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1 تنفيذي موجز 
مسعًى  يف  االتصاالت  تقييس  قطاع  انطلق 
بني   )BSG( التقييسية  الفجوة  سد  مساه  طموح 
دعم  به  واستهدف  واملتقدمة  النامية  البلدان 
هدف حتقيق املشاركة الكاملة للبلدان النامية يف 
على  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تقييس 
الصعيد الدويل. وكان من بنود العمل يف برنامج 
سد الفجوة التقييسية مساعدة البلدان النامية يف 
أنشطة  تنسيق  تتوىل  للتقييس  أمانة وطنية  إنشاء 
التابعة  الدراسات  جلان  يف  واملشاركة  التقييس 

لقطاع تقييس االتصاالت.
االهتمام  جماالت  مرور  استمرار  فبمالحظة 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  بتقييس 
اليت  اجلهات  تعدد  ومع  وتغريات،  بتطورات 
األمهية  تتبني  املعايري،  وضع  هيئات  بني  تتناوهلا 
وجهاهتا  الوطنية  احلكومة  بني  للتنسيق  املتزايدة 
الفاعلة يف دوائر الصناعة. أما إن لو يوجد سبيل 
حنٍو  على  املعقدة  التقنية  اجملاالت  هذه  ملعاجلة 
يف  الفاعلة  األطراف  جتد  فقد  ومنسق،  موحد 
لفاعليتها  اضمحالاًل  والصناعة  احلكومة  دوائر 
وتأثريها من خالل مواقف غري منسقة ومتضاربة 
جلان  مثل  الدولية  املعايري  وضع  هيئات  يف 

الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت.
تتوفر  أن  ناٍم  بلد  أي  مصلحة  من  فإنه  ولذلك 
الوطين وجهات نظر وتنسيق  الصعيد  لديه على 
العام واخلاص.  قطاعيه  لصاحل  وإجراءات عملية 

أمانة  إنشاء  األهداف  هذه  حتقيق  سبل  ومن 
للتقييس على املستوى الوطين. وسيكون لألمانة 
الوطنية للتقييس هذه وظيفة أخرى هي التحديد 
البلد  باسم  بالتحدث  املنوطة  للجهة  الواضح 
النامي على الصعيد الدويل، مما يزيل أي لبس أو 
تضارب يف اآلراء قد يؤدي إىل تأخري أو قلب يف 

بيان مواقف ذلك البلد.
تدير  للتقييس  وطنية  أمانة  وجود  فوائد  ومن 
تضارب  وجتنب  الفاعلية،  زيادة  األنشطة  هذه 
املواقف يف جلنة واحدة أو جلان خمتلفة من جلان 
دراسات قطاع تقييس االتصاالت، ورفع مستوى 
الوعي املتعلق بتبادل املعلومات مع قطاع تقييس 
االتصاالت، ونشر املعلومات الواردة من االحتاد 
الوطين، ورفع  بني اخلرباء املالئمني على الصعيد 
كفاءة استخدام املوارد البشرية واملالية احملدودة.

من  للتقييس  الوطنية  األمانة  تقدم  أن  وميكن 
إنشائها  مبجرد  االتصاالت  تقييس  قطاع  أجل 
القطاع  بعمل  الصلة  ذات  الوظائف  من  عدداً 
وإعداد  الدولية،  لالجتماعات  التحضري  مثل 
الوطنية  الوفود  واعتماد  وتقدميها،  املسامهات 
لطلبات  الوطنية  االستجابات  وإعداد  وإدارهتا، 
التشاور الواردة من القطاع، ووضع االسرتاتيجيات 
والسياسات الوطنية للتقييس يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، ونشر املعلومات الواردة 
املالئمني  املصلحة  أصحاب  على  القطاع  من 
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املقدمة  الطلبات  وإجازة  الوطين،  الصعيد  على 
لالنضمام  ببالدها  اخلاص  القطاع  من كيانات 
التوجيهية  املبادئ  وثيقة  وتوضح  القطاع.  إىل 

هذه كيفية إنشاء أمانة وطنية من هذا النوع.
وتراعي هذه املبادئ التوجيهية بشأن إنشاء أمانة 
تقييس  قطاع  أجل  من   )NSS( للتقييس  وطنية 
التقييس  قدرات  مستوى  اختالف  االتصاالت 
فيما بني البلدان النامية، حيث تبني كيف ميكن 
ضئيل  بقدر  أساسي  مستوًى  على  أمانة  إنشاء 
للغاية من متطلبات التكلفة أو املوارد اإلضافية. 
يركز  هذا،  لألمانة”  العام  “املستوى  وعلى 
تقييس  قطاع  أنشطة  على  أساساً  النامي  البلد 
اجلمعية  مثل  املستوى،  رفيعة  العامة  االتصاالت 
والفريق   )WTSA( االتصاالت  لتقييس  العاملية 
كما   ،)TSAG( االتصاالت  لتقييس  االستشاري 
يف  املشاركة  تستوعب  أن  شأهنا كذلك  من  أن 
للقطاع  التابعة  الدراسات  من جلان  عدٍد حمدود 
من خالل تكوين أفرقة خمصصة مىت ما اقتضت 

احلاجة ذلك.
إىل  باالنتقال  بسهولة  تتطور  أن  لألمانة  وميكن 
القطاع  أعمال  يف  االخنراط  من  أعلى  مستوى 
ناٍم ما بشكل متواصل يف  بلد  يف حالة مشاركة 
التابعة للقطاع، حبيث  عدٍد من جلان الدراسات 
إىل  العام”  املستوى  على  “أمانة  من  تتحول 
“أمانة على مستوى جلان الدراسات” عن طريق 
لتغطية  اإلضافية  الوطنية  اللجان  بعض  إضافة 
بعض  وإضافة  االهتمام  ذات  الدراسات  جلان 

املخصصة  الوطنية  األفرقة  وترقية  اجلدد  املوظفني 
السابقة إىل جلان دراسات وطنية دائمة.

وأخرياً، تبني املبادئ التوجيهية كيف ميكن ألمانٍة 
القطاع  دراسات  جلان  يف  منخرط  ناٍم  بلٍد  يف 
“أمانة  من  بسالسة  تتطور  أن  أو جلها  كلها 
على مستوى جلان الدراسات” إىل “أمانة على 
مستوى القطاع الشامل”. وتوجد يف حالة تطبيق 
خيار األمانة على مستوى القطاع الشامل، جلنة 
دراسات  جلان  من  مقابل كٍل  وطنية  دراسات 
األمانة  وظائف  يف  مناظرة  زيادة  مع  القطاع، 
املساندة، مما يشمل تعهد موقع إلكرتوين ونظام 

ألرشفة الوثائق.
أمانة  )أي  الثالثة  اخليارات  من  إطار كٍل  ويف 
جلان  مستوى  على  وأمانة  العام  املستوى  على 
الدراسات وأمانة على مستوى القطاع الشامل(، 
هبا  أنيطت  اليت  احلكومية  اهليئة  نفس  تتوىل 
تقييس  قطاع  مع  العالقات  عن  املسؤولية 
وترفع كل  وتسيريها.  األمانة  تنظيم  االتصاالت 
ذات  لألمانة،  التابعة  الوطنية  اللجان  من  جلنة 
صلة مثاًل باجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت أو 
أو جلان  االتصاالت  لتقييس  االستشاري  الفريق 
دراسات معينة يف القطاع، مقرتحاهتا وآرائها إىل 
موافقة  على  للحصول  املسؤولة  احلكومية  اهليئة 
املبادئ  وتورد  العضو.  الدولة  عن  نيابًة  رمسية 
لكٍل  واملالية  البشرية  للموارد  تقديرات  التوجيهية 

من خيارات األمانة الثالثة.
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ضمن  فريق  لكل  التوجيهية،  املبادئ  تبني  كما 
وقيادته  مسؤولياته  عن  معلومات  األمانة، 
وعضويته وأساليب عمله، وتعرض خارطة طريق 
على  النامية  البلدان  تعني  خطوات  هيئة  على 
التحديد  من  بدءاً  للتقييس  وطنية  أمانة  إنشاء 
عن  املسؤولة  للجهة  القانوين  لألساس  املبدئي 
تنظيم عملية األمانة وإدارهتا ووصواًل إىل حتديد 
وتكوين  واملالية  البشرية  املوارد  من  املتطلبات 
وتعيني  الوطين  الصعيد  على  املالئمة  اللجان 

قياداهتا.
وتسوق الوثيقة امللحقة باملبادئ التوجيهية مناذج 
اختالف  على  األمانة  تتبعها  اليت  لإلجراءات 

وتقدميها  مسامهات  إعداد  أجل  من  خياراهتا 
واملوافقة  التوصيات،  على  واملوافقة  للقطاع، 
طلبات  على  واملوافقة  الدراسة،  مسائل  على 
االتصاالت  تقييس  قطاع  بعضوية  االلتحاق 
األكادميية،  واهليئات  املنتسبني  أو مشاركة 
ختصيص  طلبات  وإجازة  الوفود،  واعتماد 
تذييالت  وتتضمن   .TIES نظام  على  حسابات 
بناء  بشأن  إضافية  معلومات  امللحقة  الوثيقة 
وبشأن  التقييس،  جمال  يف  والتدريب  القدرات 
القطاع  من  الرمسية  الكتابية  املخاطبات  حجم 

وأنواعها.



5 مـقـّدمـــة
يف   )ITU-T( االتصاالت  تقييس  قطاع  يتصدر 
اجلهود  قيادة  دوماً  لالتصاالت  الدويل  االحتاد 
على  النامية  البلدان  قدرات  حتسني  إىل  الرامية 
املشاركة بشكل كامل يف وضع املعايري يف ميدان 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( وتطبيقها. 
وما زال التفاوت يف القدرات الوطنية على املشاركة 
املعلومات  تكنولوجيا  تقييس  يف  بشكل كامل 
واالتصاالت عاماًل مسهماً يف بقاء الفجوة الرقمية 
فرص  احنسار  ويف  والنامي  املتقدم  العاملني  بني 
وهذه  التكنولوجي.  واالبتكار  االقتصادية  التنمية 
املبادئ التوجيهية جزء من برنامج يف قطاع تقييس 
النامية  البلدان  مساعدة  إىل  يرمي  االتصاالت 
منافع  القصور هذه وجين  أوجه  على  التغلب  يف 
يباشرها  اليت  التقييس  عملية  يف  املزيدة  املشاركة 

قطاع تقييس االتصاالت.
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مسعًى  يف  االتصاالت  تقييس  قطاع  انطلق  وقد 
بني   1)BSG( التقييسية  الفجوة  سد  أمساه  طموح 
البلدان النامية واملتقدمة  واستهدف به دعم هدف 
تقييس  يف  النامية  للبلدان  الكاملة  املشاركة  حتقيق 
الصعيد  على  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
الدويل. وهذه الوثيقة ذاهتا من منجزات برنامج سد 

الفجوة التقييسية.

بني  تفاوتات  أهنا  على  التقييسية  الفجوة  وتعرَّف 
البلدان النامية واملتقدمة من حيث القدرة على النفاذ 
إىل املعايري الدولية يف ميدان تكنولوجيا املعلومات 
وتطبيقها  تعييناً،  االحتاد  وتوصيات  واالتصاالت، 
 244 القرار  ويعرب  فيها.  والتأثري  فيها  واملسامهة 
)سد الفجوة التقييسية بني البلدان النامية والبلدان 
املتقدمة( للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت عن 
إدراك لتضمن التفاوت بني البلدان النامية والبلدان 
التقييس تفاوتاً يف املوارد البشرية  املتقدمة يف جمال 
املاهرة يف جمال التقييس وتفاوتاً يف املشاركة الفعالة يف 
أنشطة قطاع تقييس االتصاالت. كما يعكس القرار 

44 إدراكاً ملا يلي:

• "مما يكتسي أمهية قصوى للبلدان النامية زيادة  
مشاركتها يف وضع معايري االتصاالت"

• إنشاء أمانات وطنية للتقييس ميكن أن يعزز  
كاًل من أنشطة التقييس على املستوى الوطين 
تقييس  قطاع  دراسات  جلان  يف  واملسامهة 

االتصاالت«

وتتناول هذه املبادئ التوجيهية كلتا هاتني النقطتني 
بشكل مباشر.

الفجوة  سد  بشأن   44 القرار  عمل  خطة  وحتدد 
اهلدفني،  هذين  لتحقيق  برامج  أربعة  التقييسية 
ويدور بندان من بنود العمل يف خطة العمل حول 
مساعدة البلدان النامية يف إنشاء أمانة للتقييس تتوىل 
تنسيق أنشطة التقييس واملشاركة يف جلان الدراسات 
التابعة لقطاع تقييس االتصاالت وتنفيذ مشروعات 
النامية يف وضع  البلدان  لدعم  استشارية مصممة 
خطط واسرتاتيجيات وسياسات وما إىل ذلك يف 

جمال التقييس.

وقد متخضت املرحلة األوىل من برنامج سد الفجوة 
توصيات  وتقدمي  مؤشرات  وضع  عن  التقييسية 
ملموسة وممارسات فضلى من أجل حتسني القدرات 
لوحظت  وقد  النامية.  البلدان  يف  باملعايري  املتعلقة 
خالل هذه املرحلة فرصة لتضييق الفجوة التقييسية 
املعلومات  تكنولوجيا  معايري  ألمهية  فهم  ُوجد  إذا 
واالتصاالت، مما يؤدي إىل توفري مستويات كافية 
من التمويل ألعمال التقييس تصاحبها مستويات 
مناظرة من التنسيق على الصعيد الوطين للمشاركة يف 
احملافل الدولية املعنية باملعايري. وقد نشر قطاع تقييس 
التقييس  فجوات  »قياس  مها  تقريرين  االتصاالت 
يف  النامية  البلدان  و»قدرات   3)2009( وتقليصها« 
واالتصاالت«  املعلومات  تكنولوجيا  تقييس  جمال 
)2012(4 يف املرحلة األوىل من برنامج سد الفجوة 

التقييسية.

 http://www.itu.int/en/ITU-T/gap/Pages/default.aspx 1

 http://www.itu.int/pub/T-RES-T.44-2012 2

http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/32/02/T32020000010001PDFE.pdf 3 

 http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/0B/1F/T0B1F0000013301PDFE.pdf 4
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املبادئ  هذه  االحتاد  أصدر  الثانية،  املرحلة  ويف 
التوجيهية ملساعدة البلدان النامية يف إنشاء أمانة وطنية 
للتقييس )NSS( من أجل قطاع تقييس االتصاالت. 
وستتمكن البلدان النامية يف وجود األمانة الوطنية 
االتصاالت هذه  تقييس  قطاع  أجل  للتقييس من 
من تعزيز أنشطتها يف جمال التقييس على الصعيد 
قطاع  دراسات  جلان  مع  تفاعلها  وواجهة  الوطين 
تقييس االتصاالت ومسامهاهتا يف أنشطة التقييس 

اليت ينفذها القطاع.

وهذه املبادئ التوجيهية منظمة على هيئة أقسام كما 
يلي:

• الوطنية   األمانة  فوائد  يوضح  األول:  القسم 
تقييس  قطاع  أجل  من   )NSS( للتقييس 

االتصاالت ووظائفها.

• هيكلية   خيارات  ثالثة  حيدد  الثاني:  القسم 
لألمانة الوطنية للتقييس من أجل قطاع تقييس 
االتصاالت ميكن للبلدان النامية تطبيقها على 
اختالف مستويات قدراهتا، مع عرض اهليكل 
للموارد  وتقدير  التمويلية  واجلوانب  التنظيمي 

لكٍل من اخليارات الثالثة.

