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 نحو توافق عالمي: االتحاد الدولي لالتصاالت

 شراكة عالمية فريدة بين القطاعين العام والخاص
 تضع معايير في بيئة قائمة على المساهمات والتوافق

 عضو قطاع من القطاع الخاص 700
 احتادات األعمال التجارية

 املنظمات الدولية
 املنظمات غري احلكومية

 من الهيئات األكاديمية عضواً  63
 جامعات

 معاهد حبوث
 

 حكومة 193
 إدارات الدول األعضاء
 وهيئات التنظيم الوطنية
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 قطاع تقييس االتصاالت باالتحاد والتقييس
 

تقوم املعايري بدور اسرتاتيجي يف تعزيز االبتكار واألسواق التنافسية. 
 قطاع تقييس االتصاالت يف طرح املنتجات واخلدمات يف األسواق بسرعة )توصيات(تساعد معايري. 
 وتستمر اجلهات املصنعة ومشغلو الشبكات واملستهلكون أيضاً يف االستفادة من االخنفاض يف األسعار

 :اخلدمات عن طريق عدة أمور من بينها/والزيادة يف تيسر املنتجات
احلد من العوائق التقنية؛ 
زيادة الثقة؛ 
حتسني التوافق وقابلية التشغيل البيين بني األنظمة. 
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 األهداف االستراتيجية لقطاع تقييس االتصاالت

 

 ؛)توصيات القطاع(وضع معايري دولية قابلية للتشغيل البيين وغري متييزية 
 بني البلدان املتقدمة والنامية؛ التقييسيةاملساعدة يف سد الفجوة 
زيادة وتسهيل التعاون الدويل بني اهليئات الدولية واإلقليمية والوطنية املعنية باملعايري. 

 
 منبراً للحكومات والقطاع الخاص (ITU-T)ويعد قطاع تقييس االتصاالت باالتحاد 

 لتنسيق تطوير شبكات االتصاالت وخدماتها التي توصل العالم
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 الفوائد التي تعود من االنضمام لعضوية قطاع تقييس االتصاالت
 والمشاركة في عملية التقييس به

 

دولة عضواً بالتزامن على معايري القطاع من خالل عملية تقوم على توافق اآلراء 193موافقة  :الشمولية. 
أسابيع 8(أسرع عملية للموافقة على عامل املعايري : السرعة( 
معايري مفتوحة، تساير سياسات واضحة ومتماسكة خبصوص امللكية الفكرية: االنفتاح. 
تفادي إجراءات الرتخيص املرهقة يف أسواق متعددة: الكفاءة. 
تنسيق حمكم مع منظمات وضع املعايري األخرى: الشراكة. 
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 عملية التقييس داخل قطاع تقييس االتصاالت

 يقوم فيها ممثلون عن أعضاء قطاع تقييس  لجان دراساتتتوىل تنظيم أعمال التقييس يف االحتاد
 .ملختلف جماالت االتصاالت الدولية) معايري( توصياتاالتصاالت بوضع 

 لكل جلنة دراسات جمال املسلولية اخلاص با والقيادة اخلاصة با وسلطة استهالل ووضع واقرتاح توصيات
 .القطاع وغريها من منشورات القطاع

وتتناول جلنة الدراسات عادًة موضوعاً واحداً أو أكثر من املوضوعات التقنية احملددة. 



