
 *R-ITU 6-2لقرار ا
 االتصال والتعاون مع قطاع تقييس االتصاالت في االتحاد الدولي لالتصاالت

(2015-2000-1993) 

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 إذ تضع يف اعتبارها

مكلفة بالرتكيز على ما يلي لدى دراسة املسائل املعهود  (ITU-R)أن جلان الدراسات يف قطاع االتصاالت الراديوية  أ ( 
 إليها: هبا
 لسواتلااستعمال طيف الرتددات الراديوية يف االتصاالت الراديوية لألرض واالتصاالت الراديوية الفضائية واستعمال مدار  أ ( "

 ألرض ومدارات ساتلية أخرى؛املستقرة بالنسبة إىل ا
 خصائص األنظمة الراديوية وأداؤها؛ ب(
 تشغيل احملطات الراديوية؛ ج(
من اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت،  11املادة (جوانب االتصاالت الراديوية يف املسائل املتعلقة باالستغاثة والسالمة؛"  د (

 "؛154)إىل  151 األرقام
 مكلفة بأن: (ITU-T)أن جلان الدراسات يف قطاع تقييس االتصاالت  ب(

لى املسائل التقنية والتشغيلية والتسعريية... وإعداد توصيات يف هذا املوضوع بغية تقييس االتصاالت ع... دراسة  تتوىل"
... وتعد خاصة توصيات بشأن التوصيل البيين لألنظمة الراديوية يف شبكات االتصاالت العمومية  الصعيد العاملي،

 ؛193) من االتفاقية، الرقم 14املادة (وبشأن جودة األداء املطلوبة هلذه التوصيالت البينية؛" 
االستعراض  يدتقاسم الدراسات قأن القطاعني مكلفان مبسؤولية التوصل إىل اتفاق مشرتك بشأن توزع الدراسات وإبقاء  ج(

 من االتفاقية(؛ 195و 158باستمرار )الرقمان 
 استكمل، أن التوزيع األويل للعمل فيما بني قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية قد د (

 وإذ تضع يف اعتبارها كذلك
 املفوضني؛ املندوبنيؤرمر ( مل1998)املراَجع يف مينيابوليس،  16 القرار أ ( 

على أن تعمل قطاعات يقرر  من 2ينص يف الفقرة ملؤرمر املندوبني املفوضني ( 2014بوسان، ع يف )املراجَ  176أن القرار  ب(
 ؛(EMF) للمجاالت الكهرمغنطيسيةيتعلق بالتعرض البشري  بشكل وثيق مع مجيع املنظمات فيمااالحتاد الثالثة 

( ملؤرمر املندوبني املفوضني بشأن تيسري إنرتنت األشياء رمهيداً 2014، )بوسان 197أن الدراسات املطلوبة طبقًا للقرار  ج(
 اجملال؛ لعامل موصل بالكامل، حتتاج إىل تعاون وثيق بني قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت يف هذا

لراديوية بشأن الدراسات املتعلقة باألنظمة والتطبيقات الالسلكية لتطوير جلمعية االتصاالت ا ITU-R 66 أن القرار د (
 ،(IoT) إنرتنت األشياء

____________ 
 ينبغي رفع هذا القرار إىل عناية قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت. *

 .2016يف أغسطس  4بامللحق  د (الفقرة  على جريت تغيريات صياغيةأ  مذكرة من األمانة: 



2 

 وإذ تالحظ
العمل والتعاون  واصل لتوزيعلجمعية العاملية لتقييس االتصاالت يوفر آليات لالستعراض املتل( 2014)املراَجع يف ديب،  18أن القرار 

 الراديوية وتقييس االتصاالت،بني قطاعي االتصاالت  فيما
 تقـرر

أن حتيل إىل الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية، بالتعاون مع الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت، مسألة مواصلة  1
إلقرار  ةاستعراض األعمال اجلديدة والقائمة وتوزيعها فيما بني القطاعني، ليتمكن األعضاء من إقرارها وفقًا لإلجراءات املوضوع