• األدوار   عن  تفاصيل  يقدم  الثالث:  القسم 
وأساليب  والعضوية  والقيادة  واملسؤوليات 
العمل للجان التابعة لألمانة الوطنية للتقييس 
االرتقاء  وكيفية  خياراهتا  اختالف  على 
مستويات  من  مستوى  كل  من  بسالسة 

األمانة إىل الذي يليه.

• القسم الرابع: يعرض خارطة طريق على هيئة  
خطوات إلنشاء أمانة وطنية للتقييس.

• لالتصال   الرمسية  اجلهات  الخامس:  القسم 
باالحتاد.

• المختصرات: يعرض املختصرات املستخدمة  
يف هذه املبادئ التوجيهية.

ويقدم ملحق هبذه املبادئ التوجيهية )متاح كوثيقة 
لتقدمي  تفصيلية  وإجراءات  معلومات  مستقلة( 
مسامهات الجتماعات قطاع تقييس االتصاالت، 
وتنفيذ اإلجراءات الوطنية للموافقة على التوصيات 
ومسائل الدراسة وإلغائها، وطلب االلتحاق بعضوية 
القطاع، واعتماد الوفود إىل اجتماعات قطاع تقييس 

.TIES االتصاالت، وطلب حسابات نظام
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9 فوائد ووظائف   .1 
األمانة الوطنية للتقييس

فوائد األمانة الوطنية للتقييس من أجل قطاع تقييس   1.1

االتصاالت
عندما يالحظ بلد نام يف بيئته الوطنية تزايداً يف 
 )ICT( الوعي بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وما يقرتن هبا من معايري دولية ويف استخدامها، 
على  عملية  تنفيذ  إىل  مقابلة  حاجة  تنشأ 
القائمة  املعايري  للتعامل مع هذه  الوطين  الصعيد 
األساسي  االهتمام  جماالت  ومتر  والناشئة. 
االهتمام  وجماالت  األعضاء  الدول  إىل  بالنسبة 
يف  الفاعلة  األطراف  إىل  بالنسبة  األساسي 
الصناعة بتغريات متواصلة وتشكل صلب  دوائر 
أعمال جهات خمتلفة معنية بوضع املعايري، منها 
مما  االتصاالت،  تقييس  قطاع  دراسات  جلان 
املهتمة واملتأثرة  فيما بني األطراف  التنسيق  يزيد 

كافة أمهية على أمهية.

املوضوعات  هذه  ملعاجلة  سبيل  يوجد  مل  فإن 
جتد  فقد  ومنسق،  موحد  حنٍو  على  املعقدة 
والصناعة  احلكومة  دوائر  يف  الفاعلة  األطراف 
اضمحالاًل لفاعليتها وتأثريها من خالل مواقف 
املعايري  وضع  هيئات  يف  ومتضاربة  منسقة  غري 
لقطاع  التابعة  الدراسات  جلان  مثل  الدولية 

تقييس االتصاالت.

يتيح  أن  ناٍم  بلد  أي  مصلحة  من  فإنه  ولذلك 
عملية  وإجراءات  وتنسيق  نظر  وجهات  إجياد 
العام  قطاعية  لصاحل  الوطين  الصعيد  على 
واخلاص. ومن سبل حتقيق هذه األهداف إنشاء 
وسيكون  الوطين.  املستوى  على  للتقييس  أمانة 
أخرى هي  وظيفة  للتقييس هذه  الوطنية  لألمانة 
التحديد الواضح للجهة املنوطة بالتحدث باسم 
أي  يزيل  مما  الدويل،  الصعيد  على  النامي  البلد 
لبس أو تضارب يف اآلراء قد يؤدي إىل تأخري أو 

قلب يف بيان مواقف ذلك البلد.

ومن شأن األمانة الوطنية للتقييس أن حتقق للبلد 
النامي فوائد، من بينها:

• واملواقف   املشاركة  خالل  من  الفاعلية  زيادة 
يف  الفاعلة  األطراف  جانب  من  املنسقة 
دوائر احلكومة والصناعة عرب جلان دراسات 

متعددة تابعة لقطاع تقييس االتصاالت. 

• حُييِّد   أن  اليت يرجح  املتضاربة  املواقف  جتنب 
بعضها بعضاً يف نفس جلنة الدراسات التابعة 
جلان  عرب  أو  االتصاالت  تقييس  لقطاع 

دراسات ذات صلة على اختالفها.
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• رفع مستوى الوعي من خالل واجهة وطنية  
ونشر  القطاع  مع  املعلومات  لتبادل  مركزية 
املعلومات بني اخلرباء املالئمني على الصعيد 

الوطين. 

• املوارد   استخدام  يف  الكفاءة  مستوى  رفع 
الوفود  إدارة  خالل  من  احملدودة  التقنية 
وإبالغ  القطاع  اجتماعات  إىل  الوطنية 

الوطنيني  اخلرباء  من  املالئمة  اجملموعات 
الدولية  االجتماعات  حيضرون  ال  الذين 
على  االجتماعات  تلك  بنتائج  شخصياً 

النحو املطلوب.

• خفض التكاليف من خالل تنسيق املشرتيات  
من منشورات القطاع.
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وظائف األمانة الوطنية للتقييس من أجل قطاع تقييس   .2.1

االتصاالت
أجل  من  للتقييس  الوطنية  األمانة  تأسيس  ميكن 
اجلهة  تتبع  حبيث  االتصاالت  تقييس  قطاع 
أنيط  مما  الرمسي  احلكومي  املنصب  أو  احلكومية 
مؤسسة  أي  أو  االحتاد،  مع  العمل  مسؤولية  به 
حكومية أخرى تعيِّنها الدولة العضو. ويشار إىل 
باسم  الوثيقة  هذه  من  يلي  فيما  الكيان  ذلك 
»الوكالة املسؤولة«، على أن تضع كل دولة عضو 
ما يالئمها من املسميات حمل »الوكالة املسؤولة«.

وقد تكون الوكالة املسؤولة يف بعض البلدان وزارة 
االحتاد  أن  مبا  يناظرها،  ما  أو  اخلارجية  الشؤون 
دولية،  معاهدة  حتكمها  دولية  حكومية  منظمة 
مع  العمل  مسؤولية  تناط  أن  الوارد  من  أن  كما 
أو ما  بوزارة االتصاالت  بلدان أخرى  االحتاد يف 
الوطنية  األمانة  »تطور  القسم  ويتناول  يناظرها. 

للتقييس« هذا مبزيٍد من التفصيل.

الوظائف المحلية لألمانة الوطنية للتقييس 
تؤدي األمانة الوطنية للتقييس عدة وظائف ذات صلة بقطاع تقييس االتصاالت ألنشطة تنفذ حملياً. 

وتشمل هذه الوظائف، على سبيل املثال، ما يلي:

استشارية  القانونية وتكوين جلان  والسلطة  التمويل  )مثل  لألمانة  املركزية  التنظيمية  الشؤون  إدارة 
وطنية وتعيني رؤساء للجان وعمليات الطعن(

على  املالئمني  املصلحة  أصحاب  بني  االتصاالت  تقييس  قطاع  من  الواردة  املعلومات  نشر 
الوطين الصعيد 

وضع اسرتاتيجيات وسياسات وطنية للتقييس يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تنسيق بناء القدرات ألنشطة التقييس الدولية، مما يشمل منتديات التقييس اليت تستهدف سد 
الفجوة التقييسية
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أي  على  مالئم،  متكني  تشريع  مبقتضى  وحيظر، 
باسم  التحدث  املسؤولة  الوكالة  خالف  جهة 
مقرتحات  وترهتن  االحتاد.  لدى  العضو  الدولة 
تبليغات الدولة العضو اليت يتفق عليها يف اللجنة 
لألمانة كتوصيات،  التابعة  اللجان  من  املالئمة 

سواء كانت استجابًة لطلب معلومات أو مسامهًة 
االتصاالت،  تقييس  قطاع  اجتماعات  أحد  يف 
نطاق  عن  إخراجها  قبل  املسؤولة  الوكالة  مبوافقة 
خرباء  يستند  أن  واملفرتض  الوطنية.  العملية 
املوضوع املشاركون يف اللجان التابعة لألمانة فيما 

الوظائف التنسيقية لألمانة الوطنية للتقييس
مع قطاع تقييس االتصاالت

تؤدي األمانة الوطنية للتقييس من أجل قطاع تقييس االتصاالت عدداً من الوظائف ذات الصلة 
بقطاع تقييس االتصاالت نيابًة عن الوكالة املسؤولة ألنشطة تنفذ على الصعيد الدويل. وتشمل هذه 

على سبيل املثال ما يلي:

عملية التحضري لالجتماعات الدولية، مبا يف ذلك صياغة املواقف الوطنية واملسامهات والتمثيل

اعتماد الوفود الوطنية إىل االجتماعات الدولية

ترؤس الوفود الوطنية إىل االجتماعات الدولية

متثيل الدولة العضو يف االجتماع الدويل

سياسات إدارة الوفود للفرتة السابقة على أي اجتماع دويل وخالله

تقدمي التقارير بعد االجتماع الدويل

إعداد استجابات لالستفسارات الواردة من قطاع تقييس االتصاالت )مثاًل، االستجابة لالستبيانات 
واالستجابة ملشاورات رمسية مع الدول األعضاء وقرارات املوافقة يف حاليت عمليات املوافقة البديلة 

))TAP( وعمليات املوافقة التقليدية )AAP(

إجازة الطلبات املقدمة من كيانات القطاع اخلاص ببالدها لالنضمام إىل قطاع تقييس االتصاالت

TIES إجازة طلبات ختصيص حسابات على نظام
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فيما  اآلراء  توافق  إىل  اتفاقات  من  إليه  يتوصلون 
بينهم بعد تناول مجيع اآلراء والنظر فيها بإنصاف، 
حبيث ميَرر التبليغ املوصى به يف جل احلاالت دون 
أن حتدث الوكالة املسؤولة فيه أي تغيري أو ترفضه. 
األقسام  تتناوهلا  اليت  اللجان  إىل  يشار  ولذلك، 
اللجان  باسم  التوجيهية  املبادئ  هذه  من  التالية 

االستشارية.

هلا  بلدان  من  املستفادة  املمارسات  أفضل  ومن 
خربة امتدت سنوات واتسعت فشملت قضايا من 
أن  االتصاالت كافة  تقييس  قطاع  جوانب عمل 

التقنية  القطاع  بأعمال  املتعلقة  التبليغات  معظم 
تعد ويتفق عليها على مستوى اللجان االستشارية 
وال تتدخل الوكالة املسؤولة إال إذا تعلقت القضايا 
تتطلب  الرأي  أو نشأت خالفات يف  بسياسات 

تسوية.

ومع ذلك، جيب أن تتيح القواعد اإلجرائية لألمانة 
يزيد يف  ال  مما  قصرياً،  وقتاً  ولو  للتقييس  الوطنية 
يف  املسؤولة  الوكالة  لنظر  قالئل،  أيام  عن  العادة 
على  واحلصول  االستشارية  اللجان  توصيات 

املوافقة الرمسية من الدولة العضو، حسب اللزوم.

الوظائف اإلدارية  .3.1

تعاجل الوكالة املسؤولة واللجان االستشارية التابعة 
تقييس  قطاع  أجل  من  للتقييس  الوطنية  لألمانة 
االتصاالت على اختالف مستوياهتا األمور املتعلقة 
والتكنولوجيا،  القطاع واالسرتاتيجيات  بسياسات 
وتنظر يف إجراءات ومقرتحات اآلخرين من الدول 
اإلجراءات  وحتديد  القطاع،  وأعضاء  األعضاء 

اجتماعات  يف  املشاركة  وجتيز  اختاذها،  املطلوب 
تقدمي  بفعالية  ذلك كله  أداء  ويقتضي  القطاع. 
لكل  مالئماً  إدارياً  دعماً  لألمانة  تابع  مكتب 
من يعتمد ممثاًل للدولة العضو لدى قطاع تقييس 
االتصاالت سواء كان من األفراد أو املؤسسات 

أو رؤساء اللجان أو العمليات الوطنية.
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وظائف مكتب األمانة
رصد الرسائل املعممة الواردة من قطاع تقييس االتصاالت

تتبع تواريخ وجوب موافاة االحتاد وقطاع تقييس االتصاالت برد )مثل االستبيانات، واملشاورات 
مسائل  حذف  ومقرتحات  توصيات  على  املوافقة  إجراءات  بشأن  األعضاء  الدول  مع  الرمسية 
العاملية  ومقرتحات حذف توصيات، واملشاورات مع الدول األعضاء بشأن تاريخ عقد اجلمعية 

لتقييس االتصاالت ومكانه(

التعاون مع رؤساء اللجان الوطنية املالئمة لضمان إرسال ردود على الرسائل املعممة واملشاورات 
الرمسية الواردة من قطاع تقييس االتصاالت دون تأخري

توزيع املعلومات والوثائق واإلعالنات وما شابه مما له صلة بقطاع تقييس االتصاالت على الصعيد 
الوطين

استضافة موقع إلكرتوين وتعهده
وتوقيتات  الوطين،  الصعيد  على  اإلجرائية  القواعد  على  مثاًل  اإللكرتوين  املوقع  حيتوي  وقد 
وبيانات  أرشيفياً،  احملفوظة  الوطنية  االجتماعات  ووثائق  وتقارير  والدولية،  الوطنية  االجتماعات 

االتصال برؤساء اللجان التابعة لألمانة الوطنية للتقييس

تعهد قوائم تعميم بالربيد اإللكرتوين

الرتتيب لعقد تدريبات مالئمة للمندوبني إىل اجتماعات قطاع تقييس االتصاالت

املساعدة يف تنظيم اجتماعات اللجان التابعة لألمانة الوطنية للتقييس

تقدمي الدعم اإلداري من أجل اجتماعات اللجان التابعة لألمانة الوطنية للتقييس، مثل:
 اإلعالن عن االجتماع

 قاعة االجتماع
توزيع الوثائق عرب جسور املؤمترات عن بُعد

حفظ السجالت

معاجلة املسامهات املوجهة إىل قطاع تقييس االتصاالت وتقدميها

التأكد من سداد املستحقات السنوية الواجبة على الدولة العضو لالحتاد

التأكد من سداد قيمة مشرتيات الدولة العضو من منشورات االحتاد دون تأخري
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تطور األمانة الوطنية للتقييس16  .2
يوضح هذا القسم من املبادئ التوجيهية الكيفية 
أعاله إىل  املذكورة  الوظائف  ترمجة  اليت ميكن هبا 
يف  العضو  الدولة  مشاركة  يدعم  تنظيمي  هيكل 
أعمال قطاع تقييس االتصاالت، ويعرض خيارات 
هليكليات اللجان االستشارية من أجل تنفيذ تلك 
من  اخلاص  مستواه  بلد  لكل  أن  ومبا  الوظائف. 
القدرات واملوارد، فال ميكن حتديد هيكل تنظيمي 
تنحصر  فبينما  احلاالت.  مجيع  يالئم  واحد 
ضمن  النامية  البلدان  لبعض  احلالية  القدرات 
سيكون  منها  اآلخر  البعض  فإن  الدنيا،  احلدود 
الكثري  القدرات، ويبقى  على مستوًى متقدم من 
واملطروح  وذاك.  هذا  بني  ما  مستوًى  على  منها 
فيما يلي ثالثة مستويات لألمانة الوطنية للتقييس 
هذه  إىل  ويشار  مجيعاً،  األوضاع  هذه  تستوعب 

املستويات الثالثة كما يلي:

• المستوى العام )انظر القسم 1.2( - للبلدان  
املستوى  رفيع  العام  االهتمام  ذات  النامية 
دراسات  جلان  من  أٍي  يف  مشاركتها  ولكن 
احلد  تتجاوز  ال  االتصاالت  تقييس  قطاع 

األدىن.

• مستوى لجان الدراسات )انظر القسم 2.2(  
أنشطة  بعض  املنخرطة يف  النامية  للبلدان   -
قطاع تقييس االتصاالت واملشارِكة يف واحدة 

أو أكثر من جلان دراسات القطاع.

