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 وميكن االطالع على هذا التقرير واملواد األخرى املتعلقة 

 بسد الفجوة التقييسية يف
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وتـقــديـــر شكـــر 

ليس  والتقييس  املعلومات.  األساسية جملتمع  الّلِبنات  التقييس هو من  إن 
أنه  بل  فحسب،  العاملي  املعلومات  جمتمع  يف  أساسيًا  معماريًا  عنصراً 
ميهد الطريق أيضًا لنشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( بأسعار 
املعايري  وهتدف  النامي.  العامل  يف  إليها  النفاذ  ميكن  وبطريقة  معقولة 
يف  اخلدمات  على  احلصول  إمكانية  للناس  تتيح  بيئة  هتيئة  إىل  الدولية 

املستعملة. التكنولوجيا  النظر عن  بغض  العامل،  أحناء  مجيع 
ويتمثل اهلدف من برنامج سد الفجوة التقييسية لقطاع تقييس االتصاالت 
أن  لضمان  التقييس  أعمال  يف  النامية  البلدان  مشاركة  زيادة  تيسري  يف 
التكنولوجي،  بالتطور  املرتبطة  االقتصادية  الفوائد  النامية  البلدان  جتين 
يف  أفضل  بشكل  النامية  البلدان  ومصاحل  احتياجات  تنعكس  ولكي 

املعايري. وضع  عملية 
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مـقـدمـــة6
للمبادئ  تكميلية  معلومات  الوثيقة  هذه  تقدم 
التوجيهية املتعلقة بإنشاء أمانة وطنية للتقييس لقطاع 
أمثلة  الوثيقة  وتوفر   .)NSS( االتصاالت  تقييس 
عملياهتا  أجل  من  النامية  للبلدان  مفيدة  تفصيلية 
األولية واجلارية إلنشاء أماناهتا الوطنية للتقييس. وترد 
أمثلة على إجراءات األمانة الوطنية للتقييس بالنسبة 
جملموعة واسعة من األنشطة املرتبطة بالتحضري ألعمال 
قطاع تقييس االتصاالت واملشاركة فيه، مبا يف ذلك:

إعداد مسامهات وتقدميها إىل جلان الدراسات التابعة 
لقطاع تقييس االتصاالت والفريق االستشاري لتقييس 

االتصاالت.
• تقييس االتصاالت   املوافقة على توصيات قطاع 

وإلغاؤها.

• املوافقة على مسائل الدراسة وإلغاؤها. 

• انضمام   عملية  يف  العضو  الدولة  بدور  القيام 
تقييس  قطاع  إىل  اخلاص  القطاع  كيانات 

االتصاالت.

• قطاع   اجتماعات  يف  املشاركة  الوفود  تفويض 
تقييس االتصاالت.

• تبادل   خدمات  حسابات  فتح  طلبات  تقدمي 
.)TIES( معلومات االتصاالت

برنامج  إضافية عن  معلومات  األول  التذييل  ويعرض 
االحتاد بشأن سد الفجوة التقييسية )BSG( فيما يتصل 

ببناء القدرات والتدريب يف جمال التقييس.
عن  الصادرة  االتصاالت  أنواع   II التذييل  ويلخص 
املعممة  الرسائل  مثل  االتصاالت،  تقييس  قطاع 
الدول  ومشاورات  واالستبيانات  اجلماعية  والرسائل 
األعضاء، وحجم كل نوع من أنواع هذه االتصاالت 
البالغة أربع  الدراسة  العادية لفرتة  املدة  املتوقع خالل 

سنوات.
ويعرض التذييل III قائمة جبميع املختصرات املستعملة 

يف الوثيقة.





إعداد المساهمات وتقديمها 8  .1
إلى لجان دراسات قطاع تقييس 
االتصاالت والفريق االستشاري 

لتقييس االتصاالت
تقييس  قطاع  وأعضاء   )MS( األعضاء  للدول  يؤذن 
جلان  مجيع  إىل  مدخالت  بتقدمي   )SM( االتصاالت 
دراسات قطاع تقييس االتصاالت والفريق االستشاري 
لتقييس  العاملية  واجلمعية  االتصاالت  لتقييس 
ويؤذن  مسامهات.  شكل  يف   )WTSA( االتصاالت 
للمنتسبني بتقدمي مسامهات إىل جلنة دراسات قطاع 
اهليئات  أما  إليها.  انضموا  اليت  االتصاالت  تقييس 
األكادميية فيؤذن هلا بتقدمي مدخالت إىل مجيع جلان 
دراسات قطاع تقييس االتصاالت والفريق االستشاري 

لتقييس االتصاالت كمسامهات.

االتصاالت  تقييس  لقطاع   A.2 التوصية  وتشتمل 
املسامهات  اتباعها عند إعداد  ينبغي  على توجيهات 
)http://www.itu.int/ITU-T/recommenda-

tions/rec.aspx?rec=11921(. وباختصار:

• وجتنب   املسامهات  صياغة  يف  اإلجياز  ينبغي 
التفاصيل غري الضرورية.

• ينبغي، كقاعدة عامة، أال تتجاوز املسامهة مخس  
صفحات مطبوعة من النصوص.

• النظري   التوجه  ذات  الوثائق  تقدمي  عدم  ينبغي 
اليت  أو  التقنية  الصحافة  اليت نشرت يف  البحت 

حتتوي على فقرات ذات طابع جتاري.

• )الربجميات   اإللكرتونية  املادة  إرفاق  ينبغي 
بالنص  ذلك(  إىل  ما  أو  االختبارية  أو البيانات 

املرسل.

• قياسي   لنموذج  وفقاً  املسامهات  إعداد  ينبغي 
تقييس  قطاع  موقع  على  املتاحة  النماذج  من 
)http://www.itu. اإلنرتنت  على  االتصاالت 
int/en/ITU-T/studygroups/Pages/tem-

.)plates.aspx

 3 القسم  يف  املسامهات  تقدمي  بشأن  تعليمات  وترد 
)http:// لقطاع تقييس االتصاالت A.1 من التوصية
www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.

املتاحة  األخرى  املوارد  ويف   )aspx?rec=11920

للمندوبني على موقع قطاع تقييس االتصاالت على 
اإلنرتنت، مبا يف ذلك:

•  )http://groups.itu. تقدم املسامهات إلكرتونياً 
int/ITU-T/EWMServices/tabid/1941/Ar-

)ticleId/74/Document-Submission.aspx

http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=11921
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=11921
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/Pages/templates.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/Pages/templates.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/Pages/templates.aspx
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=11920
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=11920
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=11920
http://groups.itu.int/ITU-T/EWMServices/tabid/1941/ArticleId/74/Document-Submission.aspx
http://groups.itu.int/ITU-T/EWMServices/tabid/1941/ArticleId/74/Document-Submission.aspx
http://groups.itu.int/ITU-T/EWMServices/tabid/1941/ArticleId/74/Document-Submission.aspx
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باستعمال الربيد اإللكرتوين أو نظام النشر املباشر 
لوثائق قطاع تقييس االتصاالت.

•   )TSB( جيب أن يستلم مكتب تقييس االتصاالت
املسامهات 12 يوماً على األقل قبل بداية اجتماع 
جلنة دراسات قطاع تقييس االتصاالت أو الفريق 

االستشاري لتقييس االتصاالت أو فرقة العمل.

• االتصاالت   تقييس  مكتب  يستلم  أن  جيب 
الرمسية  اللغات  إىل  سترتجم  اليت  املسامهات 
لالحتاد قبل بداية االجتماع بشهرين على األقل.

يذّكر مقدمو املسامهات، عند تقدمي املسامهات، بأن 
من املرغوب تقدمي معلومات براءات االخرتاع يف موعد 
املشرتكة  السياسة  بيان  يف  الوارد  النحو  على  مبكر 
االتصاالت  تقييس  قطاع  لدى  املعتمدة  للرباءات 
وقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد 
ITU-T/ITU- R/( الدولية القياسي واللجنة الكهرتقنية 
ISO/IEC( )http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/

.)Pages/policy.aspx

حبقوق  املتعلقة  التوجيهية  واملبادئ  السياسات  وتوثق 
امللكية الفكرية )IPR( الواردة يف املسامهات، مثل املواد 
احملمية برباءة االخرتاع أو حبقوق امللكية الفكرية، على 
صفحة ويب قطاع تقييس االتصاالت اخلاصة حبقوق 
http://www.itu.int/en/ITU-T/( الفكرية  امللكية 

.)ipr/Pages/default.aspx

تقييس  لقطاع  التابعة  للتقييس  الوطنية  األمانة  وتقوم 
الدول  مسامهات  إعداد  عمليات  بإدارة  االتصاالت 
للقطاع  التابعة  الدراسات  املقدمة إىل جلان  األعضاء 
وفرق العمل واملكاتب اإلقليمية التابعة للجان دراسات 
االتصاالت  لتقييس  االستشاري  والفريق  القطاع 
واستعراض  االتصاالت  لتقييس  العاملية  واجلمعية 

املسامهات واملوافقة عليها.

وتكون جلنة الدراسات الوطنية )NSG( املقابلة إلحدى 
جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت مسؤولة عن 

الدراسات  جلنة  الجتماعات  التحضريية  العمليات 
الوطنية.  املسامهات  تقدمي  ذلك  يف  مبا  املعنية، 
والوثائق  املسامهات  استعراض  مسؤولية  تتوىل  كما 
تقييس  قطاع  دراسات  إىل جلنة  املقدمة   )TD( املؤقتة 
االتصاالت الواردة من مصادر أخرى وإعداد الردود 
حسب االقتضاء. وتكون اللجنة االستشارية الوطنية 
مسؤولة   )T-NAC( االتصاالت  تقييس  بقطاع  املعنية 
لتقييس  العاملية  للجمعية  التحضريية  األعمال  عن 
لتقييس  االستشاري  الفريق  واجتماعات  االتصاالت 
االتصاالت، مبا يف ذلك حتضري املسامهات واستعراض 
املسامهات والوثائق املؤقتة املقدمة من مصادر أخرى 

إىل تلك االجتماعات.

واملسؤوليات املتعلقة باملوافقة على املسامهات املقدمة 
إىل قطاع تقييس االتصاالت هي:

• تنظر اللجنة االستشارية الوطنية التحضريية املعنية  
)مثاًل اللجنة الوطنية X للجنة الدراسات X التابعة 
لقطاع تقييس االتصاالت أو اللجنة االستشارية 
املعنية  االتصاالت  تقييس  بقطاع  املعنية  الوطنية 
والفريق  االتصاالت  لتقييس  العاملية  باجلمعية 
املدخالت  يف  االتصاالت(  لتقييس  االستشاري 
املقدمة إىل اجتماعاهتا من قبل أي طرف مهتم 
وتوافق على املواقف واحلاجة إىل مسامهات خطية 
املوعد  قبل  املسامهات  مشاريع  إعداد  تضمن 
تقييس  قطاع  اجتماعات  وثائق  لتقدمي  النهائي 

االتصاالت بوقت كاٍف.

