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 (2016)احلاااات،  96قـرار ال

 االتحاد الدولي لالتصاالت االتصاالت فيدراسات قطاع تقييس 
 الزائفة واالتصاالت مكافحة أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات بشأن

 (2016)احلاااات، 

 (،2016 إن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلاااات،

 تذّكر إذ

بشأن اكافحة أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات  ،ملؤمتر املندوبني املفوضني( 2014 )بوسان، 188 بالقرار ( أ 
 الزائفة؛ (ICT) واالتصاالت

 ؛(C&I) التشغيل البيين وقابلية بشأن املطابقة ،ملؤمتر املندوبني املفوضني( 2014 بوسان، )املراَجع يف 177 بالقرار ب(

ض البشري للاجاالت بشأن التعرّ  ،ملؤمتر املندوبني املفوضني( 2014 بوسان، املراَجع يف) 176 القرارب ج(
 ؛وقياسها (EMF) الكهراغنطيسية

بشأن دور االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات  ،( للاؤمتر العاملي لتناية االتصاالت2014 )ديب، 79 بالقرار ( د
 ؛ت الزائفة والتصدي هااكافحة أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاال يف (ICT) واالتصاالت

بيقها بشأن حتسني املعرفة بتوصيات االحتاد وتط ،( للاؤمتر العاملي لتناية االتصاالت2014 ديب، )املراَجع يف 47 بالقرار ( ه
 االحتاد؛ ذلك اختبارات املطابقة وقابلية التشغيل البيين لألنظاة املصنعة طبقاً لتوصيات ، مبا يف1البلدان النااية الفّعال يف

القياس املتعلقة بالتعرض البشري للاجاالت اشاكل  بشأن هذه اجلاعية،( 2016، احلاااات املراَجع يف) 72 بالقرار ( و
 ؛(EMF) الكهراغنطيسية

البشري  ضالقياس املتعلقة بالتعرّ  اشاكل بشأن( للاؤمتر العاملي لتناية االتصاالت، 2014 ديب، املراَجع يف) 62 بالقرار ( ز
 ؛(EMF) لاجاالت الكهراغنطيسيةل

( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن دور االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات 2014 ،بوسان املراَجع يف) 182 بالقرار ح(
 يتعلق بتغري املناخ ومحاية البيئة؛ واالتصاالت فياا

املتعلقة باختبارات املطابقة  الدراسات بشأن  (،2016 احلاااات، )املراَجع يف 76 قرارالاعتادت بأن هذه اجلاعية  )ط
 ؛االحتاد بعالاة اخلاصالبيين واساعدة البلدان النااية والربنااج املستقبلي احملتال  التشغيلوقابلية 

ت االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاال بشأن دور، للجاعية العاملية لتقييس االتصاالت (2012 ،ديب) 79 بالقرار ي(
 ،إدارة املخلفات اإللكرتونية الناجتة عن أجهزة االتصاالت وتكنولوجيا املعلواات والتحكم فيها وطرائق اعاجلتها يف

                                                      
 ية.لتشال أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النااية والبلدان النااية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا 1
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 وإذ تدرك

األسواق، على  االت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت الزائفة واملغشوشة يفالناو امللحوظ ملبيعات وتداول أجهزة االتص ( أ 
 ةحنو يؤثر سلباً على احلكواات والشركات املصنِّعة واملورِّدين واملشّغلني واملستهلكني ان خالل: خسارة العائدات، وتدّّن قياة العالا

، واخلطر احملتال على الصحة العااة (QoS) دّن جودة اخلداةالتجارية/حقوق امللكية الفكرية ومسعتها، وانقطاعات الشبكة، وت
 ؛والسالاة، واآلثار البيئية للاخلفات اإللكرتونية

لى تؤثر سلبًا على األان وعميكن أن  واملغشوشة أن أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت الزائفة ب(
 ملستعالني؛ا خصوصية

قانونية  تتضان غالبًا استويات غريواملغشوشة أن أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت الزائفة  ج(
 ؛يهدد املستهلكني والبيئة اقبولة ان املواد اخلطرة، مما وغري

ح اطبقة وائتشال ل وطّبقت حلواًل ناجحةوالغش إشكاالت التزييف شأن أن بعض البلدان قد نّظات محالت توعية ب ( د
ا بلدان ُأخرى  ، وميكن أن تتخذهواملغشوشة لردع انتشار أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت الزائفة أسواقها يف

