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 ملخص االستنتاجات

بند جدول 
 األعمال

 االستنتاجات املوضوع

االتصاالت  طبقاً جلدول أعمال االجتماع، ويف غياب األمني العام، قام مدير مكتبو  .
فتتاح االجتماع رمسياً  ، الرئيس،قام السيد دانييل أو
م (كينيا) مالحظات افتتاحية 1
تشاري وأعضاء القطاع على إسهامهم يف أعمال الفريق االساألعضاء  للدول. وأعرب السيد أو
م عن تقديره 'لقاء مالحظات افتتاحية الراديوية

 لالتصاالت الراديوية.

  إقرار جدول األعمال 2
  )RAG17/ADM/1(Rev.2) (الوثيقة

. ووافق االجتماع أيضًا على خطة بدون إدخال تعديالت عليه ADM/1RAG17/(Rev.2)مشروع جدول األعمال الوارد يف الوثيقة  أُقرّ 
 املقرتحة. إدارة الوقت

رئيس الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية  3
  ونوابه

  )INFO/1 (الوثيقة

لسيدة أ1بيل ادعا الرئيس نواب رئيس الفريق االستشاري املوجودين بقاعة االجتماع إىل تقدمي نبذة خمتصرة عن أنفسهم، وأعلن بعدها أن 
تعد  ، مل2015 لعامالراديوية  يف مجعية االتصاالت(األرجنتني)، اليت انُتخبت 1ئبة لرئيس الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية  سيزنريوس

تشغل هذا املنصب. وقدم بشكل سريع السيد أوسكار غونزاليس، املقرتح من األرجنتني ليحل حمل السيدة سيزنريوس. وصدِّق الفريق 
  االستشاري على تعيني السيد غونزاليس كنائب لرئيس الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية 
لتزكية. 

العشرين و  الرابعاالجتماع املرفوع إىل تقرير ال 4
   ةالراديوي للفريق االستشاري لالتصاالت

  )RAG17/1(Rev.1) ثيقة(الو 

التقرير  أحاط الفريق االستشاري علماً 
ملعلومات املقدمة يف تقرير املدير املتعلقة بقطاع االتصاالت الراديوية واتفق على تناول كل قسم يف
  عند التعاطي مع بند جدول األعمال ذي الصلة.

  2017 املسائل املتعلقة مبجلس 5
  )11و 10و RAG17/1(Rev.1) (الو�ئق

أحاط الفريق مع الرضا 
ستمرار سياسة النفاذ اإللكرتوين اUاين يف توفري منصة من أجل النشر واسع النطاق لتوصيات القطاع ورحب 
  مببادرة املدير بتوسيع نطاق هذه السياسة حبيث تغطي مجيع كتيبات القطاع.

الفريق أيضًا 
ملعلومات املقدمة يف تقرير املدير بشأن اسرتداد تكاليف معاجلة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية واملسائل  وأحاط
  املتعلقة 
لربوتوكول املتعلق 
لفضاء.

املقدمة من االحتاد الروسي واليت تتناول مسألة معاجلة بطاقات التبليغ عن األنظمة غري املستقرة 
لنسبة  RAG17/11ونظر الفريق يف الوثيقة 
جانب  نإىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية واسرتداد التكاليف املتعلقة ببطاقات التبليغ هذه فضًال عن اإلجراء الالزم احملتمل اختاذه  م
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بند جدول 
 األعمال

 االستنتاجات املوضوع

للتعامل مع زjدة وقت املعاجلة لبطاقات التبليغ اخلاصة 
خلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة 
لنسبة إىل األرض 2017 اUلس يف دورته لعام
  وهو ما أدى إىل mخري نشر بطاقات التبليغ اخلاصة 
خلدمة الثابتة الساتلية املستقرة 
لنسبة إىل األرض أيضاً. 

املستقرة   مجلس ال يغطي بشكل كامل اسرتداد التكاليف 
لنسبة ألنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية غريلل 482 وأشار الفريق أيضاً إىل أن املقرر
شهرًا املاضية). وهناك فارق كبري (يزيد عن عشرة  12-18
لنسبة إىل األرض املقدمة إىل مكتب االتصاالت الراديوية مؤخرًا (خالل فرتة 

للمجلس والعدد الفعلي للوحدات الالزم ملعاجلة عدد كثيف من  482 حدات احملدد 
ملقررأضعاف يف بعض اUاالت) بني حد القطع للو 
بطاقات التبليغ عن شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة 
لنسبة إىل األرض. ومن املعرتف به أن هذا األمر، ضمن أمور أخرى 

ها وتعقد هذه اإلجراءات. وقد أدى ذلك ليس فقط إىل mخري نشر يرجع إىل تعقد هذه األنظمة والعدد الضخم من إجراءات فحص
اصة 
خلدمة الثابتة الساتلية بل ونشر بطاقات التبليغ اخل .بطاقات التبليغ اخلاصة 
خلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة 
لنسبة إىل األرض

  املستقرة 
لنسبة إىل األرض أيضاً.
  علماً �ذا البحث املستمر. 2017مكتب االتصاالت الراديوية |ن حييط اUلس يف دورته لعام  أشار الفريق االستشاري على مدير

 وأشار الفريق على مدير مكتب االتصاالت الراديوية 'فادة اUلس خبصوص اخليارين احملتملني التاليني 
لنسبة السرتداد تكاليف معاجلة

  خلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة 
لنسبة إىل األرض:املكتب لعدد كثيف من بطاقات التبليغ اخلاصة 

ة بتعويض تكاليف معاجلة بطاقات التبليغ اخلاصة 
خلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة 
لنسبة إىل األرض من ميزانيقوم املكتب ي  -
التكاليف احملتملة اليت لن يتسىن  2017 ىل جملساالحتاد. وهلذا الغرض، يدعى مدير مكتب االتصاالت الراديوية إىل أن يقدر ويرفع إ

الساري  482 بطاقات التبليغ اخلاصة 
خلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة 
لنسبة إىل األرض عند تطبيق املقرراسرتدادها بشأن 
بعد االنتهاء من  EPFD ولوحظ أنه ينبغي أن تتضمن هذه الزjدة يف امليزانية دعماً مالياً للتطوير املستقبلي لربجمية التحقق للمجلس.

  ؛S.1503 R-ITU-2 مراجعة التوصية
ة الساتلية تللمجلس من خالل وضع إجراء حمدد السرتداد التكاليف 
لنسبة لعدد كثيف من شبكات اخلدمة الثاب 482  مراجعة املقرر  -

ذا اإلجراء، 
لتشاور املسائل التقنية هل توضيحاملستقرة 
لنسبة إىل األرض. وهلذا الغرض يدعى مدير مكتب االتصاالت الراديوية إىل   غري
قسم بطاقات تيتعلق مبا إذا كان هناك احتمال ألن   مع جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة وجلنة لوائح الراديو، خاصةً فيما

  (معلومات النشر املسبق/التنسيق/التبليغ) اليت تتضمن: التبليغ اإلفرادية عن األنظمة غري املستقرة 
لنسبة إىل األرض 
  مدارات ساتلية غري متجانسة ذات ارتفاعات وزاوj ميالن خمتلفة، أو  ) أ 
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بند جدول 
 األعمال

 االستنتاجات املوضوع

 ،تشكيالت خمتلفة للكوكبات ب)
  .كتبمن جانب امل فردية أو شكل فردي للمدارات الساتلية بغرض معاجلتها إىل بطاقات تبليغ يتضمن كل منها كوكبة

ري ىل األرض يف حالة تغقرة 
لنسبة إوفيما يتعلق بكيفية معاجلة املكتب للتعديالت املدخلة على بطاقات التبليغ عن أنظمة غري مست
إطار  يف 4A ه املسألة قيد الدراسة حاليًا يف فرقة العملخصائص مدارية حمددة (سواء مبنح قدر ما من املرونة من عدمه)، لوحظ أن هذ

  .S.1503 R-ITU مسألة التطور املستقبلي للتوصية
ودعا الفريق املدير كذلك إىل أن يطلب من اUلس تقدمي توجيهات بشأن كيفية معاجلة مسألة اسرتداد التكاليف بشأن بطاقات التبليغ 

بكات املستقرة 
لنسبة إىل األرض دون التأثري 
لسلب على عملية معاجلة بطاقات التبليغ عن الشاخلاصة 
خلدمة الثابتة الساتلية غري 
  الساتلية يف االحتاد.

على ميزانية  2017 ، واملرهونة مبوافقة جملس2019-2018 وأحاط الفريق علمًا مبشروع امليزانية املقرتحة لقطاع االتصاالت الراديوية للفرتة
  ة.االحتاد لنفس الفرت 

زايد على العقود األخرية، تركز اهتمام متاملقدمة من االحتاد الروسي، واليت تلفت االنتباه إىل أنه يف  RAG17/10  ونظر الفريق يف الوثيقة
ستمرار 
اجلهود الرامية إىل زjدة كفاءة استخدام الطيف الراديوي واملدار الساتلي. وترد أدلة وافرة على ذلك يف عدد املشاركني املتزايد 

ل حنو (WRC)  املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية  يف )، 1997  عام  (الذي ُعقد يف WRC-97  املؤمتر  مشارك يف 2 000، حيث ُسجِّ
أنواع وتعقيد وحجم   زjدة يف هناكالوقت نفسه،   ويف ).2015  (الذي ُعقد يف عام WRC-15مشارك يف املؤمتر  3 300وزاد عددهم على 

 الساتلي. اجلهاز التنفيذي للنظام الدويل إلدارة الطيف واملدار ،اليت ينجزها موظفو مكتب االتصاالت الراديوية الذي يشكل أساساً املهام 
وتتضمن الوثيقة حتليًال للموارد املالية املخصصة لقطاع االتصاالت الراديوية واملوارد البشرية يف مكتب تنمية االتصاالت خالل 

. ويربز هذا التحليل اخلفض الكبري يف ميزانية القطاع يف السنوات األخرية ويلفت االنتباه إىل اخلفض اإلضايف املقرتح 2017-1996 الفرتة
. ويبني التحليل أنه يقرتح خفض ميزانية القطاع مبستوى أكرب مقارنًة 
لتخفيضات املقابلة 2019-2018 مشروع ميزانية القطاع للفرتة يف
ت ت االحتاد األخرى لنفس الفرتة. ويطرح التحليل أيضاً عدداً من املسائل املتعلقة خبفض عدد موظفي املكتب االتصاالهيئا امليزانية يف يف

