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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 

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.

 الصادر عن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت. 1قرار رقم وتتم املوافقة على هذه التوصيات وفقاً لإلجراء املوضح يف ال
الدولية  ويف بعض جماالت تكنولوجيا املعلواات اليت تقع ضان اختصاص قطاع تقييس االتصاالت، تعد املعايري الالزاة على أساس التعاون اع املنظاة

 .(IEC)واللجنة الكهرتقنية الدولية  (ISO)للتوحيد القياسي 
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 (2016احلاااات،  )املراَجع يف 54رار ـقال

 إنشاء أفرقة إقليمية ومساعدتها
 (2016 احلاااات، ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ ؛2004 فلوريانوبوليس،)

 (،2016احلاااات، إن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت )

 اعتبارها يف إذ تضع
 ان اتفاقية االحتاد ختول إنشاء جلان الدراسات بُغية تقييس االتصاالت على صعيد عاملي؛ 14أن املادة  أ ( 

الوفاء بأهداف االحتاد  يف تقييس االتصاالت ان دستور االحتاد تنص على أن "تتاثل وظائف قطاع 17أن املادة  ب(
 املتعلقة بتقييس االتصاالت، اع اراعاة االعتبارات اخلاصة بالبلدان النااية، ..."؛

ملؤمتر املندوبني املفوضني يكلف األاني العام واديري املكاتب الثالثة بالعال ( 2014بوسان،  يف )املراَجع 123أن القرار  (ج
ومبزيد املتقداة،  والبلدان 1تابعة تنفيذ املبادرات اليت تساعد على سد الفجوة التقييسية بني البلدان الناايةملبشكل وثيق فياا بينهم 

 ؛هذا اجملال يف عااهلادعم أان التعاون اع املنظاات اإلقلياية ذات الصلة ان أجل 
والذي األساسي للتعاون والتنسيق بني القطاعات                                 ملؤمتر املندوبني املفوضني يقر  باملبدأ( 4112)بوسان،  191أن القرار  ( د

 حتاشي ازدواج أنشطة القطاعات، وضاان أداء العال على حنو يتسم بالكفاءة والفعالية؛ يف يتاثل
اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد  يف الواردة (ITU-T) باالحتاد قييس االتصاالتالنتيجة التالية لقطاع ت أن ( هـ

، ركزت على تشجيع اشاركة ملؤمتر املندوبني املفوضني (2014بوسان،  يف )املراَجع 71القرار  يف املعتادة، 2016-2019 للفرتة
 واعتاادها بغية سد الفجوة التقييسية:حتديد اعايري دولية غري متييزية  يف ،البلدان النااية وخاصةً  ،األعضاء

ذلك حضور االجتااعات وتقدمي  يف عالية التقييس داخل قطاع تقييس االتصاالت، مبا يف زيادة املشاركة -
 البلدان النااية؛ان شاركة املسياا  املسامهات وشغل املناصب القيادية واستضافة االجتااعات/ورش العال، ال

والقضايا السياساتية التعريفة واحملاسبة  مببادئمجلة أاور،  يف فياا يتصل، أعاال بعض جلان الدراسات، وخاصةً  أن ( و
وإنرتنت  (NGN) التايل اجليل وشبكاتواالقتصادية الدولية املتعلقة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت 

 للبلدان كبرية  اسرتاتيجية بأمهية تتسماا تزال والتنقلية والوسائط املتعددة، دة واجلو  واألان (FN) املستقبل وشبكات (IoT) األشياء
 ،النااية

 وإذ تدرك
عقد اؤمترات  يف "حتتفظ الدول األعضاء حبقهاأن تنص على  ان الدستور( 194ان الدستور )الرقم  43أن املادة  أ ( 

بُغية تسوية اسائل اتصاالت ميكن أن تعاجل على الصعيد إقلياية، واختاذ ترتيبات إقلياية، وإنشاء انظاات إقلياية، 
 اإلقلياي..."؛

 ؛لقطاع تقييس االتصاالتجلان الدراسات مجيع  اجتااعات يف تزايد استوى اشاركة البلدان النااية وإسهااها ب(
  

                                                      
 .والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليةوالبلدان النااية غري الساحلية أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النااية تشال  1
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 ؛التلقطاع تقييس االتصا 17و 13و 12و 11و 5و 3و 2إطار جلان الدراسات  يف أن أفرقة إقلياية أنشئت (ج
يقوم االحتاد بعقدها، وميكن أن تدعاها لقطاع تقييس االتصاالت املذكورة أعاله أن اجتااعات األفرقة اإلقلياية  ( د