 ؛االحتاد املسائل اجلديدة أو املراجعة مع مراعاة األنشطة اجلارية يف االحتاد ونتائج جهود إعادة اهليكلة اجلارية داخل
( 1 امللحق ضرورة استخدام املبادئ املتعلقة بتوزيع العمل على قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت )انظر 2
 األعمال على القطاعني؛توجيه عملية توزيع  يف
 إما: يف حال ما إذا كان مثة مسؤوليات ضخمة يف كال القطاعني يف موضوع معني، فإنه 3
 ،2أن يطبق اإلجراء الوارد يف امللحق  أ ( 

 أو أن يعقد املديران اجتماعاً مشرتكاً، ب(
 (،4و 3 تنسيق مالئم )انظر امللحقني أو أن تنظر يف املسألة جلان الدراسات ذات الصلة يف كال القطاعني على أساس ج(

 تدعو
بل ووسائل وإىل حتديد س   تقرر من 3ي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت إىل التمسك مبراعاة أحكام الفقرة مديَرْي مكتبَ 
 التعاون. تدعيم هذا

 1ملحق ال
 االتصاالتمبادئ من أجل توزيع العمل على قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس 

 عامة مبادئ 1
 1 المبدأ

ريق يسمى ئمة )أو فلجنة دراسات مال وأن تتولىالمهام،  نحو ا  موجهيتعين أن يكون النهج المتبع إزاء العمل في قطاع ما 
 ا وتتخذموضوع مأو ما تفصيلية في إطار عمل ال مزيد من المهام تخصيص ثم يجريالتنسيق.  لهذا الغرض( مسؤولية

 بين القطاعين.حدود الترتيبات خاصة لتناول األعمال التي تتخطى 
مات وحتديد اخلد إمجالية للشبكات أو معماريات ، وقد يشمل استحداثما نظامما أو ل دمةمن مفهوم خلختطيط العمل  وقد ينطلق

 بينها.فيما للمهام والربط  إىل وضع مواصفات أكثر تفصيالً  السطوح البينية وصوالً 
 للعمل. عاماً   استيعاب النشا  املتصل باالستعراض املتواصل لتوصيات قائمة باعتباره اجاالً ويتعني



3 

 أدوار القطاعين 2
 .اإلدارة سنحب يتسمفريق  كأعضاءاملهام،   موجه حنو، يف إطار هنج يعملواينبغي أن يكون مبقدور خرباء كال القطاعني أن 

 2المبدأ 
 ما موميةعداخل شبكة اتصاالت  يةإما للمعدات الراديو  المطلوب التعاملترتيبات  االتصاالت تقييسيشمل عمل قطاع 

 .العموميةمن أجل نقل المراسالت  بينيا   ال  يتوص تتطلب يةراديو أنظمة  أو
 بإرساهلا. القيامبل تق املراسالت العمومية: أي اتصاالت جيب على املكاتب واحملطات، حبكم كوهنا حتت تصرف اجلمهور، أن - 1المالحظة 

وباإلضافة إىل ذلك، يتعني أن تنص التوصيات اليت يضعها قطاع تقييس االتصاالت على القدرات املطلوبة لدعم اخلصائص املعينة 
 قوم هبا قطاع التقييس،ل اليت يتكمل األعماا قطاع االتصاالت الراديوية أن الراديوية. وباملثل، ينبغي لألعمال اليت يقوم هب لألنظمة

مسائل   أن ينظرا يفيتعني على القطاعني يف شبكات االتصاالت. ولذلك يةخاصة حيثما يتعلق ذلك باستخدام التكنولوجيا الراديو و 
 البينية. السطوح

ين يشمل" أن تعالتقييد. ويقصد بكلمة " ) ويف غريه( بشكل بالغ 2" يف املبدأ العموميةاملراسالت ينبغي عدم تفسري مصطلح "
 مستبعدة. ليست املستعمل( أو تطبيقات مثالً  اخلدمةأو  احلكومةقل أصناف احلركة ذات الصلة )أن ن ضمناً 

 3المبدأ 
علقة بخصائص المت تتناول الجوانبتشمل أعمال قطاع االتصاالت الراديوية المتصلة بمعايير الشبكات القيام بدراسات 

البيني  والعمللبيني ا التوصيلالراديوية الضرورية لدعم ترتيبات  األنظمةأو  يةالمعدات الراديو  في هوتشغيل ئهوأداالطيف 
 التي يحددها قطاع تقييس االتصاالت.

