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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 على 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 تقييس اليت جتتاع ارة كل أربع سنوات (WTSA)وحتدد اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت 
 االتصاالت وأن ُتصدر توصيات بشأهنا.

 الصادر عن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت. 1وتتم املوافقة على هذه التوصيات وفقاً لإلجراء املوضح يف القرار رقم 
ية ان اختصاص قطاع تقييس االتصاالت، تعد املعايري الالزاة على أساس التعاون اع املنظاة الدولويف بعض جماالت تكنولوجيا املعلواات اليت تقع ض
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 (2016احلاااات،  يف )املراَجع 76 رارـقال
 يالدراسات المتعلقة باختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البين

 االتحاد والبرنامج المستقبلي المحتمل الخاص بعالمة 1ومساعدة البلدان النامية
 (2016 احلاااات، ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ،)

 (،2016احلاااات، إن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت )

 تذّكرإذ 
ل  يكل  امأاني العا  واديري املكاتب اللالةة بالعا( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014بوسان،  يف املراَجع) 123 القرار بأن ( أ 

 ؛املتقداة والبلدانلنااية ا البلدان بني التقييسية الفجوة تقليص إىل الرااية باإلجراءات التعجيلغية بُ  بينهم فياا وةيق بشكل
اع كة بشأن تناية قطإقرار رؤية عاملية اشت  يتضان( ملؤمتر املندوبني املفوضني 2014)بوسان،  200 القرار بأن ب(

ل و "جمتاع اعلواات ميّكنه العامل املوصاع توخي "، 2020 االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت وفقًا لربنااج "التوصيل
حيث تتيح االتصاالت/تكنولوجيات املعلواات واالتصاالت حتقيق وتسريع الناو والتناية االجتااعيني واالقتصاديني املستدااني 

 ؛"لكل فرد بيئياً 
 لالحتاديجية اخلطة االستات يف على النحو املبنّي  يرد  احملرز حنو حتقيق أهداف ونتائج أعاال كل قطاع التقدّ  بأن ج(
التناية  ةخطتنفيذ  يف ملؤمتر املندوبني املفوضني، مما يسهم( 2014بوسان،  يف املراَجع) 71 بالقرار 2 امللحق يف 2016-2019 للفتة

 ؛2030 عا املستدااة ل
  بشكل   جيب أن تفي (ITU-T) تنص على أن وظائ  قطاع تقييس االتصاالت ، اليتان دستور االحتاد 17 أن املادةب د (

ت على أن أداء هذه الوظائ  جيب أن يكون "اع اراعاة االعتبارا كذلك  كاال بأهداف االحتاد املتعلقة بتقييس االتصاالت، تنص
 النااية"؛ اخلاصة بالبلدان

 ؛(GMPCS) العاملية الشخصية املتنقلةعالاة االتصاالت الساتلية تنفيذ  يف لنتائج اليت حققها االحتادبا (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 املراَجع) 177 لقـراربا ( ز
 ؛بالكاال لو اوص لعامل متهيداً  امأشياء إنتنت تيسريملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  (2014بوسان،  يف املراَجع) 197 لقراربا ح(
 اداالحت بتوصيات املعرفة حتسني، بشأن (WTDC)للاؤمتر العاملي لتناية االتصاالت  (2014 ديب، يف املراَجع) 47 بالقـرار (ط

 مبوجب لألنظاة املصنعة البيين التشغيل وقابلية املطابقة اختبارات ذلك يف مبا النااية، البلدان يف الفّعال وتطبيقها لالتصاالت الدويل
 االحتاد؛ توصيات

الدراسات املتعلقة باختبارات ( جلاعية االتصاالت الراديوية، بشأن 2015جني ،  يف ملراَجع)ا ITU-R 62بالقرار  (ي
 ،وقابلية التشغيل البيين لتجهيزات وأنظاة االتصاالت الراديوية (ITU-R)املطابقة اع توصيات قطاع االتصاالت الراديوية 

  
                                                      