يجة بح فيه املكتب غري قادر على مواصلة االضطالع 
لتزاماته التنظيمية نتي أصالسنوات األخرية وهو ما أفرز الوضع الذ الراديوية يف
 بشرية إضافًة إىل زjدة تعقد املهام فضًال عن العدد املتزايد لبطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية وزjدة مستوىلنقص املوارد املالية وال

  .ملكتب االتصاالت الراديويةيولد كم كبري من العمل اإلضايف  تعقدها وهو ما
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بند جدول 
 األعمال

 االستنتاجات املوضوع

االتصاالت  وارد املالية والبشرية املتاحة لقطاعوتشري اخلالصة إىل أن املشكالت احملددة أعاله ترجع يف جانب كبري منها إىل خفض امل
 ذلك اخلفض احلاد يف قوة العمل 
ملكتب)، وأن هناك حاجة إىل اختاذ تدابري على وجه السرعة لضمان يف الراديوية يف السنوات األخرية (مبا

  .ملوقف mييداً واسعاً التصاالت الراديوية هذا احتقيق أهداف املكتب اليت تتسم بتزايد تعقيدها. وأيد املشاركون يف الفريق االستشاري ل
وقدم املدير توضيحًا خبصوص التغري يف مستوjت املوظفني، 
لعودة إىل الوراء يف أوائل تسعينيات القرن املاضي عندما كان هناك mثري 

 CR/R  من لوائح الراديو احملددة |ربعة أشهر ملعاجلة التبليغات 38.9  وصل إىل سنتني يف معاجلة بطاقات التبليغ مقابل املهلة التنظيمية للرقم
تقدمي بطاقات   يف لوائح الراديو. وأوضح أنه عندما وضعت تدابري اسرتداد التكاليف، حدث خفضًا بقدر ما يفعلى النحو احملدد 


لتطبيقات الربجمية اجليدة اليت أضفت املزي ً
عاجلة، مسحت 
خلفض الذي د من الكفاءة لعملية املالتبليغ. وهذا االخنفاض النسيب مصحو
شهراً املاضية نتيجة للزjدة الكبرية  18-12  حدث يف املوظفني خالل فرتة توليه منصب املدير. ومع ذلك حدث تراكم جديد خالل فرتة

واء. وخلص الفريق ض على حد سيف أعداد وتعقد بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية املستقرة وغري املستقرة 
لنسبة إىل األر 
شهد ذلك، حيث ميكن لإلدارات أن تست  إذا رغبت يف ،االستشاري إىل أنه ميكن للدول األعضاء أن تعرب عن هذه الشواغل للمجلس

 جمبلخص استنتاجات االجتماع احلايل للفريق االستشاري كمرجع يف هذا الصدد. وشدد الفريق االستشاري أيضاً على ضرورة اعتماد �
االتصاالت الراديوية  عبء العمل يف مكتب  تناسيب ومتوازن يف متويل قطاعات االحتاد واألمانة العامة �خذ يف االعتبار الزjدة األخرية يف

  اUلس �ذه الشواغل يف تقريره.وتوقعات األعضاء ذات الصلة. وأوصى الفريق االستشاري أيضاً املدير 'طالع 
الذي يتضمن مكان انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  1380 على القرار 2016 علمًا مبوافقة جملسوأحاط الفريق االستشاري 

وموعد  RA)-(19 2019 وموعد انعقاده وجدول أعماله وكذلك مكان انعقاد مجعية االتصاالت الراديوية لعام WRC)-(19 2019 لعام
 اد.االحت عضاء فيما بعد وحظى مبوافقة األغلبية الالزمة من الدول األعضاء يفانعقادها، وهو ما كان موضوع مشاورة للدول األ

لراديوية اوأشار الفريق أيضاً إىل أن إدارة مصر أكدت مؤخراً التزامها 
ستضافة كل من مجعية االتصاالت الراديوية واملؤمتر العاملي لالتصاالت 
  فق عليها اUلس.يف مدينة شرم الشيخ يف املواعيد اليت وا 2019 لعام

  WRC-15 تنفيذ قرارات املؤمتر 6
  )12و RAG17/1(Rev.1)(الوثيقتان 

املتعلقة  WRC-15 أحاط الفريق االستشاري علماً 
إلجراءات املتخذة حىت اآلن من جانب مكتب االتصاالت الراديوية لتنفيذ قرارات املؤمتر

خلدمات الفضائية واخلدمات األرضية على السواء، خاصًة أنشطة تطوير الربجميات الرامية إىل تنفيذ القرار 15)-(Rev.WRC 907  بشأن

 بشأن Rev.WRC 908)-(15 يف إرسال الرسائل اإلدارية املتصلة 
لشبكات الساتلية والقرار اخلاصةاستخدام الوسائل اإللكرتونية احلديثة 
  تقدمي بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية إلكرتونياً.
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بند جدول 
 األعمال

 االستنتاجات املوضوع

الربجميات  إىل أن الفريق مل يتم تفعيله 
لشكل الكايف حىت اآلن غري أنه نظراً إىل أن908و907وأشار رئيس فريق املقّرِر املعين بتنفيذ القرارين
إىل  لفريق ميكنه اإلسهام يف هذه االختبارات. ودعا اإلدارات الراغبةستكون جاهزة قريباً لالختبار األويل من جانب الدول األعضاء، فإن ا

  العملية املقرتحة. لالنضمام إىل فريق املقّرِر واملشاركة يف) Alexandre.Vallet@anfr.frاالتصال به (السيد ألكسندر فاليت، 
ستضمن املتابعة اجليدة للرسائل من اإلدارات واملكتب وأنه  907 أن الربجميات اجلاري تطويرها لتنفيذ القرار وأشار الفريق االستشاري إىل

سيصدر للمرسل إخطار استالم عن كل رسالة، كما هو احلال يف النهج املنفذ يف اخلدمات األرضية حيث يقوم النظام ذو الصلة 'خطار 
  كتب ألي بطاقة تبليغ عن ختصيص تردد. اإلدارة املبلغة آلياً عند استالم امل

تنفيذ  املقدمة من اليا
ن واليت تسلط الضوء على العديد من اجلوانب اليت يتعني مراعا�ا يف RAG17/12 ونظر الفريق االستشاري يف الوثيقة
ني االعتبار. الوثيقة بع الواردة يف. وشكر الفريق االستشاري اليا
ن على مسامهتها وطلب من املكتب أن �خذ املقرتحات 908 القرار

  إىل االجتماع املقبل للفريق االستشاري. 908 وطلب من املكتب كذلك تقدمي تقرير مرحلي عن تنفيذ القرار
  التحضري جلمعية االتصاالت الراديوية/ 7

2019 املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

  )16و 7و Corr.2RAG17/1(Rev.1)+  الو�ئق

خاصًة ، 2019 أحاط الفريق االستشاري علمًا 
ألعمال التحضريية جلمعية االتصاالت الراديوية/املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
 CPM19)-(2 التقدم احملرز يف إعداد نصوص مشروع تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر املقرر تقدميه إىل الدورة الثانية لالجتماع التحضريي


لنسبة للمؤمتر (CPI) حاط علماً أيضاً مع الرضا |ن اإلصدار التمهيدي من واجهة تقدمي املقرتحات إىل املؤمتروأ 19-WRC  قد طُور وهو
للوائح  2016 استخراج النصوص من طبقة دارات يفلكي تستعمله اإل www.itu.int/net4/Proposals/CPI/WRC19/Mainمتاح على: 

وأحاط الفريق االستشاري علماً |ن هذه املعلومات قدمت إىل أفرقة قطاع االتصاالت الراديوية املسؤولة عن إعداد  .
لنسق السليم الراديو
طلب الفريق االستشاري أن جيري عرض توضيحي لألداة أثناء ورشة . )1A/160 (انظر الوثيقة نصوص مشروع تقرير االجتماع التحضريي

. وشكر الفريق 2017 جنيف يف نوفمرب املزمع عقدها يف WRC-19 العمل األقاليمية األوىل اليت ينظمها االحتاد بشأن التحضري للمؤمتر
واالجتماع التحضريي للمؤمتر  )WRC )19-www.itu.int/go/wrc-19 عمه لألفرقة اإلقليمية يف حتضريا�ا للمؤمتراملكتب على د

)R/go/rcpm-www.itu.int/ITU(.  
واليت تعد جزءاً من  WRC-19 عرض الذي قدمه فريق االتصال التابع لالحتاد بشأن اهلوية املرئية للمؤمتروأحاط الفريق االستشاري علمًا 
ل

  مشروع على مستوى االحتاد ككل لتحديث وتوحيد الرتويج للعالمة التجارية لالحتاد.
املقدمة من الصني بشأن قرارات املؤمترات اإلقليمية لالتصاالت الراديوية. وأشار الفريق إىل  RAG17/7 ونظر الفريق االستشاري يف الوثيقة

ن أي آلأن القضية املثارة يف الوثيقة ال تندرج ضمن واليته بل تقع ضمن والية مؤمتر املندوبني املفوضني. وأشار أيضاً إىل أنه مل تطرأ حىت ا

mailto:Alexandre.Vallet@anfr.fr
http://www.itu.int/net4/Proposals/CPI/WRC19/Main
https://www.itu.int/md/R15-WP1A-C-0160/en
http://www.itu.int/go/wrc-19
http://www.itu.int/ITU-R/go/rcpm
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بند جدول 
 األعمال

 االستنتاجات املوضوع

انت ات اإلقليمية لالتصاالت الراديوية واليت قد ال تتوافق مع لوائح الراديو وأن جلنة لوائح الراديو كمشكالت عملية 
لنسبة لقرارات املؤمتر 
  تتسم دائماً 
لفعالية الكبرية يف التعامل مع هذا النوع من املواقف.

تدعم العملية احلالية لالجتماع  R-UIT 2 املقدمة من فرنسا بشأن مراجعة مقرتحة للقرار RAG17/16 ونظر الفريق االستشاري أيضاً يف الوثيقة
التحضريي للمؤمتر مع اقرتاح تغيريات يف جوانب متنوعة لتوفري مزيد من الوقت لفرق عمل قطاع االتصاالت الراديوية من أجل استكمال 

أjم عمل تبدأ من  8 إىل CPM-2 أعماهلا بشأن مشروع تقرير االجتماع التحضريي ولتقليص مدة الدورة الثانية من االجتماع التحضريي
تقدمي  حلرية يفاألعضاء مطلق ا لدولل أن إىل وأشاروأحاط الفريق االستشاري علماً 
لوثيقة أحد أjم الثال¡ء وتنتهي أحد أjم اخلميس. 

