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 متهيـد
هو هيئة دائاة يف االحتاد الدويل  (ITU-T)االحتاد الدويل لالتصاالت وكالة اتخصصة لألام املتحدة يف ايدان االتصاالت. وقطاع تقييس االتصاالت 

ت عل  لالتصاالت. وهو اسؤول عن دراسة املسائل التقنية واملسائل املتعلقة بالتشغيل والتعريفة، وإصدار التوصيات بشأهنا بغرض تقييس االتصاال
 الصعيد العاملي.

املواضيع اليت جيب أن تدرسها جلان الدراسات التابعة لقطاع  اليت جتتاع ارة كل أربع سنوات (WTSA)وحتدد اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت 
 تقييس االتصاالت وأن ُتصدر توصيات بشأهنا.

 الصادر عن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت. 1وتتم املوافقة عل  هذه التوصيات وفقاً لإلجراء املوضح يف القرار رقم 
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 (2016احلاااات،  )املراَجع يف 35رار ـقال
 تعيين رؤساء لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت

 الفريق االستشاريرئيس و لالتحاد الدولي لالتصاالت ونوابهم 
 والحد األقصى لمدة واليتهم ونوابه، لتقييس االتصاالت

 (2016 احلاااات، ؛2012 ديب ؛2008 جوهانسربغ، ؛2004 فلوريانوبوليس، ؛2000 اونرتيال،)

 (،2016احلاااات، إن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت )
 اعتبارها يف إذ تضع

 ان اتفاقية االحتاد ينص عل  إنشاء جلان دراسات تابعة لقطاع تقييس االتصاالت؛ 189 أن الرقم أ ( 
تعيني الرؤساء ونواب الرؤساء اعايري الكفاءة الشخصية  يف ان االتفاقية تنص عل  أن تراع  بوجه خاص 20 أن املادة ب(

 عل  املشاركة عل  حنو أكثر فعالية؛ 1تشجيع البلدان الناايةواتطلبات التوزيع اجلغرايف املنصف، وكذلك ضرورة 
 ان االتفاقية وغريه ان األحكام ذات الصلة توضح طبيعة عال جلان الدراسات؛ 192 أن الرقم (ج
 ان االتفاقية؛ 14A املادة يف دخلتأن األحكام اخلاصة بالفريق االستشاري لتقييس االتصاالت قد أُ  (د 
ان االتفاقية يتطلب ان اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت أن تعني رؤساء جلان الدراسات ونواهبم،  242أن الرقم  (ه 
 فعالية؛ وضرورة تشجيع البلدان النااية عل  املشاركة عل  حنو أكثر ،املنصف اراعاة اعايري الكفاءة والتوزيع اجلغرايف اع
هلذه اجلاعية تنص عل  أن تعني اجلاعية  (2016احلاااات،  يف َجع)املرا 1 ان القرار 1 ان القسم 10.1أن الفقرة  (و 

 العاملية لتقييس االتصاالت رؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ونواهبم؛
التوجيهية املتعلقة بتعيني رؤساء  املبادئهلذه اجلاعية يتضان  (2016احلاااات،  يف )املراَجع 1 ان القرار 3 أن القسم (ز 

 اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ انعقادجلان الدراسات ونواهبم أثناء 
ينبغي عاواًا أن تسري ونوابه أن اإلجراءات واملؤهالت اخلاصة برئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت  (ح

 ؛مالدراسات ونواهب رؤساء جلانتعيني  يف اا يراع  هنج عل 
قطاع تقييس االتصاالت بصفة خاصة، ستكون ذات قياة خاصة  االحتاد بصفة عااة، ويف يف أن خربة العال (ط

 الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ونوابه؛ لرئيس
يستطيع أداء  نائب رئيس جلنة دراسات ال ان االتفاقية يوضح اإلجراءات اخلاصة باستبدال رئيس أو 244 أن الرقم (ي

 واجباته خالل الفرتة الفاصلة بني مجعيتني؛
به  ان االتفاقية ينص عل  أن الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت "يعتاد إجراءات العال اخلاصة 197G أن الرقم (ك
 ات اليت تعتادها اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت"؛يتفق اع اإلجراء مبا
الوقت نفسه، فرصة  يف أن حتديد فرتة زانية حمددة ملدة الوالية يساح بإدخال أفكار جديدة عل  أساس دوري، ويتيح، (ل