 .ةوالبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليوالبلدان النااية غري الساحلية أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النااية تشال  1
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 تدركإذ و 
وأهنا  1865 عا  لربقلالسبب الرئيسي إلنشاء االحتاد الدويل  كانتلية  أن قابلية التشغيل البيين لشبكات االتصاالت الدو  أ ( 
 ؛الدويل لالتصاالت اخلطة االستاتيجية لالحتاد يف امأهداف الرئيسية زالت ان اا
 تكنولوجيات الناشئة اتطلبات اتزايدة فياا يتعلق باختبار املطابقة وقابلية التشغيل البيين؛لل أن (ب
سياق  يف بامأمهية وأنه اا زال يّتسممبعيار دويل  يلتز ة هو السبيل املقبول للربهنة على أن انتجًا اا أن تقييم املطابق (ج

 التزااات التقييس الدويل مأعضاء انظاة التجارة العاملية مبوجب االتفاق املعين بالعوائق التقنية أاا  التجارة؛
حتدد انهجية عااة الختبارات اطابقة  ITU-T X.296 إىل ITU-T X.290 ان أن توصيات قطاع تقييس االتصاالت ( د

 التجهيزات لتوصيات هذا القطاع؛
أن اختبارات املطابقة ال تضان قابلية التشغيل البيين ولكن ان شأهنا أن تزيد ان احتاال قابلية التشغيل البيين للتجهيزات  ( ه

 االحتاد الدويل لالتصاالت؛ لتوصياتاملطابقة 
 مبا ،املطابقة اتطلبات اختبارات قابلية التشغيل البيين أو حتددصيات قطاع تقييس االتصاالت الراهنة أن قلة ان تو  ( و
 ؛السواء علىامأداء إجراءات االختبار واعايري إىل بالنسبة  ذلك يف
 ان ءكجز   ئيسيةالر  امأداء اؤشرات حتديدقد يقتضي  االتصاالت تقييس قطاع توصيات بعض اع املطابقة تقييم أن ( ز

 ؛االختبار اواصفات
 وجهة ان باراالخت ان ها  نوع هو واالتصاالت املعلواات تكنولوجيا ملعدات البيين التشغيل قابلية اختبار أن (ح
 املستهلك؛ نظر
ىل إأن التدريب التقين وتناية القدرات املؤسسية اهلادفة إىل إجراء االختبارات وإصدار الشهادات قضيتان جوهريتان بالنسبة  (ط
 وتعزيز نشر شبكات االتصاالت املتقداة وزيادة التوصيلية العاملية؛لديها لبلدان ان أجل حتسني عاليات تقييم املطابقة ا
جمال إصدار الشهادات واختبارات التجهيزات  يف بالذاتالحتاد الدويل لالتصاالت ا أن يدخلأن ان غري املناسب  (ي

 اختبارات املطابقة؛ لوضع املعايري تقد  أيضاً  اية والوطنيةالعديد ان اهليئات اإلقلي وأنواخلداات 
إجراء أُنشئت هبدف وضع  (ITU-T CASC)اللجنة التوجيهية لتقييم املطابقة التابعة لقطاع تقييس االتصاالت  أن (ك

 ات االختبار؛رب قطاع تقييس االتصاالت لتنفيذ إجراء لالعتاف مبخت يف إجراءات تفصيليةلالعتاف خبرباء االحتاد ووضع 
لوضع خمطط  (IEC) تعال بالتعاون اع اللجنة الكهرتقنية الدولية (ITU-T CASC)أن اللجنة التوجيهية لتقييم املطابقة  (ل

إلصدار الشهادات ان أجل تقييم اطابقة اعدات تكنولوجيا املعلواات  (IEC/ITU)اشتك بني اللجنة الكهرتقنية الدولية واالحتاد 
 وصيات قطاع تقييس االتصاالت؛واالتصاالت لت

دات تكنولوجيا تزويدها بتفاصيل اع يف أن قطاع تقييس االتصاالت أطلق قاعدة بيانات ملطابقة املنتجات وأنه استار (  
 املعلواات واالتصاالت اليت خضعت لالختبار فياا يتعلق مبطابقتها لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت؛