  .مباشرًة RA-19معية اجلإىل  R-ITU 2 مقرتحا�ا بشأن اقرتاح مراجعة القرار
 أنشطة جلان الدراسات  8

  )13و 2و RAG17/1(Add.1)(الو�ئق 

ذلك  ناملشاركة يف اجتماعات جلان الدراسات وما يرتتب ل، خاصةً زjدة أحاط الفريق االستشاري علماً 
لتقرير عن أنشطة جلان الدراسات
ستوى االحتاد ككل ممن حتدjت لوجيستية تتعلق بتوفر قاعات مبساحات مناسبة. وأشار الفريق االستشاري |نه ينبغي استنباط آلية على 

 دلتوفري ما يكفي من قاعات ألنشطة االحتاد األساسية الدائمة. وقد تصبح مسألة توفري قاعات الجتماعات االحتاد الرمسية أكثر إحلاحاً عن
جلديدة. وقدم ا شروط مباين االحتاد إعادة النظر يف ترتيب مباين مقر االحتاد. لذا، سيكون من املهم مراعاة احلاجة إىل قاعات كافية يف

الفريق مشورة أخرى بشأن جوانب حتسني عمل جلان الدراسات، مثل زjدة تشجيع املشاركة عن بُعد، فضالً عن حتديث وتوحيد معلومات 
  املوقع اإللكرتوين. 

ة العمل واألفرقة الفرعية قوأعلن الفريق االستشاري موقفه جمدداً |نه يتعني على جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وفرق العمل وأفر 
قد عالتابعة هلا، أن تعقد اجتماعا�ا يف العادة خالل ساعات العمل املعلن عنها يف بداية االجتماعات ويتعني املوافقة بتوافق اآلراء على 

اليومني   أو يفاء يوم السبت أو يوم األحد و س ،اجتماعات خارج هذه الساعات. ويتعني عند اجتماعات أثناء عطلة �اية األسبوع
  احلاالت االستثنائية جداً: يف
  أن توافق على ذلك اجللسة العامة بتوافق اآلراء؛  ) أ 

  يف أي من هذين اليومني. 17:00 وأال متتد ملا بعد الساعة  ب)
توحيد هيكل صفحات العامة، بوأشار الفريق االستشاري على املدير، |ن يقوم |قصى قدر ممكن، 
لتعاون مع مديري املكتبني اآلخرين واألمانة 

  الويب اخلاصة بكل منهم وخواصها بطريقة سهلة االستعمال من أجل سهولة البحث والنفاذ السريع من جانب األعضاء.
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بند جدول 
 األعمال

 االستنتاجات املوضوع

 Word لتمكني األعضاء من استعمال النصوص Wordع الو¡ئق حيثما تسىن ذلك، 
لنسقوأكد الفريق االستشاري على أن تتاح مجي
  وأنشطتهم التحضريية لالجتماعات التالية للقطاع.مسامهتهم  يف

وأشار الفريق االستشاري على املدير مبواصلة جهوده احلالية لتحسني خواص ووظائف نقطة التبادل من أجل أن يتم استعمال جلان الدراسات 
  /أو حتديث.عندما ختضع الو¡ئق لتنقيح ووفرق العمل لنقطة التبادل هذه بطريقة منسقة وسهلة إ
ن أعمال املتابعة اخلاصة �ا، خاصًة 

وأكد الفريق االستشاري على ضرورة إعداد جداول أعمال اجتماعات جلان الدراسات وفرق العمل واألفرقة الفرعية واألفرقة األخرى مقدماً 
يع الو¡ئق املدرجة . وينبغي إحلاق مجمع نشرها على املوقع اإللكرتوين أو نقاط التبادل اخلاصة �ذه األفرقة مقدماً (قبل بدء االجتماعات)
  ابلة.االجتماعات املق يف جدول األعمال بروابط نصية يف جدول األعمال لتوفري نفاذ سهل وسريع للمندوبني املشاركني يف

ألخرى اوأكد الفريق االستشاري على أنه ينبغي بذل كافة اجلهود لتفادي التداخل بني اجتماعات الفريق االستشاري، واالجتماعات 
للجان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وفرق العمل فإ¦حة الفرصة لألعضاء، على قدر اإلمكان، حلضور اجتماعات الفريق االستشاري 

  واجتماعات قطاع االتصاالت الراديوية األخرى تلك.
  ن أي قيود.فيها جلميع األعضاء بدو ركة مفتوحة وعند عقد اجتماعات لقطاع االتصاالت الراديوية خارج مقر االحتاد، ينبغي أن تكون املشا

اللتزام الكامل |ساليب وغريها من األفرقة اوأعلن الفريق االستشاري جمدداً أنه يتعني على مجيع جلان الدراسات وفرق العمل واألفرقة الفرعية 
ونسخه التالية/احملدثة. وجيب، على حنو خاص، اختاذ القرارات بتوافق اآلراء على النحو احملدد  R-ITU 1-7 القرار العمل احملددة يف

  وحتديثاته الالحقة، مع احلفاظ على مبدأ العاملية وتوافق اآلراء كمبدأ راسخ يف األمم املتحدة واالحتاد. R-ITU 1-7 القرار يف
ان الدراسات وفرق العمل واألفرقة األخرى االستنتاجات اليت يتم التوصل إليها وأكد الفريق االستشاري أيضًا على ضرورة أن تراعي جل

  اجتماعات سابقة للفريق االستشاري. يف
املقدمة من إيطاليا ومدينة الفاتيكان، واليت تقرتح دمج القرارات الثالثة املتعلقة بعمل جلنة  RAG17/2 ونظر الفريق االستشاري يف الوثيقة

وأشار الفريق االستشاري إىل أن املقرتح أحيل أيضاً إىل جلنة  ) يف قرار واحد.R-ITU 36و R-ITU 35و R-ITU 34 القراراتتنسيق املفردات (
. وأشري إىل أنه ميكن ألي RA-19  تتماشى مع هذه اخلطوط لتقدميها إىل اجلمعية R-ITU 36  تنسيق املفردات، اليت تعد مراجعة مقرتحة للقرار

  مباشرًة. RA-19  ا رغبت يف ذلك، تقدمي مقرتح إىل اجلمعيةدولة عضو أيضاً، إذ
 "املقدمة من اليا
ن واليت تقرتح مراجعة "نسق توصيات قطاع االتصاالت الراديوية RAG17/13 ونظر الفريق االستشاري يف الوثيقة

)http://www.itu.int/oth/R0A0E000097( الوارد يف املبادئ التوجيهية بشأن أساليب العمل، لتوضيح استعمال املالحظات واحلواشي

http://www.itu.int/oth/R0A0E000097
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 األعمال

 االستنتاجات املوضوع

وقطاع تقييس االتصاالت. وأشري إىل أنه  IEC /اللجنةISOهذه التوصيات مبا يتماشى مع التعاريف املستعملة يف نصوص املنظمةيف
وجود آ¡ر هلذه التوصيات املضمنة 
إلحالة إليها يف لوائح الراديو. وقد تود اإلدارة اليا
نية اختاذ أي إجراءات  يتعني التأكد من عدم قد

  الحقة بشأن هذه املسألة، حسب االقتضاء.
  التنسيق بني القطاعات 9

 15و 8و 5و RAG17/1(Rev.1) (الو�ئق

  )INFO/4و INFO/3و


ملعلومات الواردة يف تقرير املدير خبصوص تعاون قطاع االتصاالت الراديوية مع قطاعي تنمية وتقييس أحاط الفريق االستشاري علمًا 
  االتصاالت ومع املنظمات الدولية واإلقليمية.

 لقطاع تنمية االتصاالت 1 لقطاع االتصاالت الراديوية وجلنة الدراسات 1 من رئيس جلنة الدراسات RAG17/5 ونظر الفريق يف الوثيقة
. وأقر الفريق االستشاري 2017و 2014) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت يف الفرتة بني 2014(املراَجع يف ديب،  9 يتعلق |نشطة القرار فيما

ت ، فإن التعليقات املبداة من قطاع االتصاالINFO/3 |نه على الرغم من أعمال التبادل الكثرية بني القطاعني، كما هو مبني يف الوثيقة
. وشدد الفريق االستشاري على 9 الراديوية مل تؤخذ يف االعتبار بشكل كامل ومل تربز بصورة جيدة يف صياغة التقرير النهائي خبصوص القرار

 لالقطاعني مع ضمان اتساق العم اجلهود يف ، الذي ال يزال سارjً، تنفذ دون ازدواجية يف9 ضرورة التأكد من أن قوة الدفع الرئيسية للقرار
  املضطلع به يف قطاع تنمية االتصاالت مع نظريه يف قطاع االتصاالت الراديوية.

املقدمة من فرنسا، واليت تقرتح إرسال بيان اتصال إىل الفريق االستشاري لتنمية  RAG17/15 ونظر الفريق االستشاري أيضًا يف الوثيقة
راز هذه ري إرسال بيان اتصال إىل الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت إلباالتصاالت لنقل الشواغل املذكورة أيضاً. وقرر الفريق االستشا

للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت. وبيان االتصال،  9 الشواغل واقرتاح التحسينات املمكنة على التعاون والتنسيق بني القطاعني بشأن القرار
تصاالت الراديوية بضرورة أن تؤخذ يف االعتبار شواغل قطاع االتصاالت ، يتضمن أيضًا رأي الفريق االستشاري لال1 الوارد يف امللحق

  . 0172 املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام قبل نشره والنظر فيه يف 9 الراديوية املتعلقة بتقرير القرار
أيد جلنة مشرتكة لتنسيق املفردات 
الحتاد و املقدمة من االحتاد الروسي، واليت تقرتح إنشاء  RAG17/8 ونظر الفريق االستشاري يف الوثيقة

  الفريق االستشاري املقرتح وأشار إىل أنه أرسل إىل اUلس لكي ينظر فيه.
مشروع اخلطة التشغيلية املتجددة  10

 2021-2018 للفرتة

 9و 6و RAG17/1(Add.2)+Corr.1ئق (الو�

  )INFO/2و

خاصًة  ،2021-2018 لفرتةل لقطاع االتصاالت الراديوية الفريق االستشاري علماً 
لعناصر الرئيسية ملشروع اخلطة التشغيلية املتجددة حاطأ
  مؤشرات النتائج اإلضافية اليت أدرجت لكل هدف لتحسني قياس أثر مؤشرات األداء الرئيسية.

