االتحــاد الـدولــي لالتصــاالت

ITU-T
قطـاع تقييس االتصـاالت
يف االحتاد الدويل لالتصاالت

الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت

احلـاااات 25 ،أكتوبر  3 -نوفارب

2016

القـرار  - 69النفاذ إلى موارد اإلنترنت
واالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
واستعمالها على أساس غير تمييزي

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
تقييس االتصاالت وأن تُصدر توصيات بشأهنا.

)(WTSA

اليت جتتاع ارة كل أربع سنوات املواضيع اليت جيب أن تدرسها جلان الدراسات التابعة لقطاع

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
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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 ( 69املر َ

النفاذ إلى موارد اإلنترنت واالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
واستعمالها على أساس غير تمييزي
(جوهانسربغ2008 ،؛ ديب2112 ،؛ احلاااات)2112 ،
إن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت (احلاااات،)2016 ،

إذ تضع يف اعتبارها
أن أحد أهداف االحتاد املنصوص عليها يف املادة  1ان الدستور هو "احلفاظ على التعاون الدويل بني الدول األعضاء والتوسع
فيه ،لتحسني االتصاالت جبايع أنواعها وترشيد استعااهلا"،

وإذ تضع يف اعتبارها كذلك
أ ) الوثائق الصادرة عن القاة العاملية جملتاع املعلواات ،جنيف
القاة ،ال سياا الفقرات  11و 19و 20و 21و49؛

2003

وتونس  ،2005مبا فيها إعالن املبادئ الصادر عن

ب) قرار جملس حقوق اإلنسان التابع لألام املتحدة بشأن "تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على اإلنرتنت والتاتّع هبا"
)(A/HRC/20/L.13؛

ج)
د)
ه)

اجع يف حيدر آباد )2010 ،للاؤمتر العاملي لتناية االتصاالت؛
القرار ( 20املر َ
اجع يف بوسان )2014 ،ملؤمتر املندوبني املفوضني؛
القرار ( 102املر َ
اجع يف بوسان )2014 ،ملؤمتر املندوبني املفوضني؛
القرار ( 64املر َ

القرار  70/125للجاعية العااة لألام املتحدة ،بشأن الوثيقة اخلتااية لالجتااع رفيع املستوى للجاعية العااة بشأن
و)
االستعراض الشاال لتنفيذ نواتج القاة العاملية جملتاع املعلواات؛
نواتج احلدث الرفيع املستوى للقاة العاملية جملتاع املعلواات )( (WSIS+10جنيف )2014 ،واليت ق ّدات كاسامهة
ز)
يف االستعراض الشاال لتنفيذ نواتج القاة العاملية جملتاع املعلواات الذي أجرته اجلاعية العااة لألام املتحدة وال سياا فياا يتعلق
بنقل الدراية والتكنولوجيا والنفاذ على أساس غري متييزي ،يف إطار األنشطة الالزاة هبذا الصدد،

وإذ تالحظ
أن الفقرة  48ان إعالن ابادئ القاة تقر بأن" :اإلنرتنت قد تطورت لتصبح ارفقاً عاملياً اتاحاً للعااة وينبغي أن تشكل إدارهتا
قضية اركزية يف جدول أعاال جمتاع املعلواات .وينبغي أن تكون اإلدارة الدولية لإلنرتنت اتعددة األطراف وشفافة ودميقراطية،
ومبشاركة كاالة ان احلكواات والقطاع اخلاص واجملتاع املدين واملنظاات الدولية .وجيب أن تكفل توزيعاً انصفاً للاوارد وأن تيسر
النفاذ أاام اجلايع وأن تكفل تشغيالً استقراً وآاناً لإلنرتنت اع اراعاة اعتبار تعدد اللغات"،

وإذ تدرك
أ ) أن املرحلة الثانية للقاة (تونس ،نوفارب  )2005عينت االحتاد كاجلهة احملتالة لتنسيق/تيسري َخطَّ ْي عال القاة الواردين
يف خطة العال ومها :جيم( 2البنية التحتية للاعلواات واالتصاالت) وجيم( 5بناء الثقة واألان يف استعاال تكنولوجيا
املعلواات واالتصاالت)؛
الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت – 2016 ،القرار

