. /https://datatracker.ietf.org/liaison العنوان التايل: الصفحة اخلاصة ببيانات االتصال يف اإلنرتنت بيانات االتصال هذه يف

االتصال  د اسم الشخص املسؤول ومعلوماتفريق مهام هندسة اإلنرتنت مكلف مبعاجلة كل بيان اتصال وارد. وير  ويوجد مسؤول يف
 نية املذكورة.الصفحة اإللكرتو  اخلاصة به وأي مهلة زمنية مطبقة باإلضافة إىل الروابط اليت حتيل إىل بيانات االتصال يف

والفريق التوجيهي هلندسة  (IAB)من جملس تصميم اإلنرتنت إىل قطاع تقييس االتصاالت وبيانات االتصال الرمسية املقدمة 
وفريق مهام هندسة اإلنرتنت وفريق عمل أو جمال عمل تابع لفريق مهام هندسة اإلنرتنت، يتم إعدادها واملوافقة  (IESG) اإلنرتنت

بادل واهلدف من االتصاالت الرمسية هو ت. ITU-T A.1 [15]والتوصية  RFC 4053 [2]                                       عليها وإرساهلا وفقا  لإلجراءات املوصوفة يف
. (1.5.2 الفقرة )على النحو املبني يفاآلراء بني فريق مهام هندسة اإلنرتنت وقطاع تقييس االتصاالت خارج إطار الوثائق احلالية 

 ويغطي ذلك مسائل مثل التعليقات على الوثائق وطلبات احلصول على املدخالت.

 القوائم البريدية 4.2
 وجلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت هلا قوائم بريدية مرتابطة.مجيع أفرقة عمل فريق مهام هندسة اإلنرتنت 

ويف فريق مهام هندسة اإلنرتنت، تعترب القائمة الربيدية الوسيلة األوىل للمناقشة واختاذ القرار. ويوصى بأن يشرتك خرباء قطاع تقييس 
كوا فيها. والقوائم هذه القوائم وأن يشار  نرتنت يفاالتصاالت املهتمني مبوضوعات معينة تتناوهلا أفرقة عمل فريق مهام هندسة اإل

القائمة الربيدية ألفرقة  الربيدية ألفرقة العمل التابعة لفريق مهام هندسة اإلنرتنت مفتوحة جلميع املشرتكني. ويرد ذكر االشرتاك يف
 كتب تقييس االتصاالتماالت وضع ميثاق كل فريق عمل. ويف قطاع تقييس االتص العمل التابعة لفريق مهام هندسة اإلنرتنت يف

ن إطار جلان الدراسات )ميكن احلصول على مزيد م قوائم بريدية رمسية من أجل املسائل وفرق العمل وغريها من املوضوعات يف
، تالتفاصيل من املوقع اإللكرتوين لقطاع التقييس(. وتستخدم هذه القوائم الربيدية عادة من أجل مراسالت قطاع تقييس االتصاال

 ذلك املناقشات التقنية واجلوانب اللوجستية لالجتماعات والتقارير، إخل.  يف مبا
ن، هذه القائمة أن يكونوا تابعني ألحد أعضاء قطاع تقييس االتصاالت أو املنتسبني إليه )ويف الوقت الراه جيب على فرادى املشرتكني يف -مالحظـة 

، بوصفها (ISOC)مهام هندسة اإلنرتنت كأعضاء؛ غري أنه جيوز جلهة االتصال املعنية جبمعية اإلنرتنت يوجد قبول شامل جلميع املشاركني من فريق  ال
                                                                                         عضوا ، أن تيسر انضمام خرباء تقنيني لفريق مهام هندسة اإلنرتنت وممثلي االتصال أو مديري االتصال(. 

اع التقييس إذا كانوا الربيدية لألفرقة املتخصصة التابعة لقطالقوائم  فريق مهام هندسة اإلنرتنت أن يشرتكوا يف وجيوز للمشاركني يف
 قطاع تقييس االتصاالت. من مواطين بلد عضو يف

 تبادل الوثائق 5.2
يف إطار التعاون بني قطاع تقييس االتصاالت وفريق مهام هندسة اإلنرتنت، من املهم تبادل مسودات ووثائق العمل فيما بني أفرقة 

                                                                                                 ن بشكل عام أيضا  تداول املقرتحات األولية للمفاهيم واملواصفات عن طريق الربيد اإللكرتوين )ويكون ذلك عموما  العمل التقنية. وميك
ريق مهام تفاصيل املواصفات( فيما بني القائمتني الربيديتني لقطاع تقييس االتصاالت وف باإلشارة فقط إىل املفهوم دون الدخول يف

( ملشاريع التوصيات URL العناوين ضافة إىل ذلك ميكن للمنظمتني أن تتبادال نصوص العمل )أوهندسة اإلنرتنت على السواء. باإل
 على النحو املوصوف أدناه. (RFC)مسودات اإلنرتنت أو طلبات احلصول على تعليقات  أو
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يزود فريق مهام هندسة  أناملوقع اإللكرتوين لفريق مهام هندسة اإلنرتنت. ويستطيع قطاع التقييس  وتتاح مسودات اإلنرتنت يف
رفقات ذات                   ال ي شجع استعمال املأي مرحلة من مراحل اإلعداد من خالل إرفاقها ببيان اتصال رمسي. و  اإلنرتنت بوثائق خمتارة يف

 حيث ميكن URL وإن كان بيان االتصال ميكن أن يشري إىل عنوان األنساق اخلاصة بالقائمة الربيدية لفريق مهام هندسة اإلنرتنت
                                                                                      ، مثال (. وينبغي أيضا  مالحظة أن الصيغة الرمسية جلميع وثائق فريق مهام هندسة اإلنرتنت مطابقة Word) non-ASCIIتنزيل وثيقة 

 .(ASCII)ملدونة املعايري األمريكية لتبادل املعلومات 

 التصاالتالمساهمات وبيانات االتصال المقدمة من فريق مهام هندسة اإلنترنت إلى قطاع تقييس ا 1.5.2

إىل جلان دراسات تقييس لتلك الوثائق  URL                                                                          ترسل عموما  وثائق فريق مهام هندسة اإلنرتنت )مثال  مسودات اإلنرتنت( أو العناوين 
(، ولكن ميكن إرساهلا إىل إحدى جلان الدراسات بصورة استثنائية RFC 4053 [2]االتصاالت باعتبارها بيانات اتصال )انظر 

. ولضمان أن يأذن بذلك فريق مهام ITU-T A.2 [16]مبا يتماشى مع التوصية  (ISOC)من مجعية اإلنرتنت  بوصفها مسامهة
هندسة اإلنرتنت على النحو الواجب، جيب على فريق العمل املعين لفريق مهام هندسة اإلنرتنت أن يقر بأن املسودات ذات الصلة 

قطاع تقييس االتصاالت الستعراضها والتعليق عليها واحتمال استخدامها وأن ذات أمهية مشرتكة وأن هناك فائدة من إرساهلا إىل 
 ليه.رسالة اإلحالة. ومبجرد املوافقة، يقوم مديرو اجملاالت املعنية باستعراض طلب فريق العمل ويوافقون ع حالة الوثيقة مبينة بدقة يف

ترسل املسامهات )مصحوبة باملوافقة( إىل مكتب تقييس مث  ."IETF Trust"تتبع قواعد هيئة االئتمان  [3]ويف هذه الظروف 
وجدير باملالحظة أن املواد املقدمة إىل قطاع تقييس االتصاالت باعتبارها  االتصاالت لتعميمها كمسامهة مقدمة إىل الدراسات.

ا القبيل إال بعد احلصول مسامهة من هذ. ولن تقدم ITU-T A.1 [15]من التوصية  5.1.3مسامهة من مجعية اإلنرتنت ختضع للفقرة 
 RFC 5378 [3]                      مناسبا . انظر الوثيقة بيان اتصال ويف ظروف أخرى ميكن أن يكون  املعين.على املوافقة الالزمة من أصحاب العمل 

 ملزيد من املعلومات. ITU-T A.1 [15] والتوصية

 ق مهام هندسة اإلنترنتالمساهمات وبيانات االتصال المقدمة من قطاع تقييس االتصاالت إلى فري 2.5.2

جيوز للجنة دراسات أو لفرقة عمل أن ترسل نصوص مشاريع التوصيات اجلديدة أو املراجعة، مع اإلشارة بوضوح إىل حالتها، إىل 
ريق شكل بيانات اتصال أو مسودات لإلنرتنت. وتعترب مشاريع اإلنرتنت وثائق مؤقتة لف فريق مهام هندسة اإلنرتنت كمسامهات يف

هندسة اإلنرتنت تنتهي صالحيتها بعد ستة أشهر من نشرها. وجيب على جلنة الدراسات أو فرقة العمل أن تقرر أن مثة فائدة مهام 
من إرساهلا إىل فريق مهام هندسة اإلنرتنت للنظر فيها والتعليق عليها واحتمال استعماهلا. وميكن الختصاصات اجتماعات فريق 

 شكل مسودات لإلنرتنت، إىل فريق مهام هندسة اإلنرتنت. ين بإرسال وثائق عمل يفاملقررين أن تسمح ألفرقة املقرر 

مسودة لإلنرتنت  نسق                                                                                                  وإذا اختارت جلنة الدراسات أو فريق العمل إرسال النص كمسودة لإلنرتنت، ي كلف حمرر الوثيقة بإعداد مسامهة يف
 .https://datatracker.ietf.org/idst/upload.cgi( وحتميلها عرب RFC [8] 2223حسب  postscriptنسق              واختياريا  يف ASCII)يف نسق 

عليقات للقواعد طلبات للحصول على ت مسودة لإلنرتنت أو يف وختضع املواد املقدمة كمشروع لإلنرتنت أو اليت يقصد إدراجها يف
. كما ميكن للجنة الدراسات أو فريق العمل أو فريق املقرر 4879 [5]و 3979 [4]و RFC 5378 [3]الطلبات  املنصوص عليها يف

 ي.أن يرفق النص ببيان اتصال رمس

املسامهة إىل أن األشخاص الذين ميكن االتصال هبم مها املقرر وحمرر الوثيقة. كما ينبغي أن تشري املسامهة بوضوح  وينبغي اإلشارة يف
 جلنة دراسات معينة. يفإىل حالة التطوير 

 وقع اإللكرتوين للفريق.امل بيانات االتصال ومرفقاهتا املرسلة إىل فريق مهام هندسة اإلنرتنت تتاح للجمهور يف -مالحظـة 
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 قطاع تقييس االتصاالت وفريق مهام هندسة اإلنترنت 3.5.2
آن واحد من جانب فريق عمل تابع لفريق مهام هندسة  يف 2.5.2و 1.5.2الفقرتني                                      وغالبا  ما تستعمل اإلجراءات املذكورة يف

 اإلنرتنت وجلنة دراسات التابع لقطاع تقييس االتصاالت للتعاون بشأن موضوع له أمهية مشرتكة.
 4.2                                                                                                                 ومن املتوخى أيضا  أن يؤدي هذا التعاون إىل وثيقة تقوم جهة واحدة بصياغتها بالكامل وتستعملها األخرى كمرجع )انظر الفقرة

ملوافقة على الوثائق إجراءات ا ملزيد من التفاصيل(. وهذا يعين عدم تشجيع وضع نص عام أو مشرتك بسبب االختالفات احلالية يف
ومراجعتها. وعندما تقوم املنظمتان بأعمال تكميلية من شأهنا أن تؤدي إىل إصدار توصيات أو طلبات حصول على تعليقات، 

ىل االختالفات بني املنظمتني من حيث التوجهات وأساليب العمل واإلجراءات. وهذا يعين أن ينبغي إيالء االهتمام الواجب إ
 إطار التعاون. تسعى كل منظمة إىل تفهم إجراءات املنظمة األخرى وحترص على احرتامها يف

 اإلحاالت المرجعية البسيطة 6.2
س التوصيات الصادرة عن قطاع تقيي العملية املتبعة لإلشارة إىل وثائق املنظمات األخرى يف ITU-T A.5 [6]تصف التوصية 

نص  احلالة اليت تقرر فيها جلنة دراسات أو فرقة عمل تضمني نص منظمة أخرى يف      أيضا   ITU-T A.5وتصف التوصية االتصاالت. 
عليقات                                                  املتعلقة حتديدا  باإلحالة املرجعية لطلبات احلصول على ت                                                        إحدى التوصيات بدال  من اإلشارة إليه كمرجع. وتتاح املعلومات 

 .isoc-ietf-T/go/ref-http://itu.int/ITUالعنوان التايل:  لفريق مهام هندسة اإلنرتنت يف
عملية اإلحالة املرجعية للمعايري املفتوحة األخرى )مثل  RFC 2026 [7] من طلب احلصول على تعليقات 1.1.6وتصف الفقرة 

 .(IETF RFC)الطلبات الصادرة عن مهام هندسة اإلنرتنت  التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت( يف

 جهود العمل األولية 7.2
احملتملة قبل بدء  االت العمل اجلديدةيقدم كل من قطاع تقييس االتصاالت وفريق مهام هندسة اإلنرتنت آليات للمناقشة املبكرة جمل

 إحدى جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت أو قبل إنشاء فريق عمل تابع لفريق مهام هندسة اإلنرتنت. العمل  بشكل رمسي يف
صاالت تاألهداف واألساليب واإلجراءات املتعلقة بإنشاء األفرقة املتخصصة لقطاع تقييس اال ITU-T A.7 [17]التوصية  وترد يف

وع معني جماالت العمل اجلديدة حيث احلاجة إىل إنتاج وثائق متعلقة مبوض                                                وسري عملها. وكثريا  ما يتم إنشاء األفرقة املتخصصة يف
تسبني فريق مهام هندسة اإلنرتنت الذين ليسوا من أعضاء قطاع تقييس االتصاالت أو املن مهلة زمنية قصرية. وجيوز للمشاركني يف يف

 القطاع. أعمال األفرقة املتخصصة للقطاع إذا كانوا ينتمون إىل بلد عضو يف اركة بشكل تام يفإليه املش
طلب احلصول على  يف Birds Of a Feather (BOF)"ويف فريق مهام هندسة اإلنرتنت، تقدم التوجيهات بشأن جلسات التنسيق 

. وتسمح هذه اجللسات BOFجلسات  رحلة فريق العمل يف. وميكن مناقشة اجلهود اليت مل تبلغ بعد مRFC 5434 [13]تعليقات 
 بقياس أمهية مواصلة إنشاء أفرقة العمل. ويف بعض احلاالت، تستمر هذه املناقشات من خالل القوائم الربيدية.

 البنود اإلضافية 8.2
 التتصاقطاع تقييس اال معلومات عن فريق مهام هندسة اإلنترنت قد تكون ذات فائدة للمشاركين في 1.8.2

 املراجع اإلعالمية الوثائق الواردة يف ميكن احلصول على املعلومات املتعلقة بإجراءات فريق مهام هندسة اإلنرتنت يف
 أدناه. URL العناوين ويف

طلبات احلصول على تعليقات ال تتغري بعد نشرها. وإمنا جيري إلغاؤها أو حتديثها بطلبات أخرى. وميكن االطالع على هذه التحديثات  -مالحظـة 
 .rfc-index.txt امللف يف

 القائمة احلالية وحالة مجيع طلبات احلصول على تعليقات الصادرة عن فريق مهام هندسة اإلنرتنت:
index.txt-ftp://ftp.ietf.org/rfc/rfc 

http://itu.int/ITU-T/go/ref-ietf-isoc
ftp://ftp.ietf.org/rfc/rfc-index.txt
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 القائمة احلالية جلميع مسودات اإلنرتنت لفريق مهام هندسة اإلنرتنت ووصفها:
abstracts.txt-drafts/1id-ftp://ftp.ietf.org/internet 

القائمة احلالية ألفرقة العمل التابعة لفريق مهام هندسة اإلنرتنت وقائمة اختصاصاهتا: )تشمل تفاصيل االتصال اخلاصة مبديري 
 اجملاالت والرؤساء، ومعلومات القائمة الربيدية، إخل.(

http://www.ietf.org/dyn/wg/charter.html 
 املسجلة: BOFالقائمة احلالية جللسات التنسيق 

http://trac.tools.ietf.org/bof/trac/ 

 :ذلك األدوات املتاحة والتوجيهات مبا يفصفحات حمرر طلبات احلصول على تعليقات فيما يتعلق بنشر الطلبات 
editor.org/pubprocess.html-http://www.rfc 
 القائمة احلالية لبيانات االتصال:

iaison/https://datatracker.ietf.org/l 
 سياسات وإشعارات حقوق امللكية الفكرية اخلاصة بفريق مهام هندسة اإلنرتنت:

http://www.ietf.org/ipr/ 
 دليل املبتدئ لفريق املهام التابع لفريق مهام هندسة اإلنرتنت: -لفريق مهام هندسة اإلنرتنت  ("Tao")القواعد املتبعة 

http://www.ietf.org/tao.html 
 رنتفريق مهام هندسة اإلنت معلومات عن قطاع تقييس االتصاالت يمكن أن تكون ذات فائدة للمشاركين في 2.8.2

 أدناه. URLاملراجع اإلعالمية ويف العناوين  ميكن احلصول على معلومات عن قطاع تقييس االتصاالت يف
 الصفحة الرئيسية لقطاع تقييس االتصاالت:

T-http://www.itu.int/ITU 

 قائمة جبميع التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت:
ions/t/recommendat-http://itu.int/itu 

رقم مكون من عددين للجنة  NN)حيث  NNالصفحة الرئيسية للجان دراسات قطاع تقييس االتصاالت من أجل جلنة الدراسات 
 الدراسات(:

t/recommendations/-http://itu.int/itu 

 البيانات ذات الصلة: سياسات امللكية الفكرية واالستمارات وقواعد
T/ipr/Pages/default.aspx-http://itu.int/en/ITU 

 القائمة احلالية لألفرقة املتخصصة العاملة التابعة لقطاع تقييس االتصاالت
T/focusgroups/Pages/default.aspx-http://itu.int/en/ITU 

 إجراءات قطاع تقييس االتصاالت مبا فيها:

 النظام الداخلي لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت - 1القرار  -
 ليات جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت واختصاصاهتامسؤو  - 2القرار  -

RES/en-http://itu.int/publ/T 

 دليل احملرر لصياغة توصيات قطاع تقييس االتصاالت:
guide-T/go/author-http://itu.int/ITU 

 :وبيانات االتصال النماذج املستخدمة للمسامهات

T/studygroups/templates/index.html-http://itu.int/ITU 

ftp://ftp.ietf.org/internet-drafts/1id-abstracts.txt
http://www.ietf.org/dyn/wg/charter.html
http://trac.tools.ietf.org/bof/trac/
http://www.rfc-editor.org/pubprocess.html
https://datatracker.ietf.org/liaison/
http://www.ietf.org/ipr/
http://www.ietf.org/tao.html
http://www.itu.int/ITU-T
http://itu.int/itu-t/recommendations/
http://itu.int/itu-t/recommendations/
http://itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/default.aspx
http://itu.int/en/ITU-T/focusgroups/Pages/default.aspx
http://itu.int/publ/T-RES/en
http://itu.int/ITU-T/go/author-guide
http://itu.int/ITU-T/studygroups/templates/index.html
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 ITU-T Aإلى توصيات السلسلة  4اإلضـافة 

                                                إضافة تتضمن مبادئ توجيهية بشأن المشاركة عن ب عد

 مجال التطبيق 1
تكون القواعد واإلجراءات املوثقة بشكل جيد، مبا فيها اجلوانب القانونية، مفيدة لغرض تنظيم االجتماعات اإللكرتونية ألفرقة قطاع 

 ،قييس االتصاالتالفريق االستشاري لت قطاع تقييس االتصاالت، على سبيل املثال ال احلصر،تقييس االتصاالت. وتشمل أفرقة 
، (JCA) سيق املشرتكةنتأنشطة الوجلان الدراسات، وفرق العمل، واألفرقة املعنية باملسائل أو أفرقة املقررين، واألفرقة املتخصصة، و 

 اإلقليمية، وجلنة االستعراض. ، واألفرقةواألفرقة املخصصة، أفرقة العمل باملراسلةو 

                                                                      وميكن أن ت عقد اجتماعات أفرقة قطاع تقييس االتصاالت وفقا  لألنساق التالية:
                             اجتماعات فعلية )وجها  لوجه(؛ ●

                                                            اجتماعات فعلية ت تاح فيها املتابعة عن ب عد )أي البث الشبكي(؛ ●

                                                    اجتماعات فعلية ت تاح فيها املشاركة )النشطة( عن ب عد؛ ●

                                                     اجتماعات إلكرتونية، وت عرف أيضا  باالجتماعات االفرتاضية. ●

وقد ال ينطبق النسق نفسه على مجيع جلسات االجتماع نفسه. وتوفر هذه اإلضافة املبادئ التوجيهية اخلاصة بعقد اجتماعات 
           الذي يتعني  ( 4.6انظر البند                                                                     املشاركة النشطة عن ب عد وعقد اجتماعات إلكرتونية. ويتجاوز نسق االجتماع )           ت تاح فيها فعلية 

 ألي اجتماع أو جلسة اجتماع نطاق هذه اإلضافة.استخدامه 

 المراجع 2

[FSTP-AM]  ،املبادئ التوجيهية بشأن عقد اجتماعات يسهل النفاذ إليهاITU-T Q26/16.  

>0367/en-WP2-TD-150209-SG16-int/md/T13http://www.itu.<  

[HSTP.ACC-RemPart] االجتماعات للجميع،                                             املبادئ التوجيهية بشأن دعم املشاركة عن ب عد يفITU-T Q26/16. 
>0365/en-WP2-TD-150209-SG16-http://www.itu.int/md/T13<  

[PP GR]  ،عة) القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاتهمؤمتر املندوبني املفوضني  املراج 
   .(2010غواداالخارا،  يف
>texts/rules.aspx-.itu.int/net/about/basichttp://www<  

[PP Res.167]  تعزيز وتنمية قدرات االحتاد الدويل (، 2014بوسان،            )املراج ع يف 167مؤمتر املندوبني املفوضني، القرار
 .أعمال االحتاد لالتصاالت فيما يتعلق باالجتماعات اإللكرتونية والوسائل الالزمة إلحراز التقدم يف

>E.pdf-PDF-2014-ACTF-CONF-s/opb/conf/S-http://www.itu.int/dms_pub/itu<  

[WTSA Res.32] تعزيز وسائل العمل (، 2012ديب،            )املراج ع يف 32، القرار جلمعية العاملية لتقييس االتصاالتا
  لالحتاد الدويل لالتصاالت. أعمال قطاع تقييس االتصاالت اإللكرتونية يف

>2012-T.32-RES-http://www.itu.int/pub/T<  

http://www.itu.int/md/T13-SG16-150209-TD-WP2-0367/en
http://www.itu.int/md/T13-SG16-150209-TD-WP2-0365/en
http://www.itu.int/net/about/basic-texts/rules.aspx
http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/conf/S-CONF-ACTF-2014-PDF-E.pdf
http://www.itu.int/pub/T-RES-T.32-2012
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 تعاريف 3

 أخرى وثائق فة في             مصطلحات معر   1.3
 ال يوجد.

 هذه اإلضافة فة في             مصطلحات معر   2.3
 :هذه اإلضافة املصطلحات التالية تعر ف

يق مقرر أو فرقة عمل أو فريق معين بدراسة مسألة أو فر  الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت جلنة دراسات أوالفريق:  1.2.3
أو فريق إقليمي  تخصصمفريق أو  (JCA)مشرتك  نشاط تنسيقأو  جلنة االستعراضأو  صصخمفريق  أو فريق عمل باملراسلةأو 
 .قطاع تقييس االتصاالت                          نوع آخر من األفرقة ي نشأ يف أي أو

 سياق هذه اإلضافة.         فريقا  يف ورشة عمل أو حلقة دراسيةال تعترب  –مالحظـة 

                                                           اجتماع من موقع منفصل جغرافيا  باستخدام تكنولوجيات االتصاالت. املشاركة يف                  المشاركة عن ب عد:  2.2.3
املشاركة  يف                                                                                         تكون املشاركة عن بعد نشطة أو لغرض املتابعة )يف حال البث الشبكي( ولكن ال تنظر هذه اإلضافة إال                       تبعا  الجتماع الفريق،  –مالحظـة 

                النشطة عن ب عد.

حيدث                                                                     شخص مسؤول عن رصد أداة املشاركة عن ب عد وضمان إملام املشاركني عن ب عد مبا: المشاركة عن ب عد منس ق 3.2.3
 عد(.                     املشاركة النشطة عن ب                                        االجتماع )يف حال تنظيم اجتماع ت تاح فيه رصة املسامهة يفاالجتماع والسماح هلم بف يف

                                                                                        ال يكون منس ق املشاركة عن بعد متوافرا  بصورة منهجية لكل اجتماع ت تاح فيه املشاركة عن ب عد. –مالحظـة 

 المختصرات واألسماء المختصرة 4
 :املختصرة التاليةختصرات واألمساء تستعمل هذه اإلضافة امل

JCA نشاط التنسيق املشرتك (Joint Coordination Activity) 
TIES  تبادل معلومات االتصاالتخدمة (Telecommunication Information Exchange Service) 

TSAG الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت (Telecommunication Standardization Advisory Group) 

 اصطالحات 5
 ال يوجد.

                                        تنظيم اجتماع ت تاح فيه المشاركة عن ب عد 6
                                                                                                    يقدم هذا البند مبادئ توجيهية لرئيس الفريق واألمانة اللذين ينظمان اجتماعا  ت تاح فيه املشاركة عن ب عد.

ناطق الزمنية ملأو اجتماعات إلكرتونية، ينبغي مراعاة اختالف ا     ب عداملشاركة عن            ت تاح فيها عند حتديد مواعيد اجتماعات  1.6
                                                                                       . وينبغي أيضا ، قدر اإلمكان عمليا ، عند حتديد مواعيد البنود ذات الصلة من جدول األعمال اليت     ب عد                     للمشاركني املتوق عني عن 

 .    ب عد                                                                ، أن ت راعى بأفضل ما ميكن املنطقة الزمنية اليت يوجد فيها املشارك عن     ب عدقام بتحديدها مشارك عن 
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 (TSB) س االتصاالتمكتب تقيياجتماع فريق، ينبغي إعالم  لغرض املشاركة يف     ب عد                               إذا كان يتعني  ترتيب املشاركة عن  2.6
 على األقل قبل عقد اجتماع الفريق من أجل إتاحة الوقت الكايف للرتتيبات اللوجستية.         تقومييا                اثين عشر يوما  

يكن الرئيس  حال مل                                              ، فينبغي أن حيدد الفريق قائما  بأعمال الرئيس يف    ب عد إذا كان من املتوقع أن يشارك رئيس الفريق عن 3.6
                   قادرا  على االتصال.

 ويشري جدول أعمال االجتماع إىل النسق الذي سيتبعه االجتماع: 4.6
                             اجتماعات فعلية )وجها  لوجه(؛ ●

                                                            اجتماعات فعلية ت تاح فيها املتابعة عن ب عد )أي البث الشبكي(؛ ●

 (؛1.7                                                                    اجتماعات فعلية تتاح فيها املشاركة )النشطة( عن ب عد )انظر أيضا  البند  ●

 (.1.7                                                                      اجتماعات إلكرتونية، وت عرف أيضا  باالجتماعات االفرتاضية )انظر أيضا  البند  ●

احلصر، طبيعة  ال المنها، على سبيل املثال تشمل هذه اإلضافة النسقني األول والثاين. وميكن أن يستند نسق االجتماع إىل معايري خمتلفة  -مالحظـة 
                                                                          االجتماع وما إذا كان ي عقد داخل جنيف أو خارجها والقدرات التقنية املتاحة له.

قد                                                                                     التكنولوجيات اليت يتيحها االحتاد لغرض املشاركة عن ب عد، حىت فيما يتعلق باالجتماعات اليت ت ع                وي وصى باستخدام  5.6
 خارج جنيف.

زويد اجلهات املضيفة بت      ي وصى                          املشاركة )النشطة( عن ب عد                                                  فيما خيص االجتماعات اليت ت عقد خارج جنيف وت تاح فيها و  6.6
ذه املبادئ التوجيهية )اليت . وينبغي أن تكون ه                                                                           باملبادئ التوجيهية هبدف احلد من املسائل التقنية احملتملة املتعلقة باملشاركة عن ب عد

مرجعية( متاحة للجهة املضيفة قبل احلدث مبدة كافية، وأن تشمل مجيع املتطلبات التقنية  قائمةل                    ميكن أن تتخذ مثال  شك
                                              واللوجستية لغرض توفري إمكانية املشاركة عن ب عد.

 مبادئ توجيهية من أجل رئيس الفريق 7
 د.              املشاركة عن ب ع                                                                                  يقدم هذا البند مبادئ توجيهية من أجل رئيس الفريق ملساعدته على ترؤس اجتماع ت تاح فيه 

                                                                        العمل اخلاص باالجتماع استنادا  إىل األداة املستخدمة للمشاركة عن ب عد. وي قرتح املعين أسلوبلفريق يقرر فريق إدارة ا 1.7
 لذلك.                                    بداية االجتماع الذي يتم ترؤسه وفقا   فريق اإلدارة يف            ويعل ن قرار  2.1.7و 1.1.7 البندين استخدام الوسائل املوصوفة يف

تفادي                   أي وقت. وسعيا  إىل                                          جبميع املشاركني عن ب عد الذين ميكنهم التدخل يف                                     وال يتم كتم الصوت تلقائيا  فيما يتعلق 1.1.7
            )انظر أيضا   يدون التحدثير  بأن يوقفوا تشغيل امليكروفونات لديهم عندما ال        عن ب عد                       ، يذك ر الرئيس املشاركني اخللفية الضوضاء

 .(6.7 البند
                                                                                                                  قد يكون ذلك عمليا  الجتماع فريق غري رمسي صغري جدا  مثل فريق عمل باملراسلة ولكن ال يكون ذلك على األرجح مناسبا  خالل اجتماع  –مالحظـة 

 األقل(.                                                                                        بشأن مسألة أو اجتماع فريق مقرر )إذا كان الغرض من ذلك جتن ب الصدى وضوضاء اخللفية األخرى على

حالة  لى أساس كلعوإلغاء كتم الصوت         عن ب عد                                 بكتم الصوت تلقائيا  جلميع املشاركني                          يقوم منسق املشاركة عن ب عد  2.1.7
                                                            ، إذا طلب املشاركون عن ب عد ذلك من خالل أداة املشاركة عن ب عد.على حدة

                     ذا املشارك عن ب عد إىل رئيس ه                                               االجتماع أنه ميكن ملشارك عن ب عد أن يتدخل فيضيف ال                                            ي علم منس ق املشاركة عن ب عد عندئذ املشاركني يف –مالحظـة 
 االجتماع الذين يريدون التدخل. قائمة املشاركني يف
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           جتماع معا                                                        ب عد، ي شج ع رئيس الفريق ومنس ق املشاركة عن ب عد على اال                                     اجتماعات فعلية ت تاح فيها املشاركة عن ويف حالة  2.7
 رض                                                     للتأكد من أن النظام يعمل جيدا  وأن رئيس الفريق ميكنه ع الجتماعالقاعة عشر دقائق قبل املوعد احملدد لبدء ا يف

 وتبادهلا. الوثائق

                                                                                                       ويف بداية كل اجتماع ت تاح فيه املشاركة عن ب عد، يعلن رئيس الفريق عن إمكانية املشاركة عن ب عد ويطلب من مجيع  3.7
 .إليها ينتمونواملنظمة اليت                                                 املشاركني عن ب عد التعريف بأنفسهم من خالل ذكر امسهم 

م من خالل بداية االجتماع، يكون عليهم اإلعالن عن وصوهل                                                                  ويف حال انضم  املشاركون عن ب عد إىل اجتماع ما بعد التعريف باملشاركني يف –مالحظـة 
س الفريق من حمدد، يطلب رئي                                                                    . وإذا كانت أداة املشاركة عن ب عد تعلن وصول املشاركني من خالل إصدار صوتإليها ينتمونواملنظمة اليت ذكر امسهم 

 املشاركني اجلدد التعريف بأنفسهم.

كلم )انظر بوضوح قبل الت إليها ينتمونواملنظمة اليت امسهم على إعالن      ب عد يشجع رئيس الفريق املشاركني عن  4.7
 (.3.8 البند       أيضا  

االحتياجات  ذوي أو اجتماع حيضره مشاركون من ذوي اإلعاقة أو الشفويةلرتمجة                        حالة اجتماع ت تاح فيه ا                           يكون ذلك مفيدا  بشكل خاص يف –مالحظـة 
 (.10احملددة )انظر البند 

عد،    ب                                          على االجتماعات اليت ت تاح فيها املشاركة عن [PP GR] القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته       ت طب ق  5.7
 قائمة املتكلمني(.إقفال ) 9.20( وحتديد املداخالت) 8.20)نظام املناقشة( و 2.20سيما البنود  ال

عد كتم الصوت    ب                                   ي سمح للرئيس أو ملنس ق املشاركة عن                   ب عد الدعم الالزم،ويف احلاالت اليت توفر فيها أداة املشاركة عن  6.7
لغاية، أو قد يطلب منهم ل                                                                                    بالنسبة إىل املشاركني عن ب عد ذوي التوصيالت السيئة أو ذوي التوصيالت اليت تسب ب ضوضاء كبرية 

 ترك االجتماع إذا مل يكن باإلمكان معاجلة الوضع.

                                                   المبادئ التوجيهية التقنية من أجل المشاركين عن ب عد 8

                                                        يقدم هذا البند املبادئ التوجيهية من أجل املشاركني عن ب عد.

استخدام  ل اخلطوط األرضية )عند إتاحتها( أو                                              ب عد على استخدام إمكانية املشاركة عن ب عد من خال                   ي شج ع املشاركون عن  1.8
                                                                                                 )وليس امليكروفونات أو مكربات الصوت على أجهزهتم(. وينبغي أن يتأكد املشاركون عن ب عد من وقف تشغيل مكرب   مساعة الرأس

 الصوت على جهازهم عندما يتصلون بواسطة خطوط أرضية.

سيسمح دقائق على األقل قبل بداية االجتماع لتفادي التشويش. و                  ب عد بالتوصيل مخس                             وي وصى بأن يقوم املشاركون عن  2.8
                                                   أو منس ق املشاركة عن ب عد بالتحقق من مستويات الصوت./                        ذلك أيضا  لرئيس الفريق و

ر بوضوح قبل التقدم بأي مداخلة )انظ إليها ينتمونواملنظمة اليت امسهم إعالن          ب عد على                   ي شج ع املشاركون عن  3.8
 (.4.7 البند       أيضا  

ووضوح على  أن يتكلموا ببطء هلم                                              ب عد من مكان هادئ بدون أي ضوضاء خلفية. وينبغيينبغي أن يتكلم املشاركون عن  4.8
                                                                                                      حنو يسمح للمشاركني اآلخرين بتجاوز أي مشكلة مسعية. وي شج عون على إهناء مالحظاهتم بعبارة "وبذلك تنتهي مداخليت".

                                                                         حالة اجتماع ت تاح فيه الرتمجة الشفوية أو اجتماع حيضره مشاركون من ذوي اإلعاقة  مفيدين بشكل خاص يف 4.8و 3.8يكون البندان  –مالحظـة 
 (.10ذوي االحتياجات احملددة )انظر البند  أو
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د،    ب ع عناة املشاركة اخلاصة بأد نافذة احلوار                                                                  ينبغي أن يكون املشاركون عن ب عد مستعدين لكتابة سؤاهلم أو تعليقهم عرب  5.8
                                    االتصال سيئا  أو إذا طلب الرئيس ذلك. احلاالت اليت يكون فيها يف

 (،8.8 بند                                   إمكانية قطع مشاركتهم )انظر أيضا  ال        عن ب عد                    ب عد، يقبل املشاركون                                     خالل اجتماع فعلي ت تاح فيه املشاركة عن  6.8
تقنية  اكلمشحال وقوع  يف . أماالفعلياالجتماع على الرغم من استمرار (، كانقطاع التوصيلحال وقوع مشاكل تقنية ) يف
ل املشكلة.، )مثل تعطل مساعة الرأس(املوقع  يف                                                    ميكن أن يقرر الرئيس تعليق االجتماع ريثما حت 

                                                                                         أن املناقشات غري الرمسية خالل فرتات االسرتاحة والغداء تشكل جزءا  هاما  من أي اجتماع مبا أهنا تسمح         عن ب عد يدرك املشاركون –مالحظـة 
                                ن ي تاح هلم هذا النوع من التفاعل بأهنم ل        عن ب عدالضرورية لنجاح عمليات توافق اآلراء. ويدرك املشاركون  احللول التوافقيةللمندوبني بتفسري وفهم وبلورة 

  اآلخرين.مع املشاركني

لرئيس خالل اجتماع إلكرتوين، أن يقوم ا (التوصيل انقطاعمشاكل تقنية )كحال وقوع                          يقبل املشاركون عن ب عد، يف 7.8
( 8.8                  )انظر أيضا  البند                                                                                         بتقييم ما إذا كان عدد كاف من املشاركني ال يزال موصوال  ويقرر استمرار االجتماع أو عدم استمراره 

ل   أو  املشكلة.                   تعليقه ريثما حت 

كلة فيتخذ ( الذي حيدد بدوره سبب املش       إن و جد)        عن ب عدعن املشاكل ملنسق املشاركة         عن ب عدميكن أن يبلغ املشاركون  8.8
االنضمام إىل                    ب عد يواجه مشاكل يفعن                                                                            إجراءات عالجية مباشرة أو يقدم املشورة حسب االقتضاء. ويفض ل أن يناقش أي  مشارك 

رئيسية خمصصة ال نافذة احلواراخلاصة )أو زر خمصص آخر( لتبقى  نافذة احلوارعرب      ب عد عن                                 االجتماع املسألة مع منس ق املشاركة 
 للمناقشات اليت هتم مجيع املشاركني.

 المبادئ التوجيهية من أجل المشاركين الحاضرين 9
                                  اجتماع ت تاح فيه املشاركة عن ب عد.                                         لتوجيهية من أجل املشاركني احلاضرين فعليا  يفيقدم هذا البند املبادئ ا

تماع وأن يتكلم قاعة االج أي وقت يف                                                                    بغية زيادة جودة الصوت، ينبغي أن ي ستعمل ميكروفون واحد )مفتوح( فقط يف 1.9
                                                املشاركون احلاضرون فعليا  قرب امليكروفون )وأمامه(.

 ذوي االحتياجات المحددة وأألشخاص ذوي اإلعاقة ن أجل امبادئ توجيهية م 10
 .مسعية وأرية يعانون من إعاقة بص           ب عد الذين عن                                                               يشري هذا البند إىل املبادئ التوجيهية اليت تطبق خصوصا  على املشاركني 

لتنسيق املشرتك بشأن ا املوقع اإللكرتوين لنشاط يف مسعية وأيعانون من إعاقة بصرية                                        ت تاح املبادئ التوجيهية للمستخدمني الذين  1.10
 (.T/jca/ahf-http://www.itu.int/en/ITU)يف العنوان  AHF)-(JCAإمكانية النفاذ والعوامل البشرية التابع لقطاع تقييس االتصاالت 

ات االجتماع       ب عد يفعن املتطلبات واملمارسات السليمة لغرض دعم املشاركة  [HSTP.ACC-RemPart]تتضمن الوثيقة  2.10
 املبادئ التوجيهية بشأن عقد اجتماعات يسهل النفاذ إليها. [FSTP-AM] من الوثيقة 3.1.8للجميع. ويتضمن البند 

تمارة ( على اسالنصي للحوارالعرض ميكن أن يذكر األشخاص ذوو اإلعاقة احتياجاهتم احملددة )على سبيل املثال  3.10
 .[PP Res.167]القرار  من 3" يقـرر" الفقرة               طبقا  ملا ورد يفالتسجيل. مرافق حمددة 

 

 

http://www.itu.int/en/ITU-T/jca/ahf
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 ITU-T Aإلى توصيات السلسلة  5اإلضـافة 
                                                              المبادئ التوجيهية للتعاون وتبادل المعلومات مع المنظمات األ خرى

 مجال التطبيق 1
قطاع تقييس االتصاالت عالقات تعاون مع العديد من املنظمات األخرى. وتواصل التكنولوجيات اليت تتوىل هذه املنظمات  يقيم

املسؤولية عنها تقارهبا، مما أدى إىل زيادة االعتماد املتبادل بني برنامج عمل قطاع تقييس االتصاالت وبرامج املنظمات األخرى. 
                                                                                   ل الوثائق املعتمدة مع منظمة أخرى، واليت يتعني االتفاق عليه مع تلك املنظمة. وتعر ف أيضا  وتصف هذه اإلضافة عملية تباد

. و أكثرأ باإلجراءات العامة لوضع وثيقة لقطاع تقييس االتصاالت )توصية أو إضافة، وما إىل ذلك( بالتعاون مع منظمة أخرى
 .ؤهلة األخرىاملنظمات املاوض بشأن عملية أو أسلوب التعاون مع ويتعني اعتبار هذه اإلجراءات العامة كمبادئ توجيهية للتف

هذه اإلضافة،  وجيوز للجان الدراسات بقطاع تقييس االتصاالت استخدام عمليات أو أساليب أخرى للتعاون غري تلك املوضحة يف
أي وقت  ات االتصال( يفعلى أساس كل حالة على حدة. وعلى وجه اخلصوص، ميكن أن حيدث تبادل معلومات )عن طريق بيان

 هذه اإلضافة. مع منظمة أخرى دون تطبيق العمليات اليت يرد وصفها يف
                                                                                                               ال تسري هذه اإلضافة على توصيات قطاع تقييس االتصاالت اليت و ضعت بالتعاون مع اللجنة التقنية املشرتكة األوىل ملنظمة الدولية  - 1المالحظة 

 تتغري.              ناجحة جدا  ومل [ITU-T A.23]التوصية  ألن اإلجراءات قدمية العهد الواردة يف (ISO/IEC JTC 1)للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية 
"بعدم تشجيع  [ITU-T A.Supp3]من اإلضافة  2.5.3، تفيد الفقرة (IETF)فيما يتعلق بالتعاون مع فريق مهام هندسة اإلنرتنت  - 2المالحظة 

 إجراءات املوافقة على الوثائق ومراجعتها". وضع نص عام أو مشرتك بسبب االختالفات احلالية يف

 ت.توصيات قطاع تقييس االتصاال راج إحاالت مرجعية معيارية إىل وثائق منظمات أخرى يفحالة إد [ITU-T A.5]وتتناول التوصية 
                                                                               حالة قيام قطاع تقييس االتصاالت بدمج نصوص )جزئيا  أو كليا ، مع أو بدون تعديالت( من  [ITU-T A.25]وتتناول التوصية 

 منظمة أخرى.

 المراجع 2
[ITU-T A.1]  التوصيةITU-T A.1 (2012)، عمل جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت لالحتاد  طرائق

 .(ITU-T) الدويل لالتصاالت

[ITU-T A.5]  التوصيةITU-T A.5 (2016)،  اإلجراءات العامة إلدراج إحاالت مرجعية إىل وثائق املنظمات األخرى
 .التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت يف

[ITU-T A.7]  التوصيةITU-T A.7 (2012) ،األفرقة املتخصصة: إنشاء األفرقة املتخصصة وإجراءات عملها. 

