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  مواضيع الدراسة التي تتناولها لجان دراسات قطاع تقييس االتصاالت تحديد
  وقطاع االتصاالت الراديوية والتي تتسم بأهمية خاصة للبلدان النامية

  أو المشكلة الحالة بيان  1
تضطلع جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية بدراسات كثرية تتباين أغراضها ونواجتها ومناط 

 1تفتقر البلدان النامية . وكثريًا ما1الناميةتركيزها. ويتسم، أو ميكن أن يتسم، الكثري من هذه الدراسات بأمهية خاصة للبلدان 
تكون على دراية باملسائل اليت متت  القطاعني اآلخرين وال يف إىل املوارد ملتابعة أعمال ولو عدد حمدود من جلان الدراسات

 بأغراضها أو حالة تنفيذها. وبدون شك أصبح اآلن بوسع عدد من البلدان النامية املشاركة املوافقة على دراستها وال
يت تتناوهلا جلان الدراسات ومن املرجح أن مجيع البلدان النامية تقريبًا ستستفيد من نواتج األعمال املتعلقة ببعض املسائل ال يف

  هذه الدراسات.

  للدراسةالمطروحة المسألة أو القضية  2
جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية اليت تتسم بأمهية  يف الدراسة مواضيعتعيني  يف االستمرار

وتُعدُّ  ذلك إعداد بعض التقارير التقنية. ا يفالتوجيهية، مب املبادئخاصة للبلدان النامية وتستند إىل جمموعة متفق عليها من 
  هذه املسألة لصاحل جلنيت دراسات قطاع تنمية االتصاالت.

  المتوقع الناتج  3
  يشتمل الناتج املتوقع من هذه الدراسة على:

  .املواضيععملية تعيني هذه  يف توجيهية متفق عليها تتبع مبادئ  أ ) 
  املختارة، وتشري عند استكماهلا إىل كيفية احلصول على النواتج. املواضيعتقارير مرحلية سنوية تشري إىل حالة   ب)
  املاضي). يف ت تسمى مصفوفات تقنيةحمددة (كان مواضيعتقارير تقنية عن   ج)

  التوقيت  4
  تقارير مرحلية سنوية.

                                                            
والبلدان اليت  (LLDC)والبلدان النامية غري الساحلية  (SIDS)والدول اجلزرية الصغرية النامية  (LDC)يشمل هذا املصطلح أيضاً أقل البلدان منواً    1

ا مبرحلة انتقالية.  متر اقتصادا



  جهات االقتراح/الجهات الراعية  5
املؤمترات العاملية لتنمية فيما بعد على هذه املسألة وراجعتها  (WTDC‐94) 1994وافق املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 

  .2014و 2010و 2006و 2002و 1998 يف االتصاالت



  دخالتمصادر المُ   6
حبث مجيع مسائل وتوصيات جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية بغية انتقاء   أ ) 

م البلدان النامية. املواضيع   اليت 
  املختارة. املواضيعطلب استيفاء املعلومات من قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية بشأن   ب)
مدخالت من مقرري جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت ذات الصلة وفقًا ملتابعتهم أنشطة قطاعي تقييس   ج)

  االتصاالت واالتصاالت الراديوية ذات الصلة مبسائلهم.
  صدد التقارير التقنية. مسامهات من األعضاء يف  د )

  فالجمهور المستهدَ   7
 2النامية البلدان  المتقدمة البلدان المستهدف الجمهور

 نعم * االتصاالت واضعو سياسات

 نعم *  االتصاالت منظمو

 نعم * االتصاالت مشغلو

 االتصاالت واضعي سياسات مصلحة من أنه رغم النامية، البلدان إىل بالتحديد موجهة املسألة نواتج  *
  .النامية البلدان اهتمامات معرفة املتقدمة البلدان يف

  من تحديداً الذي سيستخدم الناتج - الجمهور المستهدف   أ ) 
البلدان النامية هم املستعملون الرئيسيون  يف مشغلي ومنظمي االتصاالتالعايل لدى واملستوى املتوسط ستوى من املاملديرون 

  للناتج، وذلك رهناً بطبيعة الناتج.

  الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج  ب)
  وميكن تقدمي نسخ ورقية عند الطلب. .قطاع تنمية االتصاالتاإللكرتوين لوقع املسيتاح الناتج السنوي هلذه املسألة عن طريق 

  الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية 8
  .2 إطار جلنة الدراسات يف

  ما هي الطريقة؟  أ ) 
  يف إطار جلنة دراسات:  1)

     مسألة (تدرسها جلنة دراسات على مدى عدة سنوات)  -
                                                            

ا  (LLDC)والبلدان النامية غري الساحلية  (SIDS)والدول اجلزرية الصغرية النامية  (LDC)يشمل هذا أقل البلدان منواً   2 والبلدان اليت متر اقتصادا
 مبرحلة انتقالية.



(يرجى اإلشارة إىل الربامج واألنشطة واملشاريع، وما إىل  املعتادة ملكتب تنمية االتصاالتيف إطار األنشطة   2)
  :ذلك، اليت ستكون ضمن أعمال مسألة الدراسة)

      :الربامج  -
      املشاريع  -
      اخلرباء االستشاريون  -
      املكاتب اإلقليمية  -

  ،يرجى وصفها (مثًال على الصعيد اإلقليمي -أخرى  سبل  3)
   لديها خربة، إطار منظمات أخرى يف

      )، وما إىل ذلكباالشرتاك مع منظمات أخرى

  ؟ما السبب  ب)
  وينبغي التعاون مع املكاتب اإلقليمية بشأن احلاالت العملية. الدراسات جلنةتقع ضمن اختصاصات 

  والتعاون التنسيق  9
  هذه املسألة أن تنسق مع اجلهات التالية: قطاع تنمية االتصاالت اليت تتناول يف سيتعني على جلنة الدراسات

  مكتب تنمية االتصاالت. يف التنسيقجهات   -
  مكتب تنمية االتصاالت. يف منسقو أنشطة املشاريع ذات الصلة  -
  موضوع املسألة.والية تشمل والعلمية اليت هلا  املنظمات اإلقليمية  -

 الصلة ببرامج مكتب تنمية االتصاالت 10

-  

  أخرى ذات صلةمعلومات   11
  دراسة هذه املسألة. فرتة حسبما يتضح خالل



 