 التزام بتوصيل العالم

 تشكيل لجان الدراسات

من جانب الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت جلان الدراسات  تشكيل(WTSA) اليت تعقد كل أربع سنوات. 
 2013-2016، أي أن فرتة الدراسة احلالية »فترة دراسة«يطلق على الفرتة اليت تتخلل مجعيتني دراسيتني 
 برقمجلنة الدراسات عادًة تعرف 
 ًجلان دراسات لقطاع تقييس االتصاالت، مثل 10توجد حاليا: 

 اجلوانب التشغيلية2جلنة الدراسات ، 
 القضايا االقتصادية وقضايا السياسة العامة3جلنة الدراسات ، 
 النطاق العريض والتلفزيون كبالت،  9جلنة الدراسات 
الوسائط املتعددة16 جلنة  الدراسات ، 
 األمن17جلنة الدراسات ، 

 إلفريقيا والفريق اإلقليمي  3الفريق اإلقليمي التابع للجنة الدراسات تتبعها، مثل أفرقة إقليمية ولبعض جلان الدراسات
اإلقليمي لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا والفريق  3اإلقليمي التابع للجنة الدراسات والفريق العربية للمنطقة  3التابع للجنة الدراسات 
 لمنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 3التابع للجنة الدراسات 
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 كيف تعمل لجان الدراسات؟

 املقدمة من األعضاء أعمال جلان الدراساتالمساهمات تغذي. 
تقدم املسااات إىل جلان الدراسات قبل اجتماعاتا بوقت كاف. 

  تستمر األعمال التحضريية لالجتماعات والتعاون يف الفرتات اليت تتخلل االجتماعات عن طريق أدوات إلكرتونية
 )مثل قوائم الربيد اإللكرتوين(

تعرض املسااات يف اجتماعات جلان الدراسات وتتوىل اللجنة مناقشتها يف ظل روح من التعاون والتوافق. 
 من املهم أن تنتهي املسااات باستنتاجات وتوصيات واضحة بإجراءات تدفع بعمل اللجنة إىل األمام بشأن

 .توصيات قطاع تقييس االتصاالتالوثائق الرئيسية، مثل 
  سر الستعمال اخلدمة  كلمةمطلوب  (بشأن إعداد املسااات  املبادئ التوجيهيةانظرTIES( 

http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/03/Pages/ifa-structure.aspx
https://www.itu.int/md/choice_md.asp?id=T13-SG03-130527-TD-PLEN-0034!!MSW-E&lang=en&type=mitems
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 كما وافقت عليها  3ما هي والية لجنة الدراسات 
 ؟2012الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت في 

 3على والية جلنة الدراسات  2012أكدت اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت اليت ُعقدت يف ديب يف نوفمرب 
 .2013-2016لفرتة الدراسة 

 عدة أمور من بينهامسلولة عن  3جلنة الدراسات: 
 تحديد التكلفةمبا يف ذلك منهجيات (خلدمات االتصاالت الدولية التعريفات والمحاسبة  مسائل(  
 لالتصاالت ذات الصلة والسياساتيةاالقتصادية  قضايا احملاسبة والقضايا  
 للجمعية  2وميضي القرارWTSA-12  3يف القول بأن جلنة الدراسات: 

  ...» يف أدىن املستويات املمكنة وضع األسعارتعمل بصفة خاصة، على دعم التعاون بني املشاركني فيها بقصد، 
 .»مبا يتفق مع كفاءة اخلدمة ومع مراعاة ضرورة احملافظة على استقالل اإلدارة املالية لالتصاالت على أساس سليم 

 
 



 التزام بتوصيل العالم

10 

 وتوصيات قطاع تقييس االتصاالت 3لجنة الدراسات 

 سلسلة التوصيات  هي موطن  3جلنة الدراساتD مثل - لقطاع تقييس االتصاالت: 
  مثل التوصية (الدولية واالتصاالت املتنقلة  الساتليةالرتسيم واحملاسبة يف خدمات شبكات اجليل التايل واالتصاالتITU-T D.271( 
  مثل التوصية (إرسال معلومات احملاسبة واجلداول الزمنية لتسوية احلساباتITU-T D.195( 
  التوصية (املبادئ املطبقة على التوصيلة الدولية لإلنرتنتITU-T D.50( 
 بشأن التعريفات واحملاسبة لتوصيات إقليميةاملوطن  3كما تعد جلنة الدراسات:  