[ITU-T A.8]  التوصيةITU-T A.8 (2008)،  عملية املوافقة البديلة بالنسبة للتوصيات اجلديدة واملراجعة لقطاع
 .تقييس االتصاالت

[ITU-T A.23]  التوصيةITU-T A.23 (2000) ،لتوحيد القياسي التعاون مع املنظمة الدولية ل(ISO)  واللجنة
 .املسائل املتصلة بتكنولوجيا املعلومات يف (IEC)الكهرتقنية الدولية 

[ITU-T A.25]  التوصيةITU-T A.25 (2016)،  اإلجراءات العامة املتعلقة بتضمني نصوص بني قطاع تقييس
 .االتصاالت ومنظمات أخرى

[ITU-T A.Supp3]  إىل توصيات السلسلة  (2012) 3اإلضافةITU-T A،  مبادئ توجيهية للتعاون بني فريق مهام هندسة
 .اإلنرتنت وقطاع تقييس االتصاالت
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 >guide/-orsT/go/auth-http://www.itu.int/ITU< .(2016) دليل صياغة توصيات قطاع تقييس االتصاالت ]دليل املؤلف[

الدولية االخرتاع املشرتكة لقطاع تقييس االتصاالت/قطاع االتصاالت الراديوية/املنظمة  براءاتسياسة  ]سياسة براءات االخرتاع[
 >T/ipr>-http://www.itu.int/en/ITU. للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية

 

النظام (، 2012ديب،                                           للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت )املراج ع يف 1القرار  االتصاالت[العاملية لتقييس للجمعية  1]القرار 
  .تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالتالداخلي لقطاع 

>2012-T.1-RES-http://www.itu.int/pub/T< 
مبادئ  (،2012ديب،                                           للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت )املراج ع يف 18القرار  للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت[ 18]القرار 

                                                                       وإجراءات توزيع العمل على قطاع ي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت لالحتاد 
  .الدويل لالتصاالت والتنسيق بينهما

>2012-T.18-RES-http://www.itu.int/pub/T< 

 التعاريف 3
 وثائق أخرى                      المصطلحات المعر فة في 1.3

 وثائق أخرى:                                              تستخدم هذه التوصية املصطلحات التالية املعر فة يف
االت صادرة عن قطاع تقييس االتص : يشمل تعديل توصية ما تغيريات أو إضافات لنص توصية[ITU-T A.1]تعديل  1.1.3

 نشرت من قبل.
يتجزأ                                                                               شكل وثيقة منفصلة تتضمن أساسا  تغيريات أو إضافات. وإذا كان التعديل يشكل جزءا  ال ينشر قطاع تقييس االتصاالت التعديل يف -مالحظة 

 وافق عليه جلنة الدراسات.التوصيات، وإال ت املوافقة عليه نفس إجراء املوافقة املتبعة يف من التوصية، يتبع يف

                                                                                  للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت[: وصف ألحد جماالت العمل اليت يتعني دراستها، وتؤدي عادة   1]القرار المسألة  2.1.3
 .إىل إنتاج توصية جديدة أو مراجعة واحدة أو أكثر

رورية لكمال أكثر وترتبط هبا ولكنها ليست ضوثيقة حتتوي على مواد تكميلية ملوضوع توصية أو  :[ITU-T A.1]إضافة  3.1.3
 التوصية أو فهمها وتنفيذها.

 موضوع اإلضافات لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت. ITU-T A.13تتناول التوصية  -مالحظة 

 هذه اإلضافة                  مصطلحات معر فة في 2.3
                                   تعر ف هذه اإلضافة املصطلحات التالية:

منظمات  )أو أفرقة يف ةمنظم ني فريق إدارة مسألة بقطاع تقييس االتصاالت وفريق يف: أسلوب للتعاون بالعمل التعاوني 1.2.3
                                                                                                           بغية إنتاج وثيقة واحدة أو أكثر مشرتكة )أو متوائمة تقنيا ( من خالل اتصال وثيق، ويف حالة الوثائق املشرتكة، من خالل  متعددة(

 (.II التذييل موافقة متزامنة )انظر
)أو أفرقة  نظمةم إعدادها فريق إدارة مسألة بقطاع تقييس االتصاالت وفريق يف وثيقة اشرتك يف: وثيقة مشتركة 2.2.3

 .منظمات متعددة( يف
يث إعداد وثيقة فريدة من نوعها، ولكن قد خيتلف نشرها من ح يف أو أكثر يشارك فريق إدارة مسألة بقطاع تقييس االتصاالت مع منظمة -مالحظة 

 (.9كل منظمة )انظر الفقرة  سات واحلواشي الذيلية حسب قواعد النشر يفصفحات الغالف، والرتوي

)أو أفرقة  منظمة وفريق يف: فريق عمل يتكون من أفراد يعملون على مسألة بقطاع تقييس االتصاالت فريق مشترك 3.2.3
كة، خالل االجتماعات املشرت                                                                   ، ويهدف إىل إنتاج وثيقة واحدة أو أكثر مشرتكة )أو متوائمة تقنيا ( منمنظمات متعددة( يف

 (.III حالة الوثائق املشرتكة، من خالل موافقة متزامنة )انظر التذييل ويف

http://www.itu.int/ITU-T/go/authors-guide/
http://www.itu.int/pub/T-RES-T.1-2012
http://www.itu.int/pub/T-RES-T.18-2012
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ة مسألة بقطاع تعاون وثيق بني فريق إدار  من الوثائق اليت جيري إعدادها يف )أو جمموعة( : زوج                         الوثائق المتوائمة تقنيا   4.2.3
 تطابق(.تمن الناحية التقنية )دون أن  وتتواءم نصوصها، منظمات متعددة( يف)أو أفرقة منظمة  تقييس االتصاالت وفريق يف

                       األخرى املتوائمة تقنيا .الوثائق                                                                  ال جيوز لتنفيذ وثيقة متوائمة تقنيا  أن يعوق التشغيل البيين مع تنفيذ  - 1المالحظة 
ل ]دليل املؤلف[(. قطاع تقييس االتصاالت )مث الت قواعد النشر يفتتبع الوثيقة اليت يعدها فريق إدارة مسألة بقطاع تقييس االتصا - 2المالحظة 

 منظمة )خارجية(. وجيوز أن تتبع الوثيقة األخرى قواعد النشر يف

 االختصارات واألسماء المختصرة 4
 تستخدم هذه اإلضافة املختصرات التالية:

AAP عملية املوافقة البديلة (Alternative Approval Process) 

TAP ة املوافقة التقليديةعملي (Traditional Approval Process) 
TSB مكتب تقييس االتصاالت (Telecommunication Standardization Bureau) 

 االصطالحات 5
يف عبارات مثل "كل منظمة" و"منظمة واحدة" و "منظمة أخرى"، يدل مصطلح "منظمة" )املفرد( على جلنة دراسات بقطاع 

نظمة )اخلارجية( على املحالة التعاون الثنائي،  يف ،                                                   على منظمة )خارجية(. فيما تدل عبارة "املنظمة" دائما   تقييس االتصاالت أو
ارة "منظمة" ويف حالة التعاون متعدد األطراف، تدل عب                                                               اليت أنشأت معها جلنة دراسات بقطاع تقييس االتصاالت أسلوبا  للتعاون.

                                                               ها جلنة دراسات )أو أكثر( من قطاع تقييس االتصاالت أسلوبا  للتعاون.على املنظمات "اخلارجية" اليت أنشأت مع
ييس االتصاالت على جلنة دراسات بقطاع تق حالة التعاون الثنائي، ، يفأما مصطلح "املنظمات" )بصيغة اجلمع والتثنية( فهو يدل

ات راف، تدل عبارة "منظمات" على جلنة دراسويف حالة التعاون متعدد األط جمال عمل. ومنظمة )خارجية( هلما اهتمام مشرتك يف
 أحد جماالت العمل. )أو أكثر( لقطاع تقييس االتصاالت ومنظمة خارجية )أو أكثر( هلما اهتمام مشرتك يف

الت )قطاع تقييس االتصا منظمة                                                                                          ويتعني أن ي فهم مصطلحا "ورقة اقرتاع" و"اقرتاع" على أهنما ي نس بان إىل القواعد وعملية املوافقة يف
وهذا هو  (AAP)حالة عملية املوافقة البديلة  أو منظمة خارجية(. وبالنسبة إىل قطاع تقييس االتصاالت، هذا هو النداء األخري يف

 .(TAP)حالة عملية املوافقة التقليدية  التشاور مع الدول األعضاء يف

 تأهيل منظمة 6
ليها                                             تقييس االتصاالت املنظمة  وفقا  للمعايري املنصوص ع يوصى بأن تعترب جلنة الدراسات )أو فرقة العمل( بقطاع 1.6
 (.(IEC)واللجنة الكهرتقنية الدولية  (ISO))باستثناء املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  6.1.3إىل  6.1.1الفقرات من  يف

إنشاء أحد أساليب التعاون  يف قبل النظر [ITU-T A.5]بالتوصية  B                                            ويتعني أن جيري تأهيل املنظمة وفقا  ملعايري امللحق 1.1.6
 .7.2 الفقرة املدرجة يف

 .6.1.1الفقرة  مستوفية ملا جاء يف A.6أو  A.5أو  A.4                                                               تعترب املنظمات اليت سبق أن تأهلت وفقا  لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت  -مالحظة 
و مراجعتها وحتديثها بانتظام )أي تأكيدها أ                                                                 وإضافة  إىل ذلك، ي توقع من املنظمة أن تقوم بنشر الوثائق اليت تصدرها  2.1.6

 سحبها، أو ما إىل ذلك(. أو
يها لرتقيم الوثائق. ذلك خطة واضحة ال لبس ف تغيري الوثائق، مبا يف                                               وي توقع من املنظمة أيضا  أن تتبع عملية للتحكم يف 3.1.6

 قة هلا.دثة من أي وثيقة عن الطبعات السابوينبغي أن تتضمن هذه العملية، على وجه اخلصوص، أداة لتمييز الطبعة املستح
، من جانب جلان [ITU-T A.5]بالتوصية  Bامللحق                                                        وت ستعرض بانتظام أهلية املنظمة، طبقا  للمعايري الواردة يف 2.6

تلك  الدراسات اليت حتتاج إىل إقامة أسلوب تعاون مع تلك املنظمة. ويف حال تغريت سياسة براءات االخرتاع املتبعة يف
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املنظمة، من املهم بصفة خاصة التحقق من اتساق سياسة براءات االخرتاع اجلديدة مع السياسة املشرتكة لرباءات االخرتاع 
املعتمدة لدى قطاع تقييس االتصاالت/قطاع االتصاالت الراديوية/املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية 

 .(11)انظر الفقرة  دئ التوجيهية بشأن تنفيذ هذه السياسة املشرتكةواملبا (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC)الدولية 

 تحديد أسلوب التعاون 7
ث جلنة الدراسات والفريق ذو الصلة  1.7                                                                                                      لتحقيق فعالية املوارد القصوى وتقليص ازدواجية اجلهود إىل احلدود الدنيا، حت 
احلاجة للتعامل مع          ر عادة  االعتبا عملية التطوير. وتؤخذ يف نة يفأبكر مرحلة ممك املنظمة على حتديد جماالت العمل التعاوين يف يف

. ([ITU-T A.1] من التوصية A )انظر امللحق قطاع تقييس االتصاالت املنظمات األخرى، كجزء من إعداد توصية جديدة يف
سعي للحصول لتعاون التالية، والهذه املرحلة، ميكن، حسب االقتضاء، اقرتاح أحد أساليب ا فإذا توفر ما يكفي من املعلومات يف

 .(8)انظر الفقرة  على موافقة املنظمة األخرى
 

 

 أو أكثر أساليب التعاون الممكنة بين قطاع تقييس االتصاالت ومنظمة أخرى - 1الشكل 

عمل واحد من ثالثة سبل: عن طريق بيان اتصال أو عن طريق ال هذه اإلضافة( يف ميكن تنفيذ التعاون )كما هو حمدد يف 2.7
بعض املعايري الختيار أسلوب للتعاون ولكن هذه املعايري ال تستنفد كل  1التعاوين أو عن طريق فريق مشرتك. ويقدم الشكل 

 (.8.2ت واملنظمة بتقييم دقيق ملرجعية التعاون )انظر الفقرة                                     اخليارات، وي نصح بأن تقوم جلنة الدراسا
 .Vالتذييل                                                                        ميكن تنظيم أساليب التعاون الثالثة هذه كتعاون متعدد األطراف كما هو موض ح يف -مالحظة 

جمال عمل لدى جلنة الدراسات بقطاع تقييس االتصاالت ومنظمة، وتتفقان على أن  وحيثما يوجد اهتمام مشرتك يف 3.7
                                      ( مناسبا  متاما . ففي هذه احلالة، ينف ذ Iاملسؤولية األوىل تقع على عاتق إحدى املنظمتني، يكون هنج بيان االتصال )انظر التذييل 

ألخرى فيه بواسطة وضع االتصال اخلاص هبا حسب مقتضى احلال. وتنشر إحدى املنظمتني إحدى املنظمتني وتشارك ا العمل يف
 .([ITU-T A.5])انظر التوصية                                             النتيجة ، وحتيل املنظمة األخرى إليها حسب احلاجة

 ال ال

 ال

 نعم

 نعم نعم

 تقع املسؤولية الرئيسية على
 عاتق إحدى املنظمتني

العمل املنف ذ ال يثري اجلدل، 
 وهناك مشاركة مشرتكة كافية

 يف اجتماعات املنظمتني

 فريق مشرتك
 5.7)انظر الفقرة 

 (IIIوالتذييل 

 هنج بيانات االتصال
 3.7)انظر الفقرة 

 (Iالتذييل و 
 العمل التعاوين

 4.7)انظر الفقرة 
 (IIوالتذييل 

 وثيقة مشرتكة وثائق متوائمة تقنيا  

تنشر إحدى املنظمتني الوثيقة، 
 وحتيل املنظمة األخرى إىل

 تلك الوثيقة كمرجع
 وثيقة مشرتكة نيا  تقوثائق متوائمة 

 ال حاجة للتعاون
 لدى جلنة

 الدراسات بقطاع تقييس
 االتصاالت ومنظمة اهتمام مشرتك

 جمال عمل معني يف
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ثري للجدل م                                                                                             أما التعاون بواسطة العمل التعاوين فهو يناسب احلاالت اليت يكون فيها العمل املزمع تنفيذه واضحا  وغري  4.7
ى تسوية                                                                       اجتماعات املنظمتني لتكون املبادلة شديدة الفعالية. ويتواصل العمل تباعا  عل                                   نسبيا ، وحيث تكفي املشاركة املشرتكة يف

قطاع تقييس  اإلشكاالت ووضع وثيقة مشرتكة أو أكثر خالل االجتماعات املتالحقة للفريقني. وتتزامن عمليات املوافقة العادية يف
 II التذييل (. وترد يف9                                                                                       ت واملنظمة على حد سواء حىت نشر النصوص املشرتكة أو املتوائمة تقنيا  على حد سواء )انظر الفقرة االتصاال

                                                  تفاصيل اإلجراءات العامة عندما ينف ذ العمل التعاوين.
ل إىل توافق. ل والتوصوأما التعاون بواسطة فريق تعاوين فهو يناسب احلاالت اليت يلزم فيها حوار مطول لوضع حلو  5.7
االت ووضع واحدة العمل وتسوية اإلشك فريق تعاوين إلحراز تقدم متبادل يف                                           هذه احلالة، تشارك األطراف املهتمة كافة معا  يف ويف

سواء  على حدواملنظمة  قطاع تقييس االتصاالت                                                                                 أو أكثر من الوثائق املشرتكة )أو املتوائمة تقنيا (. وتتزامن عمليات املوافقة العادية يف
تفاصيل اإلجراءات العامة عند  IIIالتذييل  (. وترد يف9                                                                 حىت نشر النصوص املشرتكة أو املتوائمة تقنيا  على حد سواء )انظر الفقرة 

 تأسيس فريق مشرتك.
بأمهيته عرتف                    إحدى املنظمتني، مث ي                                                                       وميكن أن يتغري  أسلوب التعاون مع تقدم العمل. فمثال ، ميكن استهالل العمل يف 6.7

                                                                                                  املنظمة األخرى نتيجة  لبيان اتصال. وعند هذه النقطة، ميكن التوصل التفاق للمضي قدما  بكل العمل املستقبلي            تكامليا  يف
 بأسلوب من أساليب التعاون.

 االتفاق على أسلوب التعاون 8
،  سلويب التعاون يفال بد من االعرتاف املتبادل باتفاق التعاون كي ينجح. ومن مث، فإن العمل بأحد أ 1.8               جمال عمل معني 

                                                                                                                 جيب أن يكون قرارا  متفقا  عليه لدى املنظمتني كلتيهما؛ على أن يؤك د هذا االتفاق )استنادا  إىل اختصاصات التعاون الواردة 
 املنظمة. ( على مستوى جلنة الدراسات وعلى مستوى صنع القرار املناسب يف8.2 الفقرة يف

 معني املتفق عليها على حنو متبادل، ميكن أن تشمل التايل:ومرجعية أسلوب تعاون  2.8
 املسألة ذات الصلة بقطاع تقييس االتصاالت وجلنة الدراسات الرئيسية املسؤولة عنها؛ 1)
 حال وجودها؛ املنظمة، واجلهة الرئيسية املسؤولة عنه يف الفريق ذو الصلة يف 2)
 (؛7أسلوب التعاون )انظر الفقرة  3)
 ؛سعى من حيث صلته بربنامج عمل كل منظمةنطاق امل 4)
                                                                                                               حيثما أمكن، حتديد )نوع وعنوان ومرجعية( الوثيقة )الوثائق( اليت يتعني إعدادها بالتعاون ونوعها )وثائق متوائمة تقنيا   5)

 وثيقة مشرتكة(؛ أو
 .[ITU-T A.1]بالتوصية  Aامللحق  يوصى باستخدام النموذج الوارد يف - 1المالحظة  

 [ITU-T A.8]                                                        قطاع تقييس االتصاالت )عملية املوافقة البديلة وفقا  للتوصية  شرح مفصل لكيفية مزامنة عملية املوافقة يف 6)
للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت[ أو اتفاق على مستوى جلنة  1من ]القرار  9للفقرة                                   أو عملية املوافقة التقليدية وفقا  

املنظمة، حبيث ميكن أن تأخذ إحدى املنظمتني بعني االعتبار التعليقات القادمة من  الدراسات( مع عملية املوافقة يف
 (؛IVاملنظمة األخرى خالل عملية املوافقة )انظر التذييل 

 كل منظمة. أي أحكام استهاللية ملراعاة العامل اجلاري يف 7)
تشاور                                                    إطار النداء األخري لعملية املوافقة البديلة )أو ح دد لل                                                   إذا ق بل مشروع توصية صادرة عن قطاع تقييس االتصاالت يف - 2المالحظة 

 إطار عملية املوافقة التقليدية(، تعترب نافذة إقامة تعاون مغلقة. يف
 ؛III.6أو  II.6الفقرة  أي أحكام، بشأن تقدمي التقارير أو التتبع، تتجاوز تلك املنصوص عليها يف 8)
 .(10ق( بالتعاون من جانب كلتا املنظمتني )انظر الفقرة شرح لكيفية إدارة الوثيقة )الوثائ 9)

بيان يفيد بأن سياسة براءات االخرتاع للمنظمة تتفق وسياسة براءات االخرتاع املشرتكة لقطاع تقييس االتصاالت/قطاع  10)
 (.11االتصاالت الراديوية/املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية )انظر الفقرة 
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عر فيها                                                                            جمال عمل معني  ما ملست كلتا املنظمتان فائدة التعاون. ويف احلالة غري املعتادة اليت تش تستمر العالقة التعاونية يف 3.8
، يوصى مبناقشة هذا الوضع فورا  مع املنظمة األخرى. فإن تعذر الوصو  أي من املنظمتني بإمكانية إهناء التعاون يف ل                                                                           جمال عمل معني 

، ميكن للجنة الدراسات أو اهليئة املناسبة يف إىل حل ت. وإذا حدث أي وق               جمال عمل معني  يف املنظمة إهناء التعاون يف                                            مرض 
 .اإلهناء، ميكن لكلتا املنظمتني أن تستفيدا من العمل التعاوين السابق

 نشر الوثائق 9
االحتاد الدويل لالتصاالت للصياغة النهائية ب (TSB)ام مكتب تقييس االتصاالت متيف حالة وجود وثيقة مشرتكة، وإ 1.9
                    لنشر وفقا  لنظامها.أقرب وقت ممكن ل ]دليل الكاتب[. يرسل مكتب تقييس االتصاالت عندئذ الوثيقة النهائية إىل املنظمة يف وفق

، والرتويسات من حيث صفحات الغالفإعداد وثيقة فريدة من نوعها، ولكن قد خيتلف نشرها  يشارك قطاع تقييس االتصاالت مع منظمة يف –مالحظة 
 .الذيلية يالرتويسات واحلواش صفحات الغالف، وال يف كل منظمة. ومن مث، ال يرد أي بيان معياري يف واحلواشي الذيلية، حسب قواعد النشر يف

وصى بأن تنتظر املنظمة ي                                                                                        يف حالة الوثائق املتوائمة تقنيا ، تنشر كل منظمة وثيقتها وفقا  لقواعد النشر اخلاصة هبا. ولكن 2.9
ريات الصياغية على حالة سريان بعض التغي مكتب تقييس االتصاالت حىت ينتج الوثيقة النهائية لقطاع تقييس االتصاالت يف

               وثيقتها أيضا .
و كإضافة املنظمة )أ قطاع تقييس االتصاالت وكمعيار )أو أي نوع آخر من الوثيقة املعيارية( يف                       ت نشر الوثيقة كتوصية يف 3.9

 املنظمة(. قطاع تقييس االتصاالت، وكوثيقة إعالمية يف أو أي نوع آخر من الوثيقة اإلعالمية يف
 من املفيد أن يلمس املستخدمون التعاون بني قطاع تقييس االتصاالت واملنظمة. وميكن إنفاذ ذلك بالوسائل التالية: 4.9

ملتوائمة االت والتنويه إىل الطبيعة التعاونية للعمل؛ ويف حالة الوثيقة اإدراج حاشية من عنوان وثيقة قطاع تقييس االتص ( أ 
                                                                        تقنيا ، إدراج حاشية تعطي عنوان وثيقة املنظمة، وتبني درجة املواءمة التقنية.

حاشية  ج                                                                                                         إدراج حاشية من عنوان وثيقة املنظمة تنوه إىل الطبيعة التعاونية للعمل؛ ويف حالة الوثائق املتوائمة تقنيا ، إدرا  ب(
 تعطي عنوان وثيقة قطاع تقييس االتصاالت، وتبني درجة املواءمة التقنية.

إذا أحالت وثيقة لقطاع تقييس االتصاالت إىل وثيقة أخرى لقطاع تقييس االتصاالت هي وثيقة مشرتكة )أو لديها وثيقة  ج(
ة بني (؛ ويف حال وجود اختالفات تقني أالبند                                             منظمة ما(، عندئذ ت درج حاشية من املرجع كما يف                 متوائمة تقنيا  يف

                                             الوثيقتني، ب درج تذييل أو ملحق يلخص االختالفات.
االتصاالت(،  قطاع تقييس                                                                                وإذا أحالت وثيقة من املنظمة إىل وثيقة أخرى مشرتكة )أو لديها وثيقة متوائمة تقنيا  يف ( د

يل أو ملحق                                     اختالفات تقنية بني الوثيقتني، ب درج تذيالبند ب(؛ ويف حال وجود                                  عندئذ ت درج حاشية من املرجع كما يف
 يلخص االختالفات.

             احملتوى مثال (،                                                                                      وإذا طرأ ظرف غري عادي حبيث ال يعود حمبذا  أن ت نشر وثيقة مشرتكة )بداعي االختالفات اجلوهرية يف 5.9
كن ملنظمتني عدم مالءمة نشر وثيقة مشرتكة، مي                                                                         يناق ش هذا الوضع فورا  مع املنظمة األخرى. وبعد التشاور، إذا ما قررت أي من ا

 لكل منهما أن تنشر بصورة منفصلة مستخدمة نسق النشر اخلاص هبا.

 إدارة الوثائق 10
                                                                             مرحلة النشر. وفيما ال ي دخر جهد إلنتاج وثيقة ذات جودة، بي نت التجربة أن عيوبا                              وال ي ستكمل العمل بالضرورة يف 1.10

 عمليات التنفيذ. وإىل ذلك، مثة حاجة ملسؤولية مشرتكة متواصلة عن إدارة الوثيقة. يق الوثيقة يف                     ميكن أن تصاد ف لدى تطب
ومن األمهية مبكان التعاون على االستدراك السريع لألخطاء أو النواقص أو التناقضات أو االلتباسات. ويوصى بإيراد  2.10

 (.8.2من مرجعية أسلوب التعاون الذي يقع عليه االختيار )انظر الفقرة هذا املسعى اهلام ض اخلطوط العامة لإلجراءات املتبعة يف
                                                                                                            وكثريا  ما تدعو احلاجة ملواصلة العمل جراء عملية التطوير أو تغري التكنولوجيا وظهور مقتضيات تشغيلية جديدة. وعليه،  3.10

              ائمة تقنيا (.سية للوثائق املشرتكة )أو املتو متس احلاجة لتعديالت تدخل التوسعات والتحسينات والتحديثات على األحكام األسا
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                                                                                                       وميكن أن ت تبع نفس إجراءات إعداد الوثيقة األصلية عند معاجلة التعديالت. وقد ت عترب هذه اإلجراءات توسعات للعمل  4.10
                      فصال  يتطلب تشكيل فريق ن                                                                                             األصلي ت نج ز بالعمل التعاوين نفسه أو بواسطة الفريق التعاوين نفسه، أو ميكن اعتبارها عمال  جديدا  م

 (.8.2تعاوين جديد )انظر الفقرة 

 سياسة براءات االختراع وترتيبات حقوق التأليف والنشر 11

                                                                                                           بالنسبة إىل الوثائق املشرتكة )أو املتوائمة تقنيا (، تتبع املنظمات سياسة بشأن براءات االخرتاع تتسق مع سياسة براءات  1.11
لية س االتصاالت/قطاع االتصاالت الراديوية/املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدو االخرتاع املشرتكة لقطاع تقيي

 ]سياسة براءات االخرتاع[، وتقدم بيانات براءات االخرتاع، حسب االقتضاء، إىل قطاع تقييس االتصاالت و إىل املنظمة.

 .T/ipr-http://itu.int/en/ITUت االخرتاع املشرتكة عرب الرابط ميكن االطالع على معلومات تتعلق بسياسة براءا –مالحظة 

ذلك حق  يكون موضوع إدخال التعديالت على نصوص وترتيبات تراخيص حقوق التأليف املعفاة من الرسوم، مبا يف 2.11
ا من قطاع تقييس االتصاالت أو املنظمة واجلهات اليت تنشرها وغريه الرتخيص من الباطن، بالنسبة للنصوص اليت يقبلها إما

اجلهات، حمل اتفاق بني مكتب تقييس االتصاالت واملنظمة املعنية. ومع ذلك، حتتفظ املنظمة األصلية حبقوق تأليف النصوص 
 الصادرة عنها.

 

 

 

 

 

 

  

http://itu.int/en/ITU-T/ipr
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 Iالتذييل 
 

 االتصالالمبادئ التوجيهية للتعاون باستخدام أسلوب بيانات 

جمال العمل                                        أن ت رتك ملنظمة واحدة املسؤولية األساسية يف يتمثل املفهوم األساسي للتعاون باستخدام أسلوب بيانات االتصال يف
 العمل، حسب االقتضاء، بواسطة وضع االتصال اخلاص هبا. والسماح للمنظمة األخرى باملشاركة يف

1.I ى                                                               د يكون مناسبا  التوصل إىل اتفاق يعهد بتقييس جمال عمل معني  إىل إحدويف بعض احلاالت ذات االهتمام املشرتك، ق
(. وإذا تعذر [ITU-T A.5]                                                                                      املنظمتني. وتنشر إحدى املنظمتني النتيجة ، وحتيل املنظمة األخرى إليها حسب احلاجة )انظر التوصية 

 نفيذ وثيقة املنظمة األخرى.قابلية التشغيل البيين مع ت التوصل إىل مثل هذا االتفاق، يوصى بأال تنتج كل منظمة وثيقة يعيق تنفيذها

2.I  على تعزيز  ظمة ماومنويف بعض احلاالت، يساعد تبادل الوثائق املعتمدة بني جلنة دراسات بقطاع تقييس االتصاالت
كي يوفر معلومات   اجلارية. ويلزم هذا اإلطار بشكل خاص لالتصاالت ةتدفق املعلومات بني قطاع تقييس االتصاالت وتلك املنظم

 ما تعول عليه إحدى املنظمتني على عمل األخرى. معتمدة يف

3.I مة باستخدام إجراءات املنظ وجتري مجيع التعامالت بني جلنة الدراسات بقطاع تقييس االتصاالت والفريق ذي الصلة يف
 ا وتقدمي وثائق مدخالت.اجتماعات كل منهم االتصال. وعلى وجه اخلصوص، ينطبق ذلك على املشاركة يف

ال بريد اجتماع للجنة الدراسات بقطاع تقييس االتصاالت، يوصى بإرس                                                      على سبيل املثال، كي ميثل فرد  الفريق ذا الصلة باملنظمة يف -مالحظة 
اجتماع منظمة،  االت يفقييس االتص                                                                                                  إلكرتوين )أو بيان اتصال( من تلك املنظمة جييز هذا التمثيل. وباملثل، كي ميثل فرد  فريق إدارة مسألة بقطاع ت

 يوصى بإرسال بيان اتصال جييز هذا التمثيل من جلنة الدراسات بقطاع تقييس االتصاالت إىل تلك املنظمة.

4.I  ،تتخذ جلنة الدراسات قرار إرسال بيان االتصال. وجيوز إعداد بيانات اتصال، فيما بني االجتماعات املقررة، عند الضرورة
مراسلة مالئمة يوافق عليها رئيس جلنة الدراسات بالتشاور مع فريق إدارة جلنة الدراسات. ويرسل مكتب تقييس  بواسطة عملية

 االتصاالت بيان االتصال )نيابة عن جلنة الدراسات( إىل املنظمة.

5.I  اإللكرتونية لتمكني  صالت                                                                                      ويكون تبادل الوثائق إلكرتونيا ، كلما كان ذلك ممكنا . ويتم االتفاق على املسائل املتصلة بالو
 تبادل الوثائق بني أمانات املنظمات املعنية.

6.I :ومتتثل الوثائق املقدمة إىل جلنة الدراسات لقطاع تقييس االتصاالت من منظمات أخرى للمعايري التالية 

 ال تتضمن معلومات مكتومة )عدم وجود قيود على التوزيع(؛ ( أ 

 ل اللجنة، أو اللجنة الفرعية، أو غري ذلك(؛تبني املصدر داخل املنظمة )مث ب(

 متيز بني اإلحاالت املرجعية املعيارية واإلحاالت املرجعية غري املعيارية. ج(

ماع مقرر. ومبجرد اجت اجتماع جلنة دراسات أو فرقة عمل، أو كوثيقة يف وال تصدر هذه الوثائق كمسامهات، بل كوثيقة مؤقتة يف
                                                                                        االتفاق مع رئيس جلنة الدراسات لكي يبحثها مقدما  الفريق املعين. وإضافة  إىل ذلك، فإهنا تصدر مع ورودها تتاح هذه الوثائق ب

 اإلشارة إىل املنظمة اليت صدرت عنها.
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 IIالتذييل 
 

 المبادئ التوجيهية للتعاون باستخدام العمل التعاوني

ير وبناء التوافق وحسم التطو  االقرتان الوثيق جلهود الفريقني يفيقوم املفهوم األساسي للتعاون باستخدام العمل التعاوين على 
                                                               ال للخروج بنص مشرتك متفق عليه لوثائق مشرتكة )أو متوائمة تقنيا (.                               االقرتاع/التعليقات بشكل كفء وفع  

1.II تأسيس عمل تعاوني 

1.1.II من العمل نظمة على تطوير جمال معنيامل بعد اتفاق جلنة الدراسات بقطاع تقييس االتصاالت والفريق ذي الصلة يف 
املنظمة املعنيني باألمر  على حنو تعاوين، يتأسس العمل التعاوين بني فريق إدارة املسألة بقطاع تقييس االتصاالت والفريق يف

 (.8.2 الفقرة )انظر

2.1.II كلتيهما،  املرعية يف عمال اإلجراءاتاملنظمة باست ويعمل فريق إدارة املسألة بقطاع تقييس االتصاالت والفريق ذو الصلة يف
ة إىل نشر وثائق بناء التوافق وتزامن املوافقات املؤدي ولكن مع بعض اإلجراءات اإلضافية املوصوفة أدناه لتسهيل التعاون األوثق يف

 (.IV                                        مشرتكة )أو متوائمة تقنيا ( )انظر التذييل 

3.1.II ) املختلفة  ، من املهم البقاء على تواصل متسق بني املنظمتني عرب تبادل النسخ                                            وأثناء إعداد وثيقة مشرتكة )أو متوائمة تقنيا
 (.II.4                                               من مشروع الوثيقة خالل تطورها )انظر أيضا  الفقرة 

4.1.II  أي وقت باالتفاق املتبادل بني جلنة  ذلك منط التعاون، يف (، مبا يف8.2وميكن تغيري اختصاصات التعاون )انظر الفقرة
تمرة                                                          املنظمة. ويوصى باستمرار التعاون أيضا  خالل مرحلة اإلدارة املس ع تقييس االتصاالت والفريق ذي الصلة يفالدراسات بقطا 

 .8.4 الفقرة (. وترد إجراءات إهناء العمل التعاوين يف10 )انظر الفقرة

2.II اجتماعات المنظمة األخرى المشاركة في 

1.2.II  ملنظمتني.كلتا ا اجتماعات يف يعتد هبا من مشاركة أفراد من الطرفني يف                                   ي سه ل العمل التعاوين بوجود درجة ما 

2.2.II انظر الفقرة  ويتحقق متثيل منظمة يف( 3اجتماع لدى املنظمة األخرى بواسطة بيان اتصال.I ويوصى بأن يكون .)
 تماع.األشخاص الذين حيضرون االجتماعات بصفة اتصالية ملمني بإجراءات املنظمة اليت تعقد االج

اع املنظمة األخرى اجتم اجتماع ملنظمة أخرى ال يستبعد مشاركة خرباء من تلك املنظمة يف                                        إن كون مسؤول اتصال ميثل رمسيا  منظمة ما يف -مالحظة 
 املنظمة ذات الصلة. . ويف هذه احلالة، يشارك كل خبري وفق عضويته يفII.1.2الفقرة  على النحو املوضح يف

3.II المساهمات 

بالنسبة لقطاع  [ITU-T A.1]من التوصية  3                                                                          تتعامل كل منظمة مع املسامهات وفقا  إلجراءاهتا العادية )على سبيل املثال، الفقرة 
                                                                                         تقييس االتصاالت(. وباإلضافة إىل ذلك، فمن املهم موافاة املنظمة األخرى فورا  بنتائج حتليل املسامهات.

  



 

 -ITU-T A 141IIإلى توصيات السلسلة  5 اإلضافة - IIالجزء  - 2016أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام  

4.II محررو وثيقة مشتركة 

                                                                          الة الوثائق املتوائمة تقنيا ، ترشح كل منظمة حمررا  واحدا  أو أكثر لوثيقتها.ح في -مالحظة 

1.4.II لى حمرر واحد ينتج املنظمة ع ويوصى بشدة أن يتفق فريق إدارة املسألة بقطاع تقييس االتصاالت والفريق ذو الصلة يف
                                                           وثيقة مشرتكة رئيسية واحدة ويديرها، وفق ]دليل الكاتب[ عادة .

2.4.II  ولن حيد ث مشروع الوثيقة املشرتكة األصلية إال عند اتفاق كلتا املنظمتني على النص احملدد. ويؤر خ كل تكرار ملشروع                                                                                                    
                                                                       الوثيقة املشرتكة. وت رب ز التغيريات املدخ لة على املشروع السابق بعالمات تغيري.

3.4.II  ويتوىل احملرر املعني  املسؤولية عن الوثيقة املشرتكة عرب تكرارات املشروع حىت تقدمي النص النهائي إىل األمانتني من أجل                                                                                                     
(. ويلتزم الشخص املختار هلذه املهمة مبتابعة العمل حىت اكتماله حبيث ميكن احلفاظ على االستمرارية ما بقي 9النشر )انظر الفقرة 

              املسعى قائما .

5.II تحقيق التوافق 

1.5.II  اف ظ على اتصال وثيق أثناء وضع مشاريع وثائق وتسوية عمليات االقرتاع والتعليقات ضمانا  ألخذ آراء مجيع املعنيني                                                                                                         حي 
 احلسبان لدى بناء التوافق. يف

2.5.II  التعاونية.وبصفة عامة، اهلدف هو زيادة درجة التوافق واستقرار االتفاقات عند كل خطوة من العملية 

3.5.II ضوء                                                                                               ويف حاالت نادرة، قد يتضح أثناء وضع نص مشرتك أن واحدا  أو أكثر من االختالفات التقنية احملددة ضرورية يف
                                                                                                         احتياجات قطاع تقييس االتصاالت واملنظمة. وت درس كل االختالفات املقرتحة حبرص للتأكد من وجود حاجة مشروعة هلا. وعندما 

                                                                                               تعني  أن تضم الوثيقة املشرتكة كامل املادة التقنية الالزمة لكل منظمة مشفوعة بصياغة تبني  حتديدا  أي نص يكون األمر كذلك، ي
 .8.3 فقرةال يسري على منظمة واحدة دون األخرى. وإذا تعذر الوصول إىل توافق، قد يتوقف التعاون على النحو احملدد يف

6.II تقديم التقارير المرحلية 

1.6.II  عاتق فريق إدارة املسألة بقطاع تقييس االتصاالت مسؤولية تقدمي تقارير كتابية عن اجتماعاته إىل جلنة الدراساتتقع على 
باع اإلجراءات املنظمة تقدمي تقارير عن نتائج اجتماعاته إىل اجملموعة التابع هلا بات التابع هلا. وباملثل، تقع على عاتق الفريق يف

                                                                                          ر نتائج االجتماع مبا فيها االتفاقات اليت مت التوصل إليها وما ح دد من جماالت ملواصلة دراستها وحالة العادية. وتلخص هذه التقاري
 (.IVالتقدم التعاوين والعناوين البارزة املقبلة املتوقعة )انظر التذييل 

2.6.II انظر ال                                                                              وت نقل هذه التقارير أو مقتطفات مناسبة منها إىل الفريق اآلخر باستعمال إجراء االتصا( تذييلل العادي I .)
 عل وجه ممكن.كلتا املنظمتني على أف وحتوي تقارير االجتماع معلومات كافية لتمكني العمل التعاوين من التقدم املتبادل يف
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 IIIالتذييل 
 

 المبادئ التوجيهية للتعاون باستخدام فريق مشترك

ات اء كل أعمال التطوير وبناء التوافق وحسم االقرتاع/التعليقأد يتمثل املفهوم األساسي للتعاون بواسطة فريق مشرتك يف
                                                                               اجتماعات مشرتكة إلنتاج وثائق مشرتكة )أو متوائمة تقنيا ( متفق عليها بصورة متبادلة. يف

1.III إنشاء فريق مشترك 

1.1.III ل معني من العمل ر جمااملنظمة على تطوي بعد اتفاق جلنة الدراسات بقطاع تقييس االتصاالت والفريق ذي الصلة يف
 (.8.2                                                                        اجتماعات مشرتكة، يشك ل فريق مشرتك يضم مشاركني من كلتا املنظمتني )انظر الفقرة  على حنو تعاوين يف

2.1.III  وللفريق املشرتك إما منسق واحد يدعو لالجتماع وتتفق عليه جلنة الدراسات بقطاع تقييس االتصاالت والفريق ذو الصلة
منسقان مشرتكان تعينهما كل منظمة. ويف حالة املنسقني املشرتكني، ميكن التناوب على رئاسة االجتماعات أو أن املنظمة، أو  يف

 تكون الرئاسة وفق ما يتفق عليه الفريق املشرتك.

3.1.III .وحتد د األهلية حلضور اجتماع الفريق املشرتك مبتطلبات كل منظمة                                                        

4.1.III ائق ات املوضحة أدناه لبناء التوافق وحتقيق تزامن املوافقات هبدف التوصل إىل نشر الوثويستخدم الفريق املشرتك اإلجراء
 (.IV                                          املشرتكة )أو املتوائمة تقنيا ( )انظر التذييل 

5.1.III  أي وقت عرب االتفاق املتبادل بني جلنة  ( أو أسلوب التعاون يف8.2وميكن تغيري اختصاصات التعاون )انظر الفقرة
تمرة                                                          املنظمة. ويوصى باستمرار التعاون أيضا  خالل مرحلة اإلدارة املس اع تقييس االتصاالت والفريق ذي الصلة يفالدراسات بقط

 .8.3الفقرة  (. وترد إجراءات إهناء العمل التعاوين يف10)انظر الفقرة 

2.III االجتماعات 

1.2.III  يبات اجتماعاته ل. وتعود للفريق املشرتك مسؤولية ترت                                                        جتري جدولة مواعيد كل اجتماع للفريق املشرتك مسبقا  حسب األصو
                                                                                                           وجدول مواعيدها، رهنا  مبوافقة جلنة الدراسات بقطاع تقييس االتصاالت وموافقة املنظمة. ويف قطاع تقييس االتصاالت، ي عترب 

 (.[ITU-T A.1]التوصية  يف 2.3.3.15إىل  10.3.3.2اجتماع الفريق املشرتك اجتماع مقرر املسألة ذات الصلة )انظر الفقرات من 

2.2.III  وعموما ، يتناوب قطاع تقييس االتصاالت واملنظمة على استضافة اجتماعات الفريق املشرتك، ولكن ميكن استضافتها                                                                                                 
 لدراسات املعنيةنفس مكان وزمان اجتماعات جلنة ا                                                                     تعاونيا  أيضا  مبوجب اتفاق مناسب. ويوصى جبدولة اجتماعات الفريق املشرتك يف

 د وأماكن أخرى.مواعي                                                املنظمة، علما  بأن االجتماعات ميكن جدولتها أيضا  يف بقطاع تقييس االتصاالت والفريق ذي الصلة يف
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3.2.III  ويوصى بأن حيتفظ منسق )منسقا( الفريق املشرتك بقائمة مراسلة بريدية تضم مجيع األشخاص الراغبني باالطالع
 اجتماعات الفريق املشرتك. على

4.2.III   سالة ر                                                                                                  وحترتم اإلشعارات بانعقاد االجتماع وجدول أعماله مهل قطاع تقييس االتصاالت )وعلى سبيل املثال، ت نشر عادة
املوقع اإللكرتوين للجنة الدراسات قبل شهرين على األقل من االجتماع( واملنظمة. ويوصى بأن  الدعوة إىل اجتماعات املقررين يف

                                                                                                              حيدد اإلشعار بانعقاد االجتماع أن االجتماع اجتماع لقطاع تقييس االتصاالت واملنظمة معا ، وبإرسال اإلشعار بانعقاد االجتماع 
إىل أمانة األمانة جلنة الدراسات بقطاع تقييس االتصاالت وإىل أمانة املنظمة للنشر. ويقدم كل جدول أعمال قائمة  وجدول أعماله

 (.III.3االجتماع السابق من تقارير ومسامهات املدخالت )انظر الفقرة  بالوثائق املزمع النظر فيها، مع ما ورد يف

5.2.III ة بقطاع تقييس االتصاالت )أو فريق مقرر( وفريق مشرتك من خالل بيانات وجتري االتصاالت بني فريق إدارة مسأل
                                                 املنظمة مع فريق مشرتك عن طريق بيانات االتصال أيضا .                                                  االتصال أيضا . وي توقع أن يتواصل الفريق ذو الصلة يف

3.III المساهمات 

1.3.III ل صاالت أو من أعضاء املنظمة. وتبني كعمل فريق مشرتك من أعضاء قطاع تقييس االت وميكن تقدمي مسامهات يف
 مسامهة مصدرها.

