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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 67رار ـقال

 استعمال لغات االتحاد على قدم المساواة 
 في قطاع تقييس االتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت

 (2112 ،؛ احلاااات2112؛ ديب، 2008)جوهانسربغ، 

 ،(2016)احلاااات، إن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت 

 إذ تدرك
(، بشأن استعاال لغات االحتاد الرمسية الست 2014بوسان،  يف املراَجع) 154أن اؤمتر املندوبني املفوضني اعتاد القرار  أ ( 

 املساواة؛ على قدم املساواة الذي يكلف جملس االحتاد واألاانة العااة باختاذ تدابري ملعاالة اللغات الست على قدم
التابعة  (CCV) أجنزته جلنة تنسيق املفرداتنّوه مبا  2016دورة اجمللس لعام  يف ملعّدلاالصادر عن اجمللس و  1372أن القرار  (ب

ان أعاال  (ITU-T)التابعة لقطاع تقييس االتصاالت  (SCV) وجلنة التقييس املعنية باملفردات (ITU-R) لقطاع االتصاالت الراديوية
 الرمسية الستباللغات جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت ولالتفاق عليها  يف العتااد املصطلحات والتعاريف

 ؛مجيعها لالحتاد
األاانة العااة )دائرة املؤمترات واملنشورات( تدعو  يف أن اجمللس اختذ قرارات تقتضي اركزية وظائف التحرير للغات (ج

 والتعاريف(، ذلك املصطلحات يف اإلنكليزية فقط )مباالقطاعات إىل توفري النصوص النهائية باللغة 

 اعتبارها يف وإذ تضع
( ملؤمتر املندوبني املفوضني، ُكلِّف اجمللس مبواصلة أعاال فريق العال 2014بوسان،  يف )املراَجع 154أنه طبقًا للقرار  أ ( 

 القرار؛ ورفع تقرير للاجلس بشأن تنفيذ هذا ، ان أجل اراقبة التقدم احملرز(CWG-LANG)التابع للاجلس واملعين باللغات 
صفحات املوقع اإللكرتوين لقطاع  يف أمهية توفري املعلواات جبايع اللغات الرمسية لالحتاد على قدم املساواة ب(

 االتصاالت، تقييس

 تالحظ وإذ
للجاعية العاملية لتقييس ( 2008)جوهانسربغ،  67طبقًا للقرار  أنشئت (SCV)أن جلنة التقييس املعنية باملفردات 

 بشأن إنشاء هذه اللجنة، ،(WTSA) االتصاالت

 تقـرر
حدود اختصاصاهتا، بشأن املصطلحات التقنية  يف أن تواصل جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت أعااهلا، 1

 والتشغيلية وتعاريفها باللغة اإلنكليزية فقط؛
تقداه جلان الدراسات ان اقرتاحات  قطاع تقييس االتصاالت على اا يف املفرداتأن تعتاد أعاال التقييس بشأن  2

واعتاادها على النحو الذي تقرتحه األاانة العااة،  خرىالرتمجة إىل اللغات الرمسية اخلاس األُ  يف باإلنكليزية، على أن يتم النظر
 وأن تضان ذلك جلنة التقييس املعنية باملفردات؛
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 يس االتصاالت، عند اقرتاح اصطلحات وتعاريف، أن تستخدم املبادئ التوجيهية الواردةأنه جيب على جلان دراسات تقي 3
 ان "دليل صياغة توصيات قطاع تقييس االتصاالت"؛ B امللحق يف
املفهوم،  دراسات قطاع تقييس االتصاالت بتعريف نفس املصطلح و/أو ان جلان أنه ينبغي، حيثاا تقوم أكثر ان جلنة 4

 املعنية؛ يار اصطلح واحد وتعريف واحد يكونان اقبولني جلايع جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالتبذل اجلهود الخت

 أنه جيب على جلنة دراسات قطاع تقييس االتصاالت، عند اختيار املصطلحات وإعداد التعاريف، أن تأخذ 5
قاعدة بيانات االحتاد  يف تلك اليت ترد االحتاد، خاصة يف االستخدام الراسخ للاصطلحات والتعاريف القائاة حسباهنا يف

 والتعاريف؛ للاصطلحات
أن جياع كل املصطلحات والتعاريف اجلديدة اليت تقرتحها جلان دراسات  (TSB)أنه ينبغي ملكتب تقييس االتصاالت  6

االحتاد للاصطلحات يدرجها ضان قاعدة بيانات قطاع تقييس االتصاالت بالتشاور اع جلنة التقييس املعنية باملفردات، وأن 
 والتعاريف املتاحة على اخلط؛

