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  لالنتقال من الشبكات القائمة الجوانب التقنية والتنظيمية والسياساتية
ذلك شبكات الجيل التالي   البلدان النامية، بما في إلى شبكات النطاق العريض في

  (OTT)غير التقليدية المقدمة عبر اإلنترنت الخدمات والخدمات المتنقلة و 
  اإلنترنت بروتوكولوتنفيذ اإلصدار السادس من 

  المشكلةبيان الحالة أو   1
النفاذ إىل النطاق العريض إىل حتسني نتائج أنشطة التنمية وتعزيز النمو االقتصادي  يف ينسب الفضل على نطاق واسع للزيادة

ويتسم وزيادة القدرة التنافسية. ويعترب النطاق العريض من املدخالت األساسية لتحقيق جمتمع معلومات يكون حموره اإلنسان 
  بالطابع اجلامع وينصب على التنمية.
ا  يف وعلى الرغم من املكاسب الباهرة جمال النفاذ إىل البينة التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدما

ا، ما زال العديد من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منوًا   لتوصيلية النطاق ، يفتقر إىل النفاذ الكايف(LDC)وتطبيقا
املائة من سكان البلدان النامية  يف 31، فإن 2012لعام  العريض. ووفقًا لتقديرات بيانات االحتاد الدويل لالتصاالت

املائة من األسر املعيشية فيها تتوفر لديهم إمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت، وأن نسبة الذين تتوفر لديهم إمكانية النفاذ إىل  يف 28و
ا أكثر وضوحاً،  يف 10بلداً، ال تتجاوز  49أقل البلدان منواً، البالغ عددها  يف نتاإلنرت  املائة. وتتسم الفجوة بني اجلنسني بأ

املائة. ومن بني أكثر من مليار شخص  يف 16نظراً إىل أن عدد النساء اللوايت يستعملن اإلنرتنت أقل من عدد الرجال بنسبة 
البلدان النامية  ويف العامل النامي. يف املائة منهم يف 80ة نفاذهم إىل االتصاالت احلديثة، يوجد لديهم إعاقة تؤثر على إمكاني

 املائة يف 6,1، مقابل 2013عام  يف املائة يف 20اخلدمات املتنقلة عريضة النطاق  يف بلغت نسبة انتشار االشرتاكات
تكاليف النفاذ إىل اخلدمة عريضة النطاق مرتفعة ارتفاعًا ثقيل اخلدمات الثابتة عريضة النطاق. وعالوة على ذلك، تبقى  يف

البنية التحتية وضرورة وضع سياسات  يف كثري من البلدان النامية بسبب عوامل متنوعة منها االفتقار إىل االستثمار يف الوطأة
ا النهوض بفعالية  ولوائح متكينية وتنفيذها، وال   .املنافسةسيما السياسات واللوائح اليت من شأ

، مبشاركة نشطة من الدول األعضاء وأعضاء القطاعات، 2014‐2018 فرتة الدراسة  يف وينبغي لقطاع تنمية االتصاالت أن يسعى
إىل زيادة توافر خدمات النطاق العريض امليسورة التكلفة من خالل إجراء حتليل دقيق للسياسات والقضايا التقنية املتصلة بنشر 

العمل  (BDT)  ماده واستعماله. وعلى وجه اخلصوص، يتعني على أعضاء االحتاد ومكتب تنمية االتصاالتالنطاق العريض واعت
هذه االحتياجات وتلبيتها من خالل حتسني نشر النطاق  وإبرازعلى حتديد احتياجات أقل البلدان منوًا وغريها من البلدان 
 ية اليت ينطوي عليها نشر تكنولوجيات النفاذ إىل النطاق العريض، مباالعريض واستعماله. وسينتفع األعضاء بتحليل القضايا التقن

  .املستقبليةالبنية التحتية القائمة أو   يف ذلك إدماج احللول املتعلقة بشبكات النفاذ  يف
فضل من درس معًا سياسات النفاذ إىل النطاق العريض وتنفيذه وتطبيقاته حبيث تتمكن البلدان النامية على حنو أوينبغي أن تُ 

ا لنشر النطاق العريض. ومن شأن اجلمع بني هذه املواضيع أن يؤدي إىل إزالة التشتت فيما بني هذه القضايا  تقييم خيارا
  خدمة النطاق العريض. يف طريق واضحة للبلدان النامية لكي تتمكن من سد الفجوة القائمةخارطة املتصلة وإىل توفري 



