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 متهيـد
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صاالت على لالتصاالت. وهو اسؤول عن دراسة املسائل التقنية واملسائل املتعلقة بالتشغيل والتعريفة، وإصدار التوصيات بشأهنا بغرض تقييس االت
 الصعيد العاملي.

اليت جتتاع ارة كل أربع سنوات املواضيع اليت جيب أن تدرسها جلان الدراسات التابعة لقطاع  (WTSA)وحتدد اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت 
 تقييس االتصاالت وأن ُتصدر توصيات بشأهنا.
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 (2016احلاااات،  )املراَجع يف 44رار ـقال

 والبلدان المتقدمة 1سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية
 (2016 احلاااات، ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ ؛2004 فلوريانوبوليس،)

 (،2016احلاااات، إن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت )

 اعتبارها يف إذ تضع
( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن سد الفجوة التقييسية بني البلدان النااية 2014 بوسان، يف )املراَجع 123 أن القرار أ ( 

اتابعة وتنفيذ القرار احلايل والبلدان املتقداة يكلف األاني العام واديري املكاتب الثالثة بالعال بشكل وثيق فياا بينهم على 
بني البلدان النااية  التقييسية الفجوةسد  الرااية إىل هتدف إىل تعزيز اجلهود اتابعة تنفيذ املبادرات اليت علىو  الصلة ذاتوالقرارات 

هذا الشأن  يف التنسيق (، اع دعم2014 بوسان، )املراَجع يف 123 القراروالبلدان املتقداة فضاًل عن اتابعة وتنفيذ فقرات انطوق 
 على الصعيد اإلقلياي ان خالل املكاتب واملنظاات اإلقلياية؛

ديب،  يف )املراَجع 37 ينص على اواصلة تنفيذ القرار( ملؤمتر املندوبني املفوضني 2014بوسان،  يف )املراَجع 139القرار  أن ب(
استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت ان أجل سد بشأن  (WTDC)للاؤمتر العاملي لتناية االتصاالت  (2014

 ؛اعلواات شاالالفجوة الرقاية وبناء جمتاع 
اختاذ كل التدابري الالزاة لضاان ينص على اواصلة ؤمتر املندوبني املفوضني مل( 2014بوسان،  يف )املراَجع 154القرار  أن (ج

 ؛الحتاد على قدم املساواةلاستعاال اللغات الرمسية الست 

عدد نواب رؤساء األفرقة االستشارية للقطاعات  بشأنملؤمتر املندوبني املفوضني ( 2014بوسان،  يف املراَجع) 166أن القرار  ( د
اراعاة توزيع جغرايف انصف بني اناطق االحتاد وضرورة تشجيع البلدان النااية على ينص على  خرىوجلان الدراسات واألفرقة األُ 

 هلا؛ممثلون ، ان أجل ضاان أن يكون لكل انطقة بفعاليةاملشاركة 
للهيئات األكادميية ان ينص على استارار السااح ملؤمتر املندوبني املفوضني ( 2014بوسان،  يف )املراَجع 169أن القرار  ( ه

 ؛القطاعات قياة وحدة املسامهة ألعضاء ان 1/32 أعاال قطاعات االحتاد الثالثة اقابل يف البلدان النااية باملشاركة
 القطاعات؛ اديري املكاتب الثالثة بضاان التنسيق بني( ملؤمتر املندوبني املفوضني يكلف 2014)بوسان،  191أن القرار  ( و

، (BDT) ادير اكتب تناية االتصاالتينّص على تكليف  ( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014)بوسان،  195أن القرار  ( ز
يع وتقدمي الدعم ان أجل بتوفري اخلربة التقنية الالزاة إلجراء دراسات اجلدوى وإدارة املشار  ،بالتنسيق اع اديري املكتبني اآلخرين

 الذكية؛ تنفيذ إعالن إفريقيا
بتيسري تبادل  ،يكّلف األاني العام، بالتشاور والتعاون اع اديري املكاتب الثالثة (2014)بوسان،  197أن القرار  (ح

جلهود وخدااهتا هبدف إتاحة فرص  (IoT) اخلربات واملعلواات اع مجيع املنظاات والكيانات ذات الصلة املعنية بإنرتنت األشياء
 أجل دعم نشر إنرتنت األشياء، انالتعاون 

  

                                                      
 .والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية والبلدان النااية غري الساحلية أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية الناايةتشال  1
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 وإذ تدرك
أن املهام اليت يضطلع هبا قطاع تقييس االتصاالت تشال التوصيات وتقييم املطابقة واملسائل ذات اآلثار السياسية  (أ  

