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متهيـد
االحتاد الدويل لالتصاالت وكالة اتخصصة لألام املتحدة يف ايدان االتصاالت .وقطاع تقييس االتصاالت ) (ITU-Tهو هيئة دائاة يف االحتاد الدويل
لالتصاالت .وهو اسؤول عن دراسة املسائل التقنية واملسائل املتعلقة بالتشغيل والتعريفة ،وإصدار التوصيات بشأهنا بغرض تقييس االتصاالت على
الصعيد العاملي.
وحتدد اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت ) (WTSAاليت جتتاع ارة كل أربع سنوات املواضيع اليت جيب أن تدرسها جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس
االتصاالت وأن تُصدر توصيات بشأهنا.
وتتم املوافقة على هذه التوصيات وفقاً لإلجراء املوضح يف القرار رقم  1الصادر عن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت.

ويف بعض جماالت تكنولوجيا املعلواات اليت تقع ضان اختصاص قطاع تقييس االتصاالت ،تعد املعايري الالزاة على أساس التعاون اع املنظاة الدولية
للتوحيد القياسي ) (ISOواللجنة الكهرتقنية الدولية ).(IEC

© ITU 2017

مجيع احلقوق حمفوظة .ال جيوز استنساخ أي جزء ان هذه املنشورة بأي وسيلة كانت إال بإذن خطي اسبق ان االحتاد الدويل لالتصاالت.

اجع يف احلاااات)2016 ،
القـرار ( 1املر َ
النظام الداخلي لقطاع تقييس االتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت
(احلاااات1 ،1)2016 ،اكرراً

إن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت (احلاااات،)2016 ،

إذ تضع يف اعتبارها
أ ) أن املواد  17و 18و 19و 20ان دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واملواد  13و 14و 14Aو 15و 20ان اتفاقية االحتاد
تنص على وظائف قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد الدويل لالتصاالت وواجبات وتنظيا
ب) أن قطاع تقييس االتصاالت ،طبقاً للاواد املذكورة أعاله ان الدستور واالتفاقية ،اكلف بإجراء دراسات حول املسائل
التقنية والتشغيلية والتعريفية ،واعتااد توصيات هبذا الشأن ،بغية تقييس االتصاالت على الصعيد العاملي
ﺏاكرراً) أن لوائح االتصاالت الدولية ) (ITRتتضان إحاالت إىل التوصيات ذات الصلة لقطاع تقييس االتصاالت
أن توصيات قطاع تقييس االتصاالت اليت تسفر عنها هذه الدراسات جيب أن تكون اتسقة اع لوائح االتصاالت الدولية
ج)
السارية ،وأن تكون استكااالً للابادئ األساسية الواردة فيها ،وأن تساعد مجيع املعنيني بتوفري خداات االتصاالت وتشغيلها على
تلبية األهداف املنصوص عليها يف املواد ذات الصلة ان هذه اللوائح
أن التطورات السريعة يف تكنولوجيا االتصاالت وخدااهتا تتطلب ،بناءً على ذلك ،أن يُصدر قطاع تقييس االتصاالت
د)
توصيات يف الوقت املناسب ميكن االعتااد عليها ملساعدة مجيع الدول األعضاء يف حتقيق التناية املتوازنة التصاالهتا

ه)

أن ترتيبات العال العااة لقطاع تقييس االتصاالت انصوص عليها يف اتفاقية االحتاد

أن القواعد العااة ملؤمترات االحتاد ومجعيات واجتااعات اليت اعتادها اؤمتر املندوبني املفوضني ،والقرار ( 165غواداالخارا،
و)
 )2010ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن املواعيد النهائية لتقدمي املقرتحات وإجراءات تسجيل املشاركني يف اؤمترات االحتاد ومجعيات ،
تنطبق على اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت )(WTSA
أن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت خمولة مبوجب الرقم  184Aان االتفاقية العتااد أساليب وإجراءات عال دإدارة
ز)
أنشطة قطاع التقييس وفقاً للرقم  145Aان الدستور
أن ترتيبات العال التفصيلية قد خضعت الستعراض دقيق ان أجل تكييفها للوفاء بالطلب املتزايد على وضع التوصيات
ح)
وحتقيق أفضل استفادة ان املوارد احملدودة املتاحة للدول األعضاء وأعضاء القطاع واقر االحتاد الدويل لالتصاالت
اجع يف بوسان )2014 ،ملؤمتر املندوبني املفوضني ،بشأن التنسيق بني اخلطط االسرتاتيجية واملالية والتشغيلية
ط)
القـرار ( 72املر َ
يف االحتاد،
1

االقة-

سبق نشره (جنيف 1956 ،و 1958نيودهلي 1960 ،جنيف 1964 ،اار ديل بالتا 1968 ،جنيف 1972 ،و 1976و1980
طوراولينوس 1984 ،البورن 1988 ،هلسنكي 1993 ،جنيف 1996 ،اونرتيال 2000 ،فلوريانوبوليس 2004 ،جوهانسربغ2008 ،
ديب.)2012 ،

1اكرراً هذه الطبعة لعام  2016اليت صدرت يف احلاااات ،نُشرت سابقاً يف  2016مث أعيد نشرها يف نوفارب  2017لنقل حمتويات امللحق ( Aإعداد
وثائق قطاع تقييس االتصاالت) إىل القسم 1اكرراً وفقاً ملا وافقت علي اجلاعية.
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تقـرر
زيادة توضيح األحكام املشار إليها يف الفقرات ه) وو) وز) وح) ان إذ تضع يف اعتبارها أعاله ،ان خالل أحكام هذا القرار
والقرارات اليت يشري إليها ،اع اراعاة أن يف حالة وجود تعارض ،فإن أحكام الدستور واالتفاقية ولوائح االتصاالت الدولية )(ITR
والقواعد العااة ملؤمترات االحتاد ومجعيات واجتااعات تسود (هبذا الرتتيب) على هذا القرار.

القسـم

1

الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت
عنداا تؤدي اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت واجباهتا املخصصة هلا يف املادة  18ان دستور االحتاد الدويل
1.1
لالتصاالت واملادة  13ان اتفاقيت ويف القواعد العااة ملؤمترات االحتاد ومجعيات واجتااعات  ،تقوم بتسيري أعاال كل مجعية ان خالل
تشكيل جلان وفريق (أفرقة) لتناول أعاال التنظيم وبرنااج العال واراقبة امليزانية واألاور الصياغية وللنظر يف اسائل حمددة أُخرى
إن استدعى األار.
 2.1تنشئ اجلاعية جلنة توجي يرتأسها رئيس اجلاعية وتضم نواب رئيس اجلاعية ورؤساء اللجان والفريق (األفرقة) اليت تشكلها
اجلاعية ونواهبم.
تتخذ اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت القرارات اليت حتدد أساليب العال والقضايا ذات األولوية .وينبغي قبل عالية
3.1
اختاذ القرارات وأثناءها اراعاة املسائل التالية:
أ)

إذا كان هناك قرار ملؤمتر املندوبني املفوضني حيدد قضية ذات أولوية ،اا ادى احلاجة إىل قرار مماثل للجاعية العاملية
لتقييس االتصاالت

ب)

إذا كان هناك قرار حيدد قضية ذات أولوية ،اا ادى احلاجة إىل إعادة تناول اضاون القرار يف املؤمترات
أو اجلاعيات املختلفة

ﺝ)

اجعة للقرار
إذا كان األار حيتاج فقط إىل تعديالت صياغية على قرار للجاعية ،اا ادى احلاجة إىل إصدار صيغة ار َ

د)

إذا كانت األعاال املقرتحة قد أُجنزت ،ينبغي اعتبار القرار انفَّذاً والتساؤل عن ادى احلاجة إلي .

 4.1تنشئ اجلاعية جلنة ملراقبة امليزانية وجلنة صياغة ترد اهااهاا واسؤولياهتاا يف القواعد العااة ملؤمترات االحتاد ومجعيات
واجتااعات (األرقام  74-69ان القواعد العااة):
أ)

تضطلع "جلنة اراقبة امليزانية" ،يف مجلة أاور ،بفحص جماوع النفقات املقدرة للجاعية وتقدير االحتياجات املالية لقطاع
تقييس االتصاالت حىت انعقاد اجلاعية التالية والتكاليف املرتتبة على تنفيذ قرارات اجلاعية

ب)

حتسن "جلنة الصياغة" صياغة النصوص الناشئة عن اداوالت اجلاعية اثل القرارات ،بدون تغيري اعناها وحمتواها ،وتعال
على اواءاة النصوص باللغات الرمسية لالحتاد.
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5.1

إضافةً إىل جلنة التوجي وجلنة اراقبة امليزانية وجلنة الصياغةَّ ،
تشكل اللجنتان التاليتان:

أ)

"جلنة أساليب عال قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد" واليت تقدم تقارير إىل اجللسة العااة تتضان اقرتحات بشأن
أساليب عال قطاع تقييس االتصاالت اليت تساح بتنفيذ فعال لربنااج عال القطاع ،استناداً إىل تقارير الفريق االستشاري
لتقييس االتصاالت ) (TSAGاملرفوعة إىل اجلاعية واقرتحات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع
تقييس االتصاالت

ب)

"جلنة برنااج عال قطاع تقييس االتصاالت والتنظيم" ،اليت تقدم إىل اجللسة العااة تقارير تتضان اقرتحات بشأن
برنااج عال قطاع تقييس االتصاالت وتنظيم هذا العال يف إطار اسرتاتيجية قطاع تقييس االتصاالت وأولويات  .وتقوم
هذه اللجنة حتديداً باآليت:
’‘1

اقرتاح ادإبقاء على جلان الدراسات أو إنشائها أو إهناء عالها

’‘2

استعراض اهليكل العام للجان الدراسات واملسائل احملددة للدراسة أو ملزيد ان الدراسة

’‘3

وضع وصف واضح للاجال العام للاسؤولية الذي ميكن لكل جلنة ان جلان الدراسات يف إطاره ادإبقاء على
التوصيات القائاة وإصدار توصيات جديدة بالتعاون اع اللجان األُخرى ،حسب االقتضاء

’‘4

اقرتاح إسناد املسائل إىل جلان الدراسات ،حسب االقتضاء

’‘5

التوصية يف حال كانت اسألة أو جماوعة اسائل هتم عدة جلان دراسات:
 بقبول اقرتح دولة عضو يف االحتاد أو توصية الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت (يف حالةاالختالف بينهاا)
 أو إسناد الدراسة إىل جلنة دراسات واحدة -أو اعتااد ترتيب بديل

’‘6

استعراض قوائم التوصيات اليت تضطلع كل جلنة دراسات باملسؤولية عنها وتعديلها إن استدعى األار

’‘7

اقرتاح إبقاء أو تشكيل أو حل أفرقة أُخرى طبقاً للرقاني  191Aو 191Bان اتفاقية االحتاد.

 6.1ينبغي لرؤساء جلان الدراسات ورئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ورؤساء األفرقة األُخرى اليت أنشأهتا اجلاعية
السابقة التواجد للاشاركة يف جلنة برنااج العال والتنظيم.
7.1

جيوز للجاعية يف جلستها العااة أن تنشئ جلاناً أُخرى وفقاً للرقم  63ان القواعد العااة.

 8.1ينتهي وجود مجيع اللجان واألفرقة املشار إليها يف الفقرات ان  2.1إىل  7.1أعاله باختتام أعاال اجلاعية العاملية لتقييس
االتصاالت باستثناء جلنة الصياغة ،إن لزم األار ورهناً مبوافقة اجلاعية ويف حدود امليزانية .وبالتايل ميكن للجنة الصياغة عقد
اجتااعات بعد اختتام أعاال اجلاعية الستكاال اهااها اليت حددهتا اجلاعية.
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 9.1وفقاً للرقم  49ان القواعد العااة ،جيتاع رؤساء الوفود ،قبيل اجللسة االفتتاحية للجاعية العاملية لتقييس االتصاالت،
دإعداد جدول أعاال اجللسة العااة األوىل والتقدم مبقرتحات بشأن تنظيم اجلاعية مبا يف ذلك اقرتحات بشأن رؤساء ونواب رؤساء
اجلاعية وجلاهنا وفريقها (أفرقتها).
10.1

جيتاع رؤساء الوفود ،خالل انعقاد اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت:

أ)

للنظر يف اقرتاحات جلنة برنااج عال قطاع تقييس االتصاالت والتنظيم فياا يتعلق بربنااج العال وتشكيل جلان الدراسات
بصفة خاصة

ب)

لوضع االقرتاحات املتصلة بتساية رؤساء ونواب رؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت واألفرقة
األُخرى اليت تشكلها اجلاعية (انظر القسم .)2

 11.1يوضع برنااج عال اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت بالشكل الذي يتيح وقتاً كافياً للنظر يف اجلوانب ادإدارية والتنظياية
املهاة للقطاع .وكقاعدة عااة:
 1.11.1تنظر اجلاعية يف التقارير املقداة ان ادير اكتب تقييس االتصاالت وتنظر ،عاالً بالرقم  187ان االتفاقية ،يف التقارير
املقداة ان جلان الدراسات وان الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بشأن أنشطة فرتة الدراسة السابقة مبا يف ذلك تقرير الفريق
االستشاري بشأن إجناز املهام احملددة اليت أسندهتا إلي اجلاعية السابقة .ويضع رؤساء جلان الدراسات أنفسهم ،أثناء انعقاد اجلاعية،
حتت تصرف اجلاعية لتقدمي اعلواات عن األاور اليت ختص جلان الدراسات اليت يرأسوهنا.
 2.11.1يف احلاالت املبينة يف القسم  ،9جيوز أن يُطلب إىل اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت النظر واملوافقة على توصية أو أكثر.
وينبغي أن يتضان تقرير أي جلنة (جلان) دراسات أو تقرير الفريق االستشاري الذي ينطوي على اثل هذا ادإجراء اعلواات عن
سبب اقرتاح هذا ادإجراء.
 3.11.1تتلقى اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت تقارير تشال اقرتحات ان اللجان اليت أنشأهتا وتنظر فيها ،وتتخذ قرارات
هنائية بشأن هذه االقرتاحات و/أو التقارير اليت تقداها إليها هذه اللجان واألفرقة .واستناداً إىل املقرتحات املقداة ان اللجنة املعنية
بربنااج عال قطاع تقييس االتصاالت وتنظيا  ،تشكل اجلاعية جلان دراسات ،كاا تشكل أفرقة أُخرى حسب االقتضاء،
واع اراعاة حبث رؤساء الوفود هلذا األار ،تقوم بتعيني رؤساء ونواب رؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت
وأي أفرقة أُخرى تشكلها اجلاعية اع اراعاة املادة  20ان االتفاقية والقسم  3أدناه.
 12.1جيوز للجاعية العاملية لتقييس االتصاالت ،طبقاً للرقم  191Cان االتفاقية ،أن تسند اسائل حمددة تقع يف حدود
اختصاصها إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت اع بيان ادإجراء املطلوب بشأن هذه املسائل.
13.1

التصويت

إذا قاات احلاجة إىل إجراء تصويت للدول األعضاء يف اجلاعية ،جيري التصويت وفقاً لألحكام ذات الصلة ان الدستور واالتفاقية
والقواعد العااة ملؤمترات االحتاد ومجعيات واجتااعات .
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القسـم 1اكرراً
إعداد وثائق قطاع تقييس االتصاالت
1مكررا1.

