
 

 

 ITU-R 7-3القـرار 
 تصا  االعااا  ع  طاا  تنمية االتصاالتاالتنمية االتصاالت بما في ذلك 

 في االتحاد الدالي لالتصاالت
(2015-2012-2000-1993) 

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

أن أحد مقاصد االحتاد أن "يشجع التعاون والتضامن الدوليني بغية تأمني املساعدة التقنية للبلدان النامية، وإقامة منشآت  أ ( 
 االحتاد(؛ رمن دستو  14 االتصاالت وشبكاهتا يف البلدان النامية، وتطويرها وحتسينها، جبميع الوسائل املتوفرة لديه..." )الرقم

أن أحد مقاصد االحتاد األخرى أيضاً أن "يقوم يف جمال االتصاالت بإجراء الدراسات وإقرار التنظيمات واعتماد القرارات  ب(
 الدستور(؛ من 18 وصياغة التوصيات واألفكار ومجع ونشر املعلومات" )الرقم

طته املتعلقة باالتصاالت الراديوية يف قطاع االتصاالت الراديوية وأنشأن دستور االحتاد واتفاقيته جيمعان أنشطته املتعلقة  ج(
 بالتعاون التقين مع البلدان النامية وتقدمي املساعدة هلا يف قطاع تنمية االتصاالت؛

علقة االحتاد املت تتمثل يف الوفاء بأهداف وظائف قطاع االتصاالت الراديويةمن الدستور فإن  78 أنه وفقًا للرقم د (
 ؛النامية من الدستور، مع مراعاة االعتبارات اخلاصة بالبلدان 1 االتصاالت الراديوية كما تنص عليها املادةب

االهتمام  جيب من من االتفاقية يشرتطان على جلان دراسات االتصاالت الراديوية "... أن تويل ما 160و 159أن الرقمني  ه (
ن اإلقليمي اشرة بإقامة االتصاالت يف البلدان النامية وتنميتها وحتسينها على الصعيديلدراسة املسائل وصياغة التوصيات املتعلقة مب

والدويل" وأنه لغرض تسهيل استعراض أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية "... ينبغي اختاذ تدابري ترمي إىل تشجيع التعاون والتنسيق 
 مع ... قطاع تنمية االتصاالت"؛

االت مكتب تنمية االتص ( الصادر عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، يكلف مدير2014ديب،  يف)املراجع  5أن القرار  و (
أفضل السبل  لنظر يفا أيضاً بأن يتعاون على حنو وثيق مع مدير مكتب االتصاالت الراديوية ومدير مكتب تقييس االتصاالت يف

القطاعات  ، لدى اإلعداد لألعمال يفوالوسائلمنواً، وتنفيذ هذه السبل  سيما أقل البلدان والوسائل ملساعدة البلدان النامية، وال
جلان الدراسات ذات  مجعياهتا ومؤمتراهتا ويف الة فيها، وباألخص يف األفرقة االستشارية لدى القطاعات ويفالثالثة واملشاركة الفع  

 النامية؛ الصلة الوثيقة على وجه اخلصوص بالبلدان
املفوضني يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت املندوبني مؤمتر الصادر عن ( 2010 غواداالخارا،)املراجع يف  66 أن القرار ز (

بأن ينفذ، على أساس األولوية، وبالتنسيق الوثيق مع مدير مكتب االتصاالت الراديوية ومدير مكتب تقييس االتصاالت، 
سيما أقل البلدان منواً، لوثائق ومنشورات االحتاد القائمة  ، وال1دان الناميةاسرتاتيجيات وآليات لتشجيع وتسهيل كفاءة استخدام البل

 الويب؛ على
امية، سيما البلدان الن للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت بشأن مشاركة البلدان، ال (2014ديب،  املراجع يف) 9 القرارأن  (ح

 قطاع مع تعاونال يف الراديوية االتصاالت قطاع استمرار يكفل أن الراديوية إىل االتصاالت مكتب مدير يف إدارة الطيف، يدعو
 ؛القرار هذا لتنفيذ االتصاالت تنمية
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ن يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت، بالتعاو للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  (2014ديب،  املراجع يف) 47القرار أن  (ط
 ؛الراديوية االتصاالت قطاع توصيات تطبيق يف املمارسات د أفضل، باعتمامكتب االتصاالت الراديويةمدير الوثيق مع 