2.3.III   ل اثين عشر يد منسق )منسقي( الفريق املشرتك قب ما تكون املسامهات اليت سينظر فيها اجتماع فريق مشرتك يف        وعادة
يما ملراعاة مهل االجتماع، وال س يفاملسامهات املتأخرة إال بعد موافقة املشاركني                                             يوما  على األقل من موعد االجتماع. ولن ي نظر يف

 معينة أو مواعيد اجتماعات للمنظمة.

3.3.III ة تقدميها.                            سجل وثائق، أيا  ما كانت وسيل وسيقوم الفريق املشرتك بتحديد مجيع املسامهات الواردة إليه وحفظها يف 

4.3.III رتك لضمان توزيع الفريق املش شاركني يفحيتفظ املنسق )املنسقان( بقائمة مراسلة بريدية تضم مجيع امل ويوصى بأن
 الوقت املناسب. املسامهات ووثائق خمرجات االجتماع على املشاركني املؤهلني يف

4.III حالة وجود وثيقة مشتركة المحرر في 

                                                                           حالة الوثائق املتوائمة تقنيا ، ترشح كل منظمة حمررا  واحدا  أو أكثر لوثيقتها. يف -مالحظة 

1.4.III دة أن يعني الفريق املشرتك حمررا  واحدا  إلنتاج وثيقة مشرتكة رئيسية واحدة وإدارهتا، وفق ]دليل الكاتب[ عادة .ويوصى بش                                                                                                     

2.4.III  ولن حيد ث مشروع الوثيقة املشرتكة األصلية إال عند اتفاق الفريق املشرتك على النص احملدد. ويؤر خ كل تكرار ملشروع                                                                                                    
                                             غيريات املدخ لة على املشروع السابق بعالمات تغيري.                          الوثيقة املشرتكة. وت رب ز الت

3.4.III  ويتوىل احملرر املعني  املسؤولية عن الوثيقة املشرتكة عرب تكرارات املشروع حىت تقدمي النص النهائي إىل األمانتني من أجل                                                                                                     
مرارية ما بقي حبيث ميكن احلفاظ على االست(. ويلتزم الشخص املختار هلذه املهمة مبتابعة العمل حىت اكتماله 9النشر )انظر الفقرة 

              املسعى قائما .
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5.III تحقيق التوافق 

1.5.III  .تقوم اجتماعات الفريق املشرتك بثالث وظائف: وضع مشاريع الوثائق، وتنقيح مشاريع الوثائق، وحسم االقرتاعات والتعليقات
 (.8.3 قرةاختصاصات التعاون )انظر الف املشاريع التعاونية احملددة يفواجتماعات الفريق املشرتك غري مفوضة إال بالتعامل مع 

2.5.III .ويف معرض االستجابة ملتطلبات املشاريع التعاونية املعينة، ينطوي إعداد مشاريع الوثائق على عملية بناء توافق 

3.5.III  ع مشاريع النصوص، اع أو التصويت إبان وض                                                               وي عترب من غري املناسب للتوصل إىل توافق أن يقوم الفريق املشرتك باالقرت
تفتاء املندوبني الفريق املشرتك عرب النقاش والتقبل واحللول الوسطى، وعرب اس تكون لذلك نتائج عكسية. إذ يبىن التوافق يف قد بل

تقارير  ق يفلتواف                                                                                           بصورة غري رمسية، إذا دعت احلاجة، للوقوف على عينة من حالة االتفاق. ومن املناسب أيضا  تسجيل نقاط ا
                                                                            االجتماعات فضال  عن أي حتفظات حمددة يبديها املوفدون إىل االجتماع خبصوص قضايا معينة.

4.5.III  وميكن الجتماعات األفرقة الفرعية املنعقدة ضمن إطار اجتماع الفريق املشرتك أن تتناول املوضوعات اليت تعين قطاع
                                      تقييس االتصاالت حصرا ، أو املنظمة حصرا .

5.5.III ضوء                                                                                               ويف حاالت نادرة، قد يتضح أثناء وضع نص مشرتك أن واحدا  أو أكثر من االختالفات التقنية احملددة ضرورية يف
                                                                                                         احتياجات قطاع تقييس االتصاالت واملنظمة. وت درس كل االختالفات املقرتحة حبرص للتأكد من وجود حاجة مشروعة هلا. وعندما 

                                                                                       تضم الوثيقة املشرتكة كامل املادة التقنية الالزمة لكل منظمة مشفوعة بصياغة تبني  حتديدا  أي نص                          يكون األمر كذلك، يتعني  أن 
 يسري على منظمة واحدة دون األخرى.

6.5.III التذييل  كل منظمة، ويرد وصف للتكييف والتزامن يف                                               وجترى عمليات املوافقة وفقا  لإلجراءات املعمول هبا يفIV .
يق، وذلك أقرب اآلجال العملية عقب انقضاء فرتة االقرتاع/التعل فريق حسم االقرتاع/التعليقات لالجتماع يفيدعى  ويوصى بأن

 الستعراض النتائج وحسمها. وينبغي أن يرأس الفريق منسق )منسقا( الفريق املشرتك أو حمرر مشروع الوثيقة.

7.5.III مواقف  عدد من التعليقات السلبية دون إبطال أي والغرض من اجتماع حسم االقرتاع/التعليقات هو حسم أكرب
إجيابية. واهلدف هو حتقيق اتفاقات تفضي إىل أوسع توافق ممكن. ويتسىن ذلك شريطة أن حتظى معاجلة التعليقات برضا مجيع 

 املمثلني املعنيني.

6.III تقديم التقارير المرحلية 

1.6.III االتصاالت  قارير كتابية عن كل اجتماع إىل جلنة الدراسات بقطاع تقييستقع على عاتق الفريق املشرتك مسؤولية تقدمي ت
                                                                                         املنظمة. وتلخص هذه التقارير نتائج االجتماع مبا فيها االتفاقات اليت مت التوصل إليها وما ح دد من  وإىل الفريق ذي الصلة يف

 (.IVاملتوقعة )انظر التذييل جماالت ملواصلة دراستها وحالة التقدم التعاوين والعناوين البارزة املقبلة 

2.6.III  وميكن تقدمي تعليقات و/أو تعليمات جوابية إىل الفريق املشرتك من جلنة الدراسات بقطاع تقييس االتصاالت ومن الفريق
 املنظمة. ذي الصلة يف
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 IVالتذييل 
 

 مبادئ توجيهية لمزامنة عمليات الموافقة

االت ضح هذا التذييل كيفية مزامنة املوافقات بني جلنة الدراسات بقطاع تقييس االتصبناء التوافق، يو  لتسهيل تعاون أوثق يف
                                                                واملنظمة على حنو يؤدي إىل نشر الوثائق املشرتكة )أو املتوائمة تقنيا (.

1.IV زامن توحتتفظ كل منظمة بإجراءاهتا اخلاصة هبا للموافقة على ما ينتجه العمل التعاوين. وتشرح الفقرات التالية كيف ت
 خمتلف مراحل املوافقة. اإلجراءات يف هذه

الة وضع وثائق غري التوقيت على النحو املوضح أدناه. ويف ح                                                                      حالة وضع وثائق متوائمة تقنيا ، ال تتطلب عمليات املوافقة تزامنا  تاما  يف يف -مالحظة 
 االتصاالت(، يتعني اعتماد العملية التالية. قطاع تقييس معيارية )أي إضافات أو أنواع أخرى من الوثائق غري املعيارية يف

2.IV 6الفقرة            كما ذ كر يف.II العمل                                                                               )يف حالة العمل التعاوين(، ي بقي كل فريق اجلهة اليت يتبع هلا على علم بالتقدم احملرز يف
                                                                                  )يف حالة وجود فريق مشرتك(، ي بقي الفريق املشرتك فريق  إدارة مسألة بقطاع تقييس االتصاالت  III.6الفقرة  التعاوين. وكما جاء يف

ل زمين العمل التعاوين. ومىت تقدم العمل إىل مرحلة ميكن عندها وضع جدو  املنظمة على علم بالتقدم احملرز يف والفريق ذا الصلة يف
                                                                       ختط ط معا ، من جانب الفريقني )يف حالة العمل التعاوين( أو الفريق املشرتك، خطىللموافقة املتزامنة بقدر من الثقة، من املهم أن 

 نظمة.امل قطاع تقييس االتصاالت والفريق ذي الصلة يف حمددة مع مراعاة املواعيد املقررة الجتماعات جلان الدراسات يف

3.IV  لشروع املشروع بلغ مرحلة من النضج ينبغي معها اوإذا قرر الفريقان )يف حالة العمل التعاوين( أو الفريق املشرتك أن
                                        عملية املوافقة، ت بل غ كل منظمة بالقرار. يف

4.IV  وال تسري الفقرات الفرعية التالية إال إذا كان لدى املنظمة واحد  أو أكثر من مستويات االقرتاع املرحلية )قبل االقرتاع                                                                                                          
 النهائي على املوافقة(.

1.4.IV  زيع مشروع الوثيقة ليعلق أعضاؤها عليه.وتقوم املنظمة بتو 

2.4.IV  .ويف الوقت نفسه، يوز ع مشروع الوثيقة على أعضاء جلنة الدراسات بقطاع تقييس االتصاالت لالستعراض والتعليق عليه                                                                                                      
      معا . مجيع الردود                                                                                                وتقد م تعليقات أعضاء قطاع تقييس االتصاالت عن طريق املسامهات خالل الفرتة الزمنية نفسها. وتنظر املنظمة يف

3.4.IV الصلة  ويف حالة العمل التعاوين، تتاح جمموعتان من الردود لفريق إدارة املسألة بقطاع تقييس االتصاالت وكذلك للفريق ذي
 تسوية مجيع التعليقات الواردة وإنتاج مشروع وثيقة مراجعة. املنظمة. وينسق كال الفريقني جهودمها يف يف

4.4.IV ود فريق مشرتك، تتاح جمموعتان من الردود للفريق املشرتك الذي يسوي مجيع التعليقات الواردة وينتج مشروع ويف حالة وج
 (.III.7.5و III.6.5الوثيقة املراجعة )انظر الفقرتني 

5.4.IV وافقة(، ملاملنظمة مستوى مرحلي آخر من االقرتاع )قبل االقرتاع النهائي على ا وإذا كانت التغيريات جوهرية وتوفر يف
 بشكل متكرر. IV.4تسري الفقرة 

5.IV .وعندما تسوى مجيع القضايا مبا يرضي املنظمتني، جتري املنظمة االقرتاع النهائي على املوافقة وفق الفقرات الفرعية التالية 
يث ميكن قطاع تقييس االتصاالت بذلك على الفور حب                                                                        إذا ظهرت مشكلة لدى املنظمة من شأهنا أن تؤخر املوافقة، تبل غ جلنة الدراسات يف - مالحظة

 اختاذ اإلجراء املناسب، ووضع خطة متزامنة اجلديدة إذا لزم األمر.
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1.5.IV تعليق عليه. ت بقطاع تقييس االتصاالت لالستعراض وال                                                        ويف الوقت نفسه، يوز ع مشروع الوثيقة على أعضاء جلنة الدراسا
      معا . مجيع الردود                                                                                                وتقد م تعليقات أعضاء قطاع تقييس االتصاالت عن طريق املسامهات خالل الفرتة الزمنية نفسها. وتنظر املنظمة يف

2.5.IV يها، إن وجدت.ليقاته عل                                                                         وخالل هذه الفرتة الزمنية أيضا ، سيستعرض مكتب تقييس االتصاالت الوثيقة ويقدم تع 

3.5.IV الصلة  ويف حالة العمل التعاوين، تتاح جمموعتان من الردود لفريق إدارة املسألة بقطاع تقييس االتصاالت وكذلك للفريق ذي
 تسوية مجيع التعليقات الواردة وإنتاج مشروع وثيقة مراجعة. املنظمة. وينسق كال الفريقني جهودمها يف يف

4.5.IV وجود فريق مشرتك، تتاح جمموعتان من الردود للفريق املشرتك الذي يسوي مجيع التعليقات الواردة وينتج مشروع  ويف حالة
 (.III.7.5و III.6.5الوثيقة املراجعة )انظر الفقرتني 

5.5.IV أو فرقة )                                                                                             وهذه هي النقطة اليت يكون فيها التزامن حرجا . فالعامل املتحكم األول هو تاريخ اجتماع جلنة الدراسات
( أو القبول )عملية املوافقة (TAP)العمل( بقطاع تقييس االتصاالت حيث يتم احلصول على التحديد )عملية املوافقة التقليدية 

تتم االقرتاع عادة  (AAP) البديلة وع الوثيقة املراجع                    املنظمة وي نشر مشر  يف                                                                     ( أو االتفاق )وثائق غري معيارية(. ففي هذا االجتماع، خي 
الوقت املناسب الجتماع جلنة الدراسات )أو فرقة العمل( بقطاع تقييس االتصاالت. بيد أن اجتماع جلنة الدراسات  كوثيقة مؤقتة يف

افقة التقليدية( مشروع الوثيقة و فرقة العمل( ميكن أن يرضى بقبول )بالنسبة لعملية املوافقة البديلة( أو حتديد )بالنسبة لعملية امل )أو
 املنظمة.                                               رهنا  مبزيد من التعديالت بناء على نتيجة االقرتاع يف

افقة البديلة إطار النداء األخري لعملية املو                                                                                  من املعلوم أن مشروع الوثيقة املستقر متاح دائما  للتعليق عليه من جانب أعضاء االحتاد يف - مالحظة
 (.IV.6.5ة التقليدية )انظر الفقرة التشاور لعملية املوافق أو

6.5.IV تقييس  املنظمة وإنتاج مشروع وثيقة مراجعة كي يوافق قطاع اختتام االقرتاع يف أما العامل املتحكم الثاين فيتمثل يف
 االتصاالت عليها:

مل( بقطاع تقييس االتصاالت، أشهر قبل اجتماع جلنة الدراسات )أو فرقة الع 4بالنسبة لعملية املوافقة التقليدية: خالل  ( أ 
 املوافقة كي يتمكن مدير مكتب تقييس االتصاالت من إصدار رسالة تعلن النية باملوافقة على                    حيث يتعني  احلصول على

 االجتماع املقبل للجنة الدراسات )أو فرقة العمل(؛ التوصية يف

قبول                                             لدراسات )أو فرقة العمل( عادة ، حيث ي نال البالنسبة لعملية املوافقة البديلة: خالل شهرين عقب اجتماع جلنة ا ب(
 كي يتمكن مدير مكتب تقييس االتصاالت من إعالن النداء األخري للموافقة على التوصية.

بالنسبة لالتفاق )يف حالة من الوثائق غري املعيارية(: قبل سبعة أيام تقوميية على األقل من موعد اجتماع جلنة الدراسات  ج(
 (.[ITU-T A.1]من التوصية  3.3.3مل( )انظر الفقرة )أو فرقة الع

6.IV  وإن مل تقد م أي أصوات معارضة وأي تعليقات تقنية خالل النداء األخري لعملية املوافقة البديلة أو خالل التشاور لعملية                                                                                                           
جلنة الدراسات  اق، وإذا وافق اجتماعحالة االتف اجتماع جلنة الدراسات )أو فرقة العمل( يف املوافقة التقليدية أو خالل املناقشة يف

 .9ة                                                                            حالة عملية املوافقة التقليدية، تبل غ املنظمة بذلك وت نشر الوثيقة وفقا  للفقر  )أو فرقة العمل( التايل على الوثيقة، يف

7.IV  شاور لعملية خالل الت                                                                                        أما إذا ق دمت أصوات معارضة و/أو تعليقات تقنية خالل النداء األخري لعملية املوافقة البديلة أو
عليقات وفق الفقرات حالة االتفاق، تسوى الت اجتماع جلنة الدراسات )أو فرقة العمل( يف املوافقة التقليدية، أو إذا أديل بتعليقات يف

 التالية. الفرعية
كن اختاذ اإلجراء ة بذلك على الفور حبيث مي                                                        قطاع تقييس االتصاالت إىل مشكلة حتول دون املوافقة، تبل غ املنظم إذا أشارت دولة عضو يف - مالحظة

 املناسب، ووضع خطة متزامنة اجلديدة إذا لزم األمر.
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1.7.IV  ويف حالة العمل التعاوين، يسوي فريق إدارة مسألة بقطاع تقييس االتصاالت مجيع التعليقات الواردة وينتج مشروع الوثيقة
 ع الوثيقة املراجعة.                                             املراجعة. وتتاح للمنظمة أيضا  التعليقات ومشرو 

2.7.IV  انظر الفقرتني( 6.5ويف حالة وجود فريق مشرتك، يسوي الفريق التعليقات وينتج مشروع الوثيقة املراجعة.III 7.5و.III.) 

3.7.IV :وإذا كانت التغيريات جوهرية، تبل غ املنظمة بذلك على الفور إلجياد حل مناسب                                                                      

نشر كل من  إمكانية تطبيق بعض التغيريات أو كلها على وثيقتها أو ، تنظر املنظمة يف                               يف حالة الوثائق املتوائمة تقنيا   ( أ 
 الوثيقتني على حدة.

      جمددا   IV.5                                                                                                 يف حالة وجود وثيقة مشرتكة، إذا أمكن للمنظمة إجراء اقرتاع هنائي آخر للحصول على املوافقة، ت طب ق الفقرة  ب(
 قطاع تقييس االتصاالت. حالة عملية املوافقة البديلة( وتتأخر املوافقة يف يف قطاع تقييس االتصاالت )الستعراض إضايف يف

خبالف ذلك، ميكن للجنة الدراسات بقطاع تقييس االتصاالت واملنظمة أن تقررا نشر الوثيقة إما كوثيقتني متوائمتني  ج(
                          تقنيا  أو وثيقتني منفصلتني.
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 Vالتذييـل 
 

 بشأن التعاون متعدد األطرافمبادئ توجيهية 

ذلك إعداد وثائق  التذييالت السابقة إىل تعاون متعدد األطراف )مبا يف                                                 يوض ح هذا التذييل كيفية تعميم العمليات املوصوفة يف
ن او جمال معني من جماالت العمل، مع تفادي املوافقة على اتفاقات تع متعددة( بني قطاع تقييس االتصاالت وأكثر من منظمة يف

 ثنائية متعددة.

د د                                                                                                                     تغطى األجزاء املتبقية من هذه اإلضافة التعاون الثنائي باعتباره احلالة األكثر شيوعا . ويف حالة التعاون متعدد األطراف، كما هو حم -مالحظة 
            تعددة طبقا  انطباقها على منظمات مهذا التذييل، فإن بعض أجزاء النص )مثل "املنظمات األخرى" و"االثنتان" و"كالمها"( ينبغي إدراك أنه ميكن  يف

 .5الفقرة  لالصطالحات الواردة يف

1.V نفس جمال عمل جلنة من جلان دراسات تقييس االتصاالت وأن التنسيق  عند إدراك أن هناك منظمات أخرى تعمل يف
ولزيادة الكفاءة  بني املعايري إنشاء تعاون متعدد األطراف لتفادي عدم التوافق بينهما معقد، ميكن للجنة الدراسات أن تنظر يف

 استغالل املوارد. يف

هذا التذييل، يتوقع أن تدرس جلنة الدراسات ما إذا كان من املناسب إنشاء  قبل إنشاء التعاون متعدد األطراف، كما هو مقرتح يف - 1المالحظة 
 (.[ITU-T A.7]فريق متخصص )انظر التوصية 

                                                                                                               ال ينطبق هذا التذييل عندما ال يضم التعاون متعدد األطراف جلان دراسات من قطاع ي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت فقط  - 2المالحظة 
ة للجمعية العاملي 18من القرار ] Cو Bهذه احلالة إنشاء فريق للتنسيق بني القطاعني أو فريق مقرر مشرتك من القطاعني )انظر امللحقني  ألنه ميكن يف

 املسألة.                                                                        لتقييس االتصاالت[(. وميكن أيضا  أن يتوىل فريق تنسيق مشرتك بني القطاعني النظر يف

2.V (.6التعاون متعدد األطراف مؤهلة لذلك )انظر الفقرة  يتعني أن تكون كل منظمة من املنظمات املشاركة يف 

3.V وميكن توضيح احلاالت املختلفة لألساليب الثالثة 2.8الفقرة                                                حتدد مرجعية التعاون متعدد األطراف كما هو موض ح يف .
                                         وضع وثائق مشرتكة معنية )أو منسقة تقنيا (. (، وذلك حسب اجملموعة الفرعية من املنظمات املشاركة يف7للتعاون )انظر الفقرة 

 التعاون متعدد األطراف. وتتم املوافقة على املرجعية من جانب مجيع املنظمات املشاركة يف

 

 

 

 

 



 

 

 

 IIIالجـــزء 
 

الرؤساء ونواب الرؤساء الذين عينتهم الجمعية للفريق االستشاري لتقييس االتصاالت 
 وللجان دراسات قطاع تقييس االتصاالت باالتحاد وللجنة التقييس المعنية بالمفردات
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 (TSAG)الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت 
 Ericsson Canada بروس غراسي الرئيس:

 املكسيك اسغفيكتور مانويل مارتينيز فاني نواب الرئيس:
 الصني ويلنغ سو 
 الواليات املتحدة مونيك مورو 
 االحتاد الروسي نكنييفالدميري م 
 كينيا ماتانو ندارو 
 األردن عمر تيسري العودات 
 أملانيا يبلرلراينر  
 تونس شريف-باحلسنيرمي  

 
 الجوانب التشغيلية لتوفير الخدمات وإدارة االتصاالت - 2 لجنة الدراسات

 اململكة املتحدة فيل روشتون الرئيس:
 مصر صقر املوىل حسام عبد نواب الرئيس:

 الصني انغو  يانتشوان 
 املتحدةاإلمارات العربية  سيف بن غليطة 
 اململكة العربية السعودية عبداهلل املبدل 
 فرنسا فوكارفيليب  
 السودان عطية حممد تاج السرأمحد  
 تركيا كاندميريايسيل   
 األرجنتني كليمنيتغيريمو   

 
لمتصلة امبادئ التعريفة والمحاسبة والقضايا االقتصادية والقضايا االقتصادية والسياساتية  - 3 لجنة الدراسات

 باالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على الصعيد الدولي
 اليابان سييشي تسوغاوا الرئيس:

 مصر أمحد سعيد نواب الرئيس:
 كوت ديفوار بينجوي جوزفني آدو 
 السنغال أميناتا درامي 
 تنزانيا رينولد كريسبني مفونغاهيما 
 مجهورية كوريا بيونغنام يل 
 البحرين حممد درويشعادل  
 الربازيل آبراو بالبني إسيلفا 
 االحتاد الروسي أليكسي بورودين 
 فرنسا دومينيك فورغيس 
 تونس حمموديكرمية  
 السودان تاج السر التهامي املكي منري 
 األردن محد املومينأحممد  
 األرجنتني بينيليليانا  
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 واقتصاد التدويرالبيئة وتغير المناخ  - 5لجنة الدراسات 
 األرجنتني سوكينيكماريا فيكتوريا  الرئيس:

 مصر نيفني توفيق نواب الرئيس:
 اليابان كازوهريو تاكايا 
 الصني كيوانغ  غشو  
 الواليات املتحدة ليونيد رابينوفيتش 
 مجهورية كوريا ساميونغ شونغ 
 فرنسا كانيهجان مانويل   
 الوسطىإفريقيا  منرونافنسنت أوربان  
 السودان فاروق حممود عثمان إميان 
 أملانيا أوبيتزجوزيف  

 

 اإلرسال التلفزيوني والصوتي والشبكات الكبلية المتكاملة عريضة النطاق - 9لجنة الدراسات 
 اليابان ساتوشي مياجي الرئيس:

 الصني شنغ جيفان نواب الرئيس:
 مجهورية كوريا تايكيون كيم 
 إفريقيا الوسطى ممادو كورسريبليز   

 

 متطلبات وبروتوكوالت التشوير ومواصفات االختبار ومكافحة المنتجات المزيفة - 11لجنة الدراسات 
 االحتاد الروسي كوشرييايفأندري   الرئيس:

 غانا إيساك بواتنغ نواب الرئيس:
 الصني شياوجيه زو 
 مجهورية كوريا غاك كانغ-شن 
 الربازيل زانونمونكايو جواو الكسندر  
 تونس كرمي الوكيل 
 فيتنام فانخوا نغوين  
 السودان موال محدعوض أمحد علي  
 األرجنتني فرجيرييوماريو  
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 (QoE)وجودة التجربة  (QoS)األداء وجودة الخدمة  - 12لجنة الدراسات 
 غانا آشيمفيور-كوامي باه الرئيس:

 الصني يي غاوجيونغ نواب الرئيس:
 السنغال فايتسيين ماالن  
 رواندا أوموتوينيفون إ 
 الواليات املتحدة آل مورتون 
 الربازيل تياغو سوسا براددو 
 تونس أمين صاحل 
 السودان حسن خمتار حسن حممد 
 نيجرييا اوجوه إيدوميي 
 األردن زيد القاضي 
 تركيا حممد أوزدمي 
 األرجنتني راؤول بارودي 
 مجهورية كوريا جيونغهو -سيونغ 

 

والحوسبة  (IMT-2020) 2020 - شبكات المستقبل مع التركيز على االتصاالت المتنقلة الدولية - 13لجنة الدراسات 
 السحابية والبنى التحتية للشبكات الموثوقة

 سويسرا ليو ليمان الرئيس:
 مصر أمحد الراجحي نواب الرئيس:

 اليابان يوشينوري غوتو 
 الصني سوهيوان  
 مجهورية كوريا هيونغسو كيم 
 اململكة العربية السعودية حممد التميمي 
 رواندا برايس مورارا 
 Ericsson Canada سكوت مانسفيلد 
 تونس شريف-باحلسنيرمي  
 نيجرييا فيديليس أوناه 
 األرجنتني خوان كارلوس مينوتو 
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 والتكنولوجيات والبنى التحتية ألغراض النقلالشبكات  - 15لجنة الدراسات 
 الواليات املتحدة ستيف تروبريدج الرئيس:

 الصني دان يل نواب الرئيس:
 اليابان نورييوكي أراكي 
 مجهورية كوريا جيونغدونغ ريو 
 اململكة العربية السعودية فهد عبد اهلل الفالج 
 الكويت خالد العازمي 
 فرنسا هوبري ماريوت 
 إفريقيا الوسطى سرييل فيفيني فيزونغادا 
 Ericsson Canada غلني بارسونز 

 إيطاليا إدواردو كوتينو 
 اململكة املتحدة جون مسنجر 

 

 التشفير المتعدد الوسائط، النظم والتطبيقات - 16لجنة الدراسات 
 الصني جونغ لوو الرئيس:

 مصر مهند املغربل نواب الرئيس:
 اليابان ياماموتوهيديكي  
 الربازيل مارسيلو مورينو 
 إفريقيا الوسطى تشارلز زوي بانغا 
 تونس حمسن غمام مالك 
 أوزبكستان خوسان إساييف 
 األرجنتني هيبري مارتينيز 
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 األمن - 17لجنة الدراسات 
 مجهورية كوريا هوينغ يول يوم الرئيس:

 اليابان يوتاكا مياكي نواب الرئيس:
 الصني جاوجي لني 
 الواليات املتحدة إينيت فيوري 
 االحتاد الروسي فاسيلي دوملاتوف 
 إفريقيا الوسطى باتريك كنيدي كيتني زانغا 
 السودان معتز الصادق إسحاق 
 تونس والء العرتوس 
 تركيا غوخان إفرين 
 األرجنتني هوغو داريو ميغيل 

 

 (SC&C)وتطبيقاتها والمدن الذكية  (IoT)إنترنت األشياء  - 20لجنة الدراسات 

 اإلمارات العربية املتحدة ناصر املرزوقي الرئيس:
 مصر رامي أمحد نواب الرئيس:

 اليابان تاكافومي هاشيتاين 
 كوت ديفوار غاي ميشيل كواكو 
 الصني زيكني سانغ 
 السنغال هاشم ماليك نديايي 
 مجهورية كوريا هيونغجون كيم 
 إسبانيا غونزالزبالنكا  
 اململكة العربية السعودية عبد الرمحن احلسن 
 االحتاد الروسي أولغ مريونيكوف 
 تونس بالل شابو 
 نيجرييا باكو وكيل 
 إيطاليا فابيو بيجي 
 األرجنتني هكتور ماريو كاريل 

 

 (SCV)لجنة التقييس المعنية بالمفردات 

 الصني تونغ وو 
 الواليات املتحدة بول ناجاريان 
 االحتاد الروسي كونستنتني تروفيموف 

 

 





 

 

 

 IVالجـــزء 

 
 التي وافقت الجمعية على دراستها في قطاع تقييس االتصاالت باالتحادالمسائل 
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 االتصاالتالجوانب التشغيلية لتوفير الخدمات وإدارة  - 2 لجنة الدراسات
 النهائي رقمال

 تعليق عنوان المسألة لمسألةل

 1/2استمرار للمسألة  تطبيق خطط الرتقيم والتسمية والعنونة وخطط التعرف خلدمات االتصاالت الثابتة واملتنقلة 1/2

 2/2استمرار للمسألة  خطة التسيري والتشغيل البيين للشبكات الثابتة واملتنقلة 2/2

 3/2استمرار للمسألة  واجلوانب التشغيلية لالتصاالت، مبا يف ذلك تعريف اخلدمة جوانب اخلدمة 3/2

املتطلبات واألولويات والتخطيط إلدارة االتصاالت وتوصيات وظائف التشغيل واإلدارة  5/2
 (OAM) والصيانة

 5/2استمرار للمسألة 

 6/2استمرار للمسألة  معمارية اإلدارة وأمنها 6/2

 7/2استمرار للمسألة  السطوح البينية ومنهجية التوصيفمواصفات  7/2

مبادئ التعريفة والمحاسبة والقضايا االقتصادية والقضايا االقتصادية والسياساتية المتصلة  - 3 لجنة الدراسات
 باالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على الصعيد الدولي

 النهائي رقمال

 تعليق عنوان المسألة لمسألةل

 تستعمل خدمات االتصاالت الدولية اليت تطوير آليات الرتسيم واحملاسبة/تسوية احلسابات يف 1/3
ذلك  املستقبل، مبا يف تطورات ممكنة يفوشبكات املستقبل وأي  (NGN)شبكات اجليل التايل 

 احلالية مع االحتياجات املتطورة للمستعملني  D مواءمة توصيات السلسلة

 1/3 استمرار للمسألة

ليات خدمات االتصاالت الدولية، خالف اآل تطوير آليات الرتسيم واحملاسبة/تسوية احلسابات يف 2/3
احلالية مع االحتياجات  D ذلك مواءمة توصيات السلسلة ، مبا يف1/3 إطار املسألة املدروسة يف

 للمستعملني املتطورة

 2/3 استمرار للمسألة

 3/3 استمرار للمسألة والسياساتية ذات الصلة بكفاءة توفري خدمات االتصاالت الدوليةدراسة العوامل االقتصادية  3/3

 4/3 استمرار للمسألة دراسات إقليمية من أجل إعداد مناذج التكاليف واملسائل االقتصادية والسياساتية ذات الصلة 4/3

اسبية واملسائل واملبادئ احملاملصطلحات والتعاريف اخلاصة بالتوصيات املتعلقة بالتعريفات  5/3
 االقتصادية والسياساتية ذات الصلة

 5/3 استمرار للمسألة

ل اجلوانب ذات الصلة بتبادل احلركة وفق بروتوكو ذلك  التوصيلية الدولية لإلنرتنت، مبا يف 6/3
اإلصدار  النتقال منوأثر ا ونقاط تبادل احلركة اإلقليمية، وتكلفة توفري اخلدمات، (IP) اإلنرتنت

 (IPv6)إىل إصداره السادس  (IPv4)اإلنرتنت  الرابع لربوتوكول

 6/3 استمرار للمسألة

التجوال ذلك آليات الرتسيم واحملاسبة وتسوية احلسابات و  قضايا التجوال الدويل املتنقل )مبا يف 7/3
 املناطق احلدودية( يف

 7/3 استمرار للمسألة

         بني  هوية ذلك ت إجراءات النداء البديلة وسوء استغالل وسوء استعمال املرافق واخلدمات مبا يف 8/3
 (OI)وحتديد املنشأ  (CPND)وتوفري رقم الطرف الطالب  (CLI)اخلط الطالب 

 8/3 استمرار للمسألة

اخلدمات اجلديدة و األثر االقتصادي والتنظيمي لإلنرتنت والتقارب )اخلدمات أو البنية التحتية(  9/3
 وخدمات االتصاالت الدولية وشبكاهتا (OTT) مثل اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت

 9/3 استمرار للمسألة

تعريف األسواق ذات الصلة وسياسة املنافسة وحتديد املشغلني الذين يتمتعون بقوة كبرية  10/3
 فيما يتعلق باجلوانب االقتصادية خلدمات االتصاالت الدولية وشبكاهتا (SMP) السوق يف

 10/3 استمرار للمسألة

خدمات  اجلوانب االقتصادية والسياساتية ذات الصلة بالبيانات الضخمة واهلوية الرقمية يف 11/3
 االتصاالت الدولية وشبكاهتا

 مسألة جديدة
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 واقتصاد التدويرالبيئة وتغير المناخ  - 5لجنة الدراسات 
 النهائي رقمال

 تعليق عنوان المسألة لمسألةل

 5/5و 3/5 تنياستمرار للمسأل                        من التمو ر الكهرمغنطيسي (ICT) محاية البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 1/5

 4/5و 2/5تني استمرار للمسأل واملكونات الواقيةقدرة املعدات على املقاومة  2/5

النامجة عن تكنولوجيا املعلومات  (EMF) التعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية 3/5
 (ICT) واالتصاالت

 7/5 استمرار للمسألة

 8/5و 6/5 لائاستمرار للمس بيئة االتصاالت الناشئة يف (EMC)مسائل التوافق الكهرمغنطيسي  4/5
 11/5و 9/5و

إزاء اإلشعاعات الكهرمغنطيسية  (ICT)أمن وموثوقية أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  5/5
 وإشعاعات اجلسيمات

 10/5 استمرار للمسألة

 17/5 تنياستمرار للمسأل استخدام الطاقة والطاقة النظيفة املستدامة حتقيق الكفاءة يف 6/5
 14/5وجزء من املسألة  19/5و

 (ICT)                                                                            اإلدارة السليمة بيئيا  للمخلفات اإللكرتونية وتصميم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  7/5
 لزائفةا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ذلك التصدي ألجهزة املراعي للبيئة، مبا يف

أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة تشمل األجهزة  -مالحظة 
 .مبلحقاهتا ومكوناهتا الزائفة و/أو املقلدةوالتجهيزات 

 13/5 استمرار للمسألة

منخفضة التكلفة  (ICT)التكيف مع تغري املناخ، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  8/5
 واملستدامة والقادرة على الصمود

 14/5 تنياستمرار للمسأل
 15/5و

من حيث االستدامة من أجل تعزيز  (ICT) تقييم آثار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 9/5
 (SDG) أهداف التنمية املستدامة

 18/5لتني استمرار للمسأ
 16/5و

 12/5 استمرار للمسألة                                            األدلة واملصطلحات املتعلقة بالبيئة وتغري  املناخ 10/5

 اإلرسال التلفزيوني والصوتي والشبكات الكبلية المتكاملة عريضة النطاق - 9لجنة الدراسات 
 النهائي رقمال

 تعليق عنوان المسألة لمسألةل

 1/9 استمرار للمسألة الثانوي ملسامهة والتوزيع األويل والتوزيعمن أجل اإرسال إشارات الربامج التلفزيونية والصوتية  1/9

األساليب واملمارسات املطبقة على النفاذ املشروط واحلماية من النسخ غري املشروع ومن إعادة  2/9
 الرقمي إىل املنازل( كبليال لتلفزيونتوزيع ا)"مراقبة إعادة التوزيع" بالنسبة ل املشروعةالتوزيع غري 

 3/9 استمرار للمسألة

 تدفقات يف واإلدخال والتبديل اإلرسال تعدد ألغراض الرقمية الربامج تقدمي يف التحكم وسائل 3/9
 الرزم تدفقات و/أو املضغوطة البتات

 6/9 استمرار للمسألة

لى اإلشارات التلفزيونية الرقمية متعددة القنوات ع إرسال ونشر تنفيذ بشأن توجيهية مبادئ 4/9
 شبكات النفاذ البصرية

 11/9 استمرار للمسألة

من أجل مكونات الربجميات، واألطر ومعمارية  (API) التطبيقاتالسطوح البينية لربجمة  5/9
 9 الربجميات اإلمجالية للخدمات املتقدمة لتوزيع احملتوى ضمن نطاق اختصاص جلنة الدراسات

 4/9 استمرار للمسألة

 5/9 استمرار للمسألة املتطلبات الوظيفية لبوابة سكنية ومفكك شفرة الستقبال اخلدمات املتقدمة لتوزيع احملتوى 6/9

تقدمي اخلدمات والتطبيقات الرقمية للتلفزيون الكبلي اليت تستخدم البيانات القائمة على   7/9
 و/أو الرزم على الشبكات الكبلية (IP) بروتوكول اإلنرتنت

 7/9 استمرار للمسألة
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 النهائي رقمال

 تعليق عنوان المسألة لمسألةل

من أجل شبكات  (IP) تطبيقات وخدمات الوسائط املتعددة العاملة وفق بروتوكول اإلنرتنت 8/9
 التلفزيون الكبلي اليت تدعمها املنصات املتقاربة

 8/9 استمرار للمسألة

املتطلبات واألساليب والسطوح البينية ملنصات اخلدمات املتقدمة للنهوض بتقدمي  9/9
الصوتية والتلفزيونية وخدمات الوسائط املتعددة التفاعلية األخرى على شبكات  اخلدمات

 التلفزيون الكبلي

 10/9 استمرار للمسألة

 13/9 استمرار للمسألة التنسيق والتخطيطو  برنامج العمل 10/9

 متطلبات وبروتوكوالت التشوير ومواصفات االختبار ومكافحة المنتجات المزيفة - 11لجنة الدراسات 
 النهائي رقمال

 تعليق عنوان المسألة لمسألةل

ة املتعلقة واملبادئ التوجيهي بيئات االتصاالت الناشئة يفمعماريات التشوير والربوتوكوالت  1/11
 التنفيذ بعمليات

 1/11 استمرار للمسألة

 2/11 استمرار للمسألة اشئةبيئات االتصاالت الن متطلبات وبروتوكوالت التشوير للخدمات والتطبيقات يف 2/11

 3/11 استمرار للمسألة اتصاالت الطوارئ من أجلمتطلبات وبروتوكوالت التشوير  3/11

 6/11و 4/11تني استمرار للمسأل موارد الشبكة وإدارهتا وتنسيقها بروتوكوالت التحكم يف 4/11

 5/11 استمرار للمسألة بروتوكوالت وإجراءات تدعم اخلدمات اليت تقدمها بوابات شبكات النطاق العريض 5/11

 مسألة جديدة -2020لدوليةابروتوكوالت تدعم تكنولوجيات التحكم واإلدارة فيما يتعلق باالتصاالت املتنقلة  6/11

 متطلبات وبروتوكوالت التشوير لالرتباط بالشبكة مبا يف ذلك التنقلية وإدارة املوارد فيما يتعلق 7/11
 -2020الدولية بشبكات املستقبل واالتصاالت املتنقلة

 7/11 للمسألةاستمرار 

من أجل  (ICN) شبكات احملتوى املوزع والشبكات اليت تركز على املعلومات روتوكوالت تدعمب 8/11
مبا يف ذلك االتصاالت متعددة األطراف  -2020الدولية شبكات املستقبل واالتصاالت املتنقلة

 من طرف إىل طرف

 9/11 استمرار للمسألة

ذلك قياسات األداء  والشبكات واالختبار عن بعد مبا يفاختبار مؤشرات اخلدمة  9/11
 باإلنرتنت املتصلة

 10/11تني استمرار للمسأل
 15/11و

 مسألة جديدة -2020الدولية اختبار التكنولوجيات الناشئة لالتصاالت املتنقلة 10/11

 11/11 للمسألةاستمرار  مواصفات االختبار للربوتوكوالت والشبكات؛ األطر واملنهجيات 11/11

 12/11 استمرار للمسألة اختبار إنرتنت األشياء وتطبيقاهتا وأنظمة حتديد اهلوية  12/11

لك احلوسبة مبا ذ الشبكات الناشئة املراقبة من أجل الربوتوكوالت املستعملة يفمعلمات  13/11
                                               املعر فة بالربجميات/التمثيل االفرتاضي لوظائف الشبكةالسحابية والشبكات 

(SDN/NFV) 

 13/11 استمرار للمسألة

 14/11 استمرار للمسألة اختبار قابلية التشغيل البيين يف احلوسبة السحابية 14/11

 8/11 استمرار للمسألة مكافحة معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املزيفة واملسروقة 15/11
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 (QoE)وجودة التجربة  (QoS)األداء وجودة الخدمة  - 12لجنة الدراسات 
 النهائي رقمال

 تعليق عنوان المسألة لمسألةل

 (QoS/QoE) جودة التجربةاخلدمة/ بشأن جودةتنسيق الو  12جلنة الدراسات برنامج عمل  1/12
 قطاع تقييس االتصاالت يف

 1/12 استمرار للمسألة

 2/12 استمرار للمسألة (QoS/QoE) تعاريف وأدلة وأطر متصلة جبودة اخلدمة/جودة التجربة 2/12

ديل لشبكات ثابتة بتب تصاالتملطاريف اال السمعية صائصواخلاإلرسال الكالمي خصائص  3/12
 (IP) الدارات وشبكات متنقلة وشبكات بتبديل الرزم باستعمال بروتوكول اإلنرتنت

 3/12 استمرار للمسألة

 4/12 استمرار للمسألة املركبات واإلشارة السمعية يف األساليب املوضوعية لتقييم اإلشارة الكالمية 4/12

 5/12 استمرار للمسألة املهاتفة وأجهزة الرأس من أجل مطاريفمنهجيات قياس املهاتفة  5/12

جودة ات حتسني تقني ذلك تطبيقها يف طرائق التحليل باستعمال إشارات قياس معقدة مبا يف 6/12
 الكالم واجلودة السمعية

 6/12 للمسألةاستمرار 

السمعية  واجلودةالكالم الذايت لتفاعالت جودة  من أجل التقييمطرائق وأدوات وخطط اختبار  7/12
 واجلودة السمعية املرئية