  السلسلةD.300 )أوروبا ( والسلسلةD.400 )أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ( والسلسلةD.500 )آسيا وأوقيانوسيا( 
 )إفريقيا( D.600والسلسلة  
    مثالً التوصيةD.500R : أسعار احملاسبة املطبقة على العالقات اهلاتفية بني البلدان يف منطقة آسيا وأوقيانوسيا، أو التوصيةD.603R  :

 بني البلدان اإلفريقية املهاتفاتتدنية رسوم التحصيل يف  

http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index.aspx?ser=D
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index.aspx?ser=D
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index.aspx?ser=D
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index.aspx?ser=D
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 3هيكل لجنة الدراسات 

 فرق العملو المسائل على عدد من  3يبىن هيكل جلنة الدراسات 
 بنطاق واسع للدراسة 3مسائل إىل جلنة الدراسات  5ُأسندت 
 3فرق عمل، جتتمع مع كل اجتماع للجنة الدراسات  3بوجه عام من خالل  3وينظم عمل جلنة الدراسات 
 فريق خمصص معين بقضايا البلدان الناميةأيضاً  3ويتبع جلنة الدراسات 
 تسوغاواالسيد سيشي  3يرتأس جلنة الدراسات )KDDIهناانظر بيانات االتصال (نواب للرئيس  8وهناك ). ، اليابان( 
 أفرقة المقررينبشكل كبري على ) ال سيما بني االجتماعات(يعتمد العمل اليومي للجنة الدراسات: 

  املقررين واملقررين املشاركني أفرقة مقررين وعدداً من  8حالياً  3يتبع جلنة الدراسات 

11 

 

http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/03/Pages/mgmt.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/03/Pages/rapporteurs.aspx
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 :1فرقة العمل 

 
 )لالتصاالت، الواليات املتحدة األمريكية Verizonشركة ( مارتينكوفيتشلزيل : الرئيس

 تسوية احلسابات يف خدمات االتصاالت الدولية اليت تستعمل شبكات اجليل التايل وأي تطورات ممكنة/تطوير آليات الرتسيم واحملاسبة: 1/3المسألة 
 .احلالية مع االحتياجات املتطورة للمستعملني ITU-T D يف املستقبل، مبا يف ذلك مواءمة توصيات السلسلة

 

 :2فرقة العمل 
 

 )، االحتاد الروسيRostelecom( ياكوفينكوألكسندر : الرئيس

 ،1/3تسوية احلسابات يف خدمات االتصاالت الدولية، خالف اآلليات اليت درست يف إطار املسألة /تطوير آليات الرتسيم واحملاسبة: 2/3المسألة 
 .للمستعملنياحلالية مع االحتياجات املتطورة  ITU-T Dيف ذلك مواءمة توصيات السلسلة مبا 

 

 :3فرقة العمل 
 

 )تنزانيا( مفونغاهيما رينولد: الرئيس

 .الدوليةدراسة العوامل االقتصادية واملتعلقة بالسياسات، ذات الصلة بكفاءة توفري خدمات االتصاالت : 3/3المسألة 
 
 

 
 

 3فرق عمل لجنة الدراسات 
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 )1/3يرتأسها رئيس فرقة العمل ( 1/3المسألة 
 ،تسوية احلسابات يف خدمات االتصاالت الدولية اليت تستعمل شبكات اجليل التايل وأي تطورات ممكنة يف املستقبل/تطوير آليات الرتسيم واحملاسبة
 .للمستعملنياحلالية مع االحتياجات املتطورة  ITU-T D يف ذلك مواءمة توصيات السلسلةمبا 

  )2/3يرتأسها رئيس فرقة العمل ( 2/3المسألة 
 ،1/3تسوية احلسابات يف خدمات االتصاالت الدولية، خالف اآلليات اليت درست يف إطار املسألة /تطوير آليات الرتسيم واحملاسبة

 .للمستعملنياحلالية مع االحتياجات املتطورة  ITU-T Dيف ذلك مواءمة توصيات السلسلة مبا 