  . 2021-2018  مكتب االتصاالت الراديوية للفرتة لنواتجد املالية املخصصة وأحاط الفريق االستشاري علماً أيضاً بتوقعات املوار 
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 األعمال

 االستنتاجات املوضوع

املقدمة من االحتاد الروسي واليت تقرتح مؤشرات نتائج إضافية وحتسينات أخرى للخطة RAG17/9 ونظر الفريق االستشاري يف الوثيقة
ة يالتشغيلية لقطاع االتصاالت الراديوية. وأشار الفريق االستشاري إىل أنه ميكن أخذ هذا املقرتح يف االعتبار عند وضع اخلطة االسرتاتيج

  .2014  عام  ىل أن اخلطط احلالية اعُتمدت من جانب مؤمتر املندوبني املفوضني يفواخلطط التشغيلية املقابلة للفرتة املقبلة، نظراً إ
مع إدخال بعض التعديالت، على النحو  2021-2018  على مشروع اخلطة التشغيلية لقطاع االتصاالت الراديوية للفرتةوصدق الفريق االستشاري 

لة لقطاع االتصاالت املقاب ليني إ
ن إعداد اخلطة االسرتاتيجية واخلطط التشغيليةوطلب من املدير أن يراعي اجلانبني التا 2  املعروض يف امللحق
  الراديوية للفرتة املقبلة:

  التمييز بني أهداف قطاع االتصاالت الراديوية وأهداف مكتب االتصاالت الراديوية؛  -
  التأكد من احلصول على القيم اإلحصائية (املؤشرات) من مصادر موثوقة.   -

  املدير تقدمي املشروع األول للخطة االسرتاتيجية واخلطط التشغيلية املقابلة للفرتة املقبلة يف االجتماع املقبل للفريق االستشاري.وعرض 
  .2021-2018للفرتة لألمانة العامة  لخطة التشغيلية املتجددةل 
ملشروع املقرتحمع الشكر كما أحاط الفريق االستشاري علمًا

السنوية العاشرة بعد املائة الذكرى  11
 الراديو للوائح

 )RAG17/3 (الوثيقة

أحاط الفريق االستشاري علمًا مع الرضا 
ألنشطة اليت نظمها املكتب يف إطار االحتفاالت 
لذكرى السنوية العاشرة بعد املائة للوائح 
لسات لالستماع اجل ت دقيقة للمناقشات اليت جرت يفالراديو، وحث األعضاء الذين مل يتسن هلم املشاركة االستفادة من وجود تسجيال

  إىل املداوالت.

الذكرى السنوية التسعون إلنشاء اللجنة   12
االستشارية الدولية للراديو/جلان دراسات 

  قطاع االتصاالت الراديوية 
  )RAG17/4(Rev.1) (الوثيقة

ان دراسات 
لذكرى التسعني إلنشاء اللجنة االستشارية الدولية للراديو/جلرحب الفريق االستشاري 
خلطة املقرتحة من املكتب لالحتفال 
  قطاع االتصاالت الراديوية واليت تضم أحدا¡ً متنوعة متتد طوال العام.

وأشار الفريق االستشاري بشكل خاص، إىل أن تليكوم العاملي لالحتاد هذا العام سيتضمن مسة جديدة، حيث منح مكتب االتصاالت 
  مرتاً مربعاً لدعوة أعضاء القطاع لعرض أنشطتهم. 200وية منطقة مساحتها الرادي

  نظام معلومات مكتب االتصاالت الراديوية  13
  )14و RAG17/1(Rev.1) (الوثيقتان

 خارطة الطريق املضمنة يف اإلجراءاتوأحاط الفريق االستشاري علمًا مع الشكر 
لتقدم احملرز يف أنشطة تطوير برجميات لتنفيذ 
حبسب ما أشار به االجتماع التاسع عشر للفريق االستشاري، واليت �دف إىل مواصلة تطوير نظام معلومات مكتب االتصاالت 

من  والذي ينفذ تدرجيياً لكل ،Ingres  وأحاط الفريق االستشاري علماً أيضاً 
جلهود املستمرة لالنتقال من قاعدة البيا1ت الراديوية.
  التطبيقات الفضائية واألرضية.



- 12 - 

 

بند جدول 
 األعمال

 االستنتاجات املوضوع

املقدمة من اليا
ن بشأن تشغيل وصيانة وسيلة البحث يف قاعدة بيا1ت و¡ئق قطاع RAG17/14ونظر الفريق االستشاري يف الوثيقة
يمة للخرباء اليا
نيني ة القاالتصاالت الراديوية. وشكر الفريق االستشاري اليا
ن على مواردها املفيدة لتطوير هذه األداة فضًال عن املسامه

  هذا املشروع، خاصًة الدكتور هاشيموتو. يف
  أنشطة توعية األعضاء 14

  )RAG17/1(Rev.1)+Corr.1 (الوثيقة
تقنية إىل �ا املكتب خالل العام املاضي فيما يتعلق بتقدمي املساعدة ال اضطلعالفريق االستشاري علمًا 
ألنشطة الرئيسية اليت  حاطوأ

رضا بزjدة االستشاري علماً مع ال الفريقوأحاط . األعضاء، مبا يف ذلك احللقات الدراسية وورش العمل ذات الصلة 
التصاالت الراديوية
ت من جانب أجل حتقيق املزيد من التبسيط يف النفاذ إىل هذه املنشوراعدد عمليات التنزيل للمنشورات اUانية وطلب من املدير السعي من 

  األعضاء.
ذلك اهليئات  يف وأحاط الفريق االستشاري علماً أيضاً جبهود مكتب االتصاالت الراديوية من أجل جذب املزيد من األعضاء للقطاع، مبا

مواقع املكتب. وأوصى الفريق االستشاري 
لسعي من أجل وضع �ج موحد للاألكادميية وكذلك أنشطة االتصاالت والرتويج اليت يقوم �ا 
  اإللكرتونية جلميع القطاعات.

ويتوقع أن خيصص اليوم الثاين  .2018 مارس 29إىل  26والعشرون للفريق االستشاري يف الفرتة من  اخلامسمن املخطط أن يُعقد االجتماع  موعد االجتماع القادم 15
 من االجتماع (بدون ترمجة شفوية) ملناقشة مشروع اخلطتني االسرتاتيجية والتشغيلية.

  ما يستجد من أعمال  16

 امللحقات:

) الصادر عن املؤمتر 2014(املراَجع يف ديب،  9 تنمية االتصاالت بشأن القرارقطاع االتصاالت الراديوية وقطاع التعاون والتنسيق بني  -من الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية اتصال بيان  :1امللحق 
  العاملي لتنمية االتصاالت

  2021-2018 مشروع اخلطة التشغيلية الر
عية املتجددة لقطاع االتصاالت الراديوية للفرتة: 2امللحق 
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 1 امللحق

  اتصال من الفريق االستشاري لالتصاالت الراديويةبيان 
  إىل الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت

  لقطاع االتصاالت الراديوية  1 إىل كل من جلنة الدراساتنسخة (

  )لقطاع االتصاالت الراديوية للعلم 5Dو 5A وفرقيت العمل

  االتصاالتقطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تنمية التعاون والتنسيق بني 
  )2014(املراَجع يف ديب،  9 بشأن القرار

  الصادر عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

  مقدمة

، مدير مكتب االتصاالت الراديوية إىل 2014يونيو  11الصادرة يف  1/110وثيقته ، يف )BDT(دعا مدير مكتب تنمية االتصاالت 
) الصادر 2014(املراَجع يف ديب،  9ضمان استمرار تعاون قطاع االتصاالت الراديوية مع قطاع تنمية االتصاالت يف تنفيذ القرار 

  .(WTDC-14) 2014عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 
راديوية االستشاري لتنمية االتصاالت إىل آراء الفريق االستشاري لالتصاالت ال والغرض من بيان االتصال هذا توجيه انتباه الفريق

فيما يتعلق (لتحسينات املمكن إدخاهلا على التعاون والتنسيق بني قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تنمية االتصاالت بشأن 
  تصاالت. ) الصادر عن املؤمتر العاملي لتنمية اال2014(املراَجع يف ديب،  9 القرار

) الصادر عن املؤمتر 2014(املراَجع يف ديب،  9فيما يتعلق �ألعمال املتصلة �لقرار خربة قطاع االتصاالت الراديوية 
 2017إىل  2014العاملي لتنمية االتصاالت يف الفرتة من 

قطاع تنمية االتصاالت، مت تبادل العديد من بيا1ت االتصال بني فرق عمل خمتلفة لقطاع ل 2014-2017خالل فرتة الدراسة 
لقطاع تنمية االتصاالت املكرَّس  1) والفريق التابع للجنة الدراسات 5Dوفرقة العمل  1Bاالتصاالت الراديوية (مثل فرقة العمل 

). 2014(املراَجع يف ديب،  9استجابًة للقرار  2017مية االتصاالت لعام إلعداد مشروع التقرير الذي سيقدَّم إىل املؤمتر العاملي لتن
ومتخض االستعراض الدقيق اليت أجرت فرق العمل املعنية يف قطاع االتصاالت الراديوية ملشروع التقرير هذا عن تقدمي طلبات إىل 

اع تساقه مع نتائج الدراسات ذات الصلة لقطلقطاع تنمية االتصاالت بتعديل مشروع التقرير من أجل ضمان ا 1جلنة الدراسات 
  االتصاالت الراديوية وتفادي ازدواجية املعلومات املتاحة لقطاع االتصاالت الراديوية. 

للجنة  2016اجتماع سبتمرب  يفنصف يوم أْي ( 9لقدر احملدود من الوقت املتاح يف االجتماعات التالية للفريق املعين (لقرار نظراً لو 
 1 للجنة الدراسات 2017ونصف يوم يف اجتماع مارس  2017لقطاع تنمية االتصاالت، ويوم واحد يف اجتماع يناير  1الدراسات 

املشاركة احملدودة من جانب خرباء قطاع العدد احملدود من املسامهات واملسامهني عمومًا وكذلك لقطاع تنمية االتصاالت) و 
  املناسبة جلميع التعديالت املطلوبة من قطاع االتصاالت الراديوية.إيالء العناية  يتسناالتصاالت الراديوية، مل 

لقطاع  1 للجنة الدراسات 2017 يف اجتماع مارس 9 متت املوافقة على النسخة النهائية من التقرير املتعلق (لقرارومع ذلك، 
  االتصاالت. تنمية

https://www.itu.int/md/R12-SG01-C-0110/en
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بشكل مناسب يف التقرير الذي وضعته جلنة تصاالت الراديوية، لقطاع اال 1Bالتعليقات اليت قدمتها فرقة العمل  ُتربزومن مث، مل 
واتساقه  9 لقطاع تنمية االتصاالت. وأسفر ذلك عن شواغل (لغة األمهية خبصوص أمهية واكتمال التقرير املتعلق (لقرار 1 الدراسات

  مع أعمال قطاع االتصاالت الراديوية.