 التنظياية؛ أو
تعود بفائدة اشرتكة على البلدان النااية  الت على الصعيد العاملياالتصاوخداات  واملتوازنة ملرافق التناية املتسقة أن (ب

 والبلدان املتقداة على السواء؛
 واتطلباهتا؛ نشر الشبكات واملرافق اع اراعاة احتياجات البلدان النااية ةأن احلاجة تدعو إىل خفض تكلفة املعدات وتكلف (ج

التقييس  يف مخسة عناصر: تفاوت يف جمال التقييس يتاثل يف املتقداةأن التفاوت بني البلدان النااية والبلدان  د (
جمال التقييس،  يف املوارد البشرية املاهرة يف تقييم املطابقة، وتفاوت يف اللوائح التقنية اإللزااية، وتفاوت يف الطوعي، وتفاوت

 أنشطة قطاع تقييس االتصاالت؛ يف ةفّعالاملشاركة ال يف وتفاوت
وضع اعايري االتصاالت واستخدااها على نطاق واسع  يف زيادة اشاركتها ،يكتسي أمهية قصوى للبلدان الناايةأنه مما  (ه 

 جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت؛ يف اسامهتها وتعزيز
اع أنشطة تقييس تكنولوجيا املعلواات  للتعاالالكثري ان البلدان النااية  يف أن التنسيق على املستوى الوطين ( و

 عال قطاع تقييس االتصاالت حباجة إىل تطوير؛ يف واالتصاالت ان أجل املسامهة
واشاركة التقييس على املستوى الوطين  أنشطةأاانات وطنية للتقييس ميكن أن يعزز إعداد ابادئ توجيهية وإنشاء أن  ( ز

 االتصاالت؛ تقييس قطاع تدراسا جلان يف البلدان النااية واسامهتها
 لالحتاد االسرتاتيجيةبشأن اخلطة ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، 2014بوسان،  يف )املراَجع 71 أن القرار (ح

ضاان كفاءة وان بني هذه العواال التاكينية يسرد العواال التاكينية للغايات االسرتاتيجية لالحتاد وأهدافه،  2016-2019 للفرتة
، وتتاثل إحدى العاليات الداعاة واالجتااعات والوثائق واملنشورات والبىن التحتية للاعلواات وإاكانية النفاذ إليهااملؤمترات 

 والشفوية(، ذلك الرتمجة التحريرية يف تنظيم املؤمترات واجلاعيات واحللقات الدراسية وورش العال )مبا يف العاال التاكيين هلذا
 درك أيضاً وإذ ت

إىل للجاهور اجملاين ملؤمتر املندوبني املفوضني أكد على إتاحة النفاذ اإللكرتوين  (2014بوسان،  يف )املراَجع 12أن املقرر  ( أ 
 والنصوص األساسية لالحتاد وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية الراديويةواالتصاالت االتصاالت  ي تقييستوصيات قطاع

 ؛املفّوضني والوثائق اخلتااية ملؤمترات املندوبني عااة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتااعاته()الدستور واالتفاقية والقواعد ال
التقارير السنوية املقداة إىل جملس االحتاد فياا يتعلق بسياسات النفاذ اإللكرتوين اجملاين إىل انشورات االحتاد تشري  أن ب(

زيادة اشاركة االحتاد وتشجيع  يف ي فياا يتعلق بأنشطة التقييس اجلاريةإىل أن السياسات املذكورة استطاعت رفع استوى الوع
 هذه األنشطة؛ يف البلدان النااية

 على العال يف االتصاالت تقييس قطاع أهداف أحديتاثل  ،2016-2019 طبقًا للخطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة أنه (ج
لتكنولوجيا املعلواات واالتصاالت حتديد اعايري دولية غري متييزية  يف ،البلدان النااية "تشجيع املشاركة الفّعالة لألعضاء وخاصةً 

 ؛"الفجوة التقييسية سد واعتاادها )توصيات قطاع تقييس االتصاالت( بغية
التقييسية سد الفجوة  يف بعض اجتااعات قطاع تقييس االتصاالت للاسامهة يف أنه يتعني توفري خداة الرتمجة الشفوية ( د

 ؛وضاان أقصى قدر ان اشاركة مجيع املندوبني وخصوصاً ان البلدان النااية
أن يكونوا على علم تام بقرارات  يف أن الرتمجة الشفوية أساسية ملساعدة مجيع املندوبني وخصوصًا ان البلدان النااية (ه 

