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  تقديم المساعدة إلى البلدان النامية لتنفيذ برامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني

  بيان الحالة أو المشكلة  1
 يوفر إدراج مسألة لتدرسها جلنة دراسات بقطاع تنمية االتصاالت حول هذا املوضوع وسيلة فّعالة لتعزيز أهداف القرار

 ) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت والقرار2012 ،(ديب 76) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت والقرار 2014(ديب،   47
  ) ملؤمتر املندوبني املفوضني.2010(غواداالخارا،   177

وميكن للدول األعضاء وأعضاء قطاع تنمية االتصاالت مساعدة وتوجيه بعضهم البعض من خالل إجراء الدراسات وإعداد 
القرارات املذكورة أعاله. وميكن لقطاع  يف القضايا املتعلقة باملوضوعات اليت أثريت يف دوات لسد فجوة التقييس، واخلوضأ

  تنمية االتصاالت تسخري طاقة أعضائه لدراسة هذه القضايا اهلامة.
ات بسرعة املتميِّز العاملي االقتصاد ويف  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا جمال يف املتيسِّرة احللول وبتنوُّع التكنولوجية التغريُّ

 الكيانات( واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مستعملي لدى تكون أن يُتفهَّم االتصاالت، وخدمات شبكات وبتقارب
ا، واخلدمات، للمنتجات البيين بالتشغيل يتعلق فيما التطلعات بعض) واملستهلكني والشركات، العامة،  نيةوإمكا وجود

  .بيئياً  استدامتها
 النظر بصرف العامل، يف مكان أي يف واخلدمات املنتجات استخدام أمان يتيسَّر لكي الصدد، هذا يف حامسة أمهية املهم ومن
 واألنظمة للمعايري وفقاً  واخلدمات املنتجات وإعداد تصميم يتم أن للخدمات، املوفِّرة اجلهة أو للمنَتجات الصانعة اجلهة عن

  .املعايري ذه وفاؤها ُخيترب وأن الصلة، ذات املواصفات وسائر
 للنظام راعيةاملاملنسَّقة  املعايري من جمموعة العتماد الدويل اجملتمع يبذهلا اليت اجلهود يف املطاف اية يف املسألةهذه  ستسهمو 

 املنتجات مبراقبة أفضل حنو على تقوم أن البيين، التشغيل وقابلية املطابقة نظام أجهزة خالل من للبلدان، ميكن اإليكولوجي إذ
ا من واالستيقان   .أصلية أ

 صانعة جهات تنتجها اليت املعدات بني بنجاح التواصل إمكان أي البيين، التشغيل قابلية احتمال من املطابقة تقييمُ  ويزيد
 املستهلكني يقني يتعزز املطابقة وبتقييم. التطلعات املقدَّمة تلّيب  واخلدمات املنتجات كون  كفليَ  أنه ذلك إىل ويضاف. خمتلفة
 ثباتمن  قابلية التشغيل البيين، بفضل ،االقتصاد ستفيدفي التجارية البيئة تعززت وبالتايل اختبارها اجلاري املنتجات يف وثقتهم
  .ذات الصلة لتعريفاتا ويف تكاليفها يف ومن قابليتها الستيعاب التوسع ومن التخفيض التجارية الناحية من واملعدات النظم
ما  يف تتمثل قتصاديةحسنات من الناحية اال البيين التشغيل وقابلية للمطابقة كان  ولئن  عانويشجِّ  السوق يف الفرص يزيدانأ

ما التقنيةاحلواجز  إزالة يف ويسهمان التكنولوجيا ونقل التجارة  خدمات نشر يف االجتماعية الناحية من يساعدان فإ
  .اجلودة من جيد مبستوى اتسامها مع الناس جلميع وميسورة التكاليف متاحة جبعلها تواالتصاال املعلومات جياتكنولو 
 بيينال تشغيلال وقابلية منسَّقة للمطابقة نظماً  كثرية  بلدان اعتمدت البيين التشغيل وقابلية املطابقة تؤتيها اليت املنافع ولزيادة
 بعد ذلك تفعل مل النامية البلدان بعض لكنو . األطراف املتعدد املستوى علىو  الثنائي املستوى علىو  الوطين املستوى على

 نذيلال التكنولوجي والتطوير الكافية/املناسبة التحتية البنية إىل االفتقار مثل الكربى، املصاعب من عدد بسبب



ن  مثل( املعدات هذه من اختباره مت قد يكون قد ما متييز أو تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا معدات اختبار من ااميكِّ
  ).املعتمدة املختربات إىل االفتقار