• مستوى القطاع الشامل )انظر القسم 3.2(  
قطاع  أنشطة  يف  املنخرطة  النامية  للبلدان   -

تقييس االتصاالت كافة واملشاركة بنشاط يف 
كثري من جلان دراسات القطاع أو معظمها.

للتقييس  الوطنية  األمانة  خيارات  ُصممت  وقد 
أفرقتها وعملياهتا - على حنٍو  هذه، مبا يف ذلك 
يتيح تطوراً سلساً من مستوًى إىل الذي يليه. وال 
يلزم كل بلد االنتقال إىل أعلى مستوى معروض 

يف هذه املبادئ التوجيهية.

والدور الذي تؤديه الدولة العضو يف إنشاء أمانة 
األطراف  مجيع  بني  اجلمع  هو  للتقييس  وطنية 
تقييس  قطاع  يف  العامة  املصاحل  لتساند  املهتمة 
العام  للقطاعني  ممثلني  يشمل  مما  االتصاالت، 
برامج،  إطالق  احلكومة  وتستطيع  واخلاص. 
االتصاالت  تقييس  قطاع  برنامج  من  مبساعدة 
بناء  جهود  لدعم  مثاًل،  التقييسية  الفجوة  لسد 

القدرات اليت تعود على البالد مبنافع التقييس.

وينبين إنشاء أمانة وطنية للتقييس من أجل قطاع 
هذه  يف  املقدم  النحو  على  االتصاالت  تقييس 
املبادئ التوجيهية يف مبدئه على إدراك الحتمال 
عدم توافر موارد ومصادر متويل جديدة خمصصة 
البداية تقوم على  العمل، ولذلك فإن نقطة  هلذا 
أبسط  على  وحىت  قائمة.  ووظائف  هيكليات 
أمانة  إنشاء  على  اإلقدام  جمرد  فإن  املستويات، 
التزام احلكومة  العام يعكس  املستوى  وطنية على 
دون  التقييس،  قدرات  سلم  وارتقاء  بالتحرك 
جديد  إداري  جهاز  بتأسيس  التزاماً  يقتضي  أن 

أو بتلمس خمصصات مالية كبرية.
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األمانة  إنشاء  مستويات  من  مستوى  وعلى كل 
سيقتضي  املطروحة كخيارات،  للتقييس  الوطنية 
قطاع  لدى  العضو  الدولة  ومتثيل  األعمال  إجناز 
خرباء  من  أدىن  حد  وجود  االتصاالت  تقييس 
اخلرباء  اختيار هؤالء  ينبغي،  بل  املعايري. وميكن، 
من  لالستفادة  واخلاص  العام  القطاعني  من كال 
أوسع مدى ممكن من اخلربات. وسيتيح استخدام 
عمل  وأساليب  للوثائق  اإللكرتونية  املعاجلة 
قطاع  مع  مباشر  وغري  مباشراً  تفاعاًل  إلكرتونية 
نفقات  حصر  ميكن  حىت  االتصاالت  تقييس 

السفر يف احلدود الدنيا قدر اإلمكان.

املتاحني  املالئمني  اخلرباء  عدد  لو كان  وحىت 
فيظل  غري كاٍف،  والتقنية  السياسات  جمايل  يف 
األمانة  إلنشاء  األوىل  اخلطوات  اختاذ  باإلمكان 

تتعلق  القريب  لألمد  بأهداف  للتقييس  الوطنية 
وبناء  أخرى  أعضاء  دول  مع  والتشبيك  بالتوعية 
بالقضايا  اإلملام  تزايد  ومع  التقييس.  قدرات 
ومتاسك قوام التعامالت مع نظام التقييس املتبع يف 
قطاع تقييس االتصاالت، ينبغي للجهة املسؤولة 
التماس التزامات بتوفري موارد جديدة من أصحاب 
تعزيز  ميكن  ممن  الوطين  الصعيد  على  املصلحة 
فرص جناحهم من خالل املشاركة يف التقييس على 
الصعيد الدويل، مثل مقدمي الشبكات ومقدمي 
املطابقة  اعتماد  ومؤسسات  واملصنعني  اخلدمات 

واهليئات التنظيمية.

لألمانة  الثالثة  اخليارات  التالية  األقسام  وتصف 
الوطنية للتقييس وكيف ميكن ألي دولة عضو أن 

تتطور بسالسة من مستوى إىل الذي يليه.
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أمانة وطنية للتقييس من أجل قطاع تقييس االتصاالت   .1.2

على املستوى العام
يكن  مل  نامياً  بلداً  لألمانة  العام  املستوى  يالئم 
له إال احلد األدىن من التفاعل مع قطاع تقييس 
التابعة له، وقد ال  االتصاالت وجلان الدراسات 
مع  للتعامل  خمصص  مؤسسي  فريق  لديه  يكون 
 )RA( املسؤولة  احلكومية  الوكالة  خالف  القطاع 
هذه  يف  وميكن  عامًة.  االحتاد  مع  العالقة  عن 
إىل  استناداً  رمسي  غري  عام  كيان  إنشاء  املرحلة 
توافق يف اآلراء فيما بني جهات حكومية قائمة 
بتلك  املنوطة  احلالية  املسؤوليات  يتعدى  ال  ومبا 

اجلهات.

اجلمعية  بالقطاع نطاق  االهتمام  يتجاوز  ورمبا ال 
وجلان   )WTSA( االتصاالت  لتقييس  العاملية 
تبعات سياساتية  هلا  أموراً  تتناول  اليت  الدراسات 
تقييس  لقطاع   3 الدراسات  جلنة  مثل  وتنظيمية، 

االتصاالت املعنية بالتعريفات.

املوارد املوجودة  وينبغي للحكومة أن تستفيد من 
تأمني  أو  جديدة  موارد  إضافة  تتجشم  أن  دون 
التمويل اإلضايف. وميكن حتقيق  مبالغ معتربة من 
بقطاع  إلقامة صلة  وعملية  لكيان  األويل  التنفيذ 
اتفاق  التوصل إىل  تقييس االتصاالت عن طريق 
واهليئة   )RA( املسؤولة  الوكالة  بني  فيما  غري رمسي 

التنظيمية واجلهات املعنية.

املستوى  عن  املسؤولية  املسؤولة  الوكالة  وتتوىل 
األرفع من اجتماعات االحتاد وقضايا السياسات، 

وتشمل هذه ما يلي:

• مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد: مؤمتر  
دويل على املستوى التعاهدي للدول األعضاء 
.)Plenipot، PP( يُعقد مرة كل أربع سنوات

• مجلس االتحاد: هيئة متثيلية قوامها ربع الدول  
املفوضني  املندوبني  مؤمتر  ينتخبها  األعضاء 
مرة كل أربع سنوات. وينوب اجمللس  إقليمياً 
عن مؤمتر املندوبني املفوضني يف التصرف يف 
اجتماعات سنوية يعقدها اجمللس بني دورات 
األعضاء  وللدول  املفوضني.  املندوبني  مؤمتر 
من غري أعضاء اجمللس حضور اجمللس بصفة 

مراقب.

• امليزانية   اجمللس  يضع  االتحاد:  ميزانية 
لقطاعات االحتاد ويرصد اخلطة املالية السنوية 
املبالغ  على  تعديالت  جيري  أن  وله  لالحتاد 
املستحقة على الدول األعضاء ضمن حدود 

يعينها مؤمتر املندوبني املفوضني.

واللجنة االستشارية الرئيسية على املستوى التشغيلي 
الواقعة يف صميم خيارات األمانة الوطنية للتقييس 
كافة هي اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بقطاع 
القطاع(.  )جلنة   )T-NAC( االتصاالت  تقييس 
وتنشئ الوكالة املسؤولة جلنَة القطاع وتعنيِّ قيادهتا. 
أمام مجيع  مفتوح  القطاع  جلنة  املشاركة يف  وباب 
واخلاص.  العام  القطاعني  من  املهتمة  املؤسسات 
وتعاجل جلنة القطاع هذه مجيع األمور حمل االهتمام 
يف قطاع تقييس االتصاالت، وهلا أن تنشئ أفرقة 
خمصصة أصغر حسب احلاجة ملعاجلة أمور خاصة 
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تتعلق بالقطاع. وتتوىل جلنة القطاع مسؤولية األمور 
املتعلقة باجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت والفريق 
وجلان   )TSAG( االتصاالت  لتقييس  االستشاري 

دراسات قطاع تقييس االتصاالت.

داخل  من  األمانة  مكتب  وظائف  أداء  وميكن 
لن  الالزمة  األنشطة  إن  حيث  املسؤولة،  الوكالة 

تكون موسعًة للغاية يف هذه املرحلة.

املستوى  ثنائية  اهليكلية  هذه   1 الشكل  ويبني 
بـالـغــة الـبسـاطـــة لألمـانـــة الـوطـنـيــة للـتـقـيـيس على 

املستوى العام.

القطاع  للجنة  ينبغي  اليت  األوىل  املهام  ومن 
للعملية  مكتوبة  إجرائية  قواعد  صياغة  مباشرهتا 
الوطنية، مع تكييف وثيقة املبادئ التوجيهية هذه 
على  اخلاصة،  الوطنية  وقوانينهم  متطلباهتم  على 
الوكالة  القواعد اإلجرائية على  أن يُعرض مشروع 

املسؤولة لتوافق عليه.

على  للتقييس  الوطنية  األمانة  خصائص 
المستوى العام تتضمن:

•   )RA( وجود اتفاق على حتديد الوكالة املسؤولة
عن األمانة الوطنية للتقييس؛

• وجود حد أدىن من املوارد الوطنية وخربة دولية  
حمدودة واهتمام ال يتجاوز جمموعة صغرية من 

األمور املتعلقة باملعايري الدولية لالتصاالت؛

• بقطاع   معنية  وطنية  استشارية  جلنة  وجود 
تقييس االتصاالت )جلنة القطاع(؛

• املشاركة واألنشطة املتعلقة بأمور قطاع تقييس  
العاملية  اجلمعية  إىل  بالنسبة  االتصاالت 
االستشاري  والفريق  االتصاالت  لتقييس 
املثارة يف جلان  والقضايا  االتصاالت  لتقييس 

دراسات القطاع قائمة على احلاجة؛

• الوكالة   من  مقدمة  األمانة  مكتب  وظائف 
املسؤولة أو مرتب هلا مبعرفتها.



20

الشكل 1 - أمانة وطنية للتقييس من أجل قطاع تقييس االتصاالت على املستوى العام

الـوكـالــة المسـؤولــة

RA
)مؤمتر املندوبني املفوضني، اجمللس، امليزانية، مستحقات 

الدولة العضو، ...(

)تتضمن وظائف مكتب األمانة(

 اللجنة االستشارية الوطنية المعنية
بقطاع تقييس االتصاالت

T-NAC
)جلان فرعية حسب احلاجة، مثاًل من أجل اجلمعية العاملية 

لتقييس االتصاالت، الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت، 
جلنة دراسات واحدة(
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)RA( الوكالة املسؤولة
الـمسـؤولـيــات

إنشاء الكيان الوطين املعين بقطاع تقييس االتصاالت

تعيني رئيس اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بقطاع تقييس االتصاالت

إرساء اإلجراءات على الصعيد الوطين

املوافقة على مسامهات البلد العضو لقطاع تنمية االتصاالت

اجلهة الرمسية لالتصاالت مع االحتاد نيابًة عن الدولة العضو

املوافقة على تقدمي طلبات من القطاع اخلاص لالنضمام كأعضاء يف القطاع أو منتسبني أو هيئات 
أكادميية مشاركة

الـعـــام الـمستــوى 
 املـكـــونـــات

 اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بقطاع تقييس االتصاالت
)T-NAC( )جلنة القطاع(

التنظيم

الرئيس تعينه الوكالة املسؤولة

باب املشاركة مفتوح أمام القطاعني العام واخلاص

المسؤوليات

اقرتاح سياسات تتعلق باملشاركة يف أعمال قطاع تقييس االتصاالت للحصول على موافقة الوكالة 
املسؤولة

إدارة العملية التحضريية الجتماعات قطاع تقييس االتصاالت

البت يف القضايا املتعلقة بقطاع تقييس االتصاالت واجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت والقضايا 
املشرتكة بني جلان الدراسات

الرتتيب للتمثيل لدى أفرقة االتصاالت اإلقليمية واألفرقة اإلقليمية التابعة للجان دراسات القطاع
رصد األنشطة

الرد على االستفسارات
املشاركة يف االجتماعات
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)T-NAC( األفرقة املخصصة التابعة للجنة املعنية بالقطاع
التنظيم

تشكلها اللجنة حسب احلاجة 

توافق اللجنة على االختصاصات والرئيس

باب املشاركة مفتوح أمام القطاعني العام واخلاص

المسؤوليات

النظر يف األمور املتعلقة باجتماعات جلان الدراسات وأفرقة العمل واألفرقة اإلقليمية التابعة 
لقطاع تقييس االتصاالت مثل:

 حتضري املسامهات
 اقرتاح أعضاء للوفود الوطنية

تقدمي تقارير بشأن نتائج اجتماعات قطاع تقييس االتصاالت

النظر يف أمور الصعيد الوطين مثل:
 صياغة إجراءات عمليات الصعيد الوطين

 حتديد املواقف الوطنية بشأن موضوعات غري مقرتنة بأحد اجتماعات قطاع تقييس
االتصاالت تعيينًا

مكتب األمانة
التنظيم

وظائف مقدمة من الوكالة املسؤولة أو مرتب هلا مبعرفتها

المسؤوليات

رصد الرسائل املعممة )يعرض امللحق قائمة بأنواع الرسائل املعممة واحلجم املتوقع(

توزيع املعلومات والوثائق واإلعالنات وما شابه على الصعيد الوطين

تطوير موقع إلكرتوين للكيان الوطين وتعهده

حفظ السجالت

تقدمي الردود املوجهة من الدولة العضو إىل قطاع تقييس االتصاالت

الـعـــام الـمستــوى 
 املكونات )تابع(
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أمانة وطنية للتقييس من أجل قطاع تقييس االتصاالت على   .2.2

مستوى جلان الدراسات
قطاع  أجل  من  للتقييس  الوطنية  األمانة  تالئم 
تقييس االتصاالت على مستوى جلان الدراسات 
واخلاصة  العامة  بعض كياناته  تشارك  نامياً  بلداً 
قطاع  دراسات  جلان  بعض  يف  منتظم  بشكل 
قانوين  أساس  فيه  ويتاح  االتصاالت،  تقييس 
العمل  عن  باملسؤولية  ما  حكوميٍة  جهٍة  إلناطة 
ومالية  بشرية  موارد  لديه  وتتوافر  االحتاد،  مع 
كافية لدعم جمموعة من اللجان والوظائف على 

الوطين. الصعيد 
العام  املستوى  على  اليت كانت  للبلدان  وميكن 
االنتقال إىل مستوى جلان الدراسات عندما حتل 
حمل التنظيم غري الرمسي املقام باملشاركة فيما بني 
وكالة  الوطنية  العملية  لقيادة  حكومية  جهات 
مسؤولة معيَّنة بشكل واضح، وتتوسع االهتمامات 
الوطنية لتشمل االحتاد فضاًل عن قطاعاته، وتتسع 
الوظائف اإلدارية اليت تتوالها األمانة بقدر كاٍف 

لالستفادة من املوارد املخصصة.
جلنة  احلالة  هذه  يف  املسؤولة  الوكالة  وتنشئ 
استشارية وطنية تعىن باالحتاد )جلنة االحتاد( وتعني 
عاملة  اليت كانت  القطاع  جلنة  وتستمر  قيادهتا. 
على املستوى العام، لكن تبعيتها تنتقل إىل جلنة 
االحتاد، وتتوازى معها يف ذلك جلنة مشاهبة تعىن 
بقطاع  تعىن  وأخرى  الراديوية  االتصاالت  بقطاع 

تنمية االتصاالت.

