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 متهيـد
هو هيئة دائاة يف االحتاد الدويل  (ITU-T)االحتاد الدويل لالتصاالت وكالة اتخصصة لألام املتحدة يف ايدان االتصاالت. وقطاع تقييس االتصاالت 

صاالت على لالتصاالت. وهو اسؤول عن دراسة املسائل التقنية واملسائل املتعلقة بالتشغيل والتعريفة، وإصدار التوصيات بشأهنا بغرض تقييس االت
 الصعيد العاملي.

اليت جتتاع ارة كل أربع سنوات املواضيع اليت جيب أن تدرسها جلان الدراسات التابعة لقطاع  (WTSA)وحتدد اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت 
 تقييس االتصاالت وأن ُتصدر توصيات بشأهنا.

 الصادر عن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت. 1قرار رقم وتتم املوافقة على هذه التوصيات وفقاً لإلجراء املوضح يف ال
الدولية  ويف بعض جماالت تكنولوجيا املعلواات اليت تقع ضان اختصاص قطاع تقييس االتصاالت، تعد املعايري الالزاة على أساس التعاون اع املنظاة

 .(IEC)واللجنة الكهرتقنية الدولية  (ISO)للتوحيد القياسي 
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 1(2016احلاااات،  )املراَجع يف 81رار ـقال

 الراديوية االتصاالتقطاعات  وإجراءات توزيع العمل على مبادئ
 لالتحاد الدولي لالتصاالت وتنمية االتصاالت االتصاالت وتقييس

 بينها فيما والتعاون التنسيقتعزيز و 
  ؛2004 فلوريانوبوليس، ؛2000 اونرتيال، ؛1996 جنيف، ؛1993 هلسنكي،)

 (2016 احلاااات، ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ،

 (،2016 احلاااات،) االتصاالت لتقييس العاملية اجلاعية إن

 إذ تذّكر
 الثالثة؛( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن اسرتاتيجية تنسيق اجلهود بني قطاعات االحتاد 2014)بوسان،  191 بالقرار ( أ 

 قطاع اع والتعاون االتصالبشأن  ،(RA)( جلاعية االتصاالت الراديوية 2015جنيف،  )املراَجع يف ITU-R 6 بالقرار (ب
( جلاعية االتصاالت 2015جنيف،  )املراَجع يف ITU-R 7 والقرار (ITU-T) لالتصاالت الدويل االحتاد يف االتصاالت تقييس

 الدويل االحتاد يف االتصاالت تناية قطاع اع والتعاون تصالاالذلك  االتصاالت مبا يف تنايةبشأن الراديوية، 
 ؛(ITU-D) لالتصاالت

 والتعاون التنسيق تعزيزبشأن  ،(WTDC) ( للاؤمتر العاملي لتناية االتصاالت2014 ديب، يف املراَجع) 59 بالقرار ج(
 ؛املشرتك االهتاام ذات املسائل بشأن لالتصاالت الدويل لالحتاد الثالثة القطاعات بني فياا

بشأن التعاون بني قطاعي تقييس االتصاالت وتناية  ،هلذه اجلاعية( 2016احلاااات،  يف ني)املراَجع 45و 44 بالقرارين ( د
 ،أنشطتهاااالتصاالت وتكاال 

 اعتبارها وإذ تضع يف
 تقييس وقطاع (ITU-R) قطاع االتصاالت الراديويةأن أحد املبادئ األساسية للتعاون والتنسيق بني  ( أ 

هو ضرورة حتاشي ازدواج األنشطة بني القطاعات، وتأاني أداء  (ITU-D)وقطاع تناية االتصاالت  (ITU-T) االتصاالت
 والفعالية؛ العال بطريقة تتسم بالكفاءة

يلي: التوافق  تشال اا وجود عدد اتزايد ان القضايا ذات االهتاام املشرتك لدى مجيع القطاعات، ب(
ونفاذ  املرئي،-الساعي والبث؛ ةالوسيط والربجميات؛ (IMT)؛ واالتصاالت املتنقلة الدولية (EMC) الكهراغنطيسي