 ؛كتجارب ودراسات حالة افيدة
واالتصاالت واات االتصاالت/تكنولوجيا املعلجهزة أة ملكافحة فّعالالتوصل إىل حلول  تواجه حتديات كبرية يف البلدانأن  ( ه

ملشروع للتالص ان هذا النشاط غري ا ألساليب املبتكرة واخلالقة اليت يستعالها األشخاص الضالعون يفل نظراً ، واملغشوشة الزائفة
 تدابري اإلنفاذ/التدابري القانونية؛

توضيح عاليات  يف هاناالستفادة ا يُقصدالبيين وسد الفجوة التقييسية  أن برااج االحتاد للاطابقة وقابلية التشغيل ( و
 ملعايري الدولية؛اع ااملنتجات  توافقالتقييس و 

 ينبغي أن يكون هدفاً أساسياً لتوصيات االحتاد؛ وثوقيةأن توفري قابلية التشغيل البيين والسالاة وامل ( ز
تدرس اكافحة ليت ااالحتاد  يف لقطاع تقييس االتصاالت بصفتها جلنة اخلرباء الرئيسية 11 العال املتواصل للجنة الدراسات ح(

 ؛واملغشوشةأجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت الزائفة 

 ،أن ابادرات الصناعة قد أُطلقت لتنسيق األنشطة بني املشغلني واملصنعني واملستهلكني )ط

 وإذ تدرك كذلك
اهوية الدولية  اثل زةلألجهعلى اعرفات اهوية الفريدة  أن بعض البلدان اليت تناو فيها أسواق األجهزة املتنقلة، تعتاد ( أ 

 للحد ان انتشار األجهزة املتنقلة الزائفة واملغشوشة ولردعه؛ (EIR)املعدات  وسجل هوية (IMEI) للاعدات املتنقلة
اليت تستند إىل  ITU-T X.1255 التوصية( ملؤمتر املندوبني املفوضني، فإن 2014)بوسان،  188القرار  أنه كاا ورد يف ب(

 ،اهوية ، توفر إطاراً الكتشاف اعلواات إدارةةاعاارية األشياء الرقاي

 وإذ تالحظ
أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت الزائفة جمال تصنيع وجتارة  اجلهات العاالة يف أن األفراد أو ( أ 

األطراف  القانونية للتحايل على اا تبذله الدول األعضاء وغريها ان تطور باستارار وتعزز قدراهتا ووسائل أنشطتها غري واملغشوشة
 ة؛أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت الزائفة واملغشوشاملتضررة ان جهود قانونية وتقنية ملكافحة املنتجات و 

ن انتجات االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت الزائفة واملغشوشة يعّقد حماوالت أن اقتصاد العرض والطلب بشأ ب(
 يسهل توخي حل واحد ها، التصدي للسوق السوداء/الراادية العاملية، وال
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 إىل تتنبهوإذ 
إجراء دراسة  تاثلة يفامل (ITU-T)االحتاد  لقطاع تقييس االتصاالت يف 11 جنة الدراساتاألعاال والدراسات احلالية لل ( أ 

وجيا ذلك استخدام املعرفات اهوية الفريدة ألجهزة االتصاالت/تكنول للانهجيات واملبادئ التوجيهية وأفضل املاارسات، مبا يف
 ؛واملغشوشةالزائفة  املعلواات واالتصاالت، ملكافحة انتجات االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت

وية إدارة اهو  ،لقطاع تقييس االتصاالت ان أعاال ودراسات حالياً بشأن إنرتنت األشياء 20 الدراساتاا تقوم به جلنة  (ب
 ؛أمهية أجهزة إنرتنت األشياء للاجتاع تزايدو  ،إنرتنت األشياء يف

لقطاع  2 سات"يكلف جلنة الدرالفقرة ، ا( للاؤمتر العاملي لتناية االتصاالت2014)ديب،  79 العال اجلاري وفقًا للقرار ج(
 ؛"االحتاد بالتعاون اع جلان الدراسات ذات الصلة يف تناية االتصاالت