وتتحول األفرقة املخصصة الداخلية التابعة للجنة 
القضايا ذات  ملعاجلة  اليت ُشكلت سابقاً  القطاع 
الصلة بلجان الدراسات حسب احلاجة إىل جلان 
استشارية دائمة تتبع جلنة القطاع، وتعمل كلجان 
منها  يناظر كٌل  حبيث   ،)NSG( وطنية  دراسات 
إحدى جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت. 
جلنة  لتناظر  إال  وطنية  دراسات  جلنة  تنشأ  وال 
تشارك  االتصاالت  تقييس  قطاع  يف  دراسات 
القطاع  جلنة  رئيس  ويعني  بنشاط.  فيها  البالد 

رئيساً لكٍل من جلان الدراسات الوطنية.
جلاناً  ذاهتا  القطاع  جلنة  تنشئ  أن  الوارد  ومن 
فرعية داخلية دائمة تتعهد األمور املؤثرة يف قطاع 
العاملية  تقييس االتصاالت بأكمله، مثل اجلمعية 
لتقييس االتصاالت أو الفريق االستشاري لتقييس 
االتصاالت، أو األمور حمل االهتمام اليت تؤثر يف 
املتعلقة  األمور  وأما  القطاع كافة.  دراسات  جلان 
حتديداً بإحدى جلان دراسات القطاع فتتناوهلا جلنة 

الدراسات الوطنية املالئمة.
إىل  العام  املستوى  من  التطور  حتقيق  وميكن 
مستوى جلان الدراسات بسالسة عن طريق تعزيز 
الرتتيبات غري الرمسية القائمة وتشكيل جلان رمسية 
األفرقة  حمل  واضحة  وسلطات  مسؤوليات  هلا 

املخصصة اليت ُوظفت على املستوى العام.
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للتقييس  الوطنية  ويبني الشكل 2 هيكلية األمانة 
مستويات  على  الدراسات  جلان  مستوى  على 
الوكالة املسؤولة وجلنة االحتاد وجلنة القطاع وجلان 

الدراسات الوطنية.
مستوى  على  للتقييس  الوطنية  األمانة  خصائص 

جلان الدراسات تتضمن:
• إناطة وكالة مسؤولة )RA( باملسؤولية الشاملة  

تشريع  مبوجب  باالحتاد  املتعلقة  األمور  عن 
متكني خاص باالحتاد تعييناً؛

• باالحتاد   معنية  وطنية  استشارية  جلنة  وجود 
)جلنة االحتاد( تتبع الوكالة املسؤولة؛

• بقطاع   معنية  وطنية  استشارية  جلنة  وجود 
تقييس االتصاالت )جلنة القطاع( تنبثق منها 
جلان فرعية تعىن باجملاالت العامة العريضة من 
لتقييس  العاملية  اجلمعية  القطاع )مثل  أعمال 
لتقييس  االستشاري  والفريق  االتصاالت 

وتتبع  الدراسات كافة(،  وجلان  االتصاالت 
جلنة االحتاد؛

• تقرتن   دائمة  وطنية  دراسات  جلان  تشكيل 
بإحدى  وأنشطتها حصرياً  منها  مشاركة كٍل 

جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت؛

• واملنتسبني   القطاع  وأعضاء  الوفود  مسامهة 
واهليئات األكادميية املشاركة من الدولة العضو 
قطاع  دراسات  جلان  من  عدٍد  أعمال  يف 
ويف  اإلقليمية،  وأفرقته  االتصاالت  تقييس 

إجراءات املوافقة على توصيات القطاع؛

• العام   القطاعني  من  مكرسة  موارد  وجود 
واخلاص؛

• الوكالة   من  مقدمة  األمانة  مكتب  وظائف 
املسؤولة أو مرتب هلا مبعرفتها؛

• وجود متويل مستقر للجهة املسؤولة ولألمانة  
الوطنية للتقييس.
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الشكل 2 - أمانة وطنية للتقييس من أجل قطاع تقييس االتصاالت على مستوى جلان الدراسات

لجنة الدراسات 
الوطنية س 

)NSG x(

لجنة الدراسات 
الوطنية ص 

)NSG y(

الوكالة المسؤولة

RA

اللجنة االستشارية الوطنية

 NAC
 )مؤمتر املندوبني املفوضني، اجمللس، امليزانية،

مستحقات الدولة العضو، ...(

التمويل

مكتب األمانة

لجنة قطاع تنمية 
)D-NAC( االتصاالت

لجنة قطاع االتصاالت 
)R-NAC( الراديوية

لجنة قطاع تقييس االتصاالت 
)T-NAC(

)جلان فرعية للجمعية العاملية لتقييس 
االتصاالت، الفريق االستشاري لتقييس 

االتصاالت، جلان الدراسات(



26

)RA( الـوكـالـــة املسـؤولـــة
المسؤوليات

إنشاء الكيان الوطين املعين باالحتاد وقطاع تقييس االتصاالت

)NAC( تعيني رئيس اللجنة االستشارية الوطنية املعنية باالحتاد الدويل التصاالت

)T-NAC( تعيني رئيس اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بقطاع تقييس االتصاالت

إرساء اإلجراءات على الصعيد الوطين

املوافقة على مسامهات البلد العضو لقطاع تنمية االتصاالت

اجلهة الرمسية لالتصاالت مع االحتاد نيابًة عن الدولة العضو

املوافقة على تقدمي طلبات من القطاع اخلاص لالنضمام كأعضاء يف القطاع أو منتسبني أو هيئات 
أكادميية مشاركة

مستوى لجان الدراسات
 املكونات 
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مستوى لجان الدراسات
 املكونات 

اللجنة االستشارية الوطنية املعنية باالحتاد
)NAC( )جلنة االحتاد(

التنظيم

الرئيس تعينه الوكالة املسؤولة

رؤساء جلنة القطاع وجلان الدراسات الوطنية أعضاء يف جلنة االحتاد

باب املشاركة مفتوح أمام القطاعني العام واخلاص

المسؤوليات

إدارة العملية التحضريية لألحداث املقامة على مستوى االحتاد مثل مؤمتر املندوبني املفوضني وجملس 
االحتاد واملؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية

تعهد إجراءات على الصعيد الوطين من أجل االحتاد

البت يف القضايا املتعلقة باالحتاد والقضايا املشرتكة بني قطاعاته

الكيان األم للجان االستشارية بالنسبة إىل:
 األمور املتعلقة بقطاع تقييس االتصاالت: جلنة قطاع التقييس

 األمور املتعلقة بقطاع االتصاالت الراديوية: جلنة القطاع الراديوي
األمور املتعلقة بقطاع تنمية االتصاالت: جلنة قطاع التنمية
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مستوى لجان الدراسات
 املكونات )تابع(

اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بقطاع تقييس االتصاالت
)T-NAC( )جلنة القطاع(

التنظيم

الرئيس تعينه الوكالة املسؤولة

جيب أن تضم جلنة القطاع رؤساء جلان الدراسات الوطنية لقطاع تقييس االتصاالت

باب املشاركة مفتوح أمام القطاعني العام واخلاص

المسؤوليات

اقرتاح سياسات تتعلق باملشاركة يف أعمال قطاع تقييس االتصاالت للحصول على موافقة الوكالة املسؤولة

إجراءات مكتوبة من أجل قطاع تقييس االتصاالت
 العملية احمللية

إدارة الوفود الدولية

إدارة العملية التحضريية لالجتماعات على مستوى قطاع تقييس االتصاالت مثل اجلمعية العاملية لتقييس 
االتصاالت والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت

البت يف القضايا املتعلقة بقطاع تقييس االتصاالت واجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت والقضايا املشرتكة 
بني جلان الدراسات

الرتتيب للتمثيل لدى أفرقة االتصاالت اإلقليمية
رصد األنشطة

االستجابة لالستفسارات
املشاركة يف االجتماعات

إنشاء جلان فرعية دائمة )SC( تابعة للجنة القطاع، مثل:
 SC-WTSA:متعلقات سياسات قطاع تقييس االتصاالت واجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت

SC-TSAG :الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت
SC-SG :األمور العامة للجان دراسات قطاع تقييس االتصاالت

الكيان األم للجان الدراسات الوطنية املناظرة للجان دراسات قطاع تقييس االتصاالت
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مستوى لجان الدراسات
 املكونات )تابع(

مكتب األمانة
التنظيم

وظائف مقدمة من الوكالة املسؤولة أو مرتب هلا مبعرفتها

المسؤوليات

رصد الرسائل املعممة )يعرض امللحق قائمة بأنواع الرسائل املعممة واحلجم املتوقع(

توزيع املعلومات والوثائق واإلعالنات وما شابه على الصعيد الوطين

تطوير موقع إلكرتوين للكيان الوطين وتعهده

حفظ السجالت

تقدمي االستجابات املوجهة من الدولة العضو إىل قطاع تقييس االتصاالت

جلان الدراسات الوطنية
التنظيم

جلنة دراسات وطنية واحدة لكل جلنة حمل اهتمام من جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت

الرئيس يعينه رئيس جلنة القطاع 

باب املشاركة مفتوح أمام القطاعني العام واخلاص

المسؤوليات

العملية التحضريية للجان دراسات قطاع تقييس االتصاالت واألفرقة اإلقليمية التابعة هلا
حتضري املسامهات

اقرتاح أعضاء للوفود الوطنية
تقدمي تقارير بشأن نتائج اجتماعات قطاع تقييس االتصاالت
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أمانة وطنية للتقييس من أجل قطاع تقييس االتصاالت على   .3.2

مستوى القطاع الشامل
قطاع  أجل  من  للتقييس  الوطنية  األمانة  تالئم 
نامياً  بلداً  الشامل  القطاع  التقييس على مستوى 
تشارك بعض كياناته العامة واخلاصة بشكل منتظم 
االتصاالت  تقييس  قطاع  دراسات  جلان  يف كل 
جهٍة  إلناطة  قانوين  أساس  فيه  ويتاح  جلها،  أو 
االحتاد،  مع  العمل  عن  باملسؤولية  ما  حكوميٍة 
وتتوافر لديه موارد بشرية ومالية كافية لدعم جمموعة 

من اللجان والوظائف على الصعيد الوطين.
جلان  مستوى  على  اليت كانت  للبلدان  وميكن 
الشامل  القطاع  مستوى  إىل  االنتقال  الدراسات 
تشمل  تكاد  حىت  البالد  مشاركة  تتوسع  عندما 
االتصاالت  تقييس  قطاع  دراسات  جلان  مجيع 
الفرعية  اللجنة  حمل  حتل  أن  املمكن  من  ويكون 
جلان  أمور  تعاجل  اليت  القطاع  جلنة  من  املنبثقة 
الدراسات العامة، جلان فرعية متخصصة أخرى، 
من  عدداً  تغطي  قضايا  تعاجل  االقتضاء،  حسب 
جلان دراسات القطاع، مثل قضايا السياسات أو 
اخلدمات  قضايا  أو  الشبكات  تكنولوجيا  قضايا 

والتطبيقات.
جلنة  احلالة  هذه  يف  املسؤولة  الوكالة  وتنشئ 
استشارية وطنية تعىن باالحتاد )جلنة االحتاد( وتعني 
عاملة  اليت كانت  القطاع  جلنة  وتستمر  قيادهتا. 
على مستوى جلان الدراسات، مع استمرار تبعيتها 
تعىن  مشاهبة  جلنة  مع  بالتوازي  االحتاد،  للجنة 
بقطاع  تعىن  وأخرى  الراديوية  االتصاالت  بقطاع 

تنمية االتصاالت.

جلنة  من  املنبثقة  الداخلية  الفرعية  اللجنة  وأما 
الدراسات  للجان  العامة  القضايا  ملعاجلة  القطاع 
حسب  ختصصاً،  أكثر  فرعية  جلان  حملها  فيحل 
جلان  من  بعدد  املتعلقة  األمور  ملعاجلة  االقتضاء، 
دراسات قطاع تقييس االتصاالت، مثل القضايا 
ذات الصلة بتكنولوجيا الشبكات والقضايا ذات 
نطاق  على  تكون  اليت  أو  باخلدمات،  الصلة 
القطاع بأكمله، مثل األمور ذات الصلة بسياسات 
االتصاالت. وتستمر اللجنتان الفرعيتان املنبثقتان 
العاملية  باجلمعية  واملعنيتان  القطاع  جلنة  من 
لتقييس  االستشاري  والفريق  االتصاالت  لتقييس 

االتصاالت دون تغيري.
لبعض  املناظرة  الوطنية  الدراسات  جلان  وختضع 
لشيء  االتصاالت  تقييس  قطاع  دراسات  جلان 
وطنية  دراسات  جلان  تتضمن  حىت  التوسع  من 
لكل جلان دراسات القطاع أو جلها. وكما كان 
شأن األمانة الوطنية للتقييس على مستوى جلان 
رئيساً  يعني  القطاع  جلنة  رئيس  فإن  الدراسات، 

لكل جلنة دراسات وطنية.
وميكن إحداث التطور من مستوى جلان الدراسات 
طريق  عن  بسالسة  الشامل  القطاع  مستوى  إىل 
من  منبثقة  فرعية  جلان  عدة  أو  جلنة  إحالل   1(
جلنة القطاع حمل جلنة فرعية واحدة منبثقة من جلنة 
القطاع معنية باألمور العامة للجنة الدراسات حبيث 
تعىن اجلديدة مبجاالت أكثر ختصصاً تتعلق بلجان 
لتنسيق  وسيلة  هذه  وتكون   - متعددة  دراسات 
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الدراسات  املعقدة عرب جلان  أو  احلساسة  األمور 
لتتمكن الدولة العضو من تنفيذ اسرتاتيجية منسقة 
االتصاالت  تقييس  قطاع  دراسات  جلان  تشمل 
كافة دون أن تتخذ، دون قصد، مواقف متضاربة 
القطاع،  دراسات  جلان  من  أكثر  أو  جلنتني  يف 
و)2 إضافة جلان دراسات وطنية حسب احلاجة 
إىل أن توجد جلنة دراسات وطنية لكٍل من جلان 

دراسات القطاع.
ويبني الشكل 3 اهليكلية لألمانة الوطنية للتقييس 
مستويات  على  الشامل  القطاع  مستوى  على 
الوكالة املسؤولة وجلنة االحتاد وجلنة القطاع وجلان 

الدراسات الوطنية.
مستوى  على  للتقييس  الوطنية  األمانة  خصائص 

القطاع الشامل تتضمن:
• إناطة وكالة مسؤولة )RA( باملسؤولية الشاملة  

تشريع  مبوجب  باالحتاد  املتعلقة  األمور  عن 
متكني خاص باالحتاد تعييناً؛

• باالحتاد   معنية  وطنية  استشارية  جلنة  وجود 
)جلنة االحتاد( تتبع الوكالة املسؤولة؛

• تقييس   لقطاع  وطنية  استشارية  جلنة  وجود 
جلان  عنها  تنبثق  القطاع(  )جلنة  االتصاالت 
فرعية ملعاجلة الفئات الرئيسية من أعمال القطاع 
االتصاالت  لتقييس  العاملية  اجلمعية  )مثل 
والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت واألمور 

املتعلقة بالسياسات واألمور املتعلقة بتكنولوجيا 
باخلدمات  املتعلقة  واألمور  الشبكات 

والتطبيقات(، وتتبع جلنة االحتاد؛

• تقرتن   دائمة  وطنية  دراسات  جلان  تشكيل 
مشاركة كٍل منها وأنشطتها حصرياً بكٍل من 

جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت؛

• واملنتسبني   القطاع  وأعضاء  الوفود  مسامهة 
واهليئات األكادميية املشاركة من الدولة العضو 
يف أعمال مجيع جلان دراسات قطاع تقييس 
ويف  جلها،  أو  اإلقليمية  وأفرقته  االتصاالت 

إجراءات املوافقة على توصيات القطاع؛

• العام   القطاعني  من  مكرسة  موارد  وجود 
واخلاص؛

• الوكالة   من  مقدمة  األمانة  مكتب  وظائف 
املسؤولة أو مرتب هلا مبعرفتها؛

• وجود متويل مستقر للجهة املسؤولة ولألمانة  
الوطنية للتقييس.