أنه ينبغي للجنة التقييس املعنية باملفردات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت أن تعال بتعاون وثيق اع جلنة تنسيق  7
 ؛اإلنرتنت، اع عقد اجتااعات اشرتكة، اىت أاكن، ويفضل أن تكون عرب املفردات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية

( وأن 2014بوسان،  يف )املراَجع 154 عالها بأحكام القرار يف أنه ينبغي للجنة التقييس املعنية باملفردات أن تسرتشد 8
 ؛(CWG-LANG) هذا الصدد اع فريق العال التابع للاجلس املعين باستخدام اللغات الرمسية الست لالحتاد يف تتعاون

جدوى إنشاء كيان  يف لتقييس االتصاالت والفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية أن ينظراأنه ينبغي للفريق االستشاري  9
عال اشرتك داخل االحتاد للتعاال اع قضايا املفردات واستخدام اللغات الرمسية الست لالحتاد على قدم املساواة ورفع تقارير إىل 

 اجلاعية اخلاصة بكٍل انهاا،

 التتكلف ادير اكتب تقييس االتصا
إىل مجيع  (TAP) ترمجة مجيع التوصيات اليت تتم املوافقة عليها حسب عالية املوافقة التقليدية يف باالستارار 1

 االحتاد؛ لغات
 إىل مجيع لغات االحتاد؛ (TSAG) برتمجة مجيع تقارير الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت 2
 ا إذا كانت هذه التوصيات سترتجم؛مبالرسالة املعااة اليت تعلن املوافقة على التوصيات بيان  يف بأن يضاف 3
عالية املوافقة  إطار يف ق عليها                                   َ رتمجة توصيات قطاع تقييس االتصاالت املواف  املاارسة اخلاصة ب يف باالستارار 4

 لالحتاد؛ املالية املواردحدود  يف ،صياتان هذه التو صفحات املرتمجة الإاكانية اضاعفة عدد  اع (AAP) البديلة
 ؛مبراقبة جودة الرتمجة والنفقات املرتبطة هبا 5
 القرار، هبذا علااً  الراديوية االتصاالت اكتب ادير بإحاطة 6

 اجمللس تدعو
لالحتاد على املوقع اإللكرتوين لالحتاد باللغات الرمسية الست  يف إىل اختاذ اإلجراءات املناسبة لضاان نشر املعلواات 1

 ؛1372 حدود امليزانية املتاحة وفقاً لقرار اجمللس قدم املساواة ويف
جدوى إنشاء كيان عال واحد داخل االحتاد  ( لتحديد2014بوسان،  يف )املراَجع 154استعراض القرار  يف النظر إىل 2

 قدم املساواة،لالحتاد على الست مجيع اللغات الرمسية  واستعاالللتعاال اع قضايا املفردات 
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 تكلف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت

ضوء  يف أفضل آلية لتحديد التوصيات اليت يلزم ترمجتها ان بني التوصيات اليت خضعت لعالية املوافقة البديلة، وذلك يف بالنظر
 اجمللس ذات الصلة. قرارات

 

 

 امللحـق 
 ((2016)املراَجع يف احلاااات،  67)بالقـرار 

 لجنة التقييس المعنية بالمفرداتاختصاصات 

توفري املشورة بشأن املصطلحات والتعاريف ان أجل األعاال اخلاصة باملفردات املتعلقة بقطاع تقييس االتصاالت  1
اكتب تقييس  يف باللغات الست، بالتعاون الوثيق اع األاانة العااة )دائرة املؤمترات واملنشورات(، واع حمرر اللغة اإلنكليزية

بني مجيع جلان دراسات قطاع تقييس  تصاالت، إضافًة إىل اقرري جلان الدراسات املعنيني باملصطلحات والتااس املواءاة فياااال
 والتعاريف. يتعلق باملصطلحات االتصاالت املعنية فياا

اليت تضطلع  ىخر واع املنظاات األُ  التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية (CCV)جلنة تنسيق املفردات االتصال اع  2
، (IEC) واللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO) ايدان االتصاالت، وانها اثاًل املنظاة الدولية للتوحيد القياسي يف بأعاال املفردات

وكذلك اللجنة التقنية لتكنولوجيا املعلواات املشرتكة بني املنظاة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية )اللجنة 
 والتعاريف. ، وذلك جتنباً الزدواج املصطلحات(JTC 1)( 1 لتقنية املشرتكة رقما

السنة على األقل ورفع تقرير عن نتائج عالها إىل  يف إطالع الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت على أنشطتها ارة 3
 اجلاعية العاملية املقبلة لتقييس االتصاالت.
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