مبادئ عامة

يف الفقرتني التاليتني 1اكرراً 1.1.و1اكرراً ،2.1.يستخدم اصطلح "نصوص" ان أجل قرارات قطاع تقييس االتصاالت واسائل
وآرائ وتوصيات وإضافات وابادئ التوجيهية للتنفيذ والوثائق التقنية اخلاصة ب وتقاريره ،كاا هو حمدد يف الفقرات ان 1اكرراً2.
إىل 1اكرراً.10.1.
1مكررا1.1.

طريقة عرض النصوص

1مكررا 1.1.1.ينبغي أن تكون النصوص اوجزة اا أاكن ،اقتصرة على احملتوى الضروري ،وأن تتناول اباشرة املسألة/املوضوع
أو اجلزء ان املسألة/املوضوع قيد الدراسة.
1مكررا 2.1.1.ينبغي أن يشال كل نص إحالة ارجعية إىل النصوص ذات الصلة ،وحيثاا كان االئااً ،إىل أحكام لوائح
االتصاالت الدولية ( )ITRذات الصلة ،بدون أي تفسريات أو إيضاحات تتعلق بلوائح االتصاالت الدولية أو اقرتاح أي تعديل عليها.
1مكررا 3.1.1.تُعرض النصوص (مبا يف ذلك القرارات واملسائل واآلراء والتوصيات وادإضافات واملبادئ التوجيهية للتنفيذ
والتقارير التقنية والكتيبات) بإظهار أرقااها وعناوينها وبيان السنة اليت أقرت فيها ألول ارة ويبني ،حيثاا اقتضى األار ،سنة إقرار
أي اراجعة طرأت عليها.
1مكررا4.1.1.

بأي ان هذه النصوص اتكافئة يف الوضع ،اا مل ُحيدد خالف ذلك.
ينبغي أن تعترب امللحقات ٍّ

1مكررا5.1.1.

ال تشكل ادإضافات إىل التوصيات جزءاً ان التوصيات وال جيب اعتبارها اتكافئة يف الوضع اع التوصيات

1مكررا2.1.

نشر النصوص

أو الحقاهتا.

1مكررا 1.2.1.تنشر مجيع النصوص يف شكل إلكرتوين بأسرع اا ميكن بعد إقرارها وميكن إتاحتها أيضاً يف شكل ورقي رهناً
بسياسة انشورات االحتاد.
اجعة بلغات االحتاد الرمسية
1مكررا 2.2.1.سينشر االحتاد اا يوافَق علي ان قرارات وآراء واسائل وتوصيات جديدة أو ار َ
يف أقرب وقت ممكن عالياً .وستُنشر ادإضافات واملبادئ التوجيهية للتنفيذ والتقارير التقنية والكتيبات يف أقرب وقت ممكن ،باللغة
ادإنكليزية فقط أو باللغات الرمسية الست لالحتاد الدويل لالتصاالت بناءً على قرار ان اللجنة املعنية.
1مكررا2.

قرارات قطاع تقييس االتصاالت

1مكررا1.2.

تعريف

القرار :نص صادر عن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت يتضان أحكاااً بشأن تنظيم قطاع تقييس االتصاالت التابع لالحتاد
وأساليب عال وبراجم .
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1مكررا2.2.

الموافقة

اجعة اليت تقرتحها الدول األعضاء وأعضاء القطاع أو يقرتحها
تنظر اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت يف القرارات اجلديدة أو املر َ
الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت وجيوز هلا أن توافق عليها.
1مكررا3.2.

اإللغاء

جيوز للجاعية العاملية لتقييس االتصاالت إلغاء قرارات على أساس اقرتحات ان الدول األعضاء وأعضاء القطاع أو الفريق
االستشاري لتقييس االتصاالت.
1مكررا3.

آراء قطاع تقييس االتصاالت

1مكررا1.3.

تعريف

الرأي :نص حيتوي على وجهة نظر أو اقرتح أو استفسار اوج إىل جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وقطاعي االحتاد
اآلخرين ،أو املنظاات الدولية ،إخل ،.وال يتعلق بالضرورة مبوضوع تقين.
1مكررا2.3.

الموافقة

اجعة على أساس اقرتحات
يتعني على اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت أن تستعرض آراء قطاع تقييس االتصاالت اجلديدة أو املر َ
ان الدول األعضاء وأعضاء القطاع أو الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت وجيوز أن توافق عليها.
1مكررا3.3.

اإللغاء

جيوز للجاعية العاملية لتقييس االتصاالت إلغاء رأي على أساس اقرتحات ان الدول األعضاء وأعضاء القطاع أو الفريق االستشاري
لتقييس االتصاالت.
1مكررا4.

مسائل قطاع تقييس االتصاالت

1مكررا1.4.

تعريف

اجعة.
المسألة :وصف جملال العال املزاع دراست  ،وتفضي عاد ًة إىل وضع واحدة أو أكثر ان التوصيات اجلديدة أو املر َ
1مكررا2.4.

الموافقة

يرد إجراء املوافقة على املسائل يف القسم  7ان هذا القرار.
1مكررا3.4.

اإللغاء

يرد إجراء إلغاء املسائل يف القسم  7ان هذا القرار.
1مكررا5.

توصيات قطاع تقييس االتصاالت

1مكررا1.5.

تعريف

التوصية :هي إجابة على اسألة أو جزء ان اسألة ،أو نص وضع الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ) (TSAGلتنظيم عال
قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد.
6
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مالحظة  -ميكن أن توفر هذه ادإجابة ،يف نطاق املعارف القائاة والبحوث اليت تقوم هبا جلان الدراسات واليت تعتاد وفقاً لإلجراءات احملددة ،توجيهات
بشأن أاور تقنية أو تنظياية أو تشغيلية أو اتعلقة بالتعريفات تتضان طرائق عال أو ميكن أن تشرح طريقة افضلة أو حالً اقرتحاً لالضطالع مبهاة
حمددة أو ميكن أن توصي بإجراءات بشأن تطبيقات حمددة .وينبغي هلذه التوصيات أن تكون كافية لالستخدام كأساس للتعاون الدويل.
1مكررا2.5.

الموافقة

يرد إجراء املوافقة على التوصيات يف القسم  8ان هذا القرار.
1مكررا3.5.

اإللغاء

يرد إجراء إلغاء التوصيات يف القسم  8ان هذا القرار.
1مكررا6.

إضافات قطاع تقييس االتصاالت

1مكررا1.6.

تعريف

ميكن إجياد تعريف ادإضافة يف الفقرة  8.2.8.1ان التوصية .ITU-T A.1
مالحظة  -تتناول التوصية  ITU-T A.13اوضوع ادإضافات لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت.
1مكررا2.6.

الموافقة

حتدد إجراءات املوافقة على ادإضافات املراجعة أو اجلديدة يف التوصية .ITU-T A.13
1مكررا3.6.

اإللغاء

حتدد إجراءات إلغاء ادإضافات يف التوصية .ITU-T A.13
1مكررا7.

المبادئ التوجيهية للتنفيذ لقطاع تقييس االتصاالت

1مكررا1.7.

تعريف

المبادئ التوجيهية للتنفيذ :انشور إعالاي يتضان اعلواات بشأن املعارف الراهنة أو الوضع احلايل للدراسات أو املاارسات
التشغيلية أو التقنية احلسنة ،يف جوانب اعينة ان االتصاالت ،وينبغي أن يكون اوجهاً إىل املهندسني أو خمططي األنظاة
أو انظاات التشغيل اليت تقوم بتخطيط أو تصايم أو استعاال خداات االتصاالت الدولية أو أنظاتها ،اع االهتاام على وج
اخلصوص باحتياجات البلدان النااية.
مالحظة  -ينبغي أن تكون املبادئ التوجيهية قائاة بذاهتا ،حبيث ال حتتاج إىل دراية بنصوص أو إجراءات قطاع تقييس االتصاالت األُخرى ،ولكن ينبغي
أال تكرر نطاق وحمتوى املنشورات املتاحة بسهولة خارج االحتاد الدويل لالتصاالت.
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1مكررا2.7.

الموافقة

اجعة أو جديدة بتوافق اآلراء .وجيوز للجنة الدراسات أن ختول
جيوز لكل جلنة دراسات أن توافق على ابادئ توجيهية للتنفيذ ار َ
الفريق املعين التابع هلا باملوافقة على أي ان املبادئ التوجيهية للتنفيذ.
1مكررا3.7.

اإللغاء

جيوز لكل جلنة دراسات إلغاء ابادئ توجيهية للتنفيذ بتوافق اآلراء.
1مكررا8.

التقارير التقنية لقطاع تقييس االتصاالت

1مكررا1.8.

تعريف

انشور إعالاي يضم اعلواات تقنية أعدهتا جلنة ان جلان الدراسات بشأن اوضوع اعني ذي صلة مبسألة حالية.
1مكررا2.8.

الموافقة

اجعة ،بتوافق اآلراء .وجيوز للجنة الدراسات أن ختول فرقة العال
جيوز لكل جلنة دراسات أن توافق على تقارير تقنية جديدة أو ار َ
ذات الصلة باملوافقة على التقارير التقنية.
1مكررا3.8.

اإللغاء

جيوز لكل جلنة دراسات إلغاء تقارير تقنية بتوافق اآلراء.
1مكررا9.

كتيّبات قطاع تقييس االتصاالت

1مكررا1.9.

تعريف

نص يوفر بياناً بشأن املعارف الراهنة أو الوضع احلايل للدراسات أو املاارسات التشغيلية أو التقنية احلسنة ،يف جوانب اعينة ان
االتصاالت ،وينبغي أن يكون اوجهاً إىل اهندسي االتصاالت أو خمططي األنظاة أو اسؤويل التشغيل الذين خيططون أو يصااون
أو يستخداون خداات أو أنظاة االتصاالت ،اع االهتاام على وج اخلصوص باحتياجات البلدان النااية.
مالحظة  -ينبغي أن يكون الكتيب قائااً بذات فال حيتاج إىل دراية بنصوص أو إجراءات قطاع تقييس االتصاالت األُخرى يف االحتاد.
1مكررا2.9.

الموافقة

اجعة بتوافق اآلراء .وجيوز للجنة الدراسات أن ختول فرقة العال ذات
جيوز لكل جلنة دراسات أن توافق على كتيبات جديدة أو ار َ
الصلة باملوافقة على الكتيبات.
1مكررا3.9.

اإللغاء

جيوز لكل جلنة دراسات إلغاء كتيبات بتوافق اآلراء.
8
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القسـم

2

لجان الدراسات وأفرقتها ذات الصلة
1.2

تصنيف لجان الدراسات وأفرقتها ذات الصلة

1.1.2

تُنشئ اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت جلان دراسات تقوم كل انها مبا يلي:

أ)

اتابعة األهداف احملددة يف جماوعة ان املسائل املتصلة مبجال اعني ان جماالت الدراسة اع الرتكيز على املهام املطلوب إجنازها

ب)

استعراض التوصيات والتعاريف القائاة اليت تقع ضان اجملال العام ملسؤوليتها (كاا حددهتا اجلاعية) ،بالتعاون اع أفرقتها
ذات الصلة ،حسب االقتضاء ،والتوصية عند الضرورة بإدخال تعديالت عليها أو حذفها

ج)

استعراض اآلراء القائاة اليت تقع ضان اجملال العام ملسؤوليتها (كاا حددهتا اجلاعية) ،بالتعاون اع أفرقتها ذات الصلة،
حسب االقتضاء ،والتوصية عند الضرورة بإدخال تعديالت عليها.

