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 اتملخص االستنتاج
بند جدول 
 االستنتاجات املوضوع األعمال

م (كينيا) مالحظات افتتاحية 1 مكتب  طبقًا جلدول أعمال االجتماع، ويف غياب األمني العام، قام مديرو  .فتتاح االجتماع رمسياً  ، الرئيس،قام السيد دانييل أو
لقاء مالحظات افتتاحية ماالتصاالت الراديوية  تشاري عن تقديره جلميع الدول األعضاء النتخابه رئيسًا للفريق االس . وأعرب السيد أو

جياز واإلدالء مبالحظات قصريةاالستشاري. ودعا نواب رئيس الفريقلالتصاالت الراديوية  أيضاً.  احلاضرين يف القاعة إىل تقدمي أنفسهم 
. ووافق االجتماع أيضاً على خطة إدارة بدون إدخال تعديالت عليه RAG16/ADM/1مشروع جدول األعمال الوارد يف الوثيقة  أُقرّ  إقرار جدول األعمال 2

 املقرتحة.الوقت
 الثالثاالجتماع املرفوع إىل تقرير ال 3

والعشرين للفريق االستشاري 
   الراديوية لالتصاالت

 RAG16/1(Rev.1) ثيقتان(الو 
  )RAG16/1(Add3)و

ملعلومات املقدمة يف تقرير املدير بشأن العديد من قضا اجمللس املتعلقة بقطاع االتصاالت الراديوية االستشاريأحاط الفريق  ، علماً 
ن الشبكات االتصاالت الراديوية، واسرتداد تكاليف معاجلة بطاقات التبليغ ع قطاعمبا يف ذلك النفاذ اإللكرتوين اجملاين إىل منشورات 

التصاالت ، وترتيبات مذكبربوتوكول الفضاء املتعلقةقضا وال، وقابلية التشغيل البيينالساتلية، وأنشطة املطابقة  رات التفاهم اخلاصة 
مليزانية اليت وافق عليها اجمللس لفرتة  حاطأكما  .)GPMCS(الشخصية املتنقلة العاملية عرب السواتل  الفريق االستشاري علمًا 

رتياح أن سياسة النفاذ اإللكرتوين اجملاين مل تؤثر سلباً على مبيعات منشورات قطاعوالحظ الفريق اال .2016-2017 السنتني  ستشاري 
ا وفرت منصة لنشر توصيات وتقارير قطاع االتصاالت  DVD/CDاالتصاالت الراديوية الصادرة على أقراص  ويف نسخ ورقية؛ بل إ

ن كتيبات قطاع االتصاالت الراديوية الثالثة متاحة حالالراديوية على نطاق أوسع من اجلمهور. وأحاط الفريق االستش ياً اري علمًا 
ً وأنه اللتن يزال يتعّني احلصول على موافقة اجمللس للتمكن من إدراج كتيبات أخرى يف إطار هذه السياسة. كما أحاط  زيلها جما

ن أداة تصفح لوائح الراديو، بعد خضوعها بفرتة  جحة، أصبحت متاحة للبيع، و الفريق االستشاري علمًا  طلب الفريق جتريبية 
ً لألعضاء.  حتها جما ذه األداة حىت يتسىن النظر يف إمكانية إ االستشاري تفاصيل فيما يتعلق بتكاليف التطوير والصيانة املرتبطة 

نه على الرغم من أن التن ئق ملوأحاط الفريق االستشاري علمًا  ، ميكن أن تكون أداة ى مبيعات لوائح الراديويؤثر عل زيل اجملاين للو
لتايل ميكن أن تؤثر على اإليرادات املتأتية من املبيعات  CD/DVDالتصفح بديًال للنسخة املتاحة على أقراص  أو النسخة الورقية و

 املقابلة، يف هذه احلالة بعينها.
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بند جدول 
 االستنتاجات املوضوع األعمال

ألنشطة الرئيسية اليتحاطوأ اعدة التقنية إىل ا املكتب خالل العام املاضي فيما يتعلق بتقدمي املساضطلعالفريق االستشاري علماً 
التصاالت الراديوية لفوائد املتأتية من توفرياألعضاء، مبا يف ذلك احللقات الدراسية وورش العمل ذات الصلة   فرص لبناء ، وأقر 

م ذات الصلالقدرات من هذا القبيل لإلدارات، وحتديداً تلك املوجودة يف البلدان  دارة النامية، ملساعدة موظفيها على إجناز التزاما ة 
  الرتددات والتبليغ عنها.

لنتائج اإلجيابية للجهود اليت بذهلا قطاع االتصاالت الراديوية جلذب مزيد من األعضاء إىل القطاع،  وأحاط الفريق االستشاري علماً 
  اإلحصائية املقدمة بشأن تطور عضوية قطاع االتصاالت الراديوية.مبا يف ذلك اهليئات األكادميية حبسب املعلومات

نتائج مجعية االتصاالت الراديوية  4
واملؤمتر العاملي  (RA-15) 2015 لعام

  لالتصاالت الراديوية
 (WRC-15) 2015 لعام
 )12و RAG16/1(Rev.1) يقتان(الوث

لتقارير عن نتائج مجعية  واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  2015االتصاالت الراديوية لعام أحاط الفريق االستشاري علمًا 
، وشكر املدير موظفيه على جودة تنظيم كال احلدثني وسالسة سري عملهما. كما أحاط الفريق االستشاري علماً 2015 لعام

نشطة ذات الصلة بتطوير الربجميات، وجتميع  ، مبا فيها األWRC-15إلجراءات اليت اختذها املكتب حىت اآلن لتنفيذ قرارات املؤمتر 
ئق اخلتامية لكنها وردت يف حماضر اجللسات العامة للمؤمتر، والقائمة اليت قدمت إىل  اليت ال WRC-15كل قرارات املؤمتر  ترد يف الو

، وقائمة األحكام ومقررات WRC-15املؤمتر جلنة لوائح الراديو، واليت حتتوي على القواعد اإلجرائية اليت قد حتتاج استعراضاً وفقاً لقرارات 
  اليت قد تقتضي إصدار قواعد إجرائية جديدة، وذلك من بني أمور أخرى. WRC-15اجللسات العامة للمؤمتر 

ات الربجمي املقدمة من فرنسا، اليت يُقرتح فيها إنشاء فريق مقّرِر ملتابعة املستجدات يف RAG16/12ونظر الفريق االستشاري يف الوثيقة 
الختصاصات Rev. WRC-15(908(، و 907)Rev. WRC-15(املتصلة بتنفيذ القرارين   . ووافق الفريق االستشاري على إنشاء الفريق 

سة السيد ألكسندر فاليت (فرنسا). ويُرجى من األعضاء التكرم برتشيح مقررين للمشاركة يف عمل هذا 1الواردة يف امللحق  ، حتت ر
مع إرسال  )alexandre.vallet@anfr.fr(. ينبغي إرسال الرتشيحات إىل السيد ألكسندر فاليت 2016يونيو  15الفريق، قبل يوم 

 .brrag@itu.intنسخة إىل
  /التحضري جلمعية االتصاالت الراديوية 5

املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
 2019 لعام
 13و 6و RAG16/1(Rev.1)ق ئ(الو
 )15و14و

ألعمال التحضريية جلمعية االتصاالت الراديوية/املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ، اليت 2019 أحاط الفريق االستشاري علماً 
) لتنظيم 2015ديسمرب  1نوفمرب إىل  30((CPM19-1)  الجتماع التحضريي للمؤمتر يف دورته األوىلابدأت العام املاضي بعقد 

على نتائج  CA/226 . وحتتوي الرسالة املعممة(WRC-19) 2019الدراسات التحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
وبنود  WRC-19 االجتماع، مبا فيها أفرقة قطاع االتصاالت الراديوية املسؤولة واملعنية احملدَّدة لكل بند من بنود جدول أعمال املؤمتر

  ، حبسب االقتضاء.2023جدول األعمال التمهيدي للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

mailto:alexandre.vallet@anfr.fr
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بند جدول 
 االستنتاجات املوضوع األعمال

ن جدول أعمال املؤمتر العاملي ، (WRC-15) 809، على النحو الوارد يف القرارWRC-19وأحاط الفريق االستشاري علمًا أيضًا 
حقًا العتماد قرار حيتوي على جدول األعمال، واملكان املقرتح لعقد ، الذي سُيدعى ال2016سيُنظر فيه يف دورة اجمللس لعام 

رخيَا عقدمها. ونظر الفريق االستشاري يف الوثيقة  RA-19واجلمعية  WRC-19 املؤمتر املقدمة من الصني، واليت يُقرتح فيها  RAG16/6و
حة  10بند بشأن ال WRC-19أن يكون آخر موعد موصى به لتقدمي املقرتحات إىل املؤمتر  من جدول أعماله قبل شهر من انعقاده، إل

ا بشأن البند لوثيقة وشجَّع اإلدارات على تقدمي مسامها من  10 وقت كاٍف لألعضاء لدراستها. وأحاط الفريق االستشاري علمًا 
  .WRC-19جدول األعمال يف أقرب وقت ممكن، وحيبذ أن يكون ذلك قبل شهر من عقد املؤمتر 

، تدعم العملية احلالية ITU-R 2املقدمة من فرنسا بشأن مراجعة مقرتحة للقرار  RAG16/13يق االستشاري يف الوثيقة ونظر الفر 
ء إىل اخلميس  8لالجتماع التحضريي للمؤمتر وتقرتح إمكانية خفض مدة الدورة الثانية لالجتماع التحضريي إىل  م عمل، من الثال أ

لوثيقة وطلب من األعضاء مواصلة النظر يف مشاريع املقرتحات الواردة للنظر من األسبوع التايل. وأحاط الفر  يق االستشاري علمًا 
  .2017فيها جمدداً خالل االجتماع القادم للفريق يف عام 

ت املتحدة بشأن أساليب العمل املتبعة يف التحضري RAG16/14ونظر الفريق االستشاري أيضًا يف الوثيقة   املقدمة من الوال
لوثيقة وأشار إىل أن أساليب العمل مضمنة يف القرار WRC-19 للمؤمتر أنه قد يكون  . ومباITU-R 1. وأحاط الفريق االستشاري علماً 

ت املتحدة على أن تقرتح مباشرة على مجعية االتصاالت الراديوية  هناك بعض اجلوانب غري اجللية، شجع الفريق االستشاري الوال
ت املتحدة بشأن توقيت تقرير مدير  RAG16/15يب العمل. ونظر الفريق االستشاري يف الوثيقة تعديالت على أسال املقدمة من الوال

حة التقرير يف أقرب وقت  مكتب االتصاالت الراديوية املقدم إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية. وأيّد الفريق االستشاري ضرورة إ
نه قد الممكن، وحيبذ أن يكون ذلك  ائي قبل الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر، مع االعرتاف  ذلك الوقت  ًا يفيكون 

من جدول األعمال ونتائج االجتماعات اإلقليمية.  1.9حيث إن مثة قضا تستمر يف الظهور، مبا فيها القضا املتناولة يف إطار البند 
ييدًا واسع ولقى اقرتاٌح مقدم من إحدى اإلدارات بش أن اتباع هيكل التقرير هليكل املؤمتر بدًال من هيكل االجتماع التحضريي 

اخلتام، أشار الفريق  النطاق، بغية حتقيق السالسة يف إسناد خمتلف أجزاء التقرير إىل اللجان املواضيعية للمؤمتر فور حتديدها. ويف
حة م ن يضع يف اعتباره جدوى إ ي ومتابعة شروع مبكر للتقرير قبل عقد الدورة الثانية لالجتماع التحضري االستشاري على املدير 
 املقرتح اخلاص بتنظيم التقرير وفقاً للهيكل املتصور للمؤمتر.
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بند جدول 
 االستنتاجات املوضوع األعمال

 أنشطة جلان الدراسات  6
ئق   RAG16/1(Add.1)(الو

 )8و  (Rev.1)11و

ئق  ن من األفضل تنسيق الطريقة املتبعة يف تقدمي مشاريع و لتقرير عن أنشطة جلان الدراسات وأفاد  أحاط الفريق االستشاري علماً 
ألفرقة الفرعية التابعة للجان الدراسات. وشدَّد أيضًا على أمهية حتاشي عق  دالعمل يف املواقع اإللكرتونية لتبادل املعلومات اخلاصة 

ع الفريق االستشاري يف وقت اجتماعات جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية أو اجتماعات األفرقة اإلقليمية املختلفة. اجتما 
ومبا أن إحدى مشكالت حتديد مواعيد عقد اجتماعات جلان الدراسات وغريها من االجتماعات هو توافر قاعات االجتماعات 

ة أعضاءه على أخذ هذا األمر بعني االعتبار عند التحضري للمناقشات اليت ستجرى يف دور مبباين االحتاد، شجع الفريق االستشاري 
بشأن املرافق اليت ستتاح يف مبىن فارامبيه اجلديد. كما أحاط الفريق االستشاري علماً بضرورة أن يصمم هذا املبىن  2016اجمللس لعام 

  حبيث يسهل على األشخاص ذوي اإلعاقة الدخول إليه.
ملبادئ التوجيهية املنقحة ألساليب عمل مجعية االتصاالت الراديوية، وجلان دراسات قطاع  وأحاط الفريق االستشاري علمًا أيضًا 

ا مجعية االتصاالت الراديوية ا األمانة نتيجًة قرارات اختذ ، وأدخل 2015 امع االتصاالت الراديوية واألفرقة ذات الصلة، واليت أعد
  .2 الوثيقة املقرتحة، واليت ترد يف شكلها النهائي يف امللحق بعض التعديالت على

 MHz 790-694املقدمة من أذربيجان بشأن ضرورة حتقيق االستعمال األنسب للنطاق  RAG16/8ونظر الفريق االستشاري يف الوثيقة 
عليها  GE06 تفاقاال البلدان األطراف يفار. وأشار املدير إىل أن ضفيها أذربيجان، مع ضمان عدم وجود تداخل  قعيف املنطقة اليت ت

لفعل  ا املتضررين. ويتطلب هذا أنشطة متعددة األطراف لتنسيق الرتددات، كانت قد ُأجريت  السعي للحصول على موافقة جريا
. وأشار الفريق االستشاري إىل ه ينبغي تنفيذ ممارسة أن بدعم من املكتب يف إفريقيا، واملنطقة العربية، وهي يف طور البداية يف أورو

ا يف  والبلدان  لةمنطقة كومنولث الدول املستقمتعددة األطراف لتنسيق الرتددات، ودعا أذربيجان إىل تنسيق هذا اجلهد مع جريا
مساعدة املكتب إذا رغبت يف ذلك، مع الوضع يف االعتبار آراء اإلدارات  اجملاورة، حيث ميكن ألذربيجان أن تطلب من أجلها 