• جلنة   )مثاًل  الوطنية  االستشارية  اللجنة  تقرر 
الدراسات الوطنية أو اللجنة االستشارية الوطنية 
اآلراء  بتوافق  االتصاالت(  تقييس  بقطاع  املعنية 
إىل  تقدم  لن  أو  ستقدم  املسامهة  إذا كانت  ما 
تقييس االتصاالت. ويعلن رئيس  اجتماع قطاع 
اللجنة االستشارية الوطنية املعنية ما إذا كان قد 
مت التوصل إىل توافق يف اآلراء ومىت. ويُتفق على 
اجتماع  الوطنية يف  االستشارية  اللجنة  توصيات 

http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/default.aspx
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أمام  مفتوحة  تشاور  عملية  من خالل  أو  فعلي 
مجيع املشاركني يف اللجنة االستشارية الوطنية.

• املعنية   الوطنية  االستشارية  اللجنة  رئيس  يكلف 
أحد املشاركني يف اللجنة مبسؤولية إعداد النسخة 
املقرتحة  املسامهة  مشروع  من  النظيفة  النهائية 
مبادئ قطاع  مع  متوافقاً  أن يكون  ينبغي  الذي 
بصياغة  املتعلقة  التوجيهية  االتصاالت  تقييس 

املسامهات وتقدميها.

• حييل الرئيس املسامهة املقرتحة إىل رؤساء اللجان  
مبوضوع  املهتمة  األخرى  الوطنية  االستشارية 
املسامهة للعلم هبا وتقدمي تعليقات عليها وحييلها 
الوكالة املسؤولة )RA( للموافقة عليها،  إىل  أيضاً 
االستشارية  اللجنة  أمني  مع  بالتعاون  وذلك 
قطاع  وثائق  لتقدمي  النهائي  املوعد  قبل  الوطنية، 
تقييس االتصاالت بعشرة أيام تقوميية على األقل.

• تتشاور الوكالة املسؤولة مع املنظمات واألشخاص  
منهم  وتطلب  مناسباً  يكون  حسبما  اآلخرين 

املشارك يف جلنة الدراسات الوطنية

املشارك يف جلنة الدراسات الوطنية

املشارك يف جلنة الدراسات الوطنية

X مقرتحات إىل جلنة الدراسات الوطنية 
للمسامهة يف اجتماع قطاع تقييس االتصاالت

ال

اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بقطاع تقييس االتصاالت وجلان 
 الدراسات الوطنية األخرى املهتمة

)للعلم والتعليق عليها(

الشكل 1 - عملية إعداد املسامهات املقدمة إىل قطاع تقييس االتصاالت واملوافقة عليها وتقدميها

 جلنة الدراسات
X الوطنية
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املسامهة  على  اعرتاضات  أو  تعليقات  تقدمي 
املقرتحة.

• تقدمي   على  توافق  ال  أو  املسؤولة  الوكالة  توافق 
املسامهة املقرتحة.

يف حالة عدم املوافقة على املسامهة، ينبغي إعادة   
اللجنة  رئيس  إىل  الرفض  بأسباب  مشفوعة  املسامهة 

التحضريية الوطنية املعنية.

الوكالة  على  املسامهة،  على  املوافقة  حالة  يف   
تقدمي  املكتب  أمانة  مع  بالتعاون  تكفل  أن  املسؤولة 
الوقت  يف  االتصاالت  تقييس  قطاع  إىل  املسامهة 

السليم وبالشكل املالئم.

ويبني الشكل 1 خمططاً انسيابياً لعملية إعداد املسامهة 
واملوافقة عليها وتقدميها.

ال

نعم

نعم

ال

توافق اآلراء؟

هل مت املوافقة عليها؟

 صياغة املسامهة وإعدادها وفقاً لشكل
مسامهات قطاع تقييس االتصاالت

رئيس جلنة الدراسات الوطنية

الوكالة املسؤولة
تقدم إىل قطاع تقييس 

االتصاالت



الموافقة على التوصيات 12  .2
وإلغاؤها

دور الدول األعضاء يف عملية املوافقة التقليدية )TAP( على   1.2
التوصيات اجلديدة واملراجعة

يف عملية املوافقة التقليدية )TAP( على توصيات قطاع 
جلنة  تتوصل  واملراجعة،  اجلديدة  االتصاالت  تقييس 
دراسات أو فرقة عمل إىل قرار يفيد بأن مشروع النص 
إجراءات  لتطبيق  النضج  من  مرحلة كافية  بلغ  قد 
املوافقة الواردة يف القسم 9 من القرار 1 الصادر عن 
http://www.( االتصاالت  لتقييس  العاملية  اجلمعية 
هذه  إىل  ويشار   .)itu.int/pub/T-RES-T.1-2012

بوصفها  التقليدية  املوافقة  عملية  من  األوىل  اخلطوة 
القرار.

ويبدأ بعد ذلك مدير مكتب تقييس االتصاالت يف 
إجراء مشاورة مع الدول األعضاء يعلن فيها عن عزمه 
للجنة  التايل  االجتماع  يف  املوافقة  إجراءات  تطبيق 
دراسات قطاع تقييس االتصاالت املعنية ويطلب رأي 
الدول األعضاء بشأن ما إذا كانت تعطي الجتماع 

جلنة الدراسات هذا صالحية النظر يف املوافقة.

تقييس  لقطاع  للتقييس  الوطنية  األمانة  وتتوىل 
االتصاالت إدارة عملية استالم نتائج مشاورة عملية 
األعضاء  الدول  هبا  قامت  اليت  التقليدية  املوافقة 
الدراسات  جلنة  وتنظر  عليها.  والرد  فيها  والنظر 
برد  وتوصي  بالتفصيل  املقرتح  يف  املعنية  الوطنية 

مناسب للدولة العضو.

وينبغي تأكيد أن هذه املشاورة ال تطلب من الدول 
األعضاء املوافقة على مشروع التوصية أو حىت التعليق 
توافق  األعضاء  الدول  إذا كانت  ولكن  حمتواه  على 
على منح جلنة الدراسات صالحية النظر يف املوافقة.

التقليدية  املوافقة  عملية  املتعلقة مبشاورة  واملسؤوليات 
هي:

• الدولة العضو املعين   يستلم مسؤول االتصال يف 
من  معممة  رسالة  االتصاالت  تقييس  بقطاع 
مكتب تقييس االتصاالت تتضمن إعالن القرار 
التوصية ومعلومات عن مكان  وملخصاً ملشروع 
الوثيقة اليت تتضمن مشروع نص التوصية. ويكون 
موعد الرد سبعة أيام عمل قبل االجتماع التايل 

للجنة الدراسات.

• الدراسات   جلنة  رئيس  إىل  املعممة  الرسالة  حتال 
الوطنية ورئيس اللجنة االستشارية الوطنية املعنية 

بقطاع تقييس االتصاالت.

• جلنة   رئيس  مع  بالتعاون  األمانة  مكتب  يوزع 
قائمة  على  املعممة  الرسالة  الوطنية  الدراسات 
الربيد اإللكرتوين للجنة الدراسات الوطنية املعنية 
التاريخ  حبلول  تعليقات  تقدمي  بطلب  مشفوعة 
الوطنية.  الدراسات  جلنة  رئيس  حيدده  الذي 

http://www.itu.int/pub/T-RES-T.1-2012
http://www.itu.int/pub/T-RES-T.1-2012
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وميكن حبث موقف الدولة العضو بشأن املشاورة 
من خالل الوسائل اإللكرتونية أو خالل اجتماع 
للجنة الدراسات الوطنية. ويف كلتا احلالتني ينبغي 
ثالثة  توصيتها  الوطنية  الدراسات  جلنة  تعد  أن 
لقطاع  النهائي  املوعد  قبل  األقل  على  أسابيع 

تقييس االتصاالت.

• حتيل جلنة الدراسات الوطنية توصيتها، إن وجدت،  
إىل الوكالة املسؤولة وإىل رئيس اللجنة االستشارية 
وإىل  االتصاالت  تقييس  بقطاع  املعنية  الوطنية 
مكتب األمانة. ويوزع مكتب األمانة الرد املقرتح 
االستشارية  للجنة  اإللكرتوين  الربيد  قائمة  على 

الوطنية لقطاع تقييس االتصاالت.

• تقدم الوكالة املسؤولة، بناًء على مشورة إضافية من  
تقييس  بقطاع  املعنية  الوطنية  االستشارية  اللجنة 
االتصاالت، رد الدولة العضو على مشاورة عملية 
املوافقة التقليدية قبل املوعد النهائي الذي حيدده 

قطاع تقييس االتصاالت.

وإذا نتج عن استعراض جلنة الدراسات الوطنية ملشروع 
قبل  املشروع  مبراجعة  ومقرتحات  تعليقات  التوصية 
املوافقة عليه، ينبغي أن تنظر جلنة الدراسات الوطنية 
للجنة  التايل  االجتماع  إىل  تقدم  مسامهة  إعداد  يف 
دراسات قطاع تقييس االتصاالت، واضعة يف اعتبارها 
أن موعد تقدمي املسامهات يكون 12 يوماً تقوميياً قبل 

اجتماع جلنة الدراسات.

دور الدول األعضاء يف عملية املوافقة البديلة )AAP( على   2.2
التوصيات اجلديدة واملراجعة

يف عملية املوافقة البديلة )AAP( على توصيات قطاع 
جلنة  توافق  واملراجعة،  اجلديدة  االتصاالت  تقييس 
قد  النص  مشروع  أن  على  عمل  فرقة  أو  دراسات 
بلغ مرحلة كافية من النضج لتطبيق إجراءات املوافقة 
االتصاالت  تقييس  لقطاع   A.8 التوصية  يف  الواردة 
http://www.itu.int/ITU-T/recommenda-(

اخلطوة  إىل  ويشار   .)tions/rec.aspx?rec=9641

املوافقة.  بوصفها  البديلة  املوافقة  عملية  يف  األوىل 
مشاريع  على  البديلة  املوافقة  عملية  تطبيق  وميكن 
تنظيمية،  أو  سياساتية  آثار  هلا  ليس  اليت  التوصيات 
ولذلك جيوز ألعضاء القطاع واملنتسبني إليه واهليئات 
األكادميية أن ترد على إخطارات عملية املوافقة البديلة 

اليت يوزعها مكتب تقييس االتصاالت بعد املوافقة.

تقييس  لقطاع  للتقييس  الوطنية  األمانة  وتتوىل 
عملية  إخطارات  استالم  عملية  إدارة  االتصاالت 
والنظر  العضو  الدولة  عن  بالنيابة  البديلة  املوافقة 

فيها والرد عليها. وجيوز أيضاً للمشاركني من أعضاء 
يردوا  أن  األكادميية  واهليئات  إليه  واملنتسبني  القطاع 
على إخطارات عملية املوافقة البديلة بامسهم إذا رغبوا 

يف ذلك.

مشروع  يف  املعنية  الوطنية  الدراسات  جلنة  وتنظر 
التوصية بالتفصيل وتوصي برد مناسب للدولة العضو 

بالنسبة للخطوات التالية من عملية املوافقة البديلة:

النهائية،  بصيغته  النص  توافر  بعد   - األخري  النداء 
يُعلن مكتب تقييس االتصاالت عن فرتة نداء أخري 
املوافقة  عملية  بشأن  إخطار  يف  أسابيع  أربعة  مدهتا 
البديلة. وتصدر اإلخطارات مرتني يف الشهر، يف اليوم 
األعضاء  للدول  وجيوز  عشر.  السادس  واليوم  األول 
األكادميية  واهليئات  إليه  واملنتسبني  القطاع  وأعضاء 
حالة  ويف  األخري.  النداء  نص  على  تعليقات  تقدمي 
عدم وجود تعليقات، تتم املوافقة على التوصية. ويف 
حالة وجود تعليقات، ينظر خرباء جلنة دراسات قطاع 

http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=9641
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=9641


14

والتعليقات  التوصية  مشروع  يف  االتصاالت  تقييس 
عليه وميكن حينئذ إعداد النص املراجع.

