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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 

ت عل  لالتصاالت. وهو اسؤول عن دراسة املسائل التقنية واملسائل املتعلقة بالتشغيل والتعريفة، وإصدار التوصيات بشأهنا بغرض تقييس االتصاال
 الصعيد العاملي.

املواضيع اليت جيب أن تدرسها جلان الدراسات التابعة لقطاع  اليت جتتاع ارة كل أربع سنوات (WTSA)وحتدد اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت 
 تقييس االتصاالت وأن ُتصدر توصيات بشأهنا.
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 (2016احلاااات،  )املراَجع يف 22رار ـقال

 االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق تفويض
 االتصاالت لتقييس العالمية الجمعية انعقاد دورات بين بالتصرف

 (2016 ،احلاااات ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ، ؛2004 فلوريانوبوليس، ؛2000 اونرتيال، ؛1996 جنيف،)

 (2016 ،احلاااات) االتصاالت لتقييس العاملية اجلاعية إن
 اعتبارها يف تضع إذ

أن يضع املبادئ التوجيهية  االحتاد ان اتفاقية 14A املادة ألحكام طبقاً  االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق عل  أن ( أ 
 الالزاة ألعاال جلان الدراسات ويوصي بالتدابري الالزاة لتعزيز التنسيق والتعاون اع هيئات التقييس اأُلخرى؛

 االتصاالت تقييس قطاع ان تتطلب باالتصاالت املختصة صناعةال جماوعات ويف االتصاالت بيئة يف التغيري سرعة أن (ب
 فرتات يف االجتااعات، واواعيد الدراسات جلان وهيكل العال، أولويات اثل اسائل يف قرارات اختاذ لالتصاالت الدويل لالحتاد
 االستجابة، عل  وقدرته أمهيته عل  للاحافظة االتصاالت لتقييس العاملية اجلاعية انعقاد دورات بني قصرية زانية
 ؛تفاقيةاالان  197C للرقم طبقاً 
( ملؤمتر املندوبني املفوضني ينص عل  أن تقوم اجلاعية العاملية لتقييس 2010 غواداالخارا، )املراَجع يف 122القرار  أن (ج

مبواصلة العال عل  التطوير املستار لقطاع التقييس وأن تدرس،  املالية، املوارد توافر وشريطة ملسؤولياهتا وفقاً  ،االتصاالت
 االستشاري الفريق تعزيز احلصر، جمال التقييس بوسائل انها، عل  سبيل الذكر ال النحو املناسب، املسائل االسرتاتيجية يف عل 

 االتصاالت؛ لتقييس
 (TSB) االتصاالت تقييس اكتب ادير يكلف املفوضني وبنياملند ملؤمتر( 2010 غواداالخارا، )املراَجع يف 122القرار  أن ( د

 قطاع اع وبالتنسيق االحتاد، أعضاء واع الصلة، ذات اهليئات اع بالتشاور وذلك ،(GSS)تنظيم الندوة العاملية للاعايري  مبواصلة
 االقتضاء؛ حسب ،(ITU-D) االتصاالت تناية وقطاع (ITU-R) الراديوية االتصاالت

 ودراسة التقييس ايدان يف الفجوة سد يف للنظر اجلاعية هذه اع باالقرتان انعقدت قدالندوة العاملية للاعايري  أن ( ه
 واالتصاالت؛ املعلواات لتكنولوجيا العاملية املعايري يف املتاثلة التحديات

 االتصاالت، تقييس لقطاع التشغيلية الكفاءة لتعزيز اقرتاحات تقدمي يواصل االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق أن ( و
 والتعاون؛ التنسيق وطرائق القطاع يصدرها اليت التوصيات نوعية حتسني أجل ان
 اختاذ عاليات وحتسني الدراسات إجراء عالية حتسني يف يساعد أن ميكنه االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق أن ( ز

 االتصاالت؛ تقييس قطاع أنشطة ان املهاة اجملاالت يف القرارات
 أجل ان امليزانية، عليها تقوم اليت باالعتبارات انها يتصل اا ذلك يف مبا ارنة، إدارية إجراءات وضع املطلوب ان أن (ح

 االتصاالت؛ بيئة يف السريعة التغريات اع التأقلم
 دورات بني تفصل اليت األربع السنوات خالل االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق يتصرف أن املستصوب ان أن (ط