 نية املشاركة يف التنسيق.املع
  التنسيق بني القطاعات 7

ئق   )16و 4و 3و RAG16/2(الو
نشاء جلنة  20أحاط الفريق االستشاري علمًا ببيان االتصال املقدم من جلنة الدراسات  لقطاع تقييس االتصاالت الذي يُفاد فيه 

ا مبا فيها املدن واجملتمعات الذكية، وشجع مشاركة األعضاء يف عمل جلنة  دراسات جديدة للعمل يف جمال إنرتنت األشياء وتطبيقا
 20 ر أنشطة جلنة الدراساتالدراسات هذه وجلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية على ترشيح مقّرِر أو مسؤول اتصال حلضو 

 لقطاع تقييس االتصاالت واملسامهة فيها.
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بند جدول 
 االستنتاجات املوضوع األعمال

أحاط الفريق االستشاري علمًا ببياَين االتصال املقدمني من الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت والفريق االستشاري لتنمية كما
نسيق بني القطاعات بيجي (إيطاليا)، رئيس فريق التاالتصاالت بشأن التنسيق بني القطاعات، والتقريرين املقدمني من السيد فابيو 

بشأن القضا ذات االهتمام املشرتك، والربوفيسور فالدميري مينكني (االحتاد الروسي)، رئيس الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت. 
ة يف عمل فريق التنسيق بني اصلة املشاركوأعرب الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية عن تقديره للتقريرين املفصلني وأكد التزامه مبو 

 ( القطاعات بشأن القضا ذات االهتمام املشرتك. وأعرب الفريق االستشاري عن دعمه الستمرار السيد بيرت ماجور (هنغار
لباندوالسيد   . (أرمينيا) كممثلني للفريق االستشاري يف فريق التنسيق بني القطاعات.نألربت 

بعد املائة  ةالعاشر  السنوية الذكرى 8
 الراديو للوائح
 )10و RAG16/9 يقتان(الوث

لذكرى السنوية العاشرة بعد املائة للوائح الراديو، واقرتح دعوة  خلطة املقرتحة من املكتب لالحتفال  رّحب الفريق االستشاري 
قرر عقدها امل لالتصاالت الراديوية احللقة الدراسية العامليةشخصيات عاملية إىل االحتفال املخطط تنظيمه خالل افتتاح 

قدموه  يف جنيف. كما اقرتح تكرمي األعضاء السابقني للمجلس الدويل لتسجيل الرتددات وجلنة لوائح الراديو على ما 2016 ديسمرب يف
  طط.خامل من خدمة جليلة لالحتاد. وُدعي املدير إىل دراسة أفضل طريقة لتنظيم هذا التكرمي اخلاص يف إطار االحتفال

املقدمة من االحتاد الروسي، اليت يُقرتح فيها إنشاء بعض األقسام التارخيية ضمن صفحات  RAG16/10ونظر الفريق االستشاري يف الوثيقة 
الويب اخلاصة بقطاع االتصاالت الراديوية وجلان الدراسات التابعة له، لنشر قصص جناح االحتاد عرب التاريخ. وأشار الفريق االستشاري 

عداد هذه املادة متطوعون من املشاركني احلاليني والسابقني يف أنشطة القطاع، بدعم من دائرة املكتبة واحملفوظات يف  إىل أنه سيقوم 
 االحتاد. كما أشار الفريق االستشاري إىل أنه، على الرغم من أن هذا العمل ال ينبغي له أن يؤثر على ميزانية املكتب، سيكون من املتعني

ينبغي إعطاء أولوية   عليه املكتب لضمان مصداقية املعلومات اليت ستدرج على الويب. كما أشار الفريق االستشاري إىل أنه ال أن يشرف
ا املكتب. وختاماً، أيّد الفريق االستشاري املضي قدماً يف املقرت  ذا املشروع على األنشطة املعتادة اليت يضطلع  (مع  حللمهام املتعلقة 

ذه املبادرة.األخذ بعني ملواد ذات الصلة  ت) وشجع املدير على دعوة اإلدارات إىل املسامهة   االعتبار قيود امليزانية واألولو
: سياسة النفاذ 2016دورة اجمللس لعام  9

ئق إىل   الو
 )RAG16/INFO/2 ةقي(الوث

ئق املقدم إىل فريق العمل  لتابع اأحاط الفريق االستشاري علماً بتقرير رئيس الفريق املخصص املعين بسياسة النفاذ إىل املعلومات/الو
ملوارد املالية والبشريةللمجلس و  منه، حيث الُتمست مشورة األفرقة االستشارية للقطاعات بشأن السياسة  5.3سيما القسم  وال ،املعين 

النفتاح الذي أبداه املتع ئق املدخالت املقدمة إىل جلان الدراسات. ورّحب الفريق االستشاري  لنفاذ إىل و لسماح للجمهور  لقة 
ئق املدخالت املقدمة االحتاد فيما ذه السياسة اجلديدة، واليت تعد خطوة يف االجتاه الصحيح. بيد أنه فيما خيص النفاذ إىل و  يتعلق 
 راسات، أُعرب عن آراء خمتلفة:إىل جلان الد
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بند جدول 
 االستنتاجات املوضوع األعمال

ئق املدخالت املقدمة إىل جلان الدراسات (مبا فيها فرق العمل  لنفاذ إىل و كان فحوى أحد هذه اآلراء أنه ينبغي السماح للجمهور 
  املهام). وأفرقة

ئق النو  ئق املدخالت وو لنفاذ إال إىل و ن الدراسات، اتج على مستوى جلاومثة رأي آخر مفاده أنه ال ينبغي السماح للجمهور 
لتايل لقدر الكايف و ئق املقدمة إىل فرق العمل واألفرقة الفرعية األخرى قد ال تكون معّدة إعداداً كافياً أو مكتملة  د ق حيث إن الو

 تكون مضللة للجمهور، وال سيما اجلهات الفاعلة يف الصناعة. 
 CA/219.(1 (Add.2)  (انظر 2015  مماثل لذلك املطبق يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامويف كال احلالتني، ميكن اتباع مسار عمل 

ئق هلا مصدر  ت ألن الو ئق ينبغي أن يكون خمتلفًا عن النفاذ إىل قواعد البيا كما أشار الفريق االستشاري إىل أن النفاذ إىل الو
ت االحتاد عبارة عن جهد مجاعي متعدد املصادر. ومن مث، قد تكون هناك  وحيد (املؤلف)، بينما املعلومات الواردة يف قواعد بيا

ئق. ت إىل جانب اجلاري وضعها بشأن النفاذ إىل املعلومات/الو  حاجة إىل سياسة بشأن النفاذ إىل البيا
 نظام معلومات مكتب االتصاالت الراديوية 10

 )RAG16(Rev.1) ةقي(الوث
داة تصفح لوائح الراديو اليت أنشأها املكتب مؤخراً، واليت تعد أداة مفيدة تساعد املستعملني على تصفح  رحَّب الفريق االستشاري 

فرنك سويسري،  100لوائح الراديو بسهولة. كما أحاط الفريق االستشاري علماً بتحديد قيمة السرتداد تكاليف هذه األداة مقدارها 
  تكلفة. من املفيد، ال سيما للبدان النامية، أن تتمكن من احلصول على هذه األداة بدون أي ورأى أنه قد يكون

لتقدم احملرز يف أنشطة تطوير برجميات لتنفيذ قرارات املؤمتر  ، ومواصلة األنشطة WRC-15وأحاط الفريق االستشاري علماً مع الشكر 
دف إىل أمور منها مواصلة تطوياملضمنة يف خارطة الطريق حبسب ما أشار به االجتماع  ر التاسع عشر للفريق االستشاري، واليت 

ت النفاذ إىل املستودع  SQLite نظام معلومات مكتب االتصاالت الراديوية. وأشار الفريق االستشاري إىل أن النقل املخطط لقواعد بيا
ثري  عمال، ستعرض يث سيتيح املكتب أدوات حتويل سهلة االستعلى اإلدارات، حملرة سيكون عملية سلسة بـتأثري ضئيل أو بدون 

 .)WRS-2016(خالل احللقة الدراسية العاملية املقبلة لالتصاالت الراديوية

                                                            
ئق مبسؤولية حتديد ما إذا كانت املعلومات، أو جزء منها، تتضمن معلومات تقع ضمن أي من الفئات الواردة يف القسم  1 ا، حساسة  2.3ينفرد مقدمو الو ا يف االحتاد، أو أ ئق املعمول  يف سياسة النفاذ إىل املعلومات/الو

ا مقيدة النفاذ. لتايل تصنيف الوثيقة على أ  و
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بند جدول 
 االستنتاجات املوضوع األعمال

مشروع اخلطة التشغيلية املتجددة  11
 2017-2020 للفرتة
 )7و 5و RAG16/1(Add.2)ئق (الو

لعناصر الرئيسية ملشروع اخلطة التشغيلية املتجددة حاطأ ، 2017-2020 لفرتةل لقطاع االتصاالت الراديوية الفريق االستشاري علمًا 
  النتائج، واملخرجات، ومؤشرات النتائج لكل هدف من األهداف.سيما  وال

أحاط   . كما2017-2020  مكتب االتصاالت الراديوية للفرتة وأحاط الفريق االستشاري علماً أيضاً بتوقعات املوارد املالية املخصصة لنتائج
ة، يعلماً بتعديل بعض مؤشرات النتائج لتربز على حنو أفضل مستوى حتقيق النتائج املعنية، وأنه قد نُِسبت لكل نتيجة من النتائج قيمة أساس

إلضافة إىل بيان مصدر األرقام املعروضة. والحظ  يتسن احلصول  الفريق االستشاري أن بعض القيم مل وقيمة سنوية، وقيمة مستهدفة، 
ا عالية جداً حبيث يتعذر احلصول عليها من مصادر خارجية وأن مكتب االتصاالت الراديوية يعمل مع مكتب تنمية االتصاالت  عليها أو أ

ت إحصائي   ات واالتصاالت.ة عن تكنولوجيا املعلومإلدراجها يف الدراسة االستقصائية السنوية اليت تُرسل إىل الدول األعضاء جلمع بيا
مع بعض التعديالت،  2017-2020للفرتة  لقطاع االتصاالت الراديوية لتشغيلية املتجددةللخطة ا وأيّد الفريق االستشاري املشروع املقرتح

ط التشغيلية االسرتاتيجية واخلط ، وطلب من املدير أن يضع يف اعتباره اجلوانب التالية عند إعداد اخلطة3على النحو الوارد يف امللحق 
  املقابلة هلا لقطاع االتصاالت الراديوية للدورة املقبلة:

 التمييز بني أهداف قطاع االتصاالت الراديوية وأهداف مكتب االتصاالت الراديوية؛ -
خذ اجمللس هذا األمر بعني  - ضرورة فصل اخلطة التشغيلية لقطاع االتصاالت الراديوية عن اخلطط التشغيلية لألعضاء؛ وينبغي أن 

 ؛2020-2024االعتبار عند إعداد مشروع اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة 
ملؤمترات اإلقليمية لالتصاالت الراديوية واالتف - يف حال كان هناك"؛اقات اإلقليمية، ينبغي إدراج عبارة من قبيل "فيما خيص الناتج اخلاص 
دة" أو "خفض" عدد... -  ينبغي توحيد وصف النتائج، مع البدء مثًال بعبارة من قبيل "ز

ملشروع املقرتح خال ، واقرتح إد2017-2020للفرتة لألمانة العامة  لخطة التشغيلية املتجددةل كما أحاط الفريق االستشاري علمًا 
  بعض التعديالت الصياغية واإلحصائية على الوثيقة.

لوثيقة بشأن التقابل بني أنشطة وأهداف قطاع االتصاالت الراديوية وأهداف التنمية  وأحاط الفريق االستشاري علمًا 
عض منها الوثيقة ورد ب، وشكر املدير على التمرين الذي أجرته األمانة يف هذا املضمار وقدم اقرتاحات لتحسني (SDG) املستدامة

. ودعا الفريق االستشاري األعضاء إىل إرسال مزيد من التعليقات إىل املدير ابتغاء حتسني هذه الوثيقة RAG16/5 للوثيقة 2 عةاملراجَ  يف
تساعد على تنفيذ  ناحلية. واقُرتح إعطاء أمثلة حمدَّدة للسبل اليت ميكن من خالهلا لإلجراءات اليت يتخذها قطاع االتصاالت الراديوية أ

 أهداف التنمية املستدامة، حىت وإن كان بصورة غري مباشرة.
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بند جدول 
 االستنتاجات املوضوع األعمال

 .2017أبريل  27إىل  25من املخطط أن يُعقد االجتماع الرابع والعشرون للفريق االستشاري يف الفرتة من موعد االجتماع القادم 12
  ما يستجد من أعمال 13

 امللحقات:

   Rev. WRC-15(908(و  907)Rev. WRC-15(فريق املقّرِر املعين بتنفيذ القرارين  :1امللحق 

  املبادئ التوجيهية احملدثة ألساليب عمل مجعية االتصاالت الراديوية، وجلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية واألفرقة التابعة هلا : 2امللحق 

عية املتج: 3امللحق    2017-2020ددة لقطاع االتصاالت الراديوية للفرتة مشروع اخلطة التشغيلية الر
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 1ملحق ال

 اختصاصات فريق املقرِّر املعين
  (REV. WRC-15) 908و (REV. WRC-15) 907القرارَين   بتنفيذ

  :(REV. WRC-15) 908و (REV. WRC-15) 907القرارَين فيما يلي اختصاصات فريق املقرَّر املعين بتنفيذ 
  بتوفري منرب بني اإلدارات واملكتب، (REV. WRC-15) 908و (REV. WRC-15) 907القرارَين تيسري تنفيذ   -
ذين القرارين،  -   مناقشة متطلبات خمتلف املستعملني واخلطة الزمنية املفصلة لتنفيذ الربجميات املتعلقة 
إدماجها  ضمان إمكانية استخدام اآلراء الواردة يف وقت مبكر من اإلدارات يف تطوير األدوات اليت يدعو إليها القراران أو  -

 األدوات؛هذه  يف

 .النهائي اجهاإنتعدد األشخاص الذين خيتربون الربجميات قبل من  مبا يزيدبيتا"  اإلصدار إنشاء مجاعة من "خمتربي  -

، سيعمل فريق املقرَّر هذا بصفة رئيسية عن طريق املراسلة. لكن، إذا استدعت الضرورة، ITU-R 1-7من القرار  A1.7.2.3ووفقاً للفقرة 
  االستشاري. ت افرتاضية إلحراز تقدم يف عمله. وسريفع فريق املقّرِر تقريراً عن نتائجه إىل الفريقميكن عقد اجتماعا

  ويرتأس فريق املقّرِر السيد ألكسندر فاليت (فرنسا).
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 2ملحق ال

  املبادئ التوجيهية احملدثة ألساليب عمل مجعية االتصاالت الراديوية،
  الراديوية واألفرقة التابعة هلاوجلان دراسات قطاع االتصاالت 