، 2010‐2014فرتة الدراسة السابقة  يف مسائل الدراسةمن املتوقعة تعكس عناصر  لنواتجواإن املسألة الدراسية املقرتحة 
عن  26/2البلدان النامية، واملسألة  يف تنفيذ خدمات االتصاالت بواسطة بروتوكول اإلنرتنتعن  2/1‐19املسألة سيما   ال

  لتقنية والتنظيمية والسياساتية.النامية: اجلوانب ااالنتقال من الشبكات القائمة إىل شبكات اجليل التايل من أجل البلدان 
بدراسة تنفيذ خدمات  1 إطار جلنة الدراسات يف ، قام فريق املقرر2/1‐19للمسألة  2010‐2014خالل فرتة الدراسة و 

صلة لكي  البلدان النامية. وأعّد تقرير دراسة يتضمن معلومات وبيانات ذات يف االتصاالت القائمة على بروتوكول اإلنرتنت
  سيما البلدان النامية. تستخدمها الدول األعضاء وال

وال يزال تنفيذ اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت على الصعيد العاملي ميثل حتدياً جلميع البلدان وسيتحقق على مراحل. 
  اإلنرتنت وآثاره.ولذلك تُقرتح دراسات بشأن االنتقال من اإلصدار الرابع إىل اإلصدار السادس من بروتوكول 

  اإلنرتنت.  من بروتوكول اإلصدار السادسذلك اإلصدار الرابع و   يف الربوتوكوالت مبابتطوير  (IETF)ويقوم فريق مهام هندسة اإلنرتنت 
ذه املسألة. وقد اعتمدت اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت  (جوهانسربغ، ويهتم كثري من البلدان واملنظمات الدولية 

اإلصدار السادس  االنتقال إىل وتيسريبشأن توزيع عناوين بروتوكول اإلنرتنت ) 2008(جوهانسربغ،  64 القرار )2008
دورته  يف . وقرر جملس االحتاد2012 يف ، وراجعته اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالتونشره (IPv6) لربوتوكول اإلنرتنت

أن يعاجل املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ،572 مبوجب مقرره 2012 لعام
إىل  14الفرتة من  يف مسألة الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت. وعقد املنتدى (WTPF‐13) 2013 لعام
وناقش التقارب واإلنرتنت  ،تغالالرب  يف 2009أبريل  24إىل  21الفرتة من  يف جنيف (وعقد املنتدى السابق يف 2013 مايو 16

ولوائح االتصاالت الدولية). ويهدف املنتدى الذي ينظمه االحتاد إىل تشجيع املناقشة والسعي إىل التوصل إىل توافق اآلراء 
قطاع تكنولوجيا املعلومات  يف شكل "آراء" تربز رؤية مشرتكة لتوجيه السياسات العامة يف بني خمتلف أصحاب املصلحة

) WTPF‐13/16 العامل. وأصدر املنتدى ستة آراء (الوثيقة يف باإلضافة إىل األنشطة املتعلقة بالتنظيم والتقييس ،االتواالتص
  على النحو التايل:

  كحل طويل األجل لزيادة التوصيلية  (IXP) تشجيع إنشاء نقاط تبادل اإلنرتنت :)2013(جنيف،  1 الرأي  -
  وير أكرب لتوصيلية النطاق العريضتعزيز بيئة متكينية من أجل منو وتط :)2013(جنيف،  2 الرأي  -
  (IPv6) دعم بناء القدرات من أجل نشر اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت :)2013(جنيف،  3 الرأي  -
  عنت واالنتقال من اإلصدار الرابالسادس من بروتوكول اإلنرت  دعم تبين اإلصدار :)2013(جنيف،  4 الرأي  -
  إدارة اإلنرتنت مصلحة يفصحاب الهج تعدد أدعم ن :)2013(جنيف،  5 الرأي  -
  معزز.دعم تفعيل عملية التعاون ال :)2013(جنيف،  6 الرأي  -
بشأن "حيادية شبكة اإلنرتنت". ويشمل  ولوائحاعتماد قوانني السياسات تناقش حاليًا بلدان عديدة على أعلى مستويات و 