 ؛اختاذ هذه القرارات يف اجتااعات قطاع تقييس االتصاالت وأن يشاركوا يف التقييس اليت تُتخذ
يؤدي دورًا حيويًا ويتخذ قرارات تؤثر على عال مجيع جلان  (TSAG)أن الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت  ( و

 ،الدراسات
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 احلسبان يف وإذ تأخذ
فال تزال البلدان النااية تواجه صعوبات  ،هاوسدّ  التقييسية الفجوة تعريف يف كبرياً   تقدااً حني حقق االحتاد  يف أنه أ ( 

 تقييس لقطاع الدراسات جلان أعاال يف املشاركة وخاصة االتصاالت تقييس قطاع أعاال يف ةفّعالضاان اشاركتها ال يف اتنوعة
 ؛سياا نظراً إىل قيود امليزانية ال واتابعتها االتصاالت

ً     اا تقتصر على اراحل املوافقة النهائية والتنفيذ بدال  ان      ً عادة  املشاركة الفعلية للبلدان النااية، إن وجدت، أن  (ب                                                
 إطار أفرقة العال املختلفة؛ يف وضع املقرتحات اليت جيري إعدادها يف املشاركة

اع أنشطة تقييس تكنولوجيا املعلواات للتعاال الكثري ان البلدان النااية  يف أن التنسيق على املستوى الوطين (ج
 عال قطاع تقييس االتصاالت حباجة إىل حتسني؛ يف ل املسامهةواالتصاالت ان أج

تشجيع  اعامليزانية لإلنفاق على أنشطة سد الفجوة التقييسية،  يف بند انفصلأن هيكل ايزانية السنتني يشتال اآلن على  ( د
اع اكتب تناية بتنسيق وثيق  وذلكالبند آلية إلدارة هذا  (TSB)اكتب تقييس االتصاالت ونفذ املسامهات الطوعية  تقدمي

 ؛(BDT) االتصاالت
أن برااج االحتاد لتشجيع الشراكات، حتت رعاية قطاع تقييس االتصاالت، تواصل تعزيز وتوسيع املساعدة املقداة ان  ه (

 االحتاد إىل أعضائه وخاصة البلدان النااية؛
 ئل ودراستها وإعداد املسامهات وبناء القدرات؛أمهية وجود أطر استشارية للبلدان النااية تالئم صياغة املسا (و 
 االتصاالت وأساليب عالها ميكن أن حيسن استوى اشاركة البلدان النااية تقييسدراسات قطاع  جلان هيكلأن  ( ز
 أنشطة التقييس؛ يف
، وعلى وجه اخلصوص لقطاع تقييس االتصاالتاإلقلياية ان خمتلف جلان الدراسات  لألفرقةأن االجتااعات املشرتكة  (ح

هذه االجتااعات  يف اشاركة البلدان النااية سيشجععال إقلياية و/أو اجتااع هليئة تقييس إقلياية،  بورشة ةاتصلكانت إذا  
 ؛وزيادة فعالية هذه االجتااعات

كااً اليت يضطلع هبا قطاع تقييس االتصاالت  أعاال التقييس  يف أن االحتاد ميكنه زيادة املشاركة الفّعالة للبلدان النااية (ط
وجلان الدراسات التابعة لقطاع  (TSAG) للفريق االستشاري لتقييس االتصاالتونوعاً، ان خالل دور نواب الرؤساء والرؤساء 

 ؛إليهماسؤوليات حمددة  إسنادميكن و على أساس التاثيل اإلقلياي  املعيننيتقييس االتصاالت 
جلان الدراسات لقطاع تقييس االتصاالت  يف شاري لتقييس االتصاالت وافق على استحداث دور إرشاديأن الفريق االست (ي

ان أجل التنسيق اع املاثلني ان البلدان املتقداة والنااية هبدف تبادل املعلواات وأفضل املاارسات املتعلقة بتطبيق توصيات قطاع 
 األفرقة اإلقلياية، بلدان النااية ويفال يف تقييس االتصاالت بغية حتسني أنشطة التقييس

 وإذ تذّكر
يعرتف أن االتصاالت وتكنولوجيا املعلواات واالتصاالت عناصر أساسية للبلدان املتقداة  للاجلس 1353القرار بأن  أ ( 

بالتعاون اع اديري املكاتب، لتحديد األنشطة اجلديدة اليت ينبغي  ،والبلدان النااية لتحقيق التناية املستدااة، ويكلف األاني العام
 سبيل حتقيق التناية املستدااة ان خالل االتصاالت وتكنولوجيا يف يضطلع هبا االحتاد لدعم البلدان النااية أن

