
  2/1 املسألة

  ذلك  عريض النطاق بما فيالنفاذ ت تكنولوجيا
 النامية االتصاالت المتنقلة الدولية، من أجل البلدان

  المشكلةبيان الحالة أو   1
 إىل خمتلف التكنولوجيات املتاحة للنفاذفهم لقطاع تنمية االتصاالت البلدان النامية على  1سوف تساعد جلنة الدراسات 

ذلك  يف باستخدام التكنولوجيات السلكية والالسلكية لالتصاالت األرضية والساتلية على حد سواء، مبا العريض النطاق
دراسة القضايا التقنية اليت ينطوي عليها نشر  1 . وسوف تواصل جلنة الدراسات(IMT)االتصاالت املتنقلة الدولية 

البنية التحتية للشبكات احلالية  يف شبكات النفاذ هذه ذلك إدخال حلول يف ، مباالعريض النطاقإىل تكنولوجيات النفاذ 
 النطاقإىل ، مع مراعاة أن تقييس تكنولوجيات النفاذ العريض النطاقإىل واملستقبلية وتوفري مبادئ توجيهية لتطوير النفاذ 

ا  يف ميثل أولوية العريض مجيع البلدان النامية (على النحو خطة االحتاد االسرتاتيجية، ويأيت استجابًة للمبادرات اليت تقّدمت 
 العاملي لتنمية االتصاالت).للمؤمتر  الستة (RPM) االجتماعات اإلقليمية التحضريية يف املقرتح

  أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة  2
الساتلية  يات النفاذذلك تكنولوج  يف ، مباتكنولوجيات السلكية والالسلكيةلل الفّعال نشرالحتديد العوامل اليت تؤثر على   أ ) 

ا.عريضة النطاق   وتطبيقا

ا العريض النطاقإىل  دراسة تكنولوجيات النفاذ  ب)   املستقبل؛ يف واجتاها
 منهجيات التخطيط لالنتقال وتنفيذ التكنولوجيات عريضة النطاق مع مراعاة الشبكات القائمة، حسب االقتضاء؛ حتديد  ج)

  واالعتبارات التنظيمية؛املقدمة ، ونشرها واخلدمات العريض النطاق إىلتكنولوجيات النفاذ شىت اجتاهات   يف النظر  د )
 ؛والساتلية حتديد سبل ووسائل تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية، باستخدام الوصالت األرضية  يف االستمرار  ) ه

واملكون نظمة اليت تشمل املكون الساتلي حتديد العناصر األساسية اليت ينبغي دراستها لتسهيل إمكانية نشر األ  و )
 األرضي لالتصاالت املتنقلة الدولية؛

، على قطاعات السكان اليت تفتقر لنشر مجيع تكنولوجيات النفاذ إىل النطاق العريضتوفري املعلومات حول األثر احملدد   ز )
 اإلعاقات؛ وألشخاص ذو ا همفي مبنإىل اخلدمات الكافية 

التابعة للجنة  5D حول أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة استنادًا إىل مشورة فرقة العمل توفري املعلومات  ح)
 .لقطاع االتصاالت الراديوية 4وفرق العمل التابعة للجنة الدراسات  لقطاع االتصاالت الراديوية 5 الدراسات

 الناتج المتوقع 3

  بنود الدراسة املبينة أعاله؛ يف سنوي عن التقدم احملرزمرحلي تقرير   أ ) 



ائي فيما خيص املسألة يشتمل على:  ب)   تقرير 
 ؛العريض النطاق جلميع تكنولوجيات النفاذ إىلال حتليل العوامل املؤثرة على النشر الفعّ   1
حلقات دراسية تدريبية بوسائل منها ميكن توفريها  العريض النطاقإىل النفاذ  بشأن نشرمبادئ توجيهية  2

  ملكتب تنمية االتصاالت؛ذي الصلة  للربنامج وفقاً 
البلدان النامية حيل حمل كتيب نشر أنظمة االتصاالت  يف كتيب عن نشر تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة الدولية  )ج

 5و 4 ب نتاجًا لتعاون جلنيت الدراساتي. وسوف يأيت هذا الكت2003عام  يف الصادر (IMT‐2000) ‐2000املتنقلة الدولية
التابعة لقطاع تقييس االتصاالت وفريق املقرر الذي يتناول هذه  13وجلنة الدراسات  لتابعتني لقطاع االتصاالت الراديوية،ا