، واملنظاة العاملية للالكية (WTO) املنظاات املعنية بوضع املعايري، وانظاة التجارة العاملية أن التعاون اتواصل اع ( د
، بشأن املسائل املتعلقة باملنتجات (WCO) العاملية، وانظاة اجلاارك (WHO) ، وانظاة الصحة العاملية(WIPO) الفكرية

 الزائفة واملغشوشة؛

/تكنولوجيا أجهزة االتصاالت واملغشوشة مبا فيها املنتجات الزائفة اكافحة تصنيع أن احلكواات تؤدي دورًا هااًا يف ( ه
 املعلواات واالتصاالت وتداوها دولياً وذلك بوضع االسرتاتيجيات والسياسات والتشريعات املناسبة؛

ة احللول اليت يقلل فعاليواالتصاالت أن التالعب مبعرفات اهوية الفريدة ألجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات  ( و
 ،البلدان تتبناها

 اعتبارها يفوإذ تضع 
اكافحة أجهزة تكنولوجيا املعلواات  االستنتاجات اليت خلصت إليها أحداث االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن ( أ 

 (؛2016يونيو  28و 2014 نوفارب 17-18 )جنيف، واملغشوشة واالتصاالت الزائفة
جلنة  اعتادتهوالذي ة الزائفتكنولوجيا املعلواات واالتصاالت اعدات  االستنتاجات اليت خلص إليها التقرير التقين بشأن ب(

 ؛(2015 ديسارب 11 اجتااعها )جنيف، يف 11 الدراسات
بلد  طبقة يفمتتثل، بوجه عام، لعاليات املطابقة الوطنية امل أن أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت اليت ال ج(

شبكات  لتشغيل يفا ألي شروط قانونية ُأخرى سارية، ينبغي اعتبارها غري ارخصة للبيع و/أو اا وللشروط التنظياية الوطنية أو
 ذلك البلد؛ االتصاالت يف

أن جهاز االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت الزائف انتج ينتهك انتهاكاً واضحاً العالاات التجارية، وينسخ  د (
قيقي، وبصفة عااة، فهو احل التعبئة والتغليف للانتج األصلي أو العالاة التجارية أو قوقالربجميات، وينتهك ح تصاايم األجهزة أو

اقات ترخيص الدويل، واملتطلبات التنظياية أو عاليات املطابقة، أو اتف ينتهك املعايري التقنية املنطبقة على الصعيد الوطين و/أو
 املتطلبات القانونية املنطبقة اأُلخرى؛ التصنيع، أو

ختصِّصه  أن املعّرف الفريد املوثوق به جيب أن يكون فريداً ان نوعه لكل ان املعدات اليت يهدف إىل حتديد هويتها، وأال ( ه
 ارخص ها بذلك؛ تغريه أطراف غري جهة إدارية اسؤولة، وينبغي أال إال
اعرفات  برجميات أو ان اكونات أوأن أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت املغشوشة هي أجهزة تتض و (

ون اوافقة صرحية ان اجلهة فعلياً د انتجات حتايها حقوق امللكية الفكرية أو عالاة جتارية تعرضت للتغيري ابدئياً أو هوية فريدة أو
 ممثلها القانوّن؛ املصنعة أو

تصاالت والغش نولوجيا املعلواات واالأن بعض البلدان بدأت تنفيذ تدابري هتدف إىل ردع تزييف أجهزة االتصاالت/تك ز (
 املغشوشة؛ التضبط أجهزة تكنولوجيا املعلواات واالتصا تكون فّعالة أيضاً يف فيها على أساس آلية حتديد اهوية، واليت ميكن أن
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 أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت، وخاصة ذلك الذي يستنسخ اعرفًا اشروعاً، قد أن الغش يف ح(
 للتزييف؛ يقلل ان فعالية احللول اليت اعتادهتا البلدان للتصدي

واات أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعل اكافحة تزييف الكتشاف وإدارة اعلواات اهوية ميكن أن يساعد يف أن إطاراً  ط(
 والغش فيها؛ واالتصاالت

 املرتتبةاآلثار  لدراسةة عنيبني األطراف امل تعزيز التنسيق فياا يف ةرئيسي أدواراً الصلة  ويذ أصحاب املصلحةحتاد و أن لال (ي
 ؛وإقلياياً  دولياً أساليب التصدي ها  انها وحتديدوآلية احلد واملغشوشة على األجهزة الزائفة 