  )3/3يرتأسها رئيس فرقة العمل ( 3/3المسألة 
 .الدوليةدراسة العوامل االقتصادية واملتعلقة بالسياسات، ذات الصلة بكفاءة توفري خدمات االتصاالت 

 )يرتأسها مقرر معين باملسألة( 4/3المسألة 
 .الصلةالدراسات اإلقليمية بشأن إعداد مناذج التكاليف مع املسائل االقتصادية ومسائل السياسات ذات 

  )يرتأسها مقرر معين باملسألة( 5/3المسألة 
 .احملاسبيةاملصطلحات والتعاريف اخلاصة بالتوصيات املتعلقة بالتعريفات واملبادئ 

 المسائل التي أسندتها الجمعية العالمية
 3لتقييس االتصاالت للجنة الدراسات 
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 ، أربعة أفرقة إقليمية عاملة3لجنة الدراسات 

 

 SG3RG-AFR (SG3RG-AFR)إلفريقيا  3الفريق اإلقليمي التابع للجنة الدراسات  
 SG3RG-AO (SG3RG-AO)آلسيا وأوقيانوسيا  3الفريق اإلقليمي التابع للجنة الدراسات  

 SG3RG-ARB (SG3RG-ARB)للدول العربية  3الفريق اإلقليمي التابع للجنة الدراسات   

 SG3RG-LAC (SG3RG-LAC) الكاريب يالالتينية والبحر  ألمريكا 3الفريق اإلقليمي التابع للجنة الدراسات  

 :عدة أمور منهااملناطق والدول األعضاء التابعة هلا إىل  WTSA-12الصادر عن الجمعية  54القرار يدعو 
 متابعة إنشاء أفرقة إقليمية تابعة للجان الدراسات الرئيسية بقطاع تقييس االتصاالت... 
 وضع مشروع اختصاصات وأساليب عمل هلذه األفرقة اإلقليمية، على أن توافق عليها جلنة الدراسات الرئيسية... 
 إنشاء هيئات تقييس إقليمية، حسب االقتضاء... 
 

 :املنشأة على هذا النحو ويدعو األفرقة اإلقليمية
 عن تقييس االتصاالت  نشر المعلوماتإىل... 
 يف أنشطة التقييس يف مناطقها تشجيع إشراك البلدان النامية إىل... 
 تبني أولويات املنطقة املعنية  مساهمات خطية إلى لجنة الدراسات الرئيسيةإىل تقدمي... 

http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/03/sg3rgafr/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/03/sg3rgao/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/03/sg3rgarb/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/03/sg3rglac/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/wtsa12/Documents/resolutions/Resolution 54.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-T/wtsa12/Documents/resolutions/Resolution 54.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-T/wtsa12/Documents/resolutions/Resolution 54.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-T/wtsa12/Documents/resolutions/Resolution 54.pdf


 التزام بتوصيل العالم

 لقطاع تقييس االتصاالت 3لجنة الدراسات 
 تكنولوجيا/والمنتديات اإلقليمية االقتصادية والمالية في مجال االتصاالت

 المعلومات واالتصاالت التي ينظمها مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد
 الكاريب يملناطق إفريقيا والدول العربية وآسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية والبحر 

 منتديات إقليمية بتنظيم  3يقوم مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد، بالتنسيق مع اجتماعات األفرقة اإلقليمية التابعة للجنة الدراسات
 تستهدف صانعي السياسات واملنظمني واملشغلني يف املناطق املختلفة

 مثًال، يومان للمنتدى ويومان للفريق  ،مباشرةً  3اجتماعات األفرقة اإلقليمية التابعة للجنة الدراسات قبل  وتعقد هذه املنتديات عادًة
 3اإلقليمي التابع للجنة الدراسات 