على أن يواصل االحتاد  يقررمن  1يف الفقرة( ملؤمتر املندوبني املفوضني ينص 2014بوسان، املراجع يف ا) 167أن القرار  (ي
على يقرر  من 2الفقرة ذات الصلة، ويف تطوير مرافقه وقدراته من أجل تأمني املشاركة عن بُعد بالوسائل اإللكرتونية يف اجتماعاته

وتشجيع عقد  ،قة عليهاواملواف وتوزيعها الوثائق بإعداد يتعلق فيما به اخلاصة اإللكرتونية العمل أساليب تطوير االحتاد يواصل أن
 ؛أوراق االجتماعات بدون استخدام

على أن تعمل قطاعات يقرر  من 2 ينص يف الفقرةملؤمتر املندوبني املفوضني ( 2014بوسان، ع يف )املراج   176 القرارأن  ك(
 ؛(EMF) للمجاالت الكهرمغنطيسيةاالحتاد الثالثة بشكل وثيق مع مجيع املنظمات فيما يتعلق بالتعرض البشري 

إعداد قائمة  ضمان ملؤمتر املندوبني املفوضني (2014بوسان، ) 191يف القرار يقرر  من 2الفقرة  مبوجب الحتادلينبغي  أنه ل(
 ،الثالثة حمدثة حتتوي على اجملاالت ذات االهتمام املشرتك للقطاعات

 وإذ تالحظ
املوارد املادية واملالية احملدودة جدًا املتاحة للبلدان النامية مما مينعها من املشاركة بانتظام يف أعمال جلان دراسات  أ ( 

 ة؛الراديوي االتصاالت
لغياب البلدان النامية عن أنشطة جلان الدراسات من آثار معاكسة على الطابع العاملي ملقررات جلان الدراسات،  ما ب(
 ال؛الفع   على تطبيقها ورمبا
 ممكن؛ أن إجراءات اعتماد التوصيات عن طريق املراسلة يقتضي تباداًل وافياً للمعلومات للحصول على أوسع تأييد ج(
ذلك  يف ظر إىل أن عمل جلان دراسات االتصاالت الراديوية ينطوي على اإلعداد ملؤمتر االتصاالت الراديوية مباأنه بالن د (

اإلجراءات واألمور األخرى املتصلة بلوائح الراديو، فإنه يتعني أن حتاط مجيع البلدان علمًا بالكامل، بصرف النظر عن مستوى 
 الدراسات؛ تنميتها، بالتطورات اجلارية يف

كني الفرصة التصاالت الراديوية تتيح للمشار للمؤمتر العاملي لأن االجتماعات اإلعالمية واالجتماعات غري الرمسية لإلعداد  ( ه
 املؤمتر؛ لتبادل املعلومات واآلراء بشأن الدراسات املتعلقة ببنود جدول أعمال

 املثال، بيلس االحتاد، من خالل تقليل االعتماد على السفر، على أن بإمكان االجتماعات اإللكرتونية زيادة كفاءة أنشطة ( و
 وإذ تضع يف اعتبارها كذلك

الوظيفة اهلامة اليت يضطلع هبا مكتب تنمية االتصاالت يف تزويد البلدان النامية باستشارة تتصف بالكفاءة، واحلاجة  أ ( 
 لراديوية؛ا تب االتصاالت الراديوية وجلان دراسات االتصاالتاالستفادة يف هذا الشأن من اخلربة املوجودة يف أمانة مك إىل

أن من شأن األنشطة التكميلية يف القطاعني، عندما يتم التنسيق بينها على النحو املالئم، أن تفيد البلدان النامية إىل  ب(
 كبري، حد  

 وإذ تسلم
 بأنه ينبغي للبلدان النامية ذاهتا، وبقدر املستطاع: 1

بطريقة نشطة يف عمل جلان دراسات االتصاالت الراديوية، وأن تقدم أي معلومات تقنية ذات صلة تكون أن تشارك  1.1
 حوزهتا خبصوص الظروف القائمة يف كل منها؛ يف