 حاالت الطوارئ؛ وتكنولوجيا املعلواات واالتصاالت وتغري املناخ؛ واألان األشخاص ذوي اإلعاقة؛ واالتصاالت يف
 ؛واالتصاالت املعلواات تكنولوجيا استخدام يف

اسؤوليات قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت وقطاع تناية االتصاالت طبقًا للابادئ املنصوص  ج(
 وهي: دستور االحتاد واتفاقيته، عليها يف

يلي  ان االتفاقية( على اا 154إىل  151أن تركز جلان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية )األرقام ان  •
 دراسة املسائل املسندة إليها: يف

                                                      
 القرار.باالحتاد علااً هبذا  وقطاع تناية االتصاالت االتصاالت الراديوية قطاعإحاطة أيضاً  ينبغي 1
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 ادار واستعاالاالتصاالت الراديوية لألرض واالتصاالت الراديوية الفضائية  الراديوية يف الرتدداتطيف  استعاال ‘1’
 ؛وادارات السواتل اأُلخرى األرض إىل بالنسبة املستقرة السواتل

 الراديوية؛خصائص وأداء األنظاة  ‘2’
 تشغيل احملطات الراديوية؛ ‘3’
 جوانب االتصاالت الراديوية ذات الصلة مبسائل االستغاثة والسالاة؛ ‘4’

ان االتفاقية( املسائل التقنية والتشغيلية  193 أن تدرس جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت )الرقم •
ذلك التوصيات اليت تتناول  يف االتصاالت على الصعيد العاملي، مبا والتعريفية وتعد التوصيات بشأهنا بُغية تقييس

 البينية؛ شبكات االتصاالت العاواية وجودة األداء املطلوبة هلذه التوصيالت التوصيل البيين لألنظاة الراديوية يف
اسائل االتصاالت  ،اقيةاالتف ان 214 الرقم ، على حنو اا يشري إليهتناية االتصاالت قطاعلدراسات الجلان تدرس  أن •

ان االتفاقية. ويكون عدد هذه اللجان  211 الرقم فيها املسائل املذكورة يف البلدان النااية، مبا عاوااً  اليت هتم احملددة
لتعاجل اسائل وقضايا ذات أولوية  وتكون هلا اختصاصات حمددةحمدودًا وتنشأ لفرتة حمدودة حسب املوارد املتوفرة، 

 ؛إليها بلدان النااية، وتركز على املهام املوكلةبالنسبة إىل ال
والفريق االستشاري لتقييس  (RAG) الراديوية لالتصاالت االستشاري الفريق بني املشرتكة االجتااعات أن ( د

 بني والقائاة اجلديدة األعاال توزيع تستعرض (TDAG) والفريق االستشاري لتناية االتصاالت (TSAG) االتصاالت
 التالية: لألغراض حتقيقاً  قطاع، كل  يطبقها اليت لإلجراءات طبقاً  للتأكيد ذلك خيضع أن على القطاعات،

 أنشطة القطاعني؛ يف االزدواجيةالتقليل ان  •
 اإلقلياية، بني قطاع تقييس االتصاالت وهيئات التقييس جتايع أنشطة التقييس ان أجل دعم التعاون وتنسيق العال فياا •

 وإذ تدرك
( 2014 ،ديب )املراَجع يف 5 القرار يف ورد ، كاااالحتادعال  إىل حتسني اشاركة البلدان النااية يفتدعو اجة احلأن  أ ( 

 للاؤمتر العاملي لتناية االتصاالت؛
نشئت لتأاني التعاون الوثيق قد أُ  -الفريق املشرتك بني القطاعات املعين باتصاالت الطوارئ  -أن آلية ان هذا النوع  (ب

 ؛ذات األولوية الرئيسية لالحتاد املسألةيتعلق هبذه  خارج االحتاد، فيااان داخل االحتاد كله، واع الكيانات واملنظاات املهتاة 
 سد بشأن ،املفوضني املندوبني ملؤمتر( 2014 ،بوسان )املراَجع يف 123 مجيع األفرقة االستشارية تتعاون لتنفيذ القرار أن (ج