 تأخري؛ دون السوق احتياجات تلبية أجل ان االتصاالت لتقييس العاملية اجلاعية
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 القطاع هبا يقوم اليت التقييس ألنشطة اجلديدة التكنولوجيات تأثري االستشاري الفريق يبحث أن املستصوب ان أن (ي
 القطاع؛ عال برنااج يف التكنولوجيات هذه إدخال هبا ميكن اليت والطريقة

 اسائل بشأن االقتضاء، حسب الدراسات، جلان بني التنسيق كفالة يف هاااً  دوراً  يؤدي أن يستطيع االستشاري الفريق أن (ك
 اآلخر؛ بعضها عل  بعضها واعتااد املتصلة العال بنود بني الروابط وتعيني العال ازدواج جتنب ان األار يتطلبه اا ذلك يف مبا التقييس

 ُأخرى؛ جلان اشورة االعتبار يف يأخذ أن الدراسات، جلان إىل املشورة تقدمي عند يستطيع، االستشاري الفريق أن (ل
قطاع تقييس  وداخلاهليئات اأُلخرى املعنية  اع والتعاون بالتنسيقإدخال حتسينات  يف لالستارارأن مثة حاجة  ( م

 التقييس واحتادات وانتديات انظاات اعالعااة و  واألاانةتناية االتصاالت و االتصاالت الراديوية  يقطاع اعاالتصاالت و 
 الصلة؛ ذات والكيانات االحتاد خارج اأُلخرى

أنشأت جلنة االستعراض اليت أجرت استعراضًا اسرتاتيجيًا وهيكلياً  2012 لعام االتصاالت لتقييس العاملية اجلاعية أن ( ن
 ،اجلاعية هذه وقدات تقريرها النهائي إىل 2016إىل  2013ان الفرتة  لقطاع تقييس االتصاالت يف

 تالحظ وإذ
ان اتفاقية االحتاد تنص عل  أن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت جيوز هلا أن تكلف الفريق االستشاري  13املادة  أن أ ( 

 إطار اختصاصاهتا، اع توضيح التدابري املطلوبة بشأن هذه املسائل؛ لتقييس االتصاالت مبسائل حمددة تقع يف
 االتفاقية؛ يف عليها انصوص االتصاالت لتقييس العاملية اجلاعية واجبات أن (ب
 القضايا اع التعاال إاكانية دون الواقع يف حتول االتصاالت لتقييس العاملية اجلاعية النعقاد األربع السنوات دورة أن (ج
 اجلاعية؛ دورات بني فياا الواقعة الفرتة يف عاجلة إجراءات تتطلب اليت املتوقعة غري
 األقل؛ عل  سنوي أساس عل  جيتاع االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق أن ( د
 إليه أسندهتا اليت املسائل يف بكفاءة التصرف عل  قدرته بالفعل أظهر قد االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق أن ( ه

 االتصاالت؛ لتقييس العاملية اجلاعية
بتنظيم  (TSB) االتصاالت تقييس اكتب ادير يكلف هلذه اجلاعية (2016 احلاااات، )املراَجع يف 68القرار  أن ( و

 حتديد عل  للاساعدة ،(CTO) كبار اسؤويل التكنولوجيا  اجتااعات اثل الصناعة، اناملسؤولني التنفيذيني  لكباراجتااعات 
 واالحتادات، املنتديات عدد ان واحلد التقييس جمال يف واملواضيع األولويات وتنسيق

 تعرتف وإذ
االتفاقية، ومها يساحان للجاعية  يف 191Bو 191A( قد اعتاد الرقاني 2002اؤمتر املندوبني املفوضني )اراكش،  بأن

 حلها، باستحداث أفرقة ُأخرى أو
 تقـرر

 هذه بني فياا اختصاصاهتا ضان الواقعة التالية احملددة املسائل االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق إىل تسند أن 1
 :احلال اقتض  حسب االتصاالت، تقييس اكتب ادير اع بالتشاور التالية اجملاالت يف يتصرف لكي التالية جلاعيةوا اجلاعية