مكونات األمانة الوطنية للتقييس من أجل قطاع 
تقييس االتصاالت - على مستوى القطاع الشامل 
هي نفسها مكونات مستوى جلان الدراسات، غري 
تزداد  القطاع  املنبثقة من جلنة  الفرعية  اللجان  أن 
بقطاع  املتعلقة  السياسات  أمور  وتعاجل  ختصصاً 

تقييس االتصاالت على مستوى أرفع.

الـتمـويـــل  .4.2

ترتيباً  اإلضافية  واللجان  الوظائف  دعم  يتطلب 
يف  املمارسات  أفضل  وتتمثل  مستقراً.  متويلياً 
كثرٍي من البلدان اليت لديها أمانة وطنية للتقييس 

احلكومية  للجهة  متويل  ختصيص  يف  مستقرة 
ألداء  املسؤولة كاٍف  الوكالة  دور  لتؤدي  املعينة 

ذلك الدور.
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الشكل 3 - أمانة وطنية للتقييس من أجل قطاع تقييس االتصاالت على مستوى القطاع الشامل 

مثل  تكاليف  لتغطية  التمويل  وُيستخدم 
ومرافق  واألسفار  املوظفني  من  االحتياجات 
ومستحقات  اإللكرتوين  واملوقع  االتصاالت 
أخرى،  بلدان  ويف  األمانة.  ومكتب  العضوية 
من  مسامهات  هيئة  على  املايل  الدعم  يأيت 
تلتمس  بينما  معنية،  أخرى  حكومية  جهات 
القطاع  بعض كيانات  من  متوياًل  البلدان  بعض 
اخلاص الراغبة يف املشاركة أو منها مجيعاً أو جتعل 

ذلك إلزاماً على تلك الكيانات. وقد يفيد هذا 
على  الفاعلة  اجلهات  إذا كانت  األخري  الرتتيب 
العامل،  الشبكات  موفر  مثل  معدودة،  الساحة 
إذا  به  يوصى  وال  لالستدامة  قابل  غري  لكنه 
وألزم  املتنافسة  اخلاص  القطاع  شركات  تعددت 
بعضها بالدفع دون البعض اآلخر. وأما الرتتيب 
إطار  يف  الالزم  التمويل  توفري  فهو  به  املوصى 

ميزانية الوكالة املسؤولة. 

لجنة الدراسات 
الوطنية 

)NSG 2( 2

لجنة الدراسات 
الوطنية 

)NSG 3( 3

الوكالة المسؤولة

RA

اللجنة االستشارية الوطنية

 NAC
)مؤمتر املندوبني املفوضني، اجمللس، امليزانية، 

مستحقات الدولة العضو، ...(

التمويل

مكتب األمانة

لجنة قطاع تنمية 
االتصاالت 
)D-NAC(

لجنة قطاع 
االتصاالت الراديوية 

)R-NAC(

لجنة قطاع تقييس االتصاالت
)T-NAC(

 )جلان فرعية للجمعية العاملية 
لتقييس االتصاالت، الفريق 

االستشاري لتقييس االتصاالت، 
السياسة العامة، إخل.(

لجنة الدراسات 
الوطنية 

)NSG 17( 17



34

الشكل 4 - تقديرات عدد العاملني خليارات األمانة الوطنية للتقييس

 املستوى العام 
عدد العاملني

 مستوى جلان الدراسات
عدد العاملني

 مستوى القطاع الشامل
عدد العاملني

2 .0 عدد العاملني )قطاع تقييس  املدير األعلى

االتصاالت فقط(:
على سبيل املثال: املدير األعلى لألمانة 

الوطنية للتقييس؛ رئيس جلنة القطاع؛ 
رئيس الوفد إىل االجتماعات واملؤمترات 

واجلمعيات على مستوى االحتاد

0.2 – 1.0 عدد العاملني:

على سبيل املثال: املدير األعلى لألمانة 
الوطنية للتقييس؛ رئيس جلنة القطاع؛ 

رئيس الوفد إىل االجتماعات واملؤمترات 
واجلمعيات على مستوى االحتاد

1.0 عدد العاملني: 

على سبيل املثال: املدير األعلى لألمانة 
الوطنية للتقييس؛ رئيس جلنة القطاع؛ 

رئيس الوفد إىل االجتماعات واملؤمترات 
واجلمعيات على مستوى االحتاد

0 – 1 عدد العاملني )قطاع تقييس 0 املدير

االتصاالت فقط(:
على سبيل املثال: رئيس جلنة القطاع؛ 

رئيس الوفد إىل اجتماع الفريق االستشاري 
لتقييس االتصاالت وبعض اجتماعات 

جلان الدراسات
أو

 0 – 3  عدد العاملني: 

)لقطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية 
االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية(

1 عدد العاملني )قطاع تقييس 

االتصاالت فقط(:
على سبيل املثال: رئيس جلنة القطاع؛ 

رئيس الوفد إىل اجتماع الفريق االستشاري 
لتقييس االتصاالت وبعض اجتماعات 

جلان الدراسات
أو

 3 عدد العاملني: 
)لقطاعات االحتاد الثالثة مجيعاً(

 1 لقطاع تقييس االتصاالت
 1 لقطاع االتصاالت الراديوية

 1 لقطاع تنمية االتصاالت

1 عدد العاملني:  مساعد املدير

على سبيل املثال: مساندة للمدير؛ وظائف 
إدارية؛ وضع العملية الوطنية؛ املوقع 

اإللكرتوين إعداد التقارير؛ جهة اتصال مع 
قطاع تقييس االتصاالت

 1 – 2 عدد العاملني:

)لالحتاد وقطاع تقييس االتصاالت فقط( 
من أجل:

 العمليات الوطنية واألمور املتعلقة باالحتاد
 األمور املتعلقة بقطاع تقييس االتصاالت

أو
1 – 4  عدد العاملني: )لالحتاد وقطاعاته 

الثالثة( من أجل:
العمليات الوطنية واألمور املتعلقة باالحتاد:
 األمور املتعلقة بقطاع تقييس االتصاالت

 األمور املتعلقة بقطاع االتصاالت الراديوية
 األمور املتعلقة بقطاع تنمية االتصاالت

 2 عدد العاملني: 
)لالحتاد وقطاع تقييس االتصاالت(:

1 للعمليات الوطنية واألمور املتعلقة 
باالحتاد

1 لألمور املتعلقة بقطاع تقييس 
االتصاالت

أو
 4 عدد العاملني: 

)لالحتاد وقطاعاته الثالثة(:
 1 للعمليات الوطنية واألمور املتعلقة باالحتاد

 1 لألمور املتعلقة بقطاع تقييس االتصاالت

 1 لألمور املتعلقة بقطاع االتصاالت الراديوية

 1 لألمور املتعلقة بقطاع تنمية االتصاالت

0,4 عدد العاملني: موظفو مساندة

 أعمال أمانة مساندة؛
حفظ السجالت

0.4 – 2.0  عدد العاملني:

مساندة للمدير؛ جهة اتصال مع االحتاد 
للرسائل املعممة والرسائل اجلماعية 

وإخطارات عملية املوافقة البديلة؛ إرسال 
استجابات لقطاع تقييس االتصاالت؛ 

مكتبة املعايري؛ املوقع اإللكرتوين

2 عدد العاملني:

مساندة للمدير؛ جهة اتصال مع االحتاد 
للرسائل املعممة والرسائل اجلماعية 

وإخطارات عملية املوافقة البديلة؛ املوقع 
اإللكرتوين؛ إرسال استجابات لقطاع 

تقييس االتصاالت

               
مكتب األمانة

1 عدد العاملني0

 وظائف إدارية:
مثل الرتتيبات اللوجستية لالجتماعات؛ 

الربيد اإللكرتوين قوائم تعميم؛ حفظ 
السجالت؛ توزيع الوثائق

2 عدد العاملني

 وظائف إدارية:
مثل الرتتيبات اللوجستية لالجتماعات؛ 

الربيد اإللكرتوين قوائم تعميم؛ حفظ 
السجالت؛ توزيع الوثائق
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تقديرات املوارد  .5.2

لكل  أن  األعني  نصب  يوضع  أن  املهم  من 
الوطنية  األمانة  متطلبات  وأن  فريداً،  وضعاً  بلد 
االتصاالت  تقييس  قطاع  أجل  من  للتقييس 
ستختلف من بلد إىل آخر، وأنه ال ميكن افرتاض 
البلدان. ويف  الكيفية يف مجيع  بنفس  توافر موارد 
للموارد  تقديراً   4 الشكل  يبني  التصور،  ظل هذا 
للتقييس  وطنية  أمانة  لتأسيس  املطلوبة  البشرية 
تقدير  خالل  من  وذلك  العام،  املستوى  على 
املوارد البشرية ألمانة وطنية للتقييس كاملة األركان 
ذلك كيان  وفوق  الشامل،  القطاع  على مستوى 
إىل  التقديرات  هذه  وتستند  االحتاد كله.  يغطي 
مقابالت أجريت مع بلدان نامية وأخرى متقدمة 
البلدان اليت بلغت مستوى  وإىل أفضل ممارسات 

القطاع الشامل.

جير  أن  طبيعته  الدويل حبكم  التقييس  شأن  ومن 
واالتصاالت  الدولية  لألسفار  إضافية  تكاليف 
)نفاذ عايل السرعة إىل اإلنرتنت على سبيل املثال( 
ومرافق املهاتفة وعقد املؤمترات عن بُعد واستضافة 
هذه  تكون  ولن  واآلخر.  احلني  بني  اجتماعات 

بالرواتب  قورنت  ما  إذا  مهملة  مبالغ  البنود 
األساسية لإلدارة وجيب تقديرها بأدق ما ميكن. 
ويبني الشكل 5 تقديراً لزمن السفر كنسبة مئوية 

من إمجايل الزمن.

جلان  رؤساء  مثل  األخرى،  البشرية  املوارد  أما 
الدراسات الوطنية واألفرقة املخصصة وغري ذلك 
من اللجان االستشارية الوطنية وأمنائها وأعضاء 
االتصاالت  تقييس  اجتماعات قطاع  إىل  الوفود 
العملية  يساندون  الذين  التقنيني  واخلرباء 
التحضريية للوفود الوطنية إىل اجتماعات القطاع 
أو  شخصياً  االجتماعات  تلك  أحضروا  )سواء 
األعمال. وال  املهتمون هبذه  فيقدمها طوعاً  ال( 
متوياًل  العادة  يف  للتقييس  الوطنية  األمانة  تقدم 
تقدم  أن  الوارد  من  وإن كان  األفراد،  هلؤالء 
مالياً خلربائها ومستشاريها مقابل  احلكومة دعماً 
التمييز بني ذلك وبني  متثيلهم مصاحلها. وجيب 
من  للتقييس  الوطنية  لألمانة  احلكومي  الدعم 
يف  يصب  مما  االتصاالت،  تقييس  قطاع  أجل 

عموم مصاحل البالد.

املوارد البشرية - 
زمن السفر

زمن السفر على
املستوى العام

زمن السفر على مستوى
جلان الدراسات

زمن السفر على مستوى
القطاع الشامل

30-40%10-30%10%أسفار املدير األعلى

30-40%0-30%0%أسفار املدير

20-30%0-20%0%أسفار املدير املساعد

الشكل 5 - تقديرات زمن السفر خليارات األمانة الوطنية للتقييس
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37 المسؤوليات والعضوية    .3 
والقواعد اإلجرائية للجان األمانة 

الوطنية للتقييس
خيارات  ثالثة  التوجيهية  املبادئ  هذه  تطرح 
تقييس  قطاع  أجل  من  للتقييس  الوطنية  لألمانة 
االتصاالت، أدناها للبادئني بإمكانيات وخربات 
تقييس  بقطاع  يتعلق  فيما  للغاية  حمدودة 
املشاركات  ألصحاب  وأقصاها  االتصاالت، 
واخلربات واملوارد املعتربة، وأوسطها لكل من كان 
وضعه بني هؤالء وهؤالء. وقد مجعت معلومات 
من عدٍد من البلدان تشمل هذه األوضاع مجيعاً 
ميكن  اليت  املمارسات  أفضل  على  الوقوف  بغية 
العضو  الدولة  ثقل  عن  النظر  بغض  توظيفها 

املعنية يف ميزان قدرات التقييس.

تتيح  حبيث  مصممة  الثالثة  التنفيذ  ومستويات 
للدول األعضاء كافة، خاصة ما انتمى منها إىل 
النامية، إجياد أنسب كيان لوضع  البلدان  طائفة 
كٍل منها احلايل، مع هتيئة مسار للتطور السلس 
وبالسرعة  املرغوبة  املرحلة  إىل  التوسع  سلم  على 

اليت جتدها معقولة.

األمانة  مكونات  بالوصف  القسم  هذا  ويتناول 
تقييس  قطاع  أجل  من  للتنسيق  الوطنية 

املوضحة  الثالثة  اخليارات  من  لكٍل  االتصاالت 
الوطنية  األمانة  بتطور  املتعلق  القسم  يف  أعاله 

للتقييس:

• للتقييس من أجل قطاع تقييس   أمانة وطنية 
االتصاالت - املستوى العام

• للتقييس من أجل قطاع تقييس   أمانة وطنية 
االتصاالت - مستوى جلان الدراسات

• للتقييس من أجل قطاع تقييس   أمانة وطنية 
االتصاالت - مستوى القطاع الشامل

على  األمانة  تنشئ  العضو  الدولة  شرعت  فإن 
مجيع  تشكيل  إىل  حتتاج  فلن  العام،  املستوى 
التنظيم  يف  املوجودة  الوطنية  االستشارية  اللجان 
الوظائف  لكن  الشامل،  القطاع  ملستوى  اهلرمي 
الضرورية تتطابق يف احلالتني. ومن مميزات النهج 
أن  التوجيهية  املبادئ  هذه  يف  املتبع  التصاعدي 
الوظائف  يقرتن بتلك  يف كل من اخليارات حيزاً 
املسامهات  تصاغ  املثال،  سبيل  فعلى  الضرورية. 
املقدمة من أجل اجتماعات جلان دراسات قطاع 
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تقييس االتصاالت على مستوى القطاع الشامل 
إىل  تقدميها  رهن  مع  الوطنية،  الدراسة  جلنة  يف 
يتوىل  بينما  املسؤولة،  الوكالة  مبوافقة  القطاع 
على  العضو  الدولة  إذا كانت  اإلعدادات  هذه 
القطاع  للجنة  تابع  فريق خمصص  العام  املستوى 
الوكالة  موافقة  وتبقى  الغرض،  لذلك  يُنشأ 

املسؤولة واجبة.