 باستارار؛ للتحديث ضعخي وأنهاإللكتونية للاطابقة والتشغيل البيين اخلاصة باالحتاد  للبوابة إلكتوينمت إنشاء اوقع  أنه ( ن
 بتحديث خطة عال برنااج املطابقة والتشغيل البيين اليت وضعت بدايةً  2013 دورته لعا  يف أن جملس االحتاد قا  (س
بناء قدرات املوارد البشرية   3)داث قابلية التشغيل البيين وأح  2)تقييم املطابقة، و  1)واليت تتالل دعائاها يف:  2012 يف
 البلدان النااية؛ يف تقدمي املساعدة ان أجل إنشاء اراكز اختبار وبرااج للاطابقة وقابلية التشغيل البيين  4)و
وإىل اؤمتر  2016 إىل 2009 دوراته للفتة ان يف التقارير املرحلية املقداة ان ادير اكتب تقييس االتصاالت إىل اجمللس ( ع

 (،2014املندوبني املفوضني )بوسان، 
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 كذلك  تدركوإذ 
 ؛قطاع تقييس االتصاالتاملقبلة ليكون ان االعتبارات اهلااة لدى وضع التوصيات أن توفري قابلية التشغيل البيين ينبغي أن  ( أ 
نتجات تكنولوجيا اجلهود املبذولة ملكافحة ا يف اع توصيات قطاع تقييس االتصاالت ينبغي أن يساعد املطابقة تبارخا أن (ب

 ؛الزائفةاملعلواات واالتصاالت 
أن تعزيز قدرات الدول امأعضاء فياا يتعلق بتقييم املطابقة واالختبار وتوفر املرافق الوطنية واإلقلياية لالختبار وتقييم  (ج

 ؛الزائفةا املعلواات واالتصاالت اكافحة أجهزة واعدات االتصاالت/تكنولوجي يف املطابقة ميكن أن يساعد
نت أن بإاكان اختبار املطابقة وقابلية التشغيل البيين تسهيل قابلية التشغيل البيين لبعض التكنولوجيات الناشئة الل إنت  ( د

 ،وغريها، 2020-االتصاالت املتنقلة الدوليةو  (IoT) امأشياء
 اعتبارها يف وإذ تضع

تتسم بالقابلية الكاالة للتشغيل اع  الشكاوى افادها أن التجهيزات غالبًا اا الأن مثة عددًا اتزايدًا ان  أ ( 
 ؛ُأخرى جتهيزات
سياا البلدان النااية، مل تكتسب بعد القدرة على اختبار التجهيزات وتوفري الضاانات  أن بعض البلدان، ال ب(

 ؛لديها للاستهلكني
شأهنا أن  ملعلواات واالتصاالت لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت اناطابقة جتهيزات تكنولوجيا ا يف اللقةزيادة أن  ج(
 ؛اختيار احللول يف ان الناايةالبلد وأن تساعدصنعني امل خمتل قابلية التشغيل البيين ان طرف إىل طرف بني جتهيزات  احتاالتزيد 
ة وقابلية التشغيل برنااج املطابق تنفيذ يف اضطالع االحتاد، ال سياا بالنسبة إىل البلدان النااية، بدور ريادي أمهية ( د

بشأن وقطاع تناية االتصاالت  2و 1 الدعااتنيبشأن  االتصاالت تقييس قطاع املسؤولية الرئيسية يتوىل أن على لالحتاد،البيين 
 ؛4و 3 الدعااتني

البلدان اليت  بلدان، خاصةأن االختبار عن بُعد للاعدات واخلداات باستخدا  املختربات االفتاضية سياكن مجيع ال ( ه
نفس الوقت،  يف متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية والبلدان النااية، ان إجراء اختبارات املطابقة وقابلية التشغيل البيين، اع تسهيل،

د خبصوص استحداث رييب لالحتاتنفيذ املشروع التج يف تبادل اخلربات بني اخلرباء التقنيني، اع اراعاة النتائج اإلجيابية اليت حتققت
 هذه املختربات؛

أنه إىل جانب توصيات قطاع تقييس االتصاالت، هناك عدد ان املواصفات بشأن اختبار املطابقة وقابلية التشغيل البيين  ( و
 ،ُأخرىوضعتها انظاات اعنية بوضع املعايري وانتديات واحتادات 