 7/12 استمرار للمسألة

 (QoS) خلدمةا التمثيل االفرتاضي لتنفيذ األساليب املوصى هبا لتقييم أداء الشبكة وجودة 8/12
 (QoE) جودة التجربةو 

 مسألة جديدة

الطرائق املوضوعية القائمة على اإلدراك لقياس جودة اإلرسال الصويت والسمعي واملرئي  9/12
 االتصاالت خدمات يف

 9/12 استمرار للمسألة

 10/12 استمرار للمسألة                                           تقييم املؤمترات واالجتماعات اليت ت عقد عن ب عد 10/12

 11/12 استمرار للمسألة        بينيا  املوصولة شبكات للألداء اعتبارات ا 11/12

 12/12 استمرار للمسألة خدمات شبكات االتصاالت جلودةاجلوانب التشغيلية  12/12

وطرائق للتقييم من أجل  ومتطلبات األداء (QoE)وجودة التجربة  (QoS)جودة اخلدمة  13/12
 املتعددة الوسائط

 13/12 استمرار للمسألة

 14/12 استمرار للمسألة ى الرزماخلدمات الفيديوية القائمة عل يف جودة الوسائط املتعددةلتقييم تطوير مناذج وأدوات  14/12

 8/12تني استمرار للمسأل E احملادثة والتنبؤ هبا ومراقبتها على أساس املعلمات والنموذج ختطيط جودة الكالم يف 15/12
 15/12و

 16/12 استمرار للمسألة إطار لوظائف التشخيص 16/12

 17/12 استمرار للمسألة              الشبكي األ خرى التوصيلأداء الشبكات القائمة على الرزم وتكنولوجيات  17/12

من طرف إىل طرف لتكنولوجيات التلفزيون املتقدمة، من  (QoS) اخلدمة جودةقياس ومراقبة  18/12
 الثانويالتوزيع األويل والتوزيع شبكات املسامهة و  حيازة الصورة إىل إخراجها، يف

 2/9 استمرار للمسألة

 12/9 استمرار للمسألة الوسائط املتعددة خدمات اجلودة السمعية املرئية املدركة يف األساليب املوضوعية والذاتية لتقييم 19/12
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والحوسبة  (IMT-2020) 2020 - شبكات المستقبل مع التركيز على االتصاالت المتنقلة الدولية - 13لجنة الدراسات 
 السحابية والبنى التحتية للشبكات الموثوقة

 النهائي رقمال

 تعليق عنوان المسألة لمسألةل

 1/13 استمرار للمسألة سيناريوهات اخلدمة املبتكرة، ومناذج النشر وقضايا االنتقال على أساس شبكات املستقبل 1/13

       املعر ف  لتوصيل الشبكيمع التكنولوجيات املبتكرة، مبا فيها ا (NGN)تطور شبكة اجليل التايل  2/13
 (NFV)الشبكة  لوظائفالتمثيل االفرتاضي و  (SDN)بالربجميات 

 3/13و 2/13تني استمرار للمسأل

 5/13 استمرار للمسألة تطبيق شبكات املستقبل واالبتكار يف البلدان النامية 5/13

 2020-االتصاالت املتنقلة الدوليةمبا فيها شبكات  (QoS)جوانب جودة اخلدمة  6/13
(IMT-2020) 

 6/13 استمرار للمسألة

 7/13 استمرار للمسألة (DPI) وتفحص الرزم املعمق (bDDN) التوصيل الشبكي املدفوع بالبيانات الضخمة 7/13

 11/13تني استمرار للمسأل التوصيالت الشبكية واخلدمات اجلديرة بالثقة واملتمحورة حول املعرفة 16/13
 16/13و

 17/13 استمرار للمسألة املتطلبات والنظام اإليكولوجي والقدرات العامة للحوسبة السحابية والبيانات الضخمة 17/13

 18/13 استمرار للمسألة املعمارية الوظيفية للحوسبة السحابية والبيانات الضخمة 18/13

 19/13 استمرار للمسألة السحابية من طرف إىل طرفاإلدارة واألمن يف احلوسبة  19/13

 مسألة جديدة متطلبات الشبكة ومعماريتها الوظيفية: (IMT-2020) 2020-االتصاالت املتنقلة الدولية 20/13

 14/13تني استمرار للمسأل                                                             التوصيل الشبكي املعر ف بالربجميات، وتقسيم وظائف الشبكة وتنسيقها 21/13
 12/13و

 (IMT-2020) 2020-الدوليةتكنولوجيات الشبكات املقبلة لالتصاالت املتنقلة  22/13
 املستقبل وشبكات

 13/13تني استمرار للمسأل
 15/13و

تقارب االتصاالت الثابتة واملتنقلة مبا يف ذلك االتصاالت املتنقلة  23/13
 (IMT-2020) 2020-الدولية

 9/13و 4/13ائل استمرار للمس
 10/13و

 الشبكات والتكنولوجيات والبنى التحتية ألغراض النقل - 15لجنة الدراسات 
 النهائي رقمال

 تعليق عنوان المسألة لمسألةل

 1/15 استمرار للمسألة شبكات النفاذ والشبكات املنزلية تنسيق املعايري املتعلقة بالنقل يف 1/15

 2/15 استمرار للمسألة باأللياف البصريةشبكات النفاذ العاملة  األنظمة البصرية يف 2/15

 3/15 استمرار للمسألة تنسيق معايري شبكات النقل البصرية 3/15

 4/15 استمرار للمسألة النفاذ عريض النطاق عرب املوصالت املعدنية 4/15

 5/15 استمرار للمسألة خصائص وطرائق اختبار الكبالت واأللياف البصرية 5/15

 6/15 استمرار للمسألة شبكات النقل لألرض األنظمة البصرية يفخصائص  6/15

 7/15 استمرار للمسألة خصائص املكونات واألنظمة الفرعية البصرية 7/15

 8/15 استمرار للمسألة خصائص األنظمة الكبلية البحرية العاملة باأللياف البصرية 8/15

 9/15 للمسألةاستمرار  محاية شبكات النقل واستعادهتا 9/15
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 النهائي رقمال

 تعليق عنوان المسألة لمسألةل

واملعدات  (OAM)مواصفات السطوح البينية والعمل البيين والتشغيل واإلدارة والصيانة  10/15
 شبكات النقل القائمة على الرزم يف

 10/15 استمرار للمسألة

 شبكات بىن اإلشارات والسطوح البينية ووظائف املعدات والعمل البيين يف 11/15
 البصرية النقل

 11/15 للمسألةاستمرار 

 12/15 استمرار للمسألة معماريات شبكات النقل 12/15

 13/15 استمرار للمسألة األداء من حيث تزامن الشبكات وتوزيع إشارات التوقيت 13/15

 14/15 استمرار للمسألة إدارة أنظمة ومعدات النقل ومراقبتها 14/15

 15/15 للمسألةاستمرار  الشبكات الذكية من أجلاالتصاالت  15/15

 16/15 استمرار للمسألة البىن التحتية املادية البصرية 16/15

 17/15 استمرار للمسألة صيانة الشبكات الكبلية العاملة باأللياف البصرية وتشغيلها 17/15

 18/15 استمرار للمسألة الشبكات عريضة النطاق داخل املباين 18/15

 9/9 استمرار للمسألة املتقدمة على الشبكات املنزلية الكبلية عريضة النطاقمتطلبات مقدرات اخلدمة  19/15

 التشفير المتعدد الوسائط، النظم والتطبيقات - 16لجنة الدراسات 
 النهائي رقمال

 تعليق عنوان المسألة لمسألةل

 20/16 استمرار للمسألة الوسائط املتعددةبشأن التنسيق  1/16

وجزء من  6/16 استمرار للمسألة التشفري املرئي 6/16
 7/16 املسألة

تشفري الكالم/التشفري السمعي، ومودمات النطاق الصويت، مطاريف الفاكس ومعاجلة  7/16
 اإلشارات القائمة على الشبكة

 10/16ائل استمرار للمس
وجزء من  18/16و 15/16و

 7/16املسألة 

 جديدةمسألة  أنظمة جتربة االنغماس احلية وخدماهتا 8/16

 2/16و 1/16ائل استمرار للمس األنظمة واملطاريف متعددة الوسائط ومؤمترات البيانات 11/16
 5/16و 3/16و

 13/16 استمرار للمسألة (IPTV) منصات التطبيقات متعددة الوسائط واألنظمة الطرفية لتلفزيون بروتوكول اإلنرتنت 13/16

 14/16 استمرار للمسألة أنظمة وخدمات الالفتات الرقمية 14/16

 21/16 استمرار للمسألة إطار وتطبيقات وخدمات متعددة الوسائط 21/16

 4/2 استمرار للمسألة القضايا املتصلة بالعوامل البشرية لتحسني نوعية احلياة من خالل االتصاالت الدولية 24/16

 26/16 استمرار للمسألة إمكانية النفاذ إىل األنظمة واخلدمات متعددة الوسائط 26/16

 27/16 استمرار للمسألة (ITS) منصة بوابة العربات للخدمات والتطبيقات يف االتصاالت/أنظمة النقل الذكية 27/16

 28/16 استمرار للمسألة إطار الوسائط املتعددة يف تطبيقات الصحة اإللكرتونية 28/16
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 األمن - 17لجنة الدراسات 
 النهائي رقمال

 تعليق عنوان المسألة لمسألةل

 1/17 استمرار للمسألة /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتأمن أنظمة االتصاالتتنسيق  1/17

 2/17 استمرار للمسألة معمارية األمن وإطاره 2/17

 3/17 استمرار للمسألة إدارة أمن معلومات االتصاالت 3/17

 4/17 استمرار للمسألة األمن السيرباين 4/17

 5/17 استمرار للمسألة بالوسائل التقنية االقتحاميةمكافحة الرسائل  5/17

 6/17 استمرار للمسألة االتصاالت وشبكات اجلوانب األمنية خلدمات 6/17

 7/17 استمرار للمسألة خدمات التطبيقات اآلمنة 7/17

 8/17 استمرار للمسألة أمن احلوسبة السحابية 8/17

 9/17 استمرار للمسألة                     القياس احليوي عن ب عد 9/17

 10/17 استمرار للمسألة معمارية وآليات إدارة اهلوية 10/17

البنية التحتية إلدارة ، (PKI) البنية التحتية للمفتاح العموميالتكنولوجيات العامة )الدليل،  11/17
( لدعم (OID)، معرفات األشياء (ASN.1) 1 قواعد الرتكيب اجملردة، (PMI)االمتيازات 

 التطبيقات املأمونة

 11/17 استمرار للمسألة

 12/17 استمرار للمسألة اللغات الشكلية لربجميات االتصاالت واالختبار 12/17

 (SC&C)وتطبيقاتها والمدن الذكية  (IoT)إنترنت األشياء  - 20لجنة الدراسات 
 النهائي رقمال

 تعليق عنوان المسألة لمسألةل

 1/20 استمرار للمسألة ذلك املصطلحات والتعاريف الناشئة مبا يفالبحوث والتكنولوجيات  1/20

 2/20 استمرار للمسألة (IoT)متطلبات وحاالت استخدام إنرتنت األشياء  2/20

 3/20 استمرار للمسألة التشوير والربوتوكوالت ذلك متطلبات مبا يف (IoT) نرتنت األشياءإلاملعمارية الوظيفية  3/20

ذلك شبكات املستعملني النهائيني  وخدماهتا مبا يف (IoT) إنرتنت األشياءتطبيقات  4/20
 البيين والتشغيل

 4/20 استمرار للمسألة

 5/20 استمرار للمسألة وتطبيقاهتا وخدماهتا (SC&C)متطلبات املدن واجملتمعات الذكية  5/20

 6/20 استمرار للمسألة : البنية التحتية واإلطار(SC&C) املدن واجملتمعات الذكية 6/20
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 تقارير الجلسات العامة - V-1القسم 

1.1-V - تقرير حفل االفتتاح والجلستان العامتان األولى والثانية 

 سعادة السيد حبيب دبايب، وزير الدولة لالقتصاد الرقمي، اجلمهورية التونسية؛ عميد اجلمعيةالرئيس: 
 : السيد خمتار املناكري )اجلمهورية التونسية(يليه

 حفل االفتتاح
 (1100-1130، الساعة 2016أكتوبر  25)الثالثاء، 

، باملندوبني إىل نسيةاجلمهورية التو  ، وزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي يفمعروف األنور سعادة السيد محمد     رح ب
 .(1امللحق  )الكلمة االفتتاحية متاحة يفمدينة احلمامات، تونس  اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت يف

 .(2امللحق  )كلمة الرتحيب متاحة يف، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت، باملندوبني إىل تونس جاو السيد هولين      ورح ب 
 (.3 امللحق ة يف)كلمة الرتحيب متاح، رئيس حكومة اجلمهورية التونسية، باملندوبني إىل تونس الشاهد سعادة السيد يوسف      ورح ب 

 الجلسة العامة األولى
 (1430-1730والساعة  1130-1230، الساعة 2016أكتوبر  25)الثالثاء، 

 افتتاح الجلسة العامة األولى 1
سعادة تونس ت ن                                                                ، أنه طبقا  للنظام الداخلي ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته، عي  جاو السيد هولنيأعلن األمني العام لالحتاد، 

دبايب افتتاح اجلمعية  وأعلن سعادة السيد حبيب .تاح اجلمعيةلكي يقوم بافت وزير الدولة لالقتصاد الرقمي، دبايب، حبيبالسيد 
املناكري  تارخمانتخاب السيد                            املناكري رئيسا  للجمعية. ومت  وأن تونس اقرتحت السيد خمتار 2016 العاملية لتقييس االتصاالت لعام

 ة.بالتزكي               رئيسا  للجمعية
هم املندوبني أتوا إىل هنا للتعبري عن مواقفهم وآرائهم واالستماع إىل بعضاملناكري باملندوبني إىل تونس. وقال إن  رحب السيد

البعض، وأن من واجبهم أن تتكلل أعمال هذه اجلمعية بالنجاح إلعطاء االحتاد نطاق عمله الصحيح واختصاصاته وأساليب عمله 
 ادمة.وأولوياته املناسبة للقيام بعمل تقييس يتسم بالكفاءة خالل السنوات األربع الق

 إقرار جدول األعمال 2
 .)ADM/3( اعت مد جدول األعمال الوارد بالوثيقة

 (TSB)كلمة ترحيب من مدير مكتب تقييس االتصاالت  3

ن ضيافة كرمية أبداه م تونس، على مالبلد املضيف، يل، مدير مكتب تقييس االتصاالت، عن تقديره ل أعرب السيد تشيساب
                                                                          . وسل ط الضوء على أمهية اجلمعية اليت جتمع بني مندوبني إلعطاء االحتاد مكانة مرموقة.للغاية

  

http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-ADM-0003/en


 

4V-  الجزء  - 2016أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعامV - التقارير والوثائق 

 انتخاب نواب رئيس الجمعية 4
 .)DT/5rev2(ة قامت اجللسة العامة بتعيني نواب رئيس اجلمعية بالتزكي

 )تشكيل اللجان )هيكل الجمعية 5
 .)DT/4(ن وافقت اجلمعية على هيكلها وعلى اختصاصات اللجان وأفرقة عمل اللجا

 انتخاب رؤساء اللجان وأفرقة العمل ونوابهم 6
 .)DT/5rev2( اجلمعية رؤساء اللجان وأفرقة العمل ونواهبم بالتزكية انتخبت

 2016أمانة الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام  7

 .)DT/6(االتصاالت  أحاط الرئيس االجتماع علما  بأمانة اجلمعية العاملية لتقييس

 مشروع خطة إدارة الوقت 8
                                        إىل أن خطة إدارة الوقت سرتاجع وفقا  لتقدم . وأشار الرئيس DT/3 الوثيقة وافقت اجللسة العامة على خطة إدارة الوقت الواردة يف

 اجلمعية. عمل

 قائمة بالمساهمات/المقترحات وتوزيع الوثائق على اللجان وأفرقة العمل التابعة لها 9
 .DT/1 وافقت اجللسة العامة على الوثيقة

 رى المندوبين المتوفينإحياء ذك 10
 .)60Rev1( 2012                                                                                            وقفت اجلمعية دقيقة حدادا  إحياء  لذكرى املندوبني املتوفني منذ اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام

 اإلعراب عن التقدير للمندوبين المتقاعدين 11
 .)61Rev1( أعمال التقييس اليت يقوم هبا االحتاد املندوبني املتقاعدين على مسامهاهتم القيمة يفشكر الرئيس 

 (GSS) تقرير بشأن نتائج الندوة العالمية للمعايير 12
. وشكر الرئيس )GSS )51rev1، نتائج الندوة تونس االتصاالت يفمرزوق، وزير سابق لتكنولوجيا املعلومات و  منجي عرض السيد

 .GSS                                                نيابة  عن اجلمعية السيد مرزوق على رئاسته للجمعية

 تقرير لجنة االستعراض 13
                                           . وأحاطت اجللسة العامة علما  بالتقرير وشكرت )23( االستعراضمايدا، رئيس جلنة االستعراض، تقرير جلنة  يوشي عرض السيد

 .على العمل املمتاز الذي مت إجنازهجلنة االستعراض ورئيسها 

 WTSA-16تقرير الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت إلى الجمعية  14

 WTSA (24، 52، 62، 72.)-16، تقارير الفريق إىل اجلمعية سي، رئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالتقدم السيد بروس غرا

تنظر  كي  26و 25الوثيقتني  حني أجلت املقرتحات الواردة يف يف 27و 24الوثيقتني  وأحاطت اجللسة العامة علما  بالتقارير الواردة يف
 .العمل املمتاز الذي مت إجنازه. وشكرت اجللسة العامة رئيس الفريق االستشاري وفريقه على فيها اللجان املعنية

http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-161025-TD-GEN-0005/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-161025-TD-GEN-0004/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-161025-TD-GEN-0005/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-161025-TD-GEN-0006/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-161025-TD-GEN-0003/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-161025-TD-GEN-0001/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0060/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0060/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0060/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0023/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0024/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0024/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0024/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0024/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0024/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0024/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0024/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0024/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0027/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0025/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0026/en
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 82 إلغاء القرار 15

 ."استعراض اسرتاتيجي وهيكلي لقطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت" 82 ألغت اجللسة العامة القرار

 تقرير مدير مكتب تقييس االتصاالت 16

 فرتة يل، مدير مكتب تقييس االتصاالت، تقريره عن أنشطة قطاع تقييس االتصاالت يف سابعرض السيد تشي
)من دون  T/wtsa16/Pages/presentations.aspx-http://www.itu.int/en/ITU                   ، انظر أيضا  املوقع 28) 2016-2013 الدراسة

 (.index.htmlreport-Years-4-http://www.itu.int/en/publications/Documents/tsb/2016/(أفالم الفيديو( واملوقع 

 قطاع تقييس االتصاالتلعروض رؤساء لجان الدراسات  17

                           )مع عرض شرائح، ي رجى زيارة 2016-2013فرتة الدراسة  الرؤساء التاليني ملخصات عن منجزات جلان الدراسات يفقدم 
 (.DT/7 واالطالع على الوثيقة T/wtsa16/Pages/presentations.aspx-http://www.itu.int/en/ITUاملوقع 

 )1rev1( اجلانب التشغيلي: السيد شريف جنينة -لقطاع تقييس االتصاالت  2 جلنة الدراسات -
ضايا السياسات ذلك القضايا االقتصادية وق يف مبادئ التعريفة واحملاسبة مبا -لقطاع تقييس االتصاالت  3 جلنة الدراسات -

 )3( تسوغاوا سيتشي: السيد املتصلة باالتصاالت

 الموافقة على توصيات قطاع تقييس االتصاالت 18

 بعد املناقشة، وافقة اجللسة العامة على التوصيات التالية:
 ؛)41(" (NGN) التايل مبادئ الرتسيم واحملاسبة لشبكات اجليل" D.271 T-ITUمشروع مراجعة التوصية  -
 "؛)39( "املبادئ املنهجية لتحديد رسوم التجوال الدويل املتنقل D.97 T-ITU مشروع التوصية اجلديدة -
وتوصيلها خلفض تكاليف التوصيلية  (IXP) نقاط تبادل إقليمية لإلنرتنتإقامة " ITU-T D.52مشروع التوصية اجلديدة  -

 ؛)37( "الدولية لإلنرتنت
 ؛)38( ""اجلوانب الدولية للخدمة الشاملة D.53 T-ITU مشروع التوصية اجلديدة -
"املبادئ املتعلقة بوضع تعريف للسوق وحتديد املشغلني ذوي القوة السوقية  D.261 T-ITU مشروع التوصية اجلديدة -

 .)40( "SMP) الكبرية
 ITU-T D.52ات ياملتحدة املوافقة على التوص تؤيد الواليات التقرير هذا االجتماع: " واليات املتحدة إدراج النص التايل يفوطلبت ال

. فهذه التوصيات تتناول مسائل تتعلق ITU-T D.271 على مراجعة التوصية أو، ITU-T D.261و ITU-T D.97 و ITU-T D.53 و
رتاتيجية لقطاع تقييس اخلطة االس االتصاالت على الصعيد العاملي كما تنص االتفاقية وكما ورد يفبالسياسات الوطنية وليس مبعايري 

 مالحظة                                                             للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، اليت تطلب أن ت ذكر التحفظات يف 1 من القرار 4.5.9                          االتصاالت. ومتشيا  مع الفقرة
 الرئيس." إىل ITU-T D.261و ITU-T D.53و ITU-T D.52 بشأن التوصيات ، سوف نقدم النص املناسب                       موجزة ت رفق بنص التوصية

 .ITU-T D.261وأعربت كندا عن قلقها بشأن هذه التوصيات، وخاصة التوصية 
 .4.5.9             وفقا  للفقرة ITU-T D.261                                              وقالت أسرتاليا إهنا ستسجل حتفظا  بالنسبة للتوصية 

 .4.5.9             وفقا  للفقرة              أن تسجل حتفظا   واحتفظت أملانيا حبقها يف
 وقالت الربتغال إن بعض الدول األعضاء األوروبية قد تبدي حتفظاهتا.

 اختتام الجلسة العامة األولى 19
 .1800رفع الرئيس االجتماع الساعة 

http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0028/en
http://www.itu.int/en/ITU-T/wtsa16/Pages/presentations.aspx
http://www.itu.int/en/publications/Documents/tsb/2016-4-Years-report/index.html
http://www.itu.int/en/publications/Documents/tsb/2016-4-Years-report/index.html
http://www.itu.int/en/ITU-T/wtsa16/Pages/presentations.aspx
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-161025-TD-GEN-0007/en
http://web.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0001/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0003/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0041/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0039/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0037/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0038/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0040/en
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 ثانيةالجلسة العامة ال
 (1600-1800، الساعة 2016أكتوبر  28)اجلمعة، 

 إقرار جدول األعمال 20
 .)/21ADM( الوارد بالوثيقةاعت مد جدول األعمال 

 )تتمة( عروض رؤساء لجان الدراسات بقطاع تقييس االتصاالت 21

 2013-2016 فرتة الدراسة رؤساء جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت ملخصات عن منجزات جلان الدراسات يفقدم 
واالطالع  T/wtsa16/Pages/presentations.aspx-http://www.itu.int/en/ITUشرائح، يرجى زيارة املوقع  عرض )مع

 (.7DT/ على الوثيقة
 )5rev1( زيدام السيد أمحد :                  البيئة وتغري  املناخ -لقطاع تقييس االتصاالت  5 جلنة الدراسات -
 :لنطاقااإلرسال التلفزيوين والصويت والشبكات الكبلية املتكاملة عريضة  -لقطاع تقييس االتصاالت  9 جلنة الدراسات -

  )7rev1(                                            السيد تاكيون كيم نيابة  عن السيد أرثور وبسرت 
كنيوشي  كاوروالسيد   :متطلبات وبروتوكوالت التشوير ومواصفات االختبار -لقطاع تقييس االتصاالت  11 الدراسات جلنة -

 )9(فنغ  نيابة  عن السيد واي
-باه كوامي: السيد  (QoE) وجودة التجربة (QoS)دمة األداء وجودة اخل -لقطاع تقييس االتصاالت  12 جلنة الدراسات -

 )11rev1( أشيمفيور
تنقلة ذلك احلوسبة السحابية والشبكات امل يف شبكات املستقبل مبا -لقطاع تقييس االتصاالت  13 الدراساتجلنة  -

 )13(ليمان  ليوالسيد  :التايل وشبكات اجليل
نشآت ولوجيات والبىن التحتية ألغراض النقل والنفاذ واملالشبكات والتكن -لقطاع تقييس االتصاالت  15 جلنة الدراسات -

 )15rev1(تروبريدج  السيد ستيف املنزلية:
 )17rev1( نايتو يوشي السيد :تشفري الوسائط املتعددة وأنظمتها وتطبيقاهتا -لقطاع تقييس االتصاالت  16 جلنة الدراسات -

 )19rev1( كرمير السيد آركادي          نيابة  عن  يوم يول السيد هوينغاألمن:  -لقطاع تقييس االتصاالت  17 جلنة الدراسات -
 :ذكيةذلك املدن واجملتمعات ال يف إنرتنت األشياء وتطبيقاهتا مبا -لقطاع تقييس االتصاالت  20 جلنة الدراسات -

 )21rev1( املرزوقي ناصر السيد

 )67( المجمـوعة األولى من النصـوص المقدمـة من لجنة الصياغة إلى الجلسـة العامـة 22

 وافقت اجللسة العامة على إلغاء ما يلي:
 "مبادئ توجيهية بشأن األنشطة االسرتاتيجية لقطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت" 33 القرار -
 "ملتنقلة الدوليةاألنشطة املتعلقة باالتصاالت ا الدويل لالتصاالت يف القطاعات الثالثة لالحتادبني  التنسيق فيما" 38 القرار -
 "تعزيز التعاون" 81 لقـرارا -

 ".تأعمال قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاال تعزيز وسائل العمل اإللكرتونية يف" 32 ووافقت اجللسة العامة على مراجعة القرار
طرائق عمل جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت بشأن " ITU-T A.1ووافقت اجللسة العامة على مراجعة التوصية 

 "لالحتاد الدويل لالتصاالت

  

http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-ADM-0003/en
http://www.itu.int/en/ITU-T/wtsa16/Pages/presentations.aspx
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-161025-TD-GEN-0007/en
http://web.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0001/en
http://web.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0001/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0009/en
http://web.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0001/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0013/en
http://web.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0001/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0017/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0019/en
http://web.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0001/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0067/en
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 تقارير مرحلية من رؤساء اللجان 23
 .2 اللجنة                  ، تقريرا  عن حالة جو السيدة وايلنغ، 2 قدمت رئيسة اللجنة

 .3 اللجنة                          تروبريدج، تقريرا  عن حالة  ستيفالسيد ، 3 وقدم رئيس اللجنة
 .4 اللجنة                  ، تقريرا  عن حالة أشيمفيور-باه كواميالسيد   4 وقدم رئيس اللجنة

 جدول االجتماعات ليومي السبت واألحد 24
صباح  4 ع اللجنةمسوف تقرر على األرجح أن جتت -                                    اليت ستجتمع بعد اجللسة العامة مباشرة   -أشار الرئيس إىل أن جلنة التوجيه 

يوم السبت. باإلضافة إىل ذلك، تقرر عقد اجتماعات عدد من األفرقة املخصصة وجلسات الصياغة واملشاورات غري الرمسية خالل 
 ومراجعاهتا الالحقة(. DT/41 عطلة هناية األسبوع )الوثيقة

 اساتاإلعراب عن التقدير لمسؤولي لجان الدر  25
على االستشاري  االستعراض والفريق وجلنةرؤساء جلان الدراسات  االحتادشكر مدير مكتب تقييس االتصاالت بالنيابة عن أعضاء 

 :شهادات تقديرهلم ما أجنزوه من عمل رائع خالل فرتة الدراسة وقدم 
 لقطاع تقييس االتصاالت 2جلنة الدراسات  السيد شريف جنينة -
 لقطاع تقييس االتصاالت 3جلنة الدراسات  السيد سييشي تسوغاوا -
 لقطاع تقييس االتصاالت 5جلنة الدراسات  السيد أمحد زيدام -
 لقطاع تقييس االتصاالت 9جلنة الدراسات  السيد آرثور وبسرت -
 لقطاع تقييس االتصاالت 11جلنة الدراسات  السيد واي فنغ -
 لقطاع تقييس االتصاالت 12جلنة الدراسات  أشيمفيور-كوامي باهالسيد  لسيد ا -
 لقطاع تقييس االتصاالت 13جلنة الدراسات  السيد ليو ليمان -
 لقطاع تقييس االتصاالت 15جلنة الدراسات  السيد ستيف تروبريدج -
 لقطاع تقييس االتصاالت 16جلنة الدراسات  السيد يوشي نايتو -
 لقطاع تقييس االتصاالت 17جلنة الدراسات  أركادي كرميرالسيد  -
 لقطاع تقييس االتصاالت 20جلنة الدراسات  السيد ناصر املرزوقي -
 لقطاع تقييس االتصاالت جلنة االستعراض السيد يوشي مايدا -
 لقطاع تقييس االتصاالت الفريق االستشاري السيد بروس غراسي -

 يةاختتام الجلسة العامة الثان 26
 .1800رفع الرئيس اجللسة الساعة 

 

 

  

http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-161025-TD-GEN-0041/en
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 1الملحـق 
 )بتقرير حفل االفتتاح(

 2016 الترحيب في الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعامكلمة 
 محمد األنور معروف لسعادة

 وزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي
 جمهورية تونس

 ، الحمامات(2016أكتوبر  25)

 السيد رئيس احلكومة،
 الدويل لالتصاالت، لالحتاداألمني العام 

 يد مدير مكتب تقييس االتصاالت،لسا
 ،السادة الوزراء

 السيد أصحاب املعايل والسعادة،
                        حضرات السي دات والسادة،

 .ضيوف تونس الكرام

 
أشغال                                                    أن أرحب بكم مجيعا  مبدينة احلمامات اليت اخرتمتوها الحتضان يسعدنـي                                              أصالة  عن نفسي ونيابة  عن تونس حكومة  وشعبا ، 

 .2016اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام 

ذلك إىل شخصية  وإن تصويتكم لتونس يرتجم عمق وتارخيية العالقة القائمة بني بلدنا واالحتاد الدويل لالتصاالت، وأستند يف
تركيز  ، ساهم خالهلا يف(1965-1982)سنة  16لذي شغل منصب األمني العام لالحتاد على مدى املرحوم "حممد عز الدين امليلي" ا

قليص االستفادة من تكنولوجيات االتصال وت                                                                      أسس هذه املنظمة الدولية الفتية، وكان مدافعا  عن حقوق شعوب العامل كافة يف
 ة والتوافق بني اجلميع.الفجوة بني الدول املتقدمة والدول النامية باعتماد منهج املشارك

                                                                                                           عالقة تونس باالحتاد الدويل لالتصاالت متيزت أيضا  باحتضان بالدنا للمرحلة الثانية من القمة العاملية حول جمتمع املعلومات 
 بالدعوة لعقد هذا املؤمتر الدويل. 1998، بعد أن بادرت منذ سنة 2005 سنة

                        حضرات السي دات والسادة،

نس الثورة، تونس اليامسني هلا شرف احتضان الدورة السادسة عشر للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت اليوم تونس اجلديدة، تو 
                                                                                                          واليت سيتم خالهلا تنب  التوجهات واملعايري الفنية املستقبلية جملال االتصاالت والتكنولوجيات احلديثة على غرار اجليل اخلامس 

 لذكية وغريها من اجملاالت.                                     لالتصاالت اجلو الة وإنرتنت األشياء واملدن ا

من كربى الشركات العاملية املصنعة  14مشغل اتصاالت و 13منظمة إقليمية ودولية، و 16دولة و 96            مندوبا ، عن  750حوايل 
                                                                                                  جمال االتصاالت باإلضافة إىل األكادمييني واملختصني، جيتمعون على مدى عشرة أيام سنعمل خالهلا من موقع البلد املضي ف  يف

 يسري هنج التوافق وتقريب وجهات النظر بني خمتلف املشاركني ملا فيه مصلحة اجلميع.على ت
  



 

 -9V التقارير والوثائق - Vالجزء  - 2016أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام  
 

ام 
ت لع

صاال
االت

س 
تقيي

ية ل
الم

 الع
عية

جم
ل ال

عما
أ

2
0

1
6

 - 
زء 

الج
II - 

صية 
لتو

ا
5

 
9

II
-

 

                        حضرات السي دات والسادة،

                                                                                                           لضمان جناح أشغال مؤمتركم، ومنذ التوقيع على اتفاق التنظيم، سخ رت تونس كافة طاقاهتا لذلك، ومت بعث جلنة وطنية وجلان 
ات ومتطوعني من الشباب اجلامعي، امسحوا يل أن أتوجه هلم بأخلص عبارات شخصية متثل سبع وزار  200فرعية ضمت حوايل 

 الشكر والتقدير على جمهودهم وتفانيهم.

تها على خمتلف الربامج واألنشطة التكنولوجية والثقافية والسياحية اليت متت برجم يفوتين أن أوجه لكم الدعوة للمشاركة يف كما ال
 أمتىن أن تنال رضاكم.شرفكم على هامش املؤمتر، واليت 

                        حضرات السي دات والسادة،

 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت. 16بلدكم تونس، مع متنيايت بالنجاح والتوفيق ألشغال الدورة                    مرحبا  بكم جمددا  يف
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 2الملحـق 
 )بتقرير حفل االفتتاح(

 2016 لعام مالحظات ترحيبية للجمعية العالمية لتقييس االتصاالت
 السيد هولين جاو

 األمين العام،
 التحاد الدولي لالتصاالتل
 ، الحمامات(2016أكتوبر  25)

 ،تونس رئيس حكومة مجهورية ،الشاهد يوسفسعادة السيد 
 تونس، ، مجهوريةمعروف، وزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي األنور سعادة السيد حممد

 ،السفراءأصحاب السعادة السادة 
 الزمالء املوقرون،

 حضرات السادة والسيدات،
 

 .2016 مدينة احلمامات اجلميلة الفتتاح اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام إنه ملن دواعي سروري العظيم أن أرحب بكم يف
 ة للغاية.البلد املضيف، تونس، على ما أبداه من ضيافة كرميبتوجيه الشكر إىل امسحوا يل أن أبدأ كلميت و 

 شيء جاهز لتحقيق جناح اجلمعية.، وكل ممتازةالتسهيالت املقدمة و . للغاية       حارا                      لقد تلقينا ترحيبا  
وعلى هذه املنطقة،  هذا البلد، يف لتشجيع تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يف اعمله علىأن أشيد بتونس            أود أيضا  و 

 الدويل. الصعيد
 املستدامة. دعم استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدفع عجلة التنمية                 يت سم بالتبص ر يفوقد اضطلعت تونس بدور 

 .1998 وتونس، هي واحدة من املبادرين إىل قرارات اجلمعية يف
 جنيف        ع قدت يف، بعد املرحلة األوىل اليت (WSIS) ، استضافت تونس املرحلة الثانية من القمة العاملية جملتمع املعلومات2005 ويف
                ا  عامليا  إلنشاء                  ، الذي حيد د برناجمالتزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات. وكانت النتيجة املوافقة على 2003 يف

 جمتمع جامع حموره التنمية.
 عملية القمة. وميكن لتونس أن تفتخر مبسامهتها يف

اء بتكنولوجيا املعلومات االرتق هبدفالعامل  دين يف                    أصحاب املصلحة املتعد   املنرب الرئيسي لتعاون بوصفهاعملية هذه التستمر و 
 .املستدامة التنمية من أجل دفع عجلةواالتصاالت 
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 الزمالء املوقرون،
                                                                       إن احلركة الدولية تتم عرب شبكات األلياف البصرية املنشأة طبقا  ملعايري االحتاد.

 اذ عريض النطاق لإلنرتنت البالغة األمهية.وتدعم معايري االحتاد تكنولوجيات النف
املائة  يف 80ومن املتوقع أن يرتفع هذا الرقم إىل أكثر من  –املائة من حركة اإلنرتنت  يف 60وحيث إن الفيديو ميثل أكثر من 

 واالتصاالت.                                                                            ت عد أعمال التشغيل البيين والتشفري الفيديوي أساسية ملستقبل تكنولوجيات املعلومات – 2020 حبلول
 مجيع قطاعات الصناعة اآلن. وتدعم تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت االبتكار يف

صاالت اليت ميكن ارتداؤها وشبكات الطاقة الذكية واالت الصحة اإللكرتونية من النوع الطيبوتدعم معايري االحتاد اجلديدة أجهزة 
 من أجل السيارات املوصولة.

احملمولة جللب  للتعاون لقطاعي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واخلدمات املالية هبدف استخدام اهلواتفوقد قمنا بتوفري منصة 
 .مصرفية حسابات يتمتعون بالوصول إىل ال العامل يف شخص بالغ                                       اخلدمات املالية األساسية ألكثر من مليار ي  

لى بناء ألشياء واملدن املستدامة الذكية احلكومات والصناعة عخيص إنرتنت ا                                            وسوف ت ساعد أعمال التقييس اليت نضطلع هبا فيما
                                                                                                                مدن مستقبلية تقوم على االعتمادية اليت ت تيحها تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت القائمة على معايري قابلة للتشغيل البيين.

تخذها من أجل                         أساسيا  من التدابري اليت ت                                                                            وتتطلع احلكومات ودوائر الصناعة إىل أن تشكل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جزءا  
 االستدامة. حتقيق

                                                                                                          ويوفر االحتاد منصة ألصحاب املصلحة املعنيني بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل العمل معا  حنو حتقيق أهداف التنمية 
 املتحدة. املستدامة لألمم

                                                      ويتلقى هذا العمل دعما  قي ما  من أعمال التقييس لالحتاد.

 ضرات السادة والسيدات،ح
 .(5G)                                                                     ، سيكون واحدا  من أهم جماالت عمل االحتاد، التقييس الدويل ألنظمة اجليل اخلامس2020 وإذ نقرتب من عام

سيقوم قطاع التقييس و اخلامس.  ويقوم قطاع االتصاالت الراديوية لالحتاد بتنسيق التقييس الدويل لتطوير االتصاالت من اجليل
 .اخلامس اجليل ألنظمةخيص العناصر السلكية  سيقي مماثل فيمابدور تنلالحتاد 

نفاذ إىل االتصاالت                   يتوفر لنا مجيعا  الاخلامس حيث                                عملها املتعل ق بإنشاء بيئة اجليل ويدعم االحتاد احلكومات ودوائر الصناعة يف
مجيع                                  جدا  هي النواة األساسية لالبتكار يفاملوثوقة بأسعار معقولة، وحيث تكون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املوثوقة 

 .الصناعة قطاعات
 واالتصاالت. وماتالنظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعل املتحدة، مكانة فريدة يف متخصصة تابعة لألممبوصفه وكالة وحيتل االحتاد، 

 امية.والن لدان املتقدمةبني الب هنشجع الذينقل املعارف والتكنولوجيا  يف الرئيسية وتتمثل إحدى نقاط قوتنا
ضمان  وهذا الطابع الشمويل ملنصة التقييس اخلاصة باالحتاد يدعمها برنامج سد الفجوة التقييسية لدينا. وسيساعدنا هذا الربنامج يف

 اخلامس.                                                    الفوائد االجتماعية واالقتصادية اليت ت تيحها أنظمة اجليل أن تكون البلدان النامية قادرة على املشاركة يف
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 الزمالء املوقرون،

 حبثية. هيئة أكادميية ومؤسسة 120كيان من القطاع اخلاص و 700يزيد على                دولة عضوا  وما 193تضم عضوية االحتاد 

وهذه الشراكة الفريدة من األعضاء بني القطاعني العام واخلاص ضرورية لعرض قيمة االحتاد. وتضمن دولنا األعضاء البالغ عددها 
ري                                                                                                        متثيل االحتاد عامليا . وهذا ي عطي قوة كبرية لعمل التقييس الذي نقوم به، إذ منثل اهليئة الوحيدة املعنية بوضع معاي            دولة عضوا   193

 ة.أكادميي جمال الصناعة وهيئات                                                                    تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت يضم أعضاؤها حكومات وأطرافا  فاعلة يف

                               العمل معكم مجيعا  لتعزيز االحتاد. املتاحة. ونرغب يف ويدرك االحتاد التحديات املطروحة والفرص

طوير النظام اإليكولوجي لدعم ت                      تزال حتتل مركزا  جيدا   أعمال التقييس اخلاصة باالحتاد الالتأكد من أن  وتتمثل مهمة هذه اجلمعية يف
 العامل. لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

جهودها الرامية إىل ضمان أن ترحب  يف 2016 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام وأود أن أعرب عن متنيايت بكل التوفيق
               صن عة الرئيسية شركات التشغيل والشركات املمنصة االحتاد جبميع أصحاب املصلحة املعنيني بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: 

احمللية  ؛ واحلكومات الوطنية وهيئاهتا التنظيمية؛ واحلكومات                                                      فضال  عن الشركات الصغرية واملتوسطة وجمتمعات املصادر املفتوحة
 متكينية.                                                                                                 وخمط طي املدن؛ والقطاعات الرأسية العديدة اليت تطبق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باعتبارها تكنولوجيات

                حتاد ب غية إتاحة ليت يقوم هبا االأن قرارات اجلمعية ستحمي هذه املبادئ وتعزز الشمولية ألعمال التقييس ا                  وليس لدي  أي شك يف
 عاملنا. فرص متساوية جلميع بلدان العامل من أجل االستفادة من تقدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تغري

 .                         وأمتىن لكم مجعية ناجحة جدا             شكرا  لكم. 
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 3الملحـق 
 )بتقرير حفل االفتتاح(

 مالحظات ترحيبية
 الشاهد،من السيد يوسف 

 رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية
 ، الحمامات(2016أكتوبر  25)

 حتاد الدويل لالتصاالت،السيد األمني العام لال
 يد مدير مكتب تقييس االتصاالت،لسا

 أصحاب املعايل والسعادة، ،السادة الوزراء
                        حضرات السي دات والسادة،

 ،ضيوف تونس الكرام
 

                                           ، الذي ينتظم مبدينة احلمامات، أن أرح ب بضيوف 2016ال اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام يسعدنـي مبناسبـة افتتاح أشغ
اجملال وممثلي  تونس الكرام من خمتلف البلدان الشقيقة والصديقة واملنظمات الدولية واإلقليمية واملؤسسات اخلاصة الناشطة يف

 املدين.  اجملتمع
و اختيار إمنا يرتجم وه املشاركني وجلميع الدول على اختيارها تونس الحتضان هذه التظاهرة، كما أعرب عن تقديري الكبري جلميع

لدولية اهلامة مبا توفره جاهزة ملثل هذه املواعيد ا                   ن تونس تبقى دوما  أاجملتمع الدويل، و  واقع األمر الثقة اليت حتظى هبا بالدنا يف يف
 وضمان النتائج املنشودة.  من إطار مالئم لسري أعمال مثل هذه التظاهرة

 حضرات السيدات والسادة،
أكيد واقع األمر الدور الذي تلعبه كإطار أمثل جلميع األعضاء للت إن استمرار دورية اجتماعات مجعيتكم كل أربع سنوات، يربز يف

 .2020 لسنة         تعدادا  بناء جمتمع املعلومات املتقدم اس يف        حموريا                                                         ن أعمال التقييس اخلاصة باالحتاد الدويل لالتصاالت تلعب دورا  أعلى 
االقتصاد العاملي وأن تكون صناعة  حتوالت هيكلية كبرية يف 2020لكونه من املتوقع أن حتمل السنوات اليت تسبق سنة            واعتبارا  

جية التقييس اليت ستحددها تظار اسرتاتيان يبقى مجيع املعنيني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احملرك األساسي هلذه التحوالت،
د بالغة األمهية لنجاح االبتكار تع اليتالتحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  دعم وتطوير البىن مجعيتكم باعتبار دورها اهلام يف

 ها.وغري  نرتنت األشياء، واملدن الذكيةإجماالت جديدة على غرار "اجليل اخلامس لالتصاالت اجلوالة"، و  يف
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 حضرات السيدات والسادة،

على خمتلف             وم تأك دا         لح ا     م                                خمتلف جماالت التنمية، بات أمرا   يف         ومؤثرا         حامسا                                                   إن  مواكبة التطورات التكنولوجية اليت أصبحت عامال  
مية للدولة واملؤسسات العمو  سيما البلدان النامية، ولتكنولوجيا املعلومات واالتصال بالغ األثر على أداء اهلياكل البلدان وال

                وتت يح له تساوي  حتسني عيش املواطن وقضاء حاجياته                                                خلق الثروة بالنسبة للقطاع اخلاص  كما أهنا تساهم يف               عنصرا ي ساهم يف وهي
ف زة للنمو  االقتصادي والتقد م االجتماعي  .                                                             الفرص وهي بصورة عامة حم 

مكن  ير التدرجيي خلدمات االتصال وتعزيز املنافسة واملبادرة اخلاصة وهو ماويف هذا اإلطار عملت تونس منذ سنوات على التحر 
 إطار تنافسي مما عزز البنية األساسية لالتصاالت. من تواجد ثالثة مشغلني مشوليني يعملون يف

على            مل حاليا  ونع .ومعزز للثقة الرقمية االتصالتكنولوجيات  كما عملت تونس على توفري إطار تشريعي مساند لالستثمار يف
إطار  ديدة يفإعداد اجمللة الرقمية اجل ، حيث انطلقنا يفتمراجعة عميقة وشاملة لإلطار القانوين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاال
 رؤية مشولية ومستقبلية تتماشى والتطور املتسارع الذي يشهده القطاع.