 للناس متيحاً  ا املرتبطة واخلدمات والتكنولوجيات يةتحتالالبىن  انتشار عسيسرِّ  األداءوعالية  ودةاجل عالية منتجات توفر إن
 تنفيذ يف ومسهماً  استخدامه خيتارون الذي اجلهاز عن أو وجودهم مكان عن النظر بصرف املعلومات جمتمع النفاذ إىل
  .(WSIS) املعلومات جملتمع العاملية القمة اإليه تتوصل النتائج اليت

 والتوصيات والقرارات املفوضني، املندوبني مؤمترات استناداً إىل نتائج املسألة هذه دراسة  الشروع يف جيب الصدد هذا ويف
 177  القرار سيما  وال الراديوية االتصاالت وقطاع االتصاالت تقييس وقطاع االتصاالت تنمية قطاع عن الصادرة

 االتصاالت لتنمية العاملي لمؤمترل) 2014ديب،  (املراَجع يف 47 والقرار املفوضني املندوبني ؤمتر) مل2010(غواداالخارا، 
جلمعية ) 2012(جنيف،  ITU‐R 62  والقرار االتصاالت لتقييس العاملية لجمعية) ل2012ديب،   (املراَجع يف 76 والقرار

 دوله طلب على بناءً  ضعتوُ  اليت لالتصاالت الدويل االحتاد أعمال خطة إطار غرار على وذلك ،الراديوية التصاالتا
  :التالية األربع الدعامات حتدد اليتو  األعضاء،

 املطابقة؛ تقييم  :1الدعامة   •

 البيين؛ التشغيل قابلية  :2الدعامة   •

 القدرات؛ بناء  :3الدعامة   •

 .ترباتخم إنشاء على تشتمل البيين التشغيل وقابلية للمطابقة نظم وضع  :4الدعامة   •
 خطة" 2013  دورة اجمللس لعام  يف لالحتاد العام األمني قدمه الذي التقرير على إجيابية مالحظات االحتاد جملس أعضاء أبدى قدل

 بأمهية التنويه على جممعني ،))1 املراَجعة( C13/24 الوثيقة" (البيين التشغيل وقابلية املطابقة برنامج بشأن احلالة وتقرير العمل
 على االحتاد وحاّثني اجملال، هذا يف االحتاد به اضطلع الذي العمل دعم وعلى البيين التشغيل وقابلية باملطابقة املتصلة األنشطة
  .العمل هذا مواصلة

  المطروحة للدراسةأو القضية المسألة   2
، مع وضع يلي هذه القضايا والقيام مبالدراسة ، وذلك قطاع تنمية االتصاالت يف 2 دراساتاللتدرسها جلنة سألة وضعت امل

  :وأعضاء القطاع األعضاءالدول االعتبار مبا فيه التأثري على  يف اً االقتصادي للربامج املذكورة آنف التأثري
حتديد وتقييم التحديات واألولويات مج (برامج) مكتب تنمية االتصاالت ذات الصلة، بالتعاون الوثيق مع برنا 1.2

بل تلبية وسُ  توصيات قطاع تقييس االتصاالتفيما يتعلق بتطبيق  املناطقالفرعية أو  املناطقواملشاكل اليت تواجهها البلدان أو 
، وغري ذلك من قضايا متصلة، االتصاالتع تقييس االحتياجات اخلاصة بالثقة واملتعلقة مبطابقة املعدات لتوصيات قطا 

ا من أفضل املمارسات. ،املناطقالفرعية أو  املناطقالبلدان أو   يف وحتديد القضايا احلرجة/ذات األولوية   وحتديد ما يتصل 
ز قدرة البلدان يالفنية والتدريب، وتنمية القدرات املؤسسية والبشرية تعز واملعارف ميكن لنقل املعلومات كيف دراسة   2.2

ودراسة أنظمة  ،احلد من املخاطر املرتبطة باملعدات ذات اجلودة املنخفضة وقضايا قابلية التشغيل البيين للمعداتالنامية على 
  هذا العمل. يف ال للمساعدةحو فعّ تبادل املعلومات على ن

ذه األمور. 3.2   دراسة االجتاهات العاملية املتعلقة 
 املعمول املمارسات بأفضل املتعلقة واملعلومات ناتالبيّ  مجع سّيما وال املسألة، هذه لتنفيذ منهجية وضع 4.2
االحتاد الدويل  قطاعات مجيع حترزه الذي التقدم مراعاة مع البيين التشغيل وقابلية املطابقةبرامج  إلقامة ا يؤخذ ،حالياً   ا
  ؛الصدد هذا  يف التصاالتل