 واملرونة؛ بالكفاءة التوجيهية املبادئ هذه تتسم حبيث بالعال، اخلاصة التوجيهية املبادئ حتديث أ ( 
 ذلك يف قطاع تقييس االتصاالت(، مبا )تنظيم العال يف ITU-T Aالسلسلة  توصياتباملسؤولية عن  االضطالع (ب

 مبوجب اإلجراءات املالئاة؛ عليها للاوافقةإعداد هذه التوصيات وتقدميها 
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أعضاء االحتاد  احتياجات اراعاة اع هاءوإنشا االتصاالت تقييس لقطاع التابعة الدراسات جلان هيكلة إعادة (ج
الرؤساء ونواهبم للتصرف إىل حني انعقاد اجلاعية العاملية  وتعينيسوق االتصاالت،  عل  تطرأللتغريات اليت  واستجابةً 

 ؛35 بالقرار عاالً التالية لتقييس االتصاالت 
 التقييس؛ أولويات يليب مبا الدراسات جلان عال برااج بشأن املشورة إسداء ( د
تنفيذ أنشطة قطاع التقييس، العال عل  استحداث أفرقة ُأخرى  االعرتاف باألمهية الكربى للجان الدراسات يف اع ( ه

ذلك أفرقة الرتكيز، وتعيني رؤسائها ونواب رؤسائها وحتديد اختصاصاهتا مبدة حمددة،  االحتفاظ هبا، مبا يف حلها أو أو
سرعة  تعزيز فعالية أعاال قطاع التقييس وكذلك زيادة املرونة يفان االتفاقية لتحسني و  191Bو 191Aوفقًا للرقاني 

 ،االتفاقيةان  14A توصيات، وفقًا للاادة االستجابة للقضايا ذات األولوية العالية؛ وال تعتاد هذه األفرقة اسائل أو
 بل تعال عل  أساس والية حمددة؛

ات املناسبة الواجب إدخاهلا عل  أولويات عال جلان الدراسات املشورة بشأن التغيري  وتقدمياملتطلبات املتغرية  حتديد ( و
اع املراعاة الواجبة للتكاليف واملوارد  ،التابعة لقطاع تقييس االتصاالت، وختطيط األعاال وتوزيعها بني جلان الدراسات

 ؛املتاحة
 عليه؛ االتفاق يتم اا وتنفيذ املالئاة اقرتاحاهتا ودراسة تقارير ان اأُلخرى واألفرقة التنسيق أفرقة تقداه اا استعراض ( ز
 هبا هتتم اليت الرئيسية املواضيع ملعاجلة ُأخرى، أفرقة أي أو التنسيق أفرقة اثل استعااهلا، وتشجيع املناسبة اآللية إنشاء (ح

 اناسبة؛ عاملية حلول إىل للتوصل التقييس اواضيع يف الفّعال التنسيق كفالة  بغية دراسات جلان عدة
التنسيق والتعاون اع اهليئات  تعزيز يشال مبا االتصاالت، تقييس قطاع عال برنااج تنفيذ يف احملرز التقدم استعراض (ط

 ؛واالحتادات خارج االحتاد واملنتدياتالتقييس انظاات اأُلخرى ذات الصلة ان قبيل 
 املسائل؛ ان وغريها املالية املسائل يف االتصاالت تقييس اكتب ادير إىل املشورة إسداء (ي
 إحلاحها، وادى أولوياهتا، وحتديد اجلديدة واملسائل القائاة املسائل يف النظر إعادة عل  املرتتب العال برنااج اعتااد (ك

 دراستها؛ ان لالنتهاء الزانية والفرتة عليها املرتتبة التقديرية املالية واآلثار
 اجلزرية والدول منواً  البلدان أقل فيها مبا النااية، البلدان هتم اليت املسائل بتجايع عالياً  اإلاكان قدر القيام (ل

 اشاركتها لتسهيل انتقالية، مبرحلة اقتصاداهتا متر اليت والبلدان الساحلية غري النااية والبلدان النااية الصغرية
 الدراسات؛ هذه يف

 الدول اوافقة بشرط االتصاالت، لتقييس العاملية ةاجلاعي اختصاص ضان تدخل اليت ُأخرى حمددة اسائل تناول ( م
 اجلاعية؛ هلذه( 2016 احلاااات، )املراَجع يف 1 ان القرار 9 القسم يف الوارد املوافقة إجراء تطبيق اع عليها، األعضاء