 خلفية  1
*. ومن جهة أخرى، ITU−R 1وجلان دراسات االتصاالت الراديوية يف القرار  (RA) ترد أساليب عمل مجعية االتصاالت الراديوية

  له. بشأن أساليب العمل اليت تستكمل هذا القرار وتكون إضافة املبادئ التوجيهيةإىل أن املدير يصدر  ITU−R 1 يشري القرار
  .2015 الذي وافقت عليه مجعية االتصاالت الراديوية لعام ITU-R 1-7ويستكمل هذا اإلصدار للمبادئ التوجيهية القرار 

  ترتيبات االجتماعات  2

  االجتماعات  1.2

 (RA)مجعية االتصاالت الراديوية   1.1.2
من االتفاقية واجبات مجعيات االتصاالت الراديوية ووظائفها. وترد أساليب عمل مجعيات  8الدستور واملادة من  13تصف املادة 

 .ITU−R 1لقرار  1امللحق  من A1.2االتصاالت الراديوية يف الفقرة 
حتاد وأعضاء قطاع االتصاالت إىل الدول األعضاء يف اال (CA) وتُرسل فوراً بعد أي مجعية لالتصاالت الراديوية رسالة إدارية معممة

إلضافة إىل إدراج قائمة بكل  م إىل املشاركة يف أعمال جلان دراسات االتصاالت الراديوية وأفرقتها الفرعية**. و الراديوية لدعو
املؤرخة ملكتب االتصاالت الراديوية  CA/225الرجوع إىل الرسالة املعممة اللجان واألفرقة احلالية، تطلب الرسالة املعممة من األعضاء 

لربيد اإللكرتوين خبصوص نشر الرسائل اإلدارية املعممة  2015 يوليو 6 للحصول على مزيد من املعلومات عن كيفية إخطارهم 
ئق االحتاد األ مهم يفوالرسائل املعممة ملكتب االتصاالت الراديوية فضًال عن و   لالحتاد. املوقع اإللكرتوين خرى اليت 

  (CPM)االجتماع التحضريي للمؤمتر   2.1.2
واجبات االجتماع التحضريي للمؤمتر ووظائفه  ITU−R 2يصف القرار  ،ITU−R 1لقرار  1امللحق من  A1.5جاء يف الفقرة  كما

ل امللحق لقرار ذاته املبادئ التوجيهية إلعداد مشروع تقرير االجتماع التحضريي.  2ذا القرار أساليب عمله ويقدم امللحق  1 ويفصِّ
أن تتم ترتيبات العمل األخرى لالجتماع التحضريي للمؤمتر  ITU−R 2للقرار  1 من امللحق 11وعالوًة على ذلك، تشرتط الفقرة 

  .ITU−R 1طبقاً للقرار 
لتايل، ما ه تطبَّق أيضاً على االجتماع التحضريي 7و 4.4و 3و 4.2ردة يف الفقرات يُذكر خالف ذلك، فإن املعلومات الوا  مل  و   ر.للمؤمت  أد

م   3.1.2   (CVC)رؤساء جلان الدراسات ونوا
  معلومات عن عقد هذه االجتماعات. ITU−R 1لقرار  1امللحق من  A1.1.1.6تتضمن الفقرة 

                                                            
إجراءات عمله وفقاً  (RAG) ، يعتمد الفريق االستشاري لالتصاالت الراديويةR 1−ITUلقرار  1من امللحق  A1.3.4الفقرة أشري يف  كما  *

 االتفاقية. من 160G للرقم
ت مثل فرق العمل وأفرقة املهام، إخل.  **   توخياً للسهولة يستعمل مصطلح "الفريق الفرعي" أو "الفريق" فقط يف هذه الوثيقة لوصف كيا

http://www.itu.int/md/R00-CA-CIR-0225/en
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وفرق  (TG) وأفرقة املهام (WP) وأفرقتها الفرعية (فرق العمل (CCV)جلان الدراسات وجلنة التنسيق بشأن املفردات   4.1.2
وأفرقة  (JRG) وأفرقة املقررين املشرتكة (RG) وأفرقة املقررين (JTG) وأفرقة املهام املشرتكة (JWP) العمل املشرتكة
ملراسلة   واملقررون (CG) العمل 

ن الت الراديوية ووظائفها وتنظيمها. ويرد وصف أساليب عمل من االتفاقية واجبات جلان دراسات االتصا 20و 11 تصف املاد
لتحديد تصف الفقرةITU−R 1لقرار  1امللحق من  A1.3 جلان الدراسات وأفرقتها الفرعية يف الفقرة والفقرات من  A1.8.1.3 . و

6.2.3.A1  10.2.3إىل.A1 ملراسلة املقررين املشرتكة وأفر لتفصيل الفرق بني املقررين وأفرقة املقررين وأفرقة  1 من امللحق قة العمل 
  منها. واألحكام املنطبقة على كل

ملالحظة أن أفرقة املقررين وأفرقة املقررين املشرتكة و  ملراسلةوجدير    واألمانة. حية امليزانية، ختضع حلدود على دعمها من أفرقة العمل 

  املشاركة يف االجتماعات  2.2
. وتتمتع الدول ITU−R 1قطاع االتصاالت الراديوية املشاركة يف االجتماعات املشار إليها يف القرار  حيق للدول األعضاء وأعضاء

من الدستور) ولكن مع وجود بعض التقييدات على مشاركة  3 األعضاء وأعضاء القطاع بكامل حبق املشاركة الكاملة (انظر املادة
تقارير والكتيبات وال املوافقة عليها، مثل نصوص القرارات والتوصيات/أو وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية يف اعتماد النصوص 

  واملسائل.واآلراء 
ملشاركة يف أعمال جلنة دراسات خمتارة (مبا الختاذ القرارات  يف ذلك أفرقتها الفرعية) بدون املشاركة يف أي أنشطة ويسمح للمنتسبني 

من االتفاقية). وترد التفاصيل املتعلقة حبقوق املنتسبني  248Bو 241A نيأو أي أنشطة اتصال ختص هذه اللجنة (انظر الرقم
  .ITU-R 43 القرار يف

ا واملعنية بتطوير االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  جيوز للكليات واملعاهد واجلامعات ومؤسسات البحوث املرتبطة 
سم "اهليئات األكادميية") أن تشارك يف اديوية. وترد قطاع االتصاالت الر  فرق العمل التابعة للجان الدراسات يف (يشار إليها 

ملشاركة يفالتفاصيل املتعلقة    .)2014 (املراَجع يف بوسان، 169 القرار يف حادأعمال االت لسماح للهيئات األكادميية 
لتشاور مع رئيس جلنة الدراسات املعنية، أن يدعو إحدى املنظمات ت الراديوية تشارك يف قطاع االتصاال اليت ال وجيوز للمدير، 

من االتفاقية؛  248A إىل إرسال ممثلني عنها للمشاركة يف دراسة موضوع حمدد يف جلنة الدراسات املعنية أو أفرقتها الفرعية؛ (انظر الرقم
  االتفاقية). من ملحق 1002و 1001 . ويرد تعريف اخلرباء واملراقبني يف الرقمنياملبادئ التوجيهيةمن هذه  6 انظر أيضاً الفقرة

  اجلدول الزمين لالجتماعات  3.2
لتشاور مع رؤساء جلان  يتحدد موعد اجتماعات جلان الدراسات وأفرقتها الفرعية وفقًا خلطة االجتماعات اليت يعدها املدير 

جلان  ميزانية املخصصة الجتماعاتالدراسات. وتوضع هذه اخلطة مع مراعاة اخلطة التشغيلية لقطاع االتصاالت الراديوية ولل
 :الدراسات. وينشر جدول زمين لالجتماعات يتضمن آخر التعديالت يف املوقع اإللكرتوين لقطاع االتصاالت الراديوية

R-Events.aspx?sector=ITU-Calendarhttp://www.itu.int/en/events/Pages/.  

  اإلعالن عن االجتماعات  4.2

  مجعية االتصاالت الراديوية  1.4.2
مشفوعة بدعوة من األمني العام قبل االجتماع  (CACE)يتم اإلعالن عن مجعية االتصاالت الراديوية مبوجب رسالة إدارية معممة 

بفرتة كافية (ستة أشهر على األقل مثًال). وترسل الرسالة املعممة إىل مجيع الدول األعضاء وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية 
ئق املتوقعة واهليكل املؤقت للجان واملسامهات وترتيبات تتضمن فيماوتتضمن    املشاركة. معلومات عن الو

http://www.itu.int/en/events/Pages/Calendar-Events.aspx?sector=ITU-R
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  دور انعقاد االجتماع التحضريي للمؤمتر  2.4.2
ربعة  (CA) يتم اإلعالن عن دوريت انعقاد االجتماع التحضريي للمؤمتر مبوجب رسالة إدارية معممة قبل موعد انعقاد الدورة األوىل 

اء وأعضاء قطاع مجيع الدول األعض أشهر على األقل وقبل انعقاد الدورة الثانية بستة أشهر على األقل. وترَسل الرسائل املعممة إىل
  الراديوية. االتصاالت

  اجتماعات جلان الدراسات (مبا يف ذلك جلنة التنسيق بشأن املفردات)  3.4.2
 (CACE) ) مبوجب رسالة إدارية معممة(CCV) يتم اإلعالن عن اجتماعات جلان الدراسات (مبا يف ذلك جلنة التنسيق بشأن املفردات

شهر على األقل. وترسل الرسالة املعممة إىل مجيع الدول األعضاء وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية واملنتسبني قبل عقدها بثالثة أ
  يتعلق بلجنة الدراسات ذات الصلة). (فيما

  األفرقة الفرعية (فرق العمل وأفرقة املهام، إخل.)  4.4.2
 (LCCE) جتماع بثالثة أشهر على األقل مبوجب رسالة معممةقبل اال ،يتم اإلعالن عن اجتماعات فرق العمل وأفرقة املهام، إخل

ترسل إىل الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني واهليئات األكادميية الذين سجلوا اعتزامهم املشاركة يف أعمال الفريق املعين 
 حاالت ن اختصار فرتة اإلشعار يفبعض األحيا (األفرقة املعنية) لدى مكتب االتصاالت الراديوية. وقد يكون من الضروري يف

  االستعجال (مثل عقد اجتماع عاجل لفريق مهام).
ت اجتماعات عدة أفرقة تتصل بلجنة دراسات واحدة يف رسالة معممة واحدة مع وجود ملحقات منفصلة  وعادًة يتم جتميع إعال

  تتضمن تفاصيل كل اجتماع على حدة.

  االحتاد الدويل لالتصاالت يف جنيفترتيبات االجتماعات املعقودة يف   5.2
  اجتماعات). معلومات عامة للمشاركني وتصدر يف بداية كل اجتماع (أو جمموعة (INFO)تتضمن وثيقة معلومات 

  تسجيل املشاركني  1.5.2
ً عن طريق نظام التسجيل يف لنسبة ألنشطة جلان دراسات االتصاالت الراديوية على اخلط حصر ث قطاع أحدا جيري التسجيل 

ستعمال جهات اتصال معينةR/information/events-www.itu.int/en/ITUاالتصاالت الراديوية (انظر   ( (DFP).  

ئق يف االجتماعات  2.5.2   توفر الو
سرع ماتتاح مجيع املسامهات املقدمة الجتماعات قطاع االتصاالت  ميكن عملياً بعد استالمها  الراديوية يف املوقع اإللكرتوين لالحتاد 

ه). 4.3و 3.3و 1.3األمانة يف جنيف (انظر الفقرات  يف   أد
ئق "املؤقتة" يف شكل إلكرتوين وميكن الدخول إليها من املوقع اإللكرتوين لقطاع االتصاالت الراديوية أثناء  (TEMP) وتتاح الو

  املوجز). احملضر وحىت وقت إدراج املعلومات املقابلة يف تقرير االجتماع ونشرها يف املوقع (مثل ملحقات تقرير الرئيس أواالجتماع 
ئق اإلدارية  ئق املعلومات  (ADM)وتتاح الو   يف شكل إلكرتوين. (INFO)وو

ئق جلان الدراسات واألفرقة الفرعية التابعة هلا على امل معلومات  ستعملني املسجلني يف خدمة تبادلويقتصر النفاذ إىل و
  .(TIES) االتصاالت

للغات الرمسية لالحتاد  3.5.2   الرتمجة الفورية 
  املعلنة. يتم عادًة توفري الرتمجة الفورية جبميع اللغات الرمسية يف االحتاد أثناء مجيع اجتماعات جلان الدراسات على أساس املشاركة

http://www.itu.int/en/ITU-R/information/events
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  قودة خارج جنيفترتيبات االجتماعات املع  6.2
  .ITU−R 1لقرار  1امللحق من  A1.11.1.3يف حالة االجتماعات املعقودة خارج جنيف، تنطبق أحكام الفقرة 

ئق  3   الو
ه  ئق إىل مجعية االتصاالت الراديوية وإىل حسب مقتضى احلالتنطبق املبادئ التوجيهية الواردة أد  دوريت على إعداد وتقدمي الو

  ريي للمؤمتر وإىل جلان الدراسات فضًال عن األفرقة الفرعية ذات الصلة.االجتماع التحض
لكل جلنة من جلان الدراسات النصوص املخصصة ألفرقتها الفرعية. وتشمل هذه النصوص مسائل قطاع  1وتتضمن الوثيقة 

راسات وستستمر فيها فضًال وضعتها جلنة الد االتصاالت الراديوية وتوصياته وتقاريره وكتيباته وقراراته وآراءه ومقرراته السارية واليت
  الدراسات. بعمل جلنة يتعلق عن قرارات وتوصيات املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية/املؤمترات اإلدارية العاملية للراديو فيما

  تقدمي املسامهات إىل االجتماعات  1.3
ملسامهات يف ITU−R 1لقرار  2لحق يف امل A.3.2.2والفقرة  1من امللحق  A1.2.2.6تتضمن الفقرة  الدراسات  معلومات تتعلق 

ملالحظة حتديداً أن املسامهات الجتماعات جلان الدراسات وأفرقتها الفرعية ينبغي أن ترسل  ا جلان الدراسات. وجدير  اليت تقوم 
لربيد اإللكرتوين ويظهر عنوان الربيد اإللكرتوين إلعالن عن االجتماع رسالة ا  اخلاص بذلك يفإىل مكتب االتصاالت الراديوية 

  ).ITU−R 1لقرار  2امللحق من  A2.5.3.2إىل  A2.2.3.2 (انظر الفقرات من
ذه املبادئ التوجيهية النسق العام اإللزامي للتوصيات اجلديدة واملنقَّحة لقطاع االتصاالت الراديوية.    ويرد يف امللحق 

ئق  2.3   إعداد مسامهات الو
ئق املقدمة إىل االجتماعات يف الفقرات منترد  عداد الو  2 من امللحق A2.5.3.2إىل  A2.2.3.2 تفاصيل إرشادية متعلقة 