وعلى الدول األعضاء أن حتدد اختياراهتا بشأن 
وقد  الوطنية،  االستشارية  اللجان  يف  املشاركة 
التنفيذ  حمل  التالية  االختيارات  معظم  وقعت 
ومن  خمتلفة.  بلدان  يف  آخر  أو  ما  وقٍت  يف 
اللجان  من  أٍي  يف  العضوية  باب  فتح  املمكن 
على مصراعيه لكل األطراف املهتمة، كما ميكن 
للموظفني  فتحه  أو  البلد  مواطين  على  حصره 
تقييس  قطاع  أعضاء  وممثلي  احلكوميني 
حد  وضع  مع  فتحه  أو  ومنتسبيه  االتصاالت 
شركة  من  مبشاركتهم  املسموح  األشخاص  لعدد 
تعيني  مع  العضوية  تثبيت  أو  واحدة  جهة  أو 
ميكن  كما  املسؤولة.  الوكالة  مبعرفة  األعضاء 
أكادميية  هيئات  من  أعضاء  بانضمام  السماح 
أو من بني عموم اجلماهري أو منع هذا أو ذاك. 
اليت  العمليات  املمارسات كفة  أفضل  وترجح 
جتمع أفضل املسامهني من أوسع مدى ممكن من 

ممثلي املصاحل الوطنية.

عمليات  جعل  التوجيهية  املبادئ  هذه  وتقرتح 
اللجنة االستشارية الوطنية مفتوحة متاماً ألن:

• أمور التقييس معقدة، ومن شأن اإلسهامات  
والتحليالت املستنرية من أوسع مدى ممكن 
يف  تصب  أن  املهتمة  واألطراف  اخلرباء  من 

مصلحة الدولة العضو على أفضل وجه؛

• تقنية   حلواًل  يطورون  الذين  اخلرباء  بعض 
تقييس  قطاع  اجتماعات  وحيضرون 
االتصاالت نيابًة عن الشركات اليت يعملون 
فيها واليت تتخذ من تلك الدولة العضو مقراً 
هلا هم يف واقع األمر من مواطين بلٍد آخر؛

• واألكادمييني   الوطنية  الشركات  بعض 
التحضريية  العملية  يف  املسامهني  الوطنيني 
تقييس  قطاع  أعضاء  من  ليسوا  الوطنية 

االتصاالت وال منتسبيه؛

• مجيع اللجان الوطنية استشارية فقط، وتبقى  
الوكالة  أيدي  النهائي يف  القرار  اختاذ  سلطة 

املسؤولة.

ويكون لكل جلنة استشارية رئيس وأمني. ويتوىل 
تلك  يف  عضواً  العادة  يف  ويكون  اللجنة،  أمني 
اللجنة،  أنشطة  تدوين  عن  املسؤولية  اللجنة، 
مساندة  وظائف  األمانة  مكتب  يباشر  بينما 

لألمانة الوطنية للتقييس ككل.

مكونات  من  هليكل كٍل  بيان  يلي  فيما  ويرد 
وقيادته  ومسؤولياته  للتقييس  الوطنية  األمانة 

ومشاركته وأساليب عمله.
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• الوكالة املسؤولة )RA( )القسم 1.3( 

• باالحتاد   املعنية  الوطنية  االستشارية  اللجنة 
)جلنة االحتاد( )القسم 2.3(

• بقطاع   املعنية  الوطنية  االستشارية  اللجنة 
وجلاهنا  القطاع(  )جلنة  االتصاالت  تقييس 

الفرعية )القسم 3.3(

• دراسات   )جلنة  الوطنية  الدراسات  جلان 
وطنية( )القسم 4.3(

• مكتب األمانة )القسم 5.3( 
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الـوكــالـــة املسـؤولـــة  .1.3
للتقييس  أمانة وطنية  تنفيذ  البدء يف  املمكن  من 
بني  اآلراء  يف  توافق  على  بناًء  رمسي  غري  بشكل 
اجلهات احلكومية املعنية بشأن اختيار اجلهة اليت 
الوطنية  األمانة  عن  الشاملة  املسؤولية  هبا  يناط 
تقييس  وقطاع  باالحتاد  اخلاصة  والعملية  للتقييس 
االتصاالت. وقد تكون هذه هي الوكالة املسؤولة 
عن املنظمات احلكومية الدولية، مثل وزارة الشؤون 
اخلارجية، أو الوكالة املسؤولة عن االتصاالت، مثل 

تشريع  مبوجب  ذلك  ويتطور  االتصاالت.  وزارة 
متكني حيدد الوكالة املسؤولة تعييناً.

االحتاد  مستوى  على  عالقة  عضو  بلد  ولكل 
وجهة اتصال عينها لتمثيله يف املشاورات الرمسية 
ومن  االحتاد.  مستوى  على  األعضاء  الدول  مع 
نفسها  هي  املسؤولة  الوكالة  تكون  أن  األرجح 
الدليل  يف  ذكرها  الوارد  هذه  االتصال  جهة 

العاملي لالحتاد.

تتضمن مسؤوليات الوكالة املسؤولة
تعيني رئيس اللجنة االستشارية الوطنية

تنمية  قطاع  وجلنة  الراديوية  االتصاالت  قطاع  )وجلنة  االتصاالت  تقييس  قطاع  جلنة  رئيس  تعيني 
االتصاالت عند االقتضاء(

تسمية رؤساء الوفود إىل اجتماعات االحتاد
املوافقة على القواعد اإلجرائية لألمانة الوطنية للتقييس

تأمني متويل مالئم
اللجنة  توصيات  أخذ  مع  االتصاالت،  تقييس  قطاع  أجهزة  إىل  املسامهات  تقدمي  على  املوافقة 
االستشارية املالئمة يف االعتبار )أي جلنة القطاع بالنسبة إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت 

وجلنة الدراسات الوطنية 2 للجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس االتصاالت على سبيل املثال(
املوافقة على وفود الدولة العضو إىل اجتماعات االحتاد وقطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت 

الراديوية وقطاع تنمية االتصاالت
البت يف القضايا املشرتكة بني القطاعات

النظر يف الطعون والفصل يف شكاوى األمور اإلجرائية غري السليمة على مستوى جلنة االحتاد
حتديد مكتب أمانة من أجل األمانة الوطنية للتقييس ومتويله
جهة اتصال الدولة العضو لالحتاد وقطاع تقييس االتصاالت

النظر يف طلبات من كيانات وطنية لالنضمام كأعضاء يف القطاع أو منتسبني أو هيئات أكادميية 
مشاركة وتوجيهها إىل االحتاد، حسب االقتضاء



41

 )NAC( اللجنة االستشارية الوطنية املعنية باالحتاد  .2.3

)جلنة االحتاد(
املعنية  الوطنية  االستشارية  اللجنة  تشكيل  ميكن 
باالحتاد )جلنة االحتاد( عندما تنتظم مشاركة الدولة 
العضو يف أمور على مستوى االحتاد. وال يشرتط 
قطاعات  أحد  أعمال  يف  قبله  اخنراطها  لذلك 
وينصح  االتصاالت.  تقييس  قطاع  مثل  االحتاد، 
بتشكيل جلنة االحتاد مىت ما وجدت الدولة العضو 
يف  والدويل  الوطين  الصعيدين  على  كافياً  نشاطاً 
قطاعني أو أكثر من قطاعات االحتاد. وتعاجل جلنة 

متعلقات  مثل  االحتاد ككل،  متس  أموراً  االحتاد 
دستور االحتاد )CS( واتفاقيته )CV( ومؤمتر املندوبني 
الوكالة  وتعني  االحتاد.  وجملس   )PP( املفوضني 
املسؤولة رئيس جلنة االحتاد. وال يدخل تناول جلنة 
استشارية وطنية تعىن بقطاع االتصاالت الراديوية 
وثيقة  نطاق  ضمن  االتصاالت  تنمية  بقطاع  أو 

املبادئ التوجيهية هذه.

تتضمن مسؤوليات جلنة االحتاد
حتقيق االتساق يف السياسات، حسب االقتضاء، للعمليات الوطنية املتعلقة بقطاعات متعددة يف االحتاد

املفوضني  املندوبني  ملؤمتر  التحضريية  األعمال  )مثل  االحتاد  مستوى  على  الوطنية  األنشطة  تنسيق 
لالحتاد وجملس االحتاد(

وقـطـــاع  الـراديـويـــة  االتـصـــاالت  وقـطــاع  االتـصـــاالت  تـنـمـيــة  بـقـطــاع  املـعنـيــة  للجــان  األم  الكـيــان 
تـقـيـيس االتصاالت

النظر يف الطعون والفصل يف شكاوى األمور اإلجرائية غري السليمة على مستوى جلنة القطاع

رئيس جلنة االحتاد

تعينه الوكالة املسؤولة
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تتضمن مسؤوليات رئيس جلنة االحتاد
اإلدارة الكلية للجنة االحتاد

حتديد توقيتات اجتماعات جلنة االحتاد واقرتاح جداول أعماهلا

بالتعاون مع مكتب األمانة، حتديد تواريخ وجوب تقدمي املسامهات ملؤمتر املندوبني املفوضني واجمللس 
وغري ذلك من أفرقة االحتاد الواقعة ضمن دائرة مسؤولية جلنة االحتاد

تنظيم اجتماع للجنة االحتاد إلجراء استعراض هنائي للمسامهات قبل تاريخ وجوب تقدمي املسامهات 
الجتماع االحتاد ذي الصلة بأسبوع على األقل، وتنظيم اجتماعات حتضريية إضافية حسب االقتضاء

متثيل جلنة االحتاد لدى الوكالة املسؤولة

متثيل جلنة االحتاد لدى اجلهات األخرى

التأكد من توزيع الوثائق عرب قوائم جلنة االحتاد للتعميم بالربيد اإللكرتوين دون تأخري

TIES تسمية جهة االتصال املعنية حبسابات الدولة العضو على نظام

اإلعالن عن اجتماعات جلنة االحتاد قبلها بفرتة ال تقل عن 14 يوماً. وجيوز عقد اجتماعات بفرتة 
إخطار أقصر مبوافقة من الوكالة املسؤولة

تشكيل اللجان الفرعية واألفرقة املخصصة التابعة للجنة االحتاد حسب احلاجة وتعيني رؤسائها

بعد عقد مناقشات داخل جلنة االحتاد، اإلعالن عن التوصل إىل توافق يف اآلراء من عدمه وتوقيته

التأكد من إعداد تقرير لكل اجتماع من اجتماعات جلنة االحتاد، مما يتضمن التاريخ واملكان وأمساء 
املشاركني وقائمة الوثائق وتنظيمها وما يلي ذلك من اجتماعات

املفوضني لالحتاد وجملس االحتاد وغري ذلك من  املندوبني  العضو ملؤمتر  الدولة  اقرتاح أعضاء وفود 
اجتماعات االحتاد ذات الصلة للحصول على موافقة الوكالة املسؤولة. ويف كل حالة، فإن الوكالة 

املسؤولة هي اليت تسمي رئيس الوفد

التأكد من عدم تأخر مكتب األمانة يف تقدمي الوثائق اليت حتظى باملوافقة إىل جهة التلقي املالئمة 
يف االحتاد

عادًة ما يساعد رئيس الوفد إىل اجتماعات االحتاد ذات الصلة

يتضمن املشاركون يف جلنة االحتاد
الباب مفتوح أمام مجيع األطراف املهتمة

جيب أن تضم جلنة االحتاد رؤساء جلنة قطاع تنمية االتصاالت وجلنة قطاع االتصاالت الراديوية وجلنة 
قطاع تقييس االتصاالت

جيب أن تضم جلنة االحتاد رؤساء جلان الدراسات الوطنية
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إجراءات تسيري جلنة االحتاد
يرتأس االجتماعات رئيس جلنة االحتاد ويعاونه مكتب األمانة

للمشاركني االنضمام عن بُعد بالوسائل اإللكرتونية

ميكن أن تكون اجتماعات جلنة االحتاد اجتماعات فعلية أو إلكرتونية

ينبغي إتاحة الوثائق اليت تنظرها جلنة االحتاد قبل اجتماع اللجنة الذي يُنظر يف أمر املوافقة خالله بفرتة 
معقولة تكفي الستعراض املشاركني يف اجتماع اللجنة هلا قبل النظر فيها

ينبغي إفساح اجملال ألي معرتض على مقرتٍح ما كي يعرب عن شواغله ويقرتح تعديالت حمتملة لصرف هذه 
الشواغل. فإذا مل حتظ التعديالت املقرتحة باملوافقة، ينبغي أال يعاد طرح نفس الشواغل يف نفس االجتماع

ينبغي أن تستند جلنة االحتاد يف تسيري أعماهلا إىل توافق اآلراء

الن زاعات املنطوية على دعاوى بعدم تطبيق إجراءات جلنة  جيب على الوكالة املسؤولة املبادرة إىل معاجلة 
االحتاد بشكل سليم. وال ختضع الن زاعات حول أمور تقنية لعملية الطعون هذه

أمني جلنة االحتاد
وجداول  املخرجات  ووثائق  االجتماعات  وتقارير  املدخالت  وثائق  )مثل  االحتاد  جلنة  وثائق  مجيع  ترقيم 

األعمال وتقاومي االجتماعات( برتتيب تسلسلي. وفيما يلي نسق مقرتح:
NAC-yy )السنة يف خانتني(-N )رقم تسلسلي( – Rx )رقم املراجعة(

تعهد ديوان للوثائق يتضمن:
رقم الوثيقة حسب ترقيم جلنة االحتاد

املصدر
العنوان

جهة االتصال

تعهد قاعدة بيانات تضم نسخة إلكرتونية من كل وثيقة من وثائق جلنة االحتاد

نشر تقومي الجتماعات جلنة االحتاد ملدة سنة مسبقاً وحتديثها حسب احلاجة

التأكد من توافر مرافق املشاركة عن بُعد يف اجتماعات جلنة االحتاد )مثل جسر املؤمترات اهلاتفية(

توزيع وثائق جلنة االحتاد أو نشرها
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تتضمن مسؤوليات جلنة القطاع
تنسيق جلان الدراسات الوطنية من أجل:

• تعزيز مساندة املواقف املتخذة على الصعيد الوطين ومصاحل الصناعة الوطنية  
• جتنب أي تضارب أو عدم اتساق يف املواقف يف جلان دراسات وطنية خمتلفة وأي ازدواج يف العمل 

الفصل يف أي مشاكل تنشأ بني جلنتني أو أكثر من جلان الدراسات الوطنية

وضع سياسات واسرتاتيجيات مقرتحة لقطاع تقييس االتصاالت

والفريق  االتصاالت  لتقييس  العاملية  اجلمعية  إىل  املقرتحة  العضو  الدولة  مسامهات  مجيع  يف  النظر 
االستشاري لتقييس االتصاالت وغري ذلك من الكائنات ذات الصلة بقطاع تقييس االتصاالت )مثل 

جلنة االستعراض( والتوصية مبوافقة الوكالة املسؤولة عليها

التشجيع على موافاة جلنة القطاع باملسامهات املقدمة من أي من أعضاء القطاع أو منتسبيه أو اهليئات 
األكادميية املشاركة للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت أو الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت 
أو غريمها من أجهزة قطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة لإلحاطة هبا ومناقشتها. وبينما ال حيتاج 
مسامهاهتم،  لتقدمي  القطاع  جلنة  موافقة  إىل  املشاركة  األكادميية  واهليئات  ومنتسبيه  القطاع  أعضاء 

فينصح بقوة أن يقدموها للجنة القطاع لإلعالم

الرد نيابًة عن الدولة العضو على االستفسارات الواردة من قطاع تقييس االتصاالت )مثل االستبيانات 
وأمساء مسؤويل االتصال(

توزيع املعلومات والرسائل املعممة والرسائل اجلماعية وأي إعالنات أخرى واردة من قطاع تقييس 
االتصاالت على أعضاء جلنة القطاع من خالل استخدام قوائم تعميم مالئمة

رئيس جلنة القطاع
تعني الوكالة املسؤولة رئيس جلنة القطاع، علماً بأنه جيوز اختياره من القطاع العام أو اخلاص

اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بقطاع تقييس االتصاالت   .3.3