 اعتبارها كذلك يف وإذ تضع
)تقييم املطابقة( ان خطة  1إىل أن تصل الدعااة  "ITU" عالاة االحتادياا يتعلق بتأجيل تنفيذ ف 2012جملس االحتاد لعا   قرار

 ،ان التنفيذ العال إىل ارحلة أكلر نضجاً 
 وإذ تالحظ

لتشغيل البيين للة عناصر أساسية لتطوير جتهيزات قاب ،االختبارات ان أجل ،قابلية التشغيل البيينو أن اتطلبات املطابقة  أ ( 
 و  على أساس توصيات قطاع تقييس االتصاالت؛تق
خربة عالية هائلة لدى أعضاء قطاع تقييس االتصاالت فياا خيص وضع املعايري ذات الصلة لالختبارات وإجراءات مثة أن  ب(

 هذا القرار؛ يف االختبارات اليت تستند إليها اإلجراءات املقتحة
خفض تكالي  شراء  يف أن تساعد ميكنللتشغيل البيين اليت  القابلةلول تسهيل احل يف ضرورة اساعدة البلدان النااية ج(

 ؛وسالاتها ملنتجاتا جودةالوقت ذاته على حتسني  يف البلدان النااية، والعال يف امأنظاة والتجهيزات ان قبل املشغلني، ال سياا
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 إاكانية صورقالبيين قد يعاين املستعالون ان االختبارات اخلاصة بقابلية التشغيل  أوحالة عد  إجراء التجارب  يف أنه د (
 ؛الواردة ان اصنِّعني خمتلفني التجهيزاتالتشغيل بني 

شأنه أن يوفر امأساس  انلتوصيات االحتاد بشأن املطابقة وقابلية التشغيل البيين،  وفقاً اختبارها  جرىأجهزة توفر  أن ( ه
 ،فسية وزيادة وفورات احلجموزيادة القدرة التنالتوفري اختيار أكرب ان احللول 

 تأخذ بعني االعتباروإذ 
قطاع تقييس ذلك املشاريع التجريبية للجان الدراسات ل يف مبا اختبار بأنشطة بانتظا  يقو أن قطاع تقييس االتصاالت  أ ( 

 وقابلية التشغيل البيين؛ املطابقةلتقييم االتصاالت 
 حمددة؛ تقنية وأن اختبارات املطابقة وقابلية التشغيل البيين تتطلب بنية حتتيةأن اوارد االحتاد اخلاصة بالتقييس حمدودة  ب(

جماوعات االختبارات، وتقييس اختبارات قابلية التشغيل البيين، وتطوير إلعداد ضرورية خربات خمتلفة أن  ج(
 املنتجات واختبارها؛

عالية التقييس نفسها  يف املعيار الذين مل يشتكوا ولباختبارات قابلية التشغيل البيين استعا امأفضل أن يقو أن ان  د (
 خرباء التقييس الذين أعدوا اواصفات املعيار؛وليس 
ك االعتااد ذل يف اهليئات اخلارجية لتقييم املطابقة )مبا اع جماوعة ان على ذلك، ضروري أن التعاون، بناءً  ه (
 الشهادات(؛ وانح

 ،قد أنشأت بالفعل برااج ملنح الشهادات خرىة واملنظاات امأُ أن بعض احملافل واالحتادات التجاري ( و
 تقـرر

بشأن  إىل أن تواصل املشروعات التجريبية اليت بدأهتا جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالتتدعو أن  1
اخلاصة بتجهيزات  ةختبارات املطابقالالضرورية  لتوصياتااملطابقة اع توصيات قطاع تقييس االتصاالت وأن تواصل وضع 

 ممكن؛ وقت أقرب يف االتصاالت
لية املتصلة بربنااج االحتاد اخلاص باملطابقة وقابأنشطة القطاع لقطاع تقييس االتصاالت  11أن تنسق جلنة الدراسات  2

 التشغيل البيين على ااتداد كل جلان الدراسات؛
ان القيا  بأنشطة ض يف ،خرىعن جلان الدراسات امأُ  فضالً لقطاع تقييس االتصاالت،  11جلنة الدراسات أن تستار  3

 تشغيل البيين؛قابلية الذلك اشاريع جتريبية بشأن اختبار املطابقة/ يف مبا برنااج املطابقة وقابلية التشغيل البيين،