 املتقداة، والبلدان النااية البلدان بني التقييسية الفجوة
 االعتبار وإذ تأخذ يف

 املشرتك االهتااماحلاجة إىل حتديد آليات للتعاون تتجاوز تلك القائاة بالفعل لتناول العدد املتزايد ان املواضيع ذات  أ ( 
 االتصاالت؛ تناية وقطاع االتصاالت تقييس وقطاع الراديوية االتصاالت قطاع يف
هذه  بني فياا التعاون بتعزيز الكفيلة األساليب اناقشة ضان ةالثالث االستشاريةاألفرقة  ممثلي بني فياا اجلارية املشاورات (ب

 ؛االستشارية األفرقة
حمل  ان الدستور، 119أن أنشطة قطاعات االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت وتناية االتصاالت، وفقًا للرقم  (ج

 تعاون وثيق فياا يتعلق بالقضايا املتصلة بالتناية طبقاً لألحكام ذات الصلة ان هذا الدستور؛
جيب أن ، تفاقيةان اال 215 الرقموفقًا ألحكام قطاعات االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت وتناية االتصاالت،  أن ( د

 ؛اجلهود وحتسني التنسيق وتفادي ازدواجيةاًل على التوصل إىل اتفاق على توزيع العال عا قيد الدراسةباستارار املسائل تستعرض 
 ؛الوقت املناسب وبأسلوب فّعال إجراءات تتيح هلا القيام هبذا االستعراض والتوصل إىل اتفاقات يف جيب أن تعتاد القطاعات وأن
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األاانة برئاسة نائب األاني العام، وفريق تنسيق  اؤخرًا يف (ISC-TF)إنشاء فريق اهام اعين بالتنسيق بني القطاعات  ( ه
وفريق فرعي تابع للفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بشأن التعاون  ،بني القطاعات بشأن املسائل ذات االهتاام املشرتك

 والتنسيق داخل االحتاد الدويل لالتصاالت،

 تالحظ وإذ

جلاعية االتصاالت الراديوية يوفر آليات ان أجل االستعراض املستار لتوزيع العال على قطاَعي االتصاالت  ITU-R 6أن القرار 
 الراديوية وتقييس االتصاالت والتعاون فياا بينهاا،

 تقرر

والفريق االستشاري  االتصاالت لتقييس لالتصاالت الراديوية والفريق االستشاري االستشاري الفريق يواصل أن 1
 االتصاالت قطاع بني وتوزيعها والقائاة اجلديدة األعاال استعراض اللزوم، عند اشرتكة اجتااعات يف ،لتناية االتصاالت

 املوضوعة لإلجراءات طبقاً ملوافقة الدول األعضاء عليها  ،وقطاع تناية االتصاالت االتصاالت تقييس وقطاعالراديوية 
 املراَجعة؛ /أوو اجلديدة لاملسائ على للاوافقة

 اوضوع اعني، ينبغي: الثالثة يف القطاعات قطاعني أو يف يف كبرية  اسؤوليات حتديد عند أنه، 2

 أو ؛Aامللحق  اإلجراء املبني يف تطبيق ‘1’

 Cو B امللحقني)انظر  اناسب تنسيق إجراء اع املسألة املعنية هبذه القطاعات يف املعنية الدراسات جلان دراسة ‘2’
 أو ؛(القرار هبذا

 ميكن ملدراء املكاتب املعنية الرتتيب لعقد اجتااع اشرتك، ‘3’

 تدعو

والفريق االستشاري  (TSAG) والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت (RAG) الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية 1
 االهتاام ذات باملسائل املعين القطاعات بني املشرتك التنسيق فريق اساعدة يف االستارار إىل (TDAG) لتناية االتصاالت

 القطاعات مجيع بنيالقطاعات الثالثة، واآلليات الالزاة لتعزيز التعاون والعال املشرتك  حتديد املواضيع املشرتكة يف يف املشرتك
 ؛املشرتك االهتاامبصدد املسائل ذات 

 (BDT) واكتب تناية االتصاالت (TSB) االتصاالتواكتب تقييس  (BR) اديري اكتب االتصاالت الراديوية 2
فريق التنسيق بني القطاعات املعين باملسائل ذات االهتاام إبالغ إىل  (ISC-TF) القطاعات بني بالتنسيق املعين املهام وفريق