ملدى نظرًا . و ذلك القادة السياسيون واملنظمون واملشغلون ومقدمو اخلدمات يف مبا ،صحاب املصلحةهذا املوضوع مجيع أ
ج "واحد يناسب اجلميع" هلذه القضية. تعقيد هذه القضية وظروف السوق املختلفة يف   كل بلد، ال يوجد 

بيانًا بشأن سياسات اإلنرتنت أشارت فيه بوضوح إىل تأييدها للحفاظ  (FCC)، نشرت جلنة االتصاالت الفيدرالية 2005ويف 
 وأقرت بدور اإلدارة املناسبة للشبكات.اليت تتسم طبيعتها باالنفتاح وبالتوصيل البيين، العمومية طابع اإلنرتنت على 
، بيانًا بشأن اإلنرتنت EC/2009/140 التوجيه من 1ز) من املادة  8أوروبا، نشر االحتاد األورويب، باإلشارة إىل الفقرة  ويف

. ونشرت اهليئات األوروبية لتنظيم االتصاالت (COM(2011)0222)أوروبا   يف املفتوحة وحيادية الشبكة



إطار حيادية الشبكة وإطارًا للعمل  يف التوجيهية خبصوص الشفافيةاملبادئ  2011ديسمرب  يف (BEREC/ORECE) اإللكرتونية
إىل االعرتاف مببدأ  2013 مارس 12 تقريره املؤرخ يف اجمللس الوطين للنظام الرقميفرنسا، يدعو  ويف بشأن جودة اخلدمة.

  حيادية اإلنرتنت باعتباره مبدأ أساسياً ذا طابع دستوري.
االتصاالت  يف اجتاهات اإلصالح"بعنوان تقريرًا بشأن التنظيم  ،2013أبريل  18 ، يفونشر االحتاد الدويل لالتصاالت

من هذا التقرير ملسألة  2 ". وُيكرس الفصلشبكياً املرتابط تنظيم اجملتمع  يف : اجلوانب العابرة للحدود الوطنية2013 لعام
يزال بعيدًا عن الوضوح بسبب عدم وجود تعريف  التقرير، فإن احلوار بشأن حيادية الشبكة ال يف جاء حيادية الشبكة. وكما

  نفسهم.ألح بني املنظمني متفق عليه بصورة عامة هلذا املصط
وكثريًا ما تقدم اخلدمات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت من مقدمي اخلدمة إىل املستعملني عرب توصيل باإلنرتنت بصورة 

كثري من األحيان بوصفها  مستقلة عن مشغل شبكة االتصاالت الذي يوفر التوصيل باإلنرتنت. ويشار إىل هذه اخلدمات يف
م يريدون حصة أكرب (OTT)يدية" خدمات "غري تقل . ويتزايد بشكل سريع طلب املستعملني على هذه اخلدمات بالنظر إىل أ

من املنافع امللحوظة الناجتة عن هذه اخلدمات. ويتوقع املستهلكون أن يكون بوسعهم النفاذ إىل احملتوى القانوين والتطبيقات 
م. وتؤدي هذه اخلدمات إىل الطلب على النفاذ إىل النطاق العريض واخلدمات ويريدون احلصول على معلومات عن اشرتاكا

  البلدان النامية. وخدماته ولكنها تتطلب أن يسعى مشغلو الشبكات إىل إجياد مناذج أعمال وترتيبات جديدة وخاصة يف
قطاعات لسوق وإضافة إىل ذلك، ينبغي أن تركز املسألة على القضايا اجلديدة اليت نشأت من الطابع املتعدد ال

إىل ديدة اجلفاعلة اجلهات الدمات و اخلتطبيقات و ال حيث أدت البلدان النامية،  يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
. وعلى اللجنة أن تقوم بتحليل النماذج واألطر التنظيمية للتعاون بني خمتلف جمموعة من املسائل التنظيمية الناشئة

ا.الكيانات املعنية بتطوير هذه التط   بيقات واخلدمات اجلديدة ونشرها وإدار

  للدراسةالمطروحة المسألة أو القضية   2
  والتنظيمسياسة ال 1.2

ا، مبا  أ )  ا وتطبيقا ذلك سبل  يف السياسات واللوائح اليت تنهض بشبكات النطاق العريض امليسورة التكلفة، وخدما
  .االستفادة املثلى من استعمال الطيف