االستعراض اإلضايف - يف حالة وجود تعليقات على 
نص النداء األخري، ميكن مراجعة نص مشروع التوصية 
أسابيع؛  ثالثة  مدته  إضايف  استعراض  عن  واإلعالن 
وجيوز للدول األعضاء وأعضاء القطاع تقدمي تعليقات. 
)وال جيوز للمنتسبني للقطاع واهليئات األكادميية تقدمي 
حالة  ويف  االستعراض(.  عملية  إىل  إضافية  تعليقات 
عدم وجود تعليقات، يتم املوافقة على التوصية. ويف 
حالة وجود تعليقات إضافية على االستعراض، حيال 
مشروع التوصية ومجيع التعليقات إىل االجتماع التايل 

للجنة الدراسات الختاذ قرار بشأنه.

تعليقات  هناك  إذا كانت   - القرار  اختاذ  اجتماع 
قطاع  دراسات  جلنة  تنظر  االستعراض،  على  إضافية 
مسامهات  وأي  التعليقات  يف  االتصاالت  تقييس 
وتتخذ  الدراسات  جلنة  اجتماع  إىل  مقدمة  جديدة 

قراراً بشأن املوافقة على مشروع التوصية.

من  األخري  النداء  يف  العضو  الدولة  تشارك  ولكي 
عملية املوافقة البديلة وعمليات االستعراض اإلضافية، 
عليها أن تعني »مسؤول اتصال معين بعملية املوافقة 
املوافقة  لعملية  اتصال  مسؤول  كان  سواء  البديلة« 
تقييس  قطاع  دراسات  جلان  من  جلنة  لكل  البديلة 
االتصاالت  لتقييس  االستشاري  والفريق  االتصاالت 
أو نقطة اتصال جلميع األمور املتصلة بقطاع تقييس 
االتصاالت )انظر القسم بشأن »مسؤولو االتصال« 
الوارد يف املبادئ التوجيهية املتعلقة بإنشاء أمانة وطنية 
االتصاالت  تقييس  مكتب  يقبل  وال  للتقييس(. 
التعليقات املقدمة من الدول األعضاء )أو املشاركني 
اهليئات  أو  إليه  املنتسبني  أو  القطاع  أعضاء  من 
البديلة إال إذا كانت  األكادميية( على عملية املوافقة 
املوافقة  بعملية  املعنية  االتصال  مسؤول  من  واردة 

البديلة.

عملية  إخطارات  على  بالرد  املتعلقة  واملسؤوليات 
املوافقة البديلة هي:

• املوافقة   بعملية  املعين  االتصال  مسؤول  يستلم 
املوافقة  عملية  إخطار  العضو  الدولة  يف  البديلة 
االتصاالت،  تقييس  مكتب  من  الوارد  البديلة 
األخري  النداء  مبوجب  توصيات  يتضمن  والذي 
على  الرد  تقدمي  ويتعني  اإلضايف.  واالستعراض 
وعلى  أسابيع،  أربعة  غضون  يف  األخري  النداء 

االستعراض اإلضايف يف غضون ثالثة أسابيع.

• حيال إىل رئيس اللجنة االستشارية الوطنية املعنية  
جلان  رؤساء  ومجيع  االتصاالت  تقييس  بقطاع 
املوافقة  عملية  إخطار  املعنية  الوطنية  الدراسات 
قطاع  دراسات  جلان  بأمساء  مشفوعاً  البديلة، 

تقييس االتصاالت املعنية باملوضوع.

• املوافقة   عملية  إخطار  الوطنية  الدراسات  جلان 
للجان  اإللكرتوين  الربيد  قائمة  على  البديلة 
الدراسات الوطنية مشفوعاً بطلب تقدمي تعليقات 
الدراسات  جلان  رؤساء  حيدده  ما  تاريخ  حبلول 
العضو  الدولة  موقف  حبث  وميكن  الوطنية. 
بشأن توصيات عملية املوافقة البديلة من خالل 
للجان  اجتماع  خالل  أو  اإللكرتونية  الوسائل 
أن  ينبغي  احلالتني  ويف كلتا  الوطنية.  الدراسات 
تعد جلان الدراسات الوطنية توصياهتا بسرعة نظراً 
ألن فرتات استعراض عملية املوافقة البديلة قصرية 

جداً.

• حتيل جلان الدراسات الوطنية توصياهتا للحصول  
إن  البديلة،  املوافقة  عملية  بشأن  تعليقات  على 
وجدت، لتنظر فيها الوكالة املسؤولة وترسلها إىل 
بقطاع  املعنية  الوطنية  االستشارية  اللجنة  رئيس 
حالة  ويف  األمانة.  ومكتب  االتصاالت  تقييس 
عدم وجود تعليقات، لن يكون من املطلوب تقدمي 
توصية إىل الوكالة املسؤولة. ويوزع مكتب األمانة 
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للجنة  اإللكرتوين  الربيد  قائمة  على  املقرتح  الرد 
االستشارية الوطنية لقطاع تقييس االتصاالت.

• من   املزيد  على  بناًء  املسؤولة،  الوكالة  وتقدم 
املعنية  الوطنية  االستشارية  اللجنة  من  املشورة 
بقطاع تقييس االتصاالت رد الدولة العضو على 
لعملية  اإلضايف  االستعراض  أو  األخري  النداء 
قطاع  قبل  من  احملدد  املوعد  قبل  البديلة  املوافقة 
تقييس االتصاالت. وجدير بالذكر أن يف حالة 
لن  التوصية،  مشروع  على  تعليقات  عدم وجود 
النداء  على  رد  تقدمي  إىل  حاجة  هناك  تكون 

األخري أو االستعراض اإلضايف.

• وإذا كان مشروع التوصية سيحال إىل االجتماع  
االتصاالت  تقييس  قطاع  دراسات  للجنة  التايل 
الختاذ قرار بشأنه، سيكون على األمانة الوطنية 
وإعداد  املوقف  لتحديد  إجراءاهتا  اتباع  للتقييس 

مسامهات لتقدميها إىل اجتماع جلنة الدراسات.

بعملية  املعنية  االتصال  )نقاط(  نقطة  تعيني  ويتم 
االتصاالت  تقييس  قطاع  موقع  على  البديلة  املوافقة 
http://www.itu.int/en/ITU-T/ :على اإلنرتنت يف

.info/Pages/aap-contact.aspx

لديه  الذي  البلد  يف  فرد  أي  أن  بالذكر  وجدير 
احلصول  خدمة  يف  يشرتك  أن  ميكن   TIES حساب 
على إخطارات بالربيد اإللكرتوين من مكتب تقييس 
عملية  بشأن  إخطار  أي  نشر  حالة  يف  االتصاالت 

املوافقة البديلة.

ويف العديد من البلدان اليت لديها مشاركني من القطاع 
القطاع  أعضاء  من  بعضهم  يكون  الذين  اخلاص، 
أو املنتسبني إليه أو اهليئات األكادميية لقطاع تقييس 
املشاركة  عدم  العضو  الدولة  ختتار  قد  االتصاالت، 
بفعالية يف عملية املوافقة البديلة ما مل يبد أحد كيانات 

القطاع اخلاص اعرتاضاً على مشروع التوصية.

إلغاء التوصيات  3.2

 - )TAP( 1.3.2 إلغاء توصية عملية املوافقة التقليدية

إجراءات قطاع تقييس االتصاالت

جيوز إلغاء توصيات عملية املوافقة التقليدية فيما بني 
دورات انعقاد اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت عن 
االتفاق  وجيوز  الدراسات.  جلان  تتخذه  إجراء  طريق 
يف اجتماع إلحدى جلان الدراسات على إلغاء توصية 
ما يف حالة عدم وجود اعرتاض من الدول األعضاء 
احلاضرة لالجتماع. ويرسل إىل الدول األعضاء إخطار 
حول هذا االتفاق يتضمن ملخصاً توضيحياً ألسباب 
فيها  يُطلب  معممة  رسالة  طريق  عن  وذلك  اإللغاء 
تقييس  مكتب  مدير  إخطار  األعضاء  الدول  من 
إذا كانت  مبا  أشهر  ثالثة  غضون  يف  االتصاالت 

تعرتض على اإللغاء. ويصبح اإللغاء سارياً إذا دلت 
الردود الواردة من الدول األعضاء يف فرتة الثالثة أشهر 
على عدم اعرتاضها على اإللغاء ويتم إخطار الدول 
األعضاء بذلك عن طريق رسالة معممة أخرى )انظر 
القسم 8.9 من القرار 1 الصادر عن اجلمعية العاملية 

لتقييس االتصاالت(.

)AAP( التقليدية  املوافقة  عملية  توصية  إلغاء   2.3.2 

 - إجراءات قطاع تقييس االتصاالت

بني  فيما  البديلة  املوافقة  عملية  توصيات  إلغاء  جيوز 
دورات انعقاد اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت عن 
االتفاق  وجيوز  الدراسات.  جلان  تتخذه  إجراء  طريق 

http://www.itu.int/en/ITU-T/info/Pages/aap-contact.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/info/Pages/aap-contact.aspx
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يف اجتماع إلحدى جلان الدراسات على إلغاء توصية 
ما يف حالة عدم وجود اعرتاض من الدول األعضاء 
احلاضرة وأعضاء القطاع احلاضرين لالجتماع أو خبالف 
عضو  دولة  من  أكثر  اعرتاض  عدم  حالة  يف  ذلك 
حاضرة. ويرسل إىل الدول األعضاء وأعضاء القطاع 
إخطار حول هذا االتفاق يتضمن ملخصاً توضيحياً 
ألسباب اإللغاء وذلك عن طريق رسالة معممة يُطلب 

فيها منهم إخطار مدير مكتب تقييس االتصاالت يف 
غضون ثالثة أشهر مبا إذا كانوا يعرتضون على اإللغاء. 
ويصبح اإللغاء سارياً إذا دلت الردود الواردة من الدول 
األعضاء أو أعضاء القطاع على عدم اعرتاضهم على 
اإللغاء ويتم إخطار األطراف املعنية بذلك عن طريق 
التوصية  من   2.8 القسم  )انظر  أخرى  معممة  رسالة 

A.8 لقطاع تقييس االتصاالت(.
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3.3.2  مشاورات الدول األعضاء إللغاء توصية

تقييس  لقطاع  للتقييس  الوطنية  األمانة  تتوىل 
االتصاالت إدارة عملية استالم نتائج املشاورة املتعلقة 
التقليدية  املوافقة  عملية  لتوصيات  املقرتح  باإللغاء 
وعملية املوافقة البديلة والنظر فيها والرد عليها. وتنظر 
بالتفصيل  املقرتح  يف  املعنية  الوطنية  الدراسات  جلنة 
عدم  حالة  ويف  العضو.  للدولة  مناسب  برد  وتوصي 
وجود أي اعرتاض على اإللغاء، ال تكون هناك حاجة 

إىل تقدمي رد إىل مكتب تقييس االتصاالت.