 

 حضرات السيدات والسادة،
قطاعات ذات أولوية  مل تكن النتائج باملستوى املؤمل حيث مل يتم تسجيل مشاريع تعبوية يف رغم كل هذه اجملهودات واإلجراءات،

وهتدف إىل الرفع من القدرة التنافسية ومردودية القطاعات االقتصادية واالجتماعية وتطوير قدرات مؤسسات القطاع اخلاص الناشط 
 "الثقافة الرقمية".و غياب أجزء منه لضعف  اجملال، وهو رمبا يرجع يف يف

املراتب اليت هي  وعلى هذا األساس نعمل جاهدين على عديد املستويات ملزيد حتسني مؤشراتنا الدولية مبا يضمن متوقع بالدنا يف
                                                                                         جديرة هبا وذلك من خالل عدة برامج ومشاريع طموحة نعو ل على تعاون أصدقائنا لتنفيذ البعض منها.

د مرافقة بالدنا حنو اإلقالع االقتصادي واالجتماعي بع ظمات ومؤسسات فرصة للمسامهة يفوستكون لشركاء تونس من دول ومن
 29 أن متكنا من حتقيق املأمول على املستوى السياسي، وذلك من خالل املؤمتر الدويل لالستثمار الذي ستحتضنه بالدنا يومي

، 2016-2020 ة ضمن مشروع املخطط اخلماسي للتنمية للفرتةتنفيذ املشاريع والربامج احملدد نوفمرب القادم، واملسامهة يف 30و
 جماالت عدة إضافة إىل اجملال الرقمي. يف

ستعرض أمامكم وبعجالة أهم عناوين املقاربة التونسية ملزيد تطوير القطاع الرقمي وهي مقاربة أهذا اإلطار بأن  وامسحوا يل يف
العام والقطاع اخلاص ومؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي وأهل املهنة إطار تعاون وشراكة فعلية بني القطاع  وضعها يف مت

رتكز الشبكات العاملية بصفة فاعلة ومتوقعها صلب مسارات التبادل للثروات واخلدمات، وت اندماج تونس يف يساهم يف واخلرباء مبا
 هذه املقاربة على مخسة حماور:

للجوال  البنية األساسية لالتصاالت واملعلومات ببناء شبكات النطاق العريضتعزيز  احملور األول هلذه املقاربة يتمثل يف •
 ر.واالبتكا والتحفيز السيرباينوبناء مراكز البيانات وتطوير التدابري والتشريعات املتصلة باألمن 

للمؤسسات و احملور الثاين خيص اإلدارة اإللكرتونية واخلدمات على اخلط، ملا توفره من فرص وتسهيالت للمواطن  •
ورها                                                   وذلك بتوفري خدمات إداري ة سهلة النفاذ يكون املواطن حم وللحكومة وللمنظومة االقتصادية بصفة عامة، االقتصادية

قدرة التكلفة وإرساء احلوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية، وبالتايل حتسني ال وبتحسني اإلنتاجية والتحكم يف وهدفها،
احلفاظ  صاد لالستثمارات الوطنية واألجنبية وخلق فرص جديدة للعمل واملسامهة يفالتنافسية وتطوير جاذبية االقت

 البيئة. على
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شأ، وسيساهم جمال نقل اخلدمات خارج بلد املن يتعلق بتموقع تونس كقطب إقليمي يف االسرتاتيجيةاحملور الثالث من  •
ات ت القيمة املضافة العالية واستقطاب املؤسسالنهوض هبذه األنشطة وتنمية اخلدمات ذا مشروع "تونس الذكية" يف

                                                                                    جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال والتعريف بتونس كوجهة استثمار ممي زة. ويف نفس هذا اإلطار  العاملية الناشطة يف
 نعمل على مرافقة هذا املشروع بإجراءات تدعم املؤسسات الرقمية احمللية وتطورها. 

جارة والسياحة ميادين التعليم والصحة والت عزيز اخلدمات اإللكرتونية واملبادالت التجارية يفيهدف إىل ت احملور الرابع •
ادل                                 مم ا سيوفر مساحات لعرض اخلدمات وتب والثقافة والفالحة والبنوك وغريها من القطاعات اخلدماتية واإلنتاجية،

إرساء  دية،إضافة إىل القنوات التقلي              ات إلكرتونيا  ومتابعة اإلجراء املعلومات وعقد الصفقات وسداد االلتزامات املالية
العلمي  جمال التكنولوجيا الرقمية، برتكيز منظومة مالئمة ومقننة لدعم البحث سياسة وطنية للبحث والتطوير واالبتكار يف

 منو االقتصاد الوطين. وتشجيع االبتكار عرب مشاريع وحبوث وجتارب تساهم يف
الوطنية يتضمن إقرار برنامج للمساندة يشمل تطوير اإلطار التشريعي لإلسراع  االسرتاتيجيةن احملور اخلامس واألخري م •

 إرساء مناخ ثقة وتأمني املبادالت الرقمية.                                      بتمويل وإجناز املشاريع الرقمية، وأيضا  
 

 حضرات السيدات والسادة،

وافق ت ع تقييس االتصاالت منذ نشأته هو هنج التوافق،أرجو جمددا النجاح ألعمال مجعيتكم وأنا واثق من ذلك، ألن ما مييز قطا 
نح فيه مجيع البلدان والشركات صغرية كانت أم كبرية حقوقا  متساوية يف اآلراء يف التأثري على وضع توصيات                                                                                  وضع املعايري، حيث مت 

قيمة            درك جيدا  زلنا نسري عليه ونتونس، هذه الدميقراطية اجلديدة اخرتنا هنج التوافق وال  قطاع تقييس االتصاالت، وحنن يف
 التوافق. هذا

لى حضورمها                                      اإلعداد هلذه التظاهرة، وكاف ة املشاركني ع                                                ختام كلميت إال  جتديد شكري وتقديري إىل كل من ساهم يف ال يسعين يفو 
 مزيد التوفيق والنجاح.           لكم مجيعا           متمنيا          املكث ف،

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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2.1-V - تقرير الجلسات العامة من الثالثة إلى السابعة وحفل االختتام 
 السيد خمتار املناكري )مجهورية تونس( الرئيس:

 0930-1050، الساعة 2016نوفمرب  2اجللسة العامة الثالثة، األربعاء 

 1400-1715، الساعة 2016نوفمرب  2اجللسة العامة الرابعة، األربعاء 
 1930-2345، الساعة 2016نوفمرب  2خلامسة، األربعاء اجللسة العامة ا

 0930-1250، الساعة 2016نوفمرب  3اجللسة العامة السادسة، اخلميس 
 1430-2045، الساعة 2016نوفمرب  3اجللسة العامة السابعة، اخلميس 

 2045-2115، الساعة 2016نوفمرب  3حفل االختتام، اخلميس 

 الجلسة العامة الثالثة
 (0930-1050، الساعة 2016نوفمرب  2)األربعاء، 

 افتتاح الجلسة العامة الثالثة 1.1
 افتتح الرئيس اجللسة العامة الثالثة.

 إقرار جدول األعمال 2.1
 .)3ADM/3( اعت مد جدول األعمال الوارد بالوثيقة

 على تقرير الجلستين العامتين األولى والثانية الموافقة 3.1
 .)89(وافقت اجللسة العامة على تقرير اجللستني العامتني األوىل والثانية 

 عرض شفهي عن حالة لجنتين 4.1
 جلنتيهما.                  ، تقريرا  عن حالة أشيمفيور-باه كوامي، السيد  4 ورئيس اللجنةتروبريدج،  ستيفالسيد ، 3 قدم رئيس اللجنة

 )74(المقدمـة من لجنـة الصياغـة إلى الجلسـة العامـة  المجمـوعة الثانية من النصـوص 5.1
 وافقت اجللسة العامة على ما يلي:

 املتعلقة بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية"؛ والتقييم مشاكل القياس"        املراج ع  72القرار  -
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة وتغري املناخ".         املراج ع " 73القرار  -

 )75(المجمـوعة الثالثة من النصـوص المقدمـة من لجنـة الصياغـة إلى الجلسـة العامـة  6.1
 وافقت اجللسة العامة على ما يلي:

 اجلوانب التنظيمية لعمل قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت"؛         املراج ع " 40القرار  -
 سد الفجوة التقييسية بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة"؛         املراج ع " 44القرار  -
الدراسات املتعلقة باختبارات املطابقة وقابلية التشغيل البيين ومساعدة البلدان النامية والربنامج          املراج ع " 76القرار  -

 ".االحتاد املستقبلي احملتمل اخلاص بعالمة

http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-ADM-0033/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0089/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0074/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0075/en
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 )84(المجمـوعة الرابعة من النصـوص المقدمـة من لجنـة الصياغـة إلى الجلسـة العامـة  7.1

 وافقت اجللسة العامة على ما يلي:

ونواهبم  لالحتاد الدويل لالتصاالت تعيني رؤساء جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت"        املراج ع  35القرار  -
تأخذ  وإذ منج(  رةتصويب الفق " )معواحلد األقصى ملدة واليتهم ونوابه، لتقييس االتصاالت الفريق االستشاريرئيس و 

 لكي تشري فقط إىل الفريق االستشاري لقطاع تقييس االتصاالت(؛ احلسبان يف

 أنشطة قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت"؛ تشجيع املساواة بني اجلنسني يف         املراج ع " 55القرار  -

 ".االتصاالت تقييس قطاع يف الصناعة لدوائرالدور املتطور          املراج ع " 68القرار  -

 )95(المجمـوعة الخامسة من النصـوص المقدمـة من لجنـة الصياغـة إلى الجلسـة العامـة  8.1

 وافقت اجللسة العامة على ما يلي:

 للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية"؛التعاون مع املنظمة الدولية          املراج ع " 7القرار  -

 التصاالتوتنمية ا االتصاالت وتقييس الراديوية االتصاالتقطاعات  وإجراءات توزيع العمل على مبادئ         املراج ع " 18القرار  -
 بينها"؛ فيما والتعاون التنسيقتعزيز و  لالحتاد الدويل لالتصاالت

 قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت"؛ االحتاد على قدم املساواة يفاستعمال لغات          املراج ع " 67القرار  -

 ؛"إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتوذوي االحتياجات احملددة  ذوي اإلعاقةنفاذ األشخاص          املراج ع " 70القرار  -

 نواتج قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت". إعداد                  الفع الة لألعضاء يف تقدير املشاركة         املراج ع " 80القرار  -

 ووافقت اجللسة العامة على إلغاء ما يلي:

 ات االهتمام املشرتك"؛ذاملسائل  القطاعات الثالثة لالحتاد الدويل لالتصاالت يفبني  فيما التنسيق والتعاون تعزيز" 57القرار  -

 عمل قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت". ملشاركة يفالسماح للهيئات األكادميية با" 71القرار  -

 إال أن ألن قرار مؤتـمر املندوبني املفوضني نظم مشاركة اهليئات األكادميية. 71وافقت األرجنتني على إلغاء القرار 
قييس االتصاالت. قطاع ت خمتلف أنشطة االحتاد، وال سيما يف األرجنتني شددت على أمهية مشاركة اهليئات األكادميية يف

 التقرير: " وطلبت األرجنتني التطرق إىل النقطتني التاليتني يف

   ذلك؛ أمكن مية الست، ماكل سنة على أساس التناوب يف خمتلف املناطق اإلقلي  كاليدوسكوبمواصلة تنظيم أحداث 

  تشجيع مشاركة اهليئات األكادميية، باعتبارها جمموعة املعاونني املتمتعة بأهم قدرة استشرافية، على إعداد التقارير
مع مراعاة أن  ،وغريها من املنشورات التقنية ،واجمللة التقنية، جملة أخبار االحتادالتقنية ومنشورات االحتاد، مثل 

 "اهليئات األكادميية تقوم ببحث ودراسة ومتابعة تطورات التكنولوجيا املستقبلية، مبا يناسب اختصاص االحتاد.

 ووافقت اجللسة العامة على اقرتاح األرجنتني.
  

http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0084/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0095/en
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 )98(المجمـوعة السادسة من النصـوص المقدمـة من لجنـة الصياغـة إلى الجلسـة العامـة  9.1
 وافقت اجللسة العامة على ما يلي:

قطاع تقييس  يف (SDN)                       الشبكي املعر ف بالربجميات  تعزيز أعمال التقييس املتعلقة بالتوصيل         املراج ع " 77القرار  -
 االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت"؛

شأن ب االحتاد الدويل لالتصاالت قطاع تقييس االتصاالت يف يف تقييسال أعمال" COM4/1[1[مشروع القرار اجلديد  -
 تكنولوجيا بيانات األحداث القائمة على احلوسبة السحابية"؛

دراسات تتعلق حبماية مستعملي خدمات االتصاالت/تكنولوجيا " 2[COM4/2]مشروع القرار اجلديد  -
 واالتصاالت". املعلومات

 )101(المجمـوعة السابعة من النصـوص المقدمـة من لجنـة الصياغـة إلى الجلسـة العامـة  10.1
 وافقت اجللسة العامة على ما يلي:

 "؛ال االتصاالتجم نة وحتديد اهلوية يفإجراءات ختصيص وإدارة املوارد الدولية للرتقيم والتسمية والعنو          املراج ع " 20القرار  -
 "؛(ENUM)بروتوكول الرتقيم اإللكرتوين          املراج ع " 49القرار  -
 (IPv6) توزيع عناوين بروتوكول اإلنرتنت وتسهيل االنتقال إىل اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت         املراج ع " 64القرار  -

 "؛ونشره
 ؛"                                                               رقم الطرف طالب النداء وتعر ف هوي ة اخلط الطالب وحتديد منشأ االتصالتوفري معلومات          املراج ع " 65القرار  -
 "؛متييزي غري واستعماهلا على أساسواالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت النفاذ إىل موارد اإلنرتنت          املراج ع " 69القرار  -
راديوية الوانب غري اجلبفيما يتعلق قطاع تقييس االتصاالت  يف التقييس أنشطة تعزيز" 3[COM4/3]مشروع القرار اجلديد  -

 "؛الدولية املتنقلة التصاالتل
 "؛)IMR( التجوال الدويل املتنقل" 4[COM4/4]مشروع القرار اجلديد  -
رها اليت ينشخطط الرتقيم حتسني النفاذ إىل مستودع معلومات إلكرتوين عن " 5[COM4/5]مشروع القرار اجلديد  -

 "؛االتصاالت تقييس قطاع
 2020-ليةاملتنقلة الدو  االتصاالت لشبكات اجليل الرابع وشبكاتالتوصيل البيين " 6[COM4/6]مشروع القرار اجلديد  -

 ".بعدها وما
 
 

  

                                                      
 (.2016)احلمامات،  94فيما بعد القرار  [Com4/1]مشروع القرار اجلديد رقم أصبح  1

 (.2016)احلمامات،  84فيما بعد القرار  [Com4/2]أصبح رقم مشروع القرار اجلديد  2

 (.2016)احلمامات،  92فيما بعد القرار  [Com4/3]مشروع القرار اجلديد رقم أصبح  3

 (.2016امات، )احلم 88فيما بعد القرار  [Com4/4]مشروع القرار اجلديد رقم أصبح  4

 (.2016)احلمامات،  91فيما بعد القرار  [Com4/5]مشروع القرار اجلديد رقم أصبح  5

 (.2016)احلمامات،  93فيما بعد القرار  [Com4/6]مشروع القرار اجلديد رقم أصبح  6

http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0098/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0101/en
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 )103(المجمـوعة الثامنة من النصـوص المقدمـة من لجنـة الصياغـة إلى الجلسـة العامـة  11.1

 وافقت اجللسة العامة على ما يلي:

دراسة اخلدمات املتصلة  يف (UPU) التعاون مع جملس العمليات الربيدية لالحتاد الربيدي العالـمي         املراج ع " 11القرار  -
 "؛بقطاعي الربيد واالتصاالت

 العالـمية جلمعيةا انعقاد دورات بني بالتصرف االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق تفويض         املراج ع " 22القرار  -
 "؛االتصاالت لتقييس

الفريق ودور  قطاع تقييس االتصاالت                                                     التنسيق الفع ال ألعمال التقييس فيما بني جلان الدراسات يف         املراج ع " 45القرار  -
 لالتصاالت"؛االستشاري لتقييس االتصاالت لالحتاد الدويل 

 ".تقييم تنفيذ قرارات اجلمعية العالـمية لتقييس االتصاالت" 7[COM3/1]مشروع القرار اجلديد  -

 اختتام الجلسة العامة الثالثة 12.1

ومع  2016                                                                                                      أخذا  باقرتاح مقدم من االحتاد الروسي، ن ظم اجتماع مع ستة نواب لرئيس اجلمعية العالـمية لتقييس االتصاالت لعام
 قة.حل املسائل العال من كل منطقة من املناطق اإلقليمية الست خالل فرتة الغداء من أجل إجياد طريقة للتقدم يف ممثل

 .1050ورفع الرئيس اجللسة العامة الثالثة الساعة 
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 الجلسة العامة الرابعة
 (1400-1715، الساعة 2016نوفمرب  2)األربعاء، 

 الرابعةافتتاح الجلسة العامة  1.2
 افتتح الرئيس اجللسة العامة الثالثة.

 إقرار جدول األعمال 2.2
 .)ADM/35Rev1( اعت مد جدول األعمال الوارد بالوثيقة

 )116(المجمـوعة التاسعة من النصـوص المقدمـة من لجنـة الصياغـة إلى الجلسـة العامـة  3.2.2
حالة عدم وجود  يف   10       مكررا .1: "])116(الوثيقة  يف 10       مكررا .1إبقاء البند  البت يف هبدف 1أجريت مناقشة تناولت القرار 

اتباع العملية نفسها  اجتماع جلنة الدراسات، يتعني إجراء حمدد للموافقة فيما يتعلق بوثيقة معينة وعدم التوصل إىل توافق اآلراء يف
نحو املبني                                                                             قييس االتصاالت، وفقا  للقواعد العامة ملؤتـمرات االحتاد ومجعياته واجتماعاته، على الاجلمعية العالـمية لت              اليت ت ستخدم يف

 "أعاله.[ 13.1 الفقرة يف
الفريق االستشاري لتقييس                        املراج ع ولكنها طلبت من  1القرار  يف 10       مكررا .1ووافقت اجللسة العامة على عدم إدراج البند اجلديد 

للجمعية العالـمية لتقييس  1                             خالل وضع مشروع القرار املراج ع  10       مكررا .1تأخذ بعني االعتبار نص البند أن  (TSAG) االتصاالت
 .ITU-T A.1 توصية قطاع تقييس االتصاالت               أو كي ي در ج يف 2020عام  االتصاالت كي تنظر فيه اجلمعية أثناء انعقادها يف

 ."النظام الداخلي لقطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت" 1                     مشروع القرار املراج ع ووافقت اجللسة العامة على 
 .""تعريف التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت وتنسيقها ITU-T A.12التوصية املراجعة ووافقت اجللسة العامة على 

 4المسائل المتعلقة باللجنة  4.2
 (OTT) بحرية على اإلنترنت ةالمتاحالخدمات  1.4.2

. )110( (OTT) بعد مناقشة طويلة، وافقت اجللسة العامة على عدم ختصيص قرار جديد للخدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت
 :2بالقرار  Aمن امللحق  1                                       وعوضا  عن ذلك، يضاف النص التايل إىل اجلزء 

نت، األثر التشغيلي لإلنرت بـمسألة " املتصلة الدراسات عن مسؤولةلقطاع تقييس االتصاالت  2ت جلنة الدراسا تكون -
، على (OTT)                                                                                      والتقارب )اخلدمات أو البنية التحتية( واخلدمات اجلديدة مثل اخلدمات املتاحة حبر ية على اإلنرتنت

 "؛خدمات وشبكات االتصاالت الدولية
اآلثار االقتصادية والتنظيمية لإلنرتنت، والتقارب )اخلدمات أو البنية  3باإلضافة إىل ذلك، ستدرس جلنة الدراسات " -

 ، على خدمات وشبكات(OTT)                                                           التحتية( واخلدمات اجلديدة مثل اخلدمات املتاحة حبر ية على اإلنرتنت
 ".الدولية االتصاالت

 29القرار  2.4.2
، بعد أن أخذت "إجراءات النداء البديلة على شبكات االتصاالت الدولية" 29 مشروع مراجعة القرار وافقت اجللسة العامة على

 .)111( 5تقرر و 4قرر تالفقرتني  بعني االعتبار البند السابق من جدول األعمال بشأن اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت يف

 اختتام الجلسة العامة الرابعة 5.2
 .1715رفع الرئيس اجللسة العامة الرابعة الساعة 
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 الجلسة العامة الخامسة
 (1930-2345، الساعة 2016نوفمرب  2)األربعاء، 

 افتتاح الجلسة العامة الخامسة 1.3
 .اخلامسةافتتح الرئيس اجللسة العامة 

 إقرار جدول األعمال 2.3
موضع  " يفدراسات واملسائل املرتبطة هباالجلان على أن يصبح البند "هيكل  )ADM/36( جدول األعمال الوارد بالوثيقة اعت مد

 أدىن على قائمة بنود جدول األعمال.

 والموافقة عليه 2تقرير اللجنة  النظر في 3.3
 (. ووافقت اجللسة العامة على التقرير.77) 2تقرير اللجنة وايلنغ جو قدمت السيدة 

 مكافحة الرسائل االقتحامية والتصدي لها - 52مشروع مراجعة القرار  4.3
على  )112( "مكافحة الرسائل االقتحامية والتصدي هلا" 52ار املراجع بعد إجراء مناقشة، وافقت اجللسة العامة على مشروع القر 

 بقطاع تقييس االتصاالت. 3املتعلقة بلجنة الدراسات  "4 تكلف كذلك"أن حتذف منه الفقرة 

تقييس االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت تعزيز دور قطاع  - [ARB-6]مشروع القرار الجديد  5.3
 )113( البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها ضمان خصوصية البيانات والثقة في في

 اجللسة العامة السادسة(.بعد إجراء مناقشة طويلة، تقرر إرجاء دراسة املوضوع )انظر 

مكافحة  أنبشاالتحاد الدولي لالتصاالت  االتصاالت فيدراسات قطاع تقييس مشروع قرار جديد بشأن  6.3
 الزائفة واالتصاالت أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات

روع القرار اجلديد بعد إجراء مناقشة طويلة، أعلن الرئيس أنه مت التوافق على أن توافق اجللسة العامة على مش
[PLEN/1 (COUNTERF ) 121، الوثيقة        سابقا]شأنباالحتاد الدويل لالتصاالت  االتصاالت يفدراسات قطاع تقييس " 8 

 (:107" بالصيغة التالية )فيما خيص الوثيقة الزائفة واالتصاالت مكافحة أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
 اغي(؛)مع تعديل صي وإذ تنتبه إىل ب(ويف الفقرة  وإذ تدرك كذلك أ(الفقرة  حذف القوسني املعقوفني يف -
ان جل سائرلقطاع تقييس االتصاالت بالقيام، بالتعاون مع  11 كلف جلنة الدراساتتمن الفقرة  8و 5حذف البندين  -

 ؛املعنيةالدراسات 
( ملؤتـمر املندوبني املفوضني، فإن 2014)بوسان،  188القرار  إىل "أنه كما ورد يفب(  وإذ تدرك كذلك               حتو ل نص الفقرة -

 "؛ةاهلوي الكتشاف معلومات إدارة               ، توفر إطارا  ةاليت تستند إىل معمارية األشياء الرقمي ITU-T X.1255 التوصية
 .DONAأو مؤسسة  (DOA) معمارية األشياء الرقمية                                    حذف مجيع اإلشارات األ خرى إىل تكنولوجيا  -

 املسألة. وأثريت نقاط متعلقة بالنظام. فأشارت كندا والواليات املتحدة إىل عدم فسح اجملال أمام البلدان لإلدالء بأي بيان قبل أن يتقرر إغالق
  تؤيد كندا والواليات املتحدة والسويد واململكة املتحدة وأسرتاليا وأملانيا وفنلندا القرار.ومل

 إغالق الجلسة العامة الخامسة 7.3
 .2345رفع الرئيس اجللسة العامة اخلامسة الساعة 

                                                      
 (.2016)احلمامات،  96فيما بعد القرار  [PLEN/1]مشروع القرار اجلديد رقم أصبح  8
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 الجلسة العامة السادسة
 (0930-1250، الساعة 2016نوفمرب  3)اخلميس، 

 السادسة افتتاح الجلسة العامة 1.4

 افتتح الرئيس اجللسة العامة السادسة.

 االجتماع. وتوجه السيد هولني جاو، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت، إىل احلاضرين يف

 أعمال اجللسة.                                                       ودعت الصني املندوبني إىل التحلي بروح التعاون للمضي قدما  يف

 بالبيان التايل، بتأييد من الواليات املتحدة واململكة املتحدة والسويد وأسرتاليا:                                         وأدلت أملانيا، نيابة  عن املنطقة األوروبية، 

                                                                                                                "سيدي الرئيس، إننا نعرب لكم عن شكرنا، نيابة  عن املنطقة األوروبية، على ما أبديتم من جهد وعزم وصرب لتتكلل هذه اجللسة 
نبغي ا. وتؤمن أوروبا بأن االحتاد الدويل لالتصاالت هو، وي                                                       بالنجاح. وحنن نعمل مجيعا  بنية حسنة إلجياد القواسم اليت جتمعن

ارات. وحنن نؤمن ذلك على اتباع إجراءات سليمة الختاذ القر  يبقى، هيئة دولية حمرتمة تضطلع بأعماهلا بتوافق اآلراء وحترص يف أن
قطاع تقييس راء. وحنن نؤمن بأنه ينبغي لبأن االحتاد الدويل لالتصاالت يستمد كلمة "احتاد" من هذا النهج القائم على توافق اآل

                                                                                                                   االتصاالت باالحتاد أن يكون كيانا  فع اال  لوضع املعايري تعلو فيه اخلربة التقنية على االعتبارات السياسية. وستعمل أوروبا جاهدة 
 راء."ميكن أن تؤيد أوروبا إال القرارات اليت حتظى بتوافق اآل للعثور على القواسم اليت جتمعنا. ولكن ال

 االحتاد وهو تقليد "األخذ والرد" حىت يتم التوصل إىل حل وسط.                                     وذك رت جنوب إفريقيا بالتقليد املتبع يف

ا يوأفادت الواليات املتحدة بأهنا لن تعرتف بالقرار املتعلق باألجهزة الزائفة. وأيدت اململكة املتحدة وأسرتاليا وكندا والسويد وأملان
فنلندا وأملانيا التقرير: "تعرتض أسرتاليا وكندا و  ات املتحدة. وقدمت هذه البلدان النص التايل إلدراجه يفوالنرويج وفنلندا الوالي

دراسات قطاع " [PLEN/1] والنرويج والسويد واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية على حمتوى مشروع القرار اجلديد
 صاالتواالت مكافحة أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات بشأنت االحتاد الدويل لالتصاال االتصاالت يفتقييس 

تعرتف بصالحية القرار الذي اختذته اجلمعية العالـمية لتقييس االتصاالت فيما خيص هذا القرار.  ( وال2016)احلمامات،  "الزائفة
 ذا القرار."واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية هبتعرتف أسرتاليا وكندا وفنلندا وأملانيا والنرويج والسويد  وبالتايل، ال

الرغم  القرارات، قال املستشار القانوين لالحتاد أنه على                                                               وردا  على سؤال طرحه االحتاد الروسي بشأن إمكانية إدراج التحفظات يف
 1 من القرار 4.5.9 اع مبوجب البندتوصيات هذا القط قطاع تقييس االتصاالت لإلشارة إىل التحفظات يف من وجود إجراء يف

صاالت؛ االحتاد أي إجراء من هذا النوع لقرارات اجلمعية العالـمية لتقييس االت يوجد يف للجمعية العالـمية لتقييس االتصاالت، فإن ال
 تقرير االجتماع. فيبدو أنه من األنسب إدراج التحفظات يف

 إقرار جدول األعمال 2.4

 .)ADM/37(لوارد بالوثيقة اعت مد جدول األعمال ا
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 )119( المجمـوعة الثانية عشرة من النصـوص المقدمـة من لجنـة الصياغـة إلى الجلسـة العامـة 3.4
                                                      "تعزيز استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لسد  فجوة  9[COM4/7] ديـداجلقـرار المشـروع وافقت اجللسة العامة على 

 ".املايل الشمول
 ".لالتصاالت االحتاد الدويل تعزيز وتنويع موارد قطاع تقييس االتصاالت يف" 10 [COM4/8] ديـداجلقـرار المشـروع ووافقت اجللسة العامة على 

: يراداتاإلتوليد ، و (C&I) ، واالتصاالت واملعلومات(INR) موارد الرتقيم الدوليةوطلبت كندا إضافة البيان التايل إىل التقرير: "
                                                                                                               على حنو ما قيل مرارا  وتكرارا  طوال هذا االجتماع، تعيد كندا تأكيد ضرورة إحجام االحتاد، وال سيما قطاع تقييس االتصاالت، 

ضطالع بأي أنشطة خارج نطاق مهامها واختصاصات الرئيسية احملددة بوضوح. وتعرتض كندا بشدة على أي قرار عن اال
                                                              يطلب من قطاع تقييس االتصاالت، أو يقرتح عليه، أن يصبح خمتربا  إلجراء  2016للجمعية العالـمية لتقييس االتصاالت لعام 

ة أن يقوم بتيسري إنشاء هذا النوع من املختربات، أو أي قرار يدعو إىل مواصل االحتاد عن االتصاالت واملعلومات أو اختبارات يف
سارة املمكنة ملصداقية املصاحل واخل . ونعرب عن قلقنا إزاء التضارب احملتمل يفموارد الرتقيم الدوليةالدعوة إىل توليد اإليرادات من 

نبغي لوضع املعايري الذي يهدف إىل جين املوارد للمنظمة. ويتنازيل ال سلك هذا املسار قطاع تقييس االتصاالت إذا استمر يف
ليس على جلان الدراسات بقطاع تقييس االتصاالت، و  يركز قطاع تقييس االتصاالت على تشجيع مشاركة القطاع اخلاص يف أن

 إعاقتها واإلثناء عنها."

                                      ووافقت اجللسة العامة أيضا  على ما يلي:
 "؛"تيسري تنفيذ إعالن إفريقيا الذكية 11[COM4/9] ـددياجلقـرار المشـروع  -
 ؛""تعزيز تقييس إنرتنت األشياء واملدن واجملتمعات الذكية من أجل التنمية العالـمية 12[COM4/10] ديـداجلقـرار المشـروع  -
املمارسات  مبادرات قطاع تقييس االتصاالت إلذكاء الوعي بشأن أفضل" 13[COM4/11] ديـداجلقـرار المشـروع  -

 "؛والسياسات املتعلقة جبودة اخلدمة
استعراض لوائح االتصاالت الدولية  "مشاركة قطاع تقييس االتصاالت يف 14[COM4/12] ديـداجلقـرار المشـروع  -

 ".       دوريا   ومراجعتها

 )117( المجمـوعة العاشرة من النصـوص المقدمـة من لجنـة الصياغـة إلى الجلسـة العامـة 4.4
 وافقت اجللسة العامة على ما يلي:

 "؛إنشاء أفرقة إقليمية ومساعدهتا" 54               القرار املراج ع  مشـروع -
، مع مراعاة اتاملعلوم جملتمع العالـمية القمة نواتج تنفيذ يف االتصاالت تقييس قطاع مسامهة" 75               القرار املراج ع  مشـروع -

 ".2030خطة التنمية املستدامة لعام 
  

                                                      
 (.2016)احلمامات،  89فيما بعد القرار  [Com4/7]مشروع القرار اجلديد رقم أصبح  9

 (.2016)احلمامات،  85فيما بعد القرار  [Com4/8]مشروع القرار اجلديد رقم أصبح  10

 (.2016)احلمامات،  86فيما بعد القرار  m4/9][Coمشروع القرار اجلديد رقم أصبح  11

 (.2016)احلمامات،  98فيما بعد القرار  [Com4/10]مشروع القرار اجلديد رقم أصبح  12

 (.2016)احلمامات،  95فيما بعد القرار  [Com4/11]مشروع القرار اجلديد رقم أصبح  13

 (.2016)احلمامات،  87ار فيما بعد القر  [Com4/12]مشروع القرار اجلديد رقم أصبح  14
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 هيكل لجان الدراسات والمسائل المرتبطة بها 5.4
مسؤوليات جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت واختصاصاهتا" )يف اجملموعة احلادية عشرة " 2 وافقت اجللسة العامة على القرار

 (.(Rev.2) 118اجللسة العامة، الوثيقة من النصوص اليت قدمتها جلنة الصياغة إىل 
 حمضر اجللسة العامة: وطلبت الواليات املتحدة إدراج البيان التايل يف

                                                                              سؤوليات جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت واختصاصاهتا، تود  الواليات املتحدة أن توضح ، املتعلق مب2"فيما خيص القرار 
                         ، فضال  عن التقليد الطويل من االتفاقية 193الرقم و من الدستور  104رقم                 . فتماشيا  مع ال2مفهومها الختصاص جلنة الدراسات 

لى شبكات ع والتسيريوحتديد اهلوية التسمية والعنونة الرتقيم و  على صعيد 2االحتاد، يقتصر اختصاص جلنة الدراسات  املتبع يف
"إجراءات ختصيص وإدارة املوارد الدولية للرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية  20عنوان القرار  االتصاالت الدولية. ويظهر ذلك يف

وحتديد اهلوية"  الذي يتناول "الرتقيم والتسمية والعنونة وبالتايل، فإن ما تفهمه الواليات املتحدة هو أن النصجمال االتصاالت".  يف
وأي تعديل يطرأ عليه ينطبقان على "االتصاالت الدولية" فحسب ويتعلقان فقط باملوارد املتاحة لالحتاد مبوجب واليته. وإضافة إىل 

لبنية ا لإلنرتنت، والتقارب )اخلدمات أواألثر التشغيلي  من أجل "دراسة 2ذلك، فإن بند العمل اجلديد الذي يوجه جلنة الدراسات 
" ، على خدمات وشبكات االتصاالت الدولية(OTT)                                                           التحتية( واخلدمات اجلديدة مثل اخلدمات املتاحة حبر ية على اإلنرتنت

ألساسي اينطبق على اجلوانب التشغيلية لإلنرتنت، وال ميكنه أن ينطبق على ذلك. وتتماشى نظرة الواليات املتحدة مع املبدأ  ال
نت. العمليات التقنية اليومية اخلاصة باإلنرت  القاضي بعدم تدخل منظمات األمم املتحدة يف (WSIS) للقمة العالـمية جملتمع املعلومات

 2                                                                                           تؤيد الواليات املتحدة إعداد أو تطبيق توصيات تتماشى مع املفهوم الشائع جدا  الختصاص جلنة الدراسات وبالتايل، ال
لعمليات التقنية جمال شبكات االتصاالت الدولية واإلدارة اليومية ل قيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية والتسيري يفخيص الرت  فيما

                                                    املتعلقة باإلنرتنت، ألن هذه األمور تتوالها كيانات أ خرى."

 وأيدت أسرتاليا هذا البيان.
، )ARB/43 Add.32( بقطاع تقييس االتصاالت 20نة الدراسات                                                      وفيما خيص املسائل اجلديدة اإلضافية اليت اقرت ح أن تتناوهلا جل

ا اعهبقطاع تقييس االتصاالت كي تنظر فيها خالل اجتم 20وافقت اجللسة العامة على إحالة هذه املسائل إىل جلنة الدراسات 
 .2016األول املعقود بعد اجلمعية العالـمية لتقييس االتصاالت لعام 

، )92( انظر الوثيقة ،4 ووافقت اجللسة العامة على نص املسائل وعلى إسناد املسائل بالشكل الذي اتفقت عليه اللجنة
 .6.2.2و 5.2.2و 4.2.2و 3.2.2و 2.2.2و 1.2.2 الفقرات

س املعنية جلنة التقييو  الفريق االستشاري لتقييس االتصاالتوعينت اجللسة العامة رئيس ونواب رئيس جلان الدراسات و 
بقطاع  5 منصب رئيس جلنة الدراسات بتعيني امرأة يف . ورحب مدير مكتب تقييس االتصاالت)97(Rev.1)( (SCV) باملفردات

 تقييس االتصاالت.

ضمان  تعزيز دور قطاع تقييس االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت في - [ARB-6]مشروع القرار الجديد  6.4
 تابع - )113(البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها  خصوصية البيانات والثقة في

التقرير: "يف آخر يوم من االجتماع، قررت اجملموعة العربية سحب مشروع القرار  قدمت الدول العربية النص التايل إلدراجه يف
سألة وبضرورة تناوهلا أهنا تبقى مقتنعة بأمهية هذه املاالجتماع، مع  اجلديد الذي اقرتحته بشأن السرية والثقة، بسبب ضيق الوقت يف

 بصورة معمقة خالل األحداث املهمة القادمة اليت سينظمها االحتاد".

 اختتام الجلسة العامة السادسة 7.4
 .1250رفع الرئيس اجللسة العامة السادسة الساعة 

  

http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0118/en
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http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0097/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0113/en
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 الجلسة العامة السابعة
 (1430-2045، الساعة 2016نوفمرب  3)اخلميس، 

 افتتاح الجلسة العامة السابعة 1.5
 .ADM/37الوثيقة  بنود جدول األعمال الوارد يف واصلت اجللسة العامة السابعة النظر يف

 DONA ومؤسسة (DOA) معمارية األشياء الرقمية                                      مشاريع قرارات جديدة ومراج عة فيما يخص  2.5
 "Handle" النظامو 

 القرارات، والقرارات املراجعة املعلقة التالية:تناولت اجللسة العامة مشاريع 
 ؛)108( "مكافحة سرقة أجهزة االتصاالت املتنقلة" THEFT]-[MOBمشروع القرار اجلديد  -
 ؛)104( "األمن السيرباين" 50                     مشروع القرار املراج ع  -
يها إنرتنت مبا ف تعرف اهلوية والرتقيم ملواكبة االجتاهات التكنولوجية الناشئة أنظمةتطور " 60                     مشروع القرار املراج ع  -

 ؛)105( "(IoT) األشياء
 حتسني النفاذ إىل خدمات من أجلواالتصاالت  تكنولوجيا املعلومات ومعايري تطبيقات" 78                     مشروع القرار املراج ع  -

 .)106( "الصحة اإللكرتونية
 وبعد مناقشة طويلة، وافقت اجللسة العامة على ما يلي:

 وتقاربه الرتقيم/اهلوية تعرفحتديات تطور نظام  مواجهة" وعلى عنوانه 60خال أي تعديل على القرار عدم إد -
 "./الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنتاألنظمة مع

 [MOB-THEFT] القرار اجلديد " يفhandle" والنظام DONAحذف اإلشارات إىل معمارية األشياء الرقمية، و -
 ، واملوافقة على ما يلي:78و 50                   والقرارين املراج عني

 [ مشروع القرار اجلديدPLEN/2 (THEFT-MOB ]) مكافحة سرقة أجهزة االتصاالت " 15        سابقا
ية اهلوية الدول مثلواالحتفاظ بعبارة "؛ وإذ تعرتف ج(: حذف الفقرة 108 خيص الوثيقة )فيما املتنقلة"

 (؛تقررمن  2                عوضا  عن الفقرة         مكررا   2الفقرة  ؛ واإلبقاء علىتعرتف ه( وإذالفقرة  " يفللمعدات املتنقلة
  د( اعتبارها كذلك وإذ تضع يف"األمن السيرباين" )مع االستعاضة عن الفقرة  50                     مشروع القرار املراج ع 

أمهية العمل اجلاري بشأن املعمارية املرجعية األمنية إلدارة بيانات األعمال التجارية جبملة " 104 الوثيقة يف
 (؛104 من الوثيقة 9تقرر "؛ وحذف الفقرة اإللكرتونية طيلة دورة حياهتا

 اذ إىل حتسني النف من أجلواالتصاالت  تكنولوجيا املعلومات ومعايري تطبيقات" 78ع    ج  مشروع القرار املرا
 ".الصحة اإللكرتونية خدمات

بأنه و  صاالتواالت املعلومات/تكنولوجيا االتصاالت خدمات من العديد يف       هاما         دورا   تؤدي اهلوية إدارة أنوأقرت اجللسة العامة ب
 .تنفيذها باستخدام جمموعة من التكنولوجيات واحللول ميكن

 التقرير: وطلبت الواليات املتحدة إدراج البيان التايل يف
نواتج اجلمعية  يف (DOA) "تعرتض الواليات املتحدة على قرار إدراج إشارات مباشرة وغري مباشرة إىل معمارية األشياء الرقمية

لالحتاد الدويل لالتصاالت. فدور اجلمعية هو حتديد املشاكل اليت ينبغي للجان الدراسات  2016يس االتصاالت لعام العالـمية لتقي
حلها، وليس تكليف جلان الدراسات بتحديد النهوج التقنية الواجب اتباعها. وهذا هو االختالف األساسي بني العملية اليت تنطلق 

                                                      
 (.2016)احلمامات،  97فيما بعد القرار  [PLEN/2]مشروع القرار اجلديد رقم أصبح  15
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يكون  لق من القمة إىل القاعدة فيما خيص وضع املعايري. وإذا أريد لقطاع تقييس االتصاالت أنمن القاعدة إىل القمة وتلك اليت تنط
ميع وشفافة                                                               أن تكون توصياته تقنية الطابع وأن ي نظر فيها عرب عملية شاملة للج                                            ندا  للمنظمات األ خرى املعنية بوضع املعايري، جيب

اآلراء. إن قرار  يف مسجلة امللكية، وتقوم على توافق التكنولوجيا، وتعزز احللول غري                                             ت سفر عن نتائج مرنة عالية اجلودة، وحمايدة إزاء
                                                                                                        إدراج إشارة إىل حل مسجل امللكية واإلشارة إىل هذا احلل بوصفه حال  للمشاكل اليت مل يعتمد فيها من قبل جيعلنا نتساءل 

عقد مذكرة                                           أيضا  عن قلقنا إزاء استحداث سابقة تتمثل يفكان قطاع تقييس االتصاالت يفي هبذا احلد األدىن. ونعرب  إذا عما
هذه احلالة، وتصبح سابقة للعمل التقين على منتجات هذه املنظمة.  يف DONA                                       تفاهم بني االحتاد ومنظمة أ خرى، وهي مؤسسة

 ."2018 ني املفوضني لعامدوبوتزعزع هذه القرارات ثقتنا بقطاع تقييس االتصاالت وتظهر ضرورة تقييم هذا الوضع خالل مؤتـمر املن
 وانضمت اململكة املتحدة وأسرتاليا وكندا والنرويج والسويد وباراغواي وفنلندا وكوستاريكا إىل بيان الواليات املتحدة.