  .ITU−R 1 لقرار
  املواعيد النهائية لتقدمي املسامهات  3.3

لنسبة للدورة ITU−R 1لقرار  2امللحق من  A2.1.3.2ترد املواعيد النهائية لتقدمي املسامهات يف الفقرة  ائية حمددة  . وُتطبَّق مواعيد 
  ).ITU-R 2 لقرار 1من امللحق  4.2الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر (انظر أيضاً الفقرة 

ئق إلكرتونياً   4.3   نشر الو
ئق "كما وردت" يف صفحة إلكرتونية معدة هلذا الغرض يف املوقع   ية يفالرمسغضون يوم عمل واحد، وتنشر النسخ  تنشر الو

ستخدام النموذج املقدم من قطاع االتصاالت ا  م عمل. وينبغي لإلدارات أن تقدم مسامها   الراديوية. اإللكرتوين يف غضون ثالثة أ
الدويل لالتصاالت للتبليغ عن  "نظام االحتاد (TIES) وينصح أن يستعمل املشاركون املسجلون يف خدمة تبادل معلومات االتصاالت

) الذي http://www.itu.int/online/mm/scripts/notify" (ادخل إىل (ITU Web Notification System)طريق شبكة الويب 
  لراديوية.ا موقع قطاع االتصاالت  ربيد اإللكرتوين بنشر أي رسائل معممة جديدة يفاليبلغهم فوراً من خالل 

ئق  5.3   سالسل الو

ئق املسامهات  1.5.3   و
ئق املسامهات اخلاصة به، اليت تظهر على املوقع اإللكرتوين للفريق املعين. وتستمر هذه السلسلة  عندما ُيصدر كل فريق سلسلة و

املسامهات املقدمة  تالية وتتضمن مجيعطوال فرتة الدراسة أي اعتباراً من إحدى مجعيات االتصاالت الراديوية وحىت انعقاد اجلمعية ال

http://www.itu.int/online/mm/scripts/notify
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ئق من جديد يف كل دورة. وبعد افتتاح  لنسبة إىل االجتماع التحضريي للمؤمتر، تبدأ سلسلة الو إىل الفريق وتقارير رئيسه. و
ئق  ت االتصال اليت تقدَّ  2.5.3على النحو املبني يف الفقرة  املؤقتةاالجتماع، تستعمل الو ه. وستدرج بيا ي م بعد املوعد النهائأد

ئق املسامهات للفريق املعين، وينطبق ذلك على التقارير املقدمة من رؤساء األفرقة أو من  3.3احملدد يف الفقرة  أعاله يف سلسلة و
يضاً قبول ويتم أ النهائي. أي شخص آخر يسميه الفريق (مثل املقرر) رغم أنه ينبغي بذل كل اجلهود لتقدمي هذه التقارير قبل املوعد

ئق املرسلة إىل جلان الدراسات من فرق العمل وأفرقة املهام بعد املوعد النهائي.   الو

ئق املؤقتة   2.5.3   (TEMP)الو
ئق مؤقتة وتنشر يف املوقع اإللكرتوين للفريق املعين. وكما ئق الصادرة أثناء االجتماعات و تضح من االسم فإن هذه ي تسمى الو

ئق عمل ئق و تعمل لتجهيز النصوص تس تتيح وسيلة لتسجيل األفكار واخلواطر اليت يتم التعبري عنها أثناء االجتماع كما الو
ا من أجل إعداد  ئق اليت تتضمن نصوصاً يتعني االحتفاظ  اية االجتماع، تستعمل هذه الو اية األمر. ويف  ليعتمدها الفريق يف 

ئق املخرجات، وفيما   :منطية يلي أمثلة و
مشاريع التوصيات اجلديدة أو املراجعة، أو التقارير، أو املسائل، أو أي نصوص أخرى صادرة عن قطاع االتصاالت   -

 الراديوية ستنظر فيها جلنة الدراسات بعد ذلك؛
لراديوية امشاريع التعديالت الصياغية للتوصيات أو التقارير أو املسائل أو أي نصوص أخرى صادرة عن قطاع االتصاالت   -

  ستنظر فيها جلنة الدراسات بعد ذلك؛
مشاريع أولية لتوصيات جديدة أو مراجعة أو تقارير أو مسائل أو أي نصوص أخرى صادرة عن قطاع االتصاالت   -

  الراديوية إلمعان النظر فيها يف االجتماعات املقبلة؛
ئق عمل للنصوص األولية املذكورة أعاله من أجل إمعان   -   املقبلة؛ االجتماعات النظر فيها يفنصوص أو و
 عناصر أخرى لتقرير الرئيس؛  -
ت االتصال املرسلة إىل أفرقة أخرى.  -   بيا

حتها يف املوقع اإللكرتوين لقطاع االتصاالت الراديوية، فإن أي إشارة تتم بعد ذلك تكون إىل هذه  وفور االنتهاء من إعدادها وإ
ئق األصلية  ئق وليس إىل الو أعاله) وهذا ضروري لكفالة استعمال الصيغة األخرية ألي نص  2.4.4.2املؤقتة (انظر أيضاً الفقرة الو

 6.5.3 اق، انظر الفقرةهذا السي وهي صيغة تتضمن يف أكثر احلاالت تعديالت للوثيقة املؤقتة األصلية. ويف -لدراسته بعد ذلك 
مللحقات بتقارير ه الذي يتعلق    الرؤساء. أد

ئق اإلدارية   3.5.3  (ADM)الو
ئق جلداول األعمال واملوضوعات ذات الطابع اإلداري املتصلة بتنظيم أعمال فريق أو أفرقة، مثل  تستعمل هذه السلسلة من الو

 اختصاصات األفرقة الفرعية واجلدول الزمين لالجتماعات، إخل.

ئق املعلومات   4.5.3   (INFO)و
ئق املعلومات معلومات عام الجتماع اجلاري (أو االجتماعات اجلارية). وكماتعرض و ، تقدم هذه 4.4.2 يتبني من الفقرة ة تتعلق 

إلضافة إىل ذلك لتبليغ  ئق وحجز غرف الفنادق ولكنها قد تستخدم  ئق معلومات عن املسائل التنظيمية مثل إعداد الو الو
ئ ملالحظة أن و مات ذات الطابع تستعمل كوسيلة لنشر املعلو  ق املعلومات ينبغي أالالوفود مبعلومات اجتماعية وحملية. وجدير 

الجتماع املعين (أو االجتماعات   املعنية). التقين أو اإلجرائي أو التشغيلي املرتبطة 

  التقرير التنفيذي املقدم إىل جلنة الدراسات  5.5.3
ً لتنظر فيه جلنة الدراسات الرئيسية يف اجتماعها التايل. وهذا التقرير وثيقة من سلس لة تعد كل فرقة عمل وكل فريق مهام تقريراً تنفيذ

ئق املسامهات للجنة الدراسات الرئيسية. وينبغي أن يصف التقرير التنفيذي حالة األعمال داخل الفريق ويربز التقدم احملرز  و
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ت اليت مت التوصل إليها منذ االجتماع السابق للجنة الدراسات. وينبغي أن يكون التقرير التنفيذي مقتضبًا بطابعه، واالستنتاجا
ئق والرتتيبات واملداوالت أثناء اجتماعات الفريق  صفحات) وال 5(ويقل عادًة عن    ي.الفرع يتضمن تفاصيل الو

  تقرير الرئيس إىل االجتماع القادم للفريق  6.5.3
ئق املسامهات للفريق. وينبغي أن يتاح هذا التقرير ملكتب االتصاالتق ت رير الرئيس إىل االجتماع القادم للفريق هو وثيقة يف سلسلة و

الراديوية لوضعه على املوقع اإللكرتوين لقطاع االتصاالت الراديوية يف غضون شهر بعد اختتام االجتماع. ويتضمن هذا التقرير 
تماع القادم، مثل االج عن حالة أعمال الفريق ملحقات تتألف من نصوص يتعني مواصلة النظر فيها يف جبانب بيان تفصيلي

ئق غري معدلة  املشاريع األولية للتوصيات اجلديدة، ومواد لالحتفاظ بسجل دائم ألنشطة الفريق. وينبغي جتنب إرفاق مسامهات و
  ذلك. تصاالت الراديوية بدًال منينبغي استعمال العنوان املالئم يف موقع قطاع اال  إذ

ينبغي إعداد تقرير الرئيس، حيثما كان ذلك ممكناً، يف غضون شهر واحد من انتهاء االجتماع املعين. وينبغي ملكتب االتصاالت 
لحقات ملالراديوية أن ينشر يف املوقع اإللكرتوين للقطاع ملحقات تقرير الرئيس يف غضون أسبوعني من انتهاء االجتماع. وتنشر ا

حة تنزيل امللحق   املطلوب. بصورة منفصلة إل
ن يُلحق به إضافة قبل االجتماع التايل للفريق تتضمن معلومات عن أي تقدم آخر  وقد يرغب الرئيس أيضًا يف حتديث التقرير 

لنسبة إىل املوضوعات األخرى أو التطورات اهلامة األخرى  مت منذ االجتماع األخري  اليت حدثتإحرازه يف الفرتة بني االجتماعني. و
  منفصلة. ينبغي أن يقدم الرئيس مسامهة

  احملاضر املوجزة الجتماعات جلان الدراسات  7.5.3
االجتماع.  يعد الرئيس حمضرًا موجزًا لكل اجتماع من اجتماعات جلان الدراسات مبساعدة مقرر يعّينه املندوبون املشاركون يف

غي وجز هو تسجيل القرارات املتخذة أثناء االجتماع وليس تقدمي حمضر حريف جبميع املداخالت. وينبوالغرض الرئيسي هلذا احملضر امل
وثيقة  هوو  إعداد احملضر املوجز يف غضون ثالثني يومًا من االجتماع ونشره يف موقع قطاع االتصاالت الراديوية للتعليق عليه.

ئق املسامهات للجنة الدراسات. وقد يشمل يف جتة عن املناقشة (بيان إحدى الدول األعضاء   سلسلة و كذلك ملحقات/إضافات 
ئق مؤقتة خالل االجتماع، حسب االقتضاء.   مثًال) أو إعداد و

ا أثناء االجتماع إىل الرئيس يف ت اليت أدلوا  لتعديالت الصياغية والتأكيد على البيا يوماً.  15 غضون وميكن لألعضاء التقدم 
املوجز يظل مفتوحًا لتلقي تعليقات رمسية من األعضاء حىت انعقاد االجتماع التايل للجنة الدراسات املعنية وهو بيد أن احملضر 

حملضر خذ االجتماع علماً   والتعليقات. الوقت الذي ميكن فيه أن 

ت االتصال  8.5.3   بيا
ت اتصال إلرسال معلومات هامة إىل  بعة لالميكن إعداد بيا بعة له، أو طلب معلومات منها. أفرقة أخرى  ينبغي و حتاد أو غري 

ت أن تشري بوضوح إىل الفريق املرسل واملتلقِّي (األفرقة املرسلة واملتلقية) وموضوع االتصال واإلجراء املطلوب إن وجد. ويف حالة  للبيا
ت االتصال املوجهة إىل أكثر من جهة سيكون من املفيد أن يشار حسب االقتضاء إ األفرقة  ’2‘الفريق املتلقِّي "الرئيسي"،  ’1‘ىل بيا

رخياً لرد الفريق املتل ’3‘املطلوب منها اختاذ إجراء،  قي األفرقة اليت ترسل إليها الوثيقة للعلم فقط. ومن املفيد أيضاً أن يتضمن البيان 
  رمسية. (األفرقة املتلقية) ونقطة اتصال إلجراء أي مناقشات غري

ئ  9.5.3   1000ق جلان الدراسات/سلسلة و
وتتضمن  .جلان الدراسات ورؤساء جلان الدراساتتستعمل هذه السلسلة للمسامهات املقدمة إىل مجعية االتصاالت الراديوية من 

املرتبطة  (ITU−R) عادة مشاريع توصيات ومشاريع مسائل للموافقة عليها وكذلك مشاريع نصوص قرارات قطاع االتصاالت الراديوية
 حمددة إلحدى جلان الدراسات.عمال 
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ئق "  10.5.3   "PLENسلسلة و
ئق اليت تظهر يف سلسلة  ئق خالف الو ئق أثناء مجعيات االتصاالت الراديوية لكل الو ئق جلان و تستعمل هذه السلسلة من الو

  وتستعمل هذه السلسلة حتديداً للمسامهات املقدمة من األعضاء. ./1000الدراسات

ألفرقةالو  11.5.3  ئق املتاحة يف املواقع اإللكرتونية لتبادل املعلومات اخلاصة 
ئق تسمى "جملد التقاسم" يف موقع إلكرتوين لتبادل املعلومات فيما خيص كل فريق. وُتستعمل هذه  أنشئت مساحة لتبادل الو

ئق العمل بني املشاركني. وميكن للمشاركني الذين ل معلومات لديهم حساب يف خدمة تباد املواقع كوسيلة للسماح بتبادل و
االتصاالت لالحتاد تنزيل و/أو حتميل أي ملف إلكرتوين ُيستعمل للمناقشات وإعداد مشاريع النصوص خالل االجتماعات قبل 

ئق مؤقتة رمسية.    تقدمي مشاريع النصوص إىل أمانة مكتب االتصاالت الراديوية لكي تُعدها يف شكل و

  جتماعات جلان الدراسات اإلجراءات املتصلة  4

  النظر يف مشاريع التوصيات  1.4

  اعتماد مشاريع التوصيات يف اجتماع للجان الدراسات  1.1.4
  . ITU−R 1 لقرار 2امللحق من  A2.2.2.2.6يرد شرح إجراء اعتماد مشاريع التوصيات يف اجتماع للجان الدراسات يف الفقرة 

  ملراسلةاعتماد مشاريع التوصيات   2.1.4
. ITU−R 1 لقرار 2امللحق من  A2.3.2.2.6 يرد شرح إجراء اعتماد مشاريع التوصيات يف اجتماع للجان الدراسات يف الفقرة

إلضافة إىل ذلك، ينطبق إجراء االعتماد واملوافقة يف نفس الوقت  2 امللحقمن  A2.4.2.6 الفقرة على النحو املوصوف يف (PSAA) و
إلحالة إليها يف ITU−R 1 لقرار ، إذا مل تعرتض أيٌّ من الدول األعضاء احلاضرة يف االجتماع وإذا كانت التوصية غري مضمنة 

ه). 1.5لوائح الراديو (انظر أيضاً الفقرة    أد

  اختاذ قرار بشأن إجراء املوافقة  3.1.4
اية ا ية وفقاً ألمر اللتماس املوافقة على كل مشروع توصتتخذ جلنة الدراسات يف اجتماعها قرارًا بشأن اإلجراء الذي يتبع يف 

  .ITU−R 1 لقرار 2امللحق من  A2.3.3.2.6 للفقرة

  نطاق التوصية  4.1.4
ينبغي أن تتضمن كل توصية، عند اقرتاح اعتمادها و/أو املوافقة عليها، نصاً بعنوان "نطاق التوصية" يوضح هدف التوصية. وينبغي 

  ية بعد املوافقة عليها.أن يظل النطاق يف نص التوص

  معاجلة املسائل يف جلنة الدراسات  2.4

  مبادئ توجيهية بشأن مسائل جلان الدراسات  1.2.4
املبادئ التوجيهية اليت تستعملها جلان  ITU-R 6-1 لقرار 2امللحق  من A2.2.1.2.5والفقرة  1من امللحق  A1.16.1.3تضمن الفقرة 

أن   ’1‘) مسألتني: 1 من امللحق A1.16.1.3الدراسات عند استعراض املسائل املسندة إليها. وتتناول هذه املبادئ التوجيهية (الفقرة 
متثل ازدواجاً  املسائل ال أن ’2‘من االتفاقية) و 159و 150−154والية قطاع االتصاالت الراديوية (وفقًا لألرقام  املسائل تندرج يف

إلضافة إىل ذلك، يطلب القرار (الفقرة  ) من جلان الدراسات 2 من امللحق A2.2.1.2.5للدراسات اجلارية يف هيئات دولية أخرى. و
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درج هذا ت أن تقوم بتقييم مشاريع املسائل اجلديدة املقرتحة العتمادها وأن يكون هذا التقييم على أساس هذه املبادئ التوجيهية وأن
  عليها.  التقييم عند تقدمي مشاريع املسائل إىل اإلدارات للموافقة

ذا املطلب، ينبغي أن يسبق كل مشروع مسألة جديدة مقدمة للموافقة، نص خمتصر لتربير اعتماد مشروع املسألة وفقاً  وللوفاء 
  للمبادئ التوجيهية املذكورة أعاله.