سد   يف واملسامهة اإلقليمي التكامل تحسنيل البيين التشغيل وقابلية ملطابقةا نظمتنسيق ب لنهوضتصميم تقنيات ل 5.2
  الرقمية؛ الفجوة تقليصوبالتايل  ،يةالتقييس الفجوة
 واإلجراءات املفاهيم بشأن وإرشادات البلدان بني (MRA) املتبادل العرتافا اتفاقات وضع عن توفري معلومات  6.2

  تفاقات؛هذه اال روتدبُّ  لوضع الالزمة
 املطابقة تقييم نسق مصداقية لضمان البيين التشغيل وقابلية املطابقة نظم وإدامة السوق مراقبة تقنيات  7.2

  .استدامته وإمكانية  به املعمول

 الناتج المتوقع 3

 املتصلة القضايا شىت دراسات عن تقارير (2014‐2018) االتصاالت تنمية لقطاع التالية الدراسة فرتة يف تقدَّم أن جيب
 بتنفيذ النامية البلدان لقيام سيلزم الذي والتنظيمي والتشريعي التقين اإلطار وصف منها وأمور البيين، التشغيل وقابلية باملطابقة

  .البيين التشغيل وقابلية لمطابقةاملناسبة ل ربامجال
  :التالية النواتج حتقيق التحديد وجه علىويُنتظر 

  البيين؛ التشغيل وقابلية املطابقة لنظام التنظيميةالقانونية و و  التقنية اجلوانب بشأن منسقَّة توجيهية مبادئ  ) أ 
  البيين؛ التشغيل وقابلية املطابقة جماالت ختلفمب تُعىن خمتربات بإنشاء تتعلق جدوى دراسات  )ب
  الصلة؛ ذات واإلجراءات املتبادل االعرتاف اتفاقات وضع إطار بشأن اتإرشاد  )ج
  العاملي؛ وأ اإلقليمي وأ الوطين املستوى على توضع البيين التشغيل وقابلية املطابقة نظم عن حالة دراسات  ) د
  ؛)الفرعية املناطق أو( املناطق يف ا املعمول البيين التشغيل وقابلية املطابقة نظم حال لتقييم منهجية وضع  ) ه
  .البيين التشغيل وقابلية املطابقة برامج تنفيذ بشأن احلالة دراسات وتقارير اخلربات تقاسم  ) و

  التوقيت  4
 .قطاع تنمية االتصاالت يف 2 دراساتال تقارير مرحلية سنوية إىل جلنة ميقدتينبغي   1.4
ائي إىل جلنة ميقدتينبغي  2.4  .قطاع تنمية االتصاالت يف 2دراسات ال تقرير 

  /الجهات الراعيةاالقتراح جهات  5
  العربية. والدول (Algérie Télécom) اجلزائر اتصاالت شركةو الواليات املتحدة 

  دخالتالمُ  مصادر  6
  الدول األعضاء وأعضاء القطاع، واخلرباء ذوو الصلة. 1)
  البلدان اليت استحدثت أنظمة إلدارة هذه األمور. يف دراسة اللوائح والسياسات واملمارسات 2)
  ذات الصلة. املنظمات الدولية األخرى 3)



 شاملة جمموعة إجناز أجل من واملعلومات البيانات جلمع واستقصاءات تقارير من يوجد ومبا التباملقابَ  االستعانةينبغي   4)
 وينبغي. البيين التشغيل وقابلية باملطابقة املتعلقة املعلومات إدارة خيص فيما املمارسات بأفضل املتعلقة اإلرشادات من

 الصانعة اجلهات ومن االتصاالت حبوث مراكز ومن تالتصاالل اإلقليمية نظماتامل من املقدمة املواد استخدام أيضاً 
 قطاع دراسات جلان مع الوثيق التعاون األمهية والبالغ الالزم ومن. العمل يف االزدواج تفادي بغية العمل أفرقة ومن

 التشغيلقابلية و  املطابقة اختبار بشأن املشرتك التنسيقوفريق نشاط  11 الدراسات جلنة ماسي ال االتصاالت، تقييس
 العاملي، االعتماد ومنتدى املختربات، العتماد الدولية املنظمة مثل( األخرى املنظماتومع  (JCA‐CIT) البيين

 البيين، يلالتشغ وقابلية املطابقة أنشطة يف الضالعة) الدولية الكهرتقنية واللجنة القياسي، للتوحيد الدولية واملنظمة
  .االتصاالت تنمية قطاع ضمن ا لعاملضطَ  األنشطةسائر و 