 مشروع قرار جديد بشأن الموارد المفتوحة 3.5
( "نتائج املشاورات اإلضافية غري الرمسية املتعلقة 4للجنة  30وثيقة العمل           ، فضال  عن 114بعد إجراء مناقشة )الوثيقة 

قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد""، وافقت اجللسة العامة على  "املصادر املفتوحة يف ARB]-[5 شروع القرار اجلديدمب
 قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد". "املصادر املفتوحة يف 16[PLEN/3] مشروع القرار اجلديد

 3تقرير اللجنة  4.5
 .)115Rev1(أساليب عمل قطاع تقييس االتصاالت  - 3تروبريدج، التقرير النهائي للجنة  ، السيد ستيف3قدم رئيس اللجنة 

 ووافقت على أن: 3ووافقت اجللسة العامة على تقرير اللجنة 
 املطبق على النصوص غري املعيارية،تطلب من الفريق االستشاري إجياد تعريف خبصوص التعبري "موافقة"  -
 1 القرار تكلف الفريق االستشاري بإجراء استعراض شامل لإلجراءات املتعلقة بإعداد الوثائق واملوافقة عليها والوارد يف -

 وإعداد مقرتح إىل اجلمعية املقبلة، ITU-T A.13 والتوصية ITU-T A.1 والتوصية
شأن برفع تقارير على أساس مستمر إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بتكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت  -

 مكتب تقييس االتصاالت"، رصد التكنولوجيا يف" 66 تنفيذ القرار
املعيارية                                                                                      تكل ف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بإجراء مزيد من البحث بشأن إجراءات وضع النصوص غري -

 يس االتصاالت وحتديد مدى إحلاح املسألة.قطاع تقي واالتفاق عليها يف

 4تقرير اللجنة  5.5
. )92( برنامج عمل وتنظيم قطاع تقييس االتصاالت - 4التقرير النهائي للجنة  أشيمفيور،-كوامي باه، السيد  4قدم رئيس اللجنة 

)االجتماع الثالث(  73)االجتماع الثاين(، و 70)االجتماع األول(، و 65: 4                                           وأحاطت اجللسة علما  بالتقارير التالية للجنة 
)الوارد  DT/119 ةالوثيق )االجتماع اخلامس(، ووافقت على تقرير اجتماعيها السادس والسابع يف 90)االجتماع الرابع(، و 83و
 (.91 الوثيقة يف

تعكس التوزيعات  قبل نشره، لضمان أن 2تكليف مكتب تقييس االتصاالت بتدقيق امللحق جيم بالقرار  ووافقت اجللسة العامة على
 املفصلة لسالسل التوصيات على جلان الدراسات كل القرارات اليت اختذهتا اجلمعية.

 .)92(الوثيقة  الوارد يف 4ووافقت اجللسة العامة على التقرير النهائي للجنة 
  

                                                      
 (.2016)احلمامات،  90فيما بعد القرار  [PLEN/3]مشروع القرار اجلديد رقم أصبح  16
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 5تقرير اللجنة  6.5
مجيع النصوص اليت  5جلنة الصياغة. وتناولت اللجنة  – 5، التقرير النهائي للجنة رمي بلحاج، السيدة 5قدمت رئيسة اللجنة 

             ع رضت عليها.

 ما يستجد من أعمال 7.5
ة، الذي يتألف من ستة للجمعيأعرب الرئيس عن شكره للفريق االستثنائي للجمعية العالـمية لتقييس االتصاالت، وهو الفريق اإلداري 

، 3A فريق العملتروبريدج؛ ورئيس  ، السيد ستيف3؛ ورئيس اللجنة وايلنغ جو، السيدة 2نواب للرئيس ومن رؤساء اللجان: رئيسة اللجنة 
فريق  ؛ ورئيسأشيمفيور-كوامي باه، السيد  4، السيد بروس غرايسي؛ ورئيس اللجنة 3B؛ ورئيس فريق العمل أمحد الراجحيالسيد 
 ، السيدة رمي بلحاج.5؛ ورئيسة اللجنة جيفرسون ناصيف، السيد 4B، السيد فابيو بيجي؛ ورئيس فريق العمل 4A العمل

 
 

 حفل االختتام
 (2045-2115، الساعة 2016نوفمرب  3)اخلميس، 

 .(1 قيف امللح)الكلمة اخلتامية متاحة ، مدير مكتب تقييس االتصاالت، بكلمته اخلتامية تشيساب يلأدىل السيد 
                                                                                                               وأدىل السيد فرانسوا رانسي، مدير مكتب االتصاالت الراديوية، بكلمته اخلتامية نيابة  عن األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

هذه  يف. وقدم السيد رانسي إىل السيد خمتار املناكري شهادة وقالدة فضية من االحتاد كتعبري عن تقدير االحتاد ملسامهته (2 )امللحق
 معروف، وزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي جبمهورية تونس، األنورعايل السيد حممد اجلمعية، وأعرب عن شكره مل

لتقييس االتصاالت  ، على استضافة اجلمعية العالـميةاجلمهورية التونسيةبسعادة السيد حبيب دبايب، وزير الدولة لالقتصاد الرقمي، و 
 .2016 لعام

 (.3 )امللحق، بكلمته اخلتامية 2016وأدىل السيد خمتار املناكري، رئيس اجلمعية العالـمية لتقييس االتصاالت لعام 
 (.4 )امللحق اخلتامية بكلمته معروف، وزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي جبمهورية تونس، األنورمعايل السيد حممد وأدىل 

 .2115الساعة  يف 2016قييس االتصاالت لعام اجلمعية العالـمية لت تاختتمو 
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 1الملحـق 
 )بتقرير حفل االختتام(

 ،2016الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام 
 ،2016نوفمبر  3

 الحمامات، تونس
 الكلمات الختامية

 تشيساب لي

 مدير مكتب تقييس االتصاالت
 لالتحاد الدولي لالتصاالت

 تونس، جبمهورية معروف، وزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي األنور سعادة السيد حممد
 ،مهورية تونسجبالدولة لالقتصاد الرقمي  كاتبسعادة السيد حبيب دبايب،  

 ،2016رئيس اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام  ،خمتار املناكريحضرة السيد 
 ،االت الراديوية باالحتاد الدويل لالتصاالتحضرة السيد فرانسوا رانسي، مدير مكتب االتص

 حضرات املندوبني املوقرين،
 ،والسادة حضرات السيدات

 .2016 االت لعاماجلمعية العاملية لتقييس االتص                                                                     يسعدين أن تتاح يل الفرصة للتوجه إليكم خالل هذا احلفل املنظ م الختتام أعمال 

ذي                                                                 على ما متتعنا به من ضيافة كرمية جدا  خالل األسبوعني األخريين. والدعم الوأود أن أتوجه بالشكر إىل البلد املضيف، تونس، 
 تقدمونه لتسيري عمل االحتاد موضع تقدير بالغ.

. فقد قاد السيد املناكري خمتار املناكري ،2016اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام وأود أن أتوجه بشكر خاص إىل رئيس 
 كثري من األحيان. خضم املفاوضات الصعبة اليت جرت يف مناقشاتنا هبدوء تام يف

                        هذه اجلمعية. فشكرا  لكم. فيعرب االحتاد عن امتنانه الشديد لكم، حضرة السيد املناكري، على إسهامكم يف

 ،حضرات املندوبني املوقرين
 بعض األحيان. لقد اعرتت مناقشات هذه اجلمعية صعوبات مجة يف

ة                                                                                                ايا اليت ن ظر فيها. وميكننا أن نفتخر مجيعا  باإلرادة اليت أبديناها لتناول هذه القضايا املهمة على املنصوهذا دليل على خطورة القض
 اليت وفرها االحتاد.

                                                                        وقد عملنا على عدد هائل من الوثائق، وبذلنا جهودا  كبرية لفهم آراء كل منا.
                                            ومك ننا هذا العمل املضين من إجياد قواسم مشرتكة.

 إىل توافق اآلراء الضروري لتحقيق جمموعة من االتفاقات.وقد توصلنا 
                                                          وهذه هي ميزة االحتاد الدويل لالتصاالت اليت جتعله فريدا  من نوعه.

                                                                            ويتسم عاملنا مبجموعة متنوعة جدا  من الثقافات واللغات ومستويات النمو االقتصادي.
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 التعاون واالحرتام املتبادل.االحتاد الدويل لالتصاالت تطغى عليها روح  إن اجتماعاتنا يف
 اآلراء بشأن سياسات ومسائل تقنية هتم العامل أمجع. ونتوصل على املنصة احليادية اليت يوفرها االحتاد إىل توافق يف

 حتقيق إجنازات عديدة على صعيد التعاون الدويل. وقد جنحت هذه اجلمعية يف
تحقيق أهداف الشبكات السلكية املطلوبة ل لى دراسة االبتكارات يفقطاع تقييس االتصاالت ع لتحفيز وقد أعطينا دفعة أقوى

 .(5G)األداء ألنظمة اجليل اخلامس 
 وشجعنا االحتاد على الرتويج لتوفري محاية قوية للمستهلك.

من  اوقدمنا مزيدا  من الدعم ليقوم االحتاد بوضع أ طر تقنية لتسجيل بيانات األحداث على منت الطائرات والسيارات وغريه
 املوصولة. اآلالت

 وشجعنا االحتاد على الرتويج لوضع تعريفات ميسورة للتجوال الدويل املتنقل.
دوائر الصناعة لتوفري  وأقررنا بأمهية األعمال اليت يقوم هبا االحتاد لدعم اجلهود اليت يبذهلا واضعو السياسات واجلهات الفاعلة يف

 ظل بيئة االتصاالت القائمة على الرزم. علومات واالتصاالت يفجمال تكنولوجيا امل خدمات عالية اجلودة يف
ودعينا إىل أن تستفيد املعايري اليت يضعها االحتاد من قدرة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت على زيادة الشمول املايل 

 النامية. البلدان يف
 معات الذكية.إلتاحة النمو املنس ق إلنرتنت األشياء واملدن واجملتوأقررنا باألمهية الكربى ألعمال التقييس اليت يضطلع هبا االحتاد 

 إجناز مهامها. وات فقنا على اختصاصات أفرقة اخلرباء التابعة لالحتاد، وانتخبنا أفرقة قيادة ممثلة عامليا  لتوجيه أفرقة اخلرباء هذه يف
 جملتمع التقييس الدويل. توفري الثقة واالتساق وتأكدنا من أن أساليب عمل االحتاد ستستمر يف

 مجيع أحناء العامل. وقمنا معا  بتعزيز قدرة االحتاد التقييسية من أجل توفري قاعدة منصفة لتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
ت املداوالت اليت جرت خالل اجلمعية خري تعبري عن الطابع الشمويل لالحتاد.  وعرب 

 أعمال هذه اجلمعية. على مسامهتهم القيمة يف ملندوبنيا إىل مجيعأن أتوجه بالشكر وأود 
متك نه من توفري منصات مكانة أقوى  يف 2016اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام وقد خرج قطاع تقييس االتصاالت من 

 هذا اجملال. مشرتكة لنمو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ولالبتكار يف
ز النمو االجتماعي جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بيئة حتف الرامي إىل هتيئة بيئة موثوق هبا يف وأتطلع إىل مواصلة تعاوننا

 مجيع مناطق العامل. واالقتصادي يف
اجلهات احمللية العرض النصي و ومعدي  الشفوينياملرتمجني وأود أيضا  أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر، بالنيابة عن مجيع الوفود، 

 إجناح هذا املؤمتر. عملهم املتفاين الذي ساهم يفعلى  االحتاد، فضال  عن حراس األمن،وموظفي  املساندة
 أشكركم، وأمتىن لكم مجيعا  رحلة آمنة إىل بالدكم.
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 2الملحـق 
 )بتقرير حفل االختتام(

 ،2016الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام 
 ،2016نوفمبر  3

 الحمامات، تونس
 الختاميةالكلمات 

 هولين جاو

 األمين العام
 لالتحاد الدولي لالتصاالت

 (فرانسوا رانسي، مدير مكتب االتصاالت الراديوية)ألقاها السيد 

 تونس، جبمهورية معروف، وزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي األنور سعادة السيد حممد
 ،مهورية تونسجبالدولة لالقتصاد الرقمي  كاتبسعادة السيد حبيب دبايب،  

 ،2016رئيس اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام  ،خمتار املناكريحضرة السيد 
 االحتاد، زمالئي املسؤولون املنتخبون يف

 ن،ي املوقر نياملندوبحضرات 
 ،والسادة حضرات السيدات

 .2016 عاملأكون اليوم بينكم لالحتفال باختتام اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت إنه ملن دواعي سروري العظيم أن طاب مساؤكم. 
ممتازة، وموظفني  الدعم الالزم بفضل تسهيالتتلقينا فقد                                                               ودعوين أهنئ تونس على استضافتها هذا احلدث الذي لقي جناحا  باهرا .

 اتسموا بدرجة عالية من املهنية، وضيافة كرمية للغاية.

 ملندوبني املوقرين،حضرات ا
 بالتزامهم القدمي العهد مببدأ التوافق.        عامليا   املنظمة                                   لطاملا ع رف أعضاء االحتاد الذين ميثلون

 عملنا.                                                                                    فاملبادئ اليت توج ه عمل االحتاد تكفل جلميع الدول األعضاء على قدم املساواة إمكانية التأثري يف
 خالل هذه اجلمعية العاملية. وقد شهدنا قوة االحتاد اليت برهن عليها بالفعل

 وكانت هذه اجلمعية خري دليل على روح التعاون القوية اليت يتحلى هبا أعضاء االحتاد.
من ر متأخ حىت وقت يعملون املندوبون عدد هائل من الوثائق. فكان يف 2016وقد نظرت اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام 

 الليل وخالل عطلة هناية األسبوع.
الرئيسية اليت  اآلراء بشأن القضايا وقد روعيت جمموعة واسعة من اآلراء، وأهنئكم على ما بذلتموه من جهود للتوصل إىل توافق يف

 خضعت للمناقشة خالل هذه اجلمعية. لقد جنحتم!
 أعضاء االحتاد املتعددين. قمستمد من تواف                                                                          وبعد أسبوعني تقريبا  من املداوالت، توصلنا إىل جمموعة من االتفاقات اليت حظيت بدعم 
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لشبكات السلكية ا فز قطاع تقييس االتصاالت على دراسة االبتكارات يفحي    ا  جديد      زمخا  قرار جديد صادر عن اجلمعية      ول دوقد 
 .(G5) املطلوبة لتحقيق أهداف األداء ألنظمة اجليل اخلامس

عريفات من أجل مواصلة الرتويج لتوفري محاية قوية للمستهلك؛ وت                                                      وتوجه قرارات جديدة أ خرى الدعوة إىل قطاع تقييس االتصاالت 
جيل جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ واستخدام احلوسبة السحابية لتس ميسورة للتجوال املتنقل؛ وخدمات عالية اجلودة يف

 بيانات األحداث على منت الطائرات والسيارات وغريها من اآلالت املوصولة.
                                                                                                     أيضا  على قرارات جديدة تدعو إىل أن تستفيد املعايري اليت يضعها االحتاد من قدرة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وقد اتفقنا 

 البلدان النامية؛ وإىل أن حتفز جناح إنرتنت األشياء واملدن واجملتمعات الذكية. على زيادة الشمول املايل يف
             ميك نه من دعم  موقع قوي هذه اجلمعية إىل وضع قطاع تقييس االتصاالت يف وقد أدت االتفاقات اليت مت التوصل إليها خالل

 وما بعد. 2020عام  احلكومات ودوائر الصناعة واهليئات األكادميية لتحقيق ما تطمح إىل حتقيقه يف
 خمتلف اللجان واألفرقة املخصصة. أن أتوجه بالشكر جلميع املندوبني على عملهم املضين يفوأود 

 أدوارهم اجلديدة. أفرقة إدارة جلان الدراسات، وأمتىن هلم النجاح والتوفيق يف هنئ مجيع األعضاء اجلدد يفوأود أن أ
ل السنوات أعمال التقييس اليت اضطلع هبا االحتاد خال وأشكر رؤساءنا ونواب رؤسائنا املنتهية واليتهم على مسامهتهم القيمة يف

 املاضية. القليلة
             ايف الذي يس ر وموظفي األمانة على عملهم االحرت  العرض النصيومعدي  والشفويني التحريريني يع املرتمجني                    وأود أيضا  أن أشكر مج

 هذا احلدث. تسيري
                                                                               ، مدير مكتب تقييس االتصاالت، وفريقه املؤلف من موظفني من املكتب ومن أقسام أ خرى، على تشيساب يلوأود أن أهنئ 

 خدمة اجلمعية. إسهامهم املتفاين يف
 .خمتار املناكري ،2016اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام اخلتام، أن أتوجه بشكر خاص لرئيس  املقام األول، وإن كان يف ود يفوأ

 فقد قاد السيد املناكري مناقشات هذه اجلمعية بعزم وهدوء وبروح دعابة أبرزت سرعة البديهة لديه ونالت إعجاب مجيع املشاركني.
 هذه اجلمعية. الشرف أن تتاح يل فرصة تسليم السيد املناكري شهادة وقالدة كتعبري عن تقدير االحتاد ملسامهته يفإنه ملن دواعي 

 ،حضرات املندوبني املوقرين
                                                                                                              أمتىن لكم مجيعا  رحلة آمنة إىل بالدكم وأتطلع إىل مواصلة جهودنا لضمان متتع مجيع البلدان بفرص متكافئة لالستفادة مما يشهده 

                                                       تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من تطورات تغري  مالمح عاملنا.جمال 

        وشكرا .
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 3الملحـق 
 )بتقرير حفل االختتام(

 ،2016الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام 
 ،2016نوفمبر  3

 الحمامات، تونس
 الكلمات الختامية

 مختار المناكري

 2016رئيس الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام 

 تونس، جبمهورية معروف، وزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي األنور السيد حممد معايل
 ،مهورية تونسجبالسيد حبيب دبايب، وزير الدولة لالقتصاد الرقمي  معايل

 اد الدويل لالتصاالت،حضرة السيد تشيساب يل، مدير مكتب تقييس االتصاالت باالحت
 ،فرانسوا رانسي، مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد الدويل لالتصاالتحضرة السيد 

 ن،ي املوقر نياملندوبحضرات 
ام م                                                                                                                      لقد مكثنا معا  ليال  هنارا  تقريبا  ملا يربو على اثين عشر يوما . وبدأنا نألف بعضنا بعضا . وقد أجريت مناقشات كثرية مثرية لالهت

                                                                                          مواضيع شىت إضافة  إىل املسائل املتعلقة باجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت. ولقد كان وجود هذا احلشد  مع العديد منكم يف
الغفري من املندوبني املوقرين هنا، مع هذا املستوى الرفيع من التخصص وهذا املزيج الثقايف املتنوع، فرصة فريدة للتعرف إىل األشخاص 

                                                             لثقافات والتفاعل. فشكرا  لكم على منحي أنا وفريقي هذه الفرصة.واستكشاف ا
                                                                                                                وأشكركم أيضا  على حتم لكم العمل املضين الذي كان ضروريا  لتحقيق ما أردنا حتقيقه خالل األيام االثين عشر املاضية. وقد حتملتم 

 هذا العمل جبدارة، وأرى على وجوهكم عالمات الرضا عن العمل الذي أجنزمتوه.
أذكر عددها                                                                                           د تلقيت بعض املعلومات اليت تتضمن إحصاءات عن االجتماعات املائتني تقريبا  اليت عقدناها. ومع أنين اللق

ما          ا يوما  ذاكريت. وإن عادت والتقت دروبن زالت وجوهكم مجيعها حمفورة يف                                             بالتحديد، أذكر جيدا  مالمح وجوهكم. فصدقوين، ما
 ثقة تامة بذلك.                                فسأتذك ركم أينما كنتم. وأنا على

بعض                                                                                                           وقد شهدت على روح التعاون اليت حتليتم هبا مجيعا ، مع أنين أدرك أنه كان من املطلوب منكم أن تتمسكوا مبواقفكم بشدة يف
 األحيان، حبكم واجبكم.

عكم قبل م                                                                                                 أما اآلن، وقد شارفت هذه اجلمعية على االنتهاء، ينتابين شعور قوي بالندم على أمر واحد. فقد كنت  جمتمعا  
                                                                                                       يوما  عند افتتاح هذه اجلمعية، وحدثتكم كثريا  عن مجال هذا البلد وعن كل ما ميكننا استكشافه فيه واالستمتاع به.  عشر اثين
                                                                                  كنت  نادما  على أمر فهو أنه مل يتسن لكم الوقت الستكشاف هذا البلد واالستمتاع بزيارته. وإن

بالكم                                                                      أقمناها خالل األيام االثين عشر اليت عملنا فيها معا  على إبقاء تونس حية يفأن تساعدكم العالقات اليت  ولكنين آمل يف
                                                                                                                كذكرى قد تدفعكم إىل العودة إليها الستكشاف املزيد عن هذا البلد. وأؤكد لكم أنكم ستلقون استقباال  حارا  جدا  كاالستقبال 

 الذي لقيتموه خالل األسبوعني األخريين.
                                                                                                ائج هذه اجلمعية. فأعتقد أننا حتملنا مجيعا  مسؤولياتنا جيدا . وميكننا أن نشعر مجيعا  بالرضا. فقد غصنا ولن أطيل الكالم عن نت

 تفاصيل املواضيع اليت كان ينبغي الغوص فيها واختذنا القرارات اليت كان ينبغي لنا اختاذها. يف
 وستكون كلميت اخلتامية كلمة شكر وتقدير.
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                                                                                      لكم مجيعا  أيها املندوبون املوقرون ألنكم أنتم من يؤلف هذه اجلمعية. فأنتم من ميثل هذه اجلمعية                           فأود أن أتوجه أوال  بالشكر
 العاملية لتقييس االتصاالت، وأنتم األساس الذي تقوم عليه وجناحها هو جناحكم.

ملناطق، ورؤساء القادمني من خمتلف امث أود أن أتوجه إىل ما ميكن أن نسميه فريق اإلدارة، وأقصد نواب الرئيس الستة هلذه اجلمعية 
                    على التوايل؛ فضال  عن  4و 3، رئيسي اللجنتني أشيمفيور-وامي باهوكستيفن تروبريدج اللجان وأفرقة عمل هذه اللجان. أشكر 

ر                وجه أيضا  بالشك. وأتجيفرسون ناصيفرؤساء أفرقة عمل هاتني اللجنتني وهم أمحد الراجحي، وبروس غراسي، وفابيو بيجي، و 
 ساندهتما.                                       ، رئيسة جلنة الصياغة، فضال  عن الفرق اليترمي بلحاج، رئيسة جلنة مراقبة امليزانية، والسيدة وايلنغ جوإىل السيدة 

ن عمل العرض النصي على ما أجنزوه مومعدي  شفوينياملرتمجني ال                                                وأود أن أضم صويت إىل صوت الدكتور يل ألشكر مرة أ خرى 
 الوقت الفعلي. لشفوية وإعداد العرض النصي ملناقشاتنا يفممتاز على صعيد الرتمجة ا

                                                                            وأرجو أيضا  أن تسمحوا يل بأن أتوجه شخصيا  بالشكر والتهنئة لفريقي املوجود هنا.

                                                               شخصا  عملوا طوال أشهر عديدة على تنظيم هذه اجلمعية من حيث اإلعداد  150                                            أوال  فريقنا املسؤول عن التنظيم. ويتألف من حنو 
                                                                                                 والسكن والنقل ونظام تكنولوجيا املعلومات. وقد عمل هذا الفريق جاهدا  ليزودكم مبرافق جيدة تضمن حسن سري  اللوجسيت

 جناح هذه اجلمعية.                                     عملكم، وهي مرافق أدت دورا  أساسيا  يف

يات قطاع تقييس                                                  شابا  وشابة تقريبا  عملوا طوال أشهر عديدة على عمل 30                                             ولدينا أيضا  ما أمسيه بفريق املضمون. ويتألف من 
االتصاالت وعلى املضمون. وقد حضر أعضاء فريق املضمون هذا الغالبية الساحقة من اجتماعات األفرقة املخصصة واألفرقة املعنية 
                                                                                                                    باملشاورات غري الرمسية. وإىل جانب التقارير اليت تلقيتها من أمانة قطاع تقييس االتصاالت ومن رؤساء اللجان، تلقيت أيضا  تقارير 

 ن فريق املضمون هذا.م

وأود أن أختم كلميت بتوجيه الشكر إىل الفريق االستثنائي الذي تتألف منه أمانة قطاع تقييس االتصاالت. وأجهل كيف ينجزون 
ملكتب العمل للتحضري لليوم التايل. وعندما آيت إىل ا ينجزونه، ولكن عندما ننتهي حنن من عملنا، يستمر موظفو األمانة يف ما
                   العميق هلم مجيعا .عن امتناين أعربباح، أجدهم هناك. فأود أن الص يف

 أقرب وقت.                                             شكرا  جزيال . وأمتىن أن ألتقي بكم مجيعا  جمددا  يف
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 4الملحـق 
 )بتقرير حفل االختتام(

 الكلمات الختامية

 سعادة محمد األنور معروف

 محاور مداخلة

 الرقميوزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد 

 2016الحمامات  -بمناسبة اختتام الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت 

 وزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي -السيد محمد األنور معروف 

  حضرة السيد هولني جاو، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت،
  حضرة السيد تشيساب يل، مدير مكتب التقييس،

  فرانسوا رانسي، مدير إدارة الراديو،حضرة السيد 
  حضرات رؤساء الوفود،

  ضيوفنا الكرام،
 حضرات السيدات والسادة،

بعد أسبوعني كاملني من  2016إنه ملن دواعي الشرف والسرور أن خنتتم اليوم أشغال اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت احلمامات 
 لعمل واجللسات العامة.العمل واجلهد املتواصل لكافة اللجان وفرق ا

البداية أن أتوجه بامسي وباسم الوفد التونسي بالشكر اجلزيل إىل كل من السيد هولني جاو األمني العام لالحتاد  وأمسحوا يل يف
الدويل لالتصاالت، والسيد تشيساب يل، مدير مكتب التقييس وإىل كافة مندويب الدول األعضاء وأعضاء القطاع على ثقتهم 

 بالدنا لتنظيم هذا احلدث الدويل اهلام. يف

تنظيم هذا احلدث ووفرت كافة الظروف املناسبة إلجناحه على أحسن وجه. كما أوجه حتيايت  أمتىن أن تكون تونس قد وفقت يف
 شغف. لوتشكرايت إلطارات وأعوان االحتاد الدويل لالتصاالت ولفرق الرتمجة الذين عملوا جاهدين طيلة أسبوعني كاملني بك

وال يفوتين أن أشكر هيئة التنظيم احمللية من موظفني ومتطوعني وعلى رأسها السيد خمتار املناكري، الذي حضي بشرف رئاسة 
 .2016مجعيتكم لسنة 

                                                                           كما أشكر وأمث ن الدور الكبري للجهات الراعية اليت مل تدخر أي جهد إلجناح هذا احلدث.
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 حضرات السيدات والسادة،

تونس ملتابعة أهم املسائل  اجلمعية العاملية للتقييس فرصة متميزة للعاملني بقطاع التكنولوجيا واالقتصاد الرقمي يفمثلت أشغال 
 املتعلقة بتقييس آخر التكنولوجيات على غرار اجليل اخلامس، وإنرتنت األشياء، واخلصوصية، وغريها من املواضيع اهلامة.

 د.                                                     النهاية كان التوافق هو سي د املوقف وهو ما مييز هذا االحتا بعض األحيان، لكن يف دة يفهذا، وبالرغم من كون النقاشات كانت حا

                                                                                                              ونتائج أعمالنا، إذا قمنا بتقييمها موضوعيا ، مك نتنا من وضع برنامج عمل قطاع التقييس باالحتاد الدويل لالتصاالت للفرتة 
اجلديدة وحتيني جممل القرارات املقرتحة من قبل الدول األعضاء وأعضاء عرب اعتماد جمموعة من القرارات  2016-2020 القادمة

 قطاع التقييس واجملموعات اإلقليمية.

فقد مت حتديد جماالت تدخل فرق الدراسات وتشكيل إداراهتا، وهبذه املناسبة أمتىن أن تلقى فرق الدراسات الدعم من قبل االحتاد 
 مل وجه.والدول األعضاء للقيام بأشغاهلا على أك

نت أو نامية، جممع البلدان متقدمة كا وقد تبني من خالل أشغالكم ومداوالتكم أن جمال التقييس أصبح حيظى بنفس االهتمام يف
الزم لتطوير جمال التقييس وإعطاء الدفع ال وأستسمحكم هنا بدعوة االحتاد الدويل لالتصاالت إىل تدعيم برنامج لردم الفجوة يف

 هذا اجملال احليوي بالدول النامية. وتنمية الكفاءات يف

ويف هذا اإلطار، جتدد تونس التزامها بدعم أعمال االحتاد الدويل لالتصاالت وتنفيذ خمتلف توصياته مبا خيدم مصلحة مستخدمي 
 شبكات االتصاالت وحتقيق التنمية الشاملة للجميع.

 حضرات السيدات والسادة،

 اإلعداد لصيغة جديدة للدورة املقبلة لـــ"منتدى تونس لتكنولوجيات االتصال واملعلومات أغتنم هذه الفرصة إلعالمكم بشروعنا يف
. إن هذا املنتدى، الذي شكل 2005 تنظيمه منذ انعقاد القمة العاملية جملتمع املعلومات بتونس يف للجميع" الذي انطلقت بالدنا يف

ة واإلفريقية، مية قطاع تكنولوجيات االتصال واملعلومات باملنطقتني العربيلفرتة من الزمن فضاء للعمل احمللي واإلقليمي لتعزيز تن
                                                                                                               سيشهد هذه السنة تغيريا  جوهريا  على مستوى املواضيع املطروحة والشكل التنظيمي مبا يتماشى والتحديات اجلديدة اليت يشهدها 

 قطاع التكنولوجيا االتصال واملعلومات باملنطقة. 

يع وأمتىن أن تكونوا قد وجدمت بعض الوقت لزيارة املناطق السياحية ببالدنا رغم أنين أعلم أن بعض                       ختاما ، أجدد شكري للجم
 املندوبني عملوا لساعات متأخرة وحىت ساعات الصباح األوىل. 

 أجدد ترحايب بكل الضيوف وأمتىن لكم عودة ساملة إىل بلدانكم.
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 5الملحـق 
 )بتقرير حفل االختتام(

 ذات الصلة بالقرارات 2016الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام  مقررات

                   القرارات المراج عة - 1الجدول 

 العنوان القرار
 النظام الداخلي لقطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت 1
 مسؤوليات جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت واختصاصاهتا 2
 الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدوليةالتعاون مع املنظمة  7

 يد واالتصاالتدراسة اخلدمات املتصلة بقطاعي الرب  التعاون مع جملس العمليات الربيدية لالحتاد الربيدي العاملي يف 11
لالحتاد  توتنمية االتصاال االتصاالت وتقييس الراديوية االتصاالتقطاعات  وإجراءات توزيع العمل على مبادئ 18

 بينها فيما والتعاون التنسيقتعزيز و  الدويل لالتصاالت
 تجمال االتصاال إجراءات ختصيص وإدارة املوارد الدولية للرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية يف 20
 االتصاالت تقييسل العاملية اجلمعية انعقاد دورات بني بالتصرف االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق تفويض 22
 إجراءات النداء البديلة على شبكات االتصاالت الدولية 29
 أعمال قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت تعزيز وسائل العمل اإللكرتونية يف 32
ريق الفرئيس و لالحتاد الدويل لالتصاالت ونواهبم  تعيني رؤساء جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت 35

 واحلد األقصى ملدة واليتهم ونوابه، لتقييس االتصاالت االستشاري
 اجلوانب التنظيمية لعمل قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت 40
 سد الفجوة التقييسية بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة 44
ستشاري قطاع تقييس االتصاالت ودور الفريق اال الدراسات يف                                          التنسيق الفع ال ألعمال التقييس فيما بني جلان  45

 لتقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت
 (ENUM)بروتوكول الرتقيم اإللكرتوين  49
 األمن السيرباين 50
 مكافحة الرسائل االقتحامية والتصدي هلا 52
 إنشاء أفرقة إقليمية ومساعدهتا 54
 أنشطة قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت اجلنسني يفتشجيع املساواة بني  55
 ونشره (IPv6)توزيع عناوين بروتوكول اإلنرتنت وتسهيل االنتقال إىل اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت  64
                                                                             توفري معلومات رقم الطرف طالب النداء وتعر ف هوي ة اخلط الطالب وحتديد منشأ االتصال 65
 قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت استعمال لغات االحتاد على قدم املساواة يف 67
 االتصاالت تقييس قطاع يف الصناعة لدوائرالدور املتطور  68
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                   القرارات المراج عة - 1الجدول 

 العنوان القرار
 يزيواستعماهلا على أساس غري متيواالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت النفاذ إىل موارد اإلنرتنت  69
 إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتوذوي االحتياجات احملددة  ذوي اإلعاقةنفاذ األشخاص  70
 املتعلقة بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية والتقييم مشاكل القياس 72
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة وتغري املناخ 73
لتنمية املستدامة ، مع مراعاة خطة ااملعلومات جملتمع العاملية القمة نواتج تنفيذ يف االتصاالت تقييس قطاع مسامهة 75

 2030 لعام
الدراسات املتعلقة باختبارات املطابقة وقابلية التشغيل البيين ومساعدة البلدان النامية والربنامج املستقبلي احملتمل  76

 االحتاد اخلاص بعالمة
قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد  يف (SDN)                                                            تعزيز أعمال التقييس املتعلقة بالتوصيل الشبكي املعر ف بالربجميات  77

 الدويل لالتصاالت
 رتونيةالصحة اإللك حتسني النفاذ إىل خدمات من أجلواالتصاالت  تكنولوجيا املعلومات ومعايري تطبيقات 78
 إعداد نواتج قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت                  الفع الة لألعضاء يف تقدير املشاركة 80

 

 القرارات الجديدة - 2الجدول 
 مت إضافة األرقام النهائية للقرارات بعد انتهاء اجلمعية. -مالحظة 

 العنوان القرار
 تقييم تنفيذ قرارات اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت 83
 مستعملي خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتدراسات تتعلق حبماية  84
 االحتاد الدويل لالتصاالت تعزيز وتنويع موارد قطاع تقييس االتصاالت يف 85
 تيسري تنفيذ إعالن إفريقيا الذكية 86
                 مراجعتها دوريا  و استعراض لوائح االتصاالت الدولية  مشاركة قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت يف 87
 (IMR) التجوال الدويل املتنقل 88
                                                                 تعزيز استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لسد  فجوة الشمول املايل 89
 الدويل لالتصاالت الحتادل قطاع تقييس االتصاالت املصادر املفتوحة يف 90
لالحتاد  االتصاالت تقييس اليت ينشرها قطاعخطط الرتقيم حتسني النفاذ إىل مستودع معلومات إلكرتوين عن  91

 الدويل لالتصاالت
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 القرارات الجديدة - 2الجدول 
 مت إضافة األرقام النهائية للقرارات بعد انتهاء اجلمعية. -مالحظة 

 العنوان القرار
 الدولية املتنقلة تصاالتاللراديوية الوانب غري اجلبفيما يتعلق قطاع تقييس االتصاالت  يف التقييس أنشطة تعزيز 92
 بعدها وما 2020-املتنقلة الدولية االتصاالت لشبكات اجليل الرابع وشبكاتالتوصيل البيين  93
األحداث القائمة  بشأن تكنولوجيا بيانات االحتاد الدويل لالتصاالت قطاع تقييس االتصاالت يف يف تقييسال أعمال 94

 على احلوسبة السحابية
 مبادرات قطاع تقييس االتصاالت إلذكاء الوعي بشأن أفضل املمارسات والسياسات املتعلقة جبودة اخلدمة 95
يا مكافحة أجهزة االتصاالت/تكنولوج بشأناالحتاد الدويل لالتصاالت  االتصاالت يفدراسات قطاع تقييس  96

 الزائفة واالتصاالت املعلومات
 مكافحة سرقة أجهزة االتصاالت املتنقلة 97
 تعزيز تقييس إنرتنت األشياء واملدن واجملتمعات الذكية من أجل التنمية العاملية 98

 

 القرارات التي لم يطرأ عليها تغيير - 3الجدول 

 العنوان القرار
 أعمال قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت منظمات للمشاركة كمنتسبني يف قبول كيانات أو 31
 املسامهات الطوعية 34
 األعمال التحضريية اإلقليمية للجمعيات العاملية لتقييس االتصاالت 43
                                  ميادين املستوى األعلى للرمز الق طريأمساء  47
 أمساء امليادين الدولية )املتعددة اللغات( 48
 للبلدان الناميةاحلاسوبية، خاصة  احلوادثحاالت  تشجيع إنشاء أفرقة استجابة وطنية يف 58
 مشاركة مشغلي االتصاالت من البلدان الناميةتعزيز  59
 ل اإلنرتنتالقائمة على بروتوكو  /الشبكاتاألنظمة مع وتقاربه الرتقيم/اهلوية تعرفحتديات تطور نظام  مواجهة 60
 مواجهة ومكافحة اختطاف وسوء استعمال موارد الرتقيم الدولية لالتصاالت 61
 املنازعاتتسوية  62
 مكتب تقييس االتصاالت رصد التكنولوجيا يف 66
 لالحتاد الدويل لالتصاالتقطاع تقييس االتصاالت  أعمال قبول أعضاء القطاع من البلدان النامية يف 74
 التاإللكرتونية الناجتة عن أجهزة االتصا املخلفات إدارة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف دور 79

 معاجلتها وطرائق والتحكم فيها املعلومات وتكنولوجيا
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 القرارات الملغاة - 4الجدول 

 العنوان القرار
 لالحتاد الدويل لالتصاالت لقطاع تقييس االتصاالت مبادئ توجيهية بشأن األنشطة االسرتاتيجية 33
 ملتنقلة الدوليةاألنشطة املتعلقة باالتصاالت ا التنسيق فيما بني القطاعات الثالثة لالحتاد الدويل لالتصاالت يف 38
 ات االهتمام املشرتكذاملسائل  لالحتاد الدويل لالتصاالت يفالقطاعات الثالثة بني  فيما التنسيق والتعاون تعزيز 57
 عمل قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت السماح للهيئات األكادميية باملشاركة يف 71
 تعزيز التعاون 81
 (ITU-T)استعراض اسرتاتيجي وهيكلي لقطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت  82
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 6الملحـق 
 )بتقرير حفل االختتام(

 بالتوصياتذات الصلة  2016الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام  مقررات

                   التوصيات المراج عة - 1الجدول 
 العنوان التوصية

ITU-T A.1 طرائق عمل جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت 
ITU-T A.12 تعريف التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت وتنسيقها 
ITU-T D.271  مبادئ الرتسيم واحملاسبة لشبكات اجليل التايل(NGN) 

 
 التوصيات الجديدة - 2الجدول 

 العنوان التوصية
ITU-T D.52  إلنرتنتلإقامة نقاط تبادل إقليمية لإلنرتنت وتوصيلها خلفض تكاليف التوصيلية الدولية 
ITU-T D.53 اجلوانب الدولية للخدمة الشاملة 
ITU-T D.97 املبادئ املنهجية لتحديد رسوم التجوال الدويل املتنقل 
ITU-T D.261  املبادئ التنظيمية املتعلقة بوضع تعريف للسوق وحتديد املشغلني ذوي القوة السوقية الكبرية(SMP) 

 
 لقطاع تقييس االتصاالت وإضافاتها التي لم يطرأ عليها تغيير Aتوصيات السلسلة  - 3الجدول 

 العنوان التوصية
ITU-T A.2 تقدمي املسامهات إىل قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت 
ITU-T A.4 عملية االتصال بني قطاع تقييس االتصاالت واملنتديات واالحتادات التجارية 
ITU-T A.5  طاع التوصيات الصادرة عن ق                                                   العامة لوضع إحاالت مرجعية إىل وثائق املنظمات األ خرى يفاإلجراءات

 االتصاالت تقييس
ITU-T A.6 التعاون وتبادل املعلومات بني قطاع تقييس االتصاالت واملنظمات الوطنية واإلقليمية املعنية بوضع املعايري 
ITU-T A.7 املتخصصة وإجراءات عملهاإنشاء األفرقة : املتخصصةفرقة األ 
ITU-T A.8 عملية املوافقة البديلة بالنسبة للتوصيات اجلديدة واملراجعة لقطاع تقييس االتصاالت 

ITU-T A.11 نشر توصيات قطاع تقييس االتصاالت وحماضر أعمال اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت 
ITU-T A.13  عن قطاع تقييس االتصاالتاإلضافات اليت تلحق بالتوصيات الصادرة 
ITU-T A.23  التعاون مع املنظمة الدولية للتوحيد القياسي(ISO)  واللجنة الكهرتقنية الدولية(IEC) املسائل املتصلة  يف

 بتكنولوجيا املعلومات
ITU-T A.25 اإلجراءات العامة املتعلقة بتضمني نصوص بني قطاع تقييس االتصاالت ومنظمات أ خرى                                                                       



 

 -41V التقارير والوثائق - Vالجزء  - 2016أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام  
 

ام 
ت لع

صاال
االت

س 
تقيي

ية ل
الم

 الع
عية

جم
ل ال

عما
أ

2
0

1
6

 - 
زء 

الج
II - 

صية 
لتو

ا
5

 
4
1

II
-

 

 لقطاع تقييس االتصاالت وإضافاتها التي لم يطرأ عليها تغيير Aتوصيات السلسلة  - 3الجدول 
 العنوان التوصية

ITU-T A.31  املبادئ التوجيهية ومتطلبات التنسيق من أجل تنظيم ورش العمل واحللقات الدراسية اليت يعقدها قطاع
 تقييس االتصاالت

ITU-T A Sup.2 مبادئ توجيهية لتجارب قابلية التشغيل البيين 
ITU-T A Sup.3 التمبادئ توجيهية للتعاون بني فريق مهام هندسة اإلنرتنت وقطاع تقييس االتصا 
ITU-T A Sup.4 إضافة تتضمن مبادئ توجيهية بشأن املشاركة عن ب عد                                               
ITU-T A Sup.5 املبادئ التوجيهية للتعاون وتبادل املعلومات مع املنظمات األ خرى                                                           
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 إلى الجلسة العامة اللجانرير اتق - V-2القســـم 

1.2-V -  مراقبة الميزانية2اللجنة : 

 )مجهورية الصني الشعبية( السيدة وايلنغ جو الرئيس:

 إلى الجلسة العامة 2تقرير اللجنة 

 لجنة مراقبة الميزانية 1

السيدة وايلنغ جو برئاسة  (WTSA-16) عقدت جلنة مراقبة امليزانية اجتماعني خالل فرتة انعقاد اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت
القضايا  ، ونظرت يفبوردا )كندا( والسيد ديتمار بليس )أملانيا(-سانتياغو ريزد مبعاونة من نائيب الرئيسة السي)مجهورية الصني الشعبية( 
 الناشئة عن اختصاصاهتا.