تعزيز التعاون والتنسيق بني قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تنمية  أسلوب العمل حلل هذا األمر وز�دة
) الصادر عن املؤمتر العاملي لتنمية 2014(املراَجع يف ديب،  9يف تنفيذ القرار  )ITU-R 7-3 (القرار االتصاالت
  االتصاالت

بشأن املوضوعات  ية وقطاع تنمية االتصاالتبني قطاع االتصاالت الراديو املطلوبني والتنسيق  التحقيق اجلاد للتعاونسعيًا إىل 
  لتدابري التالية:ا يقرتح الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية أن يتخذ الفريق االستشاري لتنمية االتصاالتاملتعلقة Qدارة الطيف، 

ات احلالة واملتطلبات راسانتباه جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة وفرق العمل التابعة هلا إىل دتوجيه   -
 باتاملتطل اخلاصة (ملنظمات الوطنية إلدارة الطيف من البلدان النامية. ومن شأن ذلك أن يساعد على مراعاة

طاع االتصاالت قنواتج إدارة الطيف يف أفضل املمارسات اجلديدة احملتملة يف  تقدمياخلاصة (لبلدان النامية عند 
  ؛قطاع االتصاالت الراديويةأو الكتيبات الصادرة عن و/التقارير  وأو/ توصياتالالراديوية، مثل 

تنظيم احللقات الدراسية و/أو ورش العمل اخلاصة (الحتاد بشأن موضوعات إدارة الطيف (القرتان مع اجتماعات    -
لقطاع االتصاالت الراديوية أو فرق العمل التابعة هلا وبدعم من مكتب تنمية االتصاالت لتسهيل  1  جلنة الدراسات

شاركة يف هذه الفعاليات فرصة تبادل املعلومات مع خرباء إدارة الطيف لقطاع ستتيح املمشاركة البلدان النامية. و 
ستتيح أيضاً و تها (لفعل يف بلدان أخرى، بشأن قضاb ملموسة أو حاالت حمددة متت معاجلاالتصاالت الراديوية 

  ؛لقطاع االتصاالت الراديوية 1االخنراط بفعالية يف دراسات جلنة الدراسات فرصة 
مجع دراسات احلالة العملية على الصعيد الوطين وإgحتها بسرعة من خالل املوقع اإللكرتوين لقطاع تنمية  مواصلة  -

قطاع  إللكرتونية املواضيعية اليت حتيل إىل املواد املتاحة حاليًا يفاالتصاالت. وإىل جانب تطوير الصفحات ا
االتصاالت الراديوية بشأن موضوعات حمددة يف جمال الراديو، من شأن ذلك أن خيفف من عبء العمل الذي تقوم 

ات ملعلومالراديوية مع ضمان مجع أدق ا وقطاع االتصاالت لكلٍّ من قطاع تنمية االتصاالت 1به جلنة الدراسات 
  (ملوضوع وإgحتها يف مكان واحد؛ بشأن قضاb الطيف الراديوي األوثق صلة

، مع التقرير املتعلق به، يُنظر يف املراجعة الالزمة للقرار مبا يف ذلك اإلجراءات املناسبة 9 يف حالة اإلبقاء على القرار  -
ية، مبا يف ذلك ممارسات قطاع االتصاالت الراديو  للموافقة على التقرير ذي الصلة، استنادًا إىل ممارسات االحتاد،

من أجل إبراز حاجات البلدان النامية واالجتاهات السائدة يف إدارة الطيف  ITU-R 1-7 على النحو الوارد يف القرار
  مع خمرجات قطاع االتصاالت الراديوية املتعلقة Qدارة الطيف. 9 واتساق حمتوى التقرير املتعلق (لقرار

لقطاع تنمية االتصاالت، يؤيد الفريق  1 للجنة الدراسات 2019 واملوافق عليه يف اجتماع مارس 9 تعلق (لتقرير املتعلق (لقراروفيما ي
. WTDC-17 املؤمتر االستشاري بشدة مراعاة الشواغل اخلاصة بقطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق (لتقرير قبل نشره والنظر فيه يف

 1 االستشاري لالتصاالت الراديوية أن يفيد الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت oن يغتنم فرصة اجتماع جلنة الدراساتويود الفريق 
  يف هذا الصدد. 2017 لقطاع االتصاالت الراديوية يف يونيو

  : الختاذ اإلجراء الالزماحلالة
  )daniel.obam@ties.itu.intيوية (الربيد اإللكرتوين: : السيد د. أو(م، رئيس الفريق االستشاري لالتصاالت الرادلالتصال

  

mailto:daniel.obam@ties.itu.int
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  2 امللحق

  2018-2021 مشروع اخلطة التشغيلية الر�عية املتجددة لقطاع االتصاالت الراديوية للفرتة

  مقدمة 1

 2018-2021 ، ويف حدود اخلطة املالية للفرتة2018-2021على حنو يتماشى �لكامل مع خطة االحتاد االسرتاتيجية للفرتة  (ITU-R) اخلطة التشغيلية الر�عية املتجددة لقطاع االتصاالت الراديويةوضعت 
ن النواتج ة القائم على النتائج، الذي يوضح أهداف القطاع والنتائج املقابلة ومؤشرات قياس التقدم احملرز، فضًال عوميزانيات فرتات السنتني املقابلة. ويتبع هيكل اخلطة إطار قطاع االتصاالت الراديوي

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

  اخلطوط العريضة لقطاع االتصاالت الراديوية وأولو�ته الرئيسية 2

جلمعية االتصاالت الراديوية واألعمال التحضريية  (WRC-15) 2015واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  (RA-15) 2015مجعية االتصاالت الراديوية لعام بتنفيذ قرارات  2018-2021ستتميز الفرتة 
قطاع ل ووضع معايري رئيسية وأفضل املمارسات يف جمال االتصاالت الراديوية. وترد املوضوعات األساسية أد5ه طبقًا لألنشطة التشغيلية األربعة 2019 واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019 لعام

  الراديوية: االتصاالت الراديوية وأنشطة الدعم اليت يقدمها مكتب االتصاالت

  وي واملدارات الساتليةوضع وحتديث لوائح دولية بشأن استعمال الطيف الرادي 1.2
 ،(WRC-15) 2015تنفيذ قرارات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام   •

 اعتماد جلنة لوائح الراديو القواعد اإلجرائية ذات الصلة.  •

لتهرؤية االحتاد ورسا

 أهداف ونتائج
 االتصاالت الراديويةقطاع

نتائجو أهداف
تقييس االتصاالتقطاع

نتائجو أهداف
 االتصاالتتنمية قطاع

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

مكتب االتصاالت الراديوية مكتب تنمية االتصاالت مكتب تقييس االتصاالت  األمانة العامة

االحتادنتائجو أهداف
بني القطاعاتاملشرتكة

الغا�ت االسرتاتيجية 
 واملقاصد

النمو الشمول  االستدامة

االبتكار والشراكة

العوامل التمكينية
 عمليات الدعم

األمانة

نطاق اخلطة التشغيلية 
 االتصاالت الراديوية لقطاع
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  تنفيذ وتطبيق اللوائح الدولية على استعمال طيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية 2.2
 الربجمية املتصلة بتطبيق لوائح الراديو والقواعد اإلجرائية ذات الصلة وإFحتها لألعضاء،تطوير األدوات   •

وخطط  (MIFR) اتالسجل األساسي الدويل للرتددث التطبيق املالئم ويف الوقت املناسب ألحكام لوائح الراديو واالتفاقات اإلقليمية السارية بشأن خدمات األرض واخلدمات الفضائية، وحتدي  •
 وقوائم التخصيصات و/أو التعيينات،

 مراقبة حاالت التداخل الضار وبصورة أعم حاالت النزاع على تقاسم موارد الطيف/ املدارات وتسوية هذه احلاالت،  •

 وقائمة حمطات املراقبة الدولية).ومنشورات اخلدمات البحرية  النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديويةاملنشورات ذات الصلة (  •

  إصدار وحتديث توصيات وتقارير وكتيبات عاملية بشأن االستخدام األكفأ لطيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية 3.2
، �لتعاون الوثيق (WRC-19) 2019متر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام واملؤ  (RA-19) 2019مجعية االتصاالت الراديوية لعام التحضري يف إطار جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية النعقاد   •

  ،(CPM19-2) للمؤمتر التحضريي لالجتماع الثانية مع األفرقة اإلقليمية، مبا يف ذلك وضع مشاريع النصوص التقنية والتنظيمية واإلجرائية دعماً ألعمال الدورة
، �لتعاون الوثيق مع قطاع تقييس االتصاالت واملنظمات اإلقليمية واهليئات 2020سيما بشأن السطح البيين الراديوي لالتصاالت املتنقلة الدولية لعام إعداد توصيات وتقارير وكتيبات رئيسية، ال   •

  األخرى املعنية بوضع املعايري.