 2.1.2تسهيالً لعال جلان الدراسات ،ميكن هلذه اللجان تشكيل فرق عال وفرق عال اشرتكة وأفرقة اقررين ،ملعاجلة بعض
املهام املسندة إليها (انظر التوصية .)ITU-T A.1
3.1.2

تقدم أي فرقة عال اشرتكة اشاريع توصيات إىل جلنة الدراسات الرئيسية املنبثقة عنها.

 4.1.2جيوز إنشاء فريق إقلياي ضان جلنة دراسات ملعاجلة اسائل ودراسات ذات أمهية خاصة جملاوعة ان الدول األعضاء
وأعضاء القطاع يف إحدى اناطق االحتاد.
 5.1.2جيوز للجاعية إنشاء جلنة دراسات دإجراء دراسات اشرتكة اع قطاع االتصاالت الراديوية وإعداد اشاريع توصيات بشأن
املسائل ذات االهتاام املشرتك .ويكون قطاع تقييس االتصاالت هو املسؤول عن إدارة جلنة الدراسات هذه واملوافقة على توصياهتا.
وتُعني اجلاعية رئيس جلنة الدراسات 2ونائب  ،بالتشاور اع مجعية االتصاالت الراديوية ) (RAحسب االقتضاء ،وتتلقى التقرير الرمسي
عن أعاال جلنة الدراسات .وجيوز إعداد تقرير لعرض على مجعية االتصاالت الراديوية للعلم .وجيوز أيضاً أن تنشئ مجعية االتصاالت
الراديوية جلنة دراسات ان أجل إجراء دراسات اشرتكة اع قطاع تقييس االتصاالت وإعداد اشاريع توصيات بشأن املسائل ذات
االهتاام املشرتك وتعيني رئيس جلنة الدراسات ونائب  .2ويف هذه احلالة ،يكون قطاع االتصاالت الراديوية هو املسؤول عن إدارة جلنة
الدراسات هذه واملوافقة على توصياهتا.

2

جيوز للجاعية العاملية لتقييس االتصاالت ،يف حاالت خاصة ،أن تعني الرئيس وأن تطلب ان مجعية االتصاالت الراديوية تعيني نائب للرئيس.
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 6.1.2جيوز للجاعية العاملية لتقييس االتصاالت أو الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت تعيني إحدى جلان الدراسات كلجنة
دراسات رئيسية لبعض دراسات قطاع تقييس االتصاالت اليت تشكل برنااج عال حمدداً يشال عدداً ان جلان الدراسات.
وأن تكون هذه اللجنة الرئيسية اسؤولة عن دراسة املسائل األساسية املالئاة .وبادإضافة إىل ذلك ،تكون جلنة الدراسات الرئيسية
اسؤولة ،بالتشاور اع جلان الدراسات املعنية ،حسب االقتضاء" ،اع إيالء االعتبار الواحب لعال انظاات التقييس الوطنية
وادإقلياية والدولية األُخرى" (الرقم  196ان االتفاقية) ،عن حتديد واستدااة ادإطار العام وتنسيق الدراسات املقرر إجراؤها ،وإسنادها
إىل جلان الدراسات (بالتشاور اع جلان الدراسات ذات الصلة اع االعرتاف باختصاصات جلان الدراسات ذات الصلة) وعن حتديد
أولويات الدراسات ،وضاان إعداد توصيات اتسقة وكاالة يف الوقت املناسب .وتبلغ جلنة الدراسات الرئيسية الفريق االستشاري
لتقييس االتصاالت بالتقدم احملرز يف العال احملدد يف نطاق أنشطتها .وينبغي عرض املسائل اليت ال تستطيع جلنة الدراسات حلها
على الفريق االستشاري لكي يقدم اشورت واقرتاحات لتوجي العال.
2.2

االجتماعات التي تُعقد خارج جنيف

 1.2.2جيوز للجان الدراسات أو فرق العال االجتااع خارج جنيف إذا دعتها إىل ذلك الدول األعضاء أو أعضاء قطاع التقييس
أو أي كيانات أُخرى ُارخص هلا يف هذا الصدد ان إحدى الدول األعضاء يف االحتاد ،وإذا كان عقد االجتااع خارج جنيف
استصوباً (كأن يكون ارافقاً لندوات أو حلقات دراسية) .وال يُنظر يف هذه الدعوات إال إذا كانت اقداة إىل مجعية عاملية لتقييس
االتصاالت أو إىل اجتااع للجنة دراسات تابعة لقطاع تقييس االتصاالت ،وختطط وتنظم بصفة هنائية بعد التشاور اع ادير
اكتب تقييس االتصاالت يف حدود االعتاادات املالية اليت خيصصها جملس االحتاد لقطاع تقييس االتصاالت.
 2.2.2بالنسبة إىل االجتااعات اليت تُعقد خارج جنيف ،تُطبق أحكام القرار ( 5كيوتو )1994 ،ملؤمتر املندوبني املفوضني وكذلك
املقرر  304للاجلس .وجيب أن تكون الدعوات املقداة لعقد اجتااعات جلان الدراسات أو اجتااعات فرق عالها خارج جنيف
اشفوعة ببيان مبوافقة املضيف على حتال النفقات ادإضافية وقياا على األقل بتوفري أااكن اناسبة اع األثاث والتجهيزات الالزاة
بدون اقابل ،أاا إذا تعلق األار بالبلدان النااية فال يلزم بالضرورة تقدمي التجهيزات باجملان إن طلبت احلكواة املضيفة ذلك.
قرتح على الدول األعضاء أو أي كيانات أُخرى ُارخص هلا بالشكل
 3.2.2يف حالة إلغاء دعوة ألي سبب ان األسباب ،يُ َ
الواجب ،عقد االجتااع يف جنيف ،ويكون عقد االجتااع ،ان حيث املبدأ ،يف نفس التاريخ الذي كان اقرراً يف األصل.
3.2

المشاركة في االجتماعات

 1.3.2تكون الدول األعضاء والكيانات املرخص هلا عاالً باملادة  19ان االتفاقية على النحو الواجب ممثلة يف جلان الدراسات
وأفرقتها ذات الصلة ،اثل فرق العال وأفرقة املقررين ،اليت ترغب يف املشاركة يف أعااهلا ،بإيفاد اشاركني ختتارهم وتسجل أمساءهم
باعتبارهم اؤهلني لدراسة وإجياد حلول ُارضية للاسائل حمل الدراسة .واع ذلك ،جيوز ،يف حاالت استثنائية ،أن يكون التسجيل
ان جانب الدول األعضاء أو الكيانات األُخرى املرخص هلا على النحو الواجب يف إحدى جلان الدراسات أو أحد أفرقتها ذات
الصلة بدون حتديد أمساء املشاركني املعنيني .وجيوز لرؤساء االجتااعات دعوة أفر ٍاد ان اخلرباء ،حسب االقتضاء .وجيوز للخرباء
تقدمي تقارير واعلواات توضيحية بطلب ان رؤساء االجتااعات كاا ميكن للخرباء املشاركة يف املناقشات ذات الصلة.
 2.3.2تكون اجتااعات األفرقة ادإقلياية التابعة للجنة الدراسات  ،3ان حيث املبدأ ،اقصورة على اندويب وممثلي الدول
األعضاء ووكاالت التشغيل (لالطالع على تعريف هذه املصطلحات ،انظر الحق الدستور) يف املنطقة .واع ذلك ،جيوز لكل فريق
ان األفرقة ادإقلياية التابعة للجنة الدراسات  3دعوة اشاركني آخرين حلضور اجتااع بأكال أو جزء ان إذا كان هؤالء املشاركون
اآلخرون اؤهلني حلضور اجتااعات جلنة الدراسات ذاهتا.
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 3.3.2تكون اجتااعات األفرقة ادإقلياية التابعة للجان الدراسات األُخرى ،ان حيث املبدأ ،اقصورة على اندويب وممثلي الدول
األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني يف جلان الدراسات املعنية يف املنطقة .واع ذلك جيوز لكل فريق ان األفرقة ادإقلياية دعوة
اشاركني آخرين حلضور اجتااع بأكال أو جزء ان إذا كان هؤالء املشاركون اآلخرون اؤهلني حلضور اجتااعات جلنة
الدراسات ذاهتا.
4.2

تقارير لجان الدراسات إلى الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت

 1.4.2جتتاع مجيع جلان الدراسات قبل انعقاد اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت بوقت كاف يساح للتقرير الذي تقدا كل
جلنة إىل اجلاعية بأن يصل إىل إدارات الدول األعضاء وأعضاء القطاع قبل اجلاعية بشهر واحد على األقل.
2.4.2

يكون إعداد التقرير الذي تضع كل جلنة لتقدمي إىل اجلاعية ان اسؤولية رئيس جلنة الدراسات ،ويشال:

-

الخصاً قصرياً للنتائج اليت مت التوصل إليها يف فرتة الدراسة ،على أن يكون هذا امللخص شااالً

-

اجعة) اليت وافقت عليها الدول األعضاء أثناء فرتة الدراسة ،اع حتليل إحصائي
ادإشارة إىل مجيع التوصيات (اجلديدة أو املر َ
لألنشطة فياا خيص كل اسألة ان اسائل جلنة الدراسات

-

ادإشارة إىل مجيع التوصيات اليت ألغيت أثناء فرتة الدراسة

-

اجعة) اليت حتال إىل اجلاعية للنظر فيها
ادإشارة إىل النصوص النهائية جلايع اشاريع التوصيات (اجلديدة أو املر َ

-

اجعة املقرتحة للدراسة
قائاة باملسائل اجلديدة أو املر َ

-

استعراضاً ألنشطة التنسيق املشرتكة اليت تعد جلنة الدراسات هي اللجنة الرئيسية بالنسبة إليها

-

اشروع خطة عال بشأن التقييس لفرتة الدراسة القاداة.

القسـم

3

إدارة لجان الدراسات
يف إطار الوالية احملددة يف القرار  2للجاعية العاملية لتقييس االتصاالت ،يكون رؤساء جلان الدراسات اسؤولني عن
1.3
وضع هيكل االئم لتوزيع العال بعد التشاور اع نواب رؤساء جلان الدراسات .ويؤدي رؤساء جلان الدراسات املهام املطلوبة انهم
يف إطار جلان الدراسات اخلاصة هبم أو ان خالل أنشطة تنسيق اشرتكة.
 2.3يستند تعيني الرؤساء ونواهبم ،إىل اا يتايزون ب ان كفاءة واضحة فياا يتعلق باملضاون التقين للجنة الدراسات املعنية،
وإىل املهارات ادإدارية املطلوب توافرها ،اع اراعاة ضرورة تعزيز التوزيع اجلغرايف املنصف والتوازن بني اجلنسني واشاركة البلدان
النااية .وينبغي أن يكون املعينون ناشطني يف جمال جلنة الدراسات املعنية والتزاني جتاه أعاال هذه اللجنة .وتكون االعتبارات
األُخرى ،مبا يف ذلك الوظيفة ،يف املرتبة الثانية.
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 3.3ينبغي لرئيس جلنة الدراسات إنشاء فريق إدارة يتألف ان مجيع نواب الرئيس ورؤساء فرق العال وغريهم ،للاساعدة
يف تنظيم العال .وتكون اهاة نائب الرئيس هي اساعدة الرئيس يف األاور املتصلة بإدارة جلنة الدراسات ،مبا يف ذلك أن ينوب
عن الرئيس يف االجتااعات الرمسية لقطاع تقييس االتصاالت أو حيل حمل الرئيس يف حالة عدم استطاعت اواصلة القيام مبهاا
يف جلنة الدراسات .ويتوىل رئيس كل فرقة عال دور القيادة التقنية وادإدارية وينبغي االعرتاف بأن دوره يساوي يف أمهيت دور نائب
رئيس جلنة الدراسات .وينبغي أن تُسنَد إىل كل نائب رئيس وظائف حمددة استناداً إىل برنااج عال جلنة الدراسات .ويُشجع فريق
ادإدارة على اساعدة الرئيس يف االضطالع بدور إدارة جلان الدراسات ،فياا خيص اثالً املسؤوليات املتعلقة بأنشطة االتصال
والتعاون والتآزر اع انظاات وانتديات واحتادات التقييس األُخرى خارج االحتاد ،والرتويج ألنشطة جلان الدراسات ذات الصلة.
 4.3استناداً إىل الفقرة  2.3أعاله ،ينبغي لدى تعيني رؤساء لفرق العال التفكري أوالً يف نواب الرؤساء املعينني .ولكن هذا
ال مينع تعيني خرباء أكفاء آخرين رؤساءً لفرق العال.
 5.3ينبغي عند تعيني أو اختيار أعضاء فريق ادإدارة االستفادة ان اوارد جماوعة تشال أكرب عدد ممكن ان الدول األعضاء
اجع يف احلاااات )2016 ،للجاعية العاملية لتقييس االتصاالت ،واع اراعاة اتطلبات الكفاءة
وأعضاء القطاع ،وفقاً للقرار ( 35املر َ
املثبتة ،اع االعرتاف ،يف الوقت نفس  ،بضرورة اقتصار تعيني نواب الرؤساء ورؤساء فرق العال على العدد الالزم لضاان فعالية
وكفاءة إدارة جلنة الدراسات وتسيري أعااهلا مبا يتاشى اع هيكلها املخطط وبرنااج عالها املتوقع.
 6.3يُتوقع أن حيصل رئيس اللجنة أو نائب الرئيس أو رئيس فرقة العال ،لدى قبول هلذا الدور ،على الدعم الالزم ان الدولة
العضو أو ان عضو القطاع للوفاء بالتزااات طوال الفرتة املاتدة حىت انعقاد اجلاعية العاملية التالية.
7.3

يشارك رؤساء جلان الدراسات يف اجلاعية لتاثيل جلان الدراسات.