أعضاء  تلفة وانلتعيني رؤساء جلان الدراسات ونواهبم ورئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ونوابه ان دول أعضاء خم
 خمتلفني ان أعضاء القطاع،

                                                      
 لية.تشال أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النااية والبلدان النااية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا 1
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 وعاالً 
بشأن عدد نواب رؤساء األفرقة االستشارية وجلان  ،( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014بوسان،  يف املراَجع) 166 بالقرار أ ( 

 ؛التابعة للقطاعات خرىالدراسات واألفرقة األُ 
 االحتاد يف انظور املساواة بني اجلنسنيتعايم ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2014بوسان،  يف )املراَجع 70 بالقرار ب(

 ،ان خالل تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةوتعزيز 
 تأخذ بعني االعتباروإذ 

 أنشطة االحتاد؛ يف ان االتفاقية بشأن اشاركة كيانات وانظاات 19 املادة أ ( 
املنظاات اإلقلياية و  االحتاد بنيتوطيد العالقات ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2014بوسان،  يف )املراَجع 58 القرار ب(

 ؛ان ذلك القرار "يقرر"ان  2، واألعاال التحضريية اإلقلياية ملؤمتر املندوبني املفوضني وحتديداً الفقرة لالتصاالت
، بشأن األعاال التحضريية اإلقلياية للجاعيات ( للجاعية العاملية لتقييس االتصاالت2012ديب،  يف )املراَجع 43 القرار ج(

 االتصاالت، العاملية لتقييس
 احلسبان يف وإذ تأخذ

رؤساء ونواب رؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاري إىل بالنسبة  مبدتنيأن حتديد الفرتة القصوى للوالية  أ ( 
 نفس الوقت الفرصة لتويل أفراد آخرين هلذه املهام؛ يف يتيح قدراً اعقوالً ان االستقرار كاا يتيح االتصاالت لتقييس

أي جلنة دراسات ينبغي أن تشال عل  األقل الرئيس ونواب و الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت أن جماوعة إدارة  ب(
 األفرقة الفرعية؛الرئيس ورؤساء 

 نائب رئيس الفريق االستشاري بتوافق اآلراء؛ كانصبازايا ترشيح شخص أو اثنني عل  األكثر لكل انطقة   ج(
 الدراسات املعنية، انجل يف انصب اقرر أو اقرر اشارك أو حمرر يف قياة اخلربة السابقة للارشح، عل  األقل د (

 تقـرر
الفريق  رئيسواملرشحني ملناصب  ونواهبم ع تقييس االتصاالتأن املرشحني ملناصب رؤساء جلان الدراسات التابعة لقطا  1

واملبادئ  B امللحق يف املؤهالت املبينةو  A امللحق يف ينبغي تعيينهم طبقًا لإلجراءات املبينةونوابه االستشاري لتقييس االتصاالت 
 ؛(2014بوسان،  يف )املراَجع 58القرار  يف "يقرر"ان  2والفقرة  هبذا القرار C امللحق يف التوجيهية الواردة

واملرشحني ملناصب رئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت  ونواهبم أن املرشحني ملناصب رؤساء جلان الدراسات 2
اع اراعاة أن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت ستعني لكل جلنة ان جلان الدراسات وللفريق االستشاري  ونوابه ينبغي حتديدهم

الفريق  أواملعنية اللجنة س االتصاالت، الرئيس والعدد الالزم فقط ان نواب الرئيس الذين ترى ضرورة تعيينهم إلدارة لتقيي
 ؛C امللحق يف تطبيقاً للابادئ التوجيهية الواردة ا بكفاءة وفعاليةاأعااهل وتسيري

ونوابه رئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت  ملناصب وأ ونواهبم أن الرتشيحات ملناصب رؤساء جلان الدراسات 3
اع املراعاة الشديدة  الضوء عل  اؤهالت األفراد املقرتحني السرية الذاتية لكل ارشح إللقاءينبغي أن ترفق هبا اعلواات 