 هيئات التقييس اإلقلياية؛و/أو املنظاات اإلقلياية 
 الرئيسية؛إطار أنشطة جلان الدراسات  يف النتائج املرضية اليت مت احلصول عليها ان خالل النهج اإلقلياي ( ه
، وأهنا تشال عددًا اتزايداً األمهية اتزايدة أصبحت اإلقلياية األفرقة هذه اعظم هبا تضطلع اليت األنشطة أن ( و

 ؛القضايا ان
اليت تقود دراسات تتعلق مبسائل السياسات والتعريفة  3 التأسيس الناجح لألفرقة اإلقلياية التابعة للجنة الدراسات ( ز

خداات االتصاالت الدولية وتدرس القضايا االقتصادية واحملاسبية  يف ذلك انهجيات حتديد التكاليف( يف واحملاسبة )مبا
 باالتصاالت؛ والسياساتية املتعلقة

 املنشأة مبوجب هذا القرار، 4البدايات املشجعة لألفرقة اإلقليايةو  3استدااة األفرقة اإلقلياية التابعة للجنة الدراسات  (ح

 وإذ تالحظ
 اراعاة اخلاصة واهتااااهتا احتياجاهتا اراعاة كفالة  بغية الدراسات جلان أعاال يف النااية البلدان اشاركة زيادة ضرورة ( أ 

 ؛ضان اختصاص قطاع تقييس االتصاالت وجلان دراساته أفضل
 اشاركة تعزيز أجل ان عالها وأساليب االتصاالت تقييس قطاع دراسات جلان تنظيم وتعزيز حتسني ضرورة (ب

 ؛االحتاد يف ولتحسني أوجه التآزر اع القطاعني اآلخرينلزيادة كفاءة وفعالية أعاال التقييس الدويل، ، النااية البلدان
 أمهية وجود أطر استشارية االئاة لصياغة املسائل ودراستها وإعداد املسامهات وبناء القدرات؛ ج(
 انتديات التقييس التابعة لقطاع تقييس االتصاالت؛ يف ضرورة زيادة حضور البلدان النااية ونشاطها د (
أعاال قطاع تقييس االتصاالت، اثل اشاركة اهليئات األكادميية واخلرباء  يف ضرورة التشجيع على اشاركة أوسع ه (

 سياا ان البلدان النااية؛ جمال تقييس االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت، ال يف العاالني
اؤسسات البلدان النااية، مما قد حيول دون حضورها اللقاءات اليت ينظاها  يف سياا القيود املفروضة على امليزانية، ال و (

 القطاع واليت هتتم هبا بصفة خاصة،

 وإذ ال يغيب عن باهلا
       ُ            ة اليت أ نشئت بعدها، على األفرقة اإلقلياي 3عال األفرقة اإلقلياية للجنة الدراسات وأساليب  أن تطبيق اهليكل التنظياي

أن يوسع وحيسن استوى اشاركة البلدان  ميكن 1القرار  يف املنصوص عليه النظام الداخلي لقطاع تقييس االتصاالتيتسق اع  مبا
 ،(2014بوسان،  يف )املراَجع 123إحراز أهداف القرار  يف أنشطة التقييس وأن يساهم يف النااية

 وإذ تأخذ بعني االعتبار
 العال؛ وأساليب والتنظياي التشغيلي باهليكل يتعلق فيااالتجارب والدروس اليت استفادت انها األفرقة اإلقلياية  أ ( 

 على النحو املبني 3 العالية احملددة للاوافقة على التوصيات املقداة لألفرقة اإلقلياية التابعة للجنة الدراسات (ب
 ،( هلذه اجلاعية2012ديب،  يف )املراَجع 1ان القرار  1.2.9 الفقرة يف

  

                                                      
 املنطقة احملددة اليت أنشئ فيها الفريق اإلقلياي. األفرقة اإلقلياية افتوحة دون استثناء ملشاركة مجيع األعضاء الذين ينتاون إىل 4
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 كذلك  تدرك وإذ

 ؛النااية البلدان يف التقييس أنشطة تعزيز يف يساعد أن ميكن التقييس صدد يف وانسق اشرتك هنج اتباع أن أ ( 

 سياا ال االتصاالت، تقييس لقطاع املختلفة الدراسات للجان التابعة اإلقلياية لألفرقة املشرتكة االجتااعات أن (ب
هليئة تقييس إقلياية، ميكن أن تشجع اشاركة  هليئة إقلياية و/أو اجتااعات/أو و إقلياية عال ورشة اع باالقرتان كانت إذا

 املشرتكة؛ االجتااعات هذه فعالية ان وتزيد االجتااعات هذه يف البلدان النااية

 مبا إداراهتم، يف التقييس جماالت ان العديد اعاجلة عن اسؤولني عادةً  يكونون النااية البلدان يف التقييس خرباء ان قلة أن (ج
 ،وقت واحد ضان عدد ان جلان الدراسات لقطاع تقييس االتصاالت يف ذلك القضايا املتعلقة باملسائل قيد الدراسة يف