القسـم

4

الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت
طبقاً للاادة  14Aان االتفاقية ،تكون عضوية الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ) (TSAGافتوحة أاام ممثلي
1.4
إدارات الدول األعضاء وممثلي أعضاء قطاع تقييس االتصاالت ورؤساء جلان الدراسات واألفرقة األُخرى أو ممثليهم املعينني .ويشارك
ادير اكتب تقييس االتصاالت أو ممثلوه املعينون يف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت .كاا يشارك يف الفريق االستشاري
رؤساء جلان الدراسات واألفرقة األُخرى ،حسب احلالة ،أو ممثلوهم املعينون (أي نواهبم).
 2.4الواجبات الرئيسية للفريق االستشاري هي استعراض أولويات أنشطة قطاع تقييس االتصاالت ،وبراجم  ،وعاليات  ،وشؤون
املالية واسرتاتيجيات  ،واستعراض ادى التقدم يف تنفيذ برنااج عال  ،وتوفري ابادئ توجيهية لعال جلان الدراسات والتوصية
بادإجراءات اليت تؤدي خصوصاً إىل دعم التعاون والتنسيق اع اهليئات األُخرى ذات الصلة ،داخل قطاع تقييس االتصاالت
واع قطاع االتصاالت الراديوية ) (ITU-Rوقطاع تناية االتصاالت ) (ITU-Dواألاانة العااة ،واع املنظاات واحملافل واالحتادات
األُخرى املختصة بالتقييس خارج االحتاد ،مبا يف ذلك االحتاد الربيدي العاملي.

12

الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت - 2016 ،القرار

1

 3.4يعني الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت التغيريات يف املتطلبات ويقدم املشورة بشأن التغيريات املناسبة الواجب إدخاهلا
على أولويات عال جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت ،وختطيط األعاال وتوزيعها بني جلان الدراسات (وتنسيق هذه
األعاال اع القطاعني اآلخرين) ،اع املراعاة الواجبة للتكاليف واملوارد املتاحة داخل اكتب تقييس االتصاالت وجلان الدراسات.
ويرصد الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت أي أنشطة تنسيق اشرتكة ،وجيوز ل أيضاً التوصية بإنشاء اثل هذه األنشطة ،عند
االقتضاء .وجيوز للفريق كذلك تقدمي املشورة بشأن أي حتسينات أُخرى على أساليب عال قطاع تقييس االتصاالت .ويرصد الفريق
االستشاري أنشطة جلان الدراسات الرئيسية ويصدر آراءه بشأن التقارير املرحلية املقداة إلي  .ويسعى الفريق االستشاري إىل كفالة
إكاال برااج عال جلان الدراسات بنجاح.
3.4مكرراتعني اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت رؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ونواهبم وفقاً
اجع يف احلاااات )2016 ،للجاعية العاملية لتقييس االتصاالت.
للقرار ( 35املر َ
جيوز للجاعية العاملية لتقييس االتصاالت إسناد سلطة اؤقتة إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بني مجعيتني
4.4
اتعاقبتني لدراسة اواضيع حتددها اجلاعية والتصرف بشأهنا .وينبغي أن تتأكد اجلاعية ان أن الوظائف اخلاصة املسندة إىل الفريق
ال ترتتب عليها نفقات االية تتجاوز ايزانية قطاع تقييس االتصاالت .وللفريق االستشاري أن يتشاور اع املدير بشأن هذه املواضيع،
عند الضرورة .وينبغي للفريق االستشاري أن يقدم إىل اجلاعية يف دورهتا التالية تقارير عن أنشطت بشأن إجناز املهام اخلاصة املسندة
اجع يف احلاااات )2016 ،للجاعية العاملية لتقييس االتصاالت .وتنتهي هذه
إلي وفقاً للرقم  197Iان االتفاقية والقرار ( 22املر َ
السلطة عنداا جتتاع اجلاعية التالية ،إال أن اجلاعية جيوز هلا أن تقرر متديد هذه السلطة ملدة حمددة.
 5.4يعقد الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت االجتااعات العادية املدرجة يف اجلدول الزاين الجتااعات قطاع تقييس
االتصاالت .وينبغي عقد هذه االجتااعات كلاا استدعى األار ،على أال يقل عددها عن اجتااع واحد يف السنة3.
 6.4اراعاة للحد ان ادة االجتااعات وتكاليفها إىل أقصى حد ممكن ،يقوم رئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت
بالتعاون اع املدير ان أجل القيام باألعاال التحضريية املسبقة املناسبة ،اثل حتديد القضايا الرئيسية للاناقشة.
 7.4جيب عاوااً تطبيق النظام الداخلي املنطبق على جلان الدراسات على الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت واجتااعات .
واع ذلك ،جيوز ،طبقاً لتقدير الرئيس ،تقدمي اقرتحات اكتوبة أثناء اجتااع الفريق بشرط أن تكون استندة إىل املناقشات اجلارية
أثناء االجتااع ويكون الغرض انها هو املساعدة يف التوفيق بني وجهات النظر املتعارضة أثناء االجتااع.
 8.4يعد الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بعد كل اجتااع تقريراً عن أنشطت  .ويكون هذا التقرير اتاحاً ضان اهلة ستة
أسابيع بعد اختتام االجتااع على أن يوزَّع طبقاً لإلجراءات العادية لقطاع تقييس االتصاالت.
 9.4يُعِد الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت تقريراً للجاعية بشأن املسائل املسندة إلي ان اجلاعية السابقة .كاا يعد الفريق
يف اجتااع األخري الذي يسبق اجلاعية ،وفقاً للرقم  197Hان االتفاقية ،تقريراً يلخص أنشطت انذ اجلاعية السابقة .ويقدم هذا
التقرير املشورة بشأن توزيع العال واقرتحات بشأن أساليب عال قطاع تقييس االتصاالت واسرتاتيجيات وعالقات باهليئات األُخرى
داخل وخارج االحتاد ،حسب االقتضاء .كاا ينبغي أن يتضان تقرير الفريق االستشاري إىل اجلاعية اقرتحات بشأن القرار 2
للجاعية ،أي أمساء جلان الدراسات واسؤولياهتا واختصاصاهتا .وحييل املدير هذه التقارير إىل اجلاعية.

3

جيوز للادير ورؤساء جلان الدراسات انتهاز فرصة هذه االجتااعات للنظر يف أي إجراءات االئاة مما يتصل باألنشطة املبينة يف الفقرتني
و.5.5
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القسـم

5

واجبات المدير
ترد واجبات ادير اكتب تقييس االتصاالت ) (TSBبإجياز يف املادة  15واألحكام ذات الصلة يف املادة  20ان االتفاقية.
1.5
وترد هذه الواجبات بصورة أكثر تفصيالً يف هذا القرار.
 2.5يتخذ املدير ادإجراءات التحضريية الالزاة الجتااعات اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت والفريق االستشاري لتقييس
االتصاالت وجلان الدراسات واألفرقة األُخرى ،وينسق أعااهلا كي تسفر االجتااعات عن أفضل النتائج يف أقصر وقت ممكن.
وحيدد املدير ،باالتفاق اع الفريق االستشاري ورؤساء جلان الدراسات ،اواعيد وبرااج اجتااعات الفريق االستشاري واجتااعات
جلان الدراسات وفرق العال ،ويقوم بتجايع هذه االجتااعات يف وقت واحد تبعاً لطبيعة العال وتوافر املوارد ملكتب تقييس
االتصاالت واملوارد األُخرى يف االحتاد.
2.5مكررايكفل املدير أن تعال األاانة املخصصة للجان الدراسات واألفرقة ادإقلياية التابعة هلا على دعم األعضاء يف حتقيق
اجع يف بوسان )2014 ،ملؤمتر املندوبني املفوضني).
األهداف احملددة يف اخلطة االسرتاتيجية (القرار ( 71املر َ

 3.5يقرتح املدير تعديالت صياغية على قرارات اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت ويرفع توصية مبا إذا كانت التعديالت
اجعة ان القرار.
جوهرية مبا يكفي دإصدار صيغة ار َ

يدير املدير عالية ختصيص اوارد قطاع تقييس االتصاالت املالية واوارد اكتب تقييس االتصاالت البشرية الالزاة ان
4.5
أجل االجتااعات اليت يديرها اكتب تقييس االتصاالت بطريقة تتفق اع اخلطتني االسرتاتيجية واملالية املعتادتني للقطاع وامليزانية
اليت أقرها اجمللس ،وتوزيع الوثائق ذات الصلة على الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء القطاع (تقارير االجتااعات ،واملسامهات،
واا إىل ذلك) ،وإصدار انشورات القطاع ،ووظائف الدعم التشغيلي املرخص هبا ان أجل شبكة االتصاالت الدولية وخدااهتا
(النشرة التشغيلية ،وختصيص الشفرات ،واا إىل ذلك) وتسيري أعاال اكتب تقييس االتصاالت.
4.5مكررايشجع املدير املشاركة النشطة لألعضاء ،خاصةً ان البلدان النااية ،يف عال قطاع تقييس االتصاالت القائم على
املسامهات ،وينشر يف تقرير رئيس كل اجتااع للجنة دراسات أو فريق إقلياي حساباً كااالً للاوارد املستخداة واملنح املطلوبة
واملقداة إىل جانب أي اوارد تنفق ان خارج امليزانية.
 5.5يوفر املدير االتصال املطلوب بني قطاع تقييس االتصاالت والقطاعني اآلخرين واألاانة العااة لالحتاد واملنظاات األُخرى
لوضع املعايري.

 6.5عند قيام املدير ،يف إطار العالية التحضريية مليزانية فرتة السنتني لالحتاد ،بإعداد تقديرات االحتياجات املالية لقطاع تقييس
االتصاالت حىت اجلاعية التالية لتقييس االتصاالت ،يقوم املدير بإعداد التقديرات املالية وفقاً لألحكام ذات الصلة ان اللوائح
املالية والقواعد املالية ،آخذاً بعني االعتبار القرارات ذات الصلة للجاعية العاملية لتقييس االتصاالت ،مبا فيها أولويات عال القطاع.
 7.5يقدم املدير إىل اجلاعية (للعلم) الخصاً حلسابات السنوات اليت انقضت انذ اجلاعية السابقة وتقديراً للاصروفات الالزاة
لقطاع تقييس االتصاالت لتغطية املتطلبات املالية حىت اوعد انعقاد اجلاعية التالية وملا يليها ان ايزانيات فرتات السنتني واخلطة
املالية ،حسب االقتضاء ،آخذاً بعني االعتبار النتائج ذات الصلة للجاعية العاملية ،مبا فيها األولويات.
 8.5يُقدم املدير حسابات النفقات املرتتبة على اجلاعية العاملية اجلارية لتقييس االتصاالت إىل جلنة اراقبة امليزانية دإجراء فحص
ابدئي هلا ،مث إىل اجلاعية العتاادها.
يرفع املدير إىل اجلاعية تقريراً عن االقرتاحات اليت يتلقاها ان الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت (انظر الفقرة  )9.4فياا
9.5
يتعلق بتنظيم جلان الدراسات واألفرقة األُخرى ،واختصاصاهتا وبرنااج عالها خالل فرتة الدراسة التالية وكذلك اقرتحات بشأن السبل
والوسائل الكفيلة بزيادة اوارد االحتاد ان خالل قطاع تقييس االتصاالت .وجيوز للادير إبداء وجهة نظره يف هذه االقرتاحات.
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 10.5جيوز للادير ،بادإضافة إىل ذلك ،ويف حدود القيود املنصوص عليها يف االتفاقية ،أن يرفع إىل اجلاعية أي تقرير أو اقرتاح
يساعد على حتسني عال قطاع تقييس االتصاالت ،لكي تقرر اجلاعية ادإجراء الواجب اختاذه .وعلى وج اخلصوص ،يرفع املدير
إىل اجلاعية االقرتاحات اليت قد يرى ضرورة رفعها إليها فياا يتعلق بتنظيم جلان الدراسات واختصاصاهتا خالل فرتة الدراسة التالية.
 11.5جيوز للادير أن يطلب اساعدة ان رؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت فياا يتعلق باالقرتاحات
اخلاصة باملرشحني احملتالني ملناصب رؤساء ونواب رؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاري ،لكي ينظر فيها رؤساء الوفود.
 12.5بعد اختتام اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت ،يُزود املدير إدارات الدول األعضاء وأعضاء القطاع املشاركني يف أنشطة
قطاع تقييس االتصاالت بقائاة بلجان الدراسات وغريها ان األفرقة اليت شكلتها اجلاعية ،اوضحاً جمال االختصاص العام
واملسائل اليت أسندت إىل خمتلف اللجان لدراستها ،ويطلب انها إبالغ بلجان الدراسات أو األفرقة األُخرى اليت تود
املشاركة فيها.
وعالوةً على ذلك ،يُزود املدير املنظاات الدولية بقائاة بلجان الدراسات واألفرقة األُخرى اليت شكلتها اجلاعية العاملية لتقييس
االتصاالت ،ويطلب انها إبالغ بلجان الدراسات أو األفرقة األُخرى اليت تود املشاركة فيها بصفة استشارية.
 13.5تدعى إدارات الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنظاات املشاركة األُخرى إىل تقدمي هذه التفاصيل يف أقرب وقت ممكن
بعد كل مجعية ،على أال يتجاوز ذلك شهرين عقب تلقي رسالة اعااة للادير ،وحتديث هذه التفاصيل بانتظام.
 14.5يصرح للادير ،يف الفرتات الفاصلة بني دورات اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت ،وعنداا تتطلب الظروف ذلك ،باختاذ
إجراءات استثنائية لضاان كفاءة عال قطاع تقييس االتصاالت يف حدود االعتاادات املتاحة.
 15.5جيوز للادير ،يف الفرتات الفاصلة بني دورات اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت ،أن يطلب اساعدة ان رؤساء جلان
الدراسات ورئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت فياا يتعلق بتوزيع املوارد املالية والبشرية املتاحة لتاكين ان ضاان قيام
قطاع تقييس االتصاالت بعال على أكال وج .
 16.5يكفل املدير ،بالتشاور اع رؤساء جلان الدراسات ورئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ،تدفق املعلواات يف شكل
الخصات تنفيذية عن أعاال جلان الدراسات .وينبغي وضع هذه املعلواات بالشكل الذي يساعد يف اتابعة العال اجلاري يف قطاع
تقييس االتصاالت وتقدير أمهيت العااة.
 17.5يعزز املدير التعاون والتنسيق اع انظاات التقييس األُخرى لصاحل مجيع األعضاء ويرفع تقريراً إىل الفريق االستشاري
لتقييس االتصاالت عن هذه اجلهود.