)T-NAC( )جلنة القطاع(
تقييس  بقطاع  املعنية  الوطنية  االستشارية  اللجنة 
املكونات  أوىل  هي  القطاع(  )جلنة  االتصاالت 
تتناول  وهي  للتقييس.  الوطنية  لألمانة  تنشأ  اليت 
يف حالة املستوى العام مجيع األمور املتعلقة بقطاع 
متخصصة  أفرقة  منشئًة  االتصاالت،  تقييس 
على  والرد  القضايا  ملعاجلة  احلاجة  حسب 

والتحضري  االتصاالت  تقييس  قطاع  استفسارات 
الجتماعات القطاع. ومع نضوج الكيان الوطين، 
ميكن للجنة القطاع إنشاء جلان فرعية ملعاجلة أمور 
الكيان األم  التقييس وتصبح  على مستوى قطاع 
للجان الدراسات الوطنية )NSG( املرتبطة بكٍل من 

جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت.
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تتضمن مسؤوليات رئيس جنة القطاع
اإلدارة الكلية للجنة القطاع

تعيني رئيس لكل جلنة من جلان الدراسات الوطنية

حتديد توقيتات اجتماعات جلنة القطاع واقرتاح جداول أعماهلا

لتقييس  العاملية  للجمعية  املسامهات  تقدمي  تواريخ وجوب  األمانة، حتديد  مكتب  مع  بالتعاون 
االتصاالت والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت وغريمها من أفرقة قطاع تقييس االتصاالت 

اليت تتوىل جلنة القطاع املسؤولية بشأهنا )مثل جلنة االستعراض بقطاع تقييس االتصاالت(

تنظيم اجتماع للجنة القطاع إلجراء استعراض هنائي للمسامهات واملوافقة عليها قبل تاريخ وجوب 
وتنظيم  أسبوع،  عن  تقل  ال  بفرتة  الصلة  ذي  االتصاالت  تقييس  الجتماع  املسامهات  تقدمي 

اجتماعات حتضريية إضافية حسب االقتضاء

متثيل جلنة القطاع لدى اللجنة االستشارية الوطنية )جلنة االحتاد(

متثيل جلنة القطاع لدى اجلهات األخرى

التأكد من توزيع الوثائق عرب قوائم جلنة القطاع للتعميم بالربيد اإللكرتوين دون تأخري

اإلعالن عن اجتماعات جلنة القطاع قبلها بفرتة ال تقل عن 14 يوماً. وجيوز عقد اجتماعات 
بفرتة إخطار أقصر مبوافقة من رئيس جلنة االحتاد

تشكيل اللجان الفرعية واألفرقة املخصصة التابعة للجنة القطاع حسب احلاجة وتعيني رؤسائها

بعد عقد مناقشات داخل جلنة القطاع، اإلعالن عن التوصل إىل توافق يف اآلراء من عدمه وتوقيته

وأمساء  واملكان  التاريخ  يشمل  مما  القطاع،  جلنة  تعقده  اجتماع  لكل  تقرير  إعداد  من  التأكد 
املشاركني وقائمة الوثائق وتنظيمها وما يلي ذلك من االجتماعات

اقرتاح وفد الدولة العضو إىل اجتماعات اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت والفريق االستشاري 
أجل  من  الصلة  ذات  االتصاالت  تقييس  قطاع  اجتماعات  من  ذلك  وغري  االتصاالت  لتقييس 
احلصول على موافقة الوكالة املسؤولة. ويف كل حالة، فإن الوكالة املسؤولة هي اليت تسمي رئيس الوفد

التأكد من تقدمي مكتب األمانة الوثائق اليت حتظى باملوافقة إىل جهة التلقي املالئمة يف قطاع 
تقييس االتصاالت دون تأخري

عادًة ما يرتأس الوفد إىل اجتماعات قطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة

يتضمن املشاركون يف جلنة القطاع
باب املشاركة يف جلنة القطاع مفتوح أمام مجيع األطراف املهتمة

جيب أن تضم جلنة القطاع رؤساء جلان الدراسات الوطنية
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إجراءات تسيري جلنة القطاع
يرتأس االجتماعات رئيس جلنة القطاع ويعاونه مكتب األمانة 

للمشاركني االنضمام عن بُعد بالوسائل اإللكرتونية

ميكن أن تكون اجتماعات جلنة القطاع اجتماعات فعلية أو إلكرتونية

ينبغي إتاحة الوثائق اليت تنظرها جلنة القطاع قبل اجتماع اللجنة اليت تنظر يف أمر املوافقة خالله بفرتة 
معقولة تكفي الستعراض املشاركني يف اجتماع اللجنة هلا قبل النظر فيها

ينبغي إفساح اجملال ألي معرتض على مقرتٍح ما كي يعرب عن شواغله ويقرتح تعديالت حمتملة لصرف 
هذه الشواغل. فإذا مل حتظ التعديالت املقرتحة باملوافقة، ينبغي أال يعاد طرح نفس الشواغل يف نفس 

االجتماع

ينبغي أن تستند جلنة القطاع يف تسيري أعماهلا إىل توافق اآلراء

جيب على جلنة االحتاد املبادرة إىل معاجلة الن زاعات املنطوية على دعاوى بعدم تطبيق إجراءات جلنة 
القطاع بشكل سليم. وال ختضع الن زاعات حول أمور تقنية لعملية الطعون هذه

أمني جلنة القطاع
ترقيم مجيع وثائق جلنة القطاع )مثل وثائق املدخالت وتقارير االجتماعات ووثائق املخرجات وجداول 

األعمال وتقاومي االجتماعات( برتتيب تسلسلي. وفيما يلي نسق مقرتح:
T-NAC-yy )السنة يف خانتني(-N )رقم تسلسلي( – Rx )رقم املراجعة(

تعهد ديوان للوثائق يتضمن:
رقم الوثيقة حسب ترقيم جلنة القطاع

املصدر
العنوان

جهة االتصال

تعهد قاعدة بيانات تضم نسخة إلكرتونية من كل وثيقة من وثائق جلنة القطاع

التابعة هلا ملدة سنة مسبقاً وحتديثها  نشر تقومي الجتماعات جلنة القطاع وجلان الدراسات الوطنية 
حسب احلاجة

التأكد من توافر مرافق املشاركة عن بُعد يف اجتماعات جلنة القطاع )مثل جسر املؤمترات اهلاتفية(

توزيع وثائق جلنة القطاع أو نشرها
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تتضمن مسؤوليات جلنة الدراسات الوطنية
االتصال  وبيانات  التقارير  )مثل  الصلة  ذات  الوثائق  من  وغريها  األجنبية  املسامهات  استعراض 

ومشروعات التوصيات( وصياغة املوقف الوطين بشأهنا

النظر يف مسامهات الدولة العضو يف أعمال جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وأفرقة العمل 
التابعة هلا والتوصية باملوافقة عليها

الوطنية  الدراسات  موافاة جلنة  املشاركة على  األكادميية  واهليئات  ومنتسبيه  القطاع  أعضاء  تشجيع 
مبسامهاهتم املقرتحة إىل جلنة دراسات قطاع تقييس االتصاالت للمناقشة واإلعالم. وبينما ال حيتاج 
لتقدمي  الوطنية  الدراسات  جلنة  موافقة  إىل  املشاركة  األكادميية  واهليئات  ومنتسبيه  القطاع  أعضاء 

مسامهاهتم، فينصح بقوة أن يقدموها للجنة الدراسات الوطنية لإلعالم

تقدمي قائمة مقرتحة بأمساء املشاركني يف الوفود واجلهات اليت يتبعوهنا للجهة املسؤولة للموافقة عليها

تقدمي مشروع استجابة لالستبيانات ذات الصلة إىل جلنة القطاع للموافقة عليها

رئيس جلنة الدراسات الوطنية
رئيس جلنة الدراسات الوطنية يعينه رئيس جلنة القطاع. وجيوز اختيار رئيس جلنة الدراسات الوطنية 

من القطاع العام أو اخلاص

)GSN( جلان الدراسات الوطنية  .4.3
تنشئ جلنة القطاع جلنة دراسات وطنية مقابل كل 
جلنة دراسات بقطاع تقييس االتصاالت يستدعي 
االخنراط يف أعماهلا بشكل متواصل قدراً كافياً من 
الوطنية  األمانة  إذا كانت  املمكن  االهتمام. ومن 
توجد  أن  الشامل  القطاع  مستوى  على  للتقييس 
جلنة دراسات وطنية مقابل كٍل من جلان دراسات 
قطاع تقييس االتصاالت. أما على املستوى العام، 
بالنسبة إىل الدول األعضاء حمدودة املوارد، فيمكن 
بأعمال  القيام  القطاع  للجنة  تابع  لفريق خمصص 
أن  ومبا  احلاجة.  حسب  وطنية،  دراسات  جلنة 

الدراسات فرتة  يف  االتصاالت  تقييس   لقطاع 
2013-2016 عشر جلان دراسات، فقد تصل جلان 

الدراسات الوطنية التابعة لألمانة الوطنية للتقييس 
على مستوى القطاع الشامل إىل نفس العدد.

عن  مسؤولة  الوطنية  الدراسات  جلنة  وتكون 
التحضري الجتماعات جلنة دراسات قطاع تقييس 
وترشيح  املوافقة  وإجراءات  املناظرة  االتصاالت 
أعضاء وفود الدولة العضو إىل جلنة دراسات القطاع 

وتقدمي تقارير عن أنشطة جلنة دراسات القطاع.
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تتضمن مسؤوليات رئيس جلنة الدراسات الوطنية
إبالغ رؤساء جلان الدراسات بالبنود اليت حيتمل وقوعها يف دائرة اهتمام جلنة كٍل منهم من أجل 
الصلة  ذات  للمقرتحات  املتبادل  الدعم  حتقق  وضمان  الوطين  الصعيد  على  اآلراء  تنسيق  حتسني 

واجتناب تضارب املقرتحات

إبالغ جلنة القطاع باملظامل املتعلقة بالشكاوى اإلجرائية الختاذ إجراء حياهلا

اإلدارة الكلية للجنة الدراسات الوطنية

حتديد توقيتات اجتماعات جلنة الدراسات الوطنية واقرتاح جداول أعماهلا

بالتعاون مع مكتب األمانة، حتديد تواريخ وجوب تقدمي املسامهات للجنة الدراسات املناظرة أو فريق 
العمل املناظر يف قطاع تقييس االتصاالت

تنظيم اجتماع للجنة الدراسات الوطنية إلجراء استعراض هنائي للمسامهات واملوافقة عليها قبل تاريخ 
وجوب تقدمي املسامهات الجتماع قطاع تقييس االتصاالت ذي الصلة بفرتة ال تقل عن أسبوع، 

وتنظيم اجتماعات حتضريية إضافية حسب االقتضاء

متثيل جلنة الدراسات الوطنية لدى جلنة القطاع وجلنة االحتاد

متثيل جلنة الدراسات الوطنية لدى اجلهات األخرى

التأكد من توزيع الوثائق عرب قوائم جلنة الدراسات الوطنية للتعميم بالربيد اإللكرتوين دون تأخري

عقد  وجيوز  يوماً.   14 عن  تقل  ال  بفرتة  قبلها  الوطنية  الدراسات  جلنة  اجتماعات  عن  اإلعالن 
اجتماعات بفرتة إخطار أقصر مبوافقة من رئيس جلنة القطاع

تشكيل األفرقة املخصصة التابعة للجنة الدراسات الوطنية حسب احلاجة وتعيني رؤسائها

بعد عقد مناقشات داخل جلنة الدراسات الوطنية، اإلعالن عن التوصل إىل توافق يف اآلراء من عدمه 
وتوقيته

التأكد من إعداد تقرير لكل اجتماع تعقده جلنة الدراسات الوطنية، مما يشمل التاريخ واملكان وأمساء 
املشاركني وقائمة الوثائق وتنظيمها وما يلي ذلك من االجتماعات

املشاركون يف جلنة الدراسات الوطنية
باب املشاركة يف جلنة الدراسات الوطنية مفتوح أمام مجيع األطراف املهتمة
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إجراءات تسيري جلنة الدراسات الوطنية
يرتأس االجتماعات رئيس جلنة الدراسات الوطنية ويعاونه مكتب األمانة

للمشاركني االنضمام عن بُعد بالوسائل اإللكرتونية

ميكن أن تكون اجتماعات جلنة الدراسات الوطنية اجتماعات فعلية أو إلكرتونية

ينبغي إتاحة الوثائق اليت تنظرها جلنة الدراسات الوطنية قبل اجتماع اللجنة اليت تنظر يف أمر املوافقة 
خالله بفرتة معقولة تكفي الستعراض املشاركني يف اجتماع اللجنة هلا قبل النظر فيها

ينبغي إفساح اجملال ألي معرتض على مقرتٍح ما كي يعرب عن شواغله ويقرتح تعديالت حمتملة لصرف 
هذه الشواغل. فإذا مل حتظ التعديالت املقرتحة باملوافقة، ينبغي أال يعاد طرح نفس الشواغل يف نفس 

االجتماع

ينبغي أن تستند جلنة الدراسات الوطنية يف تسيري أعماهلا إىل توافق اآلراء

جيب على جلنة القطاع املبادرة إىل معاجلة الن زاعات املنطوية على دعاوى بعدم تطبيق إجراءات جلنة 
الدراسات الوطنية بشكل سليم. وال ختضع الن زاعات حول أمور تقنية لعملية الطعون هذه

X أمني جلنة الدراسات الوطنية
ترقيم مجيع وثائق جلنة الدراسات الوطنية x، حيث تشري “x” إىل رقم جلنة الدراسات املناظرة يف 
قطاع تقييس االتصاالت )مثل وثائق املدخالت وتقارير االجتماعات ووثائق املخرجات وجداول 

األعمال وتقاومي االجتماعات( برتتيب تسلسلي. وفيما يلي نسق مقرتح:
NSG-Tx-yy )السنة يف خانتني(-N )رقم تسلسلي( – Rx )رقم املراجعة(

تعهد ديوان للوثائق يتضمن كحد أدىن:
x رقم الوثيقة حسب ترقيم جلنة الدراسات الوطنية

املصدر
العنوان

جهة االتصال

x تعهد قاعدة بيانات تضم نسخة إلكرتونية من كل وثيقة من وثائق جلنة الدراسات الوطنية

نشر تقومي الجتماعات جلنة الدراسات الوطنية x ملدة سنة مسبقاً وحتديثها حسب احلاجة

التـأكــد من تـوافــر مرافـق املشاركــة عن بُعـد يف اجتمـاعــات جلنــة الـدراســات الـوطـنيــة x )مثــل جســر 
املؤمترات اهلاتفية(

توزيع وثائق جلنة الدراسات الوطنية x أو نشرها
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تتضمن مسؤوليات جلنة مكتب األمانة
تعهد قائمة تعميم بالربيد اإللكرتوين للجنة االحتاد تتضمن: مسؤويل جلنة االحتاد وجلنة قطاع تقييس 
االتصاالت وجلنة قطاع االتصاالت الراديوية وجلنة قطاع تنمية االتصاالت واملشاركني يف جلنة االحتاد 

واألطراف األخرى املهتمة اليت تطلب إضافتها ومكتب األمانة

تعهد قائمة تعميم بالربيد اإللكرتوين للجنة القطاع تتضمن: مسؤويل جلنة االحتاد وجلنة قطاع تقييس 
واملشاركني يف جلنة  الوطنية  الدراسات  القطاع وجلان  املنبثقة من جلنة  الفرعية  واللجان  االتصاالت 

القطاع واألطراف األخرى املهتمة اليت تطلب إضافتها ومكتب األمانة

إتاحة منوذج معياري لدواوين وثائق اللجان

إتاحة منوذج معياري لقواعد بيانات وثائق اللجان

تقدمي الوثائق اليت حتظى باملوافقة إىل جهة التلقي املالئمة يف قطاع تقييس االتصاالت قبل املوعد 
األقصى احملدد لكٍل منها )انظر القسم “إعداد املسامهات وتقدميها إىل جلان دراسات قطاع تقييس 
االتصاالت والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت” يف امللحق باملبادئ التوجيهية املتعلقة باألمانة 

الوطنية للتقييس(

معاونة رؤساء اللجان الوطنية حسب احلاجة

مكتب األمانة  .5.3
التمويل  ويكون  حمدودة  املوارد  تكون  عندما 
خفيفة  األمانة  مكتب  وظائف  تكون  حمدوداً، 
املوارد  من  توفريها  وميكن  العام،  املستوى  على 
املتوفرة لدى الوكالة املسؤولة )RA( أو من املوارد 
األخرى  الوكاالت  إحدى  من  املقدمة  الطوعية 
ذات الصلة. ومع تطور األمانة الوطنية للتقييس 
اليت  الوظائف  زيادة  إضافية، ميكن  موارد  وتوفر 

ميكن أن توفرها اجلهة املسؤولة نفسها أو مبوجب 
عقد مع منظمة خارجية.