  الجمهور المستهَدف  7
 1البلدان النامية البلدان المتقدمة الجمهور المستهَدف

 نعم نعم سياسات االتصاالت واضعو

 نعم  نعم منظمو االتصاالت

 نعم نعم خدمات/املشغلونال مقدمو

 نعم نعم مصنعونال

 نعم نعم النهائيون مستعملونمستهلكون/الال

ذلك  يف ما، بمعايريمنظمات وضع ال
 حادات التجاريةاالت

 نعم نعم

 نعم نعم ختربات االختبارم

 نعم نعم هيئات إصدار الشهادات

  من تحديداً الذي سيستخدم الناتج -  الجمهور المستهَدف  أ ) 
إىل  املتوسطاملدراء من املستوى السياسات والقرارات و واضعي من مستعمليه ج، سيكون السواد األعظم من تتبعًا لطبيعة النا

واملختربات واملنظمات املعنية بوضع املعايري وهيئات إصدار الشهادات ووكاالت لدى اهليئات التشغيلية األعلى املستوى 
وميكن أيضًا ملديري املطابقة  املتقدمة والبلدان النامية وأقل البلدان منواً. البلدان يف التنظيمية والوزاراتأحباث السوق واهليئات 

  لدى مصّنعي املعدات واملسؤولني عن تركيب األنظمة استعمال الناتج للعلم.
  الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج  )ب

للحصول من خالل التقارير املؤقتة والنهائية لقطاع تنمية االتصاالت. وسوف يوفر ذلك وسيلة للجمهور املسألة ستوزع نتائج 
من  على حتديثات دورية لألعمال املنفذة، وكذلك وسيلة للجمهور كي يقدم مدخالت و/أو يطلب توضيحاً/مزيداً 

  إليها.لو احتاج قطاع تنمية االتصاالت  يف 2 دراساتالمن جلنة  املعلومات

                                                            
ا  (LLDC)والبلدان النامية غري الساحلية  (SIDS)والدول اجلزرية الصغرية النامية  (LDC)تشمل أقل البلدان منوًا    1 والبلدان اليت متر اقتصادا

  مبرحلة انتقالية.



  الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية  8
)، وسيقوم املؤقتةربع سنوات (مع تقدمي النتائج أل دراسة متتدنطاق جلنة دراسات على مدى فرتة  يف سيتم تناول هذه املسألة

م والدروس املقرر ونوابه بإدارة املسألة. ومن شأن ذلك أن يتيح للدول األعضاء وأعضاء القطاع املسامهة خبرب  املستفادة ا
  البيين.وقابلية التشغيل تقييم املطابقة وإقرار النمط  بشأن

  والتعاون التنسيق  9
  هذه املسألة إىل التنسيق مع:تتناول ستحتاج جلنة دراسات قطاع تنمية االتصاالت اليت  1.9
  ؛11، وخصوصاً جلنة الدراسات قطاع تقييس االتصاالت يف جلان الدراسات ذات الصلة  -
  ؛لالحتادمكتب تنمية االتصاالت واملكاتب اإلقليمية  يف جهات االتصال ذات الصلة  -
  ؛مكتب تنمية االتصاالت يف أنشطة املشاريع ذات الصلة يمنسق  -
  ؛(SDO)وضع املعايري املنظمات املعنية ب  -
  ؛غريها) واحتادات الصناعةذلك منظمات ومعامل االختبار ومنظمات االعتماد، و  يف هيئات تقييم املطابقة (مبا  -
  ؛ني النهائيني/املستعملنياملستهلك  -
  .هذا اجملال يف اخلرباء  -

  الصلة ببرامج مكتب تنمية االتصاالت  10
  ؛االتصاالت ) للمؤمتر العاملي لتنمية2014ديب،  املراَجع يف( 47القرار   أ ) 

  ؛للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت )2012ديب،  املراَجع يف( 76القرار   ب)
  ؛للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت )2012ديب،  املراَجع يف( 44القرار   ج)
  .))1(املراجعة  C13/24خطة عمل املطابقة وقابلية التشغيل البيين (الوثيقة  يف 4و 3الدعامتان   د )

البلدان النامية  يف القدرات البشرية وتقدمي املساعدة للمشغلنيصالت بربامج مكتب تنمية االتصاالت اليت تستهدف تنمية 
  والربامج املتعلقة باملطابقة وقابلية التشغيل البيين. وأقل البلدان منواً، وبالربامج اليت تتعامل مع املساعدة التقنية
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  .املسألة هذه دراسة فرتة أثناءحسبما يتضح 

 