 1 من امللحق A1.16.1.3الفقرة لفرعية أن تتطرق إىل املبادئ التوجيهية الواردة يف وسيكون من املالئم متامًا لألفرقة ا
إلضافة إىل ذلك، سيكون من املفيد أن تقوم هذه األفرقة  2من امللحق  A2.2.1.2.5 والفقرة عند صياغة مشاريع مسائل جديدة. و

اية   األمر. بصياغة نص مقتضب لتربير املوافقة يف 

  ملسائل واملوافقة عليهااعتماد ا  2.2.4
 2 امللحق يف A2.1.3.5و A2.5.1.2.5و A2.4.1.2.5و A2.3.1.2.5و A2.1.1.2.5والفقرات  1امللحق من  A1.2.1.3للفقرة طبقًا 
عتماد املسائل اجلديدة أو املراجعة اليت تقرتح يف إطار جلنة الدراسات وجتري املوافقة عليها  ITU−R 1 لقرار تقوم جلنة الدراسات 
  من جانب مجعية االتصاالت الراديوية أو بواسطة التشاور بني الدول األعضاء. إما

  املوافقة على الكتيبات  3.4
ذا اإلجراء، ITU−R 1لقرار  2مللحق امن  A2.2.8 ميكن للجان الدراسات، وفقًا للفقرة ، أن توافق على الكتيبات. وللتعجيل 

ملوافقة على النص النهائي رهناً مبوافقة رئيس ا وهي التصريح للفريق الفرعي الذي يعد الدليل   تتبع جلنة الدراسات ممارسة معرتفاً 
  اإلعداد. ان النص قد بلغ مرحلة متقدمة منجلنة الدراسات والفريق الفرعي املعين. وينطبق ذلك خاصًة إذا ك

  معاجلة مشاريع القرارات واملقررات واآلراء والتقارير يف جلان الدراسات  4.4
 A2.2.4 على اعتماد مشاريع القرارات. وتنطبق أحكام الفقرات ITU−R 1لقرار  2امللحق من  A2.1.2.3 تنطبق أحكام الفقرة

  والتقارير. على املوافقة على املقررات واآلراء ITU−R 1 لقرار 2امللحق من  A2.1.2.7و A2.2.9و

  مقررو االتصال للجنة تنسيق املفردات   5.4
ا للجان الدراسات أن تعني مقرر (مقرري) اتصال  ITU−R 1لقرار  1امللحق من  A1.11.2.3تصف الفقرة  الطريقة اليت ميكن 

 .املفردات تنسيقللجنة 

  واملسائل أو حذفها والتقارير حتديث التوصيات  6.4
لقرار  2 امللحقمن  A2.3.5و A2.4.2.5و A2.6.1.2.5و A2.3.7و A2.2.7و A2.3.6و A2.5.2.6و A2.9.1.2.6الفقرات  توجهّ 

ITU−R 1  ا ا مل وتقاريرها كل جلنة دراسات إىل القيام مبراجعة توصيا تعد  ومسائلها املستمرة خاصة النصوص األقدم اليت ترى أ
 2 من امللحق A2.1.4.2.5و A2.1.5.2.6 نالفقر ضرورية أو متقادمة وتقرتح مراجعتها أو حذفها. وعالوًة على ذلك، تشجع 

املراجعات  يُنظر إىل هذه أالجلان الدراسات أيضًا على حتديث صياغة التوصيات واملسائل املستمرة. وينبغي  ITU−R 1لقرار 
ا مشاريع مراجعات للتوصيات   2امللحق من  A2.2.4.2.5و A2.2.5.2.6 نالفقر  على النحو احملدد يف واملسائلالصياغية على أ

  التالية. . وينبغي تقدمي نتائج هذه املراجعات إىل مجعية االتصاالت الراديويةITU−R 1 لقرار
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  املوافقة على التوصيات  5

  (PSAA)تطبيق إجراء االعتماد واملوافقة يف نفس الوقت   1.5
 ITU−R 1 لقرار 2امللحق من  A2.4.2.6 ينطبق إجراء اعتماد مشاريع التوصيات واملوافقة عليها يف نفس الوقت وفقًا للفقرة

إلحالة إليها يف لوائح  2.1.4 الفقرة (انظر أعاله)، إال إذا قررت جلنة الدراسات خالف ذلك وإذا كانت التوصية غري مضمنة 
اية  الراديو. ويف حالة عدم ورود اعرتاضات من الدول األعضاء أثناء فرتة التشاور القانونية، فعندئذ تعترب مشاريع التوصيات يف 

ملوافقة عليها أيض  االعتماد. اً وليس مبجردتلك الفرتة قد حظيت 

  إجراء املوافقة على التوصيات  2.5
تباع أحد اإلجراءين املوصوفني أعاله يف الفقرتني (ولكن بدون تطبيق  2.1.4و 1.1.4 بعد اعتماد مشروع توصية يف جلنة الدراسات 

تباع واحد من إجر إجراء االعتماد واملوافقة يف نفس الوقت) ميكن بعد ذلك أن توافق الدول األعضاء على ال املوافقة  − اءينتوصيات 
 2امللحق من  A2.3.2.6و A2.8.1.2.6و A2.7.1.2.6الفقرات لتشاور واملوافقة يف مجعية االتصاالت الراديوية. ويرد وصفهما يف 

  . ITU−R 1 لقرار

  األخرى  إقامة االتصال والتعاون مع قطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت واملنظمات  6

 إقامة االتصال والتعاون مع قطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت 1.6
لى عمسألة إقامة االتصال والتعاون مع قطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت  ITU-R 7و ITU-R 6يناقش القراران 

  .RES-http://www.itu.int/pub/R، املتاح كالمها يف املوقع اإللكرتوين التوايل

 املنظمات األخرىإقامة االتصال والتعاون مع  2.6
سيما املنظمة الدولية للتوحيد   مسألة إقامة االتصال والتعاون مع املنظمات األخرى ذات الصلة، وال ITU-R 9ويناقش القرار  

لتداخل الراديوي  (IEC)الكهرتقنية الدولية واللجنة  (ISO)القياسي  . وتنشر املبادئ التوجيهية (CISPR)واللجنة الدولية اخلاصة املعنية 
/:R/study-/www.itu.int/en/ITUhttp-وهي متاحة يف العنوان التايل:  R−ITU 9اليت تتم صياغتها وفقًا للقرار 

groups/Pages/extcoop.aspx.  

  املشاركة عن بُعد 7
يتاح البث الشبكي السمعي جلميع اجللسات العامة للجان الدراسات وفرق العمل عندما تعقد االجتماعات خارج جنيف، لفائدة مجيع 

قط على كون الذين يرغبون يف االستماع إىل االجتماع فاملستعملني املسجلني يف خدمة تبادل معلومات االتصاالت. ويُشجع املشار 
  شبكي.ال  استخدام مرفق البث الشبكي. واملشاركون ليسوا حباجة إىل التسجيل يف االجتماع من أجل استخدام مرفق البث

د املشاركة بفعالية عووفقًا لإلرشادات املقدمة من الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية، اختذت تدابري ليتسىن للمشاركني عن بُ 
عرض عن   جلسات اجتماعات فرق العمل ذات الصلة يف احلاالت اليت ال تشمل عملية رمسية الختاذ القرارات (مثالً تقدمي مسامهة أو  يف

عوامل احلاالت بسبب  بعض  بُعد). ويف حني أن األمانة سوف تبذل كل جهد لتسهيل هذه املشاركة الفعالة، ينبغي تفهم تعذر ذلك يف
لتوازي؛ وضرورة أ ملعدات املناسبة؛ والعدد احملدود ملوظفي الدعم وكثرة االجتماعات اجلارية   نمثل: عدم جتهيز مجيع قاعات االجتماع 

ستخدام خدمات املشاركة  يكون يف متناول املشاركني عن بُعد توصيل عايل اجلودة لإلنرتنت واهلاتف. ويُطلب من املندوبني املهتمني 
  األقل.  لتفاعلية عن بعد تنسيق هذه املشاركة مع مستشار فرقة العمل ذات الصلة قبل بدء االجتماع بشهر علىا

http://www.itu.int/pub/R-RES
http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/Pages/extcoop.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/Pages/extcoop.aspx
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لنسبة إىل االجتماعات اليت تعقد خارج جنيف، لن يتاح البث الشبكي واملشاركة الفعلية عن بُعد إال إذا كانت املرافق املناسبة  و
  االجتماع. مكان متاحة يف

  يالعرض النص  8
للغة اإلنكليزية يف مجيع اجللسات العامة للجمعية العامة وجلان الدراسات. وتتاح النصوص  تقدَّم خدمة العرض النصي احلي 

  لالحتاد.  املعروضة يف االجتماعات الحقاً يف املوقع اإللكرتوين

  (IPR)السياسة العامة بشأن حقوق امللكية الفكرية   9
س يف سياسات الرباءات املشرتكة لكل من قطاع تقيي  لراديوية بشأن حقوق امللكية الفكريةيرد وصف سياسة قطاع االتصاالت ا

 2  املالحظة  االتصاالت/قطاع االتصاالت الراديوية/املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية املشار إليها يف
ت ITU−R 1  لقرار 2  من امللحق A2.1.6  الفقرة  يف ت براءة االخرتاع وإعال . وميكن احلصول على االستمارات اليت تستعمل لتقدمي بيا

حيث ميكن أيضًا االطالع على املبادئ  http://itu.int/go/ITUpatentsالرتخيص من قبل أصحاب براءات االخرتاع من املوقع: 
يد طبيق سياسات الرباءات املشرتكة لكل من قطاع تقييس االتصاالت/قطاع االتصاالت الراديوية/املنظمة الدولية للتوحالتوجيهية اخلاصة بت

ت معلومات الرباءات اخلاصة بقطاع االتصاالت  الراديوية.  القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية وكذلك قاعدة بيا

  ليف الربجمياتاملبادئ التوجيهية واالستمارة اخلاصة حبقوق   10
ليف الربجميات إرشادات للجان الدراسات لدى نظرها يف إدراج مواد حتميها حقوق التأليف  تقدم املبادئ التوجيهية لالحتاد بشأن حقوق 

. وميكن احلصول http://www.itu.int/oth/T0404000004/enيف توصيات قطاع االتصاالت الراديوية وهي متاحة يف املوقع التايل: 
ليف  ت الرتخيص من جانب أصحاب حقوق  ليف الربجميات وإعال ت حقوق  على االستمارة اليت ينبغي استعماهلا لتقدمي بيا

  .w.itu.int/oth/T0404000005/enhttp://wwالربجميات من املوقع التايل: 
  

   

http://itu.int/go/ITUpatents
http://www.itu.int/oth/T0404000004/en
http://www.itu.int/oth/T0404000005/en
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  ملحق
 توصيات قطاع االتصاالت الراديويةل العام اإللزامي نسقال

 ملخصال
ت ويسوق أسباب الدراسة ختصرة عن الغرض والمحة عامة ميوضع هذا العنصر يف صدارة التوصية. وهو يقدم ل محتو

ا ألعماهلم.واملستخدمني ال حادومسوغات تطوير هذه التوصية، وبذلك يتيح ألعضاء االت  حكم على مدى فائد
لتوصيات ختصرًا للتغيريات، خاصًة فيما يتعويف حالة مراجعة/تعديل توصية قائمة، ينبغي تضمني هذا العنصر وصفًا م لق 

إلحالة يف لوائح الراديو.ال  مضمنة 
ام، املقصد من التوصية أو موضوعها، وينوي   بغي أن:حدد هذا العنصر، دون إ
  يوضح اهلدف من التوصية؛ 
  .ويبني حدود نطاق التطبيق  

 موافقة عليها.ملخص ضمن نص التوصية بعد الوينبغي أال يبقى ال
  

   جنة الدراسات املعنية][ينبغي أن تراجعها ل  
  [*]R-ITU .(السلسلة)XXX -التوصية الصيغة 

   0-1154 مثال[بدءاً من صفر، على سبيل ال[ 

 العنـوان
 ينبغي أن يبني الغرض الرئيسي من التوصية؛ 
  معنية حسب االقتضاء؛خدمات) الرئيسية ونطاق (نطاقات) الرتددات الخدمة (الوينبغي أن يبني ال 
  رر؛وينبغي أال يكون مفرط الطول دون مب 
  جال التطبيق.مهمة يف ممعلومات الوينبغي إدراج ال 

 موافقة)(سنوات ال

 جال التطبيقم
 مقصد من التوصية أو موضوعها، وينبغي أنهام، الحدد هذا العنصر، دون إبي
  يوضح اهلدف من التوصية؛ 
  خدمات) ونطاق (نطاقات) الرتددات واألنظمة والتطبيقات وما إىل ذلك).خدمة (الويبني حدود نطاق التطبيق (مثل ال 

 موافقة عليها.توصية بعد الجال التطبيق ضمن نص الوينبغي أن يبقى م
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 جال التطبيق]جوز وضعها ضمن م[ي مصطلحات أساسية
 محددة:ينبغي للكلمات الرئيسية ال