العمل  مضمون  يف  األمانة  مكتب  يسهم  وال 
ولكنه  االتصاالت،  تقييس  بقطاع  املتعلق 
أعمال  سري  وكفاءة  سالسة  لضمان  ضروري 

بأسرها. املنظومة 
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إلنشاء أمانة وطنية للتقييس

ميكن اختاذ اخلطوات التالية مبجرد صدور قرار حكومي بتأسيس أمانة وطنية للتقييس من أجل قطاع تقييس 
املالئم لألمانة وتنفيذ ذلك. ومبا أن هذا سيمثل مسلكاً جديداً يف ذلك  املستوى  للبت يف  االتصاالت 
الوقت، فمن الوارد أال تكون مجيع عناصر أمانة وطنية للتقييس من أجل قطاع تقييس االتصاالت موجودة 

بعد، وميكن تنفيذ اخلطوات املبدئية أثناء النظر يف إعداد العناصر الدائمة لتنفيذها يف املستقبل.
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 اخلطوة 1: 
تبنينُّ إن كان مثة تشريع متكني ينيط املسؤوليات 

املتعلقة باالحتاد وقطاع تقييس االتصاالت 
مبنصب أو كيان حكومي حمدد.

• فإن وجد أن هذا االختصاص موجود بالفعل،  
املسؤولة  الوكالة  بدور  الطرف  ذلك  اضطلع 
قطاع  أجل  من  للتقييس  الوطنية  األمانة  عن 

تقييس االتصاالت.

• وأما إن مل يوضع هلذا االختصاص حمل بعد،  
أن  فينبغي  واضح،  غري  املوقف  إذا كان  أو 
جماالت  يف  العاملة  احلكومية  اجلهات  تتفق 
تتعلق باالتصاالت والتنظيم والشؤون اخلارجية 
فيما بينها على اجلهة اليت تضطلع مؤقتاً بدور 
الوكالة املسؤولة حىت يرسى ذلك االختصاص 
البداية  نقاط  ومن  أوضح.  بشكل  القانوين 
احملتملة تكليف اجلهة احلكومية املثبتة بالفعل 

يف الدليل العاملي لالحتاد .5

 اخلطوة 2: 
تبنينُّ إن كان مثة موارد بشرية كافية.

• أن   إدراك  على  التوجيهية  املبادئ  هذه  تنبين 
املوارد  من  هلا  ليس  النامية  البلدان  من  كثري 
البشرية احملددة لقطاع تقييس االتصاالت إال 
انعكس  القدر احملدود، إن وجد أصاًل، وقد 
ذلك على تصميم األمانة الوطنية للتقييس من 
أجل قطاع تقييس االتصاالت على املستوى 
العام حبيث تقوم على هيكل تنظيمي مستٍو 
إال  اهليكل  البساطة. فال يضم هذا  غاية يف 
مستوًى تشغيلياً وحيداً، وهو املتمثل يف اللجنة 
تقييس  بقطاع  املعنية  الوطنية  االستشارية 
االتصاالت )جلنة القطاع(، اليت تباشر مجيع 
تفاعل  بأول  املتعلقة  االستشارية  الوظائف 
للدولة العضو مع قطاع تقييس االتصاالت. 
ومن املمكن أن تضم جلنة القطاع املشاركني 
تقنية و/أو سياساتية خاضعة  حالياً يف أمور 
للدراسة يف قطاع تقييس االتصاالت، وميكن 
عقد اجتماعاهتا مىت ما اقتضت احلاجة ذلك. 
للجهة  القطاع مشورة وتوصيات  وتقدم جلنة 
املسؤولة اليت متثل الدولة العضو لدى االحتاد. 
األمر  بادئ  يف  األنشطة  هلذه  خيصص  ولن 
القليل جداً، وميكن  موارد بشرية جديدة إال 
من  األدىن  احلد  املسؤولة  الوكالة  توفر  أن 
مساندة مكاتب األمانة املالئم ملرحلة البداية 

هذه.

5. حيتوي الدليل العاملي لالحتاد )http://www.itu.int/en/membership/Pages/global-directory.aspx( على معلومات 

تفصيلية عن العناوين الربيدية ملسؤويل االتصال يف الدول األعضاء يف االحتاد.
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• االجتماع جبهات حكومية أخرى وممثلني عن  
 القطاع اخلاص، سواء كانوا أعضاًء يف قطاع 
تقييس االتصاالت أو ال، لعرض خطط إنشاء 
األمانة الوطنية للتقييس من أجل قطاع تقييس 
باإلسهام  التزامات  واستخراج  االتصاالت 
مبوارد ملساندة العملية الوطنية واملشاركة فيها.

• التماس ترشيحات للمناصب الرئاسية للجان  
املناسبة.

 اخلطوة 3: 
تبنينُّ إن كان مثة موارد مالية كافية.

• رمبا ال يلزم وضع ميزانية خمصصة لألمانة الوطنية  
االتصاالت  تقييس  قطاع  أجل  من  للتقييس 
قد  ذلك  العام، ألن  املستوى  على  بقيت  ما 
يبذله  يتطلب أي موارد معتربة خالف ما  ال 
التأسيسية  املرحلة  هذه  يف  املشاركون  األفراد 
من أوقاهتم. غري أنه ينبغي التأهب لتغيري هذا 
الوضع بعد فرتة قصرية من دوران عجلة العملية 
الوطنية، وينبغي إذاً أن يكون التمويل من أوائل 

القضايا اليت تعاجل.

• مبقتضاه   تُفرض  نظاماً  البلدان  بعض  تتبع 
مؤسسة  أو  حكومية  جهة  على كل  رسوم 
أخرى تشارك يف العملية الوطنية، لكن ذلك 
موارد  تتطلب  عديدة  تطبيقية  مشاكل  يثري 
الوضع  أما  املالية.  اجلوانب  إلدارة  إضافية 
األكثر شيوعاً فهو أال حتمَّل الوكالة املسؤولة 
باملسؤولية عن التفاعالت مع االحتاد فحسب، 
بل ختصص هلا كذلك ميزانية تستعني هبا على 

الوفاء مبسؤولياهتا.

• شركة   أو  جمموعة  حتديد  يف  النظر  وينبغي 
حملية تدعم بالفعل مؤسسات وطنية منخرطة 
احمللية،  التقييس  أنشطة  مثل  تقنية،  أمور  يف 
أو كيانات تقدم دعماً لوجستياً للغري لتنظيم 
املواقع  وتعهد  الوثائق  وتعهد  اجتماعات 
الوكالة  تكلف  أن  املمكن  ومن  اإللكرتونية. 
املسؤولة مؤسسة من هذا القبيل بأداء وظائف 
مكتب األمانة الالزمة لألمانة الوطنية للتقييس 

من أجل قطاع تقييس االتصاالت.
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أما إذا كانت الدولة العضو قد شاركت من قبل 
تقييس  لقطاع  دراسات  وجلان  جارية  أنشطة  يف 
الوطنية  تنفيذ أمانتها  االتصاالت، فلها أن ختتار 
للتقييس من أجل قطاع تقييس االتصاالت على 
املستوى العام، بعملية وطنية “خفيفة”، أو على 
مستوى جلان الدراسات لتصبغ ترتيبات التحضري 
لديها بصبغة نظامية وحتقق هلا  القائمة  واملشاركة 
جلان  مستوى  يف  امليزة  وتكمن  متماسكاً.  قواماً 
الدراسات فيما جيلبه تشكيل جلان دراسات وطنية 
تناظر جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت من 
زيادة يف االستقرار واالستمرارية، وهذان عامالن 

مهمان لتحقيق النجاح يف التقييس.

 اخلطوة 4: 
تعيني طاقم مساندة ومكتب أمانة.

• موظفيها   )من  أفراداً  املسؤولة  الوكالة  تعني 
حسب  أخرى،  حكومية  جهة  موظفي  أو 
مهام  يتولون  الوطين(  الصعيد  على  االتفاق 

املساندة لألمانة الوطنية للتقييس.

• تعنيِّ الوكالة املسؤولة أفراداً حكوميني أو تتعاقد  
مع مؤسسة أخرى لتؤدي دور مكتب األمانة 

بالنسبة إىل األمانة الوطنية للتقييس.

 اخلطوة 5: 
تشكيل اللجان الالزمة وتعيني رؤسائها.

املستوى  بني  من  املتخذ  اخليار  على  اعتماداً 
القطاع  الدراسات ومستوى  العام ومستوى جلان 

الشامل:
• تعلن الوكالة املسؤولة عن إنشاء جلنة االحتاد  

حسب  رئيسيهما،  وتعنيِّ  القطاع  وجلنة 
االقتضاء.

• جلان   إنشاء  عن  القطاع  جلنة  رئيس  يعلن 
حسب  رؤسائها،  ويعنيِّ  الوطنية  الدراسات 

االقتضاء.

 اخلطوة 6: 
بدء التشغيل.

• على   القطاع،  جلنة  املسؤولة  الوكالة  تكلف 
بصياغة  غريها  مناظراً  أو كياناً  املثال،  سبيل 
الوطنية  لألمانة  اإلجرائية  القواعد  مشروع 
االتصاالت  تقييس  قطاع  أجل  من  للتقييس 

وعرضه على الوكالة املسؤولة للموافقة عليه.

• ويبلَّغ االحتاد وقطاع تقييس االتصاالت بأمساء  
مسؤويل االتصال املالئمني من أجل التواصل 
 5 القسم  )انظر  العضو  والدولة  االحتاد  بني 

أدناه(.
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جهات االتصال   .5
الدولة  عن  بيانات  دوري  بشكل  االحتاد  يطلب 
العضو وأمساء من خولتهم الدولة العضو باملشاركة 
بني  العضو. ومن  الدولة  باسم  االحتاد  أعمال  يف 
تقييس  قطاع  إعالم  املعلومات  أهداف مجع هذه 
ملختلف  االتصال  مسؤويل  بأمساء  االتصاالت 

األغراض وبيانات االتصال هبم.
سنوات،  أربع  مدهتا  دراسات  فرتة  بداية كل  ويف 
القطاع  وأعضاء  األعضاء  الدول  من  يتلقى كٌل 
واملنتسبني واهليئات األكادميية املشاركة رسالة معممة 

طلباً ألمساء مسؤويل اتصال مثل:
• اسم مسؤول االتصال املعين مبشاركة املؤسسة  

يف أعمال قطاع تقييس االتصاالت.

• أمساء مسؤويل االتصال املعنيني بالتخاطب مع  
قطاع تقييس االتصاالت، حيث يتلقى هؤالء 
الرسائل املعممة والرسائل اجلماعية والتقارير.

• لتسلم   بريدي  وعنوان  اتصال  مسؤول  اسم 
والرسائل  املعممة  الرسائل  من  ورقية  نسخة 
اخلدمة  هذه  بأن  علماً  والتقارير،  اجلماعية 
الورقية مرهتن  النسخ  إرسال  أن  اختيارية، أي 

بطلب ذلك.

• مسؤول اتصال نظام TIES - هذا هو الشخص  
الذي يُرجع إليه للموافقة على طلبات من أفراد 
 TIES بتعيني معرف هوية وكلمة مرور على نظام

يف إطار عضوية الدولة العضو.

• مسؤولو اتصال معنيون بعملية املوافقة البديلة  
ليتلقى  اتصال واحد  تعيني مسؤول  - ميكن 
مجيع اإلخطارات املتعلقة بعملية املوافقة البديلة 

أو تسمية مسؤول اتصال معين بعملية املوافقة 
قطاع  دراسات  جلان  من  جلنة  لكل  البديلة 
إقليمية  جمموعة  ولكل  االتصاالت  تقييس 
االتصاالت.  لتقييس  االستشاري  وللفريق 
ولتعيني مسؤويل اتصال معنيني بعملية املوافقة 
البديلة أمهية بالنسبة إىل األعضاء، حيث إنه 
ال جيوز تقدمي رد رمسي على أي من إخطارات 
البديلة إال من خالل مسؤول  املوافقة  عملية 
االتصال املكلف. وجدير باملالحظة أنه ميكن 
تضمني اسم مسؤول اتصال تقين أيضاً مع رد 
الدولة العضو على أي إخطار متعلق بعملية 
املوافقة البديلة باعتباره الشخص الذي يُرجع 

إليه من أجل عملية حسم التعليقات.

وميكن إرسال إخطار بنشر إخطارات عملية 
املوافقة البديلة إىل أي عنوان آخر مطلوب 

.TIES من عناوين
مسؤويل  ملعظم  حتديث  عمليات  إجراء  وميكن 
النموذج  أي وقت من خالل  االتصال هؤالء يف 

اإللكرتوين املوجود يف العنوان:
http://www.itu.int/en/ITU-T/info/Pages/

.circulars.aspx

)املتاح كوثيقة  التوجيهية  باملبادئ  امللحق  ويبني 
ينبغي  اليت  املخاطبات  حلجم  تقديرات  مستقلة( 
للجهة املسؤولة ومسؤويل االتصال االستعداد لتناوهلا 
خالل فرتة دراسية تقليدية مدهتا أربع سنوات، مبا يف 
ذلك الرسائل املعممة والرسائل اجلماعية وإخطارات 
عملية املوافقة على التوصيات، وقد يبلغ عدد هذه 

500 خماطبة تقريباً كل 4 سنوات.

http://www.itu.int/en/ITU-T/info/Pages/circulars.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/info/Pages/circulars.aspx




المختصرات60
عملية املوافقة البديلة  AAP

سد الفجوة التقييسية  BSG

دستور االحتاد  CS

اتفاقية االحتاد  CV

اللجنة االستشارية الوطنية املعنية    D-NAC

بقطاع تنمية االتصاالت  
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ICT

االحتاد الدويل لالتصاالت  ITU

قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد  ITU-D

قطاع االتصاالت الراديوية لالحتاد  ITU-R

قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد  ITU-T

الدولة العضو  MS

اللجنة االستشارية الوطنية املعنية   NAC

باالحتاد  

جلنة الدراسات الوطنية املعنية    NSG x

بلجنة الدراسات x لقطاع    
تقييس االتصاالت  

جلنة الدراسات الوطنية  NSG

مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد  Plenipot

مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد  PP

الوكالة املسؤولة املعنية باالحتاد  RA

اللجنة االستشارية الوطنية املعنية   R-NAC

بقطاع االتصاالت الراديوية  

جلنة فرعية  SC

جلنة دراسات  SG

عضو القطاع  SM

عملية املوافقة التقليدية  TAP

خدمات تبادل معلومات االتصاالت  TIES

اللجنة االستشارية الوطنية املعنية    T-NAC

بقطاع تقييس االتصاالت  

الفريق االستشاري لتقييس    TSAG

االتصاالت  

مكتب تقييس االتصاالت  TSB

فرقة عمل  WP

اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت  WTSA
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