 ،أمهية احلفاظ على توصيلية املستعال ك(

 تقرر

هبدف  ،االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت والغش فيهاأجهزة  تزييفاستكشاف ُسبل ووسائل اكافحة وردع  1
 ؛لالتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالتواملغشوشة الصناعة واحلكواات واملستهلكني ان األجهزة الزائفة  محاية

يس االتصاالت يقطاع تق الرئيسية يفأن تكون جلنة الدراسات  قطاع تقييس االتصاالت ينبغيل 11 أن جلنة الدراسات 2
 واملغشوشة، الزائفةأجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت  جمال اكافحة يف

 يقوم، بالتعاون الوثيق اع ادير اكتب تناية االتصاالت بأنتكلف ادير اكتب تقييس االتصاالت 
صلحة والتوعية وإشراك مجيع أصحاب امل هذا اجملال شىت اناطق االحتاد لتعزيز األعاال يف بتنظيم ورش عال وفعاليات يف 1

 واملغشوشة؛الزائفة أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت  بتأثري

ت أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلواا إعداد املوارد البشرية الالزاة ملكافحة انتشار مبساعدة البلدان النااية يف 2
 تقدمي فرص بناء القدرات والتدريب؛ان خالل  واملغشوشةالزائفة  واالتصاالت

واملنظاة العاملية للالكية  (WTO) انظاة التجارة العامليةاثل  ،اع أصحاب املصلحة املعنينيالوثيق بالعال بالتعاون  3
 ةباألنشطة ذات الصلة مبكافح يتعلق ، فياا(WCO) املنظاة العاملية للجااركو  (WHO) وانظاة الصحة العاملية (WIPO) الفكرية
االت/تكنولوجيا ذلك تقييد اإلجتار بأجهزة االتص يف والغش فيها، مباأجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت تزييف 

 ؛املعلواات واالتصاالت وتصديرها وتداوها على الصعيد الدويل

ان خالل  غش فيهاوالتصاالت أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واال تزييفبتنسيق األنشطة املتعلقة مبكافحة  4
 ؛جلان الدراسات واألفرقة املتخصصة واألفرقة اأُلخرى ذات الصلة

يس االتصاالت ان توصيات قطاع تقي الالزاة لتطبيق التوصيات ذات الصلة التدابريساعدة الدول األعضاء على اختاذ مب 5
تخدام نظم ذلك اس يف ، مباوالغش فيها ملكافحة تزييف أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت االحتاد يف

 ،املطابقة تقييم

 تكلف ادير اكتب تقييس االتصاالت
 الربجميات عيدعلى ص، إعدادها املاكنالتقنية الصناعة واالحتادات واملنتديات لتحديد التدابري  رابطاتلتعاون اع با 1
 أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت واستعاال األجهزة الزائفة واملغشوشة ونشرها؛ الغش يف، لردع ألجهزةوا

 يلزم ان التدابري ذات الصلة؛ جملس االحتاد لكي ينظر فيها ويتخذ اانتائج هذه األنشطة إىل  بتقدمي 2

 االقتضاء،األار حبسب  بإشراك اخلرباء والكيانات اخلارجية يف 3
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 بالتعاون الوثيق اع ادير اكتب تناية االتصاالتبأن يقوم، تكلف ادير اكتب تقييس االتصاالت 
 الراديوية االتصاالت اكتب وادير

 لزائفةا أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالتبيتعلق  فيااشواغلها  اعاجلة ساعدة الدول األعضاء يفمب 1
 ذلك نظم تقييم املطابقة؛ يف العاملي، مبا تبادل املعلواات على املستوى اإلقلياي أو، ان خالل واملغشوشة

الالزاة  التدابرياذ اخت ، يفاالحتاد لقطاع تقييس االتصاالت يف التوصيات ذات الصلةاع اراعاة ساعدة مجيع األعضاء، مب 2
التفاعل اع ب ،استنساخها و/أو املعلواات واالتصاالت جهزة االتصاالت/تكنولوجياألفريدة العرفات امل الغش يفكشف  ملنع أو
 ،الشؤونهبذه  ذات الصلةعايري وضع املانظاات سائر 

 املعنيةاسات جلان الدر  سائربالقيام، بالتعاون اع  باالحتاد لقطاع تقييس االتصاالت 11 كلف جلنة الدراساتت
لواات واالتصاالت تكنولوجيا املع أجهزةواملبادئ التوجيهية ملعاجلة اشكلة  التقنيةواصلة وضع التوصيات والتقارير مب 1