  مواضيع الرئيسية الواردة يف التوصية، وتفيد يف عمليات البحث اإللكرتوين يف النص؛أن تبني ال 
   كلمات.  5أال تزيد يف األحوال العادية على 

  
ه كما هو مبنيمختصرات/املسرد وتوصيات وتقارير االتالعنصرين التاليني (الجوز وضع ي ، أو حاد ذات الصلة) أد
  التوصية. اية يف

 مسردمختصرات/الال
ختلف أجزاء التوصية مرتبة مستخدمة يف ممصطلحات) ال 5مسرد (إذا تضمنت أكثر من مختصرات/الينبغي أن تكون قائمة ال

 ة على أوصافها.هجائياً ومشتمل

 
  حاد ذات الصلةتوصيات وتقارير االت

 ينبغي يف كل حالة استخدام أحدث نسخة من التوصيات/التقارير السارية. - مالحظة
إلحالة يف لوائح الراديو، انظر ال  [*]  مجلد الرابعتوصية مضمنة 
  

  حاد الدويل لالتصاالت،معية االتصاالت الراديوية لالتإن ج
 اعتبارها (إلزامي)إذ تضع يف 

 
ينبغي  جزء على اإلحاالت األساسية العامة اليت تبني أسباب الدراسة ومسوغات تطوير هذه التوصية، كماحتوي هذا الينبغي أن ي

 " وأن يكون ترقيمه كما يلي:توصيجزء "أن يقابله جواب يف ال

 أ ) 
 ب)
 ض).... إىل  ج)

 إذ تدرك (اختياري)
  
ت أساسية واقعية مالحتوي هذا ينبغي أن ي   حددة أو دراسات مثلت أساساً للعمل وروعيت خالله، حسب االقتضاء.جزء على بيا

ئق االت  حاد وأن يكون ترقيمه كما يلي:كما ينبغي أن تكون إحاالته يف العادة إىل و
 أ ) 

 ب)
 ض).... إىل  ج)



24 

Y:\APP\PDF_SERVER\BR\In\NO-BOOKMARK\229A.DOCX   (400530) 22.06.16 24.06.16 

  إذ تالحظ (اختياري)
  

ا، كما ينبغي أن يتضمن إحالة إىل ملحق جزء معلومات مقبو ينبغي أن يسوق هذا ال لة بشكل عام تؤيد التوصية و/أو تتعلق 
 مالئم وأن يكون ترقيمه كما يلي:

 أ ) 
 ب)
 ض).... إىل  ج)

 توصي (إلزامي)
  

 جزء:ينبغي أن يوفر هذا ال
ت أو إرشادات لوسائل موصى بمواصفات موصى ب ى حددة؛ أو إجراءات موصممهمة ها لالضطالع بها، أو متطلبات، أو بيا

 وينبغي أن يكون ترقيمه كما يلي: حددها بشأن تطبيق مب
1   
2   
مثال: اإلشارة إىل الدراسات جزء مالحظة (مالحظات) مستقلة أو مشرتكة (على سبيل الجوز تضمني هذا الوي
  استكماهلا).مطلوبال

 ملحقات)ملحـق (الال
 جزء أن:ينبغي هلذا ال

  على تفاصيل تقنية أو وصف لطرائق/إجراءات؛حتوي ي 
  حت توصي أو يوضحها؛ويؤيد النقاط ذات الصلة ت 
  وهلم جرا. 2 ملحقوال 1 ملحقويكون ترقيمه: ال 

  وهو ضروري ليكون النص مكتمًال وشامًال بصورة عامة.
ت إذا زاد نص الجب وضع جدول موي  صفحات. 5ملحق على حتو

 حاجة):ملحـق (حسب الل مرفـق (مرفقات)
 جزء أن:ينبغي هلذا ال

  ملحٍق ما بتوصية وتقرتن به؛حتوي على مواد تكميلية لي 
  حت توصي.ويوضح النقاط ذات الصلة ت 

  وهو غري ضروري لتكون التوصية مكتملة وشاملة.
ت إذا زاد نصه على جب وضع جدول موي  صفحات. 5حتو

 لوائح الراديو. مستخدمة يفال التذييالتجنباً لاللتباس مع كجزء من أي توصية ت  التذييالت ينبغي االمتناع عن استخدام
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 3ملحق ال
عية املتجددة لقطاع االتصاالت الراديوية   مشروع اخلطة التشغيلية الر

 2017-2020 للفرتة

  
  

عية املتجددة لقطاع ا  2017-2020 للفرتة (ITU-R) التصاالت الراديويةتقّدم هذه الوثيقة ملخصًا ملشروع اخلطة التشغيلية الر
لصيغة املعدلة أثناء اجللسة اخلاصة اليت عقدها الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية يف  .2016 مايو 11 وعناصرها الرئيسية، 
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 مقدمة 1
عية الالوضعت  لكامل مع خطة االحتاد االسرتاتيجية للفرتة  (ITU-R) متجددة لقطاع االتصاالت الراديويةخطة التشغيلية الر ، ويف حدود اخلطة املالية 2017-2020على حنو يتماشى 

التقدم  لراديوية القائم على النتائج، الذي يوضح أهداف القطاع والنتائج املقابلة ومؤشرات قياسوميزانيات فرتات السنتني املقابلة. ويتبع هيكل اخلطة إطار قطاع االتصاالت ا 2017-2020 للفرتة
  احملرز، فضًال عن النواتج (املنتجات واخلدمات) الناجتة عن أنشطة القطاع.

  :(BR)وتكمل اآلليات الداخلية التالية عمليات التخطيط والتنفيذ واملراقبة والتقييم لدى مكتب االتصاالت الراديوية 
  خطط عمل دوائر وشعب مكتب االتصاالت الراديوية،  '1'
  لتخطيط خدمات الدعم ومراقبتها وتقييمها. (SLA)اتفاقات مستوى اخلدمة   '2'

  
  2016-2019: اخلطة التشغيلية لقطاع االتصاالت الراديوية واإلطار االسرتاتيجي لالحتاد للفرتة 1الشكل 

هحاد ورسالترؤية االت

 هداف ونتائج قطاعأ
 االتصاالت الراديوية

أهداف ونتائج قطاع
 تقييس االتصاالت

أهداف ونتائج قطاع
 تنمية االتصاالت

نواتج قطاع االتصاالت الراديوية نواتج قطاع تقييس االتصاالت نواتج قطاع تنمية االتصاالت النواتج املشرتكة بني القطاعات

مكتب تقييس االتصاالت الراديويةمكتب االتصاالت  مكتب تنمية االتصاالت األمانة العامة

حادأهداف ونتائج االت
 املشرتكة بني القطاعات

ت االسرتاتيجية  الغا
النمو واملقاصد الشمول االستدامة االبتكار والشراكة

العوامل التمكينية
 عمليات الدعم

األمانة

 التشغيليةنطاق اخلطة
 االتصاالت الراديوية لقطاع
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ته الرئيسية 2   اخلطوط العريضة لقطاع االتصاالت الراديوية وأولو
رئيسية   ووضع معايري 2019  والتحضري النعقادمها يف (WRC-15) 2015مي لالتصاالت الراديوية لعام مر العالمؤتوال (RA-15) 2015مجعية االتصاالت الراديوية لعام بتنفيذ قرارات  2017-2020تتميز الفرتة 

ه طبقاً لألنشطة التشغيلية األربعة   الراديوية:  االتلقطاع االتصاالت الراديوية وأنشطة الدعم اليت يقدمها مكتب االتص وأفضل املمارسات يف جمال االتصاالت الراديوية. وترد املوضوعات األساسية أد
  وضع وحتديث لوائح دولية بشأن استعمال الطيف الراديوي واملدارات الساتلية 1.2

  .(WRC-15) 2015تنفيذ قرارات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام   •
 عد اإلجرائية ذات الصلة.اعتماد جلنة لوائح الراديو القوا  •

 تنفيذ وتطبيق اللوائح الدولية على استعمال طيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية 2.2
حتها لألعضاء. WRC-15تنفيذ قرارات املؤمتر   •   عندما تصبح سارية، وال سيما من خالل وضع األدوات الربجمية ذات الصلة وإ
 (MIFR) دداتاملناسب ألحكام لوائح الراديو واالتفاقات اإلقليمية السارية بشأن خدمات األرض واخلدمات الفضائية، وحتديث السجل األساسي الدويل للرت التطبيق املالئم ويف الوقت   •

 وخطط وقوائم التخصيصات و/أو التعيينات.
 ارات وتسوية هذه احلاالت.مراقبة حاالت التداخل الضار وبصورة أعم حاالت النزاع على تقاسم موارد الطيف/ املد  •
 طات املراقبة الدولية).املنشورات ذات الصلة (النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية ومنشورات اخلدمات البحرية وقائمة حم  •

 ت الراديوية واملدارات الساتليةإصدار وحتديث توصيات وتقارير وكتيبات عاملية بشأن االستخدام األكفأ لطيف الرتددا 3.2
لتعاون (WRC-19) 2019واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  (RA-19) 2019التحضري يف إطار جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية النعقاد مجعية االتصاالت الراديوية لعام   •  ،

  .(CPM19-2)لنصوص التقنية والتنظيمية واإلجرائية دعماً ألعمال الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر الوثيق مع األفرقة اإلقليمية، مبا يف ذلك وضع مشاريع ا
لتعاون الوثيق مع قطاع تقييس االتصاالت وامل2020سيما بشأن السطح البيين الراديوي لالتصاالت املتنقلة الدولية لعام  إعداد توصيات وتقارير وكتيبات رئيسية، ال  • نظمات اإلقليمية ، 

  واهليئات األخرى املعنية بوضع املعايري.
م يف أمور االتصاالت الراديوية 4.2   إعالم األعضاء ومساعد

  نشر منتجات قطاع االتصاالت الراديوية والرتويج هلا (مثل لوائح الراديو والتوصيات والتقارير والكتيبات).  •
لتعاون الوثيق مع القطا  •  عني اآلخرين ومكاتب االحتاد اإلقليمية واملنظمات اإلقليمية ذات الصلة واألعضاء،القيام مبا يلي، 

o  حللقات الدراسية واملؤمترات وورش العمل وغريها من األحداث العاملية واإل  راديوية.قليمية لالتصاالت النشر املعلومات وتبادهلا، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة 
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o  النتقال إىل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية وتمساعدة األعضاء على موا ت الناشئة عن تطوير خدمات االتصاالت الراديوية لديهم، وخباصة فيما يتعلق    الرقمية.  زيع املكاسبو جهة التحد

  أنشطة الدعم اليت يقدمها مكتب االتصاالت الراديوية 5.2
دف احلفاظ على مستوى عال من الكفاءة واالعتمادية وسهولة االستخدام ورضاالتطوير املستمر لألدوات الربجمية اخلاصة مبكتب   •   األعضاء. االتصاالت الراديوية وحتسينها وصيانتها، 
 الدعم اللوجسيت واإلداري للجان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية واملشاركة يف أنشطة األفرقة اإلقليمية ذات الصلة.  •
 لتعاون الوثيق مع املكتبني اآلخرين ومكاتب االحتاد اإلقليمية واملنظمات اإلقليمية. تقدمي املساعدة لألعضاء،  •

  2017-2020إطار نتائج قطاع االتصاالت الراديوية للفرتة  3

ت االسرتاتيجية لالحتاد  1.3 لغا   2االرتباط 

  :1الغاية   أهداف قطاع االتصاالت الراديوية
 النمو

  :2الغاية 
  الشمول

  :3الغاية 
 االستدامة

  :4الغاية 
 االبتكار والشراكة

1.R رد طيف الرتدداتحاد من مواالوقت املناسب ملتطلبات أعضاء االت االستجابة بطريقة رشيدة وعادلة وفّعالة واقتصادية ويف
      الضار الراديوية واملدارات الساتلية مع تفادي التداخل

2.R دمي العامل وحتسني األداء والنوعية والقدرة على حتمل تكاليف اخلدمة وتق ضمان التوصيلية وإمكانية التشغيل البيين يف
خالل وضع  ذلك من جمال االتصاالت الراديوية، مبا يف الوقت املناسب وحتقيق مردودية األنظمة بشكل عام يف اخلدمات يف

 الدولية املعايري
     

3.R جمال االتصاالت الراديويةاكتساب وتقاسم املعارف والدراية الفنية يفتشجيع     

 

                                                            
ت. توضح األطر وعالمات   2 لغا   الروابط األولية والثانوية 
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  الراديوية ونتائجه ونواجته أهداف قطاع االتصاالت  2.3

اف
هد
األ

  

1.R الوقت  االستجابة بطريقة رشيدة وعادلة وفّعالة واقتصادية ويف
حاد من موارد طيف الرتددات الراديوية املناسب ملتطلبات أعضاء االت

 واملدارات الساتلية مع تفادي التداخل الضار

2.R داء والنوعية العامل وحتسني األ ضمان التوصيلية وإمكانية التشغيل البيين يف
قيق الوقت املناسب وحت ل تكاليف اخلدمة وتقدمي اخلدمة يفوالقدرة على حتم

ن ذلك م ، مبا يفجمال االتصاالت الراديوية مردودية األنظمة بشكل عام يف
 خالل وضع املعايري الدولية

3.R  تشجيع اكتساب وتقاسم
االت جمال االتص  والدراية الفنية يف املعارف
 الراديوية

ائج
النت

 

1-1.Rدة عدد البلدان اليت لديها شبكات ساتلية وحمطات أرضية : ز
 (MIFR)السجل األساسي الدويل للرتددات   مسجلة يف

2-1.R دة عدد البلدان اليت لديها ختصيصات تردد خلدمات لألرض : ز
  السجل األساسي الدويل للرتددات  مسجلة يف

3-1.R دة النسبة املئوية للتخصيصات املسّجلة ساسي السجل األ يف: ز
  الدويل للرتددات مع نتائج إجيابية

4-1.R دة النسبة املئوية للبلدان اليت استكملت عملية االنتقال إىل : ز
  اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

5-1.R دة النسبة املئوية للطيف املخصص للشبكات الساتلية واخلايل : ز
  التداخالت الضارة من

6-1.Rدة النسب ة املئوية من التخصيصات خلدمات األرض املسجلة : ز
  السجل األساسي واخلالية من التداخالت الضارة يف

1-2.Rدة النفاذ إىل النطاق العريض املتنقل مبا يف لرتدد احملددة نطاقات اذلك يف: ز
 (IMT)لالتصاالت املتنقلة الدولية 

2-2.Rالدخل القومي  أسعار النطاق العريض املتنقل كنسبة من : خفض سلة
  للفرد (GNI) اإلمجايل

3-2.R دة مقدار احلركة املتداولة عرب اخلدمة دة عدد الوصالت الثابتة وز : ز
  (Tbit/s)  الثابتة