 يفةواملنتدى اإلقليمي منرب فريد ألصحاب املصلحة لتبادل املعلومات واملعارف بشأن القضايا التنظيمية واالقتصادية وقضايا التكلفة والتعر 
 وتقدم دعماً كبرياً وفعاًال ألعمال األفرقة اإلقليمية التابعة للجان دراسات قطاع تقييس االتصاالت

وتعرض هذه . سنوية استقصاءاتعرب  املتعلقة بسياسات التعريفة والبيانات التنظيمية البيانات ويقوم مكتب تنمية االتصاالت كذلك بتجميع
 البيانات على املشاركني يف املنتديات ويف أفرقة العمل اإلقليمية يف االجتماعات اإلقليمية السنوية

  عني على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لالحتادانظر أيضاً قاعدة بيانات 
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http://www.itu.int/itu-d/icteye/
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 (1)لجنة متفردة  3لجنة الدراسات 

 املرتبطة بنمو تكنولوجيا املعلومات  الجوانب المالية واالقتصاديةلتحسني فهم منتدى عالمي فريد
واالتصاالت، خاصًة فيما يتعلق باالنتقال إىل الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت وشبكات اجليل 

 .املستقبل والزيادة اهلائلة يف االتصاالت الالسلكية املتنقلة/التايل
 يف جمال التوصيل لالحتاد الدويل للربق ويعود تارخيها لأليام األوىل  طويلة األمد  3والية جلنة الدراسات

 .البيين وحتسني عمليات التشغيل اليومية وتسوية احلسابات
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 التزام بتوصيل العالم

 (2)لجنة متفردة  3لجنة الدراسات 

وأعضاء من ) أعضاء قطاع(وتشمل دوًال أعضاء وموردي خدمات  3بلجنة الدراسات  تتنوع العضوية
 )(WTO)مثل منظمة التجارة العاملية (اهليئات األكادميية واملنظمات الدولية 

 قضايا السياسات والقضايا بقطاع تقييس االتصاالت اليت تتعامل مع الوحيدة هي جلنة الدراسات
 االقتصادية

 من منظور اإلجراءات بمرونة متفردةوهي تتمتع: 
حي  تسم  بتشكيل أفرقة مقررين على أساس مواضيع وموضوعات تم جلنة الدراسات، بدًال من ربطها 

 )كما هو احلال يف جلان الدراسات األخرى(مبسائل حمددة 
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 من حيث النطاق 3تتسع والية لجنة الدراسات 

 حي  تتطرق إىل عدد متزايد من القضايا، حتديداً، يف ضوء ما ترتب . باالتساع والتعقيد 3تتسم والية جلنة الدراسات
 .2012وامللمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام  2012عن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام 

 على عدد من اإلضافات اجلديدة لتوصيات 2013يف مايو  3وافقت جلنة الدراسات. 
 مثل التوصيلية الدولية لإلنرتنت، إدارة االئتمان واحلد من االحتيال يف خدمات االتصاالت الدولية. 
 كان من بني النقاط البارزة الرئيسية املوافقة على التوصية اجلديدة 2009-2012خالل فرتة الدراسة ،ITU-T D.98 

 .بشأن التجوال املتنقل
  إىل جانب ذلك، قللت مراجعة للتوصيةITU-T D.195 من الفرتة الزمنية احملددة لتسوية احلسابات يف خدمات االتصاالت الدولية. 
  متت املوافقة كذلك على إضافة جديدة للتوصيةITU-T D.211 تتناول إ�اء خدمة الرسائل القصرية الدولية. 
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 حالياً  3أمثلة للقضايا التي تتناولها لجنة الدراسات 

الرتسيم واحملاسبة يف شبكات اجليل التايل 
ماتالتوصيلية الدولية لإلنرتنت، مبا يف ذلك نقاط تبادل احلركة اإلقليمية بني النظراء القائم على بروتوكول اإلنرتنت وتكلفة توفري اخلد 
 اآلثار االقتصادية لالنتقال من اإلصدارIPv4  إىل اإلصدارIPv6 