 ؛واالتصاالت املعلواات
 ،للاعايري العاملية للندوة الصلة ذاتبالنتائج  (ب

 تقـرر
 الفجوة سدواراجعتها على أساس سنوي ملراعاة اتطلبات البلدان النااية هبدف  القرار هبذا امللحقة العال خطةاواصلة  1

 والنااية؛ املتقداة البلدان بني التقييسية
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 حسب ،(ITU-D) االتصاالت تناية قطاع سياا الو  اآلخرين، القطاعني اع بالتعاون االتصاالت، تقييس قطاع يعدّ  أن 2
 :يلي مبا القيام أجل ان برناجماً  االقتضاء،

 التقييس؛ بعاليةاليت تسهل عالية ربط االبتكارات  األساليباالسرتاتيجيات و  وضع يف النااية البلدان اساعدة ‘1’
جمال الصناعة واالبتكار حنو السعي لتحقيق  يف تطوير وسائل لتوجيه اسرتاتيجياهتا الوطنية يف البلدان النااية واساعدة ‘2’

 أثر على أنظاة البيئة االجتااعية واالقتصادية اخلاصة هبا؛ أكرب
 ؛ان أجل التكنولوجيات الناشئة/دولية وطنية اختبار خمتربات نشاءوضع اسرتاتيجيات إل يف النااية البلدان اساعدة ‘3’
 بفهم املتصلة خرىاألُ  االحتاد واواد االحتاد وتوجيهات وكتيبات أدلة مجيع إىل جماين إلكرتوين نفاذ إتاحة اجمللس، مبوافقة رهناً  3

 وصيانتها؛ االتصاالت وتشغيلها شبكاتجماالت تطوير ختطيط اعدات و  يف وخاصةً  وتنفيذها، االتصاالت تقييس قطاع توصيات
وعلى  املسامهات أوحدود املوارد املتاحة  يف ،تابعة للجان الدراسات لقطاع تقييس االتصاالت أن تؤيد إنشاء أفرقة إقلياية 4

 ؛خرىوأن تشجع التعاون والتآزر بني هذه األفرقة وبني جهات التقييس اإلقلياية األُ  ،أساس كل حالة على حدة
 تقدميتشجيع  اعلإلنفاق على أنشطة سد الفجوة التقييسية،  السنوية لالحتادامليزانية  يف بند انفصلاالحتفاظ ب 5

 ؛الطوعية املسامهات
واجتااع  مجيع اجللسات العااة للجان الدراسات وفرق العال يف       ً                  استنادا  إىل طلبات املشاركني    ُ                  أن ت قدم الرتمجة الشفوية 6

 ،الفريق االستشاري بأكاله

 تقرر كذلك أن تقوم املكاتب اإلقلياية لالحتاد
تنفيذ  ان أجل دعماملناطق  يف أنشطة اكتب تقييس االتصاالت ان أجل تطوير وتنسيق أنشطة التقييس يف باملشاركة 1

تنفيذ أهداف خطة العال، وإطالق محالت جلذب أعضاء جدد ان البلدان النااية لالنضاام لصلة ان هذا القرار و األجزاء ذات ا
 للجان اإلقلياية األفرقة إىل الالزاة املساعدة وتقدمي ،القطاع أو انتسبني أو هيئات أكادميية يف إىل قطاع تقييس االتصاالت كأعضاء

 ؛االتصاالت تقييس قطاع دراسات

نواب الرؤساء املعينني مبسؤوليات حمددة تشال اا يلي  إىل احلدود اليت تساح هبا ايزانية املكاتب، يف ،بتقدمي املساعدة 2
 ضان مجلة أاور:

أنشطة التقييس اليت يضطلع هبا االحتاد  يف املنطقة ان أجل تعبئتهم للاشاركة يف العال عن كثب اع أعضاء االحتاد ‘1’
 سد الفجوة التقييسية؛ يف لاساعدةل

 االحتاد؛ يف إعداد تقارير تتعلق بالتعبئة واملشاركة وتقدميها إىل اهليئة املعنية باملنطقة ‘2’

إعداد برنااج تعبئة ان أجل املناطق اليت ميثلوهنا وتقدميه إىل أول اجتااع للفريق االستشاري لتقييس االتصاالت  ‘3’
 تقرير إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت؛للجنة دراسات وإرسال  أو

 ؛سد الفجوة التقييسية يف إحاطة أعضاء االحتاد بربااج وابادرات قطاع تناية االتصاالت اليت ميكن أن تساعد ‘4’
 بتنظيم وتنسيق أنشطة األفرقة اإلقلياية للجان دراسات قطاع تقييس االتصاالت، 3