أن يكون هناك اعرتاض على إلغاء  النادر جداً  ومن 
أهنا  تكون،  ما  عادة  األسباب  ألن  نظراً  ما  توصية 
حلت  أخرى  توصية  هناك  أن  أو  قدمية،  أصبحت 

حملها.

بشأن  األعضاء  الدول  مبشاورة  املتعلقة  واملسؤوليات 
إلغاء توصية ما هي:

• الدولة العضو املعين   يستلم مسؤول االتصال يف 
من  معممة  رسالة  االتصاالت  تقييس  بقطاع 
ملخصاً  تتضمن  االتصاالت  تقييس  مكتب 
ملقرتح إلغاء التوصية واملوعد النهائي الذي جيب 

أن يستلم قبله مكتب تقييس االتصاالت الرد.

• حتال الرسالة املعممة إىل رئيس اللجنة االستشارية  
الوطنية املعنية بقطاع تقييس االتصاالت ورئيس 

جلنة الدراسات الوطنية املعنية.

• جلنة   رئيس  مع  بالتعاون  األمانة  مكتب  يوزع 
قائمة  على  املعممة  الرسالة  الوطنية  الدراسات 
الربيد اإللكرتوين للجنة الدراسات الوطنية املعنية 
التاريخ  حبلول  تعليقات  تقدمي  بطلب  مشفوعة 
الذي حيدده رئيس جلنة الدراسات الوطنية. وميكن 
حبث موقف الدولة العضو بشأن اإللغاء املقرتح 
من خالل الوسائل اإللكرتونية أو خالل اجتماع 
للجنة الدراسات الوطنية. ويف كلتا احلالتني ينبغي 
ثالثة  توصيتها  الوطنية  الدراسات  جلنة  تعد  أن 
لقطاع  النهائي  املوعد  قبل  األقل  على  أسابيع 

تقييس االتصاالت.

• حتيل جلنة الدراسات الوطنية توصيتها، إن وجدت،  
إىل الوكالة املسؤولة وإىل رئيس اللجنة االستشارية 
وإىل  االتصاالت  تقييس  بقطاع  املعنية  الوطنية 
مكتب األمانة. ويوزع مكتب األمانة الرد املقرتح 
االستشارية  للجنة  اإللكرتوين  الربيد  قائمة  على 

الوطنية لقطاع تقييس االتصاالت.

• إضافية   على مشورة  بناًء  املسؤولة،  الوكالة  تقدم 
بقطاع  املعنية  الوطنية  االستشارية  اللجنة  من 
على  العضو  الدولة  رد  االتصاالت،  تقييس 
املشاورة بشأن إلغاء التوصية قبل املوعد النهائي 

الذي حيدده قطاع تقييس االتصاالت.
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19 الموافقة على إلغاء المسائل  .3
املوافقة على املسائل اجلديدة واملراجعة  1.3

يف  االتصاالت  تقييس  قطاع  عمل  مشاريع  حتدد 
لتقييس  العاملية  اجلمعية  وتوافق  الدراسة.  مسائل 
جلان  على  توزيعها  وعلى  املسائل  على  االتصاالت 
واحدة كل  مرة  االتصاالت  تقييس  قطاع  دراسات 
أو  املسائل  على  أيضاً  املوافقة  وميكن  سنوات،  أربع 
العاملية  اجلمعية  انعقاد  دورات  بني  فيما  مراجعاهتا 

لتقييس االتصاالت بإجراء تتخذه جلان الدراسات.

اجلديدة  املسألة  االتصاالت  تقييس  مكتب  ويوزع 
وأعضاء  األعضاء  الدول  على  املقرتحة  أو املراجعة 
على  واحد  شهر  املعنية  الدراسات  جلنة  يف  القطاع 
يف  سينظر  الذي  الدراسات  جلنة  اجتماع  قبل  األقل 
املوافقة. وجيوز للجنة الدراسات املوافقة على التوصيات 
اجلديدة أو املراجعة إذا مت التوصل إىل توافق يف اآلراء 
التوصل  الدراسات. ويف حالة عدم  اجتماع جلنة  يف 
إىل توافق يف اآلراء يف جلنة الدراسات بشأن املوافقة 
على املسألة، جيوز أن تطلب جلنة الدراسات املوافقة 
بالتشاور مع الدول األعضاء )انظر القسمني 2.7-1.7 

من القرار 1 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت(.

تقييس  لقطاع  للتقييس  الوطنية  األمانة  وتتوىل 
املشاورة  هذه  نتائج  استالم  عملية  إدارة  االتصاالت 
هذه  يف  يطلب  حيث  عليها،  والرد  فيها  والنظر 
املشاورة من الدولة العضو إخطار مدير مكتب تقييس 
االتصاالت يف غضون شهرين مبا إذا كانت توافق أو 
املقرتحة.  املراجعة  أو  اجلديدة  املسألة  على  توافق  ال 
أغلبية  وافقت  إذا  املقرتحة  املسألة  على  املوافقة  وتتم 

وكان  بالرد  قامت  اليت  األعضاء  الدول  من  بسيطة 
مكتب تقييس االتصاالت قد استلم عشرة ردود على 
األقل. وتنظر جلنة الدراسات الوطنية املعنية يف املقرتح 

بالتفصيل وتوصي برد مناسب للدولة العضو.

مسائل  على  املوافقة  مبشاورات  املتعلقة  واملسؤوليات 
جديدة أو مراجعة هي:

يستلم مسؤول االتصال يف الدولة العضو املعين بقطاع 
تقييس االتصاالت رسالة معممة من مكتب تقييس 
على  املوافقة  ملقرتح  ملخصاً  تتضمن  االتصاالت 
املسألة اجلديدة أو املراجعة واملوعد النهائي الذي جيب 

أن يستلم قبله مكتب تقييس االتصاالت الرد.

االستشارية  اللجنة  رئيس  إىل  املعممة  الرسالة  حتال 
الوطنية املعنية بقطاع تقييس االتصاالت ورئيس جلنة 

الدراسات الوطنية املعنية.

يوزع مكتب األمانة بالتعاون مع رئيس جلنة الدراسات 
اإللكرتوين  الربيد  قائمة  على  املعممة  الرسالة  الوطنية 
بطلب  مشفوعة  املعنية  الوطنية  الدراسات  للجنة 
تقدمي تعليقات حبلول التاريخ الذي حيدده رئيس جلنة 
الدراسات الوطنية. وميكن حبث موقف الدولة العضو 
بشأن املسألة اجلديدة أو املراجعة من خالل الوسائل 
اإللكرتونية أو خالل اجتماع للجنة الدراسات الوطنية. 
ويف كلتا احلالتني ينبغي أن تعد جلنة الدراسات الوطنية 
توصيتها ثالثة أسابيع على األقل قبل املوعد النهائي 

لقطاع تقييس االتصاالت.
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إن وجدت،  توصيتها،  الوطنية  الدراسات  جلنة  حتيل 
االستشارية  اللجنة  رئيس  وإىل  املسؤولة  الوكالة  إىل 
الوطنية املعنية بقطاع تقييس االتصاالت وإىل مكتب 
األمانة. ويوزع مكتب األمانة الرد املقرتح على قائمة 
املعنية  الوطنية  االستشارية  للجنة  اإللكرتوين  الربيد 

بقطاع تقييس االتصاالت.

من  إضافية  مشورة  على  بناًء  املسؤولة،  الوكالة  تقدم 
تقييس  بقطاع  املعنية  الوطنية  االستشارية  اللجنة 
بشأن  املشاورة  على  العضو  الدولة  رد  االتصاالت، 
املسألة اجلديدة أو املراجعة قبل املوعد النهائي الذي 

حيدده قطاع تقييس االتصاالت.

إلغاء املسائل  2.3

اجلمعية  انعقاد  دورات  بني  فيما  املسائل  إلغاء  جيوز 
جلان  تتخذه  بإجراء  االتصاالت  لتقييس  العاملية 
جلنة  اجتماعات  أحد  يف  وميكن  الدراسات. 
بني  اآلراء  بتوافق  اتفاق  إىل  التوصل  الدراسات 
الدول  إىل  ويرسل  ما.  مسألة  إلغاء  على  احلاضرين 

األعضاء إخطار حول هذا االتفاق يتضمن ملخصاً 
رسالة  طريق  عن  وذلك  اإللغاء  ألسباب  توضيحياً 
العضو إخطار مدير  الدولة  فيها من  ُيطلب  معممة 
مكتب تقييس االتصاالت يف غضون شهرين مبا إذا 

كانت تعرتض على اإللغاء.
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من  الواردة  الردود  دلت  إذا  سارياً  اإللغاء  ويصبح 
الدول األعضاء، بأغلبية بسيطة، على عدم اعرتاضها 
جلنة  إىل  أخرى  مرة  القضية  وإال حتال  اإللغاء.  على 
للجمعية   1 القرار  من   4.7 القسم  )انظر  الدراسات 

العاملية لتقييس االتصاالت(.

تقييس  لقطاع  للتقييس  الوطنية  األمانة  وتتوىل 
نتائج هذه املشاورة  االتصاالت إدارة عملية استالم 
الدراسات  جلنة  وتنظر  عليها.  والرد  فيها  والنظر 
برد  وتوصي  بالتفصيل  املقرتح  يف  املعنية  الوطنية 

مناسب للدولة العضو.

إلغاء  على  املوافقة  مبشاورات  املتعلقة  واملسؤوليات 
املسائل هي:

• الدولة العضو املعين   يستلم مسؤول االتصال يف 
من  معممة  رسالة  االتصاالت  تقييس  بقطاع 
ملخصاً  تتضمن  االتصاالت  تقييس  مكتب 
الذي جيب  النهائي  واملوعد  املسألة  إلغاء  ملقرتح 

أن يستلم قبله مكتب تقييس االتصاالت الرد.

• حتال الرسالة املعممة إىل رئيس اللجنة االستشارية  
الوطنية املعنية بقطاع تقييس االتصاالت ورئيس 

جلنة الدراسات الوطنية املعنية.

• جلنة   رئيس  مع  بالتعاون  األمانة  مكتب  يوزع 
قائمة  على  املعممة  الرسالة  الوطنية  الدراسات 
الربيد اإللكرتوين للجنة الدراسات الوطنية املعنية 

التاريخ  حبلول  تعليقات  تقدمي  بطلب  مشفوعة 
الوطنية.  الدراسات  جلنة  رئيس  حيدده  الذي 
مقرتح  بشأن  العضو  الدولة  موقف  وميكن حبث 
اإللكرتونية  الوسائل  خالل  من  املسألة  إلغاء 
الوطنية.  الدراسات  للجنة  اجتماع  أو خالل 
الدراسات  تعد جلنة  أن  ينبغي  احلالتني  ويف كلتا 
قبل  األقل  على  أسابيع  ثالثة  توصيتها  الوطنية 

املوعد النهائي لقطاع تقييس االتصاالت.

• إذا اعرتضت الدولة العضو على اإللغاء، يُطلب  
منها تقدمي أسباب رفضها واإلشارة إىل التغيريات 
احملتملة اليت ميكن أن تيسر مواصلة دراسة املسألة.