اخلطط التشغيلية  األهداف املبّينة يف وحتقيق اإلجراءاتيقوم الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بدراسة تنفيذ  أن 2
 الصعوبات حتديد لغرضاليت تشال قرارات اجلاعية،  2016ويف خطة عال اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام  السنوية
 املتعلقة باحللول االتصاالت تقييس اكتب ادير إىل توصيات وتقدمي واالسرتاتيجيات احملتالة لتنفيذ العناصر الرئيسية، احملتالة
 هبا؛

جلان  يكون مبقدور الفريق االستشاري أن يبادر إىل تنقيح اإلجراءات ذات الصلة العتااد املسائل والتوصيات يف أن 3
الفرتات  ان االتفاقية، لكي توافق عليها الدول األعضاء يف 246Hو 246Fو 246Dاألرقام  الدراسات، باستثناء املشار إليها يف

)املراَجع  1 ان القرار 9 القسم ت العاملية لتقييس االتصاالت، باستعاال إجراء املوافقة الوارد يفالفاصلة بني اجلاعيا
 اجلاعية؛ هلذه( 2016 ،احلاااات يف
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 ادير اع بالتشاور لالتصاالت الدويل االحتاد خارج املنظاات اع أنشطته بشأن اتصاالً  االستشاري الفريق يقيم أن 4
 احلال؛ اقتض  حسب االتصاالت، تقييس اكتب

 والتكنولوجيات السوق الحتياجات نتيجة االتصاالت تقييس قطاع هلا يتعرض اليت اآلثار االستشاري الفريق يبحث أن 5
 إسناد اثل دراستها، يف النظر لتسهيل املالئاة اآللية ينشئ وأن القطاع، يف التقييس اوضع بعد توضع مل اليت اجلديدة الناشئة
 رؤسائها؛ ونواب رؤسائها وتعيني ُأخرى أفرقة أو تنسيق أفرقة إنشاء أو الدراسات جلان أعاال تنسيق أو املسائل

 االجتاهات حتديد خالل ان االتصاالت تقييس لقطاعالفريق االستشاري وينسق اسرتاتيجيات التقييس  يستعرض أن 6
 املواضيع وحيدد القطاع،ذات الصلة باختصاص  اجملاالت يف والسياساتية واالقتصادية السوقية واالحتياجات الرئيسية التكنولوجية
 التقييس؛ اسرتاتيجيات ضان القطاع يف فيها النظر ميكن اليت والقضايا

 جلان أعاال تنسيق أو املسائل إسناد اثل التقييس، اسرتاتيجيات لتسهيل املالئاة اآلليةاالستشاري  الفريقيُنشئ  أن 7
 ؛رؤسائها ونواب رؤسائها وتعيني ُأخرى أفرقة أو تنسيق أفرقة إنشاء أو الدراسات

 يتخذ وأن للاعايري العاملية بالندوة يتعلق فياا اجلاعية هذه نتائج يف االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق ينظر أن 8
 االقتضاء؛ حسب للاتابعة، تدابري

 املقبلة؛ دورهتا يف االتصاالت لتقييس العاملية اجلاعية عل  آنفاً  إليها املشار االستشاري الفريق أنشطة عن تقرير يُعرض أن 9

 تكلف ادير اكتب تقييس االتصاالت
 وكفاءته؛ القطاع فعالية لتحسني االعتبار بعني وإرشاداتهالفريق االستشاري لتقييس االتصاالت  اشورة يأخذ بأن 1
 لتدابرياجلاعية وا عن الصادرةهذا تقريراً عن تنفيذ القرارات  االستشاري الفريق اجتااعات ان اجتااع كل يف يقّدم بأن 2

 ؛انطوق القرار فقرات بأحكام عاالً  اختاذها الواجب
الفرتة  مل حيصل عل  أي اسامهة يف العال بنود انعن أي بند  الدراسات، جلان أنشطة عن تقريره يف ،تقدمي اعلوااتب 3

 ؛الدراسات للجانالفاصلة بني االجتااعني السابقني 
 كي ينظر فيها أعضاء االحتاد.  Aاالستشاري لتقييس االتصاالت عن جتربة تنفيذ توصيات السلسلة  الفريقإبالغ ب 4
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