ومن أمثلة عدات. املعدات والبيئة املادية اليت جيب أن تعمل فيها امل تتناولإىل تلك اخلصائص اليت  يةتشري خصائص املعدات الراديو 
الربوتوكوالت األخرى اليت قد تؤثر على إشارات السطح البيين و  واجلوانبخطاء والصيانة وتصحيح األ والتشفرياألداء والتشكيل  ذلك

 .اليت ميكن استعماهلا
 4المبدأ 

 اإلمكان. قدرب واضحا   الشبكات والسطوح البينية تحديدا   ومعمارياتقبل توزيع مهام محددة، ينبغي تحديد الخدمات 
ليت يتعني أن يقوم هبا السطوح البينية اوعلى سبيل املثال، يشرتك قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية يف حتديد 

املطلوبة لتلبية  يةالراديو  األنظمةنطاق وقدرات  النظام اجلاري دراسته. كما يتعني على قطاع االتصاالت الراديوية أن حيدد أيضاً 
 املدار.وحتقيق االستغالل األمثل للطيف/ بييناحتياجات السطح ال

 5المبدأ 
ن جملة متغطي األعمال التي ينفرد بها قطاع االتصاالت الراديوية أمورا  تتصل باستغالل وكفاءة الطيف والمدار، كما تغطي، 

خدمات الراديوي وال، جميع جوانب الخدمات غير المستعملة في المراسالت العمومية، ومنها مثال  خدمات االستدالل أمور
 الراديوي. كعد وراديو الهواة وعلم الفلالراديوية المتنقلة المستقلة واإلذاعة وعمليات السالمة واالستغاثة والتحسس عن ب  



4 

 6 المبدأ
مجال  في ما يجب أن تكمل الدراسات التي يقوم بها أحد القطاعين الدراسات التي يقوم بها القطاع اآلخر حيثما تقع مهمة

في بعض الحاالت أفضل خيار عمليا . ولتوجيه  يكوناختصاص القطاعين، مع مالحظة أن القيام بدراسات مشتركة قد 
توزيع األعمال فعال  يمكن للقطاع القائم بالتنسيق )باعتباره المستخدم( أن يضع بيانات بشأن "الخصائص 

طلب، ل حتمل أن يقدم الخدمة أن يضع، بمبادرة منه أو استجابة  المرغوبة/المطلوبة". ويمكن للقطاع )أو لجنة الدراسة( الم
 شكل "خصائص نمطية أو يمكن تحقيقها". بيانات بشأن المقدرة التكنولوجية في

حيثما يكون لكال القطاعني مصلحة يف العمل. وجيب على القطاع القائم بالتنسيق،  مستمراً  يتطلب االعتماد املتبادل تعاوناً 
املهارة واملعرفة  واردمالقطاعني، أن يستفيد على أفضل وجه من  هتّم كالخدمة تستند إىل تكنولوجيا شأن معايري وضع مهام ب عند

 .علوماتامل ميكن من التقدم وتبادللكفالة حتقيق أفضل ما  عند االقتضاء. وميكن إنشاء فرق خمصصة مشرتكة القائمة

 لدراسةلالتنسيق بشأن مسائل جديدة  3
 وضمان جودةمرضية  احلفاظ على وتريةالتنسيق بشأن مسائل الدراسة. وأحد العناصر الرئيسية يف مثل هذه الرتتيبات هو  بد من ال

 باألعمال اجلارية. االضطالعناتج العمل وجتنب التأخري يف 
 7المبدأ 

 تنفيذ للحفاظوضع الها مينبغي أن تستمر أعمال التقييس في كال القطاعين بينما يجري استحداث ترتيبات مناسبة ووضع
 الناتج. وجودة وتيرة العملعلى 

النتائج بشكل قيق حت حرصًا علىبرصد واستعراض التنسيق اجلاري بشأن مسائل الدراسة  ني أن يقومااالستشاري نيينبغي للفريق
 .حينها منتظم ويف

كفاءة   بمع هنج املشروعات وأسالي شياً لدراسة مكونات تدخل يف نطاق كال القطاعني. ورملديدة اجلسائل املوقد تشمل بعض 
 .االقتضاء ندع، ينبغي تنقيح تلك املسائل حبيث ميكن حتديد مهام كل قطاع بوضوح، أو إنشاء ترتيبات مشرتكة اإلدارة