• إن   توصيتها،  الوطنية  الدراسات  جلنة  حتيل 
رئيس  وإىل  املسؤولة  الوكالة  إىل  وجدت، 
تقييس  بقطاع  املعنية  الوطنية  االستشارية  اللجنة 
مكتب  ويوزع  األمانة.  مكتب  وإىل  االتصاالت 
اإللكرتوين  الربيد  قائمة  على  املقرتح  الرد  األمانة 
تقييس  بقطاع  املعنية  الوطنية  االستشارية  للجنة 

االتصاالت.

• إضافية   على مشورة  بناًء  املسؤولة،  الوكالة  تقدم 
بقطاع  املعنية  الوطنية  االستشارية  اللجنة  من 
على  العضو  الدولة  رد  االتصاالت،  تقييس 
النهائي  املوعد  قبل  املسألة  إلغاء  بشأن  املشاورة 

الذي حيدده قطاع تقييس االتصاالت.



دور الدولة العضو في عملية 22  .4
انضمام األعضاء أو المنتسبين 

أو الهيئات األكاديمية إلى قطاع 
تقييس االتصاالت

عندما تقدم منظمة من إحدى الدول األعضاء طلباً 
لتصبح من املشاركني من أعضاء القطاع أو املنتسبني 
إليه واهليئات األكادميية يف قطاع تقييس االتصاالت، 
يرسل الطلب أواًل إىل الدولة العضو اليت يكون عليها 
أن تقرر ما إذا كانت ستحيل أو ال حتيل الطلب إىل 

االحتاد الدويل لالتصاالت.1 

أعضاء  احملتمل من  املشارك  من  الطلب  ويقدم منوذج 
القطاع أو املنتسبني إليه أو اهليئات األكادميية إىل الدولة 
العضو اليت تستعرض مثل هذه الطلبات وتتخذ إجراء 
القطاع  بأعضاء  اخلاص  الطلب  منوذج  ويرد  بشأهنا. 
http://www.itu.int/en/mem- يف إليه   ااملنتسبني 

 2.bership/Documents/application-form.pdf

1  ميكن أن تتنازل الدولة العضو عن هذا الشرط، ويف هذه احلالة، جيوز إرسال الطلب مباشرة إىل االحتاد الدويل لالتصاالت 

بدون احلاجة إىل تدخل الدولة العضو.
 2  النسخة الفرنسية ألعضاء القطاع واملنتسبني إليه:

 http://www.itu.int/en/membership/Documents/application-form-fr.pdf 

 والنسخة اإلسبانية ألعضاء القطاع واملنتسبني إليه:
.http://www.itu.int/en/membership/Documents/application-form-es.pdf

http://www.itu.int/en/membership/Documents/application-form.pdf
http://www.itu.int/en/membership/Documents/application-form.pdf
http://www.itu.int/en/membership/Documents/application form fr.pdf
http://www.itu.int/en/membership/Documents/application-form-fr.pdf
http://www.itu.int/en/membership/Documents/application-form-es.pdf
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إمكانية  بشأن  توضيح  النماذج  هذه  هناية  يف  ويرد 
تقدمي املسامهات النقدية )أو االستحقاقات السنوية( 
الذي  الكيان  وعلى  الطلبات.  أنواع  من  نوع  لكل 

أن  االتصاالت  تقييس  قطاع  إىل  االنضمام  يلتمس 
يسدد اشرتاكه السنوي مقدماً.

وإذا كانت الدولة الطرف تؤيد الطلب، عليها أن تحيل الطلب الكامل إلى االتحاد الدولي 
لالتصاالت على العنوان التالي:

Corporate Governance and Membership Division
International Telecommunication Union

Place des Nations
CH 1211 Geneva 20, Switzerland

 membership@itu.int :البريد اإللكتروني
+41 22 730 5027/6018 الهاتف: 

+41 22 730 6675 الفاكس: 

 3  النسخة الفرنسية للهيئات األكادميية:

http://www.itu.int/en/membership/Documents/applicationformforacademia-fr.pdf والنسخة اإلسبانية للهيئات 

.http://www.itu.int/en/membership/Documents/applicationformforacademia-es.pdf :األكادميية

membership@itu.int
http://www.itu.int/en/membership/Documents/applicationformforacademia-fr.pdf
http://www.itu.int/en/membership/Documents/applicationformforacademia-es.pdf


25 مشاركة الوفود في اجتماعات   .5
قطاع تقييس االتصاالت

اجتماعات أفرقة قطاع تقييس االتصاالت اليت تشارك فيها   1.5
وفود وطنية

تضم اجتماعات اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت 
وجلان  االتصاالت  لتقييس  االستشاري  والفريق 
دراسات وفرق عمل قطاع تقييس االتصاالت وفوداً 
من الدول األعضاء باإلضافة إىل الكيانات املصرح هلا 

باحلضور أو اليت دعيت للحضور.

عن  املسؤولة  الوطنية  االستشارية  اللجنة  وعلى 
التحضري الجتماع معني من اجتماعات قطاع تقييس 
تقوم  اليت  الوطنية  الدراسات  جلنة  مثل  االتصاالت، 
بالتحضري ألحد اجتماعات جلنة دراسات تابعة لقطاع 
تقييس  لقطاع  الوطنية  اللجنة  أو  االتصاالت  تقييس 
اجتماعات  ألحد  بالتحضري  تقوم  اليت  االتصاالت 
الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت، أن تعد قائمة 
مقرتحة بأعضاء وفد الدولة العضو ورئيس الوفد وإذا 

الوفد.  رئيس  نواب  من  أكثر  أو  نائب  األمر  تطلب 
أي  جانب  إىل  املقرتح  الوفد  قائمة  إحالة  وينبغي 
معلومات أخرى ذات صلة، مثل اجلنسية وجهة العمل 
واخلربة ذات الصلة باجتماع قطاع تقييس االتصاالت 

إىل الوكالة املسؤولة الستعراضها واملوافقة عليها.

الوكالة  من  بتوجيه  يقدم  أن  األمانة  مكتب  وعلى 
االتصاالت  تقييس  مكتب  إىل  الوفد  قائمة  املسؤولة 

حبلول املوعد احملدد يف اإلخطار اخلاص باالجتماع.

واهليئات  إليه  واملنتسبني  القطاع  أعضاء  ممثلي  وعلى 
األكادميية الذين سيشاركون يف اجتماع قطاع تقييس 
مبشاركتهم  اخلاصة  املعلومات  يقدموا  أن  االتصاالت 

إىل مكتب تقييس االتصاالت.

اجتماعات أفرقة قطاع تقييس االتصاالت اليت ال تشارك فيها   2.5
وفود وطنية

االتصاالت  تقييس  قطاع  يف  أخرى  أفرقة  تعقد 
أعماهلا،  يف  تقدم  إحراز  أجل  من  اجتماعات 
هذه  وتشتمل  القرار.  صنع  يف  تنخرط  ال  ولكنها 
األفرقة على سبيل املثال على أفرقة املقررين واألفرقة 

واألفرقة  الصياغة  وأفرقة  التحرير  وأفرقة  املخصصة 
ملتخصصة. ا

أن  االجتماعات  للمشاركني يف هذه  ويف حني جيوز 
من  للمشاركني  ممثلني  بوصفهم  أنفسهم  يسجلوا 
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إليه  املنتسبني  أو  القطاع  أعضاء  أو  األعضاء  الدول 
أو اهليئات األكادميية، فال تشارك وفود رمسية يف هذه 

االجتماعات.

وال تقدم الوكالة املسؤولة قائمة بأعضاء الوفود إىل قطاع 
تقييس االتصاالت هلذه االجتماعات.

الوفود الوطنية املشاركة يف اجتماعات اجلمعية العاملية لتقييس   3.5
االتصاالت

تتوىل اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بقطاع تقييس 
التحضريية  الوطنية  العملية  مسؤولية  االتصاالت 
مرة  تنعقد  اليت  االتصاالت  لتقييس  العاملية  للجمعية 
من  األخري  الربع  يف  وعادة  سنوات  أربع  واحدة كل 
اجلمعية  اجتماعات  تنعقد  أن  املتوقع  ومن  السنة. 
أكتوبر/نوفمرب  يف  التالية  االتصاالت  لتقييس  العاملية 

2016 وكل أربع سنوات بعد ذلك.

العاملية  اجلمعية  اجتماع  عن  اإلعالن  وسيحتوي 
لتقييس االتصاالت على طلب أن تقدم الدولة العضو 

أمساء أعضاء الوفد الوطين املشارك يف اجلمعية.

وعلى اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بقطاع تقييس 
االتصاالت أن تعد قائمة باملندوبني الذين سيحضرون 
لإلجراءات  االتصاالت وفقاً  لتقييس  العاملية  اجلمعية 

التالية:

• القطاع   وكيانات  احلكومية  بالوكاالت  االتصال 
تقييس  قطاع  أعمال  يف  النشطة  اخلاص 
يف  يرغبون  الذين  األشخاص  ملعرفة  االتصاالت 

املشاركة يف الوفد الوطين.

• املعنية   األخرى  احلكومية  بالوكاالت  االتصال 
األشخاص  ملعرفة  الدولية  االتصاالت  بشؤون 

الذين يرغبون يف املشاركة يف الوفد الوطين.

• املعنية   الوطنية  االستشارية  اللجنة  رئيس  يقرتح 
الوكالة  مع  بالتعاون  االتصاالت  تقييس  بقطاع 
قائمة  الوطنية  الدراسات  جلنة  ورئيس  املسؤولة 
بأعضاء الوفد لتوافق عليها الوكالة املسؤولة أو أي 

هيئة حكومية خمتصة أخرى.

• ينبغي أن تشتمل قائمة الوفد على الرئيس املعني  
الدولة  عن  بالنيابة  بالتصرف  له  املرخص  للوفد 

العضو يف اجتماع قطاع تقييس االتصاالت.

• نائب   على  أيضاً  الوفد  قائمة  تشتمل  أن  ميكن 
أو أكثر لرئيس الوفد مرخص له بالتصرف بالنيابة 
تقييس  قطاع  اجتماع  يف  العضو  الدولة  عن 

االتصاالت.

• تقييس   مكتب  يبلغ  أن  األمانة  مكتب  على 
)نواب(  ونائب  الوفد  رئيس  بأمساء  االتصاالت 
رئيس الوفد وأعضاء الوفد اآلخرين املشاركني يف 

اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت.

وحيصل أعضاء القطاع على الدعوات اخلاصة هبم حلضور 
اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت وعليهم إبالغ مكتب 
سيمثلون  الذين  األشخاص  بأمساء  االتصاالت  تقييس 
أعضاء القطاع يف ذلك االجتماع. ويشجع عضو القطاع 
عضو  ملمثل  وجيوز  مبمثليه.  العضو  الدولة  إبالغ  على 
القطاع أن يكون مسجاًل أيضاً ضمن الوفد الوطين للدولة 

العضو.
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الوفود الوطنية املشاركة يف اجتماعات الفريق االستشاري   4.5
لتقييس االتصاالت

تتوىل اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بقطاع تقييس 
التحضريية  الوطنية  العملية  مسؤولية  االتصاالت 
الجتماعات الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت 
تقريباً، ولكن عادة  السنة  تنعقد مرة واحدة يف  اليت 
ما يعقد اجتماعاً إضافياً قبل اجلمعية العاملية لتقييس 

االتصاالت بعدة أشهر.