القسـم

6

المساهمات
ينبغي تقدمي املسامهات قبل افتتاح اجلاعية بشهر واحد على األقل ،وجيب يف كل األحوال ،أن يكون املوعد النهائي
1.6
لتقدمي مجيع املسامهات إىل اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت 14 ،يوااً تقوميياً على األقل قبل افتتاح اجلاعية لكي تتسىن ترمجتها
يف الوقت املناسب ودراستها بشكل و ٍ
اف ان جانب الوفود .وجيب أن ينشر اكتب تقييس االتصاالت على الفور مجيع املسامهات
املقداة إىل اجلاعية بلغاهتا األصلية على املوقع ادإلكرتوين للجاعية ،حىت قبل ترمجتها إىل اللغات الرمسية األُخرى لالحتاد.
 2.6يكون تقدمي املسامهات إىل اجتااعات جلان الدراسات وأفرقة العال والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ،وشكل
هذه املسامهات طبقاً ألحكام التوصيتني  ITU-T A.1و ،ITU-T A.2على التوايل.
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القسـم

7

إعداد المسائل والموافقة عليها
1.7

إعداد المسائل أو مراجعتها

 0.1.7يـُتَّبع يف إعداد اشروع اسألة جديدة أو اراجعة ان أجل املوافقة علي وإدراج يف برنااج عال قطاع تقييس االتصاالت
إحدى الوسائل املفضلة التالية:
أ)

املعاجلة ان خالل جلنة دراسات والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت

ب)

املعاجلة ان خالل جلنة دراسات اع النظر فيها ارة أخرى يف اللجنة املعنية للجاعية العاملية لتقييس االتصاالت عنداا
يكون اجتااع جلنة الدراسات آخر اجتااع هلا يف فرتة الدراسة قبل انعقاد اجلاعية

ج)

املعاجلة ان خالل جلنة دراسات عنداا يستدعي األار اعاجلة عاجلة

أو املعاجلة ان خالل اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت (انظر الفقرة .)10.1.7
 1.1.7تقدم الدول األعضاء والكيانات األُخرى املرخص هلا بالشكل الواجب املسائل املقرتحة كاسامهات إىل اجتااع
جلنة الدراسات اليت ستنظر يف هذه املسألة (املسائل) اجلديدة أو املراجعة.
 2.1.7ينبغي صياغة كل اسألة اقرتحة على شكل هدف حمدد (أو أهداف حمددة) ان املهام ،وأن تكون اصحوبة مبعلواات
اناسبة كاا هو ابني يف التذييل  Iهلذا القرار هبدف إدارة املوارد احملدودة لالحتاد بأقصى قدر ممكن ان الكفاءة واستخدام املوارد
على النحو األاثل .وينبغي أن تربر هذه املعلواات بوضوح األسباب الداعية إىل اقرتاح املسألة وأن توضح درجة االستعجال ،اع
اراعاة العالقة اع عال جلان الدراسات وهيئات التقييس األُخرى.
 3.1.7يُوزع اكتب تقييس االتصاالت املسائل اجلديدة أو املراجعة املقرتح دراستها على الدول األعضاء وعلى أعضاء القطاع بلجان
الدراسات املعنية ،على أن تصل إليهم شهراً واحداً على األقل قبل اجتااع جلنة الدراسات اليت ستنظر يف املسألة (املسائل).
4.1.7

جيوز للجنة الدراسات املعنية نفسها أن تقرتح اسائل جديدة أو للاراجعة أثناء االجتااع.

5.1.7

تنظر كل جلنة ان جلان الدراسات يف املسائل اجلديدة أو املراجعة املقرتحة لتحدد:

’‘1

الغرض الواضح ان كل اسألة اقرتحة

’‘2

أولوية التوصية (أو التوصيات) اجلديدة املرغوبة وادى إحلاحها ،أو التغريات املطلوب إدخاهلا على التوصيات القائاة
نتيجة لدراسة املسائل

’‘3

اا يلزم للحد قدر ادإاكان ان التداخل بني املسائل املقرتحة داخل جلنة الدراسات املعنية واملسائل اجلديدة أو املراجعة
اليت تدرسها جلان الدراسات األُخرى وعال انظاات التقييس األُخرى.

 6.1.7توافق جلنة الدراسات على تقدمي املسائل اجلديدة أو املراجعة املقرتحة للاوافقة عليها بتوافق اآلراء بني الدول األعضاء
وأعضاء القطاع احلاضرين يف اجتااع جلنة الدراسات عند اناقشة املسألة اجلديدة أو املراجعة املقرتحة واستيفاء املعايري الواردة
يف الفقرة .5.1.7
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 7.1.7حياط الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ،عن طريق بيان اتصال ان جلان الدراسات ،جبايع املسائل اجلديدة
أو املراجعة املقرتحة ،مبا يساح ل بالنظر يف مجيع اآلثار اليت ان احملتال أن ترتتب على ذلك بالنسبة إىل عال مجيع جلان الدراسات
التابعة لقطاع تقييس االتصاالت أو غريها ان األفرقة .ويستعرض الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ،بالتعاون اع واضع املسألة
(أو واضعي املسائل) املقرتحة ،هذه املسألة (أو املسائل) ،وجيوز ل  ،عند االقتضاء ،أن يوصي بإدخال تعديالت عليها ،اراعياً
يف ذلك املعايري املبينة يف الفقرة  5.1.7أعاله.
 8.1.7ال بد ان قيام الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت باستعراض املسائل قبل املوافقة عليها إال إذا رأى ادير اكتب
تقييس االتصاالت أن هناك اا يربر التعجيل باملوافقة ،بعد التشاور اع رئيس الفريق االستشاري ورئيس أي ان جلان الدراسات
األُخرى حيثاا ميكن أن تنشأ اشاكل تداخل فياا بني املسائل أو اشاكل اتصال.
9.1.7

جيوز أن توافق جلنة دراسات على بدء العال بشأن اشروع اسألة جديدة أو اراجعة قبل املوافقة عليها.

 10.1.7إذا اقرتحت دولة عضو أو عضو قطاع ،بالرغم ان األحكام السابقة ،اسألة على مجعية عاملية لتقييس االتصاالت اباشرًة،
ينبغي للجاعية أن توافق على املسألة اجلديدة أو املراجعة أو أن تدعو الدولة العضو أو عضو القطاع إىل تقدمي املسألة املقرتحة
لالجتااع التايل للجنة (للجان) الدراسات املعنية دإتاحة الوقت لدراست بعناية.
 11.1.7اراعاة للاالاح اخلاصة اليت تتسم هبا البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية والبلدان النااية ،4ال سياا أقل البلدان منواً،
اجع يف احلاااات )2016 ،للجاعية العاملية لتقييس
يراعي اكتب تقييس االتصاالت األحكام ذات الصلة ان القرار ( 44املر َ
االتصاالت عند الرد على أي طلب اقدم ان هذه البلدان ان خالل اكتب تناية االتصاالت ) ،(BDTوخاصة فياا يتعلق
باملسائل املرتبطة بالتدريب واملعلواات ودراسة املسائل اليت ال تغطيها جلان دراسات قطاع تناية االتصاالت واملساعدة التقنية الالزاة
لدراسة اسائل اعينة يف جلان دراسات قطاع تناية االتصاالت.
2.7

الموافقة على المسائل الجديدة أو المراجعة فيما بين دورات الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت (انظر الشكل 1.7أ)

 1.2.7بعد إعداد املسائل اجلديدة أو املراجعة املقرتحة (انظر  1.7أعاله) ،فياا بني دورات اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت،
اجعة املوضح أدناه يف الفقرتني  2.2.7و.3.2.7
يـُتَّبع إجراء املوافقة على املسائل اجلديدة أو املر َ

4

تشال هذه البلدان أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النااية والبلدان النااية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.
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شهران على األقل
يقوم املدير بإبالغ
الدول األعضاء وأعضاء القطاع بالنتائج
(انظر 2.2.7ب)

توافق جلنة الدراسات على
املسائل (انظر )2.2.7

شهر واحد على األقل

االجتااعات الدورية للفريق االستشاري

شهران

تقدم الدول األعضاء ردودها
(انظر 3.2.7ب)
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يقوم املدير بإبالغ الدول األعضاء
وأعضاء القطاع بالنتائج
(انظر 3.2.7ج)

يستعرض الفريق االستشاري املسائل
ويقدم توصيات بشأهنا
تطلب جلنة الدراسات
(انظر )4.2.7
التشاور اع الدول األعضاء (انظر )3.2.7

يطلب املدير اوافقة الدول األعضاء
(انظر 3.2.7أ)

تستعرض جلنة الدراسات املسائل
وتوافق على تقدميها للاوافقة
(انظر )6.1.7

إخطار الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت
(انظر )4.1.7

تقوم ادإدارات أو الكيانات
املرخص هلا بالشكل الواجب
بتقدمي املسائل املقرتحة (انظر
)1.1.7

يقوم اكتب تقييس االتصاالت
بتوزيع استاارات املسائل
(انظر )3.1.7
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اجعة يف حالة الوصول إىل توافق يف اآلراء
 2.2.7ميكن ألي جلنة ان جلان الدراسات أن توافق على املسائل اجلديدة أو املر َ
يف اجتااع جلنة الدراسات .وبادإضافة إىل ذلك ،يتعني أن تلتزم بعض الدول األعضاء وأعضاء القطاع (أربعة أعضاء على األقل
يف املعتاد) بدعم العال ،كأن يكون ذلك بتقدمي اسامهات ،أو بتوفري األفراد الذين يقواون بدور املقررين أو احملررين ،و/أو باستضافة
االجتااعات .وتُسجل أمساء الكيانات الداعاة يف تقرير االجتااع اع نوع الدعم الذي تتعهد بتقدمي .
مبجرد املوافقة على املسألة اجلديدة أو املراجعة املقرتحة يكون هلا نفس وضع املسائل املوافق عليها يف اجلاعية العاملية
أ)
لتقييس االتصاالت.
يقوم املدير بإبالغ النتائج مبوجب رسالة اعااة.
ب)
 3.2.7جيوز للجنة الدراسات ،عوضاً عن ذلك ،أن تواصل النظر يف املسألة أو أن تطلب املوافقة ان خالل اشاورة الدول
األعضاء ،وذلك يف تقدمي الدعم املبني يف  2.2.7اع تعذر التوصل إىل توافق يف اآلراء يف جلنة الدراسات بشأن املوافقة على اسألة
اجعة.
جديدة أو ار َ
يطلب املدير ان الدول األعضاء إبالغ يف غضون شهرين مبا إذا كانت تريد املوافقة أو عدم املوافقة على اقرتاح املسألة
أ)
اجعة.
اجلديدة أو املر َ
تتحقق املوافقة على املسألة املقرتحة ويكون هلا نفس وضع املسائل املوافق عليها يف اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت،
ب)
يف حالة:
– اوافقة األغلبية البسيطة ان مجيع الدول األعضاء اليت أرسلت ردودها
– واستالم اا ال يقل عن عشرة ردود.
يقوم املدير بإبالغ نتائج التشاور ان خالل رسالة اعااة( .انظر أيضاً الفقرة .)2.8
ج)
 4.2.7يقوم الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ،فياا بني دورات اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت ،باستعراض برنااج عال
قطاع تقييس االتصاالت ويوصي بتعديل عند الضرورة.
اجعة لتحديد اا إذا كانت تتفق
 5.2.7ويقوم الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ،حتديداً ،باستعراض أي اسائل جديدة أو ار َ
اجعة أو أن يوصي بتعديل .
اع اختصاصات جلنة الدراسات .وجيوز للفريق االستشاري أن يقر نص أي اسائل اقرتحة جديدة أو ار َ
اجعة ،جيب إعادة املسألة إىل جلنة الدراسات
وإذا أوصى الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بتعديل اشروع املسألة اجلديدة أو املر َ
اجعة متت املوافقة عليها.
املعنية دإعادة النظر فيها .ويأخذ الفريق االستشاري علااً بنص أي اسائل جديدة أو ار َ
3.7

موافقة الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت على المسائل (انظر الشكل 1.7ب)