 8المبدأ 
 المهام.موجهة نحو في بيئة تتسم بالكفاءة والفعالية خاصة مهارات  دراينبغي أن تظل لجان الدراسات مص

ينبغي أال يفضي التوجه حنو املهام إىل قيام أفرقة مشاريع عديدة ومستقلة من شأهنا أن تكرر األعمال القائمة أو تنحرف عنها. 
وينبغي، حيثما يكون من املالئم إنشاء فريق خاص )ملعاجلة قضايا السطح البيين أو التشغيل البيين مثاًل(، أن تستخدم املهارات 

الصلة، مبا يضمن احلد من نطاق فريق املشروع على النحو املالئم، يف الوقت الذي يتبع فيه املبادئ  لدى جلان الدراسات ذات
حال،  ى أيعرب التطبيقات املتعددة. وعل. وهبذه الطريقة يتم احلفاظ على التوافق واالتساق تقررمن  3التوجيهية الواردة يف الفقرة 

قة اخلاصة من جانب جلان الدراسات املعنية قبل تقدميها إىل الدول األعضاء يتعني إقرار التوصيات الصادرة عن هذه األفر 
 إلقرارها. االحتاد يف
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 2ملحق ال
 الطريقة اإلجرائية للتعاون

 تطبيق اإلجراء التايل: ررـتقمن  أ( 3فيما يتعلق بالفقرة ينبغي 
 يادةر للفريقني االستشاريني لالتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت أن يشرتكا يف تعيني القطاع الذي سيتوىل  ميكن أ ( 

 العمل والذي سيتوىل يف هناية األمر إقرار النتائج املنجزة؛
 نجزات؛امل أساسية من أجل إدماجها يف اليت يعتربها املتطلباتمن القطاع اآلخر أن يبني  الرائديطلب القطاع  ب(
 األساسية ويداجها يف مشروع منجزاته؛ املتطلباتعمله على هذه  القطاع الرائديبين  ج(
 املتطلباتهذه  لبيةيف تصعوبات إذا واجه مع القطاع اآلخر  الرائداملنجزات املطلوبة، يتشاور القطاع  حتقيقخالل عملية  د (

 ؛العمل ستمرارا األساس الذي يقوم عليه املراجعة املتطلبات، تكون مراجعةأساسية  متطلباتاألساسية. ويف حالة االتفاق على 
 مرة ثانية آراء القطاع اآلخر. الرائدعندما يكتمل إعداد املنجزات املعنية، يلتمس القطاع  ه (

املتوفرة  اتهار املاالستفادة بشكل مشرتك من بأن جيري إجناز العمل  ،عند حتديد املسؤولية عن العمل ،وقد يكون من املالئم
 القطاعني. كال يف

 3ملحق ال
 تنسيق أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت

 من خالل أفرقة تنسيق بين القطاعين
عندما تكون هناك جلنتا دراسات أو أكثر يف اثنني من قطاعات االحتاد تقـرر من  ج(3يطبق اإلجراء التايل فيما يتعلق بالفقرة 

 س اجلوانب اخلاصة مبوضوع تقين حمدد:معنيتني بنف
أن ينشئ، يف حاالت استثنائية،  تقرر،من  1 جيوز لالجتماع املشرتك للفريقني االستشاريني، على النحو املبني يف الفقرة أ ( 

تقوم به  يفريق تنسيق بني القطاعني لتنسيق عمل كال القطاعني ومساعدة الفريقني االستشاريني يف تنسيق النشا  ذي الصلة الذ
 جلان الدراسات التابعة لكال القطاعني؛

 يقوم االجتماع املشرتك، يف الوقت نفسه، بتعيني القطاع الذي سيتوىل ريادة العمل؛ ب(
يقوم االجتماع املشرتك بتحديد اختصاصات كل فريق تنسيق بني القطاعني بوضوح استناداً إىل الظروف والقضايا املعنية  ج(

 الفريق؛ كما يقرر االجتماع املشرتك موعداً حمدداً إلهناء عمل فريق التنسيق بني القطاعني؛القائمة وقت إنشاء 
 يسمي فريق التنسيق بني القطاعني رئيساً ونائباً للرئيس ميثل كل منهما أحد القطاعني؛ د (
 الدستور؛ من 112 إىل 110و 88إىل  86يكون فريق التنسيق بني القطاعني مفتوحاً أمام أعضاء كال القطاعني وفقاً لألرقام  ه (
 توصيات؛ أي ال يضع فريق التنسيق بني القطاعني و (
يعد فريق التنسيق بني القطاعني تقارير عن أنشطته التنسيقية يقدمها إىل الفريق االستشاري لكل قطاع، ويتوىل مدير كل  ز (