االستشاري  الفريق  اجتماع  عن  اإلعالن  وسيحتوي 
لتقييس االتصاالت على طلب أن تقدم الدولة العضو 
أمساء أعضاء الوفد الوطين املشارك يف اجتماع الفريق.

وعلى اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بقطاع تقييس 
االتصاالت أن تعد قائمة باملندوبني الذين سيحضرون 
لتقييس االتصاالت وفقاً  الفريق االستشاري  اجتماع 

لإلجراءات التالية:

• القطاع   وكيانات  احلكومية  بالوكاالت  االتصال 
تقييس  قطاع  أعمال  يف  النشطة  اخلاص 
يف  يرغبون  الذين  األشخاص  ملعرفة  االتصاالت 

املشاركة يف الوفد الوطين.
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• املعنية   األخرى  احلكومية  بالوكاالت  االتصال 
األشخاص  ملعرفة  الدولية  االتصاالت  بشؤون 

الذين يرغبون يف املشاركة يف الوفد الوطين.

• املعنية   الوطنية  االستشارية  اللجنة  رئيس  يقرتح 
الوكالة  مع  بالتعاون  االتصاالت  تقييس  بقطاع 
قائمة  الوطنية  الدراسات  جلنة  ورئيس  املسؤولة 
بأعضاء الوفد لتوافق عليها الوكالة املسؤولة أو أي 

هيئة حكومية خمتصة أخرى.

• يتوقع من األفراد الذي يتولون منصب رئيس جلنة  
دراسات تابعة لقطاع تقييس االتصاالت حضور 
اجتماع الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت.

• ينبغي أن تشتمل قائمة الوفد على الرئيس املعني  
الدولة  عن  بالنيابة  بالتصرف  له  املرخص  للوفد 

العضو يف اجتماع قطاع تقييس االتصاالت.

• نائب   على  أيضاً  الوفد  قائمة  تشتمل  أن  ميكن 
أو أكثر لرئيس الوفد مرخص له بالتصرف بالنيابة 
تقييس  قطاع  اجتماع  يف  العضو  الدولة  عن 

االتصاالت.

• تقييس   مكتب  يبلغ  أن  األمانة  مكتب  على 
)نواب(  ونائب  الوفد  رئيس  بأمساء  االتصاالت 
رئيس الوفد وأعضاء الوفد اآلخرين املشاركني يف 

اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت.

واهليئات  القطاع  أعضاء  من  املشاركون  وحيصل 
األكادميية على الدعوات اخلاصة هبم حلضور اجتماع 
الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت وعليهم إبالغ 
الذين  األشخاص  بأمساء  االتصاالت  تقييس  مكتب 
املشاركون  ويشجع  االجتماع.  ذلك  يف  سيمثلوهنم 
من أعضاء القطاع أو اهليئات األكادميية على إبالغ 
القطاع  عضو  ملمثل  وجيوز  مبمثليهم.  العضو  الدولة 
ضمن  أيضاً  مسجاًل  يكون  أن  األكادميية  أو اهليئة 

الوفد الوطين للدولة العضو.

الوفود الوطنية املشاركة يف اجتماعات جلان الدراسات   5.5
وفرق العمل

العملية  املعنية مسؤولية  الوطنية  الدراسات  تتوىل جلنة 
الوطنية التحضريية الجتماعات جلان دراسات قطاع 
واألفرقة  العمل  فرق  واجتماعات  االتصاالت  تقييس 
اجتماعات  وتنعقد  الدراسات هذه.  للجنة  اإلقليمية 
جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت كل مثانية أو 
الفاصل  يكون  أن  ميكن  ولكن  تقريباً،  أشهر  تسعة 
الزمين بني اجتماعات جلان الدراسات أطول أو أقصر 
العمل  فرق  تعقد  ما  وعادة  ما.  حد  إىل  ذلك  من 
اجتماعات يف نفس وقت اجتماعات جلنة الدراسات 
األم وتعقد يف بعض األحيان اجتماعات إضافية بني 
أعماهلا  تقدم يف  الدراسات إلحراز  جلنة  اجتماعات 

واحلصول على املوافقة واختاذ القرار.

الدراسات  جلنة  اجتماع  عن  اإلعالن  وسيحتوي 
أو فرقة العمل على طلب أن تقدم الدولة العضو أمساء 

أعضاء الوفد الوطين املشارك يف االجتماع.

قائمة  تعد  أن  املعنية  الوطنية  الدراسات  جلنة  وعلى 
الدراسات  الذين سيحضرون اجتماع جلنة  باملندوبني 

أو فرقة العمل وفقاً لإلجراءات التالية:

• القطاع   وكيانات  احلكومية  بالوكاالت  االتصال 
اخلاص النشطة يف أعمال جلنة الدراسات ملعرفة 
الوفد  املشاركة يف  يرغبون يف  الذين  األشخاص 

الوطين.
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• املعنية   األخرى  احلكومية  بالوكاالت  االتصال 
األشخاص  ملعرفة  الدولية  االتصاالت  بشؤون 

الذين يرغبون يف املشاركة يف الوفد الوطين.

• يقرتح رئيس جلنة الدراسات الوطنية بالتعاون مع  
الوكالة املسؤولة ورئيس اللجنة االستشارية الوطنية 
بأعضاء  قائمة  االتصاالت  تقييس  بقطاع  املعنية 
هيئة  أي  أو  املسؤولة  الوكالة  عليها  لتوافق  الوفد 

حكومية خمتصة أخرى.

• يتوقع من األفراد الذي يتولون مناصب قيادية يف  
الرئيس  نائب  أو  الرئيس  )مثاًل  الدراسات  جلان 
عمل  فرقة  رئيس  نائب  أو  عمل  فرقة  رئيس  أو 
أو مقرر أو حمرر( حضور اجتماع جلنة الدراسات 

وفرقة العمل ذي الصلة.

• ينبغي أن تشتمل قائمة الوفد على الرئيس املعني  
الدولة  عن  بالنيابة  بالتصرف  له  املرخص  للوفد 

العضو يف اجتماع قطاع تقييس االتصاالت.

• نائب   على  أيضاً  الوفد  قائمة  تشتمل  أن  ميكن 
أو أكثر لرئيس الوفد مرخص له بالتصرف بالنيابة 
تقييس  قطاع  اجتماع  يف  العضو  الدولة  عن 

االتصاالت.

• تقييس   مكتب  يبلغ  أن  األمانة  مكتب  على 
)نواب(  ونائب  الوفد  رئيس  بأمساء  االتصاالت 
رئيس الوفد وأعضاء الوفد اآلخرين املشاركني يف 

االجتماع.

• وحيصل املشاركون من أعضاء القطاع واملنتسبني  
إليه واهليئات األكادميية على الدعوات اخلاصة هبم 
العمل  الدراسات وفرقة  حلضور اجتماعات جلنة 
)WP( وعليهم إبالغ مكتب تقييس االتصاالت 

ذلك  يف  سيمثلوهنم  الذين  األشخاص  بأمساء 
االجتماع. ويشجع املشاركون من أعضاء القطاع 
على  األكادميية  اهليئات  أو  إليه  املنتسبني  أو 
إبالغ الدولة العضو مبمثليهم. وجيوز ملمثل عضو 
القطاع أو املشاركني من املنتسبني إليه أو اهليئات 
الوفد  أيضاً ضمن  يكون مسجاًل  أن  األكادميية 

الوطين للدولة العضو.

الوفود الوطنية املشاركة يف اجتماعات األفرقة األخرى مثل   6.5
أفرقة املقررين

ال تشارك الوفود الوطنية يف اجتماعات األفرقة األخرى 
)مثاًل أفرقة املقررين واألفرقة املتخصصة وأفرقة التنسيق 
بشأن  قرار  اختاذ  وميكن  الصياغة(.  وأفرقة  املشرتكة 
املشاركني مع جلنة الدراسات الوطنية املعنية، إذا كانت 
أن  هي  املتبعة  املمارسة  ولكن  ذلك،  رغبة يف  هناك 

يقرر املشاركون من الدول األعضاء وكل عضو قطاع 
الشخص  أكادميية  هيئة  أو  القطاع  إىل  منتسب  أو 

الذي سيمثلهم يف االجتماع إن وجد.
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)TIES( تبادل معلومات االتصاالت

TIES حسابات  1.6

هي   )TIES( االتصاالت  معلومات  تبادل  إن خدمات 
جمموعة من املوارد واخلدمات املعلوماتية املوصولة شبكياً 
رسوم  بدون  لالتصاالت  الدويل  االحتاد  يوفرها  اليت 
إىل املشاركني من الدول األعضاء وأعضاء القطاعات 
واملنتسبني إليها واهليئات األكادميية لدعم مشاركتهم يف 

أنشطة االحتاد.

وال ميكن املشاركة يف أعمال قطاع تقييس االتصاالت 
وجلان الدراسات التابعة له بدون حساب TIES. وميكن 
القطاع  الدول األعضاء وأعضاء  ملمثلي املشاركني من 
إليه واهليئات األكادميية طلب معرف هوية  واملنتسبني 
وكلمة سر حلساب TIES عن طريق ملء استمارة الطلب 
http://( :الواردة يف العنوان التايل TIES اخلاصة خبدمات
www.itu.int/online/mm/scripts/reg.screen1.

موافقة  االحتاد  وسيطلب   .)html?_languageid=1

مسؤول االتصال املعين حبساب TIES عن طريق الربيد 
جديداً  حساباً  سيفتح  املوافقة  حالة  ويف  اإللكرتوين، 

خلدمات TIES ملقدم الطلب يف نفس يوم العمل.

ومن الوظائف املسندة مبوجب األمانة الوطنية للتقييس 
اتصال  نقطة  تعيني  هي  االتصاالت  تقييس  لقطاع 
املشاركني  مجيع  وعلى  العضو.  للدولة   TIES خلدمات 
كانوا  سواء  للتقييس،  الوطنية  األمانة  يف  النشطني 
تقييس  قطاع  اجتماعات  حيضرون  ال  أو  حيضرون 
 TIES حلساب  هوية  معرف  يطلبوا  أن  االتصاالت، 
وسيتصل االحتاد بنقطة االتصال للموافقة على الطلب. 
 TIES كما ميكن االتصال بنقطة االتصال املعنية حبساب
للتحقق من حسابات TIES القائمة املرتبطة باملشاركني 
من الدول األعضاء أو أعضاء القطاع أو املنتسبني إليه 

أو اهليئات األكادميية.