 1.3.7جيتاع الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ،شهرين على األقل قبل اجتااع اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت ،للنظر
يف املسائل واستعراضها ،وكذلك للتوصية بإدخال تعديالت ،عند اللزوم ،على املسائل قبل أن تنظر فيها اجلاعية العاملية لتقييس
االتصاالت ،اع ضاان أن تستجيب املسائل لالحتياجات واألولويات العااة لربنااج عال قطاع تقييس االتصاالت وأهنا اتسقة
على النحو الواجب ان أجل:
جتنب االزدواجية يف اجلهود
’‘1
توفري أساس انطقي للتفاعل فياا بني جلان الدراسات
’‘2
تسهيل عالية رصد التقدم العام يف صياغة التوصيات واملنشورات األُخرى لقطاع تقييس االتصاالت
’‘3
تسهيل جهود التعاون اع انظاات التقييس األُخرى.
’‘4
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ُ 2.3.7خيطر املدير الدول األعضاء وأعضاء القطاع بقائاة املسائل اجلديدة أو املراجعة املقرتحة اليت وافق عليها الفريق االستشاري
لتقييس االتصاالت ،وذلك قبل اوعد انعقاد اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت بشهر واحد على األقل.
 3.3.7جيوز أن توافق اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت على املسائل املقرتحة طبقاً للقواعد العااة ملؤمترات االحتاد
ومجعيات واجتااعات .
شهران على األقل

شهران على األقل
شهر واحد على األقل

تقوم اجلاعية باستعراض
املسائل وتوزيعها (انظر )5.1

شهر واحد على األقل

يقوم الفريق االستشاري قبل انعقاد تستعرض جلنة الدراسات املسائل
اجلاعية باستعراض املسائل وتقدمي وتوافق على تقدميها للاوافقة
(انظر )6.1.7
توصيات بشأهنا (انظر )1.3.7

يقوم املدير بإبالغ الدول األعضاء
(انظر )2.3.7

إخطار الفريق االستشاري لتقييس
االتصاالت (انظر )7.1.7

تقوم ادإدارات أو الكيانات املرخص هلا
بالشكل الواجب بتقدمي املسائل
املقرتحة (انظر )1.1.7

يقوم اكتب تقييس االتصاالت بتوزيع
استاارات املسائل (انظر )3.1.7

Res 1 (12)_F7.1b

الشكل 1.7ب  -الموافقة على المسائل الجديدة أو المراجعة في الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت
4.7

إلغاء المسائل

جيوز للجان الدراسات ،يف كل حالة على حدة ،أن تقرر أي البدائل التالية هو األنسب دإلغاء اسألة اا.
1.4.7

إلغاء مسألة فيما بين دورات انعقاد الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت

 1.1.4.7جيوز ،أثناء اجتااع جلنة الدراسات ،االتفاق بتوافق اآلراء فياا بني احلضور على إلغاء اسألة ،كأن يكون ذلك بسبب
االنتهاء ان العال أو لعدم تلقي اسامهات أثناء ذلك االجتااع وال يف االجتااعني السابقني للجنة الدراسات .ويتم ادإبالغ عن
هذا االتفاق مبوجب رسالة اعااة تتضان الخصاً توضيحياً لألسباب الداعية إىل ادإلغاء .ويصبح ادإلغاء سارياً إذا دلت الردود
الواردة ان الدول األعضاء خالل شهرين ،بأغلبية بسيطة ،على عدم اعرتاضها على ادإلغاء .وإذا كانت الردود تدل على خالف
ذلك ،تُعاد املسألة إىل جلنة الدراسات.
 2.1.4.7تكون الدول األعضاء اليت تبدي عدم اوافقتها اطالبة بتقدمي أسباهبا وبأن توضح التغيريات اليت ميكن إدخاهلا لتسهيل
املضي يف دراسة املسائل.
 3.1.4.7يكون التبليغ بالنتيجة مبوجب رسالة اعااة ،ويتم إخطار الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت عن طريق املدير.
وبادإضافة إىل ذلك ،ينشر املدير قائاة باملسائل امللغاة حيثاا يكون ذلك اناسباً ،على أن يكون ذلك ارة واحدة على األقل
يف انتصف فرتة الدراسة.
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2.4.7

إلغاء مسألة بقرار من الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت

بناءً على قرار جلنة الدراسات ،يدرج الرئيس يف تقريره إىل اجلاعية طلباً دإلغاء املسألة .وتبت اجلاعية يف الطلب حسب االقتضاء.

القسـم

8

عمليات وضع التوصيات والموافقة عليها
1.8

عمليات الموافقة على توصيات قطاع تقييس االتصاالت واختيار عملية الموافقة

يوضح القسم  9ان هذا القرار ادإجراءات الواجب اتباعها يف املوافقة على التوصيات اليت تتطلب اشاورات رمسية اع الدول األعضاء
(عالية املوافقة التقليدية ) .)(TAPوتوضح التوصية  ITU-T A.8ادإجراءات الواجب اختاذها يف املوافقة على التوصيات اليت
ال تتطلب اشاورات رمسية اع الدول األعضاء (عالية املوافقة البديلة ) .)(AAPوطبقاً لالتفاقية ،يكون وضع التوصيات املوافق
عليها اتساوياً عند املوافقة عليها بأي ان الطريقتني.
تشري كلاة "اختيار" إىل اختيار عالية املوافقة البديلة ) (AAPأو اختيار عالية املوافقة التقليدية ) (TAPلوضع التوصيات اجلديدة
اجعة واملوافقة عليها.
واملر َ
1.1.8

االختيار أثناء اجتماعات لجان الدراسات

كانهج عام ،أن تتبع توصيات قطاع تقييس االتصاالت (املتعلقة مبسائل الرتقيم والعنونة والتعريفات وحتديد الرسوم
يُفرتض،
ٍ
واحملاسبة) عالية املوافقة التقليدية .وعلى حنو مماثل ،يفرتض أن تتبع توصيات القطاع املتصلة باملسائل األُخرى عالية املوافقة البديلة.
واع ذلك ،ميكن اختاذ إجراء واضح يف اجتااع جلنة الدراسات لتغيري االختيار ان عالية املوافقة البديلة إىل عالية املوافقة التقليدية،
والعكس بالعكس ،إذا قررت الدول األعضاء وأعضاء القطاع احلاضرون يف االجتااع ذلك بتوافق اآلراء.
وعند حتديد اا إذا كان اشروع توصية جديدة أو اراجعة ل آثار سياساتية أو تنظياية ،خاصة التوصيات املتعلقة بقضايا التعريفات
اجع يف احلاااات )2016 ،للجاعية العاملية لتقييس االتصاالت.
واحملاسبة ،ينبغي للجان الدراسات أن تشري إىل القرار ( 40املر َ
ويف حالة عدم التوصل إىل توافق يف اآلراء ،تطبق الطريقة املستخداة يف اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت ،املبينة يف الفقرة
أعاله ،يف حتديد االختيار.
2.1.8

13.1

االختيار في الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت

كانهج عام ،أن تتبع توصيات قطاع تقييس االتصاالت (املتصلة مبسائل الرتقيم والعنونة والتعريفات وحتديد الرسوم
يُفرتض،
ٍ
واحملاسبة) عالية املوافقة التقليدية .وعلى حنو مماثل ،يُفرتض أن تتبع توصيات القطاع املتصلة باملسائل األُخرى عالية املوافقة البديلة.
واع ذلك ،ميكن اختاذ إجراء واضح يف اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت لتغيري االختيار ان عالية املوافقة البديلة إىل عالية
املوافقة التقليدية ،والعكس بالعكس.
2.8

التبليغ عن االختيار

عنداا يبلغ ادير اكتب تقييس االتصاالت األعضاء باملوافقة على اسألة ،خيطرهم أيضاً باالختيار املقرتح بالنسبة إىل التوصيات
اليت سترتتب على ذلك .ويف حالة وجود اعرتاضات ،جيب أن تستند إىل أحكام الرقم  246Dان االتفاقية ،وحتال هذه االعرتاضات
كتابةً إىل االجتااع التايل للجنة الدراسات ،حيث يُعاد النظر يف االختيار (انظر الفقرة  3.8فياا يلي).
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3.8

إعادة النظر في االختيار

اجعة لطلب التعليق عليها يف إطار عالية "النداء األخري"،
ميكن ،يف أي وقت ،قبل اختاذ قرار بعرض اشروع توصية جديدة أو ار َ
إعادة النظر يف االختيار استناداً إىل أحكام الرقم  246Dان االتفاقية .وجيب أن يكون طلب إعادة النظر كتابة (اثل اسامهة ،أو
يف حالة تقدمي الطلب بعد انقضاء املوعد النهائي لتقدمي املسامهات ،تقدَّم وثيقة اكتوبة يتم عرضها فياا بعد يف وثيقة اؤقتة ))(TD
إىل اجتااع جلنة الدراسات أو فرقة العال اشفوعاً بأسباب إعادة النظر يف االختيار .وأي اقرتاح ان دولة عضو أو ان عضو قطاع
لتغيري االختيار يتعني أن حيصل على تأييد قبل أن يصبح ان املاكن لالجتااع تناول .
وتقرر جلنة الدراسات ،بتطبيق نفس ادإجراءات املبينة يف الفقرة  ،1.1.8اا إذا كان االختيار سيبقى على اا هو علي أو سيتم تغيريه.
وال جيوز تغيري االختيار بعد إقرار التوصية (انظر التوصية  ،ITU-T A.8الفقرة  ،)1.3أو حتديدها (انظر الفقرة  1.3.9أدناه).

القسـم

9

اجعة باتباع عملية الموافقة التقليدية
الموافقة على التوصيات الجديدة أو المر َ
1.9

عموميات

 1.1.9يوضح هذا القسم ان القرار  1للجاعية العاملية لتقييس االتصاالت ادإجراءات الواجب اتباعها يف املوافقة على التوصيات
اجلديدة أو املراجعة اليت تتطلب اشاورات رمسية اع الدول األعضاء (عالية املوافقة التقليدية ) .)(TAPوطبقاً للرقم  246Bان
اجعة لقطاع تقييس االتصاالت طبقاً لإلجراءات اليت
االتفاقية ،تعتاد جلنة الدراسات املعنية اشاريع التوصيات اجلديدة أو املر َ
حتددها اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت ،وتعترب التوصيات قد حصلت على املوافقة إذا كانت املوافقة عليها ال تستدعي اشاورات
رمسية اع الدول األعضاء .وتتضان التوصية  ITU-T A.8إجراءات تلك املوافقة على التوصيات (عالية املوافقة البديلة ).)(AAP
وطبقاً لالتفاقية ،يكون وضع التوصيات املوافق عليها اتساوياً عند املوافقة عليها بأي ان الطريقتني.
 2.1.9واراعاة للسرعة والكفاءة ،ينبغي عادة طلب املوافقة مبجرد أن تصبح النصوص ذات الصلة جاهزة ،عن طريق اشاورات
رمسية يطلب فيها ادير اكتب تقييس االتصاالت ان الدول األعضاء تفويض السلطة للجنة الدراسات املعنية للاضي يف عالية
املوافقة واا يليها ان اتفاق يف اجتااع رمسي للجنة الدراسات.
وجيوز أيضاً للجنة الدراسات املعنية أن تلتاس املوافقة يف اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت.

 3.1.9طبقاً للرقم  247Aان االتفاقية ،يكون للتوصيات املوافق عليها وضع اتااثل سواء متت املوافقة عليها يف اجتااع للجنة
دراسات أم يف اجتااع للجاعية العاملية لتقييس االتصاالت.
2.9

العملية

اجعة
 1.2.9ينبغي للجان الدراسات أن تطبق العالية املبينة فياا يلي يف التااس املوافقة على مجيع اشاريع التوصيات اجلديدة واملر َ
بعد وصوهلا إىل ارحلة النضج .انظر الشكل  1.9ملعرفة تتابع اخلطوات.
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مالحظة  -للفريق ادإقلياي التابع للجنة الدراسات  3أن يقرر تطبيق هذه ادإجراءات لغرض حمدد هو وضع التعريفات ادإقلياية .وال تنطبق أي
توصيات تتم املوافقة عليها حسب هذه ادإجراءات إال على الدول األعضاء املنتاية إىل هذا الفريق ادإقلياي .ويتم إبالغ رئيس جلنة الدراسات  3بقرار
تطبيق هذه ادإجراءات يف عالية املوافقة ،وتقوم جلنة الدراسات  3يف جلستها العااة التالية بدراسة اشروع التوصية بشكل عام .ويبدأ تنفيذ ادإجراءات
يف حالة عدم وجود اعرتاض على املبادئ واملنهجية .ويتشاور املدير اع الدول األعضاء يف الفريق ادإقلياي التابع للجنة الدراسات  3فقط فياا يتعلق
باملوافقة على اشروع التوصية املعنية.