 التزييف؛أنشطة اكافحة  ودعم الدول األعضاء يف واملغشوشة الزائفة
والُسبل اليت  قطاع تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت، يف والغشممارسات التزييف  بشأناع وحتليل وتبادل املعلواات جب 2

 ملكافحة هذه املاارسات؛أداة  مبثابةتكنولوجيا املعلواات واالتصاالت  خدامميكن هبا است
املنتجات تزييف كافحة ا يف ُتستخدمأن  ميكن، اليت واجلديدة وثوق هبا القائاةاملعرفات الفريدة الدائاة واآلانة واملدراسة ب 3

إاكان سياق  يف ألاناذلك نطاق تطبيقها واستوى  يف مبا والغش فيها، الزائفة وأجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات االتصاالت
 ؛لقطاع تقييس االتصاالت 20و 17و 2 بالتعاون اع جلان الدراساتوذلك  ها،استنساختقليدها/

 فات؛املعر  هذهلتحقق ان لو  تزييف املنتجاتاملستخداة ألغراض اكافحة املعرفات تقييم ل بوضع طرائق 4
 ية ملقتضياتالتقليد والب عصية علىاعرفات فريدة ان خالل ، الزائفةللتعرف على املنتجات وضع آلية اناسبة ب 5

 انظاات التقييس ذات الصلة؛ ، وذلك بإشراكالسرية/األان
، اليت ميكن أن تدعم اكافحة تزييف أجهزة اتاعلواات إدارة اهوي كشفذلك أطر   يف دراسة احللول املاكنة، مباب 6

 والغش فيها؛ يا املعلواات واالتصاالتاالتصاالت/تكنولوج
يس االتصاالت ان توصيات قطاع تقياملطابقة اع  خيص اختبار فياا املستخداةالتكنولوجيات/املنتجات، بقائاة  بوضع 7

 ،تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت تزييف انتجاتاجلهود املبذولة ملكافحة  أجل املساعدة يف

 تدعو الدول األعضاء
ذلك التعاون والتنسيق وتبادل اخلربات والتجارب اع الدول األعضاء اأُلخرى،  يف اختاذ مجيع التدابري الالزاة، مباإىل  1

 العاملي؛ ، وكذلك على الصعيداملعنية /املنطقةاملعين البلد زييف أجهزة/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت يفتملكافحة 
 ملكافحة تزييف أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت ةوطني ةوتنظياي ةقانوني أطراعتااد إىل  2

 فيها؛ والغش
 لزائفةااسترياد وتداول وبيع أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت للحد ان تدابري اختاذ  النظر يفإىل  3

 ؛السوق واملغشوشة يف
لية/املستيقن انها األصصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت للتاييز بني أجهزة االت ُتستخدمحلول،  لنظر يفإىل ا 4

 ؛لألجهزة املرخص هباإنشاء قاعدة بيانات ارجعية وطنية اركزية  اثل، املغشوشة أو الزائفةواألجهزة 
 الزائفة جهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالتألاآلثار السلبية  بشأنملستهلكني اتوعية لمحالت  إىل إجراء 5

 ،وأداء هذه األجهزة (QoS)ة وثوقية وجودة اخلداامل ترّدي وأثرها املتاثل يفعلى البيئة وعلى صحتهم، واملغشوشة 
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 تدعو أعضاء القطاع
اكافحة تزييف أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات  لتعاون اع احلكواات واإلدارات وهيئات تنظيم االتصاالت يفإىل ا

 فيها، والغش واالتصاالت

 تدعو مجيع األعضاء
 االتتزييف أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصدراسات االحتاد املتعلقة مبكافحة  املشاركة بنشاط يفإىل  1

 ؛فيها ان خالل تقدمي اسامهات والغش
، واالتصاالت االتصاالت/تكنولوجيا املعلوااتاملعرفات الفريدة ألجهزة  الغش يفكشف  الالزاة ملنع أو التدابرياختاذ إىل  2

 املستنسخة؛ أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالتيتعلق  سياا فياا وال
 .هذا اجملال بينها يف لتعاون وتبادل اخلربات فيااإىل ا 3
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