نظام اإلخطار بالربيد اإللكرتوين والقوائم الربيدية  2.6

باإلضافة إىل التسجيل يف خدمات TIES، يدير قطاع 
بالربيد اإللكرتوين  لإلخطار  تقييس االتصاالت نظاماً 
ينبه مستعملي TIES عندما تُنشر وثيقة جديدة على موقع 
القطاع على اإلنرتنت. ولدى قطاع تقييس االتصاالت 
ويقوم  اإللكرتوين  الربيد  بعناوين  بريدية  قائمة  أيضاً 
بتحديثها بناًء على طلب أي من جلان الدراسات التابعة 
لقطاع تقييس االتصاالت. وجيري حتديث قائمة القوائم 

الربيدية اليت تستعملها كل جلنة دراسات بانتظام وهي 
اإلنرتنت. وترد  الدراسات على  متاحة من موقع جلنة 
معلومات عن االشرتاك يف القوائم الربيدية لقطاع تقييس 
http://www.itu.int/ITU-يف واستعماهلا  االتصاالت 

.T/edh/faqs-email.html

 

http://www.itu.int/online/mm/scripts/reg.screen1.html?_languageid=1
http://www.itu.int/online/mm/scripts/reg.screen1.html?_languageid=1
http://www.itu.int/online/mm/scripts/reg.screen1.html?_languageid=1
http://www.itu.int/ITU-T/edh/faqs-email.html
http://www.itu.int/ITU-T/edh/faqs-email.html
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32I التذييـل  
بناء القدرات والتدريب في مجال 

التقييس
ينظم قطاع تقييس االتصاالت ورش عمل وحلقات 
الكثري  وتعقد  املناطق،  ويف  االحتاد  مقر  يف  دراسية 
منها بالتزامن مع االجتماعات األخرى املقررة خلفض 
السفر إىل أدىن حد وزيادة حجم اجلمهور إىل أقصى 
والعروض  املتحدثني  عن  ونظرة  الربنامج  ويتاح  حد. 
إلكرتونياً لكل ورش العمل واحللقات الدراسية املنعقدة 
http://www. منذ عام 2000 وحىت الوقت احلايل يف
itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/

.Pages/default.aspx

اجلدد  واملشاركني  النامية  البلدان  لصاحل  أيضاً  وتتاح 
التقنية  األعمال  على  التدريب  مصادر  من  العديد 
الدولية.  التقييس  عملية  وعلى  الدراسات  للجان 
ملناقشة  االتصاالت  تقييس  مبكتب  االتصال  وميكن 
النفاذ  التدريب هذه للمستقبل يف حني ميكن  برامج 
لتحميلها  وقت  أي  يف  السابقة  التدريب  برامج  إىل 

واالطالع عليها.

وهناك بعض املواد التدريبية اليت قد تكون ذات أمهية 
أعمال  بكثرة يف  املشاركة  بدأت  اليت  النامية  للبلدان 

قطاع تقييس االتصاالت ومنها:

• االحتاد   على  عامة  نظرة  يقدم  كتيب 
http://www.itu.int/dms_pub/ITU-T/(

 )oth/0B/06/T0B060000033301PDFE.pdf

• االتصاالت  تقييس  لقطاع  املندوبني   دليل 
http://www.itu.int/oth/T0A0F000002/(

 )en

• إجراءات   اإللكرتونية:  االجتماعات  دليل 
http://www.itu.( اإللكرتونية  االجتماعات 

 )int/oth/T0A0F000007/en

• االتصاالت   تقييس  لقطاع  تدريبية  عروض 
http://www.itu.int/en/ITU-T/tutorials/(

 )Pages/default.aspx

• تقين(   )حمتوى  تدريبية  ودورات  تقنية  ورقات 
 )http://www.itu.int/pub/T-TUT(

http://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/dms_pub/ITU-T/oth/0B/06/T0B060000033301PDFE.pdf
http://www.itu.int/dms_pub/ITU-T/oth/0B/06/T0B060000033301PDFE.pdf
http://www.itu.int/oth/T0A0F000002/en
http://www.itu.int/oth/T0A0F000002/en
http://www.itu.int/oth/T0A0F000007/en
http://www.itu.int/oth/T0A0F000007/en
http://www.itu.int/en/ITU-T/tutorials/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/tutorials/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/pub/T-TUT


33 II التذييـل 
اتصاالت الدول األعضاء بقطاع 

تقييس االتصاالت
II.1  تفاعل الدول األعضاء مع قطاع 

تقييس االتصاالت
تتفاعل الدول األعضاء مع قطاع تقييس االتصاالت 
من خالل وثائق خطية، تقدم بعضها معلومات من 
من  رداً  بعضها  وتطلب  األعضاء  الدول  إىل  القطاع 
للمعلومات.  تبادل  عنه  ينتج  مما  األعضاء،  الدول 

وتصف األقسام التالية ما يلي:

• الرسائل املعممة والرسائل اجلماعية لقطاع تقييس  
االتصاالت )القسم II.2(؛

• تقييس   قطاع  إىل  رداً  تطلب  ال  اليت  الرسائل 
االتصاالت )القسم II.3(؛

• تقييس   قطاع  إىل  رداً  تطلب  اليت  الرسائل 
االتصاالت )القسم II.4(؛

• من   نوع  لكل  املتوقع  احلجم  عن  معلومات 
.)5.II الرسائل )القسم

وهبذه املعلومات، يكون بوسع الدولة العضو تقدير ما 
يلزم من جهد وموارد لتناول هذا احلجم من التفاعل 
بني قطاع تقييس االتصاالت والدولة العضو. وسواء 
للتقييس  وطنية  أمانة  بإنشاء  أواًل  سيبدأ  البلد  كان 
لقطاع تقييس االتصاالت أو لديه كيان أكثر تطوراً، 
ينبغي أن تسمح البيانات الواردة أدناه بتقدير حجم 

العمل املطلوب.

من  نظاماً  للتقييس  الوطنية  األمانة  تضع  أن  وينبغي 
أجل ما يلي:

• تقييس   بقطاع  الصلة  ذات  االتصاالت  رصد 
االتصاالت؛

• يف   املختصة  األطراف  إىل  اتصال  كل  إحالة 
األمانة الوطنية للتقييس؛

• إعداد الردود املوجهة إىل قطاع تقييس االتصاالت  
واملوافقة عليها وإرساهلا.

II.2  الرسائل املعممة والرسائل اجلماعية 

لقطاع تقييس االتصاالت
يضم مكتب تقييس االتصاالت )TSB( الذي يرتأسه 
قطاع  عمل  بدعم  املعنيني  املوظفني  املكتب  مدير 
تقييس االتصاالت. ويصدر قطاع تقييس االتصاالت 
معني  لغرض  تكون  اليت  الوثائق  من  عديدة  أنواعاً 

وتوجه إىل قائمة التوزيع املناسبة.

تقييس  مكتب  رسائل  توجه  املعممة:  الرسائل 
أعمال  يف  املشاركني  مجيع  إىل  املعممة  االتصاالت 
معلومات  على  وحتتوي  االتصاالت  تقييس  قطاع 
االجتماعات  جداول  قبيل  من  عام  اهتمام  ذات 
إىل  وما  جنيف  يف  الفنادق  وقائمة  العمل  وأساليب 
ذلك. وتصدر جلان الدراسات رسائل معممة لتنفيذ 
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اإلجراءات املتعلقة باملوافقة على التوصيات واملسائل 
االستبيانات.  طريق  عن  معلومات  وطلب  وإلغائها 
وميكن النفاذ إىل مجيع الرسائل املعممة ملكتب تقييس 
http://www.itu.int/en/ITU-T/ يف  االتصاالت 

.info/Pages/circulars.aspx

• وقد ُيطلب من الدول األعضاء الرد على بعض  
الرسائل املعممة )انظر القسم II.4 أدناه(.

لكل  اجلماعية  الرسائل  تصدر  اجلماعية:  الرسائل 
والفريق  الدراسات  جلان  اجتماعات  من  اجتماع 
االستشاري لتقييس االتصاالت، لإلعالن عن تاريخ 
ومكان االجتماع ودعوة املشاركني للحضور. وحتتوي 

الرسالة اجلماعية على ما يلي:

• تقييس   مكتب  األعضاء  الدول  فيه  تبلغ  طلب 
ترمجة  إىل  حباجة  كانت  إذا  مبا  االتصاالت 
من  واخلتامية  االفتتاحية  العامة  للجلسات  فورية 

االجتماع؛

• األشخاص   أمساء  قائمة  على  للحصول  طلب 
الذين سيحضرون االجتماع ضمن الوفد الوطين 
الوفد، حسبما  رئيس  ونائب  الوفد  رئيس  واسم 

ينطبق؛

• دراسية   منحة  على  احلصول  طلب  منوذج 
للمشاركني من أقل البلدان منواً أو البلدان النامية 

منخفضة الدخل؛

• باألعمال   املتعلقة  الرئيسية  النهائية  التواريخ 
التحضريية لالجتماع؛

• مشروع جدول األعمال وخطة العمل اليت توضح  
اجللسات  عقد  وموعد  تناوهلا  سيتم  مسألة  كل 

العامة لفرق العمل وجلان الدراسات.

جلنة  لكل  اجلماعية  الرسائل  إىل  الوصول  وميكن 
الدراسات،  للجنة  الرئيسية  الصفحة  من  دراسات 

 http://www.itu.int/md/T13 :وعلى سبيل املثال
SGxx COL، حيث إن »xx« رقمان يشريان إىل رقم 

اجلماعية  الرسائل  إىل  النفاذ  وميكن  الدراسات.  جلنة 
http:// يف  االتصاالت  لتقييس  االستشاري  للفريق 

.www.itu.int/md/T13 TSAG COL

• الرسائل   على  الرد  األعضاء  الدول  من  وُيطلب 
ممثلون  سيحضرها  اليت  لالجتماعات  اجلماعية 

عنها )انظر القسم II.4 أدناه(.

االتصاالت من قطاع تقييس   3.II

االتصاالت اليت ال يُطلب رد عليها 
ال تتطلب أنواع االتصاالت التالية الصادرة عن قطاع 
أي  اختاذ  يطلب  وال  رد.  أي  االتصاالت  تقييس 
إجراء خبالف توزيعها بالشكل املناسب داخل األمانة 

الوطنية للتقييس.

• مثل   االتصاالت،  تقييس  قطاع  من  معلومات 
جداول االجتماعات وتوافر التقارير التقنية؛

• عدم   أو  ما  توصية  على  املوافقة  عن  اإلعالن 
املوافقة عليها؛

• اإلعالن عن إلغاء إحدى توصيات قطاع تقييس  
االتصاالت؛

• عدم   أو  ما  مسألة  على  املوافقة  عن  اإلعالن 
املوافقة عليها؛

• اإلعالن عن إلغاء مسألة ما. 

وال يتعني على األمانة الوطنية للتقييس الرد على أي 
اتصال من اتصاالت قطاع تقييس االتصاالت الواردة 
قوائم  إعداد وحتديث  أعاله، ولكن عليها أن تكفل 
األطراف  إىل  املعلومات  تصل  لكي  الوطنية  التوزيع 
القطاعني  يف  االتصاالت  تقييس  قطاع  بعمل  املعنية 

العام واخلاص.

http://www.itu.int/en/ITU-T/info/Pages/circulars.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/info/Pages/circulars.aspx
http://www.itu.int/md/T13 SGxx COL
http://www.itu.int/md/T13 SGxx COL
http://www.itu.int/md/T13 SGxx COL
http://www.itu.int/md/T13 TSAG COL
http://www.itu.int/md/T13 TSAG COL
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االتصاالت من قطاع تقييس   4.II

االتصاالت اليت يُطلب الرد عليها 
تتضمن األنواع التالية من االتصاالت الصادرة عن قطاع 
تقييس االتصاالت طلبات باحلصول على رد من الدول 

األعضاء. وتشري إجراءات األمانة الوطنية للتقييس الواردة 
يف املبادئ التوجيهية املتعلقة بإنشاء أمانة وطنية للتقييس 

لقطاع تقييس االتصاالت ويف هذا امللحق إىل إدارات 
األمانة الوطنية للتقييس اليت ينبغي أن تكون مسؤولة عن 
نشر املعلومات وإعداد الرد املناسب واملوافقة على النتائج 

لتقدميها إىل قطاع تقييس االتصاالت.
• بعقد   إخطاراً  تتضمن  اليت  اجلماعية  الرسائل 

اجتماعات جلان الدراسات أو الفريق االستشاري 
لتقييس االتصاالت ودعوًة حلضورها وتطلب أن 
االتصاالت  تقييس  قطاع  العضو  الدولة  ختطر 
االجتماع  سيحضرون  الذين  األشخاص  بأمساء 

وأمساء رئيس الوفد ونوابه.