  إعالم األعضاء ومساعد�م يف أمور االتصاالت الراديوية 4.2
 الراديوية والرتويج هلا (مثل لوائح الراديو والتوصيات والتقارير والكتيبات)،نشر منتجات قطاع االتصاالت   •

 القيام مبا يلي، �لتعاون الوثيق مع القطاعني اآلخرين ومكاتب االحتاد اإلقليمية واملنظمات اإلقليمية ذات الصلة واألعضاء،  •

o  ت الدراسية واملؤمترات وورش العمل وغريها من األحداث العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية،نشر املعلومات وتبادهلا، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة �حللقا  
o   ت الناشئة عن تطوير خدمات االتصاالت الراديوية لديهم، وخباصة فيما يتعلق �النتقال إىل اإلذاعةcالرقمية.  املكاسب تعمالواسالتلفزيونية الرقمية مساعدة األعضاء على مواجهة التحد  

  أنشطة الدعم اليت يقدمها مكتب االتصاالت الراديوية 5.2
 األعضاء، ورضا عتمادية وسهولة االستخدامالتطوير املستمر لألدوات الربجمية اخلاصة مبكتب االتصاالت الراديوية وحتسينها وصيانتها، hدف احلفاظ على مستوى عال من الكفاءة واال  •

 لجان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية واملشاركة يف أنشطة األفرقة اإلقليمية ذات الصلة،الدعم اللوجسيت واإلداري ل  •

  تقدمي املساعدة لألعضاء، �لتعاون الوثيق مع املكتبني اآلخرين ومكاتب االحتاد اإلقليمية واملنظمات اإلقليمية.  •
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  2018-2021إطار نتائج قطاع االتصاالت الراديوية للفرتة  3

  1تباط &لغا$ت االسرتاتيجية لالحتاداالر   1.3

 :1الغاية  أهداف قطاع االتصاالت الراديوية
  النمو

  :2الغاية 
  الشمول

 :3الغاية
  االستدامة

  :4الغاية 
  االبتكار والشراكة

1.R الوقت املناسب ملتطلبات أعضاء االحتاد من موارد طيف الرتدداتاالستجابة بطريقة رشيدة وعادلة وفّعالة واقتصادية ويف
 � � � �  الضار  الراديوية واملدارات الساتلية مع تفادي التداخل

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

3.R  جمال االتصاالت الراديويةاكتساب وتقاسم املعارف والدراية الفنية يفتشجيع  �   
  

                                                            

 .�لغا�تالروابط األولية والثانوية  �توضح األطر وعالمات   1
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  أهداف قطاع االتصاالت الراديوية ونتائجه ونواجته  2.3

ف
دا
أله
ا

 

1.R وقتالاالستجابة بطريقة رشيدة وعادلة وفّعالة واقتصادية ويف
املناسب ملتطلبات أعضاء االحتاد من موارد طيف الرتددات الراديوية 

 واملدارات الساتلية مع تفادي التداخل الضار

2.R النوعية العامل وحتسني األداء و ضمان التوصيلية وإمكانية التشغيل البيين يف
يق الوقت املناسب وحتق والقدرة على حتمل تكاليف اخلدمة وتقدمي اخلدمة يف

الل ذلك من خ يف ، مباجمال االتصاالت الراديوية مردودية األنظمة بشكل عام يف
 وضع املعايري الدولية

3.R  تشجيع اكتساب وتقاسم املعارف
 ةجمال االتصاالت الراديوي والدراية الفنية يف

ج
تائ
الن

 

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

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

1.R-3الدويل اسياألس السجل يف ةلسجّ امل لتخصيصات: ز�دة النسبة املئوية ل 
  مع نتائج إجيابية للرتددات

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

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

1.R-6 ز�دة النسبة املئوية من التخصيصات خلدمات األرض املسجلة :
 السجل األساسي واخلالية من التداخالت الضارة يف

2.R-1دد احملددة نطاقات الرت ذلك يف: ز�دة النفاذ إىل النطاق العريض املتنقل مبا يف
  (IMT)لالتصاالت املتنقلة الدولية 

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

2.R-3 لة عرب اخلدمة الثابتة: ز�دة عدد الوصالت الثابتة وز�دة مقدار احلركة املتداو  (Tbit/s)  
2.R-4عدد األسر اليت لديها استقبال للتلفزيون الرقمي لألرض :  
2.R-5 36: عدد املرسالت املستجيبات الساتلية (بعرض نطاق مكافئ MHz العاملة (

وعدد  (VSAT) . عدد املطاريف ذات الفتحات الصغرية جداً (Tbit/s)والسعة املقابلة 
  األسر اليت لديها استقبال للتلفزيون الساتلي

2.R-6مكانية استقبال إشارات خدمة املالحة الراديوية الساتليةL ز�دة عدد األجهزة املزودة :  
2.R-7 عدد سواتل استكشاف األرض العاملة والكمية املقابلة من الصور املرسلة :

 ytes)(Tbواستبانتها وحجم البياPت اليت يتم تنزيلها 

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

اإلقليمية والتوصيات وأفضل املمارسات املتعلقة 
  �ستعمال الطيف

3.R-2أنشطة قطاع  : ز�دة املشاركة يف
االتصاالت الراديوية (بوسائل منها املشاركة عن 

 دان الناميةبُعد) وخاصة مشاركة البل

ج
وات
الن

 

 الراديو الو\ئق اخلتامية للمؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية وحتديث لوائح  -
  اإلقليمية  الو\ئق اخلتامية للمؤمترات اإلقليمية لالتصاالت الراديوية واالتفاقات  -
  لقواعد إجرائية (RRB)اعتماد جلنة لوائح الراديو   -
التبليغ عن اخلدمات الفضائية واألنشطة األخرى نتائج معاجلة بطاقات   -

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

  الصلة ذات
  قرارات جلنة لوائح الراديو خالف اعتماد القواعد اإلجرائية  -
 حتسني برجميات قطاع االتصاالت الراديوية  -

R-ITUالراديوية، القراراتقرارات مجعية االتصاالت  -

لتحضريي ذلك تقرير االجتماع ا توصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية (مبا يف  -
  للمؤمتر) والكتيبات

 املشورة من الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية  -

  منشورات قطاع االتصاالت الراديوية  -
تقدمي املساعدة إىل األعضاء، خاصًة   -

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

 تنفيذ مجيع أهداف االحتاد:النواتج التالية هي نواتج ألنشطة اهليئات اإلدارية لالحتاد وتسهم يف
  املندوبني املفوضنياملقررات والقرارات والتوصيات والنتائج األخرى ملؤمتر   -
 املقررات والقرارات الصادرة عن اcلس فضًال عن نتائج أعمال أفرقة العمل التابعة للمجلس  -
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  2018-2021توزيع املوارد على أهداف قطاع االتصاالت الراديوية ونواجته للفرتة   3.3

  
1.R وقت املناسب ال  وعادلة وفّعالة واقتصادية ويف االستجابة بطريقة رشيدة

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

%61   

2.R سني األداء العامل وحت ضمان التوصيلية وإمكانية التشغيل البيين يف
الوقت  قدمي اخلدمة يفوالنوعية والقدرة على حتمل تكاليف اخلدمة وت

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

%14   

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

%25   

 

 �تجالتوزيع املخطط للموارد لكل

من%
 اإلمجايل

 من اهلدف %

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

%5,4 %8,8  

1.R-2 الو\ئق اخلتامية للمؤمترات اإلقليمية لالتصاالت الراديوية
 اإلقليميةواالتفاقات

%0,5 %0,8  

1.R-3اعتماد جلنة لوائح الراديو(RRB)3,3% 2,0%  لقواعد إجرائية  
1.R-4 نتائج معاجلة بطاقات التبليغ عن اخلدمات الفضائية

 واألنشطة األخرى ذات الصلة
%24,4 %39,9  

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

%12,1 %19,8  

1.R-6 3,3% 2,0%يةالقواعد اإلجرائقرارات جلنة لوائح الراديو خالف اعتماد  
1.R-720,2% 12,4% حتسني برجميات قطاع االتصاالت الراديوية  
2.R-1قطاع   قرارات مجعية االتصاالت الراديوية، قرارات

 الراديوية االتصاالت

%2,4 %17,4  

2.R-2ذلك توصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية (مبا يف
 للمؤمتر) والكتيباتتقرير االجتماع التحضريي

%9,1 %65,6  

2.R-313,3% 1,8% املشورة من الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية  
3.R-149,4% 12,4% منشورات قطاع االتصاالت الراديوية  
3.R-2 تقدمي املساعدة إىل األعضاء، خاصةً البلدان النامية وأقل

 منواً  البلدان

%3,9 %15,7  

3.R-39,1% 2,3% جمال أنشطة التنميةيفاالتصال/الدعم  
3.R-422,0% 5,5% حلقات دراسية وورش عمل وفعاليات أخرى  

النواتجاملقررات والقرارات والتوصيات و :مؤمتر املندوبني املفوضني
 *األخرى ملؤمتر املندوبني املفوضني

%1,5 %1,5  

لس، مقررات وقرارات اc:ا[لس/أفرقة العمل التابعة للمجلس
 *إىل جانب نواتج أفرقة العمل التابعة للمجلس

%2,2 %2,2  

  

  تكلفة هذه النواتج موزعة على مجيع أهداف االحتاد.   *

%61%14

%25

Objective R.1

Objective R.2

Objective R.3

R.1اهلدف  �

R.2اهلدف  �

R.3اهلدف  �
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  حتليل املخاطر 4

  املقابلة.  وتضطلع املكاتب وكل دائرة على حدة mدارة مجيع املخاطر املرتبطة بتحقيق النتائج .أد5هالكبرية التالية املعروضة يف اجلدول التشغيلية ملخاطر امت حتديد وحتليل وتقييم انتقاالً من االسرتاتيجية إىل التنفيذ، 

 2إجراءات التخفيف مستوى التأثري االحتمال وصف اخلطر  بؤرة اخلطر

السجل   اجلزئي لسالمة البياPت يفالفقدان الكلي أو   ) أ  خطر تشغيلي
من أي  أو يف (MIFR) األساسي الدويل للرتددات

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

الفقدان الكلي أو اجلزئي للعمليات أثناء معاجلة   ب)
بطاقات التبليغ مما يؤدي إىل �خر االعرتاف حبقوق 
اإلدارات يف استعمال موارد الطيف/املدار، وخماطر 

  على االستثمارات املقابلة.

 حفظ نسخ احتياطية من البياPت بصورة يومية  - جداً مرتفع  فضمنخ

 تطوير برPمج أمن رفيع املستوى للبياPت  -

 القدرة على استعادة البياPت/العملية يف غضون فرتة زمنية حمدودة  -

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

 الراديوية اليت يقدمها األعضاء.

تعزيز بناء القدرات بشأن اللوائح الدولية، من خالل حلقات دراسية عاملية وإقليمية،   - مرتفع منخفض
  وأّي أحداث مناسبة أخرى

 تقدمي مكتب االتصاالت الراديوية املساعدة على تطبيق اللوائح الدولية  -

 لتسوية مشاكل التداخل، بدعم من مكتبتعزيز التنسيق اإلقليمي أو دون اإلقليمي   -
 االتصاالت الراديوية

تقدمي تقارير عن تسوية حاالت التداخل الضار واإلبالغ عنها وتقدمي املساعدة وفقاً   -
 )2014  (بوسان، 186للتعليمات املوجهة ملدير املكتب يف القرار 

 الدويلعدم كفاية املرافق لعقد االجتماعات يف االحتاد  خطر تنظيمي
لالتصاالت (مثًال بسبب عدم وجود قاعات لالجتماعات 

وازدحام جدول االجتماعات)، مما يؤدي إىل عدم رضا 
 األعضاء والتأخر يف برامج العمل.