مشروع خطة إدارة الوقت/قائمة المقترحات المطلوب أن تفحصها الجمعية العالمية لتقييس  2
 االتصاالت/االختصاصات

وحظيت باملوافقة  2                                                                                    ع رض مشروع خطة إدارة الوقت وقائمة املقرتحات املطلوب فحصها واالختصاصات ذات الصلة باللجنة 
 .2اجتماعات اللجنة جدول أعمال  ADM27و ADM4(. وتضم الوثيقتان DT/4و DT/1و DT/3)الوثائق 

 اتفاق بين حكومة جمهورية تونس واالتحاد 3

( ملؤمتر املندوبني املفوضني 1994كيوتو،            )املراج ع يف 5( ملؤمتر املندوبني املفوضني والقرار 2014بوسان،            )املراج ع يف 77             طبقا  للقرار
ساباهتا، جتماعات اليت يعقدها االحتاد ومتويلها وتصفية ح)املعدل( الصادر عن جملس االحتاد بشأن تنظيم املؤمترات واال 83والقرار 

؛ (WTSA-16) أبرم اتفاق بني حكومة مجهورية تونس واالحتاد بشأن عقد وتنظيم ومتويل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت
 .(GSS)وتنظيم ومتويل الندوة العاملية للمعايري لالحتاد الدويل لالتصاالت  وعقد

( وتوجهت خبالص الشكر إىل حكومة مجهورية تونس على التنظيم املمتاز 30                                     اقبة امليزانية علما  باالتفاق )الوثيقةوأحاطت جلنة مر 
 واملرافق املوفرة للجمعية.

 المسؤوليات المالية للمؤتمرات 4

 34 من املادة 489و 488من دستور االحتاد الدويل لالتصاالت وإىل الرقمني  18من املادة  115إىل الرقم  2اسرتعي انتباه اللجنة 
 DT/10                               (. وعقب االجتماع، حتو لت الوثيقةDT/10و 33من اتفاقية االحتاد، فيما يتعلق باملسؤوليات املالية للمؤمترات )الوثيقتان 

 .62إىل الوثيقة 
  

http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-161025-TD-GEN-0003/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-161025-TD-GEN-0001/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-161025-TD-GEN-0004/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-ADM-0004/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-ADM-0027/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0030/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0033/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-161025-TD-GEN-0010/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-161025-TD-GEN-0010/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0062/en
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 (WTSA-16) 2016ية لتقييس االتصاالت لعام ميزانية الجمعية العالم 5

 2016-2017 للفرتة (WTSA-16)ميزانية اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت  1375مبوجب القرار  2015دورته لعام  أقر اجمللس يف
 فرنك سويسري. 1 000 457فرنك سويسري، وكان املبلغ املتوقع للوثائق من ذلك  000 154 2مببلغ إمجايل 

ألف فرنك سويسري من االعتمادات غري املستعملة  43            مبلغا  قدره  2016أكتوبر  31                                          وت ظهر النفقات التقديرية للجمعية حىت تاريخ 
الكميات عما كان                                ألف فرنك سويسري نظرا  لزيادة يف 23مع استبعاد تكاليف الوثائق. ومن املتوقع أن تزداد تكاليف الوثائق مببلغ 

 DT/52 ألف فرنك سويسري. )الوثيقة 20ع أن يقل إمجايل التكاليف، متضمنة الوثائق، عن امليزانية مببلغ                   خمططا  له. كما يتوق
 هبذا التقرير(. A وامللحق

 (WTSA-16)نفقات الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت  مساهمات في 6

                                                                                                         أحاطت اللجنة علما  باملبلغ الواجب سداده على اجلهات غري املعفاة من املنظمات الدولية وأعضاء القطاعات )خالف أعضاء 
 (.32نفقات املؤمتر )الوثيقة  قطاع تقييس االتصاالت( للمسامهة يف

 حتمل نفقات املؤمتر. مل يتم تسجيل أي منظمة أو عضو قطاع ممن جيب عليهم املشاركة يف 2016نوفمرب  2             واعتبارا  من 

ونفقات  (WTSA-20)تقرير االحتياجات المالية التقديرية حتى موعد انعقاد الجمعية المقبلة  7
 2012-2016خالل الفترة  (ITU-T)قطاع تقييس االتصاالت 

ونفقات قطاع تقييس االتصاالت خالل  WTSA-20يرية حىت موعد انعقاد اجلمعية                                  ع رض تقرير االحتياجات املالية التقد
، شددت اللجنة على أمهية استعمال موارد 2020(. وفيما يتعلق باالحتياجات املالية للفرتة حىت عام 29)الوثيقة  2016-2012 الفرتة

(، 1375 )القرار 2015دورته لعام  اليت أقرها اجمللس يف 2016-2017يزانية لفرتة السنتني االحتاد بالشكل األمثل. وأشري إىل أن امل
(، قد حددتا بالفعل إطار النفقات 5)املقرر  2014اليت وافق عليها مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  2016-2019واخلطة املالية للفرتة 

 3                             مذكرة  تقد م إىل رؤساء اللجنة 2                                        ، وافقت اللجنة على أن تعد  رئيسة اللجنة DT/10. وباإلضافة إىل الوثيقة 9201-2016 للفرتة
 (.63وأفرقة العمل )الوثيقة  4 اللجنةو 

 (WTSA-16)التبعات المالية لمقررات وقرارات الجمعية  8

. (DT/53 الوثيقة عدة جماالت قد يكون هلا بعض اآلثار املالية )املرجع: 2016أكتوبر  31                                      حد دت جلنة مراقبة امليزانية حسب الوضع يف
ية لتكاليف قرارات ليكون كما يلي: التقديرات األول DT/53اليت وافقت على تعديل عنوان الوثيقة  2اللجنة  وخضعت الوثيقة للمناقشة يف

 .(WTSA-16)ومقررات اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت 

عن قلقها من عظم املبلغ، وأشارت  2                                              املراج ع على نفقات الرتمجة الشفوية، أعربت اللجنة  44وخالل مناقشة اآلثار املالية للقرار 
 ، إذا لزم األمر.2018-2019لسنتني ( عند إعداد امليزانية لفرتة ا2بدراسة اخليار األكثر تكلفة )اخليار 
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مليون فرنك سويسري  85                                  املراج ع ستظل دون احلد األقصى البالغ  44إطار القرار  وأكدت األمانة أن اخليارات اليت مت مناقشتها يف
                         (. وميكن أيضا  دراسة خيار 2.1الفقرة  يقرر) 2014ملؤمتر املندوبني املفوضني لعام  5املقرر                   على النحو املبني  يف 2016-2019 للفرتة

 . 2018-2019بديل وسط بني اخليارين املقرتحني عند إعداد ميزانية فرتة السنتني 
                                                         نوفمرب، مزيدا  من الطلبات لتدرس القرارات اجلديدة واملراج عة  1                                                  ، بعد اجتماعها الثاين الذي ع قد يوم الثالثاء املوافق 2 وتلقت اللجنة

 (.100و 96و 93مليزانية وتبدي رأيها بشأهنا )الوثائق اليت قد يكون هلا أثر على ا
. 2018-2019 سياق اعتماد ميزانية الفرتة يف 2017تقريبية وستخضع للمراجعة خالل دورة اجمللس لعام  واآلثار املالية التقديرية

، 2016-2019 إطار نفقات الفرتة 2014اليت أقرها مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  2016-2019وضعت اخلطة املالية للفرتة  وقد
ظل هذه املقررات والقرارات اليت تتطلب  يف 2018-2019ميزانية  أنه سيكون من الصعب حتقيق توازن يف 2وأبلغت األمانة اللجنة 

 موارد مالية إضافية.
استيعاب املتطلبات اجلديدة ضمن امليزانية املعتمدة  ، سيجتهد مكتب تقييس االتصاالت يف2017وفيما يتعلق بعام 

 صعوبة.  ، رغم ما قد حييط بذلك من2016-2017 للفرتة
وتقييم التكاليف وقائمة مقررات  WTSA-16                                                       جدوال  يلخص التبعات املالية احملتملة ملقررات وقرارات اجلمعية  Bويتضمن امللحق 

 وقرارات اجلمعية ذات التبعات املالية احملتملة.
فرنك سويسري  000 342 1بني ما  WTSA-16قرارات ومقررات اجلمعية العاملية  واخلالصة، تقدر النفقات اإلضافية احملددة يف

فرنك سويسري للخيار الثاين  000 788 3فرنك سويسري و 000 602 2، وما بني 1فرنك سويسري للخيار  000 628 1و
 السنتني. لفرتة

 2017 عامدورته ل هذا التقرير واملوافقة عليه، على أن يرفعه األمني العام بعد ذلك إىل اجمللس يف                              ي طلب من اجللسة العامة النظر يف
                                    مشفوعا  بتعليقات اجللسة العامة عليه.

 

 السيدة وايلنغ جو )مجهورية الصني الشعبية(
 2 اللجنة ةرئيس

 
 
 

 2 امللحقات:
 
 
 
 
 

http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0093/en
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 Aالملحق 
 (2 )بتقرير اللجنة

 2016 (WTSA-16)ميزانية الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام 
 2016أكتوبر  31 يف الوضع

 الفرنكات السويسريةاملبالغ بآالف 

 فئة النفقات
  المبلغ في
 الميزانية

النفقات الفعلية 
وااللتزامات 

 2016 أكتوبر 31 في
 

النفقات اإلضافية 
المتوقعة حتى نهاية 

 الجمعية
 

        المقد ر الرصيد

 24- 170 320 466 تكاليف املوظفني

 28 1 2 31                          تكاليف أ خرى خاصة باملوظفني

 2 63 45 110 مهام رمسية سفر يف

 20 3 37 60 خدمات تعاقدية

 10 0 0 10 اإلجيار والصيانة

 3- 0 13 10 مواد ولوازم

 10 0 0 10 نفقات متنوعة

 43 236 417 697 المجموع الفرعي للنفقات

 101- 188 777 863 صفحة( 790 5ترمجة )

 156- 98 403 345 صفحة( 790 5تنضيد النصوص )

 234 15 0 249 صفحة(000 700 1طباعة )

 23- 300 1,180 1,457 المجموع الفرعي إلعداد الوثائق

 20 537 1,597 2,154 المجموع
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 Bالملحق 
 (2 )بتقرير اللجنة

 WTSA-16 التبعات المالية المحتملة لمقررات وقرارات الجمعية

 بآالف الفرنكات السويسرية فئة النفقات القرار

 (1)اخليار  708و 422مبلغ يراوح بني  ترمجة شفوية 44القرار 

 (2)اخليار  868 2و 682 1أو بني 
: دراسات تتعلق حبماية [RCC-3]القرار اجلديد 

مستعملي خدمات االتصاالت/تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت

 لكل فرتة من فرتات السنتني 40 خدمات استشارية

 السنتنيلكل فرتة من فرتات  180 ورش عمل 77القرار 

 قطاع : أعمال التقييس يف[APT-3]القرار اجلديد 
 االحتاد الدويل لالتصاالت تقييس االتصاالت يف

بشأن تكنولوجيا بيانات األحداث القائمة على 
 احلوسبة السحابية

 لكل فرتة من فرتات السنتني 60 ورش عمل

: تعزيز استخدام [AFCP-2]القرار اجلديد 
                 التصاالت لسد  فجوة تكنولوجيات املعلومات وا

 املايل الشمول

تكاليف املوظفني، وتكاليف 
اخلدمات االستشارية، وتكاليف 

 ورش العمل/احللقات الدراسية

 لكل فرتة من فرتات السنتني 580

: تعزيز تقييس [IAP-3]/[APT-2]القرار اجلديد 
إنرتنت األشياء واملدن واجملتمعات الذكية من أجل 

 التنمية الشاملة

 60 لورش عم

لكل فترة  628 1و 342 1مبلغ يراوح بين   (44)القرار  1حالة الخيار  المجموع في
 من فترات السنتين

لكل فترة  788 3و 602 2مبلغ يراوح بين   (44)القرار  2حالة الخيار  المجموع في
 من فترات السنتين
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 تقدير التكاليف

 الترجمة الشفوية

اجللسة العامة                                                تقدمي الرتمجة الشفوية استنادا  إىل طلبات املشاركني يفمن القسم "تقرر":  6، الفقرة 44)القرار  72املرجع: الوثيقة 
 بأكملها وفرق العمل التابعة للجان الدراسات واجتماع الفريق االستشاري بأكمله(. 

 ألف فرنك سويسري. 313مبا خيص الرتمجة الشفوية  2017االحتاد لعام  قطاع تقييس االتصاالت يف تبلغ ميزانية

 إن تكاليف الرتمجة الشفوية ملدة يوم واحد تبلغ زهاء:

 حالة توفري الرتمجة الشفوية بست لغات ألف فرنك سويسري يف 12 -

 حالة توفري الرتمجة الشفوية خبمس لغات آالف فرنك سويسري يف 9 -

 حالة توفري الرتمجة الشفوية بأربع لغات آالف فرنك سويسري يف 7 -

تامية(. الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت خالل يومني )اجللسة االفتتاحية واجللسة اخل                                   وحاليا  توف ر الرتمجة الشفوية الجتماع 
ألف لكل اجتماع من اجتماعات  36ملدة اجتماع هذا الفريق بكاملها فإن النفقات اإلضافية تبلغ زهاء رتمجة الشفوية وإذا وف رت ال

أيام(.  4ألف لكل اجتماع من اجتماعاته )على اعتبار أن اجتماعه يدوم  24أيام( أو  5الفريق )على اعتبار أن اجتماعه يدوم 
آالف  108أيام( و 4ألف فرنك سويسري )ثالثة اجتماع للفريق االستشاري ملدة كل منها  72أثر ذلك ملدة السنتني سرياوح بني  إن

 أيام(. 5فرنك سويسري )ثالثة اجتماع للفريق االستشاري ملدة كل منها 

 1اخليار 

ات العامة للجان س                                                                                             حاليا  توف ر الرتمجة الشفوية للجلسات اخلتامية للجان الدراسات. وسيرتتب على توفري الرتمجة الشفوية للجل
      يوما   25الدراسات )اجللسات االفتتاحية واجللسات اخلتامية( ولفرق العمل املستقلة )اجللسات االفتتاحية واجللسات اخلتامية( 

ألف فرنك  600ألف فرنك سويسري و 350                                                                       إضافيا  من أيام الرتمجة الشفوية. وميكن تقدير األثر املايل لذلك مببلغ يراوح بني 
 ل فرتة من فرتات السنتني، حبسب عدد اللغات املطلوبة الرتمجة الشفوية إليها.سويسري لك

ر                         األيام اإلضافية التي توف  
 خاللها الترجمة الشفوية

                      عدد اللغات التي توف ر 
 اإليه الترجمة الشفوية

تكلفة اليوم الواحد من 
أيام الترجمة الشفوية 

 الفرنكات )بآالف
 السويسرية(

النفقات اإلضافية 
السنة  في
 الفرنكات )بآالف

 (السويسرية

النفقات اإلضافية لكل فترة 
فترات السنتين  من
 (السويسرية الفرنكات )بآالف

25 6 12 300 600 
25 5 9 225 450 
25 4 7 175 350 

 2اخليار 

سيرتتب على توفري الرتمجة الشفوية للجلسات العامة للجان الدراسات )اجللسات االفتتاحية واجللسات اخلتامية( واجللسات العامة 
                                                              يوما  إضافيا  من أيام الرتمجة الشفوية. وميكن تقدير احلد األقصى ألثر  115لفرق العمل )اجللسات االفتتاحية واجللسات اخلتامية( 

ألف فرنك سويسري لكل فرتة من فرتات السنتني، حبسب عدد  760 2آالف فرنك سويسري و 610 1يراوح بني  ذلك املايل مببلغ
 اللغات املطلوبة الرتمجة الشفوية إليها.
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ر                         األيام اإلضافية التي توف  
 خاللها الترجمة الشفوية

                      عدد اللغات التي توف ر 
 اإليه الشفوية الترجمة

تكلفة اليوم الواحد من 
الترجمة الشفوية  أيام

 الفرنكات )بآالف
 السويسرية(

النفقات اإلضافية 
السنة  في
 الفرنكات )بآالف

 السويسرية(

النفقات اإلضافية لكل فترة من 
فترات السنتين 

 (السويسرية الفرنكات )بآالف

115 6 12 1,380 2,760 
115 5 9 1,035 2,070 
115 4 7 805 1,610 

 الخدمات االستشارية

 [AFCP-2]والقرار اجلديد  [RCC-3]املرجع: القرار اجلديد 

 فيما يتعلق بإعداد التقارير والدراسات. (SSA)إطار عقود مبوجب اتفاقات اخلدمة اخلاصة  إن تنفيذ هذين القرارين سيتتبع تعيني خرباء يف

 ورش العمل/الحلقات الدراسية

 [IAP-3]/[APT-2]، والقرار اجلديد [AFCP-2]ار اجلديد ، والقر [APT-3]، والقرار اجلديد 77املرجع: القرار 

بعض  سيرتتب على تنظيم ورش العمل/احللقات الدراسية تكاليف تتعلق بأسفار موظفي االحتاد، وتكاليف أسفار اخلرباء يف
ألف فرنك سويسري  30ه                                                                                            احلاالت، والزماالت، واستئجار قاعات االجتماع والتجهيزات السمعية والبصرية، اليت ت قد ر مببلغ مقدار 

 لكل ورشة عمل/حلقة دراسية.

                                                                          وتشمل التبعات احملتملة املقد رة تنظيم العدد التايل بيانه من ورش العمل سنويا :

 3 77القرار 

 1 [APT-3]القرار اجلديد 

 3 [AFCP-2]القرار اجلديد 

 1 [IAP-3]/[APT-2]القرار اجلديد 

 الموظفينموارد مكتب تقييس االتصاالت من 

 [AFCP-2]املرجع: القرار اجلديد 

. 2-ف جمال اخلدمات املالية سيتطلب وظيفة إضافية من الرتبة والتحاور وتبادل اخلربات يف من األقران                     إن تدبر منصة التعل م 
 ني(ألف فرنك سويسري لكل فرتة من فرتات السنت 280ألف فرنك سويسري ) 140التكاليف السنوية هلذه الوظيفة  وتبلغ
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 التي يحتمل أن تترتب عليها تبعات مالية WTSA-16مقررات وقرارات الجمعية 

 44القرار 
 72الوثيقة 

 سد الفجوة التقييسية بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة

وضع اسرتاتيجيات إلنشاء خمتربات اختبار وطنية/دولية  : "مساعدة البلدان النامية يفتقررمن ‘ 3’ 2يف الفقرة  ( أ 
 من خطة العمل )امللحق(. 2الربنامج                                           للتكنولوجيات الناشئة". ويكر ر ذلك أيضا  يف

وفرق العمل  ااجللسة العامة بأكمله                                                  : "تقدمي الرتمجة الشفوية استنادا  إىل طلبات املشاركني يفتقررمن  6يف الفقرة  ب(
 التابعة للجان الدراسات واجتماع الفريق االستشاري بأكمله".

                                                    : "بتوفري املشاركة عن ب عد، كلما أمكن ذلك، من أجل ورش تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالتمن  14يف الفقرة  ج(
شاركة من من املالعمل واحللقات الدراسية واملنتديات اليت ينظمها قطاع تقييس االتصاالت، وتشجيع املزيد 

 النامية؛" البلدان

إعداد  : "تقدمي إرشادات ومواد داعمة للبلدان النامية من أجل مساعدهتا يفمن خطة العمل 3الربنامج يف إطار  ( د
 جامعاهتا". وتقدمي دورات دراسية للمراحل اجلامعية والعليا بشأن التقييس يف

 القرار اجلديد
[RCC-3]  

 93الوثيقة 

 دراسات تتعلق حبماية مستعملي خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 تدعو مدير مكتب تقييس االتصاالت

 املندوبني املفوضني؛( ملؤمتر 2014)بوسان،  196 تنفيذ القرار إىل مساعدة مدير مكتب تنمية االتصاالت يف 1
حل قضايا محاية مستعملي خدمات  املشاركة يف (SDO)                                                      إىل تعزيز العالقات مع املنظمات األ خرى املعنية بوضع املعايري  2

 واالتصاالت، االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
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 77القرار 
 93الوثيقة 

                                                            تعزيز أعمال التقييس املتعلقة بالتوصيل الشبكي املعر ف بالربجميات

 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

ملعتمدة لتبادل حدود امليزانية ا سيما اغتنام أي فرصة متاحة يف بتقدمي املساعدة الالزمة هبدف تسريع هذه اجلهود ال 1
اجتماعات كبار موظفي اآلراء مع دوائر صناعة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل وسائل منها 

عمال أ سيما تعزيز مشاركة دوائر الصناعة يف ( هلذه اجلمعية( وال2012ديب،  يف         )املراج ع  68 )مبوجب القرار (CTO) التكنولوجيا
 االتصاالت؛ قطاع تقييس يف SDN تقييس التوصيل

                     للتمكن من سد  الفجوة  SDNجمال التوصيل  الصلة لبناء القدرات يف                          عمل مع املنظمات األ خرى ذات بتنظيم ورش 2
وتنظيم  SDN مرحلة مبكرة من تنفيذ الشبكات القائمة على التوصيل يف SDNاعتماد البلدان النامية لتكنولوجيا التوصيل  يف

لتقدمي معلومات عن التقدم احملرز  (NFV) والتمثيل االفرتاضي لوظائف الشبكة SDN ورشة العمل السنوية بشأن التوصيل
 الشبكات احلالية لشركات االتصاالت، والتجارب احلقيقية يف NFV والتمثيل االفرتاضي SDNتعلقة بالتوصيل املعايري امل يف

 

 القرار اجلديد
[APT-3]  

 93الوثيقة 

نولوجيا بيانات بشأن تك لالتصاالتاالحتاد الدويل  قطاع تقييس االتصاالت يف يف تقييسال أعمال
 األحداث القائمة على احلوسبة السحابية

 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

بتقدمي املساعدة الالزمة لتسريع أعمال التقييس بشأن تكنولوجيا بيانات األحداث القائمة على احلوسبة السحابية  1
 البلدان النامية؛سيما من  وتشجيع مشاركة وإسهام الدول األعضاء ال

هذا املوضوع من جمموعة واسعة من خمتلف  بتنظيم ورشة )ورش( عمل جلمع املتطلبات واملسامهات يف 2
 ،                                                                    إطار "تكل ف مدير مكتب تقييس االتصاالت بالتعاون مع مديري املكاتب األ خرى" املصلحة، يف أصحاب
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 القرار اجلديد
[AFCP-2]  

 100الوثيقة 

                                                                 تعزيز استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لسد  فجوة الشمول املايل

 املكاتب األخرى" يبالتعاون مع مدير  تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت" يف إطار

بار، االعت املايل الرقمي، مع أخذ الدراسات ذات الصلة يفدعم إعداد تقارير وأفضل املمارسات بشأن الشمول ب 2
سات العمل الذي تضطلع مبسؤوليته املؤس حينما يندرج ذلك بصورة واضحة ضمن والية االحتاد وال يؤدي إىل ازدواجية يف

 املعايري؛ املنظمات األ خرى املعنية بوضعو 
خلربات احلوار وتبادل ا                            بالفعل، للتعل م من األقران و بإنشاء منصة، أو التوصيل حيثما أمكن باملنصات القائمة  3
خرباء التنظيمية من قطاعي االتصاالت واخلدمات املالية الرقمية و  اخلدمات املالية الرقمية بني البلدان واملناطق، واهليئات يف

 الصناعة واملنظمات الدولية واإلقليمية؛
ري                                                   تعاون مع املؤسسات واملنظمات األ خرى املعنية بوضع املعايبتنظيم ورش عمل وحلقات دراسية ألعضاء االحتاد بال 4

اليت تضطلع مبسؤولية رئيسية عن وضع معايري اخلدمات املالية، والتنفيذ، وبناء القدرات لزيادة الوعي وحتديد االحتياجات اخلاصة 
 ؛املتعلقة بتعزيز الشمول املايل البلدان والتحديات هلذه
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 القرار اجلديد
[APT-2]/[IAP-3]  

 100الوثيقة 

 من أجل التنمية الشاملة تعزيز تقييس إنرتنت األشياء واملدن واجملتمعات الذكية

 "                             تكل ف مدير مكتب تقييس االتصاالت يف إطار "

تمعات الذكية مدن ذات صلة بأنشطة تقييم املدن واجمل مشاريع جتريبية يفبتنفيذ، بالتعاون مع الدول األعضاء واملدن،  2
 مجيع أحناء العامل؛ هبدف تسهيل نشر وتنفيذ معايري إنرتنت األشياء واملدن واجملتمعات الذكية يف

 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية االتصاالت ويف إطار "
 "الراديوية التومدير مكتب االتصا

وتطبيقاهتا،  األشياء يتعلق بدراسات إنرتنت بإعداد تقارير تراعي، بوجه خاص، احتياجات البلدان النامية فيما 1
 وشبكات االستشعار وخدماهتا وبنيتها التحتية؛

نشر منشورات االحتاد بشأن إنرتنت األشياء واملدن واجملتمعات الذكية، وكذلك تنظيم ندوات وحلقات دراسية  مبواصلة 2
 وورش عمل عن املوضوع، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية بوجه خاص،
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2.2-V -  أساليب عمل قطاع تقييس االتصاالت3اللجنة : 

 الدكتور ستيفن تروبريدج )الواليات املتحدة األمريكية( الرئيس:

 "أساليب عمل قطاع تقييس االتصاالت"، بما في ذلك أفرقة عمل القطاع 3التقرير النهائي للجنة 
 مقدمة

 .T4Dالوثيقة  يف 3ترد اختصاصات اللجنة  1.1

)أساليب عمل قطاع تقييس االتصاالت( الدكتور ستيفن تروبريدج )الواليات املتحدة األمريكية( وساعده نواب  3ترأس اللجنة  2.1
 ملغرب(.طالب )ا رئيس اللجنة: السيد ألكسندر أ. غريشينكو )االحتاد الروسي(، والسيدة تران هتان ها )فيتنام( والسيد حسن

 على النحو التايل: 3وأنشأت اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت فريقي عمل تابعني للجنة 
 .)مصر( أمحد الراجحيبرئاسة السيد  3للجنة  3Aفريق العمل 
 برئاسة السيد بروس غراسي )كندا(. 3للجنة  3Bفريق العمل 

 .DT4الوثيقة  وترد اختصاصات فريقي العمل يف
وتناولت جدول أعماهلا العام  DT1الوثيقة  والواردة يف 3اعتبارها الوثائق املوزعة على اللجنة  وأخذت االجتماعات يف 3.1

 .DT11الوثيقة  على النحو الوارد يف
 A                                                                                   مقرتحا  فيما يتعلق بعشرين قرارا  قائما  وقرارين جديدين وحتديث أربع توصيات من السلسلة 65 يف 3نظرت اللجنة  4.1

 اجتماعات مخسة 3 شكل منشور واحد. وعقدت اللجنة يف تذييليها                جنبا  إىل جنب مع  A.7شر التوصية وطلب بشأن ن
 .DT89و DT50و DT20و DT12الوثائق  جلسات، وميكن االطالع على التقارير ذات الصلة يف 10 إطار يف

                                       امللحق جنبا  إىل جنب مع الوثيقة/اإلجراءات  يف 3اليت تقع حتت مسؤولية اللجنة  Aوترد القرارات وتوصيات السلسلة  5.1
 النهائية املتخذة بشأهنا.

 3نتائج أعمال اللجنة  2
 القرارات 1.2

 مراجعة القرارات 1.1.2

 (ITU-T) االتحاد الدولي لالتصاالت النظام الداخلي لقطاع تقييس االتصاالت في - 1قرار ال
مقرتحات  6وللمراجعة استنادا  إىل حيث خضع للدراسة  3A ضمن والية فريق العمل 1، يقع القرار DT1للوثيقة وفقا  

(R1/1-AFCP/42A12 وARB/43A17/1 وAPT/44A2/1 وIAP/46A10/1 وRCC/47A1/1 وUSA/48A16/1وردت ) 
 .1بشأن تعديل القرار 

فقرة ال باستثناء اجلزء الوارد بني أقواس معقوفة على النحو املبني يف 1مراجعة القرار  على كل ما جاء يف 3ووافقت اللجنة 
 .1من القرار  9الصفحة  الواردة يف 10.2 اجلديدة

 1 القرار الموافقة على                                                                              من الجلسة العامة أن تتخذ قرارا  بشأن النص الوارد بين أقواس معقوفة وأن تمضي في 3وتطلب اللجنة 
 (.99 )الوثيقة

  

http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-161025-TD-GEN-0004/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-161025-TD-GEN-0004/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-161025-TD-GEN-0001/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-161025-TD-GEN-0011/en
http://www.itu.int/rec/T-REC-A.7/en
http://www.itu.int/rec/T-REC-A.7/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-A.7-201506-I!Amd1
http://www.itu.int/rec/T-REC-A.7/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-A.7-201506-I!Amd1
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-161025-TD-GEN-0012/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-161025-TD-GEN-0020/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-161025-TD-GEN-0050/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-161025-TD-GEN-0089
http://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Detail/Index?idProposal=37923
http://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Detail/Index?idProposal=37900
http://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Detail/Index?idProposal=37814
http://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Detail/Index?idProposal=37765
http://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Detail/Index?idProposal=37902
http://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Detail/Index?idProposal=37887
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0099/A
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                                                                                                         وت دعى الجلسة العامة إلى أن تطلب من الفريق االستشاري إيجاد تعريف بخصوص التعبير "موافقة" المطبق على النصوص 
 المعيارية. غير

                                                                                                               وي طلب من الجلسة العامة أن تكلف الفريق االستشاري بإجراء استعراض شامل لإلجراءات المتعلقة بإعداد الوثائق والموافقة 
 وإعداد مقترح إلى الجمعية المقبلة. ITU-T A.13والتوصية  ITU-T A.1والتوصية  1القرار  عليها والوارد في

 التعاون مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية - 7رار ـقال

 RCC/47A2/1         مقرتح ني  )وللمراجعة استنادا  إىل حيث خضع للدراسة  3B ضمن والية فريق العمل 7، يقع القرار DT1للوثيقة وفقا  
 ( بشأن تعديله.USA/48A5/1و

 .85الوثيقة  على النحو الوارد في 7                                                        ي طلب من الجلسة العامة الموافقة على مشروع مراجعة القرار 

قطاعي دراسة الخدمات المتصلة ب التعاون مع مجلس العمليات البريدية لالتحاد البريدي العالمي في - 11قرار ال
 البريد واالتصاالت

مقرتح  وللمراجعة استنادا  إىلحيث خضع للدراسة  3B ضمن والية فريق العمل 11، يقع القرار DT1للوثيقة وفقا  
 بشأن إلغائه. )IAP/46A13/1(ومقرتح واحد بشأن تعديله  )R1/1-AFCP/42A2(واحد 

 .94الوثيقة  على النحو الوارد في 11                                                        ي طلب من الجلسة العامة الموافقة على مشروع مراجعة القرار 

مية وتن االتصاالت وتقييس الراديوية االتصاالتقطاعات  وإجراءات توزيع العمل على مبادئ - 18قرار ال
 بينها فيما والتعاون التنسيقتعزيز و  لالتحاد الدولي لالتصاالت االتصاالت

 ت ثالثة مقرتحاتوللمراجعة. ووردحيث خضع للدراسة  3B ضمن والية فريق العمل 18، يقع القرار DT1للوثيقة وفقا  
(R1/1-AFCP/42A3 وARB/43A1/1 وRCC/47A3/1 بشأن تعديل القرار )18. 

 .85الوثيقة  على النحو الوارد في 18                                                        ي طلب من الجلسة العامة الموافقة على مشروع مراجعة القرار 

 تفويض الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بالتصرف بين دورات انعقاد الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت - 22قرار ال

 لتعديله. 22 ( بشأن القرارIAP/46A31/1و EUR/45A2/2و APT/44A3/1و ARB/43A20/1وردت أربعة مقرتحات )

وس غراسي االجتماع على إنشاء فريق خمصص برئاسة السيد بر  تنوع املقرتحات لتعديل هذا القرار، اتفق املشاركون يف          ونظرا  إىل 
يه ووافقت الفريق املخصص املقرتح على االجتماع للنظر ف وثيقة واحدة. وعرض                                      )كندا( ك لف بالتوفيق بني هذه املقرتحات يف

 .22لقرار بعد بعض املناقشات على مراجعة ا 3 اللجنة

 .94 الوثيقة على النحو الوارد في 22                                                        ي طلب من الجلسة العامة الموافقة على مشروع مراجعة القرار 

  

http://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Detail/Index?idProposal=37803
http://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Detail/Index?idProposal=37734
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0085/A
http://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Detail/Index?idProposal=37916
http://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Detail/Index?idProposal=37747
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0094/A
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0094/A
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0094/A
http://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Detail/Index?idProposal=37917
http://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Detail/Index?idProposal=37838
http://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Detail/Index?idProposal=37805
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0085/A
http://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Detail/Index?idProposal=37878
http://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Detail/Index?idProposal=37815
http://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Detail/Index?idProposal=37717
http://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Detail/Index?idProposal=37762
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0094/A
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 أعمال قطاع تقييس االتصاالت منظمات للمشاركة كمنتسبين في قبول كيانات أو - 31قرار ال

 .31 ( بشأن تعديل القرارA6/1USA/48والواليات املتحدة  R1/1-AFCP/42A5ورد مقرتحان )من االحتاد اإلفريقي لالتصاالت 

( وأن مسائل العضوية 2014)بوسان،  187، أقر االجتماع أن املسألة مشمولة بالقرار AFCP/42A5-R1/1فيما خيص املقرتح 
هذه املسألة على  ظر يفين فريق العمل التابع للمجلس واملعين باملوارد املالية والبشريةليست من اختصاص هذه اجلمعية، حيث إن 

على أن تدعو  31القرار  يف AFCP/42A5-R1/1على عدم إدخال نص إضايف من املقرتح  3مستوى االحتاد ككل. ووافقت اللجنة 
 اجمللس إىل مواصلة هذه املسألة على وجه السرعة.

ك مندوب زميبابوي، عن اعرتاضات على ذل . وأعرب مندوب االحتاد الروسي، وأيده يفUSA/48A6/1أيدت كندا املقرتح الثاين 
 .33من القرار  2تطلب املقرتح واقرتح اإلبقاء على الفقرة 

 بدون تغيير. 31وافق االجتماع على اإلبقاء على القرار 

 

 أعمال قطاع تقييس االتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت تعزيز وسائل العمل اإللكترونية في - 32رار ـقال

. 3A الذي أعده فريق العمل 32. ووافق االجتماع على مراجعة القرار 3A ضمن والية فريق العمل 32، يقع القرار DT1للوثيقة وفقا  
 ملراجعته من منظور امليزانية. 2إىل اللجنة  32وقد يرتتب على إدخال تغيريات على هذا القرار، آثار مالية، ولذلك، أحيل القرار 

الجلسة  من خالل لجنة الصياغة وتمت الموافقة عليه في 64الوثيقة  إلى الجلسة العامة في 32                         ق دم مشروع مراجعة القرار 
 .16:15-17:30الساعة  في 2016أكتوبر  28                             العامة التي ع قدت يوم الجمعة 

 

 التصاالتلالتحاد الدولي ل لقطاع تقييس االتصاالت االستراتيجيةمبادئ توجيهية بشأن األنشطة  - 33رار ـقال

 من أجل إلغائه. )IAP/46A26/1(الذي ورد بشأنه مقرتح واحد من جلنة البلدان األمريكية لالتصاالت  33القرار  3حبث اجتماع اللجنة 

من خالل لجنة الصياغة وتمت  64الوثيقة                                          وق دم اقتراح اإللغاء إلى الجلسة العامة في. 33ووافق االجتماع على إلغاء القرار 
 .16:15-17:30الساعة  في 2016أكتوبر  28                                    الجلسة العامة التي ع قدت يوم الجمعة  الموافقة عليه في

 

نوابهم لالتحاد الدولي لالتصاالت و  تعيين رؤساء لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت - 35 رارـقال
 والحد األقصى لمدة واليتهم ونوابه، لتقييس االتصاالت الفريق االستشاريرئيس و 

 .35( بشأن تعديل القرار IAP/46A24/1و APT/44A4/1ورد مقرتحان )

 .80 الوثيقة على النحو الوارد في 35سة العامة الموافقة على مشروع مراجعة القرار              ي طلب من الجل
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االتصاالت األنشطة المتعلقة ب التنسيق فيما بين القطاعات الثالثة لالتحاد الدولي لالتصاالت في - 38رار ـقال
 المتنقلة الدولية

( بشأن R1/1-IAP/46A28و APT/44A11/1. ورد مقرتحان )3B ضمن والية فريق العمل 38، يقع القرار DT1للوثيقة وفقا  
 .38إلغاء القرار 

من خالل لجنة الصياغة وتمت  64الوثيقة                                          وق دم اقتراح اإللغاء إلى الجلسة العامة في. 38وافق االجتماع على إلغاء القرار 
 .16:15-17:30الساعة  في 2016أكتوبر  28                                    الجلسة العامة التي ع قدت يوم الجمعة  الموافقة عليه في

 

دور الفريق تقييس االتصاالت و قطاع                                                         التنسيق الفع ال ألعمال التقييس فيما بين لجان الدراسات في - 45قرار ال
 االستشاري لتقييس االتصاالت

 )P/46A27/1IA(وللمراجعة. ورد مقرتح واحد حيث خضع للدراسة  3B ضمن والية فريق العمل 45، يقع القرار DT1للوثيقة وفقا  
 بشأن تعديله. )APT/44A5/1(ومقرتح واحد  45بشأن إلغاء القرار 

 .94 الوثيقة على النحو الوارد في 45                                                        ي طلب من الجلسة العامة الموافقة على مشروع مراجعة القرار 

 

 أنشطة قطاع تقييس االتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت تشجيع المساواة بين الجنسين في - 55رار ـقال
أن إلغائه. وباإلضافة إىل ذلك، تعرض بش )IAP/46A4/1(ومقرتح واحد  55بشأن تعديل القرار  )APT/44A6/1(ورد مقرتح واحد 

تشجيع املساواة                               مقرتحا  باعتماد قرار جديد بشأن  )R1/1-IAP/46A5(مسامهة مصاحبة من جلنة البلدان األمريكية لالتصاالت 
                                          هذه املقرتحات الثالثة معا  وأعدت النص املراجع  3. وحبثت اللجنة [IAP-2] أنشطة قطاع تقييس االتصاالت  يفبني اجلنسني

 من خالل أنشطة فريق الصياغة املعين بالقرارات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني حتت قيادة السيدة تران هتان ها )فيتنام(. 55 للقرار

 املراجع إىل جلنة امليزانية ملعرفة ما إذا كان إنتاج بعض اإلحصاءات قد يتطلب بعض املوارد اإلضافية. 55ار ووافق االجتماع على إحالة القر 

 .80 الوثيقة على النحو الوارد في 55                                                        ي طلب من الجلسة العامة الموافقة على مشروع مراجعة القرار 

 

ذات سائل الم القطاعات الثالثة لالتحاد الدولي لالتصاالت فيبين  فيما التنسيق والتعاون تعزيز - 57رار ـقال
 المشترك االهتمام

 (ARB/43A5/1و AFCP/42A7/1. وورد بشأن هذا القرار مقرتحان )3Bضمن والية فريق العمل  57، يقع القرار DT1              وفقا  للوثيقة 
 لتعديله. )RCC/47A4/1(إللغائه ومقرتح 

من  85. وأحيل اقتراح اإللغاء عن طريق لجنة الصياغة إلى الجلسة العامة طي الوثيقة 57واتفق االجتماع على إلغاء القرار 
 عليه. أجل الموافقة
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 مكتب تقييس االتصاالت رصد التكنولوجيا في - 66القرار 
إللغائه. وأيدت كندا هذا املقرتح. وأعربت عدة دول  )USA/48A1/1(مقرتح واحد من الواليات املتحدة  66ورد بشأن القرار 

                                                                        . وكانت هناك دول أعضاء أ خرى أيدت اإللغاء. وأ عرب أيضا  عن رأي مفاده أنه 66أعضاء عن رأيها القائل باالحتفاظ بالقرار 
العديد من املسائل  ناولتالقرار قبل إلغائه. وبعد مناقشات مستفيضة ت ينبغي إتاحة مزيد من الوقت لألعضاء من أجل النظر يف

ذلك تدخل نائب مدير مكتب تقييس االتصاالت الذي أشار إىل أن بعض التقارير اليت مت إعدادها  من أجل التوضيح، مبا يف
                                                                                                 ق دمت، كوثائق مؤقتة، مباشرة  إىل جلان الدراسات دون استخدام العنوان "رصد التكنولوجيا"، وخلص االجتماع  66 مبوجب القرار

 الوقت احلايل. ينبغي عدم إلغائه يف 66 القرارإىل أن 
                                                                                                    ي طلب من الجلسة العامة تكليف مدير مكتب تقييس االتصاالت برفع تقارير على أساس مستمر إلى الفريق االستشاري 

 .66لتقييس االتصاالت بشأن تنفيذ القرار 
 

 قطاع تقييس االتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت استعمال لغات االتحاد على قدم المساواة في - 67القـرار 
ومن جلنة التقييس املعنية  ،RCC/47A5/5جمال االتصاالت  مقرتحان )من الكومنولث اإلقليمي يف 67ورد بشأن القرار 

 الكومنولث اإلقليمي بأربعة مقرتحات إضافية قدمتها الدول األعضاء يف 67( لتعديله. واقرتن مقرتح مراجعة القرار SCV/50/1 باملفردات
جلنة ، وبشأن عقد اجتماعات مشرتكة بني )RCC/47A5/1(شأن ترمجة التوصيات اليت خضعت لعملية املوافقة البديلة جمال االتصاالت ب يف

، )RCC/47A5/3(، وبشأن املصطلحات/املفردات )CCV( )RCC/47A5/2( جلنة تنسيق املفرداتو  )SCV( التقييس املعنية باملفردات
 .)RCC/47A5/4( صفحات املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت دم املساواة يفوبشأن استعمال لغات االحتاد على ق

 اقرتحتها جلنة التقييس ت اليتواعترب االجتماع أن جلنة تنسيق املفردات لقطاع االتصاالت الراديوية لالحتاد مل توافق على التعديال
 الوقت احلايل. املعنية باملفردات ألسباب إجرائية، وأضحى من احملال إنشاء فريق مشرتك يف

بغرض التقييم  2 . وأحيل هذا القرار إىل اللجنة3اللجنة                    املراج ع واعتماده يف 67وعقب مشاورات غري رمسية، مت اقرتاح نص القرار 
 احملتملة على امليزانية.               نظرا  إىل آثاره 

 .85الوثيقة  على النحو الوارد في 67                                                        ي طلب من الجلسة العامة الموافقة على مشروع مراجعة القرار 

 

 االتصاالت تقييس قطاع في الصناعة لدوائرالدور المتطور  - 68رار ـقال
 ( لتعديله. EUR/45A4/1و AFCP/42A30/1مقرتحان ) 68ورد بشأن القرار 

                                                               حتت رئاسة السيد كريستوفر ك. كيمي )كينيا(، أ سندت إليه مهمة تيسري  68ووافق االجتماع على إنشاء فريق خمصص معين بالقرار 
يتعلق                                                      ، من أجل حتسني الصياغة وتوظيف عبارات أكثر إجيابية  فيما3دمج املقرتحات، مبا فيها املقرتحات اجلديدة املقدمة إىل اللجنة 

لكي تنظر فيه.  3 إىل اللجنة  68                                                                        ظمات األ خرى ذات الصلة املعنية بوضع املعايري. وقدم الفريق مقرتح مراجعة القراربالتعاون مع املن
 على هذه املراجعة. 3ووافقت اللجنة 

ملشاركة   ة                                                                                                             وترى اإلمارات العربية املتحدة أن االجتماعات املقبلة للرؤساء التنفيذيني/كبار موظفي التكنولوجيا ينبغي أن تكون مناس ب
 .68 التقرير إىل جانب املناقشات املتعلقة بالقرار كبار املسؤولني التنفيذيني للشركات. وطلبت إدراج هذا البيان يف

 .80 الوثيقة على النحو الوارد في 68                                                        ي طلب من الجلسة العامة الموافقة على مشروع مراجعة القرار 
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 إلى االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوذوي االحتياجات المحددة  ذوي اإلعاقةنفاذ األشخاص  - 70 رارـقال
( IAP/46A14/1و APT/44A7/1و ARB/43A7/1. ووردت ثالثة مقرتحات )3 ضمن والية اللجنة 70، يقع القرار DT1              وفقا  للوثيقة 
 القرار. لتعديل هذا

 (العوامل البشريةنشاط التنسيق املشرتك بشأن قابلية النفاذ و ووافق االجتماع على إنشاء فريق صياغة برئاسة السيدة أندريا ساكس )منسقة 
اجتماعها.  يف 3 اليت وافقت عليها اللجنة 70نص واحد. وأثار فريق الصياغة املراجعة املقرتحة للقرار  لتجميع املقرتحات يف

 من أجل تقييم اآلثار املالية احملتملة. 2على ذلك، كان هذا القرار قد أحيل إىل اللجنة         وعالوة  

 .85الوثيقة  على النحو الوارد في 70لقرار                                                   ي طلب من الجلسة العامة الموافقة على مشروع مراجعة ا

 

 عمل قطاع تقييس االتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت السماح للهيئات األكاديمية بالمشاركة في - 71 رارـقال

االجتماع الثاين  حان يف                   إللغائه. وع رض املقرت  )ARB/43A8/1(لتعديله ومقرتح  )IAP/46A6/1(مقرتح  71 ورد بشأن القرار
جدول أعمال االجتماع الرابع للجنة املعنية             مرة أ خرى يف 71وأتيح بعض الوقت إلجراء مشاورات غري رمسية وأدرج القرار  .3 للجنة

 .2016 أكتوبر 31بأساليب العمل يوم اإلثنني 

آخر لالحتاد )قطاع االتصاالت الراديوية( ألغى القرارات            وأن قطاعا   80القرار             قد أ درجت يف  71وأوضح الرئيس أن أجزاء نص القرار
         نادا  إىل                                             االحتاد، وفقا  لقرار مؤمتر املندوبني املفوضني. واست                                                         املماثلة ألن اهليئات األكادميية أصبحت منذ مدة عضوا  منتظما  يف

                        لق هذا املقرتح أي  اعرتاض.                                                                      األساس املنطقي، وضع الرئيس مقرتحا  يطلب من االجتماع إلغاء هذا القرار. ومل ي هذا

إلى الجلسة العامة  85وأحيل مقترح اإللغاء عن طريق لجنة الصياغة طي الوثيقة . 71ووافق االجتماع على إلغاء القرار 
 عليه. للموافقة

. ويبدو أن االجتماع قرر 71ر مندوب األرجنتني عن موعد مناقشة القرار                                            ويف إطار جدول أعمال هذا االجتماع أيضا ، استفس
هذا القرار.                                                                                             يقرتح على اجللسة العامة إلغاء هذا القرار. وأ بلغ وفد األرجنتني بذلك ولكن ط لب منه إعادة النظر يف أن

سبب عدم وجود اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت ب سابقة بإمكانية إعادة فتح قرارات اللجنة املتخذة يفتشكيل  ولتفادي
اجللسة                                                       لن ت فتح جمددا . وأ بلغ وفد األرجنتني بأن إثارة املسألة يف 71الرئيس أن املناقشات املتعلقة بالقرار القاعة، أوضح  وفد يف

                   العامة مناسب حقا .