  .املناطق احملرومة وتلك اليت تفتقر إىل اخلدمات  يف والناجعة لتمويل النفاذ إىل النطاق العريض فّعالةاألساليب ال  ب)
ذلك  يف الشروط التنظيمية واملتعلقة بالسوق الالزمة للنهوض بنشر شبكات النطاق العريض وخدماته وتطبيقاته، مبا  ج)

التنسيق مع الوزارات وهيئات التنظيم ذات التقارب، فضًال عن  الناجتة عناخليارات التنظيمية هليئات التنظيم الوطنية 
بالوسائل األعمال املصرفية و املتنقلة بالوسائل حتويل األموال مثل لخدمات للطابع املتعدد القطاعات نظرًا لالصلة 
  والتجارة اإللكرتونية. املتنقلةوالتجارة بالوسائل  املتنقلة

  دة.قصص النجاح والدروس املستفا  د )
وأفضل املمارسات لتحسني التوصيلية  السبل الكفيلة بإزالة احلواجز اليت تعيق نشر البينة التحتية للنطاق العريض  ) ه

  الدول اجلزرية الصغرية النامية. عرب احلدود والتغلب على حتديات التوصيلية يف
  يتعني دراسة ما يلي:ىل خدمات النطاق العريض، النفاذ إبالنظر إىل أن تلبية الطلب على احملتوى يتطلب حتسني   و )



والتطبيقات الدولية واحلركة نشر النطاق العريض ذلك  مبا يفخدمات النطاق العريض،  يف جتاهاتاالنمط و ال  -
  إىل ذلك؛ وما

 الصحةو اإللكرتوين احلكومة اإللكرتونية والتعليم اليت تدعم النفاذ املستعملة أساسًا للتنمية، مثل التطبيقات   -
  ؛املبادئ التوجيهية السابقة بشأن هذا املوضوع مراعاةمع ميسورة بأسعار ، إىل ذلك وما، اإللكرتونية

عمومًا واالحتياجات اإلنرتنت  على النفاذ إىلاملتزايدة الطلبات األثر التجاري لالستثمارات اجلديدة الالزمة لتلبية   ز )
  ة.للوفاء باحتياجات التنميميسورة دمات النطاق العريض بأسعار لتقدمي خمن حيث عرض النطاق والبنية التحتية 

إىل مقدمي احملتوى جانب اآلثار املرتتبة على توفري التطبيقات واخلدمات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت املقدمة من   ح)
ي يقدم الذمشغل شبكة االتصاالت عن مستقلة  ، بصورةعريض النطاقالتوصيل باإلنرتنت  املستعملني عرب

ذلك اآلثار املرتتبة  يف مبا، (OTT)واليت ما يشار إليها كثريًا بوصفها اخلدمات "غري التقليدية"  التوصيل باإلنرتنت،
  ومناذج األعمال. اتواملنافسة والبنية التحتية للشبكعلى التنظيم 

  االنتقال إلى النطاق العريض وتنفيذه 2.2
ذلك االنتقال من الشبكات ضيقة النطاق، وميزات التوصيل   يف العريض، مباالطرائق لتنفيذ خدمة النطاق   أ ) 

  البيين والتشغيل البيين.
ذلك االنتقال من  يف املرتبطة بنشر شبكات النطاق العريض وخدماته وتطبيقاته، مبا والتقنيةالقضايا التشغيلية   ب)

  .إىل الشبكات عريضة النطاق الشبكات ضيقة النطاق
  اليت تعيق نشر البينة التحتية للنطاق العريض. احلواجزيلة بإزالة السبل الكف  ج)
  قصص النجاح والدروس املستفادة.  د )
 ا، املرتبطة والتطبيقات واخلدمات، اإلنرتنت بروتوكول شبكات بتسهيل النفاذ إىل املتصلة املواضيع دراسة مواصلة  ) ه

  .2010‐2014 الدراسة لفرتة 2/1‐19 املسألة من 2 البند يف املبني النحو على
) لالنتقال من اإلصدار الرابع إىل اإلصدار السادس من بروتوكول  أ دراسة اجلوانب السياساتية والتكنولوجية (  و )

 سبل إدارة النفاذ إىل الشبكات اليت حتقق التوازن بني أداء الشبكات واملنافسة (ب)واإلنرتنت وبصورة مستقلة 
  .للمستهلكني والفائدة

  الناتج المتوقع  3
االعتبار  يف والتوصيات، حسب االقتضاء، اليت تأخذودراسات احلاالت املمارسات بشأن أفضل التقارير واملبادئ التوجيهية 