 تدعو اجمللس
اجتااعات الفريق االستشاري  يف ايزانية قطاع تقييس االتصاالت للانح، وللرتمجة الشفوية وترمجة الوثائق يف إىل زيادة اا يُرصد

 فقراتالدراسات، وذلك بالنظر إىل  وجلان الدراسات لقطاع تقييس االتصاالت واألفرقة اإلقلياية للجانلتقييس االتصاالت 
 ،"6 تقرر "سياا الفقرة  أعاله وال "تقرر "
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تناية  واكتب الراديوية ادير اكتب تقييس االتصاالت، بالتعاون اع اديري اكتب االتصاالتتكلف 
 االتصاالت

 حدود املوارد املتاحة يف
 مبواصلة العال على تنفيذ أهداف خطة العال امللحقة هبذا القرار؛ 1
امللحقة  العال خطةوتنفيذ أهداف  لتاويل كوسيلة  االتصاالت تقييس قطاع رعاية حتت شراكات إقااة تشجيعب 2

 القرار؛ هبذا
قطاع تقييس االتصاالت، كلاا أاكن ذلك، لاإلقلياية  األفرقةعقد ورش عال بالتزاان اع اجتااعات  يف بالنظر 3

 ؛بالتنسيق والتعاون اع ادير اكتب تناية االتصاالت
هلا وإعداد وتنفيذ توصيات قطاع  وخاصة فياا يتعلق باملسائل ذات األولوية اهتادراس يف ساعدة البلدان الناايةمب 4

 ؛االتصاالت تقييس
 املوارد وتعبئة التنظيم مبهام يضطلعل االتصاالت، تقييس اكتب ضاناملعين بالتنفيذ املشكَّل  فريقمبواصلة أنشطة ال 5

 ؛اخلاصة به العال خبطةهبذا القرار و  املرتبطة األعاال ورصد اجلهود وتنسيق
سد الفجوة التقييسية بني  يف باالضطالع بالدراسات الالزاة بشأن دور برااج إدارة االبتكارات وحفز االبتكارات 6

 البلدان املتقداة والنااية؛

بار االعت بعني ، آخذاً اجمللس علىامليزانية املقرتحة ملكتب تقييس االتصاالت  يف بإدراج خمصصات االية لتنفيذ هذا القرار 7
 اكتب تناية االتصاالت؛ يف الضغوط املالية واألنشطة احلالية واملخطط هلا

تقرير بشأن تنفيذ هذه اخلطة إىل الدورات املقبلة للجاعية العاملية لتقييس االتصاالت واؤمترات املندوبني  بتقدمي 8
 ؛امليزانية يف الالزاةضوء نتائج التنفيذ، فضاًل عن التعديالت  يف املفوضني بغية استعراض هذا القرار وإدخال التعديالت املالئاة

ابادئ توجيهية بشأن تطبيق توصيات لصياغة/إعداد جماوعة إىل البلدان النااية  ،الطلب عندالدعم واملساعدة،  بتقدمي 9
 مبساعدة االتصاالت، ستقيي قطاع دراسات جلان يف مبشاركتها النهوض أجل ان قطاع تقييس االتصاالت على الصعيد الوطين

 التقييسية؛ الفجوة سد أجل ان لالحتاد اإلقلياية املكاتب ان

جمال التعليم والتدريب  يف بتعزيز استخدام القنوات اإللكرتونية اثل حلقات الدراسة على الويب أو التعلم اإللكرتوين 10
 على تنفيذ توصيات قطاع تقييس االتصاالت؛

تسهيل ، و سري أعااهلا سالسة إلنشاء أفرقة إقلياية وكفالة تدابرياختاذ كل اا يلزم ان و اا يلزم ان دعم بتقدمي كل  11
 نشر املعلواات وزيادة فهم التوصيات اجلديدة، خاصة للبلدان النااية؛ان أجل وورش العال  اجتااعات األفرقة اإلقليايةتنظيم 

 عن فعالية األفرقة اإلقلياية؛ اجمللسبرفع تقرير إىل  12
وتنفيذ املبادئ  ورش عال وحلقات دراسية، حسب االقتضاء، لنشر املعلواات وزيادة فهم التوصيات اجلديدة بتنظيم 13

 النااية؛، وخاصًة للبلدان التوجيهية املتعلقة بالتوصيات
احللقات الدراسية واملنتديات اليت ينظاها قطاع املزيد ان ورش العال و  يف بتوفري املشاركة عن بُعد، كلاا أاكن ذلك، 14

 تقييس االتصاالت، لتشجيع املزيد ان املشاركة ان البلدن النااية؛
باالستفادة ان املنصات احلالية لقطاع تناية االتصاالت، كاملنصة العاملية لالبتكار، ان أجل السااح للبلدان النااية  15