 تقـرر

 تابعة للجان دراسات تقييس االتصاالت؛ إنشاء أفرقة إقلياية، على أساس كل حالة على حدة، تنسيق أن تؤيد 1

ية وهيئات التقييس اإلقلياية أن تشجع تعاون وتآزر األفرقة اإلقلياية اع هيئات التقييس اإلقلياية )املنظاات اإلقليا 2
 إليها(؛ واا

 تقدمي الدعم لألفرقة اإلقلياية حسب االقتضاء، يف إىل النظر جملس االحتادأن تدعو  3

 والدول األعضاء املنتاية إليها تدعو املناطق

 الختاذاناطق كل انها  يف تابعة للجان الدراسات الرئيسية لقطاع تقييس االتصاالت إقلياية أفرقة إنشاء اتابعة إىل 1
 االقتضاء حسب وأنشطتهااجتااعات األفرقة اإلقلياية  ودعمهذا القرار  ان 3 إىل 1ان  "تقرر"للفقرات  وفقاً اخلطوات الالزاة 

 االتصاالت؛ تقييس اكتب اع بالتنسيق

، الرئيسية الدراسات جلنة عليها توافق أن على اإلقلياية، األفرقة هلذه عال وأساليب اختصاصات اشروع وضع إىل 2
 ؛يتعلق باجملاالت اليت هتاها فياا

إنشاء هيئات تقييس إقلياية، حسب االقتضاء، وتشجيع عقد اجتااعات اشرتكة وانسقة اع األفرقة اإلقلياية إىل  3
انطقة كل انها، حبيث تعال هيئات التقييس هذه مبثابة اظلة الجتااعات هذه  يف دراسات تقييس االتصاالتالتابعة للجان 

 اإلقلياية، األفرقة

 تدعو األفرقة اإلقلياية املنشأة على هذا النحو

تقدمي  وإىل اناطقها، يف أنشطة التقييس يف اشاركة البلدان النااية وتشجيعنشر املعلواات عن تقييس االتصاالت  إىل 1
 املعنية؛ املنطقة أولويات تبني                   ً                  اليت تعال فيها وفقا  لالختصاصات املعتادة الرئيسيةاسامهات خطية إىل جلنة الدراسات 

 ،واملكاتب اإلقلياية لالحتاد الدويل لالتصاالت الصلة ذات املعنية اإلقلياية املنظاات اع الوثيق التعاون إىل 2

 االستشاري لتقييس االتصاالتتكلف جلان الدراسات والفريق 

 بتنسيق اجتااعات اشرتكة لألفرقة اإلقلياية التابعة للجان دراسات تقييس االتصاالت،
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 تكلف ادير اكتب تقييس االتصاالت، بالتعاون اع ادير اكتب تناية االتصاالت

 ،املخصصة أو املقداة كاسامهة املتاحة املوارد حدود يف

 إلنشاء أفرقة إقلياية وكفالة سري أعااهلا بدون عقبات؛بتقدمي كل الدعم الالزم  1

 ،االتصاالت تقييس لقطاع التابعة اإلقلياية األفرقة اجتااعات اع بالتزاان ،أاكن كلاا  عال، ورش عقد يف بالنظر 2
 ؛املناطق ذات الصلة، وبالعكس يف

 ،وورش عالهااإلقلياية باختاذ كل التدابري الالزاة لتسهيل تنظيم اجتااعات هذه األفرقة  3

 تطلب ان ادير اكتب تقييس االتصاالت
 ان أجل: اع ادير اكتب تناية االتصاالت التعاون

 تقدمي اساعدة حمددة لألفرقة اإلقلياية؛ اواصلة ‘1’
 مبنهجياهتاعلى اواصلة تطوير أدوات التطبيقات احملوسبة املتصلة  3 الدراسات للجنة اإلقلياية األفرقة أعضاء تشجيع ‘2’

 لتحديد التكلفة؛

 فياا بني التآزر الالزم لتشجيع واملستقبلية احلالية اإلقلياية األفرقة اجتااعات لتسهيل املناسبة اخلطوات اختاذ ‘3’
 ،القطاعات الثالثة، وان مث حتسني فعالية وكفاءة جلان الدراسات

 على هذا النحو املنشأةاألفرقة اإلقلياية  كذلك  وـتدع
 وهيئات التقييس، واملكاتب اإلقلياية لالحتاد الدويل لالتصاالت، ،ذات الصلة املعنيةإىل التعاون الوثيق اع املنظاات اإلقلياية 

 .إليها تنتاي اليت املنطقة يف وتقدمي تقارير عن أعااهلا
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