  القضايا املطروحة للدراسة والنتائج املتوقعة التالية:

  سياسة النطاق العريض وتنظيمه  أ ) 
واستثمارات القطاعني  فّعالةالعريض من خالل املنافسة الالسياسات اليت تشجع احلوافز لنشر النطاق   '1'

العام واخلاص واملنافسة بني املنصات والشراكات بني القطاعني العام واخلاص لتحقيق النفاذ الشامل إىل 
  خدمات النطاق العريض؛



احلدود وتعاجلها دراسة أفضل املمارسات لتشجيع السياسات واملمارسات اإلقليمية اليت تعزز التوصيلية عرب   '2'
  الدول اجلزرية الصغرية النامية؛ والتوصيلية يف

  التكنولوجيا واخلدمات؛ يف أفضل املمارسات لوضع السياسات القائمة على احلياد  '3'
  من خالل إصالحات تنظيمية وضريبية شفافة؛ فّعالةال املنافسةالطرائق اليت تفتح األسواق على   '4'
واملبتكرة لالتصاالت املتنقلة عريضة النطاق للوافدين واملستهلكني  فّعالةاملمارسات التشجع اليت  السياسات  '5'

  ذلك توزيع الطيف وختصيصه؛ يف األسواق مبا يف اجلدد
  أفضل املمارسات املتعلقة بتقاسم البنية التحتية والنفاذ إىل الشبكات اليت تشجع دخول األسواق، حسب االقتضاء؛  '6'
  اجملتمعات الريفية و/أو احملرومة؛ يفبناء القدرات   '7'
جمال خدمات  يف االجتاهاتو منهجيات تسعري جديدة ومبتكرة خلدمات النطاق العريض؛  لبحثدراسات   '8'

 دير حجمتقو  ،مجلة أمور، نشر النطاق العريض، واحلركة الدولية والتطبيقات ومن بنيالنطاق العريض، 
  العاملي واإلقليمي؛ ينيستو الطلب احلايل على النطاق العريض على امل

من النطاق العريض الذي يتيح تقدمي خدمات  يف أفضل املمارسات واملبادئ التوجيهية لتحفيز االستثمار  '9'
  ؛أجل التنمية بأسعار ميسورة

، على بروتوكول اإلنرتنت تنافسية القائمةوالتطبيقات الاخلدمات إتاحة لتسهيل  اتحتديد أدوات السياس  '10'
  ؛احمللي والوطين نيللمستهلكني على املستوي ها، وتوافر (OTT)املعروفة باسم اخلدمات "غري التقليدية" 

 الناجحة البديلة اليت استخدمت لتلبية الطلب املتزايد والتغريات األخرىاألعمال حتديد جمموعة ترتيبات   '11'
  السوق؛ يف

ت القائمة على اخلدمات والتطبيقا يف وافز لالستثمارح تستحدثأفضل املمارسات والسياسات اليت  حتديد  '12'
  ؛اإلنرتنت بروتوكول

تقييم التحديات وتقدمي نظرة عامة على أفضل املمارسات واملبادئ التوجيهية بشأن األطر القانونية وآليات   '13'
دة اليت تسعى إىل تسهيل تطوير ونشر خدمات وتطبيقات جدي املختصةالتعاون بني اجلهات احلكومية 

حتويل األموال بالوسائل املتنقلة واألعمال املصرفية بالوسائل املتنقلة ، مثل اليت تعرتضهاوجتنب احلواجز 
  .والتجارة بالوسائل املتنقلة والتجارة اإللكرتونية

  االنتقال إلى النطاق العريض وتنفيذه  ب)
 رومة واليت تفتقر إىل اخلدمات، مبااجملتمعات احمل يف أفضل املمارسات لتمويل النفاذ إىل النطاق العريض  '1'

  ذلك صناديق اخلدمة الشاملة ومتطلبات التغطية والوسائل البديلة لتمويل النفاذ إىل النطاق العريض؛ يف
على أن تؤخذ لتحقيق االنتقال من الشبكات ضيقة النطاق إىل الشبكات عريضة النطاق  التوجيهيةاملبادئ   '2'

التحديات احملتملة والفوائد والفرص اليت قد يصادفها البلد النامي لدى تنفيذ شبكات خصوصًا االعتبار  يف
  النطاق العريض وخدماته والتطبيقات املرتبطة به.