اج عة للنظر فيها يف اجلاعية العاملية
 2.2.9ينبغي يف احلاالت التالية إرجاء املوافقة على التوصيات اجلديدة أو املر َ
لتقييس االتصاالت:
التوصيات ذات الطابع ادإداري الذي يتعلق بقطاع تقييس االتصاالت ككل
أ)
حيثاا ترى جلنة الدراسات املعنية أن ان املستصوب أن تقوم اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت نفسها مبناقشة وحسم
ب)
قضايا اعينة صعبة أو حساسة
حيثاا تكون حماوالت حتقيق اتفاق داخل جلان الدراسات قد فشلت العتبارات غري تقنية اثل اختالف اآلراء
ج)
حول السياسات.
3.9

المقتضيات

 1.3.9يعلن املدير بوضوح ،بناءً على طلب رئيس جلنة الدراسات ،عن النية يف تطبيق إجراء املوافقة املنصوص علي يف هذا القرار
عند الدعوة إىل عقد اجتااع جلنة الدراسات .ويستند هذا الطلب إىل قرار يف جلنة الدراسات أو فرقة العال ،أو ،يف حاالت
استثنائية ،يف اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت ،بأن األعاال اخلاصة مبشروع التوصية قد بلغت ارحلة كافية ان النضج الختاذ
هذا ادإجراء .يعترب اشروع التوصية يف هذه املرحلة قد "حتدد" .ويدرج املدير الخص التوصية .ويشار إىل التقرير أو الوثائق األُخرى
اجعة .وتوزع هذه املعلواات أيضاً على مجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاع.
اليت يرد فيها نص اشروع التوصية اجلديدة أو املر َ
اجعة لضاان
 2.3.9وحتث جلان الدراسات على تشكيل فريق للصياغة يف كل جلنة الستعراض نصوص التوصيات اجلديدة واملر َ
سالاتها يف كل لغة ان اللغات الرمسية.

اجعة يف صيغت النهائية بلغة واحدة
 3.3.9جيب أن يكون لدى اكتب تقييس االتصاالت نص اشروع التوصية اجلديدة أو املر َ
على األقل ان اللغات الرمسية يف الوقت الذي يعلن في املدير عن نية تطبيق إجراء املوافقة املنصوص علي يف هذا القرار .وجيب
أيضاً تزويد اكتب تقييس االتصاالت يف نفس الوقت بأي اواد إلكرتونية اصاحبة داخلة يف التوصية (اثل الربجميات واملتجهات
االختبارية ،إخل .).كاا جيب تزويد املكتب مبلخص عن الصيغة النهائية ملشروع التوصية ،طبقاً للفقرة  4.3.9فياا يلي .ويرسل املدير
اجعة اع إعالن نية تطبيق إجراء املوافقة هذا ،إىل مجيع
الدعوة اخلاصة باالجتااع ،اشفوعة مبلخص اشروع التوصية اجلديدة أو املر َ
الدول األعضاء وأعضاء القطاع حبيث تصلهم قبل ثالثة أشهر على األقل ان االجتااع .وتوزع الدعوة وامللخص املرفق هبا طبقاً
لإلجراءات املعتادة اليت تشال استعاال اللغات الرمسية املناسبة.
 4.3.9يعد امللخص طبقاً لدليل صياغة توصيات قطاع تقييس االتصاالت .ويتضان عرضاً اوجزاً للغرض ان اشروع التوصية
اجعة واضاوهنا ،كاا يتضان الغرض ان التنقيح ،حسب االقتضاء .وال تعترب أي توصية اكتالة وجاهزة للاوافقة
اجلديدة أو املر َ
بدون هذا البيان املوجز.
5.3.9

اجعة باللغات الرمسية قبل شهر واحد على األقل ان االجتااع املعلن عن .
جيب توزيع نص اشروع التوصية اجلديدة أو املر َ
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اجعة إال يف حدود اختصاصات جلنة الدراسات كاا هي حمددة
 6.3.9ال جيوز التااس املوافقة على اشروع التوصية اجلديدة أو املر َ
يف املسائل املسندة إليها ،طبقاً للرقم  192ان االتفاقية .وكبديل لذلك ،أو بادإضافة إلي  ،جيوز التااس املوافقة على تعديل توصية
قائاة يف حدود اسؤولية جلنة الدراسات واختصاصاهتا (انظر القرار  2للجاعية العاملية لتقييس االتصاالت).
اجعة ضان اختصاصات أكثر ان جلنة دراسات ،يتشاور رئيس جلنة الدراسات اليت
 7.3.9حيثاا يقع اشروع توصية جديدة أو ار َ
تقرتح املوافقة اع رؤساء جلان الدراسات األُخرى املعنية ،ويأخذ آراءهم يف االعتبار قبل املضي يف تطبيق إجراء املوافقة هذا.
 8.3.9تعد توصيات قطاع تقييس االتصاالت على حنو يراي إىل تطبيقها بشكل واسع وافتوح قدر املستطاع مبا يكفل استخدااها
على نطاق واسع .وتعد التوصيات بشكل يراعي املتطلبات املتصلة حبقوق امللكية الفكرية ومبا يتااشى اع سياسة الرباءات املشرتكة
لقطاع تقييس االتصاالت/قطاع االتصاالت الراديوية/املنظاة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية واملتاحة يف املوقع
ادإلكرتوين  .http://www.itu.int/ITU-T/ipr/وعلى سبيل املثال:
 1.8.3.9ينبغي ألي طرف اشارك يف أعاال قطاع تقييس االتصاالت أن يقوم ،ان البداية ،بلفت انتباه املدير إىل أي براءات
اعروفة أو أي طلبات براءات اقداة اعروفة سواء كانت هلذا الطرف أو ملنظاات أُخرى .ويُستعال منوذج "بيان الرباءات وإعالن
الرتاخيص" املتاح يف املوقع ادإلكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت.
 2.8.3.9ميكن للانظاات غري األعضاء يف قطاع تقييس االتصاالت اليت لديها براءة (أو براءات) أو طلب (أو طلبات) براءات
اعلقة ،مما قد يكون استعااهلا اطلوباً لتنفيذ توصية ان توصيات قطاع تقييس االتصاالت ،تقدمي "بيان الرباءات وإعالن الرتاخيص"
إىل اكتب تقييس االتصاالت استخداة يف ذلك الناوذج الذي ميكن احلصول علي ان املوقع ادإلكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت.
اجعة ،عدم التااس املوافقة يف غضون فرتة
 9.3.9اراعا ًة لتحقيق االستقرار ،ينبغي عادة ،بعد املوافقة على توصية جديدة أو ار َ
زانية اعقولة على أي تعديل آخر للنص اجلديد أو للجزء املنقح ،حسب احلالة ،اا مل تكن التعديالت املقرتحة تستكال االتفاق
الذي مت التوصل إلي يف عالية املوافقة السابقة دون أن تغريه أو الكتشاف خطأ أو إغفال جوهري .وكقاعدة عااة يف هذا السياق،
تكون "الفرتة الزانية املعقولة" سنتني على األقل يف اعظم احلاالت.
 10.3.9جيوز للدول األعضاء اليت ترى أهنا تتعرض آلثار سيئة ان جراء أي توصية ووفق عليها خالل فرتة الدراسة أن حتيل قضيتها
إىل املدير ،الذي يقداها إىل جلنة الدراسات املختصة للعناية هبا على وج السرعة.
11.3.9

يبلغ املدير اجلاعية العاملية التالية لتقييس االتصاالت جبايع احلاالت اليت تبلغ إلي مبوجب الفقرة  10.3.9أعاله.

4.9

التشاور

 1.4.9تشال اشاورات الدول األعضاء الفرتة الزانية وادإجراءات ابتداءً ان إعالن املدير عن النية يف تطبيق إجراء املوافقة
(الفقرة  )1.3.9وحىت سبعة أيام عال قبل بداية اجتااع جلنة الدراسات .ويطلب املدير آراء الدول األعضاء خالل تلك الفرتة فياا
اجعة يف اجتااع جلنة الدراسات.
إذا كانت تفوض السلطة للجنة الدراسات للنظر يف املوافقة على اشاريع التوصيات اجلديدة أو املر َ
ويكون الرد ان حق الدول األعضاء فقط.
 2.4.9إذا تلقى اكتب تقييس االتصاالت بياناً (أو بيانات) بأن استعاال حق امللكية الفكرية ،اثل وجود براءة ،أو اطالبة حبق
طبع ،رمبا يكون الزااً لتنفيذ اشروع التوصية ،يقوم املدير بتوضيح هذا املوقف يف رسالة اعااة يعلن فيها عن النية يف أن يضع
اوضع التنفيذ عالية املوافقة املنصوص عليها يف القرار ( 1انظر التذييل  IIهلذا القرار).
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ُ 3.4.9خيطر املدير اديري املكتبني اآلخرين ،وكذلك وكاالت التشغيل املعرتف هبا ،واملنظاات العلاية والصناعية واملنظاات
اجعة
الدولية املشاركة يف عال جلنة الدراسات املعنية ،بأن الدول األعضاء اطلوب انها الرد على اشاورة بشأن توصية جديدة أو ار َ
اقرتحة .ويكون الرد ان حق الدول األعضاء فقط (انظر الفقرة  2.5.9فياا يلي).
اجعة توطئة للاوافقة عليها،
 4.4.9إذا رأت أي دول أعضاء أن ليس ان املاكن املضي يف النظر يف اشروع توصية جديدة أو ار َ
ينبغي أن تبدي أسباب عدم اوافقتها وأن توضح التغيريات اليت ميكن أن تُسهل املضي يف النظر يف اشروع التوصية اجلديدة
اجعة واملوافقة عليها.
أو املر َ
 5.4.9إذا كانت نسبة  70أو أكثر ان الردود الواردة ان الدول األعضاء تؤيد النظر يف اشروع التوصية للاوافقة عليها
يف اجتااع جلنة الدراسات (أو يف حالة عدم وصول ردود) ،يكون على املدير إبالغ الرئيس بأن النظر يف املوافقة ميكن أن ميضي.
(ميكن إضافة إىل التفويض الذي تعطي الدول األعضاء للجنة الدراسات لكي متضي يف عالية املوافقة ،تعرتف الدول األعضاء
أيضاً بأن جلنة الدراسات جيوز هلا إدخال التغيريات التقنية والصياغية طبقاً للفقرة  2.5.9فياا يلي).
 6.4.9إذا كانت نسبة أقل ان  70ان الردود اليت تصل قبل املوعد املقرر تؤيد النظر يف اشروع التوصية للاوافقة عليها
يف اجتااع جلنة الدراسات ،يكون على املدير إبالغ الرئيس بأن النظر يف املوافقة ال ميكن أن ميضي يف ذلك االجتااع( .واع ذلك،
ينبغي للجنة الدراسات أن تنظر يف املعلواات املبينة يف الفقرة  4.4.9أعاله).
 7.4.9يقوم اكتب تقييس االتصاالت بتجايع التعليقات اليت يتلقاها اع الردود على املشاورة ويقداها يف وثيقة اؤقتة
إىل االجتااع التايل للجنة الدراسات.
5.9

)(TD

اإلجراءات التي تتبع في اجتماعات لجنة الدراسات
 1.3.9و3.3.9

اجعة املشار إليها يف الفقرتني
 1.5.9ينبغي للجنة الدراسات أن تستعرض نص اشروع التوصية اجلديدة أو املر َ
أعاله .وجيوز لالجتااع عندئذ أن يقبل أي تصويبات صياغية أو أي تعديالت أُخرى ال تؤثر على جوهر التوصية .جيب على جلنة
الدراسات أن تُقيم البيان املوجز املشار إلي يف الفقرة  4.3.9ان حيث اكتاال وقدرت على أن ينقل بإجياز اضاون اشروع التوصية
اجعة إىل خبري يف االتصاالت مل يشارك يف عال جلنة الدراسات.
اجلديدة أو املر َ
 2.5.9ال جيوز إدخال التغيريات التقنية والصياغية إال أثناء االجتااع استجابةً ملسامهات كتابية ،أو نتيجة لعالية التشاور (انظر
اجعات هلا اا يربرها ولكن هلا تأثري كبري على
الفقرة  4.9أعاله) أو بيانات االتصال .وحيثاا يتبني أن االقرتاحات اخلاصة هبذه املر َ
اضاون التوصية أو تعد خروجاً عن املبادئ املتفق عليها يف اجتااع سابق للجنة الدراسات أو فرقة العال ،يؤجل النظر يف إجراء
املوافقة إىل اجتااع آخر .واع ذلك ،جيوز يف الظروف اليت يكون هلا اا يربرها تطبيق إجراء املوافقة إذا رأى رئيس جلنة الدراسات،
بالتشاور اع اكتب تقييس االتصاالت:
أن التغيريات املقرتحة اعقولة (يف سياق املشورة اليت تصدر طبقاً للفقرة  4.9أعاله) بالنسبة إىل الدول األعضاء غري املاثلة
يف االجتااع ،أو غري املاثلة بالقدر الكايف نظراً للظروف املتغرية
وأن النص املقرتح اتوازن.
 3.5.9بعد املناقشة يف اجتااع جلنة الدراسات ،جيب أن يكون قرار الوفود باملوافقة على التوصية مبوجب إجراء املوافقة هذا دون
اعارضة (انظر الفقرة  ،4.5.9فياا يتعلق بالتحفظات ،والفقرتني  5.5.9و .)6.5.9انظر الرقم  239ان االتفاقية.
 4.5.9يف حالة اا إذا اختار وفد عدم االعرتاض على املوافقة على نص ،ولكن يود أن يسجل درجة ان التحفظ على جانب
ينوه عن ذلك يف تقرير االجتااع .وتُذكر هذه التحفظات يف االحظة اوجزة تُرفق بنص التوصية املعنية.
أو أكثرَّ ،
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 5.5.9جيب التوصل إىل قرار أثناء االجتااع على أساس النص املوزع على مجيع املشاركني يف االجتااع يف صيغت النهائية .واع
ذلك ،ففي ظروف استثنائية ،جيوز لوفد أن يطلب ،أثناء االجتااع فقط ،ازيداً ان الوقت للنظر يف اوقف  .واا مل يتم إخطار املدير
باملعارضة الرمسية للدولة العضو اليت ينتاي إليها الوفد خالل أربعة أسابيع ان انتهاء االجتااع ،ميضي املدير طبقاً للفقرة .1.6.9