ادير اكتب  ؛ وأنجلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت أو الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت يف الستارارية املشاركة
اجلاعية العاملية  يف يوزع عل  رؤساء الوفود احلاضرين ذه املعلوااتتعاياًا هبيصدر  عليه أنتقييس االتصاالت 

 االتصاالت؛ لتقييس
 ؛ينبغي أال تتجاوز ادتني بني مجعيتني اتتاليتني أن ادة والية الرؤساء ونواهبم 4
)رئيس اثالً(  تعيني آخر يف سب ضان ادة الواليةحتُ  ال ثاًل()كنائب رئيس ا أحد التعيينات يف أن ادة الوالية 5

 ؛ينبغي اختاذ خطوات إلجياد نوع ان االستارارية بني الرؤساء ونواهبم وأنه
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 244 ادة الوالية الفرتة الواقعة بني مجعيتني اليت مت خالهلا انتخاب رئيس أو نائب رئيس طبقًا للرقم يف أال حُتسب 6
 االتفاقية، ان

 كذلكتقرر  
ضطالع اال عل تشجيعهم أن نواب رئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ونواب رؤساء جلان الدراسات ينبغي  1

اإلدارة ويف أعاال الفريق االستشاري  يف اشاركة نواب الرؤساء وزيادةلضاان توزيع انصف للاهام  األنشطة يف بدور قيادي
 وجلان الدراسات؛

لقرار اع اراعاة ا ثالثة ارشحني ان كل انطقة ملناصب نواب رئيس كل جلنة ان جلان الدراسات                 أال  يعني  أكثر ان  2
َ  )املراج ع 07 َ  )املراج ع 85القرار  يف "يقرر"ان  2( والفقرة 2712بوسان،  يف       رايف انصف بني غ( لضاان توزيع ج2712بوسان،  يف      

 ان ذوي الكفاءات واملؤهالت، عن ثالثة ارشحنييزيد  اا ال                ُ                        اناطق االحتاد حبيث ي كفل لكل انطقة أن ميثلها 

 القطاع وأعضاء األعضاء الدول تدعو
ادة  قطاع تقييس االتصاالت، ودعم وتسهيل قيااهم مبهااهم خالل يف إىل دعم ارشحيهم الناجحني هلذه املناصب 1

 ؛املناصب توليهم هذه
الفريق  جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت ويف يف إىل تشجيع ترشيح النساء ملناصب الرؤساء ونواب الرؤساء 2

 .االستشاري لتقييس االتصاالت

 
 A امللحـق

 )(2016)املراَجع يف احلاااات،  35 رارـلقبا)

 ونوابهمإجراءات تعيين رؤساء لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت 
 ونوابه الفريق االستشاري لتقييس االتصاالترئيس و 

 االتصاالت. تكون اناصب الرؤساء ونواب الرؤساء الواجب شغلها اعروفة قبل انعقاد اجلاعية العاملية لتقييسعاوااً،  1
تعيني الرؤساء ونواب الرؤساء، ينبغي تشجيع الدول األعضاء وأعضاء  يف وملساعدة اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت أ ( 

قبل افتتاح اجلاعية ويفضل أن يتم ذلك املرشحني املناسبني بادير اكتب تقييس االتصاالت  إبالغالقطاع عل  
 ، عل  أال تقل هذه املدة عن أسبوعني.ثالثة أشهرمبدة  العاملية لتقييس االتصاالت

/الدولة اإلدارة اع اسبقة اشاورات إجراء االتصاالت تقييس قطاع ألعضاء ينبغي املناسبني، املرشحني حتديد عند ب(
 .الرتشيح هذا خبصوص حمتال رفض ألي تفادياً  ية،ناملع العضو

بتعايم قائاة باملرشحني عل  الدول  ، يقوموعل  أساس االقرتاحات اليت يتلقاها ادير اكتب تقييس االتصاالت (ج
 .B امللحق يف مبؤهالت كل ارشح كاا هو ابني اً األعضاء وأعضاء القطاع. وينبغي أن يرفق بقائاة املرشحني بيان