 قطاع تقدمي هذه التقارير إىل قطاعه؛
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ناًء االتصاالت الراديوية واجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت إنشاء فريق تنسيق بني القطاعني ب جيوز أيضاً لكل من مجعية ح(
 على توصية من الفريق االستشاري للقطاع اآلخر؛

يتحمل كال القطاعني تكاليف فريق التنسيق بني القطاعني بالتساوي ويدرج كل مدير يف ميزانية قطاعه االعتمادات  ( 
 الجتماعات.الالزمة لتلك ا

 4 ملحقال
 تنسيق أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت

 من خالل أفرقة مقررين مشتركة بين القطاعين
معني على أفضل وجه من خالل اجلمع بشأن موضوع عندما ميكن أداء عمل  تقررمن  ج(3يتعلق بالفقرة  يطبق اإلجراء التايل فيما

 تقين: املعنية التابعة للقطاعني للتعاون نداً لند يف فريق العمل فرق أوكنولوجيا من جلان الدراسات اجال الت بني خرباء يف
تبادل، وعلى أساس التشاور املخاصة ، يف حاالت االتفاقميكن للجان الدراسات أو فرق العمل املعنية يف القطاعني  ( أ 

لتنسيق أعمال جلان الدراسات أو فرق العمل اليت يتبعون هلا بشأن بعض  (IRG) على إنشاء فريق مقرر مشرتك بني القطاعني
 عن اإلجراء ذاهبالفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية و لتقييس االتصاالت  االستشاري الفريق إعالم مع املسائل التقنية احملددة،

 اتصال؛ بيان طريق
ملقرر اعني يف الوقت نفسه على اختصاصات حمددة بوضوح لفريق اتوافق جلان الدراسات أو فرق العمل املعنية يف القط ب(

 موعداً هنائياً الستكمال عمله ومن مث حله؛ وحتدداملشرتك بني القطاعني 
فريق املقرر املشرتك بني ل (مشرتكني رؤساء أو)تقوم جلان الدراسات أو فرق العمل املعنية يف القطاعني أيضاً بتعيني رئيس  ج(

 عادالً؛ لقطاعني رمثيالً كال ا اعاة اخلربة احملددة املطلوبة وضمان رمثيل مجيع جلان الدراسات أو أفرقة العمل املعنية يفالقطاعني مع مر 
 ITU-R 1ررين يف القرار املق أفرقةخيضع فريق املقرر املشرتك بني القطاعني بصفته فريق مقرر، لألحكام املطبقة على  ( د

 الراديوية؛ االتصاالت وقطاع االتصاالت تقييس قطاع أعضاء على املشاركة ؛ وتقتصرITU-T A.1 والتوصية
ميكن هلذا الفريق، لدى االضطالع بواليته، إعداد مشاريع توصيات جديدة أو مشاريع مراجعة توصيات فضالً عن مشاريع  ( ه

 ها عند االقتضاء؛العمل اليت يتبعها لزيادة معاجلتتقارير جديدة أو مشاريع مراجعة تقارير، يقدمها إىل جلان الدراسات الرئيسية أو فرق 
 الفريق؛ عمل هذا الفريق آراء الفريق املتفق عليها أو أن تربز تنوع آراء املشاركني يفنتائج ينبغي أن رمثل  ( و

فرق العمل  إىل كل اجتماع للجان الدراسات الرئيسية أو يقوم هذا الفريق أيضًا بإعداد تقارير حول أنشطته، يقدمها ز (
 يتبعها؛ الرئيسية اليت

يعمل هذا الفريق عمومًا باملراسلة أو من خالل املؤرمرات عن ب عد، بيد أنه ميكنه انتهاز فرصة انعقاد اجتماعات جلان  ح(
م متزامنة قصرية، يف حال كان ذلك ممكنًا بدون دعحضورية الدراسات الرئيسية أو فرق العمل اليت يتبعها لعقد اجتماعات 

 القطاعني. نم