 عقد املزيد من االجتماعات �خلارج  - مرتفع متوسط

 ز�دة استعمال قاعات االجتماعات االفرتاضية �لنسبة لالجتماعات الصغرية  -

                                                            

 يعني مدير املكتب مسؤويل إدارة املخاطر.  2



- 22 - 

 

  2018-2021أهداف قطاع االتصاالت الراديوية ونتائجه ونواجته للفرتة  5

ع، يف حتقيق الغاcت ت الراديوية، يف سياق اختصاص القطا سيتم الوفاء rهداف قطاع االتصاالت الراديوية من خالل حتقيق النتائج ذات الصلة، عن طريق تنفيذ النواتج. وتساهم أهداف قطاع االتصاال
  بني القطاعات (املعروضة يف اخلطة التشغيلية لألمانة العامة).األهداف والنتائج والنواتج املشرتكة اد. ويساهم مكتب االتصاالت الراديوية كذلك يف تنفيذ الشاملة لالحت

1.5 1.R اتلية مع تفادي رتددات الراديوية واملدارات السالوقت املناسب ملتطلبات أعضاء االحتاد من موارد طيف ال االستجابة بطريقة رشيدة وعادلة وفّعالة واقتصادية ويف
  الضار التداخل

اهلدف   2016 2015 2014 2013  مؤشر النتائج  النتيجة
 2020 لعام

  املصدر

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

وحمطات أرضية مسجلة 
السجل األساسي الدويل   يف

  (MIFR)  للرتددات

جل الس شبكات ساتلية مسجلة يفعدد البلدان اليت لديها 
  األساسي الدويل للرتددات

  مكتب االتصاالت الراديوية/ 70 56 52 51 49
  السجل األساسي الدويل للرتددات

السجل  عدد البلدان اليت لديها حمطات أرضية مسجلة يف
  األساسي الدويل للرتددات

82 82 76 77 120 

1.R-2 ز�دة عدد البلدان :
ردد ختصيصات تاليت لديها 

خلدمات لألرض مسجلة 
السجل األساسي   يف

 الدويل للرتددات

عدد البلدان اليت لديها ختصيصات تردد خلدمات لألرض مسجلة 
 السجل األساسي الدويل للرتددات يف

  مكتب االتصاالت الراديوية/ 193 190 190 188 188
 السجل األساسي الدويل للرتددات

السجل   ختصيصات تردد خلدمات لألرض يفعدد البلدان اليت سجلت 
  األساسي الدويل للرتددات خالل السنوات األربع األخرية

74 78 84 79 90 

1.R-3 ز�دة النسبة املئوية :
 ةلسجّ امل لتخصيصاتل

 الدويل األساسي السجل  يف
 مع نتائج إجيابية للرتددات

  مكتب االتصاالت الراديوية/ 99,99% 99,88% 99,87% 99,86% 99,86% رهناً �لتنسيق (خدمات األرض)
 75% 74,32% 74,46% 92,81% 92,66%  رهناً خبطة (خدمات األرض) السجل األساسي الدويل للرتددات

 98% 98,46% 98,37% 98,34% 98,29%  مؤشرات نتائج أخرى

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

ونية اإلذاعة التلفزياالنتقال إىل 
 الرقمية لألرض

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

 ومكتب مكتب االتصاالت الراديوية  % 70 %42 %27 %17 %3,6
 تنمية االتصاالت
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اهلدف   2016 2015 2014 2013  مؤشر النتائج  النتيجة
 2020 لعام

  املصدر

1.R-5 ز�دة النسبة املئوية :
للطيف املخصص 
ايل واخلللشبكات الساتلية 

 التداخالت الضارة من

النسبة املئوية للطيف املخصص للشبكات الساتلية واخلايل 
 التداخالت الضارة  من

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

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

السجل   يفاألرض املسجلة 
األساسي واخلالية من 

 الضارة  التداخالت

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

عدد احلاالت اليت أُبلغ �ا االحتاد خالل السنوات األربع املاضية)

  مكتب االتصاالت الراديوية/ %99,99 %99,90 %99,99 %99,99 %99,99
  السجل األساسي الدويل للرتددات

  

                                                            

  وفقاً لقرارات اإلدارة العليا.. خيضع توزيع املوارد للسنوات التالية للتغيري 2019-8201تقديرات، على وجه اخلصوص للفرتة   3

)الف الفرنكات السويسرية(^ 3املوارد املالية الناتج

 20182019 20202021 

1.R-1 :الراديو الو\ئق اخلتامية للمؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية وحتديث لوائح 

1 7629 367 1 0091 021 

1.R-2:  308309 242333اإلقليميةاخلتامية للمؤمترات اإلقليمية لالتصاالت الراديوية واالتفاقاتالو\ئق 

1.R-3 :اعتماد جلنة لوائح الراديو(RRB)226 2381 1 213 2681 1لقواعد إجرائية 

1.R-4: 388 25915 15 14 641577 14 نتائج معاجلة بطاقات التبليغ عن اخلدمات الفضائية واألنشطة األخرى ذات الصلة 

1.R-5 :383 3717 7 339 4757 7نتائج معاجلة بطاقات التبليغ عن خدمات األرض واألنشطة األخرى ذات الصلة 

1.R-6 :435 4221 1 186951 1قرارات جلنة لوائح الراديو خالف اعتماد القواعد اإلجرائية 

1.R-7505 4537 7 562 7 7257: حتسني برجميات قطاع االتصاالت الراديوية 

 )لمجلسمؤمتر املندوبني املفوضني، ا[لس/أفرقة العمل التابعة ل(توزيع التكلفة ملؤمتر املندوبني املفوضني وأنشطة اcلس 

2 0281 229 1 0501 204 

 R 36 32742 571 35 11035 471.1اإلمجايل aلنسبة للهدف
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2.5 2.R ت املناسب وحتقيق مردودية الوق العامل وحتسني األداء والنوعية والقدرة على حتمل تكاليف اخلدمة وتقدمي اخلدمة يف  ضمان التوصيلية وإمكانية التشغيل البيين يف
  ذلك من خالل وضع املعايري الدولية يف جمال االتصاالت الراديوية، مبا األنظمة بشكل عام يف

  
                                                            

 القيم ذات الصلة �ملؤشرات غري متاحة بعد.  4

*
 تقديرات. 

اهلدف لعام  2016 2015 2014 2013 2012  4مؤشر النتائج  النتيجة
2020 

 املصدر

2.R-1:  ز�دة النفاذ إىل
النطاق العريض املتنقل 

نطاقات   ذلك يف  يف  مبا
الرتدد احملددة لالتصاالت 

 (IMT)املتنقلة الدولية 

/6,23 (bn)عدد االشرتاكات/املشرتكني 

4,30 

6,67/

4,60 

7,01/ 

4,83 

7,22/ 

4,98 

7,38/ 

5,09*
 

: تقرير جلنة النطاق العريض 2016حالة النطاق العريض  9,20
 املعنية �لتنمية الرقمية

 83,7% %50* 45% 38% 29% 25% النسبة املئوية الشرتاكات النطاق العريض املتنقل

2.R-2: أسعار  خفض سلة
النطاق العريض املتنقل  

كنسبة من الدخل القومي 
 للفرد (GNI) اإلمجايل

النطاق العريض املتنقل كنسبة من سلة أسعار 
للفرد (خدمة  (GNI) الدخل القومي اإلمجايل

الدفع املسبق، األجهزة احملمولة �ليد 
500 MB(  
  العامل

الصادر عن االحتاد،  (MIS) تقرير قياس جمتمع املعلومات8,725,503,884,00
 2016طبعة 

     0,57 0,75 1,02   البلدان النامية
     5,1 7,2 11,6   الناميةالبلدان 

     11,4 17,0 30,3   أقل البلدان منوًا
   193  135 117 101 81 5%عدد البلدان اليت تطبق سلة أسعار أقل من 

2.R-3:  ز�دة عدد
الوصالت الثابتة وز�دة 

مقدار احلركة املتداولة عرب 
 (Tbit/s) اخلدمة الثابتة

سيتم احلصول عليها من خالل استقصاء تكنولوجيا غري متاحةغري متاحةمتاحة غريغري متاحة   عدد الوصالت الثابتة
  املعلومات واالتصاالت/مكتب تنمية االتصاالت

سيتم احلصول عليها من خالل استقصاء تكنولوجيا غري متاحةغري متاحةغري متاحةغري متاحة    )تريابت يف الثانيةالسعة اإلمجالية (�ل
  واالتصاالت/مكتب تنمية االتصاالتاملعلومات 
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)الف الفرنكات السويسرية(^ 5املوارد املالية  الناتج

                                                            

  تقديرات. *
  . خيضع توزيع املوارد للسنوات التالية للتغيري وفقاً لقرارات اإلدارة العليا.2019-8201تقديرات، على وجه اخلصوص للفرتة   5

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

  الرقمي لألرض

عدد األسر اليت لديها استقبال للتلفزيون 
 الرقمي لألرض (�ملاليني)

، تقرير كتيب البياPت العاملية املتعلقة �لتلفزيون الرقمي 453  252,0 203,3 164,7 130,1
وتقرير كتيب بياPت الشركة احملدودة ؛ 2015يونيو 

  لألحباث املتعلقة �لتلفزيون الرقمي
عدد األسر اليت لديها استقبال للتلفزيون 

  التماثلي لألرض (�ملاليني)
419,5 364,6 319,8 261,9     

إمجايل عدد األسر اليت لديها استقبال 
للتلفزيون الرقمي لألرض + االستقبال 

  (�ملاليني)التماثلي لألرض 

549,6 529,3 514,1 513,9     

النسبة املئوية لألسر اليت لديها استقبال 
  للتلفزيون الرقمي لألرض

%6,8 %8,5 %10,3 %12,7  %22,7   

لألسر اليت لديها استقبال النسبة املئوية 
  للتلفزيون التماثلي لألرض

%21,8 %18,7 %16,3 %13,2     

النسبة املئوية لألسر اليت لديها استقبال 
  األرضيللتلفزيون 

%28,6 %27,2 %26,6 %25,8     

2.R-5 عدد املرسالت :
املستجيبات الساتلية 

(بعرض نطاق مكافئ 
36 MHz العاملة والسعة (

؛ وعدد (Tbit/s)املقابلة 
املطاريف ذات الفتحات 

؛ (VSAT)  الصغرية جداً 
وعدد األسر اليت لديها 

 استقبال للتلفزيون الساتلي

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

 Euroconsultشركة غري متاحة 19 772 17 953  15 997 15 878  

ec.com)-(http://www.euroconsult  
Tbit/s)(    0,999 1,095  1,269  1,491السعة املقابلة 