69

1

ب) أن اؤمتر املندوبني املفوضني (بوسان )2014 ،كلف قطاع تقييس االتصاالت بطائفة ان األنشطة هتدف إىل تنفيذ نواتج
القاة (تونس ،(2005 ،وأن العديد ان هذه األنشطة هلا عالقة باملسائل املتصلة باإلنرتنت؛
اجع يف بوسان )2014 ،ملؤمتر املندوبني املفوضني ،بشأن دور االحتاد الدويل لالتصاالت فياا يتعلق
ج)
القرار ( 102املر َ
بقضايا السياسة العااة الدولية املتصلة باإلنرتنت وبإدارة اوارد اإلنرتنت ،مبا يف ذلك إدارة أمساء امليادين والعناوين؛
أن إدارة تسجيل أمساء وعناوين ايادين اإلنرتنت وتوزيعها جيب أن تعكس متاااً الطبيعة اجلغرافية لإلنرتنت اع اراعاة
د)
التوازن املنصف ملصاحل مجيع أصحاب املصلحة؛
اجع يف بوسان )2014 ،ملؤمتر املندوبني املفوضني ،بشأن النفاذ على أساس غري متييزي إىل ارافق
ه)
القرار ( 64املر َ
االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت احلديثة وخدااهتا وتطبيقاهتا ،مبا يف ذلك البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا ،على
أساس شروط اتفق عليها؛
اجع يف حيدر آباد )2010 ،للاؤمتر العاملي لتناية االتصاالت ،بشأن النفاذ على أساس غري متييزي إىل
و)
القرار ( 20املر َ
وسائل االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت احلديثة وخدااهتا واا يتصل هبا ان تطبيقات؛
الرأي  1للانتدى العاملي الرابع لسياسات االتصاالت وتكنولوجيا املعلواات واالتصاالت ،بشأن اسائل السياسة العااة
ز)
املتعلقة باإلنرتنت ،وتوافق لشبونة لعام  2009بشأن هذه األاور،

وإذ تأخذ يف حسباهنا
أ ) أن قطاع تقييس االتصاالت يعىن باملسائل التقنية والسياسة العااة املتصلة بالشبكات القائاة على بروتوكول
اإلنرتنت ) ،(IPمبا يف ذلك اإلنرتنت وشبكات اجليل التايل؛

ب)

أن عدداً ان قرارات هذه اجلاعية تعاجل املسائل املتصلة باإلنرتنت؛

ج)

الطابع العاملي واملفتوح لإلنرتنت كقوة دافعة لتعجيل التقدم حنو التناية بأشكاهلا املختلفة؛

د)

أن التاييز يف النفاذ إىل اإلنرتنت قد يؤثر بشدة على البلدان النااية1؛

ه)

أن قطاع تقييس االتصاالت يقوم بدور رئيسي يف س ّد الفجوة التقييسية بني البلدان املتقداة والنااية،

تقرر أن تدعو الدول األعضاء
إىل االاتناع عن اختاذ أي تدابري ان جانب واحد و/أو متييزية ان شأهنا أن تعيق نفاذ دولة عضو أُخرى إىل اواقع
1
اإلنرتنت العاواية واستعاال اواردها ،متاشياً اع روح املادة  1ان دستور االحتاد وابادئ القاة العاملية جملتاع املعلواات؛
2

إىل إبالغ ادير اكتب تقييس االتصاالت ) (TSBبأي حوادث ان النوع املشار إليه يف الفقرة  1ان "تقرر" أعاله،

تكلف ادير اكتب تقييس االتصاالت
1

بتجايع املعلواات املتعلقة باحلوادث اليت تبلغ عنها الدول األعضاء وحتليلها؛

2

بإبالغ الدول األعضاء هبذه املعلواات بواسطة آلية االئاة؛

بأن يرفع تقريراً إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار ليتسىن للفريق
3
االستشاري تقييم ادى فعالية تنفيذ هذا القرار؛
4
1

2

بأن يرفع تقريراً إىل اجلاعية العاملية املقبلة لتقييس االتصاالت بشأن التقدم احملرز،
تشال أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النااية والبلدان النااية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.
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تكلف األاني العام
برفع تقرير سنوي إىل جملس االحتاد بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار،

تدعو اديري اكتب تقييس االتصاالت واكتب االتصاالت الراديوية واكتب تناية االتصاالت
إىل املسامهة يف التقرير بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار،

تدعو أعضاء االحتاد
إىل تقدمي اسامهات إىل جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت تراي إىل انع هذه املاارسات وتفاديها.
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