باخليارات املتاحة لتحسني التعاون على استوى األاانة ان أجل ضاان التنسيق  للقطاعاتاالستشارية املعنية املشرتك واألفرقة 
 ،ممكن إىل أقصى حد  الوثيق 

 تكلف

 جتنبالقطاعني اآلخرين هبدف  التعاون اع جلان الدراسات يف واصلةمباالتصاالت  تقييسقطاع  جلان الدراسات يف 1
 القطاعني؛ هذين يف اتراسواالستفادة ان نتائج أعاال جلان الدازدواجية اجلهود 

تنفيذ  نتائجاالتصاالت بشأن  لتقييسرفع تقرير سنويًا إىل الفريق االستشاري باالتصاالت  تقييسادير اكتب  2
 .القرار هذا
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 Aامللحـق 
 ((2016)املراَجع يف احلاااات،  18)بالقـرار 

 إجراء التعاون
 :"تقرر"ان (2’1‘ فياا يتعلق بالفقرة ينبغي تطبيق اإلجراء التايل

، القطاع الذي سيقود العال ويوافق "يقرر"ان  1 يعنّي االجتااع املشرتك لألفرقة االستشارية املشار إليه يف الفقرة أ ( 
 النتائج. النهاية على يف

 النتائج. ان القطاعني اآلخرين بيان املتطلبات اليت يرى أهنا أساسية إلدااجها يف الرائديطلب القطاع  ب(
 اسودة النتائج. عاله على املتطلبات األساسية ويدجمها يف القطاع الرائد يفيرتكز  ( ج
إذا كان يواجه صعوبات  حالة اا أثناء عالية إعداد النتائج املطلوبة اع القطاعني اآلخرين يف الرائد،يتشاور القطاع  ( د

 للعال. تكون املتطلبات املراَجعة أساساً حالة االتفاق على اراجعة املتطلبات األساسية  املتطلبات األساسية. ويف يف
 .ُأخرى ارة القطاعني اآلخرين الرائد رأيعنداا تصل النتائج املعنية إىل ارحلة النضج، يلتاس القطاع  ( ه

وقد يكون ان املالئم، عند حتديد املسؤولية عن العال، أن جيري إجناز العال باالستفادة بشكل اشرتك ان املهارات املتوفرة 
 القطاعات املعنية. يف
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 B امللحـق
 ((2016)املراَجع يف احلاااات،  18 )بالقـرار

 تنسيق أنشطة االتصاالت الراديوية والتقييس والتنمية
 من خالل أفرقة التنسيق بين القطاعات

 :"تقرر"ان  (2’2‘ الفقرةبفياا يتعلق  يُطبَّق اإلجراء التايل
 لتنسيقحاالت استثنائية، تشكيل فريق  يف ،"قرر"تان  1 الفقرة يف االستشارية املشار إليهلألفرقة  املشرتك لالجتااع جيوز ( أ 

 .للقطاعات تنسيق األنشطة اليت تقوم هبا جلان الدراسات التابعة يف االستشارية األفرقة واساعدةالقطاعات املعنية عال 
 العال.نفس الوقت، القطاع الذي سيقود  يعنّي االجتااع املشرتك، يف ب(
فريق التنسيق بوضوح، استنادًا إىل الظروف اخلاصة والقضايا املطروحة وقت يوضح االجتااع املشرتك اختصاصات  ج(

 تشكيل الفريق؛ وحيدد االجتااع املشرتك أيضاً تارخياً استهدفاً النتهاء اهاة فريق التنسيق.
 ل انهاا أحد القطاعات.يعنّي فريق التنسيق رئيساً ونائباً للرئيس، على أن ميثل ك ( د
ان  134-136و 110-112و 86-88 لألرقامطبقًا  ،املشاركة القطاعات عضوية فريق التنسيق افتوحة أاام أعضاء تكون ( ه

 الدستور.
 يقوم فريق التنسيق بإعداد توصيات. ال ( و
فريق التنسيق تقارير عن أنشطة التنسيق اليت يضطلع هبا لتقدميها إىل الفريق االستشاري لكل قطاع؛ وترفع هذه  يُِعد ( ز

 .املشاركة القطاعات التقارير إىل اديري
شكيل أو املؤمتر العاملي لتناية االتصاالت ت الراديوية االتصاالت مجعية أو االتصاالت لتقييس العاملية للجاعية أيضاً  جيوز ( ح