 :إىلراي ي، بوضع برنااج اً اناسب يكونأن يقو  قطاع تقييس االتصاالت، بالتعاون اع القطاعني اآلخرين حسباا  4
 اختبار اراكز إنشاء ويف( 3 )الدعااة البيين التشغيل وقابلية املطابقة بشأنالقدرات  بناء يف اساعدة البلدان النااية ‘1’

 ؛(4 )الدعااة لبيينا التشغيل وقابلية للاطابقةالبلدان النااية ان أجل تعزيز التكاال اإلقلياي والربااج املشتكة  يف
 التعاون تشجيعو  للاطابقة وقابلية التشغيل البيين إقلياية دون إنشاء اراكز إقلياية أو يف يةاساعدة البلدان الناا ‘2’

أي  تفاديل الشهادات وانح لالعتااد الدولية واهليئات واإلقلياية الوطنية احلكواية وغري احلكواية املنظاات اع
 ؛عليها تفرض أوواالتصاالت  املعلواات تكنولوجياعن اعدات تداخل ينتج 

بني وتقنيات حتليل البيانات آليات و املطابقة وقابلية التشغيل البيين  اختباراالعتاف املتبادل بنتائج نتائج وحتسني  تطوير ‘3’
 خمتل  اراكز االختبار اإلقلياية؛

لقطاع  املقبلةالتوصيات احلالية و  يف أن اتطلبات اختبارات املطابقة جيب أن تنص على التحقق ان املعلاات احملددة 5
تقييس االتصاالت على النحو الذي حتدده جلان الدراسات اليت تعد التوصيات الختبارات قابلية التشغيل البيين ان أجل اراعاة 

 ؛امأسواق حسب االقتضاء يف احتياجات املستخداني والطلب



 5 76القرار  – 2016الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت،  

 ية؛االفتاض اتاملخترب بشأن االختبار عن بُعد باستخدا   واإلجراءات املنهجياتأنه جيب وضع جماوعة ان  6
أن االحتاد بإاكانه، بصفته هيئة عاملية اعنية بوضع املعايري، التغلب على العقبات اليت تعوق اواءاة االتصاالت ومنوها  7

عالاة االحتاد،  عن طريق إنشاء نظا  اختبار ملنح اد )ضاان قابلية التشغيل البيين(،على الصعيد العاملي وزيادة ظهور اعايري االحت
 ،"تدرك إذ"ان  ي( راعاة اآلةار التقنية والقانونية، إن وجدت، و/أو أي إاكانية لتوليد إيرادات، اع اراعاة الفقرةاع ا

 باالحتاد قطاع تناية االتصاالت أعضاءاء و تدعو الدول امأعض
البلدان  يف شغيل البيين، خاصةً ة التإىل تقييم وتقدير املخاطر والتكالي  املختلفة الناجتة عن االفتقار إىل اختبارات املطابقة وقابلي

 النااية، وتبادل املعلواات والتوصيات استناداً إىل أفضل املاارسات لتجنب اخلسائر،
 تكل  ادير اكتب تقييس االتصاالت

حسب  ،أنشطة استكشافيةإجراء  بالتعاون اع اكتب االتصاالت الراديوية واكتب تناية االتصاالتبأن يواصل،  1
ل انطقة لتحديد املشاكل اليت تواجهها البلدان النااية ووضع أولوياهتا فياا يتعلق بتحقيق قابلية التشغيل البيين ك يف احلاجة،

 تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت؛االتصاالت/لتجهيزات وخداات 
 C14/24و C13/24و C12/48 )الوةائق يف بأن ينفذخطة العال اليت وافق عليها اجمللس ونقحها فياا بعد 2
 (؛C16/24و C15/24و

، لضاان التنفيذ التدرجيي والسلس للدعااات اللالث "تقرر"ان  7 ، اع اراعاة الفقرة1 بأن يعجل ان تنفيذ الدعااة 3
 وإاكانية تنفيذ عالاة االحتاد؛ خرىامأُ 
لتشغيل البيين اينفذ، بالتعاون اع ادير اكتب تناية االتصاالت، برنااج االحتاد اخلاص باملطابقة وقابلية  أنب 4