 

 إعداد نواتج قطاع تقييس االتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت                   الفع الة لألعضاء في تقدير المشاركة - 80القـرار 
إللغائه، إىل جانب تقرير مدير مكتب تقييس  )ARB/43A11/1(لتعديله ومقرتح  )IAP/46A12/1(مقرتح  80ورد بشأن القرار 

 .)SGALL/59/1(االتصاالت بشأن تنفيذ هذا القرار 

 .80ومتت مراجعة القرار 

 .85الوثيقة  على النحو الوارد في 80                                                        ي طلب من الجلسة العامة الموافقة على مشروع مراجعة القرار 
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 تعزيز التعاون - 81القـرار 

 إللغائه. )IAP/46A21/1(. وورد بشأن هذا القرار مقرتح واحد 3Bضمن والية فريق العمل  81، يقع القرار DT1              وفقا  للوثيقة 
وتمت  64                                                                     وق دم مقترح اإللغاء عن طريق لجنة الصياغة إلى الجلسة العامة طي الوثيقة. 81ووافق االجتماع على إلغاء القرار 

 .17:30-16:15الساعة  في 2016أكتوبر  28                                                        الموافقة عليه أثناء الجلسة العامة التي ع قدت يوم الجمعة 
 بشأن تقييم تنفيذ قرارات الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت [AFCP-1]القرار الجديد  2.1.2

تقييم تنفيذ                            مقرتحا  لوضع قرار جديد بشأن  2016قدم االحتاد اإلفريقي لالتصاالت إىل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام 
 .)AFCP/42A1/1( التقرارات اجلمعية العاملية لتقييس االتصا

 ومتت املوافقة عليه بإدخال تعديالت. 3اجتماع اللجنة  هذا املقرتح يف وجرى النظر يف

تقييم تنفيذ قرارات الجمعية العالمية [ بشأن AFCP-1الموافقة على مشروع القرار الجديد ]                       ي طلب من الجلسة العامة 
 .94الوثيقة  ، على النحو الوارد فيلتقييس االتصاالت

 

 التوصيات 3
 التوصيات المراجعة 1.3

 طرائق عمل لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت - ITU-T A.1التوصيـة 
حيث جرى النظر فيها. ووافق االجتماع على عدم  3Aضمن والية فريق العمل   ITU-T A.1، تقع التوصيةDT1              وفقا  للوثيقة 

يس االتصاالت لذي أدخله الفريق االستشاري لتقيالوقت احلايل ومسح فقط بالتعديل ا إدخال أي تعديل على هذه التوصية يف
. ويتعلق هذا التعديل بإلغاء مفهوم مبادرة 2016( لتقدميه إىل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام 2016اجتماع يوليو  )يف

 .ITU-T A.1الطبعة احلالية للتوصية  يف 2.2.12و 2.2.11حبذف البندين  (GSI) املعايري العاملية
وتمت الموافقة  64عن طريق لجنة الصياغة إلى الجلسة العامة طي الوثيقة  T A.1-ITU                            وق دمت مشروع مراجعة التوصية 

 .17:30-16:15الساعة  في 2016أكتوبر  28                                               عليه أثناء الجلسة العامة التي ع قدت يوم الجمعة 

 

 إنشاء األفرقة وإجراءات عملها: المتخصصةفرقة األ - ITU-T A.7ية التوص
                                        ( لعدم إدخال أي  تعديل على هذه التوصية. EUR/45A3/1مقرتح واحد )من اإلدارات األوروبية  T A.7-ITUورد بشأن التوصية 

 منشور واحد. يف I (2015)وتذييلها  ITU-T A.7 (2012)                                                                وتضمنت الوثيقة نفسها طلبا  إىل مكتب تقييس االتصاالت بإتاحة التوصية 

 ووافق االجتماع على هذا املقرتح.

 منشور واحد. يف Iمع تذييلها  ITU-T A.7وتلقت جلنة الصياغة التعليمات املقابلة فيما خيص إتاحة التوصية 

 

 تعريف التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت وتنسيقها - ITU-T A.12التوصية 

وثالثة مقرتحات خمتلفة  )AFCP/42A19/2(                                             مقرتح واحد لعدم إدخال أي  تعديل على نصها احلايل  T A.12-ITUورد بشأن التوصية 
 على مراجعة هذه التوصية. 3(. ووافقت اللجنة EUR/45A5/1و ARB/43A13/1و RCC/47A24/1إلدخال تعديالت عليها )

 .99 الوثيقة كما وردت في  T A.12-ITUقة على مشروع مراجعة التوصية تدعى الجلسة العامة إلى المواف

http://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Detail/Index?idProposal=37754
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0064/en
http://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Detail/Index?idProposal=37796
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0094/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0064/en
http://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Detail/Index?idProposal=37715
http://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Detail/Index?idProposal=37935
http://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Detail/Index?idProposal=37899
http://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Detail/Index?idProposal=37849
http://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Detail/Index?idProposal=37778
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0099/A
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 اإلضافات التي تلحق بالتوصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت - ITU-T A.13 التوصية

                                   ( لعدم إدخال أي  تعديل عليها ومقرتحARB/43A30/1و AFCP/42A19/3مقرتحان ) T A.13-ITUورد بشأن التوصية 
 إلدخال تعديالت عليها. )IAP/46A20/1( واحد

الوقت احلايل، ولكنه يدعو الفريق االستشاري لتقييس  يف ITU-T A.13                                عدم إدخال أي  تعديل على التوصية ووافق االجتماع على 
 االتصاالت إىل إجراء مزيد من البحث بشأن املنشورات غري املعيارية لقطاع تقييس االتصاالت.

 كما هي بدون تغيير.  ITU-T A.13وقرر هذا االجتماع اإلبقاء على التوصية 

ع ض                                                                                                    وي طلب من الجلسة العامة أن تكل ف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بإجراء مزيد من البحث بشأن إجراءات و 
 قطاع تقييس االتصاالت وتحديد مدى إلحاح المسألة. النصوص غير المعيارية واالتفاق عليها في

 

 شكر وتقدير

ومجيع الذين اضطلعوا مبهام إضافية لقيادة الفرق  3عن شكره العميق جلميع املشاركني ونواب رئيس اللجنة  3                  ي عرب رئيس اللجنة 
املخصصة وفرق الصياغة، السيدة أندريا ساكس والسيدة تران هتان ها والسيد كريستوفر كيمي والسيد بروس غراسي. كما يتوجه 

لسيدة أ. مشكوريت امكتب تقييس االتصاالت، السيدة ت. كوراكوفا والسيد م. أوشنر والسيدة س. يانغ و  بالشكر إىل املوظفني يف
 واملرتمجني الشفويني على دعمهم.

توجيه  ، الدكتور ستيفن تروبريدج، على صربه وإرشاده وخربته يف3وأعربت أملانيا، باسم مجيع املشاركني، عن شكرها لرئيس اللجنة 
 هذا االجتماع حنو احللول الوسطى واإلجنازات اجليدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Detail/Index?idProposal=37936
http://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Detail/Index?idProposal=37885
http://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Detail/Index?idProposal=37753
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 الملحـق
 (3 )بتقرير اللجنة

 3                            الم درجة تحت مسؤولية اللجنة  Aالقرارات وتوصيات السلسلة 

 الوثيقة/التصرف القرارات
 99 (ITU-T) االحتاد الدويل لالتصاالت النظام الداخلي لقطاع تقييس االتصاالت يف - 1قرار ال

 85 التعاون مع املنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية - 7رار ـقال

دمات املتصلة دراسة اخل التعاون مع جملس العمليات الربيدية لالحتاد الربيدي العاملي يف - 11قرار ال
 بقطاعي الربيد واالتصاالت

94 

 تصاالتاال وتقييس الراديوية االتصاالتقطاعات  وإجراءات توزيع العمل على مبادئ - 18قرار ال
 نهابي فيما والتعاون التنسيقتعزيز و  لالحتاد الدويل لالتصاالت وتنمية االتصاالت

85 

تفويض الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بالتصرف بني دورات انعقاد اجلمعية  - 22قرار ال
 العاملية لتقييس االتصاالت

94 

 يبقى كما هو بدون تغيري تأعمال قطاع تقييس االتصاال منظمات للمشاركة كمنتسبني يف قبول كيانات أو - 31قرار ال

      أ لغي لالتصاالت أعمال قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل تعزيز وسائل العمل اإللكرتونية يف - 32رار ـقال

الحتاد ل لقطاع تقييس االتصاالت مبادئ توجيهية بشأن األنشطة االسرتاتيجية - 33رار ـقال
 لالتصاالت الدويل

      أ لغي

 لالتصاالت لالحتاد الدويل تعيني رؤساء جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت - 35 رارـقال
 تهمواحلد األقصى ملدة والي ونوابه، لتقييس االتصاالت الفريق االستشاريرئيس و ونواهبم 

80 

شطة املتعلقة األن التنسيق فيما بني القطاعات الثالثة لالحتاد الدويل لالتصاالت يف - 38رار ـقال
 باالتصاالت املتنقلة الدولية

      أ لغي

س االتصاالت قطاع تقيي                                                     التنسيق الفع ال ألعمال التقييس فيما بني جلان الدراسات يف - 45قرار ال
 ودور الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت

94 

 80 لالتصاالت أنشطة قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل تشجيع املساواة بني اجلنسني يف - 55رار ـقال

املسائل  القطاعات الثالثة لالحتاد الدويل لالتصاالت يفبني  فيما التنسيق والتعاون تعزيز - 57رار ـقال
 ذات االهتمام املشرتك

      أ لغي

 تغيري يبقى كما هو بدون مكتب تقييس االتصاالت رصد التكنولوجيا يف - 66القرار 

 85 لالتصاالت قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل استعمال لغات االحتاد على قدم املساواة يف - 67القـرار 

 80 االتصاالت تقييس قطاع يف الصناعة لدوائرالدور املتطور  - 68رار ـقال

إىل االتصاالت/تكنولوجيا وذوي االحتياجات احملددة  ذوي اإلعاقةنفاذ األشخاص  - 70 رارـقال
 املعلومات واالتصاالت

85 

      أ لغي لالتصاالت عمل قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل للهيئات األكادميية باملشاركة يفالسماح  - 71 رارـقال

 85 لالتصاالت إعداد نواتج قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل                  الفع الة لألعضاء يف تقدير املشاركة - 80القـرار 

      أ لغي تعزيز التعاون - 81القـرار 

 96 بشأن تقييم تنفيذ قرارات اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت - [AFCP-1]القرار اجلديد 

لالحتاد  االتصاالتأنشطة قطاع تقييس  تشجيع املساواة بني اجلنسني يف - [IAP-2]القرار 
 لالتصاالت الدويل

 55القرار         أ دمج يف

 

http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0099/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0085/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0094/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0085/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0094/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0080/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0094/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0080/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0085/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0080/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0085/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0085/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0096/en
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 الوثيقة القرارات مع أقواس معقوفة
 99 (ITU-T) النظام الداخلي لقطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت - 1القـرار 

 

 الوثيقة/التصرف Aسلسلة التوصيات 
 طرائق عمل جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت لالحتاد - ITU-T A.1التوصيـة 

 لالتصاالت الدويل
64 

 64 إنشاء األفرقة وإجراءات عملها: املتخصصةفرقة األ - ITU-T A.7التوصية 

 99 تعريف التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت وتنسيقها - ITU-T A.12التوصية 

 تبقى كما هي بدون تغيري ادرة عن قطاع تقييس االتصاالتاإلضافات اليت تلحق بالتوصيات الص - ITU-T A.13 التوصية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0099/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0064/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0064/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0099/en


 

 -63V التقارير والوثائق - Vالجزء  - 2016أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام  
 

ام 
ت لع

صاال
االت

س 
تقيي

ية ل
الم

 الع
عية

جم
ل ال

عما
أ

2
0

1
6

 - 
زء 

الج
II - 

صية 
لتو

ا
5

 
6
3

II
-

 

3.2-V -  برنامج عمل وتنظيم قطاع تقييس االتصاالت4اللجنة : 
 أشيمفيور )غانا(-السيد كوامي باه الرئيس:

 4 التقرير الختامي للجنة

 "برنامج عمل وتنظيم قطاع تقييس االتصاالت"
 أشيمفيور )غانا(-السيد كوامي باه الرئيس:

 مقدمة 1
 .DT/4الوثيقة  برنامج عمل وتنظيم قطاع تقييس االتصاالت( يف) 4ترد اختصاصات اللجنة  1.1

روسا  أشيمفيور )غانا( مبساعدة نواب رئيس اللجنة السيد رودولفو دي ال-السيد كوامي باه 4ترأس اللجنة  2.1
 ابريرا )إسبانيا( والسيد هيونغ جون كيم )مجهورية كوريا( والسيدة أوميدا)املكسيك( والسيد خوسيه ك راباغو

الذي يرتأسه السيد فابيو بيجي )إيطاليا( مبساعدة نائب رئيس  4Aفريق العمل  :فريقا عمل 4 وللجنة(. )أوزبكستان موساييفا ر.
يس (. وتلقى الرئف )الربازيلسيالذي يرتأسه السيد جيفرسون نا 4Bوفريق العمل  ،السيد كارو كينيوشي )اليابان( 4Aفريق العمل 

 .االتنيتو والسيد ستيفانو بوليدوري والسيدة كريستينا بوييت من مكتب تقييس االتص-سيماوو كامبوس من السيدمساعدة مباشرة 

وافقت  . وقد91و 90و 83و 73و 70و 65الوثائق  اجتماعات، ميكن االطالع على تقاريرها يف سبعةعقدت اللجنة و  3.1
على تقريري  4 (، فيما وافقت اللجنة70و 65) 2و 1اجللسة العامة للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت على تقريري االجتماعني 

إىل  91 الوثيقة ن يفيالوارد 7و 6 (، بيد أن اجللسة العامة مل تراجعهما. وقد أحيل تقريرا االجتماعني83و 73) 5و 3 االجتماعيني
 للموافقة عليهما.                      اجللسة العامة مباشرة  

واملوضوعات الواردة  DT/1 الوثيقة كما هو وارد يف  4 لجنةعلى الاالعتبار الوثائق املوزعة  وقد أخذت االجتماعات يف 4.1
 .ADM سلسلة جداول األعمال يف                                       ، إضافة  إىل التحديثات اليومية املدرجة يفهلا 1 واملراجعة رقم /8DT الوثيقة يف

 هيكل لجان الدراسات 2

 اعتبارات عامة 1.2
استندت املناقشات بشأن هيكل جلان الدراسات واختصاصها وتوزيع املسائل إىل عدد كبري من املقرتحات املقدمة من  1.1.2

 .4الدراسات  إىل جلنةاألعضاء واليت مت توزيعها 

مت  . وقدأدناه 3.2 الفقرة وترد املوافقات على هيكل جلان الدراسات وعناوينها وأرقامها واختصاصها وتوزيع املسائل يف 2.1.2
 جلنة. 11على حاله أي اإلبقاء على عدد جلان الدراسات 

 118 الوثيقة على النحو الوارد يف 2 على أدوار جلان الدراسات الرئيسية ونقاط االسرتشاد املتعلقة بالقرار 4 وافقت اللجنةو  3.1.2
 (.5 اء من اللجنة)السلسلة البيض

ذا ه تكليف مكتب تقييس االتصاالت بمهمة تحديث                     متت املوافقة أيضا  على  2وفيما يتعلق بامللحق "جيم" للقرار  4.1.2
 على غرار ما شهدته اجلمعيات السابقة. الملحق

  

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=T13-WTSA.16-C-0065
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=T13-WTSA.16-C-0070
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=T13-WTSA.16-C-0073
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=T13-WTSA.16-C-0083
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=T13-WTSA.16-C-0090
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=T13-WTSA.16-C-0091
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=T13-WTSA.16-161025-TD-GEN-0001
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-161025-TD-GEN-0008/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0118/en
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 عنوان واختصاص ومسائل وما إلى ذلك، كل لجنة من لجان الدراسات 2.2
 20و 18و 16و 14و 12و 10و 8و 6و 4و 2 الوثائق يف نص املسائل وتوزيعها حسبما هو وارد على 4وافقت اللجنة  1.2.2

 على حنو ما قدمته خمتلف جلان الدراسات، مع التعديالت التالية. 22و

 .88 الوثيقة على النحو الوارد يف I/11املسألة  تعديل 2.2.2

 كمسألة منفصلة.  16                        سابقا ( إىل جلنة الدراسات  2/4)املسألة  D/2املسألة  إحالة 3.2.2

 .15                        سابقا ( إىل جلنة الدراسات  9/9)املسألة  I/9املسألة  إحالة 4.2.2

 .12                        سابقا ( إىل جلنة الدراسات  12/9)املسألة  L/9( و       سابقا   2/9)املسألة  B/9املسألتني إحالة  5.2.2

ة نص مسائل جلن أي تعديالت إضافية فيمل يتم حتديد  20وبعد مداوالت الفريق املخصص املعين مبسائل جلنة الدراسات  6.2.2
 ذاته. 2 القرار يف 20 بشأن والية جلنة الدراسات ، وذلك بفضل االتفاقات اليت مت التوصل إليها22 الوثيقة يف 20 الدراسات

 مسائل جديدة مقترحة 7.2.2

 اجلوانب السياساتية والتنظيمية"مسألتها املقرتحة اجلديدة  3مدعوة إلى أن ترفع إلى لجنة الدراسات إن بنغالديش  ( أ 
 ./52BGD الوثيقة املعروضة يف "(QoE) وجودة التجربة (QoS) جلودة اخلدمة

 2/20 )املسألة 43 للوثيقة 32 اإلضافة من حبث قضية املسألتني اجلديدتني املقرتحتني يف 4 مل تتمكن اللجنة ب(
ال اجلمعيات السابقة، أ ( وأحيلتا إىل اجللسة العامة. واقرتاح الرئيس هنا هو، وعلى ما جرت عليه العادة يف3/20 واملسألة        ن حت 

 )بنغالديش(، انظر الفقرة السابقة. 52 الوثيقة القضية إىل جلنة الدراسات املعنية )وهو ما يتسق مع التعامل مع االقرتاح الوارد يف

 4القرارات المتفق عليها على مستوى اللجنة  3

 القرارات المراجعة المتفق عليها 1.3

 المرجع العنوان الرقم

 118 مسؤوليات جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت واختصاصاهتا 2

 101 جمال االتصاالت والعنونة وحتديد اهلوية يف إجراءات ختصيص وإدارة املوارد الدولية للرتقيم والتسمية 20

 75 تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت اجلوانب التنظيمية لعمل قطاع 40

 75 سد الفجوة التقييسية بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة 44

 101 (ENUM) اإللكرتوينبروتوكول الرتقيم  49

 117 إنشاء أفرقة إقليمية ومساعدهتا 54

كول وتو لرب  توزيع عناوين بروتوكول اإلنرتنت وتسهيل االنتقال إىل اإلصدار السادس 64
 ونشره (IPv6) اإلنرتنت

101 

 101 التصالوحتديد منشأ ا                                                           توفري معلومات رقم الطرف طالب النداء وتعر ف هوي ة اخلط الطالب 65

ماهلا على واستع موارد اإلنرتنت واالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالنفاذ إىل  69
 أساس غري متييزي

101 

 74 مشاكل القياس والتقييم املتعلقة بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية 72

 74 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة وتغري املناخ 73

https://www.itu.int/md/dologin_md.asp?id=T13-WTSA.16-C-0002!!MSW-E
https://www.itu.int/md/dologin_md.asp?id=T13-WTSA.16-C-0004!!MSW-E
https://www.itu.int/md/dologin_md.asp?id=T13-WTSA.16-C-0006!!MSW-E
https://www.itu.int/md/dologin_md.asp?id=T13-WTSA.16-C-0008!!MSW-E
https://www.itu.int/md/dologin_md.asp?id=T13-WTSA.16-C-0010!!MSW-E
https://www.itu.int/md/dologin_md.asp?id=T13-WTSA.16-C-0012!!MSW-E
https://www.itu.int/md/dologin_md.asp?id=T13-WTSA.16-C-0014!!MSW-E
https://www.itu.int/md/dologin_md.asp?id=T13-WTSA.16-C-0016!!MSW-E
https://www.itu.int/md/dologin_md.asp?id=T13-WTSA.16-C-0018!!MSW-E
https://www.itu.int/md/dologin_md.asp?id=T13-WTSA.16-C-0020!!MSW-E
https://www.itu.int/md/dologin_md.asp?id=T13-WTSA.16-C-0022!!MSW-E
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=T13-WTSA.16-C-0088
https://www.itu.int/md/dologin_md.asp?id=T13-WTSA.16-C-0022!!MSW-E
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0052/en
https://www.itu.int/md/dologin_md.asp?id=T13-WTSA.16-C-0043!A32!MSW-E
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0052/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0118/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0101/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0075/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0075/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0101/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0117/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0101/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0101/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0101/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0074/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0074/en
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 المرجع العنوان الرقم

ع مراعاة م تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات، مسامهة قطاع تقييس االتصاالت يف 75
 2030 املستدامة لعامخطة التنمية 

117 

 الدراسات املتعلقة باختبارات املطابقة وقابلية التشغيل البيين ومساعدة البلدان النامية والربنامج 76
 املستقبلي احملتمل اخلاص بعالمة االحتاد

75 

قطاع تقييس  يف (SDN)                                                            تعزيز أعمال التقييس املتعلقة بالتوصيل الشبكي املعر ف بالربجميات 77
 االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت

98 

        قريبا .متاحة  *

 القرارات الجديدة 2.3

 المرجع العنوان رقم لجنة الصياغة 4رقم اللجنة 

[AFCP-2] [COM4/7]  تعزيز استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لسد  فجوة
 الشمول املايل

119 

[AFCP-8] [COM4/9]  119 تنفيذ إعالن إفريقيا الذكيةتيسري 

[APT-1] [COM4/3] باجلوانب  قطاع تقييس االتصاالت فيما يتعلق تعزيز أنشطة التقييس يف
 غري الراديوية لالتصاالت املتنقلة الدولية

101 

[APT-

2/IAP3] 

[COM4/10]  تعزيز تقييس إنرتنت األشياء واملدن واجملتمعات الذكية من أجل
 العامليةالتنمية 

119 

[APT-3] [COM4/1] لالتصاالتالدويلاالحتاد  قطاع تقييس االتصاالت يف أعمال التقييس يف  
 بشأن تكنولوجيا بيانات األحداث القائمة على احلوسبة السحابية

98 

[ARB-4] [COM4/8] 119 ويل لالتصاالتاالحتاد الد تعزيز وتنويع موارد قطاع تقييس االتصاالت يف 

[IAP-

1/AFCP-6] 

[COM4/11]  ات الوعي بشأن أفضل املمارس إلذكاءمبادرات قطاع تقييس االتصاالت
 والسياسات املتعلقة جبودة اخلدمة

119 

[IAP-4] [COM4/4]  املتنقلالتجوال الدويل (IMR) 101 

[ITR] [COM4/12] دولية استعراض لوائح االتصاالت ال مشاركة قطاع تقييس االتصاالت يف
 ومراجعتها دوريا  

119 

[RCC-3] [COM4/2]  دراسات تتعلق حبماية مستعملي خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
 واالتصاالت

98 

[RCC-4] [COM4/5]  حتسني النفاذ إىل مستودع معلومات إلكرتوين عن خطط الرتقيم اليت
 ينشرها قطاع تقييس االتصاالت

101 

[RCC-5] [COM4/6]  التوصيل البيين لشبكات اجليل الرابع وشبكات اجليل اخلامس/االتصاالت
 وما بعدها (5G/IMT-2020) 2020-املتنقلة الدولية

101 
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66V-  الجزء  - 2016أعمال الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعامV - التقارير والوثائق 

 القرارات بدون تغيير 3.3
 العنوان الرقم

 طري                                    أمساء ميادين املستوى األعلى للرمز الق   47

 أمساء امليادين الدولية )املتعددة اللغات( 48

 تعزيز مشاركة مشغلي االتصاالت من البلدان النامية 59

 مواجهة ومكافحة اختطاف وسوء استعمال موارد الرتقيم الدولية لالتصاالت 61

تفظ هبا كما هي بدون تغيري عما كانت عليه يف 4 إطار اللجنة مل تتلق القرارات واآلراء التالية يف -مالحظة  معية العاملية اجل                                                                   وأفرقة عملها أي مقرتحات، وحي 
مل يتلق  1 ا أن الرأي(. كم4B إطار فريق العمل )يف 74(؛ و4A )يف إطار فريق العمل 62و 58(؛ و4 إطار اللجنة )يف 79: 2012 لتقييس االتصاالت لعام

تفظ به على ما كان عليه يف  .2012 اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام                                      أي مقرتحات وحي 

 إلغاء القرارات 4.3
 أي قرار لإللغاء. 4مل تقرتح اللجنة 

 إلى الجلسة العامة 4القضايا المحالة من اللجنة  4

 (DOA) األشياء الرقميةمعمارية الوثائق المحتوية على إشارات إلى  1.4

ارات إىل الوثائق التالية اليت تتضمن إش ة يفالوارد اتحل القضايا واختاذ قرار بشأن املقرتح 4                                  نظرا  لضيق الوقت، تعذر على اللجنة 
 ".handleونظام " (DOA) معمارية األشياء الرقمية

 .طلوب من اجللسة العامة اختاذ اإلجراءات املالئمةاملو 
 المرجع العنوان الرقم

 108 الوثيقة مكافحة سرقة األجهزة املتنقلة باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتقدمة [MOB-THEFT]القرار 

مكافحة  بشأناالحتاد الدويل لالتصاالت  االتصاالت يفدراسات قطاع تقييس  [COUNTERF]القرار 
 الزائفة واالتصاالت أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات

 107 الوثيقة

نفاذ إىل من أجل حتسني ال تطبيقات ومعايري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 78القرار 
 خدمات الصحة اإللكرتونية

 106 الوثيقة

فيها  املواكبة االجتاهات التكنولوجية الناشئة مب الرتقيمو  اهلوية ف     تعر   أنظمةتطور  60القرار 
 (IoT)إنرتنت األشياء 

 105 الوثيقة

 104 الوثيقة األمن السيرباين 50القرار 

              متاحة قريبا . *

 52                القرار المراج ع  بنود التكليف في 2.4

و "، على النحمكافحة الرسائل االقتحامية والتصدي هلا" 52                     مشروع مراج عة القرار  تسوية القوس املعقوف يف 4حاولت اللجنة 
ال الوثيقة إىل اجللسة العامة. 112 الوثيقة الوارد يف ن اجللسة العامة طلوب ماملو                                                                         ، إال أهنا عجزت عن التوصل إىل اتفاق. وبالتايل حت 

 .اختاذ اإلجراءات املالئمة

 المصادر المفتوحة 3.4

متكني استخدام املصادر املفتوحة كمنهجية " [ARB-5]عن التوصل إىل اتفاق بشأن نص القرار اجلديد املقرتح  4عجزت اللجنة 
ال الوثيقة إىل اجللسة  . وبالتايل114 الوثيقة "، على النحو الوارد يفقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت عمل يف حت 

 العامة اليت ي طلب إليها اختاذ اإلجراءات املالئمة.

http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0108
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0107/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0106/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0105/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0104/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0112/en
http://www.itu.int/md/T13-WTSA.16-C-0114/en
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 الخدمات المتاحة بحرية على اإلنترنت 4.4

اخلدمات الصوتية " [AFCP-3] القرار اجلديد املقرتح التوصل إىل اتفاق بشأن األقواس املعقوفة اخلمسة يف 4 تعذر على اللجنة
. 110 الوثيقة وارد يف"، على النحو الت اليت تقتضي النفاذ إىل موارد الرتقيم العامة الدولية لالتصاالتوخدمات الرسائل عرب اإلنرتن

 والنص حمل اخلالف هو ذاته الذي يشكل عنوان القرار.
" على النحو الوارد على شبكات االتصاالت الدولية إجراءات النداء البديلة" 29مشروع مراج عة القرار  4ومل تناقش اللجنة 

 .AFCP]-[3 القضايا املتعلقة بالقرار                                   ، نظرا  إىل أن ذلك يعتمد على البت يف111 الوثيقة يف
ال الوثيقة إىل اجللسة العامة   اليت ي طلب إليها اختاذ اإلجراءات املالئمة بشأن كلتا الوثيقتني.وبالتايل حت 

 هاالبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدمات خصوصية البيانات والثقة فيالقرار بشأن  5.4

قطاع تقييس االتصاالت  تعزيز دور" – [ARB-6] استعراض مشروع القرار اجلديد 4                                             نظرا  لضيق الوقت تعذر على اجللسة العامة للجنة 
" الذي خدماهتاالبىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و  ضمان خصوصية البيانات والثقة يف باالحتاد الدويل لالتصاالت يف

 ، واملطلوب من اجللسة العامة اختاذ اإلجراءات املالئمة.113 الوثيقة . وترد النسخة األخرية يف4A فريق العمل إعداده يف مت

 شكر وتقدير

 4 الوثائق املوزعة على اللجنة أن يعرب عن شكره العميق لكل من ساهم يف 4رئيس اللجنة أشيمفيور -كوامي باهالسيد  يود 
 وللمشاركني واملندوبني املوقرين، وخاصة لدعم وقيادة:

 الرئيس/المنسق/مسؤول االتصال الصياغة/المشاورة غير الرسميةالفريق المخصص/فريق 

 السيد ليو ليمان )سويسرا( والسيد شريف جنينة )مصر( (2/2مل )فرقة الع عمل اإلدارة -بتوزيع كتل العمل  الفريق املخصص املعين

: القرار ةاملتعلقة باالتصاالت املتنقلة الدوليالفريق املخصص املعين بالقرارات 
 49 ، والقرارRCC-5 ، والقرار اجلديدAPT-1 اجلديد

 السيدة كرمية حممودي والسيدة جيهان بن عبد الرازق )تونس(

 )زامبيا( لواندو بوكوالسيد  3 الفريق املخصص املعين بوالية ونطاق جلنة الدراسات
 65و 61و 60و 40و 29و 20 الفريق املخصص املعين بقرارات الرتقيم: القرارات

 RCC-4 والقرار اجلديد
 السيد فيل روشتون )اململكة املتحدة(

 (ماريا فيكتوريا سوكينيك )األرجنتنيالسيدة  2 الفريق املخصص املعين بالقرار

املتعلقة باخلصوصيات واألمن  20الفريق املخصص املعين مبسائل جلنة الدراسات 
 إنرتنت األشياء والبنية التحتية يف

 باسكوايل )الربازيل(السيد نيلو 

 السيد راتنا منا )ماليزيا( 20الفريق املخصص املعين مبسائل جلنة الدراسات 

 السيد غريغ راتا )الواليات املتحدة( 9املعين بإعادة هيكلة جلنة الدراسات الفريق املخصص 

 السيد ديتمار بليس )أملانيا( 64و 47و 69و 48الفريق املخصص املعين بالقرارات املتعلقة باإلنرتنت: القرارات 

التجوال الدويل و  اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنتالفريق املخصص املعين ب
 IAP-4والقرار اجلديد  AFCP-3: القرار اجلديد املتنقل

 )الربازيل( السيد أبراؤو سيلفا

والقرار  52الفريق املخصص املعين بالقرارات املتعلقة باألمن: القرار 
  50والقرار  ARB-6 اجلديد

 )الربازيل( السيد جيفرسون فؤاد ناصف

 (السيدة إيرين كاغوا سيوانكامبو )أوغندا I/11 بتوزيع املسألةالفريق املخصص املعين 

( 2006أنطاليا،            )املراج ع يف 122تنفيذ القرار " 68 الفريق املخصص املعين بالقرار
 االتصاالت الدور املتطور للجمعية العاملية لتقييسبشأن 

 ك. كييب )كينيا(السيد كريستوفر 

 السيد رامي أمحد )مصر( الصحة اإللكرتونية – 78فريق الصياغة املعين بالقرار 

 (السيد آيزاك بواتينغ )غانا فريق الصياغة املعين مبكافحة التزييف

 (ميميكو أوتسوكي )اليابانالسيدة  )محاية املستهلك( [RCC-3]فريق الصياغة املعين مبشروع القرار اجلديد 

 (السيدة إيرين كاغوا سيوانكامبو )أوغندا )جودة اخلدمة( [IAP-1 - AFCP-6]فريق الصياغة املعين مبشروع القرار اجلديد 
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 الرئيس/المنسق/مسؤول االتصال الصياغة/المشاورة غير الرسميةالفريق المخصص/فريق 

 )سنغافورة( غريوال هارينالسيد  فريق الصياغة املعين بإنرتنت األشياء واملدن الذكية

 (السيد آيزاك بواتينغ )غانا املتنقلةفريق الصياغة املعين بسرقة األجهزة 

 (السيد أمحد سعيد )مصر فريق الصياغة املعين مبشروع القرار اجلديد عن اخلدمات املالية الرقمية

 (السيد دميرتي شريكيسوف )روسيا املصادر املفتوحة – ARB-5فريق الصياغة املعين بالقرار 

 (أمحد زيدام ) فرنساالسيد  73و 72فريق الصياغة املعين بالقرارين 

 (أمحد فتحي )مصر رمحيالسيد  املطابقة وقابلية التشغيل البيين - 76فريق الصياغة املعين بالقرار 

تعزيز وتنويع موارد قطاع تقييس  - ARB-4فريق الصياغة املعين بالقرار 
 االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت

 املتحدة(السيد ناصر املرزوقي )اإلمارات العربية 

 (اهلل )مملكة البحرين السيد مصعب عبد لوائح االتصاالت الدولية مشاورة غري رمسية بشأن مشروع قرار بشأن

قطاع تقييس  أعمال التقييس يف - APT-3مشاورة غري رمسية بشأن القرار 
ألحداث بشأن تطبيق مراقبة بيانات ا االحتاد الدويل لالتصاالت االتصاالت يف

 احلوسبة السحابيةالقائم على 

 (السيد سيان شاريدز دورال )ماليزيا

الشبكي  أعمال التقييس املتعلقة بالتوصيل - 77مشاورة غري رمسية بشأن القرار 
 قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت                  املعر ف بالربجميات يف

 )الصني( السيد كاي هو

ريستينا بوييت نيتو والسيدة ك-السيد سيماوو كامبوسسيما  قدموه من دعم ممتاز، والكما ويشكر موظفي مكتب تقييس االتصاالت ملا 
 والسيدة إميا نورتون فيار والسيدة رينا أوبيدا، إىل جانب خمتلف موظفي االحتاد الدويل لالتصاالت الداعمني والسيد ستيفانو بوليدوري

 لشىت األنشطة املخصصة واملتعلقة بالصياغة.
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 الملحـق
 (4)بالتقرير النهائي للجنة 

 من اجللسة العامة اختاذ اإلجراءات التالية على النحو الوارد أدناه: 4تطلب اللجنة 

 ؛3.1الفقرة  املدرجة يف 4املوافقة على التقارير الستة للجنة  1)

 ؛4الفقرة  واحملددة يف 4املسائل املعلقة الواردة من اللجنة  البت يف 2)

 ؛2.2.2و 1.2.2الفقرة  املوافقة على نص املسائل على النحو الوارد يف 3)

 ؛5.2.2و 4.2.2و 3.2.2الفقرات  املوافقة على إحالة كتل العمل يف 4)

 بشأن مقرتحات املسائل اجلديدة؛ 7.2.2الفقرة  املوافقة على اخلطوات املقبلة املدرجة يف 5)

 ؛1.3الفقرة  املوافقة على مراجعة القرارات على النحو الوارد يف 6)

 ؛2.3الفقرة  املوافقة على القرارات اجلديدة على النحو الوارد يف 7)

 بدون تغيري؛ 3.3الفقرة  املوافقة على إبقاء القرارات املدرجة يف 8)

تعكس التوزيعات  قبل نشره، لضمان أن 2لقرار املطلوب منها تكليف مكتب تقييس االتصاالت بتدقيق امللحق جيم من ا 9)
 املفصلة لسالسل التوصيات على جلان الدراسات كل القرارات اليت اختذهتا اجلمعية.
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                    تقارير ووثائق أ خرى - V-3القسـم 

 رقم الوثيقة العنوان
 تقارير اجتماعات اللجنة

 65 إىل اجللسة العامة 4تقرير االجتماع األول للجنة    

 70 إىل اجللسة العامة 4للجنة الثاين تقرير االجتماع    

 73 إىل اجللسة العامة 4للجنة الثالث تقرير االجتماع    

 83 إىل اجللسة العامة 4للجنة الرابع تقرير االجتماع    

 90 إىل اجللسة العامة 4للجنة اخلامس تقرير االجتماع    

 91 إىل اجللسة العامة 4للجنة السادس والسابع  نيتقرير االجتماع   

 2016إىل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام  ةالفريق االستشاري لتقييس االتصاالت املقدمتقارير 
 24 اعتبارات عامة   

 25 مشاريع مراجعة قـرارات   

 26 لقطاع تقييس االتصاالت Aالسلسلة  مشاريع مراجعة توصيات   

 27 22فيما يتعلق بالقرار  تقرير الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت   

 23 2016لعام  إىل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالتجلنة االستعراض تقرير 

 تقارير مقدمة من مدير مكتب تقييس االتصاالت
 28 2013-2016تقرير عن أنشطة قطاع تقييس االتصاالت خالل فرتة الدراسة    

 2020 تقرير عن تقدير االحتياجات املالية حىت اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام   
 2016 إىل 2012 نفقات قطاع تقييس االتصاالت خالل السنوات من وعن   

29 
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