 1.5.5.9تكون الدولة العضو اليت تطلب ازيداً ان الوقت للنظر يف اوقفها ،واليت تقوم بعد ذلك بإبداء اعارضتها خالل فرتة
األسابيع األربعة احملددة يف الفقرة  5.5.9أعاله ،اطالبة ببيان أسباهبا وتوضيح التغيريات اليت ميكن إدخاهلا لتسهيل املضي يف النظر
اجعة واملوافقة عليها يف املستقبل.
يف اشروع التوصية اجلديدة أو املر َ

 2.5.5.9يف حالة إبالغ املدير بوجود اعارضة رمسية ،جيوز لرئيس جلنة الدراسات ،بعد التشاور اع األطراف املعنية ،املضي طبقاً
للفقرة  1.3.9أعاله ،دون انتظار اختاذ قرار يف اجتااع الحق لفرقة العال أو جلنة الدراسات.
 6.5.9جيوز ألي وفد أن يعلن أثناء االجتااع ااتناع عن اختاذ قرار بتطبيق ادإجراء .وعندئذ ،يكون وجود هذا الوفد حمل جتاهل
فياا يتعلق بأغراض الفقرة  3.5.9أعاله .وجيوز الرجوع عن هذا االاتناع فياا بعد ،ولكن ال يكون ذلك إال أثناء االجتااع فقط.
6.9

التبليغ

 1.6.9يقوم املدير ،مبوجب رسالة اعااة ،بالتبليغ عاا إذا كان النص قد ووفق علي أم ال ،وذلك خالل أربعة أسابيع ان تاريخ
انتهاء اجتااع جلنة الدراسات أو ،يف ظروف استثنائية ،خالل أربعة أسابيع بعد انتهاء املهلة املبينة يف الفقرة  .5.5.9ويتخذ املدير
الرتتيبات الالزاة لتضاني هذه املعلواات أيضاً يف التبليغ التايل الذي يصدره االحتاد .ويقوم املدير أيضاً ،خالل نفس الفرتة ،بالتأكد
ان أن أي توصية ووفق عليها أثناء االجتااع الذي اختذت في جلنة الدراسات قرارها اتاحة على اخلط بلغة رمسية واحدة على
األقل ،اع ادإشارة إىل أن التوصية قد ال تكون يف صيغة النشر النهائية.
 2.6.9إذا كان ان الضروري إدخال تعديالت أو تصويبات صياغية طفيفة تكون نتيجة لسهو واضح أو لعدم اتساق النص
املقدم للاوافقة ،جيوز ملكتب تقييس االتصاالت تصويبها مبوافقة رئيس جلنة الدراسات.
اجعة اليت متت املوافقة عليها باللغات الرمسية يف أسرع وقت ممكن ،اوضحاً،
 3.6.9ينشر األاني العام التوصيات اجلديدة أو املر َ
عند اللزوم ،تاريخ سرياهنا .واع ذلك ،جيوز ،طبقاً للتوصية  ،ITU-T A.11إدخال تعديالت طفيفة ،يصدر بشأهنا تصويب بدالً ان
إعادة إصدار التوصية بالكاال .كذلك ،جيوز ،عند االقتضاء ،جتايع النصوص مبا يتالءم اع احتياجات السوق.
اجعة نص حيث املستعالني على الرجوع إىل قاعديت بيانات
 4.6.9يُضاف إىل صفحات الغالف جبايع التوصيات اجلديدة واملر َ
اكتب تقييس االتصاالت بشأن براءات االخرتاع وبشأن حقوق التأليف والطبع اخلاصة بالربجميات .وميكن وضع هذا النص بإحدى
الصيغتني التاليتني:
"يسرتعي االحتاد الدويل لالتصاالت االنتباه إىل احتاال أن ينطوي تطبيق أو تنفيذ هذه التوصية على استعاال حق
ازعم ان حقوق امللكية الفكرية .واالحتاد ال يتخذ أي اوقف فياا يتعلق بإثبات ،أو صحة أو إاكانية تطبيق حقوق
امللكية الفكرية املزعواة ،سواء أكدت هذه احلقوق إحدى الدول األعضاء أو أحد أعضاء القطاع أو آخرون خارج
عالية وضع التوصية".
"كان/مل يكن االحتاد ،يف تاريخ املوافقة على هذه التوصية ،قد تلقى إخطاراً مبلكية فكرية ،حتايها براءات/حقوق الكية
برجميات ،مما قد يكون الزااً لتنفيذ هذه التوصية .واع ذلك ،يود االحتاد أن حيذر جهات التنفيذ بأن ذلك قد ال ميثل
أحدث املعلواات ،ولذلك يُرجى ان جهات التنفيذ الرجوع إىل قواعد البيانات املناسبة لدى قطاع تقييس االتصاالت
املتاحة يف املوقع ادإلكرتوين للقطاع".
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5.6.9

اجعة.
انظر أيضاً التوصية  ITU-T A.11املتعلقة بنشر قوائم التوصيات اجلديدة واملر َ

7.9

تصويب األخطاء

عنداا ترى جلنة دراسات ضرورة إبالغ جهات التنفيذ بوجود أخطاء يف توصية (اثل األخطاء املطبعية أو الصياغية ،أو غاوض،
أو سهو أو عدم اتساق أو أخطاء تقنية) ،يكون ان بني اآلليات اليت ميكن استعااهلا إصدار دليل جلهات التنفيذ .ويكون هذا
الدليل يف شكل وثيقة تارخيية تُسجل مجيع جوانب النقص اليت مت حتديدها وحالة تصويبها ،انذ حتديدها حىت حساها هنائياً.
وتعتاد جلنة الدراسات أدلة جهات التنفيذ أو تعتادها فرقة عال ان الفرق التابعة هلا مبوافقة رئيس جلنة الدراسات .وجيب إتاحة
أدلة جهات التنفيذ يف املوقع ادإلكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت اع إتاحة النفاذ إليها للجايع.
8.9

إلغاء التوصيات

جيوز للجان الدراسات أن تقرر يف كل حالة على حدة أي البدائل التالية هو األنسب دإلغاء التوصيات.
1.8.9

إلغاء التوصيات بقرار من الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت

بناءً على قرار جلنة الدراسات ،يدرج الرئيس يف تقريره إىل اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت طلباً دإلغاء توصية .وينبغي للجاعية
النظر يف الطلب واختاذ ادإجراء املناسب.
2.8.9

إلغاء التوصيات فيما بين دورات انعقاد الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت

 1.2.8.9جيوز االتفاق يف اجتااع للجنة الدراسات على إلغاء توصية ،كأن يكون ذلك ألن توصية أُخرى قد حلت حملها أو ألهنا
قد تقادات .وجيب أن يكون االتفاق على ذلك دون اعارضة .وتنشر املعلواات اخلاصة هبذا االتفاق ،مبا يف ذلك الخص
توضيحي ألسباب ادإلغاء ،يف رسالة اعااة .ويعد ادإلغاء ساري املفعول يف حالة عدم تلقي أي اعرتاض علي خالل ثالثة أشهر.
وتعاد املسألة إىل جلنة الدراسات ،يف حالة وجود اعرتاض.
 2.2.8.9جيب تبليغ النتيجة بإدراجها يف رسالة اعااة أُخرى ،وتبليغ الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بتقرير ان املدير.
وبادإضافة إىل ذلك ،ينشر املدير قائاة بالتوصيات امللغاة عنداا يكون ذلك اناسباً ،على أن يكون ذلك ارة على األقل يف انتصف
فرتة الدراسة.
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ثالثة أشهر على األقل

أربعة أسابيع
على األكثر
(املالحظة )1

شهر واحد على األقل
اجتااع
جلنة الدراسات

سبعة أيام عال (انظر الفقرة )1.4.9

فرتة التشاور

اجتااع جلنة الدراسات
أو فرقة العال

توزيع النص
(املالحظة )7
تبليغ ان املدير
(املالحظة )10

توافر النص املنقح
(املالحظة )4

قرار جلنة
الدراسات
(املالحظة )9

إعالن املدير
(املالحظة )5
وطلب املدير
(املالحظة )6

طلب الرئيس
(املالحظة )3

قرار جلنة الدراسات
أو فرقة العال
(املالحظة )2

املوعد النهائي لتلقي
ردود الدول األعضاء
(املالحظة )8
Res.1(12)_F9.1

المالحظة  - 1ميكن ،يف حاالت استثنائية ،إضافة فرتة إضافية ادهتا أربعة أسابيع على األكثر إذا طلب أي وفد ازيداً ان الوقت مبوجب الفقرة .5.5.9
المالحظة  - 2قرار جلنة الدراسات أو فرقة العال :تقرر جلنة الدراسات أو فرقة العال أن العال بشأن اشروع التوصية قد بلغ ارحلة كافية ان النضج وتطلب
اللجنة أو الفرقة ان رئيس جلنة الدراسات أن يتقدم بطلب إىل املدير ).(1.3.9
المالحظة  - 3طلب الرئيس :يطلب رئيس جلنة الدراسات ان املدير أن يعلن اعتزام التااس املوافقة ).(1.3.9
المالحظة  - 4توافر النص املنقح :جيب إتاحة نص اشروع التوصية ،مبا يف ذلك امللخص املطلوب ،ملكتب تقييس االتصاالت يف صيغت النهائية املنقحة بلغة
واحدة ان اللغات الرمسية على األقل ) .(3.3.9كاا ينبغي يف نفس الوقت أن تتاح للاكتب أي اواد إلكرتونية اصاحبة ادرجة يف التوصية.
المالحظة  - 5إعالن املدير :يعلن املدير اعتزام التااس املوافقة على اشروع التوصية يف االجتااع التايل للجنة الدراسات .وينبغي إرسال الدعوة إىل االجتااع
اشفوعة بإعالن اعتزام تطبيق إجراء املوافقة إىل مجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاع حبيث تصل قبل اوعد االجتااع بثالثة أشهر على األقل ( 1.3.9و.)3.3.9
المالحظة  - 6طلب املدير :يطلب املدير ان الدول األعضاء إبالغ مبا إذا كانت توافق أو ال توافق على االقرتاح ( 1.4.9و .)2.4.9ويتضان هذا الطلب الخصاً
وإشارة ارجعية للنص النهائي الكاال.
المالحظة  - 7توزيع النص :جيب أن يكون نص اشروع التوصية قد مت توزيع باللغات الرمسية قبل شهر على األقل ان اوعد االجتااع املعلن عن ).(5.3.9
المالحظة  - 8املوعد النهائي لتلقي ردود الدول األعضاء :إذا كانت نسبة  %70ان الردود الواردة أثناء فرتة التشاور تعرب عن املوافقة ،يعترب أن االقرتاح قد حاز
القبول ( 1.4.9و 5.4.9و.)7.4.9
المالحظة  - 9قرار جلنة الدراسات :تتوصل جلنة الدراسات ،بعد املناقشة ،إىل اتفاق بدون اعارضة على تطبيق إجراء املوافقة ( 3.5.9و .)2.5.9وميكن ألي وفد
أن يسجل درجة ان التحفظ ) ،(4.5.9أو أن يطلب ازيداً ان الوقت لدراسة اوقف ) (5.5.9أو أن ميتنع عن اختاذ قرار ).(6.5.9
المالحظة  - 10تبليغ ان املدير :يقوم املدير بالتبليغ عاا إذا كان اشروع التوصية قد حصل على املوافقة أم ال ).(1.6.9

اجعة باتباع عملية الموافقة التقليدية  -تسلسل األحداث
الشكل  - 1.9الموافقة على التوصيات الجديدة والمر َ
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التذييـل
اجع يف احلاااات))2016 ،
(للقـرار ( 1املر َ
I

المعلومات الالزمة لتقديم مسألة

•
•
•
•
•
•
•

املصدر
عنوان قصري
نوع املسألة أو االقرتاح5
األسباب أو التجارب اليت تكان وراء املسألة املقرتحة أو االقرتاح
اشروع نص املسألة أو االقرتاح
اهلدف احملدد (أو األهداف احملددة) اع بيان ادإطار الزاين لالنتهاء
عالقة هذه الدراسة بغريها ان:
 التوصيات املسائل جلان دراسات -انظاات التقييس املعنية

وميكن االطالع على املبادئ التوجيهية لصياغة نص املسألة يف املوقع ادإلكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت.

التذييـل
اجع يف احلاااات))2016 ،
(للقـرار ( 1املر َ
II

نص مقترح لمالحظة تضاف إلى الرسالة المعممة
تلقى اكتب تقييس االتصاالت بياناً (بيانات) بأن تنفيذ اشروع التوصية هذا قد يستدعي استعاال حق ان حقوق امللكية
الفكرية ،خيضع حلااية واحدة أو أكثر ان براءات االخرتاع/حقوق التأليف والطبع اخلاصة بالربجميات ،صدرت بالفعل أو تنتظر
الصدور .وميكن االطالع على املعلواات املتاحة بشأن براءات االخرتاع وحقوق التأليف والطبع اخلاصة بالربجميات بالرجوع إىل
املوقع ادإلكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت.

5

اسألة ذات طابع عام ،اسألة خاصة مبهاة حمددة اوضوعة لتؤدي إىل توصية ،اقرتاح بإصدار دليل جديد ،أو دليل انقح ،واا إىل ذلك.
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