وقت اناسب أثناء  يف هذا اخلصوص، ينبغي دعوة رؤساء الوفود، يف ًا إىل هذه الوثيقة واا يرِد ان تعليقاتواستناد (د 
لجان الدراسات، بالتشاور اع ادير اكتب لرؤساء ونواب رؤساء ن يساوهنم كقائاة اوحدة مب اجلاعية، إىل إعداد

 قييس االتصاالت للاوافقة عليها بصفة هنائية.وثيقة إىل اجلاعية العاملية لت يف تقييس االتصاالت، لتقدميها
أكثر بكفاءة اتساوية لوظيفة رئيس  حالة وجود ارشحني أو يف ينبغي اراعاة اا يلي عند وضع القائاة املوحدة: (ه 

رؤساء ال الذين هلم أقل عدد ان أعضاء القطاع اليت هلا أو واحدة، ينبغي تفضيل املرشحني ان الدول األعضاء أو
 لجان الدراسات والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت. لاملعينني
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اجلاعية  يف اإلطار املذكور أعاله، يتم التعاال اعها عل  أساس كل حالة عل  حدة يف ميكن النظر فيها األوضاع اليت ال 2
 العاملية لتقييس االتصاالت.

االقرتاحات اخلاصة بلجنيت الدراسات. ولذلك،  يف النظر إىل داج جلنتني ان جلان الدراسات، ميكناثاًل فإذا كانت النية تتجه 
 .1 الفقرة يف ميكن تطبيق اإلجراءات املبينة

 واع ذلك، إذا قررت اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت إنشاء جلنة دراسات جديدة متاااً، يكون ان الالزم إجراء اناقشات
 اجلاعية واختاذ قرار بشأن التعيينات الالزاة. يف
لتعيينات اليت يقررها الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت مبوجب السلطة إىل اتطبيق هذه اإلجراءات بالنسبة  ينبغي 3

 (.هلذه اجلاعية( 2016احلاااات،  يف )املراَجع 22)انظر القرار  املفوضة إليه
 ان االتفاقية. 244 الرقم يف طبقاً ملا جاء مجعيتنيالفرتات الواقعة بني  يف ُتشغل اناصب الرؤساء ونواهبم اليت ختلو 4

 

 B امللحـق

 ((2016)املراَجع يف احلاااات،  35 رارـلقبا)

 مؤهالت الرؤساء ونوابهم

 ان االتفاقية عل  اا يلي: 242ينص الرقم 

املنصف، وكذلك ضرورة  تعيني الرؤساء ونواب الرؤساء اعايري الكفاءة واتطلبات التوزيع اجلغرايف يف "... وتراع ، بوجه خاص،
 ."فعاليةتشجيع البلدان النااية عل  املشاركة عل  حنو أكثر 

 النااية شاالةً واع إيالء االعتبار األول للاؤهالت املذكورة أدناه ينبغي وجود متثيل االئم بني الرؤساء ونواب الرؤساء للبلدان 
 البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النااية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. أقل

 :الرؤساء ونواهبمعند تعيني قصوى  ، ذات أمهيةمجلة أاور يف وفياا يتعلق بالكفاءة، تبدو املؤهالت التالية،

 ؛الصلة ذات املهنية املعرفة واخلربة –

أنشطة قطاع تقييس االتصاالت فياا يتعلق برئيس الفريق االستشاري  يف أو جلنة الدراسات املعنية يف املتواصلةكة املشار  –
 ؛لتقييس االتصاالت ونوابه

 املهارات اإلدارية؛ –

 ؛1التواجد –

 .التقييساملتعلقة ب نشطةباأل املعرفة –

 اكتب تقييس االتصاالت إشارة خاصة إىل املؤهالت آنفة الذكر. الذاتية اليت يعااها ادير السرية اعلوااتوينبغي أن تتضان 

                                                      
انعقاد  اليت يتعني النظر فيها عند تعيني رؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاري ونواهبم قدرة املرشح عل  التواجد حىت خرىان العواال األُ  1

 االتصاالت. لتقييساجلاعية العاملية التالية 
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 Cق ـامللح
 ((2016)املراَجع يف احلاااات،  35)بالقـرار 