 مبا يف ذلك التجوال يف املناطق احلدودية(قضايا التجوال املتنقل( 
قضايا التعريفات املتعلقة باالتصاالت املتنقلة خالف التجوال 
 قضايا التعريفات واجلوانب املالية(قضايا التوصيلية عرب احلدود( 
قضايا التعريفات املتعلقة باخلدمات الثابتة واخلطوط امللجرة 
تسوية احلسابات املتعلقة خبدمات االتصاالت الدولية/قضايا التسعري واحملاسبة 
استعمال االتفاقات التجارية من أجل توفري خدمات االتصاالت الدولية 
 والفوترةفض املنازعات بالنسبة للرتسيم 
إجراءات النداء البديلة على شبكات االتصاالت الدولية 
 االستيالء على املرافق واخلدمات وإساءة استعماهلا، مبا يف ذلكCLI وCPND وOI 

التأثريات اخلارجية للشبكات 
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 التوصيات والقرارات والمواد التي لها صفة معاهدة
 3 ذات الصلة بأعمال لجنة الدراسات

 )تابع(

 سلسلة التوصياتT D-ITU 
 بشأن إجراءات النداء البديلة على شبكات االتصاالت الدولية 2012للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام  29القرار 
 بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة التقييسيةبشأن سد الفجوة  2012للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام  44القرار 
 بشأن إنشاء أفرقة إقليمية ومساعدتا 2012للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام  54القرار 
 بشأن مواجهة ومكافحة اختطاف وسوء استعمال موارد  2012للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام  61القرار

 الرتقيم الدولية لالتصاالت
 بشأن تسوية املنازعات 2012للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام  62القرار 
 بشأن توزيع عناوين بروتوكول اإلنرتنت وتسهيل االنتقال إىل  2012للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام  64القرار

 ونشره (IPv6)اإلصدار السادس لربوتوكول 
 بشأن توفري رقم الطرف طالب النداء وتعرف هوية اخلط  2012للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام  65القرار

 الطالب وحتديد منشأ االتصال 
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 التوصيات والقرارات والمواد التي لها صفة
 3معاهدة ذات الصلة بأعمال لجنة الدراسات 

 )تابع(

 بشأن التطبيق الفعلي لبدل التأثريات اخلارجية للشبكة 2012للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام  1الرأي 
 من لوائ  االتصاالت الدولية بشأن نقاط تبادل حركة االتصاالت اإلقليمية  3.7املادة 
 بشأن التجوال املتنقل من لوائ  االتصاالت الدولية  7.4إىل  4.4املواد من 
 من لوائ  االتصاالت الدولية بشأن تشجيع االستثمارات وتسعري اجلملة التنافسي  2.1.8املادة 
 من لوائ  االتصاالت الدولية بشأن استعمال االتفاقات التجارية يف الرتتيبات املتعلقة خبدمات االتصاالت الدولية 1.2.8واملادة  1.1.8املادة 
 يف خدمات االتصاالت الدولية  الضريب يمن لوائ  االتصاالت الدولية بشأن تفادي االزدواج  1.3.8املادة 
 الصادر عن امللمتر العاملي لالتصاالت الدولية بشأن إ�اء وتبادل حركة خدمات االتصاالت الدولية  5القرار 
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 3صفحة االستقبال للجنة الدراسات 
 

http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-
2016/03/Pages/default.aspx 

 
 (IFA)قوائم البريد اإللكتروني والمنطقة غير الرسمية لبروتوكول نقل الملفات 

 
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/03/ 

Pages/ifa-structure.aspx  
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 نشكركم

 
 3نحن نتطلع إلى مقابلتكم في أي من اجتماعات لجنة الدراسات 

 !لقطاع تقييس االتصاالت في المستقبل القريب
 
 

 itu.int3tsbsg@ : لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بنا عبر العنوان
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