  االنتقال من اإلصدار الرابع إلى اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنترنت  ج)
  ؛(IPv6) ر السادس من بروتوكول اإلنرتنتجتميع مشاكل واحتياجات البلدان النامية لالنتقال إىل اإلصدا  '1'



  ؛(IPv6) توحيد اجلهود وتنسيقها لضمان االنتقال إىل اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت  '2'
إىل اإلصدار السادس من بروتوكول  فّعالاستقصاء لإلجراءات والوسائل واألطر الزمنية لالنتقال بشكل   '3'

  االحتاد؛ يف الدول األعضاءمع مراعاة جتربة  (IPv6) اإلنرتنت
 (IPv6) االنتقال إىل اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنتأفضل املمارسات بشأن للتقرير النهائي أن يتضمن أيضًا  وميكن
  هلا أن تشمل املوضوعات التالية: ميكنواليت 

  ي االتصاالتفيما يتعلق مبشغل (IPv6)االنتقال إىل اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت   1)
ومقدمي خدمات  ميادين املستوى األعلىذلك أفضل املمارسات ملشغلي  ، مبا يفمراحل االنتقال  1.1)

  جهود عملية االنتقال التطبيقات يف
  فيما يتعلق بالشبكات الرئيسيةاالنتقال  2.1)
  االنتقال فيما يتعلق بشبكات النفاذ 3.1)
  مجع أفضل املمارسات بشأن التسيري 4.1)
 خدمة الشبكات 5.1)

 اخلدمةجودة قضايا  6.1)

 .طوال عملية االنتقالالشبكات  يف القضايا املتصلة باألمن 7.1)
  (IPv4)واإلصدار الرابع منه  (IPv6)من بروتوكول اإلنرتنت  السادساالستخدام املشرتك لإلصدار   2)
  املشاركة املطلوبة من اهليئات التنظيمية.  3)

  التوقيت  4
  ية سنوية. ومن املتوقع أن تستمر هذه الدراسة ملدة أربع سنوات.تقارير مرحل

  .1 سنتني مشروع تقرير عن املواضيع إىل جلنة الدراساتغضون  يف ينبغي أن يُقدم
ائي واملبادئ التوجيهية أو التوصية (التوصيات) إىل جلنة الدراساتغضون  يف وينبغي أن يُقدم   .1 أربع سنوات تقرير 

بالتعاون مع مكتب تنمية االتصاالت على تنفيذ الدروس املستفادة من دراسة املسألة من خالل حلقات  يناملقرر ويعمل فريق 
  تدريبية. دراسية

  غضون أربع سنوات. يف إىل غايتها يناملقرر  أفرقةوتصل أنشطة 

  جهات االقتراح/الجهات الراعية  5
جمال  يف الكومنولث اإلقليميوالربازيل و  تصاالت آلسيا واحمليط اهلادئجمموعة االو  واالحتاد اإلفريقي لالتصاالتالدول العربية 
  واهلند والواليات املتحدة األمريكية. االتصاالت



  دخالتمصادر المُ   6
الدول األعضاء وأعضاء القطاعات اليت بدأت نشر شبكات النطاق العريض جتارب  يف يتمثل املصدر الرئيسي للمدخالت

ستتسم مسامهات الدول األعضاء وأعضاء و  .(IPv6) قال إىل اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنتاليت بدأت عملية االنتو 
  القطاعات بأمهية أساسية لنجاح دراسة هذه املسألة. 

النهائية مجع البيانات واملعلومات إلعداد الصيغة  يف وينبغي أيضاً استخدام املقابالت والتقارير املتاحة والدراسات االستقصائية
  املمارسات. اخلاصة بأفضل جملموعة شاملة من املبادئ التوجيهية

وينبغي أيضًا استخدام املواد املقدمة من املنظمات اإلقليمية لالتصاالت ومن مراكز حبوث االتصاالت ومن اجلهات املصنعة ومن 
  العمل.  يف فرق العمل لتجنب االزدواجية

ومبادرة  13 وثيق مع جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت خاصة جلنة الدراسات ويتسم أيضًا بأمهية بالغة وجود تعاون
اليت تُناقش نشطة األ يف ، وجمموعات وضع املعايري األخرى الضالعة(GSI‐NGN) املعايري العاملية لشبكات اجليل التايل

  قطاع تنمية االتصاالت. يف ااملضطلع ، واألنشطة األخرى مسائل الدراسة يف
قع أن تقدم الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبون إليها مسامهات، كما يتوقع ذلك من جلان الدارسات التابعة ويتو 

  لقطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت وأصحاب املصلحة اآلخرين.