 ؛وانشأها قاعدة بيانات حتدد اطابقة املنتجات الحتاال إدخال
 بأن ينشر خطة سنوية مأنشطة املطابقة وقابلية التشغيل البيين ميكنها اجتذاب اشاركة املزيد ان امأعضاء؛ 5
 ا؛هبتسهيل وضع إجراءات االعتاف مبختربات اختبار املطابقة وقابلية التشغيل البيين وتنفيذ 6
 ؛يكون االئااً إشراك اخلرباء والكيانات اخلارجية حسباا ب 7
 ،اشأهنواختاذ اإلجراءات الضرورية ب إطار خطة العال إىل اجمللس للنظر فيها يف برفع نتائج هذه امأنشطة املنفذة 8

 تكل  جلان الدراسات
تقييس  طاعقوحتديد توصيات  اشاريع جتريبية تستهلها جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالتإجناز  بتعجيل 1

 ،احلسبان يف امأعضاء احتياجاتاع أخذ قابلية التشغيل البيين و  املطابقةتكون ارشحة الختبار  أنميكن اليت احلالية االتصاالت 
إضافة  على ،دعت احلاجة إذا والعالعلى تقدمي خداات قابلة للتشغيل البيين ان طرف إىل طرف على نطاق عاملي،  والقادرة
 إىل حمتواها؛ الشأن هذا يف طلبات حمددةات
أعاله، وذلك بغية إجراء  "تكل  جلان الدراسات"ان  1 الفقرة يف بإعداد توصيات قطاع تقييس االتصاالت احملددة 2

 يكون اناسباً؛اختبارات املطابقة وقابلية التشغيل البيين حسباا 
املعنية بوضع  اتاملنظا ذلك يف مبالحة املهتاني بامأار اع أصحاب املص ،حسب االقتضاء التعاون، وتعزيز مبواصلة 3

 املشار لتكنولوجياتبا يتعلق فياا سياا وال االختبار، اواصفات لوضع الدراسات أالل إلجراءواملنتديات واالحتادات  املعايري
امأسواق على  يف طلبالو  املستخدانياحتياجات  اراعاة اع ،أعاله "تكل  جلان الدراسات"ان  2و 1 الفقرتني يف إليها
 املطابقة؛ لتقييم برنااج

بقائاة بتوصيات قطاع تقييس االتصاالت اليت ميكن أن تكون ارشحة  (CASC) بتزويد اللجنة التوجيهية لتقييم املطابقة 4
 لربنااج انح الشهادات املشتك بني اللجنة الكهرتقنية الدولية واالحتاد، اع اراعاة احتياجات السوق،
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 باالحتاد االتصاالت تقييس لقطاع التابعة املطابقة لتقييم التوجيهية نةاللج تكل 
بدراسة وحتديد إجراء ان أجل االعتاف مبختربات االختبار املؤهلة إلجراء االختبارات طبقًا لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت، 

 دولية،بالتعاون اع املخططات القائاة ملنح الشهادات الل خمطط اللجنة الكهرتقنية ال

 تدعو اجمللس
 ،أعاله "تكل  ادير اكتب تقييس االتصاالت"ان  8 الفقرة يف تقرير ادير اكتب تقييس االتصاالت املشار إليه يف النظرإىل 

 تدعو الدول امأعضاء وأعضاء القطاع
 ، ان خالل، على سبيل الذكر ال احلصر:تنفيذ هذا القرار يف إىل املسامهة 1
اسات أنشطة االختبار املتعلقة باملطابقة وقابلية التشغيل البيين ان خالل تقدمي اسامهات إىل جلان الدر إىل تقدمي اتطلبات  ‘1’

 ذات الصلة؛
 املطابقة وقابلية التشغيل البيين؛امأنشطة املستقبلية املتعلقة ب يف إاكانية التعاون يف النظرإىل  ‘2’
 ؛املنتجاتاطابقة  قاعدة بيانات يف املسامهةإىل  ‘3’
 هذا القرار. تنفيذ يف إىل تشجيع الكيانات الوطنية واإلقلياية لالختبارات على اساعدة قطاع تقييس االتصاالت 2
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