• اإلخطارات املتعلقة باجتماعات اجلمعية العاملية  
لتقييس االتصاالت، أو اجتماعات جلنة دراسات 
أو فرقة عمل اليت تعتزم اختاذ قرار باملوافقة على 
أو  متخصص،  فريق  اجتماعات  أو  ما،  توصية 
أو  األخرى،  التنسيق  أفرقة  أو  مشرتكة،  أنشطة 
تقييس  قطاع  يرعاها  اليت  األخرى  األحداث 

االتصاالت.

• املشاورات الرمسية للدول األعضاء املتعلقة بعملية  
الدولة  من  سُيطلب   -  )TAP( التقليدية  املوافقة 
السماح  على  توافق  اإلدارة  إذا كانت  العضو 
يف  بالنظر  الدراسات  للجنة  التايل  لالجتماع 

املوافقة على مشروع توصية.

• اليت   عليها  والتعليق  التوصيات  مراجعة  طلبات 
 ،)AAP( ينظر فيها مبوجب عملية املوافقة البديلة
تعليقات يف  بأنه يف حالة عدم وجود  العلم  مع 
التوصية  فإن  النص،  مشروع  على  العملية  هذه 
اعرتاض  أي  وجود  لعدم  نظراً  معتمدة  ستكون 

من  املزيد  إدخال  بشأن  مقرتحات  أو  عليها 
التعديل. وتنشر إخطارات عملية املوافقة البديلة 
السادس  واليوم  األول  اليوم  الشهر يف  مرتني يف 

عشر.

• االستبيانات والطلبات األخرى بشأن املعلومات  
دراسات  جلنة  لكل  االتصال  نقاط  )مثل 
على  املطلوبة  باالتصاالت  املتعلقة  واملعلومات 

الصعيد الوطين(.

• إعالن بشأن مقرتح حبذف مسألة ما. 

• إعالن بشأن مقرتح حبذف توصية ما. 

• وحلقات   عمل  ورشات  عقد  بشأن  إخطار 
دراسية ودعوة حلضورها.

•   TIES اإلذن لالحتاد بتخصيص معرف هوية خدمة
العضو. وميكن أن  للدولة  التابعني  ألحد األفراد 
ينطبق ذلك على املوظفني احلكوميني أو أفراد من 
القطاع اخلاص ال يعملون لدى أعضاء القطاع أو 

املنتسبني إليه أو اهليئات األكادميية.

وترية اتصال قطاع تقييس االتصاالت   5.II

بالدول األعضاء وطلب الردود
االتصاالت  تقييس  قطاع  يوزع  أعاله،  أشري  كما 
معلومات ويطلب ردوداً من الدول األعضاء جملموعة 
لوترية  تقديراً  القسم  هذا  ويعرض  األغراض.  من 
هذه االتصاالت ووترية طلب الردود. وال يتم تبادل 
املعلومات يف بعض األحيان إال عندما تكون الدولة 
تقييس  قطاع  دراسات  جلنة  بعمل  مهتمة  الطرف 
بعض  وهناك  فيها.  مشاركة  تكون  أو  االتصاالت 
بعض  يف  عليها  الرد  يتعني  ال  اليت  الردود  طلبات 
ما  حتديد  طلب  فإن  املثال،  سبيل  وعلى  احلاالت. 
إذا كان لدى الدولة العضو تعليق بشأن املوافقة على 
مبوجب  االتصاالت  تقييس  قطاع  توصيات  إحدى 
إذا  يتطلب أي رد  )AAP( ال  البديلة  املوافقة  عملية 
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بشأن  تعليقات  أي  الطرف  الدولة  لدى  يكن  مل 
العملية. هذه 

والرسائل  املعممة  الرسائل  مجيع  فحص  وجرى 
لقطاع  البديلة  املوافقة  عملية  وإخطارات  اجلماعية 
عام  إىل   2001 عام  من  للفرتة  االتصاالت  تقييس 
دراسة  فرتة  املراسالت يف كل  لتحديد حجم   2012

لعدد  القادمة  االجتاهات  وتقدير  سنوات  أربع  مدهتا 
الرسائل املعممة والرسائل اجلماعية وإخطارات عملية 
املستقبلية  تقديرات االتصاالت  البديلة. وترد  املوافقة 

.1.II يف اجلدول

الدراسة  فرتة  مدار  على  االتصاالت  جمموع  ويصل 
البالغة مدهتا أربع سنوات إىل 500 اتصال تقريباً وهو 
من  يكون  ولن  يومني.  واحد كل  اتصال  يعادل  ما 
تقييس  لقطاع  للتقييس  الوطنية  األمانة  من  املطلوب 
يف  االتصاالت  من  العدد  هذا  فحص  االتصاالت 
املراحل األوىل من عملها مع قطاع تقييس االتصاالت 
نظراً ألنه من املرجح أال يكون املشاركون من احلكومة 
والقطاع اخلاص مهتمني باملشاركة يف عمل مجيع جلان 
دراسات قطاع تقييس االتصاالت وال يف االتصاالت 

املتعلقة مبناطق أخرى من العامل. ومن الكمية املتبقية 
من االتصاالت اليت قد تكون ذات أمهية، فإن عدداً 
البلد  اهتمام  توسع  ومع  الرد.  إىل  حيتاج  فقط  قلياًل 
االتصاالت،  تقييس  باملزيد من جلان دراسات قطاع 
تدرجيياً  واألنظمة  املوارد  من  املزيد  ختصيص  ميكنه 
الواردة  املتزايد من املراسالت  العدد  لتناول  وبسالسة 
من قطاع تقييس االتصاالت ويف هناية املطاف نقل 
األمانة  مكتب  إىل  البريوقراطية  اإلجراءات  معظم 

الوطنية للتقييس.

اخلمسمائة  لالتصاالت  توزيعاً   1.II الشكل  ويبني 
)500( اليت ميكن توقعها يف فرتة الدراسة العادية البالغة 

مدهتا أربع سنوات يف قطاع تقييس االتصاالت، واليت 
300 رسالة معممة و100 إخطار بشأن  تتألف من 
البديلة و100 رسالة مجاعية. ويبني  املوافقة  عمليات 
الشكل II 2 توزيعاً للثالمثائة )300( رسالة معممة اليت 
مدهتا  البالغة  العادية  الدراسة  فرتة  يف  توقعها  ميكن 
أربع سنوات. وكما أشري أعاله، سيكون على األمانة 
الوطنية للتقييس لقطاع تقييس االتصاالت الرد على 

مجيع هذه الرسائل.
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نوع االتصال

العدد التقريبي 
للصفحات )في فترة 
الدراسة - 4 سنوات(

النسبة املئوية     300الرسائل املعممة )حنو 300 يف فرتة الدراسة - 4 سنوات(
من الرسائل 

املعممة
االستشاري  والفريق  العمل  وفرق  الدراسات  )جلان  اجتماعات  عقد  بشأن  إخطارات 

لتقييس االتصاالت واألفرقة اإلقليمية وأفرقة التنسيق واألحداث اخلاصة(
75    25% 

%20    60اإلعالن عن تنظيم ورشة عمل أو حلقة دراسية أو منتدى أو دورة تعليمية

%20    60اإلعالن عن املوافقة أو عدم املوافقة على توصية أو مسألة )للعلم فقط(

%10    30مشاورة رمسية للدول األعضاء بشأن عملية املوافقة التقليدية

%10    30توجيه استبيان

%5    15مشاورة بشأن إلغاء مقرتح لتوصية أو إعالن يفيد بإلغاء توصية

%5    15مشاورة بشأن إلغاء مقرتح ملسألة أو إعالن يفيد بإلغاء مسألة

%5    15لإلعالم فقط

    100الرسائل اجلماعية

)AAP( 100إخطار بعملية املوافقة البديلة    

    500اجملموع

اجلدول II 1 - عدد االتصاالت من أعضاء قطاع تقييس االتصاالت املوجهة إىل الدول األعضاء يف كل فرتة دراسة مدهتا 4 سنوات
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 الشكل II-1 - االتصاالت من مكتب تقييس االتصاالت إىل الدول األعضاء
)حنو 500 يف كل فرتة دراسة مدهتا 4 سنوات(

 الشكل II-2 - الرسائل املعممة من مكتب تقييس االتصاالت إىل الدول األعضاء
)حنو 300 يف كل فرتة دراسة مدهتا 4 سنوات(

 اإلعالن عن تنظيم ورشة عمل
 أو حلقة دراسية أو منتدى

 أو دورة تدريبية، 60،
 %20 

 لإلعالم فقط، 15،
 %5 

 إخطارات بعقد اجتماعات، 75،
 %25 

 إعالن عن املوافقة أو عدم املوافقة
 على توصية أو مسألة، 60،

 %20 

مشاورة رمسية للدول األعضاء بشأن 
 عملية املوافقة البديلة، 30،

 %10 

 إرسال استبيان، 30،
 %10 

 مشاورة بشأن إلغاء توصية
 وإخطار بإلغائها، 15،

 %5 

 مشاورة بشأن إلغاء مسألة
 وإخطار بإلغائها، 15،

 %5 

 العالمة: نوع االتصال
والعدد و% من اإلمجايل

 العالقة: نوع االتصال والعدد
و% من اإلمجايل

 إخطار بعملية املوافقة البديلة، 100،
 %20 

 الرسائل اجلماعية، 100،
 %20 

 الرسائل املعممة، 300،
 %60 



39 III التذييـل 
المختصرات

AAP   عملية املوافقة البديلة

BSG   سد الفجوة التقييسية

D-NAC   اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بقطاع 

   تنمية االتصاالت 

IEC   اللجنة الكهرتقنية الدولية

IPR   حقوق امللكية الفكرية

ISO   املنظمة الدولية للتوحيد القياسي

ITU   االحتاد الدويل لالتصاالت

ITU-D   قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد

ITU-R   قطاع االتصاالت الراديوية لالحتاد

ITU-T   قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد

MS   الدولة العضو

NAC   اللجنة االستشارية الوطنية املعنية باالحتاد

NSG x   جلنة الدراسات الوطنية املعنية بلجنة 

   الدراسات x لقطاع تقييس االتصاالت

NSG   جلنة الدراسات الوطنية

RA   الوكالة املسؤولة لالحتاد

R-NAC   اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بقطاع 

   االتصاالت الراديوية

SG   جلنة دراسات

SM   عضو القطاع

TAP   عملية املوافقة التقليدية

TD   وثيقة مؤقتة )االستعمال السابق(، حالياً  

   TD هي التسمية الكاملة

TIES   خدمات تبادل معلومات االتصاالت

T-NAC   اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بقطاع 

   تقييس االتصاالت

TSAG   الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت

TSB   مكتب تقييس االتصاالت

WP   فرقة عمل

WTSA   اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت
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