4-2.Rعدد األسر اليت لديها استقبال للتلفزيون الرقمي لألرض :  
5-2.R عدد املرسالت املستجيبات الساتلية (بعرض نطاق مكافئ :MHz 36 (
. عدد املطاريف ذات الفتحات الصغرية (Tbit/s)ة والسعة املقابلة العامل
  وعدد األسر اليت لديها استقبال للتلفزيون الساتلي (VSAT) جداً 

6-2.R مكانية استقبال إشارات خدمة املالحة دة عدد األجهزة املزودة  : ز
  الراديوية الساتلية

7-2.Rاملقابلة من الصور املرسلة  : عدد سواتل استكشاف األرض العاملة والكمية
ت اليت يتم تن  (Tbytes)زيلهاواستبانتها وحجم البيا

1-3.R دة املعارف والدراية الفنية بشأن : ز
لوائح الراديو والقواعد اإلجرائية واالتفاقات 

اإلقليمية والتوصيات وأفضل املمارسات 
ستعمال الطيف  املتعلقة 

2-3.Rدة املشاركة يف قطاع أنشطة  : ز
االتصاالت الراديوية (بوسائل منها املشاركة 

  عن بُعد) وخاصة مشاركة البلدان النامية

اتج
لنو
ا

 

ئق اخلتامية للمؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية وحتديث - الو
 الراديو  لوائح

ئق اخلتامية للمؤمترات اإلقليمية لالتصاالت الراديوية   - الو
  اإلقليمية  واالتفاقات

  لقواعد إجرائية (RRB)اعتماد جلنة لوائح الراديو   -
نتائج معاجلة بطاقات التبليغ عن اخلدمات الفضائية واألنشطة األخرى   -

  ذات الصلة
نتائج معاجلة بطاقات التبليغ عن خدمات األرض واألنشطة األخرى   -

  الصلة  ذات
  قرارات جلنة لوائح الراديو خالف اعتماد القواعد اإلجرائية  -
 سني برجميات قطاع االتصاالت الراديويةحت -

ITU-Rقرارات مجعية االتصاالت الراديوية، القرارات  -
ماع ذلك تقرير االجت توصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية (مبا يف  -

 التحضريي للمؤمتر) والكتيبات
  املشورة من الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية  -

 االتصاالت الراديويةمنشورات قطاع  -
تقدمي املساعدة إىل األعضاء، خاصًة   -

  البلدان النامية وأقل البلدان منواً 
  جمال أنشطة التنمية االتصال/الدعم يف  -
حلقات دراسية وورش عمل   -

  أخرى  وفعاليات

حاد:االتتنفيذ مجيع أهداف حاد وتسهم يفالنواتج التالية هي نواتج ألنشطة اهليئات اإلدارية لالت
  املقررات والقرارات والتوصيات والنتائج األخرى ملؤمتر املندوبني املفوضني  -
 املقررات والقرارات الصادرة عن اجمللس فضًال عن نتائج أعمال أفرقة العمل التابعة للمجلس -
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 2017-2020توزيع املوارد على أهداف قطاع االتصاالت الراديوية ونواجته للفرتة   3.3

 
1.R الوقت املناسب   االستجابة بطريقة رشيدة وعادلة وفّعالة واقتصادية ويف

حاد من موارد طيف الرتددات الراديوية واملدارات ملتطلبات أعضاء االت
 الساتلية مع تفادي التداخل الضار

%60    

2.R حتسني األداء العامل و  ضمان التوصيلية وإمكانية التشغيل البيين يف
الوقت  والنوعية والقدرة على حتمل تكاليف اخلدمة وتقدمي اخلدمة يف

جمال االتصاالت  املناسب وحتقيق مردودية األنظمة بشكل عام يف
 ذلك من خالل وضع املعايري الدوليةيف، مباالراديوية

%14   

3.R  جمال   اكتساب وتقاسم املعارف والدراية الفنية يفتشجيع
 الراديوية  االتصاالت

%26   

 

تج التوزيع املخطط للموارد لكل 
 من اهلدف % من اإلمجايل% 

1-1.R ئق اخلتامية للمؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية الو
 الراديووحتديث لوائح

%4,83 %8,07  
2-1.Rئق اخلتامية للمؤمترات اإلقليمية لالتصاالت الراديوية الو

 اإلقليميةواالتفاقات
%0,48 %0,80  

3-1.Rاعتماد جلنة لوائح الراديو(RRB)3,59% 2,15%  لقواعد إجرائية  
4-1.R نتائج معاجلة بطاقات التبليغ عن اخلدمات الفضائية

 واألنشطة األخرى ذات الصلة
%24,13 %40,32  

5-1.Rبطاقات التبليغ عن خدمات األرض واألنشطة نتائج معاجلة
 األخرى ذات الصلة

%12,01%20,06  
6-1.R4,14%2,48%  قرارات جلنة لوائح الراديو خالف اعتماد القواعد اإلجرائية  
7-1.R19,13%11,45%  حتسني برجميات قطاع االتصاالت الراديوية  
1-2.R،17,05% 2,45%  الراديوية  قطاع االتصاالت قراراتقرارات مجعية االتصاالت الراديوية  
2-2.Rذلك تقرير  توصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية (مبا يف

 االجتماع التحضريي للمؤمتر) والكتيبات
%9,73%67,80  

3-2.R11,29%1,62%  املشورة من الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية  
1-3.R53,05%13,69% منشورات قطاع االتصاالت الراديوية  
2-3.R14,41%3,72%  منواً   تقدمي املساعدة إىل األعضاء، خاصةً البلدان النامية وأقل البلدان  
3-3.R8,08%2,08% جمال أنشطة التنميةاالتصال/الدعم يف  
4-3.R20,60%5,31%  حلقات دراسية وورش عمل وفعاليات أخرى  
تج : املقررات والقرارات والتوصيات والنوااملندوبني املفوضنيمؤمتر

 *األخرى ملؤمتر املندوبني املفوضني
%1,52%1,52  

إىل  مقررات وقرارات اجمللس،:اجمللس/أفرقة العمل التابعة للمجلس
 *جانب نواتج أفرقة العمل التابعة للمجلس

%2,34%2,34  
  

 مجيع أهداف االحتاد.تكلفة هذه النواتج موزعة على    *

%60
%14

%26

التوزيع املخطط للموارد لكل هدف

Objective R.1

Objective R.2

Objective R.3

R.1اهلدف 

R.2اهلدف 

R.3اهلدف 
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  حتليل املخاطر 4
هانتقاًال من االسرتاتيجية إىل التنفيذ،  دارة مجيع املخاطر املرتبطة بتحقيق  .مت حتديد وحتليل وتقييم املخاطر التشغيلية الكبرية التالية املعروضة يف اجلدول أد وتضطلع املكاتب وكل دائرة على حدة 

  املقابلة.  النتائج

 3إجراءات التخفيفمستوى التأثري االحتمال  وصف اخلطر  بؤرة اخلطر

ت   أ )  خطر تشغيلي الفقدان الكلي أو اجلزئي لسالمة البيا
أو  (MIFR)السجل األساسي الدويل للرتددات  يف

يف أي من اخلطط، مما يؤدي إىل عدم كفاية محاية 
 استعمال موارد الطيف/املدار حقوق اإلدارات يف

أو اجلزئي للعمليات أثناء معاجلة الفقدان الكلي   ب)
خر االعرتاف  بطاقات التبليغ مما يؤدي إىل 

حبقوق اإلدارات يف استعمال موارد الطيف/املدار، 
 وخماطر على االستثمارات املقابلة.

ت بصورة يومية  - مرتفع جداً   منخفض  حفظ نسخ احتياطية من البيا
ت  - مج أمن رفيع املستوى للبيا  تطوير بر
ت/العملية يف غضون فرتة زمنية حمدودة  -  القدرة على استعادة البيا

وقوع تداخل ضار (مثًال بسبب عدم التقيد   ج)
ألحكام التنظيمية)، يؤدي إىل تعطل خدمات 

 االتصاالت الراديوية اليت يقدمها األعضاء.

إقليميةدراسية عاملية و تعزيز بناء القدرات بشأن اللوائح الدولية، من خالل حلقات   - مرتفع منخفض
 تقدمي مكتب االتصاالت الراديوية املساعدة على تطبيق اللوائح الدولية  -
تعزيز التنسيق اإلقليمي أو دون اإلقليمي لتسوية مشاكل التداخل، بدعم من   -

 مكتب االتصاالت الراديوية
ا واإلبالغ عنها   - مراقبة حاالت التداخل الضار وتقدمي تقارير 

 ))2014 (بوسان، 186 (القرار
عدم كفاية املرافق لعقد االجتماعات يف االحتاد الدويل  خطر تنظيمي

لالتصاالت (مثًال بسبب عدم وجود قاعات لالجتماعات 
وازدحام جدول االجتماعات)، مما يؤدي إىل عدم رضا 

 األعضاء والتأخر يف برامج العمل.

خلارج  - مرتفع متوسط  عقد املزيد من االجتماعات 
لنسبة لالجتماعات الصغرية  - دة استعمال قاعات االجتماعات االفرتاضية   ز

                                                            
 يعني مدير املكتب مسؤويل إدارة املخاطر.  3
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 2017-2020أهداف قطاع االتصاالت الراديوية ونتائجه ونواجته للفرتة  5
هداف قطاع االتصاالت الراديوية من خالل حتقيق النتائج ذات الصلة، عن طريق تنفيذ النواتج. وتساهم أهداف قطاع القطاع، يف حتقيق  االتصاالت الراديوية، يف سياق اختصاص سيتم الوفاء 

ت الشاملة لالحتاد. ويساهم مكتب االتصاالت الراديوية كذلك يف تنفيذ    مشرتكة بني القطاعات (املعروضة يف اخلطة التشغيلية لألمانة العامة).األهداف والنتائج والنواتج الالغا
1.5 1.R لية مع تفادي حاد من موارد طيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتالوقت املناسب ملتطلبات أعضاء االت االستجابة بطريقة رشيدة وعادلة وفّعالة واقتصادية ويف

  الضار التداخل
 املصدر2020اهلدف لعام 2015 2014 مؤشر النتائج النتيجة

1-1.R دة عدد البلدان : ز
اليت لديها شبكات ساتلية 

وحمطات أرضية مسجلة 
السجل األساسي الدويل   يف

 (MIFR)للرتددات 

 السجل عدد البلدان اليت لديها شبكات ساتلية مسجلة يف
 األساسي الدويل للرتددات

 مكتب االتصاالت الراديوية/السجل األساسي الدويل للرتددات 70 60  49

اسي السجل األس اليت لديها حمطات أرضية مسجلة يفعدد البلدان 
  الدويل للرتددات

81  114 120 

2-1.R دة عدد البلدان : ز
اليت لديها ختصيصات تردد 

خلدمات لألرض مسجلة 
السجل األساسي الدويل  يف

 للرتددات

عدد البلدان اليت لديها ختصيصات تردد خلدمات لألرض مسجلة 
 للرتدداتالسجل األساسي الدويليف

 مكتب االتصاالت الراديوية/السجل األساسي الدويل للرتددات 193 190 188

عدد البلدان اليت سجلت ختصيصات تردد خلدمات لألرض 
السجل األساسي الدويل للرتددات خالل السنوات  يف

 األخريةاألرب

78  84 90 

3-1.R دة النسبة املئوية : ز
للتخصيصات املسّجلة 

السجل األساسي الدويل  يف
 للرتددات مع نتائج إجيابية

لتنسيق (خدمات األرض)  مكتب االتصاالت الراديوية/السجل األساسي الدويل للرتددات % 99,99% 100,00 % 99,99 رهناً 
 % 75 % 7,40  % 97,65 رهناً خبطة (خدمات األرض)

 % 98 % 96   مؤشرات نتائج أخرى

4-1.R:  دة النسبة املئوية ز
للبلدان اليت استكملت عملية 

االنتقال إىل اإلذاعة 
 التلفزيونية الرقمية لألرض

النسبة املئوية للبلدان اليت استكملت عملية االنتقال إىل اإلذاعة 
 التلفزيونية الرقمية لألرض

  ومكتب تنمية االتصاالت االتصاالت الراديويةمكتب  % 70 % 27,00 % 17,00
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 . خيضع توزيع املوارد للسنوات التالية للتغيري وفقاً لقرارات اإلدارة العليا.2019-2018تقديرات، على وجه اخلصوص للفرتة   4

الف الفرنكات السويسرية) 4املوارد املالية الناتج ) 
 2017 2018 2019 2020 

1-1.R :ئق اخلتامية للمؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية وحتديث لوائح  057 1 448 8  052 1        082 1       الراديوالو
2-1.R: ئق  299 304  293           306          اإلقليميةاخلتامية للمؤمترات اإلقليمية لالتصاالت الراديوية واالتفاقاتالو
3-1.R :اعتماد جلنة لوائح الراديو(RRB)336 1 324 1  355 1        355 1       لقواعد إجرائية 
4-1.R: 043 15 664 14  090 15      427 15     واألنشطة األخرى ذات الصلةنتائج معاجلة بطاقات التبليغ عن اخلدمات الفضائية 
5-1.R :469 7 328 7  514 7        652 7       نتائج معاجلة بطاقات التبليغ عن خدمات األرض واألنشطة األخرى ذات الصلة 
6-1.R :557 1 507 1  546 1        582 1       قرارات جلنة لوائح الراديو خالف اعتماد القواعد اإلجرائية 
7-1.R141 7 924 6  183 7        323 7       : حتسني برجميات قطاع االتصاالت الراديوية 

 407 1 310 1  993 1        218 1       )ابعة للمجلسمؤمتر املندوبني املفوضني، اجمللس/أفرقة العمل الت(توزيع التكلفة ملؤمتر املندوبني املفوضني وأنشطة اجمللس
لنسبة للهدف  R     35 945      36 026  41 809 35 309.1اإلمجايل 
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2.5 2.R لوقت املناسب وحتقيق مردودية ا العامل وحتسني األداء والنوعية والقدرة على حتمل تكاليف اخلدمة وتقدمي اخلدمة يف ضمان التوصيلية وإمكانية التشغيل البيين يف
  ذلك من خالل وضع املعايري الدولية ، مبا يفجمال االتصاالت الراديوية يفاألنظمة بشكل عام 

اهلدف لعام  2015  2014  مؤشر النتائج  النتيجة
 املصدر 2020

5-1.R دة النسبة املئوية للطيف : ز
املخصص للشبكات الساتلية واخلايل 

 التداخالت الضارة من

النسبة املئوية للطيف املخصص للشبكات الساتلية واخلايل 
 التداخالت الضارة  من

السجل األساسي مكتب االتصاالت الراديوية/ % 99,99 % 99,96 % 99,97
 للرتددات الدويل

6-1.R دة النسبة املئوية من : ز
التخصيصات خلدمات األرض املسجلة 

السجل األساسي واخلالية من  يف
 الضارة التداخالت

النسبة املئوية من التخصيصات خلدمات األرض املسجلة 
 إىل (استناداً  السجل األساسي واخلالية من التداخالت الضارة  يف