  التابعة لقطاع تنمية االتصاالت؛ 1 املسألة ضمن جلنة الدراسات
  إذا كان لذلك ما يربره.و توصيات)، عند االقتضاء، مشاريع مشروع توصية (  )د 

 التوقيت 4

 2017 يف يُتوقع االنتهاء من إعداد التقرير النهائيو . 2016 املسألة حبلول بشأن هذهيُتوقع االنتهاء من إعداد التقرير املرحلي 
  اية فرتة الدراسة لقطاع تنمية االتصاالت. يف

  جهات االقتراح/الجهات الراعية 5
 االت.جلنة البلدان األمريكية لالتص يف الدول األعضاءو  الدول العربية

  الُمدخالتمصادر  6
قطاع تقييس و قطاع االتصاالت الراديوية  يف جلان الدراسات ذات الصلة يف التقدم التقين ذي الصلة احملرزنتائج  1)

 4Cو 4Bو 4A العمل وفرق، 5للجنة الدراسات  5A) وفرقة العمل 77(املسألة  5Dسيما فرقة العمل  االتصاالت، ال
 13 ) وجلنة الدراسات1 (املسألة 15جلنة الدراسات و ، االتصاالت الراديويةقطاع  يف 4 للجنة الدراسات

 .قطاع تقييس االتصاالت يف )15 (املسألة
 النطاق العريض.إىل ت النفاذ عن تكنولوجياوتقاريره وتوصياته  منشورات االحتاد 2)

 املتقدمة. البلدانو  البلدان النامية يف التقارير ذات الصلة للمنظمات الوطنية و/أو اإلقليمية 3)

 النامية.البلدان البلدان املتقدمة و  يف املسامهات املقّدمة بشأن جتارب تنفيذ الشبكات ذات الصلة 4)

ذلك  يف ، مبااملسامهات املقدمة من أعضاء القطاع بشأن تطوير تكنولوجيا النفاذ عريض النطاق السلكية والالسلكية  5)
  الساتلية. النفاذ من خالل األنظمة

  ذات الصلة من مقّدمي اخلدمات واملصنعني. املدخالت 6)
املدخالت واملعلومات ذات الصلة املتأتية من برامج مكتب تنمية االتصاالت واملتعلقة بالنطاق العريض وخمتلف   7)

  عريض.ال النطاقإىل تكنولوجيات النفاذ 
  املتصلة بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.النتائج واملعلومات ذات الصلة املتأتية من تناول مسائل الدراسة   8)



 الجمهور المستهَدف 7

 من تحديداً الذي سيستخدم الناتج - الجمهور المستهَدف   أ ) 

 1النامية البلدان المتقدمة البلدان الجمهور المستهَدف

 نعم نعم االتصاالتسياسات  واضعو

 نعم نعم االتصاالتمنظمو 

 نعم نعم اخلدمات/املشغلون مقدمو

 نعم نعم املصّنعون

 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج  ب)

أعمال فريق املقرر واإلعالن عنها من خالل املوقع اإللكرتوين لقطاع تنمية االتصاالت ومن خالل نشر الوثائق وبيانات  ىستجر 
 جمموعة األدوات منعناصر  متثل اليت ذات الصلة االتصاالت تنمية مكتب برامجُ  العمل نتائجَ  ستخدمستَ  كما.  االتصال املالئمة

إىل النطاق  ذاالنف شبكات إلقامة جهودها دعم القطاع وأعضاء األعضاء الدول منه تطلب ماعند املكتب ايستعمله يتال
 .العريض

  الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية 8
 لقطاع تنمية االتصاالت مبعاجلة هذه املسألة. 2للجنة الدراسات مقرر تابع  فريققوم يس

  والتعاون التنسيق 9
 إجراء الدراسة مراعاة ما يلي: عندلتحقيق التنسيق الفّعال وجتنب ازدواج األنشطة، ينبغي 

  الصادرة عن جلان الدراسات ذات الصلة لقطاعي تقييس االتصاالت واالتصاالت الراديوية؛ النواتج  -
 ذات الصلة ملسائل قطاع تنمية االتصاالت؛ النواتج  -

 مدخالت من الربنامج أو الربامج ذات الصلة ملكتب تنمية االتصاالت؛  -

النطاق إىل  النفاذ تكنولوجيات وغريها من ،دراسة أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية يف مدخالت من املشاركني  -
  .الساتلية تكنولوجياتال فيها مبا ،عريضال

 نامج ذو الصلةالبر  10

  .2للهدف  2.2هو الربنامج املتعلق بالناتج  ذو الصلةالربنامج 

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



  معلومات أخرى ذات صلة 11
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