 .اآلخرينألحد القطاعني بعد توصية ان الفريق االستشاري  ،(ICG) القطاعات بني فريق للتنسيق
 قطاعها أو ايزانية قطاعه يف /اديرةتكاليف فريق التنسيق بالتساوي، ويدرج كل اديراملشاركة  القطاعات تتحال (ط

 .االجتااعات االعتاادات املالية الالزاة هلذه
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 C امللحـق

 ((2016)املراَجع يف احلاااات،  18 رارـبالق)

 االتصاالت تقييسأنشطة قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع  تنسيق
 القطاعاتخالل أفرقة مقررين مشتركة بين  منتنمية االتصاالت  وقطاع

 ان اعني اوضوع بشأن وجه أفضل على عال أداء ميكن عنداا "تقرر"ان  (2’2‘ الفقرةبيتعلق  اإلجراء التايل فياا يطبق
 للقطاعات الثالثة لقطاعني أو التابعة املعنية العال فرق أو الدراسات جلان ان التكنولوجيا جمال يف خرباء بني اجلاع خالل

 إطار فريق تقين: للتعاون على أساس النقاش املباشر يف

حاالت خاصة وعلى أساس التشاور املتبادل،  أن تتفق يف قطاع، كل املعنية يف أو أفرقة العال للجان الدراسات ميكن ( أ 
لتنسيق أعااهلا بشأن بعض املواضيع التقنية احملددة، وإبالغ  (IRG) القطاعاتعلى إنشاء فريق اقررين اشرتك بني 

صاالت لتقييس االتصاالت والفريق االستشاري لتناية االت لالتصاالت الراديوية والفريق االستشاري الفريق االستشاري
 .هبذا اإلجراء ان خالل بيان اتصال

 لفريق بوضوح حمددة اختصاصات على نفسه الوقت يف قطاع كل يف املعنية أو فرق العال الدراسات جلان تتفق (ب
 .حله مث وان عاله الستكاال هنائياً  اوعداً  وحتدد القطاعات بني املشرتك املقررين

 املقررين لفريق( اشاركني رئيسني )أو رئيس بتعيني أيضاً  قطاع كل يف املعنية أو فرق العال الدراسات جلان تقوم (ج
 .عادالً  متثيالً  قطاع كل  متثيل وضاان املطلوبة احملددة اخلربة اراعاة اع القطاعات بني املشرتك

أحدث  يف الواردة املقررين أفرقة على املطبقة لألحكاماقرر،  فريقباعتباره  ، القطاعاتفريق املقررين املشرتك بني  خيضع ( د
وتقتصر املشاركة  ؛للاؤمتر العاملي لتناية االتصاالت 1ويف القرار  ،ITU-T A.1 التوصية ويف ،ITU-R 1 القرار نسخة ان

 .املعنية القطاعاتعلى أعضاء 

فضاًل عن  توصيات اراجعة اشاريع أو جديدة توصيات اشاريعهلذا الفريق، لدى االضطالع بواليته، إعداد  ميكن ( ه
اليت يتبع هلا  األصليةالعال  فرقأو  الدراسات جلانيقداها إىل  ،تقارير تقنية ةأو اشاريع اراجع اشاريع تقارير تقنية

 ء.لزيادة اعاجلتها عند االقتضا

 .الفريق يف شاركنيامل آراء اختالف تربز أن أو عليها املتفق الفريق آراء الفريق هذا إليها يتوصل اليت النتائج متثل أن ينبغي ( و

 األصليةالعال  فرقأو  الدراسات للجان اجتااع كل  إىل يقداها أنشطته، بشأن تقارير بإعداد أيضاً  الفريق هذا يقوم ( ز
 .هلا يتبع اليت

انتهاز فرصة انعقاد اجتااعات للجان هذا الفريق عاواًا باملراسلة أو ان خالل املؤمترات عن بُعد، بيد أنه ميكنه  يعال (ح
 بدون ممكناً  ذلك كان  حال يف قصرية، اتزاانة حضورية اجتااعاتالدراسات الرئيسية أو لفرق العال اليت يتبعها لعقد 

 .القطاعات ان دعم
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