 ضطلع هبا قطاع تقييس االتصاالت؛أعاال التقييس اليت ي يف مبشاركة أكرب
، ان خالل ان أجل سد الفجوة التقييسية االتصاالت تقييس قطاعألنشطة إضافية  إيراداتإاكانية حتقيق  دراسةب 16

 ،املذكورة أعاله باملسامهات الطوعيةعالقة هلا  حتديد اوارد االية جديدة ال
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 والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت باالحتاد تكلف جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت
 خطة العال امللحقة هبذا القرار؛ يف تنفيذ الربااج املعروضة يف باملشاركة بنشاط 1
توفري املشورة اليت ان  يف إدراج ابادئ توجيهية لتنفيذ توصيات قطاع تقييس االتصاالت حيثاا ميكن أن تساعد يف بالنظر 2

 وسياساتية؛ اع الرتكيز على التوصيات اليت ترتتب عليها آثار تنظيايةاعتااد هذه التوصيات،  يف شأهنا أن تساعد البلدان النااية

 بتنسيق اجتااعات اشرتكة لألفرقة اإلقلياية التابعة للجان دراسات قطاع تقييس االتصاالت، 3

 تكلف كذلك جلان الدراسات
جماالت التخطيط واخلداات  يف ااية خالل عالية وضع املعايريالبلدان الن يف راعاة اخلصائص ادحمددة لبيئة االتصاالتمب 1

 ؛ذلك وصياغة حلول/خيارات تصلح للبلدان النااية كلاا أاكن ،واألنظاة والتشغيل والتعريفات والصيانة
 االتصاالت؛ختاذ اخلطوات املناسبة إلجراء دراسات عن املسائل املتصلة بالتقييس اليت حتددها املؤمترات العاملية لتناية با 2
 إعداد، حسب االقتضاء، عند االحتاد يف تناية االتصاالت اع جلان الدراسات التابعة لقطاع التواصل يف االستارارب 3

أجل  واملتطلبات اخلاصة للبلدان النااية، ان فياا يتعلق باالحتياجات ،قطاع تقييس االتصاالت يف اراجعة توصيات جديدة أو
 ؛تلك البلدان يف كانية تطبيقهازيادة جاذبية التوصيات وإا

 بتحديد التحديات اليت تواجهها البلدان النااية هبدف سد الفجوة التقييسية بني الدول األعضاء، 4

 تدعو ادير اكتب تقييس االتصاالت
لتشجيع إنشاء  (BR) واكتب االتصاالت الراديوية (BDT)إىل العال عن كثب اع اديَري اكتب تناية االتصاالت  1

 شراكات حتت رعاية قطاع تقييس االتصاالت كإحدى وسائل متويل خطة العال؛
اإلقلياية لقطاع تقييس االتصاالت، كلاا أاكن ذلك،  األفرقةعقد ورش عال بالتزاان اع اجتااعات  يف إىل النظر 2

 بالتنسيق والتعاون اع ادير اكتب تناية االتصاالت،

 األعضاء فيهاوالدول  تدعو املناطق
 "4 يقرر، وفقًا لفقرة "االتصاالت قطاع تقييس يف املناطق تتبع إىل جلان دراسات يف إىل اتابعة إنشاء أفرقة إقلياية 1

، وإىل دعم اجتااعاهتا وأنشطتها حسب االقتضاء ( هلذه اجلاعية2016احلاااات،  يف )املراَجع 54والقرار  هذا القرار ان
 ؛االتصاالت اكتب تقييسبالتنسيق اع 

تأسيس األطر  يف أنشطة األفرقة اإلقلياية لقطاع تقييس االتصاالت ودعم املنظاات اإلقلياية يف إىل املشاركة بنشاط 2
 اإلقلياية لتطوير أنشطة التقييس؛

التابعة  إىل إنشاء هيئات تقييس إقلياية، حسب االقتضاء، وتشجيع اجتااعاهتا املشرتكة واملنسقة اع األفرقة اإلقلياية 3
انطقتها، حبيث تعال هيئات التقييس هذه كاظلة الجتااعات هذه  يف للجان دراسات قطاع تقييس االتصاالت، كل

 اإلقلياية؛ األفرقة

اليت تتبع هلا  الرئيسية عليها جلان الدراسات كي توافقإىل وضع اشروع اختصاصات وأساليب عال لألفرقة اإلقلياية،   4
 هذه األفرقة اإلقلياية؛