  فالجمهور المستهدَ   7
 1البلدان النامية البلدان المتقدمة الجمهور المستهدف

 نعم نعم سياسات االتصاالت واضعو

 نعم  نعم منظمو االتصاالت

 نعم نعم خدمات/املشغلونال مقدمو

 نعم نعم مصنعونال

 نعم نعم النهائيون مستعملونمستهلكون/الال

ذلك  يف ، مبامعايريمنظمات وضع ال
  االحتادات التجارية

 نعم نعم

  من تحديداً الذي سيستخدم الناتج - الجمهور المستهدف   أ ) 
واملشغلني على الصعيد الوطين فضًال عن مصنعي اخلدمات  يواضعي سياسات االتصاالت ومنظمي االتصاالت ومورد مجيع

  تكنولوجيات النطاق العريض.

  الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج  ب)
للحصول تنمية االتصاالت. وسوف يوفر ذلك وسيلة للجمهور من خالل التقارير املؤقتة والنهائية لقطاع املسألة ستوزع نتائج 

من  على حتديثات دورية لألعمال املنفذة، وكذلك وسيلة للجمهور كي يقدم مدخالت و/أو يطلب توضيحاً/مزيداً 
  لو احتاج إليها.قطاع تنمية االتصاالت ل 1 دراساتالمن جلنة  املعلومات

  القضيةالطرائق المقترحة لتناول المسألة أو   8
  ما هي الطريقة؟  أ ) 

  يف إطار جلنة دراسات:  1)
       مسألة (تدرسها جلنة دراسات على مدى عدة سنوات)  -

  يف إطار األنشطة املعتادة ملكتب تنمية االتصاالت  2)
  :(يرجى اإلشارة إىل الربامج واألنشطة واملشاريع، وما إىل ذلك، اليت ستشملها أعمال مسألة الدراسة)

       الربامج  -
        املشاريع  -
        اخلرباء االستشاريون  -
        املكاتب اإلقليمية  -

                                                            
ا مبرحلة انتقا  1  لية.تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا



  ،يرجى وصفها (مثًال على الصعيد اإلقليمي -أخرى  سبل  3)
        )، وما إىل ذلكباالشرتاك مع منظمات أخرى، إطار منظمات أخرى يف

 ما السبب؟  ب)

نطاق جلنة دراسات على مدى فرتة دراسة من أربع سنوات (مع تقدمي نتائج مرحلية)، وسيقوم  يف سيتم تناول هذه املسألة
م والدروس  املستفادة املقرر ونوابه بإدارة املسألة. ومن شأن ذلك أن يتيح للدول األعضاء وأعضاء القطاعات املسامهة خبربا

  .شبكات القائمة إىل شبكات النطاق العريضاجلوانب التقنية والتنظيمية والسياساتية لالنتقال من البشأن 

  التنسيق والتعاون  9
  هذه املسألة إىل التنسيق مع:تتناول ستحتاج جلنة دراسات قطاع تنمية االتصاالت اليت 

  13، وخصوصاً جلنة الدراسات قطاع تقييس االتصاالت يف جلان الدراسات ذات الصلة  -
  لالحتادتصاالت واملكاتب اإلقليمية مكتب تنمية اال يف جهات االتصال ذات الصلة  -
  مكتب تنمية االتصاالت يف أنشطة املشاريع ذات الصلة يمنسق  -
  (SDO)وضع املعايري املنظمات املعنية ب  -
  .هذا اجملال واملنظمات ذات اخلربة يف اخلرباء  -

 الصلة ببرامج مكتب تنمية االتصاالت 10

  للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت. )2014(ديب،  77القرار 
شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات تطوير بربامج مكتب تنمية االتصاالت من أجل تعزيز  الصالتحتددت 

  ذلك سد الفجوة التقييسية. يف واالتصاالت والتطبيقات واخلدمات ذات الصلة، مبا

  معلومات أخرى ذات صلة  11
  ملسألة.حسبما يتضح خالل دراسة هذه ا



 