 املشرتك؛ أن تتبادل فيما بينها املعلومات التقنية املتعلقة باألمور اخلاصة بلجان الدراسات يف اجملاالت ذات االهتمام 2.1
 تستفيد من مشاركة بلدان من نفس اإلقليم يف اجتماعات جلان الدراسات؛ أن 3.1
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أن تشجع، عندما تواجه أثناء تشغيل اخلدمات الراديوية صعوبات قد تكون موضع اهتمام إدارات أخرى، على أن تتقدم  4.1
إبالغ هذه االت الراديوية بمبسامهات إىل مكتب االتصاالت الراديوية تصف فيها هذه الصعوبات. ويقوم مدير مكتب االتص

 املسامهات إىل جلنة )جلان( الدراسات املالئمة؛
أن وسائل العمل اإللكرتونية اليت تشمل، على سبيل املثال ال احلصر، البث بالصوت والصورة، واستخدام املؤمترات  2

لدويل لالتصاالت اإلنرتنت، اليت يقوم االحتاد االفيديوية، والعرض النصي للحوار يف الوقت الفعلي، وأدوات التعاون املستندة إىل 
 باعتمادها حالياً ستيسر للبلدان النامية املشاركة عن بعد يف عمل االحتاد؛

أن توفري النفاذ باجملان على اخلط إىل توصيات وتقارير وكتيبات قطاع االتصاالت الراديوية ييسر إذكاء وعي البلدان  3
 ع؛عمل القطا  النامية ومشاركتها يف

أعمال  أن املشاركة اإللكرتونية عن بُعد ستؤدي إىل احلد من تكاليف السفر وستيسر من زيادة مشاركة البلدان النامية يف 4
 اجتماعات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتطلب احلضور؛

البلدان،  اركةديوية هي: مشأن اجملاالت اهلامة ذات االهتمام املشرتك بني قطاع تنمية االتصاالت وقطاع االتصاالت الرا 5
ة االتصاالت املتنقل فيهامبا  ،تكنولوجيات النفاذ عريض النطاق(؛ ITU-D 9 )القرارال سيما البلدان النامية، يف إدارة الطيف 

ناطق لملاملعلومات واالتصاالت  /تكنولوجيااالتصاالت لقطاع تنمية االتصاالت(، 2/1 )املسألة الدولية، من أجل البلدان النامية
استعمال  (؛8/1 )املسألةاالنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية لألرض (؛ و 5/1 )املسألة الريفية واملناطق النائية

(؛ 5/2 سألة)امل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التأهب للكوارث والتخفيف من آثارها والتصدي هلا
(؛ واألخطار البشرية املتعلقة بالتعرض لإلشارات الراديوية 6/2 )املسألة واالتصاالت وتغري املناختكنولوجيا املعلومات و 

النفاذ املتقاسم اليت تساعد على  (CRS) واألنظمة الراديوية اإلدراكية(؛ وتقاسم البنية التحتية لالتصاالت 7/2 )املسألة
 ،(DSA) النفاذ الدينامي إىل الطيف أو (LSA) املرخص

 كذلكتدرك   ذوإ
من االتفاقية، تقوم مجعية االتصاالت الراديوية بتجميع "املسائل اليت هتم البلدان النامية قدر املستطاع، بغية  134 أنه وفقًا للرقم

 تسهيل مشاركة هذه البلدان يف دراسة هذه املسائل"،
 واقتناعاً منها

 حتاد،باحلاجة إىل تعزيز مشاركة وحضور البلدان النامية يف عمل اال

 تقـرر
التعاون بنشاط  ومدير مكتب االتصاالت الراديوية يف (RAG) أن يستمر الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية 1

ومدير مكتب تنمية االتصاالت يف حتديد وتنفيذ الوسائل اليت تيسر مشاركة  (TDAG) الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت مع
 الدراسات؛ البلدان النامية يف أنشطة جلان

مواصلة تيسري مشاركة البلدان النامية من خالل االستخدام املكثف للمشاركة عن بعد بالوسائل اإللكرتونية، حسب  2
االقتضاء، يف اجتماعات جلان الدراسات وفرق العمل وأفرقة املهام يف قطاع االتصاالت الراديوية، وأنه ينبغي حث مكتب تنمية 