 إىل تبادل املعلواات فياا يتعلق باستخدام توصيات قطاع تقييس االتصاالت، 5

 تشجع الدول األعضاء وأعضاء القطاع
 قطاع تقييس االتصاالت. يف سياق اشاركتهم يف الحق هذا القرار يف خطة العال الواردة يف على اراعاة األهداف ادحمددة
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 امللحـق
 ((2016)املراَجع يف احلاااات،  44)بالقـرار 

 (2014بوسان،  في )المراَجع 123خطة العمل لتنفيذ القرار 
 لمؤتمر المندوبين المفوضين

 : تعزيز قدرات وضع المعايير1البرنامج  أوالا 
 اهلدف 1)
 حتسني قدرات البلدان النااية على وضع املعايري. •

 األنشطة 2)
أنشطة قطاع تقييس االتصاالت، وذلك لتغطية اواضيع  يف اشاركتها يف دان الناايةصياغة ابادئ توجيهية ملساعدة البل •

تقدمي و  اشاريع اسائل،وصياغة  قطاع تقييس االتصاالت، يف أساليب العال :سبيل املثال ال احلصر انها، على
 اقرتحات.

األساسية لتعزيز اعارفها واقدرهتا على استحداث أساليب لزيادة إاكانية حصول البلدان النااية على املعلواات التقنية  •
اراعاة اخلصائص اليت تنفرد هبا  ‘3’أعاال قطاع تقييس االتصاالت،  يف ةفّعالاملسامهة ال ‘2’تنفيذ املعايري العاملية،  ‘1’

ية ان خالل املناقشات املؤدية إىل وضع املعايري العامل يف التأثري ‘4’العالية العاملية لوضع املعايري،  يف واحتياجاهتا
 جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت. يف ةفّعالاالضطالع بأدوار 

 املشاركة ان النااية البلدان يف ان خالل الوسائل اإللكرتونية لتاكني اخلرباءعن بُعد  املشاركةإجراءات وأدوات  حتسني •
 الفريق اجتااعات فيها)مبا  االتصاالت تقييس لقطاع التدريبية واحللقات عال وورش اجتااعات يف بفعالية

 بني ان العاملية التقييس وابادرات املشرتكة التنسيق وأنشطة الدراسات وجلان االتصاالت لتقييس االستشاري
 .بلداهنم ان انطالقاً ( ُأخرى اجتااعات

وسياساته، إخل.  صياغة خطط التقييس واسرتاتيجياته يف إجراء اشروعات اخلربة االستشارية هبدف دعم البلدان النااية •
 وينبغي بعد ذلك حتويل النواتج لتأخذ شكل أفضل املاارسات.

 فعاليتها. سد الفجوة التقييسية وادى يف وضع طرائق وأدوات واؤشرات لقياس دقيق لنتائج اجلهود واألنشطة املبذولة •
ث والتطوير، لتبادل املعلواات عن العال اع أعضاء القطاع، ال سياا اع املصنعني واهليئات األكادميية وانظاات البح •

اهليئات  يف التكنولوجيات اجلديدة واتطلبات البلدان النااية، وتقدمي املساعدة التقنية لتشجيع إقااة برااج تقييسية
 جمال تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت. يف األكادميية وانظاات البحث والتطوير

 بصدد تطبيق المعايير : مساعدة البلدان النامية2البرنامج  ثانياا 
 اهلدف 1)
 اساعدة البلدان النااية فياا يلي: •

 .االتصاالت تقييس قطاع لتوصيات اكتساب فهم واضح •
 البلدان النااية. يف تعزيز تطبيق توصيات قطاع تقييس االتصاالت •
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 األنشطة 2)
 اساعدة البلدان النااية فياا يلي: •

 .االتصاالت تقيس لقطاع الدراساتجلان  يف واملشاركةالتقييس  أنشطةأاانة للتقييس ان أجل تنسيق  إنشاء •
 احلالية. حتديد اا إذا كانت اعايريها الوطنية املعاول هبا على اتساق واتفاق اع توصيات قطاع التقييس •

 أعاال يقوم هبا اكتب تقييس االتصاالت بالتعاون اع اكتب تناية االتصاالت: •

 اع والتوصيلية، املصنَّعة باملنتجات املتعلقة تلك سياا ال التقييس، قطاع توصياتتطبيق لتوجيهية  ابادئ صياغة •
 .والسياسية التنظياية اآلثار ذات التوصيات على الرتكيز

 املعايري يف واعتاادها بشكٍل أفضل االتصاالت تقييس قطاع توصيات استخدامان أجل املشورة واملساعدة  تقدمي •
 .الوطنية