ا االحتاد خالل السنوات األربع املاضية) عدد احلاالت اليت أُبلغ 

السجل األساسي مكتب االتصاالت الراديوية/ % 99,99 % 99,99 % 99,99
 للرتددات ويلالد

1-2.R:  دة النفاذ إىل النطاق العريض ز
دد نطاقات الرت   ذلك يف  املتنقل مبا يف

 (IMT) احملددة لالتصاالت املتنقلة الدولية

: تقرير صادر عن جلنة 2015حالة النطاق العريض يف عام 6,95/5,007,09/5,209,20 (bn)عدد االشرتاكات/املشرتكني
 % 83,7 % 48,8  % 38,7  النسبة املئوية الشرتاكات النطاق العريض املتنقل  2015 لتنمية الرقمية، سبتمرب النطاق العريض املعنية

2-2.R: أسعار النطاق  خفض سلة
العريض املتنقل كنسبة من الدخل 

 للفرد (GNI) القومي اإلمجايل

سلة أسعار النطاق العريض املتنقل كنسبة من الدخل القومي 
للفرد (خدمة الدفع املسبق، األجهزة احملمولة  (GNI) اإلمجايل
 )MB 500ليد

تقرير قياس جمتمع املعلومات الصادر عن االحتاد،  4,00   4,80
 2015 طبعة

193 111 5%عدد البلدان اليت تطبق سلة أسعار أقل من

3-2.R:  دة عدد الوصالت الثابتة ز
دة مقدار احلركة املتداولة عرب اخلدمة  وز

 (Tbit/s) الثابتة

يتم احلصول على املعلومات عن طريق استقصاء تكنولوجيا  غري متاح غري متاح غري متاح عدد الوصالت الثابتة
 املعلومات واالتصاالت اخلاص مبكتب تنمية االتصاالت

يتم احلصول على املعلومات عن طريق استقصاء تكنولوجيا  غري متاح غري متاح  غري متاح  لتريابت يف الثانية)السعة اإلمجالية (
  املعلومات واالتصاالت اخلاص مبكتب تنمية االتصاالت

4-2.R عدد األسر اليت لديها استقبال :
  للتلفزيون الرقمي لألرض

ملعدد األسر اليت لديها استقبال للتلفزيون الرقمي  لتلفزيون الرقمي،  453  197,7  اليني)لألرض ( ت العاملية املتعلقة  تقرير كتيب البيا
ت الشركة احملدودة لألحباث ؛ 2015  يونيو وتقرير كتيب بيا

لتلفزيون  الرقمي  املتعلقة 
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لتلفزيون الرقمي،  % 22,7 % 15,1  % 10,8 النسبة املئوية لألسر اليت لديها استقبال للتلفزيون الرقمي لألرض  ت العاملية املتعلقة  تقرير كتيب البيا
ت الشركة احملدودة لألحباث 2015  يونيو ؛ وتقرير كتيب بيا

لتلفزيون الرقمي/الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحد  ةاملتعلقة 
5-2.R عدد املرسالت املستجيبات :

الساتلية (بعرض نطاق مكافئ 
MHz 36 العاملة والسعة املقابلة (
(Tbit/s) ؛ وعدد املطاريف ذات

؛ (VSAT)  الفتحات الصغرية جداً 
ن األسر اليت لديها استقبال للتلفزيو   وعدد

  الساتلي

عدد املرسالت املستجيبات الساتلية العاملة (بعرض نطاق مكافئ 
MHz 36( 

 Euroconsultشركة  غري متاح غري متاح غري متاح

 Euroconsultشركة  غري متاح غري متاح غري متاح )(Tbit/sالسعة املقابلة
ملاليني) (VSAT)عدد املطاريف ذات الفتحات الصغرية جداً   املنتدى العاملي للمطاريف ذات الفتحة الصغرية جداً    3,865 (

ملاليني)  (DTH)زل عدد مستقِبالت البث املباشر إىل املن لتلفزيون الرقمي،  439   357  ( ت العاملية املتعلقة  تقرير كتيب البيا
؛ والشركة احملدودة لألحباث املتعلقة 2015  يونيو

 الرقمي  لتلفزيون
6-2.R:  دة عدد األجهزة املزودة ز

مكانية استقبال إشارات خدمة 
  املالحة الراديوية الساتلية

لنظام العاملي للمالحة  عدد الكوكبات/السواتل العاملة املزودة 
 (GNSS)الساتلية

السجل األساسي مكتب االتصاالت الراديوية/ 6/144 3/72  2/48
 للرتددات الدويل

لنظام العاملي  عدد األجهزة املزودة مبستقبل مدمج مزود 
 الساتليةللمالحة

العاملي للمالحة الساتلية: تقرير الوكالة األوروبية للنظام  8 4,5  3,7
 GNSSبشأن النظام  2015  عام

7-2.R:  عدد سواتل استكشاف
األرض العاملة والكمية املقابلة من 

الصور املرسلة واستبانتها وحجم 
ت اليت يتم تن   (Tbytes)زيلها البيا

ستشعار األرض عن بُعد السجل األساسي الراديوية/مكتب االتصاالت  440 215 180 عدد السواتل اخلاصة 
 للرتددات الدويل

ملاليني)  كمية الصور املرسلة ؛ (UN OOSA)مكتب األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي  غري متاح غري متاح غري متاح  (
ألمم  ستشعار األرض عن بُعد  فريق العمل اخلاص املعين 

 املتحدة
يت) ؛ (UN OOSA)مكتب األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي  غري متاح غري متاح متاح غري  حجم الصور اليت يتم تنزيلها (تريا

ألمم  ستشعار األرض عن بُعد  فريق العمل اخلاص املعين 
 املتحدة
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الف الفرنكات السويسرية)5املوارد املالية الناتج ) 

 2017 2018 2019 2020 
1-2.R ،350 1 970 1 358 1 384 1 قطاع االتصاالت الراديوية قرارات: قرارات مجعية االتصاالت الراديوية 
2-2.R867 5 608 5 805 6 004 6 باتذلك تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر) والكتي  : توصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية (مبا يف 
3-2.R011 1 996 006 1 031 1 : املشورة من الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية 

 298 277 517 295 )للمجلس  التابعة مؤمتر املندوبني املفوضني، اجمللس/أفرقة العمل(توزيع التكلفة ملؤمتر املندوبني املفوضني وأنشطة اجمللس 
لنسبة للهدف   R 8 714 9 686 8 852 8 525.2اإلمجايل 

 

                                                            
  . خيضع توزيع املوارد للسنوات التالية للتغيري وفقاً لقرارات اإلدارة العليا.2019-2018تقديرات، على وجه اخلصوص للفرتة   5
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3.5  3.R تشجيع اكتساب وتقاسم املعارف والدراية الفنية يف جمال االتصاالت الراديوية  
 املصدر 2020اهلدف لعام 2015 2014 مؤشر النتائج النتيجة

1-3.R دة املعارف والدراية الفنية بشأن : ز
لوائح الراديو والقواعد اإلجرائية واالتفاقات 

اإلقليمية والتوصيات وأفضل املمارسات 
ستعمال  الطيف  املتعلقة 

عدد مرات تنزيل منشورات قطاع االتصاالت 
ملاليني) ً على اإلنرتنت (  الراديوية املتاحة جما

ت التسجيل يف أحداث االحتاد 4,0 2,5  1,8  قاعدة بيا

عدد أحداث بناء القدرات اليت ينظمها/يدعمها 
ً وافرتاضياً)  مكتب االتصاالت الراديوية (حضور

29  32 36 

عدد املشاركني يف أحداث بناء القدرات اليت 
ينظمها/يدعمها االحتاد/مكتب االتصاالت 

الراديوية (خالل فرتات املؤمترات العاملية 
 الراديوية)لالتصاالت

1,261  1,518 2,000 

2-3.Rدة املشاركة يف أنشطة قطاع  : ز
االتصاالت الراديوية (بوسائل منها املشاركة 

 وخاصة مشاركة البلدان الناميةبُعد)  عن

عدد عمليات املساعدة/األحداث التقنية مبشاركة 
 مكتب االتصاالت الراديوية

ت التسجيل يف أحداث االحتاد 100 93  78  قاعدة بيا

عدد البلدان املستفيدة من املساعدة التقنية 
من مكتب االتصاالت الراديوية/األحداث   املقدمة

 اليت ينظمها

ت التسجيل يف أحداث االحتاد 80 78  57  قاعدة بيا

عدد املشاركني/األحداث يف مؤمترات قطاع 
االتصاالت الراديوية واجلمعيات واالجتماعات 

 ياً)وافرتاض  ذات الصلة بلجان الدراسات (حضورً 

ت التسجيل يف أحداث االحتاد 9,031/45 6,385/47  قاعدة بيا

 الدراسية وورش عدد البلدان املشاركة يف احللقات
العمل واجتماعات جلان الدراسات وفرق العمل 

واألحداث اليت ينظمها قطاع االتصاالت الراديوية 
ً وافرتاضياً)  (حضور

ت التسجيل يف أحداث االحتاد 193 158  103  قاعدة بيا
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الف الفرنكات السويسرية) 6املوارد املالية  الناتج )  
 2017 2018 2019 2020 

1-3.R: 771 8 983 7 489 8 014 9 منشورات قطاع االتصاالت الراديوية 
2-3.R ً292 2 305 2 332 2 348 2 : تقدمي املساعدة إىل األعضاء، خاصًة البلدان النامية وأقل البلدان منوا 
3-3.R306 1 244 1 314 1 337 1 جمال أنشطة التنمية : االتصال/الدعم يف 
4-3.R283 3 199 3 424 3 355 3 وفعاليات أخرى : حلقات دراسية وورش عمل 

 512 476 914 563 )للمجلس  التابعة مؤمتر املندوبني املفوضني، اجمللس/أفرقة العمل(توزيع التكلفة ملؤمتر املندوبني املفوضني وأنشطة اجمللس 
لنسبة للهدف   R 16 617 16 473 15 207 16 164.3اإلمجايل 

 

  تنفيذ اخلطة التشغيلية 6
االت الراديوية جزئياً واألمانة كتب ولكل دائرة. ويقدم مكتب االتصتنسق الدوائر املسؤولة يف مكتب االتصاالت الراديوية النواتج احملددة يف هذه اخلطة التشغيلية تنفيذاً ألنشطة خطط العمل الداخلي للم

ف لسنوية احملددة سلفاً واملتفق عليها بني الطرفني (لتقدمي اخلدمات الداخلية). ويرد يف اخلطة التشغيلية لألمانة العامة وصالعامة بشكل أساسي خدمات الدعم اإلداري، وفقاً التفاقات مستوى اخلدمة ا
. ويركز التقرير السنوي بشأن يف اخلطة االسرتاتيجية اد كما هو مبنيخلدمات الدعم اليت تقدمها األمانة العامة. وختطط إدارة االحتاد وتراقب وتقيم حتقيق النواتج وتقدمي خدمات الدعم وفقاً ألهداف االحت
إلضافة إىل حت دارة املخاطر،  ت العامة. وفيما يتعلق  تشغيلية الذي تستعرضه اإلدارة ليل املخاطر املدرج يف هذه اخلطة التنفيذ اخلطة االسرتاتيجية على التقدم احملرز صوب حتقيق هذه األهداف والغا

ج إدار ، يواصل كل مكتب/دائرة القيام بتحديد منهجي وتقييم وإدارة للمخاطر ذات الصلة بتحقيق النواتج وتقدمي خدمات الدعم املعنية استناداً العليا بصورة دورية ت.  ة للمخاطر متعددإىل    املستو
  

                                                            
 . خيضع توزيع املوارد للسنوات التالية للتغيري وفقاً لقرارات اإلدارة العليا.2019-2018ص للفرتة تقديرات، على وجه اخلصو   6
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ت االسرتاتيجية لالحتاد1 امللحق   : توزيع املوارد على األهداف املشرتكة بني القطاعات والغا
  الف الفرنكات السويسرية

  األهداف االسرتاتيجية
  2016لالحتاد لعام 

التكلفة 
اإلمجالية

تكلفة مكتب 
االتصاالت 
ة الراديوية/التكلف
 املباشرة

التكلفة
املعاد 

توزيعها من 
األمانة 
 العامة

التكلفة املوزعة 
من مكتب تقييس 
االتصاالت/مكتب 
 تنمية االتصاالت

 1الغاية 
 النمو

  2الغاية 
  الشمول

  3الغاية 
 االستدامة

  4الغاية 
 االبتكار والشراكة

 
 1الغاية 
 النمو

  2الغاية 
  الشمول

  3الغاية 
  االستدامة

  4الغاية 
   االبتكار والشراكة

R1لقطاع1اهلدف 
 3,594 594 3 783 97210 17 % 10 % 10 % 30 % 50 22 344 16 580 19 945 35االتصاالت الراديوية

R2لقطاع2اهلدف 
 871 871 614 2 357 4 % 10 % 10 % 30 % 50 5 021 3 688 5 714 8االتصاالت الراديوية

R3لقطاع3اهلدف 
 0 0 617 16 0 % 0 % 0 % 100 % 0 10 807 5 800 10 617 16االتصاالت الراديوية

 465 4654 4 014 1723722,32930 06825 27636 61التكلفة اإلمجالية
          36,4 % 49 % 7,3 % 7,3 % 

 

  األهداف االسرتاتيجية
 2017لالحتاد لعام 

التكلفة 
اإلمجالية

تكلفة مكتب 
االتصاالت 
ة الراديوية/التكلف
 املباشرة

التكلفة 
ا املعاد توزيعه
من األمانة 
 العامة

التكلفة املوزعة 
من مكتب تقييس 
االتصاالت/مكتب 
 تنمية االتصاالت

 1الغاية 
 النمو

 2الغاية 
  الشمول

  3الغاية 
  االستدامة

  4الغاية 
 االبتكار والشراكة

 
 1الغاية 
 النمو

  2الغاية 
  الشمول

  3الغاية 
  االستدامة

  4الغاية 
   االبتكار والشراكة

R1 لقطاع 1اهلدف  
 3,603 603 3 808 01310 18 % 10 % 10 % 30 % 50 21 107 16 898 19 027 36االتصاالت الراديوية

R2 لقطاع 2اهلدف  
 969 969 906 2 843 4 % 10 % 10 % 30 % 50 6 996 2 685 6 686 9االتصاالت الراديوية

R3 لقطاع 3اهلدف  
  0 473 16 0 % 0 % 0 % 100 % 0 10 892 5 571 10 473 16االتصاالت الراديوية

  572 4 187 85630 22     37 995 24 154 37 186 62 التكلفة اإلمجالية

          36,8 % 48,5 % 7,4 %  

___________  