 كانيات تزويد البلدان النامية مبثل هذه الوسائل؛االتصاالت على النظر يف إم
من االتفاقية، مبساعدة مدير مكتب تنمية االتصاالت  224أن يقوم مدير مكتب االتصاالت الراديوية، عماًل بالرقم  3
أو حلقات دراسية وورش عمل على الصعيد العاملي و/أو اإلقليمي تزود البلدان النامية باملعلومات  إعالمية تنظيم اجتماعات يف

 املطلوبة عن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية؛
تقوم  من االتفاقية، بتقدمي املساعدة إىل البلدان النامية فيما 166 بالرقم أن يقوم مدير مكتب االتصاالت الراديوية، عمالً  4

 من استعدادات ملؤمترات االتصاالت الراديوية؛به 
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التدابري العملية الالزمة لتسهيل من االتفاقية، باختاذ  175B مدير مكتب االتصاالت الراديوية، عماًل بالرقم أن يقوم 5
 األخرى؛ واألفرقة مشاركة البلدان النامية يف جلان دراسات االتصاالت الراديوية

الت الراديوية، مبساعدة من جلان دراسات االتصاالت الراديوية، بتزويد مكتب تنمية أن يقوم مدير مكتب االتصا 6
 االتصاالت باملساعدة الضرورية يف وضع كتيبات وتقارير لقطاع تنمية االتصاالت وحتديثها؛

أعمال  اركة يفاملشأن يقوم مدير مكتب االتصاالت الراديوية، مبساعدة من جلان دراسات االتصاالت الراديوية، باملسامهة و  7
 قي مة؛ جلنيت دراسات تنمية االتصاالت عند نظرمها يف الدراسات ذات الصلة واليت ميكن أن يقدموا هلا مسامهات

وضع  أن يتعاون مدير مكتب االتصاالت الراديوية مع مدير ْي املكتبني اآلخرين فيما يتصل باألنشطة املضطلع هبا يف 8
 بغية جتنب ازدواج اجلهود؛الكتيبات والتقارير وحتديثها 

أنه ينبغي، يف عملية التعاون النشط مع مكتب تنمية االتصاالت، العمل على تنسيق مجيع أنشطة االتصاالت الراديوية  9
 يف االحتاد يف جمال تنمية االتصاالت الراديوية تنسيقاً وثيقاً مبا حيقق الكفاءة والفعالية وجتنب ازدواج اجلهود؛

من أهداف قطاع االتصاالت  ، ونواجته ذات الصلة،R.3 مكتب االتصاالت الراديوية، وفقًا للهدف أن يقوم مدير 10
تشجيع اكتساب وتقاسم املعارف ب 2014 ؤمتر املندوبني املفوضني لعاممل (2014 بوسان، )املراج ع يف 71 القرار الراديوية املدرج يف

ذلك  يف مبا ؛تقدمي املساعدة إىل األعضاء، خاصًة البلدان النامية وأقل البلدان منواً و  والدراية الفنية يف جمال االتصاالت الراديوية
 لقطاع تنمية االتصاالت، (SMTP) فالطيبرنامج التدريب على إدارة  املساعدة على وضع

 تكلف رؤساء جلان الدراسات ومدير مكتب االتصاالت الراديوية 
لى ا القرار بالعمل، من مجلة أمور، على حتفيز املشاركني يف قطاع االتصاالت الراديوية عباختاذ مجيع اإلجراءات املالئمة لتنفيذ هذ

 االتصاالت، تقدمي املساعدة إىل قطاع تنمية
 وحتث اإلدارات وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية

االجتماعات  سامهة يفالبلدان النامية، وامل على املشاركة بنشاط يف تنفيذ هذا القرار بالعمل، من مجلة أمور، على توفري اخلرباء ملساعدة
اإلعالمية واحللقات الدراسية وورش العمل، وبتقدمي اخلربة الضرورية يف األمور اليت تنظر فيها جلنتا دراسات تنمية االتصاالت، 

 النامية. وباستضافة متدربني من البلدان