 فضالً  ،اليت مت تقييسها اجلديدة التكنولوجيات عن اعلوااتحتديثها بإدراج  يف واالستارار قاعدة بيانات جتايع •
 .االتصاالت تقييس قطاع بتوصيات امللتزاة املنتجات عن

 املصنَّعة املنتجات اطابقة فحص طرائقو توصيات حمددة  تطبيقحتسني  متّكن اندورات لبناء القدرات  تنظيم •
 .التوصيات هلذه

 أن النااية للبلدان ميكن حيث" باملعايري املتعلقة واألجوبة"األسئلة  أجل انللتقييس استعاال انتدى  تشجيع •
 .الدراسات جلان خرباء ان املشورة وتلتاس بفهم وتطبيق التوصيات تتعلق أسئلة تطرح

 وطنية/دولية للتكنولوجيات الناشئة.إنشاء خمتربات اختبار  يف تقدمي املساعدة إىل البلدان النااية •

 : بناء قدرات الموارد البشرية3البرنامج  ثالثاا 
 اهلدف 1)
جمال أنشطة التقييس اخلاصة بقطاع تقييس االتصاالت وأنشطة  يف قدرات املوارد البشرية لدى البلدان النااية زيادة •

 الوطنية. التقييس
 األنشطة 2)
تنظيم األحداث واحللقات الدراسية وورش العال واجتااعات جلان الدراسات على الصعيدين اإلقلياي والعاملي  تشجيع •

 .النااية البلدان يف واالتصاالت املعلواات تكنولوجيا/االتصاالت وتنايةجمال التقييس  يف لتعزيز بناء القدرات
التقييس  واكتب االتصاالت الراديوية بتقدمي دورات تدريبية عنالقيام بالتعاون الوثيق اع اكتب تناية االتصاالت  •

 النااية. اوجهة إىل البلدان
 االحتاد. توفري فرص للبلدان النااية للتدريب الداخلي واإلعارة والعال لفرتات قصرية داخل •

قييس االتصاالت جلان دراسات قطاع ت رؤساءتشجيع انتخاب املزيد ان املرشحني ان البلدان النااية ملناصب  •
 الرؤساء. واناصب نواب

وضع لدى انظاات ختبار الخمتربات ا يف لبلدان الناايةان ارباء خلفرص العال قصرية األجل و عارة اإلتشجيع  •
 .البيين جمال اختبار املطابقة وقابلية التشغيل يف والشركات املصنعة، وال سياا (SDO) املعايري

 .االتصاالت تقييس قطاع توصياتتنفيذ فهم و  دورات تعلياية اعاقة عن تنظيم •
 جااعاهتم يف توفري توجيهات واواد داعاة للبلدان النااية ملساعدهتا على وضع وتقدمي اناهج للطلبة بشأن التقييس •

 قبل وبعد خترجهم.

 ان لتاكينهاة ان خالل اكتب تقييس االتصاالت املستحقالنااية  للبلدانعدد أكرب، قدر اإلاكان، ان املنح توفري  •
 .الصلة ذات االتصاالت تقييس قطاع اجتااعات حضور



 9 44القرار  – 2016الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت،  

 : جمع األموال لسد الفجوة التقييسية4البرنامج  رابعاا 
 خطة العال ان خالل األشكال التالية ان الشراكات وغريها ان الوسائل: يف املسامهات أ ( 

 إطار الشراكات. يف اسامهات •
 يزانية اإلضافية اليت صخصصها االحتاد.امل •
 اسامهات طوعية ان البلدان املتقداة. •
 اسامهات طوعية ان القطاع اخلاص. •
 .ُأخرىاسامهات طوعية ان جهات  •

 إدارة األاوال لدى اكتب تقييس االتصاالت: ب(
االتصاالت، هو املسؤول عن إدارة يكون ادير اكتب تقييس االتصاالت، بتعاون وثيق اع ادير اكتب تناية  •

 األاوال اجملاوعة على النحو املذكور أعاله وتستعال هذه األاوال بشكل رئيسي لتحقيق أهداف هذه الربااج.

 ابادئ استعاال األاوال: ج(
احلصر،  ذلك، على سبيل الذكر ال يف تستعال األاوال لألنشطة املتعلقة باالحتاد الدويل لالتصاالت، مبا •

 كاا تستعالأنشطة قطاع تقييس االتصاالت،   يف ساعدات واملشاورات والتدريب ملاثلي البلدان الناايةامل
 النااية. برااج دراسة فحص املطابقة والتوصيل البيين وبرااج قابلية التشغيل البيين ان أجل البلدان يف
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