 

 Euroconsultشركة غري متاحة

ec.com)-(http://www.euroconsult  
عدد املطاريف ذات الفتحات الصغرية 

  (�ملاليني) (VSAT)  جداً 
 املنتدى العاملي للمطاريف ذات الفتحة الصغرية جداً غري متاحة 3,838  3,891  3,786 3,480  

)https://gvf.org(   
البث املباشر إىل مستقِبالتعدد 
  (�ملاليني) (DTH) املنزل

، تقرير كتيب البياPت العاملية املتعلقة �لتلفزيون الرقمي 439  396,3 359,2 337,3 319,3
؛ وتقرير كتيب بياPت الشركة احملدودة 2015 يونيو

  لألحباث املتعلقة �لتلفزيون الرقمي

https://gvf.org/
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 2018201920202021 

2.R-1: 387 3701 1 142 0122 1قطاع االتصاالت الراديويةقرارات مجعية االتصاالت الراديوية، قرارات 

2.R-2: 660 5175 5  0220606 5ذلك تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر) والكتيبات توصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية (مبا يف 

2.R-3: 006 9951 270 2421 1املشورة من الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية 

 433283243283 )التابعة للمجلس ا[لس/أفرقة العمل،مؤمتر املندوبني املفوضني(توزيع التكلفة ملؤمتر املندوبني املفوضني وأنشطة اcلس

 R 709 79 755 8 1258 336.2اإلمجايل aلنسبة للهدف

  

3.5  3.R تشجيع اكتساب وتقاسم املعارف والدراية الفنية يف جمال االتصاالت الراديوية  

اهلدف   2016 2015 2014  مؤشر النتائج  النتيجة
 2020 لعام

 املصدر

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

عدد مرات تنزيل منشورات قطاع االتصاالت 
  6الراديوية املتاحة جماPً على اإلنرتنت (�ملاليني)

 قاعدة بياPت التسجيل يف أحداث االحتاد 4,0 1,0 0,9 0,9

                                                            

6
  تنزيل وثيقة واحدة/منشور واحد ميكن أن ينطوي على العديد من عمليات التنزيل. هذا الرقم ُمدرج ألغراض املقارنة فقط حيث إن 

2.R-6:  ز�دة عدد األجهزة
املزودة Lمكانية استقبال 
إشارات خدمة املالحة 

 الراديوية الساتلية

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

  مكتب االتصاالت الراديوية/ 144/6 90/5 75/4 48/2 48/2 48/2
  السجل األساسي الدويل للرتددات

األجهزة املزودة مبستقبل مدمج مزود عدد 
  �لنظام العاملي للمالحة الساتلية (�ملليارات)

 الوكالة األوروبية للنظام العاملي للمالحة الساتلية 8 5,4* 4,5* 3,6 2,9 

(https://www.gsa.europa.eu)  
2.R-7:  عدد سواتل

استكشاف األرض العاملة 
والكمية املقابلة من الصور 

واستبانتها وحجم املرسلة 
البياPت اليت يتم 

 (Tbytes) تنزيلها

  عدد السواتل اخلاصة �ستشعار األرض 
 عن بُعد

  مكتب االتصاالت الراديوية/ 440 219 215 180  
  السجل األساسي الدويل للرتددات

اء بلجنة استخدام الفضخمتلف أصحاب املصلحة املعنيني  غري متاحة  71 68  62 60 55  (�ملاليني)  كمية الصور املرسلة
  )(COPUOS  اخلارجي يف األغراض السلمية

خمتلف أصحاب املصلحة املعنيني بلجنة استخدام الفضاء غري متاحة  37 35000 27000 22000 18000 000  حجم الصور اليت يتم تنزيلها (تريا�يت)
  )(COPUOS  اخلارجي يف األغراض السلمية
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اإلقليمية والتوصيات وأفضلواالتفاقات 
 الطيف  املمارسات املتعلقة �ستعمال

عدد أحداث بناء القدرات اليت 
االتصاالت الراديوية ينظمها/يدعمها مكتب 

  (حضور�ً وافرتاضياً)

30 25 38 36 

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

الراديوية (خالل فرتات املؤمترات العاملية 
  لالتصاالت الراديوية)

1 261 1 518 737 2 000 

3.R-2أنشطة قطاع  : ز�دة املشاركة يف
االتصاالت الراديوية (بوسائل منها املشاركة 

 عن بُعد) وخاصة مشاركة البلدان النامية

عدد عمليات املساعدة/األحداث التقنية 
  مبشاركة مكتب االتصاالت الراديوية

  قاعدة بياPت التسجيل يف أحداث االحتاد 100 100 93 78

عدد البلدان املستفيدة من املساعدة التقنية 
مكتب االتصاالت املقدمة من 

  الراديوية/األحداث اليت ينظمها

  قاعدة بياPت التسجيل يف أحداث االحتاد 80 61 78 57

عدد املشاركني/األحداث يف مؤمترات قطاع 
االتصاالت الراديوية واجلمعيات واالجتماعات 

ذات الصلة بلجان الدراسات 
  وافرتاضياً) (حضور�ً 

  بياPت التسجيل يف أحداث االحتاد قاعدة  042 48/6 972/38 8 385/52 6

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

واألحداث اليت ينظمها قطاع االتصاالت 
  الراديوية (حضور�ً وافرتاضياً)

  قاعدة بياPت التسجيل يف أحداث االحتاد 193 130 161 103
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 )الف الفرنكات السويسرية(^ 7املوارد املالية  الناتج

 20182019 20202021 

3.R-1283 3288 8 985 7375 7: منشورات قطاع االتصاالت الراديوية 

3.R-2 ً353 3362 2 392 5652 2: تقدمي املساعدة إىل األعضاء، خاصًة البلدان النامية وأقل البلدان منوا 

3.R-3290 2811 1 554 4841 1جمال أنشطة التنميةيف: االتصال/الدعم 

3.R-4290 2823 3 420 5523 3 : حلقات دراسية وورش عمل وفعاليات أخرى 

 470535 911398)عمل التابعة للمجلسا[لس/أفرقة ال،مؤمتر املندوبني املفوضني(توزيع التكلفة ملؤمتر املندوبني املفوضني وأنشطة اcلس

 R16 24913 749 15 69715 751.3اإلمجايل aلنسبة للهدف

  

  تنفيذ اخلطة التشغيلية 6

هذه اخلطة  تنفيذ ليمية يفكتب ولكل دائرة؛ وستشارك املكاتب اإلقتنسق الدوائر املسؤولة يف مكتب االتصاالت الراديوية النواتج احملددة يف هذه اخلطة التشغيلية تنفيذاً ألنشطة خطط العمل الداخلي للم
فني (لتقدمي اخلدمات السنوية احملددة سلفاً واملتفق عليها بني الطر التشغيلية. ويقدم مكتب االتصاالت الراديوية جزئياً واألمانة العامة بشكل أساسي خدمات الدعم اإلداري، وفقاً التفاقات مستوى اخلدمة 

ما هو ك  دمات الدعم اليت تقدمها األمانة العامة. وختطط إدارة االحتاد وتراقب وتقيم حتقيق النواتج وتقدمي خدمات الدعم وفقاً ألهداف االحتادالداخلية). ويرد يف اخلطة التشغيلية لألمانة العامة وصف خل
دارة املخاطر، �إلضافة إىل حتليل املخاطر يتعلق m اcت العامة. وفيمامبني يف اخلطة االسرتاتيجية. ويركز التقرير السنوي بشأن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية على التقدم احملرز صوب حتقيق هذه األهداف والغ

تقدمي خدمات الدعم املعنية للمخاطر ذات الصلة بتحقيق النواتج و املدرج يف هذه اخلطة التشغيلية الذي تستعرضه اإلدارة العليا بصورة دورية، يواصل كل مكتب/دائرة القيام بتحديد منهجي وتقييم وإدارة 
  املستوcت.  ناداً إىل sج إدارة للمخاطر متعدداست

    

                                                            

 . خيضع توزيع املوارد للسنوات التالية للتغيري وفقاً لقرارات اإلدارة العليا.2019-8201تقديرات، خصوصاً للفرتة   7
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  توزيع املوارد على األهداف املشرتكة بني القطاعات والغا�ت االسرتاتيجية لالحتاد - 1 امللحق
  �الف الفرنكات السويسرية

  األهداف االسرتاتيجية
 2018لالحتاد لعام 

التكلفة 
اإلمجالية

تكلفة مكتب 
االتصاالت 

 الراديوية/التكلفة
 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

R1633 3 633 3 899 16510 18  10% 10% 30% 50%  22 953 16 354 19 329 36 لقطاع االتصاالت الراديوية 1 اهلدف 

R2771 771 313 2 855 3  10% 10% %30 50%  5 995 2 709 4 709 7 لقطاع االتصاالت الراديوية 2 اهلدف 

R30 0 249 16 0  0% 0% 100% 0%  10 290 6 949 9 249 16 لقطاع االتصاالت الراديوية 3 اهلدف 

 404 4 404 4 461 02029 22       37 238 26 012 34 287 60 التكلفة اإلمجالية

            %36,5 %48,9 %7,3 %7,3 

 

  األهداف االسرتاتيجية
 2019لالحتاد لعام 

التكلفة 
 اإلمجالية

تكلفة مكتب 
االتصاالت 

 الراديوية/التكلفة
 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

  

R1257 4 257 4 771 12 285 21  10% 10% 30% 50%  26 024 17 521 25 570 42 لقطاع االتصاالت الراديوية 1 اهلدف 

R2975 975 926 2 877 4  10% 10% 30% 50%  6 038 3 712 6 755 9 لقطاع االتصاالت الراديوية 2 اهلدف 

R30 749 13 0  0% 0% 100% 0%  8 962 5 779 7 749 13 لقطاع االتصاالت الراديوية 3 اهلدف  

 232 5 232 5 446 29 162 26       40 024 26 012 40 074 66 التكلفة اإلمجالية

            %39,6 %44,6 %7,9 %7,9 

___________  
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