 العدد األمثل مبادئ توجيهية بشأن تعيين 
 قطاع تقييس االتصاالت  دراسات رؤساء لجاننواب  من
 لتقييس االتصاالتالفريق االستشاري نواب رئيس و 

اإلاكان عاليًا شرط  ينبغي أن يُراع  قدران االتفاقية،  242 ( والرقم2014بوسان،  يف )املراَجع 166 للقراروفقًا  1
 2فعالية، واحلاجة إىل تشجيع البلدان النااية عل  املشاركة عل  حنو أكثر املنصف، التوزيع اجلغرايفالكفاءة و 

ضرورة توفر الكفاءة املثبتة، استخدام اوارد أكرب عدد ممكن ان  ينبغي عند تعيني أو اختيار فريق اإلدارة، واع اراعاة 2
نفس الوقت بضرورة تعيني العدد الالزم فقط ان نواب الرؤساء ان أجل إدارة  يف الدول األعضاء وأعضاء القطاع، اع اإلقرار

 املتوقعني. اج العالجلان الدراسات وتسيري أعااهلا بصورة تت سم بالكفاءة والفعالية، اتساقاً اع اهليكل وبرنا

حتديد العدد املناسب ان نواب الرؤساء لضاان سري األعاال املتعلقة جبايع  يف ينبغي حلجم العال أن يكون عااالً  3
إطار كل جلنة  يف جوانب اختصاصات الفريق االستشاري وجلان الدراسات بشكل واٍف. وتوز ع املهام بني نواب الرؤساء/الرئيس

 ستشاري، وسيكون ان املاكن تعديل هذا التوزيع وفقاً ملتطلبات العال.دراسات والفريق اال

يراعي ابدأ التوزيع اجلغرايف املنصف  مبا أي إدارة اعقوالً الذين تقرتحهم الرؤساء نواب ينبغي أن يكون جماوع عدد  4
 .بني الدول األعضاء املعنية للاناصب فياا

التابعة للقطاعات الثالثة،  خرىاألفرقة االستشارية وجلان الدراسات واألفرقة األُ  يف 3ينبغي أن يُراع  التاثيل اإلقلياي 5
، أي قطاع ان القطاعات يف هذه األفرقة واللجان يف جيوز بالتايل لفرد واحد أن يشغل أكثر ان انصب واحد كنائب رئيس وال

 .4استثنائية تحاال يف قطاع إال   أكثر ان يف وال جيوز ألي فرد أن يشغل انصب نائب رئيس

نصف  يف فياا يتعلق بإعادة انتخاب نواب الرؤساء، ينبغي عاواًا تفادي اختيار ارشحني تغيبوا عن املشاركة  6
 االجتااعات عل  األقل خالل فرتة الدراسة السابقة، اع اراعاة الظروف السائدة.

 

 

 

                                                      
املناطق  تكنولوجية، جيوز زيادة عدد ممثلي هذهبالنسبة إىل املناطق اليت تضم عددًا كبرياً ان اإلدارات وتتباين فيها استويات التناية االقتصادية وال 2

 .االقتضاءإىل أقص  قدر ممكن، حسب 
اإلقلياية الرئيسية الست لالتصاالت،  ( ملؤمتر املندوبني املفوضني فياا يتعلق باملنظاات2014بوسان،  املراَجع يف) 58 االعتبار القرار يف يؤخذ 3

، وجلنة البلدان األاريكية (CEPT) ، واملؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت(APT) وهي مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت
، وجملس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلواات الذي متثله األاانة العااة (ATU) ، واالحتاد اإلفريقي لالتصاالت(CITEL) لالتصاالت

 .(RCC) االتصاالت جمال يف والكوانولث اإلقلياي (LAS) الدول العربية جلااعة
هذه الفقرة أي نائب رئيس لفريق استشاري اعني أو للجنة اعينة ان جلان الدراسات ان شغل انصب الرئيس  يف ينبغي أال مينع املعيار املذكور 4

 للقطاع. أو هذه اللجنة التابعني االستشاري أو نائب الرئيس لفرقة عال أو انصب املقرر أو اساعد املقرر ألي فريق ضان والية هذا الفريق
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